صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي
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552
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والخطــط ،مــرورًا بإنجــاز المشــروعات العمالقــة ،وصــو ً
ال إلــى
تحقيــق الفــوز بالعشــرات مــن الجوائــز المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة.
وقــد حظيــت الهيئــة خالل مســيرتها بدعــم ورعايــة كبيرين
مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي،
(رعــاه اهلل) ،وســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي ،رئيــس المجلــس التنفيــذي بدبــي،
وســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب حاكــم دبــي ،نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي بدبــي،
حيــث اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،فــي األشــهر األولــى لتأســيس الهيئــة ،الخطــة
االســتراتيجية الخاصــة بتطويــر شــبكة الطــرق ومنظومــة
المواصــات العامــة ،التــي بلغــت تكلفــة تنفيذهــا  75مليــار
درهــم ،إلــى جانــب الزيــارات المتعــددة لصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وســمو الشــيخ حمــدان
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وســمو الشــيخ مكتــوم
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،للهيئــة وحرصهــم علــى
افتتــاح المشــاريع االســتراتيجية ،مثــل متــرو دبي ،وتــرام دبي،
وودســائل النقــل البحــري ،ومشــاريع الطــرق المختلفــة.

التميز والريادة
تزامــن األول مــن نوفمبــر مــن عــام  ،2015مــع الذكــرى
الســنوية العاشــرة لتأســيس هيئــة الطــرق والمواصــات،
عشــرة أعــوام تمكنــت خاللهــا الهيئــة مــن تحقيــق إنجــازات
كثيــرة ومتميــزة ،بدايــة بوضــع الهيئــة علــى الطريــق
الصحيــح ،وتجــاوز مرحلــة التأســيس ســريعًا ،واالنتقــال
إلــى مرحلــة اإلنجــازات والنجاحــات ،ووضــع االســتراتيجيات
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ويعــد تأســيس هيئــة الطــرق والمواصــات إحــدى األفــكار
المبدعــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،التــي تعبــر عــن بعــد نظــره واستشــرافه
للمســتقبل ،وتمثلــت رؤيــة ســموه فــي تأســيس الهيئــة،
أن تكــون إحــدى القــوى المحركــة لتطويــر االقتصــاد،
وتطويــر إمــارة دبــي ،مــن خــال توفيــر بنيــة تحتيــة متميــزة
للطــرق والنقــل ،تدعــم تحقيــق رؤيــة إمــارة دبــي ،وإنشــاء
كيــان واحــد ،يجمــع كل اختصاصــات ومســؤوليات تطويــر
وتخطيــط وتصميــم وتنفيــذ وإدارة أنظمــة الطــرق والنقــل
فــي اإلمــارة ،والتعامــل مــع التحديــات الملحــة ،وأهمهــا
االزدحــام المــروري والســامة المروريــة ،وتشــجيع النقــل
الجماعــي.

يمكــن القــول :إن عــام 2015م ،كان بامتيــاز عــام إطــاق
المشــاريع الرائــدة وتحقيــق اإلنجــازات الكبــرى ،حيــث اعتمــد
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه
اهلل) ،فــي شــهر أبريــل الماضــي مشــروع (مســار )2020
الــذي يشــمل تمديــد الخــط األحمــر لمتــرو دبــي مــن محطــة
(نخيــل هاربــر أنــد تــاور) إلــى موقــع معــرض إكســبو 2020
بطــول قرابــة  15كيلومتــرا ،ويضــم ســبع محطــات ،كمــا
اعتمــد ســموه تنفيــذ مشــروع مبنــى متحــف االتحــاد
بدبــي بتكلفــة  500مليــون درهــم ،واعتمــد خــال زيارتــه
لمقــر الهيئــة حزمــة مــن مشــاريع الطــرق وأنظمــة النقــل
الجماعــي التــي تعتــزم هيئــة الطــرق والمواصــات تنفيذهــا
لتلبيــة متطلبــات الخطــة االســتراتيجية إلمــارة دبــي ،2021
ومشــاريع تطويــر شــارع المطــار ،وشــارعي الوصــل وجميــرا،
وشــارع المدينــة العالميــة ،واعتمــد كذلــك تصميــم
محطــات مشــروع (مســار )2020لمتــرو دبــي ،كمــا اعتمــد
مؤخــرا تصاميــم معبــر الشــندغة الجديــد.
توجــت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي عــام 2015
بحصولهــا علــى ثمانــي جوائــز فــي برنامــج دبــي لــأداء
الحكومــي المتميــز فــي دورتــه الثامنــة عشــرة ،كمــا فــازت
الهيئــة بنصيــب األســد مــن جوائــز برنامــج حمــدان بــن محمد
للحكومــة الذكيــة  ،2015بعــد منافســة شــديدة مــع
هيئــات ودوائــر حكومــة دبــي حيــث فــازت بـــ  11جائــزة منهــا
تســع جوائــز علــى المســتوى المؤسســي وجائزتــان علــى
المســتوى الفــردي ،كمــا شــهد العــام المنصــرم تحويــل
جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة للمتعامليــن إلــى
خدمــات ذكيــة روعــي فــي تصميمهــا أن تكــون مبتكــره
وســهلة االســتخدام ،حيــث تــم االنتهــاء مــن تحويــل أكثــر
مــن  173خدمــة ُتقــدم عبــر عشــرة تطبيقــات ذكيــة تعمــل
علــى كل أجهــزة الهواتــف الذكيــة (أندرويــد ،وأبــل آيفــون،
وبــاك بيــري ،والوينــدوز) ،وأطلقــت الهيئــة خــال مشــاركتها
فــي معــرض جيتكــس  2015مشــروعين حضارييــن همــا
(المــول الذكــي) وهــو األول مــن نوعــه فــي العالــم ،الــذي

يتيــح لمســتخدمي متــرو دبــي التســوق عبــر شاشــة تفاعليــة
مبتكــرة ،وكذلــك مبــاردة تنفيــذ  100مظلــة مكيفــة
ذكيــة لمســتخدمي حافــات المواصــات العامــة ،مــزودة
باإلنترنــت المجانــي ،وتقــدم خدمــات متنوعــة للجمهــور،
ودشــنت الهيئــة فــي العــام الدراســي الحالــي (- 2015
 )2016خدمــة النقــل المدرســي لطــاب المــدارس الخاصــة
فــي دبــي.
إن المتتبــع لمســيرة الهيئــة منــذ تأسيســها فــي األول مــن
نوفمبــر عــام  ،2005ســيجد أن الهيئــة بذلــت جهــودا كبيــرة
لمواكبــة مســيرة التنميــة الشــاملة التــي تشــهدها إمــارة
دبــي فــي مختلــف القطاعــات ،وتحقيــق تطلعــات القيــادة
الرشــيدة فــي المرحلــة القادمــة ،ونعاهــد صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،علــى
االســتمرار فــي ترجمــة رؤيــة ســموه فــي تحقيــق الســعادة
للنــاس ،وأن نعمــل بــروح الفريــق الواحــد ،لتبقــى دبــي فــي
المقدمــة دائمــا ،وذلــك مــن خــال مواكبــة المتغيــرات
المحليــة والعالميــة ،وتحديــث االســتراتيجيات ،والتركيــز على
تعزيــز التكامــل فــي منظومــة النقــل الجماعــي .وســنركز
فــي المرحلــة القادمــة علــى تعزيــز التكامــل بيــن النقــل
والنشــاطات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وتوفيــر المزيــد مــن
خدمــات النقــل الذكيــة التــي تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة
ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
(رعــاه اهلل) ،فــي أن تكــون دبــي المدينــة األذكــى عالميــً
بحلــول عــام 2017
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أحــــــــداث

أحداث
شــهدت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي خــال عــام 2015
العديــد مــن األحــداث والفعاليــات المهمــة المؤثــرة.
نســتعرض فــي هــذا البــاب أهمهــا ،وأكثرهــا تأثيــرًا فــي عمــل
الهيئــة والمجتمــع.
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أحــــــــداث

حركة التطور مستمرة حتى يصل البنيان تمامه
نائب رئيس الدولة زار الهيئة واعتمد حزمة مشاريع
أبــدى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء،
حاكــم دبــي( ،رعــاه اهلل) ،ارتياحــه للمشــاريع التــي أمــر
بتنفيذهــا ،والتــي هــي قيــد التنفيــذ واإلنجــاز ،مؤكــدًا أن
حركــة التطــور فــي دبــي مســتمرة حتــى يصــل البنيــان
تمامــه ،ونحقــق األهــداف المرســومة ،التــي حددتهــا
اســتراتيجية دبــي  ،2021بحيــث تتواكــب ومســيرة
دولتنــا العزيــزة ،نحــو التقــدم ،وتوفيــر كل أســباب
ومقومــات العيــش الكريــم ،والحيــاة الرغيــدة لشــعبنا،
ولجميــع المقيميــن علــى أرض بالدنــا المعطــاء.
وبــارك ســموه جهــود المديــر العــام رئيــس مجلــس
المديريــن لهيئــة الطــرق والمواصــات ،وأعضــاء
المجلــس ،وكل العامليــن فــي هيئــة الطــرق
والمواصــات فــي دبــي ،ودعاهــم إلــى مزيــد مــن
اإلبــداع واالبتــكار ،والتميــز فــي األعمــال والمشــروعات،
التــي يخططــون لهــا ،وينفذونهــا فــي دبــي ،التــي
يتطلــع إليهــا الجميــع فــي الداخــل والخــارج ،نموذجــً
للحركــة والنشــاط والتطــور ،والعيــش اآلمــن المســتقر .

جــاء ذلــك خــال زيــارة ســموه لمبنــى هيئــة الطــرق
والمواصــات ،حيــث اســتمع لشــرح مفصــل حــول
المشــاريع التــي أمــر ســموه بتنفيذهــا ،مــن ســعادة
مطــر الطايــر المديــر العــام ،رئيــس مجلــس المديريــن
لهيئــة الطــرق والمواصــات.
واعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء،
حاكــم دبــي( ،رعــاه اهلل) حزمــة مــن مشــاريع الطــرق
وأنظمــة النقــل الجماعــي ،التــي تعتــزم هيئــة الطــرق
والمواصــات تنفيذهــا ،لتلبيــة متطلبــات الخطــة
االســتراتيجية إلمــارة دبــي  ،2021كمــا اعتمــد مشــاريع
تطويــر شــارع المطــار ،وشــارعي الوصــل وجميرا ،وشــارع
المدينــة العالميــة ،واطلــع على مشــروع شــارع الياليس
الــذي أنجزتــه الهيئــة ،ومشــروع تقاطــع الحــوض ،الــذي
تنفــذه الهيئــة حاليــً ،كمــا اعتمــد تصميــم محطــات
مشــروع (مســار  )2020الــذي يشــمل تمديــد الخــط
األحمــر لمتــرو دبــي ،مــن محطــة (نخيــل هاربــر أنــد
تــاور) ،إلــى موقــع معــرض إكســبو .2020

إكسبو 2020
كمــا اطلــع ســموه علــى مشــروع تطويــر شــارع المطــار،
الســتيعاب الزيــادة المتوقعــة فــي عــدد ركاب مطــار
دبــي الدولــي ،التــي يتوقــع أن تصــل إلــى قرابــة  95مليــون
مســافر عــام  ،2020وتشــمل التعديــات المخططــة
تطويــر تقاطــع الراشــدية ،إضافــة إلــى تقاطعــات شــارع
المطــار ،مــع كل مــن شــارع الــدار البيضــاء ،وشــارع مراكــش،
وشــارع نــد الحمــر ،وستســهم هــذه التعديــات فــي رفــع
مســتوى الســامة المروريــة ،وخفــض زمــن الرحلــة علــى
شــارع المطــار ،بــدءًا مــن شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد،
حتــى شــارع الــدار البيضــاء ،مــن  30دقيقــة ،إلــى  5دقائــق،
مــع خفــض زمــن االنتظــار ،علــى تقاطــع الراشــدية،
من  13دقيقة إلى دقيقة واحدة.

واطلــع ســموه علــى مشــروع توســعة وتطويــر شــارع
الياليــس ،الــذي أنجزتــه الهيئــة بطــول  9كــم ،وبســعة
 4مســارات فــي كل اتجــاه ،كمــا اطلــع ســموه علــى ســير
العمــل فــي مشــروع تقاطــع الحــوض ،الواقــع بيــن شــارعي
الشــيخ محمــد بــن زايــد والياليــس ،الــذي تنفــذه الهيئــة
حاليــً ،ويتوقــع االنتهــاء مــن تنفيــذه نهايــة عــام ،2016
ويشــمل المشــروع تطويــر دوار الحــوض القائــم حاليــً،
وتحويلــه مــن دوار يعمــل بإشــارات ضوئيــة ،إلــى تقاطع ُحـــر
مجســر ،روعــي فيــه اســتيعابه لمســار قطــار االتحــاد.
وتشــمل حزمــة مشــاريع الطــرق المحيطــة بمعــرض
إكســبو  2020أيضــً ،مشــروع تطويــر الطــرق الموازيــة
فــي منطقــة الحدائــق ،ومشــروع تطويــر شــارع المدينــة
الجامعيــة ،ومشــروع تطويــر شــارع الفــي ،ومشــروع تنفيــذ
شــبكة الطــرق الخارجيــة ،والمداخــل والمخــارج المؤديــة
لموقــع معــرض إكســبو ،ويتوقــع إنجــاز هــذه المشــاريع
فــي األعــوام  2018و 2019و.2020

وقال« :على بركة اهلل سيروا ووفقكم اهلل لخدمة بلدكم وشعبنا الكريم».
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تصاميم المحطات

شارعا الوصل وجميرا
واعتمــد ســموه مشــروع تطويــر شــارعي الوصــل وجميــرا،
الــذي يتضمــن تحويــل الحركــة المروريــة علــى شــارع جميــرا،
وشــارع الوصــل إلــى حركــة باتجــاه واحــد ،مــع عقــارب
الســاعة وبأربعــة مســارات ،بحيــث يكــون اتجــاه حركة الســير
علــى شــارع الوصــل باتجــاه بــرج العــرب ،وعلــى شــارع جميــرا
باتجــاه شــارع الثانــي مــن ديســمبر ،كمــا يتضمــن المشــروع
تعديــات علــى التقاطــع الــذي يربــط شــارع أم الشــيف،
وشــارع الشــيخة لطيفــة علــى شــارع الشــيخ زايــد ،وتنفيــذ
 17محــورًا عموديــً ،لتســهيل االنتقــال بيــن شــارعي الوصــل
وجميــرا ،كمــا يشــمل تنفيذ مســارات خاصة للمشــاة ،وأخرى
للدراجــات الهوائيــة ،إلــى جانــب تجميــل المنطقــة المحيطة
بحــرم الطريــق ،ومواقــف ســيارات موازيــة للشــارعين.
واســتمع ســموه لشــرح عمــا جــرى إنجــازه فــي مشــروع
مداخــل جزيــرة (بلووتــرز) ،أحــد المشــاريع المتفــردة ،قبالــة
شــاطئ جميــرا بيتــش ريزيدنــس ،ويشــمل المشــروع،
الــذي بلغــت نســبة إنجــازه  50%إنشــاء جســر يمتــد مــن
جزيــرة بلووتــرز الواقعــة مقابــل شــاطئ جميــرا بييتــش
ريزيدنــس ،إلــى تقاطــع بحيــرات جميــرا (تقاطــع  )5.5علــى
شــارع الشــيخ زايــد ،ويتكــون الجســر مــن مســارين فــي كل
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اتجــاه ،بطــول حوالــي  1400متــر ،إضافــة إلــى تخصيــص
مســارات لنظــام النقــل الشــخصي ،ومنحــدرات إضافيــة
علــى تقاطــع بحيــرات جميــرا ،وتوفيــر طريــق خدمــة علــى
شــارع الشــيخ زايــد ،يــؤدي إلــى الجزيــرة بطــول  1500متــر،
ويوفــر الجســر حركــة حــرة للقادميــن مــن جهــة دبــي،
علــى شــارع الشــيخ زايــد إلــى جزيــرة بلووتــرز ،والقادميــن مــن
جهــة أبوظبــي ،وشــارع الخيــل عبــر شــارع قــرن الســبخة إلــى
الجزيــرة ،وكذلــك توفيــر حركــة حــرة للمــرور المتجــه مــن
الجزيــرة إلــى دبــي وأبوظبــي ،مــن خــال شــارع الشــيخ زايــد،
وشــارع الخيــل عبــر شــارع قــرن الســبخة جنوبــً.
واطلــع ســموه علــى ســير العمــل فــي مشــروع الحفــر،
وفتــح القنــاة المالحيــة أســفل الجســر المــؤدي إلــى جــزر
ديــرة ،الــذي يشــمل بنــاء منحــدرات لربــط الجســر الغربــي مع
شــارع الخليــج ،بيــن دوار مينــاء الحمريــة (شــارع أبــو هيــل)،
ودوار مستشــفى دبــي (شــارع أبــو بكــر الصديــق) ،وتوفيــر
ربــط مؤقــت بشــبكة الطــرق القائمة ،وإزالــة الســدود الترابية
التــي تعتــرض القنــاة المالحيــة ،واإلبقــاء علــى الســد الترابــي
القائــم بالقــرب مــن بحيــرة الممــزر منفــذًا لجزيــرة الممــزر،
كمــا اعتمــد ســموه مشــروع تطويــر الطــرق والتقاطعــات،
حــول المدينــة العالميــة ،والســوق الصينــي ،الــذي ســيجري
البــدء بتنفيــذه عــام .2016

واعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
تصاميــم أشــكال محطــات المتــرو فــي مشــروع (مســار
 ،)2020وتشــمل أربعــة أنمــاط مختلفــة ،هــي المحطــة
األيقونــة ،داخــل موقــع معــرض إكســبو ،التــي صممــت
علــى شــكل األجنحــة ،لكــي تعكــس انطــاق مدينــة دبــي
نحــو االبتــكار ،والمحطــة التبادليــة ،للربــط مــع الخــط األحمــر
لمتــرو دبــي ،عنــد محطــة نخيــل هاربــر انــد تــور ،والمحطــات
العلويــة واألرضيــة ،التــي كان تصميمهــا لتوفيــر طاقــة
اســتيعابية أكبــر مــن المحطــات الموجــودة حاليــً ،فــي
الخــط األحمــر.
ويشــمل مشــروع مســار  2020تمديــد الخــط األحمــر لمتــرو
دبــي ،مــن محطــة (نخيــل هاربــر أنــد تــاور) ،إلــى موقــع
معــرض إكســبو  2020بطــول قرابــة  15كيلومتــرًا ،ويضــم
ســبع محطــات ،حيــث روعــي فــي إعــداد هــذه الخطــة

تحقيــق االســتدامة فــي المشــروع ،بحيــث يربــط المســار
موقــع معــرض إكســبو ،مــرورًا بعــدد مــن المشــاريع
والمواقــع الحيويــة فــي المنطقــة ،ويبــدأ (مســار  )2020من
محطــة نخيــل هاربر انــد تاورز ،ويمتــد لمســافة  15كيلومترًا،
منهــا  11كيلومتــرا فــوق مســتوى ســطح األرض ،وأربعــة
كيلومتــرات تحــت مســتوى ســطح األرض ،ويضــم ســبع
محطــات ،منهــا خمــس محطــات مرتفعــة ،ومحطتــان
تحــت مســتوى األرض ،والمشــروع يخــدم مناطــق ذات
كثافــة ســكانية ،تتــراوح بيــن المتوســطة والمرتفعــة ،مثــل
مناطــق الحدائــق ،وديســكفري جاردنــز ،والفرجــان ،وجميــرا
جولــف اســتيت ،ومجمــع دبــي لالســتثمار ،حيــث يقــدر عــدد
ســكان الذيــن يخدمهــم هــذا المســار ،بنحــو  240ألــف
نســمة ،وتســتغرق الرحلــة مــن منطقــة مرســى دبــي ،إلــى
موقــع المعــرض  16دقيقــة.
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ب الهيئة في المقدمة
(دبي لألداء الحكومي المتميز) ينصـِّ ُ
ثمان من جوائز البرنامج
محمد بن راشد يكرم الهيئة عن
ٍ
كــرم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء،
حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،بحضــور ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي،
رئيــس المجلــس التنفيــذي ،وســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم دبــي،
نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي ،الفائزيــن مــن الهيئــات والدوائــر والمؤسســات فــي دبــي ،ضمــن برنامــج
دبــي لــأداء الحكومــي المتميــز ،فــي دورتــه الثامنــة عشــرة ،وذلــك فــي احتفــال مهيــب ،أقيــم فــي مركــز
دبــي التجــاري العالمــي ،حيــث تصــدرت هيئــة الطــرق والمواصــات المكرميــن ،بحصولهــا علــى ثمانــي
جوائــز.
حضــر الحفــل الــذي بــدأ بالســام الوطنــي ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم رئيــس هيئــة دبــي
للطيــران المدنــي ،الرئيــس األعلــى لمجموعــة طيــران اإلمــارات ،ومعالــي محمــد إبراهيــم الشــيباني ،المديــر
العــام لديــوان صاحــب الســمو حاكــم دبــي ،ومعالــي الفريــق ضاحــي خلفــان تميــم ،نائــب رئيس الشــرطة
واألمــن العــام بدبــي ،وســعادة جمعــة الماجــد رئيــس مؤسســة جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث ،الــى
جانــب رؤســاء ومديــري الهيئــات والدوائــر والمؤسســات الحكوميــة فــي دبــي ،وأكثــر مــن ثالثــة آالف
موظــف عمومــي ،اكتظــت بهــم قاعــة اآلرينــا فــي المركــز التجــاري.
وقــد حصــدت هيئــة الطــرق والمواصــات العــدد األكبــر مــن الجوائــز وكان لســعادة مطــر الطايــر المديــر
العــام ،رئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي ،شــرف الوقــوف علــى منصــة
التكريــم مــرات عــدة إلــى جانــب صاحــب الســمو نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي،
وســمو ولــي عهــده رئيــس المجلــس التنفيــذي ،مــع فــرق عملــه وموظفيــه ،وســط حمــاس وتصفيــق
الحضــور ،وثنــاء وتهنئــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وســمو الشــيخ حمــدان بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،للطايــر والمديريــن والموظفيــن المكرميــن.
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أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم أن كل تميــز فــي الحكومــة
يســتحق الشــكر ،وكل مبــدع يســتحق الفخــر ،وكل إنجــاز مــن أجــل أبنــاء الوطــن،
يســتحق أن يبقــى فــي ذاكــرة الوطــن.
وقــال ســموه فــي تدويــن عبــر (تويتــر) بعــد أن كـ ّـرم الجهــات والفــرق واألفــراد الفائزين
فــي دورة برنامــج دبــي لــأداء الحكومــي المتميــز الثامنــة عشــرة( :إنجــازات رائــدة،
وطاقــات حكوميــة هــي مفخــرة).
وأضــاف :قبــل  18عامــً اشــتكى لــي بعــض المســؤولين ،مــن أن برنامــج التميــز
يشــغلهم عــن وظائفهــم األساســية ،اليــوم أصبحــت الوظيفــة األساســية لنــا جميعــً
هــي التميــز.
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خــال حفــل التكريــم ،بــادر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
بكلمــة مقتضبــة ومرتجلــة ،أعــاد مــن خاللهــا ذاكــرة المســؤولين إلــى  18عامــً خلــت،
حيــن أعلــن ســموه أنــه أمــر بإطــاق البرنامــج الكتشــاف المواهــب الوطنيــة فــي الدوائــر
والمؤسســات الحكوميــة ،وتحفيــز الموظفيــن والموظفــات علــى التنافــس فــي
اإلبــداع واالبتــكار ،وطــرح األفــكار البنــاءة ،التــي تســهم فــي تطويــر وتحســين األداء
الحكومــي.
وخاطــب ســموه الحضــور قائ ـ ً
ا :اآلن ،وبعــد أكثــر مــن  18عامــً ،أصبحتــم تتنافســون
علــى الفــوز بجوائــز هــذا البرنامــج ،وتتســابقون فــي العمــل وتحقيــق النجــاح ،الــذي
يؤهلكــم لنيــل شــرف التكريــم علــى هــذه المنصــة.
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مهبط األحالم
اختتــم االحتفــال بالتقــاط الصــور التذكاريــة لصاحــب الســمو راعــي الحفــل ،وســمو ولــي عهــد دبــي ،والمكرميــن والمكرمــات،
ثــم ألقــى ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم قصيــدة شــعرية فــي المناســبة ،هنــأ دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،والهيئــات والمؤسســات والمكرميــن تحــت عنــوان (مهبــط األحــام).

ست جوائز على المستوى المؤسسي

34

.1
.2
.3
.4

فازت الهيئة وللسنة الثانية على التوالي بجائزة الجهة الراعية لإلبداع.
سجلت إنجازًا كبيرًا بفوزها ألول مرة بجائزة أفضل نتيجة لرضا المتعاملين (الجهات الكبيرة).
فازت الهيئة بجائزة الفكرة المبدعة ،عن مبادرة( :الرحالت الذكية).
فازت الهيئة بجائزة المبادرة اإلدارية المتميزة ،عن مبادرة( :لبيه).

.5
.6

فازت الهيئة بجائزة فريق العمل المتميز ،عن فريق ( ،)11الذي أشرف على إنجاز مشروع ترام دبي.
نالت الهيئة جائزة فئة المشروع الحكومي المشترك ،مع دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري( :أيادي دبي).

.7
.8

على المستوى الفردي فازت الهيئة بجائزة الموظف المبدع( :خليفة حميد بن ذيبان).
وفازت الهيئة بجائزة الجندي المجهول( :عبد الحليم مانو).
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حاكم دبي يكرم الهيئة لفوزها بجائزة دبي للجودة
كــرم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء،
حاكــم دبــي( ،رعــاه اهلل) ،بحضــور ســمو الشــيخ
مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
حاكــم دبــي ،نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي ،وســمو
الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رئيــس
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،الفائزيــن
بجائــزة دبــي للجــودة ،فــي إطــار برنامــج جوائــز التميــز
لقطــاع األعمــال فــي الدولــة ،الــذي تنظمــه دائــرة
التنميــة االقتصاديــة ،منــذ إحــدى وعشــرين ســنة.

وكــرم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،ســعادة مطــر الطايــر ،المديــر العــام رئيــس
مجلــس المديريــن فــي الهيئــة ،بحضــور أحمــد هاشــم
بهروزيــان المديــر التنفيــذي لمؤسســة الترخيــص ،لفــوز
مؤسســة الترخيــص فــي هيئــة الطــرق والمواصــات
بجائــزة دبــي للجــودة لعــام .2015
وتعــد الهيئــة أول جهــة حكوميــة تفــوز بهــذه الجائزة،
التــي تعــد مــن أهــم الجوائــز التــي ُتعنــى بالجــودة
فــي المنطقــة ،وهــي تعتمــد علــى نمــوذج التميــز،
المعتمــد لــدى المؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة.

 26مليون درهم مكرمة محمد بن راشد لمالك أرقام لوحات األجرة
أمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء (رعــاه اهلل) ،بصفتــه
حاكمــا إلمــارة دبــي ،بصــرف  26مليونــً و 608آالف درهــم ،ألصحــاب أرقــام ســيارات األجــرة الخاصــة بالمواطنيــن،
المشــغلة مــن قبــل مؤسســة تاكســي دبــي ،وشــركات االمتيــاز ،بهيئــة الطــرق والمواصــات ،البالــغ عددهــا  6652لوحــة.
ونفذت هيئة الطرق والمواصالت أمر سموه بتسليم المكرمة لمستحقيها ،إضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنويًا.
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حاكم دبي وولي عهده يتفقدان جناح الهيئة في جيتكس
تفقــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،جنــاح
هيئــة الطــرق والمواصــات ،فــي معــرض جيتكــس  ،2015وذلــك
خــال جولتــه التفقديــة للمعــرض ،فــي دورتــه الخامســة والثالثيــن،
وهــو المعــرض األكبــر لإللكترونيــات االســتهالكية ،فــي الخليــج
العربــي والمنطقــة العربيــة ،وشــارك فيــه  3900شــركة وجهــة
حكوميــة وخاصــة ،مــن داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وخارجهــا ،وتعــرض أحــدث تقنياتهــا فــي قطــاع االتصــال والهواتــف
النقالــة الذكيــة ،والحلــول التقنيــة واالبتــكارات فــي هــذا المجــال.
وكان ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي
عهــد دبــي ،رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي إمــارة دبــي ،قــد افتتــح
المعــرض فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي ،وأطلــق فــي أول
يــوم للمعــرض ،المنصــة الموحــدة األولــى مــن نوعهــا للخدمــات
الحكوميــة الذكيــة «دبــي اآلن» ،التــي تـُــمكن المتعامليــن مــن
الوصــول إلــى كل الخدمــات وإجــراء المعامــات كافــة.
وتوقــف ســمو ولــي عهــد دبي في جنــاح هيئــة الطــرق والمواصالت
واســتمع إلــى شــرح مــن ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس
مجلــس المديرين.
كمــا تفقــد المعــرض ســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،وعــدد كبيــر مــن الشــيوخ والــوزراء وكبــار المســؤولين،
الذيــن اطلعــوا علــى حزمــة جديــدة مــن الخدمــات الذكيــة ،التــي
تقدمهــا الهيئــة للمتعامليــن ،فــي معــرض جيتكــس  ،2015ومــن
بينهــا (المــول الذكــي) ،األول مــن نوعــه فــي العالــم ،الــذي يتيــح
لمســتخدمي متــرو دبــي التســوق االفتراضــي ،عبــر شاشــة تفاعليــة
مبتكــرة ،كمــا اطلعــوا علــى مبــادرة تنفيــذ  100مظلــة مكيفــة
ذكيــة ،لمســتخدمي حافــات المواصــات العامــة ،مــزودة باإلنترنــت
المجانــي ،وتقــدم خدمــات متنوعــة للجمهــور ،كمــا اطلعــوا علــى
أحــدث إصداراتهــا مــن التطبيقــات والخدمــات الذكيــة.
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حمدان بن محمد يزور الهيئة ويوجه الستخدام أحدث التقنيات
اطلــع ســمو الشــيخ حمــدان بن محمد بــن راشــد آل مكتوم،
ولــي عهــد دبــي ،رئيــس المجلــس التنفيــذي ،على المشــاريع
التــي تعتــزم الهيئــة تنفيذهــا ،لتلبيــة متطلبــات اســتضافة
دبــي لمعــرض اكســبو  ،2020التــي تشــمل تنفيــذ (مســار
 ،)2020لتمديــد الخــط األحمــر لموقــع المعــرض ،وكذلــك
تنفيــذ مشــاريع الطــرق المؤديــة ،والمحيطــة بالمعــرض،
كمــا اطلــع ســموه علــى مشــاريع الطــرق حــول مطــار دبــي
الدولــي ،ومركــز التحكــم الموحــد ألنظمــة النقــل والمــرور
فــي دبــي ،وكذلــك مشــروع المركبــات الذكيــة التــي تعمــل
دون ســائق ،ومشــروع التلفريــك ،ومشــروع تطويــر شــارعي
الوصــل وجميــرا.
وأعــرب ســموه خــال زيارتــه لمقر هيئــة الطــرق والمواصالت،
التــي رافقــه فيهــا الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم بــن جمعــة
آل مكتــوم ،عــن ارتياحــه لمشــاريع الهيئــة وخططهــا
التطويريــة ،فــي مجــال بنــاء شــبكة طــرق عالميــة
المواصفــات ،وبنيــة تحتيــة رائــدة علــى مســتوى المنطقــة.
واســتمع ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،فــي مســتهل الزيــارة إلــى شــرح مــن ســعادة مطــر
الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس المديريــن للهيئــة ،عــن
مشــروع (مســار  ،)2020الــذي يشــمل تمديــد الخــط األحمــر
لمتــرو دبــي ،مــن محطــة نخيــل هاربــر انــد تــاورز ،لموقــع
معــرض إكســبو بطــول  15كيلومتــرًا ،منهــا  11كيلومتــرًا
فــوق مســتوى ســطح األرض ،وأربعــة كيلومتــرات تحــت
مســتوى ســطح األرض ،ويضــم ســبع محطــات ،منهــا
خمــس محطــات مرتفعــة ،ومحطتــان تحــت مســتوى
األرض ،مشــيرًا إلــى أن المشــروع يخــدم مناطــق ذات كثافــة
ســكانية تتــراوح بيــن المتوســطة ،والمرتفعــة ،مثــل مناطــق
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الحدائــق ،وديســكفري جاردنــز ،والفرجــان ،وجميــرا جولــف
اســتيت ومجمــع دبــي لالســتثمار ،حيــث يقــدر عــدد ســكان
الذيــن يخدمهــم هــذا المســار بنحــو  240ألــف نســمة،
وتســتغرق الرحلــة مــن منطقــة مرســى دبــي إلــى موقــع
المعــرض  16دقيقــة.
كمــا اطلــع ســموه علــى شــبكة الطــرق والتقاطعــات
الضروريــة لخدمــة المعــرض ،وتتضمــن عــدة محــاور
وتقاطعــات ،منهــا محــور شــارع الياليــس ،والتقاطعــات
الواقعــة عليــه ،إضافــة إلــى تطويــر طريــق جبــل علــي
لهبــاب ،وتوســعة الجــزء األخيــر مــن شــارع محمــد بــن
زايــد ،ومحــور شــارع المدينــة الجامعيــة ،وتطويــر بعــض
التقاطعــات الطبقيــة ،علــى الطــرق المحيطــة بموقــع
المعــرض ،وكذلــك إنشــاء مواقــف ســطحية فــي خمســة
مواقــع مختلفــة ،بســعة إجماليــة مقدارهــا  44ألــف
موقــف لخدمــة زوار المعــرض ،إضافــة إلــى مشــروع تطويــر
شــارع المطــار ،الســتيعاب الزيــادة المتوقعــة فــي عــدد
مســتخدمي مطــار دبــي الدولــي ،التــي يتوقــع أن تصــل إلــى
قرابــة  92مليونــا ،و 500ألــف مســافر فــي عــام .2020
وتشــمل التعديــات المخططــة تطويــر تقاطــع الراشــدية،
إضافــة إلــى تقاطعــات شــارع المطــار ،مــع كل مــن
شــارع الــدار البيضــاء ،وشــارع مراكــش ،وشــارع نــد الحمــر،
وستســهم هــذه التعديــات فــي رفــع مســتوى الســامة
المروريــة ،وخفــض زمــن الرحلــة علــى شــارع المطــار ،بــدءًا
مــن شــارع الشــيخ محمــد بن زايــد ،حتــى شــارع الــدار البيضاء،
مــن  30دقيقــة إلــى  5دقائــق ،مــع خفــض زمــن االنتظــار
علــى تقاطــع الراشــدية ،مــن  13دقيقــة إلــى دقيقــة
واحــدة ،وخفــض زمــن االنتظــار علــى تقاطــع مراكــش مــن
 7دقائــق إلــى دقيقــة واحــدة.
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واطلــع ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،علــى مشــروع مركــز التحكــم الموحــد ،ألنظمــة
النقــل والطــرق ،إلدارة الحركــة المتعلقــة بالمعــرض
بشــكل متكامــل ،كمــا اطلــع علــى مبــادرة المركبــات
الذكيــة ،التــي تعمــل دون ســائق فــي دبــي ،حيــث تــدرس
الهيئــة ،توظيــف أحــدث التقنيــات العالميــة فــي مجــال
التنقــل الذكــي ،الســتخدامها فــي معــرض إكســبو ،2020
ووجــه ســمو ولــي عهــد دبــي الســتخدام أحــدث التقنيــات،
فــي المركبــات الذكيــة ،وأن يكــون النظــام مرنًا ،ويســتوعب
التطــور الســريع ،فــي مجــال التقنيــات الحديثة.
واســتمع ســمو ولــي عهــد دبــي ،إلــى شــرح مــن ســعادة
مطــر الطايــر ،عــن مشــروع التلفريــك الــذي يربــط محطــة

44

| التقرير السنوي لعام 2015

الخــور لمتــرو دبــي مــع فســتيفال ســيتي ،بطــول قرابــة
 1200متــر ،ليكــون معلمــً ســياحيًا جديــدًا فــي إمــارة دبــي،
ويســهم فــي التشــجيع علــى اســتخدام وســائل النقــل
الجماعــي ،كمــا اســتمع لشــرح عــن مشــروع تطويــر شــارعي
الوصــل وجميــرا ،الــذي يشــمل تنفيــذ مســارات خاصــة
للمشــاة ،وأخــرى للدراجــات الهوائيــة ،إلــى جانــب تجميــل
المنطقــة المحيطــة بحــرم الطريــق ،كمــا اطلــع ســموه
علــى المخطــط الخــاص بتنفيــذ مســار الدراجــات الهوائيــة
فــي كورنيــش جميــرا ،ووجــه ســموه لدراســة اســتمرارية
الحركــة ،ونقــاط الوقــوف علــى طــول المســار ،واطلــع
كذلــك علــى العــرض الفنــي لتطويــر منصــة التصويــر،
بالقــرب مــن حديقــة أم ســقيم.
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بــارك ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهد دبــي رئيس المجلــس التنفيــذي ،جميع المشــاريع
التــي عرضــت علــى ســموه خــال الزيــارة ،كمــا بــارك جهــود فــرق العمــل فــي الهيئــة ،مــن المديــر العــام رئيــس مجلــس
المديريــن للهيئــة ،والمهندســين والفنييــن واإلدارييــن ،الذيــن يســاهمون بكفاءاتهــم وطاقاتهــم اإليجابيــة ،فــي دفــع
عجلــة التقــدم والتحديــث ،فــي مدينــة دبــي ،لتكــون خيــر مضيــف إلكســبو  ،2020وتعكــس الصــورة الناصعــة البيضــاء
لحضــارة شــعبنا ،وثقافتــه وكــرم ضيافتــه.
ودعــا ســموه إلــى بــذل كل الجهــود الضروريــة ،وتســخير جميــع اإلمكانــات البشــرية ،والتقنيــة ،لتظهــر دولتنــا الحبيبــة
بمظهــر مشــرف ،فــي عيــون زوار دبــي إكســبو  ،2020تجســيدًا لرؤيــة وتطلعــات قيادتنــا المعطــاء.
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حمدان بن راشد يزور جناح الهيئة في (ويتيكس )2015
تفقــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
حاكــم دبــي ،وزيــر الماليــة ،جنــاح هيئــة الطــرق والمواصــات،
فــي معــرض تكنولوجيــا الميــاه والطاقــة والبيئــة
(ويتيكــس)  ،2015الــذي نظمــه مجلــس دبــي للطاقــة،
وهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،بمشــاركة دوليــة واســعة،
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مــن الهيئــات والمؤسســات والدوائــر الحكوميــة ،وشــبه
الحكوميــة ،وكبــرى الشــركات العالميــة المتخصصــة
فــي هــذا المجــال ،واســتعرضت الهيئــة خاللــه حزمــة مــن
المبــادرات ،التــي تؤكــد اهتمامهــا وحرصهــا علــى تعزيــز
مفهــوم االســتدامة البيئيــة.

أحمد بن سعيد كرم الفائزين

 11جائزة للهيئة في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية
كــرم ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم ،النائــب
الثانــي لرئيــس المجلــس التنفيــذي إلمــارة دبــي ،رئيــس هيئــة
دبــي للطيــران ،الرئيــس األعلــى لمجموعــة طيــران اإلمــارات،
الهيئــات والمؤسســات واألفــراد الفائزيــن بجوائــز برنامــج
حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة  ،2015فــي الحفــل
الســنوي الــذي أقيــم فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي

بحضــور ســمو الشــيخة لطيفــة بنــت محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس هيئــة دبــي للثقافــة والفنــون،
ومعالــي الفريــق ضاحــي خلفــان تميــم ،نائــب رئيــس
الشــرطة واألمــن العــام بدبــي ،وعبــد اهلل الشــيباني األميــن
العــام للمجلــس التنفيــذي فــي دبــي ،وعــدد مــن مديــري
الدوائــر الحكوميــة والقيــادات التنفيذيــة.
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تكريم للفائزين
واســتهل الحفــل الســنوي للجائــزة بالســام الوطنــي ثــم
تبعــه عــرض فنــي مبتكــر يعبر عــن أثــر الخدمــات الحكومية
الرائــدة فــي إســعاد النــاس وتحقيــق مصالحهــم ،وأعلــن
خــال الحفــل اســم الجهــة التــي حصلــت علــى العــدد
األكبــر مــن أصــوات الجمهــور فــي عمليــة التصويــت التــي
جــرى إطالقهــا علــى  12مبــادرة حكوميــة فــي بدايــة
نوفمبــر  ،2015وفــازت دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري
برايــة برنامــج حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة ،التــي
ســتحملها لمــدة عــام كامــل.

نصيب األسد
أعــرب ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،عــن ســروره بفــوز
هيئــة الطــرق والمواصــات بـــ  11جائــزة فــي الــدورة الثالثــة
لبرنامــج حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة ،حيــث فازت
الهيئــة بنصيــب األســد بجوائــز مختلــف فئــات البرنامــج بعــد
منافســة شــديدة مــع هيئــات ودوائــر حكومــة دبــي.
وأكــد الطايــر أن برنامــج حمــدان بــن محمــد للحكومــة
الذكيــة يعــد حافــز ُا قويــً لتنافــس الهيئــات والدوائــر
الحكوميــة لتطويــر منظومــة العمــل الحكومــي ،وتقديــم
أفضــل الخدمــات للمتعامليــن لتحقيــق رؤيــة وتوجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
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(رعــاه اهلل) ،وســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيذي ،وســمو
الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
حاكــم دبــي نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي ،بالتحــول
نحــو المدينــة الذكيــة وجعــل إمــارة دبــي المدينــة األذكــى
فــي العالــم ،مــن خــال تقديــم خدمــات وأداء يفــوق
توقعــات المتعامليــن وصــو ً
ال إلــى إســعاد النــاس ،مشــيرًا
إلــى أن البرنامــج أوجــد بنيــة تحتيــة قويــة تؤهــل حكومــة
دبــي لتحقيــق غايتهــا فــي أن تكــون أذكــى مدينــة فــي
العالــم.

11=1+1
11

وقــال ســعادة مطــر الطايــر :نشــعر بالفخــر بهــذا الفــوز
الكبيــر والتتويــج بالحصــول علــى نصيــب األســد بجوائــز
برنامــج حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة حيــث فــازت
الهيئــة بـــ  11جائــزة مؤكــدًا أن هيئــة الطــرق والمواصــات
ســتظل تفتخــر بأنهــا أول جهــة حكوميــة تشــرفت برفــع
رايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد فــي مقرهــا الرئيــس
لفوزهــا بجائــزة أفضــل خدمــة حكوميــة وفقــً لتصويــت
الجمهــور عــن مبــادرة المتــرو الســريع ،وهــي وســام فخــر
لجميــع العامليــن فــي الهيئــة ،وحافــز لبــذل المزيــد مــن
الجهــود لخدمــة المتعامليــن ،والوصــول إلــى صــوت
المتعامــل ،بوصفــه المدخــل الرئيــس لتطويــر خدمــات
الهيئــة.
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احتفال بالفوز بالجوائز
احتفلــت هيئــة الطــرق والمواصــات بفوزهــا بـــ  11جائــزة
فــي برنامــج حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة ،حيــث
قــام ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس
المديريــن ،والمديــرون التنفيذيــون ومديــرو اإلدارات فــي
الهيئــة بقطــع قوالــب أكثــر مــن  11كعكــة ،احتفــا ً
ال بهــذا
اإلنجــاز الكبيــر.
وأثنــى ســعادة مطــر الطايــر علــى جهــود الموظفيــن
وإصرارهــم علــى التميــز والمثابــرة فــي عملهــم ،مؤكــدًا
أن فــوز الهيئــة بنصيــب األســد هــو ثمــرة تفانــي جميــع
الموظفيــن فــي الهيئــة ،وعملهــم بــروح الفريــق الواحــد،
وحرصهــم علــى مواكبــة التطــورات المتالحقــة فــي شــتى
المجــاالت ،وتطبيــق مفاهيــم إداريــة حديثــة ،واالرتقــاء
بمســتوى أدائهــا واالهتمــام بمواردهــا البشــرية ،وتشــجيع
روح االبتــكار واإلبــداع فــي بيئــة العمــل.
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وتلقــت هيئــة الطــرق والمواصــات العديــد مــن برقيــات
وباقــات التهانــي بمناســبة فوزهــا بـــ  11جائــزة فــي برنامــج
حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة ،حيث تلقى ســعادة
مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن،
تهنئــة القيــادة العامــة لشــرطة دبــي ،نقلهــا ســعادة اللــواء
عبــد الرحمــن رفيــع مســاعد القائــد العــام لشــرطة دبــي
لشــؤون خدمــة المجتمــع والتجهيــزات ،أعــرب خاللهــا عــن
خالــص تهانــي ســعادة اللــواء خميــس مطــر المزينــة القائــد
العــام لشــرطة دبــي بالتتويــج الكبيــر للهيئــة.
كمــا تلقــت الهيئــة تهنئــة مماثلــة مــن هيئــة كهربــاء وميــاه
دبــي ،نقلهــا المهنــدس وليــد ســلمان النائــب التنفيــذي
للرئيــس لالســتراتيجية وتطويــر األعمــال ،أعــرب خاللهــا عــن
خالــص تهانــي ســعادة ســعيد محمــد الطايــر ،العضــو
المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
بهــذه المناســبة.
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أحمد بن محمد يكرم الفائزين
في (النقل المستدام) 7
تحــت رعايــة ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد
بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي ،رئيس
المجلــس التنفيــذي ،كــرم ســمو الشــيخ
أحمــد بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم ،رئيس
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
الهيئــات والمؤسســات واألفــراد الفائزيــن
فــي الــدورة الســابعة لجائــزة دبــي للنقــل
المســتدام  ،2014التــي تعــد إحــدى مبــادرات
هيئــة الطــرق والمواصــات ،وجــرى إطالقهــا
لتحفيــز القطاعيــن العــام والخــاص ،علــى
المســاهمة فــي تقليــل االزدحــام المــروري،
والمحافظــة علــى البيئــة.
كمــا كــرم ســموه المؤسســات والشــركات
الراعيــة لجائــزة دبــي للنقــل المســتدام،
وأعضــاء لجنــة تحكيــم الجائــزة ،برئاســة
الســيد عيســى عبدالرحمــن الدوســري.
وفــي ختــام الحفــل تلقــى ســمو الشــيخ
أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،درعًا
تذكاريــة علــى شــكل ســاعة موســوعية،
تجســد إنجــازات دبــي مــن ســعادة مطــر
الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس
المديريــن فــي الهيئــة.
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المكرمون:
فئة إدارة التنقل:

موانــئ دبــي العالميــة ـ المركــز األول ،وذلــك عــن
مشــروع مركــز التحكــم المــروري فــي موانــئ
دبــي.
طيــران اإلمــارات ـ المركــز الثانــي ،عــن مبــادرة نقــل
طواقــم الطيــران.
اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب ـ المركــز
الثالــث ،عــن مبــادرة العمــل مــن المنــزل.

فئة سالمة النقل:

شــركة الرســتماني للنقليــات( :كار) ـ المركــز
األول ،عــن نظــام( :إدارة أســطول مدفوعــة
بالتكنولوجيــا لالســتخدام الفعــال للمــوارد
والنقــل اآلمــن).
مركــز دبــي التجــاري العالمــي ـ المركــز الثانــي،
عــن مبــادرة( :الســامة علــى الطرقــات تبــدأ مــن
عنــدك).
مؤسســة ناصــر بــن عبــد اللطيــف الســركال
ـ المركــز الثالــث ،عــن مبــادرة بعنــوان( :رفــع
مســتوى ســامة اإلطــارات يرفــع مســتوى
الســامة فــي الطرقــات).

فئة الحفاظ على البيئة:

مركــز تنظيــم النقــل بســيارات األجــرة فــي
أبوظبــي ـ المركــز األول ،عــن مبادرتــه فــي خفــض
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االنبعاثــات الكربونيــة ،الناتجــة عــن تشــغيل
مركبــات األجــرة العامــة ،فــي إمــارة أبوظبــي.
بلديــة دبــي ـ المركــز الثانــي ،عــن مبــادرة دوام بــا
مركبــات.
شــركة أدناتكــو وأنجســكو ـ المركــز الثالــث ،عــن
مبــادرة الدفــة.

فئة تنقل ذوي اإلعاقة:

مؤسســة مواصــات اإلمــارات ـ المركــز األول ،عــن
مبــادرة( :أصــل بأمــان).
طيــران اإلمــارات ـ المركــز الثانــي ،عــن مبــادرة
خدمــة التوصيــل مــع الســائق ،لفئــة ذوي اإلعاقــة.

فئة النقل المدرسي:

هيئــة اإلمــارات للمواصفــات والمقاييــس ـ المركــز
األول ،عــن مبــادرة الالئحــة الخاصــة بمتطلبــات
الســامة ،فــي حافــات النقــل المدرســي.
مدرســة ســبرينج دايلــز دبــي ـ المركــز الثانــي ،عــن
مبــادرة التنقــل الذكــي ،لســامة النقل المدرســي.
مدرســة ســلمى األنصاريــة للتعليــم األساســي
ـ المركــز الثالــث ،عــن مبــادرة أنــا وحافلتــي فــي
أمــان.
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فئة التطبيقات الذكية:

التي جرى استحداثها في الدورة السابعة:
مؤسســة مواصــات اإلمــارات ـ المركــز األول ،عــن
تطبيــق بطاقــة الســامة.
دائــرة النقــل فــي أبوظبــي ـ المركــز الثانــي ،عــن
مشــروع نظــام معلومــات النقــل والمالحــة
المتكامــل.

فئة الجوائز الخاصة:

الصحفيــة فاديــة هانــي ،مــن جريــدة البيــان،
بجائــزة أفضــل تغطيــة صحفيــة ،تتعلــق بالمحــاور
التــي تتناولهــا الجائــزة.

فئة أفضل بحث أكاديمي:

الدكتــورة خولــة عبــد اهلل ســيف الكعبــي عــن
بحــث بعنــوان( :مقارنــة ركاب متــرو دبــي ،بيــن
موظفــي القطاعيــن العــام والخــاص).

طلبــة الجامعــات والمــدارس الفائزيــن فــي فئــة:
(مشــاريع النقــل المســتدام):
خلــود أحمــد الشــحي ،وخلــود أحمــد بالفقيــه،
وأمــل أحمــد الشــحي ،ورابيــا حميــد شــودري
مــن جامعــة اإلمــارات ـ المركــز األول ،عــن أفضــل
مشــروع طالبــي لتقييــم الحركــة المروريــة،
واالنبعاثــات الكربونيــة ،لتحويــل دوار إلــى إشــارة
ضوئيــة.
المشــروع الطالبــي المقــدم مــن جامعــة اإلمارات
ـ المركــز الثانــي ،عــن (البنيــة التحتيــة النمطيــة
المؤقتــة لمتــرو دبــي).
مشــروع أشــكال مســتدامة مــن اســتهالك
الطاقــة ،فــي تطبيقــات المركبــات ،ـ المركــز
الثالــث ،عــن البحــث المقــدم مــن طالــب مــن
جامعــة مانيبــال.

فئة (األفراد األكثر استخدامًا لوسائل
النقل الجماعي) في إمارة دبي:

محمــد علــي أحمــد زاده ،وســوبهاش ســينغ
بارمــار ،وداســنادي محمــد إليــاس ،ومحمــد منيــر
أبوبكــر ،ومحمــد أســد علــي الرئيســي.

60

| التقرير السنوي لعام 2015

التقرير السنوي لعام | 2015

61

أحــــــــداث

برعاية حمدان بن محمد

منصور بن محمد يفتتح فعاليات منتدى دبي العالمي إلدارة
المشاريع
أكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
ولــي عهــد دبــي ،رئيــس المجلــس التنفيــذي ،أن رؤيــة القيادة
الرشــيدة المتمثلــة فــي إعــان صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة (حفظــه اهلل)،
لعــام  2015عامــً لالبتــكار ،وإطــاق صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس
مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،لالســتراتيجية
الوطنيــة لالبتــكار ،رســخت ثقافــة االبتــكار فــي دولــة
اإلمــارات ،عنــد األفــراد والمؤسســات ،خــال فتــرة قياســية.
وقــال ســموه :إن مــا شــهدته الدولــة (خــال أســبوع
اإلمــارات لالبتــكار شــهر نوفمبــر  )2015مــن قبــل مختلــف
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة ،دليــل علــى رســوخ
هــذه الثقافــة ،ورغبــة هــذه الجهــات فــي الحفــاظ علــى
تنافســيتها ،وخلــق آليــة تضمــن لهــا االســتمرار فــي التطــور،
فــي خضــم المتغيــرات الســريعة ،التــي يشــهدها العالــم
اليــوم ،ممــا يزيدنــا ثقــة بصحــة اختيــار مفهــوم االبتــكار،
ً
وســيلة لتحقيــق المراكــز األولــى.

العالمي ،تحت شعار( :إدارة المشاريع تدعم االبتكار).
وأكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،أن االبتــكار منظومــة تتكامــل فيهــا المؤسســات
بسياســاتها وإجراءاتهــا ،واألفــراد بمهاراتهــم وكفاءاتهــم
وإبداعاتهــم ،ولضمــان اســتدامة هــذه المنظومــة ال بــد
مــن ترســيخ مفهــوم إدارة االبتــكار ،فاالبتــكار مهــم ،ولكــن
األهــم هــو تطويــر النمــاذج ،التــي مــن شــأنها خلــق نظــام
ابتــكار مســتدام فــي المؤسســات.
واكتســبت الــدورة الثانيــة للمنتــدى زخمــً كبيــرًا لتزامنهــا
مــع انطــاق أســبوع اإلمــارات لالبتــكار ،الــذي تســعى دولــة
االمــارات العربيــة المتحــدة ،إلــى جعلــه أهــم وجهــة
لالبتــكار والمبتكريــن فــي المنطقــة.
ويأتــي تنظيــم هــذا الحــدث العالمــي ،فــي ســياق حــرص
إمــارة دبــي علــى لعــب دور ريــادي ،فــي مســيرة التطويــر
والتنميــة فــي المنطقــة ،وإيجــاد المقومــات الكفيلــة
لتســريع وتيرتهــا علــى أســس علميــة ،وفقــً ألفضــل
المعاييــر ،والممارســات والعالميــة.

جــاء ذلــك بمناســبة افتتــاح ســمو الشــيخ منصــور بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رئيــس نــادي دبــي للرياضــات
البحريــة ،أعمــال الــدورة الثانيــة لمنتــدى دبــي العالمــي إلدارة
المشــاريع ،الــذي نظمتــه ـ برعايــة ســمو ولــي العهــد ـ هيئــة
الطــرق والمواصــات ،بالتعــاون مــع هيئــة كهربــاء وميــاه
دبــي ،وشــركة إعمــار العقاريــة ،ومعهــد إدارة المشــاريع
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تكريم
خــال حفــل افتتــاح المنتــدى ،كــرم ســمو الشــيخ
منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،يرافقــه
ســعادة مطــر الطايــر الجهــات التــي ســاهمت
وشــاركت فــي تنظيم ورعايــة منتدى دبــي العالمي
إلدارة المشــاريع ،وهــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي،
وشــركة إعمــار ،ومعهــد إدارة المشــاريع ،ودبــي
القابضــة ،وشــركة فالكــون ســيتي ،وشــركة ويــد
آدمــز ،وجميــرا ،واالتحــاد للقطــارات ،ومجموعــة
كانــو ،والمجلــس األعلــى للطاقة ،وشــركة سيســترا،
وشــركة بارســونز ،والشــعفار للمقــاوالت ،وجونــال
ومابــا ،ومايكروســوفت ،كمــا كــرم المتحدثيــن فــي
المنتــدى ،وهــم :ســعادة الدكتــور روديجــر جروبــه،
وســعادة مــارك النجلــي ،وتــوم كيلــي ،وتــري كــوك
ديفيــز ،والدكتــور إدوارد هوفمــان.

الجديــر بالذكــر أن منتــدى دبــي العالمــي إلدارة المشــاريع ،الــذي
نظمتــه للســنة الثانيــة هيئــة الطــرق والمواصــات في دبــي ،أدخل
هــذا العــام للمــرة األولــى ،محاضــرات متنوعــة إلدارة المشــاريع
الخاصــة بتنظيــم األلعــاب والفعاليــات واألنشــطة الرياضيــة،
ممــا جعــل دورة هــذا العــام تتســم بالمتعــة والفعاليــة واإلصــرار
والتحــدي لتحقيــق النجــاح.

يذكــر أن المنتــدى شــهد خــال أيامــه الثالثــة  12ورشــة
عمــل ،و 6حلقــات نقاشــية ،و 4محاضــرات ،و 3جلســات
نقاشــية مغلقــة ،حيــث اشــتمل فــي يومــه األول ،الــذي
ســبق االفتتــاح ،علــى ســت ورش عمل ،وجلســتين نقاشــيتين
مغلقتيــن ،وزيــارات ميدانيــة للضيــوف ،وجولــة فــي بــرج
خليفــة ،وأخــرى فــي مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

للطاقــة الشمســية ،وأخــرى فــي مركــز عمليــات متــرو دبــي،
بينمــا شــهد اليوم الثانــي ـ إضافة لحفــل االفتتــاح ـ أربع ورش
عمــل ،وثــاث حلقــات نقاشــية ،ومحاضــرة واحــدة ،وكان
نصيــب اليــوم األخيــر الختامــي :ورشــتي عمــل ،وحلقتيــن
نقاشــيتين ،وثــاث محاضــرات ،وجلســة نقاشــية مغلقــة.

أهداف المنتدى
تهــدف هيئــة الطــرق والمواصــات مــن تنظيــم
المنتــدى ،إلــى تســليط الضــوء علــى إمــارة دبــي،
باعتبارهــا مدينــة رائــدة فــي مجــال إدارة المشــاريع،
ألن نجاحاتهــا فــي هــذا المجــال تبلــورت فــي تبنــي
أرقــى المعاييــر العالميــة ،فــي تنفيــذ سلســلة
مــن المشــاريع العمالقــة ،التــي نالــت اهتمامــً
عالميــً واســعًا ،مثــل بــرج خليفــة ونخلــة جميــرا،
ومتــرو دبــي وتــرام دبــي ،ومشــاريع مطــارات دبــي
والموانــئ العمالقــة ،والمشــاريع المعماريــة فريــدة
التصميــم ،وغيرهــا الكثيــر ،وتوجــت إمــارة دبــي
هــذه النجاحــات ،بفوزهــا بشــرف اســتضافة معــرض
إكســبو الدولــي .2020
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مشاريع مجتمعية
وهوية وطنية
تعــد الهويــة الوطنيــة أســلوب حيــاة ،تعيشــه هيئــة الطــرق والمواصــات،
بمختلــف إداراتهــا ،وتحــرص علــى أن تتحلــى بــكل مــا تمثلــه هويتهــا الوطنيــة
األصيلــة مــن قيــم وســلوكيات.
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محمد بن راشد يعتمد تنفيذ مشروع مبنى متحــف
االتحاد بكلفة  500مليون درهم
المتحف معلم بارز ومنارة تحكي القصة الكاملة لقيام اتحاد دولة اإلمارات
إعادة مبنى دار االتحاد ومرافقه لشكله األصلي عام 1971
 8معارض تروى األحداث التي وقعت بين عامي ( 1968ـ )1974
اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي
(رعــاه اهلل) ،تنفيــذ مشــروع مبنــى (متحــف االتحــاد) بدبــي،
بتكلفــة  500مليــون درهــم ،وهــو يقــع علــى مســاحة
 25ألــف متــر مربــع ،ويقــام بجانــب دار االتحــاد ،التــي جــرى
فيهــا توقيــع وثيقــة قيــام اتحــاد دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة عــام .1971
جــاء ذلــك خــال اطــاع ســموه ،بحضــور ســمو الشــيخ
منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء،
وزيــر شــؤون الرئاســة ،علــى التصميــم النهائــي للشــكل
الخارجــي ،والمكونــات الداخليــة لمتحــف االتحــاد ،والبرنامج
الزمنــي لتنفيــذ المشــروع ،حيــث اســتمع ســموه لشــرح مــن
أعضــاء مجلــس األمنــاء ،والفريــق الفنــي لمتحــف االتحــاد،
حــول تفاصيــل المشــروع ،الــذي ســيمثل إضافــة حضاريــة
مهمــة ،تــؤرخ لمرحلــة هامــة فــي تاريــخ دولــة اإلمــارات.
حضــر اللقــاء معالــي محمــد بــن عبــد اهلل القرقــاوي وزيــر
شــؤون مجلــس الــوزراء ،ومعالــي عبــد الرحمــن العويــس
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وزيــر الصحــة ،رئيــس مجلــس إدارة هيئــة دبــي للثقافــة
والفنــون ،وســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،ورئيــس
مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات،
وســعادة هــال المــري المديــر العــام لدائــرة الســياحة
والتســويق التجــاري بدبــي.
ويهــدف متحــف االتحــاد إلــى تأكيــد القيمــة التاريخيــة
للموقــع الــذي جــرى فيــه توقيــع وإعــان تأســيس اتحــاد
دولــة اإلمــارات ،وتحويلــه إلــى متحــف يكــون مركــز إشــعاع
حضــاري يقصــده المواطنــون والمقيمــون والســياح ،للتعرف
إلــى مراحــل تأســيس االتحــاد ،والتحديــات التــي واجهتــه،
واإلنجــازات التــي تحققــت خــال مســيرته ،إلــى جانــب غــرس
وتأصيــل مفهــوم وقيمــة االتحــاد فــي نفــوس المواطنيــن،
واألجيــال القادمــة ،كمــا يهــدف المتحــف لتعريــف الــزوار
بطبيعــة حيــاة ســكان اإلمــارات ،قبــل قيــام االتحــاد،
وتســليط الضــوء علــى التنميــة الشــاملة ،وأهــم اإلنجــازات
التــي شــهدتها دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال
مســيرتها المباركــة.
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سبعة أعمدة للمدخل
ويضــم الموقــع مجموعــة مــن المبانــي التاريخيــة
المرممــة ،التــي أعيــد بناؤهــا ،وقــد جــرى تصميــم مدخــل
ُ
الجنــاح الجديــد علــى شــكل مخطوطــة ،مــع ســبعة
أعمــدة مائلــة تمثــل القلــم المســتخدم ،فــي توقيــع
وثيقــة الدســتور ،فــي حيــن يضــم المتحــف صــاالت عــرض
دائمــة ومؤقتــة ،ومســرحًا ومناطــق مخصصــة للتثقيــف،
واســتراحات ،عــاوة علــى مقــر اإلدارة ،والعديــد مــن مرافــق
األنشــطة الداعمــة ،كمــا جــرى تزويــد المــكان بســاحة
واســعة ،ومواقــف ســفلية ،وســطحية للســيارات.
ويشــمل المشــروع إعــادة مبنــى دار االتحــاد ،الــذي جــرى
فيــه توقيــع وثيقــة االتحــاد لشــكله األصلــي ،مــع إدخــال
تحســينات هيكليــة ،وكذلــك إعــادة بنــاء هيــكل دار الضيافة
المجــاور ،وإعــادة تجهيزاتــه ومفروشــاته إلــى صــورة تطابــق
حالتهــا األصليــة ،إضافــة إلــى إعــادة بنــاء مبنــى الــوزراء فــي
موقعــه األصلــي ،وســيجري تخصيصــه للــزوار مــن كبــار
الشــخصيات.
وســيقام المتحــف تحــت ســطح األرض ،وســيكون مرتبطــً
بجنــاح لدخــول دار الضيافــة ،ومبنــى الــوزراء ،مــع اســتعادة
المناظــر الطبيعيــة المحيطــة بالموقــع التاريخــي ،إلــى
حالتهــا األصليــة ،كمــا كانــت عليــه عــام  ،1971كمــا
ســ ُيضاف مســطح مائــي جديــد ،يحاكــي شــكل الخــط
الســاحلي فــي تلــك الفتــرة ،وإنشــاء ســارية عَ َلــم جديــدة
الع َلــم التــي
بارتفــاع  123متــرًا ،تحــل محــل ســارية َ
جــرى إنشــاؤها عــام  ،2001حيــث تتولــى هيئــة الطــرق
والمواصــات اإلشــراف علــى تنفيــذ المتحــف ،فيمــا تتولــى
هيئــة دبــي للثقافــة والفنــون إدارتــه وتشــغيله بعــد ذلــك.
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ثمانية معارض
ويضــم متحــف االتحــاد ثمانيــة معــارض دائمــة ،إلــى
جانــب معــارض مؤقتــة ،تســتخدم لعــرض مقتنيــات مــن
متاحــف عالميــة أخــرى ،إلعطــاء المتحــف خاصيــة التجــدد،
وتشــجيع الــزوار مــن المواطنيــن والمقيميــن والســياح ،علــى
زيارتــه مــرات عديــدة لالطــاع علــى مقتنياتــه ،ممــا يضمــن
اســتدامة اســتراتيجية التشــغيل ،وتحقيــق الهــدف فــي أن
يكــون المتحــف واحــدًا مــن أهــم المــزارات فــي الدولــة.

