


“مسيرة راسخة وعزم متجدد”



النمــو  مؤّشــرات  مــن  نتّخــذ  ال  اإلمــارات  دولــة  فــي  “إننــا 
االقتصــادي، علــى أهميتهــا، معيــاًرا وحيــًدا لقيــاس نجــاح 
المشــروعات اإلنتاجيــة والخدميــة التــي تزخــر بهــا بالدنــا، وإنمــا 
ــاة  ــودة الحي ــروعات لج ــك المش ــبه تل ــا تُكس ــاح بم ــس النج نقي
ــوازن  ــو ُمت ــن نم ــه م ــا تُحدث ــٍة، وبم ــة ملموس ــٍة ُمضاف ــن قيم م
ــل،  ــب وتأهي ــل وتدري ــرص عم ــن ف ــه م ــا تخلق ــتدام، وبم وُمس
فالغايــة األســاس مــن النشــاط االقتصــادي، هــي أن نجعــل مــن 

ــع.” ــراد المجتم ــع أف ــا لجمي ــا وأمًن ــل مقاًم ــا األفض دولتن

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة



“إن إنجازاتنــا فــي قطاعــات البنى التحتيــة والخدمــات الحكومية 
ــادم إذا  ــة للتق ــة، معرض ــة والثقاف ــم والصح ــاد والتعلي واالقتص
لــم نحســن مواكبــة المتغيــرات واســتيعاب المســتجدات لذلــك 
ال مــكان عندنــا للتراخــي أو الركــون إلــى الراحــة أو تأجيــل عمــل 
اليــوم إلــى الغــد. وإذ تنطــوي اإلنجــازات بطبيعتهــا علــى قــوة 
ــع  ــوة الدف ــتثمار ق ــا اس ــب واجباتن ــن أوج ــإن م ــة، ف ــع ذاتي دف
هــذه لتحقيــق إنجــازات نوعيــة جديــدة تضمــن لوطننــا وشــعبنا 

مواصلــة التقــدم فــي دروب التنميــة والمجــد والعــال”.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة - رئيس جملس الوزراء - حاكم دبي
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معالي املهندس / حسني بن إبراهيم احلمادي
وزير الرتبية والتعليم

رئيس جملس إدارة مواصالت اإلمارات

 يف ثنايــا هــذا التقريــر الســنوي ملواصــات اإلمــارات، توثــق 
الشــركة  اســتمرار  املبينــة  واألرقــام  املتحققــة  النتائــج 
يف حتقيــق نتائــج ماليــة تعــزز مــن رؤيتهــا االســراتيجية 
يف مواصــات متكاملــة ومنــو ومســتدام، وبالتــايل تعزيــز 
علــى  الركيــز  عــر  القطــاع  هــذا  يف  الرياديــة  مكانتهــا 
الكفــاءة واجلــودة واالبتــكار، والبحــث عــن فــرص اســتثمارية 
وحتــوالت  العمــل،  ســوق  مســتجدات  تواكــب  جديــدة، 
التطــورات  وتســتقرئ  العمــاء،  واجتاهــات  التكنولوجيــا، 
والتحــوالت االقتصاديــة التــي ميكــن أن يشــهدها العــامل 
وبصــورة تتبــع املرونــة الازمــة ملواجهــة أي ظــروف طارئــة.

شــهد العــام املاضــي، صــدور املرســوم بقانــون احتــادي 
اإلمــارات  مواصــات  حتــول  بشــأن   2019 لعــام   )22( رقــم 
مــن مؤسســة إىل شــركة مســاهمة عامــة، وهــو خطــوة 
نعمــل ونأمــل بــأن تســهم بصــورة جوهريــة يف رفــع كفــاءة 
علــى  والعمــل  املقدمــة  وخدماتنــا  املنفــذة  عملياتنــا 

االســتثمار األمثــل يف املــوارد البشــرية.
التــي  احلاليــة  االســراتيجية  التحــوالت  جمموعــة  إن 
التنظيمــي  هيكلهــا  يف  اإلمــارات  مواصــات  شــهدتها 

ووضعهــا االســتثماري وتوجهاتهــا املســتقبلية تؤكــد علــى 
أهميــة التقــدم إىل األمــام واستشــراف املســتقبل، وهــو أمــر 
ينطــوي علــى قــدر كبــر مــن األهميــة، وتدركــه إدارة الشــركة 
الوظيفيــة  املســتويات  جميــع  يف  العاملــة  وكوادرهــا 

ومياديــن العمــل.
ومــع اســتمرار تطــور النتائــج املاليــة للشــركة، فقــد اتســعت 
األفــراد  جتــاه  قدمتهــا  التــي  اإليجابيــة  اإلســهامات 
وتواصلــت  اإلمــارات،  دولــة  امتــداد  علــى  واجملتمــع 
ألعمــال  االســتدامة  حتقيــق  إىل  الراميــة  مبادراتهــا 
الشــركة، حمافظــًة بذلــك علــى التزاماتهــا املتعلقــة بدعــم 
االقتصــاد الوطنــي ولتؤكــد بأنهــا أحــد الروافــد الفاعلــة 
ملئويــة  الوصــول  ويف   2021 اإلمــارات  رؤيــة  حتقيــق  يف 
2071 والعمــل بــأن تصبــح اإلمــارات العاصمــة االقتصاديــة 

ومــن  نســمة،  مليــار   2 مــن  ألكــر  والتجاريــة  والســياحية 
ثــم الوصــول بعــد 50 عامــً ألن تكــون أفضــل اقتصــاد يف 

العــامل.

واهلل املوفق.

نقلة جديدة نحو األمام



سعادة محمد عبداهلل اجلرمن
املدير العام - مواصالت اإلمارات

2019 مبامــح ومؤشــرات بــارزة يف مســرة مواصــات   اتســم عــام 
ــك يف  ــة، وذل ــات الفني ــر واخلدم ــل والتأج ــاع النق ــارات يف قط اإلم
جانبيهــا املؤسســي واملــايل، حيــث مــا زالــت الشــركة حتــرز منــوًا 
ســنويً الفتــً يف نتائجهــا املاليــة، وتتبنــى تنفيــذ جمموعــة مــن 
التحــوالت الرئيســية يف هيكلهــا التنظيمــي وعملياتهــا وأنشــطتها، 
مــن  رســميً  انتقالهــا  مــع  بالتزامــن  االســراتيجية،  خطتهــا  ويف 
القطــاع  وقيــم  مبعايــر  تعمــل  حكوميــة  شــركة  إىل  مؤسســة 
اخلــاص، وتقــوم يف الوقــت نفســه بــكل مــا فيــه ضمــان حمافظتهــا 
علــى موقــع الصــدارة يف جمــال املواصــات يف الدولــة، وتعزيــز 
ثقــة  وترســيخ  واالهتمــام،  املصلحــة  أصحــاب  لــدى  موثوقيتهــا 

العمــاء بهــا.

 إن النجاحــات املســتمرة يف الشــركة تؤكــد أنهــا ملتزمــة التزامــً تامــً 
بدعــم توجهــات دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة نحــو بنــاء اقتصــاد 
يتســم بالقــوة والتنــوع والتنافســية ويحتــل مكانــة مرموقــة ضمــن 
أفضــل اقتصــادات دول العــامل، وهــو أمــر يشــكل مصــدر فخــر واعتــزاز 

إلدارة الشــركة وفريــق عملهــا.
قطعــت  وفيــه  وإجنازاتــه،  حتدياتــه  بجميــع   2019 عــام  مــر  لقــد   
اجلديــد  التنظيمــي  هيكلهــا  إجنــاز  يف  مهمــة  أشــواطً  الشــركة 
فيمــا يتعلــق بــاإلدارة العامــة ودائــرة اخلدمــات الفنيــة، بعدمــا كان 
ــركة  ــة للش ــة التابع ــة الثاث ــق اجلغرافي ــكل املناط ــق هي ــدء تطبي ب
يف بدايــة ذات العــام، وهــي خطــوة نصبــو مــن خالهــا إىل حتقيــق 
املزيــد مــن الكفــاءة التشــغيلية واإلنتاجيــة وبلــوغ االســتثمار األمثــل 

2019 مالمح الثقة بالمستقبل..



اإلمــارات«  مواصــات  »أجــرة  مركبــات  بهــا  قامــت  التــي  الرحــات 
2,996 رحلــة  33%، منهــا  5,204,308 رحلــة، وبزيــادة ســنوية بلغــت 

خاصــة بأصحــاب الهمــم وكبــار الســن، ويف املــدة نفســها؛ نفــذت 
شــركة أجــرة تاكســي املطــار 522,183 رحلــة خــال العــام املاضــي.

ــة 1,306,485  وطــوال العــام املاضــي؛ نفــذت دائــرة اخلدمــات الفني
عمليــة وخدمــة فنيــة متنوعــة، منهــا نحــو 750 ألــف عمليــة صيانــة، 
إضافــًة إلجــراء أكــر مــن 232 ألــف عمليــة فحــص فنــي، و463 ألــف 
عمليــة غســل جــاف، و89 ألــف عمليــة مســاعدة علــى الطريــق، كمــا مت 
بيــع 4,448 مركبــًة عــر املــزادات، وحتويــل 954 مركبــًة للعمــل بالغــاز 

الطبيعــي.
وبنهايــة العــام املاضــي، بلــغ إجمايل العاملــن يف الشــركة 30,198 
ســائقو  فيهــم  مبــن  ســائقً،   17,951 منهــم  وموظفــة،  موظفــً 
احلافــات املدرســية والبالــغ عددهــم 7,002 ســائقً، و5,725 مشــرف 
ومشــرفة نقــل وســامة، و2,915 فنيــً، وينتمــي هــؤالء املوظفــون 
إىل 50 جنســية خمتلفــة. وقــد ازداد عــدد الوظائــف نتيجــة لتنامــي 

ــدة. ــة جدي ــع 4,087 وظيف ــود بواق العق
 وشــكلت املوظفــات نحــو 22% مــن جممــوع تلــك املــوارد، وقــد 
بينمــا   ،%91 العليــا  القياديــة  الفئــة  يف  التوطــن  نســبة  بلغــت 
العــام  املعــدل  بلــغ  فيمــا   ،%46 الوســطى  القياديــة  الفئــة  يف 

.%7.6 للتوطــن 
ــث  ــي، حي ــام املاض ــال الع ــرًا خ ــوًا كب ــب من ــال التدري ــهدت أعم وش
 6,655 مــن  اإلداريــة  الفئــة  يف  وموظفــة  موظفــً   1,680 اســتفاد 
ســاعة تدريبيــة شــملتها 154 برنامــج تدريبــي متنــوع، وأمــا الســائقون 
واملشــرفون فقــد قــدم كل مــن مركــز مواصــات اإلمــارات للتدريــب 
إىل  التدريبيــة  خدماتهمــا  للســياقة  اإلمــارات  مواصــات  ومعهــد 
ــم  ــدرب يف 2018، وض ــف مت ــة بـــ 27 أل ــة مقارن ــدرب ومتدرب ــف مت 53 أل

املتدربــون 4,100 متــدرٍب مــن خــارج الشــركة، وقــد تلقــوا إجمــايل 
219 ألــف ســاعة تدريبيــة، وبارتفــاع 127% مقارنــًة بعــام 2018، وإىل 

القيــادة  قبــل  مــن  االعتمــاد  نيــل  مــن  املركــز  متكــن  ذلــك؛  جانــب 
العامــة للدفــاع املــدين للتدريــب علــى الســامة مــن احلريــق علــى 
مســتوى إمــارات الدولــة، واالعتمــاد مــن مؤسســة خدمــات االســعاف 
ــى  ــرًا عل ــكل مؤش ــا يش ــة، م ــعافات األولي ــى اإلس ــب عل ــي للتدري بدب

اجلهــود املبذولــة يف هــذا اإلطــار. 

تدريــب  خدمــة  تدشــن   2019 عــام  يف  مت  متصــل؛  ســياق  ويف 
ســائقي األجــرة والليموزيــن عــر معهــد مواصــات اإلمــارات للســياقة 

بالتعــاون مــع هيئــة الطــرق واملواصــات بدبــي.
وعلــى صعيــد الفعاليــات والرامــج اجملتمعيــة للشــركة، مت تنفيــذ 6 
مبــادرات وفعاليــات خمتلفــة بالتزامــن مــع عــام التســامح 2019، مــن 
 ،2019 29 مبــادرة جمتمعيــة خمتلفــة مت تنفيذهــا يف عــام  أصــل 
الهمــم،  أصحــاب  لنقــل  جمهــزة  مركبــًة   128 تخصيــص  مت  بينمــا 
»احلافلــة  مشــروع  ضمــن  جمــاين  نقــل  عمليــات   1,409 وتوفــر 
ضمــن  احلافــات  علــى  جمانيــً  إعانــً   1,798 ونشــر  الوطنيــة«، 
ــوي  ــدار توع ــف إص ــع 185 أل ــة«، وتوزي ــات اجملتمعي ــروع »اإلعان مش
للطلبــة، وإحلاقهــم بـــ 630 دورة توعويــة، و66 حماضــرة. فيمــا بلــغ 
ــع  ــة اجملتم ــة خلدم ــة املقدم ــة والعيني ــات املادي ــايل الرعاي إجم

نحــو 3.5 مليــون درهــم لصالــح 29 جهــة حكوميــة وجمتمعيــة.
واإلبــداع  باالبتــكار  اخلاصــة  براجمهــا  تنفيــذ  الشــركة  وواصلــت 
والتميــز املؤسســي، وفعالياتهــا الداخليــة الوطنيــة وتلــك املرتبطــة 
باأليــام الســنوية، والفعاليــات واملبــادرات ذات العاقــة بالســامة 

واحلوكمــة واخملاطــر والرامــج املوســمية األخــرى.
كمــا نفــذت الشــركة 23 مبــادرًة وفعاليــة خلدمــة اجملتمــع، وشــاركت 
 383 خــال  مــن  الدولــة  مســتوى  علــى  تطوعيــً  برناجمــً   15 يف 

ــج. ــذه الرام ــروا ه ــة حض ــً وموظف موظف
رضــا  نســبة  بلغــت  املعنيــة،  الفئــات  رضــا  مســتويات  جانــب  ويف 
 ،%78.5 76.47%، وأمــا نســبة رضــا املورديــن فبلغــت  املتعاملــن 
بينمــا جــاء رضــا املوظفــن بنســبة 72.56%، وأمــا مؤشــر ســعادة 
املوظفــن فبلــغ 82.05%، فيمــا شــكل رضــا اجملتمع نســبة %99.59، 

كمــا ســجل الشــركاء نســبة رضــا بلغــت %97.59.
التقريــر الســنوي  التــي يرصدهــا  وختامــً، وأمــام هــذه النجاحــات 
ومتابعتــه  الشــركة  إدارة  جملــس  توجيهــات  ثمــرة  هــي  والتــي 
الركيــزة  ســيبقون  وموظفاتهــا  الشــركة  موظفــي  فــإن  املســتمرة، 
ــى  ــر عل ــو اآلخ ــااًل تل ــون مث ــم يضرب ــاز، فه ــة اإلجن ــية ملواصل األساس
لواجباتهــم،  وإخاصهــم  بعملهــم  اعتزازهــم  ومــدى  أدائهــم،  قــوة 
والتزامهــم بتقــدمي اخلدمــة بكفــاءة وحــرص ومســؤولية، وهــم مصدر 
فخــر دائــم لنــا، والعنصــر الرئيــس ملعادلــة الوصــول إىل املســتقبل 

بــكل جاهزيــة وتفــاؤل.

للمــوارد املتاحــة، عــاوًة علــى رفــع اجلاهزيــة عــر االنتقــال بشــكل 
أكــر مواءمــة واســتجابة الحتياجــات  كلــي إىل هيــكل تنظيمــي 
املســتقبل وتعزيــز التنافســية وضمــان الريــادة، والركيــز بشــكل أكــر 
علــى توجهــات التحــول الذكــي يف اخلدمــات املقدمــة للعمــاء.
اخلمســية  االســراتيجية  خطتهــا  تطبيــق  الشــركة  واصلــت  كمــا   
وهــو  مشــروعً،  و28  برامــج،   9 علــى  تقــوم  والتــي   2020-2018

عمليــة  تؤســس  مهمــة  هيكليــة  تعديــات  إجــراء  اقتضــى  مــا 
تقــدمي اخلدمــات بأســلوب متجــدد، ومبــا يتوافــق مــع التوجهــات 
يف  االعتيــادي  والتوســع  بالنمــو  املتمثلــة  الثاثــة  االســراتيجية 
األعمــال احلاليــة للشــركة واقتنــاص الفــرص االســتثمارية اجلديــدة، 

القائمــة. واملمكنــات  القــدرات  تعزيــز  إىل  إضافــًة 
وقــد أتاحــت اخلطــوات املنجــزة يف هــذا الطريــق توحيــد املــوارد 
حداثــة  أكــر  متجــددة  صــورة  يف  وحشــدها  واملاديــة  البشــرية 
وتــرة  وتســريع  النفقــات  خفــض  علــى  عــاوًة  وكفــاءة  وفعاليــة 
العمــل، وحتقيــق اســتجابة أعلــى لتوقعــات املتعاملــن، وبالتــايل 

نيــل رضاهــم وإســعادهم.
ــرات  ــل مؤش ــث دلي ــك؛ مت حتدي ــراتيجية تل ــود االس ــار اجله ويف إط
ــة  ــن مدعوم ــة للموظف ــراء 10 ورش تعريفي ــية، وإج األداء املؤسس
الوعــي  معــدل  بلــغ  وقــد  املبــادرة،  بهــذه  التعريفيــة  بــاألدوات 
باالســراتيجية »2018-2022«، 82.47%، بينمــا بلــغ معــدل الوعــي 

بـــخطة التحــول االســراتيجي %76.30.
 وواصلــت الشــركة تســجيل تقــدم ملمــوس يف حتقيــق أهدافهــا 
االســراتيجية طويلــة األجــل، ويف ســبيل ذلــك ارتفعــت اإليــرادات 
احملققــة بنهايــة عــام 2019 إىل 2,940 مليــون درهــم، وبزيــادة بلغــت 
230 مليــون درهــم مقارنــة بإيــرادات عــام 2018، وبنمــو ســنوي بلــغ 

8.49%، بينمــا بلــغ صــايف األربــاح 288.6 مليــون درهــم، وبنســبة عائــد 

علــى رأس املــال تبلــغ 14.1%، فيمــا بلــغ إجمــايل أصــول الشــركة 
عنــد  واالحتياطــات  املــال  رأس  بقــي  فيمــا  درهــم،  مليــون   4,424

درهــم. مليــون   600 قيمــة 
 وشــكلت الشــركات التابعــة رديفــً مهمــً للنجاحــات املاليــة يف 
عــام 2019، إذ بلغــت إيراداتهــا جمتمعــًة 556 مليــون درهــم، وقــد 
ــيتكو يف  ــل/ س ــل املتكام ــة للنق ــعودية اإلماراتي ــركة الس ــت الش حّل
مقدمــة تلــك الشــركات عــر حتقيقهــا لوحدهــا أكــر مــن 300 مليــون 

درهــم مــن اإليــرادات، تلتهــا شــركة اإلمــارات إلدارة املرافــق بنحــو 141 
مليــون درهــم.

حتســن  عــن   2019 عــام  يف  احملققــة  األعمــال  نتائــج  وكشــفت   
إجمــايل  ارتفــع  حيــث  للشــركة،  والتشــغيلية  التنافســية  القــدرات 
العقــود اجلديــدة واجملــددة بنحــو 11% ليبلــغ 201 عقــدًا، منهــا 
ــة  ــبة 32% مقارن ــود بنس ــذه العق ــاع يف ه ــدًا، وبارتف ــدًا جدي 148 عق

.2018 بعــام 
وباملثــل؛ واصــل أســطول املركبــات منــوه مبــا يواكــب ذلــك التوســع، 
 2018 عامــي  بــن  مــا  مركبــة  آالف   10 مــن  بأكــر  تعــداده  زاد  إذ 
39,546 مركبــة  ليبلــغ   %34 و2019، أي بنســبة منــو ســنوية تعــادل 
ــة  ــا 6,950 حافل ــطة منه ــرة واملتوس ــات الكب ــم احلاف ــة تض متنوع
مدرســية، فضــًا عــن مركبــات الشــحن التجــاري واملركبــات اخلفيفــة 

ــات. ــواع املركب ــن أن ــا م ــة وغره ــات الناري والدراج
وقــدرة  فاعليــة  أكــر  بصــورة  خدماتهــا  تقــدمي  الشــركة  وواصلــت 
علــى الوفــاء مبتطلبــات املتعاملــن مــن خــال 38 خدمــة متنوعــة 
منهــا 11 رئيســية و19 فرعيــة و8 تكميليــة، فضــًا عــن اخلدمــات التــي 

ــقيقة. ــة والش ــركات التابع ــا الش تتيحه
وعلــى صعيــد العمليــات التشــغيلية، بلــغ عــدد الطلبــة املنقولــن 
ألــف   286 مــن  اســتفادوا  وطالبــة،  طالــب  ألــف   258 يومــي  بشــكل 
مقعــد متوفــر يف احلافــات املدرســية التــي قطعــت خــال العــام 
املنصــرم نحــو 76 مليــون كيلــو مر يف خمتلــف مناطــق الدولة، حيث 
مت تقــدمي اخلدمــة لصالــح 707 مــدارس منهــا 608 مدرســة حكوميــة، 
املنقولــن  الطلبــة  نســبة  ارتفعــت  وقــد  خاصــة،  مدرســة  و99 
الطلبــة املســجلن يف  بإجمــايل  الشــركة مقارنــة  عــر حافــات 

.2018 عــام  يف   %74 بـــ  مقارنــة   %75.1 إىل  احلكوميــة  املــدارس 
ويف جمــال خدمــات النقــل اجلامعــي، مت نقــل مــا يزيــد علــى 10 

آالف طالــب وطالبــة إىل املؤسســات اجلامعيــة اخملتلفــة.
 وشــهد مطلــع عــام 2019 إطــاق »أجــرة مواصــات اإلمــارات« يف 
إمــارة عجمــان، لتكــون أحــدث إضافــة يف جمــال تقــدمي خدمــات 
ــائقً،  ــة و220 س ــت بـــ220 مركب ــي انطلق ــركاب، والت ــرة لل ــل باألج النق
ومتكنــت مــن إجنــاز 957 ألــف رحلــة يف عامهــا األول، كمــا واصلــت 
اإلمــارات«،  مواصــات  و«أجــرة  الــدويل«  أبوظبــي  مطــار  »أجــرة 
عــدد  بلــغ  حيــث  أبوظبــي،  اإلمــارة  يف  للــركاب  خدماتهــا  تقــدمي 
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مــع انقضــاء عــام 2019؛ أكملــت مواصــات اإلمــارات 38 عامــً مــن مســرتها 
الرائــدة التــي شــكلت جــزءًا ال يتجــزأ مــن مســرة التنميــة املســتدامة التــي 
ــارات  ــات اإلم ــت مواص ــدة، إذ انطلق ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــهدتها دول ش
ــة  ــم “مؤسس ــت اس ــام 1981 حت ــنة لع ــم 17 لس ــادي رق ــون االحت ــب القان مبوج
ــة  ــطتها كمؤسس ــة أنش ــدأت ممارس ــات”، وب ــل واخلدم ــة للنق ــارات العام اإلم
حكوميــة احتاديــة، تتمتــع باألهليــة الكاملــة ومســتقلة ماليــً وإداريــً، وقــد 
عهــد إليهــا القيــام مبهــام التنظيــم واإلدارة واإلشــراف علــى خدمــات النقــل 
والصيانــة ومــا يرتبــط بهمــا لصالــح مؤسســات القطــاع احلكومــي االحتــادي 
واحمللــي والقطــاع اخلــاص، قبــل أن يتــم إدراجهــا الحقــً حتــت مظلــة جهــاز 

بعــد  خمتلفــة،  جمــاالت  يف  الافــت  توســعها  عقــب  لاســتثمار،  اإلمــارات 
أن اقتصــرت بدايــًة علــى جمــال النقــل املدرســي احلكومــي، حيــث عرفــت 
ــل  ــات النق ــادة قطاع ــا يف ري ــة وضعته ــة ومراكم ــورات متتالي ــة تط املؤسس
املدرســي احلكومــي واخلــاص، والنقــل والتأجــر واخلدمــات اللوجســتية 
والفنيــة علــى مســتوى الدولــة يف أقــل مــن ثاثــة عقــود، وســرعان مــا مكنتهــا 
إىل  أنشــطتها  متديــد  مــن  احملليــة  واالســتثمارية  املهنيــة  جناحاتهــا 
خــارج حــدود الدولــة، بعــد جناحهــا يف دخــول أســواق اململكــة العربيــة 
الســعودية، لتحقــق بذلــك جناحــً إضافيــً وضعهــا يف عــداد املؤسســات 
النقــل  مضمــار  يف  اإلقليمــي  املســتوى  علــى  البــارزة  الكــرى  والشــركات 

الســيما املدرســي منــه.
ــدت  ــي، تع ــتوى الوطن ــى املس ــارزة عل ــهامات ب ــرتها إس ــوال مس ــا ط وكان له
ــودة  ــة اجل ــاء ثقاف ــهام يف إرس ــتوى اإلس ــادة إىل مس ــا املعت ــاالت عمله جم
والتميــز وااللتــزام علــى مســتوى الدولــة، وترســيخ مفاهيــم االحرافيــة واإلبــداع 
يف العمــل، عــاوًة علــى أدوارهــا املؤثــرة يف مياديــن املســؤولية اجملتمعية 
والبيئيــة، حيــث شــكلت تلــك األدوار إضافــة نوعيــة رفدت اجملتمعــات احمللية 
وأســهمت يف حتقيــق رؤى احلكومــة وأهدافهــا االســراتيجية، وكذلــك شــاركت 
يف حتقيــق تطلعــات اجملتمــع اإلماراتــي وتعزيــز قيمــه األصيلــة وإيصــال 

رســالته اإلنســانية النبيلــة. 
ومازالــت مواصــات اإلمــارات مؤسســة مفعمــة باحليويــة والنشــاط وواعــدة 
بالكثــر مــن العطــاء واإلجنــازات، إذ متضــي قدمــً منهيــًة عامهــا الثــاين مــن 
خطتهــا االســراتيجية اخلامســة 2018-2022، حيــث تنجــز مراحــل التحــّول 
مــن  الزخــم  مســتمدًة   2018 عــام  يف  بهــا  شــرعت  التــي  االســراتيجي 
جناحاتهــا األوىل، وقــد أضافــت إليهــا مقــدارًا كبــرًا مــن اخلــرات والقــدرات 
التــي شــيدتها عامــً بعــد آخــر بفضــل جهــود عشــرات اآلالف مــن املــوارد 
البشــرية التــي مازالــت تعــد باملزيــد، وتقــدم خدماتهــا بأعلــى معايــر العطــاء 
أرجــاء  جميــع  يف  منتشــرًا  موقعــً   41 يف  العمــل  يف  والتفــاين  واجلــودة 
الدولــة انطاقــً مــن مقرهــا الرئيســي يف أم الرمــول بدبــي، يحدوهــا طمــوح 

مشــرك يف إكمــال مشــهد الريــادة وإمتــام عقــد التميــز والنجــاح. 

مواصالت اإلمارات.. مواصلة البناء على أسس راسخة

ــا  ــر أعماله ــن تطوي ــارات ع ــات اإلم ــف مواص ــرتها؛ مل تتوق ــوال مس ط
2019 الــذي  وحتســن خدماتهــا، وقــد تابعــت هــذا النهــج يف عــام 
شــهد دمــج دوائــر النقــل والتأجــر ومراكــز األعمــال التابعــة لهــا، وإعادة 
توزيعهــا تبعــً للمنطقــة اجلغرافيــة، بحيــث تشــكل كل منطقــة دائــرة 
متكاملــة تقــدم حزمــة واســعة مــن اخلدمــات ســواء املتعلقــة بالنقــل 
اللوجســتية،  أو اخلدمــات  النقــل والتأجــر،  أو بخدمــات  املدرســي، 

وذلــك علــى النحــو املبــن تاليــً.

خارطة متجددة
لمنافذ تقديم الخدمات
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خدمات النقل والتأجير
والمواصالت الحكومية

الخدمات اللوجستية

خدمات المدارس والمواصالت
المدرسية الحكومية والخاصة

SCHOOL BUS

SCHOOL BUS

شمالية
                                                      ا�مارات ال
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دبي والشارقة

- خدمات النقل املدرسي لطلبة املدارس احلكومية كافة.
- خدمات النقل املدرسي لطلبة املدارس اخلاصة الراغبة يف احلصول على اخلدمة.

النقــل  مشــريف  توفــر  ذلــك  ويشــمل  واخلاصــة،  احلكوميــة  للمــدارس  خمتلفــة  خدمــات   -
إىل  إضافــة  املدرســية،  احلافــات  يف  املنقولــن  الطلبــة  ملرافقــة  املؤهلــن  والســامة 

اإلداريــن. املســاعدين 

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

اجلهــات مــع توفــر الســائقن املؤهلــن أو بــدون ســائقن.
- خدمــات النقــل والتأجــر للشــركات، وإدارة وتشــغيل خدمــات النقــل 
والشــركات  للمؤسســات  للعديــد  األمــد  طويــل  والتأجــر  اجلماعــي 

اخلاصــة.
واخلدمــة  اإلمــارات(  )ليموزيــن  الفارهــة  باملركبــات  النقــل  خدمــات   -
 )www.emirateslimo.ae( اإللكــروين  املوقــع  عــر  أيضــً  متاحــة 

باخلدمــة. اخلــاص  الذكــي  التطبيــق  علــى  عــاوًة 
- خدمات تاكسي مطار )أبوظبي(.

- خدمات “أجرة مواصالت اإلمارات” )أبوظبي(.
- خدمــات “أجــرة مواصــالت اإلمــارات” )عجمــان( التــي دشــنت عملياتهــا 

مــع بدايــة العــام 2019.
 ،)Golf Cart( خدمــات تأجــر الدراجــات الناريــة واملركبــات الكهربائيــة -
واخلــاص،  احلكومــي  القطاعــن  يف  املتعاملــن  مــن  عــدد  لصالــح 
والضيافــة  الفنــادق  لقطــاع  الســيارات  صــف  خدمــة  إىل  إضافــة 

الســياحية. واملؤسســات 

- خدمات الشحن والتخليص اجلمركي.
- خدمات النقل الربي للبضائع.

- خدمة تأجر شاحنات نقل البضائع.
- خدمات النقل املربد.

- خدمــات النقــل البــرتويل واملشــتقات املتعلقــة، إذ 
يعمــل علــى إدارة وتشــغيل وصيانــة صهاريــج نقــل 
الكريــت الســائل، وصهاريــج البــرول، وخمتلــف خدمات 

نقــل النفــط والغــاز للشــركات احلكوميــة واخلاصــة.
اخلفيفــة  املركبــات  قيــادة  تعليــم  خدمــات   -
والشــاحنات الثقيلــة واحلافــات عر معهــد مواصات 

)دبــي(. للســياقة  اإلمــارات 
- خدمــات التدريــب املتخصــص للســائقن ومشــريف 
النقــل والســامة، املقدمــة مــن قبــل مركــز مواصــات 

اإلمــارات للتدريــب )دبــي(.
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علــى  الفنيــة  اخلدمــات  دائــرة  حافظــت  آنفــً؛  اإلشــارة  متــت  وكمــا 
هيكلهــا الســابق نفســه مبــا فيــه مــن مراكــز األعمــال والوحــدات الفنيــة 

املتخصصــة، وذلــك علــى النحــو املبــن يف اجلــدول.

دائرة اخلدمات الفنية

التفاصيل املركز

ــة  ــورش الفني ــات وإدارة ال ــاح املركب ــة وإص ــة وصيان ــات الفني ــر اخلدم ــوىل توف يت
للمتعاملــن يف إمــارة أبوظبــي واملناطــق التابعــة لهــا. مركز أبوظبي للخدمات الفنية

ــة  ــورش الفني ــات وإدارة ال ــاح املركب ــة وإص ــة وصيان ــات الفني ــر اخلدم ــوىل توف يت
للمتعاملــن يف إمــارة دبــي، والشــارقة، وعجمــان واملنطقــة الوســطى. مركز اإلمارات للخدمات الفنية

مركــز فنــي متخصــص يف جمــال حتويل املركبــات للعمل بنظــام الغــاز الطبيعي، 
املركبــات  وإصــاح  بصيانــة  املرتبطــة  الفنيــة  اخلدمــات  تقــدمي  إىل  إضافــًة 

احملّولــة إىل نظــام الوقــود املــزدوج.

مركز االحتاد لتحويل املركبات 
للعمل بالغاز الطبيعي

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

ُيعنــى بتنظيــم وإدارة املــزادات واخلدمــات املتعلقــة ببيــع املركبــات املســتعملة 
التابعــة للمؤسســة وكذلــك مركبــات املؤسســات أو اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة، 
ويعقــد املركــز مزاداتــه يف كل مــن إمــارة أبوظبــي والشــارقة، إضافــًة إىل إتاحتهــا 
إلكرونيــً لعمــوم املتعاملــن عــر املوقــع اإللكــروين وخدمــة التطبيــق الذكــي: 

 .www.alwataneya.ae

مركز الوطنية للمزادات

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

وحدة رأس اخليمة للخدمات 
الفنية

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

الشــرقي. 

وحدة الساحل الشرقي 
للخدمات الفنية

وتشــمل عــددًا مــن الوحــدات التــي تقــدم خدمــات فنّيــة تخصصيــة نوعيــة، كوحــدة 
املســاعدة علــى الطريــق والغســيل اجلــاف وجتديــد اإلطــارات، ووحــدة اإلمــارات 
لصيانــة الســيارات الفارهــة، ووحــدة اخلدمــة الذكيــة لتبديــل اإلطــارات ووحــدة 

جتديــد احلافــات املدرســية..

الوحدات الفنية التخصصية

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.

أنشــئت بالشــراكة مــع هيئــة الشــارقة لاســتثمار والتطويــر )شــروق(، حيــث 
بتقــدمي   2018 عــام  منــذ  وتقــوم  اإلمــارة،  يف  متنوعــة  خدمــات  تقــدم 
ــات الفارهــة مــن خــال شــركة الشــارقة حللــول  ــركاب باملركب خدمــات نقــل ال
النقــل )اململوكــة بالكامــل لشــركة شــروق اإلمــارات للخدمــات( إضافــًة إىل 

الدعــم االســراتيجي للجهــات احلكوميــة يف اإلمــارة. توفــر 

ثمــرة حتالــف متميــز بــن املؤسســة وشــركة اتصــاالت إلدارة املرافــق 
شــركة  وهــي  “اتصــاالت”(،  ملؤسســة  التابعــة  الشــركات  )إحــدى 

املرافــق. خدمــات  تقــدمي  يف  متخصصــة 

ــارات  ــات اإلم ــن مواص ــة ب ــة مناصف ــركة مملوك ش
إدارة  وتتــوىل  للمواصــات،  الفجــرة  ومؤسســة 
وتشــغيل مركبــات األجــرة، وتوفــر وتأجــر الســيارات 

واحلافــات يف إمــارة الفجــرة.

يف  الفرســان  شــركة  مــع  مشــرك  مشــروع 
حلــول  جمــال  يف  ومتخصصــة  أبوظبــي، 
وأنظمــة التكنولوجيــا املرتبطــة بخدمــات النقــل 
واملواصــات، حيــُث توفــر خدماتهــا جملموعــة 
واســعة مــن املتعاملــن، وتقــدم خدمــات أنظمــة 
التتبــع إلدارة النقــل الــري، وتطبيقــات نظــام املــرور الذكــي، وأنظمــة إدارة 

بعــد. عــن  والتعقــب  املراقبــة  ونظــم  املروريــة،  واملســارات  التعرفــة 

الشركة السعودية ا�ماراتية للنقل املتكامل
Saudi Emirates Integrated Transport Company

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

شراكات حملية وإقليمية

Emirates Shrooq



يّز
تم

 ال
ية

رار
تم

س
.. ا

ي
يج

رات
ست

اال
يد 

جد
لت

وا
ل 

حّو
لت

ا

1

2223

 
وضعــت مواصــات اإلمــارات نصــب أعينهــا أن تتعــدى عمليــة التحــّول 
ــً  ــا الحق ــى تفاصيله ــنأتي عل ــي س ــا، والت ــي جتريه ــراتيجي الت االس
يف هــذا البــاب- مرحلــة اســتمرارية األعمــال واخلدمــات التــي توفرهــا 
ــة  ــن الكمّي ــن الناحيت ــات م ــال واخلدم ــك األعم ــر تل ــة تطوي إىل مرحل
والنوعيــة، ومبــا يســهم يف االرتقــاء مبوقــع املؤسســة الريــادي يف 
األســواق، وأن تشــكل تلــك العمليــة قاعــدة صلبــة ملزيــد مــن النجاحات 
ــة،  ــي للدول ــاد الوطن ــر يف االقتص ــورة أك ــهام بص ــتثمارية واإلس االس
العمليــة  والقــدرات  التشــغيلية  اإلمكانــات  مــن  املزيــد  توفــر  عــر 
لطواقــم العمــل، والتــي ستســمح بدورهــا بتوفــر املزيــد مــن احللــول 

اخلدميــة واخليــارات للمتعاملــن مبــا ينعكــس إيجابــً على مســتويات 
ــة. ــع املؤسس ــم م ــعادتهم يف عاقته ــم وس رضاه

الســابقة  اخلدمــات  تقــدمي  التحــول  عمليــة  ضمنــت  فقــد  وبهــذا 
نفســها ولكــن يف إطــار هيــكل جديــد أكــر فاعليــة وقــدرة علــى اإليفــاء 
ــف  ــة تصني ــل بسياس ــى العم ــاء عل ــع اإلبق ــن، م ــات املتعامل مبتطلب
ذلــك  علــى  وبنــاًء   ،2018 عــام  يف  حتديثهــا  جــرى  التــي  اخلدمــات 
رئيســية   11 منهــا  متنوعــة  خدمــة   38 املؤسســة  تقــدم  التصنيــف؛ 
و19 فرعيــة و8 تكميليــة، فضــًا عــن اخلدمــات التــي تتيحهــا الشــركات 

ــق. ــدول املرف ــن يف اجل ــو مب ــا ه ــك كم ــقيقة، وذل ــة والش التابع

طيف واسع من الخدمات

نوع اخلدمة
)رئيسي - فرعي( اخلدمات # القطاع

رئيسي النقل اجلماعي لطلبة املدارس بشكل يومي منتظم )حكومي(. 1

خدمات النقل والتأجر
)مدرسي - جتاري - 

عام(

فرعي النقل اجلماعي للطلبة للرحات واألنشطة. 2

فرعي النقل اجلماعي لطلبة املراكز املسائية )حكومي(. 3

فرعي النقل اجلماعي لطلبة املراكز الصيفية. 4

فرعي توفر خدمة اإلشراف على الطلبة داخل احلافات )حكومي(. 5

رئيسي النقل اجلماعي لطلبة املدارس بشكل يومي منتظم )خاص(. 6

فرعي تأجر احلافات لنقل طلبة املدارس بشكل يومي منتظم )تعليم خاص(. 7

فرعي توفر خدمة اإلشراف على الطلبة داخل احلافات )خاص(. 8

رئيسي
تأجــر احلافــات/ املركبــات/ الدراجــات الناريــة )ســائق/بدون ســائق( للجهــات 

احلكوميــة واخلاصــة. 9

رئيسي النقل التجاري. 10

فرعي النقل اجلماعي )عمال وموظفن(. 11

فرعي النقل اجلامعي. 12

فرعي نقل متنوع )البضائع(. 13

فرعي نقل املواد البروكيماوية. 14

فرعي النقل املرد. 15

نوع اخلدمة
)رئيسي - فرعي( اخلدمات # القطاع

رئيسي النقل العام. 16
خدمات النقل والتأجر

)مدرسي - جتاري - 
عام(

فرعي نقل األفراد باملركبات الفارهة. 17

فرعي نقل األفراد مبركبات األجرة. 18

رئيسي إدارة األساطيل. 19

رئيسي صيانة وإصاح احلافات/ املركبات/ الدراجات. 20

اخلدمات الفنية

فرعي املساعدة على الطريق. 21

فرعي إصاح وتعديل الهياكل. 22

فرعي جتديد اإلطارات. 23

فرعي تأهيل احلافات. 24

فرعي صيانة املركبات الفارهة. 25

تكميلي الغسل اجلاف. 26

رئيسي حتويل املركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي. 27

رئيسي الفحص الفني للمركبات الثقيلة يف مواقع املؤسسة. 28

رئيسي إدارة الورش. 29

رئيسي خدمة تعليم السياقة. 30

خدمات تعليم القيادة
فرعي خدمات مركز التدريب. 31

تكميلي خدمات تأجر املواقع. 32

خدمات أخرى

تكميلي توفر املساحات اإلعانية التجارية على حافات ومركبات ومباين املؤسسة. 33

تكميلي صف السيارات. 34

تكميلي جتديد ملكية املركبات. 35

تكميلي مزادات بيع املركبات املستعملة. 36

تكميلي خدمة توفر عمالة مساعدة )مساعد إداري ومراسل، سائقن(. 37

تكميلي التخليص اجلمركي. 38
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القيم المؤسسية

2018-2022ا�هداف االستراتيجية 

مواصالت متكاملة ومنو مستدام.

 نلتزم بتقدمي خدمات النقل والتأج
واملواصالت املدرسية واخلدمات الفنية 

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.

- تعزيز املوقع الريادي ملواصالت ا»مارات عª ال©كيز على 
الكفاءة واجلودة.

- حتقيق منو مستدام من خالل استهداف الفرص 
االستثمارية اجلديدة � ´ال تقدمي خدمات إدارة النقل.

- تطوير ا عمال وا نشطة الرئيسية وتوجيهها نحو ا متتة 
وتكنولوجيا النقل.

- تشجيع االبتكار وبناء قدرات جديدة.

الشفافية واحلوكمة: نلتزم بتعزيز مفاهيم احلوكمة واملساءلة 
ا�دارية، ونرسخ ثقافة الشفافية واملصارحة، ونتخذ قراراتنا على 

أسس علمية حتقق أفضل نتائج ا�داء. 

ا�من والسالمة: 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. 

االبتكار واستشراف املستقبل: نلتزم بتوفª بيئة تشجع على 
ا�بداع واالبتكار، ونسعى باستمرار لتبّني أحدث العمليات 

واخلدمات االبتكارية واملمارسات ا�دارية التي تعالج احتياجات 
متعاملينا وتستجيب لتوقعاتهم وطموحاتهم.

العناية والراحة: نركز جهودنا ونستثمر مواردنا µ توفª العناية 
ملتعاملينا واالستجابة خلصوصية احتياجاتهم وتوقعاتهم، 

ونعمل على راحتهم، وكسب والئهم ومساندتهم لرسالة وأهداف 
مواصالت ا�مارات. 

الطموح والريادة: نلتزم بالعمل للوصول إ¹ العاملية، ولنقل 
معارفنا وخ¾اتنا املتميزة، والتوسع µ ا�سواق احمللية 

وا�قليمية µ جميع Àاالت اختصاصاتنا µ قطاعي النقل 
والتجهيزات واخلدمات التكميلية ذات الصلة. 

الكفاءة: نؤمن بأن ا�جنازات االستثنائية وا�داء املتميز هما 
النتيجة احلتمية لقناعاتنا وممارساتنا اليومية، وكفاءة أدائناعلى 
Çتلف املستويات التنظيمية، وµ جميع االختصاصات ومواقع 

العمل. 

السعادة: نؤمن بأن السعادة حق من حقوق ا�نسان، ونعت¾ها 
حجر ا�ساس É µاور خطتنا االسÈاتيجية، وÇتلف براÀنا 

ومبادراتنا املوجهة نحو املتعاملني والعاملني واجملتمع.

الرؤية

الرسالة
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ملواصــات  الثامــن  املدمــج  الســنوي  التقريــر  اإلصــدار  هــذا  يشــكل 
اإلمــارات، وذلــك انطاقــً مــن عــام 2013 الــذي شــهد إصدارهــا األول، 
وبهــذا فقــد أضحــى التقريــر الســنوي للمؤسســة ممارســة مؤسســية 
راســخة، تتناغــم مــع موقــع املؤسســة الريــادي يف جمــاالت أعمالهــا، 
وتنســجم مــع مــا تشــهده املؤسســة مــن تطــورات إداريــة لصالــح تعزيــز 
قيــم احلوكمــة والشــفافية اللتــن تشــكان معــً القيمــة األوىل بــن 

القيــم املؤسســية يف مواصــات اإلمــارات.
ويأتــي اإلصــدار احلــايل حتــت عنــوان “مســرة راســخة وعــزم متجــدد”، 
الثــاين مــن اخلطــة االســراتيجية  العــام  حيــث يتصــادف مــع مــرور 
الــذي  االســراتيجي  التحــّول  مســرة  مــع  يتزامــن  كمــا   ،2018-2022

تشــهده املؤسســة منــذ انطــاق تلــك اخلطــة، ويتضمــن اإلصــدار عرضً 
مفصــًا لنتائــج أعمــال املؤسســة وحصادهــا املــايل واالســتثماري 
لعــام 2019 بأكملــه، عــاوًة علــى إيــراد أنشــطتها يف خمتلــف اجملــاالت 
والتــي اســتهدفت جميــع الفئــات املعنيــة مبــا فيهــا البيئــة الداخليــة 
والبيئيــة  اجملتمعيــة  املســؤولية  جمــاالت  ســيما  وال  للمؤسســة، 
ــة اإلمــارات  يف خمتلــف مواقــع العمــل التابعــة لهــا علــى امتــداد دول

ــدة. ــة املتح العربي
وكمــا جــرت العــادة يف التقاريــر الســنوية الســابقة؛ تتيــح املؤسســة 
هــذا التقريــر بنســخة رقميــة ميكــن االطــاع عليهــا أو حتميلهــا عــر 
موقعهــا اإللكــروين، وقــد مت إصــداره باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة، 
إلعــداد  الدوليــة  املبــادرة  يف  الــواردة  التوجيهيــة  املعايــر  وفــق 
درجــة  يلبــي  ومبــا   ،”GRI Standards“ احلزمــة  حســب   GRI التقاريــر 
اإلفصــاح األساســي “Core” وذلــك للعــام الثــاين علــى التــوايل، إذ 
يتضمــن التقريــر يف آخــره فهرســً خاصــً مبؤشــرات اإلبــاغ املعياريــة 
إلعــداد  الدوليــة  املبــادرة  لــدى  املتبعــة  املنهجيــة  حســب  مرتبــًة 
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 
خلدمــة اإلفصــاح؛ فقــد تأكــدت خدمــات املراجعــة املقدمــة مــن قبــل 
 GRI ــوى ــرس حمت ــر GRI أن فه ــداد التقاري ــة إلع ــادرة العاملي ــق املب فري
ــات 40-102  ــة باإلفصاح ــع اخلاص ــح، وأن املراج ــكل واض ــروض بش مع

التقريــر. نــص  102-49 تتماشــى مــع األقســام املناســبة يف  إىل 
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76.47%

99.59%

78.5%

97.59%

متعاملي المؤسسة

رضا الموظفين

إيرادات المؤسسة

صافي األرباح

مركبة

عدد الموظفين 
والموظفات

سائقًا في مراكز 
األعمال

مشرفي فنيًا
ومشرفات النقل 

والسالمة

ساعة تدريبية 
للموظفين

سائقي الحافالت 
المدرسية

الطلبة المنقولون

مركبًة ُمباعة عبر 
المزادات

مدرسة حكومية 
مستفيدة

عمليات نقل 
مجاني

إعالنًا مجانيًا على 
الحافالت

مركبًة مجهزة لنقل 
أصحاب الهمم

مبادرات 
وفعاليات منفذة

ألف إصدار توعوي 
للطلبة

دورة توعوية 
للطلبة مركبًة محولة للعمل 

بالغاز الطبيعي

مدرسة خاصة 
مستفيدة

حافلة مدرسية

مقعدًا في 
الحافالت

كيلومتٍر 
قطعتها الحافالت

نسبة  العائد على 
رأس المال

إجمالي األصول

قيمة مشتريات 
المؤسسة

العقود المبرمة 
الجديدة والمجددة

رضا المتعاملين

رضا المجتمع

رضا الموردين

رضا الشركاء

)باملليون درهم(

2019.. مالمح ومؤشرات بارزة
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هيكل تنظيمي يرتجم التحوالت
ــد  ــي اجلدي ــا التنظيم ــق هيكله ــام 2019 بتطبي ــة ع ــتهلت املؤسس اس

ــاث: ــة الث ــق اجلغرافي ــام املناط ــل بنظ ــى العم ــم عل القائ
- دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )أبوظبي والظفرة والعن(

- دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )دبي والشارقة(
- دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )اإلمارات الشمالية(

ــة  ــال التابع ــز األعم ــة مراك ــادة هيكل ــرات يف إع ــدت التغي ــث جتس حي
لدوائــر النقــل املدرســي، والنقــل والتأجــر واخلدمــات اللوجســتية، 

املنهجيــة  اخلطــوات  مــن  عــدد  إطــار  يف  التغيــرات  تلــك  وتأتــي 
ودراســات علميــة مــن بيــوت اخلــرة، وذلــك تنفيــذًا ملراحــل التحــّول 
ــراتيجية 2018-2022،  ــة االس ــا اخلط ــت عليه ــي نص ــراتيجي الت االس
واإلنتاجيــة  التشــغيلية  الكفــاءة  مــن  املزيــد  حتقيــق  إىل  والراميــة 
وبلــوغ االســتثمار األمثــل للمــوارد املتاحــة، عــاوًة علــى رفــع اجلاهزية 
عــر االنتقــال إىل هيــكل تنظيمــي أكر مواءمــة واســتجابة الحتياجات 

ــادة. ــان الري ــية وضم ــز التنافس ــتقبل وتعزي املس
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خطى مهمة على طريق 
التحّول االستراتيجي

سعادة حممد عبداهلل اجلرمن 
املدير العام

م. عبداهلل حممد الكندي

الرئيس التنفيذي للعمليات

حنان حممد صقر

املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات املؤسسية

وليد سامل املهري

املدير التنفيذي
لدائرة النقل والتأجري للقطاع 
اجلغرايف )أبوظبي والظفرة والعني(

عبداهلل بن سويف الغفلي

املدير التنفيذي
لدائرة النقل والتأجري للقطاع 
اجلغرايف )االمارات الشمالية(

رشيد بن شقرون

الرئيس التنفيذي
إلدارة الشؤون املالية

فريال حممد توكل

املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات املساندة

بدر حممود العطار

املدير التنفيذي
لدائرة النقل والتأجري للقطاع 

اجلغرايف )دبي والشارقة(

م. عامر علي الهرمودي

املدير التنفيذي
لدائرة اخلدمات الفنية

اإلدارة التنفيذية
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تابعــت مواصــات اإلمــارات طــوال العــام املاضــي تنفيذ مســرتها يف 
التحــّول االســراتيجي، والتــي بدأتهــا يف عــام 2018 عمــًا بخطتهــا 
برامــج   9 علــى  تقــوم  والتــي   ،2022-2018 اخلامســة  االســراتيجية 
اســراتيجية، و28 مشــروعً اســراتيجيً، حيــث قامــت بتطبيــق تعديــات 
هيكليــة مهمــة أتاحــت مــن خالهــا تقــدمي خدماتهــا املعتــادة ولكــن 
بصــورة متجــددة، تؤســس لرؤيــة مســتقبلية تقــوم علــى القطاعــات 
ومراكــز  االســتثمارية  الدوائــر  عــن  عوضــً  اجلغرافيــة  واملناطــق 
األعمــال املعمــول بهــا ســابقً، وتتســق مــع التوجهــات االســراتيجية 
األعمــال  يف  االعتيــادي  والتوســع  النمــو  تتضمــن  والتــي  الثاثــة، 
احلاليــة للمؤسســة واقتنــاص الفــرص االســتثمارية اجلديــدة، إضافــًة 

إىل تعزيــز القــدرات واملمكنــات املؤسســية.
وقــد أتاحــت اخلطــوات املنجــزة يف هــذا الطريــق توحيــد املــوارد 
حداثــة  أكــر  متجــددة  صــورة  يف  وحشــدها  واملاديــة  البشــرية 
وتــرة  وتســريع  النفقــات  تخفيــض  علــى  عــاوًة  وكفــاءة  وفعاليــة 
العمــل، وحتقيــق اســتجابة أعلــى لتوقعــات املتعاملــن، وبالتــايل 

االســراتيجية والرؤيــة والقيــم واألهــداف االســراتيجية للمؤسســة.
وللتأكــد مــن فعاليــة جهــود التوعيــة املبذولــة وإدارتهــا بشــكل علمــي 
دراســة  بإجــراء  املؤسســة  يف  اخملتصــة  اإلدارات  قامــت  منظــم؛ 
لـ”تقييــم الوعــي باالســراتيجية والتحــّول االســراتيجي”، وجــرت على 
مرحلتــن بفــارق زمنــي يقــدر بنحــو ثاثــة أشــهر، حيــث ســبقت املرحلــة 
ــب  ــة عق ــت الثاني ــا أجري ــج، بينم ــك الرام ــذ تل ــة تنفي ــن الدراس األوىل م
مســتوى  علــى  املســتهدفة  والــورش  الرامــج  جميــع  مــن  االنتهــاء 
املؤسســة بأكملهــا، وذلــك مــن أجــل تقييــم أثــر الرامــج املطبقــة، 

ــا:  ــرين هم ــتوى مؤش ــى مس ــل عل ــور احلاص ــاس التط وقي
الدراســة  بينــت  حيــث   :”2022-2018 باالســراتيجية  معدل”الوعــي   .1

.%82.47 إىل   .%56.48 مــن  املعــدل  ارتفــاع 
2. معــدل الوعــي بـ”خطــة التحــول االســراتيجي”: والــذي شــهد ارتفاعــً 

ــا. ــة إىل 76.30% بعده ــج التوعوي ــذ الرام ــل تنفي ــن 37.5% قب ــرًا م كب
حيــث أثبتــت الدراســة جنــاح مــا مت إجنــازه، مؤكــدًة وعــي العاملــن 
وإملامهــم بصــورة كافيــة بخطــة التحــول املزمــع تطبيقهــا الحقــً، 
 ،2022-2018 وأهميتهــا وموقعهــا يف ســياق اخلطــة االســراتيجية 
وبالتــايل تســهيل انخراطهــم يف عمليــة التحــّول املنشــودة وضمــان 
مشــاركتهم اإليجابيــة فيــه مبــا يســهم يف جنــاح عمليــة التحــّول بحــد 

ــا. ذاته
واخلطــة  االســراتيجية  للنتائــج  مراجعــات  عــدة  الحقــً  ومتــت 
اإلســراتيجية وبرنامــج التحــّول املؤسســي علــى ضــوء املســتجدات 
ــات  ــتعانة باخلدم ــت االس ــا مت ــام 2019، كم ــوال ع ــال ط ــج األعم ونتائ
االستشــارية لبيــوت خــرة متخصصــة يف جمــال التخطيــط والتحــّول 
ــدار  ــرة بإص ــذه األخ ــوم ه ــى أن تق ــات، عل ــراتيجي يف املؤسس االس
ــط  ــام واخلط ــدار الع ــى م ــت عل ــي مت ــادرات الت ــوص املب ــر بخص تقري

القادمــة والتوصيــات اخلاصــه املنبثقــة عنهــا.

وإســعادهم. رضاهــم  نيــل 
ويف إطــار اجلهــود االســراتيجية تلــك؛ كان البــد للمؤسســة مــن بــذل 
توعيــة  بهــدف  احملققــة  اخلطــوات  مــع  ومتزامنــة  موازيــة  جهــود 
مواردهــا البشــرية وضمــان تهيئتهــم ليكونــوا نــواة هــذا التحــّول وقادته، 
واســتهدفت تلــك اجلهــود املوظفــن بجميــع فئاتهــم، وتنوعــت إىل 

عــدد مــن األنشــطة أهمهــا:
- حتديث دليل مؤشرات األداء املؤسسية.

العاملــن علــى  لفئــات  لقــاءات وورش عمــل تعريفيــة  - تنظيــم 
مســتوى رؤســاء األقســام وموظفــي الصــف الثــاين، حيــث مت تنفيــذ 
10 ورش تعريفيــة إىل جانــب اللقــاءات التعريفيــة لفئــات العاملــن 

علــى مســتوى قيــادات املؤسســة.
- توزيــع مطبوعــات تعريفيــة عامــة عــن املبادرة على جميــع الوحدات 

اإلداريــة ومراكــز األعمال، إضافًة إىل رســائل الريــد اإللكروين.
جميــع  مســتوى  علــى  املبــادرة  عــن  تعريفيــة  هدايــا  تقــدمي   -
الوحــدات اإلداريــة ومراكــز األعمــال، وتتضمــن التعريــف باملؤشــرات 

احلوكمــة  تســودها  شــفافة،  عمــل  بيئــة  اإلمــارات  مواصــات  رســخت 
والتحســينات  املراكمــة  التطويــرات  مــن  الكثــر  عــر  وذلــك  والنزاهــة 
أصبحــت  حتــى  وإجراءاتــه،  وسياســاته  العمــل  أنظمــة  طالــت  التــي 
العمــل،  يف  وأســلوبها  وهويتهــا  املؤسســة  قيــم  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءًا 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــا دول ــي تبذله ــارزة الت ــود الب ــتجابًة للجه ــك اس وذل
ــدم  ــة املتق ــع الدول ــع موق ــجامً م ــد وانس ــذا الصعي ــى ه ــدة عل املتح

الدوليــة علــى هــذا الصعيــد. يف املؤشــرات 
ــس  ــد جمل ــث عق ــام 2019 حي ــال ع ــذا خ ــا ه ــة نهجه ــت املؤسس وتابع
إدارة املؤسســة خــال العــام املاضــي 5 اجتماعــات، كمــا أصــدر ســعادة 
ــب  ــف جوان ــت خمتل ــة طال ــرارات خمتلف ــة 104 ق ــام للمؤسس ــر الع املدي
اجتماعــات   3 اخملاطــر  وإدارة  التدقيــق  جلنــة  عقــدت  حيــث  العمــل، 
6 اجتماعــات، وعقــدت جلنــة  وعقــدت جلنــة الرشــيحات واملكافــآت 

االســتثمارات 11 اجتماعــً، كمــا مت إصــدار 8 تقاريــر تدقيــق داخلــي.
ومــن أبــرز التطويــرات التــي شــهدتها املؤسســة يف هــذا اجملــال خــال 
العــام املاضــي كان قيامهــا بأمتتــة جميــع تقاريــر وماحظــات التدقيــق 
ربطهــا  مت  والتــي   GRC نظــام  خــال  مــن  اإللكــروين  النظــام  علــى 
باخملاطــر، فأصبــح بإمــكان جميــع اإلدارات اإلطــاع علــى ماحظاتهــا 
والــرد عليهــا مــن خــال النظــام دون احلاجــة للمســتندات الورقيــة، األمــر 
الــذي أدى الختصــار الكثــر مــن الوقــت وتوفــر اجلهــد، وإىل جانــب ذلــك؛ 
ميتــاز النظــام اجلديــد بالكثــر مــن املميــزات مثــل إمكانيــة إرفــاق جميــع 
أنــواع املســتندات، وإرســال التنبيهــات لألشــخاص واإلدارات احملولــة 
إليهــم املاحظــة، عــاوًة علــى إمكانيــة حتويــل املاحظــة لألشــخاص 
إلغــاق  املســتهدفة  املواعيــد  وحتديــد  عليهــا،  بالــرد  املعنيــن 
املاحظــة، إضافــًة إىل إرســال تنبيهــات للمعنيــن باملاحظــات عندمــا 
يف  احتيــال  حــاالت  أي  تســجيل  يتــم  مل  أنــه  ويذكــر  موعدهــا،  يحــن 

املؤسســة خــال عــام 2019..

حتت مظلة احلوكمة والشفافية
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 حتظــى جهــود التوعيــة املؤسســية بأهميــة متزايــدة يف مواصــات 
اإلمــارات، الســيما مــع مراحــل التحــّول االســراتيجي التــي تشــهدها، 
حيــث تزامنــت تلــك املرحلــة مــع تكثيــف اجلهــود يف هــذا االجتــاه 
بغــرض تعزيــز قيــم احلوكمــة والشــفافية واإلدارة الرشــيدة ومكافحــة 
الفســاد وأمــن املعلومــات والصحــة املهنيــة والســامة واالحرافيــة 
عــر  ذلــك  ترجمــت  متــت  وقــد  العمــل،  يف  واالبتــكار  واجلــودة 
العديــد مــن اإلصــدارات واملنشــورات واألدلــة الدوريــة وغــر الدوريــة، 
املطبوعــة واإللكرونيــة، وباللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة )عــاوًة علــى 
اللغــة االورديــة عندمــا يتطلــب األمــر( والتــي مت توجيههــا للبيئتــن 
الداخليــة واخلارجيــة علــى حــدٍّ ســواء، حيــث توجهــت الكثــر مــن 
تلــك اإلصــدارات إىل املوظفــن يف خمتلــف املســتويات الوظيفيــة 
والتخصصــات املهنيــة، فيمــا حظيــت الفئــات املعنيــة يف البيئــة 
التقريــر  مــع  الســيما  اجلهــود،  تلــك  ببعــض  للمؤسســة  اخلارجيــة 
ــن  ــة، ويب ــض األدل ــة، وبع ــة الدوري ــة 2018، واجملل ــنوي للمؤسس الس

اجلــدول املرفــق أهــم اإلصــدارات.

في ا�شهر القليلة الماضية؛ قام فريق إدارة عمليات ا�عمال بتخطيط كافة العمليات 
التجارية عبر مواصالت ا�مارات في منظومة تخطيط العمليات التجارية الخاّصة بنا 

(ARIS)، والتي ستصبح المصدر الوحيد لجميع عملياتنا وأساس جميع فرص التحسين، 
و�تمام ذلك سنقوم باالتصال بالقائمين على كل العمليات للتحقق من صحة 

تخطيطها، كما نطلب منكم تقديم الدعم لنا في هذه المبادرة.

هــل تعلم كم عدد العمليات التي تم تحديدها
على مستوى مواصالت ا�مارات؟ 

ما هي

فـي مواصالت ا�مارات؟
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نمت مواصالت ا�مارات بمعدٍل هائٍل طوال السنوات القليلة الماضية، وللحفاظ على هذا 
النمو؛ من الضروري بالنسبة لنا تعديل عملياتنا التجارية لدمج طرق جديدة للعمل 

مدعومة بتقنيات حديثة لمواصلة تزويد متعاملينا بخدمة من الدرجة ا�ولى، وقد تم 
إقرار هذا التوجه من قبل فريق القيادة، حيث تم التعامل معه من خالل مبادرة إدارة 
عمليات ا�عمال، والتي يمكن إيجاز الغرض منها بعبارة بسيطة، وهي توفير عمليات 

أسرع وأرخص وأكثر أماًنا وأكثر كفاءًة تساعد على تقديم خدمة عالية الجودة 
للمتعاملين.

من نحن؟

حالة مشروع "تخطيط عمليات المؤسسة":

نحن فريق تم تشكيله تحت إدارة المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية، السيدة حنان 
محمد صقر، مع تكليفه بتحسين وتبسيط عمليات أعمالنا، ولتحقيق هذه الغاية فإننا 
نعمل عن كثب مع إدارة تقنية المعلومات والقائمين على العمليات التجارية لتحقيق 

ذلك، وسوف نتواصل معكم شهريº عبر هذه النشرة ا�خبارية ا�لكترونية لنعلمكم بآخر 
المستجدات في هذا الشأن، والتي اخترنا لها اسم "التدفق" �ن العملية الفعالة تتدفق 

من المدخالت إلى المخرجات دون أية اختناقات أو انقطاعات أو عيوب أو تأخير، فكل ذلك 
من شأنه أن يزيد التكلفة ويقلل من رضا المتعاملين.

للتواصل معنا:

بالمناسبة؛

أرسل لنا تخمينك على 

للفوز بسلة من الهدايا القّيمة.

سامحبيترحنان

إدارة
عمليـــات
ا�عمـــــال

التدفق

BPM@et.ae 

توعية مؤسسية

الشرح البيان

ابتــداًء مــن عــام 2013؛ واظبــت مواصــات اإلمــارات علــى إصــدار تقريــر ســنوي شــامل كجــزء مــن تقاليــد 
اإلفصــاح والشــفافية واحلوكمــة التــي تتبناهــا، حيــث شــهد العــام املاضــي إصــدار تقريرهــا الســنوي 
الســابع، وجــاء حتــت عنــوان “التحــّول.. ملواصلــة الريــادة”، وذلــك باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة 
ــاد  ــنوي املعت ــر الس ــن التقري ــوايل ب ــى الت ــابعة عل ــنة الس ــع للس ــة، وجم ــة وإلكروني ــختن ورقي وبنس
ــر  ــداد التقاري ــة إلع ــادرة العاملي ــاد املب ــل اعتم ــن ني ــن م ــد متك ــتدامة، وق ــر االس ــن تقري ــة وب للمؤسس
GRI، بعــد إجنــازه جميــع متطلبــات درجــات اإلفصــاح )Materiality Disclosures( وفــق احلزمــة األحــدث 

.)GRI Standards(

التقرير السنوي 2018

وهــي جملــة فصليــة تصدرهــا املؤسســة باللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة، ويتــم توزيعهــا علــى الشــركاء 
واملتعاملــن مــن املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة، عــاوًة علــى املوظفــن، كمــا تتوفــر منهــا نســخة 
إلكرونيــة متاحــة للتصفــح والتحميــل علــى املوقــع اإللكــروين للمؤسســة، ومت يف عــام 2019 إصــدار 

4 أعــداد منهــا. 

اجمللة الدورية

مطبوعــة باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة، وتتنــاول عمليــات ومنهجيــات إدارة اخملاطــر يف مواصــات 
اإلمــارات.

دليل سياسات وإجراءات إدارة اخملاطر

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

دليل نظام اإلدارة املتكاملمطوية ٕارشادات القيادة آالمنةنشرة تدفقاجمللة الدوريةالتقرير السنوي 2018
دليل جائزة مواصالت اإلمارات 

للسالمة والرتبية املرورية
النشرة اإللكرتونية
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الشرح البيان

متوفر باللغتن العربية، واإلجنليزية. ميثاق خدمة املتعاملن

وهــو دليــل خمصــص للموظفــن ويهــدف لتوســيع دائــرة املعرفــة الوظيفيــة، ومتوفــر باللغــات العربيــة 
واإلجنليزية واألوردو.

دليل املوظف

ُطِبَعت وُنِشَرت باللغات العربية واإلجنليزية واألوردو، ومت توزيعها جلميع الفئات املعنية.
وثيقة السلوك املهني

وأخاقيات الوظيفة

وهــو دليــل خمصــص للمورديــن ويهــدف لرفــع مســتوى وعيهــم ومعرفتهــم بأنشــطة املؤسســة وتوفــر 
أعلــى درجــات الشــفافية واملوضوعيــة، ومتوفــر باللغــات العربيــة واإلجنليزيــة.

دليل املوردين

وهو ميثاق يتم توزيعه على املوردين، ويتوفر باللغتن العربية واإلنكليزية.
ميثاق األخاقيات والسلوك ملوردي 

مواصات اإلمارات

وهــي نشــرة توعويــة إلكرونيــة تصــدر باللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة مــن قبــل إدارة نظــم املعلومــات 
يف املؤسســة، وتــوزع دوريــً عــر الريــد اإللكــروين للموظفــن، وتعنــى بتعزيــز الوعــي باجلوانــب 
األمنيــة لنظــم املعلومــات واخملاطــر اإللكرونيــة لــدى املوظفــن، وقــد أصــدرت منهــا 17 نشــرة علــى 

مــدار العــام املاضــي.

النشرة التوعوية األمنية لنظم 
املعلومات

ــج  ــً وتعال ــة داخلي ــرها املؤسس ــة تنش ــع حديث ــة ومراج ــب إداري ــرة لكت ــة خمتص ــدارات دوري ــي إص وه
خمتلــف جوانــب اإلدارة والتطويــر.

إصدارات الكتب اإلدارية 

وهــي نشــرة إلكرونيــة تــوزع شــهريً عــر الريــد اإللكــروين للموظفــن، وتقــدم خاصــة لألنشــطة 
اإلرشــادية  واملقــاالت  املــواد  بعــض  علــى  عــاوًة  حــدة،  علــى  شــهر  لــكل  واألخبــار  واملبــادرات 

.2019 عــام  خــال  إلكرونيــة  نشــرة   12 إصــدار  مت  وقــد  والتوعويــة، 
النشرة اإللكرونية الشهرية 

ــامة  ــة والس ــل إدارة البيئ ــن قب ــة م ــة واإلنكليزي ــن العربي ــدر باللغت ــة تص ــة إلكروني ــرة توعوي ــي نش وه
والصحــة املهنيــة يف املؤسســة، وتــوزع دوريــً عــر الريــد اإللكــروين للموظفــن، وتعنــى بتعزيــز 
الوعــي بجوانــب الصحــة والســامة املهنيــة والشــخصية لــدى املوظفــن، وقــد أصــدرت منهــا أكــر 

6 نشــرات علــى مــدار العــام املاضــي. مــن 

إرشادات السامة

وهــي نشــرة توعويــة إلكرونيــة تــوزع دوريــً عــر الريــد اإللكــروين للموظفــن، وتعنــى بتعزيــز ا]ألداء 
وتطويــره، وقــد صــدر منهــا 12 نشــرة خــال عــام 2019.

جسور الريادة

ــز األداء  ــى بتعزي ــن، وتعن ــروين للموظف ــد اإللك ــر الري ــً ع ــوزع دوري ــة ت ــة إلكروني ــرة توعوي ــي نش وه
وتطويــره، وقــد صــدر منهــا 10 نشــرات خــال عــام 2019.

ثقافة التميز يف خدمة املتعاملن

ــي  ــع الوع ــى برف ــن، وتعن ــروين للموظف ــد اإللك ــر الري ــً ع ــوزع دوري ــة ت ــة إلكروني ــرة توعوي ــي نش وه
بشــأن ترشــيد امليــاه والكهربــاء، وقــد صــدر منهــا 9 نشــرات خــال عــام 2019.

إرشادات إدارة املرافق

وهــي رســائل توعويــة إلكرونيــة دوريــة ترســل عــر الريــد اإللكــروين للموظفــن، وتعنــى بتعزيــز 
اإليجابيــة وترســيخ قيمــة الســعادة يف العمــل واحليــاة الشــخصية، وقــد صــدر منهــا 13 رســالة خــال 

عــام 2019.
رسائل السعادة

وهــي رســائل توعويــة إلكرونيــة دوريــة ترســل عــر الريــد اإللكــروين للموظفــن، وتعنــى برســيخ قيــم 
اإلبــداع واالبتــكار لــدى املوظفــن، وقــد صــدر منهــا 20 رســالة خــال عــام 2019.

رسائل اإلبداع واالبتكار

جهود مدروسة إلدارة اخملاطر 
واصلــت فــرق العمــل يف اإلدارات املعنيــة تقــدمي دعمهــا وجهودهــا 
التعاونيــة نحــو أهــداف أعمــال مواصــات اإلمــارات مــع تركيــز جهودهــا 
يف عــام 2019 علــى عــدٍد مــن األولويــات الســيما تعزيــز ثقافــة الوعــي 
التــام باخملاطــر، وتطويــر عمليــات صنــع القــرار التــي تتضمــن تقنيــات 
أثنــاء  إدارة اخملاطــر، واملســاعدة يف ضمــان اســتمرارية األعمــال 
التحــّول االســراتيجي، كمــا مت  الكــرى ومبــادرات  تنفيــذ املشــاريع 
الركيــز علــى نقــل إدارة اخملاطــر إىل املســتوى التــايل مــن خــال 
أمتتــة العمليــات باســتخدام منصــة عامليــة للحوكمــة وهــي منصــة 
اخملاطــر واالمتثــال )GRC(، مبــا تتيحــه مــن تكامــل مــع وظائــف اخلــط 

الثــاين والثالــث الرئيســية.
كمــا تابعــت مواصــات اإلمــارات يف العــام املاضــي تنفيــذ أدوات 
أنحــاء املؤسســة، واالرتقــاء  وتقنيــات تقييــم اخملاطــر يف جميــع 
بقــدرات املــوارد البشــرية جتــاه متطلبــات إدارة اخملاطــر مبــا يف 
ذلــك تدريــب أكــر مــن 150 موظًفــا، وإجــراء أكــر مــن 30 ورشــة عمــل 
تفاعليــة حــول تقييــم اخملاطــر وإجــراء أكــر مــن 200 تفاعــل مباشــر مع 

وظائــف األعمــال بشــأن املبــادرات املتعلقــة باخملاطــر.

ترسيخ منظومة السالمة
ال تألــو مواصــات اإلمــارات جهــدًا يف ســبيل تعزيــز منظومــة الســامة 
لديهــا، عــر الكثــر مــن اإلجــراءات والسياســات واألنشــطة والرامــج 

ــدف  ــه به ــل ومواقع ــل العم ــف مفاص ــت خمتل ــي طال ــات الت والفعالي
ــا  ــي بهم ــيخ الوع ــة وترس ــة املهني ــامة والصح ــر الس ــاء مبعاي االرتق
التــام  االلتــزام  عــن  والتعبــر  واخلارجيــة،  الداخليــة  البيئتــن  يف 
والدقيــق مبفاهيــم الســامة وتطبيقاتهــا أثنــاء تقــدمي جميــع خدمــات 
املؤسســة، وقــد واصلــت ذلــك خــال عــام 2019 حيــث شــكلت النقــاط 

ــاالت: ــف اجمل ــق يف خمتل ــا حتق ــرز م ــة أب اآلتي
الفنيــة  التعديــات  ملتابعــة  الفنيــة  “اللجنــة  أعمــال  متابعــة   -
والتطويــر علــى أســطول مواصــات اإلمــارات”، لتطويــر أســطول 
النقــل املدرســي يف املؤسســة والتأكــد مــن مطابقتــه لتشــريعات 
ــً،  ــة 12 اجتماع ــدت اللجن ــث عق ــة، حي ــي يف الدول ــل املدرس النق
نهايــة  بحلــول  توصيــة   44 منهــا  أغلــق  توصيــة،   49 وأصــدرت 

العــام املاضــي أي بنســبة 90% مــن التوصيــات.
علــى  عــاوًة  والسياســات،  واإلجــراءات  املنهجيــات  حتديــث   -
القــرارات اجلديــدة علــى صعيــد املؤسســة واملتعلقــة بالبيئــة 
والســامة، مبــا يف ذلــك إصــدار عــدد مــن األدلــة واملطبوعــات، 
حيــث مت حتديــث إجــراءات التبليــغ عــن احلــوادث واعتمــاد التحديث 
اخلامــس مــن اإلصــدار األول خلطــة الطــوارئ اخلاصــة مبواصــات 
اإلمــارات، وكذلــك مت إصــدار دليــل إدارة إجهــاد الســائقن، وحتديــث 
وطباعــة اإلصــدار الثالــث لكتيــب القيــادة اآلمنــة، وإرشــادات القيــادة 
واإلجنليزيــة  العربيــة  الثــاث  باللغــات  رمضــان  شــهر  يف  اآلمنــة 
واألوردو، ومطويــة إجهــاد الســائقن، عــاوًة علــى حتديــث وطباعة 
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ــل. ــام اإلدارة املتكام ــل نظ ــع لدلي ــدار الراب اإلص
مواصلــة العمــل مــن أجــل توظيــف أحــدث التقنيــات والتطبيقــات   -
الذكيــة مــن أجــل ضمــان ســامة الطلبــة علــى أســطول املؤسســة 
مــن احلافــات املدرســية، ال ســيما تطبيــق “حافلتــي” الذكــي، 
والــذي أتــاح ألوليــاء األمــور االطمئنــان علــى أبنائهــم الطلبــة أثنــاء 
الرحلــة اليوميــة علــى مــن احلافلــة املدرســية مــا بــن البيــت 
واملدرســة، إذ يتعــرف ويل األمــر مــن خالــه على مواعيــد الصعود 
 ،SMS والنــزول والغيــاب مــن خــال تقنيــة الرســائل النصيــة القصــرة
ــت  ــم وق ــية، وتنظي ــة املدرس ــر احلافل ــع س ــة تتب ــب إمكاني إىل جان
ــن  ــى م ــرفة عل ــائق أو املش ــع الس ــر م ــل املباش ــب، والتواص الطال
تبنــي  لــزم األمــر، عــاوًة علــى  إن  التطبيــق  احلافلــة مــن خــال 
املؤسســة لتقنيــة IOT لتعقــب املركبــات، وذلــك مــن خــال شــريحة 
ذكيــة إلرســال بيانــات املوقــع عــر نظــام املراقبــة احليــة علــى 
اخلرائــط احلديثــة، وتســتهدف هــذه التقنيــة تعقــب األســاطيل 
قيــادة  أســلوب  ومراقبــة  اخملتلفــة،  اخلرائــط  علــى  وعرضهــا 
وهــي   fleetIO تقنيــة  وكذلــك  املميــزات،  مــن  وغرهــا  الســائق، 

ــطول. ــول األس ــتهدف إدارة أص ــاملة تس ــة ش تقني
تنظيــم فعاليــات الــدورة الثامنــة مــن “شــهر الســامة والصحــة   -
املهنيــة” حتــت شــعار “الســامة مســؤولية والتــزام”، حيــث جــرت 
املنتشــرة  ومواقعهــا  املؤسســة  فــروع  كامــل  يف  الفعاليــات 
يف شــتى أنحــاء الدولــة وامتــدت طــوال شــهر مــارس، وشــهدت 
تنفيــذ 127 فعاليــة خمتلفــة، حيــث متــت بدعــم ومشــاركة املزيــد 
ــات  ــك اجله ــدد تل ــع ع ــة، إذ ارتف ــة واخلاص ــات احلكومي ــن اجله م
والهيئــات  الــوزارات  مــن  واســعً  طيفــً  متضمنــة  جهــة   102 إىل 
االحتاديــة واحمللية والشــركات واملستشــفيات واملراكز الصحية، 
وجمموعــة مــن الشــركات العاملــة يف جمــال الســامة والصحــة، 
احلملــة،  مــن  الســابعة  الــدورة  يف  جهــة  بـــ78  مقارنــًة  وذلــك 
إمــارات  مــن  العديــد  يف  مشــارك  ألــف   17 نحــو  منهــا  واســتفاد 
ومناطــق الدولــة ومنهــم قطــاع واســع مــن املوظفــن والســائقن 
خمتلــف  يف  العاملــن  والفنيــن  والســامة  النقــل  ومشــريف 
مواقــع املؤسســة يف الدولــة إضافــة إىل املســتفيدين مــن خــارج 

املؤسســة مــن طلبــة ومتعاملــن وباقــي أفــراد اجملتمــع.
وتضمنــت الفعاليــات إقامــة معــرض مصاحــب للحملــة، وتنظيــم ورش 
عمــل وحماضــرات توعويــة وتنظيــم فحوصــات طبيــة، وجتــارب إخــاء 
وهمــي للحافــات واملبــاين، ومتاريــن اســتباقية متنوعــة، وحمــات 

التــرع بالــدم، إىل جانــب التدريــب علــى املهــارات الوقائيــة يف جمــال 
ــب  ــق، والتدري ــى احلري ــيطرة عل ــرق الس ــة بط ــدين، والتوعي ــاع امل الدف
علــى مهــارات اإلســعافات األوليــة، إضافــة إىل تنفيــذ ورش عمــل حــول 
ســبل ممارســة التماريــن الرياضيــة البســيطة أثنــاء العمــل، عــاوة علــى 
تنظيــم فعاليــة الرياضــة الصباحيــة اجلماعيــة املوجهــة للفنيــن، 
وتقــدمي النصائــح واإلرشــادات عــر قنــوات التواصــل يف املؤسســة، 
املطبوعــات  مــن  عــدد  وتوزيــع  االجتماعــي،  التواصــل  وحســابات 

ــة. ــرات التوعوي والنش
باألعــوام  مقارنــًة  احلملــة  عــن  العــام  الرضــا  نســبة  ارتفعــت  وقــد 
الســابقة لتصــل إىل 79.1%، )حيــث بلغــت 76.6% يف الــدورة الســابعة 
ــى  ــي األعل ــن ه ــدى الداعم ــا ل ــبة الرض ــت نس ــًا كان ــة( وتفصي للحمل
ولــدى   ،%86.4 املنظمــن  لــدى  بلغــت  بينمــا   ،%94.44 بلغــت  حيــث 

.%77,52 واحلضــور  املشــاركن 
مواصلــة العمــل علــى “املنظومــة الذكيــة لســامة الطلبــة داخــل 
للمنظومــة،  املوضوعــة  املرحليــة  األهــداف  وفــق  احلافــات”: 
وبالتعــاون مــع الشــريكن االســراتيجين وزارة الربيــة والتعليــم ودائــرة 

بأبوظبــي. واملعرفــة  التعليــم 
- تنظيــم الــدورة 21 مــن جائــزة مواصــات اإلمــارات للســامة والربيــة 
ــرمي 76  ــا تك ــرى يف إطاره ــة”: وج ــا أمان ــعار “طابن ــت ش ــة حت املروري
فائــزًا يف الفئــات اخلمــس للجائــزة مــن املــدارس احلكوميــة واخلاصة 

والطلبــة وأوليــاء أمورهــم وآخريــن.