وقــد جــرى تخصيــص المعــرض األول لعرض فيلــم تعريفي
علــى منصــة المســرح ،ينقــل الــزوار إلــى الماضــي ،مصحوبــً
بمؤثــرات صوتيــة وموســيقى معبــرة ،إذ يعــرض قصــة قيام
االتحــاد ومقاطــع ذات دالالت مهمــة ،تســرد تطــور دولــة
اإلمــارات ،عبــر إبــراز األحــداث الرئيســة ،والشــخصيات األكثــر
تأثيــرًا فــي رحلــة بنــاء الدولــة الحديثــة.
ويســلط المعــرض الثانــي الضــوء علــى مرحلــة مــا قبــل
قيــام االتحــاد ،حيــث ينتقــل الــزوار مباشــرة إلــى مشــاهدة
خريطــة بانوراميــة تفاعليــة للمنطقــة ،التــي تشــكل دولــة
اإلمــارات ،ويســتطيع الــزوار تنشــيط الخريطــة لتظهــر
مجموعــة مــن أفــام الفيديــو والصــوت ،والتعــرف إلــى نبذة
عــن األحــداث ،التــي صاحبــت مفاوضــات االتحــاد ،وذلــك مــن
خــال النصــوص والصــور واألفــام المعروضــة ،كمــا يتضمن
المعــرض صــورًا ألفــراد األســر الحاكمــة لــكل إمــارة.
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ويضــم المعــرض الثالــث (الطريــق إلــى االتحــاد) خطــوات
الوصــول إلــى مرحلــة االتحــاد ،مــن خــال صــور ومعروضــات
جــرى تنســيقها علــى شــكل (فلــج) ،حيــث يتنــاول
المعــرض الخــط الزمنــي التفاعلــي لقصــة االتحــاد ،ضمــن
ســياق األحــداث الوطنيــة والدوليــة المتزامنــة آنــذاك ،مــع
إعطــاء الــزوار صــورة متكاملــة عــن الحــدث ،مــن البدايــة
وحتــى النهايــة ،إذ ســيتمكن الــزوار مــن التجــوال علــى
امتــداد ســطح العــرض التفاعلــي ،للتعــرف إلــى نصــوص
المعاهــدات والمفاوضــات واالجتماعــات الرســمية ،وغيــر
الرســمية ،التــي ســاهمت فــي قيــام اتحــاد دولــة اإلمــارات.
ويحظــى زوار المعــرض الرابــع (بــذرة االتحــاد) ،بفرصــة
االســتمتاع بعــرض بصــري مبهــرُ ،تســتخدم فيــه أحــدث
وســائل العــرض ،وينتقلــون فــي رحلــة عبــر الزمــن ،كمــا
لــو أنهــم جــزء مــن هــذه التجربــة ،لمعايشــة األحــداث
الرئيســة ،واللقــاءات التــي جمعــت المغفــور لهمــا بــإذن اهلل
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،وأخــاه الشــيخ راشــد بــن
ســعيد آل مكتــوم ،طيــب اهلل ثراهمــا ،بــدءًا مــن محادثــات
(الســمحة) ،وصــو ً
ال إلــى مراســم توقيــع وثيقــة تأســيس
دولــة اإلمــارات فــي دار االتحــاد.

تحفيز الخيال
ّ
تحفــز
و ُتســتخدم فــي المعــرض الخامــس تقنيــة متقدمــة
المخ ّيلــة والتفكيــر ،مــن خــال توظيــف ميــزات تفاعليــة تتيح
للــزوار التجــول ،واســتعراض األســباب والمفاهيــم الهامــة،
التــي قــام عليهــا ومــن أجلهــا االتحــاد ،ويجــري عــرض
هــذه المفاهيــم علــى شــكل (كلمــات) تفاعليــةُ ،تبــث
مــن خــال تقنيــات متطــورة ،تمكــن الــزوار مــن استكشــاف
أســس االتحــاد ،مثــل مفهــوم األمــن والتقاليــد المشــتركة،
والتنميــة االقتصاديــة ،والهويــة ،والثقافــة.
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ميزات تفاعلية للمتحف
ويلقــي المعــرض الســادس (اتحــاد اإلمــارات) الضــوء علــى
المســار الــذي انتهجتــه القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات،
ومــا تضمنتــه مــن لقــاءات رســمية وغيــر رســمية ،تمهيــدًا
لتأســيس الدولــة الموحــدة ،ويجــري فــي هــذا المعــرض إبراز
اللحظــات الرئيســة المهمــة ،علــى هيئــة صــور ومجســمات
فنيــة ،تتيــح للزائــر مشــاهدتها مــن خــال تتبــع خطــى
متعرجــة ،ترمــز إلــى التحديــات التــي واجههــا قــادة االتحــاد،
قبــل تأســيس الدولــة عــام  ،1971مــع االســتعانة بالمؤثــرات
الصوتيــة ،واإلضــاءة الدراميــة ،إلضفــاء جــو مــن الترقــب
واإلثــارة ،وبمقــدور الــزوار االســتماع إلــى تســجيل صوتــي
لروايــات شــفوية ،ترويهــا الشــخصيات ،التــي شــاركت فــي
تجربــة االتحــاد.
المعــرض الســابع ضمــن المتحــفُ ،خصــص لدســتور
دولــة اإلمــارات ،حيــث يحتــوي علــى الوثيقــة التــي
حولــت هــذا الحلــم إلــى حقيقــة ،مــع توفيــر نســخة
رقميــة مــن الدســتور ،تتيــح للــزوار تصفحــه ،واالطــاع
علــى مــواده بالتفصيــل.
أمــا المعــرض الثامــن األخيــر ،الــذي يحمــل اســم ُ
(األ ّمــة
الجديــدة) ،فهــو قاعــة عــرض مفتوحــة ،تتيــح للــزوار التعــرف
إلــى التطــورات ،التــي ســاهمت فــي والدة الدولــة الجديــدة،
ومالمــح دولــة اإلمــارات بعــد االتحــاد ،واألحــداث المهمــة
فــي تلــك الفتــرة ،مثــل االعتــراف بالدولــة ،مــن قبــل األمــم
المتحــدة ،وأثــر االتحــاد فــي تنميــة أفــراد المجتمــع ،والنفــوذ
الدولــي ،والعملــة الوطنيــة ،وتأســيس القــوات المســلحة،
ومســيرة التقــدم والنمــو الحضــاري ،الــذي شــهدته الدولــة
فــي الفتــرة مــا بعــد عــام  ،1971كمــا تشــمل القاعــة
محتويــات من القطــع األثرية ،والوثائق األرشــيفية ،وشاشــات
تفاعليــة ،كمــا يجــري فــي القاعــة تســليط الضــوء علــى أهم
المنجــزات واألحــداث المؤثــرة فــي نمــو الدولــة ،حتــى اآلن،
إضافــة إلــى عــرض المعالــم الرئيســة المميــزة لــكل إمــارة،
بمــا قدمتــه مــن مســاهمات ،لتحقيــق التقــدم والنمــو
والرخــاء ،الــذي شــهدته دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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معلم بارز للمتحف
يعــد المتحــف معلمــً بــارزًا ومنــارة تحكــي القصــة الكاملــة لتشــكيل االتحــاد عــام  ،1971حيــث يســلط المتحــف الضــوء
ُّ
علــى األحــداث التــي وقعــت بيــن عامــي ( 1968ـ  ،)1974مــع عــرض الســياق السياســي واالجتماعــي ،الــذي مـ ّـر بــه االتحــاد ،مــن
مرحلــة اإلمــارات المنفــردة ،حتــى مرحلــة اكتمــال االتحــاد ،وازدهــار الدولــة.
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رفــع ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس

وأضــاف :إن دمــاء جنودنــا البواســل الطاهــرة الذيــن

مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات،

ارتقــت أرواحهــم لبارئهــا ،ســتبقى شــاهدًا علــى روح

برفقــة عــدد مــن المديريــن التنفيذييــن ومديــري

الفــداء ،التــي تـُــز ّين قواتنــا المســلحة ،وســيقف التاريــخ
طويــ ً
ا أمــام الســيرة العطــرة لشــهدائنا األبــرار ،الذيــن

المتحــدة فــي المبنــى الرئيــس للهيئــة عنــد الســاعة

منحونــا الشــرف والكرامــة والعــزة.

اإلدارات فــي الهيئــة ،علــم دولــة اإلمــارات العربيــة

هوية وطنية

يوم الشهيد

 11:30مــن يــوم االثنيــن الموافــق الـــ  30مــن نوفمبــر
 ،2015مــع دقيقــة دعــاء ألرواح الشــهداء ،وذلــك تقديــرًا
وإكرامــً ألرواح شــهداء الوطــن ،وتعبيــرًا عــن التضامــن
مــع أســر وذوي الشــهداء.
قــال الطايــر المديــر :إن شــهداءنا األبــرار هــم مصــدر
فخــر واعتــزاز لشــعب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
فــي مهمــة الــذود عــن وحــدة وتماســك أمتنــا العربيــة
واإلســامية ،ضــد كل مــن يتربــص بمقدراتهــا ،مؤكــدًا
أن اإلمــارات بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،القائــد العــام
للقــوات المســلحة (حفظــه اهلل) ،ونائبــه صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي
(رعــاه اهلل) ،وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان ،ولــي عهــد أبــو ظبــي ،نائــب القائــد العــام
للقــوات المســلحة ،تقــدم نموذجــً مشــرفًا فــي بــذل
الغالــي والنفيــس ،مــن أجــل الــذود عــن تــراب الوطــن
العربــي ،ودحــر المعتديــن الذيــن يعملــون وفــق
أجنــدات خارجيــة مشــبوهة.
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شــاركت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي ،فــي

للــدور البطولــي ،الــذي تؤديــه دولتنــا فــي ســبيل رفعــة

الثالــث مــن نوفمبــر  ،2015فــي احتفــاالت الدولــة بيــوم

وعــزة وطننــا ،ودفاعــً عــن الشــعب اليمنــي الشــقيق،

العلــم ،فــي اســتجابة متواصلــة للمبــادرة الوطنيــة،

وتكريمــً للدمــاء الطاهــرة ،التــي يــروي بهــا أبناؤنــا أرض

التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن

الكرامــة العربيــة ،ووحــدة المصيــر.

راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس
الــوزراء ،حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) فــي عــام  ،2012تزامنــً
الســمو الشــيخ خليفــة بــن
مــع ذكــرى تولــي صاحــب
ّ
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة( ،حفظــه اهلل) ،مقاليــد
الع َلــم علــى كل المؤسســات والمنــازل،
الحكــم ،برفــع َ
والمرافــق العامــة فــي الدولــة.
ورفــع ســعادة مطــر الطايــر ،المديــر العــام ورئيــس
مجلــس المديريــن لهيئــة الطــرق والمواصــات ،عَ َلــم
الدولــة أمــام مدخــل محطــة متــرو االتحــاد ،بحضــور
المديريــن التنفيذييــن ،ومديــري اإلدارات ،وعــدد غفيــر
مــن الموظفيــن والموظفــات ،مؤكــدًا ســعادته أن
اختيــار محطــة االتحــاد ،جــاء تيمنــً باســم االتحــاد،
الــذي يمثــل ركيــزة دولــة اإلمــارات ،فــي مســيرتها
المظفــرة ،نحــو الوحــدة والبنــاء والتطويــر.
ويعــد الثالــث مــن نوفمبــر مــن كل عــام يومــً شــامخًا
فــي حياتنــا ،رســمه علــى جباهنــا فــارس العــرب،
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
الــذي ع ّلمنــا كيــف نع ّبــر عــن انتمائنــا ،لبلــد أشــاع الحــب
والســام بيــن جنباتــه ،وفــي أفئدتنــا ،وأن علــم الدولــة
يمثــل رمــز عزتنــا ،وشــموخنا بدولــة أخــذت مكانهــا
باقتــدار بيــن األمــم المتحضــرة ،وســيبقى شــهر
نوفمبــر ،دومــً راســخًا فــي قلوبنــا ،خاصــة فــي ظــل
تتويجــه بـــ (يــوم الشــهيد) ،فــي الثالثيــن منــه ،تجســيدًا
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يوم العلم..
 3نوفمبر راسخ في قلوبنا

ويظــل يــوم العلــم رايتنــا ،التــي ترفــرف فــي قلوبنــا
بالــوالء واالنتمــاء لبالدنــا ،التــي منحتنــا الكثيــر مــن
األمــن واألمــان ،والســعادة والنهضــة الشــاملة ،وســوف
نظــل ســائرين علــى درب االتحــاد ،الــذي تأســس بقيــادة
المغفــور لهمــا بــإذن اهلل ،الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان ،والشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم( ،طيــب
اهلل ثراهمــا) ،حتــى أصبــح متســعًا للجميــع ،مــن
مواطنيــن ومقيميــن وزائريــن.
ووضــع ســعادة مطــر الطايــر القطعــة األخيــرة فــي
تشــكيل عمــل فنــي لعلــم الدولــة ،داخــل محطــة
متــرو االتحــاد ،مكــون مــن  146ألــف قطعــة مــن
(الليجــو) ،وهــو عمــل أنجــزه فنــان بريطانــي ،بمســاعدة
عــدد مــن موظفــي الهيئــة ،ومرتــادي المحطــة ،ويعــد
األكبــر علــى مســتوى العالــم.
وتضمنــت الفعاليــات أيضــً تغليــف ( )6وســائل
مواصــات عامــة بعلــم اإلمــارات ،اشــتملت علــى
( )3باصــات مختلفــة الشــكل ،وعبــرة ،وتاكســي مائــي،
وفيــري دبــي ،إضافــة إلــى تغليــف ( )45مركبــة أجــرة
بعلــم الدولــة ،فضــ ً
ا عــن توزيــع  20ألــف مطويــة،
مرفــق معهــا نمــوذج مــن علــم الدولــة ،وذلــك فــي
محطــات المتــرو والحافــات ،لتوعيــة الجمهــور،
بكيفيــة اســتخدام العلــم ،والممارســات الحضاريــة
الواجــب االلتــزام بهــا ،فــي التعامــل مــع علــم اإلمــارات.
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احتفلــت الهيئــة باليــوم الوطنــي الرابــع واألربعيــن،

الدولــة ،إضافــة إلــى وضــع  100علــم للدولــة علــى

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الــذي اشــتمل علــى

المبنــى الرئيــس للهيئــة ،ومبنــى المواصــات العامــة،

 44مــن الفعاليــات واألنشــطة التراثيــة ،التــي أظهــرت

والمبنــى الرئيــس لخدمــة العمــاء ،و 300علــم

روح االتحــاد ،واســتمرت لمــدة يوميــن ،تضمنــت معــرض

علــى ســقف المبنــى الرئيــس للهيئــة ،كمــا تضمنــت

التــراث الــذي أقيــم علــى شــكل مجســم للرقــم

الفعاليــات إقامــة خيــم تراثيــة بالقــرب مــن محطــات

 ،44وضــم  44كشــكًا لعــرض منتجــات موظفــي

المتــرو ،اشــتملت علــى مأكــوالت شــعبية ،وهدايــا

وموظفــات الهيئــة ،مــن أجــل إبــراز مهاراتهــم

للجمهــور ،وأنشــطة ترفيهيــة لألطفــال.

وإبداعاتهــم ،فــي مجــال إدارة المشــاريع الخاصــة
والمتنوعــة ،شــملت ركنــً لصناعــة المنتجــات اليدويــة،
وركنــً لعــرض األعشــاب العالجيــة والعطــور ،التــي

هوية وطنية

احتفاء باليوم الوطني
 44فعالية وطنية وتراثية
ً

كمــا وزعــت الهيئــة هدايــا علــى عمــاء مراكــز الخدمــة،
ومعاهــد تعليــم الســواقة.

كانــت تســتخدم فــي الماضــي ،إضافــة إلــى إقامــة
بوفيــه للمأكــوالت الشــعبية ،وورشــة
لرســم خريطــة اإلمــارات بألــوان علــم
الدولــة ،وجلســة تراثيــة ،جــرى خاللهــا
تقديــم عــروض رائعــة لفــرق شــعبية
مــن العيالــة واليولــة ،مــع تصميــم
أماكــن خاصــة ألطفــال الحضانــة فــي
الهيئــة ،شــملت ألعابــً ترفيهيــة تثقيفيــة
عــن االتحــاد ،مــع توزيــع هدايــا لهــم،
وكذلــك تنظيــم ركــن للمســابقات مــع
الموظفيــن ،وتقديــم هدايــا مميــزة
وقيمــة لهــم.
وزينــت الهيئــة الشــوارع الرئيســة فــي
إمــارة دبــي بـــ  1000علــم للدولــة ،فضــ ً
ا
عــن تزييــن  44مركبــة أجــرة ،و 10محطــات
انتظــار الحافــات ،ومحطــة متــرو مركــز
دبــي التجــاري العالمــي ،وثــاث حافــات
وعبــرة ،وفيــري وتاكســي مائــي ،بعلــم
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الهيئة تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها
مترو وترام دبي يتصدران إنجازات السنوات العشر

وتقــدم ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس
مجلــس المديريــن بالشــكر والتقديــر لمقــام صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي ( رعــاه اهلل)،
وســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
ولــي عهــد دبــي ،رئيــس المجلــس التنفيــذي بدبــي ،وســمو
الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
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احتفلــت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي األول
مــن نوفمبــر  2015بالذكــرى الســنوية العاشــرة
لتأسيســها ،بإنجــازات ونجاحــات كبيــرة ،تفوقــت
فيهــا علــى العديــد مــن التحديــات التــي واجهتهــا
فــي مســيرتها ،بــدءًا مــن مرحلــة تأســيس اللبنــة
األولــى للهيئــة ،مــرورًا بنقــل المهــام واألصــول
واألنظمــة التقنيــة ،مــن بلدية دبــي ،والقيــادة العامة
لشــرطة دبــي ،ومؤسســة دبــي للمواصــات ،فــي
وقــت قياســي ،وتوفيــر الكــوادر اإلداريــة والفنيــة
المؤهلــة ،وحــل مشــكلة االزدحــام المــروري،
ورفــع مســتوى الســامة المروريــة ،وزيــادة نســبة
اســتخدام وســائل النقــل الجماعــي ،وصــو ً
ال إلنجــاز
أكثــر مــن  %90مــن الخطــة االســتراتيجية ،التــي
وضعتهــا الهيئــة ،لتطويــر البنيــة التحتيــة لشــبكة
الطــرق ،ومنظومــة النقــل الجماعــي ،ومرافــق
المشــاة ،والســامة المروريــة ،ويقــف علــى رأس
هــذه المشــاريع وأكثرهــا تميــزًا متــرو دبــي وتــرام
دبــي ،إضافــة إلــى الشــبكة الواســعة مــن الطــرق
والجســور والتقاطعــات ،ومنظومــة المواصــات
العامــة ووســائل النقــل البحــري المتنوعــة.

حاكــم دبــي ،نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي بدبــي،
علــى دعمهــم الكبيــر ،ورعايتهــم المســتمرة ،لمســيرة
عمــل الهيئــة ،مؤكــدًا أن وضــوح الرؤيــة والرعايــة والدعــم
المتواصــل ،الــذي حظيــت بــه الهيئــة مــن القيــادة الرشــيدة
فــي اإلمــارة ،كانــت خلــف اإلنجــازات التــي حققتهــا
الهيئــة خــال الســنوات العشــر الماضيــة مــن مســيرتها،
حيــث اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،فــي األشــهر األولــى لتأســيس الهيئــة الخطــة
االســتراتيجية الخاصــة بتطويــر شــبكة الطــرق ،ومنظومــة
المواصــات العامــة ،التــي بلغــت قيمتهــا  75مليــار درهــم،
ووجــه ســموه كل الدوائــر والهيئــات الحكوميــة األخــرى،
لتقديــم كل أشــكال الدعــم للهيئــة ،فــي بدايــة التأســيس،
إلــى جانــب الزيــارات المتعــددة لصاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وســمو الشــيخ حمــدان بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وســمو الشــيخ مكتــوم بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،للهيئــة وحرصهــم علــى
افتتــاح المشــاريع االســتراتيجية مثــل متــرو دبــي ،وتــرام
دبــي ،ووســائل النقــل البحــري ،ومشــاريع الطــرق المختلفــة.
وقــد حرصــت الهيئــة منــذ تأسيســها علــى االرتقــاء
بمســتوى األداء ،ومواكبــة التطــورات المتالحقــة فــي كل
المجــاالت ،وتدعيــم قدرتهــا علــى تطبيــق المفاهيــم
اإلداريــة الحديثــة والمطــورة ،وتركيزهــا علــى خدمــة
المتعامليــن ،وتحقيــق الســعادة لهــم ،وتنميــة المــوارد،
وتبســيط اإلجــراءات ،والتشــجيع علــى روح اإلبــداع واالبتــكار،
وإطــاق الملــكات والقــدرات ،للموظفيــن ،وتحقيــق التميــز
فــي اإلدارة الحكوميــة.
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وعملــت الهيئــة علــى تنفيــذ حلــول للتحديــات التــي تواجــه نظــام النقــل فــي إمــارة
دبــي ،وأهمهــا االزدحــام المــروري ،الــذي كان يكلــف اإلمــارة خســائر ســنوية تقــدر
بنحــو  5.9مليــارات درهــم ،وكذلــك الســامة المروريــة حيــث كان معــدل الوفيــات
يبلــغ  21.7حالــة وفــاة ،لــكل  100ألــف مــن الســكان ،عــام  ،2007مقارنــة مــع
 5حــاالت فــي بريطانيــا  ،و 6فــي الســويد ،وكان مــن التحديــات أيضــً :محدوديــة
اســتخدام وســائل النقــل الجماعــي ،التــي كانــت ال تزيــد علــى  %6فــي حيــن تصــل
هــذه النســبة فــي بعــض الــدول المتقدمــة لحوالــي  %40وفــي بعضهــا اآلخــر،
قــد تزيــد إلــى  ،%70إلــى جانــب تلبيــة متطلبــات النهضــة العمرانيــة واالقتصاديــة
الســريعة إلمــارة دبــي ،حيــث كانــت نســبة الزيــادة فــي حجــم الحركــة المروريــة
 %13ســنويًا ،بالمقارنــة مــع المــدن األوروبيــة التــي تتــراوح فيهــا هــذه النســبة بيــن
 %2و ، %3كمــا أن الزيــادة الســنوية فــي عــدد ســكان دبــي فاقــت  %6ســنويًا ،خــال
الفتــرة مــن  ،2008-2005علمــا بــأن النســبة المماثلــة ال تزيــد علــى  ،%2فــي أغلــب
المــدن األوروبيــة ،وكانــت نســبة الزيــادة فــي عــدد المركبــات المســجلة فــي دبــي
حوالــي  %17ســنويًا ،بينمــا ال تتجــاوز هــذه النســبة  %4فــي المــدن األوروبيــة.
ولمواجهــة هــذه التحديــات وضعــت الهيئــة هيــك ً
ال تنظيميــً مرنــً يفصــل بيــن
التشــريع والتنفيــذ ،إضافــة إلــى إعــداد خطــة شــاملة ومتكاملــة ،لتطويــر شــبكة
الطــرق ،وأنظمــة النقــل الجماعــي ،ونمــوذج للتنبــؤ بالحركــة المســتقبلية فــي
اإلمــارة ،وتحديــد وتنفيــذ الحلــول الســريعة ،علــى أكثــر مــن  120موقعــً ،إلــى جانــب
تنفيــذ مشــاريع اســتراتيجية متزامنــة ،فــي أوقــات قياســية ،مثــل الجســر العائــم،
وجســر القرهــود ،ومشــروع المتــرو ،ومعبــر الخليــج التجــاري ،وتطويــر نظــام نقــل
جماعــي متكامــل ،بجــودة عالميــة ،يضــم المتــرو ،والتــرام والحافــات ،ووســائل
النقــل البحــري ،وتوظيــف التقنيــات الذكيــة فــي تســهيل حركــة تنقــل الســكان.
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وقــد اســتندت فكــرة تنفيــذ متــرو دبــي ،إلــى القناعــة
الراســخة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،بأهميــة نظــام المتــرو ،فــي توفيــر بنيــة تحتيــة
عالميــة المســتوى ،تجعــل مــن مدينــة دبــي مرك ـزًا عالميــً
للمــال واألعمــال ،وقــد رأى ســموه أن يكــون المتــرو هــو
العمــود الفقــري لنظــام المواصــات ،الــذي يربــط مختلــف
المناطــق الحيوية فــي اإلمــارة ،ويوفر التنقل الســهل واآلمن
ـال مــن الرقــي
للــركاب ،حيــث جــرى تنفيــذه علــى مســتوى عـ ٍ
والفخامــة ،ووجــه ســموه أن تكــون مرافــق المتــرو علــى
مســتوى عالمــي ،مــن الســامة والرقــى والفخامــة ،وقــال:
(أريــد أن تكــون محطــات المتــرو مثــل فنــدق بــرج العــرب،
ليكــون الخيــار المفضــل لتنقــل مختلــف شــرائح المجتمــع).
وحظــي مشــروع متــرو دبــي باهتمــام ومتابعــة دائمــة مــن
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،حيــث
وضــع ســموه حجــر األســاس للمشــروع فــي ،2006/3/21
وفــي العاشــر مــن ينايــر عــام  2007دشــن ســموه أعمــال
حفــر النفــق العمــاق ،مــن محطــة االتحــاد ،إلــى محطــة
برجمــان ،وفــي  20ســبتمبر مــن عــام  2008دشــن صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،التشــغيل
التجريبــي للخــط األحمــر لمتــرو دبــي ،الــذي يبلــغ طولــه
 52كيلومتــرًا ،ويضــم  29محطــة ،بينهــا  4محطــات
تحــت األرض ،و 24محطــة مرفوعــة عــن األرض ،ومحطــة
واحــدة فــي المســتوى األرضــي ،وفــي التاســع مــن ســبتمبر
عــام  2009أعطــى ســموه إشــارة البــدء ،إيذانــً باالفتتــاح
الرســمي لمتــرو دبــي :مشــروع القــرن ،وأحــد أهــم معالــم
دبــي ودولــة اإلمــارات ،وبعــد مــرور عاميــن علــى تشــغيل
الخــط األحمــر ،وتحديــدًا فــي التاســع مــن ســبتمبر 2011
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ولعــل أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا الهيئــة تنفيــذ
وتشــغيل مشــروع متــرو دبــي ،الــذي يعــد أطــول مشــروع
متــرو دون ســائق فــي العالــم.

افتتــح ســموه الخــط األخضــر لمتــرو دبــي ،الــذي يبلــغ طولــه
 23كيلومتــرًا ،ويضــم  18محطـ ً
ـة ،منهــا  6محطــات تحــت
األرض ،و 12محطــة مرفوعــة عــن األرض ،ويشــترك الخطــان
األحمــر واألخضــر ،فــي محطتــي االتحــاد وبرجمــان.
يبلــغ إجمالــي عــدد القطــارات فــي متــرو دبــي  79قطــارًا،
ويضــم كل قطــار خمــس عربــات ،وســعة كل قطــار
 643راكبــً( ،بواقــع أربعــة ركاب لــكل متــر) ،ويعتمــد متــرو
دبــي أحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا فــي تقنيــات
القطــارات ،ويتضمــن توفيــر نظــام للتكييــف داخــل
المحطــات والقطــارات ،يتــاءم مــع الظــروف الجويــة
لمنطقــة دبــي الحضريــة ،وتعمــل كل القطــارات وفقــً
لنظــام إلكترونــي متكامــل ،ممــا يتيــح المجــال لتعزيــز
التحكــم ،وضبــط مواعيــد الرحــات بشــكل دقيــق ،وتقليــل
الفجــوات الزمنيــة بيــن القطــارات ،فــي حــال دعــت الضــرورة
لذلــك ،بشــكل يضمــن تشــغيل الخــط بطاقــة اســتيعابية،
تصــل لحوالــي  26ألــف راكــب فــي الســاعة فــي االتجــاه
الواحــد ،كمــا جــرى تصميــم محطــات القطــارات ،وفقــً
ألســلوب معمــاري مبتكــر ومتميــز ،وتزويدها بأحــدث تقنيات
الســامة واألمــان ،وجــرى تخصيــص ســاحات لمواقــف
المركبــات الخاصــة والعامــة ،والحافــات فــي كل محطــة.
وقــد أضفــى متــرو دبــي بعــدًا جماليــً آخــر ،يضــاف إلــى
معالــم وإنجــازات إمــارة دبــي البــارزة ،خاصــة أنــه قــد جــرى
اســتخدام أحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا ،فــي
مجــال صناعــة القطــارات.
وحقــق متــرو دبــي مؤشــرات نجــاح كبيــرة ،فــي الكفــاءة
التشــغيلية ،وفــي االلتــزام بدقــة مواعيــد الرحــات ،وتحقيق
أعلــى معاييــر الســامة العالميــة ،وفــي مســتخدمي
المتــرو ،الذيــن بلــغ عددهــم منــذ تشــغيله فــي ســبتمبر
 2009وحتــى نهايــة شــهر ســبتمبر  ،2015أكثــر مــن
 656مليون راكب.
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ترام دبي

بــرزت الحاجــة لتنفيــذ مشــروع التــرام ،نتيجــة للتغييــرات
التخطيطيــة فــي المنطقــة ،وارتفــاع الكثافــة الســكانية،
وزيــادة عــدد الرحــات ،ومحدوديــة محرمــات الطــرق،
ولذلــك كان ال بــد مــن توفيــر حــل متكامــل ،يشــتمل
علــى تحســينات جذريــة لشــبكة الطــرق والتقاطعــات،
ونظــام نقــل جماعــي متكامــل ،يجــري ربطــه بمتــرو دبــي،
وبمونوريــل نخلــة جميــرا.
فــي تاريــخ  ،2014/11/11أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي ،بحضــور
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب حاكــم دبــي ،إشــارة التشــغيل الرســمي لتــرام دبــي،
الــذي يمتــد لمســافة  11كيلومتــرًا ،علــى طــول شــارع
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جــاء تنفيــذ مشــروع تــرام دبــي ،ليضــع لبنــة جديــدة فــي
مســيرة هيئــة الطــرق والمواصــات ،فــي ترســيخ البنيــة
التحتيــة إلمــارة دبــي ،وهــو إحــدى األفــكار الســديدة
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه
اهلل) ،لتوفيــر نظــام مواصــات متطــور يخــدم منطقــة
جميــرا بيتــش رزيدنــس ،ومنطقــة المارينــا (مرســى دبــي)،
ومنطقــة الصفــوح.

ـداء مــن منطقــة المرســى ،وصــو ً
ال إلــى مــرآب
الصفــوح ،ابتـ ً
التــرام ،بالقــرب مــن أكاديميــة شــرطة دبــي ،ويضــم
 11محطــة ،موزعــة علــى مناطــق األنشــطة والكثافــات
الســكانية ،ويتألــف األســطول مــن  11ترامــً ،وتبلــغ ســعة
كل تــرام  292راكبــً ،ويعــد تــرام دبــي أول مشــروع تــرام
خــارج أوروبــا ،يعمــل بنظــام تغذيــة الكهربــاء األرضــي،
علــى كل الخــط ،دون الحاجــة إلــى أســاك هوائيــة،
إلمــداده بالطاقــة الكهربائيــة ،وأول تــرام فــي العالــم
يســتخدم تقنيــة البوابــات اآلليــة ،لمنصــة محطــة الــركاب
المتزامنــة مــع نظــام فتــح وغلــق أبــواب القطــار ،وهــو أول
تــرام فــي العالــم يضــم محطــات مكيفــة للــركاب ،وأول
تــرام يضــم مقصــورات للدرجــة الذهبيــة ،ومقصــورات
ـال مــن التشــطيبات
للنســاء واألطفــال ،وينفــرد بمســتوى عـ ٍ
الداخليــة للعربــات ،والمحطــات ،مــن الفخامــة والرفاهيــة،
حيــث جــرى تزويــد التــرام ،بأحــدث تقنيــات وســائل بــث
وعــرض المعلومــات والمــواد الترفيهيــة ،وجــرى تزويــد
بعــض محطــات التــرام بجســور مكيفــة ،مــزودة بمصاعــد
وســالم كهربائيــة ،كمــا روعــي فــي المشــروع أن يلبــي
احتياجــات مختلــف شــرائح المجتمــع ،وتحديــدًا فئــة ذوي
اإلعاقــة وكبــار الســن.
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مــن المعــروف أن مشــاريع الطــرق والنقــل الرئيســة،
تحتــاج إلــى فتــرات طويلــة لتخطيطهــا وتصميمهــا ،ثــم
تنفيذهــا وتشــغيلها ،والبــدء بجنــي الفوائــد المروريــة
لهــا ،ومــع ذلــك فقــد حققــت الهيئــة خــال هــذه الفتــرة
الوجيــزة العديــد مــن اإلنجــازات الكبيــرة ،حيــث ارتفــع
عــدد المســارات علــى خــور دبــي مــن  19فــي  2006إلــى
 48مســارًا فــي  2015بنســبة زيــادة تبلــغ  ،%153وذلــك
مــن خــال تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الحيويــة ،ومنهــا
تنفيــذ معبــر الخليــج التجــاري ،بســعة  13مســارًا ،وتقــدر
طاقتــه االســتيعابية بنحــو  26ألــف مركبــة فــي الســاعة،
وإحــال جســر القرهــود القديــم ،بجســر جديــد ،يتألــف مــن
 14مســارًا ،وتبلــغ طاقتــه االســتيعابية  32ألــف مركبــة فــي
الســاعة ،وتنفيــذ الجســر العائــم بســعة ســتة مســارات،
حيــث اعتمــد فــي تنفيــذ الجســر علــى التكنولوجيــا
العســكرية ،إضافــة إلــى زيــادة عــدد المســارات علــى جســر
آل مكتــوم ،مــن تســعة إلــى  11مســارًا ،كمــا ارتفــع طــول
شــبكة الطــرق مــن  8715مســرب ــــ كيلومتــر فــي 2006
إلــى  13335مســرب ــــ كيلومتــر فــي نهايــة ســبتمبر 2015
بنســبة زيــادة بلغــت  ،%53حيــث تمــت توســعة شــارع
الشــيخ محمــد بــن زايــد مــن مدخــل إمــارة الشــارقة ،حتــى
تقاطــع المرابــع العربيــة ،مــن ســتة مســارات إلى  12مســارًا،
بطاقــة اســتيعابية تقــدر بأكثــر مــن  24ألــف مركبــة فــي
الســاعة ،وكذلــك تطويــر شــارع اإلمــارات بوصفــه محــورًا
جديــدًا ،يتألــف مــن  12مســارًا ،و 15تقاطعــً ،منهــا
 3تقاطعــات مجســرة ،و 12نفقــً لاللتفافــات المروريــة،
ويمتــد شــارع اإلمــارات مــن مدخــل إمــارة الشــارقة ،حتــى
مدخــل إمــارة أبوظبــي ،بطــول  72كيلومتــرًا حيــث كان
فــي الســابق يضــم أربعــة مســارات فقــط.

الميــدان إلــى تقاطعــه مــع شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد،
بســعة  6مســارب فــي كل اتجــاه ،وتحويــل الــدوارات األربعــة
فيــه ،إلــى تقاطعــات حــرة الحركــة بعــدة مســتويات،
والعمــل جــار حاليــً الســتكمال تنفيــذ مشــروع الطــرق
الموازيــة لشــارع الشــيخ زايــد ،ويبلــغ إجمالــي طــول الطــرق
الجديــدة حوالــي  31كيلومتــرًا ،ويشــمل المشــروع إنشــاء
 23جســرًا فــوق التقاطعــات ،وتبلــغ أطــوال هــذه الجســور
حوالــي ثمانيــة كيلومتــرات ،وتوفــر انســيابية مروريــة لحركة
الســير ،فــوق جميــع التقاطعــات فــي منطقــة المشــروع.

كمــا أنجــزت الهيئــة مشــروع تطويــر وتوســعة شــارع الخيل،
بطــول يبلــغ حوالــي  15كــم ،مــن تقاطعــه مــع شــارع
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يعــد التقاطــع األول علــى شــارع الشــيخ زايــد مــن التقاطعــات الحيويــة والمعقــدة ،التــي نفذتهــا هيئــة الطــرق والمواصــات،
حيــث تبلــغ أطــوال الجســور أكثــر مــن ثالثــة كيلومتــرات ،فيمــا تبلــغ أطــوال األنفاق حوالــي  850متــرًا ،وتكمــن أهمية المشــروع
فــي موقعــه الحيــوي ،علــى شــارع الشــيخ زايــد ،وعلــى مقربــة مــن منطقــة بــرج خليفــة ،ومركــز دبــي المالــي العالمــي ،حيــث
يربــط المناطــق بالشــوارع الرئيســة ،ومنهــا شــارع الشــيخ زايــد ،ومركــز دبــي المالــي العالمــي ،كمــا أنــه يوفــر حركــة مروريــة

حــرة فــي جميــع االتجاهــات ،كمــا أحلــت الهيئــة إحــال دوّ ار المرابــع العربيــة القديــم ،الــذي كان قائمــً علــى شــارع الشــيخ
محمــد بــن زايــد ،وبنــت مكانــه تقاطعــً مجســرًا يتكــون مــن ( )13جســرًا ونفقــً واحــدًا ،إضافــة إلــى توســعة شــارع أم ســقيم،
إلــى ( )4مســارات فــي كل اتجــاه ،وشــارع القــدرة إلــى
مســربين فــي كل اتجــاه ،كمــا أنجــزت الهيئــة العديــد
مــن التقاطعــات مثــل تيكــوم والصفــوح ،وتــال اإلمــارات
ومداخــل نخلــة جميــرا ،وتقاطــع رقــم  5.5علــى شــارع
الشــيخ زايــد ،وكذلــك تقاطــع شــارع بيــروت مــع شــارع
النهــدة ،والمســار العلــوي لشــارع المركــز المالــي الــذي
يعــد أول شــارع بطابقيــن فــي المنطقــة ،وكذلــك
إنجــاز معظــم مراحــل مشــروع توســعة شــارع االتحــاد،
وأدت التحســينات والتوســيعات فــي شــبكة الطــرق إلــى
زيــادة معــدالت الســرعة علــى محــاور الحركــة الرئيســة.
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دشــن صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبي(رعــاه اهلل) بحضــور
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد
دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي
وســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم
دبــي ،فــي الثانــي مــن أكتوبــر عــام
 2013مشــروع قنــاة دبــي المائيــة
التــي ســتربط منطقــة الخليــج
التجــاري بميــاه الخليــج العربــي
مــرورًا بقلــب دبــي بطــول ثالثــة
كيلومتــرات ،ويعتبــر هــذا المشــروع
مــن المشــاريع الرائــدة علــى مســتوى
المنطقــة ،لمــا لــه مــن عوائــد
ســياحية وتجميليــة علــى مدينــة
دبــي ،حيــث بــدأت األعمــال اإلنشــائية
فــي المشــروع بتنفيــذ جســور تعبــر
القنــاة المائيــة علــى شــارع الشــيخ
زايــد وشــارع جميــرا وشــارع الوصــل،
كمــا ســيتم إنشــاء خمــس محطــات
للنقــل البحــري علــى طــول قنــاة دبــي
المائيــة.
وســيضم المشــروع مجموعــة
متكاملــة مــن المنــازل الفخمــة،
وممــرات المشــاة والدراجــات
الهوائيــة وأســواق تجاريــة متميــزة
وفنــادق ومطاعــم فاخــرة.
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تنفيــذًا لتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،فــي تحقيــق الســعادة
تــم افتتــاح كورنيــش جميــرا بطــول  14كيلومتــرًا،
للنــاسّ ،
يمتــد مــن الشــاطئ المحــاذي لـــ  6مناطــق ســكنية ،يبــدأ
مــن خلــف منتجــع شــاطئ «دبــي ماريــن» وصــو ً
ال إلــى فنــدق
«بــرج العــرب».

قامــت هيئــة الطــرق والمواصــات بتنفيــذ مجموعــة مــن
الحلــول الســريعة لتحســين حركــة المــرور علــى أكثــر مــن
 120موقعــا ممــا أدى الــى تحســين الحركــة والســامة
المروريــة علــى تلــك المواقــع بنســب متفاوتــة ،كمــا
قامــت بالعديــد مــن إجــراءات الســامة المروريــة وفقــً
ألفضــل الممارســات العالميــة ،التــي أثبتــت فعاليتهــا فــي
خفــض معــدل الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث الطــرق فــي
إمــارة دبــي ،بنســبة غيــر مســبوقة خــال األعــوام العشــرة
الماضيــة ،حيــث ســاهمت جهــود تعزيــز الســامة المروريــة
علــى الطــرق التــي تقــوم بهــا الهيئــة بالتعــاون مــع القيــادة
العامــة لشــرطة دبــي فــي خفــض معــدل وفيــات الحوادث
المروريــة مــن  22وفــاة لــكل  100ألــف مــن الســكان فــي
 2006إلــى قرابــة  12.7وفــاة لــكل  100ألــف مــن الســكان
فــي  ،2009وواصــل االنخفــاض فــي عــام  ،2014ليصــل
لحوالــي  3.5وفيــات لــكل  100ألــف مــن الســكان ،كمــا
انخفضــت نســبة وفيــات المشــاة مــن  8.4حــاالت وفــاة
لــكل  100ألــف مــن الســكان فــي  2006إلــى أقــل مــن
حالــة وفــاة واحــده لــكل  100ألــف مــن الســكان خــال
العــام .2014

ويشــتمل الكورنيــش علــى ممشــى بعــرض خمســة أمتــار،
ومضمــار آخــر للجــري بعــرض  4أمتــار ،إضافــة إلى اســتراحات
تضــم أكشــاكًا تجاريــة وأماكــن مظ ّللــة للجلــوس ،مط ّلــة
علــى الشــاطئ ،ومرافــق عامــة وصحيــة ،ويتميــز المشــروع
بلمســة جماليــة متميــزة ،مــن خــال االهتمــام بأعمــال
الزراعــة والتشــجير التــي ســيتم تطويرهــا وتوزيعهــا بشــكل
متناســق عــاوة علــى اإلضــاءة التجميليــة ذات التصميــم
الحديــث والمبتكــر.

مسار الدراجات
نفــذت هيئــة الطــرق والمواصــات مســارات للدراجــات
بطــول أكثــر مــن  178كيلومتــرًا ،منهــا مســار بطــول
 138كيلومتــرًا يمتــد مــن منطقــة ســيح الســلم وحتــى
منطقــة نــد الشــبا.
ويأتــي هــذا المشــروع ترجمـ ً
ـة لتوجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،فــي توفيــر
بدائــل مناســبة تشــجع ســكان وســياح إمــارة دبــي ،علــى
ممارســة رياضــة وهوايــة ركــوب الدراجــات الهوائيــة ،كمــا
يأتــي فــي إطــار خطــة شــاملة وضعتهــا هيئــة الطــرق
والمواصــات ،لتوفيــر مســارات خاصــة للدراجــات الهوائيــة،
تغطــي جميــع مناطــق اإلمــارة.
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نفــذت الهيئــة عــددا مــن المبــادرات لتحســين مســتويات
الســامة المروريــة شــملت دراســة وتنفيــذ توصيــات
اســتراتيجية الســامة المروريــة خــال األعــوام -2008
 2015التــي ســاهمت فــي خفــض نســبة الوفيــات بنســبة

حوالــي  ،%70والتركيــز علــى ســامة المشــاة مــن خــال
تطبيــق الخطــة االســتراتيجية لســامة وحركــة المشــاة،
التــي أدت إلــى خفــض وفيــات المشــاة بنســبة  %40خــال
األعــوام  ،2014-2009كمــا قامــت بتنفيــذ  100جســر
مشــاة ،والعمــل جــا ٍر حاليــً لتنفيــذ  17جســرًا للمشــاة
خــال الفتــرة مــن  2015إلــى  ،2017كذلــك قامــت الهيئــة
بالتدقيــق علــى عوامــل الســامة المروريــة ضمــن جميــع
المشــاريع الجديــدة علــى طــرق اإلمــارة ،إضافــة إلــى
التدقيــق علــى عوامــل الســامة المروريــة بشــكل اســتباقي
علــى الطــرق القائمــة مــع التركيــز علــى تصاميــم جوانــب
الطــرق ،وســاهمت هــذه الخطــوة فــي خفــض الوفيــات
بنســبة  %39خــال األعــوام  ،2014-2006إضافــة إلــى
تحليــل ومعالجــة المناطــق التــي تشــهد حــوادث متكــررة
حيــث يتــم دراســة مــا ال يقــل عــن  70موقعــا ســنويًا ممــا
أدى إلــى خفــض الوفيــات بنســبة .%30

 10أعــوام

كورنيش جميرا

السالمة المرورية

وتوجــت هيئــة الطــرق والمواصــات جهودهــا بالحصــول
علــى عــدد مــن الجوائــز العالميــة واإلقليميــة فــي
مجــال الســامة المروريــة ومنهــا جائــزة األميــر مايــكل
العالميــة للســامة المروريــة فــي عــام  ،2012وجائــزة
المــرور الخليجــي إلنجــازات الســامة المروريــة فــي عــام
 2009و ،2013وجائــزة اتحــاد الطــرق العالميــة إلنجــازات
الســامة المروريــة.
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المواصالت العامة
ويقــدر حجــم أســطول حافــات المواصــات العامــة
بحوالــي  1512حافلــة تشــمل  170حافلــة ذات طابقيــن،
و 996حافلــة عاديــة ،و 346حافلــة مفصليــة (مقطــورة)،
وأعــدت الهيئــة خططــً شــاملة تشــمل تســيير الرحــات
ّ
وفــق جــداول محــددة واالهتمــام بالســائقين والصيانــة
الدوريــة والتفتيــش والمراقبــة وعوامــل األمــن والســامة،
تــم اســتحداث محطــات متكاملــة إليــواء الحافــات
كمــا ّ
وتــم
فــي جبــل علــي والخوانيــج والرويــة والعويــر،
ّ
أيضــ ُا إنشــاء نظــام آلــي إلدارة حركــة الحافــات( :نبــض
المواصــات) صمــم وفقــً ألفضــل الممارســات العالميــة،

ولتوفيــر الراحــة لمســتخدمي الحافــات ،نفــذت الهيئــة
 895مظلــة مكيفــة لتوفيــر أفضــل الخدمــات وســبل
الراحــة لمســتخدمي الحافــات نظــرًا الرتفــاع درجــات
الحــرارة اثنــاء فتــرة الصيــف ،كمــا تعتــزم الهيئــة تنفيــذ
 400مظلــة (مكيفــة وغيــر مكيفــة) ،موزعــة علــى عــدد
مــن مناطــق دبــي ،حســب حجــم الطلــب مــن مســتخدمي
المواصــات العامــة ،وبذلــك يرتفــع إجمالــي عــدد المظــات
المكيفــة إلــى  1295مظلــة ،إلــى جانــب إنشــاء مظــات
تعمــل بالطاقــة الشمســية ،وهــي أحــد الحلــول والبدائــل
المبتكــرة ،لتركيــب المظــات فــي المواقــع التــي ال يتوفــر
بهــا التيــار الكهربائــي.

 10أعــوام

تمكنــت هيئــة الطــرق والمواصــات مــن خــال تطويــر
منظومــة النقــل الجماعــي مــن رفــع نســبة الرحــات التــي
تتــم بوســائل النقــل الجماعــي من أقــل من  %6عــام 2006
إلــى حوالــي  %14فــي عــام  ،2014وتســعى إلــى الوصــول
إلــى نســبة  %30عــام  ،2030ومــن أجــل تحســين وتوســيع
الخدمــات التــي تقدمهــا حافــات المواصــات العامــة
قامــت الهيئــة بتشــغيل الحافــات العاديــة والمفصليــة
وحافــات ذات الطابقيــن ،والحافــات الصديقــة للبيئــة،
التــي تســتخدم محــركات متوافقــة مــع مواصفــات يــورو 4
و  ،5كمــا اســتحدثت العديــد مــن خطــوط النقــل الجماعــي
داخــل اإلمــارة ،بمــا يزيــد علــى  252مســارًا وزيــادة كفــاءة

حافــات المواصــات ،وذلــك عبــر تغطيــة مناطــق جديــدة.

يغطــي مســاحة رصــد ومتابعــة تبلــغ  83مليــون متــر مربــع،
وســاهم هــذا النظــام فــي تفعيــل التواصــل بيــن مركــز
التحكــم وســائقي الحافــات.

كمــا أعلنــت الهيئــة تشــغيل أول حافلــة خضــراء فــي إمــارة
دبــي تعمــل بتقنيــات تحافــظ علــى نظافــة البيئــة ،تعمــل
بالوقــود الحيــوي المنتــج مــن إعــادة تكريــر زيــت الطعــام،
هــذه الخطــوة تأتــي انســجامًا مــع المبــادرة التــي أطلقهــا
ـمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
صاحــب السـ ّ
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه
اهلل ،تحــت شــعار «اقتصــاد أخضــر لتنميــة مســتدامة ،لبنــاء
اقتصــاد أخضــر فــي الدولــة».
وبــدأت الهيئــة فــي مايــو  2015التشــغيل التجريبــي
للحافلــة الكهربائيــة التــي تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة
فقــط مــن خــال إعــادة شــحن بطاريتهــا ،حيــث يمكــن
شــحن البطاريــة بنســبة  %80فــي أقــل مــن  30دقيقــة،
ويمكــن للحافلــة قطــع مســافة  200كــم عنــد
شــحن البطاريــة بشــكل كامــل ،وتقــدر ســرعتها بنحــو
 100كيلومتر في الساعة.
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النقل البحري

وفــي الرابــع مــن شــهر مــارس  ،2011كان قطــاع النقــل
البحــري علــى موعــد جديــد مــع إنجــاز فريــد مــن نوعــه
علــى مســتوى المنطقــة ،حيــث دشــن صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،بحضــور
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولي
عهــد دبــي ،عبــارات «فيــري دبــي» التــي تعــد أحــدث وأكبــر
وســائل النقــل البحــري لهيئــة الطــرق والمواصــات ،وتتســع
كل منهــا لـــ  100شــخص ،ويعــد المشــروع الثالــث ضمــن
الخطــة االســتراتيجية لهيئــة الطــرق والمواصــات لتطويــر
منظومــة النقــل البحــري بعــد البــاص المائــي والتاكســي
المائــي ،إلــى جانــب تحديــث العبــرات التراثيــة.

 10أعــوام

ـد قطــاع النقــل البحــري جزءًا رئيســً مــن منظومــة النقل
يعـ ّ
الجماعــي فــي إمــارة دبــي ،حيــث يقــدر عــدد مســتخدميه
بنحــو  13مليــون راكــب ســنويًا ،ونظــرًا ألهميــة هــذا القطــاع
وضعــت هيئــة الطــرق والمواصــات خطــة شــاملة لتطويــر
أنظمــة النقــل البحــري ،تشــمل خطوطــً لوســائل النقــل
البحــري علــى خــور دبــي ،وعلــى الخــط الســاحلي علــى
طــول شــواطئ جميــرا الــذي يخــدم الســياح فــي اإلمــارة،
إضافــة إلــى الخطــوط التــي تربــط وســط المدينــة بالجــزر
الصناعيــة مثــل نخلــة جميــرا وجــزر العالــم والمنتجعــات
الســياحية علــى الخليــج العربــي وكخطــة تكامليــة مــع
وســائل النقــل األخــرى.

فــي المقعــد مــن الخلــف يتــم التحكــم فيهــا عن بعــد ،مع
خاصيــة رجــوع المقاعــد للخلــف ،ويتســع كل تاكســي مائي
لـــ  11راكبــً إضافــة إلــى قائــد القــارب ،وروعــي عنــد تصميــم
التاكســي المائــي تلبيــة متطلبــات ذوي اإلعاقــة.
علــى مــدار األعــوام العشــرة الماضيــة أنجــزت الهيئــة عــددًا
مــن المشــاريع الرئيســة ،منهــا إعــادة ميكنــة  149عبــرة،
وزيــادة عددهــا ليصــل إلــى  175عبــرة ،وتحديــث مواقــف
العبــرات والمراســي ،وتدشــين البــاص المائــي الــذي يتســع
لـــ  36راكبــً ،ويبلــغ طولــه  12متــرًا وعرضــه أربعــة أمتــار،
فيمــا يبلــغ وزنــه ســبعة أطنــان ،ودشــنت الهيئــة فــي
شــهر أغســطس مــن عــام  2015تشــغيل خمــس عبــرات
حديثــة بتصميــم تراثــي يماثــل التصميــم التراثــي للعبــرات
التقليديــة ،صديقــة للبيئــة تعمــل ببنزيــن عالــي األوكتيــن،
الــذي يخلــف انبعاثــات كربونيــة بســيطة.

وفــي شــهر مايو مــن عام  2010تم تدشــين عمل التاكســي
المائــي ،الــذي يعــد وســيلة نقــل إضافيــة ســريعة ومتكاملــة
مــع باقــي أنظمــة النقــل الجماعــي فــي اإلمــارة ،ويتميــز
التاكســي المائــي بتصميمــه االنســيابي وســقف انســيابي،
وتكييــف مركــزي ومقاعــد مريحــة أشــبه بمقاعــد درجــة
رجــال األعمــال فــي الطائــرات مــزودة بشاشــات كريســتالية
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مركبات األجرة

أسســت مؤسســة تاكســي دبــي التي احتفلــت مؤخـرًا بمرور
 20عامــا علــى إنشــائها ،أول نشــاط لمركبات األجــرة المنظم
فــي إمــارة دبــي ،وتســتحوذ المؤسســة علــى نصيــب األســد
مــن الحصــة الســوقية ،وتعــد كذلــك أول مؤسســة فــي

فــي أبريــل مــن عــام  2015أعلنــت هيئــة الطــرق والمواصــات
دخولهــا قطــاع االســتثمار فــي نشــاط النقــل المدرســي
عبــر ذراعهــا االســتثماري مؤسســة تاكســي دبــي ،حيــث
بــدأت اعتبــارًا مــن العــام الدراســي  2015ـــــ  2016تشــغيل
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زودت حافــات النقــل المدرســي بأجهــزة تقنيــة حديثــة مثــل
كاميــرات المراقبــة التلفزيونيــة ،ونظــام تحديــد المواقــع
الجغرافيــة متوافقــً مــع نظــام العنونــة الجغرافيــة
الذكــي فــي بلديــة دبــي (مكانــي) ،ونظــام التتبــع مــن خــال
مركــز التحكــم فــي العمليــات ،كمــا أن جميــع الحافــات
تســتخدم تقنيــات تتطابــق مــع متطلبــات البيئــة بفضــل
تجهيزهــا بمحــركات متوافقــة مــع مواصفــات يــورو  4و،5
وتســتخدم الحافــات الديــزل النظيــف الــذي يمتــاز بانخفاض
نســبة االنبعاثــات ،وانخفــاض محتــوى الكبريــت ( 50جــزءًا من
المليــون) ،ويتميــز التصميــم الداخلــي للحافلــة بتشــطيباته
الراقيــة ،وبيئــة خاليــة مــن الضوضــاء ومســاحات واســعة،
ومقاعــد فخمــة لتوفيــر الراحــة للطــاب ،وكذلــك نظــام
تعليــق هيدروليكــي يســمح للطــاب بســهولة الدخــول
والخــروج مــن الحافلــة.
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 10أعــوام

ضمــن رؤيتهــا االســتراتيجية لالرتقــاء بمســتوى خدماتهــا
المقدمــة للمتعامليــن ،بــادرت هيئــة الطــرق والمواصــات
باســتحداث عــدد مــن الخطــط والمبــادرات لالرتقــاء بخدمــات
مركبــات األجــرة فــي إمــارة دبــي التــي يبلــغ عــدد مركباتهــا
اليــوم( 9927تشــمل مركبــات مؤسســة تاكســي دبــي
وشــركات االمتيــاز) ،لتقديــم خدمــات متميــزة ومتنوعة تلبي
احتياجــات كل فئــات المجتمــع.

الشــرق األوســط تقيــم نظامــً للتوزيــع ونظامــً متكامــ ً
ا
لربــط المركبــات تتــم مراقبتــه مــن خــال شــبكة الســلكية،
حيــث تتولــى المؤسســة تشــغيل أكثــر مــن  4600مركبــة
يتولــى قيادتهــا مــا يقــارب  11ألــف ســائق مــن  38جنســية،
كمــا تعتبــر مؤسســة تاكســي دبــي رائــدة فــي مجــال
تقديــم الخدمــات الحصريــة مثــل تاكســي المطار وتاكســي
الســيدات وتاكســي كبــار الشــخصيات ،كمــا تعتبــر أول
مؤسســة تقــدم خدمــات التاكســي للمعاقيــن فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وحققت مؤسســة تاكســي دبي
العديــد مــن اإلنجــازات ،واصبحــت إحــدى المؤسســات الثــاث
األوائــل فــي العالــم فــي مجــال خدمــات األجــرة.

عملــت الهيئــة منــذ تأسيســها علــى أن تكــون جميــع
مشــروعاتها وأنظمــة النقــل الجماعــي صديقــة للبيئــة،
فبــدأت مؤسســة تاكســي دبــي بتشــغيل مركبــات أجــرة
هجينــة (هيبــرد) ،صديقــة للبيئــة تعمــل بالوقــود والكهربــاء،
وذلــك فــي إطــار خطــة شــاملة للحــد مــن التلــوث الناجــم
عــن انبعاثــات المركبــات وجعلهــا صديقــة للبيئــة فــي إمــارة
دبــي ،حيــث بــدأت فــي عــام  2008بالتشــغيل التجريبــي
لـــ  20مركبــة هجينــة بهــدف تقييــم جــدوى اســتخدامها،
وبعــد نجــاح التجربــة قامــت بالتدشــين الرســمي ألول
 20مركبــة هجينــة فــي ســبتمبر عــام  ،2013ثــم ارتفــع
العــدد إلــى  145مركبــة هجينــة فــي عــام .2015

 111حافلــة بمواصفــات عالميــة صديقــة للبيئــة لنقــل طالب
المــدارس الخاصة.
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الترخيص

ولمواكبــة النمــو الكبيــر فــي الطلــب علــى خدمــات
الترخيــص ،قامــت الهيئــة بإطــاق العديــد مــن المبــادرات

لالرتقــاء بمســتوى خدمــات تدريــب وترخيــص الســائقين،
ورفــع مســتوى التثقيــف المــروري للســائقين الجــدد،
وتطبيــق الربــط مــع النظــام المــروري االتحــادي ،وتطويــر
وتنويــع القنــوات ،التــي تقــدم مــن خاللهــا الهيئــة خدماتها
للمتعامليــن ،حيــث تــم البــدء فــي تقديــم خدمــات
الترخيــص مــن خــال قنــوات جديــدة ومبتكــرة هــي
التطبيقــات الذكيــة ومركــز االتصــال ،والموقــع اإللكترونــي
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خدمات ذكية
وضعــت هيئــة الطــرق والمواصــات علــى عاتقهــا تقديــم
أفضــل الخدمــات لمتعامليهــا ،وحرصــت علــى تنويــع
القنــوات التــي تقــدم مــن خاللهــا هــذه الخدمــات ،ومــن
ـم تحويــل
أهــم هــذه القنــوات التطبيقــات الذكيــة ،حيــث تـ ّ
 173مــن خدمــات الهيئــة الرئيســة إلــى خدمــات ذكيــة
يتــم تقديمهــا عبــر  10تطبيقــات ذكيــة محققــة بذلــك
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
توجيهــات صاحــب
ّ
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم

 10أعــوام

شــهدت الخدمــات التــي تقدمهــا مؤسســة الترخيــص نقلة
نوعيــة ســواء فــي عــدد المركبــات المســجلة ،أو عــدد رخص
القيــادة او فــي مســتوى تقديــم الخدمــات للمتعامليــن،
حيــث ارتفــع عــدد المركبــات المســجلة فــي إمــارة دبــي
مــن  740ألــف مركبــة فــي عــام  ،2006إلــى مليــون و526
ألفــا و 667مركبــة حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر  ،2015فيمــا
بلــغ عــدد رخــص القيــادة مليونيــن و 7000رخصــة حتــى
نهايــة شــهر ســبتمبر الماضــي.

للهيئــة ،ومــن خــال الــوكالء المعتمديــن ،إضافــة إلــى
القنــوات التقليديــة فــي مراكــز الخدمــة التابعــة للهيئــة
أو لمــزودي الخدمــات ،ويتــم حاليــا تقديــم  49خدمــة
متنوعــة عبــر التطبيــق الذكــي (الســائقون والمركبــات)،
مثــل إصــدار الشــهادات ،وتجديــد رخــص القيــادة ،وتجديــد
ملكيــة المركبــات ،وخدمــات بيــع األرقــام اإللكترونيــة،
وخدمــات الترخيــص التجــاري ،وخدمــات التحقــق مــن صحة
الشــهادات ،وغيرهــا مــن الخدمــات مــن خــال الموقــع
اإللكترونــي أو مركــز االتصــال ،حيــث لــم يعــد حضــور
العميــل مطلبــً أساســيًا لتقديــم الخدمــة ،وكذلــك يتــم
تقديــم مــا يزيــد علــى  100خدمــة تتطلــب وجــود العميــل

عشــر الخاصــة بالمتدربيــن والمدربيــن والفاحصيــن باللغــات
العربيــة واإلنجليزيــة واألورديــة ،ووضعــت هــذه الكتيبــات
الفريــدة مــن نوعهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط ،فــي
متنــاول جميــع المتقدميــن للحصــول علــى رخصــة القيــادة.

دبــي (رعــاه اهلل) ،بشــأن التحــول إلــى الحكومــة الذكيــة
قبــل الموعــد المحــدد ،وتنفــرد تطبيقــات الهيئــة الذكيــة
باالبتــكار واإلبــداع والســهولة فــي االســتخدام بحيــث
تحقــق الســعادة لمســتخدمي التطبيــق الذكــي ،حيــث
بلــغ إجمالــي عــدد مــرات تحميــل أو تنزيــل تطبيقــات الهيئــة
ثالثــة مالييــن و 667ألــف تنزيــل.
وتوســعت الهيئــة فــي تقديــم خدماتهــا الذكيــة حيــث
دشــنت فــي أكتوبــر ( 2015المــول الذكــي) ،الــذي يعد األول
مــن نوعــه فــي العالــم فــي خمــس محطــات متــرو  ،حيــث
يتيــح لمســتخدميه التســوق عبــر شاشــة تفاعليــة مبتكــرة،
كمــا أعلنــت الهيئــة عــن مبــادرة تنفيــذ  100مظلــة مكيفــة
ذكيــة ،لمســتخدمي حافــات المواصــات العامــة ،مــزودة
باإلنترنــت المجانــي ،وتقــدم خدمــات متنوعــة للجمهــور.

مــن خــال الوكيــل المعتمــد مــن شــركات التأميــن ومراكــز
فحــص النظــر.
وقامــت الهيئــة بإجــراء تحديــث شــامل فــي مجــال
تدريــب القيــادة ،وفقــا ألرقــى المعاييــر العالميــة ،حيــث
تــم توحيــد مناهــج التدريــب فــي كل المعاهــد ،وذلــك
اســتنادًا ألفضــل الممارســات العالميــة فــي الســويد وكنــدا
وأســتراليا ،وأعــدت الهيئــة أيضــً كتيبــات األدلــة الخمســة
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تبنــت هيئــة الطــرق والمواصــات حلــو ً
ال إبداعيــة لمواجهــة
تحديــات النقــل فــي إمــارة دبــي ،وتمكنــت بفضــل دعــم
القيــادة الرشــيدة مــن دمــج االبتــكار فــي الخدمــات
المقدمــة للجمهــور إلســعادهم ،ولــدى الهيئــة لجنــة
دائمــة لالبتــكار مهمتهــا تطويــر الخطــط والبرامــج
والمبــادرات ،للمســاهمة فــي تنفيــذ رؤيــة القيــادة بتحويــل
دبــي إلــى المدينــة األكثــر ابتــكا ًرا فــي العالــم ،كمــا أسســت
قســمًا للبحــوث والتطويــر واالبتكـــار عــام  ،2014وأطلقــت
جائــزة ســنوية للبحــث العلمــي ،واعتمــدت اســتراتيجية
لالبتكـــار ،يجــري تطويرهــا حاليــً من قبــل استشـــاري عالمي
لمواكبــة توجهــات الحكومــة ،ومــن بيــن المبــادرات التــي
نفذتهــا الهيئــة تأســيس مختبــر لإلبــداعُ ،يعنــى بتطبيــق
أفضــل الممارســات العالميــة ،فــي عــدد مــن مجــاالت عمــل
الهيئــة ،ممــا يســاهم فــي تحقيــق رؤيــة الهيئــة« :تنقــل
آمــن وســهل للجميــع».