127%79.1

%94.44

%86.4

102

  نسبة الرضا العام

نسبة الرضا لدى الداعمن

  نسبة الرضا املنظمن

جهة مشاركة وداعمة

ألف مشارك

17

فعالية خمتلفة
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الدورة 21
2019 - 2018

الدورة 20
2018 - 2017

الدورة 19
2017 - 2016

البيان

33 19 24 املدارس احلكومية

7 3 3 املدارس اخلاصة

13 16 11 مشروعات املدارس

657 1,212 1,141
مشروعات الطلبة 

املتميزة

20 10 16 أسرة السامة

730 1,260 1,195 اجملموع )مشاركة(

76 61 60 عدد املكرمني

التعــاون مــع الشــركاء يف جمــاالت البيئــة والســامة والصحــة   -
املهنيــة: حيــث شــاركت مواصــات اإلمــارات بعــدد مــن الفعاليــات 
التــي نظمهــا الشــركاء حمليــً ودوليــً لصالــح االرتقــاء بالســامة 
ــاون  ــذا التع ــة ه ــن أمثل ــة، وم ــطة التوعي ــيع أنش ــا وتوس ومعايره

خــال عــام 2019:
املشاركة مع شرطة دبي يف حملة يوم با حوادث.  -

الكربونيــة  البصمــة  لقيــاس  دبــي  كربــون  مركــز  مــع  التعــاون   -
. سســة للمؤ

ترتيــب عمليــات اإلخــاء الوهميــة للمبــاين واحلافــات مــع إدارات   -
الدفــاع املــدين يف جميــع إمــارات الدولــة.

والســامة  للصحــة  األعمــال  “شــركاء  منتــدى  يف  املشــاركة   -
للحفــر. آدنــوك  شــركة  أقامتــه  الــذي  والبيئــة”، 

مؤمتــر  أعمــال  يف  املشــاركة   -
الطلبــة  لنقــل  الوطنيــة  املنظمــة 

.”NAPT“ بأمــركا 
اليــوم العاملــي للســامة والصحــة يف   -

العمــل مــع دائــرة النقــل.
تواصــل  حيــث  وإرشــادية:  توعويــة  إصــدارات   -

املؤسســة حرصهــا علــى اجلانــب التوعــوي يف إطــار 
ألــف   185 مــن  أكــر  بتوزيــع  قامــت  إذ  الســامة،  بشــأن  جهودهــا 
واخلاصــة،  احلكوميــة  املــدارس  طلبــة  علــى  إرشــادي  إصــدار 
وكذلــك رعايــة ودعــم جمموعــة مــن املــدارس يف جمــال الســامة 
عــر توفــر إصــدارات الســامة وتوزيعهــا علــى الطلبــة وأوليــاء 
األمــور عــاوًة علــى دعــم املــدارس لتنفيــذ مشــروع رســم القاعــدة 
الذهبيــة لتوعيــة الطلبــة بالســامة يف عــدد مــن مناطــق الدولــة، 
اإلمــارات  مواصــات  جائــزة  مــن   21 الــدورة  حفــل  ســبق  كمــا 
للســامة والربيــة املروريــة إصــدار دليــل حمــدث خــاص بالــدورة.

واصلــت املؤسســة خــال عــام 2019 تنفيــذ برامــج تدريبيــة نوعيــة   -
النقــل  ومشــرفات  الســائقن  الســيما  للموظفــن،  وتخصصيــة 
والســامة واملعنيــن منهــم بشــؤون الســامة والصحــة املهنيــة، 
ويف هــذا اإلطــار قدمــت املؤسســة العديــد مــن الرامــج التدريبيــة 

وورش العمــل كان أبرزهــا خــال العــام املاضــي:
مواصلــة الرامــج املكثفــة والدوريــة لتدريــب وتأهيــل الســائقن   -

والســامة،  النقــل  ومشــرفات 
اإلجمــايل  العــدد  بلــغ  حيــث 
 53,424 الفئتــن  مــن  للمتدربــن 
ســائقً   32,133( ومتدربــة  متدربــً 
نقــل وســامة( منهــم  و21,291 مشــرفة 
4,100 متــدرٍب مــن خــارج املؤسســة، وذلــك 

مبعــدل أربــع ســاعات تدريبيــة للســائق و5 ســاعات 
ــن 41  ــة ضم ــاعة تدريبي ــن 218,781 س ــتفادوا م ــد اس ــرفة، وق للمش
تتبــع  للتدريــب  موقعــً   27 يف  تنفيذهــا  جــرى  تدريبيــً  برناجمــً 

للتدريــب. اإلمــارات  مواصــات  مركــز  ملركــز 
عقــد ورشــتي عمــل لتطبيقــي احلــوادث واإلصابــات يف نظــام   -

.GRC

إطــاق سلســلة أفــام توعويــة موجهــة للفنيــن العاملــن يف   -
الصيانــة. ورش 

تنظيــم دورة تدريبيــة تخصصيــة يف جمــال الســامة والصحــة   -
املهنيــة جملموعــة مــن موظفــي املؤسســة املعنيــن، وذلــك 
يف  الدوليــة  العامــة  للشــهادة  التأهيــل  “برنامــج  عنــوان  حتــت 
والتــي تســمى  العامليــة”  الســامة والصحــة املهنيــة  جمــال 
اختصــارًا “النيبــوش NEBOSH”، والتــي تلبــي متطلبــات اجمللــس 

املهنيــة. والصحــة  للســامة  الريطــاين 
لــدى  املعتمديــن  املدققــن  لرقيــة  تدريبيــة  دورة  تنظيــم   -

املدارس احلكومية

املدارس اخلاصة

أسرة السامة

مشروعات املدارس

مشروعات الطلبة املتميزة
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ونظــر تلــك اجلهــود الكبــرة التــي تبذلهــا مواصــات اإلمــارات يف 
ــي  ــتواها الداخل ــى مس ــواء عل ــة س ــة املهني ــامة والصح ــال الس جم
أو بالتعــاون مــع الشــركاء فقــد اســتحقت التكــرمي مــن قبــل عــدد كبــر 
مــن الشــركاء والفئــات املعنيــة، كمــا نالــت جوائــز تخصصيــة يف هــذا 
اجملــال يف عــام 2019 الســيما جائــزة عامــة غرفــة دبــي للمســؤولية 

ــتية. ــط اللوجس ــرق األوس ــزة الش ــة، وجائ االجتماعي

  بيانات احلوادث  التي تقع مسؤوليتها على سائقي املؤسسة

2019 2018
شدة احلادث

النسبة عدد احلوادث النسبة عدد احلوادث

%58.35 440 %38.5 360 سطحي

%36.60 276 %52.5 491 بسيط

%3.71 28 %2.6 24 متوسط

%1.33 10 %0.7 7 بليغ

%0.00 0 %5.7 54 غر مصنف

%100  754 %100 936 اإلجمايل

إدارة  لنظــام  مدققــن  رئيــس  شــهادة  حاملــي  مــن  املؤسســة 
الســامة والصحــة املهنيــة وفــق املواصفــة الدوليــة اجلديــدة 

.ISO  45001:2018 املهنيــة  والصحــة  للســامة 
والســامة  البيئــة  إدارة  نظــام  تطبيقــات  يف  عمــل  ورشــة  تنظيــم   -
والصحــة املهنيــة. وقــد أســهمت اجلهــود املنهجيــة التــي تبذلهــا 

برامج لتعزيز االبتكار
تتبناهــا مواصــات  التــي  القيــم املؤسســية  االبتــكار إحــدى  يشــكل 
اإلمــارات، وجتتهــد للتعبــر عنهــا وإدماجهــا يف خمتلــف أنشــطتها 
وخدماتهــا، ولتحقيــق ذلــك فإنهــا تنظــم باســتمرار عددًا مــن الفعاليات 
ــى  ــم عل ــا، وحتثه ــن موظفيه ــكار ب ــة االبت ــرس قيم ــي تك ــج الت والرام

ــة. ــادرات اإلبداعي ــكار واملب ــن األف ــد م ــدمي املزي تق
ويف هــذا الســياق؛ شــهد عــام 2019 تنظيــم 26 ورشــة عمــل ذات صلــة باالبتــكار 
واإلبــداع، اســتفاد منهــا 57 موظفــً يف خمتلــف مواقــع العمــل واملســتويات 
الوظيفيــة، كمــا حّثــت املؤسســة موطفيهــا علــى تبنــي قيــم اإلبــداع واالبتــكار 
عــر “رســائل اإلبــداع واالبتــكار” التــي أرســلتها جلميــع املوظفــن بالريــد 

اإللكــروين، والتــي بلغــت 20 رســالة طــوال العــام.

االرتقاء باملعاير
حتــرص مواصــات اإلمــارات علــى مواكبــة متطلبــات اجلــودة والريــادة 
هــذا  ترجمــت  وقــد  معايرهــا،  أحــدث  وتلبيــة  واملهنيــة  اإلداريــة 
احلــرص عــر جتديــد 7 مــن شــهادات اآليــزو اخملتلفــة ضمــن نظــام 

اإلدارة املتكامــل لديهــا يف عــام 2019 وذلــك بعــد اكتمــال إجــراءات 
املؤسســة  مواقــع  مــن  عــدد  علــى  اخلارجــي  التدقيــق  عمليــات 
املنتشــرة يف خمتلــف مناطــق الدولــة، عــاوًة علــى حتديــث اإلصــدار 

الرابــع مــن نظــام اإلدارة املتكامــل لديهــا.
 ISO وشــملت شــهادات اجلــودة احملدثــة: شــهادة نظــام إدارة اجلــودة
وشــهادة   ،ISO 14001:2015 البيئــة  إدارة  نظــام  وشــهادة   9001:2015

نظــام  وشــهادة   ،ISO 27001:2013 املعلومــات  أمــن  إدارة  نظــام 
إدارة رضــا العمــاء ISO 10001:2018، وشــهادة نظــام إدارة املراقبــة 

.ISO 10004:2018 املتعاملــن  لرضــا  والقيــاس 
املمنوحــة  االعتمــاد  شــهادة  ســريان  اســتمرار  علــى  عــاوًة 
للمؤسســة مــن قبــل مركــز أبوظبــي للبيئــة والصحــة والســامة 
)أوشــاد(، وكذلــك اســتمرار متتــع املؤسســة باالعــراف الــدويل يف 
جمــال تقــدمي اخلدمــات اللوجســتية لقطــاع نقــل البروكيماويــات 
والكيماويــات، والنظــام اخلليجــي لتقييــم االســتدامة واجلــودة- 

.SQAS Gulf

الربامج والورش واألنشطة اخلاصة باالبتكار يف عام 2018

26 ورش االبتكار 

57 جمموع املوظفن املستفيدين 

20 رسائل اإلبداع واالبتكار عر الريد اإللكروين

2 عامة جتارية حقوق امللكية الفكرية

عنهــا،  الناجمــة  واإلصابــات  احلــوادث  مــن  احلــد  يف  املؤسســة 
4,331 حادثــً خــال عــام  حيــث ســجلت األجهــزة اخملتصــة وقــوع 
ســائقي  علــى  مســؤوليتها  وقعــت  فقــط  حادثــً   754 منهــا   ،2019

املؤسســة، أي بنســبة  18% مــن إجمــايل عــدد احلــوادث، وبانخفــاض 
نســبته 19.4% مقارنــة بعــام 2018، كمــا هــو مبــن يف اجلــدول املرفــق.
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شهادة نظام إدارة البيئة 
ISO 14001:2015

شهادة نظام إدارة رضا املتعاملن
ISO 10001:2018

شهادة نظام إدارة السامة والصحة 
 ISO 45001:2018 املهنية

شهادة نظام إدارة جودة التدريب
ISO 10015:1999

شهادة نظام إدارة أمن املعلومات
ISO 27001:2013

شهادة اجلودة يف إدارة املشاريع
ISO 21500:2012

شهادة "النظام اخلليجي لتقييم 
"SQAS GULF -االستدامة واجلودة

شهادة نظام إدارة اجلودة 
ISO 9001:2015

شهادة نظام إدارة شكاوى املتعاملن
ISO 10002:2018

شهادة نظام إدارة اخملاطر
ISO 31000 : 2009

شهادة نظام إدارة السامة املرورية 
ISO 39001 : 2012 على الطرق

شهادة نظام إدارة املراقبة والقياس 
ISO 10004:2018 لرضا املتعاملن

شهادة اعتماد من قبل مركز أبوظبي 
للبيئة والصحة والسامة )أوشاد(

 )اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسامة والصحة املهنية(

شهادات نظام اإلدارة املتكامل

حتقيق املزيد من االعتمادات والعضويات
علــى  املاضيــة  الســنوات  طــوال  اإلمــارات  مواصــات  حرصــت 
مــن  كبــر  عــدد  لــدى  العضويــة  واكتســاب  االعتمــاد  شــهادات  نيــل 
املنظمــات واجلهــات واملؤسســات احملليــة والدوليــة، ملــا لذلــك 
ــز احلضــور، واالرتقــاء بســمعة املؤسســة  ــر إيجابــي علــى تعزي مــن أث
ومصداقيتهــا، ويف هــذا اإلطــار؛ متكنــت املؤسســة خــال عــام 2019 
جمعيــة  مــع  عاقتهــا  رســخت  إذ  إضافيــة،  مكتســبات  حتقيــق  مــن 
)وهــي   )ACCA( الريطانيــة  املعتمديــن  احملاســبن القانونين 
ــاوًة  ــبن ع ــل احملاس ــب وتأهي ــة يف تدري ــة متخصص ــة عاملي جمعي
شــهادة  نيلهــا  عــر  الصلــة(  ذات  والدراســات  البحــوث  إجــراء  علــى 
اعــراف اجلمعيــة بصفتهــا جهــة عمــل معتمــدة، إضافــًة إىل انضمــام 

املؤسســة إىل حتالــف مــاس )MaaS Alliance( الــذي يضــم جمموعــة 
العاملــة  الشــركات واملؤسســات واملنظمــات العامليــة  كبــرة مــن 
يف جمــال النقــل والتقنيــات املرتبطــة بــه، بهــدف توحيــد اجلهــود 
والتقليديــة،  احلاليــة  النقــل  مفاهيــم  تطويــر  أجــل  مــن  وحشــدها 
والرويــج ملفهــوم "التنقــل كخدمــة" )Mobility as a Service(. كمــا 
مت اعتمــاد مركــز مواصــات اإلمــارات للتدريــب مــن جملــس أبوظبــي 
املــدين،  للدفــاع  العامــة  والقيــادة   )QCC( واملطابقــة  للجــودة 
للتدريــب علــى الســامة مــن احلريــق علــى مســتوى إمــارات الدولــة، 
تغــدو قائمــة  )KHDA(، وبذلــك  البشــرية  والتنميــة  وهيئــة املعرفــة 

كاآلتــي: العضويــات 
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املزيد من التتويج
نالــت مواصــات اإلمــارات خــال عــام 2019 عــددًا إضافيــً مــن اجلوائــز 
الــري باجلوائــز يف  التــي تزيــد مــن رصيدهــا  احملليــة واإلقليميــة 
شــتى اجملــاالت، والتــي تؤكــد مــن جديــد حيويتهــا وتفوقهــا املســتمر 

يف قطاعــات اخلدمــات التــي تقدمهــا الســيما اخلدمــات اللوجســتية 
التــي اســتحقت الفــوز يف جائزتــن اثنتــن، عــاوًة علــى أدائهــا الافــت 

باســتمرار علــى صعيــد املســؤولية اجملتمعيــة والبيئيــة.

املوضوع شعار اجلائزة اجلهة املنظمة اجلائزة

علــى  الســابعة  للســنة  بالعامــة  الفــوز  املؤسســة  حّققــت 
التــوايل، نظــرًا لتحقيقهــا نتائــج إيجابيــة ومتميــزة يف خمتلــف 
والســوق،  العمــل،  ومــكان  بالبيئــة،  املرتبطــة  املؤشــرات 
واجملتمــع احمللــي، وتطبيــق أفضــل املمارســات العامليــة 
يف جمــال املســؤولية اجملتمعيــة، حيــث شــهدت نتائــج تقريــر 
التقييــم األخــر تطــورًا إيجابيــً كبــرًا، مــا يؤكــد علــى نضــوج 
األنظمــة والسياســات واملبــادرات التــي تطّبقهــا املؤسســة 
يف هــذا اجملــال، ويثبــت حــرص قيــادة املؤسســة علــى وضــع 
اســراتيجيات وأهــداف ومؤشــرات أداء تدعــم تلــك التوجهــات، 
مســؤولة  بطريقــة  مهامهــا  بــأداء  املؤسســة  قيــام  وتضمــن 

. جمتمعيــً

غرفة صناعة وجتارة 
دبي 

عامة غرفة دبي للمسؤولية 
االجتماعية

فــازت املؤسســة باجلائــزة ضمــن فئــة املســؤولية اجملتمعيــة 
للشــركات عــن مشــروع جتديــد اإلطــارات 

جوائز الشرق األوسط 
اللوجستية

جائزة الشرق األوسط 
اللوجستية

نالــت املؤسســة جائــزة "أفضــل مــزّود خلدمــات النقــل" يف 
ــل. ــال النق ــادة يف جم ــة الري ــن فئ ــك ضم ــط، وذل ــرق األوس الش

جوائز اخلدمات 
اللوجستية والنقل

جوائز اخلدمات اللوجستية 
والنقل

املنظمة الوطنية األمريكية للمواصات املدرسية )NAPT( - الواليات املتحدة.

االحتاد العاملي للمواصات العامة )UTTP(، بلجيكا.

اللجنة الدولية لفحص املركبات "سيتا CITA"، بلجيكا.

."ROSPA اجلمعية امللكية الريطانية للحد من احلوادث "روسبا

.)ACCA( جمعية احملاسبن القانونين املعتمدين الريطانية

املنظمة األوروبية إلدارة اجلودة )EFQM(، بلجيكا.

.)IFTDO( االحتاد الدويل ملنظمات التدريب والتنمية بسويسرا

جمموعة هاي فيلد )Highfield( يف بريطانيا.

عضوية حتالف ماس الدويل )MaaS Alliance(، بلجيكا.

اللجنة الوطنية لقطاع املواصفات واملنتجات امليكانيكية.

.)DQG( جمموعة دبي للجودة

.)QCC( جملس أبوظبي للجودة واملطابقة

.)ACTVET( مركز أبوظبي للتعليم التقني واملهني

.)KHDA( هيئة املعرفة والتنمية البشرية

مؤسسة دبي خلدمات اإلسعاف.

القيادة العامة للدفاع املدين.
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تواصل مع جميع الفئات
يحظــى التواصــل الفعــال بأهميــة متزايــدة يف عــامل األعمــال اليــوم، 
بحجــم  ملؤسســة  األهميــة  مــن  املزيــد  التواصــل  هــذا  ويكتســب 
مواصــات اإلمــارات وأهميتهــا وتعــدد الفئــات املعنيــة بأنشــطتها، 
كبــرًا  اهتمامــً  اجلمهــور  مــع  التواصــل  قنــوات  تــويل  فإنهــا  لذلــك 
جعلهــا تقيــم عاقــات متينــة مــع جميــع الفئــات املعنيــة، وســهل 

وإضافــة للجهــود الســابقة، اســتعانت املؤسســة أيضــً بخدمــات 
 3,636,135 إرســال    2019 عــام  يف  مت  حيــث  النصيــة،  الرســائل 
اإلعانــات  عــر  املكثــف  تواصلهــا  علــى  عــاوًة   ،SMS رســالة 
املطبوعــة والطرقيــة وســواها، وتنظيمهــا العديــد مــن احلمــات 
اجملتمعيــة  الفعاليــات  يف  املشــاركة  عــن  فضــًا  التســويقية 
واملعــارض  واملؤمتــرات  والتطوعيــة  والوطنيــة  والثقافيــة 

والدوليــة. احملليــة 
وقــد أثمــرت جهــود املؤسســة يف هــذا اجلانــب عــن ارتفــاع أعــداد 
متابعــي حســابات املؤسســة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
)فيســبوك، تويــر، إنســتغرام، لينكــد إن( بنســبة 6.4% خــال العــام 
ــام 140,845  ــة الع ــوا يف نهاي ــام 2018، ليبلغ ــًة بع ــي مقارن املاض

جديــدًا. متابعــً   8,484 اســتقطاب  بعــد  متابعــً 

عليهــا اســتثمار تلــك العاقــات لصالــح املزيــد مــن االنتشــار والرويــج 
خلدماتهــا وحتقيــق أهدافهــا االســراتيجية عــاوُة علــى نشــر رســائلها 
اإلعاميــة  رســائلها  يف  حتــرص  املؤسســة  أن  ســيما  ال  التوعويــة، 
ســواء التقليديــة أو علــى قنواتهــا يف وســائل التواصــل االجتماعــي 
ــة  ــاليب علمي ــع أس ــتهدفة، وتتب ــات املس ــص الفئ ــاة خصائ ــى مراع عل

ومنهجيــة يف خماطبــة تلــك الفئــات والتواصــل معهــا.

حسابات المؤسسة
 عبر الشبكات االجتماعية

8,484140,845

النشرات والتقارير اإلخبارية
212والصحفية باللغتين العربية واإلنجليزية

نشرات الرصد الخبري (توزع باللغتين
215العربية واإلنجليزية عبر اإليميل على الموظفين)

المقابالت والتقارير التلفزيونية 
29واإلذاعية

481 عدد المشاركات على فيس بوك770 عدد المشاركات على اإلنستغرام
عدد المتابعين الجدد لحسابات المؤسسة

على قنوات التواصل االجتماعي
عدد المتابعين الكلي لحسابات المؤسسة

على قنوات التواصل االجتماعي

%6.4

معدل الزيادة السنوية في أعداد المتابعين

4346,233عدد التغريدات على تويتر عدد متابعي حساب
المؤسسة على لينكد إن
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ــة  ــرة لعملي ــار املبك ــام 2019 الثم ــال ع ــارات خ ــات اإلم ــدت مواص حص
واســتكملت   ،2018 عــام  يف  أطلقتهــا  التــي  االســراتيجي  التحــّول 
العديــد مــن خطواتهــا خــال العــام املاضــي، الســيما جلهــة إعــادة 
تشــكيل الدوائــر االســتثمارية ومراكــز األعمــال التابعــة لهــا وفقــً للمناطق 
اجلغرافيــة إىل ثــاث مناطــق رئيســة تتبــع لهــا خدمــات النقــل املدرســي 
ــة  ــات الفني ــرة اخلدم ــى دائ ــت عل ــن أبق ــتي، يف ح ــاري واللوجس والتج

ــابقة. ــنوات الس ــه يف الس ــت علي ــا كان كم
ــهيات  ــغيلية والتس ــا التش ــن املزاي ــد م ــد العدي ــكيل اجلدي ــاح التش إذ أت
للمؤسســية  التنافســية  القــدرة  تعزيــز  يف  أســهمت  والتــي  اخلدميــة، 
وحتســن خمرجــات العمــل ومعــدالت األداء عــر رفــع قدرتهــا علــى 
والســرعة  املرونــة  مــن  مبزيــد  املتعاملــن  ملتطلبــات  االســتجابة 
 2019 عــام  يف  احملققــة  املاليــة  النتائــج  ترجمــت  وقــد  والشــمولية، 
إذ  املوضوعــة،  واالســراتيجية  التشــغيلية  اخلطــط  جنــاح  لترهــن 
درهــم،  مليــارات  ثاثــة  لتناهــز  إيراداتهــا  رفــع  املؤسســة  اســتطاعت 
ــنوية  ــادة س ــرادات 2018، أي بزي ــن إي ــم ع ــون دره ــدار 230 ملي ــادة مبق وبزي
نســبتها 8.49%، فيمــا حققــت أرباحهــا زيــادة خــال املــدة نفســها، ويف 
الوقــت نفســه قفــز إجمــايل أصــول املؤسســة مبقــدار 835 مليــون درهــم، 
أي بنســبة مئويــة تزيــد عــن 23%، ليبلــغ 4,424 مليــون درهــم، كمــا ارتفعــت 
الســيولة لتبلــغ 192.3 مليــون درهــم، وبقــي رأس املــال واالحتياطــات 
600 مليــون درهــم، بينمــا بلغــت قيمــة العائــد علــى رأس  عنــد قيمــة 

.%14.1 املــال 
وتعكــس النتائــج املاليــة اإلجماليــة احملققــة مقــدرة املؤسســة علــى 
احتــواء مرحلــة التحــّول االســراتيجي ومــا تطلبتــه مــن إعــادة هندســة 
الهيــكل  وفــق  للخدمــات  وتشــكيل  واإلداريــة  التشــغيلية  للعمليــات 
اجلديــد وتــايف أي آثــار ســلبية جانبيــة قــد تنجــم عــن مثل هــذه الظروف، 
إذ متــت جميــع اخلطــط مــع احملافظــة علــى األداء التشــغيلي عنــد 
معــدالت الربحيــة الســابقة نفســها، وتكمنــت فــرق العمــل مــن حشــد 
بســرعة  للتغيــرات  االســتجابة  وبالتــايل  والتكيــف  املتاحــة  املــوارد 
وساســة، مــا يشــكل أساســً صلبــً ملزيــد مــن اإلجنــازات يف الســنوات 

القادمــة مــن اخلطــة االســراتيجية 2022-2018.
وقــد شــكلت الشــركات التابعــة رديفــً مهمــً للنجاحــات االســتثمارية 
ــًة  ــا جمتمع ــت إيراداته ــام 2019، إذ بلغ ــة يف ع ــا املؤسس ــي حققته الت
للنقــل  اإلماراتيــة  الســعودية  الشــركة  حّلــت  وقــد  درهــم،  مليــون   556

ــا  ــا لوحده ــر حتقيقه ــركات ع ــك الش ــة تل ــيتكو يف مقدم ــل/ س املتكام
ــارات إلدارة  ــركة اإلم ــا ش ــرادات، تلته ــن اإلي ــم م ــون دره ــن 300 ملي ــر م أك

درهــم. مليــون   141 بنحــو  املرافــق 

2017 2018 2019

مليون درهم

مليار
درهم

مليار
درهم

230

3

%8.49

%14.1

مقدار الزيادة با�يرادات عن عام 2018

إجمالي أصول المؤسسة
ROC قيمة العائد على رأس المال

4,4

زيادة سنوية نسبتها التوقعات
أداء مايل يتخطى
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ــكل  ــي تش ــارات - والت ــات اإلم ــتثمارية يف مواص ــر االس ــهدت الدوائ ش
نــواة العمــل يف املؤسســة- تغيــرات جذريــة خــال عــام 2019، طالــت 
بنيتهــا الســابقة التــي كانــت قائمــة علــى مراكــز األعمــال املنتشــرة يف 
إمــارات الدولــة، حيــث مت دمــج أعمالهــا وخدماتهــا وفــق منظــور جديــد 
يقــوم علــى تقــدمي اخلدمــات الســابقة كلهــا ولكــن وفــق القطاعــات 
اجلغرافيــة، وذلــك لتحقيــق املزيــد مــن الكفــاءة والفعاليــة فضــًا عــن 

احلــد مــن النفقــات.
وعلــى الرغــم مــن ضغــوط العمليــات التشــغيلية اليوميــة والتحديــات 
حتــّول  عمليــة  ترافــق  قــد  التــي  اجلّمــة  واملؤسســية  اإلداريــة 
ــن  ــتثمارية م ــر االس ــع الدوائ ــا مل متن ــم، إال أنه ــذا احلج ــراتيجي به اس
حتقيــق املســتهدفات يف اخلطــط التشــغيلية الســنوية، وحتقيــق 
إذ  املتعاملــن،  مبتطلبــات  كاملعتــاد  والوفــاء  املرجــوة  العوائــد 
وقــد  اجلاريــة،  األعمــال  علــى  التأثــر  ودون  بانســيابية  التحــّول  مت 
جنحــت فــرق األعمــال عــر تكاتفهــا وســرعة اســتجابتها يف جتــاوز 
كافــة العقبــات والتحديــات بنجــاح، ومتكنــت مــن االســتمرار يف تأديــة 
ــع  ــع جمي ــة م ــدات املرم ــق التعاق ــل وف ــو األمث ــى النح ــا عل واجباته

املتعاملــن.
 2019 عــام  يف  احملققــة  األعمــال  نتائــج  كشــفت  ذلــك؛  ومبوجــب 

حيــث  للمؤسســة،  والتشــغيلية  التنافســية  القــدرات  حتســن  عــن 
ــن  ــد م ــتقطاب املزي ــن اس ــة م ــرق املعني ــل والف ــم العم ــت طواق متكن
العقــود اجلديــدة، والتــي ارتفعــت أعدادهــا بنســبة 32% مقارنــًة بعــام 
2018، لتبلــغ 148 عقــدًا جديــدًا مقابــل 112 عقــدًا )باســتثناء العقــود 

اليوميــة(، وكذلــك ارتفــع جممــوع العقــود اجلديــدة واجملــددة بنحــو 
أدنــاه. اجلــدول  يف  مبــن  هــو  كمــا  عقــدًا،   201 لتبلــغ   %11

مقارنة أعداد العقود املربمة )باستثناء العقود اليومية( واملناقصات يف السنوات الثالث األخرية

2019 2018 2017
 القيمة اإلجماليةالبيان

)مليون درهم( العدد  القيمة اإلجمالية
)مليون درهم( العدد  القيمة اإلجمالية

)مليون درهم( العدد

948.7 148 1,039 112 653.7 95 العقود اجلديدة

500 53 1,828 69 456.5 48 العقود اجملددة

1,448.7 201 2,867 181 1,110.2 143 العقود املرمة

404.13 71 1,902 45 538.5 32
املناقصات التي فازت فيها 

املؤسسة
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دوائر استثمارية..
تقود مسيرة الريادة
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أبوظبي

القوز الصناعية - دبي

الرمس - رأس اخليمة

مدينة زايد - الظفرة

الفاية - أبوظبي

اجلرف - عجمان

توسعة وتطوير مبنى مصفح 1

إنشاء وحدة املركبات الفارهة

توسعة وتطوير حمطة الشهامة

توسعة وتطوير مركز الفحص الفني

إنشاء مركز فحص فني ومركز خدمات وصيانة

إنشاء مراكز اخلدمات والصيانة

إنشاء وحدة إصاح الهياكل

إنشاء مركز فحص فني وحمطة

إنشاء مركز فحص فني وحمطة

العني
الهيــر

القوع
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مرافق جديدة ملواكبة منو األعمال
اجلديــدة  وتعاقداتهــا  االســراتيجية  املؤسســة  خلطــط  واســتجابًة 
ملتطلبــات  االســتجابة  يف  والفعاليــة  الكفــاءة  مــن  املزيــد  ولتحقيــق 
ــا  ــر مرافقه ــام 2019 تطوي ــال ع ــة خ ــت املؤسس ــد واصل ــن؛ فق املتعامل
أو  جديــدة  مرافــق  اســتحداث  حيــث  مــن  ســواء  واخلدميــة،  اإلداريــة 
إجنــاز أعمــال التجديــد والرقيــة التــي طالــت بعــض تلــك املرافــق، حيــث 
نفــذت اإلدارات املعنيــة 9 مشــاريع إنشــائية بتكلفــة زادت عــن 266 مليــون 
القياســية  املواصفــات  متطلبــات  املشــاريع  تلــك  لّبــت  حيــث  درهــم، 

احملليــة ال ســيما نظــام اللؤلــؤة الواحــدة ونظــام الســعفات، فضــًا عــن 
إنشــاء نظــام معاجلــة مليــاه غســل املركبــات يف كل مــن مشــروع إنشــاء 
ــروع  ــي، ومش ــة بدب ــوز الصناعي ــة الق ــة يف منطق ــات الفاره ــدة املركب وح
توســعة وتطويــر فــرع مواصــات اإلمــارات املقــام يف مصفــح 1 بأبوظبــي، 
وذلــك وفقــً ملبــادئ املؤسســة وقيمهــا يف االســتدامة واملســؤولية 
اجملتمعيــة ومتاشــيً مــع خطــط الدولــة يف التنميــة اخلضــراء، ويعــرض 

اجلــدول املرفــق أســماء تلــك املشــاريع ومواقعهــا وأنواعهــا.
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أسطول من 40 ألف مركبة خلدمة املتعاملني
وباملثــل؛ واصــل أســطول املؤسســة منــوه مبــا يواكــب ذلــك التوســع، إذ زاد 
ــبة  ــي 2018 و2019، أي بنس ــن عام ــا ب ــة م ــن 10 آالف مركب ــر م ــداده بأك تع
منــو ســنوية تعــادل 34% ليبلــغ 39,546 مركبــة متنوعــة تضــم احلافــات 
الكبــرة واملتوســطة، ومركبــات الشــحن التجــاري واملركبــات اخلفيفــة 
والدراجــات الناريــة وغرهــا مــن أنــواع املركبــات، وقــد شــكلت احلافــات 
ــر  ــيارات( أك ــة )الس ــات اخلفيف ــكلت املركب ــا ش ــطول، بينم ــث األس ــو ثل نح

ــة 6% منــه. مــن نصفــه، فيمــا شــكلت الدراجــات الناريــة قراب

4,266

6,993

113

17,278

53334

31

157

2,322

8,085
احلافالت الكبرية

احلافالت املتوسطة

عدد احلافالت واملركبات اجملهزة لنقل 
ذوي االحتياجات اخلاصة

عدد املركبات اخلفيفة

عدد مركبات الشحن التجاريعدد صهاريج نقل املواد البرتولية

عدد شاحنات النقل املربد

املركبات الكهربائية

الدراجات النارية

املركبات والتجهيزات 
واملعدات الزراعية

39,546
مـركـبــــــة خلـدمــــــــة املتعــامليـــــــــن

نوعيــة  كانــت  بــل  وحســب،  كميــة  األســطول  يف  الزيــادة  تكــن  ومل 
أيضــً، وجتلــى ذلــك مــن خــال قيــام املؤسســة علــى مواكبــة أحــدث 
املعايــر واملواصفــات الفنيــة أثنــاء عمليــات توريــد املركبــات الســيما 
ــة  ــال الصيان ــذ أعم ــى تنفي ــا عل ــك حرصه ــية، وكذل ــات املدرس احلاف
الدوريــة لألســطول، وذلــك لضمــان الوفــاء مبتطلبــات املتعاملــن مبا 
يفــوق توقعاتهــم، ويف هــذا اإلطــار قامــت فــرق العمــل املعنيــة بعــدٍد 
مــن الزيــارات ذات الطبيعــة االســتطاعية داخــل الدولــة وخارجهــا، 
املطبقــة،  اجلديــدة  والتقنيــات  االبتــكارات  تتبــع  ألغــراض  وذلــك 
واالطــاع علــى أحــدث منتجــات الشــركات، عــاوًة علــى ضمــان تلبيــة 
املورديــن لاشــراطات واملعايــر املطلوبــة أثنــاء عمليــات التصنيــع، 

ومــن أهــم تلــك الزيــارات نذكــر:
king long للحافــات يف  لونــغ”  زيــارة مصنــع شــركة “كينــغ   -

. لصــن ا
زيارة مصنع شركة “تي إم سي” TMC لإلطارات يف اليابان.  -

زيــارة شــركة “أوتوغــاز” )AUTOGAS( املتخصصــة يف جمــال   -
إيطاليــا. يف  الطبيعــي،  بالغــاز  للعمــل  املركبــات  حتويــل 

زيارة شركات معرض ومؤمتر )ترانزميشن( يف أمريكا.  -
زيارة شركات صناعة املركبات الثقيلة يف بولندا.  -

زيارة مصنع شركة “ماكسز” Maxus للحافات يف الصن.  -
زيارة شركة “بارتيني” Bartini الروسية.  -

املعــارض  يف  ومشــاركاتها  املؤسســة  أنشــطة  أســهمت  كمــا 
واملؤمتــرات ذات الصلــة يف إبــراز القــدرات النوعيــة للمؤسســة يف 
جمــال إدارة األســاطيل، فضــًا عــن مشــاركة خراتها الواســعة وترســيخ 
أدوراهــا يف جمــال تعزيــز ثقافــة الســامة املروريــة، ومــن مشــاركاتها 

يف الفعاليــات اآلتيــة: 
معــرض ســمارت موبيلتــي الــذي نظمتــه حكومــة دبــي الذكيــة   .1
وإجنازاتهــا،  املؤسســة  بخدمــات  التعريــف  مت  حيــث  بدبــي، 
العمــاء  مــع  جديــدة  عمــل  فــرص  فتــح  إىل  والســعي 

املعــرض. مــن  املســتفيدين 
ملتقــى شــركاء قطــاع النقــل الــري 2019، والــذي نظمتــه دائــرة   .2
بخدمــات  التعريــف  املشــاركة  واســتهدفت  بأبوظبــي،  النقــل 
وجهــود املؤسســة يف جمــال النقــل واملواصــات واخلطــط 

املســتقبلية يف تطويــر خدمــات النقــل وفــق رؤيــة الدولــة.
 ،NAPT 2019 الوطنيــة األمريكيــة لنقــل الطلبــة  الرابطــة  مؤمتــر    .3
وذلــك بهــدف دعــم وتطويــر مهــارات املســؤولن حــول خدمــات 
النقــل اآلمــن والفعــال لطلبــة املــدارس، وتعزيــز ثقافــة خدمــات 
النقــل املدرســي لــدى الفئــات املســتفيدة، ونشــر وتبادل الدراســات 

والبحــوث املتخصصــة يف جمــال خدمــات النقــل املدرســي.
املؤمتــر الــدويل للســامة املروريــة )إدارة الســامة املروريــة   .4
النقــل( والــذي نظمتــه جمعيــة اإلمــارات  ألســاطيل مركبــات 
للســامة املروريــة يف أبوظبــي، وشــهد عــرض جتربــة مواصــات 
اإلمــارات كتجربــة رائــدة يف إدارة أســطول احلافــات املدرســية، 

الســيما انعكاســها علــى الســامة املرورّيــة.
مؤمتــر تبــادل التعليــم ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا   .5
EdEx MENA Education Exchange 2019، والــذي نظمتــه هيئــة 

جتربتهــا  املؤسســة  فيــه  عرضــت  حيــث  واملعرفــة،  التعليــم 
علــى  عــاوًة  املدرســية  احلافــات  أســطول  إدارة  يف  الريــة 

خدماتهــا اإللكرونيــة الذكيــة يف هــذا اجملــال.