تواصــل هيئــة الطــرق والمواصــات اســتكمال مســيرتها
لتلبيــة متطلبــات الخطــة االســتراتيجية إلمــارة دبــي ،2021
وتحديــد أولويــات تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة المنبثقــة
عــن هــذه الخطــط ،حيــث تعتــزم تنفيــذ حزمــة واســعة مــن
المشــاريع ،ومنهــا مشــروع (مســار ،)2020الــذي يشــمل
تمديــد الخــط األحمــر لمتــرو دبــي ،مــن محطــة (نخيــل هاربر
أنــد تــاور) ،إلــى موقــع معــرض إكســبو  ،2020ومشــروع
تنفيــذ شــبكة الطــرق الخارجيــة والمداخــل والمخــارج
المؤديــة لموقــع معــرض إكســبو ،ومشــروع تطويــر
شــارع المطــار ،وشــارعي الوصــل وجميــرا ،وشــارع المدينــة
العالميــة ،ومشــروع تطويــر الطــرق الموازيــة فــي منطقــة
الحدائــق ،ومشــروع تطويــر شــارع المدينــة الجامعيــة،
وشــارع الفــي ،وغيرهــا مــن المشــاريع المتعلقــة بوســائل
النقــل الجماعــي.

بــدأت الهيئــة مؤخــرًا فــي تنفيــذ مشــروع تحويــل  100مــن
محطــات الحافــات المكيفــة إلــى محطــات ذكيــة تتيــح
للــركاب إنجــاز بعــض الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة،
كمــا أطلقــت مبــادرة (المــول الذكــي) عبــر  5محطــات
متــرو دبــي ،وتــدرس الهيئــة حاليــً اســتخدام المركبــات
الذكيــة التــي تعمــل دون ســائق فــي دبــي ،وذلــك فــي إطــار
جهودهــا لتوظيــف أحــدث التقنيــات العالميــة فــي مجــال
التنقــل الذكــي الســتخدامها فــي معــرض إكســبو .2020
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االبتكار

استمرار المسيرة

كمــا تســعى الهيئــة لتطبيــق سياســات وتشــريعات النقــل
الالزمــة لتشــجيع أنظمــة النقــل الجماعــي ،بالتعــاون مــع
الجهــات المحليــة واالتحاديــة المعنيــة ،والتوســع فــي
تطبيــق تقنيــات وأنظمــة المــرور والنقــل الحديثــة ،إضافــة
إلــى زيــادة مســتويات التثقيــف والتوعيــة لمســتخدمي
شــبكات الطــرق وأنظمــة النقــل لتشــجيع اســتخدام
وســائل النقــل الجماعــي ،ورفــع مســتويات الســامة،
وخفــض معــدالت الوفيــات الناتجــة عــن حــوادث الســير،
وتطبيــق مجموعــة مــن المبــادرات واإلجــراءات لتشــجيع
المشــي ،واســتخدام الدراجــات الهوائيــة ،للقيــام
بالرحــات القصيــرة.
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تكريم الشركاء االستراتيجيين
 10أعــوام

كرمــت هيئــة الطــرق والمواصــات شــركاءها االســتراتيجيين،
مــن الــوزارات والهيئــات والدوائــر الحكوميــة والمؤسســات
اإلعالميــة ،وذلــك خــال الحفــل الــذي نظمتــه بمناســبة
الذكــرى الســنوية العاشــرة لتأسيســها ،تقديــرًا لجهودهــم،
وتعاونهــم ،ومشــاركاتهم الفاعلــة ،فــي إنجــاح جهــود الهيئة
خــال مســيرتها.
حضــر حفــل التكريــم الــذي أقيــم فــي مدينــة جميــرا ســعادة
مطــر الطايــر ،المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن لهيئــة
الطــرق والمواصــات ،وســعادة الفريــق ســيف عبــد اهلل
الشــعفار وكيــل وزارة الداخليــة ،وســعادة عبــداهلل الشــيباني
األميــن العــام للمجلــس التنفيــذي ،وســعادة اللــواء خميــس
مطــر المزينــة القائــد العــام لشــرطة دبــي ،وســعادة حســين
ناصــر لوتــاه المديــر العــام لبلديــة دبــي ،وســعادة ســعيد
محمــد الطايــر العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي ،وســعادة عبدالرحمــن آل صالــح المديــر
العــام للدائــرة الماليــة ،وســعادة ســلطان بطــي بــن مجــرن
المديــر العــام لدائــرة األراضــي واألمــاك ،وســعادة ســالم بــن
علــي الزعابــي المديــر العــام للهيئــة االتحاديــة للمواصــات
البريــة والبحريــة ،وســعادة خالــد محمــد الكمــدة المديــر العــام
لهيئــة تنميــة المجتمــع ،وعــدد مــن ممثلــي الدوائــر الحكوميــة
والمؤسســات اإلعالميــة.
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وأعــرب الطايــر عــن شــكره وتقديــره العميــق للشــركاء االســتراتيجيين لهيئــة
الطــرق والمواصــات ،علــى جهودهــم وتعاونهــم مــع هيئــة الطــرق والمواصــات،
طــوال مســيرتها ،مشــيدًا بتعــاون شــرطة دبــي مــع الهيئــة ،فــي التغلــب علــى
أهــم التحديــات ،التــي تواجــه إمــارة دبــي ،المتمثلــة فــي انخفــاض معــدل الســامة
المروريــة ،والحفــاظ علــى أمــن المواصــات ،وتحديــدًا فــي متــرو دبــي وتــرام دبــي،
وكذلــك دعــم بلديــة دبــي ،فــي اإلســراع بتوفيــر األراضــي الالزمــة لمشــاريع البنيــة
التحتيــة للطــرق والنقــل ،وســرعة إصــدار تراخيــص بنــاء المنشــآت الخاصــة بالهيئــة،
مؤكــدًا عــزم الهيئــة علــى نقــل هــذه الشــراكة إلــى آفــاق أوســع مــن التواصــل
والتنســيق ،لنســاهم جميعــً فــي تحقيــق رؤيــة حكومتنــا الرشــيدة.
وأشــاد ســعادة المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن بالــدور البــارز الــذي تقــوم
بــه مختلــف وســائل اإلعــام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة ،فــي إطــاع الجمهور
علــى المشــاريع والبرامــج والمبــادرات التــي تنفذهــا الهيئــة.
واشــتمل الحفــل علــى عــرض فيلــم عــن مســيرة إنجــازات الهيئــة ،ولوحــة
تجســد الحيــاة اليوميــة لتنقــل الســكان بوســائل النقــل الجماعــي،
اســتعراضية
ّ
بعــد ذلــك كــرم ســعادة مطــر الطايــر الشــركاء االســتراتيجيين مــن الــوزارات
والهيئــات والدوائــر الحكوميــة والمؤسســات اإلعالميــة ،كمــا شــمل الحفــل
تكريــم عشــرة أطفــال حققــت هيئــة الطــرق والمواصــات أمنياتهــم ضمــن
مبــادرة (تمـ َّ
ـن  ..وفالــك طيــب) ،وذلــك فــي إطــار المســؤولية االجتماعيــة للهيئــة،
الراميــة لتحقيــق الســعادة ألفــراد المجتمــع.
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 10أعــوام

سعادة مطر الطاير يكرم عبداهلل الشيباني
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 10أعــوام

سعادة مطر الطاير خالل تكريم سعيد الطاير
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ابـتـكـــار

ابتكار
اعتمــدت هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي العديــد مــن الخطــط والبرامــج والمبــادرات لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة
لالبتــكار لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة ،واســتراتيجية دبي لالبتكار ،وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة (حفظــه اهلل) وأخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،باعتمــاد عــام  2015عامــا لالبتــكار فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،وكذلــك ترجمــة الســتراتيجية دبــي لالبتــكار التــي اعتمدهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي ،لجعــل دبــي المدينــة األكثــر ابتــكارًا فــي العالــم.
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ابـتـكـــار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي (رعاه اهلل)،
أن االبتكار هو أن تكون أو ال تكون:

(أنا حكومة مبتكرة ،إذن أنا حكومة موجودة).
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آالف األفكار ثمرة مجلس محمد بن راشد الذكي

ابـتـكـــار

تلقــت هيئــة الطــرق والمواصالت ،منــذ إطالق صاحب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة،
رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي( ،رعــاه اهلل) مبــادرة
مجلــس محمــد بــن راشــد الذكــي آالف األفــكار المبتكــرة،
والمالحظــات التطويريــة.

ونســقت الهيئــة مــع المكتــب التنفيــذي لصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،بعقــد جلســة توعويــة
وتدريبيــة علــى مســتوى الهيئــة هدفــت إلــى تحقيــق المزيــد

مــن الكفــاءة والفاعليــة ،فــي التعامــل مــع هــذه القنــاة
اإلبداعيــة ،حضرهــا مديــرو مكاتــب المديريــن التنفيذييــن،
ومديــرو فــرق المتعامليــن ،فــي كامــل قطاعــات الهيئــة
ومؤسســاتها ،ومديــر إدارة خدمة المتعاملين ،ومدير قســم
اســتراتيجية العنايــة بالعمــاء ،والعديد مــن أخصائيي الهيئة،
والمنســقين لنظــام مجلــس محمــد بــن راشــد الذكــي،
وتناولــت الجلســة نقاطــً متعــددة ،عــن كيفيــة التعامــل مع
النظــام ،والتدريــب عليــه ،والطــرق المثلــى لســرعة اســتقبال
ودراســة ومعالجــة األفــكار والمالحظــات ،التــي تــرد للهيئــة
يوميــً عــن طريــق المجلــس الذكــي.

ويأتــي إطــاق مجلس محمــد بن راشــد الذكي ،امتــدادًا لنهج
ســموه ،فــي اتبــاع سياســة البــاب المفتــوح ،عبــر المجالــس
التقليديــة المفتوحــة ،التــي يلتقــي ســموه فيهــا أبناء شــعبه
بصــورة مســتمرة ،وقــد وظــف ســموه التقنيــات الحديثــة،
لتكــون قنــاة اتصــال جديــدة ،مــع جميــع ســكان إمــارة
دبــي ،مــن مواطنيــن ومقيميــن ،ومســتثمرين وســياح ،وذلــك
لالســتماع إلــى أفكارهــم واقتراحاتهــم ومالحظاتهــم،
التــي يقدمونهــا مــن أجــل النهــوض بالخدمــات ،التــي
تقدمهــا المؤسســات الحكوميــة ،والقطــاع الخــاص.

وأصــدر ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،رئيــس مجلــس
المديريــن فــي الهيئــة ،تعميمــً إداريــً يلــزم كل الوحــدات
التنظيميــة فــي الهيئــة ،بالتعامــل مــع األفــكار المبتكــرة،
والمالحظــات التطويريــة الــواردة مــن مجلــس محمــد بــن
راشــد الذكــي ،ومعالجتهــا خــال ثالثــة أيــام عمــل مــن بعــد
االســتالم ،علــى أن تكــون المتابعــة والــرد ،خــال أربعــة أيــام
عمــل ،مــن بعــد االســتالم ،كما حــدد التعميــم آليــة التصعيد
للمديــر العــام ،رئيــس مجلــس المديريــن.
ويأتــي التعميــم فــي إطــار دعــم مبــادرة مجلــس محمــد
بــن راشــد الذكــي ،وتطلعــات حكومــة دبــي إلســعاد النــاس،
ودعمــً للغايــات االســتراتيجية للهيئــة ،بمــا يســهم فــي
المشــاركة فــي تعزيــز ريــادة دبــي وصنــع مســتقبلها.
وشــكلت الهيئــة فريقــً داخليــً يمثــل مؤسســات وقطاعــات
الهيئــة كافــة ،لمتابعــة األفــكار والمالحظــات التطويريــة
الــواردة مــن مجلــس محمــد بــن راشــد الذكــي ،يتابــع ويدرس
جميــع األفــكار االبتكاريــة ،والمالحظــات التطويريــة ،التــي
تســهم فــي االرتقــاء بالخدمــات ،التــي تقدمهــا الهيئــة
للمتعامليــن.
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اعتماد استراتيجية االبتكار

وتســعى الهيئــة مــن خــال اســتراتيجية االبتكار ،إلــى تحقيق
الريــادة فــي مجــال النقــل والمواصــات ،علــى المســتويين
اإلقليمــي والعالمــي ،والتفــوق فــي تقديــم الخدمــات
والمنتجــات للمتعامليــن ،وإحــداث تأثيــر ملمــوس فــي
مختلــف األصعــدة ،مــن خــال مواجهــة كل التحديــات ،فــي
ســبيل تحقيــق رؤيــة الهيئــة( :تنقــل آمــن وســهل للجميــع).
وحــددت اســتراتيجية االبتــكار ســتة مجــاالت للتركيــز عليهــا،
هــي :المدينــة الذكية لتحقيــق رؤية حكومة دبــي ،وأن تكون
دبــي المدينــة األذكــى عالميــً ،والمجــال الثانــي هــو :تحقيــق
التميــز فــي خدمــات ومنتجــات الهيئــة ،وذلــك عبــر تقديــم
خدمــات بمســتوى ســبع نجــوم للمتعامليــن ،أمــا المجــال
الثالــث ،فهــو تكامــل التنقل لضمان مســتوى عالمــي للتنقل
فــي مدينــة دبــي ،وتلبيــة االحتياجــات المســتقبلية للتكامــل
بيــن المواصالت ،والبنية التحتية ،وتســلط االســتراتيجية الضوء
فــي المجــال الرابــع ،على مجال الســامة واالســتدامة البيئية،
بهــدف المحافظــة علــى الرفاهيــة لســكان وزاور مدينــة
دبــي ،وتحقيــق الريــادة فــي الحفــاظ علــى البيئــة ،والمجــال
الخامــس هــو رفــع الكفــاءة الداخليــة عــن طريــق التحســين
المســتمر ،فــي العمليــات الداخليــة ،للحفــاظ علــى المكانــة،
التــي حققتهــا هيئــة الطــرق والمواصــات ،بوصفهــا هيئــة
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وصنفــت االســتراتيجية االبتــكار إلــى ثالثــة أنــواع :األول االبتكار
التدريجــي ،وهــو تطويــر منتجــات وخدمــات أفضــل وأســرع،
تكــون منخفضــة التكلفــة ،فــي المجــال نفســه ،وال تقــود
لتحقيــق عائــد فــوق المتوســط ،ويســهم هــذا النــوع مــن
االبتــكار فــي تحقيــق تحســن فــي األداء ،والتكلفــة والقيمــة
المضافــة للعميــل ،بنســبة تتــراوح بيــن  2و ،%25والنــوع
الثانــي هــو االبتــكار الجوهــري ،وهــو تغييــر جوهــري فــي
التكنولوجيــا المســتخدمة ،أو نمــوذج العمــل للمنتجــات
والخدمــات ،الــذي يقــود لتحقيــق تحســن فــي األداء،
والتكلفــة والقيمــة المضافــة ،بنســبة تزيــد علــى  ،%25أمــا
النــوع الثالــث ،فهــو االبتــكار االنتقالــي (الجــذري) ،ويجــري في
هــذا النــوع مــن االبتــكار ،توفيــر قاعــدة جديــدة للمنافســة،
فــي التقنيــات أو التكلفــة ،أو إجــراء تغييــر جــذري فــي
التقنيــات ،ونمــوذج العمــل ،أو تقديــم قيمة جديــدة للعميل.
كمــا صنفــت االســتراتيجية ابتــكارات الهيئــة فــي أربعــة
مجــاالت رئيســة ،األول هــو القيــادة واإلدارة ،وذلــك مــن خــال
تبنــي ممارســات مبتكــرة فــي القيــادة ،وثقافــة االبتــكار،
وكذلــك تطويــر برامــج إداريــة ،وأنظمــة تتعلــق بــاإلدارة
والحوكمــة ،والمجــال الثانــي هــو نمــوذج العمــل ،ويتمثــل
فــي تصميــم نمــوذج عمــل ،يحــدد كيــف تــروج الهيئــة
القيمــة للعمــاء ،إضافــة إلــى بيعهــا وتوصيلهــا ،أمــا المجــال
الثالــث فهــو التشــغيل والعمليــات ،ويتركــز علــى االبتــكار
فــي تحســين وتطويــر آليــات ومنهجيــات التشــغيل ،التــي
تخــدم المتعامليــن ،وتســهل الخدمــات المقدمــة لهــم،
وتطويــر الكفــاءة الداخليــة ،والمجــال الرابــع لالبتــكار ،هــو
المنتجــات والخدمــات ،ويتضمــن ابتــكار خدمــات ومنتجــات
جديــدة ،أو تحســين الخدمــات والمنتجــات الموجــودة.

ابـتـكـــار

اعتمــد مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات
برئاســة ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس
مجلــس المديريــن ،اســتراتيجية االبتــكار الجديــدة للهيئــة،
التــي ترتكــز علــى ثالثــة محــاور رئيســة ،هــي الريــادة والتفوق
والتأثيــر ،بهــدف تمكيــن الهيئــة مــن تقديــم االبتــكارات
الملهمــة حاضــرًا ومســتقب ً
ال ،حيــث يعــد االبتــكار هــو التغيير
االســتثنائي ،الــذي يدفــع لتطويــر وتحســين المنتجــات
والخدمــات ،وطــرق العمــل ،بمــا يحقــق قيمــة مضافــة
مســتدامة ،لــكل فئــات المجتمــع.

راعيــة لإلبــداع ،والمجــال الســادس هــو التطــور االقتصــادي
لدبــي ،بهــدف تعزيــز النمــو المســتدام لإلمــارة.
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خطــط ومبــادرات لتنفيــذ االســتراتيجية
الوطنيــة لالبتــكار

إجراءات

ونفــذت الهيئــة في الســنوات الماضيــة العديد من المشــاريع
المبتكــرة واإلبداعيــة ،ســواء فــي قطــاع الطــرق أو قطــاع
النقــل الجماعــي ،ويقــف على رأس هذه المشــاريع متــرو دبي،
الــذي يعــد أول مشــروع متــرو دون ســائق ،فــي العالــم بطــول
 75كيلومتـرًا ،حيــث يعتمــد المتــرو في تشــغيله علــى الذكاء
الصناعــي ،الــذي يتيــح لــه حســاب زمــن التقاطــر بيــن الرحــات،
وحســاب المســافة بيــن القطــار واآلخــر ،وإعــادة ضبــط زمــن
التقاطــر بيــن الرحــات ،بصــورة آليــة فــي حالــة حــدوث أي
عطــل ،أو تأخيــر فــي رحلــة القطــار ،وكذلــك مشــروع تــرام
دبــي الــذي يعــد أول تــرام خــارج أوروبــا ،يعمــل بنظــام تغذيــة
الكهربــاء األرضــي ،علــى كل الخــط ،دون الحاجــة ألســاك
هوائيــة ،إلمــداده بالطاقــة الكهربائيــة ،وهــو أول تــرام فــي
العالــم ،يســتخدم تقنيــة البوابــات اآلليــة ،لمنصــة محطــة
الــركاب المتزامنــة مــع نظــام فتــح وغلــق أبــواب القطــار ،ومن
المشــاريع المبتكــرة أيضًا الجســر العائــم الذي نفــذ في فترة
زمنيــة قصيــرة ،وســاهم فــي حــل االزدحامــات علــى معابــر
خــور دبــي ،وكذلك نظــام التعرفــة المروريــة (ســالك) ،ونظام
التحصيــل اآللــي (نــول) ،وغيرهــا مــن المشــاريع اإلبداعيــة.

وتضمنــت اإلجــراءات التــي اعتمدتهــا الهيئــة تشــكيل لجنــة
دائمــة إلعــداد اســتراتيجية االبتكار لهيئــة الطــرق والمواصالت،
وتأســيس مختبــر لإلبــداع ُيعنــى بتطبيــق أفضــل الممارســات
العالميــة ،مثــل توليــد مــواد وتكنولوجيــا مبتكــرة ،مثــل
أنــواع األســفلت المقاومــة للحــرارة ،والزجــاج المقــاوم للغبــار،
وأجهــزة استشــعار اهتــزازات القطــارات وغيرهــا ،كمــا شــكلت
الهيئــة فريــق البحــوث المؤسســية ،وأسســت قســم البحوث
والتطويــر واالبتــكار ،الــذي يتبــع مكتــب المديــر العــام رئيــس
مجلــس المديريــن ،إضافــة إلــى تشــكيل فــرق لالبتــكار فــي
جميــع قطاعــات ومؤسســة الهيئــة ،وكذلــك إعــادة النظــر
بصــورة شــاملة فــي نظــام االقتراحــات ،ورفــع القيمــة
الماليــة لتشــجيع الموظفيــن والمتعامليــن ،على المســاهمة
فــي تقديــم اقتراحاتهــم وأفكارهــم ،التــي تســهم فــي
تطويــر منظومــة العمــل فــي الهيئــة ،وزيــادة القيمــة الماليــة
لجائــزة هيئــة الطــرق والمواصــات للبحــث العلمــي ،لتشــجيع
الموظفيــن علــى المشــاركة فــي الجائــزة.
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اعتمــدت الهيئــة الخطــط والبرامــج والمبــادرات لتنفيــذ
االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحدة ،واســتراتيجية دبي لالبتــكار ،وذلك ترجمة لتوجيهات
صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيــس الدولة،
(حفظــه اهلل) ،وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيس مجلــس الــوزراء ،حاكم
دبــي (رعــاه اهلل) ،باعتمــاد عــام  2015عامــً لالبتــكار ،فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وكذلــك ترجمــة الســتراتيجية دبي
لالبتــكار ،التــي اعتمدهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيذي،
لجعــل دبــي المدينــة األكثــر ابتــكارًا فــي العالــم.

وانتهــت الهيئــة خــال عــام  2015مــن مشــروع التحــول
نحــو الحكومــة الذكيــة ،عبــر اســتحداث تطبيقــات
ذكيــة ومبتكــرة وســهلة االســتخدام ،تلبــي احتياجــات
المتعامليــن ،حيــث ارتفــع عــدد الخدمــات الذكيــة التــي
تقدمهــا الهيئــة إلــى  88خدمــة يتــم تقديمهــا عبــر تســعة
تطبيقــات ذكيــة ،وبــدأت التشــغيل التجريبــي للحافلــة
الكهربائيــة ،التــي تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة فقــط ،مــن
خــال إعــادة شــحن بطاريتهــا ،حيــث يمكــن شــحن البطارية
بنســبة  %80فــي أقــل مــن  30دقيقــة ،ويمكــن للحافلــة
قطــع مســافة  200كــم عنــد شــحن البطاريــة بشــكل
كامــل ،وتقــدر ســرعتها بنحــو  100كيلومتــر فــي الســاعة.
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دشــنت الهيئــة المقــر الدائــم لمختبــر اإلبــداع فــي مــرآب
تــرام دبــي بمنطقــة الصفــوح ،ليكــون بذلــك أول مختبــر
لإلبــداع الحكومــي فــي دبــي ،ويضــم المختبــر قاعــات
تدريــب متطــورة مجهــزة بأحــدث التقنيــات ،ومســاحات
عمــل لعقــد ورش العصــف الذهنــي ،لمجموعــات
المشــاركين ،وناديــً لإلبــداع جــرى تصميمــه وتشــطيبه
بأعلــى المواصفــات الجماليــة ،لتوفيــر بيئــة محفــزة علــى
اإلبــداع ،كمــا يضــم مكتبــة مــزودة بمصــادر معلومــات
فــي مختلــف المجــاالت والتخصصــات ،يجــري تحديثهــا
بصــورة دوريــة ،لضمــان توفيــر أحــدث المصــادر ،إضافــة إلــى
منصــة رئيســة لعــرض ومناقشــة األفــكار ،وشاشــات عــرض
تفاعليــة ،تتميــز بتوفيــر خاصيــة تبــادل المحتــوى المرئــي بين
األعضــاء ،حيــث يمكــن لهــذه الشاشــات االتصــال بأجهــزة
الهواتــف الذكيــة الخاصــة بالمشــاركين ،فــي ورش العمــل،
وكذلــك حواســيبهم المحمولــة ،وعــرض المحتــوى المرئــي
الســلكيًا ،ويضــم مقــر المختبــر مرافــق مســاندة كقاعــة
اســتراحة ،وأماكــن للصــاة ،وغــرف لالجتماعــات.
وتســعى الهيئــة مــن خــال مختبــرات اإلبــداع الحكومــي،
أن يكــون لهــا أثــر ملمــوس فــي تطويــر العمــل بالهيئــة،
لتحقيــق تطلعــات القيــادة الرشــيدة ،نحــو قيــادة ســباق
التميــز.
وتبــذل الهيئــة جهــودًا كبيــرة لمواكبــة توجهــات الحكومة
الرشــيدة ،بالبحــث عــن حلــول إبداعية ،تتــاءم مــع متطلبات
العصــر ،بتطبيــق نظريــة( :التفكيــر خــارج الصنــدوق) ،خاصــة
أن دولــة اإلمــارات بشــكل عــام ،وإمــارة دبــي بشــكل خــاص،
تتبــوأ مكانــة معتبــرة بيــن دول العالــم المتقــدم ،فــي
مفاهيــم التنافســية ،واالبتــكار الحكومــي والمؤسســي،
فــي إســعاد مجتمعاتهــا.
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ابـتـكـــار

تــرأس ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس
المديريــن فــي الهيئــة ،أولــى جلســات مختبــر اإلبــداع ،التــي
خصصــت لتطويــر الخدمــات ،التــي تقدمهــا الهيئــة لقطــاع
األعمــال بهــدف إيجــاد حلــول للتحديــات القائمــة فــي
هــذا المجــال ،وشــارك فــي الجلســة عــدد مــن المديريــن
التنفيذييــن ومديــري اإلدارات ،إضافــة إلــى مجموعــة مــن
طــاب الجامعــات ،وممثــل مــن شــركة (أرنســت آنــد يونــغ)
لالستشــارات.

مراكــز خدمــة العمــاء ،و 17خدمــة عبــر مركــز االتصــال
 ،8009090وســت خدمــات عبــر إدارات الهيئــة ،وخدمتــان
عبــر جهــاز الخدمــة الذاتيــة ،ممــا يســتدعي العمــل علــى
تطويرهــا ،والوصــول بهــا إلــى مســتويات عليــا.

وتلخصــت خطــوات اإلعــداد لعقــد مختبــر اإلبــداع
الحكومــي األول لهيئــة الطــرق والمواصــات ،فــي تحديــد
الهــدف مــن المختبــر ،وتشــكيل فريــق العمــل ،وجــدول
األعمــال ،وتحديــد وتصميــم محتــوى المختبــر ،وكيفيــة

اختيــار المشــاركين مــن داخــل الهيئــة وخارجهــا ،ووضــع
خطــة إعالميــة إلشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن األطــراف
المعنيــة ،ســواء عــن طريــق المشــاركة فــي جلســات العمل،
أو مــن خــال قنــوات التواصــل االجتماعــي والقنــوات األخرى.

وعقــدت الجلســة ،وفقــً للدليل اإلرشــادي المـُــعد من قـِــبل
مركــز محمــد بــن راشــد لالبتــكار الحكومــي ،وفــي إطــار
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة (حفظــة اهلل) ،باعتمــاد عــام  2015عامــً
لالبتــكار ،الــذي أقــره مجلــس الــوزراء برئاســة صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه اهلل).
وجــاء اختيــار هيئــة الطــرق والمواصــات لمحــور تطويــر
خدمــات الهيئــة المقدمــة لقطــاع األعمــال فــي أولــى
جلســات مختبــر اإلبــداع ،بهــدف إيجــاد حلــول للتحديــات
القائمــة فــي هــذا المجــال ،إضافــة إلــى هــدف (إســعاد
النــاس) ،ألن ذلــك فــي قمــة أولويــات القيــادة الرشــيدة،
كمــا أن االقتصــاد يعــد أحــد محــاور التنميــة الرئيســة
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عمومــً ،وإمــارة دبــي
بشــكل خــاص ،حيــث تســعى دبــي إليجــاد البيئــة الجاذبــة
لالســتثمارات العالميــة والمشــجعة وإطــاق المشــاريع
االقتصاديــة المختلفــة ،إضافــة إلــى أن الهيئــة تقــدم
 66خدمــة لقطــاع األعمــال ،يمكــن إنجازهــا عبــر عــدة
قنــوات ،منهــا  27خدمــة عبــر الهواتــف الذكيــة ،و 23خدمــة
يمكــن إنجازهــا عبــر الموقــع اإللكترونــي ،و 53خدمــة عبــر
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ابـتـكـــار

بلــغ عــدد األفــكار اإلبداعيــة التــي خرجــت بهــا أولى جلســات
مختبــر اإلبــداع  15فكــرة إبداعيــة ،حيــث خــرج بـــ  21فكــرة
ومبــادرة موزعــة علــى أربــع مؤسســات بواقــع ســت أفــكار
لمؤسســة الترخيــص ،وخمــس أفــكار لــكل مــن مؤسســة
المــرور والطــرق ،ومؤسســة القطــارات ،ومؤسســة
المواصــات العامــة ،وبعــد مراجعــة ومناقشــة جميــع
تلــك األفــكار والمبــادرات ،جــرى اعتمــاد تنفيــذ ثمانــي أفــكار،
وإجــراء المزيــد مــن الدراســة علــى ســبع أفــكار أخــرى ،فيمــا
جــرى اســتبعاد ســت أفــكار.

إلكترونيــً ،دون الحاجــة لزيــارة مراكــز خدمــة العمــاء،
ومبــادرة (افحــص وانطلــق) ،التــي تتيــح لمــاك المركبــات
المغــادرة بعــد إجــراء الفحــص الفنــي للمركبــة ،علــى أن
ينهــي المركــز اإلجــراءات ،ويرســل بطاقــة ملكيــة المركبــة،
إلــى المالــك ،عبــر البريــد ،وســتبدأ الهيئــة فــي الربــع الثالــث
مــن عــام  2016بتنفيــذ مبــادرة مراكــز الخدمــة الذكيــة،
وتتضمــن افتتــاح (كاونتــرات) للهيئــة ،فــي مقــار بعــض
الشــركات الكبيــرة ،إلنجــاز معامــات الخدمــات التــي
تقدمهــا الهيئــة.

وأخضعــت الهيئــة ســبع أفــكار ومبــادرات للمزيــد مــن
الدراســة ،وتشــمل مبــادرة إطــاق خدمــة مركبــات (ليمــو
الســيدات) التــي تســتهدف ســيدات األعمال ،وفكــرة تخويل
وكاالت الســيارات المعتمــدة فــي الدولــة ،إجــراء الفحــص
الفنــي للمركبــات ،فــي إطــار برنامــج الصيانــة الدوريــة ،التــي
تنفذهــا للمركبــات خاصــة تلــك التــي لديهــا عقــود صيانــة،
وفكــرة تقديــم خدمــات قطــاع األعمــال ،ضمــن محطــات
ومرافــق المتــرو ،واســتغالل المســاحات بداخــل محطــات
المتــرو ،لغــرض الحمــات اإلعالنيــة قصيــرة األمــد ،وخدمــات

توفيــر نقــل (الكيلــو متــر األخيــر) ،عبــر توفيــر وســائل نقــل
بســيطة ،وســهلة االســتعمال ومريحــة ،لتوصيــل الجمهــور
مــن محطــات القطــارات إلــى األماكــن المقصــودة ،فــي
حــدود الكيلــو متــر األخيــر والعكــس ،وفكــرة اســتحداث
نظــام موحــد متكامــل ،لجمــع شــهادات عــدم الممانعــة،
وتصاريــح العمــل المترابطــة بمؤسســة القطــارات ،وفكــرة
وســائل الدفــع المتكاملــة ،لخدمــات قطــاع األعمــال.

وبــدأت الهيئــة فــي تنفيــذ مخرجــات مختبــر اإلبــداع ،اعتبــارًا
مــن شــهر ســبتمبر  ،2015ومــن أهــم األفــكار والمبــادرات،
التــي جــرى تطبيقهــا النظــام الذكــي إلدارة خدمــات
إعالنــات الطــرق ،الــذي يســهم فــي تقليــل عــدد الزيــارات
لمراكــز خدمــة العمــاء ،التابعــة للهيئــة إلنجــاز المعامــات،
وفكــرة (عــكاس) ،وتتضمــن تجهيــز إحــدى مركبــات الهيئة،
بكاميــرات وأجهــزة رصــد ،الســتخدامها للتفتيــش الميداني،
لضبــط مهربــي الــركاب ،ومبــادرة (مديــر أعمالــك) ،وتتمثــل
فــي تخصيــص مديــر حســاب خــاص للشــركات ،حســب
تصنيــف حجــم أعمالهــا ،لمتابعــة احتياجاتهــا ،وتقديــم
خدمــات مميــزة لهــا ،وإعــداد دليــل إلكترونــي للفــرص
االســتثمارية ،فــي محطــات متــرو دبــي ،للتعريــف بالخدمات
االســتثمارية الخاصــة بمحطــات متــرو دبــي ،وتتضمــن عــرض
المعلومــات ،والتفاصيــل التــي يحتــاج المســتثمر لمعرفتهــا،
مثــل المســاحات اإلعالنيــة ،واألبعــاد ،وموقــع المحطــة،
وكذلــك مبــادرة إطــاق الجيــل الثانــي ،مــن نظــام التعرفــة
لمواقــف المركبــات.
وســتنفذ الهيئــة فــي عامــي  2016و 2017ثــاث مبــادرات،
هــي نظــام (الليمــو) الذكــي ،ويتمثــل فــي أتمتــة اإلجــراءات
المتعلقــة بشــركات الليموزيــن ،إلنجــاز معامالتهــم
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 7مختبرات

ابـتـكـــار

وتضمنــت خطــة عــام  2015تنظيــم ســبعة مختبــرات
إبــداع ،علــى مســتوى قطاعــات ومؤسســات الهيئــة،
حيــث خصصــت أول مختبــر لمناقشــة موضــوع كيفيــة
التعامــل مــع الزحــام فــي متــرو دبــي ،وناقــش المختبــر
الثانــي ،موضــوع خفــض زيــارات المتعامليــن لمراكــز خدمــة
العمــاء ،بنســبة  %80بحلــول عــام  ،2018فيمــا ناقــش
المختبــر الثالــث ،موضــوع تطويــر آليــة الفحــص الفنــي
للمركبــات ،وخصــص المختبــر الرابــع ،لمناقشــة موضــوع
االزدحامــات المروريــة فــي شــبكة الطــرق ،وناقــش المختبــر
الخامــس ،مبــادرات ومشــاريع تطويــر النقــل البحــري ،وجــرى
فــي المختبــر الســادس تســليط الضــوء ،علــى موضــوع
تبســيط الخدمــات واإلجــراءات ،لمتعاملــي بطاقــة (نــول)،
وكان المختبــر الســابع لمناقشــة موضــوع مالمــح الخطــة
االســتراتيجية للهيئــة .2030

عصف ذهني
للحد من ازدحام المترو
ونظمــت الهيئــة خــال الجلســة الثانيــة لمختبــر اإلبــداع
الحكومــي ،جلســة عصــف ذهنــي ،بهــدف إيجــاد األفــكار
اإلبداعيــة ،والحلــول المناســبة فــي كيفيــة التعامــل مــع
الزحــام داخــل عربــات المتــرو ،والمحطــات ،خاصــة خــال
أوقــات الــذروة.
حضــر الجلســة المســؤولون والموظفــون فــي مؤسســة
القطــارات فــي الهيئــة ،وأكثــر مــن  50مشــاركًا مــن
موظفــي الهيئــة ،وطلبــة الجامعــات ،ومرتــادي المتــرو،
والشــركاء االســتراتيجيين كشــرطة دبــي ،والشــركة
ّ
المشــغلة للقطــارات (ســيركو).
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اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ
ﺗﺮاﺧﻴﺺﺗﺮاﺧﻴﺺ

7 7

أﻓﻜﺎر أﻓﻜﺎر
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

أﻓﻜﺎر أﻓﻜﺎر
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ

6 6

أﻓﻜﺎر أﻓﻜﺎر
ﻣﺴﺘﺒﻌﺪةﻣﺴﺘﺒﻌﺪة

ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت
اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت
اﺳﺘﺨﺪام

11 11

ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
ﺧﺪﻣﺎتﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻔﺨﻢ اﻟﻔﺨﻢ
واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻨﻘﻞ
اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻻﻣﺘﻴﺎز
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ

أﻋﻤﺎﻟﻚأﻋﻤﺎﻟﻚ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻴﻤﻮ
اﻟﺬﻛﻲ اﻟﺬﻛﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻴﻤﻮ
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ﻣﺮﻛﺒﺘﻚ
واﻧﻄﻠﻖواﻧﻄﻠﻖ
ﻣﺮﻛﺒﺘﻚ
اﻓﺤﺺ اﻓﺤﺺ

ﻟ«ﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ
ﻟ«ﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ
أﻣﺜﻠﺔ أﻣﺜﻠﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺳﻴﺘﻢ ﺳﻴﺘﻢ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺔاﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮاﻛﺰ
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سجل الهيئة في مجال اإلبداع
• شكلت فريق الغد عام .2007
• أطلقــت جائــزة هيئــة الطــرق والمواصــات للبحــث
العلمــي عــام .2012
• أسست مركز اإلبداع عام .2013
• أنشأت قسم اإلبداع عام .2013
• اعتمدت اإلطار العام للبحوث والتطوير عام .2013

ابـتـكـــار

• أنشأت قسم البحوث والتطوير واالبتكـار عام .2014
• دشــنت المقــر الدائــم ألول مختبــر لإلبــداع الحكومــي
فــي دبــي عــام .2015

دعوة المتعاملين
إلى استخدام القنوات الرقمية
نظــم قطــاع خدمــات الدعــم اإلداري المؤسســي مختبــر
التحــول الرقمــي الخــاص بخدمــات قطــاع خدمــات الدعــم
اإلداري المؤسســي فــي الهيئــة ،فــي محطــة تــرام الصفوح،
بحضــور الســيد يوســف الرضــا ،المديــر التنفيــذي للقطــاع،
ومديــري وموظفــي القطــاع ومديــري فــرق المتعامليــن
بالهيئــة ،والمتعامليــن والشــركاء والمعنييــن مــن إدارة
تقنيــة المعلومــات بالهيئــة.
ودعــا المختبــر المتعامليــن إلــى اســتخدام القنــوات
الرقميــة ،للتواصــل مــع الهيئــة واالســتفادة المثلــى مــن
خدماتهــا الذكيــة ،ومســتقبل التواصــل الرقمي فــي قطاع
األعمــال والخدمــات والعمــل المؤسســي الحكومــي،
إضافــة إلــى عــرض مرئــي تنــاول الوضــع الحالــي للخدمــات
الرقميــة بالهيئــة ،وكذلــك تنظيــم ورشــة عمــل عــن أفضــل
الممارســات المســتخدمة فــي مجــال الخدمــات الرقميــة.
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تطوير الفحص الفني
عقــدت مؤسســة الترخيــص فــي هيئــة الطــرق
والمواصــات فــي دبــي مختبــر اإلبداعــي الحكومــي
الخــاص بهــا ،تحــت عنــوان« :تطويــر آليــة الفحــص الفنــي
للمركبــات» ،بهــدف ابتــكار األفــكار اإلبداعيــة والحلــول

المتبعــة،
الخالقــة التــي ُتســاهم فــي تطويــر اآلليــات
ّ
خــال عمليــات الفحــص الفنــي للمركبــات ،مــن أجــل
تقديــم فحــص أســرع وأدق ،للوصــول للعميــل فــي أي
مــكان.

حضــر الجلســة أحمــد بهروزيــان المديــر التنفيــذي
لمؤسســة الترخيــص فــي الهيئــة ،ومديــرو ادارت
المؤسســة ،ومــزودو الخدمــة ،وممثلــو بعــض الشــركات

الخارجيــة فــي مجــال الفحــص الفنــي للمركبــات،
والمعــدات التكنولوجيــة والذكيــة.

ابـتـكـــار
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مختبر ٕابداع االستراتيجية

ابـتـكـــار

نظــم قطــاع االســتراتيجية والحوكمــة
المؤسســية فــي هيئــة الطــرق والمواصــات،
مختبــرًا إبداعيــً فــي منطقــة الصفــوح،
لمناقشــة األفــكار الممكنــة لتطويــر النقــل
فــي إمــارة دبــي ،حيــث جــرى اختيــار  17فكــرة
رئيســية ،مــن جملــة األفــكار المطروحــة فــي
المختبــر ،لالســتفادة منهــا فــي تطويــر النقــل
والخدمــات ذات العالقــة التــي تقدمهــا
الهيئــة.
حضــر المختبــر ناصــر بوشــهاب ،المديــر
التنفيــذي لقطــاع االســتراتيجية والحوكمــة
المؤسســية باإلنابــة ،وإبراهيــم الحــداد،
مديــر إدارة الشــؤون التجاريــة واالســتثمار
ومديــر المختبــر بالهيئــة ،وشــارك فيــه نخبــة
مــن الباحثيــن وأســاتذة وطلبــة الجامعــات،
وممثلــون مــن القطاعيــن الحكومــي
والخــاص مهتمــون بقطــاع النقــل ،ناقشــوا
مــن خاللــه التوجهــات العالميــة والعوامــل
الرئيســية المؤثــرة فــي النقــل والمواصــات،
مــن حيــث زيــادة عــدد الســكان ،والتوســع
التكنولوجيــة،
والتطــورات
الحضــري،
والتغيــرات المناخيــة ،والمتغيــرات المتعلقــة
بنقــل البضائــع ،وذلــك بهــدف تحديــد
واســتعراض األفــكار الجديــدة التــي يمكــن
تطبيقهــا فــي إمــارة دبــي ،لتعزيــز مكانتهــا
علــى الخريطــة العالميــة ،فــي إطــار منظومة
النقــل المســتدام.
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االزدحامات المرورية

وتحدثــت المهندســة ميثــاء بــن عــدي
المديــر التنفيــذي لمؤسســة المــرور
والطــرق عــن أبــرز محــاور الورشــة
فــي مــرآب تــرام دبــي فــي الصفــوح،
بحضــور نخبــة مــن االستشــاريين
الخارجييــن ،ومجموعــة مــن طــاب
كليــات التقنيــة العليــا ،إلــى جانــب
خبــراء وموظفــي المؤسســة.
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كشــفت هيئــة الطــرق والمواصــات
عــن اســتحداثها مختبــرات للسياســات
والتشــريعات التــي تعمــل فــي إطارهــا ،وذلــك
عبــر لجنــة اإلشــراف علــى اســتراتيجية االبتــكار
بالهيئــة ،مــن أجــل تحقيــق االســتفادة
القصــوى مــن مواردهــا ،مــن خــال تطويــر
سياســاتها وتشــريعاتها ،بمــا يؤثــر إيجابــا فــي
إمــارة دبــي ،ودولــة اإلمــارات ،فــي مختلــف
المجــاالت ،خاصــة مجــال النقــل والمواصــات.

ابـتـكـــار

نظمــت مؤسســة المــرور والطــرق
مختبــر اإلبــداع الحكومــي الخــاص
بهــا ،الــذي تنــاول الحلــول قصيــرة
المــدى لالزدحامــات المروريــة،
وذلــك فــي إطــار االلتــزام بمبــادرة
وتوجيهــات الحكومــة الرشــيدة
بتنظيــم مختبــرات اإلبــداع الحكومــي
الراميــة إلى تطوير األداء عبر مناقشــة
األفــكار المبتكــرة التــي تســهم
بفعاليــة فــي إيجــاد بيئــة عمــل رفيعة
المســتوى فــي إمــارة دبــي.

مختبرات للسياسات
والتشريعات

وســتكون المختبــرات منبعــا لالبتــكارات
المتعلقــة بتطويــر وإصــدار السياســات
والتشــريعات ،التــي تخــدم أهــداف المجتمــع،
الســيما أن الهيئــة ُتعــد جهــة يحتــذى
بهــا ،فــي مواكبتهــا الحتياجــات معظــم
شــرائحه لخدماتهــا ،وهــو هــدف يتوافــق مع
توجهــات حكومتنــا الرشــيدة ،نحــو ضــرورة
االبتــكار المؤسســي والحكومــي ،موضحــً أن
المختبــرات تتضمــن عقــد نــدوات ومحاضــرات
دوريــة ،وبثــا إذاعيــا وكتيبــات ومجــات توضــح
سياســات الهيئــة وتشــريعاتها ،ومــدى
أهميتهــا لتلبيــة تطلعــات مجتمعهــا ،لكــي
تكــون الهيئــة نبراســا للجهــات الحكوميــة،
ذات الصلــة بخدمــة المجتمــع ،فــي
احتياجاتــه الخدميــة.
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خطة البحوث المؤسسية

وتعــد البحــوث التطبيقيــة والتطويــر مــن المتطلبــات
األساســية لخلــق ثقافــة االبتــكار ،ويعكــس تطويــر اإلطــار
العــام للبحــوث المؤسســية األهميــة المتزايــدة للبحــوث
والتطويــر فــي حياتنــا ،ودورهمــا فــي التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،والعديــد مــن المجــاالت ،كالنقــل والصحــة
واالتصــاالت ،والبيئــة المبنيــة والمــوارد الطبيعيــة.
ويهــدف اإلطــار العــام للبحــوث المؤسســية إلــى دعــم
جهــود الهيئــة فــي خلــق نظــام بيئــي متكامــل للبحــوث
والتطويــر ،والمســاهمة فــي تعزيــز دور الهيئــة الريــادي فــي
البحــوث والتطويــر ،فــي قطــاع النقــل ،وتوفيــر محفظــة
متنوعــة ومتوازنــة فــي الهيئــة ،مــن مشــاريع البحــوث
والتطويــر ،تنســجم مــع غايــات وأهــداف الهيئــة ،وتعكــس
اهتماماتهــا ورؤيتهــا للمســتقبل ،إلــى جانــب تمكيــن
الهيئــة مــن تأديــة أدوار مختلفــة ،فــي مشــاريع البحــوث
والتطويــر ،حســب اإلمكانــات والحاجــات ،وطــرح نمــاذج
مختلفــة للشــراكات مــع الجامعــات ،أو القطــاع الخــاص،
وتســهيل إدارة مشــاريع البحــوث والتطويــر فــي الهيئــة.
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وراعــت الهيئــة عند وضــع اإلطار العــام للبحوث المؤسســية
أن يتناســب وطبيعــة عملهــا ،حيــث يجــري التركيــز علــى
البحــوث التطبيقيــة والتطويــر ،ويتضمــن اإلطــار العــام
جزأيــن رئيســين ،األول البنيــة التحتيــة للبحــوث المؤسســية،
ويشــمل غايــات اإلطــار وتكاملــه مــع غيــره مــن السياســات
فــي الهيئــة ،والتعريــف بمحفظــة مشــاريع األبحــاث
المؤسســية ،التــي جــرى تصنيــف المشــاريع فيهــا ،تبعــا
للفائــدة الماليــة وتحديــات التنفيــذ ،وتحديــد غايــات البحــوث
المؤسســية فــي الهيئــة ،ووضــع مؤشــرات األداء ،وتصنيفات
للبحــوث ،وتحديــد المجــاالت الرئيســة للبحــوث المؤسســية
فــي الهيئــة ،والجــزء الثانــي هــو أســلوب حوكمــة البحــوث
فــي الهيئــة ،ويغطــى عــددا مــن المحــاور ،ومنهــا التحديــات
التــي تواجــه البحــوث المؤسســية والتطويــر ،والمراحــل
المختلفــة للبحــوث ،وحقــوق الملكيــة الفكريــة ،واالتفاقات
مــع الشــركاء المختلفيــن ،وتمويــل البحــوث ،وتحديــد
البحــوث التــي تجــري المشــاركة بهــا مــع جهــات خارجيــة.

اﺳﺘﺤﺪاث وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

•

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ
• اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺮوﻳﺞ
• ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎء

ابـتـكـــار

اعتمــد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس
مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،اإلطــار
العــام للبحــوث المؤسســية ،وخطــة البحــوث المؤسســية
لألعــوام ( ،)2021-2015وذلــك انســجامًا مــع االســتراتيجية
الوطنيــة لالبتــكار ،التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس
مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،التــي تهــدف إلــى
جعــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ضمــن الــدول األكثر
ابتــكارًا ،علــى مســتوى العالــم ،خــال الســنوات الســبع
المقبلــة.

وتشــتمل خطة البحــوث المؤسســية لألعــوام ()2021-2015
علــى  38مشــروعًا بحثيــً ،ورصــدت الهيئــة  152مليــون درهــم
موازنــة مبدئيــة لمشــاريع البحــوث ،التــي ســيجري تنفيذهــا
مــن قبــل مؤسســات وقطاعــات الهيئــة ،بالتنســيق مــع
فريــق البحــوث المؤسســية فــي الهيئــة ،وبالتعــاون مــع
عــدد مــن الشــركاء المختصيــن مــن الجامعــات المحليــة
والعالميــة ،وشــركات القطــاع الخــاص ،وجــرى توزيــع
المشــاريع البحثيــة علــى ثالثــة مجــاالت ،بواقــع  16بحثــً
لتطويــر الكفــاءة المؤسســية ،و 11بحثــً الســتحداث
وتطويــر المنتجــات والخدمــات ،و 11بحثــً الســتحداث
وتطويــر وتحديــث السياســات والتشــريعات.

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﻮث

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

•

• اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
إدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
• دﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

•

• ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﻞ
• اﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
• اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺠﻮدة
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التفكير التصميمي

ابـتـكـــار

نظمــت هيئــة الطــرق والمواصــات محاضــرة نوعيــة بعنوان
(التفكيــر التصميمــي) تناولــت منهجيــة وأســلوب هــذا
النــوع مــن التفكيــر ،ودوره فــي ابتــكار وتطويــر المنتجــات
والخدمــات المقدمــة للعمــاء ،وكيفيــة التغلــب علــى
المشــكالت المعقــدة والتحديــات ،وذلــك فــي إطــار ســعي
الهيئــة إلــى تعزيــز مفهــوم (التفكيــر التصميمــي) ،الرامــي
إلــى اتبــاع الوســائل العلميــة واالبتكاريــة ،فــي تطويــر األداء
المؤسســي.
حضــر الورشــة ســعادة مطــر الطايــر ،المديــر العــام ورئيــس
مجلــس المديريــن بالهيئــة ،والمديــرون التنفيذيــون ،ومديرو
اإلدارات ،وعــدد كبيــر مــن رؤســاء األقســام والموظفــون،
وذوو الصلــة بالعمــل اإلبداعــي المؤسســي بالهيئــة.
قــدم الورشــة جوليــان تومــاس ،الخبيــر الدولــي فــي مجــال
االبتــكار والتفكيــر التصميمــي ،حيــث تنــاول فــي محاضرتــه
األســلوب الــذي يعمــل المصممــون خاللــه للجمــع بيــن
احتياجــات العميــل والتكنولوجيــا المســتخدمة ،لتوفيــر
متطلبــات النجــاح ،موضحــا العناصــر الثالثــة التــي يرتكــز
عليهــا أســلوب التفكيــر التصميمــي ،وهــي :العمــاء،
والتكنولوجيــا ،ومتطلبــات األعمــال ،وأن جميعهــا تعمــل
حــول تلبيــة احتياجــات العمــاء ،وتقليــل المخاطــر المتعلقة
بالتنفيــذ.
وأشــار المحاضــر إلــى أن التفكيــر التصميمــي يحمــل طرقــا
جديــدة فــي التفكيــر ،وأســاليب التعامــل مــع التحديــات،
التــي تســاعد علــى تطويــر أكثــر من حــل محتمل للمشــكلة
الواحــدة ،وتوفيــر بدائــل إبداعيــة ،مــن خــال تحفيــز اإللهــام
الموجــود لــدى أفضــل األشــخاص ،موضحــا أن أســلوب
التفكيــر التصميمــي يمــر بأربــع مراحــل هــي :التركيــز،
واالستكشــاف ،وتطويــر بدائــل مبتكــرة ،ثــم التطبيــق.
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ابتكار ذكي
نظــم قطــاع خدمــات الدعــم الفنــي المؤسســي ،فــي
الهيئــة ورشــة لإلبــداع الحكومــي تحــت شــعار( :نجتمــع،
نفكــر ،نبــدع ،نرتقــي) لمناقشــة محوريــن ،األول عــن كيفيــة
االبتــكار فــي خدمــات (بطاقــة نــول) ،والثانــي عــن كيفيــة
االبتــكار فــي تقديــم خدمــات (المحفظــة اإللكترونيــة).

األراضــي واألمــاك ،وطلبــة الجامعــات ،وفريــق مختبــر
اإلبــداع الحكومــي.
وناقشــت الورشــة محــاور حيويــة تمثلــت فــي «تبســيط
الخدمــات واإلجــراءات لمتعاملــي نــول» وذلــك مــن أجــل
تخطــي التحديــات ،التــي تواجههــا الهيئة في هــذا المجال،
مــن خــال جلســات وورش عصــف ذهنــي لطــرح أفــكار
خ ّ
القــة ،وإبداعيــة تكــون نــواة لمبــادرات مبتكــرة ،تســهم
فــي تميــز الهيئــة فــي خدمــة جميــع شــرائح المجتمــع،
وخصوصــً مســتخدمي بطاقــة نــول الذكيــة ،إضافــة
إلــى مناقشــة المحــاور الخاصــة بالمحفظــة اإللكترونيــة
واإلبــداع ،فــي تقديــم هــذه الخدمــة للمتعامليــن.

(الفريق األحمر) يطلق  3مبادرات نحو «دبي الذكية»
أطلــق الفريــق األحمــر المشــارك فــي النســخة األولــى
لســباق بنــاة المدينــة ،مبادراتــه الثــاث «تــم» ،و«طــارش»،
و«قفــاي» ،وهــي مبــادرات حكوميــة مشــتركة بيــن هيئــة
الطــرق والمواصــات ،وهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،وبلديــة
دبــي ،ومؤسســة محمــد بــن راشــد لإلســكان ،تركــز علــى
خدمــات الكهربــاء والميــاه ،وشــهادات عــدم الممانعــة
المتعلقــة بهــا ،وذلــك خــال حفــل أقيــم فــي فنــدق
غرانــد حيــاة فــي دبــي ،بحضــور ســعادة مطــر الطايــر
المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة
الطــرق والمواصــات ،وســعادة حســين ناصــر لوتــاه مديــر
عــام بلديــة دبــي ،وســعادة ســعيد محمــد الطايــر العضــو
المنتــدب ،الرئيــس التنفيــذي لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي،
وســعادة عبــداهلل عبــد الرحمــن الشــيباني األميــن العــام
للمجلــس التنفيــذي ،وســعادة ســامي عبــد اهلل قرقــاش
المديــر التنفيــذي لمؤسســة محمــد بــن راشــد لإلســكان،
ومجموعــة مــن المديريــن التنفيذييــن ورؤســاء األقســام
المكونــة لـ«الفريــق
والموظفيــن الممثليــن للهيئــات األربــع
ّ
األحمــر» ،وعــدد مــن الشــركاء ومجموعــة مــن أصحــاب
المصلحــة المعنييــن ،مــن مقاوليــن واستشــاريين ومطــوري
عقــارات فــي دبــي.

ويأتــي إطــاق الفريــق األحمــر لهــذه المبــادرات ضمــن
مشــاركته فــي «ســباق بنــاة المدينــة» ،وهــو المبــادرة
التــي أعلنهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي،
الهادفــة لتقديــم آليــة عمــل جديــدة ،مــن شــأنها توفيــر
البيئــة المناســبة للجهــات الحكوميــة ،بهــدف التعــاون
علــى إيجــاد حلــول ومبــادرات مبتكــرة ،لخدمــات مشــتركة
تخــدم جميــع شــرائح المجتمــع ،وتعــزز مســتوى ســعادة
ســكان اإلمــارة ،ويهــدف الســباق إلــى خلــق بيئــة مثاليــة
للجهــات الحكوميــة ،للتنافــس فريــق عمــل ،ترســيخًا
ألهميــة تكامــل الجهــود ،مــن أجــل تحقيــق التم ّيــز ،ضمــن
جميــع الخدمــات المقدمــة.

ابـتـكـــار

جــرت الورشــة فــي مختبــر اإلبــداع الحكومــي الخــاص
بهيئــة الطــرق والمواصــات ،فــي مــرآب تــرام دبــي بمنطقــة
الصفــوح ،بحضــور المديــر التنفيــذي لقطــاع خدمــات
الدعــم الفنــي المؤسســي فــي الهيئــة ،ومديــري اإلدارات،
ومديــري األقســام ،وعــدد مــن موظفــي الهيئــة ،إضافــة
إلــى ممثــل عــن أحــد الشــركاء االســتراتيجيين ،وهــو دائــرة

سباق بناة المدينة..

وجــرى خــال الحفــل تقديــم عــروض تقديميــة (للفريــق
األحمــر) ،المختــص بخدمــات تراخيــص المبانــي وتوصيــات
الكهربــاء والميــاه ،وشــهادات عــدم الممانعــة المتعلقــة
بهــا ،واســتعرض فيــه ممثلــو الفريــق (األحمــر) مراحــل
تنفيــذ كل مــن مبــادرات الفريــق الثــاث «تــم ،والقفــاي،
والطــارش» وخطــط العمــل الخاصــة بــكل منهــا.

وأطلــق مديــرو الجهــات األربــع ،المبــادرات بطريقــة إبداعيــة
وتصميــم مبتكــر يعكــس روح المبــادرات الثــاث ،عبــر إعطــاء
شــارة البــدء.
وأظهــر العــرض المتميــز ،العمــل الموحــد لهيئــات
ومؤسســات الفريــق األحمــر ،وترابــط الخدمــات فيمــا بينهــا،
ورؤيتهــا فــي بنــاء مدينــة «دبــي الذكيــة».
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مركبات دون سائق في دبي
أجــرت الهيئــة دراســة حــول اســتخدام المركبــات الذكيــة
التــي تعمــل دون ســائق فــي دبــي ،وذلــك فــي إطــار
جهودهــا لتوظيــف أحــدث التقنيــات العالميــة فــي مجــال
التنقــل الذكــي الســتخدامها فــي معــرض إكســبو .2020
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خفــض نســبة االنبعاثــات الكربونيــة ،وترشــيد اســتهالك
الوقــود ،كمــا يســهم اســتخدام المركبــات الذكيــة فــي
تحســين محــور التنقــل الذكــي الــذي يســهم بــدوره فــي
تحويــل دبــي إلــى مدينــة ذكيــة ،وتهــدف هيئــة الطــرق
والمواصــات مــن هــذه المبــادرة إلــى المســاهمة فــي
تأميــن بيئــة مواصــات حضريــة آمنــة وموثوقــة لســكان
دبــي وزوّ ارهــا تنســجم مــع خطــة دبــي .2021
وشــكلت هيئــة الطــرق والمواصــات فريقــً مختصــً
بدراســة اســتخدام المركبــات الذكيــة (دون ســائق)
يختــص بوضــع اســتراتيجية وخطــة عمــل لمواكبــة
أحــدث التطــورات فــي هــذا المجــال ،وكذلــك تحديــد
المواصفــات والمقاييــس المطلوبــة للمركبــات والبنيــة
التحتيــة وتشــريعات الســامة الالزمــة ،وخاطبــت
عــددًا مــن الشــركات العالميــة المصنعــة للمركبــات
الذكيــة بهــدف االطــاع علــى مــا توفــره مــن بدائــل
تقنيــة والتخطيــط إلجــراء تجــارب حيــة الســتخدام
هــذه المركبــات فــي دبــي تحــت إشــراف الهيئــة.
وزار وفــد مــن الهيئــة عــددًا مــن الــدول االوروبيــة واطلع
علــى أحــدث مــا تنفــذه المــدن الذكيــة حــول العالــم
فــي مجــال التنقــل الذكــي ،كمــا زار المؤسســات
والشــركات العالميــة المصنعــة للمركبــات الذكيــة،
لالطــاع علــى أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا
المجــال ،وعلــى البحــوث والدراســات الحديثــة الصــادرة
عــن أهــم مراكــز األبحــاث العالميــة المختصــة
بأنظمــة المواصــات الذكيــة ،حيــث زار وفــد الهيئــة
مؤتمــر إكســبو العالمــي فــي برشــلونة عامــي 2013
تضمــن عــددًا مــن الجوانــب المتعلقــة
و 2014الــذي
ّ
باســتخدام المركبــات الذكيــة بــا ســائق لخدمــة
المــدن الذكيــة ،وغيرهــا مــن المــدن األوروبيــة.

ابـتـكـــار

وتأتــي المبــادرة تنفيــذًا لتوجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة (حفظــه
اهلل) ،وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،باعتمــاد عــام  2015عامــً
لالبتــكار فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وإطــاق
اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة لالبتــكار للوصــول بدولــة
اإلمــارات للمراكــز األولــى عالميــً فــي مجــال االبتــكار،
كمــا تأتــي ترجمــة الســتراتيجية دبــي لالبتــكار التــي
اعتمدهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي،
لجعــل دبــي المدينــة األكثــر ابتــكارًا فــي العالــم ،كمــا أن
المبــادرة تتوافــق مــع الغايــات واألهــداف االســتراتيجية
التــي أعلنتهــا الهيئــة ضمــن خطتهــا االســتراتيجية،
للمســاهمة فــي تحقيــق انســيابية النقــل والســامة
واالســتدامة البيئيــة ،فالمركبــات الذكيــة التــي تعمــل
بالطاقــة الكهربائيــة ،تســهم بشــكل كبيــر فــي

راصد يحصي متهربي الحافالت

أطلقــت مؤسســة المواصــات العامــة نظامــا آليــً
ـو رًا (راصــد) ،لرصــد أعــداد الــركاب مــن مســتخدمي
متطـ ّ
الحافــات العامــة فــي إمــارة دبــي ،وهــو نظــام ذكــي
متطــو ر يتكــون مــن جزأيــن ،أحدهمــا مركــب علــى
ّ
متــن الحافلــة ،واآلخــر فــي مركــز التحكــم التابــع
للمؤسســة ،وذلــك بغــرض معرفــة العــدد الفعلــي
للــركاب ،عنــد صعودهــم ونزولهــم مــن الحافــات،
وحســب كل محطــة توقــف لــكل حافلــة.
وأجــرت المؤسســة مقارنــة بيــن المعلومــات التــي
وفرهــا (راصــد) ألعــداد ركاب الحافــات العامــة
والمعلومــات الخاصــة بأعــداد مــرات اســتخدام بطاقــات
نــول فــي المواقــع نفســها ،ليتســنى للمؤسســة
تحديــد المواقــف والخطــوط ،التــي يتهــرب فيهــا
بعــض الــركاب ،مــن دفــع تعرفــة اســتخدام الحافــات،
واعدادهــم ،تمهيــدًا التخــاذ إجــراءات تصحيحيــة.

وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى دعــم توجــه الهيئــة نحــو
المدينــة الذكيــة ،انســجامًا مــع توجهــات الحكومــة
فــي هــذا المجــال ،وتعزيــز مفاهيــم الحوكمــة
فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،وضمــان الحصــول
علــى بيانــات وإحصائيــات دقيقــة عــن عــدد ركاب
المواصــات العامــة ،واالســتغالل األمثــل للمــوارد
البشــرية والمفتشــين ،وزيــادة إيــرادات الهيئــة مــن
خــال الحــد مــن ظاهــرة تهــرب الــركاب مــن دفــع
العرفــة المطلوبــة ،وتعزيــز مفاهيــم اإلبــداع واالبتــكار
فــي هيئــة الطــرق والمواصــات.
ومــن بيــن أهــم فوائــد تطبيــق هــذا النظــام ،توزيــع
المفتشــين بطريقــة أكثــر كفــاءة وفعاليــة ،ممــا هــي
عليــه فــي الوقــت الحالــي ،حيــث ســيجري التركيــز
علــى أكثــر المناطــق والخطــوط ،التــي يكثــر فيهــا
التهــرب مــن دفــع التعرفــة المطلوبــة.
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(حافلة االبتكار)
تحمل أسبوع االبتكار

ابـتـكـــار

شــهد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام
ورئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق
والمواصــات ،بحضــور عــدد مــن المديريــن
التنفيذييــن ومديــري اإلدارات وموظفــي الهيئــة،
انطــاق فعاليــات أســبوع االبتــكار الــذي نظمتــه
الهيئــة ،ترجمــة لتوجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة
(حفظــه اهلل) ،بإعــان عــام  2015عامــً لالبتــكار،
وإطــاق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس
الــوزراء ،حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،االســتراتيجية
الوطنيــة لالبتــكار ،الهادفــة إلــى المســاهمة
فــي تحقيــق رؤيــة اإلمــارات .2021
وتضمــن أســبوع االبتــكار الــذي نظمتــه الهيئــة،
باقــة متنوعــة مــن الفعاليــات المتميــزة ،شــملت
محاضــرات وجلســات نقاشــية ،وورش عمــل
ومعرضــً لالبتــكار ،وحافلــة االبتــكار التــي جابــت
مختلــف مناطــق دبــي ،وســينما اإلبــداع ،ومخيمــً
تدريبيــً لطلبــة المــدارس ،وذلــك بالتعــاون مــع
منظمــة (إنجــاز) ،وغيرهــا مــن الفعاليــات.
واســتهلت الهيئــة أســبوع االبتــكار بمحاضــرة
للخبيــر العالمــي تــوم كيلــي ،الشــريك
المؤســس لمؤسســة (آي دي يــو) للتصاميــم
والتنميــة ،حضرهــا ســعادة مطــر الطايــر
وقيــادات الهيئــة ،وعــدد مــن الموظفيــن،
وســ ّلط المحاضــر الضــوء علــى أفضــل
ممارســات االبتــكار ،علــى مســتوى العالــم.
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كمــا جــرى عقــد جلســة حواريــة بيــن أعضــاء نــادي االبتــكار،
للتوعيــة باســتراتيجية االبتــكار ،واالطــاع علــى ممارســات
الهيئــة فــي هــذا المجــال ،إضافــة إلــى تنظيــم (ســباق

ودشــن ســعادة مطــر الطايــر حافلــة االبتــكار التــي
تجولــت فــي مختلــف مناطــق دبــي ،طيلــة أيــام أســبوع
االبتــكار ،والتــي جــرى تحويلهــا لمــا يشــبه المختبــر ،المــزود
بالتقنيــات الحديثــة ،والشاشــات التفاعليــة ،والتجهيــزات
المكتبيــة ،بحيــث تســمح بعقــد دورات تدريبيــة مصغــرة،
حــول مواضيــع االبتــكار ،لتعريــف الجمهــور بــاألدوات
المســاعدة علــى االبتــكار ،مــع توزيــع كتــب ذات صلــة،
والمشــاركة فــي طــرح األفــكار المبتكــرة ،حــول بعــض
التحديــات والمشــكالت ،المرتبطــة بخدمــات الهيئــة.
وضمــن فعاليــات اليــوم األول ألســبوع االبتــكار افتتــح
ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس
المديريــن بحضــور المديريــن التنفيذييــن ،معــرض االبتــكار
فــي محطــة متــرو بنــك نــور ،الــذي جــرى فيــه عــرض
مجســمات ،لبعــض المشــاريع المبتكــرة ،التــي نفذتهــا
الهيئــة ،والتــي تعتــزم تنفيذهــا فــي الســنوات القادمــة.
وســلط المعــرض الضــوء علــى المشــاريع المبتكــرة ،مثــل
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ونظمــت الهيئــة فعاليــة خاصــة حيــث عقــد قطــاع
االســتراتيجية والحوكمــة المؤسســية بالهيئــة ،مختبــر
اإلبــداع الحكومــي حــول مســتقبل النقــل ،شــارك فيهــا
مختصــون مــن داخــل الهيئــة وخارجهــا ،وكذلــك جمهــور
وســائل التواصــل االجتماعــي ،وقــد تــم االســتعانة بفنــان
محتــرف لرســم وتجســيد األفــكار المطروحــة للحصــول
علــى رســم تخيلــي لمســتقبل النقــل فــي إمــارة دبــي.

ابـتـكـــار

وتضمنــت فعاليــات الهيئــة :تنظيــم جلســة حــوارات
فــي قاعــة الوصــل للفائزيــن فــي الــدورة ()2015 – 2014
فــي برنامــج دبــي لــأداء الحكومــي المتميــز ،عــن فئــة
الموظــف المبــدع ،والفكــرة المبدعــة ،والموظــف
الحكومــي المتميــز ،تحدثــوا فيهــا عــن تجاربهــم حتــى
وصولهــم إلــى منصــات التكريــم ،إضافــة إلــى فعاليــة
(ســينما اإلبــداع) التــي اســتهدفت شــريحة المفتشــين
الملهمــة،
والســائقين ،حيــث تــم عــرض عــدد مــن األفــام ُ
والم ّ
حفــزة علــى اســتيعاب مفهــوم االبتــكار ،وجعلــه
ُ
أســلوب عمــل وتفكيــر.

االبتــكار) ،علــى مســتوى موظفــي الهيئــة والشــركاء،
الســتقطاب األفــكار المبتكــرة ،وذلــك بنظــام المقاطــع
المصــورة ،حيــث صــور المشــاركون أنفســهم عبــر غــرف
تصويــر ( ،)Boothsوهــم يقدمــون أفكارهــم بعــد تســجيل
بياناتهــم ،وخضعــت هــذه المقاطــع إلــى لجنــة تحكيــم
متخصصــة لتحديــد الفائزيــن.

متــرو دبــي وتــرام دبــي ،ومشــروع قنــاة دبــي المائيــة،
وضــم المعــرض بيــن جنباتــه الحافلــة الكهربائيــة ،التــي
تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة فقــط ،وكذلــك مركبــة
األجــرة الهجينــة الصديقــة للبيئــة (هيبــرد) ،إضافــة لذلــك
عرضــت الهيئــة جهــاز الخدمــة الذاتيــة (كيوســك).
ونظمــت الهيئــة بالتعــاون مــع منظمــة (إنجــاز اإلمــارات)
مخيمــً تدريبيــً لطــاب المــدارس فــي فنــدق اتــش أوتيــل،
بهــدف تعريــف المشــاركين بمفهــوم االبتــكار ،وجــرى
تدريــب الطــاب فيــه علــى أدوات االبتــكار مــع التركيــز
علــى مجــال المواصــات.
واســتعرضت الهيئــة اســتراتيجيتها فــي االبتــكار فــي المبنى
الرئيــس أمــام ممثلــي  9جهــات حكوميــة هــي :شــرطة
دبــي ،وبلديــة دبــي ،وجمارك دبــي ،وهيئــة تنظيــم االتصاالت،
ومجلــس دبــي الرياضــي ،والنيابة العامــة ،وجافــزا ،واتصاالت،
وغرفــة دبــي ،حيــث ســلطت الهيئــة الضــوء علــى المحــاور
التــي قامــت عليهــا اســتراتيجيتها لالبتــكار.
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مشاريع
استـدامـــة

واصلــت هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي ،عطاءهــا فــي إنجــاز العديــد
مــن المشــاريع المهمــة فــي دبــي ،خــال عــام  ،2015كمــا أطلقــت مشــاريع
أخــرى ،سيســتمر العمــل بهــا حتــى عــام  ،2016ومــا بعــده ،تحقيقــً لرؤيتهــا:

(تنقل آمن وسهل للجميع).
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مترو دبي يتمدد نحو (إكسبو )2020
اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء،
حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،مشــروع (مســار  ،)2020الــذي
يشــمل تمديــد الخــط األحمــر لمتــرو دبــي ،مــن محطــة
(نخيــل هاربــر آنــد تــاور) إلــى موقــع معــرض إكســبو ،2020
بطــول قرابــة  15كيلومتــرا ،ويضــم ســبع محطــات.

استـدامـــة

ا آمنــً وســه ً
وســيضمن (مســار  ،)2020تنقـ ً
ال لــزوار معــرض
إكســبو ،ومناطــق دبــي علــى حــد ســواء ،وســيكون شــريانًا
حيويــً واســتراتيجيًا ،يصــل مختلــف مناطــق دبــي ،بمطــار
آل مكتــوم الدولــي فــي المســتقبل ،ليبقــى شــاهدًا علــى
مرحلــة جديــدة ومهمــة فــي تاريــخ دبــي ،ورمزًا لالســتدامة
والتقــدم واالبتــكار ،لألجيــال الحاليــة والمســتقبلية.

فــوق مســتوى ســطح األرض ،وأربعــة كيلومتــرات تحــت
مســتوى ســطح األرض ،ويضــم ســبع محطــات ،منهــا
خمــس محطــات مرتفعــة ومحطتــان تحــت مســتوى
األرض ،ويخــدم مناطــق ذات كثافــة ســكانية تتــراوح
بيــن المتوســطة والمرتفعــة ،مثــل مناطــق الحدائــق،
وديســكفري جاردنــز ،والفرجــان ،وجميــرا جولــف اســتيت،
ومجمــع دبــي لالســتثمار ،حيــث يقــدر عــدد الســكان
الذيــن يخدمهــم هــذا المســار ،بنحــو  240ألــف نســمة،
وتســتغرق الرحلــة مــن منطقــة مرســى دبــي ،إلــى موقــع
المعــرض  16دقيقــة.

وروعــي فــي إعــداد هــذه الخطــة ،تحقيــق االســتدامة فــي
المشــروع ،بحيــث يربــط المســار موقــع معــرض إكســبو،
مــرورًا بعــدد مــن المشــاريع والمواقــع الحيويــة فــي
المنطقــة.
وكانــت الهيئــة قــد درســت مجموعــة مــن البدائــل لمســار
 ،2020وجــرى تقييــم فعاليتهــا وتأثيرهــا ،فــي المناطــق
المجــاورة ،بنــاء علــى معاييــر فنيــة ،منهــا تعزيــز خطــط
التنميــة فــي دبــي ،ورجحــت تمديــد خــط المتــرو ،لقدرتــه
علــى أن أكبــر عــدد ممكــن ،مــن الســكان ،والمشــاريع
التطويريــة الحاليــة والمســتقبلية ،وأن يســهم فــي
تخفيــف االزدحــام ،علــى بعــض محــاور الطــرق المزدحمــة،
مــع ضمــان توفيــر أفضــل مســتوى خدمــة ،للمناطــق
المســتهدفة ،وتوفيــر التكامــل المطلــوب ،مــع أنظمــة
المواصــات العامــة ،وشــبكة الطــرق فــي اإلمــارة.
يبــدأ مشــروع (مســار  ،)2020مــن محطــة نخيــل هاربــر آنــد
تــاورز ،ويمتــد لمســافة  15كيلومتــرًا ،منهــا  11كيلومتــرا
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 101كلم
مــع تمديــد مســار الخــط األحمــر لمتــرو دبــي ،ســيرتفع
إجمالــي طــول خطــي متــرو دبــي (األحمــر واألخضــر)،
إلــى  90كيلومتــرًا ،وســيرتفع معهــا إجمالــي طــول
الســكك الحديديــة فــي دبــي إلــى  101كيلومتــر ،منهــا
 11كيلومتــرا ،طــول مســار تــرام دبــي.
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وجه جديد البتكار دبي

التصاميم

وكلمــا اقتــرب (إكســبو  )2020مــن دبــي خطــوة ،كشــفت المدينــة المبدعــة ،عــن خطــوات مــن االبتــكار ،والتألــق ،والتميــز،
ليــزداد اليقيــن ،بــأن (إكســبو دبــي) ،ســيكون (إكســبو) مــن نــوع آخــر ،غيــر الــذي عهــده العالــم مــن قبــل ،وربمــا ال يتكــرر
بعــد ذلــك.

وتشــمل التصاميــم التــي اعتمدهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس
مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،ألشــكال محطــات المتــرو فــي مشــروع (مســار  )2020أربعــة أنمــاط مختلفــة،
تتضمــن (األيقونــة) ،وســتكون داخــل موقــع معــرض إكســبو ،التــي صممــت علــى شــكل األجنحــة ،لكــي تظهــر انطــاق
مدينــة دبــي نحــو االبتــكار ،والمحطــة التبادليــة ،التــي ســتكون للربــط مــع الخــط األحمــر الرئيــس لمتــرو دبــي ،عنــد محطــة
نخيــل هاربــر آنــد تــاور ،والمحطــات العلويــة واألرضيــة ،التــي جــرى تصميمهــا ،لتوفيــر طاقــة اســتيعابية ،أكبــر مــن المحطــات
الموجــودة حاليــً ،فــي الخــط األحمــر.

فقــد كشــفت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي ،عــن تصاميــم محطــات مشــروع (مســار متــرو  ،)2020الــذي يمــدد
الخــط األحمــر لمتــرو دبــي ،مــن محطــة (نخيــل هاربــر آنــد تــاور) ،إلــى موقــع معــرض إكســبو .2020

استـدامـــة
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محطة إكسبو

المحطات النفقية

تعــد محطــة إكســبو مــن المحطــات الرئيســة فــي
المشــروع ،وتمثــل نقطــة االرتبــاط الرئيســة مــع موقــع
إكســبو  ،2020ونظــرًا الرتفــاع أعــداد المســتخدمين
المتوقعيــن لهــذه المحطــة ،ولضمــان فعاليــة الربــط
مــع موقــع إكســبو  ،2020وانســيابية الحركــة ،درســت
الهيئــة المحــاور الرئيســة لعمــل المحطــة ،خــال فتــرة
معــرض إكســبو  ،2020ومــا بعــد ذلــك ،وتطويــر متطلبــات
التصاميــم المعماريــة ،لضمــان اســتمرارية المحطــة
وكفــاءة التشــغيل ،آخــذة فــي االعتبــار بالــدروس
المســتفادة مــن محطــات متــرو دبــي.

جــرى تصميــم المحطــات النفقيــة ،بمــا يتــاءم مــع
طبيعــة المشــروع ،ومواقــع المحطــات ،وربطهــا مــع
المشــاريع القريبــة ،مــع مراعــاة مرونــة التصميــم،
لتســهيل الحركــة واالنتقــال ،بيــن فضــاءات المحطــة،
وتوفيــر اإلنــارة الطبيعيــة ،والربــط مــع وســائل النقــل
األخــرى.

استـدامـــة

المحطات العلوية
جــرى اختيــار أحــد أهــم االختراعــات البشــرية ،للمحطــات
العلويــة ،وهــي الطائــرات ،التــي غيــرت طريقــة حيــاة
العالــم ،فــي كل المجــاالت ،ســواء فــي التجــارة ،أو
الصناعــة ،أو الثقافــات ،أو غيرهــا ،ليكــون عنصــر جنــاح
الطائــرة ،نقطــة انطــاق للفكــرة التصميميــة للمحطــة،
إضافــة إلــى مقارنتهــا مــع فكــرة المحطــات القائمــة،
واســتخدام مــادة مشــابهة فــي التغليــف الخارجــي
للمحطــات ،لتكــون قريبــة فــي تصميمهــا ،ومنســجمة
مــع المحطــات الحاليــة ،لكــن بتصاميــم جديــدة.

المحطة االنتقالية
التصميــم الخارجــي ،والشــكل المعمــاري للمحطــة
االنتقاليــة ،مشــابه للمحطــات القائمــة ،لمحطــات متــرو
دبــي (الخــط االحمــر) ،لضمــان الحفــاظ علــى هويــة
محطــات متــرو دبــي ،علــى شــارع الشــيخ زايــد ،علــى أن
يتولــى مقــاول المشــروع ،تطويــر وتحســين التصاميــم،
مــن خــال مرحلــة التنفيــذ.
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ترام دبي..
كفاءة في التشغيل والسالمة
ـام على تشــغيله ،وســط
احتفــل تــرام دبــي بتاريــخ  ،2015/11/11بمــرور عـ ٍ
مؤشــرات نجــاح كبيــرة ،فــي الكفــاءة التشــغيلية ،وفــي االلتــزام بدقــة
مواعيــد الرحــات ،وتحقيــق أعلــى معاييــر الســامة ،وتحقيــق رضــى
الــركاب ،وفــي عــدد مســتخدمي التــرام ،الذيــن بلغــوا منــذ تشــغيله
حتــى نهايــة شــهر أكتوبــر الماضــي ثالثــة مالييــن و 725ألــف راكــب.

استـدامـــة

ففــي تاريــخ  2014/11/11دشــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي ،رئيــس المجلــس التنفيــذي بدبــي،
بحضــور ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
حاكــم دبــي نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي ،التشــغيل الرســمي
لتــرام دبــي ،الــذي يبلــغ طولــه  11كيلومتــرًا ،يبــدأ مــن منطقــة المرســى
وجميــرا بيتــش رزيدنــس ،مــرورًا بمدينــة دبــي لإلعــام وقريــة المعرفــة،
وصــوال إلــى مــرآب التــرام بالقــرب مــن أكاديميــة شــرطة دبــي ،ويضــم
تــرام دبــي  11قطــارًا ،و 11محطــة موزعــة علــى مناطــق األنشــطة،
والكثافــات الســكانية.
وحقــق تــرام دبــي خــال العــام األول مــن تشــغيله مؤشــرات أداء عاليــة
جــدًا ،حيــث بلــغ مؤشــر أداء وصــول التــرام فــي الوقــت المحــدد لــه
 ،%96.4فيمــا بلــغ مؤشــر أداء دقــة االلتــزام بجــدول الرحــات  ،%93كمــا
حقــق التــرام معــدالت مرتفعــة فــي مســوحات نســبة رضــا المتعامليــن،
بلغــت قرابــة .%98
ويهــدف تــرام دبــي بشــكل أساســي إلــى تحســين حركــة التنقــل
داخــل مدينــة دبــي ،بصــورة عامــة والمناطــق ذات األهميــة الســياحية
واالقتصاديــة التــي يخدمهــا مســار التــرام بصــورة خاصــة ،والمســاهمة
فــي تعزيــز منظومــة النقــل الجماعــي المتكامــل فــي اإلمــارة ،وتوفيــر
أســلوب تنقــل ســهل ومريــح ،وذي كفــاءة عاليــة ،ضمــن مناطــق تمثــل
أهميــة تجاريــة وســياحية بمدينــة دبــي ،إضافــة إلــى دعــم وتعزيــز بنيــة
األعمــال والتجــارة والســياحة بمدينــة دبــي ،ودعــم القاعــدة االقتصاديــة
لإلمــارة ،إلــى جانــب خفــض االنبعاثــات الكربونيــة ،والحفــاظ علــى البيئــة،
وتحســين البيئــة المعيشــية للســكان.
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مراجعة مستمرة
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استـدامـــة

نفــذت الهيئــة خــال عــام  2015عــددا مــن المبــادرات
واإلجــراءات ،لرفــع مســتوى الســامة وزيــادة عــدد الــركاب،
حيــث طبقــت بالتنســيق مــع القيــادة العامــة لشــرطة
دبــي ،تدابيــر وقائيــة إضافيــة ،لرفــع مســتوى الســامة
المروريــة ،علــى التقاطعــات المحكومــة باإلشــارات
الضوئيــة ،فــي منطقــة جميــرا بيتــش رزيدنــس الواقعــة
علــى مســار تــرام دبــي ،التــي تتداخــل فيهــا حركــة التــرام
مــع حركــة المركبــات والمشــاة ،شــملت إغــاق بعــض
فتحــات االلتفــاف إلــى اليســار ،لرفــع الســامة المروريــة
علــى تلــك التقاطعــات ،حيــث زاد طــول مســار االلتفــاف
يســارًا علــى تقاطــع  414للمــرور القــادم مــن شــارع قــرن
الســبخة ،باتجــاه جميــرا بيتــش رزيدنــس ،ومنــع وقــوف
المركبــات علــى الطــرق المؤديــة إلــى الممشــى ،وإزالــة
موقــف الحافــات عــن التقاطــع ،وتنفيــذ مســرب أيمــن

حــر علــى التقاطــع ،وتراقــب الهيئــة وتتابــع الوضــع
بشــكل يومــي ،لتحديــد زمــن الرحلــة فــي المنطقــة
علــى مســار التــرام ،قبــل تطبيــق الحلــول المروريــة ،كمــا
وفــرت الهيئــة مواقــف إضافيــة للمركبــات ،بالقــرب مــن
المحطــات ،لتشــجيع الســكان علــى اســتخدام التــرام،
ونفــذت مســارا للدراجــات الهوائيــة ،موازيــً لمســار تــرام
دبــي ،بطــول تســعة كيلومتــرات ،يقــع بيــن محطــة
الصفــوح ،ومحطــة مدينــة دبــي لإلعــام ،كمــا أوقفــت
خدمــة الشــبكة الدائريــة لتــرام دبــي « ،»marina loopالتــي
يعمــل خاللهــا التــرام بشــكل شــبه دائــري ،فــي منطقتــي
أبــراج شــاطئ جميــرا والمرســى ،وســاهمت هــذه الخطــوة
فــي تقليــل الزمــن الكلــي للرحلــة ،مــن  54دقيقــة للرحلــة
إلــى  45دقيقــة ،وتقليــل مــدة زمــن تقاطــر التــرام إلــى
رحلــة كل ثمانــي دقائــق.
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أنجــزت الهيئــة  %40مــن المرحلــة األولــى مــن مشــروع
قنــاة دبــي المائيــة التــي تشــمل إنشــاء جســر علــى شــارع
الشــيخ زايــد ،بســعة ثمانيــة مســارات فــي كل اتجــاه،
وبلغــت نســبة إنجــاز المرحلــة الثانيــة التــي تشــمل إنشــاء
جســور علــى شــارعي الوصــل وجميــرا  ،%25فيمــا بلغــت
نســبة إنجــاز المرحلــة الثالثــة  ،%15وتشــمل إنشــاء القنــاة
المائيــة ،التــي تربــط قنــاة الخليــج التجــاري ،بالخليــج العربــي
بطــول ثالثــة كيلومتــرات.

وتشــمل المرحلــة الثالثــة مــن مشــروع قنــاة دبــي المائيــة،
حفــر القنــاة المائيــة ،وبنــاء جوانــب القنــاة ،وبنــاء ثالثــة
جســور للمشــاة ،تربــط ضفتــي القنــاة ،وبنــاء أربــع محطــات
للنقــل البحــري ،لتعزيــز دور النقــل البحــري ،وســيلة مريحــة
وفاعلــة ،خاصــة بعــد االنتهــاء مــن إنشــاء مجموعــة مــن
الجــزر فــي الخليــج العربــي ،مثــل جــزر العالــم وجزيــرة
جميــرا  ،2حيــث يتوقــع أن تســتقطب وســائل النقــل
البحــري ،أكثــر مــن ســتة مالييــن راكــب ســنويا ،وفقــً
للخطــة االســتراتيجية للنقــل البحــري فــي دبــي ،كمــا
ســتعزز القنــاة دور دبــي كمدينــة رائــدة فــي اســتقطاب
الرحــات البحريــة الترفيهيــة ،كمــا تشــمل المرحلــة الثالثــة،
أعمــال ردم إلنشــاء شــبه جزيــرة صناعيــة ،علــى امتــداد
حديقــة جميــرا ،ممــا ســيضاعف طــول شــاطئ الحديقــة،
ويزيــد مســاحة الحديقــة ،ويتيــح المجــال إلضافــة العديــد
مــن األنشــطة الترفيهيــة.

وتشــمل المرحلــة األولــى مــن المشــروع ،إنشــاء جســر
علــى شــارع الشــيخ زايــد ،يمــر فــوق مجــرى القنــاة ،بمــا
يســمح بحركــة مالحيــة حــرة علــى مــدار الســاعة ،إضافــة
إلــى تعديــل مســارات الطــرق المتأثــرة ،بمــا يحقــق تكامــل
الحركــة المروريــة ،بيــن ضفتــي القنــاة الجديــدة ،ويبلــغ
طــول الجــزء المتأثــر مــن شــارع الشــيخ زايــد حوالــي 800
متــر ،كمــا يتضمــن المشــروع أعمــال تحويــل خطــوط
الخدمــات القائمــة ،التــي تأثــرت بمســار القنــاة ،إضافــة إلــى
أعمــال اإلنــارة ،وأعمــال النوافيــر المائيــة.

استـدامـــة

إنجاز  %40من قناة دبي المائية

المرحلة الثالثة

المرحلة الثانية
وتشــمل المرحلــة الثانيــة تنفيــذ جســور علــى شــارعي
الوصــل وجميــرا ،فــوق قنــاة دبــي المائيــة ،تســمح بمــرور
اليخــوت ،بارتفــاع حتــى  8.5أمتــار ،كمــا تشــمل إنشــاء
تقاطــع طبقــي حــر متكامــل لربــط الحركــة المروريــة بيــن
شــوارع الوصــل والحديقــة واآلثــار ،بمــا يحقــق انســيابية
تامــة للحركــة المروريــة بعــد إكمــال المشــروع ،وذلــك
بدي ـ ً
ا عــن اإلشــارات الضوئيــة الحاليــة ،إضافــة إلــى إنشــاء
جســور للوصــول إلــى شــبه الجزيــرة المقترحــة جنــوب
حديقــة جميــرا ،ويشــمل العقــد أيضــا أعمــال تحويــل
الخدمــات ،فــي ممــرات أســفل القنــاة ،إضافــة إلــى
إنشــاء عبــارات احتياطيــة للخدمــات ،أســفل القنــاة لتلبيــة
المتطلبــات المســتقبلية المتوقعــة.
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شارع المطار يتوسع بتكلفة  404ماليين درهم
جسور وأنفاق جديدة في تقاطعات الراشدية وند الحمر ومراكش والدار البيضاء
أرســت هيئــة الطــرق والمواصــات عقــد مشــروع توســعة
شــارع المطــار بتكلفــة  404مالييــن درهــم ،ضمــن الخطــة
التــي وضعتهــا الهيئة الســتيعاب الزيــادة المتوقعــة في عدد
ركاب مطــار دبــي الدولــي ،التــي يتوقــع أن تصــل إلــى قرابــة
 92مليــون مســافر عــام  ،2020حيــث بينــت الدراســة المروريــة
ضــرورة االنتهــاء مــن تطويــر شــارع المطــار فــي عــام .2017
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ويشــمل مشــروع تطويــر تقاطــع الراشــدية تنفيــذ جســر
علــى شــارع المطــار ،بســعة ثالثــة مســارات فــي كل اتجــاه،
حيــث يتوقــع أن يســهم فــي خفــض مــدة االنتظــار علــى
التقاطــع مــن  13دقيقــة إلــى أقــل مــن دقيقــة واحــدة.
ويشــمل تطويــر تقاطــع شــارع المطــار مــع شــارع نــد
الحمــر تنفيــذ جســر إضافــي بســعة مســارين ،يخــدم
الحركــة المروريــة القادمــة مــن شــارع نــد الحمــر إلــى
شــارع المطــار ،وسيســهم المشــروع فــي حــل مشــكلة
االزدحامــات المروريــة الحاليــة الناتجــة عــن تداخــل
الحركــة المروريــة ،عنــد تقاطــع نــد الحمــر مــا بيــن المنحــدر
الدائــري األول المتجــه يســارًا مــن شــارع نــد الحمــر إلــى
شــارع المطــار ،والمنحــدر الدائــري الثانــي المتجــه يســارًا
مــن شــارع المطــار ،إلــى شــارع نــد الحمــر ،حيــث ســتكون
الحركــة فــي المنحــدر الدائــري األول مقصــورة علــى
االلتفــاف إلــى الخلــف باتجــاه شــارع نــد الحمــر.

ويتضمــن مشــروع تطويــر تقاطــع شــارع مراكــش مــع شــارع
المطــار تنفيــذ جســر علــوي علــى شــارع المطــار بســعة ثالثــة
مســارات في كل اتجاه ،مع إنشــاء وصلة مباشــرة من الجســر
باتجــاه المبنــى رقــم ( )3لمطــار دبــي الدولــي ،دون الحاجــة
لالنتظــار فــي اإلشــارة الضوئيــة ،كما يتضمن المشــروع إنشــاء
نفــق بســعة مســارين لخدمــة الحركــة المروريــة المتجهــة
يســارًا مــن شــارع المطــار باتجــاه شــارع مراكــش ،وسيســهم
المشــروع فــي خفــض زمــن االنتظــار علــى التقاطع من ســبع
دقائــق إلــى أقــل مــن دقيقــة واحــدة.

وسيســهم المشــروع فــي خفــض زمــن االنتظــار الكلــي
علــى تقاطــع الــدار البيضــاء مــن ثــاث دقائــق إلــى دقيقــة
واحــدة ،وســيحل مشــكلة االزدحــام الحالــي الناتــج عــن
تدخــل الحركــة المروريــة بيــن المركبــات المتجهــة إلــى
تقاطــع الــدار البيضــاء والمركبــات القادمــة مــن مبنــى
الــركاب رقــم ( )1المتجهــة يســارًا إلــى شــارع الــدار البيضاء.

ويشــمل تطويــر تقاطــع شــارع المطــار مــع شــارع الــدار
البيضــاء ،إنشــاء جســر إضافــي بســعة مســار واحــد ،لخدمــة
الحركــة المروريــة مــن شــارع المطــار باتجــاه شــارع الــدار

استـدامـــة

ويتضمــن المشــروع إنشــاء جســور وأنفــاق علــى تقاطــع
الراشــدية وتقاطعــات شــارع المطــار مــع كل مــن شــارع
الــدار البيضــاء وشــارع مراكــش وشــارع نــد الحمــر ،إضافــة
إلــى تطويــر التقاطعــات الســطحية ،وإنشــاء طريــق خدمــه
بســعة ثالثــة مســارات فــي كل اتجــاه لفصــل حركــة
المركبــات المتجهــة مــن وإلــى شــارع نــد الحمــر ،عــن
حركــه المركبــات علــى شــارع المطــار ،بدايــة مــن تقاطــع
الراشــدية حتــى تقاطــع مراكــش ،وسيســهم المشــروع
فــي زيــادة الطاقــة االســتيعابية لشــارع المطــار ،بنحــو
 5000مركبــة إضافيــة فــي الســاعة ،كمــا يســهم فــي
رفــع مســتوى الســامة المروريــة ،وخفــض زمــن الرحلــة
علــى شــارع المطــار بــدءًا مــن شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد،

حتــى شــارع الــدار البيضــاء مــن  30دقيقــة إلــى  5دقائــق.

خفــض زمــن الرحلــة مــن  30دقيقــة إلــى
 5دقائــق

البيضــاء ،دون الحاجــة لالنتظــار فــي اإلشــارة الضوئيــة ،كمــا
يشــمل إنشــاء طريــق بديــل للقادمين مــن منطقــة القرهود
للوصــول مباشــرة إلــى مبنــى الــركاب ( )1و( )3لمطــار دبــي
الدولــي ،وزيــادة عــدد المســارات علــى شــارع الــدار البيضــاء
باتجــاه القرهــود مــن ثالثــة مســارات إلــى أربعــة مســارات.
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 12مــحـــطـــة نـــقــــل بـــحــــري جـــديـــدة

وقــال الطايــر :يعــد قطــاع النقــل البحــري جــزءًا رئيســً مــن
منظومــة النقــل الجماعــي فــي إمــارة دبــي حيــث يقــدر
عــدد مســتخدميه بنحــو  13مليــون راكــب ســنويًا ،ونظــرا
ألهميــة هــذا القطــاع باعتبــاره وســيلة نقــل حيويــة أعــدت
هيئــة الطــرق والمواصــات خطــة متكاملــة لتطويــر أنظمــة
النقــل البحــري باإلمــارة ،تشــمل تشــغيل خطــوط علــى
خــور دبــي ،والخــط الســاحلي علــى طــول شــواطئ جميــرا،
وكذلــك خطــوط خدمــة الجــزر الجديــدة ،وخطــوط فــي
قناتــي الخليجــي التجــاري ودبــي المائيــة ،مشــيرًا إلــى أن
الهيئــة بــدأت فــي الســنوات الماضيــة تشــغيل مجموعــة
مــن العبــرات التراثيــة التــي تعمــل بالكهربــاء فــي بعــض
المواقــع الســياحية مثــل بحيــرة دبــي مــول ،والقريــة
العالميــة ،وفنــدق اتالنتــس ،وشــاطئ الممــزر ،وأطلقــت
باقــة اليــوم الســياحي فــي دبــي وتذكــرة اليــوم الواحــد
للبــاص المائــي فــي مرســى دبــي.
وأضــاف :تقــوم هيئــة الطــرق والمواصــات بالتوســع فــي
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وأضــاف :فــي الرابــع مــن شــهر مــارس  ،2011كان قطــاع
النقــل البحــري علــى موعــد جديــد مــع إنجــاز فريد مــن نوعه
علــى مســتوى المنطقــة ،حيــث تــم تدشــين عبــارات «فيــري
دبــي» التــي تعــد أحــدث وأكبــر وســائل النقــل البحــري لهيئــة
الطــرق والمواصــات ،وتتســع كل منهــا لـــ  100شــخص،
ويعــد المشــروع الثالــث ضمــن الخطــة االســتراتيجية لهيئــة
الطــرق والمواصــات لتطويــر منظومــة النقل البحــري ،ويتم
اســتخدام (فيــري دبــي) وســيلة نقــل بحرية إضافية ســريعة
لخدمــة مناطــق جديــدة لــم تكــن مشــمولة بنظــام النقــل
البحــري ،حيــث يتــم تشــغيل الفيــري فــي عــدد مــن المواقع
فــي خــور دبــي وشــاطئ الممــزر ،والشــريط الســاحلي علــى
طــول شــاطئ جميــرا ،إضافــة إلــى منطقــة مرســى دبــي،
ومشــاريع الواجهــات البحريــة.

استـدامـــة

تعتــزم هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي ،إنشــاء  12محطــة
للنقــل البحــري ،فــي قنــاة الخليــج التجــاري ،وقنــاة دبــي
المائيــة ،منهــا خمس محطــات في قنــاة دبــي المائية يجري
تنفيذهــا ضمــن مشــروع إنشــاء القنــاة ،وســبع محطــات في
قنــاة الخليــج التجــاري ،ســيجري تنفيذهــا بحلــول عــام ،2018
وبذلــك ســيرتفع عــدد محطــات النقــل البحــري فــي خــور
دبــي وقناتــي الخليــج التجــاري ،ودبــي المائية إلــى  18محطة،
وسيشــهد قطــاع النقــل البحــري قفــزة نوعيــة فــي عــدد
وســائل النقــل والمحطــات والــركاب ،مــع اكتمال ربــط قناتي
الخليــج التجــاري ودبــي المائيــة ،بشــواطئ الخليــج العربــي،
حيــث ســتكون وســائل النقــل البحــري الخيــار المفضــل
للكثيــر مــن المواطنيــن والمقيميــن والســياح ،فــي التنقــل
واالســتمتاع بمشــاهدة المرافــق الســياحية والعمرانيــة ،على
ضفتــي خــور دبــي والقناتيــن المائيتيــن.

مشــروع تصنيــع العبــرات التراثيــة التــي تعمــل بمحــرك
البنزيــن ،حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز فــي مشــروع تصنيــع
خمــس عبــرات تراثيــة أكثــر مــن  ،%60كمــا تقــوم الهيئــة
بالتوســع فــي تنفيــذ محطــات ركاب النقــل البحــري ،حيــث
تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ محطــة المارينــا ،والعمــل جــاري
حاليــً فــي تنفيــذ محطــة الجــداف التــي تعــد إحــدى أهــم
محطــات النقــل البحــري فــي خــور دبــي ،ومــن شــأنها أن
تســهم فــي تعزيــز التكامــل بيــن وســائل النقــل الجماعــي،
وذلــك بربــط خدمــة فيــري دبي (خط دبي فســتيفال ســيتي ـ
الجــداف) مــع خدمة حافــات المواصــات العامــة ،ومحطة
الخــور لمتــرو دبــي ،كما تنفــذ الهيئــة محطة لصيانة وســائل
النقــل البحــري فــي القرهــود ،ويتوقــع إنجازهــا فــي الربــع

الدوليــة ،وكذلــك تشــغيل التاكســي المائــي فــي شــهر
مايــو مــن عــام  ،2010ويعــد التاكســي المائــي أحــدث
وســائل النقــل البحــري التــي تقــدم خدماتهــا للــركاب علــى
خــور وشــواطئ دبــي ،واســتخدامها كوســيلة نقــل إضافيــة
ســريعة ومتكاملــة مــع باقــي أنظمــة النقــل الجماعــي فــي
اإلمــارة ،ويتميــز التاكســي المائــي بتصميمــه االنســيابي الــذي
يجمــع بيــن الشــكل التقليــدي للعبــرة المســتمد مــن التــراث
اإلماراتــي ،وبيــن الحداثــة المتمثلــة فــي الســقف المأخــوذ من
شــكل محطــات متــرو دبــي واالســتفادة مــن آخــر مــا توصلــت
إليــه التكنولوجيــا الحديثــة فــي هــذا المجــال ،حيــث يتميــز
بهيــكل ثنائــي القاعــدة منخفــض األمــواج ،وســقف انســيابي،
وتكييــف مركــزي ومقاعــد مريحــة أشــبه بمقاعــد درجــة
رجــال األعمــال فــي الطائــرات مــزودة بشاشــات كريســتالية
فــي المقعــد مــن الخلــف يتــم التحكــم فيهــا عــن بعــد،
مــع خاصيــة رجــوع المقاعــد للخلــف بـــ  45درجــة وكذلــك
طاولــة طعــام ،ويتســع كل تاكســي مائــي لـــ 11راكبــً إضافة
إلــى قائــد القــارب ،وروعــي عنــد تصميــم التاكســي المائــي
تلبيــة متطلبــات ذوى اإلعاقــة ،حيــث تــم تخصيــص  %20مــن
المقاعــد القابلــة للطــي لهــذه الفئــة لتوفيــر مســاحة كافية
تســهل دخــول وخــروج الكرســي المتحــرك بســهولة ويســر
دون أي عرقلــة إضافــة إلــى الثبات بأمان فــي المقصورة ،ويتم

توفيــر خدمــة التاكســي المائــي حســب الطلــب عبــر الحجــز
عــن طريــق الهاتــف أو التطبيــق الذكــي ومــن ثــم االنتظــار
فــي المحطــة المتفــق عليهــا للركــوب علــى متــن التاكســي
المائــي ،أمــا عمليــة النــزول فتتم حســب رغبة العميــل في أي
موقــع مــن مواقــع محطــات التاكســي المائــي ،كمــا يمكــن
اســتئجار التاكســي المائــي لألغــراض الســياحية.

األخيــر مــن العــام الجــاري.
وأوضــح ســعادة مطــر الطايــر أن الهيئــة أنجــزت فــي
الســنوات الماضيــة عــددا مــن المشــاريع البحريــة الهامــه،
منهــا إعــادة ميكنــة  149عبــرة تقليديــة ،وتحديــث مواقــف
العبــرات والمراســي ،وتدشــين البــاص المائــي الــذي يتســع
لـــ  36راكبــً ،ويبلــغ طولــه  12متــرًا وعرضــه أربعــة أمتــار،
فيمــا يبلــغ وزنــة ســبعة أطنــان ،وتتــراوح ســرعته مــن
 10إلــى  12عقــدة ،ويتميــز بوجــود محركيــن يعمــان
بالديــزل بقــوة  185حصانــً لــكل منهمــا ،إضافــة إلــى تطبيق
أعلــى معاييــر األمــن والســامة وفقــً ألفضــل الممارســات
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جسور وطرق (دبي باركس)

استـدامـــة

اعتمــد مجلــس المديريــن فــي هيئــة الهيئــة برئاســة ســعادة مطــر الطايــر
المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن فــي الهيئــة ،بالتنســيق والتعــاون
مــع مجموعــة مــراس القابضــة ،ترســية عقــد مشــروع إنشــاء الجســور
والطــرق المؤديــة لمشــروع (دبــي باركــس آنــد ريزورتــس) ،بتكلفــة  250مليــون
درهــم ،وصمــم مشــروع (دبــي باركــس) ،الــذي يقــع علــى شــارع الشــيخ زايــد،
فــي االتجــاه مــن إمــارة أبوظبــي إلــى إمــارة دبــي ،علــى بعــد أربعــة كيلومتــرات،
مــن منطقــة ســيح شــعيب ،صمــم ليكــون وجهــة ترفيهيــة عالميــةُ ،تســهم
فــي جــذب الســياح ،مــن مختلــف دول العالــم بشــكل عــام ،ودول المنطقــة
بشــكل خــاص.
ويهــدف المشــروع الــذي بــدأت األعمــال اإلنشــائية فيــه ،بشــكل أساســي
إلــى تنفيــذ مداخــل ومخــارج تربــط مشــروع (دبــي باركــس) ،بشــارع الشــيخ
زايــد ،حيــث يشــمل إنشــاء جســر مكــون مــن ثالثــة مســارات ،بطــول 1500
متــر ،ليكــون مدخــ ً
ا رئيســً علــى شــارع الشــيخ زايــد ،للمركبــات القادمــة
مــن دبــي إلــى منطقــة (دبــي باركــس) ،وإنشــاء جســر مكــون مــن مســارين
بطــول كيلومتــر واحــد ،مخرجــا رئيســا مــن (دبــي باركــس) ،باتجــاه أبوظبــي
علــي شــارع الشــيخ زايــد ،كمــا يتضمــن المشــروع أعمــال طــرق داخــل منطقــة
(دبــي باركــس) ،للربــط بيــن شــارع الشــيخ زايــد ،وشــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد،
بطــول قرابــة  16كيلومتــرًا ،منهــا ســبعة كيلومتــرات طريــق مــزدوج بمســارين
فــي كل اتجــاه ،وقرابــة تســعة كيلومتــرات طــرق متفرقــة داخــل منطقــة
المشــروع ،إلــى جانــب أعمــال اإلنــارة واللوحــات المروريــة ،وتصريــف ميــاه
األمطــار ،وخطــوط الخدمــات ،وحمايــة وتحويــل خطــوط الخدمــات ،التــي قــد
تتعــارض مــع أعمــال المشــروع ،كالكهربــاء والميــاه ،واالتصــاالت وغيرهــا.
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جــــســــــور جـــــــزيـــــــرة (بــلـــو ووتـــــرز)
اعتمــد مجلــس المديريــن فــي الهيئة ،برئاســة ســعادة مطر
الطايــر ،ترســية عقــد مشــروع مداخــل جزيــرة (بلــو ووتــرز)،
الــذي تنفــذه الهيئة بالتعــاون مع مجموعة مــراس القابضة،
بتكلفــة  475مليــون درهــم ،وتعــد الجزيــرة الواقعــة قبالــة
شــاطئ جميــرا بيتــش ريزيدنــس ،إحــدى أهــم الوجهــات
الســياحية المميــزة ،واألكثــر جذبــً فــي الدولــة.
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ويوفــر الجســر حركــة حــرة للقادميــن مــن جهــة
أبوظبــي ،علــى شــارع الشــيخ زايــد ،إلــى جزيــرة (بلــو ووتــرز)،
والقادميــن مــن شــارع الخيــل ،عبــر شــارع قــرن الســبخة
إلــى الجزيــرة ،مــع توفيــر حركــة حــرة للمــرور المتجــه مــن
الجزيــرة إلــى دبــي وأبوظبــي ،مــن خــال شــارع الشــيخ زايــد،
كمــا يشــمل المشــروع أيضــً ،إنشــاء توصيــات الطــرق
الالزمــة ،إضافــة الــى أعمــال إنــارة الشــوارع والجســور،
وأعمــال خدمــات البنيــة التحتيــة ،التــي تتضمــن تحويــل
الخدمــات المتأثــرة ،والخدمــات الجديــدة المطلوبــة،
لخدمــة الجزيــرة مــن ميــاه وكهربــاء ،وري وصــرف صحــي،
وخطــوط االتصــاالت وغيرهــا.

الــزوار مــن محطــة المتــرو ،إلــى المنطقــة الترفيهيــة ،إلــى
جانب إقامة جســر للمشــاة ،يربــط الجزيرة الفاخــرة ،بالواجهة
البحريــة لمشــروع (جميــرا بيتــش ريزيدنــس) ،وكذلــك نظــام
تلفريــك ،لنقــل الــزوار ،مــن وإلــى الســاحة الترفيهيــة.

استـدامـــة

ويهــدف المشــروع الــذي بــدأت األعمــال االنشــائية فيــه،
إلــى ربــط توصيــات الجســور المؤديــة لجزيــرة (بلــو ووتــرز)،
مــع تقاطــع بحيــرات جميــرا رقــم ( ،)5.5علــى طريــق
الشــيخ زايــد ،ويتكــون مدخــل الجزيــرة مــن جســر رئيــس،
بمســارين للمركبــات ،فــي كل اتجــاه بطــول حوالــي 1400
متــر ،وعــرض  25متــرًا ،إضافــة إلــى مســارين ،بعــرض قرابــة
خمســة أمتــار ،ونصــف المتــر ،تخصــص لعربــات النقــل اآللــي
(لنظــام النقــل الشــخصي) ،المزمــع تجهيزهــا ،لتســهيل
حركــة تنقــل الــزوار ،مــن وإلــى محطــة المتــرو (نخيــل هاربــر

انــد تــاورز) ،علــى شــارع الشــيخ زايــد القريبــة مــن الجزيــرة.

تعــد العجلــة الترفيهيــة األكبــر مــن نوعهــا فــي العالــم،
كمــا تضــم عــددًا مــن المناطــق التجاريــة والســكنية
والســياحية والترفيهيــة ،وفندقــً فخمــً مــن فئــة خمــس
نجــوم ،وخيــارات ســكنية متنوعــة ،كمــا تضــم ســوقًا
يحيطــه ممشــى ،تتوفــر فيــه منافــذ لتنــاول الطعــام فــي
الهــواء الطلــق ،ويتوقــع أن تســتقطب الجزيــرة أكثــر ثالثــة
مالييــن زائــر ســنويًا.

وســيجري تزويــد المشــروع بنظــام النقــل الشــخصي ،لنقــل

ويلبــي الجســر الجديــد احتياجــات مشــروع (بلو ووتــرز) ،الذي
ســيكون مــن الوجهــات الســياحية المميــزة ،واألكثــر جذابــً
فــي الدولــة ،وتضــم الجزيــرة عيــن دبــي (دبــي اي) ،التــي
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(الخيل األول) يربط (بحيرات جميرا) و(ديسكفري جاردنز)

الموازيــة ،الــذي اشــتمل علــى افتتــاح شــارع قــرن الســبخة،
الــذي يربــط شــارع الشــيخ زايــد ،عنــد تقاطــع أبــراج بحيــرات
جميــرا (التقاطــع  ،)5.5مــع شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد،
قــرب دوار الحــوض.

واألنفــاق ،بهــدف تحســين حركــة النقــل ،وتســهيل حركــة
المــرور ،فــي مختلــف مناطــق إمــارة دبــي ،كمــا يأتــي
تنفيــذه ترجمــة للخطــة االســتراتيجية للهيئــة ،لتطويــر
البنيــة التحتيــة ،لشــبكات الطــرق ،ومنظومــة النقــل
الجماعــي ،فــي إمــارة دبــي ،وتطويــر حلــول متكاملــة ،مــن
أنظمــة الطــرق ،وشــبكات النقــل البــري والبحــري ،تكــون
آمنــة لمســتخدميها ،وتواكــب خطــط التنميــة الشــاملة،
وتلبــي احتياجــات التمــدد واالنتشــار الســكاني ،وتســهم
فــي تشــجيع التنميــة واالســتثمار ،فــي اإلمــارة.

باشــرت الهيئــة تنفيــذ أعمــال مشــروع تطويــر وتحســين
الطــرق الموازيــة ،فــي منطقــة معبــر الخليــج التجــاري
(جودلفيــن) ،الــذي يشــمل أعمــال طــرق وجســورا ،وعــدة
أنفــاق تســمح بانســيابية الحركــة المروريــة بشــكل أكبــر،
علــى الطــرق الموازيــة للمنطقــة ،ممــا يســاهم فــي
تخفيــف االزدحــام عــن الطــرق المجــاورة والمحيطــة.

ويتضمــن المشــروع إنشــاء جســر علــوي ،بطــول إجمالــي
يبلــغ  3.5كــم ،ويتكــون مــن ثالثــة مســارب ،فــي كل
اتجــاه ليعبــر فــوق قنــاة دبــي المائيــة ،ويمتــد بعدهــا
ُمـ ـ ّتسعًا لخمســة مســارب ،فــي كل اتجــاه ،فــوق منطقــة
اســطبالت جودلفيــن ،عابــرًا شــارع الميــدان ،حتــى منطقــة
القــوز الصناعيــة.

استـدامـــة

افتتحــت الهيئــة جــزءًا جديــدًا مــن شــارع الخيــل األول ،يربــط
مناطــق أبــراج بحيــرات جميــرا مــع ديســكفري جاردنــز ،ضمن
أعمــال المرحلــة الثانيــة األخيــرة ،لمشــروع تحســينات الطــرق

ويأتــي المشــروع ضمــن إحــدى مراحــل تطويــر الطــرق
الموازيــة فــي دبــي ،وكذلــك فــي إطــار الخطــة الشــاملة
للهيئــة ،لتطويــر شــبكة الطــرق والجســور والمعابــر

الطرق الموازية في منطقة الخليج التجاري (جودلفين)
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شـــــــــارع (الــــيــــاليـــــس)
افتتحــت الهيئــة المرحلــة األخيــرة مــن شــارع الياليــس،
َ
شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد عنــد دوار الحــوض،
ليربــط
وشــارع اإلمــارات ،مــرورًا بمجمــع دبــي لالســتثمار ،بطــول
 9كيلومتــرات ،وبســعة  4مســارات فــي كل اتجــاه ،مــع
توفيــر مداخــل ومخــارج لمجمــع دبــي لالســتثمار ،ومنطقــة
عقــارات جميــرا للجولــف ،عبــر دوارات محكومــة بإشــارات
ضوئيــة ،مــن الممكــن تطويرهــا الحقــً إلــى تقاطعــات
جســرة ،كمــا يشــتمل المشــروع علــى جـــسر مباشــر علــى
ُم ّ
شــارع اإلمــارات ،لتســهيل حركــة مروريــة حــرة ،للقادميــن
مــن منطقــة جبــل علــي يســارًا ،باتجــاه إمــارة الشــارقة.

يتضمــن شــارع الياليــس طريقــً مزدوجــً بطــول تســعة
كيلومتــرات ،بســعة أربعــة مســارات ،فــي كل اتجــاه إضافــة
إلــى جســر مباشــر ،لتوفيــر حركــة مروريــة حــرة ،لاللتفــاف
يســارًا للمركبــات القادمــة مــن مينــاء جبــل علــي ،إلــى
شــارع اإلمــارات ،باتجــاه دبــي والشــارقة وعجمــان واإلمــارات
األخــرى ،كمــا يتضمــن إنشــاء دواريــن األول علــى تقاطــع
شــارع الياليــس ،مــع شــارع المدينــة األكاديميــة ،والثانــي
علــى التقاطــع مــع مدخــل منطقتــي جولــف اســتيت،
ومجمــع دبــي لالســتثمار ،وصممــت هــذه الــدوارات ،بحيــث

شــارع الياليــس مــن محــاور الطــرق الهامــة ضمــن شــبكة
النقــل فــي إمــارة دبــي ،اذ يصنــف طريقــا ســريعا ،يربــط بيــن
ثالثــة محــاور هامــة ،هــي شــارع الشــيخ زايــد ،وشــارع الشــيخ
محمــد بــن زايــد ،وشــارع اإلمــارات ،كمــا تكمــن أهميــة هــذا
الشــارع ،فــي توفيــر محــور حيــوي ،لدعــم حركــة البضائــع
فــي إمــارة دبــي ،وتخفيــف حركــة الشــاحنات ،علــى شــارعي
الشــيخ زايــد ،والشــيخ محمــد بــن زايــد.
يســهم تنفيــذ هــذا الشــارع بشــكل كبيــر فــي تخفيــف
االزدحامــات المروريــة ،وتقليــل زمــن الرحــات ،للدخــول
والخــروج مــن عــدد مــن المشــاريع العقاريــة ،مثــل مجمــع
دبــي لالســتثمار ،وجولــف اســتيت ،ومشــروع إعمار اللســيلي.
كمــا روعــي فــي التصميــم الهندســي للمشــروع،
توفيــر مداخــل ومخــارج ،توفــر أقصــى درجــات الســامة
لمســتخدمي الطريــق بصفــة عامــة ،ومرتــادي هــذه
المناطــق بصفــة خاصــة ،بإلغــاء حــركات الــدوران وااللتفــاف
العشــوائي ،فــي جميــع المناطــق.
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استـدامـــة

ومــن المتوقــع اســتخدام نحــو  55ألــف مركبــة للمحــور

الجديــد يوميــً ،ومــرور أكثــر مــن  4000مركبــة ،فــي الشــارع
خــال ســاعة الــذروة الصباحيــة.

جســرة داخــل هــذه الــدوارات،
تســمح بإنشــاء تقاطعــات ُم ً
دون الحاجــة إلــى أيــة تحويــات مروريــة فــي المســتقبل.

يعــد هــذا المشــروع جــزءًا رئيســً مــن مشــروعين هاميــن
انتهــت الهيئــة مــن تنفيذهمــا ،وهمــا المرحلــة الثانيــة مــن
مشــروع توســعة وتطويــر شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد،
فــي المنطقــة الممتــدة مــن تقاطــع المرابــع العربيــة ،إلــى
دوار الحــوض ،ومشــروع تحســينات (شــارع الخيــل ـ شــارع
الشــيخ محمــد بــن زايــد) ،التقاطــع رقــم تســعة ،كمــا أن
المشــروعين يأتــي تنفيذهمــا فــي إطــار الخطــة الشــاملة
للهيئــة ،لتطويــر شــبكة الطــرق والجســور والمعابــر
واألنفــاق ،لتحســين حركــة النقــل ،وتســهيل حركــة المــرور،
فــي مختلــف مناطــق إمــارة دبــي ،كمــا يأتــي تنفيذهمــا
ترجمــة للخطــة االســتراتيجية للهيئــة ،فــي تطويــر البنيــة
التحتيــة لشــبكات الطــرق ،ومنظومــة النقــل الجماعــي،
فــي إمــارة دبــي ،وتطويــر حلــول متكاملــة مــن أنظمــة
الطــرق ،وشــبكات النقــل البــري والبحــري ،تكــون آمنــة
لمســتخدميها ،وتواكــب خطــط التنميــة الشــاملة ،وتلبــي
احتياجــات التمــدد واالنتشــار الســكاني ،وتســهم فــي
تشــجيع التنميــة واالســتثمار فــي اإلمــارة.
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مـــحـــــور شــــــارع الــمــــديــــنـــة الـــجـــامـــعــيــــة

وينقســم المشــروع إلــى قســمين ،يتضمــن األول تطويــر
امتــداد شــارع حصــة بطــول أربعــة كيلومتــرات ،بواقــع
مســارين فــي كل اتجــاه ،مــن مدخــل مشــروع رمــرام إلــى
الــدوار القائــم عنــد مدخــل مدينــة دبــي الرياضيــة ،الــذي
ســيصبح تقاطعــً محكومــً بإشــارات ضوئيــة ،لتســهيل
الحركــة المروريــة للســكان ،فــي التنقــل مــن وإلــى شــارع
الشــيخ محمــد بــن زايــد ،حيــث سيســهم المشــروع فــي
تقليــل معــدل زمــن الرحلــة مــن عشــرين دقيقــة إلــى
خمــس دقائــق ،وســيخدم الشــارع العديــد مــن المشــاريع
التطويريــة مثــل مدينــة دبــي لالســتديوهات ،ومــدن،
وأكويــا ،ومدينــة دبــي للغولــف ،وبإنجــازه يســتكمل المحــور
الممتــد مــن شــارع الصفــوح غربــً ،إلــى شــارع اإلمــارات شــرقًا،
ليشــكل أحــد الطــرق الشــريانية الرئيســية فــي المنطقــة.

كمــا أرســت الهيئــة عقــد مشــروع تنفيــذ المرحلــة الثانيــة
مــن شــارع المدينــة الجامعيــة ،الــذي يمتــد مــن تقاطــع دبي
ـ العيــن حتــى شــارع الياليــس ،بتكلفــة  474مليــون درهــم،
ويتوقــع إنجــاز المشــروع فــي الربــع األخيــر مــن عــام .2017
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اعتمــد مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات
برئاســة ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس
مجلــس المديريــن فــي الهيئــة ،بالتنســيق والتعــاون مــع
مجموعــة دبــي العقاريــة ،عقــد مشــروع تنفيــذ المرحلــة
األولــى ،المتــداد شــارع المدينــة الجامعيــة بتكلفــة 67
مليــون درهــم ،علــى أن يكــون االنتهــاء مــن المشــروع فــي
الربــع الثانــي مــن عــام .2016

ويتضمــن القســم الثانــي مــن المشــروع تطويــر الطريــق
الرابــط بيــن امتــداد شــارع المدينــة الجامعيــة ،إلــى شــارع
اإلمــارات ،لخدمــة مشــروع ذا فيــا بطــول كيلومتريــن
ونصــف الكيلومتــر ،بواقــع مســارين فــي كل اتجــاه ،ويعــد
المشــروع المرحلــة األولــى لمشــروع تطويــر امتــداد شــارع
المدينــة الجامعيــة ،الــذي يبــدأ مــن تقاطــع طريــق دبــي
العيــن ،حتــى شــارع الياليــس.

ويرتبــط مشــروع محــور المدينــة الجامعيــة الجديــد فــي
نهايتــه مــع شــارع الياليــس الــذي أنجزتــه الهيئــة مؤخــرًا،
الــذي يربــط شـ َ
ـارع الشــيخ محمــد بــن زايــد عنــد دوار الحــوض
مــع شــارع اإلمــارات مــرورًا بمجمــع دبــي لالســتثمار ،بطــول
 9كــم ،وبســعة  4مســارات فــي كل اتجــاه ،مــع توفيــر
مداخــل ومخــارج لمجمــع دبــي لالســتثمار ،ومنطقــة
عقــارات جميــرا للجولــف ،عبــر دوارات محكومــة بإشــارات
ضوئيــة ،يمكــن تطويرهــا مســتقب ً
جســرة.
ال لتقاطعــات ُم ّ
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دلـــيـــل إرشـــادي لـــطـــرح (واحـــة االتـــحـــاد)
فتحــت هيئــة الطــرق والمواصــات ،البــاب للمضــي فــي
إجــراءات التأهيــل أمام المطورين والمســتثمرين مــن القطاع
الخــاص ،الراغبيــن فــي المشــاركة فــي تنفيــذ مشــروع واحــة
االتحــاد ،شــريطة أن يكونــوا مــن ذوي الخبــرة والمــوارد
والقــدرات ،للعمــل فــي المشــروع ،وتنفيــذه بنجــاح ،وذلــك
تماشــيًا مــع القانــون رقــم ( )22لســنة  ،2015بشــأن تنظيــم
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،فــي إمــارة دبــي.
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والهــدف األساســي مــن إصــدار الدليــل اإلرشــادي ،هــو
تســليط الضــوء علــى مشــروع واحــة االتحــاد ،بتفاصيلــه
المختلفــة ،وأهدافــه التجاريــة ،كمــا تضمــن طلبــً إلبــداء
الرغبــة فــي المشــاركة بالمزايــدة .

الجديــر ذكــره ،أن مشــروع واحــة االتحــاد ،يعــد أول مشــروع
يطبــق مبــدأ التنميــة العمرانيــة الموجهــة ،لتشــجيع النقــل
الجماعــي فــي المنطقــة ،ليكــون مقصــدًا بــارزًا للمقيميــن

ومنحــت الهيئــة فرصــة للمســتثمرين ،القتــراح تصميمــات
معماريــة بديلــة ،تتوافــق مــع الرؤيــة المعماريــة المعتمــدة
للمشــروع ،بمــا فــي ذلــك تنفيــذه علــى مراحــل ،بحيــث

استـدامـــة

وكانــت الهيئــة قــد أصــدرت دليــ ً
ا إرشــاديًا يتضمــن
معلومــات متكاملــة عــن مشــروع واحــة االتحــاد ،الــذي
تعتــزم تنفيــذه بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص ،وذلــك قبــل
طــرح مزايــدة أمــام المطوريــن والمســتثمرين ،الراغبيــن فــي

العمــل بالمشــروع الحيــوي ،ويتضمــن المشــروع إنشــاء أبــراج
عقاريــة فــوق محطــة المتــرو فــي ميــدان االتحــاد ،علــى
مســاحة تقــدر بنحــو  15ألــف متــر مربــع.

تكــون مــدة االتفاقيــة  30ســنة طبقــا للقانــون الجديــد،
إضافــة إلــى فتــرة ســماح  3ســنوات لتنفيــذ اإلنشــاءات ،مــع
بعــض التســهيالت األخــرى.

والــزوّ ار فــي دبي ،الســيما أن هذا المشــروع الحيــويُ ،ي ّ
ركز على
تطويــر ميــدان االتحــاد ،مــن خــال توفير بيئــة عالية المســتوى،
مــن الوحــدات الســكنية والمكاتــب ،والمرافــق الحيويــة،
ومحــات التجزئــة وغيرهــا ،فضــ ً
ا عــن أن الهيئــة ،تتبــع فــي
تنفيــذ المشــروع ،أفضــل الممارســات العالميــة ،وفقــا لمبادئ
التعاقــد الخاصــة بالشــراكة ،بيــن القطاعيــن العــام والخــاص،
التــي ستســهم فــي إنعــاش وتنشــيط منطقــة ديــرة.
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الـــدراجات الـــهوائيـــة ضمـــن مســـارات ترام دبي

مضامير للدراجات في الورقاء ومشرف ومردف ومزهر والخوانيج

وفــرت الهيئــة خدمــة تـأجيـــر الدراجــات الهوائيــة ،ضمــن مســارات تــرام دبــي ،علــى مرحلتيــن :األولــى تضــم محطــات (مدينــة
دبــي لإلعــام ،ونخلــة جميــرا ،وقريــة المعرفــة ،والصفــوح) ،أمــا المرحلــة الثانيــة ،فتضــم محطــات (أبــراج بحيــرات جميــرا،
ودبــي مارينــا مــول) ،إلــى جانــب امتــداد شــارع الصفــوح ،الفاصــل بيــن المارينــا ،وممشــى ( ،)JBRبهــدف تشــجيع الجمهــور،
علــى اســتخدامها ،ضمــن المســارات المخصصــة للدراجــات الهوائيــة.

اعتمــد مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات

الهوائيــة والجــري ،بطــول  25كيلومتــرًا فــي منطقــة

برئاســة ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس

الورقــاء ،وإنشــاء جســر لالســتخدام المشــترك للدراجــات

مجلــس المديريــن فــي الهيئــة ،ترســية عقــد مشــروعي

الهوائيــة والمشــاة ،علــى شــارع طرابلــس ،وتبلــغ تكلفــة

تنفيــذ مســارات الدراجــات الهوائيــة والجــري فــي مناطــق

المشــروع  27مليــون درهــم.

مضمار (سيح السلم ـ ند الشبا)

كمــا نفــذت الهيئــة أكثــر مــن  178كيلومتــرا ،مــن
مســارات الدراجــات الهوائيــة ،علــى مســتوى اإلمــارة ،منهــا
 115كيلومتــرًا فــي منطقــة ســيح الســلم ،وشــارع القــدرة،
و 17كيلومتــرًا فــي شــارع جميــرا ،و 1.4كيلومتــر عنــد
الشــارع رقــم  ،7الــذي يربــط شــارع جميــرا بشــارع المنخــول،
و 11كيلومتــرًا فــي منطقــة بردبــي المركزيــة،
و 1.6كيلومتــر عنــد محطــة مــول االمــارات لمتــرو
دبــي ،و 1.9كيلومتــر عنــد محطــة الرقــة ،لمتــرو دبــي،
و 3.5كيلومتــرات فــي منطقــة القــوز
الســكنية الثالثــة ،وأربعــة كيلومتــرات فــي
منطقــة نــد الشــبا ،كمــا أنجــزت الهيئــة
مشــروع تخصيــص مواقــف للدراجــات
الهوائيــة ،عنــد محطــات المتــرو ،بخطيــه
األحمــر واألخضــر

كيلومتــرًا ،وبتكلفــة  79مليــون درهــم ،وتقــدر فتــرة تنفيــذ
المشــروع بنحــو  12شــهرًا.
ويتضمــن المشــروع األول تنفيــذ مســارات للدراجــات
الهوائيــة والجــري بطــول  32كيلومتــرًا ،فــي مناطــق
مشــرف ومــردف ومزهــر والخوانيــج ،كمــا يتضمــن إنشــاء

استـدامـــة

أنجــزت الهيئــة مشــروع مضمــار دبــي للدراجــات الهوائيــة،
الــذي يبلــغ طولــه قرابــة  23كيلومتــرًا ،ويربــط مســار
الدراجــات الهوائيــة ،بمنطقــة ســيح الســ ّلم ،فــي شــارع
القــدرة ،مــرورًا باتجــاه شــارع اإلمــارات ،ومنــه إلــى شــارع
الشــيخ محمــد بــن زايــد ،وصــو ً
ال إلــى منطقــة نــد الشــبا.