%34+

زيادة
10 آالف مركبة
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دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف أبوظبي والظفرة والعن.  .1
دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف دبي والشارقة.  .2

دائــرة النقــل والتأجــر للقطــاع اجلغــرايف اإلمــارات الشــمالية   .3
اخليمــة  ورأس  القيويــن  وأم  عجمــان  إمــارة  مــن  كًا  )وتشــمل 

الشــرقية(. املنطقــة  ومــدن  الفجــرة  وإمــارة 
النقــل  )خدمــات  اخلدمــات  تلــك  جميــع  دائــرة  كل  تقــدم  بحيــث 

ــت أبــرز معــامل التحــّول االســراتيجي الــذي  كمــا ســبقت اإلشــارة؛ جتّل
التــي  2019  يف دمــج مراكــز األعمــال  شــهدته املؤسســة يف عــام 
كانــت منضويــة حتــت كل مــن دائــرة النقــل املدرســي ودائــرة النقــل 
والتأجــر، ودائــرة اخلدمــات اللوجســتية يف هيــكل جديــد، وإعــادة 
توزيعهــا إىل ثــاث دوائــر تتبــع القطاعــات اجلغرافيــة، وهــي علــى 

النحــو اآلتــي:

أبوظبي والظفرة والعني

دبي والشارقة

اإلمارات الشمالية

دوائر النقل والتأجير..
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 عدد
السائقني

 العقود املربمة
 )مبا فيها العقود

اليومية( لعام 2019

 النسبة املئوية من
جمموع اإليرادات

اإليرادات
يف 2019/ درهم

الدائرة االستثمارية

9,217 518 %53.7 1,302,879,316 دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )أبوظبي والظفرة والعن(

5,670 812 %30.3    734,080,779 دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )دبي والشارقة(

3,064 75 %16    386,736,802 دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )اإلمارات الشمالية(

17,951 1,405 %100 2,423,696,897 اإلجمـــــــالــي

املدرســي احلكومــي واخلــاص، وخدمــات املواصــات احلكوميــة 
يف  اللوجســتية(  واخلدمــات  املركبــات،  وتأجــر  التجــاري  والنقــل 
مــن  املزيــد  حتقيــق  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر  اجلغــرايف،  قطاعهــا 
الكفــاءة التشــغيلية واإلداريــة، وضبــط النفقــات، مــع حتقيــق اســتجابة 
أفضــل لتوقعــات املتعاملــن وتطلعاتهــم، وقــد متكنــت هــذه الدوائــر 
2.5 مليــار درهــم خــال عــام  جمتمعــة مــن حتقيــق إيــرادات قاربــت 
ــن  ــر م ــق أك ــد حتق ــم، وق ــون دره ــزت 111 ملي ــة ناه ــاح صافي 2019، وأرب

للقطــاع  والتأجــر  النقــل  دائــرة  يف   )%53.7( اإليــرادات  تلــك  نصــف 
اجلغــرايف )أبوظبــي والظفــرة والعــن(، تلتهــا دائــرة النقــل والتأجــر 
30.3% مــن  والشــارقة( بتحقيقهــا نحــو  )دبــي  للقطــاع اجلغــرايف 
جممــل اإليــردادات، ثــم حّلــت دائــرة النقــل والتأجــر للقطــاع اجلغرايف 
)اإلمــارات الشــمالية( يف املرتبــة الثالثــة مــن حيــث اإليــرادات )حمققة 
16% مــن جممــل اإليــرادات(، وفــق مــا يبــن اجلــدول التفصيلــي املرفق 

ــا  ــنعرض إجنازاته ــي س ــدة، والت ــى ح ــات كل عل ــك القطاع ــرادات تل إلي
بالتفصيــل يف الصفحــات القادمــة.

ــا  ــا فيه ــددة مب ــدة واجمل ــة، )أي اجلدي ــود املرم ــد العق ــى صعي وعل
وقــد  متنوعــً،  عقــدًا   1,405 جمموعهــا  بلــغ  فقــد  اليوميــة(  العقــود 
توزعــت تلــك العقــود علــى خمتلــف قطاعــات األعمــال إال أن معظمهــا 
كان عقــودًا يف جمــال النقــل والتأجــر، وكان النصيــب األوفــر مــن تلــك 

العقــود لدائــرة النقــل والتأجــر للقطــاع اجلغــرايف )دبــي والشــارقة(، 
والتــي اســتأثرت لوحدهــا بنحــو 57.8% مــن تلــك العقــود بواقــع 812 
)أبوظبــي  اجلغــرايف  للقطــاع  والتأجــر  النقــل  دائــرة  تلتهــا  عقــدًا، 
والظفــرة والعــن( والتــي حظيــت بـــ518 عقــدًا، ثــم دائــرة النقــل والتأجر 

للقطــاع اجلغــرايف )اإلمــارات الشــمالية( بـــ75 عقــدًا.
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1. عقود من الخبرة في النقل المدرسيإيرادات دوائر النقل والتأجير في عام 2019

حافلة مدرسية

SCHOOL BUS

SCHOOL BUS

خلدمــات  الزاويــة  حجــر  مبثابــة  املدرســي  النقــل  كان  لطاملــا 
عــام  يف  واصلــت  وقــد  والتنمويــة،  الوطنيــة  وأدوارهــا  املؤسســة 
ــا  ــود يف أداء مهامه ــع عق ــو أرب ــدة لنح ــا املمت ــف خراته 2019 توظي

املعتــادة يف النقــل املدرســي احلكومــي واخلــاص، مــع حتقيقهــا 
لبعــض التوســع يف جمــال النقــل املدرســي اخلــاص وذلــك وفــق 

االســتثمارية.  لدوائرهــا  اجلديــدة  الهيكلــة 

2019 2018 2017 التفاصيل

608 620 645 عدد املدارس احلكومية

99 58 69 عدد املدارس اخلاصة

707 678 714 إجمايل عدد املدارس املستفيدة

6,950 6,103 5,765 عدد احلافات املدرسية )حكومي + خاص(

7,002  5,867 5,641 عدد سائقي احلافات املدرسية )حكومي + خاص(

5,725 6,118 5,877 عدد مشريف ومشرفات احلافات املدرسية

281,801 291,558 287,372 عدد الطلبة امللتحقن باملدارس احلكومية

285,824 330,841 295,995 عدد املقاعد املتوفرة

258,000 245,946 242,805 عدد الطلبة املنقولن )حكومي + خاص(

%75.1 %74 %74.40 نسبة املنقولن إىل املسجلن يف القطاع احلكومي

7,101 7,236 6,889 عدد خطوط السر املنتظمة

630 696 646 عدد جلسات التوعية املقدمة للطلبة

10,250 10,267 9,223 عدد زيارات املراقبة امليدانية للحافات

1,790 1,819 1,891 عدد زيارات التواصل مع املدارس

75,500,000 75,000,000 75,000,000 عدد الكيلومرات املقطوعة



ية
ام

تن
 م

ية
س

اف
تن

ت و
الف

ء 
دا

أ

2

6667

مــن  كبــرًا  قســمً  املاضــي،  العــام  طــوال  املؤسســة  حشــدت  وقــد 
ــل  ــال النق ــا يف جم ــة مهامه ــان تأدي ــة لضم ــرية واملادي ــا البش موارده
املــدرس )احلكومــي واخلــاص( علــى النحــو األمثــل، إذ وفــرت أكــر مــن 
7,000 ســائق نقــل مدرســي، ونحــو 5,725 مشــرف ومشــرفة نقــل وســامة، 

مؤهلــن ومدربيــة إلمتــام عمليــات النقــل اليوميــة علــى النحــو األمثــل.

النقــل  ميــدان  يف  البــارز  حضورهــا  علــى  املؤسســة  أكــدت  كمــا 
ــن  ــركة م ــود املش ــة اجله ــى أهمي ــزت عل ــة، ورك ــي يف الدول املدرس
وخارجهــا  الدولــة  يف  املدرســي  النقــل  بخدمــات  االرتقــاء  أجــل 
ــاركة يف  ــال املش ــن خ ــامة، م ــتويات الس ــز مس ــة تعزي ــيما جله الس

الدوائــر  كثفــت  فقــد  اخلــاص؛  املدرســي  النقــل  مســتوى  وعلــى 
مــن  معــً  متكنــت  إذ  اجلانــب،  هــذا  يف  جهودهــا  االســتثمارية 
املــدارس  عــدد  بلــغ  وبهــا  وجمــددًا،  جديــدًا  عقــدًا   63 اســتقطاب 
املســتفيدة مــن خدمــات النقــل املدرســي اخلــاص التــي تقدمهــا 

مدرســي. حافلــة   1,835 عــر  مدرســة،   99 املؤسســة 

وأهمهــا:  ،2019 عــام  خــال  الصلــة  ذات  الفعاليــات  مــن  عــدد 
.GEES  املعرض العاملي ملستلزمات وحلول التعليم يف دبي -

- معرض الشارقة للمدارس ورعاية الطفل 2019.
- ملتقى حماية الدويل الرابع عشر ”نتعلم .. لنحمي”.

عدد السائقني  عدد احلافالت
املدرسية

 العقود اجلديدة
واجملددة عدد املدارس الدائرة االستثمارية

1,201 1,201 32 60
دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )أبوظبي 

والظفرة والعن(

334 334 16 28
دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )دبي 

والشارقة(

300 300 15 11
دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )اإلمارات 

الشمالية(

1,835 1,835 63 99 اإلجمـــــــالــي

2. توسيع خدمات النقل والتأجير

دراجة نارية

شــهدت الســنوات األخــرة منــوًا كبــرًا يف خدمــات املؤسســة مبجــال 
النقــل والتأجــر واملواصــات احلكوميــة، وجــاء عــام 2019 ليكمــل هذا 
التوجــه، إذ تابعــت املؤسســة تأديــة خدماتهــا للمتعاملــن، وكثفــت 
جهودهــا الســتقطاب املزيــد منهــم، حيــث بلــغ عــدد العقــود املرمــة 
ــا  ــغ عدده ــا بل ــدًا، فيم ــاري 667 عق ــر التج ــل والتأج ــاالت النق يف جم

يف جمــاالت النقــل والتأجــر احلكومــي 85 عقــدًا.
ــي  ــرايف )أبوظب ــاع اجلغ ــر للقط ــل والتأج ــرة النق ــتأثرت دائ ــد اس وق
ــم  ــً، ث ــدًا مرم ــال 471 عق ــن خ ــر م ــة األك ــن( باحلص ــرة والع والظف
دائــرة النقــل والتأجــر للقطــاع اجلغــرايف )دبــي والشــارقة( بـــ171 
عقــدًا، أمــا العقــود الباقيــة فكانــت مــن نصيــب  دائــرة النقــل والتأجــر 

للقطــاع اجلغــرايف )اإلمــارات الشــمالية(.

العقود املربمة )اجلديدة واجملددة مع العقود اليومية( لعام 2019

اجملموع يف جماالت النقل
والتأجري احلكومي

يف جماالت النقل
 والتأجري التجاري

الدائرة االستثمارية

471 16 455
دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )أبوظبي 

والظفرة والعن(

171 34 137
دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )دبي 

والشارقة(

110 35 75
دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )اإلمارات 

الشمالية(

752 85 667 اإلجمـــــــالــي

دائرة النقل والتأجير 
(أبوظبي والظفرة والعين)

مجموع العقود المبرمة (الجديدة والمجددة مع العقود اليومية) لعام 2019
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 2019 ويف هــذا الســياق، مت حتقيــق تقــدم نوعــي يف مطلــع عــام 
إمــارة  يف  اإلمــارات”  مواصــات  “أجــرة  شــركة  إطــاق  خــال  مــن 
تقــدمي  جمــال  يف  للمؤسســة  إضافــة  أحــدث  لتكــون  عجمــان، 
ــة و220  ــت بـــ220 مركب ــي انطلق ــركاب، والت ــرة لل ــل باألج ــات النق خدم
ألــف رحلــة يف عامهــا األول، كمــا   957 ســائقً، ومتكنــت مــن إجنــاز 
واصلــت املؤسســة تقــدمي خدماتهــا للــركاب يف إمــارة أبوظبــي عــر 
ــغ  ــث بل ــارات”، حي ــات اإلم ــرة مواص ــار” و”أج ــي املط ــركتي “تكس ش

عــدد الرحــات التــي قامــت بهــا مركبــات “أجــرة مواصــات اإلمــارات” 
5,204,308 رحلــة، وبزيــادة قدرهــا 1,287,644 رحلــة عمــا كانــت عليــه 

ــو %33،  ــة نح ــنوية املئوي ــادة الس ــبة الزي ــت نس ــام 2018، أي بلغ يف ع
ويف  الســن،  وكبــار  الهمــم  بأصحــاب  خاصــة  رحلــة   2,996 منهــا 
املــدة نفســها؛ نفــذت شــركة أجــرة تاكســي املطــار 522,183 رحلــة 
خــال العــام املاضــي، بانخفــاض بســيط عمــا كانــت عليــه يف عــام 

 .2018

ــل  ــات النق ــدمي خدم ــة تق ــت املؤسس ــً، واصل ــال أيض ــذا اجمل ويف ه
إىل  وطالبــة  طالــب  آالف   10 مــن  أكــر  نقلــت  حيــث  اجلامعــي، 
يف  الرائــدة  ملكانتهــا  وتأكيــدًا  اخملتلفــة،  اجلامعيــة  املؤسســات 
قطــاع النقــل واملواصــات، حصلــت املؤسســة علــى جائــزة “أفضــل 

توزيــع  حفــل  ضمــن  األوســط  الشــرق  يف  النقــل”  خلدمــات  مــزّود 
جوائــز النقــل واخلدمــات اللوجســتية بنســختها للعــام 2019 اخلاصــة 
 BNC الشــرق األوســط التابعــة جملموعــة Logistics News مبجلــة

. للنشــر

عجمان

أبوظبي

220

1

220 957,000

مركبات األجرة

عدد املركبات اجملهزة لنقل
أصحاب الهمم وكبار السن

عدد الرحالت التي مت تنفيذها
السائقون

"أجرة مواصالت اإلمارات" - عجمان

803800
2019 2018

222222مركبات األجرة
2019 2018

مركبات األجرة

9361,108
2019 2018

عدد السائقني

32
2019 2018

املركبات اجملهزة لنقل أصحاب الهمم وكبار السن

345296
2019 2018

عدد السائقني

522,183 546,908
2019 2018

الرحالت التي مت تنفيذها

5,204,308 3,916,664
2019 2018

الرحالت التي مت تنفيذها

"تاكسي املطار" يف أبوظبي"أجرة مواصالت اإلمارات" -  أبوظبي
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تابعــت الدوائــر االســتثمارية تنفيــذ العقــود املرمــة يف جمــال اخلدمــات 
للقطــاع  والتأجــر  النقــل  دائــرة  يف  جّلهــا  كان  والتــي  اللوجســتية 
الشــحن  بخدمــات  وترتبــط  والعــن(  والظفــرة  )أبوظبــي  اجلغــرايف 

والنقــل البــرويل، وذلــك مــن خــال أســطول نقــل لوجســتي مكــون مــن 
418 شــاحنة نقــل جتــاري عاديــة وشــاحنة مــردة، وصهريــج نقــل بــرويل، 

وبزيــادة بنحــو 25 مركبــة عمــا كان عليــه يف عــام 2018..

العقود املربمة )اجلديدة واجملددة مع العقود اليومية(
لعام 2019 يف جمال اخلدمات اللوجستية

الدائرة االستثمارية

3 دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )أبوظبي والظفرة والعن(

1 دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )دبي والشارقة(

0 دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )اإلمارات الشمالية(

4 اإلجمـــــــالــي

3. تطوير الخدمات اللوجستية

31 29

53 52

334
314

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

صهاريج نقل املواد البرولية شاحنات النقل املرد مركبات الشحن التجاري

طفرة يف خدمات التدريب
وشــهدت أعمــال التدريــب )التــي توليهــا املؤسســة اهتمامــً خاصــً( 
منــوًا كبــرًا خــال العــام املاضــي والتــي تقدمهــا املؤسســة عــر كل 
ــارات  ــات اإلم ــد مواص ــب ومعه ــارات للتدري ــات اإلم ــز مواص ــن مرك م
للســياقة، جتّلــت يف الزيــادة الافتــة ألعــداد املتدربــن املســتفيدين 
مــن خدمــات املركــز والذيــن تضاعفــت أعدادهــم تقريبــً مــا بــن عامــي 
ألــف   53 إىل  متــدرب  ألــف   27 نحــو  مــن  ارتفعــت  حيــث  و2019،   2018

متــدرب، مــن بينهــم 4,100 متــدرٍب مــن خــارج املؤسســة، واســتفادوا 
جميعــً مــن نحــو 219 ألــف ســاعة تدريبيــة )والتــي ارتفعــت بنســبة 

127% مقارنــًة بعــدد الســاعات التدريبيــة املقدمــة يف عــام 2018(، 

وإىل جانــب ذلــك؛ حقــق املركــز أيضــً قفــزات نوعيــة مــن خــال متكنــه 
مــن نيــل االعتمــاد مــن قبــل القيــادة العامــة للدفــاع املــدين للتدريــب 
ــاد  ــة، واعتم ــارات الدول ــتوى إم ــى مس ــق عل ــن احلري ــامة م ــى الس عل
اإلســعافات  علــى  للتدريــب  بدبــي  االســعاف  خدمــات  مؤسســة 
األوليــة، مــا يشــكل مؤشــرًا علــى اجلهــود املبذولــة يف هــذا اإلطــار. 
ويف ســياق متصــل؛ مت يف عــام 2019 تدشــن خدمــة تدريــب ســائقي 
األجــرة والليموزيــن عــر معهــد مواصــات اإلمــارات للســياقة بالتعاون 

مــع هيئــة الطــرق واملواصــات بدبي.

2019 2018 2017 بيانات مركز مواصالت اإلمارات للتدريب

53,424 27,263 30,333 العدد اإلجمايل للمتدربن

32,133 19,233 20,643 املتدربون من السائقن

21,291 7,869 9,690 املتدربون من مشريف ومشرفات النقل والسامة

41 52 36 عدد الرامج التدريبية التي مت تنظيمها

218,781 96,407 175,840 عدد الساعات التدريبية التي مت تقدميها

27 27 27 عدد مواقع التدريب التابعة للمركز
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ــن  ــة م ــا باق ــة له ــال التابع ــدات األعم ــز ووح ــر مراك ــرة ع ــف الدائ تضي
ــات  ــر واخلدم ــل والتأج ــات النق ــل خدم ــي تكم ــة الت ــات الفني اخلدم
اللوجســتية التــي تقدمهــا بقيــة الدوائــر االســتثمارية يف املؤسســة، 
املؤسســات  مــن  اخلارجيــن  للمتعاملــن  خدماتهــا  تقــدم  وهــي 
واألفــراد، عــاوًة علــى أســطول املؤسســة، وقــد حققــت الدائــرة قفــزة 
الفتــة يف أعمالهــا خــال عــام 2019 مقارنــة باألعــوام الســابقة، إذ 
قفــزت إيراداتهــا بنحــو 95 مليــون درهــم، أو مــا نســبته 33% انطاقــً 
340.8 مليــون درهــم  لتبلــغ   2018 286.4 مليــون درهــم يف عــام  مــن 
يف العــام املاضــي، وقــد اســتقطبت 79 عقــدًا جديــدًا، كمــا شــهد 
تقدمهــا  التــي  الفنيــة  للخدمــات  نوعيــة  إضافــة  املاضــي  العــام 
املؤسســة جتّلــت بافتتــاح مركــزي الفحــص الفنــي للمركبــات الثقيلــة 

يف كل مــن مدينــة زايــد ومنطقــة الســاد مبدينــة العــن بالتعــاون مــع 
شــرطة أبوظبــي، كمــا مت إطــاق خدمــة تخليــص جميــع املعامــات 
املرتبطــة باحلــوادث املروريــة مــن خــال وحــدة إصــاح حــوادث 
املركبــات لتضــاف إىل قائمــة اخلدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة 

ملتعامليهــا.
ــز  ــف مراك ــل يف خمتل ــم العم ــت طواق ــي؛ متكن ــام املاض ــوال الع وط
ووحــدات األعمــال التابعــة للدائــرة مــن حتقيــق نتائــج أعمــال قياســية، 
ألــف   750 نحــو  منهــا  متنوعــة،  خدمــة   1,306,485 بتقــدمي  جتلــت 
ألــف عمليــة فحــص   232 مــن  أكــر  عمليــة صيانــة، إضافــًة إلجــراء 
فنــي، و463 ألــف عمليــة غســل جــاف، و89 ألــف عمليــة مســاعدة علــى 

ــي. ــدول اآلت ــن يف اجل ــو مب ــا ه ــك مم ــر ذل ــق، وغ الطري

دائرة الخدمات الفنية..
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232,350

1,560

18,168

133

89,000

4,448

اإليرادات/ مليون درهم

عمليات الغسل اجلاف

العقود اجلديدة

عمليات الصيانة التي متت عرب وحدة 
اإلمارات لصيانة املركبات الفارهة

عمليات اإلصالح التي متت
عرب وحدة إصالح الهياكل

عمليات الصيانة 

املركبات احملولة
للعمل بالغاز الطبيعي

عمليات الفحص الفني

عمليات الصيانة والتجديد 
املقدمة ملركبات حمولة للعمل

اإلطارات
التي مت جتديدها

العدد اإلجمايل للحافالت اجملددة 
عرب مشروع جتديد احلافالت

عمليات املساعدة على الطريق

املركبات املباعة
يف الوطنية للمزادات
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2019 2018 2017 التفاصيل املركز

98.2 91 94.64 اإليرادات )مليون درهم(
مركز أبوظبي للخدمات الفنية

1,079 833 836 عدد الفنين

96.5 65 58.7 اإليرادات )مليون درهم(
مركز اإلمارات للخدمات الفنية

861 718 705 عدد الفنين

  23.7 23.5 21 اإليرادات )مليون درهم(
مركز الفحص الفني

54 50 48 عدد الفنين

11 6.2 7.5 اإليرادات )مليون درهم(
مركز الوطنية للمزادات

4,448 5,003 4,848 عدد السيارات املباعة

4.6 4 4.3 اإليرادات )مليون درهم(
وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية

85 83 85 عدد الفنين

7.5 7.2 3.5 اإليرادات )مليون درهم(

33وحدة اإلمارات لصيانة املركبات الفارهة 21 24 عدد الفنين

1,679 1,296 2,000 عدد املركبات املستفيدة

3.7 5.8 5.2 اإليرادات )مليون درهم(
مركز االحتاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز 

13الطبيعي 18 17 عدد الفنين

954 1,325 1,010 عدد السيارات احملولة

2.5 2.3 2.4 اإليرادات )مليون درهم(
وحدة رأس اخليمة للخدمات الفنية

46 54 54 عدد الفنين

14.7 12.2 11.5 اإليرادات )مليون درهم(
وحدة جتديد اإلطارات

18,168 16,732 13,764
عدد اإلطارات اجملددة/ 

إطار جمدد

7.3 4.4 3.8 اإليرادات )مليون درهم(
مشروع الغسيل اجلاف

463,000 256,996 238,719 عدد املركبات املستفيدة

34.3 28.9 22.8 اإليرادات )مليون درهم(

وحدة املساعدة على الطريق
89,000 82,234 58,253 عدد املركبات املستفيدة

146 125 102 عدد املركبات لدى الوحدة

96 78 66 عدد السائقن لدى الوحدة

36.2 36.6 24.2 اإليرادات )مليون درهم(
وحدة إصاح الهياكل

218 207 145 عدد الفنين

وقــد متكــن مركــز أبوظبــي للخدمــات الفنيــة مــن حتقيــق أكــر نســبة 
مــن العوائــد بــن مراكــز ووحــدات األعمــال التابعــة للدائــرة، إذ بلغــت 
إيراداتــه 98.2 مليــون درهــم مشــكلًة أكــر مــن ربــع مــن إيــرادات الدائــرة 
)28.9%( وبنســبة زيــادة مئويــة تناهــز 8% مقارنــًة بعــام 2018، حيــث 
قــام لوحــده بتقــدمي نحــو 300 ألــف عمليــة صيانــة للمتعاملــن، تــاه 
ثــم وحــدة  96.5 مليــون درهــم،  بـــ  مركــز اإلمــارات للخدمــات الفنيــة 
 34.3 بـــ  36.2، فوحــدة املســاعدة علــى الطريــق  بـــ  إصــاح الهيــاكل 
مليــون درهــم، ثــم حــل مركــز الفحــص الفنــي خامســً بتحقيقــه 23.7 

مليــون درهــم.
ومــن ضمــن النتائــج املميــزة التــي حققتهــا مراكــز ووحــدات األعمــال 
التابعــة للدائــرة، يــرز مركــز الوطنيــة للمــزادات، الــذي زادت إيراداتــه 
الســنوية بنســبة 77.4%، يليــه مشــروع الغســيل اجلــاف، الــذي منــت 
2018، ثــم وحــدة جتديــد  66% مقارنــًة بأرقــام عــام  إيراداتــه بنســبة 
وحــدة  وكذلــك   .%20.5 بنســبة  إيراداتهــا  منــت  التــي  اإلطــارات 
املســاعدة علــى الطريــق التــي حققــت ارتفاعــً يف اإليــرادات بنســبة 

نفســها. املــدة  خــال   ،%18.7
.

وتضــم مراكــز األعمــال التابعــة للدائــرة 3,502 موظفــً وموظفــة، منهــم 
حمطــة   135 يف  يعملــون  االختصاصــات،  خمتلــف  يف  فنيــً   2,955

خمتلفــة، ويقدمــون خمتلــف اخلدمــات وتشــمل: صيانــة املركبــات 
بكافــة أنواعهــا )اخلفيفــة، والفارهــة، واحلافــات، واملركبــات الثقيلــة، 
صيانــة  أعمــال  مــن  اخلارجيــن  للمتعاملــن  الناريــة(  والدراجــات 
ميكانيكيــة وكهربائيــة، وصبــغ وســمكرة، وإصــاح اإلطــارات ومعايرتهــا، 
طبقــة  وتركيــب  )الشاســيه(،  القاعــدة  وتقــومي  احلــوادث  وإصــاح 
املركبــات  قطــر  إىل  إضافــًة  والتشــحيم،  والغســل  للصبــغ  حمايــة 
الغســل  وخدمــات  الطريــق،  علــى  املســاعدة  وتوفــر  املعطلــة 
الفنــي الشــامل للمركبــات،  اجلــاف، وجتديــد احلافــات، والفحــص 

وكذلــك خدمــات إدارة الــورش الفنيــة.

العدد بيانات املوارد البشرية العاملة يف دائرة اخلدمات الفنية

2,955 عدد الفنين العاملن يف خمتلف االختصاصات

112 عدد السائقن

435 عدد اإلدارين

3,502 اجملمـــــوع
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يتطلب إجناز أعمال مواصالت اإلمارات وتأدية خدماتها بناء وتوظيف 
شــبكة واســعة من العالقات املتينة مع عدد كبري من الفئات املعنية، 
ال سيما أن أنشطتها وخدماتها املتنوعة والواسعة تتصل بعدد كبري 
من الفئات املستفيدة، والتي يأتي يف مقدمتها اجملتمع املدرسي 
بأســره، والذي ميتد تقريبًا إىل كل مدرســة ومنزل وأســرة يف الدولة، وال 
شك أن االهتمام بتنمية هذه العالقات مع الفئات املعنية وترسيخها 

اجملتمع احمللي 

والبيئة
االنسجام مع

 اجملتمع، وترسيخ 

ثقافته وهويته

 الوطنية، وتعزيز

 الروح التطوعية 

ودعم الرفاهية 

العامة وحماية

 البيئة.

املنافسون
االلتزام بالقيم 

واألخالقيات

 املهنية، وتعزيز

 البيئة التنافسية 

العادلة، وتوحيد 

اجلهود يف سبيل 

التنمية امُلستدامة 

لصناعة املواصالت 

واخلدمات 

املتكاملة.

اجلهات احلكومية 

االحتادية 

واحمللية 

)التشريعية 

والرقابية(
االلتزام والتعاون 

املتبادل لالرتقاء 

مبعايري العمل 

وضوابط تأدية 

اخلدمات.

الشركاء 

االسرتاتيجيون
تنمية األعمال 

وتطوير بيئتها، 

وأداؤها بشكل 

مسؤول، وتبادل 

اخلربات وأفضل 

املمارسات.

املوظفون
الشفافية 

وتكافؤ فرص 

التوظيف وبيئة 

العمل احملفزة، 

وإتاحة إمكانيات 

النمو والتطوير 

الوظيفي.

املوردون
األمانة والنزاهة 

يف عالقات 

العمل، وحتقيق 

املنفعة التجارية 

املشرتكة 

واملتبادلة.

املتعاملون
التميز واجلودة 

واالحرتافية يف 

تقدمي اخلدمات 

واملنتجات على 

النحو األمثل، 

وحتقيق أعلى 

املستويات يف 

رضا املتعاملني 

وإسعادهم.

الفئــات توقعاتهــا اخلاصــة مــن مواصــالت  تلــك  ولــدى كل فئــة مــن 
التوقعــات  تلــك  لتلبيــة  بإخــالص  املؤسســة  تعمــل  حيــث  اإلمــارات، 

املتاحــة. املــوارد  ضــوء  علــى  بينهــا  والتوفيــق 

هــو جزء أساســي من أوجه الريادة والتمّيــز التي لطاملا حرصت عليها 
قيادات املؤسســة وفرق العمــل املعنية عامًا بعد آخر.

ويف هــذا اإلطــار اجتهــدت املؤسســة خــالل عــام 2019 لتعزيــز تلــك 
العالقــات علــى جميــع املســتويات والقنــوات، حيــث بذلــت جهــودًا 
مدروســة بعنايــة ووفــق خطــط منهجيــة لتطويــر تلــك العالقــات علــى 

أســس علميــة ومســؤولة مــع الفئــات املعنيــة التــي تشــمل اآلتــي:

جهود مدروسة لتطوير العالقات
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املتعاملون
- االجتماعات واللقاءات وورش العمل.

- املؤمترات واملعارض والفعاليات.
- املشاركة اليومية غري الرسمية.

- مراكز االتصال لتقدمي املقرتحات واملالحظات.
- دراسات استقصاء مستويات الرضا وسعادة املتعاملني.

- املوقع اإللكرتوين للمؤسسة وأدوات وقنوات التواصل االجتماعي ومؤشر قياس السعادة.
- املنشورات واألخبار املؤسسية ال سيما اجمللة الدورية للمؤسسة، ونشرتها اإللكرتونية الشهرية.

املوردون
- مذكرات التفاهم والرعايات اجملتمعية.

- املؤمترات واملعارض واملهام واالجتماعات الرسمية.
- العقود والعطاءات واملشرتيات.

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

- تقييم املوردين.
- دراسات استقصاء مستويات الرضا وسعادة املوردين.

اجملتمع احمللي والبيئة
- املوقع اإللكرتوين للمؤسسة وأدوات وقنوات التواصل االجتماعي.

- األنشطة التطوعية.
- اخلدمات اجملانية ودعم األعمال.

- حمالت التوعية وعمليات التدوير.
- الفعاليات االجتماعية والثقافية.

- الربامج اخلريية.
- املعارض التخصصية.

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

الشركاء
- 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 اإللكرتونية الشهرية.

اجلهات احلكومية االحتادية واحمللية )التشريعية والرقابية(
- القوانني والسياسات والتشريعات.

- االجتماعات واملؤمترات.
- مذكرات التفاهم.

اجلهات اإلقليمية والعاملية
- الندوات واالجتماعات.

- املؤمترات واملعارض والفعاليات الدولية وتبادل أفضل املمارسات.
- الرعايات اجملتمعية والتسويقية.

- مذكرات التفاهم. 
- املعايري الدولية.

املوظفون
- االجتماعات واللقاءات.

- منتديات النقاش اإلدارية.
- ورش العمل وبرامج التدريب.

- نظم وقنوات االقرتاحات والشكاوى وتقدمي التظلمات.
- إدارة األداء الوظيفي.

- الفعاليات اخملططة والدورية )حملة شهر السالمة والصحة املهنية، اللقاءات الدورية مع املوظفني اجلدد، خمترب اإلبداع(.
- اللقاءات الرتفيهية والثقافية.

- جائزة مواصالت اإلمارات للريادة.
- املنشورات واألخبار املؤسسية ال سيما اجمللة الدورية للمؤسسة، ونشرتها اإللكرتونية الشهرية. 

- دراسات استقصاء مستويات الرضا والسعادة.

املنافسون
- املنتديات الصناعية والتجارية.

- ورش العمل واالجتماعات.
- التقارير والدوريات.

- املؤمترات واملعارض.

ــة  ــوات املتاح ــع القن ــة جمي ــتثمر املؤسس وتس
وضمــان  الفئــات،  تلــك  مــع  تواصلهــا  لتعزيــز 
اإلنصــات لتوقعاتهــا والعمــل اجلاد واملســؤول 
آليــات  خــالل  مــن  مبتطلباتهــا  اإليفــاء  علــى 

التواصــل: وقنــوات 
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تركز مواصالت اإلمارات على عدد من األولويات اخلاصة بها أثناء تأدية مهامها 
وتقدمي خدماتها املتنوعة، والتي مت اشتقاقها من رؤى املؤسسة وقيمها 
فضاًل عن العمل امليداين والتواصل مع جميع األطراف، حتى أدرجت يف 

النقــل” يشــكل  “أمــن وســالمة  أن  وتبــني املصفوفــة املرفقــة 
وللفئــات  للمؤسســة  قصــوى  أهميــة  ذات  مشــرتكة  أولويــة 
إيــالء  يف  املؤسســة  تســتمر  فيمــا  ســوا،  حــد  علــى  املعنيــة 
احلكوميــة  التوجهــات  “دعــم  مــن  لــكل  جــدًا  مرتفعــة  أهميــة 
وااللتــزام بهــا”، و”االســتثمار وتعزيــز املركــز املــايل للمؤسســة”، 
فيمــا يحــل كل مــن “التمّيــز والريــادة يف اخلدمــات والعمليــات 

خمتلف خططها االسرتاتيجية، وإىل جانب ذلك فإنها تبذل يف الوقت نفسه 
قصارى جهودها ملواءمة تلك األولويات مع أولويات الفئات املعنية على 

اختالفها، وتسعى بإخالص لتلبية استحقاقات تلك األولويات املشرتكة.

النمــو  ملواكبــة  اإلداريــة  األنظمــة  و”تطويــر  التشــغيلية” 
األهميــة  حيــث  مــن  التاليــة  املرتبــة  يف  األعمــال”  حجــم  يف 
ويحظــى بأهميــة مرتفعــة، تليهمــا أخــريًا “االســتدامة البيئيــة 
متوســطة  بأهميــة  تتمتــع  التــي  اجملتمعيــة”  واملســؤولية 
لــدى املؤسســة، ويبــني اجلــدول املرفــق النطــاق واحلــدود لــكل 

املذكــورة. األولويــات  مــن  أولويــة 
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جدا
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منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

مستوى األهمية االسرتاتيجية ملواصالت اإلمارات

مستوى األهمية للفئات املعنية

أمن وسالمة النقل

أمن وسالمة النقل

التميز والريادة يف اخلدمات والعمليات التشغيلية

التميز والريادة يف اخلدمات والعمليات التشغيلية

تطوير األنظمة اإلدارية ملواكبة النمو يف حجم األعمال

تطوير األنظمة اإلدارية ملواكبة النمو يف حجم األعمال

دعم التوجهات احلكومية وااللتزام بها

دعم التوجهات احلكومية وااللتزام بها

االستثمار وتعزيز املركز املايل للمؤسسة

االستثمار وتعزيز املركز املايل للمؤسسة

أمن وسالمة النقل.