الورقــاء ومشــرف ومــردف ومزهــر والخوانيــج ،بطــول 57

ثالثــة جســور لالســتخدام المشــترك للدراجــات الهوائيــة
والمشــاة علــى شــارع الخوانيــج ،وتبلــغ تكلفــة المشــروع
 52مليــون درهــم ،كمــا يتضمــن تنفيــذ مســارات للدراجــات

وتشــتمل المضاميــر علــى نقاط اســتراحة
علــى طــول المســار ،إضافــة إلــى مرافــق
عامــة ،مــع محــل لتأجيــر الدراجــات
الهوائيــة ومســتلزماتها ،إلــى جانــب
توفيــر عيــادة طبيــة مجهــزة بالكامــل.
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الـــمرحـــلـــة األولى لـــتـــطويـــر شـــارع ســـيح الســـلم
بــدأت الهيئــة تنفيــذ المرحلــة األولى ،مــن مشــروع ازدواجية
شــارع ســيح الســلم ،بطــول  12كيلومتــرًا ،وبتكلفــة
 69مليــون درهــم ،وتبــدأ مــن فنــدق بــاب الشــمس ،ومدينــة
دبــي الدوليــة للقــدرة ،إلى دوار اســتراحة الدراجــات الهوائية،

علــى شــارع القــدرة ،وســيجري فــي الفتــرة القادمــة تنفيــذ
المرحلــة الثانيــة ،مــن دوار اســتراحة الدراجــات الهوائيــة،
حتــى طريــق دبــي ـ العيــن بطــول  20كيلومتــرًا.

استـدامـــة
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طـــرق داخـــلـــيـــة في نـــد الشـــبـــا والـــخـــوانـــيـــج
أرســت هيئــة الطــرق والمواصــات عقــد مشــروع تنفيــذ
طــرق داخليــة فــي منطقتــي نــد الشــبا الرابعــة ،والخوانيــج
الثانيــة بتكلفــة  216مليــون درهــم.
ويأتــي تنفيــذ مشــروع الطــرق الداخليــة فــي منطقتــي نــد
الشــبا الرابعــة والخوانيــج الثانيــة ،فــي إطــار حــرص الهيئــة
علــى تطويــر وتحســين البنيــة التحتيــة األساســية ،مــن أعمال
طــرق ،وإنــارة ،وصــرف ميــاه األمطــار ،فــي المناطق الســكنية،

لتلبيــة احتياجــات التمــدد ،واالنتشــار الســكاني والعمرانــي
فــي اإلمــارة ،وتحقيــق الســعادة والرفاهيــة للســكان.

علــى جانبــي الطــرق ،بعــرض متريــن ونصــف المتــر ،إضافــة
إلــى أعمــال إنــارة الطــرق وأعمــال تصريــف ميــاه األمطــار.

وتبلــغ تكلفــة مشــروع الطــرق الداخليــة فــي منطقــة
الخوانيــج الثانيــة  127مليــون درهــم ،ويســتغرق إنجــازه
 15شــهرًا ،ويتضمــن تنفيــذ شــبكة طــرق بطــول
 80كيلومتــرًا بعــرض  7.3أمتــار للطــرق التجميعيــة ،وســبعة
أمتــار للطــرق المحليــة ،كمــا يشــمل تنفيــذ مواقــف طوليــة

وتبلــغ تكلفــة مشــروع الطــرق الداخليــة فــي منطقــة نــد
الشــبا  89مليــون درهــم ،ويســتغرق تنفيــذه  420يومــً،
حيــث يتوقــع االنتهــاء مــن كل األعمــال فــي مطلــع عــام
 ،2017ويشــمل المشــروع تنفيــذ طــرق بطــول  56كيلومتــرا،
وبعــرض  7.3أمتــار للطــرق التجميعية ،وســبعة أمتــار للطرق

المحليــة ،منهــا طــرق بطــول  50كيلومتــرًا ،فــي منطقــة نــد
الشــبا الرابعــة( :المنطقــة رقــم  ،)282وســتة كيلومتــرات
فــي جــزء مــن منطقــة نــد الشــبا األولــى( :المنطقــة رقــم
 ،)618كمــا يشــمل تنفيــذ األعمــال الخدميــة مثــل إنــارة
الطــرق الداخليــة ،وأعمــال تصريــف ميــاه األمطــار.

استـدامـــة
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الطـــرق الـــداخلـــيـــة في الـــورقاء
أنجــزت الهيئــة أعمــال مشــروع الطــرق الداخليــة كافــة،
فــي منطقــة الورقــاء ( ،)1،2،3،4وافتتحــت جميــع الطــرق
الداخليــة ،فــي المنطقــة الواقعــة.

بمتطلبــات اإلنــارة ،مــع مواقــف موازيــة لهــذه الشــوارع.
كمــا انتهــت الهيئــة مــن أعمــال إعــادة تأهيــل مداخــل
الفلــل والمبانــي ،بهــدف تأميــن االنســيابية فــي حركــة

واشــتمل المشــروع علــى تنفيــذ طــرق جديــدة بطــول 125

المــرور للقاطنيــن فــي المنطقــة ،وتأميــن الدخــول،

كيلومتــرًا ،إضافــة إلــى إنجــاز توســعة طــرق قائمــة فــي

والخــروج اآلمــن والســهل ،لمســتخدمي الطــرق ،مــن والــى

الورقــاء ،بطــول إجمالــي بلــغ  36كيلومتــرا ،مــع تزويدهــا

المناطــق المجــاورة.

عـــود الـــمطـــيـــنـــة 2
اعتمــد مجلــس المديريــن فــي الهيئــة برئاســة ســعادة

ويشــمل المشــروع تنفيــذ طــرق بطــول  18كيلومتــرًا ،بعرض

مطــر الطايــر ،ترســية عقــد مشــروع تنفيــذ طــرق داخليــة،

أكثــر مــن  7أمتــار ،إضافــة إلــى تنفيــذ مواقــف علــى جانبــي

فــي منطقــة عــود المطينــة الثانيــة ،بتكلفــة  60مليــون

الطريــق ،بطــول  8كيلومتــرات ،بعــرض متريــن ونصــف المتــر،

درهــم ،ضمــن الخطــة الخمســية ( 2012ـ  )2016التــي

كمــا يتضمــن المشــروع تنفيــذ أعمــال اإلنــارة ،وتصريــف

اعتمدهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل

ميــاه األمطــار ،ويســتكمل المشــروع فــي غضــون  10أشــهر.

مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء،
حاكــم دبــي( ،رعــاه اهلل) ،لرصــف الطــرق الداخليــة ،فــي
عــدد مــن المناطــق الســكنية فــي إمــارة دبــي ،بتكلفــة

طـــرق داخـــلـــيـــة في الـــبرشـــاء
مطــر الطايــر ،ترســية عقــد مشــروع تنفيــذ طــرق داخليــة

البرشــاء جنوبــا األولــى ،وتبلــغ تكلفــة المشــروع فــي

فــي منطقــة البرشــاء جنوبــا الثانيــة ،وذلــك الســتكمال

المنطقتيــن  100مليــون درهــم.

استـدامـــة

اعتمــد مجلــس المديريــن فــي الهيئــة برئاســة ســعادة

المرحلــة األولــى مــن رصــف الطــرق الداخليــة ،فــي منطقــة

تقــدر بنحــو مليــار درهــم.

حـــلول مـــروريـــة لـــواجهـــة ديـــرة البحريـــة
اعتمــدت الهيئــة مجموعــة مــن الحلــول المروريــة ،فــي

المواقــف ،إليجــاد الحلــول المناســبة لهــا ،مــع مراعــاة

منطقــة األعمــال المركزيــة ،وواجهــة ديــرة البحريــة ،فــي

الزيــادة المتوقعــة فــي الكثافــة المروريــة ،وزيــادة الطلــب

إطــار عمــل الهيئــة ،علــى التقييــم الــدوري ،ألداء شــبكة

علــى المواقــف ،مــع ظهــور بعــض المشــاريع التطويريــة

الطــرق فــي المنطقــة ،واســتجابة للمالحظــات الــواردة مــن

والخدميــة الكبيــرة ،فــي المنطقــة.

الجمهــور ،المتعلقــة باالزدحامــات المروريــة ،ونقــص أعــداد

208

| التقرير السنوي لعام 2015

التقرير السنوي لعام | 2015

209

جـــســــــر (وافـــي)
اعتمــد مجلــس المديريــن فــي الهيئــة برئاســة ســعادة
مطــر الطايــر ،ترســية عقــد مشــروع تطويــر تقاطــع
(وافــي) ،وذلــك بإنشــاء جســر بســعة ثالثــة مســارات ،مــن
شــارع عــود ميثــاء ،باتجــاه شــارع الشــيخ راشــد بتكلفــة 88
مليــون درهــم.
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ويشــمل المشــروع تنفيــذ جســر بســعة ثالثــة مســارات،
مــن شــارع عــود ميثــاء (بالقــرب مــن مستشــفى لطيفــة)،
باتجــاه شــارع الشــيخ راشــد ،ومنــه إلــى شــارع الشــيخ زايــد،
وشــارع الســعادة( :الجســر العلــوي المــؤدي لمركــز دبــي
التجــاري العالمــي) ،ويبلــغ طــول الجســر  700متــر ،وتقــدر
طاقتــه االســتيعابية بنحــو  3300مركبــة فــي الســاعة،
وسيســهم الجســر الجديــد فــي حــل مشــكلة التداخــل،
فــي الحركــة المروريــة ،فــي التقاطــع ،وســيحقق انســيابية
فــي حركــة المركبــات ،فــي مختلــف االتجاهــات ،حيــث
ســتكون الحركــة المروريــة انســيابية ،للمركبــات القادمــة
مــن شــارع عــود ميثــاء ،المتجهــة شــرقا باتجــاه العيــن،
وكذلــك ســيوفر انســيابية للحركــة المروريــة القادمــة مــن
شــارع الشــيخ راشــد ،باتجــاه شــارع عــود ميثــا غربــا( :منطقــة
أم هريــر ،ومنطقــة عــود ميثــاء).

اعتمــد مجلــس المديريــن برئاســة ســعادة مطــر الطايــر،
تنفيــذ عشــرة جســور للمشــاة ،عامــي  2016و،2017
موزعــة علــى عــدد مــن المواقــع الحيويــة فــي إمــارة دبــي،

وبذلــك ســيرتفع عــدد جســور المشــاة فــي دبــي ،إلــى 120
جســرًا عــام .2017

جـسر جـديـد عـلى شارع القدرة ـ طريق لهباب
افتتحــت الهيئــة جســرًا جديــدًا علــى شــارع القــدرة ـ طريــق

وتأتــي أهميــة تنفيــذ الجســر مــن حيوية شــارع القــدرة ،الذي

لهبــاب بســعة ثالثــة مســارب ،فــي كل اتجــاه ،بهــدف

أصبــح محــورًا رئيســً ،تتــوزع فيــه الحركــة المروريــة القادمــة

تحقيــق أعلــى مســتوى مــن االنســيابية المروريــة ،للقادميــن
مــن شــارع اإلمــارات ،وصــو ً
ال إلــى منطقــة ســيح الســلم.

مــن منطقــة جميــرا ،مــرورًا بشــارع أم ســقيم ،عبــر التقاطــع
جســر علــى شــارع الخيــل ،الــذي يلتقــي مــع تقاطــع
الم ّ
ُ
المرابــع العربيــة ،علــى شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد.

استـدامـــة

وباشــرت الهيئــة بتنفيــذ أعمــال المشــروع ،الــذي يأتــي ضمــن
توجــه الهيئــة لتحســين وتطويــر شــبكة الطــرق الرئيســة في
إمــارة دبــي ،باعتبــاره من المحــاور االســتراتيجية الهامة ،ضمن
المخطــط الهيكلــي لشــبكة الطــرق فــي اإلمــارة ،خاصــة أن
تقاطــع (وافــي) يعــد مــن التقاطعــات الهامــة ،حيــث يربــط
الحركــة المروريــة فــي عــدد مــن الطــرق الرئيســة ،ويتقاطــع
مــع شــارع الشــيخ راشــد ،وشــارع عــود ميثــاء ،ويشــهد هــذا
التقاطــع ازدحامــً مروريــً ،نتيجــة لكثافــة عــدد المركبــات
المســتخدمة والمتداخلــة ،مــا بيــن منحنيــات التقاطــع.

 120جسرا للمشاة بدبي عام 2017

جسور المشاة
بــدأت خــال عــام  2015األعمــال اإلنشــائية لتنفيــذ ســبعة

بنــي يــاس ،وشــارع الرشــيد ،ويتوقــع أن ينتهــي العمــل بهــا

جســور جديــدة للمشــاة ،فــي ســتة شــوارع ،بواقــع

فــي النصــف األول مــن عــام  ،2016كمــا أنجــزت الهيئــة 22

جســرين فــي شــارع بغــداد ،وجســر واحــد ،فــي كل مــن

جســرًا للمشــاة عامــي  2013و ،2014وبذلــك ســيرتفع عــدد

عمــان ،وشــارع
شــارع آل مكتــوم ،وشــارع المينــاء ،وشــارع ّ

جســور المشــاة إلــى  107جســور فــي منتصــف عــام .2016
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زراعة
أنجــزت الهيئــة أعمــال تجهيــز البنيــة التحتيــة ،ألعمــال
الزراعــة التجميليــة ،لمشــروع تحســين التقاطــع األول علــى
شــارع الشــيخ زايــد ،الــذي يربــط منطقــة الخليــج التجــاري،
بشــارع الشــيخ زايــد ،مــع شــارع الوصــل ،والبالغــة مســاحته
 14هكتــار ُا.

وجــرى تجهيــز أعمــال البنيــة التحتيــة كافــة ،ومــا يشــتمل
عليهــا مــن توفيــر غرفــة مضخــات الــري ،وتوصيــل شــبكة
متكاملــة لتوصيــات الــري الفرعيــة ،إلــى جانــب توريــد التربــة
الزراعيــة ،وتنفيذ األعمــال الكهروميكانيكية ،لإلنارة التجميلية
للممــرات ،وتحــت األشــجار ،مــع تنفيــذ ممــرات المشــاة،
والممــرات المؤديــة لمعــدات عمليــات الصيانــة الدوريــة.

ورشة القطارات في القصيص
تفقــد ســعادة مطــر الطايــر ،مــرآب متــرو دبــي فــي منطقة
القصيــص ،واطلــع علــى ســير العمــل فــي ورشــة صيانــة
وتنظيــف القطــارات ،وتجــول فــي أقســام الورشــة ،التــي
يجــري فيهــا تنفيــذ أعمــال صيانــة وتنظيــف القطــارات،

وتشــتمل علــى عــدد مــن الرافعــات العمالقــة ،واألنظمــة
اإللكترونيــة المتطــورة ،التــي تتيــح إجــراء أعمــال الصيانــة
لقطاريــن فــي الوقــت نفســه ،وهــي مــزودة بمكيفــات،
وبنظــام متطــور ،لمكافحــة الحرائــق.

استـدامـــة
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تطوير شارعي أم الشيف ولطيفة بنت حمدان
بتكلفة  482ماليين درهم
أرســت الهيئــة عقــد مشــروع تطويــر شــارعي أم الشــيف
ولطيفــة بنــت حمــدان الــذي يمتــد مــن تقاطــع الصفــا
(التقاطــع الثانــي) ،إلــى تقاطــع المنــارة علــى شــارع الشــيخ
زايــد (التقاطــع الثالــث) ،بتكلفــة  482مالييــن درهــم،
ويتوقــع إنجــاز المشــروع فــي الربــع األول من عــام 2018م.

214

| التقرير السنوي لعام 2015

ويتضمــن المشــروع أيضــً إنشــاء تقاطــع مجســر علــى
شــارع لطيفــة بنــت حمــدان يتقاطــع مــع شــارع الخيــل
األول ،إضافــة إلــى تقاطــع ســطحي محكــوم بإشــارات

استـدامـــة

والمشــروع الجديــد جــزء مــن مشــروع كبيــر لتطويــر
شــارعي الوصــل وجميــرا ،يتضمــن ربــط منطقــة جميــرا
بشــارع الخيــل والطــرق الموازيــة (شــارع األصايــل وشــارع
الخيــل االول) ،مــن خــال تنفيــذ طــرق وجســور بمســتويين،
توفــر حركــة مروريــة حــرة مــن شــارع أم الشــيف باتجــاه

شــارع الشــيخ زايــد وصــو ً
ال إلــى شــارع لطيفــة بنــت حمــدان،
وكذلــك مــن شــارع الزمــرد شــرقًا إلــى شــارع الشــيخ زايــد،
مشــيرًا إلــى أن الجســور الجديــدة ســيجري تنفيذهــا أعلــى
وأســفل مســار الخــط األحمــر لمتــرو دبــي دون التأثيــر فــي
الحركــة التشــغيلية للمتــرو ،وســيجري ربــط الجســرين
بشــارع الشــيخ زايــد عبــر جســور توفــر مخــارج حــرة للحركــة
المروريــة.

ضوئيــة أســفل الجســر ،كمــا يتضمــن المشــروع تطويــر
وتحســين تقاطــع شــارع أم الشــيف مــع شــارع الوصــل ،إلى
جانــب تنفيــذ طــرق رئيســة ســطحية وإنشــاء وتطويــر طــرق
خدميــة ،وأعمــال الزراعــة التجميليــة علــى طــول شــارع

الشــيخ زايــد بيــن تقاطــع الصفــا وتقاطــع المنــارة وشــارع
ام الشــيف وشــارع لطيفــة بنــت حمــدان وشــارع الزمــرد.
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مبادرات
استـدامـــة

للمبادرات من خارج خطة العمل معنى أكثر ألقًا.
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عربات مترو دبي
لوحات فنية

استـدامـــة

عملــت هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي ،بالتعــاون مــع
هيئــة دبــي للثقافــة والفنــون ،علــى رســم مالمــح جديــدة
للمشــهد الفنــي فــي اإلمــارات ،مــن خــال العمــل مــع
أشــهر الفنانيــن المحلييــن والعالمييــن ،لتزييــن عربــات متــرو
دبــي ،بصــور ألعمــال فنيــة مميــزة ،حيــث جــرى إطــاق ثالثــة
مــن قطــارات متــرو دبــي ،تحمــل صــورًا إلبداعــات كل مــن
الفنانيــن عبــد القــادر الريــس ،ورشــيد قريشــي ،وصفــوان
داحــول ،ويأتــي ذلــك فــي أعقــاب الكشــف عــن أحــد
قطــارات متــرو دبــي ،المزدانــة بصــورة فوتوغرافيــة معبــرة
ألفــق دبــي ،بعدســة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي ،رئيــس المجلــس
التنفيــذي ،ضمــن مبــادرة ،لتحويــل عــدد مــن أوجــه قطارات
المتــرو ،للوحــات فنيــة.
وتمثــل هــذه المبــادرات الرائــدة ،رافــدًا حيويــً لفعاليــات
(موســم دبــي الفنــي) ،الــذي أطلقتــه هيئــة دبــي للثقافــة
والفنــون ،ليجمــع تحــت مظلتــه ،أهــم الفعاليــات اإلبداعية،
التــي تحتضنهــا المدينــة .
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ويعكــس عمــل الفنــان رشــيد قريشــي ،شــغفه بتصاميــم
الرمــوز المنفــذة ،بخطــوط عربيــة دقيقــة ،تجســد لغــة
عالميــة ،يمكــن ألي ناظــر التفاعــل مــع جماليتهــا ،حتــى
ولــو لــم يكــن مــن المتحدثيــن باللغــة العربيــة .
أمــا عمــل الفنــان صفــوان داحــول ،فهــو جــزء مــن سلســلة
لوحــات (الحلــم) ،التــي يعمــل علــى تنفيذهــا ،منــذ أكثــر
مــن  20عامــً ،لتكــون مــرآة لآلثــار النفســية والجســدية،
التــي تخلفهــا حيــاة العزلــة ،واالغتــراب والشــوق.

استـدامـــة

وســيضيف مشــروع متاحــف محطــات متــرو دبــي ،الــذي
أمــر بتنفيــذه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء،
حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،عنصــر جــذب لــركاب متــرو دبــي،
وبعــدًا جماليــً لمحطــات المتــرو ،التــي هــي مصممــة
فــي األســاس تحفــة معماريــة فريــدة ،يمتــاز بهــا متــرو
دبــي ،وتســهم فــي تحقيــق أحــد االهــداف االســتراتيجية
للهيئــة ،وهــو زيــادة عــدد ركاب وســائل النقــل الجماعــي،
كــم تســهم المبــادرة فــي إيصــال الرســالة الســامية
للفــن ،باعتبــاره لغــة عالميــة فــي التواصــل بيــن الحضــارات
والشــعوب ،الســيما أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
عمومــً ،ودبــي علــى وجــه الخصــوص ،تنفــرد بوجــود
ســكان مــن أكثــر مــن  200جنســية ،ومــن خــال الفنــون
والثقافــات ،نســتطيع أن نســهم فــي التعريــف بثقافــة
وحضــارة دولــة االمــارات ،وباإلنجــازات ،التــي حققهــا اآلبــاء
المؤسســون لالتحــاد ،الذيــن علــى نهجهــم وخطاهــم
يســير حــكام دولــة االمــارات ،بقيــادة صاحب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة (حفظــه اهلل).

أعمالــه بالــرؤى الخالقــة ،عبــر إبداعاتــه التجريديــة ،التــي
أصبحــت مثــا ً
ال يحتــذي بــه الفنانــون اإلماراتيــون الشــباب.

وجــرى الكشــف عــن القطــار ،الــذي يحمــل صــورة لتحفــة
فنيــة للفنــان اإلماراتــي عبدالقــادر الريــس ،الــذي تمتــاز
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استراتيجية االتصال ()2018 – 2015
اعتمــد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق
والمواصــات ،اســتراتيجية االتصــال للهيئــة .2018 – 2015

استـدامـــة

وتعــد االســتراتيجية الجديــدة نتــاج عمليــة تقييــم دقيقــة لطموحــات الهيئــة ،وأولويــات
ويكمــل
حكومــة دبــي األوســع نطاقــً ،وقــد وضعــت هــذه االســتراتيجية بشــكل يدعــم
ّ
مــا ســبقها مــن اســتراتيجيات ،حيــث ركــزت علــى تحديــد قــدرات الهيئــة ،ومحــاور عملهــا
وضمــان مواءمتهــا مــع االســتراتيجيات الشــاملة.
وتتضمــن اســتراتيجية االتصــال خمســة محــاور رئيســة هــي :التفــوق التشــغيلي ،واألثــر
المجتمعــي ،واالبتــكار ،والتنميــة الذكيــة والنهــج الموجهــة لمصلحــة المتعامليــن،
والخطــاب الموحــد.
وحــددت االســتراتيجية  14هدفــً تســعى إلــى تحقيقهــا عبــر  20مبــادرة ،منهــا
تعزيــز العالمــة التجاريــة لهيئــة الطــرق والمواصــات ،ووضــع اســتراتيجية المســؤولية
المجتمعيــة ،وتطويــر الموقــع اإللكترونــي للهيئــة ،والمســاهمة فــي تعزيــز تنافســية
ً
مدينــة رائــدة عالميــً فــي تقديــم خدمــات النقــل الجماعــي ،وزيــادة الوعــي
دبــي
بموضــوع الســامة المروريــة ،وإطــاق مبــادرات مبتكــرة لتشــجيع اســتخدام وســائل
النقــل الجماعــي ،وتعزيــز مكانــة الهيئــة باعتبارهــا مســاهمًا رئيســً فــي االبتــكار
والخدمــات الذكيــة فــي المنطقــة ،وتطويــر ســبل التعــاون والشــراكة مــع الشــركاء
منســقة وشــاملة.
االســتراتيجيين ،واألطــراف ذات العالقــة مــع الهيئــة بطريقــة
ّ
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استـدامـــة
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الطاير يفتتح متحف
المواصالت

استـدامـــة

افتتح ســعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس
المديريــن في هيئة الطرق والمواصالت ،متحف المواصالت
بالهيئة ،بعــد تحديثه وتطويره وتعزيزه بمنمنمات من
الماضي وإضافات تقنية تعكس مســيرة تفاصيل التطور
الحاصــل لمنظومة النقل بإمارة دبي ،وكذلك الرؤية
المســتقبلية لهذه المنظومة عبر مجسمات حقيقية
وشاشــات تفاعلية تسرد تاريخ ورؤى إمارة دبي في قطاع
المواصالت والبنيــة التحتية باإلمارة ،مما يتيح فرصة للزائر
أن يعيــش كل مراحل تطور قطاع النقل والمواصالت في
دبي.
ويعــد متحــف المواصــات منصــة للزائريــن يتعرفــون
خاللهــا إلــى قصــة التحديــات والصعــاب التــي واجهــت
إمــارة دبــي فــي قطــاع المواصــات وكيفيــة التغلــب عليهــا
حتــى الوصــول إلــى الواقــع المشــرف ،فضــا عــن التعــرف
إلــى الرؤيــة والطموحــات المســتقبلية فــي هــذا المجــال.
ويضــم المتحــف عــدة أركان يمثــل كل واحــد منهــا
التطــور التاريخــي ألحــد المحــاور ذات الصلــة بقطــاع النقــل
والمواصــات والطــرق والتحديــث الــذي طــرأ علــى كل
منهــا .فثمــة ركــن يعــرض تطــور لوحــات المركبــات ورخــص
القيــادة ،وآخــر يســتعرض األدوات القديمــة المســتخدمة
فــي النقــل البحــري ،وثالــث يحكــي عــن وســائل النقــل
البدائيــة ومعانــاة المجتمــع آنــذاك فــي التنقــل ،والالفــت
وجــود نمــوذج مصغــر ألول ســيارة ذات دفــع رباعــي وصلــت
إلــى إمــارة دبــي عــام  ،1931ورابــع يعــرض الزيــارات التاريخية
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،وســمو
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد
دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي ،وســمو الشــيخ مكتــوم
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بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي نائــب
رئيــس المجلــس التنفيــذي ،التــي قــام بهــا ســموهم لهيئة
الطــرق والمواصــات العتمــاد المشــاريع التــي تطلقهــا بيــن
الحيــن واآلخــر لتعزيــز البنيــة التحتيــة لإلمــارة ،فضــا عــن أن
المتحــف يســتعرض صــور جائــزة دبــي للنقــل المســتدام
التــي تطلقهــا الهيئــة وتعتبــر (أيقونتهــا) فــي اســتقطاب
أفضــل األفــكار والممارســات مــن الجهــات الحكوميــة
والقطــاع الخــاص وجمعيــات النفــع العــام فــي تحقيــق
رؤيــة الهيئــة (تنقــل آمــن وســهل للجميــع).

استـدامـــة

ويضــم متحــف المواصــات أيضــا عــدة تقنيــات مهمــة
منهــا؛ وجــود شاشــة تفاعليــة تجعــل الزائــر يســتدعي
(خيالــه) فــي تخطيــط شــوارع دبــي عبــر لمســاته علــى
الشاشــة يعــرف مــن خاللهــا رؤيتــه الحتياجاتــه فــي شــوارع
المدينــة.
أمــا التقنيــة األخــرى فهــي شاشــة متلفــزة تســتعرض
بشــكل وثائقــي تشــويقي ،تاريــخ دبــي وهــو يقهــر الواقــع
وشــظف العيــش ووســائل النقــل البدائيــة بحيــث يجــد
الزائــر نفســه أمــام وثيقــة تاريخيــة حيــة تعكــس الجهــود
الحثيثــة واإلرادة الصلبــة التــي حولــت دبــي إلــى مــا نــراه
حاليــا علــى أرض الواقــع.
كمــا يضــم المتحــف بيــن جدرانــه (مجســمات) تمثــل
المشــاريع الحاليــة والمســتقبلية التــي بصــدد التنفيــذ
مثــل القنــاة المائيــة ومحطــات المتــرو وأشــكالها البديعــة،
فضــا عــن لوحــات تعكــس المشــاريع المخطــط لهــا فــي
إمــارة دبــي فــي  ، 2020و ، 2030و ، 2050وكذلــك لوحــات
تجســد األشــكال المتوقعــة لمركبــات المســتقبل.
ضوئيــة
ّ
ويتســم المعــرض بأضــواء خافتــة بعيــدا عــن البهرجــة
تجعــل التجــول داخلــه رحلــة هادئــة مــع الماضــي والحاضر
والمســتقبل.
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استـدامـــة

المتحف يوثق مســيرة تطور وسأيل النقل في دبي
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استدامة
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استـدامـــة

تفردت هيئة الطرق والمواصالت ،أنها لم تتخذ االستدامة قرارات عفوية،
وارتجالية ،ترمي إلى الحفاظ على بعض الموارد بشكل عفوي ،وتحقيق
استدامتها ،بل اتخذت منهج استدامة االستدامة ،وهي تعتمد على وضع
تشريعات ،واستراتيجيات ،وسياسات ،ومناهج ،ومعايير ،ومؤشرات ،تحمي
تطبيق االستدامة.
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نمذجة معلومات المباني
أطلقــت هيئــة الطــرق والمواصــات مشــروع (نمذجــة
معلومــات المبانــي) ،وهــو واحــد مــن المشــروعات الحيويــة
للهيئــة ،يعمــل علــى توفيــر بيئــة معلوماتيــة هندســية،
تتعامــل مــع معلومــات األصــول بصــورة متكاملــة ،مــن
بدايــة التصميــم ،حتــى الوصــول إلــى مرحلــة االســتغناء
عنهــا.

ويؤمــن مشــروع (نمذجــة
فعالــة إلدارة
وســيلة
ّ
وانـتـقـــــال ومشـــــاركة
المعلومــات الهندســية،
بيــن المالــك والمعمارييــن،
والمـهـندســيــــن،
والمطوريــن ،والمقاوليــن،
ّ
والمصنعيــن ،ومســؤولي
الصيانــــة ،فــي بيـــئــــة
مصممـــــــة خصيــصـــً،
لضمــان تخفيــض معــدل
الهــدر فــي الطاقــة ،مــن
خـــال توفيــــر التواصــل
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معلومــات

المبانــي)،

ويتكــون مشــروع نمذجــة معلومــات المبانــي ،مــن
مجموعــة مــن العمليــات ،الهادفــة لخلــق وحفــظ
ومتابعــة التغيــرات ،واســترجاع البيانــات الخاصــة بمشــروع
إنشــائي ،أثنــاء دورة حيــاة المشــروع ،بــدءًا مــن الفكــرة حتــى
التخريــد ،أو الهــدم ،مــن خــال اســتخدام منصــة واحــدة
لجميــع التخصصــات الهندســية ،ذات العالقــة بالمشــروع،
ولهــذا فــإن المشــروع يجــرى تطويــره إلكترونيــً ،مــن خــال
منصــة واحــدة ،بــدءًا مــن المطــور ،مــرورًا باالستشــاري ،ثــم
المقــاول ،حتــى تســليمه وإدارتــه مــن قبــل المعنييــن فــي
إدارة األصــول ،الســتكمال دورة حيــاة المشــروع إلــى نهايتــه.
وتأمــل الهيئــة مــن تطبيــق المشــروع ،فــي االســتفادة مــن
المميــزات الســابقة ،والريــادة فــي التطبيــق ،حيــث مــن
المتوقــع أن يكــون ذلــك هــو االتجــاه الســائد ،فــي مجــال
التطويــر الهندســي.

أكملــت الهيئــة عمليــة توصيــل جميــع اإلشــارات المروريــة
فــي اإلمــارة ،بمركــز التحكــم المــروري ،مــع تحويــل
التحكــم باإلشــارات المروريــة ،التــي كانــت تســتخدم
خطــوط الهواتــف المؤجــرة ،إلــى تقنيــة الجيــل الثالــث 3G
للتحكــم فيهــا عــن ُبعــد ،مــن مركــز التحكــم المــروري
التابــع للهيئــة ،بهــدف تخفيــف وإدارة االزدحــام المــروري،
علــى التقاطعــات ،وفقــً لتغيــرات حركــة الســير ،وبالتالــي
تقليــل التأخيــرات الناجمــة عــن تواقيــت اإلشــارات المروريــة
وتزامنهــا ،ليجــري تحويــل التحكــم بهــا كليــً ،مــن ســلكي
إلــى الســلكي فــي اإلمــارة.

ا شــام ً
أعــدت الهيئــة ،دليــ ً
ال بعنــوان « سياســات وأدلــة
حوكمــة أعمــال الصيانــة» ،يحــدد اإلطــار العــام للممارســات
الواجــب اتباعهــا مــن قبــل المعنييــن فــي مجــال صيانــة
األصــول ،حيــث يعمــل علــى توحيــد اإلجــراءات علــى
مســتوى كل إدارات الصيانــة بالهيئــة ،ممــا يســاهم فــي
تقليــل تكاليــف الصيانــة ،والتحســين المســتمر لعملياتهــا،
وبمــا يتوافــق مــع الممارســات العالميــة.

وهــذا المشــروع االبتــكاري يعــزز مكانــة إمــارة دبــي عالميــً،
الســيما أن النظــام يطبــق ألول مــرة علــى مســتوى العالــم،
لمــا يتمتــع بــه مــن ميــزات ،تتمثــل بفعاليتــه وســهولة
تطبيقــه ،وربطــه مــع مركــز التحكــم ،وســرعة صيانتــه ،إلــى
ً
مقارنــة مــع الوضــع الســابق،
جانــب انخفــاض التكلفــة،
الــذي كان يتطلــب توفيــر بنيــة تحتيــة ،لكوابــل وخطــوط
شــركات تزويــد الخدمــة ،قــرب كل إشــارة ضوئيــة.

وتمتلــك الهيئــة محفظــة متنوعــة وضخمــة مــن األصــول
منهــا (المتــرو ،والتــرام ،والحافــات ،ومركبــات األجــرة،
ووســائل النقــل البحــري ،والطــرق ،والبنيــة التحتيــة،
والمبانــي ،واألنظمــة التقنيــة وغيرهــا) ،ممــا يتطلــب التركيــز
التــام ،والعمــل بشــكل احترافــي ،علــى وضــع وتنفيــذ
الخطــط ،التــي تســاعد علــى إدامتهــا ،مــن أجــل تقديــم
أفضــل الخدمــات للمجتمــع ،وتحقيــق رؤيــة الحكومــة
الرشــيدة فــي إســعاد النــاس.

استـدامـــة

ويعــد المشــروع منصــة عمــل ،لتوســيع نطــاق نمذجــة
معلومــات منشــآت الهيئــة ،ليشــمل كل المشــاريع
اإلنشــائية الخاصــة بالبنيــة التحتيــة التابعــة للهيئــة ،مــن
محطــات خدمــة ،ومبــان تشــغيلية ،إضافــة إلــى شــبكات
الطــرق والقطــارات ،وهــو مــن المشــاريع الرائــدة علــى
مســتوى المنطقــة ،وربمــا يكــون علــى مســتوى العالــم،
مــن حيــث شــمول كل أنــواع مشــاريع البنيــة التحتيــة ،التــي
تمتلكهــا الهيئــة ،تحــت منصــة موحــدة ،حيــث تحــرص
الجهــات المعنيــة فــي الهيئــة ،علــى تبنــي وتطبيــق أفضــل
الممارســات العالميــة ،فــي هــذا المجــال.

الفاعــل واالنســيابي ،بيــن هــذه األطــراف ،ممــا يكفــل
معرفتهــم ،بــأدق تفاصيــل التصميــم النهائــي.

اإلشارات المرورية تستخدم
تقنية الجيل الثالث 3G

دليل ألفضل ممارسات
صيانة األصول

و ُتعــد هيئــة الطــرق والمواصــات الجهــة الوحيــدة ،التــي
جمعــت كل مــا يتعلــق بأعمــال الصيانــة فــي دليــل موحــد
وواضــح ،وهــي مــن الــرواد فــي المنطقــة ،فــي جمــع كل
مــا يتعلــق بأعمــال الصيانــة فــي دليــل موحــد وواضــح،
يمكــن اســتخدامه إطــارًا عامــً ألعمــال صيانــة األصــول،
الفتــً إلــى أن الدليــل اعتمــد علــى محوريــن رئيســين همــا:
محــور التخطيــط للصيانــة ،ومحــور المتابعــة.
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ترشيد
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استـدامـــة

تحرص هيئة الطرق والمواصالت ،على تنفيذ مشاريع عدةُ ،تسهم في تطبيق الترشيد
في الطاقة ،والحفاظ على البيئة ،وتقليل البصمة الكربونية ،بما يحقق متطلبات االقتصاد
األخضر ،الذي يأتي انسجامًا مع المبادرة ،التي أطلقتها حكومة دبي بعنوان( :اقتصاد أخضر
لتنمية مستدامة) ،وذلك لبناء اقتصاد أخضر في الدولة ،إضافة إلى دعم رؤية اإلمارات ،2021
واستراتيجية الطاقة ،في الحد من الكربون ،التي تتبناها حكومة دبي ،سعيا لجعل دبي مثا ً
ال
يحتذى به ،في كفاءة استهالك الطاقة ،وخفض االنبعاثات الكربونية.

237

استخدام الغاز
للحفاظ على البيئة
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دشــنت مؤسســة المواصــات العامــة فــي هيئــة الطــرق
والمواصــات بدبــي ،التشــغيل التجريبــي لحافلــة
تعمــل بالغــاز ،وذلــك علــى أحــد خطوطهــا الداخليــة
العاملــة فــي إمــارة دبــي ،وتأتــي هــذه الخطــوة ترجمــة
لتوجهــات الهيئــة ،فــي اســتخدام الوقــود النظيــف،
غيــر الضــار للبيئــة والصحــة العامــة ،ومســاندة جهــود
الحكومــة فــي هــذا المجــال.
ومــن الناحيــة الهندســية ،فــإن المحــركات ،التــي
تعمــل بالغــاز الطبيعــي تكــون أكثــر متانــة ،وأطــول
عمــرًا ،بالمقارنــة مــع المحــركات ،التــي تعمــل بالوقــود
األحفــوري مثــل الديــزل والبنزيــن ،إذ يعمــل الغــاز
الطبيعــي علــى التقليــل مــن الحاجــة إلــى صيانــة
الحافلــة ،ألنــه وقــود يحتــرق بشــكل نظيــف ،كمــا أنــه

أخــف مــن الهــواء ،ممــا يجعلــه يتطايــر فــورا لألعلــى،
فــي حــال حــدوث تســرب أو وقــوع حــادث ،لــذا فإنــه ال
يســبب اشــتعا ً
ال أو انفجــارًا فــي المركبــة ،إضافــة الــى
محــر ك المركبــة ،بنســبة ()%30
أنــه يق ّلــل مــن ضجيــج
ّ
مقارنــة مــع المحــركات التقليديــة.
الجديــر بالذكــر أن التجربــة لمــدة ( )12شــهر اَ علــى أحــد
خطــوط الحافــات العامــة ،حيــث تعمــل هــذه الحافلــة
لمســافة ( )300كــم ،دون إعــادة التــزود بالغــاز،
وســيراقب خاللهــا المهندســون المختصــون فــي
مؤسســة المواصــات العامــة أداء التشــغيل ،إضافــة
إلــى تقييــم كفــاءة الحافلــة فــي مختلــف الظــروف
ا لتشــغيلية .
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استـدامـــة

نظمــت مؤسســة الترخيــص ،العديــد
مــن ورش العمــل ،لجميــع معاهــد
قيــادة الســيارات ،مــع الجهــات المعنيــة
فــي اإلمــارة ،لتعريفهــم بالنتائــج
والفوائــد ،التــي تعــود عليهــم ،مــن
تحويــل مركباتهــم ،للعمــل بوقــود
الغــاز الطبيعــي المضغــوط (الوقــود
النظيــف) ،بوصفــه وقــوداً صديقــً
للبيئــة ،فــي إطــار حرصهــا علــى
تشــجيع معاهــد ومراكــز تعليــم
قيــادة المركبــات ،فــي إمــارة دبــي ،علــى
اســتخدام وقــود الغــاز فــي مركباتهــا،
وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى البيئــة
من التلــوث ،واســتكمال مبــادرات الهيئة،
فــي مجــاالت تقليــل التأثيــرات البيئيــة،
وترشــيد الطاقــة ،ودعــم االقتصــاد
األخضــر ،فــي مختلــف المشــاريع
والخدمــات ،التــي تقدمهــا القطاعــات،
والمؤسســات بالهيئــة.

حافلة الغاز تنعش رئة دبي
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الحافلة الكهربائية
دشــنت الهيئــة التشــغيل التجريبــي للحافلــة الكهربائيــة
التــي تعمــل بالبطاريــات ،التــي يجــري شــحنها بالطاقــة
الكهربائيــة فقــط ،حيــث يمكــن شــحن البطاريــة بنســبة
 %80فــي أقــل مــن  30دقيقــة ،ويمكــن للحافلــة قطــع
مســافة  200كــم عنــد شــحن البطاريــة ،بشــكل كامــل،
وتقــدر ســرعتها بنحــو  100كيلومتــر فــي الســاعة.
وتجــرب الهيئــة الحافــات الكهربائيــة ،للوقــوف علــى
المنفعــة البيئيــة مــن تشــغيلها ،وقيــاس نســبة انخفــاض
االنبعاثــات الكربونيــة ،والمســافة التــي تقطعهــا الحافلــة،

عنــد كل عمليــة شــحن للبطاريــة ،وســرعة الحافلــة ،والعمر
االفتراضــي للبطاريــة ،وقدرتهــا علــى العمــل فــي أحــوال
الطقــس فــي الدولــة ،خصوصــً خــال أشــهر الصيــف ،إلــى
وبنــاء
جانــب كفــاءة المحــرك ،وتكلفــة الصيانــة وغيرهــا،
ً
علــى هــذه النتائــج ســتقرر الهيئــة الخطــوة التاليــة.
وهــذه المبــادرة واحــدة مــن المبــادرات النوعيــة ،علــى
مســتوى المنطقــة ،فــي دعــم خطــط التنميــة المســتدامة
للنقــل الجماعــي ،والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة،
وحمايــة البيئــة مــن التلــوث.

استـدامـــة
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المترو والترام
قدمــت الهيئــة العديــد مــن المبــادرات ،التــي تعنــى
بالحفــاظ علــى البيئــة ،كالطاقــة النظيفــة والمبانــي
الخضــراء ،ومــن المشــاريع الرائــدة التــي تفتخــر الهيئــة
بإنجازهــا مشــروعا متــرو وتــرام دبــي ،اللــذان يعــدان مــن
أفضــل مشــاريع النقــل الجماعــي ،علــى مســتوى العالــم،
إذ أنهمــا يعمــان بالطاقــة الكهربائيــة ،ويقلــان فــي
الوقــت ذاتــه ،مــن اســتخدام المركبــات الخاصة ،ممــا يؤدي
لتقليــل االنبعــاث الكربونــي فــي مدينــة دبــي ،والوصــول
إلــى الهــدف المنشــود ،وهــو الســامة واالســتدامة البيئيــة
لألجيــال القادمــة.

المركبات الهجينة
تعمــل الهيئــة علــى زيــادة أســطولها ،مــن المركبــات
الهجينــة فــي كل عــام ،بعــد أن كانــت قــد دشــنت بنجــاح
التشــغيل التجريبــي ،للمركبــات الهجينــة الصديقــة
للبيئــة ،عــام  ،2008حيــث تمتــاز هــذه المركبــات بتخفيــض
االنبعاثــات الكربونيــة ،بمــا يقــارب  %30مقارنــة بالمركبــات
األخــرى.
وأضافــت مؤسســة تاكســي دبــي بهيئــة الطــرق
والمواصــات  80مركبــة هجينــة مــن نــوع تويوتــا كامــري،
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ليرتفــع عــدد المركبــات الهجينــة العاملــة ،إلــى 145
مركبــة هجينــة ،وتأتــي هــذه الخطــوة فــي إطــار خطــة
شــاملة للحــد مــن التلــوث الناجــم عــن انبعاثــات المركبــات،
وجعلهــا صديقــة للبيئــة فــي إمــارة دبــي ،كمــا تأتــي ضمــن
الخطــة االســتراتيجية لمؤسســة تاكســي دبــي ،وتحقيقــا
للغايــة االســتراتيجية« :الســامة واالســتدامة البيئيــة ودعــم
ـد أفضــل».
االقتصــاد األخضــر ،وتحــت شــعار« :الريــادة لغـ ِ

شــاركت الهيئــة بحزمــة مــن الفعاليــات ،فــي الحملــة
العالميــة لســاعة األرض  ،2015التــي نظمتهــا هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي (ديــوا) ،فــي (بــاي أفينيــو بــارك) ،فــي
الخليــج التجــاري ،وذلــك بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى
للطاقــة ،بهــدف تحقيــق التنميــة المســتدامة ،فــي إمــارة
دبــي ،وتعزيــز مكانــة اإلمــارة والدولــة ،قطبــً عالميــً للمــال
واألعمــال والســياحة.

العبرات الكهربائية

وتضمنــت مشــاركة الهيئــة جناحــً احتــوى علــى مركبــة
(التاكســي الهجيــن) ،تأكيــدًا لســعيها إلــى تجســيد
مفهــوم الحفــاظ علــى الطاقــة ،وحرصهــا على اســتخدام
الطاقــة الصديقــة للبيئــة.

شــغلت الهيئــة العبــرات الكهربائيــة ،التــي تعمــل فــي
خــور دبــي ،بهيكلهــا الخفيــف المصنــوع مــن مــادة الفيبــر
جــاس ،وتعمــل العبــرة علــى خفــض نســبة التلــوث البيئــي،
النعــدام الغــازات الضــارة فيهــا ،مثــل أول أكســيد الكربــون،
التــي عــادة مــا تنتــج مــن اســتخدام الديــزل ،الــذي يتســبب
أيضــً بنســبة ضجيــج عاليــة ،علــى عكــس اســتخدام
الطاقــة الكهربائيــة ،التــي تعمــل دون ضوضــاء.

التحول الذكي
ســاهم التحــول الذكــي واإللكترونــي ،فــي تقديــم
خدمــات الهيئــة ،فــي توفيــر الوقــت والمــال والجهــد،
وتقليــل االســتخدام الورقــي فــي المعامــات ،فقــد
ســاهمت الخدمــات اإللكترونيــة والذكيــة عــام  2014فــي
توفيــر ســبعة مالييــن ورقــة ،وهــو مــا يعنــى عــدم قطــع
 213شــجرة ،كمــا قللــت الخدمــة اإللكترونيــة والذكيــة
الكيلومتــرات المهــدرة ،بنحــو  14مليــون كيلومتــر ،ووفــرت
الخدمــة اإللكترونيــة والذكيــة ،اســتخدام الوقــود بنحــو
مليــون و 400ألــف لتــر.

استـدامـــة

وأكــدت الدراســات التــي أجرتهــا الهيئــة ،علــى البصمــة
الكربونيــة ،لمتــرو دبــي أن كميــة انبعــاث غــاز ثانــي أكســيد
الكربــون الضــار ،انخفضــت بكميــات كبيــرة ،وأن الســنوات
القادمــة ،ستشــهد انخفاضــً أكبــر فــي كميــة االنبعاثــات
الكربونيــة ،نتيجــة لزيــادة عــدد ركاب المتــرو ،ممــا يعود على
المدينــة بالفوائــد البيئيــة والصحيــة ،كمــا أن مبــاردة ترشــيد
الميــاه فــي مشــروع متــرو دبــي بخطيــه األحمــر واألخضــر،
ســاهمت فــي تقليــل اســتخدام المــاء بنســبة .%30

ساعة األرض

وتعــد الهيئــة مــن أهــم الجهــات الحكوميــة ،المعنيــة
بتوفيــر الطاقــة وترشــيدها ،ورفــع معــدل االســتدامة
البيئيــة ،فــي منظومــة النقــل الجماعــي ،عبــر اســتخدامها
للمحــركات المزدوجــة التــي تعمــل بالوقــود والكهربــاء،
وتغييــر محــركات العبــرات ،بأخــرى تعمــل بالكهربــاء،
وغيرهــا مــن التوجهــات ،التــي تصــب فــي خلــق بيئــة تعمــل
علــى الحفــاظ علــى الطاقــة ،كمــا أن مشــاركة الهيئــة ،فــي
ســاعة األرض ،تؤكــد التزامهــا بمســؤوليتها المجتمعيــة،
تجــاه التصــدي لظاهــرة االحتبــاس الحــراري ،التــي تــؤرق
العالــم.
وأطفــأت الهيئــة قرابــة ألــف عمــود إنــارة ،فــي شــوارع دبــي،
وكذلــك أجهــزة التكييــف فــي مبانــي الهيئــة ،إضافــة
إلــى تشــغيل عــدد مــن محطــات المتــرو ،بنظــام الصيانــة:
(تخفيــض اإلنــارة) ،وإيقــاف الســالم الكهربائيــة ،فــي
محطــات المتــرو ،وكذلــك بعــض أجهــزة التكييــف فــي
أرصفتهــا ،خــال ســاعة األرض مــن الســاعة  8:30إلــى
 ،9:30فــي آخــر يــوم ســبت مــن مــارس .2015
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إشــراف أحــد الشــركاء االســتراتيجيين ،الــذي يتكفــل رعايــة
إعــادة تأهيــل هــذه الحاويــة.

سفراء الكربون 2015
اســتقبلت هيئــة الطــرق والمواصــات وفــدا مــن هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي (ديــوا) ،فــي إطــار دعمهــا لبرنامــج
(ســفراء الكربــون) ،الــذي يمثــل الجيــل القــادم مــن
الخبــراء والقــادة ،الذيــن ســيتولون تطبيــق االســتراتيجيات
والخطــط الوطنيــة الطموحــة ،لتحقيــق المبــادرة الوطنيــة
طويلــة المــدى( :اقتصــاد أخضــر لتنميــة مســتدامة) ،حيــث
جــرى إعــداد هــذا البرنامــج وفــق معاييــر برنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمائــي ،وبدعــم مــن وزارة الخارجيــة ،ويضــم
ثالثــة محــاور رئيســة هــي :االســتدامة ،وخفــض االنبعاثــات

الكربونيــة ،وتطبيقــات عناصــر البرنامــج محليــً.
وتضمنــت زيــارة وفــد (ديــوا) شــرح الوفــد لبرنامــج (ســفراء
الكربــون) ،والجــدول الزمنــي لــه ،ومشــروع تخــرج الدفعــة
الثانيــة ،واألهــداف الموضوعــة للبرنامــج ،ودور الشــركاء
االســتراتيجيين فــي دعمــه.
وكان مشــروع الدفعــة الثانيــة عــن تحويــل الحاويــات غيــر
المســتخدمة إلــى حاويــات مســتدامة قابلــة لالســتخدام،
وتخصيــص حاويــة لــكل فريــق عمــل مــن المتدربيــن ،تحــت

وســاهمت الهيئــة بفعاليــة فــي تخريــج الدفعــة األولــى،
ورشــحت مــن طرفهــا ســفيرين ومرشــدين ،مــن الخريجيــن
الجامعييــن العامليــن بالهيئــة ،لدعــم البرنامــج ،بوصفهــا
شــريكًا اســتراتيجيًا فــي مبــادرة (ســفراء الكربــون)،
ويتمحــور دور المرشــدين حــول توعيــة المتدربيــن ،بمســائل
البيئــة المســتدامة ،لتحقيــق أهــداف البرنامــج.

مجــال الطاقــة ،واالقتصــاد األخضــر ،بينمــا مثــل الهيئــة
فــي برنامــج ســفراء الكربــون ،المهنــدس خالــد الحمــر -
مهنــدس إدارة المخاطــر ،فــي إدارة تنظيــم وتخطيــط
الســامة والمخاطــر ،الــذي كان ضمــن دفعــة خريجــي
ســفراء الكربــون ،ضمــن فعاليــات إطــاق الــدورة الثانيــة،
للقمــة العالميــة لالقتصــاد األخضــر.

وكانــت الدفعــة األولــى مــن ســفراء الكربــون لعــام
 ،2015قــد تخرجــت وشــملت  35مهندســً مواطنــً فــي

استـدامـــة
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مبادرة «التشجير الكربوني»
أطلقــت مؤسســة تاكســي دبــي مبــادرة «التشــجير
الكربونــي» التــي تأتــي ضمــن مبادراتهــا النوعيــة ،نحــو
تعزيــز االقتصــاد األخضــر ،مــن خــال زيــادة المســطحات
الخضــراء ،والتقليــل مــن نســبة التصحــر ،وذلــك
بالتنســيق مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة والمحليــة،
فــي إمــارة دبــي.
وتضمنــت المرحلــة األولــى مــن المبــادرة ،زراعــة ()100
شــجرة غــاف ،فــي أكاديميــة اإلمــارات لعلــوم الدفــاع

تقنية المؤشر الضوئي
المدنــي فــي منطقــة العويــر ،بينمــا تضمنــت المرحلــة
الثانيــة ،زراعــة  150شــجرة ،فــي مؤسســة دبــي لخدمــات
اإلســعاف.
وتعــد مبــادرة التشــجير الكربونــي ،إحــدى المبــادرات
المكملــة لمفاهيــم االقتصــاد األخضــر ،الــذي يســهم فــي
ّ
خفــض درجــة الحــرارة ،وتقليــل نســبة الرطوبــة ،وتوفيــر
بيئــة صحيــة نظيفــة.

باشــرت الهيئــة مشــروعا تجريبيــا لتركيــب إنــارة طــرق
بتقنيــة ( ،)LEDذات الكفــاءة العاليــة ،فــي ترشــيد
الطاقــة الكهربائيــة ،حيــث تســعى الهيئــة ،ضمــن
خطتهــا االســتراتيجية ،إلــى تحويــل إنــارة جميــع الطــرق
إلــى تقنيــة ( ،)LEDبحلــول عــام  ،2030ممــا يــؤدي إلــى
تحقيــق تخفيــض البصمــة الكربونيــة ،بمــا يزيــد علــى
 3000طــن مــن الكربــون ســنويا.
وكانــت الهيئــة قــد اســتكملت تنفيــذ مشــروع ترشــيدي
تجريبــي ،فــي منطقــة البرشــاء جنوبــا ،بإنــارة الشــوارع
باســتخدام تقنيــة (المؤشــر الضوئــي) “ ”LEDبهــدف

تحقيــق توفيــر كهربائــي لمــا يقــارب  380ألفــً و368
كيلــو واط ســاعة /ســنويًا ،وتقليــل نســبة االنبعــاث
الكربونــي إلــى  163,6طــن /ســنويًا ،وذلــك فــي إطــار
تواصــل مبــادرات الهيئــة ،نحــو ترشــيد الطاقــة ،وتعزيــز
مكانــة اإلمــارة ،فــي مجــال االقتصــاد األخضــر والتنميــة
المســتدامة ،بمــا يخــدم مشــاريع الهيئــة ،وقطــاع
األعمــال مــع مراعــاة شــرائح المجتمــع ،مــن خــال حثهــم
علــى ترشــيد الطاقــة ،ودعــم البيئــة النظيفــة ،لتكــون
بذلــك الس ّبـــاقة بيــن الجهــات الحكوميــة األخــرى.

استـدامـــة
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يوم البيئة العالمي
احتفلــت الهيئــة بيــوم البيئــة العالمــي ،الــذي يأتــي
تحــت شــعار 7« :مليــارات حلــم علــى كوكــب واحــد،
فلنســتهلك بعنايــة» ،وهــو مــا يعكــس دورهــا فــي
تعزيــز التنميــة المســتدامة ،وتحقيــق التكامــل ،والدعــم
المتبــادل فــي المجتمــع ،فضــ ً
ا عــن تشــجيع موظفــي
الهيئــة ،وتعزيــز وعيهــم علــى الحــد مــن اســتخدام
المــواد الضــارة فــي المجتمــع.
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كمــا جــرى خــال االحتفــال بيــوم البيئــة العالمــي،
توزيــع (ميثــاق تعهــد) ،علــى مســتوى قطاعــات
ومؤسســات الهيئــة ،يؤكــد مــدى التــزام الموظفيــن،
فريــق عمــل واحــدًا ،علــى اتخــاذ القــرار الســليم ،مــن
خــال تعهدهــم بحمايــة البيئــة مــن التلــوث ،والتوجــه
إلــى اتبــاع أفضــل الممارســات الصحيــة ،التــي تعــزز مــن
الصحــة العامــة.

استـدامـــة

وتضمنــت فعاليــات االحتفــال بيــوم البيئــة العالمــي،
حــث موظفــي الهيئــة ،علــى التوجــه إلــى اســتخدام
أكيــاس القمــاش ،واالبتعــاد عــن اســتخدام األكيــاس
البالســتيكية ،المصنوعــة مــن مــواد كيميائيــة ،وتأكيــد

أن هــذه الخطــوة ُتســهم بشــكل كبيــر ،فــي تقليــل
نســبة التلــوث ،فــي المجتمعــات ،وتعزيــز الصحــة
العامــة ،بيــن أفــراد المجتمــع.
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جوائز حصدتها
الهيئة
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إنجـــــــازات

خزينــة هيئــة الطــرق والمواصــات مــآ بالجوائــز والــدروع واالنتصــارات ،منــذ
تأسيســها حتــى اليــوم ،ولكنهــا ال تشــبع مــن الفــوز ،وقــد أضافــت عــام 2015
العديــد مــن الجوائــز ،إلــى خزانتهــا الزاخــرة.
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جائزة دولية ألفضل تسويق ذكي
فــازت هيئــة الطــرق والمواصــات ،بالجائــزة الذهبيــة
فــي الجوائــز الذهبيــة العالميــة للتميــز ،التــي ينظمهــا
االتحــاد الدولــي للعالقــات العامــة ( ،)IPRAوذلــك عــن
فئــة (التســويق اإلعالمــي عــن خدمــة أو عــن فريــق

عمــل داخلــي) ،فــي إطــار تثميــن جهــود الهيئــة ،فــي
تنظيــم حمــات ترويجيــة ،نفذتهــا إدارة التســويق
واالتصــال المؤسســي ،عــن إطــاق التطبيقــات الذكيــة،
للعديــد مــن خدمــات الهيئــة.

جائزة الريادة من (ميد لجودة المشاريع)
فــاز ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس
مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات،
بجائــزة الريــادة مــن مجلــة ميــد العالميــة  ،2015وذلــك
تقديــرا لقيادتــه لهيئــة الطــرق والمواصــات ،فــي إنجــاز
مشــاريع الطــرق ،وأنظمــة النقــل الجماعــي المختلفــة.
ويعــد الطايــر أول مســؤول فــي حكومــة دبــي يحصــل
علــى هــذه الجائــزة.

وتســلم ســعادة مطــر الطايــر الجائــزة ،فــي حفــل
توزيــع جوائــز ميــد لجــودة المشــاريع لعــام 2015
فــي دبــي ،الــذي أقيــم بالتعــاون مــع بنــك المشــرق،
وعبــر الطايــر عــن اعتــزازه بهــذا التكريــم ،مــن مجلــة
ميــد الرائــدة عالميــً المتخصصــة فــي قطــاع األعمــال
والمشــاريع.

إنجـــــــازات

جائزتان عالميتان في الصحة والسالمة المهنية
وإدارة المخاطر
نالــت مؤسســة المواصــات العامــة ،جائزتيــن عالميتيــن
مرموقتيــن ،كلتاهمــا مــن الفئــة الذهبيــة ،وذلــك
إلنجازاتهــا فــي مجالــي الصحــة والســامة المهنيــة،
وإدارة المخاطــر المهنيــة علــى الطــرق ،مــن الجمعيــة
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الملكيــة للحــد مــن الحــوادث ،عــن النتائــج اإليجابيــة
فــي قطــاع النقــل الجماعــي ،التــي حققتهــا المؤسســة
فــي الحــد مــن الحــوادث والمخاطــر الناجمــة عنهــا،
وتحقيــق أعلــى معــدالت الســامة المهنيــة.
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جوائز التدقيق الداخلي
حصــدت هيئــة الطــرق والمواصــات ،مجمــل الجوائــز
عــن أفضــل الممارســات الحكوميــة فــي مجــال التدقيــق
الداخلــي ،وذلــك فــي ختــام فعاليــات المؤتمــر الخامــس
لرؤســاء التدقيــق التنفيذييــن ،الــذي عقــد تحــت شــعار:
(القيــادة فــي اإلبــداع – واإلبــداع فــي القيــادة) ،برعايــة
معالــي المهنــدس ســلطان المنصــوري وزيــر االقتصــاد،

اآليزو في نظام إدارة الجودة للهيئة
حيــث فــازت الهيئــة بجائــزة محاربــة الفســاد اإلداري،
وجائــزة تقنيــة المعلومــات والجرائــم اإللكترونيــة،
وجائــزة الحوكمــة والمخاطــر والرقابــة ،وذلــك وســط
منافســات قويــة ،شــارك فيهــا  55مؤسســة وجهــة
حكوميــة وخاصــة.

حققــت الهيئــة نجاحــا كبيــرا ،بالحفــاظ علــى حيازتهــا
شــهادة اآليــزو  2008 :9001لعــام  2014فــي نظام إدارة
الجــودة ،التــي كانــت قــد حصلــت عليهــا مــن قبــل عــام

 ،2011وجــرى تجديدهــا عــام  ، 2013مــن ِقبــل الشــركة
المانحــة  ،TUV MIDDLE EASTممــا يؤكــد التــزام القيــادة
بالهيئــة وموظفيهــا ،بمبــادئ الجــودة وأنظمــة إدارتهــا.

جائزة األميرة هيا للتربية الخاصة
فــازت مؤسســة تاكســي دبــي ،بجائــزة األميــرة هيــا
للتربيــة الخاصــة ،فــي دورتهــا الخامســة-2014 ،
 2015عــن فئــة المبــادرة المتميــزة( :خدمــات مركبــات

األجــرة لــذوي اإلعاقــة) ،تقديــرًا لجهودهــا فــي مجــال
المســؤولية المجتمعيــة المؤسســية ،ودعمهــا لفئــة
ذوي اإلعاقــة.

إنجـــــــازات
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جائزتان على مستوى المنطقة في معرض (غلف ترافيك)
فــازت الهيئــة بجائزتيــن عــن فئتــي (مشــاريع أنظمــة
المــرور الذكيــة) ،و(التعليــم لمســتخدمي الطــرق)،
وذلــك خــال فعاليــات معــرض ومؤتمــر (غلــف
ترافيــك) ،فــي دورتــه العاشــرة ،التــي نـُــظمت فــي مركــز

دبــي الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض ،بمشــاركة أكثــر
مــن  100عــارض ،مــن  20دولــة ،يعملــون فــي مختلــف
مشــاريع الطــرق والســكك الحديديــة ،واألنظمــة
الذكيــة للمــرور والنقــل العــام بالمنطقــة.

فوز االقتصاد األخضر
بجائــزة
والمواصــات
الطــرق
هيئــة
فــازت
 Green Sustainable Company Of The Yearالمقدمــة مــن
شــركة ( ،)The Business Yearوذلــك فــي إطــار جهودهــا

الملموســة بتنفيــذ  45مبــادرة فــي مجــال الحفــاظ علــى
البيئــة ،ودعــم االقتصــاد األخضــر.

إنجـــــــازات
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جائزة الشرق األوسط إلدارة المخاطر المؤسسية
فــازت هيئــة الطــرق والمواصــات بجائــزة الشــرق
األوســط إلدارة المخاطــر المؤسســية ،التــي تنظمهــا
( ، )GR and Strategic Riskو ُتعنــى بالجهــات الحكوميــة

والخاصــة التــي تطبــق أفضــل المعاييــر فــي إدارة
المخاطــر ووضــع أرقــى اشــتراطات الســامة فــي
التخطيــط للمشــاريع عبــر دراســات واقعيــة ومســتقبلية.

فضية جائزة (ستيفي) العالمية
حــازت الهيئــة فضيــة جائــزة (ســتيفي) العالميــة ،فــي
مجــال خدمــة العمــاء ،عــن فئــة أفضــل فريــق إلدارة
شــكاوى العمــاء ،التــي تعتبــر مــن الجوائــز الرائــدة فــي

اإلبــداع والتميــز المؤسســي واألعمــال الدوليــة ،وجــرى
إنشــاؤها عــام  ،2002وترعاهــا المنظمــة العالميــة
(ســتيفي) ،فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

محترف إلدارة المخاطر
فــازت الهيئــة ممثلــة بأميــر ســليم ،مديــر إدارة تنظيــم
وتخطيــط الســامة والمخاطــر ،بقطــاع االســتراتيجية
والحوكمــة المؤسســية ،بجائــزة إدارة المخاطــر

العالميــة( :محتــرف) ،لعــام  ،2015التــي يقدمهــا
معهــد إدارة المخاطــر ،وجــاء إعــان الفــوز فــي حفــل
توزيــع الجوائــز فــي لنــدن.