دعم التوجهات احلكومية وااللتزام بها.

التميز والريادة يف اخلدمات والعمليات التشغيلية.

االستثمار وتعزيز املركز املايل للمؤسسة.

االستدامة البيئية واملسؤولية االجتماعية.

تطوير األنظمة اإلدارية ملواكبة النمو يف حجم األعمال.

مواصالت اإلمارات )جميع املواقع(، واملوردون، والشركاء احلكومّيون.

مواصالت اإلمارات )جميع املواقع(، واملوردون، والشركاء احلكومّيون.

مواصالت اإلمارات )جميع املواقع(.

مواصالت اإلمارات )جميع املواقع(، وجميع الفئات املعنية.

مواصالت اإلمارات )جميع املواقع(.

مواصالت اإلمارات: جميع مواقع العمل والفئات املعنية.

النطاق واحلدوداألهمية النسبية

االستدامة البيئية واملسؤولية اجملتمعية

االستدامة البيئية واملسؤولية اجملتمعية

حافلة مدرسية

SCHOOL BUS

SCHOOL BUS

حافلة تجارية 
تكسي مدينة

أولويات مشتركة
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المتعاملون..
مزيٌد من االهتمام

كّثفــت مواصــالت اإلمــارات طــوال عــام 2019 مــن جهودهــا احلثيثــة الراميــة 
الســتقطاب املتعاملــني واحلفــاظ عليهــم عــرب تطوير اخلدمــات واالرتقاء 
باحللول املقدمة إليهم، وحتسني جتربتهم مع املؤسسة، من أجل ضمان 
املزيد من الوالء لديهم وحتقيق املزيد من الرضا والسعادة بني صفوفهم.
ــغ 2,481  ــة بل ــي املؤسس ــايل ملتعامل ــدد اإلجم ــات أن الع ــر البيان وتظه
املتعاملــني  فئــات  خمتلــف  ضمــن  وذلــك   ،2019 نهايــة  يف  متعامــاًل 

وتصنيفاتهــم، وقــد شــكلت فئــة “املتعاملــني األفــراد” الفئــة األكــرب وبواقع 
ــني  ــة “املتعامل ــا فئ ــة، تلته ــي املؤسس ــداد متعامل ــل أع ــن جمم 55% م

األساســيني” بنســبة 33%، فيما شــكل “املتعاملون الرئيسيون” و”الشركاء 
واملتعاملون االسرتاتيجيون” و”املستفيدون من اخلدمة” بقية املتعاملني، 
ولوحــظ زيــادة أعــداد املتعاملــني يف فئتــي “املتعاملــون األساســّيون” 

و”املتعاملون الرئيســّيون”.

2019 2018 2017 فئات املتعاملني

56 135 274

الشركاء واملتعاملون االسرتاتيجيون
)الشــريك االســرتاتيجي هــو املتعامــل الــذي يســهم يف حتقيــق 
الغايات االسرتاتيجية للمؤسسة عرب استثمارات تسويقية طويلة 
األجــل، أمــا املتعامــل االســرتاتيجي فهــو املتعامــل الذي يســهم 
بشكل فاعل وجوهري يف تنمية اإليرادات التشغيلية ملركز أعمال 

أو أكــر مــن خــالل اســتفادته مــن خدمة أو جمموعــة خدمات(.

226 116 362

املتعاملون الرئيسّيون
)املتعامــل الرئيســي هــو املتعامــل الــذي يســهم بشــكل مهــم 
يف تنميــة اإليــرادات التشــغيلية ملركــز أعمــال أو أكــر مــن خــالل 

ــات(. ــة خدم ــة أو جمموع ــن خدم ــتفادته م اس

826 551 1,229

املتعاملون األساسّيون
ــوي  ــكل ثان ــهم بش ــذي يس ــل ال ــو املتعام ــي ه ــل الرئيس )املتعام
ــالل  ــن خ ــر م ــال أو أك ــز أعم ــغيلية ملرك ــرادات التش ــة اإلي يف تنمي

ــات(. ــة خدم ــة أو جمموع ــن خدم ــتفادته م اس

1,368 3,226 1,293

املتعاملون من األفراد
)أي املتعاملــون املســتفيدون مــن خدمــات املؤسســة املقدمــة 

ــر(. ــكل مباش ــراد بش لألف

0 10 107

املتعاملون الفرعّيون
)وهم مراكز التنسيق واملكاتب التابعة للمتعامل االسرتاتيجي/ 
الرئيسي والتي تنسق مع املؤسسة بشكل يومي عرب العمليات 

التشغيلية لتقدمي اخلدمات(.

5 6 508

املستفيدون من اخلدمة
)وهــم الطــرف النهائــي املســتفيد مــن اخلدمات التــي تقدمها 

املؤسســة وفقــًا للعقــود املربمة(.

2,481 4,094 3,773 اجملموع الكلي
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وعلى الرغم من انخفاض أعداد املتعاملني بصفة عامة، إال أن املؤسســة 
متكنت من إبرام املزيد من العقود مع متعاملني جدد وقدامى بلغت 148 
عقــدًا جديدًا وبزيادة نســبتها 32% عن عــدد العقود اجلديدة املوقعة يف 

وقد تابعت املؤسسة جهودها املوجهة لالرتقاء بالعالقات مع املتعاملني 
علــى أكــر مــن صعيــد خــالل عــام 2019، حيــث عــززت املؤسســة خدماتهــا 
املقدمة للمتعاملني من خالل مشــاريع املرافق اجلديدة التي أضافتها 
والتــي بلغــت 11 مشــروعًا متنوعًا، الســيما مشــاريع توســيع وتطوير مواقع 
املؤسســة يف مصفــح 1 والشــهامة والفايــة بأبوظبــي، وتوســعة وتطويــر 
مركــز الفحــص الفنــي يف مدينــة زايــد بالظفــرة، وإنشــاء مركــز فحص فني 
ــات  ــز اخلدم ــاء مراك ــني، وإنش ــوع يف الع ــري والق ــن اله ــة يف كل م وحمط
والصيانــة يف اجلــرف بعجمان، وإنشــاء وحدة إصــالح الهياكل يف الرمس 
برأس اخليمة، وإنشاء وحدة املركبات الفارهة يف القوز الصناعية بدبي، 

والتــي أفســحت املزيد من اخليــارات اخلدمية للمتعاملني.
كما مت بذل الكثري من اجلهود التسويقية والرتويجية خلدمات املؤسسة 
يف أوســاط املتعاملــني والفئــات املعنية، والتي شــملت إطالق عدد من 

احلمالت التســويقية بالربيد اإللكرتوين أهمها:
-  اإلعالنــات الرتويجيــة لـــ 597 جهــة حكوميــة احتاديــة وحمليــة، و461 

ومدرســة. شــركة 
ــن 2,000  ــر م ــق ألك ــى الطري ــاعدة عل ــات املس ــويقية خلدم ــة تس -  حمل

. عميــل

عام 2018، عالوًة على جتديد 53 عقدًا، ليغدو جمموع العقود السارية 201 
عقــدًا يف نهايــة 2019، األمــر الــذي يعكــس الثقــة التــي تتمتع بها املؤسســة 

لدى العمالء القدامى، وقدرتها العالية على استقطاب عمالء جدد.

ــة  ــن 3,161 مدرس ــر م ــي ألك ــل املدرس ــات النق ــويقية خلدم ــة تس -  حمل
وشــركة تعليميــة.

-  حملــة تســويقية خلدمــات معهــد مواصــالت اإلمــارات للســياقة ألكــر 
مســتهدفًا. عميــاًل   15,827 مــن 

-   حملــة تســويقية خلدمــات النقــل والتأجــري ألكــر مــن 300 شــركة مــن 
ــاطيل. ــاب األس أصح

-  تنفيــذ أكــر مــن 20 حملــة تســويقية خلدمــات النقــل املدرســي ألكر من 
1,000 مدرســة يف القطــاع اخلــاص.

-  حملة تســويقية لتســويق خدمات النقل والتأجري وإدارة األســاطيل ألكر 
مــن 250 شــركة يف قطــاع املواصــالت وصناعــة الســيارات اخلاصــة.

عالوًة على حملتني إعالنيتني إذاعيتني، ونشر أشرطة إعالنية “بانرات” على 
مواقع إلكرتونية متخصصة أثناء احلمالت التســويقية، والنشــر اإلعالمي 
يف اجملالت املتخصصة، وكذلك حملتني تسويقيتني عرب الرسائل النصية 
ــويقي  ــور التس ــز احلض ــتهدفت تعزي ــة اس ــود متنوع ــن جه ــاًل ع SMS، فض

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي والتــي حققــت لوحدهــا قرابــة مليــون 
مشــاهدة )969,166 مشــاهدة علــى الفيســبوك واإلنســتغرام فقــط، وأكــر 

مــن 11 ألــف تفاعل مــن املتابعني(.

العقود املربمةالعقود اجملددةالعقود اجلديدة

143181201 95112148 486953
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كمــا اجتهــدت الفــرق املعنيــة الســيما قســم العنايــة باملتعاملــني، ومركــز 
االتصال باملؤسسة )الذي يتلقى املكاملات على مدار الساعة من خالل 
الرقم اجملاين 8006006(، إضافة إىل غرفة العمليات اخملصصة لتلقي 
املالحظــات املرتبطــة بخدمــات النقــل املدرســي، والربيــد اإللكــرتوين 
info@et.ae ، فضــاًل عــن مراكــز اخلدمــة املوجــودة يف جميــع إمــارات 

الدولــة، ملتابعــة شــؤون املتعاملني وتلقــي مالحظاتهــم واحلرص على 
تلبيــة متطلباتهــم ورفع معــدالت رضاهم وســعادتهم.

فعلــى صعيــد التواصــل مــع املتعاملــني؛ تلقــت املؤسســة عــرب مركــز 
ــدد  ــغ ع ــا، وبل ــى 46,207 منه ــة عل ــت اإلجاب ــااًل، ومت ــال 50,128 اتص االتص
االســتعالمات اجملــاب عنهــا 5,454 اســتعالمًا، كمــا مت تلقــي قرابــة عشــرة 
آالف رســالة بالربيــد اإللكــرتوين وقــد متــت االســتجابة لهــا كلهــا، فيمــا بلــغ 
عــدد املالحظــات املتلقــاة مــن قبــل املتعاملــني 1,018 مالحظــة، ومتت 
معاجلــة وحــل 946 مالحظــة منهــا، ويف هــذا اإلطار حقق مركــز االتصال 

معــدل رضــا لــدى املتعاملــني بنســبة %97.

مواصالت ا�مارات
Emirates Transportion

250

2,000

20

1,000

3,161300 15,827

597
إعالنات ترويجية استهدفت

جهة حكومية.. و

حملة تسويقية خلدمات النقل 
والتأجري وإدارة األساطيل 

استهدفت أكرث من

حملة تسويقية خلدمات 
املساعدة على الطريق 

استهدفت أكرث من

أكرث من

حملة تسويقية خلدمات 
النقل املدرسي استهدفت 

أكرث من

حملة تسويقية 
خلدمات النقل 

املدرسي استهدفت

حملة تسويقية خلدمات 
النقل والتأجري استهدفت 

أكرث من

حملة تسويقية خلدمات 
معهد مواصالت اإلمارات 

للسياقة استهدفت

461
شركة ومدرسة

عميل

عمياًلمدرسة وشركة تعليمية

مدرسة خاصة

شركة من أصحاب األساطيل

شركة يف قطاع املواصالت 
وصناعة السيارات اخلاصة

عدد االتصاالت 
املتلقاة من قبل 

مركز االتصال

إجمايل عدد 
املالحظات

عدد االتصاالت 
املتعاَمل معها

إجمايل عدد 
املالحظات غري 

الصحيحة

املالحظات 
للمكاملات 

اجملابة

عدد املالحظات 
الصحيحة

النسبة احملققة 
لسرعة الرد على 
هذه املكاملات 

خالل 3 رنات

عدد املالحظات 
التي متت 

معاجلتها وحلها

عدد رسائل 
الربيد اإللكرتوين 

املتلقاة

معدل عدد 
األيام ملعاجلة 

املالحظات

عدد رسائل الربيد 
اإللكرتوين التي 
متت االستجابة 

لها

املعدل 
املستهدف

معدل رضا 
املتعاملني حول 

مركز االتصال

50,128 43,060 38,672

46,207 40,158 37,186

1,018 1,596 1,354

82.10% 93.6% 92%

9,972 6,131 8,997

9,972 6,127 8,521

97%90%يوما عمل1,018753265946

20/12

التفاصيل اخلاصة باملالحظات لعام 2019

احلمالت التسويقية عرب الربيد اإللكرتوين
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ــز  ــا املتعاملـــني وتعزيـ ــز رضـ وضمـــن مســـاعي املؤسســـة لتعزيـ
ـــة  ـــا اإلداري ـــة أنظمته ـــززت املؤسس ـــم؛ ع ـــة إليه ـــا املقدم خدماته
اخلاصـــة باملتعاملـــني مـــن خـــالل جتديـــد عـــدد مـــن شـــهادات 
ـــاق  ـــيما ميث ـــل، الس ـــام اإلدارة املتكام ـــة يف نظ ـــودة املتعلق اجل
خدمـــة املتعاملـــني، والتعامـــل مـــع شـــكاوى املتعاملـــني، وقيـــاس 

ـــني. ـــا املتعامل رض
ـــا  ـــم فيم ـــني أدائه ـــني لتحس ـــني املعني ـــب املوظف ـــكل تدري ـــا ش كم

يخـــص جمموعـــة مـــن اجلوانـــب اإلداريـــة املتصلـــة باملتعاملـــني 
جـــزءًا مهمـــًا مـــن اجلهـــود املبذولـــة، ملا لذلـــك من أثـــر يف االرتقاء 
بـــأداء املوظفـــني بصفـــة عامـــة، حيـــث مت إجـــراء 37 زيـــارة فجائيـــة 
ـــال  ـــز االتص ـــو مرك ـــى موظف ـــا تلق ـــني، كم ـــة املتعامل ـــز خدم ملراك
ـــذ  ـــة إىل تنفي ـــز األداء إضاف ـــل لتعزي ـــات 8 ورش عم ـــة العملي وغرف
4 برامـــج تدريبيـــة، ومت أيضـــًا عـــرض 4 أفـــالم قصـــرية تعليميـــة 

توعويـــة للموظفـــني املعنيـــني بخدمـــة املتعاملـــني.

 أنشطة قسم العناية باملتعاملني

عدد الزيارات الفجائية ملراكز 
خدمة املتعاملني

عدد املطويات والنشرات التعريفية عن 
املؤسسة يف مراكز خدمة املتعاملني

عدد املطويات والنشرات التعريفية 
املرسلة للمتعاملني عرب الربيد اإللكرتوين

عدد ورش العمل للموظفني

عدد األفالم القصرية التعليمية التوعوية 
ملوظفني خدمة املتعاملني

عدد مرات التدريب ملوظفي مركز 
االتصال وغرفة العمليات

37

12

12

8

4

4

36

16

16

8

1

2

وخدماتهــا  أنشــطتها  تقييــم  علــى  باســتمرار  املؤسســة  وحتــرص 
املقدمــة للمتعاملــني مــن خــالل الرصــد الــدوري آلراء املتعاملــني 
 7 خصصــت  حيــث  وســعادتهم،  رضاهــم  معــدالت  علــى  والوقــوف 

جوانــب  حــول  املتعاملــني  آراء  لقيــاس  متنوعــة  رأي  اســتطالعات 
متعــددة، وذلــك مــن أصــل 17 اســتطالع رأي أجرتهــا املؤسســة خــالل 

.2019 عــام 

%73.43

%76.47%78.99

%76,14

%79

%87,39

رضا متعاملي العقود اجلديدة

مؤشر سعادة املتعاملنيرضا املتعاملني

تقييم خدمات مركز االتصال

التقييم العام عن اخلدمات الذكية لفئة 
املتعاملني/ املوردين

رضا إدارات املدارس احلكومية عن
خدمات النقل املدرسي يف مواصالت اإلمارات

املتعاملوناملتعاملون

املتعاملوناملتعاملون

املتعاملون 
واملوردون

إدارات املدارس 
احلكومية
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مــع  عالقاتهــا  تطويــر   2019 عــام  خــالل  اإلمــارات  مواصــالت  تابعــت 
املاضــي  العــام  يف  الفــت  بشــكل  أعدادهــم  ارتفعــت  الذيــن  املورديــن 
حمليــًا،  مــوردًا   1,156 منهــم  مــوردًا،   1,182 بلغــوا  إذ   ،2018 بعــام  مقارنــًة 
هــؤالء  مــن  املؤسســة  مشــرتيات  حققــت  وباملثــل  خارجيــًا،  مــوردًا  و26 
 1,686 2018 إىل  943 مليــون درهــم يف عــام  املورديــن قفــزة مماثلــة مــن 

.%79 2019، أي بزيــادة مئويــة تناهــز  مليونــًا يف عــام 
ــفافية  ــز الش ــة إىل تعزي ــاتها الرامي ــذ سياس ــى تنفي ــة عل ــت املؤسس وواظب

ويف هــذا الســياق، حرصــت مواصــالت اإلمــارات علــى التواصــل مــع 
اللقــاءات  خــالل  مــن  ومالحظاتهــم  آلرائهــم  واإلنصــات  املورديــن 
واالجتماعــات عــالوًة علــى إجــراء عــدد مــن االســتبيانات واســتطالعات 
يحقــق  فيمــا  وتطويرهــا  معهــم  العالقــات  لتوطيــد  وذلــك  الــرأي، 
األهــداف االســرتاتيجية جلميــع األطــراف، وعليــه أظهــرت اســتطالعات 
الــرأي التــي أجرتهــا املؤسســة يف عــام 2019 بلوغ نســبة رضــا املوردين 

78.5%، فيمــا بلغــت نســبة ســعادة املورديــن %63.5.

والنزاهــة يف تعامالتهــا اخملتلفــة مــع املورديــن وفــق ميثــاق املورديــن 
ومــا يتضمنــه مــن تعهــدات جتــاه عمالــة األطفــال والعمــل القســري وغــري 
ــني  ــن احمللي ــه للموردي ــا املوّج ــن دعمه ــززت م ــا ع ــا، كم ــن القضاي ــك م ذل
إطــار  يف  الناشــئة  احملليــة  للشــركات  األفضليــة  منحهــا  علــى  عــالوًة 
مســاعيها لدعــم االقتصــاد الوطنــي، إذ تناقصــت مشــرتياتها مــن املورديــن 
اخلارجيــني إىل مليــون درهــم فقــط، مقابــل ارتفــاع مشــرتياتها مــن املورديــن 
احملليــني إىل 1,685 مليــون درهــم مقارنــًة بـــ940 مليون درهــم يف عام 2018.
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نسبة رضا الموردين نسبة سعادةالموردين نسبة رضا مراكز ا�عمال
عن أداء المورّدين
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2019 2018 2017
قيمة املشرتياتبيانات املوردين واملشرتيات

 )مليون درهم(
 عدد

املوّردين
قيمة املشرتيات

 )مليون درهم(
 عدد

املوّردين
قيمة املشرتيات

 )مليون درهم(
 عدد

املوّردين

1,685 1,156 940 810 915.5 830 اجلهات املوردة احمللية

1 26 3.2 9 7.5 10 اجلهات املوردة اخلارجية

1,686 1,182 943.2 819 923 840 اإلجمـــــــالــي

عالقات أمتن مع الموردين المحليين

وهي  االسرتاتيجية،  أهدافها  نحو  بثبات  اإلمارات  مواصالت  تسري 
احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  والواسعة  الراسخة  عالقاتها  تستثمر 
واخلاصة لتحقيق ذلك، وحترص باستمرار على متتني تلك الصالت عرب 
إبرام مذكرات التفاهم واإلسهام يف مشاريع مشرتكة مع الشركاء يف 
شتى االجتاهات التي من شأنها تعزيز حضور املؤسسة، حيث شهد 

 بيد
ً
مع الشركاء والمجتمع.. يدا

عام 2019 توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة 
التعاون يف  يف جمال املبادرات اجملتمعية املشرتكة إضافًة اىل 
جمال األنظمة والتشريعات اخلاصة بالنقل واملشاريع املشرتكة، كما 
قامت املؤسسة بتقدمي الرعايات املادية لـ 29 جهة خمتلفة، وأسهمت 

يف عدد من املشاريع واملبادرات اجملتمعية أهمها:
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كما جرى تنفيذ 3 مقارنات معيارية مع جهات خمتلفة )من الشركاء واملتعاملني( 
وجهات جديدة، بهدف تبادل اخلربات واالطالع على أفضل املمارسات يف جمال 

234560

71214

1463

1,8151,8451,980

1031

121627

زيارات فريق العالقات 
االسرتاتيجية

زيارات تسويقية تعريفية

زيارات املقارنة املرجعية

زيارات فرق مراكز األعمال

الشراكات ومذكرات التفاهم

املشاركات يف املؤمترات 
واملعارض احمللية والدولية

05   املشاركة يف حملة )التنشعل بغري الطريق(: والتي نظمتها وزارة 
الداخلية، وجتلت جهود املؤسسة مبشاركة إدارات املناطق اجلغرافية 
يف املعارض املرورية التي تقوم بها إدارات املرور يف إمارات الدولة 
كاّفة، عالوًة على املشاركة بالتعريف باحلملة عرب حسابات املؤسسة 

بقنوات التواصل االجتماعي.

رعاية ودعم جمموعة من املدارس يف جمال السالمة: عرب    04
توفري إصدارات السالمة وتوزيعها على الطلبة وأولياء األمور، إضافًة 
لدعم املدارس يف تنفيذ مشروع رسم القاعدة الذهبية لتوعية الطلبة 
بالسالمة يف عدد من مناطق الدولة، وكذلك تنفيذ عدد من الربامج 

التوعية بالسالمة لطلبة املدارس.

01   افتتاح مركزين خلدمة املتعاملني لقطاع خدمات الفحص 
بالتعاون  وذلك  للمركبات:  الفنية  والصيانة  الثقيلة  للمركبات  الفني 

مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي يف منطقتي الظفرة والساد.

02  املشاركة يف مبادرة املكتبة املتنقلة: بالتعاون مع مؤسسة 
زايد للعطاء بتوفري حافلة جمهزة للمبادرة. 

03   املشاركة يف فعاليات أسبوع املرور اخلليجي 2019 حتت شعار 
“ حياتك أمانة”: وذلك من خالل مشاركة إدارات فروع مواصالت اإلمارات 
إمارات  كافة  يف  املرور  إدارات  بها  تقوم  التي  املرورية  املعارض  يف 
الدولة، وتقدمي احملاضرات والربامج التوعوية ألفراد اجملتمع وطلبة 
املدارس، وتوزيع املواد التعليمية على طلبة املدارس وأولياء األمور.

للدفاع  العامة  واإلدارة  املالية،  دائرة  املقارنات:  تلك  وشملت  جماالت،  عدة 
املدين بدبي، وشركة تطوير خلدمات النقل التعليمي. 
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الشــركاء  مــع  التدريبيــة  الربامــج  مــن  عــددًا  املؤسســة  نفــذت  كمــا 
طــوال عــام 2019، وذلــك بهــدف االرتقــاء باملــوارد البشــرية للطرفــني، 
واإلســهام يف حتقيــق األهــداف االســرتاتيجية املشــرتكة، ويعــرض 

اجلــدول املرفــق تلــك اجلهــود التدريبيــة.

اإلدارة العامة للدفاع املدين - دبي القيادة العامة لشرطة الشارقةوزارة الداخلية

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

التعاون مع مبادرة وزارة 
الداخلية يف جمال توعية 

سائقي النقل املدرسي يف 
مبادرة للتعريف باحلقوق 

والواجبات والقوانني يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة.

التعاون يف تنفيذ برامج تدريبية 
لـ550 سائق نقل مدرسي و210 
مشرفات نقل وسالمة، والذين 

يشكلون 100% من إجمايل 
السائقني واملشرفات العاملني 

مبوقع الشارقة، عالوًة على 
التعاون مع القيادة العامة يف 

جمال بيع مركبات احملجوزة 
التابعة للشرطة.

إجراء عملية تدريب على إخالء 
املباين يف حاالت احلريق، حيث 

شارك يف التدريب نحو 250 
موظفًا من العاملني يف مباين 

اإلدارة العامة ملواصالت اإلمارات 
يف دبي. كما نظمت املؤسسة 

عددًا من احملاضرات للتوعية 
باإلسعافات األولية والسالمة 

والصحة املهنية، وذلك بالتنسيق 
مع اإلدارة العامة للدفاع املدين 

ومؤسسة دبي لإلسعاف.

تنفيذ حماضرة توعوية عن 
السالمة الغذائية.

هيئة الطرق واملواصالت  بدبي هيئة الصحة بدبي

مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب مستشفى NMCبنك الدم

تنفيذ حماضرات توعوية 
للسائقني ومشرفات النقل 

والسالمة خالل شهر السالمة، 
عالوًة على تنظيم حملة للتربع 

بالدم من العاملني يف مواصالت 
اإلمارات وذلك بالتنسيق مع بنك 
الدم يف دبي، حيث شارك فيها 

40 موظفًا.

التنسيق والتعاون يف تنفيذ 
الربامج التدريبية للسائقني 

ومشريف النقل والسالمة 
الستخراج تصاريح مزاولة املهنة 

ضمن تشريعات النقل الدرسي 
بإمارة دبي، إضافًة إىل التعاون 

يف جمال توعية السائقني 
واملوظفني مبخاطر القيادة 

أثناء الشعور باإلرهاق يف شهر 
رمضان والتعريف بالتحديثات 

اجلديدة على قانون السري 
املروري.

التنسيق بعمليات تدريب اإلخالء، 
والتعاون بتوفري حافالت 

لفعاليات املؤسسة.

تنظيم حملة للتربع بالدم بالتعاون 
مع بنك الدم ضمن مبادرات “شهر 

السالمة والصحة املهنية”.

إجراء فحوصات طبية شاملة 
ألكر من 280 موظفًا مبنطقة 

مزيد يف العني.

شركة إينوك للتوزيع

 عقد برنامج تدريبي توعوي 
ملوظفي شركة إينوك عن 

)اإلرهاق(.

القيادة العامة لشرطة دبي 

تنفيذ حماضرات توعوية 
للسائقني واملشرفات خالل شهر 

السالمة )مارس 2019(، من خالل 
الورش التدريبية وتقدمي إرشادات 

توعوية حول ذراع التوقف 
للحافالت املدرسية ملرتادي 

الطرق من خالل ثالثة تقاطعات 
رئيسية يف اإلمارة، وكذلك 

املشاركة مع اإلدارة العامة 
للمرور خالل فعاليات عام زايد 

يف اخمليمات الشتوية.

اإلدارة العامة للدفاع املدين - أبوظبي

تقدمي 22 حماضرة خالل النصف 
االول من عام 2019 لسائقي 

النقل املدرسي ومشرفات 
النقل والسالمة من قبل اإلدارات 
التالية: مديرية املرور والدوريات، 
إدارة الشرطة اجملتمعية، إدارة 

الدفاع املدين، إدارة الطوارئ 
والسالمة العامة.

مؤسسة دبي خلدمات اإلسعاف 

تنفيذ حماضرات توعوية 
للسائقني ومشرفات النقل 

والسالمة خالل شهر 
السالمة.

تنظيم برنامج تدريبي ملوظفي 
ومشريف فريق ساند ملواصالت 
اإلمارات، بهدف إعداد موظفي 

الكوادر العاملة يف مواصالت 
اإلمارات مبدينة العني، وتطوير 
مهاراتهم يف جمال االستجابة 
للطوارئ الناجمة عن احلوادث 
املرورية، وخاصة يف جماالت 

اإلسعافات األولية واإلنعاش 
الرئوي.

جمعية أصدقاء البيئة 

املشاركة يف برنامج املاراثون 
البيئي الرابع للجمعية.

مؤسسة ساند
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ويف إطــار تعزيــز العالقــات مــع الفئــات املعنيــة الســيما الشــركاء 
واملعــارض  املؤمتــرات  مــن  بـــ27  املؤسســة  شــاركت  واجملتمــع؛ 
الدوليــة واحملليــة التــي مت تنظيمهــا مــن قبــل الشــركاء والعمــالء 

أفضــل  علــى  واالطــالع  اخلــربات  تبــادل  بهــدف  االســرتاتيجيني، 
علــى  والتأكيــد  االســتثمارية  اخلدمــات  جمــاالت  يف  املمارســات 

املياديــن. خمتلــف  يف  للمؤسســة  الفاعــل  احلضــور 

أهداف املشاركة  اجملال/
التخصص

 موقع
احلدث اجلهة املنظمة املؤمتر / املعرض

التعريف بخدمات املؤسسة وتعزيز حضور املؤسسة يف احملافل 
التعليمية واألكادميية. استثماري دبي جامعة زايد  مهرجان السعادة السنوي

املشاركة بالتعريف بخدمات املؤسسة وتأكيد حضورها يف احملافل 
الدولية. نقل دبي مكتب رئاسة جملس الوزراء القمة العاملية للحكومات 2019

املؤسسة  بخدمات  للتعريف  جناح  خالل  من  باملعرض  املشاركة 
وإجنازاتها، والسعي إىل فتح فرص عمل جديدة مع العمالء املستفيدين 

من املعرض.
نقل دبي حكومة دبي الذكية معرض سمارت موبيلتي

التعريف بخدمات وجهود املؤسسة يف جمال النقل واملواصالت 
واخلطط املستقبلية يف تطوير خدمات النقل وفق رؤية الدولة. نقل أبوظبي دائرة النقل  2019 الربي  النقل  ملتقى شركاء قطاع 

- دائرة النقل بأبوظبي

دعم وتطوير مهارات املسؤولني حول خدمات النقل اآلمن والفعال 
لطلبة املدارس، وتعزيز ثقافة خدمات النقل املدرسي اآلمن لدى 
الفئات املستفيدة، ونشر وتبادل الدراسات والبحوث املتخصصة يف 

جمال خدمات النقل املدرسي.

نقل أمريكا الرابطة الوطنية األمريكية لنقل الطلبة  
NAPT

لنقل  األمريكية  الوطنية  الرابطة  مؤمتر  
2019 NAPT  الطلبة

عرض جتربة مواصالت اإلمارات يف إدارة أسطول احلافالت املدرسية 
وانعكاسها على السالمة املرورّية. نقل أبوظبي جمعية اإلمارات للسالمة املرورية )إدارة  املرورية  للسالمة  الدويل  املؤمتر 

السالمة املرورية ألساطيل مركبات النقل(

عرض جتربة املؤسسة يف إدارة أسطول احلافالت املدرسية واخلدمات 
اإللكرتونية الذكية. نقل دبي هيئة التعليم واملعرفة مؤمتر تبادل التعليم ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا  2019

املشاركة باملعرض من خالل جناح للتعريف بخدمات املؤسسة يف 
جمال النقل املدرسي، والسعي إىل استقطاب فرص عمل جديدة مع 

العمالء واجلهات يف ذات اجملال.
تعليمي دبي وزارة الرتبية والتعليم املعرض العاملي ملستلزمات وحلول

GEES  التعليم يف دبي 

املشاركة باملعرض من خالل جناح للتعريف بخدمات املؤسسة يف 
جمال النقل املدرسي، والسعي إىل استقطاب فرص عمل جديدة 

مع العمالء واجلهات يف ذات اجملال.
تعليمي الشارقة جملس الشارقة للتعليم معرض الشارقة للمدارس ورعاية الطفل 

2019

التعريف بدور وجهود املؤسسة يف جمال التوعية والسالمة املرورية 
للطلبة وأولياء األمور، واستعراض األنظمة اإللكرتونية التي تقدمها 

املؤسسة يف جمال السالمة.
تعليمي دبي وزارة الرتبية والتعليم ملتقى حماية الدويل الرابع عشر ”نتعلم 

.. لنحمي”

يف  تطبيقها  وجماالت  التسامح  يف  الدولة  وجهود  بدور  التعريف 
احلياة الوظيفية. تعليمي دبي مؤسسة وطني اإلمارات ملتقى ودورة التسامح الوظيفي - مؤسسة 

وطني اإلمارات

املركبات  صيانة  جمال  يف  الشركة  وجتارب  خربات  على  االطالع 
الكهربائية واملركبات الطائرة. فني روسيا Bartini ”شركة “بارتيني زيارة شركة “بارتيني” Bartini الروسية

االطالع على نوعية احلافالت املوردة من قبل الشركة والتأكد من 
مطابقتها الشرتاطات ومواصفات السالمة.

فني الصني النابودة للسيارات  king long لونغ”  “كينغ  مصنع  زيارة 
الصينة للحافالت

االطالع على إمكانية توفري واسترياد االطارات القابلة للتجديد وتلبية 
متطلبات العمال.. وفق اسرتاتيجية وحدة تلبيس اإلطارات.

فني اليابان TMC  ”مصنع “تي إم سي زيارة مصنع “تي إم سي” TMC لإلطارات 
يف اليابان

أهداف املشاركة  اجملال/
التخصص

 موقع
احلدث اجلهة املنظمة املؤمتر / املعرض

االطالع على أحدث منتجات الشركة وتقنياتها املبتكرة مبا يدعم 
أعمال وتوجهات املؤسسة االسرتاتيجية. فني إيطاليا AUTOGAS   ”شركة “أوتوغاز زيارة شركة “أوتوغاز” )AUTOGAS( املتخصصة 

يف جمال حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي

االطالع على خدمات اجلهات واملؤسسات يف جمال صناعة هياكل 
املركبات، إضافًة إىل صناعة ناقل احلركة للمركبات الثقيلة.

فني أمريكا إينوك زيارة شركات معرض ومؤمتر )ترازميشن(

االطالع على خدمات الشركات يف جمال املركبات الثقيلة وصناعات 
قطع الغيار.

فني بولندا مواصالت اإلمارات زيارة شركات صناعة املركبات الثقيلة

االطالع على نوعية احلافالت، والتأكد من تلبيتها الشرتاطات ومواصفات 
السالمة.

فني الصني النابودة للسيارات زيارة مصنع “ماكسز” Maxus للحافالت

ورشة تعريفية لربنامج الذكاء االصطناعي بالتعاون مع مكتب األمانة 
العامة جمللس الوزراء وجامعة أكسفورد الربيطانية  للتعرف على 

أفضل اجملاالت املعتمدة يف الذكاء االصطناعي.
تقني بريطانيا مكتب رئاسة جملس الوزراء برنامج الذكاء االصطناعي

تعريف أفراد اجملتمع باسرتاتيجيات مؤسس الدولة وفكره االستشرايف 
حتت عنوان )التسامح ورؤى زايد(.

تقني أبوظبي جمعية اإلمارات للتخطيط
 االسرتاتيجي

املؤمتر السنوي اخلامس جلمعية االمارات
للتخطيط االسرتاتيجي واستشراف  املستقبل

االطالع على خربات الشركة يف جمال خدمات وأنظمة )نظم خدمة 
.CRM )العمالء

تقني بريطانيا شركة أوراكل زيارة شركة سيل sael  لألنظمة اإللكرتونية

االطالع على جتارب الشركة يف جمال التطبيقات الذكية خلدمات 
تأجري املركبات.

تقني الهند شركة “أوال آند شوتي كاب” زيارة شركة “أوال آند شوتي كاب”
Ola and ChotiCab خلدمات التطبيقات

تقني سنغافورة شركة “أوال آند شوتي كاب” زيارة شركة “أوال آند شوتي كاب”
Ola and ChotiCab خلدمات التطبيقات

األنظمة  جمال  يف  واملؤسسات  اجلهات  خدمات  على  االطالع 
اإللكرتونية احملاسبية واملالية إضافًة إىلى األنظمة العاملية يف 

جمال الضرائب.
تقني اجملر نيتوورك إنرتناشيونال

لقاء شركاء نيتوورك إنرتناشيونال.
the Network International

  Partner Meet

املشاركة يف أبرز املعارض الدولية اخملصصة لعرض اخلدمات واحللول 
الذكية من برامج وتطبيقات، والتي تقدمها الشركات التكنولوجية إضافًة 

إىل ما تقدمه املؤسسات والهيئات والشركات.
تقني دبي حكومة دبي الذكية معرض جايتكس 2019

االطالع على أفضل التجارب واخلدمات يف جمال التطبيقات الذكية 
خلدمات النقل واخلدمات اللوجستية . تقني إسبانيا   Gartner شركة غارترن مؤمتر غارترن ألنظمة املعلومات

Gartner Symposium

االطالع على الفرص املستقبلية والتطورات واالبتكارات يف جمال 
النقل واملركبات املستقبلية.

تقني دبي هيئة تنظيم االتصاالت املؤمتر الدويل ملستقبل التنقل



خة
س

لرا
ت ا

قا
عال

 ال
ن

 م
يد

ص
ر

3

102103

ــت  ــع، تلق ــركاء واجملتم ــاه الش ــاءة جت ــة والبن ــا النوعي ــاء جهوده ولق
مواصــالت اإلمــارات عــددًا مــن شــهادات التكــرمي والتقديــر مــن قبــل 

دار زايد للرعاية األسريةسجايا فتيات الشارقة  مركز التمكني االجتماعي بالتعاون 
مع جملس الشارقة للتعليم 

الدائرة االقتصادية - دبي  اجلامعة األمريكية يف اإلماراتشركة صحة

شركة إينوك للتوزيعمؤسسة رياضة املرأة بالشارقة القيادة العامة لشرطة الشارقة 
)أصدقاء الشرطة(

القيادة العامة لشرطة دبي  شركة سريكوالهالل األحمر

تقديرًا إلسهام املؤسسة 
يف تقدمي الدعم والرعاية 
لربنامج الربيع )املنصة 
.)101

لتعاون املؤسسة الدائم 
ومشاركتها يف برامج الدار 
السنوية.

تقديرًا لدور املؤسسة 
يف تقدمي الدعم والرعاية 
لربامج املؤسسة بتوفري 
خدمات النقل اجملتمعي 
للبطوالت الرياضية. 

 لتعاون مواصالت اإلمارات 
وعالقتها االسرتاتيجية 
بالدائرة. 

نظري اخلدمات املميزة 
التي قدمتهااملؤسسة.

لتميز مواصالت اإلمارات يف 
تقدمي اخلدمات.

تقديرًا جلهود املؤسسة 
يف تقدمي الدعم والرعاية 

لربامج املؤسسة عرب توفري 
خدمات النقل اجملتمعي 

للبطوالت الرياضية. 

لتعاون املؤسسة يف تقدمي 
حماضرات توعوية ملوظفي 

شركة إينوك عن )اإلرهاق( 
ونظري التعاون املشرتك.

جلهود املؤسسة يف تقدمي 
اخلدمات املميزة للطلبة.

لقاء جهود املؤسسة 
يف تقدمي الدعم والرعاية 

لبطولة اإلمارات للفرق 
التكتيكية،واألنشطة الصيفية.

لكفاءة وجودة خدمات 
النقل التي تقدمها 
مواصالت اإلمارات.

نظري اجلهود املتميزة 
التي بذلتها املؤسسة مع 

العميل أثناءاالحتفاالت 
بتشغيل مرتو دبي لـ 10 

سنوات. 

دائرة التنمية 
االقتصادية - دبي

دائرة البلدية والتخطيط 
بعجمان

القيادة العامة لشرطة رأس 
اخليمة

معهد أبوظبي للتعليم 
والتدريب املهني 

جمعية الفجرية االجتماعية جمعية دار الرب
الثقافية 

وزارة الداخلية هيئة كهرباء ومياه دبي املدرسة الثانوية الفنية STSهيئة طرق ومواصالت دبي الهيئة العامة للشؤون وزارة الرتبية والتعليم
اإلسالمية واألوقاف 

تكرمي املؤسسة يف حفل 
الشركاء االسرتاتيجيني 
للدائرة.

التكرمي كراٍع بالتيني يف 
احلفل اخلتامي جلائزة 
عجمان للزراعة بالتزامن 
مع أسبوع التشجري التاسع 
والثالثني.

تقديرًا للجهود املتميزة 
التي بذلتها املؤسسة يف 
إجناح )حصن االحتاد6(.

للمساهمة القيمة يف 
خميم البيت متوحد 2019 
حتت شعار )الرتاث حياة(.

لدور املؤسسة املتميز يف 
رعاية دورة التسامح حلفظ 
القرآن الكرمي.

تقديرًا للخدمات املتميزة 
املقدمة للجمعية يف عام 
.2019

لقاء الرعاية الذهبية التي 
قدمتها املؤسسة ملعرض 
دبي للطاقة الشمسية.

مت التكرمي من قبل الشيخ 
سيف بن زايد وزير الداخلية 
يف حفل الشركاء 
االسرتاتيجيني بعجمان.

تكرمي املؤسسة ضمن 
رعاة جائزة دبي للنقل 
املستدام.

نظري اخلدمات املميزة 
املقدمة للطلبة، والتي كان لها 
كبري األثر يف حتقيق اسرتاتيجية 
الدولة ورؤيتها التعليمية.

لقاء اجلهود املتميزة 
للمؤسسة يف تنفيذ 
الربامج التوعوية للطلبة 
يف املراحل التعليمية 
اخملتلفة ونشر مفهوم 
السالمة بينهم.

تقديرًا للخدمات املتميزة 
املقدمة للهيئة طوال عام 
.2019

الكثــري مــن الشــركاء تقديــرًا جلهودهــا يف تقــدمي أفضــل اخلدمــات 
ورعايتهــا للمؤمتــرات واألحــداث، وهــي مبينــة يف اجلــدول املرفــق.
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مــع  عالقاتهــا  لتطويــر  املوجهــة  املؤسســة  جهــود  أثمــرت  وقــد 
ــن  ــع ع ــا اجملتم ــدل رض ــرٍي يف مع ــاٍع كب ــن ارتف ــع ع ــركاء واجملتم الش
اخلدمــات اجملتمعيــة الــذي قفــز قرابــة 15 نقطــة مئويــة عمــا كان 

ــك  ــي، وكذل ــام املاض ــل إىل 99.59% يف الع ــام 2018 ليص ــه يف ع علي
ارتفــاع معــدل رضــا الشــركاء الذيــن أبرمــت معهــم اتفاقيــات تفاهــم 
وشــراكة، بنحــو ســت نقــاط مئويــة خــالل املــدة نفســها ليبلــغ %97.59.
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رضا اجملتمع عن اخلدمات اجملتمعية )اجلهات املستفيدة من الرعاية اجملتمعية(.

معدل رضا الشركاء )املربمة معهم اتفاقيات تفاهم وشراكة(.
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أهدافهــا  أن  اإلمــارات  مواصــات  تــدرك 
االســراتيجية الطموحــة ال ميكــن لهــا أن تتحقق 
مــن دون مــوارد بشــرية كفــؤة تتمتــع باخلــرات 
الازمــة ومــزودة بأحدث أنــواع املعــارف املهنية، 
وتعمــل معــً بــروح الفريــق الواحــد ضمــن بيئــة 
ســعت  فقــد  ولهــذا  ســعيدة،  إيجابيــة  عمــل 
ببيئــة  االرتقــاء  إىل  إنشــائها  منــذ  املؤسســة 
ــراف  ــع أط ــات جمي ــة احتياج ــا لتلبي ــل لديه العم

بيئة عمل جاذبة
ال شــك أن بيئــة العمــل اجلاذبــة التــي تتمــع بهــا مواصــات اإلمــارات جعلتهــا 
حمــط أنظــار فئــات واســعة مــن الراغبــن يف العمــل، وقــد انعكــس ذلــك يف 
النمــو املضطــرد الثابــت ألســرة مواصــات اإلمــارات خــال الســنوات املاضيــة، 
غــر إن هــذا النمــو شــهد تســارعً الفتــً يف العــام املاضــي توازيــً مــع املزيــد 
ــا  ــا، وحاجته ــع خدماته ــا، وتوس ــي أعماله ــتثمارية وتنام ــا االس ــن جناحاته م
علــى  للحفــاظ  املهنيــة  واخلــرات  البشــرية  املــوارد  مــن  للمزيــد  بالتــايل 
مســتويات األداء وتطويرهــا باســتمرار، ومــع حلــول نهايــة عــام 2019 جتــاوز 
ــغ 30,198 موظفــً وموظفــة  عــدد موظفــي املؤسســة 30 ألــف موظــٍف، إذ بل
جديــدًا  موظفــً   6,539 منهــم  العــامل،  حــول  جنســية   50 لنحــو  ينتمــون 

ــا  ــام، فيم ــة الع ــن يف نهاي ــايل املوظف ــن إجم ــبته 21.7% م ــا نس ــكلون م يش
 26,111 بـــ  مقارنــة  جديــدٍة  وظيفــٍة   4,000 مــن  بأكــر  الوظائــف  عــدد  ازداد 

.%15.7 نســبتها  ســنوية  وبزيــادة   ،2018 عــام  يف  وموظفــة  موظفــً 
شــكلت  املؤسســة؛  يف  العاملــة  البشــرية  املــوارد  تركيــب  تفاصيــل  ويف 
املوظفــات نحــو 22% مــن جممــوع تلــك املــوارد، فيمــا شــكل املواطنــون 
مــن  املوظفــون  شــكل  فقــد  العمريــة،  الناحيــة  مــن  أمــا   ،%7.6 قرابــة 
مــن   %41 األكر،وبنحــو  الشــريحة  عامــً(   39 إىل   30( العمريــة  الشــريحة 
ــة  ــة بنســبة 21% مقارن ــادة عددي ــة نفســها زي املوظفــن بعــد أن حققــت الفئ

مبــا كانــت عليــه يف عــام 2018.

معادلــة النجــاح يف املــوارد البشــرية انطاقــً مــن سياســات التوظيــف 
واالســتقطاب املبنيــة علــى أســس وقواعــد منهجيــة وعلميــة، ومــرورًا 
بأعمــال التدريــب والتأهيــل املتنوعــة واملســتمرة الرامية إىل التحســن 
ــدف إىل  ــي ته ــجيع الت ــز والتش ــج التحفي ــاًء برام ــس انته ــتمر، ولي املس
إلعطــاء  باملوظفــن  والدفــع  للمؤسســة،  واالنتمــاء  الــوالء  تعزيــز 
تلــك  جهودهــا  أثمــرت  وقــد  العمــل،  مســرة  يف  لديهــم  مــا  أفضــل 
ــي  ــتوين احملل ــى املس ــل عل ــات العم ــرز بيئ ــن أب ــدة م ــة واح يف إقام

واإلقليمــي.

 كبيرة
ٌ

 طموٌح وأهداف
ٌ

فريق

وحتــرص مواصــات اإلمــارات علــى أن تتحلــى بيئــة العمل لديهــا بأعلى 
األنظمــة  أحــدث  مبتطلبــات  تفــي  وأن  عامليــً،  املطبقــة  املعايــر 
والقوانــن احملليــة والدوليــة، عــاوًة علــى موافقتهــا الســتحقاقات 
االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة يف هــذا الشــأن، إذ تدعــم جهــود 

التصــدي للعمــل القســري ومكافحــة عمالــة األطفــال واالجتــار بالبشــر، 
كمــا تلبــي مــا تنــص عليــه الوثائــق واملعاهــدات الدوليــة اخلاصــة 
بحقــوق اإلنســان والطفــل ال ســيما االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق 

ــرهم.  ــراد أس ــن وأف ــال املهاجري ــع العم جمي

2019 2018 2017 البيان

30,198 26,111 23,752 عدد املوظفن اإلجمايل

6,539 4,532 4,182 عدد املوظفن اجلدد

%21.7 %17.4 %17.6 نسبة املوظفن اجلدد إىل إجمايل املوظفن *

2,293  2,383 2,450 مواطن
املوظفون حسب اجلنسية

27,905 23,728 21,302 غر مواطن

23,482 19,719 17,980 ذكور
املوظفون حسب اجلنس

6,716 6,392 5,772 إناث

5,711 6,310 5,628 29 وأقل

املوظفون حسب الفئات العمرية

12,293 10,171 9,310 39-30

8,170 6,608 6,019 49-40

3,397 2,610 2,458 59-50

627 412 337 60 وأكر

30,198 26,111 23,752 اجملموع

* يف نهاية كل عام.
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في نهاية كل عام.
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ــــــة 217 موظفــــــً وموظفــــــة، منهــــــم 11 يف  ــــــة القيادي ــــــغ تعــــــداد الفئ وبل
ــــــة الوســــــطى، وقــــــد  ــــــة القيادي ــــــا، و206 يف الفئ ــــــة العلي ــــــة القيادي الفئ
ــكل  ــ ــ ــا ش ــ ــ ــن، فيم ــ ــ ــن الفئت ــ ــ ــن هات ــ ــ ــو 12% م ــ ــ ــات نح ــ ــ ــكلت القيادّي ــ ــ ش
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ا�مارات العربية املتحدة 

بيانات الفئة القيادية العليا والوسطى

البلدان العربية 

البلدان ا�سيوية

بلدان أخرى

ا�مارات العربية املتحدة

البلدان العربية 

البلدان ا�سيوية

بلدان أخرى

بيانات الفئة القيادية لعام 2019

مراكــز  وقطاعــات  املناطــق  علــى  املوظفــن  تــوزع  حيــث  مــن  أمــا 
األعمــال فتبينــه اجلــداول املرفقــة، حيــث يضــم قطــاع النقــل والتأجــر 
ــاع  ــون يف قط ــه العامل ــة، يلي ــي املؤسس ــث موظف ــن ثل ــًا م ــر قلي أك
النقــل املدرســي، فاخلدمــات الفنيــة، وأخــرًا اخلدمــات اللوجســتية، 

اجلغــرايف  القطــاع  يف  العاملــن  املوظفــن  عــدد  يناهــز  فيمــا 
للمنطقــة A )والتــي تشــمل أبوظبــي والظفــرة والعــن( ثلــث موظفــي 
ــارقة(  ــي والش ــمل دب ــي تش ــة B )والت ــا املنطق ــً، تليه ــة أيض املؤسس

ثــم املنطقــة C )اإلمــارات الشــمالية(.

عدد املوظفني حسب املناطق والفئات

3,02718,0847,0601,810 املوظفني
� الفئات الفنية

مشرفاتومشر�
النقل والسالمة 

عدد موظفي
ا�دارة التشغيلية السائقني

القيادات الوسطى القيادات العليا
اجلنسية/ املنطقة

قادة ذكور قادة إناث قادة ذكور قادة إناث

19 76 2 8 اإلمارات العربية املتحدة 

3 63 - 1 البلدان العربية

- 36 - - البلدان اآلسيوية

2 7 - - بلدان أخرى

24 182 2 9 اجملموع

اإلجمايل
 عدد موظفي

 اإلدارة
التشغيلية

 عدد مشرفات
 ومشريف النقل

والسالمة
عدد السائقني  عدد املوظفني

يف الفئات الفنية
 القيادية
الوسطى القيادية العليا  البيان / العدد

خالل سنة 2019

277 199 - - - 71 7 اإلدارة العامة

15,127 695 5,181 9,217 - 33 1 A منطقة

6,868 335 713 5,670 112 37 1 B منطقة

796 70 1,166 3,064 - 21 1 C منطقة

3,604 511 - 133 2,915 44 1 اخلدمات الفنية

30,198 1,810 7,060 18,084 3,027 206 11 اإلجمايل

ــــــت  ــــــث بلغ ــــــة حي ــــــة القيادي ــــــف الفئ ــــــة نص ــــــات قراب ــــــون واملواطن املواطن
أعدادهــــــم 105 موظفــــــن وموظفــــــات، ويشــــــكلون نحــــــو 48% مــــــن 

ــــــايل. اإلجم
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 في جهود
ٌ

نموٌّ الفت
التدريب والتأهيل

لطاملــا حظــي تدريــب املــوارد البشــرية وتأهيلهــا موقعــً متميــزًا يف منظومــة 
العمــل اإلداري املؤسســي، نظــرًا لتنــوع جمــاالت عملهــا واملســتجدات التقنيــة 
والتشــريعية املتاحقــة يف هــذه اجملــاالت، وقــد ترجمــت اهتمامهــا ذاك مــن 
خــال تنظيــم 154 برناجمــً تدريبيــً متنوعــً امتــدت لنحــو 6,655 ســاعة تدريبيــة، 
2019 )وذلــك  وجــرى تنفيذهــا داخــل املؤسســة وخارجهــا علــى مــدار عــام 

باســتثناء الرامــج التدريبيــة املســتمرة للســائقن واملشــرفات(، حيــث اســتفاد 
منهــا نحــو 1,680 موظفــً وموظفــة مــن خمتلــف الفئــات الوظيفيــة، مبعــدل 
عــام ناهــز أربــع ســاعات للمتــدرب، وذلــك بزيــادة كبــرة مقارنــًة بعــام 2018 الــذي 
شــهد تنفيــذ 37 برناجمــً تدريبيــً حينهــا، وبواقــع 2,349 ســاعة تدريبيــة اســتفاد 

منهــا 275 موظفــً وموظفــة كمــا هــو مبــن يف اجلــدول أدنــاه.

2019 2018 البيان

154 37 عدد الرامج التدريبية املنفذة

6,655 2,349
إجمايل الساعات التدريبية 

املقدمة

1,680 275 عدد املوظفن املستفيدين

4 8.5
معدل ساعات التدريب للموظف 

الواحد

وقــد نالــت الفئــة القياديــة احلصــة األكــر مــن أعمــال التدريــب تلــك 
قياديــن   906 اســتفاد  إذ  املتدربــن،  جممــوع  مــن   %54 بنحــو 
مــن 3,355 ســاعة تدريــب ومبعــدل 3.7 ســاعة للمتــدرب الواحــد، 

وحظيــت املتدربــات ضمــن هــذه الفئــة )القياديــة( مبعــدل ســاعات 
تدريــب تفــوق علــى نظرائهــم مــن املتدربــن بنحــو ســاعتن.

تفاصيل التدريب يف خمتلف الفئات الوظيفية )باستثناء السائقني واملشرفات( لسنة 2019

154

6,655

1,680

برنامجًا تدريبيًا

ساعًة تدريبيًة

موظفًا متدربًا

 معدل ساعات التدريب
 يف خمتلف الفئات

الوظيفية

 عدد ساعات التدريب يف
خمتلف الفئات الوظيفية

 نسبة املتدربني يف
خمتلف الفئات الوظيفية عدد املتدربني  الفئة

3.7 3,355 %54 906 الفئة القيادية

1.3 67.6 %3 52 الفئة التخصصية والفنية

2.83 1,190 %25 420 الفئة اإلشرافية

6.76 2,042.4 %18 302 الفئة التنفيذية

3.97 6,655 %100 1680 اجملموع
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أمــا فئــات الســائقن واملشــرفات، فتحظــى باهتمــام خــاص، إذ تتمتــع 
ــٍف ودوري يف مركــز مواصــات اإلمــارات للتدريــب الــذي يقــدم  بتدريــٍب مكّث
خدمــات التدريــب النوعيــة ملوظفــي املؤسســة وكذلــك للموظفــن مــن 

خارجهــا، والــذي متكــن يف عــام 2019 مــن نيــل املزيــد مــن االعتمــادات 
الســيما اعتمــاد القيــادة العامــة للدفــاع املــدين للتدريــب علــى الســامة 
مؤسســة  اعتمــاد  وكذلــك  الدولــة،  إمــارات  مســتوى  علــى  احلريــق  مــن 

ــة. ــعافات األولي ــى اإلس ــب عل ــي للتدري ــعاف بدب ــات اإلس خدم
ويبــن اجلــدول املرفــق أن العــدد اإلجمــايل للمتدربــن مــن الفئتــن بلــغ 
املؤسســة،  خــارج  مــن  متــدرٍب   4,100 منهــم  ومتدربــة،  متدربــً   53,424

وهــؤالء جميعــً اســتفادوا مــن 218,781 ســاعة تدريبيــة ضمــن 41 برناجمــً 
وقــد  للمركــز،  تتبــع  للتدريــب  موقعــً   27 يف  تنفيذهــا  جــرى  تدريبيــً 
أظهــرت البيانــات ارتفاعــً كبــرًا يف جهــود التدريــب املبذولــة يف املركــز، 
حيــث ارتفعــت أعــداد الســائقن املتدربــن مبعــدل 67% مقارنــًة مبــا كانــت 
املشــرفات  املتدربــات  أعــداد  ارتفعــت  حــن  يف   ،2018 عــام  يف  عليــه 

ــها. ــدة نفس ــال امل ــدل 170% خ مبع

معدل ساعات التدريب يف خمتلف الفئات الوظيفية حسب النوع االجتماعي خالل  2019

بيانات تدريب السائقني ومشريف النقل والسالمة 

مقارنة يف أنشطة مركز مواصالت اإلمارات للتدريب بني عامي 2018 و2019

إناث ذكور  الفئة

5.46 3.57 يف الفئة القيادية

0.22 2.30 يف الفئة التخصصية والفنية

2.17 3.15 يف الفئة اإلشرافية

2.42 9.29 يف الفئة التنفيذية

إناث ذكور البيان

53,424 27,107 العدد اإلجمايل للمتدربن

4,100 141 عدد املتدربن من خارج املؤسسة

41 75
عدد الرامج التدريبية التي مت 

تنظيمها

218,781 96,407
عدد الساعات التدريبية التي مت 

تقدميها

2019 2018
 معدل ساعات التدريبالفئة

للمتدرب الواحد عدد املتدربني  معدل ساعات التدريب
للمتدرب الواحد عدد املتدربني

4 ساعات تدريبية 32,133 3 ساعات تدريبية 19,238 السائقون

5 ساعات تدريبية 21,291 5 ساعات تدريبية 7,869 مشرفو النقل وسامة

للســائقن  املركــز  قدمهــا  التــي  التدريبيــة  الرامــج  جمــاالت  وتنوعــت 
الهويــة  ومبــادئ  العمــل،  أخاقيــات  ميثــاق  تناولــت  حيــث  واملشــرفات؛ 
النقــل  وتشــريعات  باشــراطات  التعريــف  علــى  عــاوًة  املؤسســية، 
وحتميــل  اإللكرونيــة،  والرقابــة  امليدانيــة  الرقابــة  ونظــام  املدرســي، 
وتنزيــل الطلبــة والقاعــدة الذهبيــة )مناطــق اخلطــورة(، ونظــام تفّقــد 
والتعريــف  الهمــم،  ذوي  نقــل  وأســس  اليوميــة،  الرحلــة  قبــل  احلافلــة 
مبكونــات ومواصفــات احلافلــة وكيفيــة التعامــل مــع حــاالت األعطــال 
ــاء  ــة وإطف ــعافات األولي ــادئ اإلس ــة، ومب ــة الوقائي ــام الصيان ــة، ونظ الفني
احلرائــق، والتعامــل مــع حــاالت األعطــال علــى الطريــق بوجــود املنقولــن، 
والتعامــل مــع حــاالت إخــاء احلافلــة، والتوعيــة باإلرشــادات املروريــة، 
كمــا تطرقــت إىل نظــام اخملالفــات والقيــادة الوقائيــة، وإتيكيــت التعامــل 
ــل  ــارات التعام ــة، ومه ــة والديني ــة واالجتماعي ــة احمللي ــف بالثقاف والتعري

املنقولن..إلــخ. ســلوك  إدارة  ومهــارات  املتعاملــن،  مــع  واالتصــال 
وشــهد عــام 2019 قفــزة نوعيــة أيضــً يف جهــود املؤسســة يف جمــال 
املمارســات  أحــدث  يواكــب  مبــا  للموظفــن  الذكــي  التعليــم  إتاحــة 
لرنامــج  إطاقهــا  خــال  مــن  وذلــك  اجملــال،  هــذا  يف  املطبقــة 
ــا  ــة ملوارده ــة الذكي ــج التعليمي ــر الرام ــص يف توف ــي” املتخص “منصت
البشــرية، انطاقــً مــن حرصهــا علــى تدريــب وتطويــر مواردهــا البشــرية مبــا 
ــم  ــة التعل ــز ثقاف ــارعة، وتعزي ــة املتس ــورات التقني ــرات والتط ــب املتغ يواك
الذكــي التــي تتوافــق مــع املهــارات والكفــاءات املطلوبــة مــن املوظفــن 

وتنســجم مــع األهــداف االســراتيجية والقيــم التــي تتبناهــا للمؤسســة، 
وتشــمل املبــادرة متكــن 200 موظــٍف مــن اختيــار الــدورات التدريبيــة التــي 
تناســب احتياجاتهــم مــن حزمــة تتكــون مــن 10,000 برنامــٍج تدريبــي متنــوع.

كمــا متيــز العــام املاضــي بتنفيــذ العديــد مــن املبــادرات والرامــج الراميــة 
علــى  عــاوًة  املؤسســة،  موظفــي  لــدى  الكامنــة  باملواهــب  لارتقــاء 
تنظيــم سلســلة مــن احملاضــرات وورش العمــل واملبــادرات مــن أجــل نشــر 
املعرفــة الازمــة بخطتهــا االســراتيجية اخلامســة 2018 - 2022 وتوعيــة 

ــراتيجي. ــول االس ــة التح ــن بخط املوظف
مميــزة  تعليميــة  فرصــة  املؤسســة  أتاحــت  أيضــً؛  الســياق  هــذا  ويف 
الــذي   ”2019 الرقمــي  الــذكاء  “مؤمتــر  يف  مشــاركتها  عــر  ملوظفاتهــا 
تخللــه إطــاق برنامــج “املــرأة اإلماراتيــة والتطــور الذكــي” التعليمــي، 
 AI ــي ــذكاء الصناع ــاالت ال ــة يف جم ــرأة اإلماراتي ــن امل ــادف إىل متك واله
ــج  ــب الرنام ــث مت مبوج ــة، حي ــات الرقمي ــن التقني ــا م ــة RPA وغره واألمتت
ــم  ــة للتعلي ــرأة إماراتي ــن 100 إم ــة ضم ــات املؤسس ــة ملوظف ــة الفرص إتاح
اجملــاين يف تلــك اجملــاالت ملــدة عــام كامــل، وســيتم منحهــن يف نهايــة 

ــم”. ــو بريس ــركة “بل ــل ش ــن قب ــة م ــهادة تخصصي ــج ش الرنام
ــدى  ــكار” ل ــة “االبت ــز قيم ــة لتعزي ــة خاص ــة أهمي ــت املؤسس ــا أول وكعادته
الرامــج  مــن  عــددًا  اجملــال  هــذا  يف  نفــذت  حيــث  البشــرية،  مواردهــا 
والــورش اســتفاد منهــا 57 موظفــً وموظفــة، وجــرى فيهــا تقــدمي 26 فكــرة 
مبتكــرة، ويبــن الشــكل أدنــاه أعــداد املوظفــن املشــاركن تبعــً للمنطقة.

11 25 21

A B C المنطقة

أبوظبي والظفرة والعين دبي والشارقة ا�مارات الشمالية

الحضور
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برامج التحفيز والتكريماالستجابة الستحقاقات التوطين

ــاتها  ــذ سياس ــارات تنفي ــات اإلم ــت مواص ــة؛ تابع ــوام املاضي ــوًة باألع أس
وبراجمهــا اخلاصــة بالتوطــن متاشــيً مــع التوجهــات احلكوميــة العامــة 
الراميــة إىل االرتقــاء بالعنصــر البشــري املواطــن، حيــث كّثفــت جهودهــا 
الســتقطاب املزيــد مــن الكفــاءات الشــابة املواطنــة يف خمتلــف الفئــات 
2,293 موظفــً وموظفــة مــن  الوظيفيــة، وقــد بلــغ تعــداد املواطنــن 
30,198 موظفــً يف املؤسســة، وهــم يشــغلون مواقــع وظيفيــة  أصــل 

مشــرفات  فئــة  الســيما  واالختصاصــات  الفئــات  جميــع  يف  متنوعــة 
النقــل والســامة العامــات علــى احلافــات إذ تضــم هــذه الفئــة 1,824 
املواطنــة،  للقيــادات  التمكــن  فــرص  املؤسســة  عــززت  كمــا  مواطنــة، 
إذ بلــغ املعــدل العــام للتوطــن 7.6%، ولكــن هــذه النســبة ارتفعــت إىل 
أكــر مــن 46% يف الفئــة القياديــة املتوســطة، وناهــزت 91% يف الفئــة 

القياديــة العليــا.

2019
البيان

معدل التوطني اجملموع وافد مواطن

7.6% )املعدل العام للتوطني( 30,198 27,905 2,293 جمموع املوظفن

%46 206 111 95 الفئة القيادية الوسطى

%91 11 1 10 الفئة القيادية العليا

24
عدد برامج التحفيز الفرعية واألساسية

26,000
عدد املوظفني املستفيدين من بطاقة )فزعة(

1,250
عدد املوظفني املستفيدين من بطاقة )إسعاد(



ل
قب

ست
لم

ة ل
هل

مؤ
ة 

ري
ش

د ب
وار

م

4

120121

بهــدف االرتقــاء ببيئــة العمــل لديهــا؛ جتتهــد مواصــات اإلمــارات يف تبّنــي 
وتطبيــق أفضــل املمارســات اإلداريــة، وهــي تعــزز بيئتهــا الداخليــة بعــدٍد 
كبــٍر مــن برامــج التحفيــز والتكــرمي التــي تتيحهــا للموظفــن ضمــن قنــوات 
متعــددة والتــي بلغــت مبجموعهــا نحــو 24 برناجمــً أساســيً وفرعيــً وكذلــك 
ــادة  ــج املعت ــذ الرام ــت تنفي ــث تابع ــتجدة، حي ــة واملس ــادرات املنتظم املب
املنتظمــة التــي مــن شــأنها االرتقــاء ببيئــة العمــل، وتشــمل نحــو 17 برناجمــً 
مســتدامً مكرســً لرفــع معــدالت الســعادة والرضــا بــن موظفيهــا، وأضافــت 
لهــا عــددًا مــن املبــادرات النوعيــة اجلديــدة والتــي كان مــن أبرزهــا خــال عــام 
ــل  ــدوق التكاف ــا صن ــي يصدره ــة” الت ــات “فزع ــج بطاق ــام لرنام 2019 االنضم

موظفــي  مــن  لـــ26,000  منحهــا  مت  والتــي  الداخليــة،  بــوزارة  االجتماعــي 
املؤسســة وجتمــع فيهــا كافــة العــروض واخلصومــات واملزايــا التــي يقدمهــا 
القطاعــان العــام واخلــاص والشــركات للموظفــن بنســب متنوعــة، وكذلــك 
انضمــام املؤسســة لرنامــج “إســعاد” التابــع لشــرطة دبــي ومنــح 1,250 مــن 

موظفــي املؤسســة اإلداريــن بطاقــة “إســعاد” التــي تتيــح لهــم االســتفادة 
مــن اخلصومــات التــي متنــح حلاملــي البطاقــة علــى اخلدمــات واملنتجــات 
ــمل  ــة تش ــات خمتلف ــن قطاع ــة ضم ــة جتاري ــن 5,500 مؤسس ــر م ــل أك ــن قب م

ــا. ــم وغره ــياحة واملطاع ــفر والس ــم والس ــة والتعلي الصح
“القيــم  جائــزة  مــن  األوىل  الــدورة  إطــاق  املاضــي  العــام  شــهد  كمــا 
لــدى  املؤسســية  الثقافــة  مفهــوم  ترســيخ  إىل  والهادفــة  املؤسســية” 
موظفــي مواصــات اإلمــارات، ومكافــأة وتقديــر مــن يقومــون منهــم بتأديــة 
الســعادة  يف  املتمثلــة  املؤسســية  لقيمهــا  وفقــً  الوظيفيــة  مهامهــم 
والرعايــة والراحــة واالبتــكار واستشــراف املســتقبل والكفــاءة واألمــن الســامة 
 16 والطمــوح والريــادة والشــفافية واحلوكمــة، ومت يف هــذا اإلطــار تكــرمي 

اجلائــزة. مــن  األوىل  بالــدورة  فــازوا  وموظفــة  موظفــً 
ويعــرض اجلــدول املرفــق أهــم املبــادات والرامــج املنفــذة خــال عــام 2019، 

مــع مقارنتهــا مبــا مت تنفيــذه يف األعــوام الســابقة.

جائزة مواصالت اإلمارات للريادة

شهر السالمة والصحة املهنية

وهــي جائــزة داخليــة تهــدف إىل االرتقــاء مبســتوى 
أداء  مســتوى  ورفــع  املؤسســة،  أعمــال  جــودة 
وتقديــر  حتفيــز  خــال  مــن  التنظيميــة،  وحداتهــا 
اإلداريــة  ووحداتهــا  البشــرية  مواردهــا  جهــود 
املتميــزة واملبدعــة، وقــد أطلقــت للمــرة األوىل عام 
1997، وأعيــد إطاقهــا بحلــة جديــدة عــام 2009، ثــم خضعــت لتحديثــات 

مســتمرة وفــق أســس ومعايــر جديــدة لتكــون شــاملة ومتكاملــة وتتوافــق 
مــع اجليــل الرابــع مــن منظومــة التميــز احلكومــي لدولــة اإلمــارات، وشــهد 
ــق”  ــم نتأل ــعار “بك ــت ش ــزة حت ــن اجلائ ــة م ــدورة الثامن ــاق ال ــام 2019 إط ع
ــت %90.5. ــد بلغ ــام 2019 فق ــزة لع ــن اجلائ ــعادة ع ــر الس ــة مؤش ــا نتيج أم

برنامــج توعــوي ســنوي بــدأ يف عــام 2012، يتضمــن 
ــج  ــطة والرام ــات واألنش ــن الفعالي ــرًا م ــددًا كب ع
مواقــع  خمتلــف  يف  تنفــذ  التــي  واملســابقات 
ويســتهدف  أعمالهــا،  ومراكــز  املؤسســة  وفــروع 
ــن  ــة يف البيئت ــة املهني ــامة والصح ــا الس ــي بقضاي ــدالت الوع ــع مع رف
الداخليــة واخلارجيــة، وقــد جــرى يف عــام 2019 تنظيــم الــدورة الثامنــة 
حتــت شــعار “الســامة مســؤولية والتــزام”، وتضمنــت تنظيــم 127 فعاليــة 
الدولــة،  مناطــق  خمتلــف  يف  املؤسســة  فــروع  جميــع  مســتوى  علــى 
بلغــت  وقــد  وخاصــة،  حكوميــة  جهــة   102 ومشــاركة  بدعــم  وحظيــت 

نتيجــة تقييــم املوظفــن للحملــة %79.1.

تكرمي 78 فائزًا من املوظفن واملوظفات وفرق العمل واملراكز 
واإلدارات املتميزة من أصل 193 مشاركة.

استقطبت الفعالية ما يزيد عن 17 ألف ُمَشاَركة من موظفي 
وموظفات املؤسسات وأفراد اجملتمع

فائزًا

ألف ُمَشاَركة
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شكرًا

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

عمــل املؤسســة ونتائجها. 

مكرمًا

رحلة العمرة

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

اخلارجيــة. 

مستفيدًا

فعاليات املوظفات

 شــهد عــام 2019 تنظيــم أربــع فعاليــات ومبــادرات خاصــة باملــرأة، وذلــك 
بالتزامــن مــع املناســبات احملليــة والعامليــة، ومنهــا يــوم املــرأة العاملي 
ــق  ــذي يواف ــة ال ــرأة اإلماراتي ــوم امل ــام، وي ــن كل ع ــارس م ــق 08 م ــذي يواف ال
28 أغســطس مــن كل عــام، وحمــل العــام املاضــي شــعار “”املــرأة رمــز 

للتســامح”، عــاوًة علــى االحتفــاء بيــوم األم وســواها عــر برامــج تثقيفيــة 
وترفيهيــة متنوعــة. موظفًة مشاركة

إجناز 

وهــي مبــادرة تهــدف إىل تكــرمي اإلجنــازات يف شــتى جمــاالت العمــل، 
وقــد مت إطاقهــا يف الربــع الثــاين مــن عــام 2013.

مكرمًا

تكرمي السائقني واملشرفات يف أسبوع املواصالت املدرسية

مبــادرة لتكــرمي املوظفــن املتميزيــن مــن املعنيــن بالنقــل املدرســي 
وحتفيزهــم يف بدايــة العــام الدراســي.

مكرمًا

تطوير مشروع التخفيضات للموظفني

وهــو عبــارة عــن برنامــج يتيــح عــددًا مــن التخفيضــات والفــرص ملوظفــي 
يف  العاملــة  املؤسســات  كريــات  مــن  عــدد  مــع  بالتعــون  املؤسســة، 

الدولــة، وتضمــن العــام املاضــي خمســة مشــاريع هــي:
- مشــروع عطلتــي: الــذي قــدم للموظفــن الراغبــن تخفيضــات لإلقامــة 

ــادق. يف الفن
- مشــروع رحلتــي : بالتعــاون مــع 8 شــركات متخصصــة يف جمــال الســفر 

والســياحة.
صحيــة  مراكــز   8 يف  تخفيضــات  توفــر  الصحيــة:  الرعايــة  مشــروع   -

املؤسســة. ملوظفــي 
- توفر بطاقات اخلصومات للموظفن “إسعاد” و”فزعة”.

- عروض شركات االتصال )اتصاالت ودو(. مستفيدًا

تكرمي جمندي اخلدمة الوطنية

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

الوطنيــة.

مكرمني
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مــن  بعــدٍد  جهودهــا  املؤسســة  عــززت  الســابقة؛  للمبــادرات  وإضافــًة 
الــروح  وبــث  املوظفــن  ســعادة  لتعزيــز  اخملصصــة  الفرعيــة  املبــادرات 

باآلتــي: إجمالهــا  ميكــن  والتــي  العمــل،  مــكان  يف  اإليجابيــة 
1. التكــرمي املفاجــئ مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة للموظــف املتميــز: وهــي 
مبــادرة حتفيــز وتقديــر جلهــود املوظفــن مبشــاركة املديــر التنفيــذي بزيــارة 
مفاجئــة ملواقــع عمــل الدائــرة وتقــدمي شــهادة شــكر وتقديــر إضافــة إىل 

هديــة رمزيــة تقديــرًا جلهــود املوظفــن املتميزيــن.
2. مبــادرة “هــال باخلميــس”: حيــث يتــم يف يــوم اخلميــس األول مــن كل 
شــهر توزيــع هدايــا عينيــة بســيطة حتفيزيــة للموظفــن، إضافــًة إىل التنســيق 
الشــركات  مــن  عــدد  مــع  بالتنســيق  للموظفــن  االفطــار  خدمــة  بتوفــر 

)وبشكل ربع سنوي(. 
ــم  ــتمرة ويت ــهرية مس ــادرة ش ــي مب ــد”: وه ــامة األح ــادرة “ابتس 3. مب
مــن خالهــا توزيــع منشــورات وهدايــا رمزيــة علــى املوظفــن يف 

بداية األسبوع. 
4. مبــادرة “صيفنــا بــارد”: يتــم فيهــا توزيــع مشــروبات بــاردة علــى املوظفــن 

الفنيــن خــال حــّر الصيــف.
ــن  ــه املوظف ــارك في ــي يش ــوق داخل ــو س ــعادة”: وه ــوق الس ــادرة “س 5. مب
بعــرض منتجاتهــم احلرفيــة مــن خــال تنظيــم ركــن بالتنســيق مــع إحــدى 

املتخصصــة. الشــركات 
مبــادرة “ســينما الســعادة”: وتتلخــص بعــرض فلــم يف مســرح اإلدارة   .6
العامــة للمؤسســة، علــى طريقــة الســينما ملــدة ســاعتن وتكــون املشــاركة 

ــن. ــة للموظف مفتوح
7. مبــادرة “إفطــار الســعادة”: وتقــوم علــى تنظيــم مائــدة إفطــار جتمــع 
إحضــار  يتــم  أن  علــى  املشــاركة،  يف  الراغبــن  املؤسســة  موظفــي 
وجبــات الطعــام مــن قبــل املوظفــن أنفســهم ليجمعهــم جــوٍّ مــن األلفــة 

والتســامح. واملشــاركة 

مــع  الرســمية  التواصــل  قنــوات  تعزيــز  علــى  اإلمــارات  مواصــات  حتــرص 
موظفيهــا، وإتاحــة جميــع الفــرص لهــم يف إطــار جهودهــا املتنوعــة لتعزيــز 
والتقديــر  والشــفافية  املتبادلــة  الثقــة  علــى  قائمــة  ناضجــة  عمــل  بيئــة 

املتبــادل بــن جميــع الفئــات واملســتويات الوظيفيــة، ومــن بــن تلــك القنــوات 
تلقــت املؤسســة 30 تظلمــً قدمهــا موظفــون خــال عــام 2019، وقــد متــت 
تســويتها جميعهــا، أي مبعــدل اســتجابة بلــغ 100% أســوًة باألعــوام الســابقة.