إنجـــــــازات
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«الرحالت الذكية» تحصد «أفكار عربية»
فــازت مؤسســة تاكســي دبــي بجائــزة مؤتمــر ومســابقة
أفــكار عربيــة الدولــي العاشــر  ،2015عــن مبــادرة «الرحالت
الذكيــة» فــي فئــة «إســعاد النــاس» وذلــك فــي حفــل
رســمي نظمتــه مجموعــة دبــي للجــودة ،برعايــة فخريــة

مــن ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم ،رئيــس
دائــرة الطيــران المدنــي ،الرئيــس األعلــى لمجموعــة
طيــران اإلمــارات ،فــي فنــدق فورســيزنز جميــرا ،وتســلم
الجائــزة مديــر إدارة الشــؤون المؤسســية.

جائزة (النضج)
نالــت الهيئــة جائــزة النضــج فــي إنجــاز تطبيــق نظــم
المعلومــات الجغرافيــة ،وهــي جائــزة إقليميــة
مرموقــة تمنحهــا شــركة جيســتك ،وهــي واحــدة
مــن أكبــر الشــركات المتخصصــة فــي خدمــات نظــم

المعلومــات الجغرافيــة ،فــي المنطقــة ،وممثــل
شــركة إزري فــي الدولــة ،وهــي مــن الشــركات الرائــدة
علــى مســتوى العالــم فــي هــذا المجــال.

 7جوائز نوعية في مراكز االتصال الحكومي
فــازت الهيئــة بســبع جوائــز منحتهــا كل مــن شــركة
 IQPCلمراكــز االتصــال الحكومــي ،ومنظمــة INSIGHTS
 – MIDDLE EAST CALL CENTRE AWARDSحصدهــا مركــز
االتصــال  8009090التابــع للهيئــة ،وذلــك فــي إطــار
مواكبتــه ألعلــى معاييــر التطويــر والتحســين المســتمر،
لخدماتــه وبيئتــه الوظيفيــة.

260

| التقرير السنوي لعام 2015

كمــا منحــت منظمــة INSIGHTS – MIDDLE EAST CALL
 ،CENTRE AWARDSالمركــز أربــع جوائــز؛ األولــى عــن
أفضــل مركــز اتصــال حكومــي فــي نمــط الحيــاة،
والثانيــة عــن أفضــل بدالــة ،والثالثــة عــن أفضــل برنامــج
اســتقطاب موظفيــن ،والرابعــة عــن أفضــل موســيقى
تصو ير يــة .

إنجـــــــازات

فقــد فــازت الهيئــة بثــاث جوائــز مــن شــركة IQPS
لمراكــز االتصــال الحكومــي؛ األولــى عــن أفضــل مركــز
اتصــال حكومــي ( 30موظفــا ومــا فــوق) ،والثانيــة عــن

أفضــل اســتراتيجية بشــرية متبعــة فــي مركــز اتصــال
حكومــي ،وكانــت الثالثــة مــن نصيــب أفضــل قائــد
لمركــز اتصــال حكومــي.

التقرير السنوي لعام | 2015

261

العبرة الزرقاء

أفضل الممارسات في إدارة التطوير واإلبداع

حصــدت هيئــة الطــرق والمواصــات الجائــزة الذهبيــة ،ضمــن جوائــز
منظمــة األفــكار األمريكيــة ،وذلــك عــن مشــروعها فــي النقــل البحــري:
(العبــرة الزرقــاء) ،إحــدى الفئــات الخاصــة بالجائــزة ،التــي تـُــعنى
بالمبــادرات ذات الصلــة المباشــرة ،بالحفــاظ علــى البيئــة واســتدامتها،
خاصــة فــي وســائل النقــل بــكل أنواعــه.

فــازت إدارة األصــول والممتلــكات ،بالمركــز األول ،فــي
جائــزة مجموعــة دبــي للجــودة ،عــن فئــة (أفضــل
الممارســات إلدارة التطويــر واإلبــداع) ،وتســلمت الجائــزة
خــال النــدوة السادســة لإلبــداع والتطويــر المســتمر،
التــي عقدتهــا المجموعــة بفنــدق العنــوان بمــول دبــي.

الجديــر بالذكــر ،أن إدارة األصــول والممتلــكات حصلــت
علــى المركــز الثانــي ،فــي هــذه الفئــة عــام ،2012
وتوجــت إنجازهــا خــال هــذه الــدورة األخيــرة ،بحصولهــا
علــى المركــز األول ،لتثبــت جدارتهــا وتطورهــا فــي هــذا
المجــال ،ممــا يؤكــد االهتمــام الكبيــر ،الــذي توليــه قيــادة
الهيئــة ،للتطــور والتميــز واإلبــداع ،علــى جميــع األصعــدة.

إنجـــــــازات
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جوائز تقدمها
الهيئة
نافست الدوائر األخرى وحصدت الجوائز والفوز ،وظلت دائما في المقدمة.
ولكنهــا ال تريــد أن تبقــى وحدهــا فــي المقدمــة ،فــي بيئــة ال يقــوى اآلخــرون فيهــا
علــى المنافســة ،بــل تريــد أن تنافــس األقويــاء.
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إنجـــــــازات

مــن أجــل ذلــك أطلقــت هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي ،العديــد مــن الجوائــز،
لتشــجيع أفــراد المجتمــع ومؤسســاته ،علــى التنافــس لتقديــم أفضــل مــا لديهم.
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جائزة حمدان بن محمد لالبتكـار في إدارة المشاريع
أطلــق ســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،رئيــس نــادي دبــي للرياضــات البحريــة ،جائــزة
حمــدان بــن محمــد لالبتكـــار فــي إدارة المشــاريع ،وذلــك
خــال افتتاحــه أعمــال الــدورة الثانيــة لمنتــدى دبــي
العالمــي إلدارة المشــاريع ،الــذي تنظمــه هيئــة الطــرق
والمواصــات ،بالتعــاون مــع هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي،
وشــركة إعمــار العقاريــة ،ومعهــد إدارة المشــاريع
العالمــي ،تحــت شــعار( :إدارة المشــاريع تدعــم االبتــكار).

وتهــدف جائــزة حمــدان بــن محمــد لالبتكـــار فــي إدارة
المشــاريع ،التــي تبلــغ قيمتهــا مليونــي درهــم (550
ألــف دوالر) ،إلــى اكتشــاف ومكافــأة وتشــجيع وترويــج
وتمكيــن االبتــكار ،فــي إدارة المشــاريع مــن خــال تطويــر
منهجيــة إدارة المشــاريع ،بطريقــة مبتكــرة ،وتوفيــر
قاعــدة بيانــات تضــم أفضــل الممارســات ،ونمــاذج العمــل
فــي إدارة المشــاريع ،وتوفيــر منصــة تبــادل األفــكار
المبتكــرة ،والتدريــب علــى مهــارات إدارة المشـــاريع.
تســتهدف جائــزة حمــدان بــن محمــد لالبتكـــار فــي إدارة
المشــاريع ،التــي تبلــغ قيمتهــا مليونــي درهــم (550
ألــف دوالر) ،المتخصصيــن والخبــراء فــي مجــال إدارة
المشــاريع ،واألفــراد والفــرق والمؤسســات المعنيــة
بــإدارة المشــاريع ،أو البرامــج أو محافــظ المشــاريع،
وتتــوزع الجائــزة علــى ثــاث فئــات ،األولــى فئــة األفــراد،

266

| التقرير السنوي لعام 2015

الفئــة الثانيــة هــي الفريــق المبتكــر ،وتبلــغ قيمــة
الجائــزة  40ألــف دوالر ،ويجــري اختيــار الفريــق الفائــز ،بنــاء
علــى معاييــر االبتــكار ،فــي نقــل المعرفــة( :األســلوب
واألدوات) ،واالبتــكار فــي طريقــة التواصــل( :األســلوب
واألدوات) ،واالبتــكار فــي اســتخدام التكنولوجيــا،
وتغطــي هــذه الفئــة أربعــة مجــاالت ،هــي :إدارة
التواصــل ،وإدارة التغييــر والثقافــة ومتطلبــات المعنييــن،
وإدارة المخاطــر والمشــكالت ،وإدارة المــوارد البشــرية.

إنجـــــــازات

وتأتــي جائــزة حمــدان بــن محمــد لالبتكـــار فــي إدارة
ً
أداة محفــزة لقيــادات االبتــكار ،وفــرق االبتــكار،
المشــاريع
واألفــكار المبتكــرة ،ضمــن المؤسســات المختلفــة،
ومنصــة مرجعيــة ألفضــل ممارســات االبتــكار ،فــي
إدارة المشــاريع بمــا يســاهم فــي خلــق منظومــة
ابتــكار ،قائمــة علــى األنظمــة والمنهجيــات ،إضافــة إلــى
إبداعــات األفــراد.

وتبلــغ قيمــة جوائزهــا  30ألــف دوالر ،وتنقســم إلــى
قســمين همــا :جائــزة مديــر المشــاريع المبتكــر ،وجائــزة
مديــر مكتــب إدارة المشــاريع المبتكــر ،ويجــري اختيــار
الفائزيــن ،وفقــً لمعاييــر االبتــكار فــي اإلدارة( :المنهجيــة
واألدوات) ،واالبتــكار فــي الحوكمــة ،وتحقيــق األهــداف:
(القوانيــن واإلجــراءات) ،واالبتــكار فــي طريقــة اختيــار
فريــق المشــروع ،وتغطــي فئــة األفــراد عــدة مجــاالت
هــي :إدارة تحقيــق الفوائــد ،وإدارة التكلفــة والوقــت
ونطــاق العمــل ،وإدارة المشــتريات ،وإدارة تكامــل
المشــروع ،وإدارة الجــودة ،وإدارة المخاطــر والمشــكالت،
وإدارة التغييــر والثقافــة ،ومتطلبــات المعنييــن.

وخصصــت الفئــة الثالثــة مــن الجائــزة لألفــكار المبتكــرة
فــي المؤسســات ،وتبلــغ القيمــة اإلجماليــة لهــذه الفئــة
 450ألــف دوالر ،موزعــة علــى ثــاث جوائــز هــي الفكــرة
المبتكــرة فــي إدارة المشــاريع 100( :ألــف دوالر)،
والفكــرة المبتكــرة فــي إدارة البرامــج 150( :ألــف دوالر)،
والفكــرة المبتكــرة فــي إدارة محافــظ المشــاريع200( :
ألــف دوالر) ،وســيجري اختيــار األفــكار الفائــزة بنــاء علــى
ثالثــة معاييــر ،هــي األفــكار المبتكــرة فــي إي مرحلــة
مــن مراحــل إدارة المشــروع ،أو البرنامــج ،أو محفظــة
مشــاريع ،واالبتــكار فــي منهجيــة وممارســات اإلدارة،
واالبتــكار فــي اســتخدام التكنولوجيــا.
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تكريم الفائزين بجائزة البحث العلمي
كــرم ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس
مجلــس المديريــن بهيئــة الطــرق والمواصــات ،الفائزيــن
فــي الــدورة الثالثــة ،لجائــزة هيئــة الطــرق والمواصــات
للبحــث العلمــي ،التــي تهــدف الكتشــاف مواهــب
الموظفيــن ذوي الخبــرة ،واســتثمار طاقاتهــم ،فــي
تطويــر العمــل بالهيئــة ،ودعــم جهــود الهيئــة فــي
إدارة المعرفــة ،ونشــر األبحــاث الفائــزة ،فــي الدوريــات
العالميــة ،بهــدف تعميــم االســتفادة منهــا.

الفائزون:
فــاز بالمركــز األول محمــد طاهــر عرفــة ،والدكتــور
عمــرو مســلم ،عــن بحــث بعنــوان( :اســتخدام الــذكاء
االصطناعــي ،فــي التنبــؤ بمراقبــة اإلدارة العليــا،
لمشــاريع هيئــة الطــرق والمواصــات).

حصــل علــى المركــز الثالــث بيــان خضــر أبــو شــعبان عــن
بحــث بعنــوان( :مســاهمة متــرو دبــي ،فــي الحــد مــن
انبعاثــات الكربــون).
حصلــت مؤسســة القطــارات علــى تكريــم خــاص،
تقديــرًا لجهودهــا فــي تشــجيع الموظفيــن علــى
المشــاركة فــي الجائــزة ،وتســلم الجائــزة عبــد اهلل
يوســف آل علــي المديــر التنفيــذي للمؤسســة.
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فــاز بالمركــز الثانــي الدكتــور عمــرو مســلم عــن بحــث
بعنــوان( :إدارة المواضيــع ،فــي ســياق إدارة المشــاريع).

وكــرم ســعادة المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن،
الجامعــات والكليــات التــي ســاهمت فــي تقييــم
البحــوث المشــاركة وهــي :جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وكليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة،
وجامعــة حمــدان بــن محمــد الذكيــة ،وجامعــة
الشــارقة ،وشــمل التكريــم أعضــاء لجنــة التحكيــم
فــي الجائــزة وهــم البروفيســور باســم محمــد يونــس
مديــر إدارة الشــراكات االســتراتيجية ،فــي كليــة محمــد
بــن راشــد ،لــإدارة الحكوميــة ،رئيــس لجنــة التحكيــم،
والبروفيســور مصطفــى نــور الديــن حســن ،مســاعد
المديــر التنفيــذي للتعليــم والتطويــر األكاديمــي ،فــي
جامعــة حمــدان بــن محمــد الذكيــة ،والدكتــور خالــد
حمــد ،أســتاذ مســاعد بكليــة الهندســة بجامعــة
الشـــارقة ،والدكتــور ياســر الســيد حــواس ،مديــر مركــز
بحــوث هندســة الطــرق والمواصــات وســامة المــرور،
فــي جامعــة اإلمــارات ،وشــمل التكريــم أيضــً فريــق
عمــل الجائــزة فــي الهيئــة برئاســة ليلــى فريــدون مديــر
اإلدارة التنفيــذي لمكتــب المديــر العــام رئيــس مجلــس
المديريــن رئيــس الفريــق ،وعضويــة حنــان بجــــاش،
ووليــد األميــري ،وجمعــة المطــوع ،وســعيد إســحاق،
وســلوى الكعبــي ،وفاطمــة الغيــث ،ودينــا أحمــد،
ونضــال البيطــار ،وهانيــة مرقــة.
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تكريم الفائزين في الدورة السادسة لجائزة السالمة
كــرم ســعادة مطــر الطايــر الهيئــات والدوائــر والشــركات واألفــراد الفائزيــن فــي الــدورة السادســة لجائــزة الســامة
للهيئــة لعــام  ،2014التــي ُتمنــح ســنويا لتكريــم أفضــل الممارســات ،فــي مجــال الســامة فــي جميــع عمليــات هيئــة
الطــرق والمواصــات.

الفائزون
القيــادة العامــة لشــرطة دبــي ،وهيئــة كهرباء ومياه دبي :جائزة أفضل شــريك اســتراتيجي في مجال الســامة.
شــركة إيكوم الشــرق األوســط :جائزة أفضل استشــاري في مجال السالمة.
شــركة ويــد أدامــز :جائــزة أفضــل مقــاول فــي مجــال
الســامة فــي فئــة الشــركات الكبــرى ،وحلــت (تســجيل)
التابعــة لشــركة بتــرول اإلمــارات الوطنيــة (اينــوك) فــي
المركــز الثانــي.

إنجـــــــازات

مركــز (تمــام) لفحــص المركبــات :جائــزة أفضــل مقــاول
للشــركات المتوســطة ،التــي يقــل عــدد العامليــن
فيهــا عــن  500موظــف ،وحلــت شــركة الشــيراوي إلدارة
المنشــآت فــي المركــز الثانــي.
جاغديــش بــي مــن الشــركة المتحــدة للســيارات
والمعــدات الثقيلــة :جائــزة فئــة أفضــل عامــل فــي مجــال
الســامة ،وحصــل محمــد ســلمان مــن شــركة تشــاينا
ســتيت للمقــاوالت الهندســية علــى المركــز الثانــي.
مؤسســة المواصــات العامــة :جائــزة أفضــل فريــق
للصحــة والســامة والبيئــة علــى مســتوى المؤسســات
فــي الهيئــة ،وحلــت مؤسســة المــرور والطــرق فــي
المركــز الثانــي.
قطــاع خدمــات الدعــم الفنــي المؤسســي :جائــزة
أفضــل فريــق للصحــة والســامة والبيئــة ،علــى مســتوى
القطاعــات فــي الهيئــة.
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مؤسســة تاكســي دبــي :جائــزة أفضــل مبــادرة فــي
مجــال الســامة.
فريــق صيانــة الحافــات فــي مؤسســة المواصــات
العامــة :جائــزة أفضــل فريــق صيانــة فــي الهيئــة،
وحــل فريــق صيانــة إنــارة الطــرق فــي مؤسســة المــرور
والطــرق ،فــي المركــز الثانــي.
افتخــار علــي ســردار مــن شــركة كارس تاكســي :جائــزة
أفضــل ســائق تاكســي.
محمــد رافــي مــن محطــة إيــواء الرويــة فــي مؤسســة
المواصــات العامــة :جائــزة أفضــل ســائق حافلــة.
هيرنــان ســي جولــوم :جائــزة أفضــل ســائق فــي النقــل
البحــري.

شــهدت الجائــزة تطــورا مهمــا فــي عــدد الفئــات،
فبعــد أن كانــت تقتصــر علــى أربــع فئــات ،فــي الــدورة
األولــى ،تشــمل المقاوليــن واالستشــاريين العامليــن
فــي مشــاريع الطــرق فقــط ،أصبحــت فــي دورتهــا
الثانيــة تغطــي المقاوليــن واالستشــاريين العامليــن مــع
قطاعــات ومؤسســات الهيئــة ،وشــهدت الجائــزة فــي
دورتهــا الســابقة إضافــة ثــاث فئــات جديــدة ،بحيــث
ارتفــع عــدد الفئــات إلــى ثمانــي فئــات ،فــي الــدورة
السادســة ،باســتحداث فئــة أفضــل مبــادرة ســامة فــي

بنــاء علــى معاييــر
عمليــة تقييــم جميــع الفئــات تكــون
ً
فنيــة محــددة ،ومعتمــدة لــكل فئــة ،مــن الفئــات،
وحســب أفضــل الممارســات العالميــة ،وذلــك مــن قبــل
فريــق التقييــم للجائــزة ،وهــو فريــق متخصــص مــن
جميــع المؤسســات بهيئــة الطــرق والمواصــات ،ومــن
بعــض الدوائــر مــن خــارج الهيئــة.
تعــد جائــزة الســامة إحــدى المبــادرات الرائــدة لهيئــة
الطــرق والمواصــات ،لتكريــم االستشــاريين والمقاوليــن
والشــركاء االســتراتيجيين ،الذيــن يســاهمون فــي دعــم
وترســيخ الممارســات الجيــدة ،فــي مجــاالت الصحــة
والســامة المهنيــة والبيئــة.
السالمة واألمان

إنجـــــــازات

هــذه الجائــزة التــي انطلقــت عــام  ،2009تهــدف إلــى
رفــع مســتوى وعــي الجمهــور ،ومؤسســات المجتمــع،
علــى أهميــة الســامة ،وتعزيــز دور الشــركاء ،فــي دعــم
مشــاريع وأنشــطة الهيئــة ،ووضــع مفهــوم وممارســات
الســامة المهنيــة ،علــى رأس أولويــات المؤسســات
والشــركات ،فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

هيئــة الطــرق والمواصــات ،وأفضــل ســائق آمــن فــي
المواصــات العامــة ،وأفضــل فريــق صيانــة آمــن فــي
هيئــة الطــرق والمواصــات.

االلتــزام بمعاييــر الصحــة والســامة المهنيــة فــي
مشــاريع الهيئــة ،يعــد أحــد القيــم األساســية ،التــي ال
يمكــن التنــازل عنهــا أو التفريــط فيهــا ،تحــت أي ظــرف
مــن الظــروف.
جميــع المشــاريع التــي تنفذهــا الهيئــة ،يجــري
تصميمهــا وتنفيذهــا وفقــً ألعلــى مســتويات الســامة
واألمــان ،وتخضــع خــال كل مراحــل التنفيــذ لتقييــم
شــامل ،للتحقــق مــن توافــق العمليــات اإلنشــائية ،مــع
المعاييــر العالميــة المتعلقــة بالســامة المهنيــة فــي
المشــاريع.

مطر الطاير يكرم شــرطة دبي بجأيزة ٔافضل شــريك استراتيجي
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الطاير خالل تكريم شــركة ويد ادمز الفأيزة بجأيزة أفضل مقاول
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الطاير يكرم فريق العمل في مٔوسســة المواصالت العامة
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التميز لخدمات األجرة
أطلقــت الهيئــة جائــزة التميــز لخدمــات األجــرة ،لتكريــم
أفضــل شــركة مركبــات أجــرة ،فــي دبــي ،وأفضــل 10
ســائقين مثالييــن ،وذلــك لتطويــر الخدمــات ،التــي
تقدمهــا مركبــات األجــرة للمتعامليــن.
وتهــدف الجائــزة إلــى خلــق بيئــة تنافســية بيــن شــركات
االمتيــاز ،للوصــول إلــى الجــودة والتميــز فــي خدماتهــا،
لرفــع مســتوى الســامة المروريــة والتوعيــة بهــا،
والمســاهمة فــي رفــع رضــا مســتخدمي مركبــات
األجــرة ،وصــو ً
ال لتحقيــق الســعادة للمتعامليــن ،وتحفيــز
ســائقي شــركات االمتيــاز ،وتشــجيعهم علــى اإلبــداع،
والتميــز ،وااللتــزام الوظيفــي ،وخدمــة العمــاء ،ورفــع
كفــاءة الســائقين ،وتحســين ســلوكهم ،وكفــاءة
الخدمــات المقدمــة مــن قبــل شــركات االمتيــاز.

ووضعــت هيئــة الطــرق والمواصــات معاييــر محــددة
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وتضــم لجنــة تحكيــم الجائــزة ممثــا مــن اإلدارة
العامــة للمــرور فــي شــرطة دبــي ،وممثــا مــن وســائل
اإلعــام فــي إمــارة دبــي ،وممثــا مــن المجتمــع المحلــي
(شــخصية عامــة) ،إلــى جانــب ممثليــن مــن مؤسســتي
المواصــات العامــة ،والمــرور والطــرق ،وإدارتــي التطويــر
واألداء المؤسســي ،وخدمــة العمــاء.

إنجـــــــازات

ويجــري تكريــم أفضــل ثــاث شــركات أجــرة فــي دبــي،
بشــكل ســنوي ضمــن( :الفئــة الذهبيــة ،والفئــة الفضيــة،
والفئــة البرونزيــة) وتحصــل الشــركة الفائــزة بالفئــة
الذهبيــة ،علــى لوحــة رقــم مركبــة أجــرة مجانيــة دائمــة،
وتمنــح األولويــة فــي التقييــم الفنــي عنــد التقديــم،
علــى مناقصــات شــراء لوحــات أرقــام مركبــات األجــرة،
إلــى جانــب درع كبيــرة وشــهادة تقديــر ،إضافــة إلــى
تكريــم  10ســائقين مثالييــن ســنويًا ،حيــث ســيمنح
كل ســائق  20ألــف درهــم ،وســتعتمد الهيئــة تصنيــف
النجــوم لشــركات مركبــات األجــرة ،وذلــك مــن منطــق
تعزيــز توجهــات حكومــة دبــي االســتراتيجية ،نحــو
االرتقــاء بتجربــة العميــل ،وإســعاد النــاس ،وذلــك مــن
خــال تبنــي معاييــر تصنيــف النجــوم التابعــة لنمــوذج
دبــي.

الختيــار أفضــل شــركة امتيــاز ،تقــدم خدمــات األجــرة،
تشــمل مــدى االلتــزام بمعاييــر البيئــة ،واســتخدام
مركبــات صديقــة للبيئــة ،ودور القيــادة الداعمــة فــي
توفيــر آليــات العمــل ،والمــوارد الالزمــة لتطويــر خدمــات
الشــركة ،ورفــع كفــاءة الســائقين ،والخطــط والبرامــج
التدريبيــة الدوريــة الخاصــة برفــع كفــاءة وقــدرات
ومهــارات الســائقين ،إضافــة إلــى دور الشــركة فــي
توعيــة والــزام الســائقين بالســامة المروريــة ،واآلليــات
المتبعــة للتقيــد باألنظمــة المروريــة ،واآلليــات واألنشــطة
والبرامــج المبتكــرة ،التــي قامــت بهــا لنشــر الوعــي
المــروري لــدى ســائقيها ،ومعاييــر الســامة المروريــة،
وذلــك للحــد مــن المخالفــات والحــوادث المروريــة،
والمشــاركات المجتمعيــة ،والشــراكات الخاصــة فــي
برامــج التوعيــة والســامة المروريــة ،وتوفيــر متطلباتهــا
للمجتمــع ،وكذلــك جــودة وســامة مركبــات الشــركة
مــن الناحيــة الفنيــة ،والمبــادرات التحســينية الخاصــة
بالســائقين والخدمــات المقدمــة لهــم ،وأســلوب
مراجعــة أداء الســائقين ،ومــدى تحقيــق رضــا
المتعامليــن ،وآليــات معالجــة شــكاوى المتعامليــن،
ومــدى التجــاوب مــع تعليمــات واشــتراطات الجهــات
المنظمــة لنشــاط شــركات االمتيــاز بإمــارة دبــي ،كمــا
تشــمل المعاييــر أيضــً ســلوك الســائقين ،والتزامهــم
بأخالقيــات العمــل ،والمظهــر العــام ،ومــدى االلتــزام
بتنفيــذ طلبــات االتصــال الــواردة مــن مركــز االتصــال
بمؤسســة المواصــات العامــة.

الشــركة ،ومعاييــر الصحــة والســامة والجــودة (ســجل
المخالفــات اإلداريــة) ،ومعــدل الكيلومتــرات المنتجــة،
مقابــل الكيلومتــرات المهــدرة ،واألفــكار التطويريــة
المقدمــة مــن الســائقين ،إضافــة إلــى معــدل االيــراد
اليومــي والشــهري للســائق ،واإلجــراءات والمبــادرات
التــي يقدمهــا الســائق للحفــاظ علــى أصــول الشــركة،
ونســبة التــزام الســائق بأخالقيــات العمــل والمظهــر
العــام ،ومــدى تعــاون الســائق مــع مفتشــي هيئــة
الطــرق والمواصــات ،ونتائــج المتســوق الســري علــى
الســائقين المرشــحين ،بمعــدل ثــاث زيــارات لــكل
مرشــح ،ورســائل الشــكر والتقديــر التــي يحصــل عليهــا

الســائق مــن المتعامليــن ،ويشــترط مــرور ســنة علــى
األقــل علــى خدمــة الســائق ،فــي الشــركة نفســها
للترشــح للجائــزة.

أمــا بالنســبة لمعاييــر اختيــار الســائق المثالــي ،فتشــمل
ســجل المخالفــات المروريــة ،والحــوادث الخاصــة
بالســائق ،وعــدد الشــكاوى المقدمــة علــى الســائق،
مــن قبــل المتعامليــن ،ومــدى التــزام الســائق بتعليمــات
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تكريم الفائزين بجائزة الطاقة واالقتصاد األخضر
كــرم ســعادة المديــر العــام ،رئيــس مجلــس المديريــن،
فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،الهيئــات والشــركات
واألفــراد الفائزيــن فــي الــدورة الثانيــة ،لجائــزة الطاقــة
واالقتصــاد األخضــر ،التــي تمنحهــا الهيئــة ســنويًا
لشــركائها االســتراتيجيين ،مــن المؤسســات الحكوميــة
ومتعامليهــا ،مــن المورديــن والمقاوليــن واالستشــاريين،
إضافــة إلــى قطاعــات ومؤسســات وموظفــي الهيئــة،
وذلــك تقديــرًا إلســهاماتهم ،فــي تقديــم أفضــل
األفــكار والممارســات ،للنهــوض بمفهــوم االقتصــاد
األخضــر ،وتوفيــر الطاقــة ،ومنحهــم الســعفة الخضــراء.

الفائزون:
بلديــة دبــي ،عــن فئــة الشــركاء االســتراتيجيين ،وذلــك
عــن مشــروع اســتخراج غــاز الميثــان مــن النفايــات.

مؤسســة القطــارات فــي الهيئــة ،عــن فئــة المشــروع،
وذلــك عــن مشــروع تــرام دبــي.
مؤسســة القطــارات ،عــن أفضــل قطــاع ومؤسســة فــي
الهيئــة ،وذلــك عــن مشــروع دليــل الضوضــاء واالهتــزاز.
كليــم اهلل ،عــن فئــة األفــراد ،وذلــك عــن مشــروع الدايــود
المشــع للضــوء ،ألربــع مواقــع.
كمــا كــرم ســعادته أعضــاء لجنــة التحكيــم ،ورئيــس
وأعضــاء فريــق عمــل جائــزة الطاقــة واالقتصــاد األخضــر
فــي الهيئــة.
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وتؤكــد هــذه الجائــزة حــرص الهيئــة علــى ترجمــة
غايتهــا الخامســة المتمثلــة بـــ (الســامة واالســتدامة
البيئيــة) ،إلــى واقــع وممارســة عمليــة ،واســتقطاب
أفضــل األفــكار والمقترحــات ،فــي هــذا المجــال ،إيمانــا
منهــا بأهميــة مفهــوم االقتصــاد األخضــر ،ودوره فــي
إحــداث تحســن ملمــوس ،فــي رفاهيــة اإلنســان ،مــن
حيــث تقليــل أو الحــد مــن المخاطــر البيئيــة ،فــي ظــل
نــدرة المــوارد اإليكولوجيــة( :علــم يــدرس العالقــة بيــن
الكائنــات الحيــة ،ببيئتهــا الطبيعيــة).

إنجـــــــازات

معهــد اإلمــارات للســياقة ،عــن فئــة المتعامليــن مــع
الهيئــة ،وذلــك عــن مبــادرة تطبيــق معاييــر األبنيــة
الخضــراء.

وشــهدت الجائــزة التــي أطلقــت عــام  2013إضافــة فئــة
جديــدة ،هــي فئــة األفــراد فــي دورتهــا الثانيــة ،ليرتفــع
عــدد الفئــات المكرمــة ،إلــى خمــس فئــات ،وذلــك
لتشــجيع جميــع الموظفيــن فــي الهيئــة ،علــى تطبيــق
أفضــل الممارســات ،فــي مجــال الطاقــة واالقتصــاد
األخضــر ،كمــا جــرى تطويــر الجائــزة فــي دورتهــا الثانيــة،
لتشــمل مفاهيــم الطاقــة أيضــً ،حيــث أصبــح مســماها
الجديــد «جائــزة الطاقــة واالقتصــاد األخضــر» بــد ً
ال مــن
(جائــزة االقتصــاد األخضــر).

سيارتان للفائزين بجائزة
فارس تاكسي دبي
كشــفت مؤسســة تاكســي دبــي عــن إطــاق جائــزة
فــارس مؤسســة تاكســي دبــي ،مــن فئــة الســائقين
المثالييــن والمتميزيــن ،حيــث تحتفــي بتكريــم اثنيــن
مــن الســائقين ،بمنحهــم ســيارات مقدمــة مــن شــركة
الفطيــم للســيارات ،بعــد االنتهــاء مــن وضــع الشــروط
والمعاييــر الضروريــة لهــذه الجائــزة ،إلعالنهــا قريبــا.
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إنجـــــــازات

مطــر الطاير يكرم بلدية دبي
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تكريم المعرفة
كــرم ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،اإلدارات الفائــزة
فــي جائــزة المعرفــة المؤسســية ،فــي الحفــل الــذي أقيــم بقاعــة الوصــل ،بمبنــى الهيئــة الرئيــس ،بحضــور عــدد مــن
المديريــن التنفيذييــن ،ومديــري اإلدارات ،وموظفــي الهيئــة.

إنجـــــــازات
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الفائزون بجائزة المعرفة المؤسسية:
إدارة المرافــق والمنشــآت فــي قطاع خدمات الدعــم الفني المؤسســي :المركز األول.
إدارة تخطيــط وتطويــر مشــاريع القطارات في مؤسســة القطــارات :المركز الثاني.
إدارة الماليــة فــي قطــاع خدمات الدعــم اإلداري المؤسســي :المركز الثالث.

إنجـــــــازات

أفضــل خمســة خبراء مجــال مختصين فــي الهيئة:
الدكتــور خالد حمدي.
الدكتــور عبد المالك أبو الشــيخ.
الدكتور نادر سنتريســي.
ماجــد عبد الرحمن.
محمــد طاهر عرفة.
أفضــل خبيــر مجال واعد :عبيــر عبداهلل البناي.
خبــراء المجــال المختصــون فــي الهيئة 35 :خبيرًا.
خبــراء المجال الواعدون :تســعة خبراء.
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ٕانجازات
تعــودت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي ،منــذ نشــأتها ،تحقيــق الكثيــر
مــن اإلنجــازات والنجاحــات واإلبداعــات.
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وبعيــدًا عــن اإلنجــازات ،التــي نافســت فيهــا اآلخريــن علــى جوائــز ،نالــت أكثرها،
فقــد كان لهــا إنجــازات أخــرى ،لــم تدخــل فــي بــاب التنافــس علــى الجوائــز،
نذكــر أهــم مــا حققتــه خــال عــام  2015خــال هــذا العــام.

289

تفوق الهيئة بقانون بيانات دبي
أنجــزت هيئــة الطــرق والمواصــات أكثــر مــن ( )%80مــن
تصنيــف البيانــات ضمــن التزامــات تجــاه تنفيــذ متطلبــات
قانــون بيانــات دبــي ،الــذي أعلنتــه حكومــة دبــي منتصــف
نــص القانــون علــى
شــهر أكتوبــر مــن عــام  ،2015حيــث
ّ
تقديــم قواعــد وآليــات واضحــة إللــزام كل الهيئــات
والمؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة فــي إمــارة
دبــي ،بفتــح بياناتهــا ومشــاركتها مــع الدوائــر األخــرى،
بشــكل متكامــل ،بهــدف توحيــد بيانــات دبــي ،وتقديــم
خدمــات موحــدة ومتكاملــة للجمهــور ،ورســم صــورة
واضحــة وكاملــة ألصحــاب القــرار ،فــي كل الدوائــر
الرســمية ،وشــبه الرســمية ،عــن جميــع األنشــطة
االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والعمرانيــة ،والتخطيطيــة،
فــي اإلمــارة.

290

| التقرير السنوي لعام 2015

إنجـــــــازات

ووضــع القانــون آليــات واضحــة لتصنيــف البيانــات فــي
دبــي ،ووضــع معاييــر لقواعــد المعلومــات فيهــا،
ومتابعــة نشــرها ،وتبادلهــا بيــن الجهــات المختلفــة،
والعمــل علــى تطويــر منصــة موحــدة لبيانــات اإلمــارة،
يجــري فيهــا الحصــول علــى البيانــات ،وتبادلهــا بيــن
الدوائــر والمؤسســات العاملــة فــي اإلمــارة ،وذلــك
بهــدف خلــق بيئــة تشــريعية متكاملــة لتطويــر إمــارة
دبــي ،وجعلهــا المدينــة األذكــى عالميــا.

وتتضمــن التزامــات الهيئــة بتنفيــذ متطلبــات قانــون
البيانــات المفتوحــة ،تصنيــف بياناتهــا ،ونشــر البيانــات
المفتوحــة ،طبقــا للضوابــط والقواعــد المعتمــدة،
ووفقــً لدليــل بيانــات دبــي ،وإعــداد خطــة لنشــر وتبــادل
البيانــات المتوفــرة لــدى الهيئــة ،وفقــً لمراحــل زمنيــة
محــددة معتمــدة ،واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لنشــر
وتحديــث البيانــات المفتوحــة والمشــتركة ،وضمــان
جودتهــا ،وااللتــزام بقواعــد ســرية البيانــات ،أو بحقــوق
الملكيــة الفكريــة ،وتعديــل البنيــة التحتيــة مــن أجهــزة
ّ
يمكــن الهيئــة مــن نشــر وتبــادل
وأنظمــة معلومــات ،بمــا
البيانــات إلكترونيــً ،والتعامــل مــع البيانــات الــواردة مــن
مــزودي البيانــات اآلخريــن ،وفقــً للسياســات المعتمــدة،
وتعييــن موظفيــن بمؤهــات خاصــة ،ألداء مهــام
تصنيــف وإدارة البيانــات فــي الهيئــة ،وتزويــد الجهــة
المختصــة بأيــة معلومــات أو تقاريــر تطلبهــا ،بشــأن نشــر
وتبــادل البيانــات ،وشــملت المرحلــة األولــى مــن التطبيــق،
التــي اعتمدتهــا اللجنــة التنفيذيــة لمدينــة دبــي الذكيــة
ـ شــملت ـ هيئــة الطــرق والمواصــات ،إضافــة إلــى بعــض
الدوائــر الحكوميــة األخــرى.
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(صفر) معدل وفيات حوادث النقل المدرسي

أفضل معدل في خفض وفيات المشاة منذ  20سنة
الوفيــات االنخفــاض ،ليصــل إلــى  2.3وفــاة لــكل
 100ألــف مــن الســكان ،عــام  ،2010ليســجل عــام 2014
أفضــل معــدل فــي خفــض وفيــات حــوادث المشــاة،
وهــو حالــة وفــاة واحــدة لــكل  100ألــف مــن الســكان.

ســجلت اإلحصــاءات الصــادرة عــن هيئــة الطــرق
والمواصــات بدبــي انخفــاض معــدل الوفيــات الناتجــة
عــن حــوادث المشــاة مــن  9.5وفيــات ،لــكل  100ألــف
مــن الســكان ،عــام  ،2007إلــى ســبع وفيــات ،لــكل
 100ألــف مــن الســكان ،عــام  ،2008وواصــل معــدل

ﺣﻮادث اﻟﻤﺸﺎة

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺪل ﻓﻲ ﺧﻔﺾ وﻓﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎة ﻓﻲ

ﺳﺎﻫﻢ وﺟﻮد ﺟﺴﻮر اﻟﻤﺸﺎة ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
)(2014 – 2013
ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث ووﻓﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎة

 2004ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة واﺣﺪة ﻟﻜﻞ  100اﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
Population 100,000/Pedestrian Fatalities

12

ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺺ

6

2

4

ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻮﻳﺮ ﻟﻠﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ

1

1

1

0

ﺷﺎرع ام ﺳﻘﻴﻢ

4

1

2

0

ﺷﺎرع اﻟﺮﺑﺎط

3

0

0

0

2

ﺷﺎرع اﻻﺻﺎﻳﻞ

3

2

1

0

0

ﺷﺎرع اﻟﺨﻴﻞ ا¤ول

2

1

1

0

6
4.4

4
2.3
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2010

2009

2008

ﻋﺪد
ﻋﺪد
ﻋﺪد
ﻋﺪد
اﻟﺤﻮادت اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﺤﻮادت اﻟﻮﻓﻴﺎت

0

8

7.0

ﻋﺪد اﻟﺤﻮادت
ﻋﺪد اﻟﺤﻮادت
ﻗﺒﻞ اﻧﺸﺎء اﻟﺠﺴﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺸﺎء اﻟﺠﺴﺮ
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9.5

10

ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺴﻮر اﻟﻤﺸﺎة

ـوا مضطــردا في
شــهد النقــل المدرســي فــي إمــارة دبــي نمـ ّ
الفتــرة مــن عــام  ،2011ولغايــة  ،2015مــن ناحيــة عــدد مــن
المحــاور ,منهــا أعداد الطلبــة المنقوليــن ،وأعــداد الحافالت،

وأعــداد مشــرفات حافــات النقــل المدرســي ،وتصــدر ذلــك
كلــه :تحقيــق الرقــم (صفــر) فــي عــدد الوفيــات ،الناتجــة
عــن الحــوادث المروريــة ،عامــي  ،2014و.2015

2007
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دبي تتفوق على ( )14مدينة عالمية عريقة
كشــفت دراســة عالميــة أعدتهــا شــركة (ســايمون-
كوشــر آنــد بارتنــرز) عــن تفــوق إمــارة دبــي علــى ()14
مدينــة عالميــة عريقــة ،فــي تقديــم وســائل مواصــات
عامــة ،تتســم بالجــودة العاليــة ،والمتانــة واألمــان،
والســرعة والرفاهيــة والنظافــة ،إضافــة إلــى الدقــة
فــي مواعيــد الرحــات ،وتوفيــر المعلومــات الخاصــة
بالــركاب ،ووســائل النقــل الجماعــي والتقنيــات الحديثــة
ومنهــا التطبيقــات الذكيــة ،التــي تسـ ّ
ـهل كثيــرا علــى رواد
ّ
للتنقــل للوصــول
المواصــات العامــة التخطيــط المســبق،
إلــى وجهاتهــم المختلفــة ،بشــكل ســلس ،وآمــن،
وســريع.

المرتبــة الثانيــة عالميــً ،فــي جــودة الخدمــات المقدمــة،
والرضــا العــام لمســتخدمي وســائل المواصــات العامــة،
حيــث تتميــز دبــي بتوفيــر أكبــر عــدد مــن ســاعات تقديــم
الخدمــة ،فــي مراكــز خدمــة المتعامليــن ،والخــط
ّ
المتمثــل بمركــز االتصــال التابــع إلدارة خدمــة
الســاخن
العمــاء فــي هيئــة الطــرق والمواصــات.

20
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أطلقــت مؤسســة المواصــات العامــة ،مبــادرة
تتمحــور حــول تطبيــق معاييــر ،وآليــات عالميــة جديــدة،
الســتقطاب وتعييــن ســائقي مركبــات األجــرة ،فــي إمــارة
دبــي ،وذلــك بالتعــاون مــع إحــدى الشــركات العالميــة،

المتخصصــة فــي هــذا المجــال ،بهــدف تحســين
الرائــدة
ّ
والتطــو ر الحاصــل
وتطويــر هــذا الجانــب ،بمــا ينســجم
ّ
فــي الدولــة عمومــً ،وفــي إمــارة دبــي ،علــى وجــه
الخصــوص.

تعتبــر دبي أفضل المــدن على اإلطالق من حيث
خدمات وســائل المواصــات العامة التي تخدم
المطــار بمعدل ( 20رحلة في الســاعة)

نتائج الدراسة
وخلصــت نتائــج الدراســة إلــى حصــول مدينــة دبــي علــى
المرتبــة األولــى ،بوصفهــا أفضــل مدينــة فــي تقديــم
خدمــات وســائل المواصــات العامــة ،التــي تخــدم
المطــار بمعــدل  20رحلــة فــي الســاعة ،كمــا تـُــعد دبــي
أفضــل مدينــة بالنســبة لتعرفــة تذكــرة االتجــاه الواحــد،
حيــث يعــد ســعر هــذا النــوع مــن التذاكــر فــي دبــي ،هــو
األرخــص مقارنــة بالمــدن األخــرى ،علــى مســتوى العالــم،
ص ِّن َفــت زيــورخ األغلــى عالميــا مــن هــذا الجانــب ،كمــا
بينمــا ُ
تعــد تعرفــة التذاكــر الشــهرية فــي دبــي ،بيــن أفضــل ثالث
مــدن فــي العالــم ،فــي حيــن تعــد لنــدن هــي األغلــى
فــي التذاكــر الشــهرية ،وأظهــرت الدراســة أن وســائل
المواصــات العامــة ،فــي مدينتــي دبــي وزيــورخ هــي
األفضــل عالميــً ،مــن حيــث نظافــة وســائل المواصــات
العامــة ،والمرافــق التابعــة لهــا ،مثــل المحطــات
والمواقــف وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة ،وحققــت دبــي

معايير وآليات عالمية

Dubai

19

Zurich
16

Paris

16

London
15

Tokyo
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Madrid
11

Berlin
9

Sydney
6

Amsterdam

6

Milan
5

New York
4

Santiago

3-4

Warsaw
3

Singapore

2-3

Sao Paolo
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المترو يرفع قيمة العقارات التجارية
ســاهم متــرو دبــي فــي رفــع قيمــة العقــارات التجاريــة
الواقعــة ضمــن محيــط  1.5كيلومتــر ،مــن محطــات المتــرو
بخطيــه األحمــر واألخضــر ،بنســبة تراوحــت مــن  13إلــى
 ،%41فيمــا ارتفعــت قيمــة بيــع وإيجــار العقــارات الســكنية،
بنســبة  ،%10وهــو مــا يؤكــد الــدور الكبيــر لمتــرو دبــي ،فــي
تعزيــز القيمــة الســوقية للعقــارات ،التــي يخدمهــا.
ومــن النمــاذج الجيــدة فــي ربــط المنشــآت الحيويــة بمتــرو
دبــي ،محطــة بــرج خليفــة ،التــي بلــغ عــدد مســتخدميها
نحــو ســتة مالييــن و 600ألــف راكــب عــام  ،2014حيــث

ســاهم الجســر المكيــف ،الــذي يربــط المحطــة بدبــي مــول،
فــي زيــادة عــدد الــركاب ،بنســبة  %59مقارنــة مــع ســنة
 ،2013وقــدرت نســبة النمــو الســنوية لعــدد مســتخدمي
المحطــة خــال الســنوات األولــى الفتتــاح الجســر بنحــو
 ،%35ومــن النمــاذج الجيــدة أيضــً محطــة مــول اإلمــارات،
التــي قــدر عــدد مســتخدميها بحوالــي خمســة مالييــن
و 800ألــف راكــب عــام  ،2013وســجل عــدد مســتخدمي
المحطــة نمــوًا ســنويًا بمعــدل .%12

شاشة حفل الترام في موسوعة جينيس
تســلم ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،ورئيــس
مجلــس المديريــن ،فــي هيئــة الطــرق والمواصالت ،شــهادة
موســوعة جينيــس لألرقــام القياســية ،ألكبــر شاشــة

تســتخدم تقنيــة الخــداع البصــري ،التــي جــرى فيهــا عــرض
مزايــا ومقومــات تــرام دبــي ،خــال حفــل االفتتــاح فــي
نوفمبــر  ،2014وبلغــت مســاحة الشاشــة  393متــرا مربعــا.
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يكــون نتيجــة جهــود متميــزة ،تضــاف إلــى المهــام الوظيفيــة األصليــة ،وال
تدخــل فــي بــاب الجوائــز واإلنجــازات ،المحــددة الهــدف بشــكل مســبق.
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تكريم الهيئات والمؤسسات المساهمة في إنجاز ترام دبي
كـ ّـرم ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،رئيــس مجلــس
المديريــن ،فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،الشــركاء
االســتراتيجيين مــن هيئــات ودوائــر حكوميــة فــي دبــي،
والمؤسســات اإلعالميــة ،والمقاوليــن واالستشــاريين ،تقديرا

لجهودهــم وتعاونهــم ومشــاركاتهم الفاعلة فــي إنجاح
جهــود الهيئــة خــال مختلــف مراحــل تنفيــذ مشــروع تــرام
دبــي ،كمــا كــرم ســعادته موظفــي الهيئــة ،الذيــن شــاركوا
فــي تحقيــق هــذا اإلنجــاز.
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تكريم أفضل المتعاملين من األفراد والشركات
كــرم ســعادة مطــر الطايــر المتعامليــن مــع الهيئــة مــن
المؤسســات واألفــراد ،الذيــن كانــت لهــم مســاهمات
مميــزة فــي االرتقــاء بالخدمــات ،التــي تقدمهــا الهيئــة
للمتعامليــن ،وذلــك فــي ختــام فعاليــات الــدورة الثالثــة
ألســبوع المتعامليــن ،التــي خصصــت لتســليط الضــوء علــى

الخدمــات الذكيــة واإللكترونيــة ،التــي تقدمهــا الهيئــة
للجمهــور لزيــادة مســتوى اطــاع ومعرفــة عمالئهــا بمزايــا
هــذه التقنيــات ،التــي توفــر الكثيــر من الجهــد والوقــت ،عند
إنهــاء معامالتهــم ،كمــا كــرم المؤسســات والشــركات
واألفــراد الفائزيــن ،فــي المبــادرات التــي طرحتهــا الهيئــة.
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تكريم طلبة (ابتكر تطبيقك)

تكريم  3قيادات متميزة
كــرم ســعادة المديــر العــام رئيــس مجلــس المديريــن فــي
هيئــة الطــرق والمواصــات ،المهندســة ميثــاء بــن عــدي
المديــر التنفيــذي لمؤسســة المــرور والطــرق ،وحســين
محمــد البنــا مديــر إدارة المــرور ،وناظــم فيصــل مديــر

إدارة الصيانــة ،وذلــك تقديــرا لجهودهــم ،وعملهــم
الــدؤوب ،ومتابعتهــم الحثيثــة ،لســير العمــل فــي مختلــف
المشــاريع ،التــي تشــرف عليهــا مؤسســة المــرور والطــرق.

كـ ّـرم ســعادة مطــر الطايــر ،المديــر العــام ورئيــس مجلــس
المديريــن ،فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،خــال معــرض
جيتكــس ،وبحضــور ســعادة خالــد الكمــدة ،المديــر العــام
لهيئــة تنميــة المجتمــع ،وعــدد مــن المديريــن التنفيذييــن
بالهيئــة ،الفائزيــن بجوائــز مســابقة ابتكــر تطبيقــك

المخصصــة لطلبــة الجامعــات ،التــي أطلقتهــا الهيئــة،
تزامنــا مــع (أســبوع اإلبــداع والمعرفــة) ،فــي إطــار ســعيها
إلــى نشــر ثقافــة االبتــكار ،بيــن شــريحة طلبــة الجامعــات،
ودعــم توجهــات الحكومــة الرشــيدة ،بتعزيــز هــذا
المفهــوم علــى أرض الواقــع.
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تكريم مبدعي مجلس محمد بن راشد الذكي
كــرم ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ك ً
ال مــن الســيدة
مريــم الكتبــي ،والســيد ميــاد جــاد فــرج اهلل ،وذلــك تقديــرًا
لمشــاركتهما بتقديــم أفــكار مبتكــرة مــن خــال تطبيــق
مجلــس محمــد بــن راشــد الذكــي الــذي يعــد أكبــر منصــة

ذكيــة متكاملــة فــي دبــي تضــم  30دائــرة حكوميــة،
تهــدف إلــى تلقــي المالحظــات التطويريــة واألفــكار
المبتكــرة مــن الجمهــور علــى مــدار الســاعة ،وإجــراء
جلســات العصــف الذهنــي الذكيــة.

تكريم المتعهدين والموردين
كرمــت هيئــة الطــرق والمواصــات ،أفضــل شــركات
التعهيــد والمورديــن ،الذيــن تتعامــل معهــم الهيئــة،
وذلــك تقديــرًا لمســاهمتهم فــي دعــم جهــود هيئــة
الطــرق والمواصــات ،لتحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات
المهمــة ،فــي مجــال النقــل الجماعــي ،وتنفيــذ البنــى

مقــاوالت للمشــاريع اإلنشــائية الكبيــرة( :أكثــر مــن 20
مليــون درهــم).
•

شــركة أنظمــة االتصــاالت الذكيــة :جائــزة أفضــل
شــركة مقــاوالت للمشــاريع اإلنشــائية الصغيــرة( :أقــل
مــن  20مليــون درهــم).

•

معهــد االمــارات للســياقة :جائــزة أفضــل شــركة
توزيــع خدمــات ومنتجــات الهيئــة.

•

شــركة سيســترا (فــرع دبــي) :جائــزة أفضــل شــركة
فــي مجــال االستشــارات الهندســية.

•

شــركة الصــورة الحقيقيــة لإلنتــاج التلفزيونــي :جائــزة
أفضــل شــركة لتقديــم الخدمــات والمــواد.

•

شــركة أنفورمــا الشــرق االوســط المحــدودة (فــرع دبي):
جائــزة أفضــل شــركة فــي مجــال االستشــارات اإلداريــة.

•

•

شــركة ويــد آدمــز للمقــاوالت :جائــزة أفضــل شــركة

شــركة ســيتي ســتار لخدمــات التوظيــف :جائــزة أفضل
شــركة ضمــن مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.

التحتيــة ،والخدمــات األخــرى.

الفائزون:

إنجـــــــازات

308

| التقرير السنوي لعام 2015

التقرير السنوي لعام | 2015

309

شرطة دبي شريك في أمن الترام
ثمنــت الهيئــة جهــود القيــادة العامــة لشــرطة دبــي
المروريــة واألمنيــة ،التــي بذلتهــا خــال مرحلتــي التشــغيل
التجريبــي ،واالفتتــاح الرســمي لتــرام دبــي ،وذلــك فــي إطــار
(المبــادرة المجتمعيــة لتــرام دبــي) ،التــي ُأطلقــت بالتنســيق
بيــن إدارة التســويق واالتصــال المؤسســي ،ومؤسســة
القطــارات بالهيئــة.
ولعبــت جهــود عناصــر شــرطة دبــي ،التــي انتشــرت علــى
مختلــف التقاطعــات والمســارات الخاصــة بتــرام دبــي،

دورا مهمــا وحيويــا ،فــي تأميــن حركــة التــرام ،وســامة
مســتخدمي الطريــق ،خــال مرحلــة التشــغيل التجريبــي،
ومرحلــة االســتعداد للتشــغيل الرســمي للتــرام ،وحتــى
مــا بعــد التدشــين الرســمي ،ممــا دفــع هيئــة الطريــق
والمواصــات إلــى تقديــم الشــكر لدعمهــم مشــروع
التــرام ،عبــر تنظيــم حفــل فــي مقر أمــن المواصــات ،وذلك
فــي إطــار المبــادرة المجتمعيــة لتــرام دبــي التــي أطلقتهــا
الهيئــة ،تعبيــرا عــن تقديرهــا لهــذا الــدور الحضــاري.
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تميز
كرمــت مؤسســة المواصــات العامــة ( )20ســائقا مثاليــا
ّ
مــن أبــرز ســائقي مركبــات األجــرة ،مــن مختلــف شــركات
االمتيــاز العاملــة فــي قطــاع النقــل بمركبــات األجــرة فــي
إمــارة دبــي ،بنــاء علــى معاييــر جائــزة التم ّيــز لخدمــات

المكتبة تكرم روادها
األجــرة ،التــي أطلقتهــا هيئــة الطــرق والمواصــات ،لالحتفاء
بأفضــل الســائقين ،وشــركات االمتيــاز ،مــن ناحيــة األداء
األفضــل ،فــي هــذا القطــاع.

كرمــت إدارة الخدمــات اإلداريــة ،خمســة مــن موظفــي
الهيئــة ،الذيــن تميــزوا بعطائهــم الكبيــر ،وإثرائهــم مكتبــة
هيئــة الطــرق والمواصــات ،ودعمهــا ،ســواء عبــر تقديــم

كتــب قيمــة إليهــا ،أو اإلكثــار مــن زيارتهــا ،واالســتفادة ممــا
فيهــا مــن كتــب ومقتنيــات.

إنجـــــــازات
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تكريم عدد من شركات االمتياز
َك ّر َمــت مؤسســة المواصــات العامــة فــي مبناهــا الرئيــس،
عــددا مــن شــركات االمتيــاز لمركبــات األجــرة فــي إمــارة
دبــي ،وذلــك لجهودهــا الطيبــة ،وأدائهــا المتم ّيــز فــي
تقديــم أرقــى الخدمــات لــرواد مركبــات األجــرة فــي اإلمارة.
وشــملت قائمــة التكريــم شــركات (التاكســي الوطنــي)،
و(فريــق هــا تاكســي ،لشــركة كارس) ،و(فريــق هــا
تاكســي ،لمؤسســة تاكســي دبــي) ،وذلــك عــن تدنــي

(السالمة المرورية) تكرم  30سائق أجرة
نســبة الشــكاوى ،وشــركات (متــرو) ،و(التاكســي الوطنــي)،
و(تاكســي دبــي) ،و(العربيــة) ،و(كارس تاكســي) و(تاكســي
المدينــة) ،وذلــك عــن جهودهــم الحثيثــة ،فــي إتمــام
عمليــة تركيــب عالمــة دبــي الجديــدة ،علــى مركبــات
األجــرة ،قبــل الوقــت المحــدد ،ممــا ّأثــر بشــكل إيجابــي فــي
دعــم جهــود الهيئــة فــي إبــراز العالمــة.

كرمــت مؤسســة تاكســي دبــي  30ســائقا متميــزا ضمــن
«جائــزة الســامة المروريــة» التــي تحظــى برعايــة شــركة
البحيــرة الوطنيــة للتأميــن ،للســنة الخامســة علــى التوالــي،
التــي تســعى لتوعيــة الســائقين ،حــول الســامة فــي

الطرقــات ،والقيــادة اآلمنــة ،ورفــع الكفــاءة التشــغيلية
للمؤسســة ،وذلــك فــي الحفــل الخــاص ،الــذي أقيــم فــي
فنــدق القصــر.

إنجـــــــازات
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االتفاقيات
وقعــت هيئــة الطــرق والموصــات خــال عــام  ،2015العديــد مــن االتفاقيــات
ومذكــرات التفاهــم ،مــع العديــد مــن المؤسســات والجهــات الحكوميــة
والخاصــة داخــل الدولــة وخارجهــا ،وذلــك حرصــا منهــا علــى تبــادل الخبــرات
والمعــارف ،وضمــان التعــاون لتقديم خدمات أفضل ،يســتفيد منهــا الطرفان.

شــــراكـات
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مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
وقعــت هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي ،ومؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،مذكــرة تفاهــم ،فــي إطــار
توثيــق أواصــر التعــاون بيــن الجانبيــن ،فــي مجــال إدارة
المعرفــة ،وإثــراء المحتــوى المعرفــي التخصصــي العربــي،
بمــا يعــزز تحقيــق توجهــات الحكومــة الرشــيدة ،فــي نشــر
المعرفــة بالقطــاع الحكومــي.
وقــع مذكــرة التفاهــم فــي المبنــى الرئيــس للهيئــة ،كل
مــن ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،رئيــس مجلــس
المديريــن بالهيئــة ،وســعادة جمــال بــن حويــرب العضــو
المنتــدب لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم.
وتأتــي مذكــرة التفاهــم فــي إطــار حــرص الهيئــة علــى
االســتفادة مــن إمكانــات مؤسســة محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم فــي نشــر المعرفــة ،عبــر مشــروعها القيّــم:
(كتــاب فــي دقائــق) ،الــذي حقــق نقلــة نوعيــة ،فــي نشــر
الثقافــة المبتكــرة ،بيــن دوائــر حكومــة دبــي.
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وحرصــت الهيئــة مــن منطلــق ســعيها لترســيخ ثقافــة
االبتــكار ،وإثــراء المحتــوى المعرفــي العربــي ،علــى إبــرام
هــذه المذكــرة ،لتجســيد رؤيتهــا االســتراتيجية ،عــن
مفهــوم االبتــكار ،عبــر المنتجــات المعرفيــة للمؤسســة.

وتتضمــن مذكــرة التفاهــم مجموعــة مــن المبــادرات
والمشـــاريع ،فــي مجــال نشــر المعرفــة التخصصيــة ،ومــن
أهمهــا إصــدار نشــرة ملخصــات (االبتكـــار فــي دقائــق)،
الــذي يأتــي انطالقــً مــن ســعي الهيئــة إلــى تعزيــز ثقافــة
االبتكـــار ،اســتجابة لمبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة( ،حفظــة اهلل) ،بجعــل
 2015عامــا لالبتــكار ،ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس
الــوزراء ،حاكــم دبــي( ،رعــاه اهلل) ،بــأن يكــون االبتــكار عــادة
حكوميــة وممارســة يوميــة ،وثقافــة مؤسســية راســخة،
حيــث تتعــاون الهيئــة مــع مؤسســة محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،فــي اختيـــار أكثــر الكتــب قيمــة وثــراء ،فــي مجــال
االبتكـــار ،وتلخيصهــا وتقديمهــا فــي صــورة جاذبــة ،تشــجع
علــى االطــاع والقــراءة ،ويتضمــن التعــاون حصــول الهيئــة
علــى دعــم المؤسســة ،فــي رفــد مكتبتهــا بمجموعــة
مــن المراجــع ،ومصــادر المعلومــات التخصصيــة ،فــي
مجــال االبتكـــار ،علمــا بــأن هنــاك تعاونــا قائمــا بيــن الهيئــة
والمؤسســة ،فــي مجــال تطويــر محتــوى المكتبــة مــن
مصــادر المعلومــات ،مــن خــال تزويدهــا بمجموعــة قيمــة
مــن الكتــب والمراجــع المترجمــة ،إلــى اللغــة العربيــة،
وتتطلــع الهيئــة إلــى أن يســهم هــذا التعــاون فــي تحقيــق
رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
فــي جعــل االبتــكار عــادة حكوميــة ،وممارســة يوميــة،
وثقافــة مؤسســية راســخة.
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ُ
وأخرى مع االتحاد للقطارات
ووقعــت الهيئــة مذكــرة تفاهــم ،مــع االتحــاد للقطــارات،
والمشــغل لشــبكة الســكك الحديديــة الوطنيــة،
المطــور
ُ
ُ
فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ،للتعــاون فــي
مجــاالت حجــز محرمــات مســار ومواقــع محطــات قطــار
االتحــاد ،وتحديــد مســؤوليات ك ً
ال الطرفيــن ،مــن النواحــي
التعاقديــة والتشــغيلية.

وقــع المذكــرة كل مــن معالــي ناصــر أحمــد الســويدي،
رئيــس مجلــس إدارة شــركة االتحــاد للقطــارات ،وســعادة
مطــر الطايــر المديــر العــام ،رئيــس مجلــس المديريــن،
فــي الهيئــة.

شــــراكـات
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ومذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي
ّ
مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة كهربــاء
كمــا وقعــت الهيئــة
وميــاه دبــي ،لتعزيــز الشــراكة االســتراتيجية القائمــة
بينهمــا ،وتنظيــم أعمــال الخدمــات الخاصــة بمشــاريع
الهيئتيــن ،واالرتقــاء بعمليــات تشــغيل وصيانــة ،وتطويــر
الســكك الحديديــة ،وتــرام دبــي ،لضمــان ســامة العمليــات
التشــغيلية ،وســامة المســتخدمين ،وتجنــب أي تأثيــر
ســلبي ،أو انقطــاع للخدمــات.

وق َ
َّ
ــع المذكــرة كل مــن مطــر الطايــر المديــر العــام،
رئيــس مجلــس المديريــن ،فــي الهيئــة ،وســعادة ســعيد
محمــد الطايــر ،العضــو المنتــدب ،الرئيــس التنفيــذي لهيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي ،بحضــور ممثليــن ومســؤولين مــن ِكال
الهيئتيــن.

تبادل الخبرات مع شركة (دويتشه بان) األلمانية
كمــا وقعــت الهيئــة مذكــرة تفاهــم مــع شــركة
(دويتشــه بــان) األلمانيــة ،لدعــم وتعزيــز عالقــات الشــراكة
االســتراتيجية ،وتبــادل الخبــرات فــي قطــاع الســكك
الحديــدة.

وقــع المذكــرة عــن الهيئة ســعادة مطــر الطاير ،وعن شــركة
(دويتشــة بــان) ســعادة الدكتــور روديجــر جروبــي رئيــس
مجلــس اإلدارة ،الرئيــس التنفيــذي للشــركة ،بحضــور عــدد
مــن المديريــن التنفيذييــن ،ومديــري اإلدارات مــن الجانبيــن.

شــــراكـات
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(شل) تدعم البحوث والدراسات
ووقعــت الهيئــة كذلــك ،اتفاقيــة مــع شــركة (شــل) ،فــي
إطــار توثيــق أواصــر التعــاون بيــن الجانبيــن ،فــي مجــال
االبتــكار واإلبــداع ،وتنفيــذ بحــوث فــي مجــال االقتصــاد
األخضــر.

وقــع االتفاقيــة فــي المبنــى الرئيــس للهيئــة ،كل مــن
ســعادة مطــر الطايــر ،ومنيــر بوعزيــز رئيــس شــركة شــل
فــي دبــي واإلمــارات الشــمالية ،نائــب رئيــس األعمــال
التجاريــة وتطويــر األعمــال الجديــدة ،فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،بحضــور عــدد مــن المســؤولين
مــن الجانبيــن.