آذان صاغية للموظفين

3030

%100

عدد التظلمات 
املقدمة من 

املوظفني

عدد التظلمات 
التي متت 
تسويتها

معدل االستجابة للتظلمات وتسويتها

عــام  خــال  طفيفــً  ارتفاعــً  الوظيفــي  الــدوران  معــدالت  شــهدت  وقــد 
فيمــا   %7 العــام  املعــدل  بلــغ  حيــث  ســبقه،  الــذي  بالعــام  مقارنــة   2019

ــور،  ــن الذك ــًة باملوظف ــات مقارن ــدى املوظف ــى ل ــدالت أعل ــجيل مع مت تس
ولــدى الشــريحة العمريــة )29 عامــً وأقــل( مقارنــًة ببقيــة الشــرائح العمريــة.

2019 2018 2017 التفاصيل

30 17 34 العدد اإلجمايل للتظلمات املقدمة من املوظفن

30 17 34 عدد التظلمات التي متت تسويتها 

%100 %100 %100 معدل االستجابة للتظلمات وتسويتها
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الموظفون.. أكثر سعادة ورضا

الدراســات  مــن  عــددًا   2019 عــام  خــال  اإلمــارات  مواصــات  أجــرت 
ــن  ــدٍد م ــأن ع ــن بش ــى آراء املوظف ــوف عل ــتبيانات للوق ــحية واالس املس
اجلوانــب املتصلــة ببيئــة العمــل، وقــد بلــغ عــدد االســتطاعات التــي 
 17 أصــل  مــن  وذلــك  رأي،  اســتطاعات   8 الداخليــة  البيئــة  اســتهدفت 
اســتطاعً نفذتهــا املؤسســة خــال العــام املاضــي )أي قرابــة نصــف 
االســتطاعات املنفــذة كانــت موجهــة لقيــاس رأس املوظفــن واملديرين 

ونظــرًا لتحقيقهــا نتائــج إيجابيــة ومتميــزة يف خمتلــف املؤشــرات 
املرتبطــة بالبيئــة، ومــكان العمــل، والســوق، واجملتمــع احمللــي، 
املســؤولية  جمــال  يف  العامليــة  املمارســات  أفضــل  وتطبيــق 

يف شــؤون خمتلفــة(، وأظهــرت تلــك االســتطاعات ارتفاعــً ملموســً يف 
معــدل الرضــا العــام للموظفــن بنحــو نقطتــن مئويتــن مقارنــًة مبــا كان 
عليــه يف عــام 2018 ليبلــغ 72.56%، وكذلــك مؤشــر الســعادة الــذي بلــغ 
الــذي حتققــه برامــج  يــدل علــى النجــاح املطــرد  الــذي  82.05% األمــر 

املؤسســة وخططهــا املتنوعــة علــى امتــداد الســنوات املاضيــة يف 
جمــال حتســن بيئتهــا الداخليــة ومتكــن موظفيهــا وإســعادهم.

للمســؤولية  دبــي  غرفــة  عامــة  املؤسســة  نالــت  اجملتمعيــة، 
االجتماعيــة التــي متنحهــا “غرفــة صناعــة وجتــارة دبــي”، وذلــك 

ــوايل. ــى الت ــابعة عل ــرة الس للم

معدالت الدوران  الوظيفي 
خالل عام 2019

معدالت الدوران  الوظيفي 
خالل عام 2018

معدالت الدوران  الوظيفي 
خالل عام 2017 التفاصيل

%7 %6 %5.8 املعدل اإلجمايل الدوران الوظيفي

%6 %5 %7.2 مواطن
حسب اجلنسية

%7 %6 %5.7 وافد
%7 %5 %5.0 موظف

حسب اجلنس
%9 %8 %8.6 موظفة
%9 %7 %5.9 29 وأقل

 حسب الفئة العمرية

%8 %6 %8.2 39-30

%6 %5 %5.2 49-40

%5 %4 %3.5 59-50

%9 %5 %7.8 60 وأكر

2019 2018 2017  التفاصيل

%72.56 %70.7 %69.4 نتيجة دراسة الرضا العام للموظفن 

%82.05 %80.72 %74.7 مؤشر سعادة املوظفن
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رصيٌد متناٍم من املسؤولية اجملتمعية
انطلقــت مواصــات اإلمــارات منــذ نشــأتها مبســتوى متقــدم من ممارســات 
املســؤولية اجملتمعيــة بحكــم املهــام التــي اضطلعــت بهــا، ال ســيما 
تقــدمي خدمــات النقــل املدرســي احلكومــي، ثــم مــا لبثــت تلك املمارســات 
أن تطــّورت مــع تطــور أعمــال املؤسســة، وأصبحــت تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ 
مــن ثقافتهــا، وانعكســت علــى جميــع أنشــطتها وأعمالهــا وخدماتهــا 
متناغمــًة يف ذلــك مــع النهــج العــام يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
نواحــي  جميــع  لتشــمل  املؤسســة  ممارســات  ارتقــت  الوقــت  ومــع 
املســؤولية اجملتمعيــة، ال ســيما البيئيــة منهــا، والتــي ألهمــت قادتهــا 
بحيــث  األخــرة،  الســنوات  يف  النوعيــة  املشــاريع  مــن  عــدٍد  إلطــاق 
أصبحــت مثــااًل يحتــذى للنجــاح علــى املســارين االســتثماري والبيئــي 
ضمــن نهــج متميــز يؤســس لاســتدامة بأبهــى صورهــا، وقــد جــاء هــذا 
التطــور النوعــي يف أعقــاب اعتمــاد “دليــل سياســات وميثــاق املســؤولية 
االجتماعيــة مبواصــات اإلمــارات” مــن قبــل جملــس اإلدارة يف عــام 2011، 
وتوجهاتهــا  املؤسســة  أداء  يف  مفصليــً  تطــورًا  حينهــا  شــكل  والــذي 
علــى هــذا الصعيــد ليكتســب العمــل اجملتمعــي بعــدًا مؤسســيً راســخً 
مواصــات  يف  االســراتيجي  والتخطيــط  العمــل  منظومــة  ضمــن 
جمــاالت  يف  ورســالتها  املؤسســة  رؤيــة  الدليــل  حــّدد  إذ  اإلمــارات، 

النحــو اآلتــي: املســؤولية اجملتمعيــة علــى 
رؤيــة املســؤولية اجملتمعيــة: التميــز يف العنايــة باجملتمــع والبيئــة 
العامليــة  املواصفــات  تطبيــق  يف  والريــادة  واملوظفــن  والســامة 

االجتماعيــة.  للمســؤولية 

ــا  ــارات بأهدافه ــات 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 الســامة. وتســعى لتكــون النمــوذج األفضــل يف املســؤولية 
وخدمــات  أنشــطة  مــن  املســتفيدين  فئــات  خملتلــف  اجملتمعيــة 

املؤسســة.
ــر  ــد ع ــي أبع ــة أن متض ــى املؤسس ــً عل ــل كان لزام ــدار الدلي ــد إص وبع
ــه  ــد توجيه ــل وتعي ــد العم ــي ترص ــرات األداء الت ــن مؤش ــدٍد م ــع ع وض
ــي  ــرات الت ــك املؤش ــم تل ــن أه ــتمرار، و م ــومة باس ــداف املرس ــو األه نح

مضــت عليهــا املســرة اجملتمعيــة للمؤسســة اآلتــي:
1. عدد مبادرات املسؤولية االجتماعية.

2. فئــات املســتفيدين مــن خدمــات املؤسســة يف جمــاالت املســؤولية 
االجتماعية.

3. عــدد املســتفيدين املباشــرين مــن خدمــات املؤسســة يف جمــاالت 
املســؤولية االجتماعيــة.

العاملــن  رضــا  مــدى  لقيــاس  املوظفــن،  رأي  اســتطاع  نتائــج   .4
. سســة ملؤ با

5. نتائــج اســتطاعات رأي اجملتمــع ، لقيــاس مــدى رضــا اجملتمــع حــول 
عــدد مــن النقــاط املتعلقــة وأهمها:

 - الرضا عن مبادرات املسؤولية اجملتمعية.
 - توفر املعلومات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية.

 - إمكانية احلصول على اخلدمات.

 - املساواة يف اخلدمات املقدمة اىل اجملتمع.
 - طبيعة العاقة بن املؤسسة واجلهات املستفيدة.

وقــد شــكلت تلــك املبــادرات واألنشــطة رديفــً مهمــً ألعمال املؤسســة، 
مــع  عاقاتهــا  وصاغــت  والوطنــي،  اجملتمعــي  حضورهــا  عــززت  إذ 
الكثــر مــن فئــات املتعاملــن واملســتفيدين مــن خدماهــا، وشــكلت 
بالتــايل إطــارًا تطــورت مــن خالــه تلــك العاقــات نحــو املزيــد مــن 
التعــاون والعمــل املشــرك لتحقيــق األهــداف، والــذي كان لــه نتائــج 
ــة  ــم املؤسس ــرز اس ــك ب ــًة لذل ــراف، ونتيج ــع األط ــة جلمي ــة للغاي إيجابي
ــؤولية  ــاالت املس ــز يف جم ــًا للجوائ ــات ني ــر املؤسس ــن أك ــدة م كواح
اجملتمعيــة علــى الــدوام، وقــد شــكل عــام 2019 امتــدادًا لذلــك النجــاح، 
وأضــاف املزيــد مــن اجلوائــز القّيمــة لرصيــد املؤسســة الــري، وأهمهــا 

كان:
نالتهــا  والتــي  االجتماعيــة،  للمســؤولية  دبــي  غرفــة  عامــة   ♦

التــوايل. علــى  الســابعة  للمــرة  املؤسســة 
املســؤولية  فئــة  ضمــن  اللوجســتية  األوســط  الشــرق  جائــزة   ♦

اإلطــارات. جتديــد  مشــروع  عــن  للشــركات  اجملتمعيــة 
ــركاء  ــل الش ــن قب ــا م ــي نالته ــات الت ــن التكرمي ــر م ــدٍد كب ــى ع ــاوًة عل ع
التــي  واحلمــات  الفعاليــات  إجنــاح  يف  البــارزة  مشــاركاتها  نتيجــة 
نظمهــا الشــركاء يف خمتلــف اجملــاالت، والتــي ســنأتي علــى عرضهــا 

ــر. ــن التقري ــاب م ــذا الب ــً يف ه تباع
وقــد حظيــت جهــود املؤسســة وخدماتهــا يف اجملــاالت اجملتمعيــة 
واإلنســانية مبعــدل مرتفــع مــن الرضــا مــن قبــل املســتفيدين مــن تلــك 

ــات  ــن اخلدم ــام ع ــا الع ــدل الرض ــع مع ــث ارتف ــات، حي ــود واخلدم اجله
 2019 للــرأي لعــام  99.59% وفــق اســتبيان اســتطاع  اجملتمعيــة إىل 

.2018 العــام   %84.95 بـــ  مقارنــة 
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العمــل  “شــعار”  كان  الــذي  بالتســامح  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  احتفــت 
إعــان  عقــب  املاضــي  العــام  خــال  الدولــة  مســتوى  علــى  اجملتمعــي 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة -حفظــه اهلل- 
عــام 2019 عامــً للتســامح، وذلــك امتــدادًا لـ”عام زايــد” الــذي ســبقه، وتأكيــدًا 
علــى القيــم واملبــادئ الســامية التــي متّيــز اجملتمــع اإلماراتــي األصيــل.

ــع  ــل جمي ــا مث ــارات مثله ــات اإلم ــادرت مواص ــان ب ــك اإلع ــع ذل ــجامً م وانس
مؤسســات الدولــة بإطــاق املبــادرات التــي ترجــم قيمــة التســامح، واجتهــدت 
إلبــراز الصــورة احلضاريــة التــي تعكــس حضــور تلــك القيمــة يف اجملتمــع، 
وكان للمؤسســة نصيبــً وافــرًا مــن ذلــك، ال ســيما أنهــا جتمــع يف رحابهــا 
أكــر مــن 30 ألــف موظــٍف وموظفــة ينتمــون لنحــو خمســن جنســية خمتلفــة، 
يشــكلون معــً أســرًة واحــدًة، ويعملــون يــدًا بيــد ضمــن بيئــة عمــل رائــدة كفريــق 
عمــل واحــد متناغــم أثبــت جناحــه علــى مــر األعــوام يف حتقيــق األهــداف 
يف  وإقليميــً  حمليــً  الريــادة  مواقــع  إىل  املؤسســة  وأوصــل  املرســومة، 

خمتلــف اجملــاالت.
وقــد شــكل عــام التســامح فرصــة جديــدة ملواصــات اإلمــارات لكــي تعــر عــن 
قيمــة التســامح التــي حتظــى بأهميــة متزايــدة لديهــا ومتثــل وجهــً ناصعــً 
أروقتهــا، وجتلــى ذلــك مــن خــال  الســائدة يف  العمــل  ثقافــة  أوجــه  مــن 

6 مبــادرات خمتلفــة، ميكــن تلخيصهــا علــى النحــو اآلتــي: تنظيــم 
- الرعايــات اجملتمعيــة والتســويقية التــي تتصــل بعــام التســامح: والتــي 
شــكلت جــزءًا مــن برنامــج الرعايــات املاديــة والعينيــة الــذي تقدمــه املؤسســة 
الربيــة والتعليــم )بطولــة  وزارة  الشــركاء منهــم:  ســنويً، وذلــك لعــدد مــن 
بعجمــان،  والتخطيــط  البلديــة  ودائــرة  الرياضيــة(،  الرمضانيــة  التســامح 
ــة  إضافــًة لرعايــة دورة التســامح حلفــظ القــران الكــرمي التــي نظمتهــا جمعي
دار الــر، حيــث حظيــت املؤسســة بتكــرمي مــن اجلهــة املنظمــة إلســهامها 

املتميــز يف إجنــاح الــدورة.
- املبــادرات اإلعالميــة والتوعويــة: والتــي انطلقــت مــع بدايــة عــام التســامح 
ــز الوعــي بهــذه القيمــة والتذكــر  وواكبــت فعالياتــه، والتــي أســهمت يف تعزي
مبضامينهــا طــوال العــام، الســيما “رســائل التســامح” عــر الريــد اإللكــروين 

للموظفــن )بريــد التواصــل املؤسســي(، والتــي تناولــت قيــم التســامح بعــدٍد 
مــن اللغــات عــاوًة علــى التعريــف مببــدأ التســامح يف الدولــة عــر املطبوعات 

اإلعاميــة واملؤسســية.
- املشــاركات يف الفعاليــات اخملتلفــة ذات الصلــة: والتــي نظمهــا الشــركاء 

علــى مســتوى الدولــة ومنهــا:
املشــاركة يف املؤمتــر الســنوي اخلامــس جلمعيــة اإلمــارات للتخطيــط   ♦
جمعيــة  نظمتــه  والــذي  املســتقبل،  واستشــراف  االســراتيجي 
ــد(،  ــامح ورؤى زاي ــوان )التس ــت عن ــراتيجي حت ــط االس ــارات للتخطي اإلم
بهــدف تعريــف أفــراد اجملتمــع باســراتيجيات مؤســس الدولــة وفكــره 

االستشــرايف.
املشــاركة يف ملتقــى ودورة التســامح الوظيفــي، مــن تنظيــم مؤسســة   ♦
ــم  ــاء قي ــارزة إلرس ــا الب ــة وجهوده ــدور الدول ــف ب ــارات، للتعري ــي اإلم وطن

التســامح، وتطويــر جمــاالت تطبيقهــا يف احليــاة الوظيفيــة.
ــة  ــت املؤسس ــامح؛ كرس ــام التس ــة لع ــادرات اخملصص ــك املب ــب تل وإىل جان
املســؤولية  جمــاالت  يف  والســنوية  املرجمــة  فعالياتهــا  مــن  العديــد 
بقيمــة  الوطنيــة  االحتفاليــة  مــن  جــزءًا  لتكــون  واســتثمرتها  اجملتمعيــة، 
ــة. ــرة القادم ــل يف الفق ــن التفصي ــد م ــه مبزي ــنتطرق إلي ــا س ــو م ــامح، وه التس

مواصلة الريادة المجتمعية..عام التسامح في أروقة مواصالت اإلمارات

اجملتمعيــة  املســؤولية  جمــاالت  يف  الرائــدة  جلهودهــا  امتــدادًا 
عــر الســنوات؛ تابعــت مواصــات اإلمــارات تنظيــم املبــادرات وتطويــر 
الفعاليــات ذات الصلــة، وذلــك عمــًا برؤيتهــا ورســالتها الناضجــة يف 
23 مبــادرة وفعاليــة خــال  أكــر مــن  أقامــت  هــذه اجملــاالت، حيــث 

2019، جــرى تنفيذهــا علــى مســتوى خمتلــف إداراتهــا وفروعهــا  عــام 
اجملتمعيــة  واجلهــات  االســراتيجين  شــركائها  مــع  بالتعــاون  أو 
اخملتلفــة، والتــي شــكلت مــع مبــادرات عــام التســامح الســت 29 مبــادرة 

ــة. جمتمعي
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عــن  لتعــر  اجملتمعيــة  املبــادرات  تنويــع  علــى  املؤسســة  وحرصــت 
شــتى  غطــت  حيــث  اجملــال،  هــذا  يف  للمؤسســة  املتكاملــة  الرســالة 
اســتهدفت  كمــا  والوطنيــة،  واإلنســانية  والتوعويــة  الثقافيــة  اجملــاالت 
البيئتــن الداخليــة واخلارجيــة للمؤسســة علــى حــدٍّ ســواء، ومــن أهــم هــذه 

املبــادرات نذكــر اآلتــي:
ــع  ــات م ــز العالق ــع وتعزي ــة اجملتم ــة خلدم ــة والعيني ــات املادي 1. الرعاي
الشــركاء ودعــم مبادراتهــم ومشــاريعهم اجملتمعيــة: حيــث مت يف إطارهــا 
ــة  ــا 29 جه ــتفادت منه ــام 2019 اس ــم يف ع ــون دره ــن 3.5 ملي ــر م ــدمي أك تق

حكوميــة وأهليــة، وقــد اســتأثرت جمــاالت التعليــم باحلصــة األكــر مــن 
تلــك الرعايــات وبنســبة 43%، تلتهــا اجملــاالت الرياضيــة بنســبة 16% مــن 
جممــل الرعايــات، كمــا شــملت جمــاالت الدعــم والبيئــة والســامة والصحــة 

ــا. ــات وغره ــل واملواص والنق
علــى  عــام  كل  يف  املؤسســة  حتــرص  حيــث  الوطنيــة:  الفعاليــات   .2
املشــاركة بقعاليــة يف خمتلــف املناســبات الوطنيــة، والتــي تســهم يف 
تلــك  أهــم  ومــن  احملليــة،  الثقافــة  قيــم  وترســخ  االنتمــاء  مشــاعر  تعزيــز 

املاضــي: العــام  يف  املشــاركات 
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اإلعالنيــة  املســاحات  لتوفــر  اجملتمعيــة”  “اإلعالنــات  مشــروع   .4
العــام  خــال  املؤسســة  تابعــت  اجملتمعيــة:  للجهــات  اجملانيــة 
املاضــي تنفيــذ مشــروع “اإلعانــات اجملتمعيــة” الرائــد، وذلــك عــر 
جهــة   15 لصالــح  جمانيــً  إعانــً   1,798 حملــت  حافلــة   1,000 توفــر 
ــن  ــوة م ــداف املرج ــق األه ــهمت يف حتقي ــي أس ــة، والت ــة وأهلي حكومي

مبــادرات تلــك اجلهــات.
5. املشــاركة يف املبــادرات الثقافيــة: مــن قبيــل املكتبــة املتنقلــة 
بالتعــاون مــع مؤسســة زايــد للعطــاء بتوفــر حافلــة جمهــزة للمبــادرة.

6. تنظيــم الــدورة 21 مــن جائــزة مواصــالت اإلمــارات للســالمة والرتبيــة 
ــت  ــث تلق ــة”، حي ــا أمان ــعار “طابن ــت ش ــدت حت ــي انعق ــة: والت املروري
ــرى يف  ــزة، وج ــات اجلائ ــف فئ ــاركة يف خمتل ــن 730 مش ــر م ــزة أك اجلائ

ــس. ــا اخلم ــزًا يف فئاته ــرمي 76 فائ ــا تك إطاره
حتــت   2019 اخلليجــي  املــرور  أســبوع  فعاليــات  يف  املشــاركة   .7

شــعار “حياتــك أمانــة”، وجتلــت املشــاركة يف اآلتــي:
يف  اإلمــارات  مبواصــات  اجلغرافيــة  املناطــق  إدارات  مشــاركة   -
املعــارض املروريــة التــي تقــوم بهــا إدارات املــرور يف كافــة إمــارات 

الدولــة.
وطلبــة  اجملتمــع  ألفــراد  التوعويــة  والرامــج  احملاضــرات  تقــدمي   -

املــدارس.
- توزيع املواد التعليمية على طلبة املدارس وأولياء األمور.

8. تنفيــذ عــدد مــن الربامــج التوعويــة بالســالمة لطلبــة املــدارس: إذ مت 
تنفيــذ برامــج توعويــة مســتمرة خملتلــف قطاعــات اجملتمــع املدرســي 

بيانات النقل اجملتمعي  2017  2018  2019

1,409 1,337 778 عدد عمليات النقل املنفذة

157 317 204 عدد اجلهات املستفيدة

- إقامــة احتفــاالت واســعة مبناســبة اليــوم الوطنــي 48 لدولــة اإلمــارات يف 
جميــع املناطــق اجلغرافيــة ملواصــات اإلمــارات .

- فعاليات يوم العلم مبشاركة جميع قيادات وموظفي املؤسسة.
- فعاليات يوم الشهيد مبشاركة جميع قيادات وموظفي املؤسسة.

- استقبال منتسبي الدفعة اخلامسة من اخلدمة الوطنية.
اجملــاين  اجملتمعــي  النقــل  لتوفــر  الوطنيــة”  “احلافلــة  مشــروع   .3

ــى  ــة عل ــص 100 حافل ــة بتخصي ــتمرت املؤسس ــة: إذ اس ــات اخملتلف للجه
مــدار العــام أســوًة باألعــوام الســابقة، وقــد ارتفعــت عمليــات النقــل املنفــذة 
إىل 1,409 عمليــات نقــل جمــاين جمتمعــي مقارنــًة بـــ 1,337 عمليــة يف 
عــام 2018، أي بنســبة منو ســنوية بلغــت 5.4%، وقد اســتفادت منها 157 جهة 
خمتلفــة، وتنوعــت عمليــات النقــل بــن املراكــز الطابيــة وجمعيــات النفــع 

العــام واملؤسســات والشــركاء واجلهــات احلكوميــة وشــبه احلكوميــة.

 66 مــن  أكــر  وشــملت  املدرســية(  اإلدارات  األمــور،  أوليــاء  )الطلبــة، 
األطفــال  ريــاض  ملــدارس  حماضــرة   28 منهــا  توعويــة،  حماضــرة 
ــتهدفة،  ــات املس ــدى الفئ ــا ل ــامة وتعزيزه ــم الس ــرس مفاهي ــك لغ وذل
عــاوًة علــى دعــم املــدارس لتنفيــذ مشــروع رســم القاعــدة الذهبيــة 
لتوعيــة الطلبــة بالســامة يف عــدٍد مــن مناطــق الدولــة، ورعايــة ودعــم 
إصــدارات  توفــر  عــر  الســامة  جمــال  يف  املــدارس  مــن  جمموعــة 

الســامة وتوزيعهــا علــى الطلبــة وأوليــاء األمــور.
إطــار  يف  والتطوعيــة  اجملتمعيــة  الفعاليــات  مــن  عــدٍد  إقامــة   .9
الــدورة الثامنــة مــن “شــهر الســالمة والصحــة املهنيــة”،  فعاليــات 
ــن  ــًا ع ــة، فض ــي املؤسس ــاركة موظف ــدم مبش ــرع بال ــة ت ــيما حمل الس
العديــد مــن األنشــطة التوعويــة التــي اســتفاد منهــا أفــراد اجملتمــع.

خــال  مــن  املؤسســة:  ملوظفــي  الرمضــاين  الربنامــج  تنفيــذ   .10

)احملاضــرات الدينيــة - املســابقات الثقافيــة( حتــت شــعار “رمضــان 
هــل هالــه”، ومت يف إطــاره االحتفــاء بـــ “يــوم زايــد للعمــل اإلنســاين”، 
كمــا رافقــه تنفيــذ عــدد مــن الفعاليــات اخلارجيــة مــع الشــركاء الســيما 

ــي: اآلت
ــع  ــيق م ــان” بالتنس ــان أم ــات “رمض ــة فعالي ــم ورعاي ــاركة يف دع - املش
جمعيــة اإلحســان اخلريــة مــن خــال مشــاركة موظفــي املؤسســة 
ــارات  ــف إم ــرق مبختل ــى الط ــع عل ــراد اجملتم ــى أف ــات عل ــع الوجب بتوزي

ــة. الدول
ــى  ــة عل ــر املتعفف ــى األس ــاين عل ــر الرمض ــع امل ــادرة توزي ــاق مب - إط
مســتوى الدولــة، وذلــك بالتنســيق مــع جمعيــة دار الــر، إذ متــت عمليــات 

التوزيــع مــن قبــل املتطوعــن مــن موظفــي املؤسســة. 
- رعايــة املؤسســة يومــً إلفطــار الصائمــن مــن خــال اخليــم التــي 

الســكنية  املناطــق  يف  الــر  دار  جمعيــة  قبــل  مــن  تنظيمهــا  يتــم 
اإلفطــار  وجبــات  توفــر  طريــق  عــن  وذلــك  الدخــل،  حمــدودي  لفئــة 
لنحــو 10,000 شــخٍص وتوزيعهــا مــن قبــل املتطوعــن مــن موظفــي 

اخليمــة. يف  املؤسســة 
مــع  بالتعــاون  احملتاجــة،  لألســر  العيــد  كســوة  بتوفــر  اإلســهام   -

اخلريــة. الــر  دار  جمعيــة 
األغطيــة  توفــر  علــى  تقــوم  مبــادرة  وهــي  تراحمــوا:  مبــادرة   .11

ــة  ــع جمعي ــاون م ــتاء بالتع ــرة الش ــال ف ــن خ ــات للمحتاج وامللبوس
الدعــم  خــال  مــن  وذلــك  خارجهــا،  أو  الدولــة  داخــل  ســواء  الــر،  دار 
املــادي الــذي تقدمــه اجلمعيــة ومشــاركة موظفــي املؤسســة يف 

املســتهدفة. الفئــات  علــى  املســاعدات  توزيــع 
12.اإلســهام يف الفعاليــات واملناســبات اإلنســانية: كاملشــاركة يف 

اليــوم العاملــي للمكفوفــن باملشــاركة مــع جمعيــة اإلحســان اخلريــة 
عــر مســرة العصــاء البيضــاء لدعــم املكفوفــن، إضافــًة إىل توفــر 
ــة  ــع مؤسس ــاون م ــنن بالتع ــت للمس ــة أقيم ــة لفعالي ــات الازم احلاف

ــي”. ــن العامل ــوم املس ــارات يف “ي ــي اإلم وطن
13.الربامــج التطوعيــة ملوظفــي مواصــالت اإلمــارات: والتــي لطاملــا 

ــت  ــة، وحرص ــة اجملتمعي ــطة املؤسس ــن أنش ــً م ــزءًا حموري ــكلت ج ش
علــى حــثِّ موظفيهــا وتشــجيعهم علــى االنخــراط فيهــا، وتقــدمي شــتى 
ســبل الدعــم للموظفــن الراغبــن بأدائهــا، وقــد شــهد العــام املاضــي 
 1,635 طفــرة الفتــة يف جممــوع الســاعات التطوعيــة، والتــي بلغــت 
ــًة بـــ493 ســاعة فقــط يف عــام 2018، كمــا متــت املشــاركة  ســاعة مقارن
ــات  ــق البيان ــدول املرف ــن اجل ــوع، ويب ــي للتط ــوم العامل ــة يف الي بكثاف

ــي 2018 و2019. ــال عام ــوع خ ــطة التط ــة ألنش اإلجمالي
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البيئــي لــدى موظفيهــا وبــن أفــراد اجملتمــع مــن خــال مشــاركتها يف عــدٍد 
ــل: ــن قبي ــات م ــادرات والفعالي ــن املب م

مــن  لعــدد  اجلماعــي  النقــل  خدمــات  تقــدمي  يف  املؤسســة  اســتمرار   -
األمــر  الســابقة،  باألعــوام  أســوًة  وأبوظبــي  دبــي  إمارتــي  يف  موظفيهــا 
ــز  ــل ألعمالهــم، عــاوًة علــى اإلســهام يف تعزي الــذي ســّهل عليهــم أمــر التنّق
مفهــوم النقــل اجلماعــي، والــذي يعــود بالنفــع علــى البيئــة مــن خــال تقليــل 

االنبعاثــات الناجمــة عــن التنّقــل باملركبــات الفرديــة.
- تنفيذ فعالية ساعة األرض 2019.

- املشاركة يف فعالية يوم الزراعة العربي.
- املشاركة يف فعالية اليوم العاملي للبيئة.

- كمــا حرصــت املؤسســة علــى إعــداد دراســة قيــاس البصمــة الكربونيــة 
ــون،  ــط الكرب ــز لضب ــي املتمي ــز دب ــع مرك ــاون م ــام 2018 بالتع ــة لع للمؤسس
ــة،  ــا الكريوني ــم بصمته ــى قي ــوف عل ــة للوق ــود الرامي ــن اجله ــزء م ــك كج وذل

ــن. ــا أمك ــا م ــدِّ منه ــة باحل ــادرات الكفيل ــول واملب ــي احلل وتبن
17. فعاليــات ومبــادرات خمصصــة لتمكــن ملــرأة: لطاملــا حظيــت املــرأة 

بحضــور بــارز يف مواصــات اإلمــارات مــن خــال اضطاعهــا مبهــام وظيفيــة 
 6,716 املؤسســة  ضمــت  إذ  الوظيفيــة،  املســتويات  جميــع  يف  خمتلفــة 
ــرية  ــوارد البش ــل امل ــن جمم ــن 22% م ــر م ــّكلن أك ــام 2019، ش ــًة يف ع موظف
والعليــا،  الوســطى  القياديتــن  الفئتــن  يف  موظفــة   26 منهــن  لديهــا، 

ــن. ــن الفئت ــن هات ــبة 12% م وبنس
واحتفــاًء باملــرأة؛ جــرى يف العــام املاضــي تنظيــم أربــع فعاليــات ومبــادرات 
خاصــة باملــرأة، وذلــك بالتزامــن مــع املناســبات احملليــة والعامليــة، ومنهــا 
ويــوم املــرأة  عــام،  مــارس مــن كل   08 يوافــق  الــذي  العاملــي  املــرأة  يــوم 
ــي  ــام املاض ــل الع ــام، وحم ــن كل ع ــطس م ــق 28 أغس ــذي يواف ــة ال اإلماراتي

االســتدامة  تقريــر  متضمنــً   2018 املدمــج  الســنوي  التقريــر  إصــدار   .14

املســؤولة  املؤسســية  للجهــود  امتــدادًا  يشــكل  والــذي  للمؤسســة: 
 ”Core“ جمتمعيــً، ال ســيما أنــه لبــى متطلبــات درجــة اإلفصــاح األساســي
Material�( وفــق معايــر اإلفصــاح ”GRI Standards “مــن احلزمــة األحــدث 
 GRI التقاريــر  العامليــة إلعــداد  التــي حددتهــا املبــادرة   )ity Disclosures

)The Global Reporting Initiative( وصــدر حتــت عنــوان “التحــّول.. ملواصلــة 
الريــادة”.

املوظفــن  ومتكــن  العمــل  بيئــة  اســتهدفت  التــي  املبــادرات   .15

وإســعادهم: والتــي مت التطــرق بالتفصيــل إىل أغلبهــا ســابقً يف البابــن 
أبرزهــا: ومــن  التقريــر،  هــذا  مــن  والرابــع  األول 

- إقامة رحات العمرة للسائقن والفنين املتميزين.
- مبادرة مساندة زميل.

- تنظيم فعالية يوم السعادة العاملي للموظفن.
- مبادرة التكرمي املفاجئ من قبل الدائرة التنفيذية للموظف التميز.

- تنفيذ الرنامج الرمضاين ملوظفي املؤسسة.
- تكــرمي املوظفــن ضمــن برامــج التكــرمي والتحفيــز: والتــي شــملت تكــرمي 5 
فــرق عمــل، و235 موظفــً وموظفــة، وبلغــت قيمــة املكافــآت املقدمــة لهــم 

أكــر مــن 200 ألــف درهــم.
رئيــس  الســنوي حتــت رعايــة معــايل  الوظيفــي  التميــز  - تنظيــم ملتقــى 

للريــادة.  اإلمــارات  مواصــات  بجائــزة  الفائزيــن  لتكــرمي   ، اإلدارة  جملــس 
- تنظيــم فعاليــات الــدورة الثامنــة مــن “شــهر الســامة والصحــة املهنيــة”، 

شــعار “”املــرأة رمــز للتســامح”، عــاوًة علــى االحتفــاء بيــوم األم وســواها 
ــة. ــة متنوع ــة وترفيهي ــج تثقيفي ــر برام ع

نوعيــة  تعليميــة  فرصــة  املؤسســة  وّفــرت  أيضــً؛  الســياق  هــذا  ويف 
ملوظفاتهــا ليكــن مــن بــن 100 إمــرأة إماراتيــة أتيحــت لهــن فــرص التعلــم 
التقنيــات  مــن  وغرهــا   RPA واألمتتــة   AI الصناعــي  الــذكاء  جمــاالت  يف 
الرقميــة، ضمــن برنامــج “املــرأة اإلماراتيــة والتطــور الذكــي” التعليمــي، 
وذلــك مــن خــال مشــاركة املؤسســة يف”مؤمتــر الــذكاء الرقمــي 2019”.
18. التدريــب والتوعيــة يف جمــاالت املســؤولية اجملتمعيــة: حيــث كثفــت 

املؤسســة براجمهــا التدريبيــة والتوعويــة التــي تناولــت جمــاالت املســؤولية 
للمتعاملــن  إضافــًة  املؤسســة  ملوظفــي  واملوجهــة  اجملتمعيــة 
)الســيما طلبــة املــدارس( واجلمهــور، وشــملت جوانــب التدريــب اخلاصــة 
ــل  ــا بالتفصي ــرق إليه ــي مت التط ــة، والت ــة املهني ــة بالصح ــامة والتوعي بالس

ــر. ــذا التقري ــن ه ــع م ــن األول والراب ــن الباب ضم

ــذ  ــملت تنفي ــزام”، وش ــؤولية والت ــامة مس ــعار “الس ــت ش ــت حت ــي أقيم والت
مشــارك   17,000 عــن  يزيــد  مــا  ومبشــاركة  جهــة،   102 بدعــم  فعاليــة   127

ــع. ــراد اجملتم ــة وأف ــات املؤسس ــي وموظف ــن موظف م
بطاقــات  توفــر  الســيما  للموظفــن،  التخفيضــات  مشــروعات  تطويــر    -
ــا 27,250  ــتفاد منه ــي اس ــة”، والت ــعاد” و”فزع ــن “إس ــات للموظف اخلصوم

وموظفــة. موظفــً 
- تنفيــذ فعاليــة “هــا باخلميــس”: والتــي يتــم فيهــا حتديــد يــوم اخلميــس 
مــن أول كل شــهر ليتــم فيــه توزيــع هدايــا عينيــة بســيطة حتفيزيــة للموظفــن، 
عــاوًة علــى إقامــة إفطــار جماعــي لهــم بالتنســيق مــع عــدد مــن الشــركات 

بشــكل ربــع ســنوي.
ــي  ــى موظف ــاردة عل ــروبات ب ــع مش ــن توزي ــارد”: وتتضم ــا ب ــة “صيفن - فعالي

ــف. ــال الصي ــة خ ــات الفني اخلدم
- تنظيــم فعاليــة “ســوق الســعادة”: والــذي يشــارك فيــه املوظفــون بعــرض 

منتجاتهــم احلرفيــة بالتنســيق مــع إحــدى الشــركات املتخصصــة.
- تنظيــم فعاليــة “ســينما الســعادة”: وتتضمــن عــرض فلــم يف مســرح اإلدارة 

العامــة علــى طريقــة الســينما واملشــاركة فيــه تكــون مفتوحــة للموظفن.
- تنظيــم فعاليــة “إفطــار الســعادة”: حيــث متــت إقامــة مائــدة إفطــار جتمــع 
يتــم إحضــار وجبــات  أن  الراغبــن باملشــاركة، علــى  موظفــي املؤسســة 
الطعــام مــن قبــل املوظفــن أنفســهم ليجتمعــوا معــً يف جــوٍّ مــن األلفــة 

ــامح. ــاركة والتس واملش
الوعــي  ترســيخ  بيئيــة: حتــرص املؤسســة علــى  16 .فعاليــات ومبــادرات 

1,63515383

عدد املوظفن املتطوعن عدد الربامج التطوعيةجمموع الساعات التطوعية
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تعــود خدمــات النقــل التــي تقدمهــا مواصــات اإلمــارات لــذوي 
الهمــم إىل الســنوات األوىل مــن عمــر املؤسســة، إذ شــهدت تلــك 
مواصــات  يف  املعنيــن  قبــل  مــن  بالغــً  اهتمامــً  اخلدمــات 
ــز  ــا جتهي ــة كان أبرزه ــورات النوعي ــن التط ــددًا م ــت ع ــارات، وعرف اإلم
عــدد مــن احلافــات املدرســية لنقــل ذوي الهمــم يف املــدارس 
احلكوميــة بالتعــاون مــع وزارة الربيــة والتعليــم يف الدولــة، عــاوًة 
تنميــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  بأمــان”  “أصــل  مبــادرة  إطــاق  علــى 
اجملتمــع يف عــام 2013 لنقــل املنتســبن ملراكــز رعايــة وتأهيــل 
ازدادت  للــوزارة، وتبعــً لذلــك االهتمــام  التابعــة  الهمــم  أصحــاب 
أعــداد احلافــات واملركبــات اخملصصــة لنقــل ذوي الهمــم يف 
137 حافلــة ومركبــة متنوعــة  لتبلــغ  باطــراد  أســطول املؤسســة 

.2019 األحجــام يف نهايــة عــام 
وقــد شــهدت مبــادرة “أصــل بأمــان” املزيــد من التوســع بعــد جتديد 
ــة أربــع  ــوزارة يف ســبتمر مــن عــام 2019 ولغاي العقــد املــرم مــع ال
ســنوات قادمــة، إذ ارتفــع عــدد املســتفيدين مــن خدمــات املبــادرة 

الزيــادة  لتلــك  واســتجابًة  وطالبــة،  طالبــً   650 ليبلــغ   %18 بنحــو 
ارتفــع عــدد املركبــات اخملصصــة بالنســبة ذاتهــا ليبلــغ 53 حافلــة 
متنوعــة القياســات، حيــث باتــت تضــم 46 حافلــة متوســطة، )منهــا 
10 حافــات مــزودة برافعــات خاصــة ألصحــاب الهمــم( عــاوًة علــى 

صغــرة. حافــات   7
ــك  ــات تل ــة احتياج ــام بتلبي ــاء االهتم ــن إي ــة ع ــف املؤسس ومل تتوق
الفئــة اجملتمعيــة املهمــة، إذ قامــت بتخصيــص مركبــة أجــرة لنقل 
ذوي الهمــم جمانــً ضمــن أســطول “أجــرة مواصــات اإلمــارات” 
يف عجمــان )والتــي مت إطاقهــا مطلــع عــام 2019( وذلــك عمــًا 
بتوجيهــات ســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد بــن راشــد النعيمــي، ويل 

ــارة. ــذي يف اإلم ــس التنفي ــس اجملل ــان رئي ــد عجم عه
ويف أبوظبــي؛ اســتفادت فئــة ذوي الهمــم وكبــار الســن مــن 4,507 رحات 
خمصصــة  مركبــات  خمــس  خــال  مــن  وذلــك  املاضــي،  العــام  يف 
وجمهــزة لنقــل هــذه الفئــة ضمــن أســطول كل مــن “أجــرة مواصــات 

اإلمــارات” وشــركة “تاكســي املطــار” العاملتــن يف اإلمــارة.