مذكرة تفاهم مع سيسكو
وقعــت الهيئــة مــع شــركة سيســكو مذكــرة تفاهــم
لتوســيع وتعزيــز أواصــر التعــاون ،وذلــك علــى هامــش
مشــاركتها فــي فعاليــات معــرض جيتكــس.
وتعــد االتفاقيــة ،خطــوة مهمــة نحــو تعزيــز الشــراكة مــع
واحــدة مــن أهــم الجهــات المعروفــة ،فــي عالــم تقنيــة

المعلومــات ،واالتصــاالت محل ّيــا وإقليميــا وعالميــا ،وهــو
مــا يســاعد الهيئــة علــى بنــاء شــراكات فعالــة ،وتقديــم
الخدمــات لضمــان تحســينها وتطويرهــا ،وهنــاك عالقــة
عمــل وطيــدة بيــن الجهتيــن ،مــن خــال اســتخدام الهيئــة
منتجــات وحلــول سيســكو ،فــي مجــال أتمتــة العمليــات،
وتبــادل الخدمــات المشــتركة فــي هــذا المجــال.
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مذكرة تفاهم مع (ليبرتي) لتشغيل الحافلة الكهربائية
ووقعــت الهيئــة كذلــك مذكــرة تفاهــم مع شــركة ليبرتي
للســيارات ،لتنفيــذ التشــغيل التجريبــي ،لحافلــة تعمــل
بالطاقــة الكهربائيــة ،لمــدة تســعة أشــهر ،لقيــاس مــدى
فاعليتهــا وكفاءتهــا ،ضمــن أســطول حافــات مؤسســة

المواصــات العامــة ،التــي تجــوب شــوارع إمــارة دبــي ،وبيــن
دبــي واإلمــارات األخــرى ،ناقلــة علــى متنهــا أعــدادا كبيــرة
مــن الــركاب ،يقصــدون وجهــات مختلفــة يوميــا.

مذكرتان مع (محمد بن راشد لإلدارة الحكومية)
و(الجامعة البريطانية)
ووقعــت الهيئــة مذكرتــي تفاهــم مــع مؤسســتين
أكاديميتيــن رائدتيــن ،همــا كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة
الحكوميــة ،والجامعــة البريطانيــة ،فــي دبــي ،حيــث
تضمنــت المذكرتــان العديــد مــن المحــاور والنقــاط ذات
االهتمــام المشــترك ،فــي مجــال إدارة المشــاريع مــن
الناحيتيــن األكاديميــة والعمليــة ،حيــث تتمتــع المؤسســتان
التعليميتــان ،بســمعة ومكانــة مرموقتيــن ،فــي مجــال

اإلدارة الحكوميــة وإدارة األعمــال.
وتنــص المذكرتــان علــى التعــاون الثنائــي بيــن الهيئــة،
وهاتيــن المؤسســتين األكاديميتيــن ،فــي الترويــج للبرامــج
التدريبيــة وورش العمــل ،والمؤتمــرات والبرامــج التعليميــة
بيــن الطرفيــن ،وتقدمــان فرصــا مشــتركة للتعــاون فــي
هــذا المجــال ،إضافــة إلــى تبــادل البحــوث العلميــة والتقاريــر
التقنيــة ،والدراســات األكاديميــة المتعلقــة بإدارة المشــاريع.

(اإلمارات للصرافة) اسم محطة جبل علي الجديد
كمــا وقعــت الهيئــة اتفاقيــة مــع (اإلمــارات للصرافــة)،
لالنضمــام إلــى مشــروع حقــوق تســمية محطــات متــرو
دبــي ،وحصــول (اإلمــارات للصرافــة) ،علــى حــق وضــع
اســمها علــى محطــة (جبــل علــي) ،التــي تقــع علــى الخــط
األحمــر للمتــرو ،وبذلــك تكــون جــزءًا أساســيا مــن عمليــة

التطويــر ،التــي تســعى الهيئــة إلــى تنفيذهــا ،علــى أرض
الواقــع ،مــن خــال مشــروع المتــرو ،الــذي ســاهم بشــكل
كبيــر ،فــي تحويــل مفهــوم التعــاون بيــن الشــركاء ،إلــى
مســتوى متقــدم مــن التكامــل ،والشــراكة الشــاملة ،فــي
مجــاالت العالمــات التجاريــة.
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مذكرة تفاهم مع (دبي لخدمات اإلسعاف)
وقعــت هيئــة الطــرق والمواصــات ومؤسســة دبــي
لخدمــات اإلســعاف مذكــرة تفاهــم ،فــي إطــار توطيــد
أواصــر التعــاون وترســيخ عالقــات الشــراكة ،بمــا يخــدم

أهــداف الطرفيــن ،فــي تقديــم خدمــات متميــزة
للمتعامليــن معهمــا ،وضمــان الصحــة والســامة ،ألفــراد
المجتمــع المحلــي بإمــارة دبــي.

مذكرة تفاهم حافلة الغاز
وقعــت هيئــة الطــرق والمواصــات ،ممثلــة بمؤسســة
المواصــات العامــة ،والشــركة المتحــدة للســيارات
والمعــدات الثقيلــة ،مذكــرة تفاهــم لبــدء التشــغيل

التجريبــي لحافلــة تعمــل بالغــاز ،وذلــك علــى أحــد
خطوطهــا الداخليــة العاملــة فــي إمــارة دبــي.

اتفاقية تكميلية مع (شرطة دبي) لضمان سالمة تشغيل الترام
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وقعــت الهيئــة ،اتفاقية تكميلية مــع القيادة العامة لشــرطة،
دبي بشــأن تحســين الشــراكة االســتراتيجية بينهمــا ،المرتبطة
بتنظيــم عمليــات تشــغيل التــرام ،وذلــك بهــدف تقديــم أرقى
الخدمات للجمهور ،من مســتخدمي وســائل النقل الجماعي
فــي إمــارة دبــي ،خاصــة مســتخدمي التــرام ،الــذي ّ
دشــنته
الهيئــة فــي الحــادي عشــر مــن شــهر نوفمبــر مــن عــام .2014

ّ
وقــع االتفاقيــة عــن هيئــة الطــرق والمواصــات عبــد المحســن
ابراهيــم يونــس ،المديــر التنفيــذي لمؤسســة القطــارات،
ووقعهــا عــن القيــادة العامــة لشــرطة دبــي العقيــد محمــد
أحمــد عبــداهلل البســتكي مديــر ادارة أمــن المواصــات فــي
القيــادة العامــة لشــرطة دبــي ،بحضــور عــدد مــن مديــري
اإلدارات واألقســام مــن الجانبيــن.
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مع الشركاء
لــم يخــل عــام  2015ـ مثلــه مثــل األعــوام التــي ســبقته ـ مــن لقــاءات
واجتماعــات وحــوارات ،علــى أرفــع الدرجــات ،بيــن كبــار المســؤولين فــي هيئــة
الطــرق والمواصــات ،وأهــم شــركائها االســتراتيجيين.
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وحدة إلدارة الحوادث المرورية مع الشرطة
عقــد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،رئيــس مجلــس
المديريــن ،فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،اجتماعــا
تنســيقيًا ،مــع ســعادة اللــواء خميــس مطــر المزينــة ،القائــد
العــام لشــرطة دبــي ،تــم خاللــه مناقشــة مشــروع تقييــم
إدارة الحــوادث المروريــة فــي إمــارة دبــي ،ودراســة تطبيــق
وحــدات إلدارة الحــوادث المروريــة ،التــي تهــدف لتقديــم
الدعــم المــروري ،أثنــاء وقــوع الحــوادث المروريــة ،والتدخــل
الســريع إلزالــة المركبــات فــي الحــوادث المرورية البســيطة،
أو المركبــات التــي تتعطــل فــي الطرقــات ،بهــدف تخفيــف
االزدحــام المــروري ،وتنظيــم الحركــة المروريــة ،فــي موقــع
الحــادث ،والطــرق المحيطــة بموقــع الحــادث ،واختصــار
وقــت إزالــة المركبــات المشــتركة فــي الحــوادث ،إلــى جانب
تفــادي وقــوع حــوادث ثانويــة ،نتيجــة لالزدحــام المفاجــئ.

وناقــش الجانبــان الهيــكل التنظيمــي المقتــرح ،لوحــدات
إدارة الحــوادث المروريــة ،فــي امــارة دبــي ،وإنشــاء غرفــة
عمليــات مشــتركه ،تضــم كال مــن شــرطة دبــي ،وهيئــة
الطــرق والمواصــات ،وبعــض الشــركاء االســتراتيجيين ،على
أن تتبــع غرفــة العمليــات لشــرطة دبــي ،وجــرى االتفــاق
المبدئــي ،علــى مهــام ومســؤوليات الهيئــة والشــرطة فــي
وحــدة الحــوادث ،وتوقيــع اتفاقيــة مســتوى خدمــة ،تحــدد
أدوار كل جهــة ،كمــا جــرى االتفــاق علــى أن يكــون التطبيــق
التجريبــي ،لوحــدة إدارة الحــوادث المروريــة ،علــى أجــزاء مــن
شــارع الشــيخ زايــد ،وشــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد ،وشــارع
الخيــل ،وشــارع دبــي العيــن ،بطــول  100كيلومتر ،وســيجري
تقييــم التجربــة خــال مــدة تصــل إلــى عاميــن.

بحث فرص تحسين حماية وسالمة ترام دبي مع شرطة دبي
وفــي لقــاء آخــر علــى مســتوى القيــادة ،بيــن الهيئــة
وشــرطة دبــي ،أعلنــت الهيئــة إنشــاء مهابــط للطائــرات
العموديــة ،فــي ثالثــة مواقــع :هــي مــرآب متــرو دبــي ،فــي
الراشــدية ،والقصيــص ،وجبــل علــي ،الســتخدامها فــي
حــاالت الطــوارئ ،وعنــد اإلخــاء الطبــي ،بهــدف تقليــل زمــن
االســتجابة ،عنــد الطــوارئ واألزمــات.
وجــرى خــال االجتمــاع مناقشــة فــرص التحســين
المشــتركة ،آلليــة تأميــن حمايــة وســامة تــرام دبــي ،ونتائــج
تشــغيل التــرام خــال األشــهر الماضيــة ،ال ســيما تلــك
المتعلقــة بالحركــة المروريــة ،وحركــة المشــاة ،علــى طــول
ســكة التــرام ،وتداخــل حركــة المركبــات ،مــع تــرام دبــي،
فــي التقاطعــات المحكومــة ،باإلشــارات الضوئيــة.
وأشــاد الطايــر بالدعــم والتعــاون الكبيريــن ،اللذيــن
تلمســهما الهيئــة مــن شــرطة دبــي ،وتفعيــل التنســيق
لتأميــن حمايــة وســامة حركــة مســتخدمي تــرام دبــي
ومتــرو دبــي ،كمــا أشــاد بكفــاءة أفــراد شــرطة دبــي،
وعملهــم الــدؤوب علــى مــدار العــام ،وحضورهــم

وأكــد ســعادة اللــواء خميــس مطــر المزينــة ،أهمية التنســيق
والتواصــل المســتمر بيــن القيــادة العامــة لشــرطة دبــي،
وهيئــة الطــرق والمواصــات ،لتعزيــز التعــاون ،وتقديــم
المقترحــات التــي تذلــل الصعــاب ،وترفــع مــن مســتويات
تحســين آليــات تأميــن حمايــة وســامة تــرام دبــي ،وحركــة
الــركاب ،ورفــع المســتوى الحضــاري ،إلمــارة دبــي ،بمــا يعــزز
مكانتهــا الســياحة ،وتوفيــر أعلى مســتويات األمن للســكان.
وجــرى خــال االجتمــاع ،اســتعراض الدراســات المروريــة
الدوريــة ،التــي تنفذهــا الهيئــة ،لتحســين ورفــع الكفــاءة
المروريــة ،علــى التقاطعــات.
كمــا جــرى خــال االجتمــاع ،اســتعراض جهــود شــرطة دبي،
فــي تأميــن الحمايــة والســامة ،لــركاب المتــرو والتــرام،
ومســتخدمي الطريــق ،حيــث يوجــد عــدد كبيــر مــن أفــراد
الشــرطة ،فــي عــدد كبيــر مــن المواقــع ،علــى مدار الســاعة،
وجــرى تخصيــص ثــاث دوريــات ،وأربــع دراجــات ناريــة ،تعمــل
علــى مــدار الســاعة.
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تعزيز الشراكة االستراتيجية مع محاكم دبي
كمــا عقــد ســعادة مطــر الطايــر ،اجتماعــا مــع ســعادة
الخبيــر طــارش عيــد المنصــوري ،المديــر العــام لمحاكــم
دبــي ،جــرى خاللــه بحــث مجــاالت التعــاون بيــن الجانبيــن،
وتعزيــز عالقــات الشــراكة االســتراتيجية ،القائمــة بينهمــا،

بشــكل فعــال ،وفــق نظــام مؤسســي ،يعــزز النهــوض
بهــذه العالقــة ،وتطويرهــا بشــكل مســتمر ،بمــا يخــدم كل
شــرائح المجتمــع ،وينعكــس إيجابــً علــى مســيرة التنميــة
الشــاملة فــي اإلمــارة.

الشيباني يشيد بجهود الهيئة
وأشــاد ســعادة عبــد اهلل الشــيباني ،األميــن العــام للمجلــس
التنفيــذي إلمــارة دبــي ،بجهود الهيئــة ،وإســهامها الكبير في
حصــول مدينــة دبي علــى المرتبــة البالتينيــة لمعايير شــهادة
(آيــزو  ،)37120وذلــك مــن خــال توفير قاعــدة بياناتهــا القوية
التــي دعمــت المؤشــرات الخاصــة بشــهادة اآليزو.
جــاء ذلــك خــال تكريمــه لســعادة مطــر الطايــر ،وتســليمه
نســخة مــن شــهادة اآليــزو ،التــي حصلــت عليهــا مدينــة
دبــي ،وذلــك تقديــرًا لإلســهامات الكبيــرة ،التــي قدمتهــا
الهيئــة ،للمجلــس التنفيــذي ،فــي الحصــول علــى الشــهادة.
وأعــرب ســعادة أميــن عــام المجلــس التنفيــذي ،عــن امتنانــه
للجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا الهيئــة ،فــي توفيــر البيانــات

المهمــة المتكاملــة ،المتعلقــة بمحــور النقــل والمواصــات،
التــي تضمنــت احصائيــات بعــدد الكيلومتــرات ،مــن خطــوط
النقــل العــام عالية الســعة ،وخطوط النقل العــام الخفيفة،
لــكل  100ألــف نســمة ،وإجمالــي عــدد رحــات النقــل العــام،
لــكل فــرد ،وعــدد المركبــات ،ذات الملكيــة الخاصــة لــكل
فــرد ،ونســبة الذيــن يســتخدمون وســائل النقــل الجماعــي،
فــي تنقالتهــم ،ومتوســط عــدد الدراجــات الناريــة ،لــكل فرد،
وعــدد الكيلومتــرات مــن المســارات والمســارب المخصصــة
للدراجــات الهوائيــة ،لــكل  100ألــف نســمة ،ووفيــات حــوادث
الســير لــكل  100ألــف نســمة ،مشــيرًا إلــى أن مســاهمة
الهيئــات والمؤسســات ،مكنــت دبــي مــن تغطية  96مؤشـرًا،
مــن مئــة مؤشــر ،تشــتمل عليهــا معاييــر هــذه الشــهادة.

شــــراكـات
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استقباالت

وفود محلية وعربية وأجنبية تزور الهيئة لتبادل الخبرات.

شــــراكـات
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التقــى ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،رئيــس مجلــس المديريــن ،فــي هيئــة الطرق
والمواصــات ،بالعديــد مــن الوفــود المحليــة والعربيــة واألجنبيــة التــي زارت الهيئــة،
بهــدف تعزيــز التعــاون ،وتبــادل الخبــرات ،واالســتفادة مــن تجــارب الهيئــة الناجحــة،
واإلنجــازات التــي حققتهــا.
فقــد اســتقبل ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،ورئيــس
مجلــس المديريــن ،فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،وفــد
جمعيــة بيــت الخيــر بدبــي ،برئاســة ســعيد مبــارك المزروعــي

وتــرأس ســعادة مطــر الطايــر ،اجتمــاع الملتقــى الثالــث
للشــركات المنفــذة لمشــروع قنــاة دبــي المائيــة ،الــذي يضــم
رؤساء الشــركات االستشارية ،والمقاولين المنفذين للمشروع،

ويعقــد بصــورة دوريــة ،جــزءًا مــن خطــة الهيئــة ،فــي اإلشــراف
علــى هــذا المشــروع الحيــوي ،ومتابعــة ســير العمــل فيــه،
لضمــان االلتــزام بالجــدول الزمنــي المحــدد ،لتنفيــذ المشــروع.

نائــب المديــر العــام للجمعيــة ،وعبــداهلل محمــد االســتاذ
مســاعد المديــر العــام ،بحضــور يوســف الرضــا ،المديــر
التنفيــذي لقطــاع خدمــات الدعــم اإلداري المؤسســي فــي
الهيئــة.

شــــراكـات

وبحــث ســعادة المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن
فــي الهيئــة ،مــع أرون كومــار مســاعد وزيــر التجــارة األميركــي
لشــؤون األســواق العالميــة ،آفــاق التعــاون وتبــادل الخبــرات
بيــن الهيئــة ،والمؤسســات والشــركات األمريكيــة ،العاملــة
فــي قطاعــات القطــارات والمواصــات والطــرق ،كمــا جــرى
اســتطالع مشــاريع الطــرق والنقــل الجماعــي ،التــي تعتــزم
الهيئــة تنفيذهــا فــي المرحلــة القادمــة.

واســتقبل ســعادة مطــر الطايــر وفـدًا كويتيــً برئاســة ســعادة
عبــد اللطيــف الدخيــل رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة
للطــرق والنقــل البــري ،بحضور خالــد الفرهود ،ومحمــد الهدبة
عضــوي مجــس إدارة الهيئــة.
كمــا اســتقبل ســعادته معالي أكيهيرو نيشــيمورا وزيــر الدولة
لألراضــي والبنيــة التحتية والنقل والســياحة فــي اليابان.

حضــر اللقــاء روبــرت والــر القنصــل األميركــي العــام فــي دبــي،
وجيم كريمر مســؤول مكتب الشــرق األوســط وشمال أفريقيا
فــي العاصمــة واشــنطن ،وعــدد مــن المســؤولين فــي الهيئة.
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خــال مٔادبة غداء القنصل أالمريكي

معالي ٔاكيهيرو نيشيمورا

شــــراكـات

ســعادة بول رمزي مالك القنصل أالمريكي العام بدبي

ســعادة عبــد اللطيف الدخيل رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت
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واســتقبل ســعادته ميشــيل ميراييــه ســفير الجمهوريــة
الفرنســية فــي الدولــة ،بحضــور غيــوم بيبــي ،رئيس الشــركة
الوطنيــة الفرنســية للســكك الحديديــة ،وجــان بييــر رئيــس
شــركة كيوليــس.
واستقبل ليبوريو ستيلينو سفير إيطاليا لدى الدولة.

واســتقبل ميشــال ميراييــه ســفير جمهوريــة فرنســا لــدى
الدولــة ،ومجــدي عابــد القنصــل العــام الفرنســي بدبــي
واســتقبل ســعادته علــي التميمــي القنصــل العــام القطري
فــي دبي.
كمــا اســتقبل الدكتــور ســائد الردايــدة القنصــل العــام
األردنــي فــي دبــي.

الســفير الفرنسي يشيد بعالقات بالده المتينة مع إالمارات

واســتقبل ســعادة مطــر الطايــر بمكتبــة إدوارد هوبــارت
القنصــل البريطانــي العــام فــي دبــي.
كمــا اســتقبل ســعادته هيساشــي ميتشــيجامي القنصــل
العــام اليابانــي فــي دبــي ،وهيســانجا كاوامــورا مديــر
مكتــب الشــؤون الدوليــة ،فــي وزارة االقتصــاد اليابانيــة.

واســتقبل كذلــك ســعادة بــول رمــزي مالــك القنصــل
األمريكــي العــام بدبــي ،وأقــام ســعادته ،مأدبــة غــداء علــى
شــرفه ،وذلــك بمجلســه فــي منطقــة أم ســقيم ،حضرهــا
ســعادة ســعيد محمــد الطايــر العضــو المنتــدب والرئيــس
التنفيــذي لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي.

اســتقبال القنصل العام الياباني في دبي ،هيساشــي ميتشيجامي

شــــراكـات

ســعادة مطر الطاير لدى اســتقبال ليبوريو ستيلينو سفير ٕايطاليا لدى الدولة
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خالل اســتقبال سأيد الردايدة القنصل العام أالردني

شــــراكـات

ســعادة مطر الطاير لدى اســتقبال ليبوريو ستيلينو سفير ٕايطاليا لدى الدولة
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كمــا اســتقبل ســعادة مطــر الطايــر  ،ميشــيل بــورك رئيــس
مجلــس اإلدارة ،والمديــر التنفيــذي لشــركة إيكــوم.

واســتقبل ســعادته باولــو ســرفيني الرئيــس التنفيــذي
لشــركة فيليبــس ،والوفــد المرافــق لــه.

واســتقبل أيضــا هارينغتــون الرئيــس التنفيــذي لشــركة
بارســونز العالميــة.

كمــا اســتقبل ســعادة المديــر العــام ديربــا كومبــا عمــدة
مدينــة أديــس أبابــا ،والوفــد المرافــق لــه.

الطايــر يبحث مع رٔييــس فيلبس التعاون في ٕانارة الطرق وأالنظمة الذكية

الطاير خالل اســتقبال رٔييس شركة بارسونز العالمية

شــــراكـات

الطاير لدى اســتقباله الوفد األمريكي
346

| التقرير السنوي لعام 2015

الطاير يســتقبل رٔييس شركة ٕايكوم

التقرير السنوي لعام | 2015

347

مطر الطاير مســتقبال ٕادوارد هوبارت

وفد فرنســي يطلع على المشاريع المستقبلية

شــــراكـات

خالل اســتقبال عمدة مدينة ٔاديس ٔابابا
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زيارات دولية

لقاءات مسؤولي الهيئة خارج أرض الوطن كانت لها آثار إيجابية.

شــــراكـات
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مشــاركة قويــة فــي مؤتمــر
االتحــاد العالمي للمواصالت
العامــة فــي ميالنــو
شــاركت هيئــة الطــرق والمواصــات ،فــي فعاليــات الــدورة
الحاديــة والســتين ،لمؤتمــر ومعــرض االتحــاد العالمــي
للمواصــات العامــة ،الــذي أقيــم فــي مدينــة ميالنــو
اإليطاليــة ،وتــرأس وفــد الهيئــة ســعادة مطــر الطايــر
المديــر العــام ،ئيــس مجلــس المديريــن فــي الهيئــة.
ويعــد المؤتمــر الــذي يعقــد مــرة كل عاميــن تجمعــً عالميًا
للمتخصصيــن ،فــي مجــال المواصــات ،وحركــة التنقــل
علــى مســتوى العالــم ،يجــري خاللــه مناقشــة وعــرض
أحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا ،فــي مجــاالت البنيــة
التحتيــة ،إلنشــاء شــبكة الســكك الحديديــة ،وأنظمــة
المواصــات المختلفــة ،وشــارك فــي المعــرض فــي دورتــه
الحاليــة قرابــة  270مؤسســة وشــركة ،مــن  34دولــة،
وعقــدت خاللــه أكثــر مــن  40جلســة وحلقــة نقاشــية فــي
المؤتمــر ،واســتقطب الحــدث أكثــر مــن  25ألــف زائــر.

شــــراكـات

جناح الهيئة
وشــاركت هيئــة الطــرق والمواصــات فيــه بجنــاح كبيــر،
علــى مســاحة  156متــرا مربعــا ،ســلط الضــوء علــى أنظمــة
المواصــات العامــة فــي إمــارة دبــي ،ومســيرة نمــو وتطــور
قطــاع المواصــات العامــة فــي اإلمــارة.
وقــدم الجنــاح نبــذة عــن أهــم اإلنجــازات ،التــي حققتهــا
الهيئــة فــي مجــال النقــل الجماعــي ،ومــن أهمهــا متــرو
دبــي ،ومشــروع (مســار  ،)2020وتــرام دبــي ،والتطبيقــات
الذكيــة لخدمــات الهيئــة ،وخريطــة تربــط المعالــم
الســياحية فــي دبــي ،عــن طريــق المواصــات العامــة،
باســتخدام الباركــود ،للحصــول علــى معلومــات متنوعــة
للتنقــل ،باســتخدام المواصــات العامــة.
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شراكه استراتيجية
وحضــر ســعادة مطــر الطايــر االحتفــال الــذي نظمــه االتحاد
العالمــي للمواصــات العامــة ،بمناســبة مرور عشــر ســنوات،
علــى تأســيس مكتب االتحــاد العالمــي للمواصــات العامة،
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .
وجــرى خــال الحفــل تكريــم ســعادة مطــر الطايــر ،وذلــك
تقديــرًا لجهــود الهيئــة ،فــي دعــم االتحــاد لتأســيس
المكتــب ،وتأســيس مركــز الشــرق األوســط ،وشــمال أفريقيا
للنقــل المتميــز عــام  ،2012واالســتضافة الناجحــة للــدورة
التاســعة والخمســين للمؤتمــر الدولــي لالتحــاد العالمــي
للمواصــات العامــة ،والمعــرض المصاحــب ،لــه فــي قطــاع
النقــل والمواصــات فــي المــدن ،الــذي أقيــم تحــت شــعار:
«فلننطلــق  ..لتعزيــز النقــل الجماعــي» عــام .2011
يكتســب مؤتمــر ومعــرض االتحــاد العالمــي للمواصــات
العامــة أهميتــه ،مــن كونــه تجمعــا عالميــا ،يلتقــي فيــه

المتخصصــون فــي مجــال النقــل الجماعــي ،لعــرض أحــدث
مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا ،فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة،
إلنشــاء شــبكة الســكك الحديديــة واألنفــاق ،والتصاميــم
الداخليــة للقطــارات ،وأنظمــة الرفاهيــة ،إضافــة إلــى
حافــات المواصــات العامــة ،ووســائل النقــل البحــري ،كمــا
ُيعــد فرصــة ســانحة ،لص َّنــاع القــرار فــي قطــاع المواصــات
العامــة ،وغيرهــم مــن العامليــن فــي مجــال النقــل
الجماعــي ،الســتعراض آخــر التطــورات في مجــال المواصالت
العامــة ،واألنظمــة المؤسســية والتكنولوجيــا والسياســات
المؤسســية واالبتــكارات الصناعيــة فــي هــذا المجــال،
والخطــط الماليــة ،إضافــة إلــى مناقشــة أفضل الممارســات،
واالطــاع علــى التجــارب الناجحــة ،فــي مختلــف أنحــاء
العالــم ،كمــا يعــد المعــرض المصاحــب للمؤتمــر ،فرصــة
للمشــاركين مــن مختلــف دول العالــم ،لعــرض منتجاتهــم
وخدماتهــم وحلولهــم ،فــي مجــال المواصــات.

شــــراكـات
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الطايــر مع رٔييس هئية النقل في ميالنو

شــــراكـات

الطايــر خالل اجتماعة مع فالوش
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(القطارات) تستعرض في الكويت إنجاز المترو والترام
شــارك وفــد مــن مؤسســة القطــارات ،فــي ملتقــى الكويــت
للمشــاريع الكبــرى ،بورقــة عمــل حــول تصميــم وتنفيــذ مترو

وتــرام دبــي ،وأهــم الــدروس المســتفادة ،فــي تخطيــط
المشــاريع الكبــرى فــي إمــارة دبــي.

بلجيكا
التقــى رئيــس وأعضــاء اللجنــة العليــا لتنظيــم اســتضافة
مؤتمــر ومعــرض النقــل لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ،فــي العاصمــة البلجيكيــة بروكســل ،رئيــس وأعضاء
االتحــاد العالمــي للمواصــات العامــة ،وذلــك بهــدف تنســيق
الجهــود المشــتركة ،بيــن الجانبيــن ،وإطــاع االتحــاد علــى

آخــر المســتجدات المتعلقــة باســتعدادات هيئــة الطــرق
والمواصــات ،لتنظيــم المؤتمــر والمعــرض المصاحــب
لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،بدورته الخامســة
فــي العــام .2016

شــــراكـات
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لقاءات
حرصــت مختلــف القطاعــات ،والمؤسســات ،واإلدارات ،التابعــة لهيئــة الطــرق
والمواصــات فــي دبــي ،علــى التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة ،والخاصــة،
فــي إطــار سياســتها ،لتبــادل الخبــرات ،وتعزيــز الشــراكات ،مــع مختلــف
جهــات المجتمــع.

شــــراكـات
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خــال لقاء األصول والممتلكات مع وفد الصحة

لقاء إدارة التســويق واالتصال المؤسسي مع وفد بلدية دبي

شــــراكـات

عبد اهلل المدني مســتقبال وفد (االقامة وشؤون األجانب)

الشــٔون القانونية تبحث التعاون مع شرطة دبي
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وفــد تقنيــة المعلومات في (ديوا) خالل زيارة إدارة تقنية المعلومات

لقاء إدارة التســويق واالتصال المؤسسي مع وفد شرطة دبي

شــــراكـات

وفد وزارة التخطيط الســودانية في إدارة التطوير واألداء المؤسســي
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وفد جامعة (ســانت ماري) يطلع على مســيرة التميز المؤسسي

وفــود صحية تطمئن إلى إجراءات الفحص وإصدار التصاريح

شــــراكـات

االتحاد للقطارات تشــاهد أفضل الممارسات

اســتعراض أمن المعلومات مع طالبات (تقنية دبي)
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وفد من ( قطار االتحاد) يطلع على ســامة تشــغيل القطارات

مواصالت اإلمارات تســتعرض المقارنات المرجعية

شــــراكـات

خالل زيارة فريق إدارة المخاطر بســلطة واحة دبي للســيليكون

خالل زيارة منتســبي برنامج دبلوم التميز
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وفد وزارة االتصال الجزائرية

وفد (أدكو) يطلع على أفضل ممارســات النقل

شــــراكـات

خالل زيارة وفد من هندســة أمريكية الشارقة

خالل لقاء وفد مؤسســة محمد بن راشد لإلسكان

370

| التقرير السنوي لعام 2015

التقرير السنوي لعام | 2015

371

التدقيق الداخلي تطلع البلدية على أفضل الممارســات
(نســائية إينوك) في ضيافة (النسائية)

شــــراكـات

وفد ماليــزي يزور مركزي الحجز والتوزيع والتحكم بالحافالت
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خــدمـــات
تحــرص هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي ،علــى توســيع وتطويــر وتعزيــز
تطبيقاتهــا الذكيــة ،بمختلــف أنواعهــا وتقدمهــا إلــى الجمهــور مــن مختلــف
شــرائح المجتمــع ،انســجاما مــع توجهــات حكومــة دبــي ،ودعمــا لجهودهــا
الدؤوبــة والحثيثــة ،لتحويــل إمــارة دبــي إلــى أذكــى مدينــة فــي العالــم ،فــي
غضــون أقــل مــن ثــاث ســنوات ،إضافــة إلــى تعزيــز خدماتهــا التقليديــة.

خـــدمــــات
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خدمات الهيئة ذكية %100
انتهــت هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي مبكــرا ،مــن تحويل
جميــع خدماتهــا التــي تقدمهــا للمتعامليــن إلــى خدمــات
ذكيــة ،روعــي فــي تصميمهــا أن تكــون مبتكــرة وســهلة
االســتخدام ،حيــث أكملــت تحويــل  173خدمــة ُتقــدم عبــر
تســعة تطبيقــات ذكيــة تعمــل علــى كل أجهــزة الهواتــف
الذكيــة( :أندرويــد ،وأبــل ايفــون ،وبــاك بيــري ،والوينــدوز)،
ســعيا إلــى جعــل دبــي أفضــل مدينــة ذكيــة ،فــي أنظمــة
الطــرق والمواصــات ،علــى مســتوى العالــم.
ويأتــي إنجــاز هــذا المشــروع الحيــوي ،تنفيــذًا لمبــادرة
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي( ،رعــاه
اهلل) ،لتحويــل دبــي إلــى المدينــة األذكــى عالميــً خــال
ثــاث ســنوات ،كمــا يأتــي تنفيــذًا لتوجيهــات ســمو الشــيخ
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي،
رئيــس المجلــس التنفيــذي ،المشــرف علــى مبــادرة المدينــة
الذكيــة ،حيــث أن المدينــة الذكيــة التــي يريدهــا صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،هــي تلــك
التــي تضــع راحــة ورفاهيــة الســكان فــي بــؤرة اهتماماتهــا،

وتقــدم خدماتهــا بكفــاءة عاليــة ،مــن خــال التقنيــات
الحديثــة والمتطــورة ،ويعتبــر التنقــل الذكــي أحــد أهــم
أعمــدة المــدن الذكيــة.
وفــور إعــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،مبــادرة تحويــل دبــي لمدينــة ذكية ،وضعــت هيئة
الطــرق والمواصــات ،خريطــة طريــق للتحــول للمدينــة
الذكيــة ،وتتضمــن هــذه الخطــة إطــاق مــا ال يقــل عــن 200
خدمــة ذكيــة علــى أجهــزة الهواتــف الذكيــة ،فــي نهايــة
عــام  ،2015وتنفيــذ مــا مجموعــه  22مبــادرة ومشــروعا،
دعمــً لمبــادرة تحــول دبــي لمدينــة ذكيــة ،ووضعــت الهيئــة
فــي قمــة أولوياتهــا عنــد تحويــل خدماتهــا الذكيــة ،أن
تتســم تطبيقاتهــا باالبتــكار واإلبــداع والســهولة فــي
االســتخدام ،بحيــث تحقــق الســعادة لمســتخدمي
التطبيــق الذكــي ،فأعــادت هندســة وتصميــم  36مــن
الخدمــات ،التــي جــرى تحويلهــا لخدمــات ذكيــة ،كمــا
أشــركت طالبــا مــن خمــس جامعــات وعــدة شــركات ،فــي
تصميــم الخدمــات الذكيــة وتجربتهــا.

وبلــغ إجمالــي عــدد الخدمــات التــي جــرى تحويلهــا إلــى
خدمــات ذكيــة  173خدمــة ذكيــة ،موزعــة علــى  3فئــات
رئيســة هــي :مســتخدمو الطــرق ( 83خدمة) ،ومســتخدمو
المواصــات العامــة ( 31خدمــة) ،وقطــاع األعمــال (59
خدمــة) ،وبلــغ إجمالــي عــدد عمليــات تحميــل أو تنزيــل
التطبيقــات قرابــة مليونــي عمليــة ،فيمــا بلــغ إجمالــي عــدد
المعامــات التــي جــرى إنجازهــا عبــر التطبيقــات الذكيــة،
قرابــة  260ألــف معاملــة ،وبلــغ عــدد التذاكــر اإللكترونيــة
للمواقــف ،عــن طريــق الرســائل النصيــة ،خــال الفتــرة مــن
أكتوبــر  2014وحتــى مــارس  2015أكثــر مــن  13مليــون
تذكــرة الكترونيــة ،وحققــت الهيئــة نســبة رضــا عاليــة ،علــى
التطبيقــات الذكيــة ،بلغــت  4.3مــن .5
وأولــت هيئــة الطــرق والمواصــات جانــب االبتــكار واإلبــداع،
فــي تصميــم وتنفيــذ التطبيقــات الذكيــة عنايــة خاصــة،
حيــث جــرت إضافــة وتطويــر أكثــر مــن ثمانــي خصائــص
إبداعيــة ،أهمهــا خاصيــة مســح الرمــز (الباركــود) لبيانــات
المركبــة ،وخدمــة (أم ســتور  )m-Storeوهــي محفظــة
إلكترونيــة ،ضمــن التطبيق الذكــي( :الســائقون والمركبات)،

تتيــح للمتعامليــن االطــاع علــى رخصــة القيــادة الخاصــة
بهــم ،وملكيــة المركبــات ،وشــهادات األرقــام المم ّيــزة،
ويجــري ربطهــا إلكترونيــا بالملــف المــروري ،حيــث بإمــكان
المتعامــل أن يقدمهــا وثيقــة رســمية ،مــن جهــازه
الذكــي عنــد الحاجــة ،وكذلــك خاصيــة النقــاط الخضــراء،
والمحادثــة المباشــرة ،والســاعات الذكيــة ،وخدمــة تجديــد
رســم تذكــرة المواقــف ،وتوفيــر بيانــات ومواقــع مواقــف
المبانــي المتعــددة الطوابــق الشــاغرة فــي إمــارة دبــي،
ووضعيــة المواقــف الشــاغرة فــي دبــي مــول ،ضمــن قائمــة
وخريطــة تفاعليــة ،وكذلــك خدمــة دفــع رســوم المواقف،
مــن خــال البطاقــات االئتمانيــة ،دون دفــع رســوم الرســائل
النصيــة ( 30فلســا) ،التــي يتحملهــا المتعامــل ،ممــا يعنــي
تقليــل التكلفــة علــى المســتخدمين.
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الموقع اإللكتروني يخدم ذوي اإلعاقة البصرية
دشــن ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس
المديريــن ،بحضــور عــدد مــن المديريــن التنفيذييــن النســخة
المطــورة مــن الموقــع اإللكترونــي للهيئــة ،www.rta.ae
الــذي جــرى إعــادة تصميــم صفحتــه الرئيســة ،والصفحــات
األكثــر اســتخداما ،بنــاء علــى دراســة شــاملة للموقــع،
روعــي فيهــا تلبيــة احتياجــات المتعامليــن ،وســرعة
الوصــول للخدمــات األكثــر اســتخدامًا.
ويأتــي تطويــر الموقــع اإللكترونــي للهيئــة في إطــار جهود
هيئــة الطــرق والمواصــات ،لتلبيــة متطلبــات المدينــة
الذكيــة ،التــي تضــع ســعادة ورفاهيــة الســكان ،فــي بــؤرة
اهتماماتهــا ،مــن خــال تقديــم خدماتهــا بكفــاءة عاليــة.
وجــرت إعــادة هيكلــة الموقــع اإللكترونــي الجديــد،

وتقســيم خدمــات الهيئــة ،حســب فئــة المتعامليــن
فــي القائمــة الرئيســة وهــي( :الســائقون والمركبــات،
ومســتخدمو المواصــات العامــة ،وقطــاع األعمــال) ،كمــا
جــرى أخــذ آراء ومالحظــات واقتراحــات متصفحــي الموقع،
وتفعيــل خاصيــة اإلعاقــة البصريــة ،التــي تتيــح للمعاقيــن
بصريــً تصفــح الموقــع ،واالطــاع علــى محتوياتــه بــكل
ســهولة ،بغــض النظــر عــن درجــة إعاقتهــم البصريــة ،كمــا
أن إطــاق هــذه الخدمــة ،يأتــي فــي إطــار حــرص الهيئــة،
علــى الوصــول لمختلــف شــرائح المجتمــع ،وتحديــدا
المعاقيــن ،باعتبارهــم جــزءًا مــن المجتمــع ،حيــث تســعى
الهيئــة دومــا ،وفــي نطــاق اســتراتيجياتها ومســؤولياتها
نحــو المجتمــع ،لتوفيــر كل احتياجــات هــذه الفئــة الهامــة،
والتواصــل معهــا ،والعمــل علــى دمجهــا فــي المجتمــع.
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(شاركني) بخمس لغات
أطلــق ســعادة مطــر الطايــر ،التطبيــق الذكــي (شــاركني
 )sharekniالــذي ُيتيــح لألفــراد المشــاركة فــي مركبــة
واحــدة فــي التنقــل من وإلــى مقــار العمل ،حيــث يمكنهم
مــن خــال التطبيــق ،تســجيل بياناتهــم للقيــام برحالتهــم،

بالتشــارك فــي مركبــة واحــدة ،ويجــري اســتخراج التصريــح
إلكترونيــً ،ويتوفــر التطبيــق حاليــً باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة ،وســيجري فــي الفتــرة القريبــة القادمــة،
إضافــة اللغــات الصينيــة والفلبينيــة واألوردو.
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إنهاء إجراءات السفر من مركبات األجرة
أجــرت مؤسســة تاكســي دبــي بهيئــة الطــرق والمواصــات،
دراســات لتوفيــر خدمــة للمســافرين تســمح لهــم بإنهــاء
إجــراءات الســفر واألمتعــة ،أثنــاء وجودهــم فــي مركبــات
األجــرة ،بالتعــاون مــع مطــارات دبــي ،تلبيــة الحتياجــات
ومتطلبــات المســافرين ،بســهولة ومرونــة وتوفيــر
الخدمــات الراقيــة ،ممــا يتماشــى مــع اســتراتيجية حكومــة

دبــي ،بإســعاد النــاس.
وجــرى عــرض هــذه المبــادرة علــى مطــارات دبــي ،والقــت
ترحيبــا كبيــرا ،حيــث أنهــا لــم تطبــق مــن قبــل فــي أي
مطــار بالعالــم ،أو أي شــركة تعمــل فــي مجــال مركبــات
األجــرة ،وجــار التنســيق ودراســة أطــر التطبيــق.

(أتمتة)
أتمتــت الهيئــة عــددا مــن خدماتهــا فــي مجــال خدمــة
العمــاء ،فــي إطار اســتراتيجيتها الرامية إلى تســهيل تقديم
خدماتهــا ،عبــر أفضــل الوســائل التقنية وأيســرها ،واســتجابة

لتوجيهــات الحكومــة الرشــيدة ،بجعــل اإلمارة أذكــى مدينة
فــي العالــم خــال ثالث ســنوات ،إلــى جانــب التزامهــا بمبادرة
المدينــة الذكيــة ،التــي أطلقتهــا حكومــة دبــي.

حجز للتاكسي المائي إلكترونيا
أطلقــت مؤسســة المواصــات العامــة خدمــة «الحجــز
المســبق للتاكســي المائــي» ،عبــر موقعهــا اإللكترونــي ،على
المتنوعــة،
شــبكة اإلنترنــت ،لتضــاف إلــى باقــة خدماتهــا
ّ
المقدمة إلــى الجمهور،
وذلــك بهــدف تعزيز هــذه الخدمــات
ّ
مــن مختلــف شــرائح المجتمــع.

طرحــت مؤسســة الترخيــص خــال مزادهــا اإللكترونــي
الثالثيــن ،باقــة مــن األرقــام المميــزة التــي بلــغ عددهــا 300
رقــم ،تضمنــت ألول مــرة الفئــة ( ،)Pإضافــة إلــى الفئــات:

( ،),A,B,I,J,K,L,M,N,Oوذلــك مــن أجــل تلبيــة رغبــات مختلف
شــرائح المجتمــع.

(محفظتي) ضمن التطبيق
الذكي (السائقون
والمركبات)
أطلقــت الهيئــة خدمــة (محفظتــي) اإللكترونيــة ،ضمــن
التطبيــق الذكــي (الســائقون والمركبــات) ،وذلــك فــي
خطــوة مهمــة ،لتعزيــز باقــة خدماتهــا عمومــا ،وخدماتهــا
الذكيــة علــى وجــه الخصــوص.
وتقــدم خدمــة (محفظتــي) عــددا مــن المزايــا والفوائــد،
منهــا تمكيــن المتعامــل مــن االطــاع علــى رخصــة القيــادة
الخاصــة بــه ،وملكيــة المركبــات ،وشــهادات األرقــام
المم ّيــزة ،ويجــري ربطهــا إلكترونيــا بالملــف المــروري ،حيــث
بإمــكان المتعامــل أن يقدمهــا وثيقــة رســمية مــن جهــازه
الذكــي عنــد الحاجــة ،وهذه الميــزة أي تقديــم (محفظتي)
وثيقــة رســمية ،تدعــم كثيــرا توجهــات الحكومــة ،فــي
فعــال
بلــورة أفضــل التطبيقــات الذكيــة ،وتســهم بشــكل ّ
وواضــح ،فــي تحويــل مدينــة دبــي إلــى أذكــى مدينــة فــي
العالــم ،خــال أقــل مــن ثــاث ســنوات.
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وأصبــح بإمــكان رواد التاكســي المائــي ،الدخــول إلــى الموقع
اإللكترونــي للهيئــة ،فــي أي وقــت واتبــاع خطــوات بســيطة
وســريعة ،إلتمــام حجــز التاكســي المائــي ،فــي األوقــات ،التي
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شهادات عدم الممانعة
أطلقــت إدارة ترخيــص المركبــات ،بمؤسســة الترخيــص،
مشــروع التحميــل التلقائــي للموافقــات ،وشــهادات
عــدم الممانعــة ،بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة
والخاصــة ،وذلــك خــال االجتمــاع مــع ممثليهــم ،وهــم
وزارة الخارجيــة ،وشــرطة دبــي و(إدارة نظــم الحمايــة)،

إسعاد الموظفين عبر أتمتة الخدمات الداخلية
والدفــاع المدنــي ،و»جافــزا» جبــل علــي ،وســلطة المنطقــة
الحــرة للتكنولوجيــا واالعــام ،وهيئــة اإلمــارات للمواصفــات
والمقاييــس ،ومركــز تجهيــز حقــول النفــط ،ونــادي اإلمــارات
للســيارات والســياحة ،حيــث جــرى توضيــح آليــة المشــروع
المزمــع تطبيقــه العــام المقبــل (.)2016

ســلكت إدارة الخدمــات اإلداريــة الطريــق الذكيــة ،لضمــان
إســعاد موظفــي الهيئــة ،وذلــك عبــر تطويــر أســاليب
تقديــم الخدمــات الداخليــة ،التــي تقدمهــا عــن طريــق
مركــز دعــم الخدمــات ،وأتمتهــا ،وفتــح قنــوات ذكيــة
لتلقــي طلبــات الخدمــة ،عــن طريــق التطبيقــات الذكيــة

للهيئــة ،المتوفــرة علــى األجهــزة والهواتــف الذكيــة،
إضافــة لتعزيــز قنــوات التواصــل المعتــادة كالبريــد
اإللكترونــي ،ومركــز االتصــال ،التــي تقــدم خدماتهــا علــى
مــدار الســاعة ،وفــي جميــع أيــام األســبوع.

البوابة اإللكترونية الخارجية لنظم المعلومات الجغرافية

التطبيقات الذكية ترفع درجة أمان المواصالت العامة

أطلقــت الهيئــة البوابــة اإللكترونيــة الخارجيــة لنظــم
المعلومــات الجغرافيــة ،)https://gis.rta.ae( :التــي
تتيــح لموظفــي الهيئــة فقــط الدخــول إلــى بوابــة نظــم
المعلومــات الجغرافيــة ،أثنــاء وجودهــم فــي المواقــع
الخارجيــة ،باســتخدام الهواتــف الذكيــة واألجهــزة
اللوحيــة ،مــن خــال اســم مســتخدم وكلمــة مــرور خاصــة
بــكل موظــف.

ســاهمت المبــادرات والتطبيقــات الذكيــة التــي أطلقتهــا هيئــة الطــرق والمواصــات فــي راحــة عمالئهــا ،مــن مســتخدمي
المواصــات العامــة ،وتجنيبهــم أيــة متاعــب ،قــد يتعرضــون لهــا ،خــارج منظومــة مواصالتهــا.

وتســمح هــذه البوابــة لموظفــي الهيئــة باســتعراض
البيانــات الجغرافيــة المختلفــة المتوفــرة فــي الهيئــة،
إضافــة إلــى الصــور الجويــة ،وصــور األقمــار االصطناعيــة
المحدثــة ،كمــا تســمح بإجــراء عمليــات بحــث واســتعالم
وتحليــل ،عــن المعالــم الجغرافيــة ،وطباعــة الخرائــط
وإصــدار التقاريــر.

يســمح للعميــل بحجــز مركبــات األجــرة عبــر الهواتــف
الذكيــة بكبســة زر ،ثــم هــز الهاتــف لتصــل إليــه أقــرب
مركبــة أجــرة ،تتعــرف إلــى موقعــه تلقائيــا ،فضــا عــن
أن التطبيــق يتيــح للعميــل إمكانيــة االطــاع علــى جميــع
رحالتــه الســابقة ،ممــا يســاعد بفعاليــة علــى البحــث عــن
مفقوداتــه ،بمركبــات األجــرة.

نظام أمان
نظــام (أمــان) يســاعد علــى الســيطرة التامــة ،على ســرعات
مركبــات األجــرة فــي دبــي ،التــي تصــل إلــى نحــو  9آالف
مركبــة ،حيــث يمنــح النظــام فتــرة ســماح للســائق ،تصــل
إلــى ( ) 60ثانيــة ،لكــي يخفــض ســرعته للحــد المســموح.

النظام اآللي إلدارة ومراقبة
حركة الحافالت

نظام المجدمي
نظــام المجدمــي ( )D8يتيــح احتســاب فتــح العــداد،
بتعرفــة العبــور إلــى الشــارقة ،وباقــي اإلمــارات بشــكل آلــي،
وهــي مقــدرة بـــعشرين درهمــا ،ممــا يجنــب المســتخدم
أيــة محــاوالت للتحايــل ،ويحقــق لــه االرتيــاح النفســي.

تنوع وسائل الدفع

خـــدمــــات

كمــا تتميــز البوابــة بإمكانيــة تحريــر البيانــات الجغرافيــة،
ّ
يمكــن
دون اســتخدام أيــة برمجيــات متخصصــة ،ممــا
الموظفيــن مــن تحديــث المعالــم الجغرافيــة وبياناتهــا
الوصفيــة ،أثنــاء وجودهــم فــي المواقــع الخارجيــة،
باســتخدام نظــام المواقــع العالمــي ( ،)GPSالمتوفــر فــي
األجهــزة الذكيــة ،واألجهــزة اللوحيــة.

(التاكسي الذكي)

الكفــاءة التشــغيلية ومســتوى األداء ،والتحكــم فــي ســير
عمــل الحافــات ،مــن خــال أنظمــة مالحيــة متطــورة،
ومرتبطــة باألقمــار االصطناعيــة ،ومتصلــة بمركــز التحكــم
بالحافــات ،الــذي يعمــل علــى مــدار الســاعة.

لدفــع تعرفــة المواصــات العامــة ،لــدى العميــل قنــوات
ذكيــة كثيــرة ،منهــا بطاقــة نــول وبطاقــة االئتمــان ،وهــذه
الخدمــات مطبقــة علــى جميــع مركبــات األجــرة ،وعلــى
جميــع الحافــات.

يســاعد علــى زيــادة التــزام الحافــات بالمواعيــد ،ورفــع
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تحديث (وجهتي)
أجــرت الهيئــة تحديثــات علــى تطبيــق (وجهتــي) ،تتيــح
لمســتخدمي المتــرو والحافــات ،عبــر هواتفهــم الذكيــة،
معرفــة أســماء المحطــات التــي يمــرون بهــا ،طــوال
رحلتهــم علــى متــن وســيلة التنقــل ،وإمكانيــة اســتخدامه
باللغــة العربيــة علــى هواتــف (آيفــون) وآندرويــد وبــاك
بيــري ،وبذلــك يعتبــر التطبيــق أول مخطــط رحــات باللغــة
العربيــة علــى مســتوى العالــم ،وكذلــك دمــج التعريــب مع
نظــام (وينــدوز) ،وذلــك للمــرة األولــى علــى مســتوى الشــرق
األوســط ،والثانيــة عالميــً بعــد جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة،
وأنــه جــرى أيضــا تعزيــز (وجهتــي) ،بتقنيــة (الواقــع
االفتراضــي) ،حيــث تعمــل هــذه الخاصيــة علــى خلــق بيئــة
تفاعليــة ،تقــوم علــى تجســيد الواقــع الحقيقــي ،ودمجــه
مــع التطبيــق ،بحيــث يمكــن للمســتخدم تحديــد أماكــن
مواقــف وخطــوط حافــات المواصــات العامــة ،ورحــات
المتــرو ،بصــورة حيــة وفوريــة ،فضــا عــن الحصــول علــى
المعلومــات والمواعيــد
والمســافة المتعلقــة
بهــم تلقائ ًيــا ،مــن مــكان
مســتخدم التطبيــق،
وذلــك بمجــرد توجيــه
كاميــرا هاتفــه الذكــي،
ألي جهــة ومــن أي
موقــع يكــون فيــه.

وأعــد فريــق العمــل فــي الهيئــة دراســة مبــادرة التأجيــر
الذكــي ،وذلــك اســتنادًا لدراســة أفضــل الممارســات
العالميــة ،لهــذا النــوع مــن تأجيــر المركبــات ،وطــور الفريــق
االســتراتيجية المبدئيــة ،إلمكانيــة تطبيــق المبــادرة فــي
إمــارة دبــي ،ودرس تأثيــر تطبيــق المبــادرة فــي الســامة
المروريــة ،مــع تحديــد نمــوذج العمــل األنســب للتطبيــق.

وتضــاف هــذه التحديثــات
للتطبيــق ،الــذي يوفــر
كل المعلومــات التــي
يحتاجهــا مســتخدمو
العامــة:
المواصــات
والمتــرو،
(الحافــات،

وتتمحــور المبــادرة حــول اســتئجار مركبــة لفتــرة قصيــرة،
بحــد أقصــى ســت ســاعات ،وذلــك عــن طريــق التطبيقــات
الذكيــة علــى الهواتــف ،أو عبر اإلنترنــت أو عبر الهاتــف ،ويكون
اســتالم المركبــة مــن مــكان عــام دون الحاجــة لوجــود
موظفيــن ،وعنــد االنتهــاء منهــا يعيدهــا المســتأجر إلــى
المواقــع المحــددة ،التــي تكــون بالقــرب من محطــات المترو.
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أطلقــت الهيئــة مبــادرة «أجهــزة الخدمــة الذاتيــة» لســائقي
مؤسســة المواصــات ،وهــي أجهــزة مرتبطــة بنظــام
المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي ،وذلــك مــن منطلــق حرص
إدارة شــؤون الســائقين ،علــى تحســين وتطويــر الخدمــات
المقدمــة لســائقي الحافــات العامــة.

التأجير الذكي
درســت الهيئــة بشــكل مفصــل تطبيــق مبــادرة (التأجيــر
الذكــي) ،وهــي مركبــات مخصصــة لتســهيل تنقــل ركاب
وســائل النقــل الجماعــي ،وتحديــدًا متــرو دبــي للوصــول
إلــى وجهاتهــم النهائيــة ،وتســهم هــذه المبــادرة فــي
زيــادة نســبة مســتخدمي وســائل النقــل الجماعــي ،وتقليــل
نســبة امتــاك المركبــات ،وتقليــل االنبعاثــات الكربونيــة.

دعــت الهيئــة عمالءهــا ،إلــى االلتــزام باســتخدام
شــهادات المركبــات المطبــوع عليهــا الرابــط اإللكترونــي
الخاصــة بالمالــك األول والتســفير ،تجنبــا لتحمــل أيــة
مســؤولية تعيــق معامالتهــم ذات الصلــة عنــد المنافــذ
الحدوديــة.
وأطلقــت الهيئــة خدمــة الشــهادات الورقيــة الخاصــة
بالتســفير المطبــوع عليهــا رابــط إلكترونــي ،للتأكــد مــن
صحــة الشــهادة عنــد اســتخدامها فــي المنافــذ الحدودية،
وذلــك فــي إطــار حرصهــا علــى تفــادي أي محــاوالت تزويــر
للمســتندات الرســمية ذات العالقــة بالمركبــات.

تفتيش ذكي على المواقف
العامة
اســتحدثت الهيئــة
تطبيقــً ذكيــً جديــدًا،
يتيــح لمفتشــي
المواقــف التعــرف
بســرعة وســهولة،
إلــى المركبــات غيــر
الملتزمــة بقانــون
تنظيــم المواقــف
العامــة فــي اإلمارة،
مــن خــال الهواتف
الذكيــة ،وذلك
في إطــار ســعيها
المتواصــل لتقديــم
أفضــل الوســائل
وأيســرها للمســتفيدين
مــن هــذه الخدمة.

خـــدمــــات
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والنقــل البحريــن والتــرام) ســواء كانــوا ســكانًا أو زوارًا أو
ســياحًا فــي إمــارة دبــي ،مــن ناحيــة مواعيــد وصــول وســيلة
النقــل المعنيــة ،والزمــن المســتغرق لوصولهــا ،والتعرفــة
المقــررة بشــأنها ،وإرشــادات التوجــه للجهــة المطلوبــة،
فضــ ً
ا عــن التنبيــه حــال حــدوث أي تأخيــر ،حيــث يعمــل
(وجهتــي) ضمــن إحداثيــات األقمــار االصطناعيــة ،للوصــول
إلــى مــكان العميــل حيــن يبــدأ التطبيــق علــى الهاتــف
الذكــي للعميــل ،فيحصــل علــى كل تفاصيــل الوجهــة
التــي يريدهــا ،ووضــع المعنيــون الســياح فــي االعتبــار
عنــد تصميــم التطبيــق ،حيــث يوفــر إرشــادات اســتخدام
المواصــات العامــة فــي دبــي ،للوصــول إلــى وجهتهــم
مــن موقعهــم الحالــي ،كمــا جــرى وضــع حالــة عــدم
توفــر اإلنترنــت فــي الحســبان حيــث يمكــن للعميــل ،مــن
خــال التطبيــق ،حفــظ جــداول الرحــات المطلوبــة فــي
الهاتــف ،واســتخدام بياناتهــا وقتمــا يشــاء.

مبادرة أجهزة الخدمة
الذاتية لسائقي الحافالت
العامة

شهادات التسفير الذكية

التقرير السنوي لعام | 2015

389

ذكاء!
سالك أكثر
ً

تحول إلكتروني مالي ذكي

أضافــت الهيئــة خدمــات جديــدة إلــى تطبيــق ســالك
ذكاء ،فــي إطــار زيــادة فوائــد ومزايــا
الذكــي ،ليصبــح أكثــر
ً
التطبيــق ،خاصــة فــي ظــل تزايــد عــدد مســتخدميه ،الــذي
تجــاوز منــذ إطالقــه إلــى نصــف مليــون مســتخدم.

نفــذت اإلدارة الماليــة خطــة للتحــول اإللكترونــي الذكــي
لمعامالتهــا الماليــة ،وهــي خطــوة رائــدة علــى مســتوى
حكومــة دبــي ،تتمثــل فــي  23مبــادرة إلنجــاز اإلجــراءات
الماليــة بشــكل إلكترونــي وذكــي ،اعتمــادًا علــى أحــدث

األنظمــة التقنيــة ،ودون االســتعانة بــاألوراق ،فــي إنجــاز
الخدمــات التــي تقدمهــا للمتعامليــن الداخلييــن
والخارجييــن ،تماشــيًا مــع مبــادرة المدينــة الذكيــة ،ودعــم
الغايــات االســتراتيجية للهيئــة.

فقــد أضافــت خدمــة بحــث وتقديــم ومتابعــة طلبــات
االعتــراض علــى مخالفــات ســالك ،وتســجيل بطاقــة ســالك،
وتحديــث البيانــات الشــخصية( :رقــم الهاتــف المتحــرك،
وإضافــة رقــم هاتــف جديــد) ،وعــرض الكشــف الشــهري
للرحــات ،وإعــادة التعبئــة.

خرائط ثالثية األبعاد
انتهــت مؤسســة المواصــات العامــة بالهيئــة ،مــن تركيــب
خرائــط ثالثيــة األبعــاد ،لخطــوط الحافــات العامــة فــي
( )16مــن محطــات الحافــات ،ضمــن أعمــال تطويــر جميــع

هــذه المحطــات ،فــي إمــارة دبــي ،ترجمــة لمســاعي الهيئــة
إلســعاد الجمهــور ،مــن مرتــادي الحافــات العامــة ،وذلــك
مــن خــال تســهيل اســتخدام هــذه الخدمــة فــي اإلمــارة.

خـــدمــــات
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خدماتنا في جيتكس 35

المظالت الذكية

كشــفت الهيئــة عــن حزمــة جديــدة مــن الخدمــات الذكيــة ،التــي تقدمهــا للمتعامليــن ،فــي الــدورة  35من معــرض جيتكس
لعــام  ،2015وهــو المعــرض األكبــر لإللكترونيــات االســتهالكية ،فــي الخليــج العربــي والمنطقــة العربيــة ،وشــارك فيــه 3900
شــركة وجهــة حكوميــة وخاصــة ،مــن داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وخارجهــا ،وتعــرض أحــدث تقنياتهــا فــي
قطــاع االتصــال والهواتــف النقالــة الذكيــة ،والحلــول التقنيــة واالبتــكارات فــي هــذا المجــال.

بــدأت الهيئة تنفيــذ  100مظلة مكيفة ذكية ،لمســتخدمي

المتكاملــة (دو) ،وكذلــك خدمــة بيــع وإعــادة تعبئــة

حافــات المواصــات العامــة ،بالتعــاون مــع شــركة (رايــت

بطاقــات (نــول) ،وتعبئــة رصيــد الهواتــف المتحركــة،

أنجــل) ،حيــث جــرى تركيــب  50مظلــة فــي العــام الماضــي

وخدمــة دفــع فواتيــر الجهــات الحكوميــة ،وخدمــة

 ،2015و 50مظلــة أخــرى ،فــي شــهر ينايــر .2016

شــحن الهواتــف المتحركــة ،إضافــة إلــى جهــاز (الكيوســك

المول الذكي

توفــر المظلــة الذكيــة ،خدمــات واســعة ،لمســتخدمي
الحافــات ،ومنهــا خدمــة اإلنترنــت المجانــي (واي فــاي

يعــد (المــول الذكــي) الــذي تنفــذه هيئــة الطــرق

وســيكون البــدء فــي تفعيــل المشــروع ،مــن خــال بيــع
المــواد الغذائيــة ،بعدهــا ســيجري إضافــة منتجــات
أخــرى ،مثــل المالبــس واإللكترونيــات ،كمــا ســيجري وضــع
شاشــتين ذكيتيــن (كيوســك) ،تتوفــر فيهمــا الخدمــات
نفســها ،وذلــك لتوفيــر الخصوصيــة للمتعامليــن.

تســعة أمتــار ،بحيــث يمكــن لشــخصين تنفيــذ عمليــة

العميــل يمكنــه عبــر (المــول الذكــي) ،اختيــار احتياجاتــه من
المنتجــات المعروضــة ،عبــر وضعهــا فــي ســلة التســوق ،ثم
دفــع قيمــة المشــتريات عبــر البطاقــة االئتمانيــة ،ويكــون
إيصــال البضاعــة فــي التوقيــت والمــكان ،اللذيــن يحددهمــا
العميــل ،وتــدرس الهيئــة خيــارات أخــرى للدفــع ،مثــل بطاقة
(نــول) أو مــن خــال الهاتــف الجــوال( :رصيــد اتصــاالت).

والمواصــات ،بالتعــاون مــع مؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت:
(اتصــاالت) ،إحــدى المبــادرات اإلبداعيــة ،التــي تقــدم حلــوال
ذكيــة ،لمســتخدمي المتــرو فــي التســوق عبــر شاشــة
رقميــة تفاعليــة ،ثالثيــة األبعــاد ،عاليــة الجــودة مســاحتها
الشــراء فــي الوقــت نفســه ،وســيجري تطبيــق المبــادرة،
فــي خمــس محطــات متــرو ،منهــا أربــع محطــات علــى
الخــط األحمــر ،هــي مــول اإلمــارات ،ودامــاك العقاريــة،
ومدينــة دبــي لإلنترنــت ،وبنــك أبوظبــي التجــاري ،ومحطــة
واحــدة علــى الخــط األخضــر ،هــي محطــة بنــي يــاس.

اإلمــارات) ،وذلــك بالتعــاون مــع شــركة اإلمــارات لالتصــاالت

الذكــي) ،وشاشــات تفاعليــة للدعايــة واإلعــان ،وشاشــات
لتوفيــر المعلومــات ،عــن خدمــات الهيئــة ،إلــى جانــب بيــع
المرطبــات ،والوجبــات الخفيفــة.

خـــدمــــات
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نول أكثر ذكاء

نظام الرقابة الذكي

طــرح خدمــة إصــدار بطاقــة نــول الشــخصية( :البطاقــة

وطرحــت الهيئــة خــال المعــرض نظــام الرقابــة الذكــي،

زيــادة الكفــاءة التشــغيلية لألســطول ،وزيــادة معــدل رضــا

الزرقــاء ،والذهبيــة والفضيــة) ،بشــكل مباشــر باســتخدام
ّ
وتمكــن هــذه الخدمــة المتعامليــن ،مــن
بطاقــة الهويــة،

وهــو نظــام إلكترونــي يعــد األول مــن نوعــه فــي المنطقــة،

الســائقين ،وكذلــك توجيــه الســائق ومعالجــة الخلــل

يجــري خاللــه متابعــة أداء الســائقين ،والمركبــات ،بطريقــة

بشــكل فــوري.

اختصــار فتــرة الحصــول علــى بطاقــة (نــول الشــخصية)،

إلكترونيــة ،دون تدخــل العنصــر البشــري ،ممــا يضمــن

مــن  14يومــً إلــى  15دقيقــة ،وكذلــك (الســاعات
الذكيــة) ،وهــي بطاقــة (نــول) علــى شــكل ســاعات ،أو
إكسســوارات بإمــكان المســتخدم اقتنائهــا ،بــدل البطاقــة
البالســتيكية ،بحيــث تتناســب مــع نمــط حيــاة المســتخدم،
وتكــون عمليــة وأنيقــة ،فــي الوقــت ذاتــه ،ومــن الخدمــات
المبتكــرة ،التــي طرحتهــا الهيئــة ،ميــزة اســتخدام بطاقــة
الهويــة كبطاقــة نــول ،مــن خــال دمــج بطاقــات( ،نــول
الشــخصية) ببطاقــات الهويــة اإلماراتيــة ،وبالتالــي إمكانيــة
دفــع تعرفــة اســتخدام وســائل المواصــات العامــة مــن
خــال بطاقــة الهويــة المدمجــة.