مبادرة )أصل بأمان(  2018  2019

53 45 عدد احلافات اخملصصة 

650 600 أعداد الطلبة املنقولن

عدد عمليات النقل 
املنفذة لصالح 

أصحاب الهمم وكبار 
السن )رحلة(

أعداد مركبات األجرة 
اجملهزة لنقل 

أصحاب الهمم وكبار 
السن

البيان

2,996 3
شركة أجرة مواصات 
اإلمارات يف أبوظبي

1,511 2
شركة تاكسي املطار 

يف أبوظبي

4,507 5 اجملموع

2019  2018  
حافالت ومركبات النقل املدرسي 
احلكومي اخملصصة لنقل ذوي 

الهمم

78 100 أعداد احلافات واملركبات اخملصصة

95 97 أعداد الطلبة املنقولن
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النقــل  جمــاالت  يف  املتنوعــة  اخلدمــات  تقــدمي  أن  املؤسســة  تــدرك 
والتأجــر يفــرض العديــد مــن التحديــات البيئيــة، وانطاقــً مــن هــذا اإلدراك 
ــار  ــن اآلث ــّد م ــي حت ــة الت ــول التقني ــن احلل ــدٍد م ــذ ع ــي وتنفي ــعت إىل تبّن س
البيئيــة الســلبية لهــذه اخلدمــات، كمــا متكنــت عــر الســنوات مــن إرســاء 
النجــاح  حتقيــق  شــأنها  مــن  التــي  املشــاريع  علــى  يركــز  ناجــح  منــوذج 
علــى الصعيديــن البيئــي واالســتثماري معــً، حيــث أطلقــت سلســلة مــن 
املبــادرات واملشــاريع الرائــدة والتــي أكســبت املؤسســة عــددًا كبــرًا مــن 
اجلوائــز يف جمــاالت االســتدامة والبيئــة واملســؤولية اجملتمعيــة فضــًا 

عــن العوائــد االســتثمارية.

املزيد من املركبات احملّولة للعمل بالغاز الطبيعي
أضافــت املؤسســة ممثلــًة مبركــز االحتــاد لتحويــل املركبــات للعمــل بالغــاز 
الطبيعــي 954 مركبــة إىل جممــوع املركبــات التــي مت حتويلهــا للعمــل 
ــات  ــي للمركب ــوع الراكم ــغ اجملم ــذا بل ــوط، وبه ــي املضغ ــاز الطبيع بالغ
170 متعامــًا منــذ إطــاق املركــز  11,500 مركبــٍة تعــود لنحــو  احملّولــة 
ــام  ــال الع ــز خ ــام املرك ــا ق ــوك، كم ــركة أدن ــع ش ــاون م ــام 2010 بالتع يف ع
مــن  حمّولــة  ملركبــات  وجتديــد  صيانــة  عمليــة   1,560 بإجــراء  املاضــي 

قبــل.
ولعمليــات التحويــل تلــك فوائــد جّمــة علــى الصعيديــن البيئــي واملــادي، 
ــة  ــض كمي ــى يف تخفي ــً يتجل ــً مهم ــدًا بيئي ــل عائ ــة التحوي ــق عملي إذ حتق
علــى  عــاوًة  و%75،   %60 بــن  يــراوح  مبــا  للمركبــة  الغازيــة  االنبعاثــات 
خفــض تكلفــة الوقــود علــى صاحــب املركبــة وتقليــل عمليــات الصيانــة، 

وتقليــل احلاجــة كذلــك لتبديــل زيــت احملــرك.
وحتــرص املؤسســة يف عمليــات التحويــل تلك علــى مواكبة أعلــى املعاير 
 ECER110 األوروبيــة  املواصفــات  الســيما  املعتمــدة،  واملواصفــات 

استثمار في خدمة البيئة

 إجمايل املركبات احملولة منذ
بداية املشروع ولغاية نهاية 2019 التفاصيل  2017  2018  2019

11,500 954 1,325 1,010
عدد السيارات التي مت حتويلها للعمل بنظام الغاز الطبيعي 

املضغوط.
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واملقاييــس  للمواصفــات  اإلمــارات  هيئــة  ومواصفــات   ،ECER115

ESMA، وتبعــً لذلــك تقــوم اجلهــات املعنيــة يف املؤسســة برصــد أحــدث 

التطــورات يف هــذا اجملــال علــى الصعيــد العاملــي، حيــث قــام فريــق 
مــن املؤسســة بزيــارة اطاعيــة )مبشــاركة مــــن دائــرة البلديــة والتخطيــط 
بعجمــان وشــركة إميــز جـــروب( إىل مصنعــي شــركتي “أوتــو غــاز إيطاليــا” 
Auto Gas Italia و”النــدي رينــزو”Landi Renzo ، واللتــن تــــوردان قطــع 

بالغــاز  للعمــل  املركيــات  لتحويــل  االحتــاد  لـ”مركــز  التحويــل  ومعــدات 
الطبيعــي” وذلــك للوقــوف علــى أحــدث التطــورات والتقنيــات يف هــذا 
اجملــال، الســيما التعــرف علــى تقنيــات حتويــل الشــاحنات واملعــدات التــي 
تعمــل بالديــزل، وكذلــك حتويــل املولــدات التــي تعمــل بالديــزل، وتقنيــة 
ــات. احلقــن املباشــر اجلديــدة التــي تنتهجهــا الشــركات املصنعــة للمركب
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آالف اإلطارات اجملددة
إضافــة   2013 عــام  يف  إطاقهــا  منــذ  اإلطــارات  جتديــد  وحــدة  شــكلت 
نوعيــة للمشــاريع البيئيــة االســتثمارية التــي متيــزت بهــا املؤسســة، إذ متكنــت 
اخلدمــة  يف  ووضعهــا  املســتعملة  اإلطــارات  آالف  عشــرات  جتديــد  مــن 
مايــن  عــن  فضــًا  البيئيــة  العوائــد  مــن  الكثــر  بذلــك  موفــرًة  جديــد،  مــن 
الدراهــم، وقــد اســتطاعت جتديــد 18,168 إطــارًا مســتعمًا خــال عــام 2019، 
وبزيــادة قدرهــا 1,436 إطــارًا عمــا حققتــه يف عــام 2018، أي بزيــادة ســنوية 
نســبتها 8.6%. وحظــي مشــروع جتديــد اإلطــارات بعــدٍد كبــٍر مــن اجلوائــز 
احملليــة واإلقليميــة منــذ إطاقــه، وقــد متكــن مــن إضافــة إجنــاز جديــد 
لســجل املؤسســة يف العــام املاضــي جتلــى بفــوزه بجائــزة الشــرق األوســط 

اللوجســتية ضمــن فئــة املســؤولية اجملتمعيــة للشــركات.

توفر املياه مع الغسل اجلاف
بدورهــا؛ أكملــت وحــدة الغســيل اجلــاف عامهــا الســادس يف تقــدمي 
املركبــات،  غســل  عمليــات  أثنــاء  امليــاه  لتوفــر  الراميــة  خدماتهــا 
حمققــًة قفــزة نوعيــة عبــى صعيــد عمليــات الغســل التــي نفذتهــا يف 
 463,000 2019 مقارنــًة باألعــوام الســابقة، إذ جنحــت يف تنفيــذ  عــام 
يف  أجنزتــه  مبــا  مقارنــة   %80 جتــاوزت  بزيــادة  جــاف  غســل  عمليــة 
عــام 2018 وذلــك لصالــح 19 عميــًا، كمــا متكنــت الوحــدة مــن إبــرام 4 

عقــود جديــدة.
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التفاصيل  2017  2018  2019

18,168 16,732 13,764 عدد اإلطارات اجملددة 

التفاصيل  2017  2018  2019

463,000 256,996 238,719
عدد السيارات التي مت 

غسلها

منو أسطول املركبات الكهربائية 
يف إطــار جهودهــا املتنوعــة لرســيخ االســتدامة واحلّد مــن االنبعاثات 
الغازيــة، واصلــت املؤسســة توســيع أســطولها مــن املركبــات الكهربائية، 
والتــي بلغــت بحلــول نهايــة العــام املاضــي 157 مركبــة متنوعــة تشــمل 
مركبــات الغولــف والســيارات الكهربائيــة، عــاوًة علــى احلافلة املدرســية 
الدولــة عقــب  التــي أصبحــت أول حافلــة مــن نوعهــا يف  الكهربائيــة 
ــاد وزارة  ــى اعتم ــول عل ــد احلص ــة وبع ــة التجريبي ــن املرحل ــاء م االنته
الربيــة والتعليــم، ودائــرة التعليــم واملعرفــة يف أبوظبــي، ودائــرة النقــل 
ــة اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس، وقــد حظيــت  يف أبوظبــي، وهيئ
باهتمــام واســع أثنــاء مشــاركتها يف عــدد مــن املعــارض املتخصصــة 

مبجــال النقــل.
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الهــدف  الكربونيــة  البصمــة  وتقليــل  الغازيــة  االنبعاثــات  مــن  احلــّد  يشــكل 
املرجعــي للكثــر مــن املشــاريع واملبــادرات البيئيــة التــي تقــوم بهــا مواصات 
اإلمــارات، وقــد حالــف النجــاح هــذه اجلهــود طــوال الســنوات املاضيــة، إذ 
مــن  ومتكنــت  الكربونيــة،  بصمتهــا  علــى  الســيطرة  يف  املؤسســة  جنحــت 
احلــّد “النســبي” مــن تلــك البصمــة يف مــوازاة النمــو الــذي كانــت حتققــه يف 
إيــرادات أعمالهــا والزيــادة املطــردة يف أســطولها وتوســع مرافقهــا وتزايــد 

ــنوات. ــك الس ــدار تل ــى م ــا عل ــة لديه ــرية العامل ــوارد البش ــداد امل أع
مبشــرًة   2019 عــام  ونتائــج  مؤشــرات  جــاءت  وباملثــل 

يف  والتزاماتهــا  املؤسســة  سياســات  مــع  ومنســجمة 
جمــاالت املســؤولية اجملتمعيــة والبيئيــة، إذ قامــت 
املؤسســة بالتعــاون مــع مركــز دبــي املتميــز لضبــط 

الكربــون “كربــون دبــي” بإجــراء الدراســة الدوريــة الســنوية 
ــت  ــة بلغ ــك البصم ــج أن تل ــّت النتائ ــة، وبين ــا الكربوني لبصمته

)tCO2e( وبارتفــاع  الكربــون  ثــاين أكســيد  318,343 طنــً مــن مكافــئ 

2018 حيــث بلغــت حينهــا  2.57% فقــط عمــا كانــت عليــه يف عــام  مقــداره 
.)tCO2e( الكربــون  أكســيد  ثــاين  مكافــئ  مــن  طنــً   310,368

االنبعاثات الغازية )tCO2e( مفصلة حسب النطاقات الثالثة مع بيان نسب التغر السنوي خالل السنتن املاضيتن

النسبة املئوية للتغر السنوي البيان  2017  2018  2019

%0.69 303,526 301,460 262,890

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

- مولدات الديزل.  
- غاز التريد.  

- غاز األسيتيلن.  
- الوقاية من احلرائق.  

%65 14,552 8,819 8,134

النطاق الثاين: ويشمل اآلتي:
- استهاك الكهرباء.  

- استهاك املياه.  

%235 265 79 130

النطاق الثالث: ويشمل اآلتي
- استهاك الورق املكتبي.  

- السفر اجلوي.  

%2.57 318,343 310,368 271,154 )tCO2e( جمموع البصمة الكربونية

نجاحات مستمرة للحّد من البصمة الكربونية

%0.69

%65
%235

النطاق ا�ول

النسبة املئوية
للتغ� السنوي � البصمة الكربونية

حسب النطاقات

النطاق
الثالث 

النطاق
الثا�

ــادرات  ــود واملب ــاح اجله ــى جن ــً عل ــًا إضافي ــج دلي ــك النتائ ــكل تل وتش
التــي تقــوم بهــا املؤسســة يف هــذا اجملــال، حيــث تعتــر الزيــادة 
احلاصلــة يف البصمــة طفيفــة نســبيً إذا مــا قورنــت ببقيــة املؤشــرات 
املرتبطــة بنمــو وتوســع األعمــال احملقــق خــال الســنة املاضيــة، 
والتــي شــهدت منــو أســطول املؤسســة )والــذي يعتــر املولــد األول 
 10 بنحــو  ازداد  حيــث   ،%34 بنســبة  الكربونيــة(  املؤسســة  لبصمــة 
ــي  ــداد موظف ــع تع ــا ارتف ــة، كم ــف مركب ــة 40 أل ــغ قراب ــة ليبل آالف مركب
املؤسســة بنســبة 15.7% ليبلغــوا 30,198 موظفــً وموظفــة، عــاوًة 
علــى التوســع احلاصــل علــى صعيــد املشــاريع اإلنشــائية لتطويــر 

املرافــق اخلدميــة واإلداريــة والــورش التابعــة للمؤسســة.
ــات  ــايل انبعاث ــكل إجم ــابقة؛ ش ــنوات الس ــج يف الس ــت النتائ ــا كان وكم
النطــاق األول يف عــام 2019 احلصــة األكــر مــن البصمــة الكربونيــة 
عــن  منــه   %90 جنــم  وقــد  منهــا،   %95.4 وبنســبة  للمؤسســة 
الغــازات  انبعاثــات  مصــادر  أكــر  يعتــر  والــذي  املؤسســة  أســطول 
الدفيئــة أهميًة،الســيما أن النشــاط الرئيســي للمؤسســة هــو قطــاع 
املواصــات، غــر أن النتائــج كشــفت أيضــً انخفــاض حصــة املركبــة 
 )tCO2e( ــون ــيد الكرب ــاين أوكس ــات ث ــن انبعاث ــان م ــدة إىل 8 أطن الواح
7.7 طنــً مــن انبعاثــات ثــاين  مــن جممــل البصمــة الكربونيــة، وإىل 
أوكســيد الكربــون )tCO2e( إذا مــا نســبت إىل انبعاثــات النظــاق األول 

ــام 2018،  ــه يف ع ــت علي ــا كان ــو 24.5% مم ــل بنح ــم أق ــي قي ــط، وه فق
وميكــن رد التحســن الكبــر احملقــق يف هــذا املؤشــر إىل عمليــات 
املؤسســة،  أســطول  علــى  تتــم  التــي  الدوريــة  والتجديــد  الصيانــة 

التشــغيلية. العمليــات  وحتســن 

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

 النسبة املئوية للزيادة بن
عامي 2018 و2019 التفاصيل  2017  2018  2019

%2.57 318,343 310,368 271,154
البصمة الكربونية 

)tCO2e(

%0.69 303,526 301,460 262,890
انبعاثات النظاق األول من البصمة الكربونية 

)tCO2e(

%34 39,546 29,460 24,898 أسطول املؤسسة )مركبة(

%24.5- 7.7 10.2 10.6
حصة املركبة الواحدة من انبعاثات النطاق  األول من البصمة الكربونية

)tCO2e(

%8.49 2,940 2,710 2,558 اإليرادات )مليون(
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318,343

البصمة الكربونية

طن من غاز ثا� أكسيد الكربون

614,159

592,465

611,662

548,204

23,732

85,435.2

70,229,581

12,170
 (tCO2e

2,382
 (tCO2e

مركبة
سيارة 11,500

إجما املركبات احملولة
منذ بداية املشروع ولغاية نهاية 2019

18,168

سيارة 463,000
مت غسلها لدى وحدة الغسيل اجلاف

157
عدد املركبات  الكهربائية
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ــات  ــم انبعاث ــذي يض ــاين )وال ــاق الث ــات النط ــج أن انبعاث ــت النتائ وحلظ
الكهربــاء  اســتهاك  عــن  والناجتــة  املباشــرة  غــر  االدفيئــة  الغــازات 
العــام  يف  عليــه  كانــت  مبــا  مقارنــًة   %65 بنســبة  ارتفعــت  وامليــاه( 
الكربــون  أوكســيد  ثــاين  انبعاثــات  مــن  طنــً   14,552 لتبلــغ  املاضــي 
الكربونيــة  البصمــة  جممــل  مــن   %5 نحــو  تشــكل  وباتــت   ،)tCO2e(
للمؤسســة، وهــذا مــرده إىل منــو أســرة مواصــات اإلمــارات والتوســع 

أمــا فيمــا يتعلــق بانبعاثــات النظــاق الثالــث فهــي تشــكل قيمــة صغــرة جــدًا 
مــن البصمــة الكربونيــة للمؤسســة ال تتعــدى 0.08%، علــى الرغــم مــن أنهــا 
ارتفعــت بشــكل كبــر مقارنــًة بعــام 2018، ويعــود ذلــك إىل النمــو املذكــور يف 

ــا. ــع مرافقه ــا و توس ــادة موظفيه ــطتها، وزي ــة وأنش ــال املؤسس أعم

الافــت يف تنفيــذ املشــاريع اإلنشــائية خــال العــام املاضــي كمــا 
متــت اإلشــارة آنفــً، حيــث نفــذت املؤسســة نحــو 10 مشــاريع جديــدة 
التحتيــة ومرافقهــا اخلدميــة واإلداريــة، مــع  بناهــا  متنوعــة لتطويــر 
حــرص املؤسســة علــى أن تتوافــق جميــع مبانيهــا ومرافقهــا باملعايــر 
اللؤلــؤة الواحــدة  البيئيــة املعمــول بهــا يف الدولــة ال ســيما نظــام 

الســعفات. ونظــام 

استهالك املياه والطاقة الكهربائية

 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

8 2019

التفاصيل  2017  2018  2019

23,732 15,905 14,442 استهاك الطاقة الكهربائية )ميجا واط(

85,435.2 57,258 51,991 الكهرباء )جيجا جول(

70,229,581 37,781,907 29,930,214 استهاك املياه )جالون إمراطوري(

12,170 7,774 7,054
االنبعاثات الناجتة عن استهاك الكهرباء 

 )tCO2e( 

2,382 1,045 1,080
االنبعاثات الناجتة عن استهاك املياه 

 )tCO2e( 

14,552 8,819 8,134
إجمايل البصمة الكربونية يف النطاق الثاين

 )tCO2e( 

ترسيخ نهج االستدامة
ال تألــو مواصــات اإلمــارات جهــدًا مــن أجــل ترســيخ نهــج االســتدامة وتوظيــف 
مــا أمكــن مــن قدراتهــا للمضــي قدمــً يف هــذه املســرة التــي تشــكل ملمحــً 
الــذي تواصــل دولــة اإلمــارات العربيــة  التنميــة  مهمــً مــن مامــح مشــروع 

ــات. ــة وثب ــذه بثق ــدة تنفي املتح
وتضطلــع مواصــات اإلمــارات بحصتهــا مــن هــذا املشــروع مــن خــال اجلهــود 
التــي مت اســتعراضها يف الصفحــات الســابقة مــن هــذا التقريــر  املتنوعــة 

فضــًا عــن العديــد مــن املمارســات التــي تضــاف لتلــك اجلهــود، ومنهــا:
- جهــود التوعيــة بالرتشــيد، واالســتهاك احلكيم للموارد املائيــة والكهربائية: 
وذلــك مــن خــال حــث املوظفــن علــى املشــاركة يف الفعاليــات البيئيــة ذات 

الصلــة كســاعة األرض واليــوم العاملــي للبيئــة وســواها، عــاوًة علــى النشــرات 
ــوزع  ــي ت ــة، والت ــق يف املؤسس ــا إدارة املراف ــي تصدره ــة الت ــة الدوري التوعوي
دوريــً عــر الريــد اإللكــروين للموظفــن، وتعنــى برفــع الوعــي بشــأن ترشــيد 

امليــاه والكهربــاء، وقــد صــدر منهــا 9 نشــرات خــال عــام 2019.
مــن  املكتبيــة  األجهــزة  تدويــر  اجلهــود  هــذه  وشــملت  التدويــر:  جهــود   -
إطــارات  مــن  الــورش  خملفــات  علــى  عــاوًة  وســواها،  وطابعــات  حاســبات 
خمــردة وزيــوت وخــردة متنوعــة، وقــد بلغــت قيمــة اخلــردة )مــن خملفــات 
الــورش( التــي مت بيعهــا يف عــام 2019 لشــركات التدويــر 548,204 درهمــً فيمــا 

درهمــً.  2,366,490 الــورش  خملفــات  قيمــة  إجمــايل  بلــغ 

القيمة/ درهم  بيانات اخمللفات التي مت بيعها لشركات التدوير لعام 2019

614,159 الزيوت

592,465 البطاريات

611,662 اإلطارات

548,204 اخلردة )خملفات الورش( 

2,366,490 اإلجمايل
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ــن  ــد م ــر املزي ــة يف توف ــتمرت املؤسس ــً؛ اس ــال أيض ــذا اجمل - ويف ه
األوراق أثنــاء تأديــة أعمالهــا اإلداريــة وأثنــاء تقــدمي خدماتهــا مــن خــال 
مبــادرة “خدمــات إدارة الطباعــة”، والراميــة إىل ترشــيد اســتهاك الــورق 

وفقــً للتوجيهــات احلكوميــة. 
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مواصــات  أنهــت  النجاحــات؛  مــن  الوفــرة  احلصيلــة  بهــذه 
بهمــة  مــزودًة   2020 عــام  إىل  تعــر  وهــي   ،2019 عــام  اإلمــارات 
أكــر علــى اســتكمال مــا بدأتــه مــن مشــروع التحــّول االســراتيجي 
بصــورة علميــة ومنهجيــة مــع إجــراء التقييمــات واملراجعــات 
املناســبة عقــب إنهــاء كل مرحلــة، ثــم املضــي أبعــد وأســرع نحــو 
وحتقيــق  االســراتيجية،  أهدافهــا  وبلــوغ  خططهــا  اســتكمال 
املزيــد مــن النجاحــات االســتثمارية مــن خــال رصيــد خراتهــا 
املهنيــة املراكمــة، وقدراتهــا البشــرية واملعنويــة واملاديــة.

ــّول  ــز التح ــال تعزي ــا يف جم ــة توجهاته ــل املؤسس ــوف تواص وس
الذكــي جلهــة خدماتهــا املقدمــة للمتعاملــن بكامــل فئاتهــم، 
تطويــر  وكذلــك  عملهــا،  جمــاالت  يف  التقنيــات  أحــدث  وتّبنــي 
عملياتهــا التشــغيلية وأنشــطتها املؤسســية وحتقيــق املزيــد 
علــى  العمــل  ســتواصل  كمــا  الداخليــة،  ببيئتهــا  االرتقــاء  مــن 
أوىل  ميثلــون  الذيــن  للمتعاملــن  املقدمــة  خدماتهــا  تطويــر 
املياشــرة  اخلدمــات  علــى  الركيــز  مــن  املزيــد  مــع  أولوياتهــا، 
وقطاعــات  اخلــاص،  املدرســي  والنقــل  لألفــراد،  املقدمــة 

الفنيــة. اخلدمــات 
كمــا ســتعمل املؤسســة علــى ترســيخ حضورهــا يف مياديــن 
املشــرك  العمــل  وتعزيــز  والبيئيــة،  اجملتمعيــة  املســؤولية 
ــي  ــن احلكوم ــركاء يف القطاع ــع الش ــات م ــن الص ــاء ومتت البن
االضطــاع  يف  الســباقة  ورســالتها  رؤيتهــا  وفــق  واخلــاص، 

وإخــاص. ثقــٍة  بــكل  التنمويــة  الوطنيــة  بأدوراهــا 

على عهد التمّيز والريادة
GRI فهرس محتويات

اإلغفال
رقم الصفحة اإلفصاح GRI معيار

الشرح السبب الجزء 
المغفل

GRI 101: المنظمة 2016

اإلفصاحات العامة

الملف التنظيمي

 :GRI 102
اإلفصاحات 
العامة 2016

16 102-1 اسم المنظمة

23 إلى 17 102-2 األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات

16 102-3 موقع المقر الرئيسي

16 102-4 موقع العمليات

16 102-5 الملكية والشكل القانوني

16 102-6 األسواق التي تخدمها

16 102-7 حجم المنظمة

16 102-8 معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين

28-29 و94 102-9 سلسلة التوريد

ال توجد تغييرات مهمة 
تؤثر على نطاق أو 

حدود التقرير

وسلسلة  المنظمة  على  طرأت  التي  المهمة  التغيرات   10-102
التوريد الخاصة بها

16 102-11 مبدأ أو منهج التحّوط

16 102-12 المبادرات الخارجية

48-47 102-13 عضوية الجمعيات أو االتحادات المهنية

االستراتيجية

10 إلى 13 102-14 بيان من كبار صنّاع القرار

39 102-15 اآلثار والمخاطر والفرص الرئيسية

األخالقيات والنزاهة

25-24 102-16 القيم، والمبادئ، والمعايير، وقواعد السلوك

الحوكمة

35 إلى 38 102-18 هيكل الحوكمة

ــا ملعايــر GRI: اخليــار األساســي. وبالنســبة خلدمــة اإلفصــاح فقــد تأكــدت خدمــات املراجعــة املقدمــة مــن قبــل  *  مت إعــداد هــذا التقريــر وفًق
املبــادرة العامليــة إلعــداد التقاريــر GRI أن فهــرس حمتــوى GRI معــروض بشــكل واضــح، وأن املراجــع اخلاصــة باإلفصاحــات 201 - 04 إىل 201 - 94 

تتماشــى مــع األقســام املناســبة يف نــص التقريــر.
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GRI فهرس محتويات
اإلغفال

رقم الصفحة اإلفصاح GRI معيار
الشرح السبب الجزء 

المغفل

إشراك أصحاب المصلحة

 :GRI 102
اإلفصاحات 
العامة 2016

80 إلى 83 102-40 قائمة مجموعات أصحاب المصلحة

ال وجود لنظام 
المفاوضات الجماعية 

)CBA( في دولة اإلمارات
102-41 اتفاقات المفاوضة الجماعية

80 إلى 83 102-42 تحديد واختيار أصحاب المصلحة

80 إلى 83 102-43 منهج إشراك أصحاب المصلحة

80 إلى 83 102-44 الموضوعات واالهتمامات الرئيسية المثارة

ممارسات إعداد التقارير

26 102-45 الكيانات المدرجة في القوائم المالية الموحدة

26 102-46 تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع

85-84 102-47 قائمة الموضوعات الجوهرية

ال يوجد إعادة صياغة 
للمعلومات 102-48 إعادة صياغة المعلومات

ال وجود لتغيرات مهمة 102-49 التغيرات في إعداد التقرير

26 102-50 الفترة المشمولة بالتقرير

26 102-51 تاريخ آخر تقرير

26 102-52 دورة إعداد التقرير

26 102-53 جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير

26
العالمية  المبادرة  لمعايير  وفًقا  التقارير  إعداد  ادعاءات   54-102

)GRI( للتقارير

151 )GRI( 102-55 فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

26 102-56 التحقق الخارجي

المواضيع الجوهرية

 السلسلة 200 )مواضيع اقتصادية(

األداء االقتصادي

54 إلى 77 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

54 إلى 77 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

54 إلى 77 103-3 تقييم منهج اإلدارة

GRI فهرس محتويات
اإلغفال

رقم الصفحة اإلفصاح GRI معيار
الشرح السبب الجزء 

المغفل

54 إلى 77 201-1 القيمة االقتصادية المباشرة الُمنتجة والموزعة
 :GRI 201

األداء 
االقتصادي 

2016

54 إلى 77 201-2 اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى الناجمة عن تغير المناخ

54 إلى 77 201-3 االلتزامات المحددة لخطة االستحقاقات وخطط التقاعد األخرى

54 إلى 77 201-4 المساعدة المالية المتلقاة من الحكومة

الوجود في السوق

85-84 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

85-84 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

85-84 103-3 تقييم منهج اإلدارة

112
202-2 نسبة كبار الموظفين اإلداريين المعينين والذين ينتمون إلى 

المجتمعات المحلية

 :GRI 202 
الوجود في 
السوق 2016

ممارسات الشراء

94 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

94 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

94 103-3 تقييم منهج اإلدارة

94 204-1 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين
 :GRI 204
ممارسات 

الشراء 2016

مكافحة الفساد

35 إلى 39 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

35 إلى 39 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

35 إلى 39 103-3 تقييم منهج اإلدارة

35 إلى 39 205-1 العمليات التي تم تقييمها من ناحية المخاطر المتعلقة بالفساد
 :GRI 205
مكافحة 

الفساد 2016
35 إلى 38 205-2 التواصل والتدريب بشأن سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

35 205-3 وقائع الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة

 السلسلة 300 )مواضيع بيئية(

المواد
130 إلى 137 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

 :GRI 103
منهج اإلدارة 

2016
130 إلى 137 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

130 إلى 137 103-3 تقييم منهج اإلدارة
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GRI فهرس محتويات
اإلغفال

رقم الصفحة اإلفصاح GRI معيار
الشرح السبب الجزء 

المغفل

149 301-1 المواد المستخدمة بالوزن أو الحجم
 :GRI 301

المواد 2016
149 301-2 المواد الُمدخلة الُمعاد تدويرها المستخدمة

149 301-3 المنتجات المستعادة ومواد التغليف الخاصة بها

الطاقة
130 إلى 137 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

 :GRI 103
منهج اإلدارة 

2016
130 إلى 137 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

130 إلى 137 103-3 تقييم منهج اإلدارة

144 إلى 148 302-1 استهالك الطاقة داخل المنظمة

 :GRI 302
الطاقة 2016

144 إلى 148 302-2 استهالك الطاقة خارج المنظمة

144 إلى 148 302-3 كثافة الطاقة

144 إلى 148 302-4 خفض استهالك الطاقة

144 إلى 148 302-5 خفض متطلبات الطاقة للمنتجات والخدمات

المياه والنفايات السائلة
130 إلى 137 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

 :GRI 103
منهج اإلدارة 

2016
130 إلى 137 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

130 إلى 137 103-3 تقييم منهج اإلدارة

142 إلى 148 303-1 التعامالت مع المياه كمورد مشترك
GRI 303: المياه 

والنفايات 
السائلة 2018

142 إلى 148 303-2 إدارة اآلثار المتعلقة بتصريف المياه

148 303-5 استهالك المياه

االنبعاثات
130 إلى 137 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

 :GRI 103
منهج اإلدارة 

2016
130 إلى 137 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

130 إلى 137 103-3 تقييم منهج اإلدارة

144 إلى 148 305-1 انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة )نطاق 1( 

 :GRI 305
االنبعاثات 

2016

144 إلى 148 305-2 انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة للطاقة )نطاق 2(

144 إلى 148 305-3 انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة األخرى )نطاق 3(

144 إلى 148 305-4 كثافة انبعاثات غازات الدفيئة

144 إلى 148 305-5 الحد من انبعاثات غازات الدفيئة

144 إلى 148 305-6 انبعاثات المواد الُمستنِفدة لألوزون

144 إلى 148
305-7 أكاسيد النيتروجين )NOx(، وأكاسيد الكبريت )SOx(، وغيرها 

من االنبعاث الكبيرة في الهواء

GRI فهرس محتويات
اإلغفال

رقم الصفحة اإلفصاح GRI معيار
الشرح السبب الجزء 

المغفل

النفايات السائلة والمخلفات

130 إلى 137 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

130 إلى 137 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

130 إلى 137 103-3 تقييم منهج اإلدارة

142 إلى 149 306-1 تصريف المياه حسب الجودة والوجهة

 :GRI 306
النفايات 
السائلة 

والمخلفات 
2016

142 إلى 149 306-2 النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها

142 إلى 149 306-3 التسربات الواسعة النطاق

142 إلى 149 306-4 نقل النفايات الخطرة

142 إلى 149
و/أو  المياه  تصريف  من  المتضررة  المائية  المسطحات   5-306

االنسياب السطحي للمياه

السلسلة 400 )مواضيع مجتمعية(

التوظيف

109-108 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

109-108 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

109-108 103-3 تقييم منهج اإلدارة

109 إلى 113 401-1 تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك الموظفين للعمل

 :GRI 401
التوظيف 

2016
109 إلى 113

تُقدَّم  ال  والتي  كامل  بدوام  للموظفين  المقدمة  الحوافز   2-401
للموظفين المؤقتين أو الموظفين بدوام جزئي

109 إلى 113 401-3 إجازة رعاية الطفل

العالقات بين العمال واإلدارة

109-108 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

109-108 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

109-108 103-3 تقييم منهج اإلدارة

109 إلى 113 402-1 الحد األدنى لفترات اإلشعار فيما يتعلق بالتغييرات التشغيلية

 :GRI 402
العالقات 

بين العمال 
واإلدارة 2016
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GRI فهرس محتويات
اإلغفال

رقم الصفحة اإلفصاح GRI معيار
الشرح السبب الجزء 

المغفل

الصحة والسالمة المهنية

39 إلى 44 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

39 إلى 44 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

39 إلى 44 103-3 تقييم منهج اإلدارة

39 إلى 44 403-1 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

 :GRI 403
الصحة 

والسالمة 
المهنية 

2018

39 إلى 44 403-2 تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث

39 إلى 44 403-3 خدمات الصحة المهنية

39 إلى 44
الصحة  بشأن  معهم  والتواصل  والتشاور  العمال  مشاركة   4-403

والسالمة المهنية

39 إلى 44 403-5 تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية

39 إلى 44 403-6 تعزيز صحة العمال

39 إلى 44
403-7 منع وتخفيف آثار الصحة والسالمة المهنية المرتبطة مباشرة 

بعالقات العمل

39 إلى 44 403-8 العمال المشمولون بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

39 إلى 44 403-9 اإلصابات المرتبطة بالعمل

التدريب والتعليم

114 إلى 117 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

114 إلى 117 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

114 إلى 117 103-3 تقييم منهج اإلدارة

114 إلى 117 404-1 متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف
 :GRI 404
التدريب 

والتعليم 
2016

114 إلى 117 404- 2 برامج تحسين مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على االنتقال

114 إلى 117
404-3 النسبة المئوية للموظفين الذين يخضعون لمراجعات دورية 

لألداء والتطوير الوظيفي

التنوع وتكافؤ الفرص

109 إلى 113 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

109 إلى 113 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

109 إلى 113 103-3 تقييم منهج اإلدارة

GRI فهرس محتويات
اإلغفال

رقم الصفحة اإلفصاح GRI معيار
الشرح السبب الجزء 

المغفل

109 إلى 113 405-1 تنوع هيئة اإلدارة والموظفين  :GRI 405
التنوع وتكافؤ 
109 إلى 113الفرص 2016 405-2 نسبة الراتب األساسي واألجور بين النساء والرجال

عدم التمييز

109 إلى 113 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

 :GRI 103
منهج اإلدارة 

2016
109 إلى 113 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

109 إلى 113 103-3 تقييم منهج اإلدارة

ال يوجد حاالت مبلغ 
عنها

406-1 حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة
 :GRI 406

عدم التمييز 
2016

عمالة األطفال

109-108 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

 :GRI 103
منهج اإلدارة 

2016
109-108 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

109-108 103-3 تقييم منهج اإلدارة

94
تتعلق  كبيرة  لمخاطر  الُمعرضون  والموردون  العمليات   1-408

بحوادث عمالة األطفال

 :GRI 408
عمالة 

األطفال 2016

العمل الجبري أو القسري

109-108 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

 :GRI 103
منهج اإلدارة 

2016
109-108 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

109-108 103-3 تقييم منهج اإلدارة

94
تتعلق  كبيرة  لمخاطر  الُمعرّضون  والموردون  العمليات   1-409

بحوادث العمل الجبري أو القسري

 :GRI 409
العمل الجبري 

أو القسري 
2016
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GRI فهرس محتويات
اإلغفال

رقم الصفحة اإلفصاح GRI معيار
الشرح السبب الجزء 

المغفل

المجتمعات المحلية

131-130 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

131-130 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

131-130 103-3 تقييم منهج اإلدارة

130 إلى 139
المحلي،  المجتمع  مشاركة  على  تنطوي  التي  العمليات   1-413

وتقييمات األثر، وبرامج التنمية

 :GRI 413
المجتمعات 
المحلية 2016

صحة وسالمة العمالء

39 إلى 44 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

39 إلى 44 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

39 إلى 44 103-3 تقييم منهج اإلدارة

39 إلى 44 416-1 تقييم آثار فئات المنتجات والخدمات على الصحة والسالمة  :GRI 416
صحة وسالمة 
39 إلى 44العمالء 2016

والخدمات  المنتجات  بآثار  المتعلقة  االمتثال  عدم  حوادث   2-416
على الصحة والسالمة

التسويق والملصقات التعريفية

86 إلى 93 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

86 إلى 93 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

86 إلى 93 103-3 تقييم منهج اإلدارة

86 إلى 93
ووضع  والخدمات  المنتجات  بمعلومات  التعريف  متطلبات   1-417

الملصقات التعريفية عليها  :GRI 417
التسويق 

والملصقات 
التعريفية 

2016

86 إلى 93
بمعلومات  بالتعريف  المتعلقة  االمتثال  عدم  حوادث   2-417

المنتجات والخدمات ووضع الملصقات التعريفية عليها

86 إلى 93 417-3 حوادث عدم االمتثال المتعلقة باالتصاالت التسويقية

خصوصية العميل

86 إلى 93 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103

منهج اإلدارة 
2016

86 إلى 93 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

86 إلى 93 103-3 تقييم منهج اإلدارة

لم يتم تلقي أي 
شكوى

العميل  خصوصية  بانتهاك  المتعلقة  الموثَّقة  الشكاوى   1-418
وفقدان بيانات العميل

 :GRI 418
خصوصية 

العميل 2016
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