التطبيقات
كمــا جــرى عــرض التطويــر فــي التطبيقــات الذكيــة للهيئة ،باســتخدام تقنيــة االتصــال الالســلكي ( ،)NFCحيث طرحــت ألول مرة

التخلص من عيوب المركبات
وجــرى عــرض نظــام التخلــص مــن عيــوب المركبــات،

تصنيــف المركبــات علــى الطريــق ،حســب درجــة الخطــورة،

والحفــاظ علــى ســامة الطــرق ،وهــي أجهــزة توضــع

ثــم يجــري اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بطريقــة اســتباقية،

علــى المركبــات الثقيلــة ،فــي دبــى ،ممــا يســاعد علــى

للحفــاظ علــى ســامة مســتخدمي الطريــق.

جهاز محاكاة
الــذي ُيتيــح لألفــراد المشــاركة فــي مركبــة واحــدة ،فــي

كذلــك عـُــرض جهــاز محــاكاة ،يســمح للــزوار بتجربــة
القيــادة فــي مختلــف األجــواء ،حســب طلبهــم ،ومــن

التنقــل مــن وإلــى مقــار العمــل ،حيــث يمكنهــم مــن خــال

ثــم الحصــول علــى نتيجــة أدائهــم ،وكذلــك الشاشــات

التطبيــق ،تســجيل بياناتهــم للقيــام برحالتهــم ،بالتشــارك

التفاعليــة الذكيــة ،فــي مركبــات األجــرة ،وإضافــة خدمــة

فــي مركبــة واحــدة.

(واي فــاي) ،فــي مركبــات األجــرة ،وتطبيــق (شــاركني)،

خدمــة اســتخدام بطاقــة (نــول) ،فــي عمليــات الدفــع اإللكتروني ،للخدمــات الذكية فــي تطبيقــات الهيئة ،كتطبيق الســائقين
والمركبــات،

وتطبيــق

خدمــات

ســالك ،وتطبيــق المواقــف الذكيــة،
وتطبيــق المواصــات العامــة ،كمــا

خـــدمــــات

جــرت إضافــة محــور االبتــكار ،فــي
التطبيــق الرئيــس للهيئــة ،لتكــون
بذلــك أول جهــة حكوميــة تضيــف
االبتــكار لتطبيقاتهــا.
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نافذتي

التجديد الذكي
أطلقــت هيئــة الطــرق والمواصــات خدمــة (التجديــد

االزدحامــات الناجمــة عــن زيــارات مندوبــي الشــركات،

بلــغ عــدد المعامــات التــي أنجزتهــا هيئــة الطــرق

ومركــز المنــارة ،ومركــز العويــر ،وتســجيل الطــوار ،وتســجيل

الذكــي) ،لمركبــات الشــركات عــن طريــق الموقــع

لمراكــز خدمــة العمــاء ،والمبنــى الرئيــس للهيئــة ،التــي

والمواصــات ،عبــر مبــادرة (نافذتــي) المتمثلــة بالكشــك

البرشــاء ،وصناعيــة القصيــص  ،3ومركــز شــامل المحيصنــة،

اإللكترونــي للهيئــة ،فــي إطــار ســعيها الدائــم لمبــادرة

ترغــب فــي تجديــد ملكيــة أســطولها مــن المركبــات،

الذكــي ،عشــرات آالف المعامــات حتــى نهايــة العــام

ومركــز تمــام  -الكنــدي ،ومركــز تســجيل  -القصيــص،

المدينــة الذكيــة ،التــي أطلقتهــا حكومــة دبــي ،وجعــل
دبــي المدينــة األذكــى علــى مســتوى العالــم ،فضــا عــن

ويـــشترط للحصــول علــى الخدمــة أن تكون المركبــة مؤمنا
ُ

الماضــي  ،2015وتصــدرت خدمــة ترخيــص المركبــات

ومركــز واصــل بالحصــا ،ومركــز الكرامــة ،ومركــز الطــوار.

عليهــا ،وأن يكــون جــرى االنتهــاء مــن الفحــص الفنــي،

حرصهــا علــى تقديــم خدمــات ،تمتــاز بالــذكاء التقنــي.

وأن تمتلــك الشــركة حســابا فــي المحفظــة اإللكترونيــة،

دفــع بطاقــات المواقــف الموســمية ،بمعــدل  %30تقريبــا،

وتتوفــر الخدمــة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة.

ثــم دفــع المخالفــات ،بنســبة  %13تقريبــا.

وتســتهدف خدمــة (التجديــد الذكــي) رفــع معــدل رضــا

قائمــة المعامــات بمعــدل  %55تقريبــا ،تلتهــا خدمــة

وانبثقــت مبــادرة (نافذتــي) مــن ســعي الهيئــة إلــى تلبيــة

المتعامليــن ،مــن حيــث تســهيل اإلجــراءات ،والحــد مــن

تجديد مركبات الشركات عبر القنوات الذكية

متطلبــات الحكومــة الذكيــة ،وترجمــة مبــادرة المدينــة
الذكيــة ،التــي أطلقتهــا حكومــة دبــي ،مــن أجــل رفــع
معــدالت رضــا المتعامليــن ،باالســتجابة الحتياجاتهــم

حولــت هيئــة الطــرق والمواصــات خدمــة تجديــد مركبــات

جــرت تهيئــة موظفــي

الشــركات فــي مراكــز خدمــة العمــاء للقنــوات الذكيــة

مركــز االتصــال ،مــن خــال

البديلــة ،بــدءًا شــهر نوفمبــر الماضــي ،وذلــك في خطــوة أولى

توفيــر المعلومــات لهــم،

قبــل تطبيقهــا علــى األفــراد خــال عــام .2016

وتدريبهــم علــى الــرد على

جــرى تفعيــل أجهــزة (نافذتــي) فــي المراكــز الثالثــة

مختلــف االستفســارات،

للعمــاء فــي الطــوار والكرامــة والمنــار ،علــى مــدار

بموضــوع

الســاعة ،بعــد أن جــرى نقلهــا خــارج المبانــي الثالثــة ،فــي

تجديــد المركبــات ،عبــر

مرحلــة تجريبيــة ثــم جــرى تعميمهــا وهــي أجهــزة ذكيــة،

اإللكترونيــة

يســتطيع العميــل مــن خاللهــا إنجــاز معامالتــه دون

وجــرى اجتمــاع مــع الشــركات المعنيــة ،لتعريفهــم بالخدمــة
الجديــدة ،واألخــذ بمالحظاتهــم ،وآرائهــم التطويريــة ،فضــ ً
ا
عــن االجتمــاع أيضــً ،مــع مراكــز خدمــة العمــاء ،بهــدف
توجيههــم إلــى كيفيــة التعامــل والتواصــل ،مــع أصحــاب أو
مندوبــي الشــركات ،وتحويلهــم إلــى القنــوات البديلــة ،كمــا

المتعلقــة
القنــوات

والذكيــة الجديــدة.

الثالثــة للهيئــة( :إســعاد النــاس).

االســتعانة بموظفــي الواجهــة ،حفاظــا علــى وقتــه وتوفيرا
لجهــده ،وقــد بــدأ الجهــاز بتقديــم  6خدمــات ،وصلــت إلــى

عدم ممانعة
أدخلــت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي ،بعــض
التحســينات علــى نظامهــا الخــاص ،بإصــدار موافقــات

المعامــات المتعلقــة بالبلديــة ،فــي خطــوة تهــدف

شــهادات عــدم الممانعــة ،المشــترك فيــه مــع عــدد

إلــى اختصــار اإلجــراءات ،وتســهيلها علــى المقاوليــن

مــن الجهــات الحكوميــة ،فــي اإلمــارة ،حيــث انضمــت

والعمــاء ،بشــكل أفضــل.

خـــدمــــات

 8خدمــات هــي :تجديــد ملكيــات المركبــات ،واالســتعالم
شــهادات عــدم الممانعــة فــي الهيئــة ،وذلــك لمتابعــة

إدارتــا المشــاريع والممتلــكات ،فــي بلديــة دبــي لنظــام

ومواكبــة تطلعاتهــم ،تماشــيا مــع الغايــة االســتراتيجية

ودفــع المخالفــات ،وطباعــة الشــهادات ،وإصــدار ملكيــات
المركبــات ،وطباعــة المســتندات ،وإصــدار بــدل تالــف أو
فاقــد لملكيــات المركبــات ،وبطاقــات المواقف الموســمية،
وتجديــد رخــص القيــادة.
ويبلــغ عــدد األجهــزة المتوفــرة لتعزيــز مبــادرة (نافذتــي)
 16جهــازا ،متوفــرة فــي المركــز الرئيــس للهيئــة ،ومركــز
أم الرمــول ،ومركــز ديــرة ،ومركــز البرشــاء ،ومركــز ،JBR
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تدشين نشاط النقل المدرسي
دخلــت هيئــة الطــرق والمواصــات قطــاع االســتثمار فــي

المركبــات الخاصــة ،وكذلــك دعــم اســتراتيجية التعليــم

نشــاط النقــل المدرســي ،وذلــك عبــر تشــغيل حافــات

فــي الدولــة  ،2020وتحســين مســتوى خدمــة النقــل

بمواصفــات عالميــة ،لنقــل طــاب المــدارس الخاصــة اعتبــارًا

المدرســي فــي دبــي ،كمــا تهــدف لتحقيــق التــوازن بيــن

مــن العــام الدراســي المقبــل  2015ـ .2016

العــرض والطلــب.

وأصــدر ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،رئيــس مجلــس

وتخضــع إدارة النقــل المدرســي فــي مؤسســة تاكســي

المديريــن ،فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،قــرارًا إداريــً

دبــي ،للمعاييــر والشــروط والضوابــط نفســها ،التــي تطبــق

بإنشــاء إدارة النقــل المدرســي تتبــع مؤسســة تاكســي

علــى المؤسســات والشــركات ،التــي تعمــل فــي مجــال

دبــي ،وتتولــى إعــداد الخطــط التشــغيلية الســنوية ،ووضــع

النقــل المدرســي ،حيــث تلتــزم بالنظــام رقــم ( )2لعــام

البرامــج المســتقبلية لنشــاط النقــل المدرســي ،والتعاقــد

 2008الخــاص ،بتنظيــم النقــل المدرســي فــي إمــارة دبــي،

مــع المــدارس لتقديــم خدمــة نقــل الطــاب ،وتشــغيل

وكذلــك الالئحــة التنفيذيــة للنظــام ،والدليــل اإلرشــادي

أســطول الحافــات ،وفقــً ألعلــى معاييــر الجــودة ،وتوظــف

الصــادر عــن الهيئــة ،الــذي يتضمــن المواصفــات الخاصــة

أحــدث التقنيــات الذكيــة ،وتضــم اإلدارة ثالثــة أقســام،

بالحافلــة المدرســية ،مــن حيــث الشــكل ومعاييــر األمــن

هــي :قســم التخطيــط والشــؤون التجاريــة ،وقســم صيانــة

والســامة الواجــب توفرهــا فــي الحافلــة ،والمســؤوليات

الحافــات ،وقســم تشــغيل الحافــات.

المتعلقــة بــكل مــن إدارات المــدارس والمؤسســات
والمشــرفين ،والشــركات المشــغلة للحافــات المدرســية،
وســائقي الحافــات ،والطلبــة وأوليــاء أمورهــم.

خـــدمــــات

ويهــدف دخــول هيئــة الطــرق والمواصــات فــي نشــاط
النقــل المدرســي ،لتوفيــر تنقــل آمــن وســهل لجميــع
الطــاب ،مــن مختلــف األعمــار ،وتحقيــق الريــادة فــي
تقديــم خدمــة متميــزة لنقــل طــاب المــدارس بشــكل
آمــن ،وبجــودة عاليــة ،وتشــجيع أوليــاء األمــور علــى نقــل
أبنائهــم للمــدارس ،بحافــات النقــل العــام ،عوضــً عــن
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ومــن أهــم المزايــا التقنية فــي الحافالت ،أنهــا زودت بنظام

الكبريــت ( 50جــزءًا مــن المليــون) ،ويتميــز التصميــم

تعليــق هيدروليكــي يســمح بســهولة حركــة الدخــول

الداخلــي للحافلــة بتشــطيباته الراقيــة ،وبيئــة خاليــة مــن

والخــروج مــن الحافلــة ،ونظــام تحكــم ومراقبــة عــن بعــد،

الضوضــاء ،ومســاحات واســعة ،ومقاعــد فخمــة لتوفيــر

مــن خــال مركــز التحكــم فــي عمليــات التشــغيل ،وكذلك

الراحــة للطــاب ،كمــا زودت بأحــدث التقنيــات الذكيــة،

زودت بنظــام متوافــق مــع نظــام العنونــة الجغرافيــة

ومنهــا كاميــرات مراقبــة تلفزيونيــة لضمــان أمــن وســامة

الذكــي فــي بلديــة دبــي (مكانــي) ،كمــا أن جميــع

الطــاب ،وخدمــة الرســائل النصيــة ،إلفــادة أوليــاء األمــور

الحافــات تســتخدم تقنيــات تتطابــق مــع متطلبــات البيئــة،

بالوصــول اآلمــن ألبنائهــم ،وبرنامــج تتبــع حركــة الحافلــة،

بفضــل تجهيزهــا بمحــركات متوافقــة مــع مواصفــات

عبــر نظــام تحديــد المواقــع الجغرافيــة ،إلــى جانــب توفيــر

يــورو  4و ،5وتســتخدم الحافــات الديــزل النظيــف ،الــذي

خدمــة (الــواي فــاي) للمــدارس والمؤسســات التعليميــة،

يمتــاز بانخفــاض نســبة االنبعاثــات ،وانخفــاض محتــوى

التــي ترغــب بتفعيــل هــذه الخدمــات.

 400مظلة تعمل بالطاقة الشمسية
باشــرت الهيئــة تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع

ويعمــل التصميــم النموذجــي الجديــد لمشــروع مظــات

المظــات المكيفــة ،لــركاب حافــات المواصــات العامــة،

الحافــات بالطاقــة الشمســية ،ويعــد ذلــك أحــد الحلــول

التــي تشــمل إنشــاء  400مظلــة (مكيفــة وغيــر مكيفــة)،

والبدائــل المبتكــرة ،لتركيــب المظــات فــي المواقــع ،التــي

موزعــة علــى عــدد مــن مناطــق دبــي ،حســب حجــم

ال يتوفــر بهــا التيــار الكهربائــي ،حيــث تعمــل تلــك المظــات

الطلــب مــن مســتخدمي المواصــات العامــة ،وبذلــك

بواســطة الطاقــة الشمســية ،لتشــغيل وتوفيــر اإلضــاءة

يرتفــع إجمالــي عــدد المظــات المكيفــة إلــى  1285مظلة.

الالزمــة بالمظلــة ،واللوحــات االعالنيــة.

نقل طالب  7مدارس
وقعــت مؤسســة تاكســي دبــي بالهيئــة عقــودا مــع ســبع

وشــملت القائمــة المدرســة األلمانيــة ،وســانت ميــري ،ودار

مــدارس خاصــة فــي إمــارة دبــي ،لنقــل  2500طالــب مــن

المعرفــة ،ودبــي للتربيــة الحديثــة ،وهارتلنــد العالميــة،

خــال  111حافلــة مدرســية ،ذات مواصفــات راقيــة ،اعتبــارا

واالتحــاد الممــزر ،واالتحــاد جميــرا ،حيــث ســيجري منحهــا

مــن العــام الدراســي الحالــي.2016/2015 :

شــهادة الناقــل المدرســي الرســمي.

خـــدمــــات
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(التدفق المائي) يزيل العالمات األرضية

 3268مركبة أجرة جديدة
اعتمــد مجلــس المديريــن بهيئــة الطــرق والمواصــات

مركبــة جديــدة ،ليرتفــع إجمالــي عــدد مركبــات األجــرة

اســتخدمت الهيئــة فــي دبــي أحــدث جهــاز لتقنيــة تدفــق

وتعــد إزالــة العالمــات األرضيــة المروريــة واألصبــاغ

برئاســة ســعادة مطــر الطايــر المديــر العام ورئيــس مجلس

مــن  9497مركبــة ،فــي  ،2015إلــى  12765مركبــة ،فــي

الميــاه ،إلزالة العالمــات المرورية األرضية ،واألصباغ المنســكبة

المنســكبة علــى الطــرق ،بتقنيــة تدفــق الميــاه ،وإعــادة

المديريــن الخطــة الخمســية ،لزيــادة عــدد مركبــات األجــرة

 2020بنســبة زيــادة قدرهــا .%34

علــى الطــرق ،الــذي يعــد األحــدث واألكثــر تطــورا فــي هــذا

شــفطها ،صديقــة للبيئــة ،وال تلحــق أي ضــرر بالصحــة
ً
مقارنــة بالطريقــة التقليديــة القديمــة ،التــي
العامــة،

للبيئــة ،لتكــون الســ ّباقة علــى مســتوى المنطقــة فــي

كانــت تعتمــد علــى اســتخدام آليــة التدفــق الرملــي،

اســتخدام تقنيــة تدفــق الميــاه إلزالــة العالمــات المروريــة

كمــا أن التقنيــة الجديــدة اقتصاديــة وســريعة ،وال تؤثــر

األرضيــة ،واألصبــاغ المنســكبة علــى الطــرق ،بعدمــا كان

فــي انســيابية الحركــة المروريــة ،ألنهــا ال تتطلــب عمــل

يقتصــر دورهــا ســابقًا علــى إزالــة المــواد المطاطيــة ،التــي

تحويــات مروريــة.

فــي إمــارة دبــي ( 2016ـــــ  ،)2020وذلــك بإضافــة 3268

المجــال ،مــن حيــث الســرعة واألداء  ،فضــا عــن كونــه صديقا

تخلفهــا إطــارات الطائــرات ،جــراء احتكاكهــا بأرضيــة مــدرج
المطــار ،خصوصــً بعــد نجــاح تجربتهــا األولــى عــام .2010

(دناتا) تنضم لخدمة
(ترحاب)
أطلقــت مؤسســة المواصــات العامــة
بالتعــاون مــع شــركة (دناتــا) للرحــات،
المتمثلــة

بخدمــة

الحافلــة

خـــدمــــات

المرحلــة الثانيــة مــن مبــادرة (ترحــاب)
الســريعة

المجانيــة ،لربــط مطــار دبــي( ،المبنــى 1
والمبنــى  ،)2مــع مقــرات شــركة (دناتــا) فــي
منطقتــي جبــل علــي والمحيصنــة ،لنقــل
الــركاب المغادريــن إلــى مطــار دبــي مــن
هاتيــن المنطقتيــن.
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لوحات اإلرشاد مجانًا
لبيوت العزاء

مواقف مجانية من فئة ()R

سباق القفال

طــورت الهيئــة نظــام بطاقــات المواقــف للقاطنيــن فــي

وفــرت مؤسســة المواصــات العامــة ،خدمــة النقــل

المجتمــع ،فــي مشــاهدة ســباق (القفــال  ،)2015مــن

وفــرت الهيئــة لوحــات إرشــادية تســاعد المعزيــن ،علــى

المناطــق الســكنية فــي اإلمــارة ،حيــث تقــرر صــرف تصاريــح

للراغبيــن مــن الجمهــور ،مــن مختلــف شــرائح

خــال اســتخدام وســيلة النقــل البحــري فيــري دبــي.

الوصــول لمواقــع العــزاء للمواطنيــن فــي إمــارة دبــي،
دون أيــة رســوم يدفعهــا الموطــن ،وذلــك فــي مبــادرة
مجتمعيــة مــن الهيئــة ،تســاهم فــي تســهيل وصــول
المعزيــن إلــى بيــت العــزاء ،عبــر وضــع لوحــات بشــكل
منظــم وحضــاري ومتيــن ،يحافــظ علــى الشــكل الجمالــي
لإلمــارة ،ويجنــب األهالــي أعبــاء وضــع لوحــات مكتوبــة على

لســاكني المناطــق غيــر الخاضعــة لرســوم المواقــف ،بســبب
مالحظــة حاالت متكــررة لمبيــت مركبات من خــارج المنطقة
الســكنية ،ممــا يســبب مشــاكل لقاطنيهــا.
كمــا فرضــت غرامــة قيمتهــا ( )200درهــم علــى المركبــات
المســتخدمة لتلــك المواقــف ،دون تصريــح.

ورق مــن الكرتــون ،وبشــكل عفــوي وغيــر عملــي أحيانــا.

ﺗﻮﻓﺮ
ﺗﺼﺎرﻳﺢ
ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺌﺔ )(R
اقترح واربح
خـــدمــــات

واصــل مركــز ترخيــص ديــرة تقديــم المبــادرات
واألفــكار ،التــي تســاهم فــي تقديــم خدمــات مريحــة
لعمالئــه ،إضافــة إلــى الخدمــات المتميــزة.
فقــد كانــت مــن إبداعــات المركــز مبــادرة( :اقتــرح
واربــح) ،التــي شــجعت العمــاء علــى تقديــم
المقترحــات ،التــي تســاهم فــي تطويــر آليــات العمــل،
ورفــع مســتوى رضاهــم.
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ّ
الركاب
قناة تواصل جديدة لنقل
اســتحدثت الهيئــة قنــاة تواصــل جديــدة مــع
متعامليهــا ،فــي مجــال تقديــم خدماتهــا المتعلقــة
ّ
الــركاب ،ســواء بالمركبــات الفخمــة
بنشــاط نقــل
(الليموزيــن) ،أو مركبــات األجــرة ،إلــى جانــب الخدمــات
لمــاك لوحــات األجــرة.
المقدمــة ّ
وجــرى تحويــل تقديــم الخدمــات المتعلقــة بنشــاط
ّ
الــركاب ،بالمركبــات الفخمــة (الليموزيــن)،
نقــل

ّ
الــركاب ،بمركبــات األجــرة ،والخدمــات
ونشــاط نقــل
المقدمــة لمــاك لوحــات األجــرة ،مــن إدارة االمتيــاز
والرقابــة بمؤسســة المواصــات العامــة ،إلــى إدارة
أنشــطة النقــل التجاريــة بمؤسســة الترخيــص فــي
الهيئــة ،وإدارة التخطيــط وتطويــر األعمــال بمؤسســة
المواصــات العامــة ،وذلــك عبــر تحديــد مركــز خدمــة
العمــاء التابــع للهيئــة ،فــي مــرور ديــرة ،موقعــا
لتقديــم الخدمــات.

(لبيه) تغطي  511مركز عمالء
حققــت مبــادرة (لبيــه) ،منــذ أن أطلقتهــا هيئــة الطــرق

مــن خــال شــركات التأميــن ،ومراكــز فحــص النظــر

والمواصــات فــي دبــي ،نتائــج إيجابيــة الفتــة ،مــن جهــة

(الــوكالء الموثوقيــن) ،حيــث ارتفــع عــدد الجهــات ذات

تبســيط إجــراءات تجديــد رخــص القيــادة وملكيــات

التنســيق مــع الهيئــة ،مــن  17مركــزا علــى مســتوى

المركبــات ،عبــر زيــادة منافــذ وقنــوات تقديــم الخدمــة،

دبــي إلــى  511مركــزا تغطــي إمــارات الدولــة كافــة.

 42حافلة يورو 5حديثة
حلــت ( )42حافلــة مواصــات عامــة ،مــن أحــدث

( )1300حافلــة ،مــن أحــدث الطــرز العالميــة ،مثــل

الحافــات ،مــكان  42حافلــة قديمــة ،لتصبــح جــزءا

مرســيدس ،وفولفــو ،وســوالريس ،وفيــدل ومــان،

مــن أســطول الحافــات العامــة ،التابــع لمؤسســة

وتقــد م خدمــات
تعمــل بواقــع ( )18ســاعة يوميــا،
ّ

المواصــات العامــة فــي الهيئــة ،الــذي يحتــوي علــى

النقــل الجماعــي.

الحجز المسبق للفحص الفني المركبات
أطلقــت مؤسســة الترخيــص خدمــة الحجــز المســبق
ّ
يتمكــن المتعاملــون
للفحــص الفنــي المركبــات ،حيــث

علــى الحجــز المســبق للفحــص الفنــي لمركباتهــم ،أو

مــن مالكــي المركبــات ،ســواء أكانــوا أفــرادا ،أو شــركات

مــن خــال التواصــل بشــكل مباشــر ،مــع مراكــز تقديــم

مــن مالكــي أســاطيل مــن المركبــات ،مــن االتصــال

الخدمــة المذكــورة فــي الموقــع اإللكترونــي للهيئــة.

لمركــز االتصــال فــي الهيئــة ،)8009090( :للحصــول

خـــدمــــات

بمؤسســة الترخيــص ،مــن خــال الرقــم المجانــي التابــع

إطالق الفئة « »Qمن أرقام المركبات المميزة
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أطلقــت مؤسســة الترخيــص العــام الماضــي)2015( :

مراكــز خدمــة العمــاء ،ومــزودي الخدمــة ،والموقــع

الفئــة « »Qللوحــات أرقــام المركبــات ،التــي تحمــل

اإللكترونــي للهيئــة ،وتطبيــق (الســائقون والمركبــات)،

أرقامــً مميــزة رباعيــة وخماســية ،مــن خــال بيعهــا فــي

عبــر الهواتــف الذكيــة.
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غرامات تحمي خصوصية عربات النساء

لوحات جديدة للدراجات النارية
طرحــت الهيئــة لوحــات جديــدة للدراجــات الناريــة،

الدراجــة ،وتتميــز هــذه اللوحــات بإضفــاء جماليــة

طبقــت الهيئــة قــرار فــرض غرامــة ماليــة ،بقيمــة 100

وألزمــت مالكيهــا اســتبدال لوحــات جديــدة باللوحــات

وخصوصيــة علــى الدراجــات الناريــة.

درهــم ،لــكل شــخص غيــر مرخــص لــه الجلــوس فــي

فــي متــرو دبــي ،ســعيا لتوفيــر الخصوصيــة والراحــة،
ّ
لــركاب هــذه الفئــة مــن المقصــورات ،ومراعــاة عــادات

القديمــة ،وذلــك عنــد إجــراءات ترخيــص وتجديــد

المســاحة المخصصــة لمقصــورة النســاء واألطفــال

وتقاليــد المجتمــع.

(القالوصة) غير قانونية
دون ترخيص

تعديل مواعيد المترو والترام

نفــذت الهيئــة قرارهــا ،بمخالفــة شــبه المقطــورات
المرقمــة ،أو المرخصــة ،ســواء
(القالوصــة) ،غيــر
ّ
المملوكــة لألفــراد ،أو الشــركات أو الجهــات الحكوميــة،
فــي إطــار خطــة الهيئــة لحمايــة مســتخدمي الطريــق،

جــرت مراجعــة ســاعات تشــغيل تــرام دبــي ،والعمــل

مــن الســاعة الواحــدة ظهــرًا ،وذلــك اعتبــارًا مــن الثانــي

علــى تقليــص ســاعات تشــغيله ،بحيــث تتوقــف حركــة

مــن أكتوبــر الماضــي ،وذلــك تماشــيًا مــع متطلبــات

تشــغيله الحركــة الســاعة الواحــدة مــن صبــاح اليــوم
التالــي ،بــد ً
ال مــن الســاعة الواحــدة والنصــف صباحــً.

الجمهــور ،وتلبيــة احتياجاتهــم فــي تقديــم وقــت

حــال خلوهــا مــن االشــتراطات الفنيــة المطلوبــة.

تشــغيل الخدمــة ،كمــا أوقفــت خدمــة الشــبكة الدائريــة

يذكــر أن ترخيــص وتســجيل شــبه المقطــورات ،يكــون

لتــرام دبــي ،التــي يعمــل مــن خاللهــا بشــكل شــبه

كل  3ســنوات بالنســبة لألفــراد ،بينمــا يجــري فحصهــا
ســنويًا للشــركات.

خـــدمــــات

مــن الحــوادث التــي تســببها هــذه (القالوصــات) ،فــي

عدلــت الهيئــة ســاعات تشــغيل متــرو دبــي ،فــي أيــام
الجمعــة بحيــث يبــدأ مــن الســاعة العاشــرة صباحــً ،بــد ً
ال

زمــن تقاطــر التــرام رحلــة كل  8دقائــق فقــط ،وعليــه

دائــري ،فــي منطقتــي أبــراج شــاطئ جميــرا والمرســى،
لصالــح تخفيــض زمــن تقاطــر التــرام ،حيــث بينــت
الدراســة أن الغــاء هــذه الخدمــة ســينتج عنهــا العديــد
مــن االيجابيــات ،ومنهــا تقليــل الزمــن الكلــي للرحلــة
مــن  54دقيقــة للرحلــة إلــى  45دقيقــة ،حيــث ســيصبح
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كرسي العميل
خصصــت مراكــز خدمــة العمــاء مــا يســمى (كرســي
العميــل) لحضــور االجتماعــات المنعقــدة أســبوعيا مــع
المشــرفين ،وتجــري دعــوة عميــل مــن كل مركــز ،فــي
كل اجتمــاع ،ليقــدم اقتراحاتــه ،أو مالحظاتــه ،فــي
بدايــة كل اجتمــاع للمشــرفين ،وعندمــا يكتمــل الحــوار
معــه يغــادر االجتمــاع ،ويناقــش المشــرفون مــا يمكــن
اتخــاذه مــن إجــراءات ،للتفاعــل مــع كرســي العميــل،
ومــا نتــج عنــه مــن تواصــل وحــوار.
بعــد ذلــك يتولــى فريــق دعــم مراكــز خدمــة العمــاء
متابعــة التوصيــات.

مخالفة المركبات المنتهكة
مسار الحافالت
طبقــت

الهيئــة

نظــام

مخالفــة

المركبــات

المســتخدمة للمســار الخــاص لحافــات المواصــات
العامــة ،ومركبــات األجــرة ،وذلــك اعتبــارًا مــن األول
مــن أبريــل  ،2015حيــث باشــرت فــي تحريــر مخالفــة

العامــة ،ومركبــات األجــرة ،ومركبــات شــرطة دبــي ،والدفــاع المدنــي ،واإلســعاف أثنــاء تعاملهــا مــع الحــاالت
الطارئــة ،ويســمح للمركبــات العائــدة لألفــراد باســتخدام المســار الخــاص للحافــات ،فــي حــاالت الدخــول
والخــروج مــن أو إلــى الطــرق الفرعيــة فقــط.

غرامتهــا ( )600درهــم ،بحــق أي مركبــة غيــر ملتزمــة
با لنظــا م .
بــدأ تطبيــق النظــام فــي المرحلــة األولــى ،علــى
المســار الخــاص للحافــات ،ومركبــات األجــرة ،فــي
شــارع نايــف ،الــذي يبلــغ طولــه قرابــة كيلــو متــر
واحــد ،وبلــغ عــدد خطــوط حافــات المواصــات
العامــة المــارة عبــر شــارع نايــف ( )20خطــا ،بواقــع
أكثــر مــن ( )300حافلــة مــن حافــات الهيئــة ،تمــر
مــن هــذا المســار يوميــا بمعــدل ( )2,431رحلــة
يوميــا ،كمــا ركبــت الهيئــة ســبع كاميــرات علــى
طــول المســار ،لمراقبــة المركبــات التــي تخالــف
النظــام،

وجــرى

تحريــر

المخالفــات

بطريقتيــن،

األولــى آليــة مــن خــال كاميــرات المراقبــة ،والثانيــة
يدويــة عــن طريــق دوريــات شــرطة دبــي.
وخصصــت الهيئــة مســافة قرابــة ( )20متــرا ،لتكــون
ّ

خـــدمــــات

مســافة آمنــة بالقــرب مــن المخــارج والمنعطفــات
ونقــاط التحميــل ،وذلــك للســماح ألصحــاب المركبــات
األخــرى ،باالنعطــاف للخــروج مــن هــذا المســار.
وكان النظــام رقــم ( )1لعــام  ،2010بشــأن اســتخدام
المســارات الخاصــة علــى الطــرق فــي إمــارة دبــي،
قــد حــدد المركبــات ،التــي يســمح لهــا باســتخدام
المســارات الخاصــة ،وهــي حافــات المواصــات
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خمس عبرات حديثة
شــغلت الهيئــة خمــس عبــرات حديثــة بتصميــم تراثــي،

محطــة الســيف ،التــي أغلقــت بشــكل مؤقــت بســبب

يماثــل تصميــم العبــرات التقليديــة ،التــي تعمــل فــي

أعمــال التطويــر ،التــي تنفذهــا شــركة مــراس فــي

خــور دبــي ،لتمخــر عبــاب ميــاه خــور دبــي ،عبــر أربعــة

محيــط المحطــة ،وتربــط محطــة بنــي يــاس عبــر ثالثــة

مســارات ،تربــط بيــن خمــس محطــات ،هــي محطــات

خطــوط ،محطــات الفهيــدي ،وســوق دبــي القديــم،

بنــي يــاس ،والســبخة ،والغبيبــة ،وســوق دبــي القديــم،

والســبخة ،فيمــا يربــط الخــط الرابــع محطــة ســوق

ومحطــة الفهيــدي ،التــي تعــد محطــة بديلــة عــن

دبــي القديــم ،بمحطــة الغبيبــة.

خـــدمــــات
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مميزة
(النقل البحري) افتتحت عام  2015بخدمات
ّ

محطة جديدة للتاكسي المائي

افتتحــت مؤسســة المواصــات العامــة العــام الجديــد

الســنة الميالديــة ،يــوم األربعــاء  31ديســمبر ،حتــى

افتتحــت مؤسســة المواصــات العامــة محطــة

( )9أطنــان ،وتصــل ســرعتها إلــى ( )35عقــدة ،ومــزودة

 2015بتقديــم عــروض خاصــة ،وخدمــات مم ّيــزة ،فــي

صبــاح العــام الجديــد فــي إطــار حرصهــا علــى مشــاركة

جديــدة للتاكســي المائــي ،هــي محطــة والــودرف

بمحركيــن صديقيــن للبيئــة ،يعمــان بالديــزل بقــوة

مجــال النقــل البحــري ،مــن خــال البــاص والتاكســي

الجمهــور االبتهــاج بهــذه المناســبة الســنوية.

اســتوريا – دبــي نخلــة جميــرا.

( )370حصانــا ،كمــا زودت هــذه الوســيلة ،بأفضــل

المائييــن وفيــري دبــي ،والعبــرة بدايــة مــن ليلــة رأس

والتاكســي المائــي ي ّتســع لـــ ( )11راكبــً ،إضافــة إلــى
قائــد القــارب ،ويبلــغ طــول وســيلة النقــل المائيــة
هــذه ( )11متــرًا ،وعرضهــا ( )4أمتــار ،فيمــا يبلــغ وزنهــا

أجهــزة األنظمــة المالحيــة المعتمــدة ،مــن قبــل
المنظمــة الدوليــة للبحــار ( ،)IMOإضافــة إلــى تطبيــق
أعلــى معاييــر األمــن والســامة ،وفقــً ألفضــل
الممارســات الدوليــة.

خـــدمــــات
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القصيــص ،وحــدود مركــز صحــارى ،الواقــع فــي إمــارة
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No 3

Umm Suqeim, Library

Maharba Masjid

ـم هــذا الخــط ليلبــي
ميــدان الخليــج التجــاري ،وقــد ُ
ص ِّمـ َ
احتياجــات المتعامليــن ،فــي منطقــة الخليــج التجــاري،
ويعمــل بزمــن تقاطــر مــن  15دقيقــة بأوقــات الــذروة.
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Saeed Bin Huzeim Masjid

Dubai

كمــا أطلقــت المؤسســة الخــط ( ،)F14مــن محطــة
متــرو معبــر الخليــج التجــاري ،بشــارع الشــيخ زايــد ،مــرورا
عبــر العديــد مــن األبــراج فــي تلــك المنطقــة ،ومنهــا
بــرج ليليــان وبــرج إكــس إل وبــرج يوبــورا ،ليصــل لســاحة

المناطــق ،ومنهــا محطــة إيــواء الحافــات فــي

Umm Suqeim, Dubai
Municipality Center

D

لالســتثمار (.)2

ويصــل إلــى محطــة متــرو االســتاد ،مــارا بعــدد مــن

Abu Manara Masjid

Umm Suqeim 1
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ّ
المغــذ ي لمحطــات
وأطلقــت المؤسســة الخــط (،)F24
المتــرو ،وينطلــق مــن منطقــة القصيــص الصناعيــة،

Rd

Athar

Al

Matar Bin Fadil Masjid

Second

عــام  2015التــي اســتمرت  157يومــً ،حيــث وصــل عــدد
ّ
الــركاب مــن الــزوار والســائحين مــن مختلــف الفئــات

آن واحــد.
والترفيــه واألمــان فــي ٍ

Al Arouba St

Rd

الزرقــاء» ،التــي جــرى تشــغيلها فــي القريــة العالميــة،

علــى وســيلة النقــل التراثيــة ،التــي تجمــع بيــن المتعــة

Rashid Al Hadees Masjid

Rd

مســتخدمي العبــرات الســياحية مــن فئــة» العبــرات

مــا يــدل علــى إقبــال الجمهــور مــن مرتــادي القريــة،

Wasl.,Emirates Bank

Island2

Jumeira

أكــدت الهيئــة وجــود زيــادة ملموســة فــي أعــداد

العمريــة ،إلــى مــا يقــارب  142ألفــً ،و 389راكبــً ،وهــو

Al
Satwa

Jumeira
1

World
Islands

Jumeira

عبرات القرية العالمية نقلت  142ألف راكب

Jumeira

محطتــي «الفهيــدي» و»فيســتفال ســيتي» وذلــك

علــى خطــوط أخــرى ،لتعزيــز شــبكة الحافــات العامــة
بمــا ينســجم والطلــب المتنامــي ،علــى خدمــات النقــل
الجماعــي عمومــا ،والحافــات العامــة علــى وجــه
الخصــوص.

11

St

البحــري «الســيف» و»شــاطئ جميــرا المفتــوح» إلــى

فــي محيــط المحطتيــن.

E

Al Waha

نقلــت مؤسســة المواصــات العامــة محطتــي النقــل

بســبب أعمــال التطويــر التــي تنفذهــا شــركة مــراس

أطلقــت مؤسســة المواصــات العامــة خطوطــا جديــدة
للحافــات العامــة داخــل إمــارة دبــي ،وأجــرت تطويــرات

Al
Bada'A

Interchange

نقل محطتي النقل البحري في السيف وشاطئ جميرا

خطوط حافالت

Route 81: 0 - 0

الشــارقة ،ومحطــة إينــوك فــي منطقــة النهــدة (،)1
ومستشــفى المركــز الطبــي الجديــد.
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وأطلقــت الخــط ( ،)81الــذي ينطلــق مــن مــول دبــي،

عــود ميثــاء ،قــرب محطــة المتــرو ،ومنطقــة أم الرمــول،

وعدلــت المؤسســة مســار الخــط ( ،)F48الــذي يغــذي

وجــرى تعديــل مســار الخــط ( ،)F53الــذي يغــذي محطــة

ويصــل إلــى محطــة متــرو مــول اإلمــارات ،عبــر طريــق

وغيرهــا مــن المناطــق األخــرى.

محطــة متــرو الدانــوب بمنطقــة جبــل علــي ،ليمتــد

متــرو الدانــوب ،بمنطقــة جبــل علــي ،ليمتــد مســار

لغايــة منطقــة مجمــع دبــي لالســتثمار ( ،)2مــرورا

الخــط ،ليخــدم القــرى العماليــة الجديــدة،)3,2,1( :

بمجمــع دبــي لالســتثمار ( ،)1عبــر مجمــع المجتمــع

فــي منطقــة مدينــة دبــي الصناعيــة.

الجميــرا ،ويمــر بعــدد مــن المناطــق ،ومنهــا مركــز
بلديــة أم ســقيم ،وحديقــة أم ســقيم ،ووايلــد وادي،
وغيرهــا مــن المناطــق األخــرى.

وأطلقــت خطــً جديــدًا للحافــات العامــة ،وهــو الخــط
( )F26المغـ ّ
ـذ ي لمحطــات المتــرو ،مــن موقــف الحافــات
العامــة ،الواقــع بجانــب محطــة متــرو نــور بنــك ،ويصــل

األخضــر.

كمــا جــرى تعديــل مســار الخــط ( ،)24الــذي ينطلــق

وأطلقــت الخــط ( ،)X25الــذي ينطلــق مــن محطــة

إلــى شــارع أم ســقيم ،التقاطــع رقــم ( ،)4حيــث يخــدم

وعدلــت مســار الخــط ( ،)F46الــذي يغــذي محطــة متــرو

مــن منطقــة النهــدة ( ،)1لغايــة المدينــة العالميــة،

حافــات الكرامــة ،ويصــل إلــى المبنــى الرئيــس

كل مناطــق القــوز الصناعيــة األولــى ،والقــوز الصناعيــة

ابــن بطوطــة ،بمنطقــة جبــل علــي ،حيــث جــرى تمديــده

فــي منطقــة ورســان ،ليمــر عبــر مطــار دبــي الدولــي

لمنطقــة واحــة الســليكون ،والمدينــة األكاديميــة

الثانيــة ،والقــوز الصناعيــة الثالثــة ،ليصــل لموقــف

لغايــة منطقــة مجمــع دبــي لالســتثمار ( ،)2مــرورا بمجمــع

المبنــى رقــم (.)1

ومنطقــة دبــي للتعهيــد ،ويمــر بعــدد مــن المناطــق،

محطــة متــرو بنــك الخليــج األول ،ومســاكن مؤسســة

دبــي لالســتثمار ( ،)1عبــر مجمــع المجتمــع األخضــر.

ـو ق ،وموقــف حافــات
ومنهــا مركــز ســنتر بوينــت للتسـ ّ

اإلســمنت الوطنيــة ،وغيرهــا مــن المواقــع الجغرافيــة
الحيويــة األخــرى ،فــي تلــك المناطــق.
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-1 الــذي أجريــت،)64A( وطــورت المؤسســة أداء الخــط
 ليخــدم بشــكل،بعــض التعديــات علــى مســاره اليومــي
، منطقــة مســاكن ســماري فــي راس الخــور،أفضــل
 الــذي أجريــت بعــض التعديــات على مســاره،)43( والخــط
، ليخــدم بشــكل أفضــل منطقــة أم الرمــول،اليومــي
،بالقــرب مــن المبنــى الرئيــس لهيئــة الطــرق والمواصــات
ّ
 الــذي جــرى،المغــذي لمحطــات المتــرو
،)F29( والخــط
 ليخــدم بشــكل أفضــل بــرج ســنتريوم فــي،تمديــده
 الــذي أجريــت بعــض التعديــات،)99(  والخــط،)IMPZ(
، ليخــدم بشــكل أفضــل الطريــق،علــى مســاره اليومــي
.الــذي أعيــد فتحــه فــي المنطقــة الحــرة لجبــل علــي
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 واحــدة مــن،وتعــد خطــوط الحافــات العامــة
 والدعائــم األساســية لرفــع،المبــادرات االســتراتيجية
 التــي تجــري عبــر شــبكة المواصــات،نســبة الرحــات
، وذلــك مــن خــال جــذب المزيــد مــن الجمهــور،العامــة

Route X25: 0 - 0
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.األعــداد الكبيــرة مــن الســيارات

،)E400( و،)E307( و،)E101( كمــا طــورت الخطــوط
 بســبب تنامــي الطلــب عليهــا،بتحســين زمــن تقاطرهــا
 الــذي،)53(  إضافــة إلــى الخــط،فــي ســاعات الــذروة
 لتصــل إلــى الســاعة،جــرى تمديــد ســاعات تشــغيله
.) بعــد منتصــف الليــل12,30(

Oud Metha

 الســتخدام وســائل النقــل،مــن كل شــرائح المجتمــع
 ممــا يكــون لــه، فــي تنقالتهــم اليوميــة،الجماعــي
،تأثيــرات إيجابيــة فــي الحركــة المروريــة ونظافــة البيئــة
،ألن زيــادة اســتخدام وســائل المواصــات العامــة
ّ
، ويحــد مــن الحــوادث،يقلــل مــن االزدحــام المــروري
 ويقلــل إلــى،ويرفــع مــن مســتوى الســامة المروريــة
 الــذي تحدثــه عــوادم،حــد كبيــر نســب التلــوث البيئــي

Umm

1 km

1.5 km

Suq

eim

St

2 km

JP-DIVA - \\NT AUTHORITY\SYSTEM - Atlas (3.5.3.195) - 19.10.15 06:59.17 - dub-12F26.y08

-1-

 فــي تحويلــة منطقــة،)29( وعدلــت مســار الخــط
 ليمــر،)F55(  وأعــادت مســار الخــط،الخليــج التجــاري
 إضافــة إلــى إعــادة،عبــر مدينــة دبــي اللوجســتية
 بحيــث ال يدخــل محطــة حافــات،)C07( مســار الخــط
،)F33(  وإجــراء تحويــات فــي الخــط،ســوق الذهــب
 بمنطقــة األحيــاء،)F46(  والخــط،بمنطقــة البرشــاء
 بمنطقــة جبــل علــي،)F47(  والخــط،الخضــراء
 ليصــل إلــى مجمــع، وتمديــد هــذا الخــط،الصناعيــة
 وإجــراء تحويــات علــى الخطــوط،)2( دبــي لالســتثمار
. بمنطقــة جبــل علــي الصناعيــة،)F53 ,X92 ,96(

Proposed In Bound
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الركاب من الشارقة إلى دبي
 5مواقف جديدة لنقل ّ

 %30خصم على األرقام المميزة

أجــرت مؤسســة المواصــات العامــة بعــض التعديــات

دون الحاجــة إلــى الذهــاب إلــى الموقــف الرئيــس ،فــي

أطلقــت مؤسســة الترخيــص مبــادرة الخصــم بنســبة

للمركبــات فــي فئــات مختلفــة ،لتبلــغ قيمــة الواحــدة

التطويريــة ،فــي شــبكة حافــات النقــل العــام عبــر

محطــة الجبيــل فــي الشــارقة ،حيــث جــرت إضافــة

 %30علــى عــدد محــدود مــن لوحــات األرقــام الثالثيــة

منهــا  189.610ألــف درهــم.

وتحديــد ا فــي الخطيــن ( ،)307و( ،)307Aبيــن
المــدن،
ً

( )5نقــاط تحميــل جديــدة ،إلــى مســار الخطيــن ()307

إمارتــي الشــارقة ودبــي ،وذلــك فــي ســبيل تســهيل

و( ،)307Aداخــل إمــارة الشــارقة ،بخــاف الموقــف

عمليــة تحميــل الــركاب ،القاطنيــن فــي المناطــق

الرئيــس الكائــن فــي محطــة الجبيــل ،بهــدف تحميــل

يمــر بهــا المســاران باتجــاه إمــارة دبــي،
القريبــة ،التــي
ُّ

الــركاب المتجهيــن إلــى إمــارة دبــي.

تخفيض يصل إلى  %50على نول
نفــذت إدارة أنظمــة التحصيــل اآللــي ،تخفيضــا يصــل
إلــى ( )%50علــى تكاليــف إصــدار بطاقــات نــول ،وذلــك

خدمات الهيئة استمرت خالل شهر رمضان المبارك

بهــدف إســعاد الجمهــور ،واســتقطاب أعــداد إضافيــة،
ّ
المتمثلــة
الســتخدام وســائل المواصــات العامــة،

عدلــت الهيئــة مواعيــد العمــل فــي تقديــم خدماتهــا
المتنوعــة خــال شــهر رمضــان المبــارك ،التــي
تشــمل مراكــز خدمــة العمــاء ،ومواقــف الســيارات،
والحافــات العامــة ،ومتــرو دبــي ،ووســائل النقــل
البحــري ،ومعاهــد ومراكــز تعليــم قيــادة الســيارات،
وفحــص وتســجيل المركبــات ،بمــا تناســب مــع مصالــح
العمــاء وتغيــر أوقــات الــدوام خــال الشــهر الفضيــل.

بالمتــرو ،والحافــات العامــة ،والتــرام ،ووســائل النقــل
البحــري ،وذلــك خــال الفتــرة مــن تاريــخ  26يوليــو
 ،2015حتــى  24ســبتمبر مــن عــام .2015

(تاكسي السيدات) يخدم (وايلد وادي)
وفــرت مؤسســة تاكســي دبــي ،خدمــة تاكســي
الســيدات والعائــات ،لليلــة الســيدات ،فــي حديقــة
وايلــد وادي بدبــي ،خــال فصــل الصيــف ،2015
انطالقــا مــن حرصهــا علــى تقديــم أفضــل الخدمــات،
وتحقيــق الغايــة االســتراتيجية :الشــراكة والمســؤولية
المجتمعيــة ،والســامة واالســتدامة البيئيــة.

خـــدمــــات

تخفيض تعرفة
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الســعادة علــى قلــوب الجمهــور ،مــن مختلــف شــرائح

أجــرت مؤسســة المواصــات العامــة تخفيضــا ،علــى
ّ
المتمثلــة
تعرفــة التنقــل عبــر وســائل النقــل البحــري،

المجتمــع ،الســيما رواد وســائل النقــل البحــري فــي إمــارة

بالبــاص ،والتاكســي المائييــن ،وفيــري دبــي ،والعبــرات

دبــي ،مــن الســكان والســائحين والزائريــن القادميــن،

الزرقــاء (الكهربائيــة) ،وذلــك بهــدف إضفــاء المزيــد مــن

إلــى اإلمــارة مــن مختلــف بلــدان ومــدن العالــم.
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رخصتي

الليموزين ..عمرها طويل!

المرحلــة األولــى مــن المشــروع التــي شــملت تنفيــذ
 895مظلــة مكيفــة موزعــة علــى  656موقــف حافــات،

المظالت الذكية

أطلقــت مؤسســة الترخيــص مبــادرة «رخصتــي» ،التــي

مــددت الهيئــة فتــرة العمــر االســتهالكي ،لمركبــات

حيــث أظهــرت نتائــج اســتطالعات رأى المتعامليــن

وبــدأت الهيئــة تحويــل  100مظلــة مكيفــة ضمــن

تســعى إلــى رفــع مســتوى كفــاءة خدمــات فحــص

الليموزيــن الفخمــة الطويلــة ،مــن  7ســنوات إلــى

ارتفاعــً كبيــرًا فــي نســبة رضــا مســتخدمي الحافــات

المرحلــة األولــى إلــى مظــات ذكيــة ،بالتعــاون مــع

الســائقين ،بــدءًا مــن حجــز مواعيــد الفحــص ،إلــى مرحلــة

 10ســنوات ،بشــرط اجتيــاز المركبــات لتقييــم فنــي

مــن المظــات المكيفــة ،كمــا يأتــي فــي إطــار الســعي

شــركة (رايــت أنجــل) ،حيــث جــرى االنتهــاء مــن تحويــل

الحصــول علــى رخصــة القيــادة ،وذلــك بالتعــاون مــع

متخصــص ،يحــدد حالــة المركبــة ،ومــدى مالءمتهــا

المســتمر للهيئــة نحــو التميــز والريــادة مــن خــال

 50مظلــة ذكيــة العــام الماضــي  ،2015و 50مظلــة

معاهــد ومراكــز تعليــم قيــادة المركبــات ،مــن خــال

لممارســة نشــاط نقــل الــركاب ،بعــد مــرور  7ســنوات،

تطويــر مشــاريع نوعيــة فــي مدينــة دبــي.

أخــرى فــي شــهر ينايــر عــام  ،2016وســيرتفع إجمالــي

شاشــات مرئيــة ،تســهل علــى المتقدميــن للرخصــة

علــى بــدء دخولهــا الخدمــة ،ألن هــذا النــوع مــن

الخدمــة الذاتيــة ،واختيــار الموعــد المناســب للفحــص،
ضمــن المواعيــد المتاحــة أمامــه ،وذلــك بهــدف تحقيــق

الســيارات ،ال تـُــستهلك بالقــدر نفســه ،الــذي تســتهلك

بــه ســيارات الليموزيــن العاديــة ،أو مركبــات األجــرة،

الشــفافية ،وضمــان حقــوق منتســبي القيــادة.

حيــث تعمــل الليموزيــن الطويلــة ،حســب الطلــب

استباق تطلعات العمالء
اســتحدثت الهيئــة آليــة جديــدة ،تقــوم بموجبهــا
بالتعــرف االســتباقي إلــى احتياجــات عمالئهــا ،وذلــك
فــي إطــار حرصهــا علــى تلبيــة متطلبــات متعامليهــا،
ومواكبــة تطلعاتهــم ،بمــا يخــدم الغايــة االســتراتيجية
وجــرى اســتحداث قســم خــاص تحــت مســمى
(احتياجــات وتطلعــات المتعامليــن) ،يتولــى مهمــة
التعــرف

الشــامل

إلــى

احتياجــات

المتعامليــن

المســتقبلية ،وذلــك عبــر آليــة تعتمــد علــى التغذيــة

وتشــمل المرحلــة الثانيــة تنفيــذ قرابــة  50مظلــة

وتوفــر المظلــة الذكيــة خدمــات واســعة ،لمســتخدمي

مكيفــة ذكيــة ،مــزودة بخدمــة اإلنترنــت المجانــي،

الحافــات ،ومنهــا خدمــة اإلنترنــت المجانــي (واي فــاي

وتضــم «الكافيــة الذكــي» لبيــع المرطبــات والوجبــات

اإلمــارات) ،بالتعــاون مــع شــركة اإلمــارات لالتصــاالت

الخفيفــة ،والعديــد مــن الخدمــات الذكيــة ،كمــا

المتكاملــة (دو) ،وكذلــك خدمــة بيــع وإعــادة تعبئــة

تشــمل تنفيــذ قرابــة  150مظلــة تحمــل التصميــم

بطاقــات (نــول) ،وتعبئــة رصيــد الهواتــف المتحركــة،

النموذجــي الجديــد للمظــات التــي تعمــل بالطاقــة

وخدمــة دفــع فواتيــر الجهــات الحكوميــة ،وخدمــة

الشمســية ،الــذي يعتبــر أحــد الحلــول والبدائــل

شــحن الهواتــف المتحركــة ،إضافــة إلــى جهــاز

المبتكــرة لتركيــب المظــات ،فــي المواقــع التــي

(الكيوســك الذكــي) ،وشاشــات تفاعليــة للدعايــة

الطــرق

ال يتوفــر بهــا التيــار الكهربائــي ،حيــث تقــوم تلــك

واإلعــان ،وشاشــات لتوفيــر المعلومــات عــن خدمــات

والمواصــات برئاســة ســعادة مطــر الطايــر المديــر

المظــات مــن خــال شــرائح الطاقــة الشمســية بتوفيــر

الهيئــة ،إلــى جانــب بيــع المرطبــات والوجبــات الخفيفــة.

العــام ورئيــس مجلــس المديريــن فــي الهيئــة ،ترســية

اإلضــاءة الالزمــة بالموقــف واللوحــات اإلعالنيــة.

لخدمــة الحفــات الخاصــة ،أو المناســبات المهمــة ،أو
نقــل كبــار الشــخصيات والمشــاهير فقــط.

مظالت ذكية
تعمل بالطاقة الشمسية

مــع العمــاء ،منهــا مجلــس المتعامليــن ،ونظــام
االقتراحــات ( ،)CRMومركــز االتصــال  ، 8009090وASK
 ،RTAفضــا عــن البحــوث الميدانيــة ،واالســتبيانات

مجلــس

المديريــن

فــي

هيئــة

عقــد المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع المظــات المكيفــة
لــركاب حافــات المواصــات العامــة الــذي يشــمل
إنشــاء  400مظلــة (مكيفــة وغيــر مكيفــة) ،علــى
شــركة (رايــت أنجــل ميديــا) ،وفــق نظــام الشــراكة مــع

خـــدمــــات

الراجعــة عبــر  14قنــاة ،حددتهــا الهيئــة للتواصــل

و غير هــا .

الطاقة الشمسية

إلــى  150مظلــة.

اعتمــد

الثالثــة( :إســعاد النــاس).

عــدد المظــات الذكيــة مــع انتهــاء المرحلــة الثانيــة

القطــاع الخــاص (التصميــم ،واإلنشــاء ،والتشــغيل،
ونقــل الملكيــة) ،وســيجري االنتهــاء مــن تنفيــذ
المرحلــة الثانيــة فــي نهايــة عــام  ،2017وبذلــك يرتفــع
إجمالــي عــدد مواقــف المظــات إلــى  1295مظلــة.
ويأتــي تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع المظــات
المكيفــة ،تتويجــً للنجــاح الكبيــر ،الــذي حققتــه
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 7لغات إضافية في فحص المعرفة النظري الختبارات القيادة
اعتمــدت الهيئــة  7لغــات إضافيــة فــي نظــام اختبــار

والمليالميــة ،حيــث جــرى توفيــر مــادة االختبــار بترجمــة

شــهدت خدمــة حافــات (بــاص الفريــج) ،التــي

وينطلــق هــذا الخــط مــن منطقــة دائــرة قريــة الجميــرا

القيــادة النظــري( :فحــص المعرفــة للحصــول علــى

صوتيــة ،مرفقــة بكتابــة نصيــة بلغــة المفحــوص،

أطلقتهــا مؤسســة المواصــات العامــة ،فــي الهيئــة

إلــى البرشــاء ( )1و( )2و( )3وبالقــرب مــن مــول اإلمــارات،

رخصــة قيــادة المركبــات) ،حيــث تتيــح الخدمــة

ووصــل عــدد اللغــات المتاحــة فــي نظــام فحــص

أواخــر يوليــو الماضــي  ،2015اقبــاال متزايــدا مــن قبــل

ويبلــغ طــول الخــط  12كيلــو متــرا تقريبــا ،ويخــدم ()23

للمتقدميــن لفحــص المعرفــة النظــري ،خيــار االختبــار

المعرفــة ،إلــى  11لغــة ،لمنــح المتقــدم فرصــة

الــركاب ،حيــث لوحــظ ازديــاد عــدد الــركاب خــال فتــرة

ألــف نســمة تقريبــا مــن ســكان هــذه الفرجــان الثالثــة

بلغاتهــم األم ،وذلــك فــي إطــار ســعيها الدائــم ،إلــى

اختيــار اللغــة التــي تناســبه ،وهــو مــا يعنــي تأهيلــه

التشــغيل ليرتفــع متوســط عددهــم مــن ( )428راكبــا،

التابعــة لمنطقــة البرشــاء.

تعزيــز غايتهــا االســتراتيجية الثالثــة( :إســعاد النــاس).

للفهــم الواضــح لقواعــد الســير والمــرور ،بمــا يضمــن

إلــى أكثــر مــن ( )765راكبــا.

وتشــمل اللغــات الجديــدة :الهنديــة ،والفارســية،
والروســية،

والصينيــة،

والبنغاليــة،

والتاميليــة،

ســامته وســامة مســتخدمي الطريــق ،بعــد اجتيــازه
االختبــارات ،وحصولــه علــى الرخصــة.

معدات متطورة لصيانة المنشآت المرتفعة
بــدأت هيئــة الطــرق والمواصــات ،اســتخدام أحــدث
معــدات متعــددة األذرع ،لمواجهــة تحديــات أعمــال
صيانــة منشــآت الطــرق والمرافــق ،مثــل الجســور
العلويــة ،والمعابــر فــوق القنــوات المائيــة وغيرهــا،
ولتكــون خدمــة مضافــة لمقاولــي البنــى التحتيــة،
وفــق إجــراءات ســهلة عبــر مراكــز الهيئــة علــى
مســتوى إمــارة دبــي.
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ويتحــرك (بــاص الفريــج) بشــكل دائــري ،ويمكــن أن

وقــد أطلقــت المؤسســة علــى «بــاص الفريــج» اســم

يغ ّيــر خــط ســيره ،إذا اقتضــت الحاجــة لذلــك ،مثــل

( )J01وهــو خــط جديــد للحافــات ،يقتصــر ســيره داخــل

توصيــل وإنــزال ذوي اإلعاقــة ،وكبــار الســن ،كمــا أن

الفرجــان ،واألحيــاء الســكنية ،ويهــدف إلــى تقديــم
ّ
التنقــل للعائــات ،وكبــار الســن ،وذوي اإلعاقــة،
خدمــة

خــط ســير هــذه الحافلــة يرتبــط بمحطــات المتــرو أو
مواقــف الحافــات العامــة فــي دبــي ،ويجــري تســديد

ور ّبــات البيــوت ،ونقلهــم مــن مناطــق ســكنهم ،إلــى

تعرفــة هــذه الحافلــة عــن طريــق بطاقــة نــول ،كمــا

أماكــن مختلفــة ،مثــل العديــد مــن المحــات التجاريــة،

هــو األمــر فــي خطــوط ســير الحافــات العامــة األخــرى

والعيــادات الطبيــة ،والمراكــز الصحيــة ،والمــدارس،

فــي اإلمــارة ،وبإمــكان الــركاب اســتخدام التصاريــح

واألماكــن الترفيهيــة ،وبعــض الهيئــات والدوائــر

الشــهرية لبطاقــة نــول فــي تســديد التعرفــة

تقــد م خدمــات
والمؤسســات الحكوميــة ،التــي
ّ

ا لمطلو بــة .

مختلفــة للجمهــور ،مــن مختلــف شــرائح المجتمــع،
وغيرهــا مــن األماكــن ،التــي تشــكل أهميــة فــي حيــاة
الســكان ،ومصالحهــم اليوميــة.

خـــدمــــات

المعــد ة قدرتهــا علــى الوصــول إلــى أي
ومــن مزايــا
ّ
جــزء مســتهدف مــن المنشــأة والــذراع تتســم بعــدة
مزايــا منهــا :وصولهــا إلــى أي جــزء فــي المنشــأة
المســتهدفة ،للكشــف أو للصيانــة ،عبــر ذراع طويلــة
ذات مفصليــن ،يمنحاهــا القابليــة للتحــرك فــي
االتجاهــات كافــة ،والرتفــاع يصــل إلــى  23متــرا ،بجانــب
احتوائهــا علــى مولــد كهربائــي ،لمواجهــة الحــاالت
الناجمــة عــن انقطــاع التيــار الكهربائــي ،وكذلــك
أجهــزة ســامة ،وتحذيــر مــن أي طــارئ ،كمــا يمكــن
التحكــم بهــا عــن بـُــعد ســواء مــن الشــخص الــذي
يتولــى عمليــة الكشــف علــى المنشــأة ،أو المشــغل
لآللــة مــن أعلــى.
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 400مركبة (تاكسي) جديدة
عــززت مؤسســة تاكســي دبــي أســطولها بمركبــات

وذلــك مــن خــال توقيــع اتفاقيــة توريــد  400مركبــة

جديــدة مــن شــركة العربيــة للســيارات ،باعتبارهــا

نيســان التيمــا  2.5اس جديــدة ،بقيمــة إجماليــة 26

المــوزع الحصــري لمركبــات نيســان فــي دبــي واإلمــارات

مليونــا و 400ألــف درهــم.

الشــمالية فــي إطــار شــراكتها الطويلــة والمســتمرة،

خـــدمــــات
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فعاليات عامة
بالرغــم مــن أن هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي تركــز جهودهــا ـ فــي
عملهــا ـ علــى تحقيــق رؤيتهــا( :تنقــل آمــن وســهل للجميــع) ،فقــد كان لهــا
جهــود وأنشــطة كبيــرة فــي مختلــف مناحــي الحيــاة الثقافيــة والعلميــة
والمجتمعيــة ،خــال عــام .2015
نســتعرض فــي هــذا البــاب أهمهــا ،وأكثرهــا تأثيــرا فــي موظفــي الهيئــة
والبيئــة مــن حولهــا.

أنشـــطـــة
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معرض مصاحب ومسابقات ذكية واهتمام خاص باألطفال
أســبوع المعرفــة واإلبــداع ثمــرة ثقافة االبتــكار لــدى الموظفين
نظمــت هيئــة الطــرق والمواصــات أســبوع المعرفــة

وتضــم حوالــي  20مبــادرة ،يجــري تنفيذهــا خــال ثــاث

واإلبــداع تحــت شــعار( :تعلــم لتبــدع) مشــتمال علــى

ســنوات ،بهــدف جعــل دبــي المدينــة األكثــر ابتــكارا

أكثــر مــن  13فعاليــة متنوعــة ،وذلــك فــي إطــار

فــي العالــم.

جهــود الهيئــة لتوفيــر بيئــة عمــل مشــجعة علــى
اإلبــداع واالبتــكار ،وتعزيــز ثقافــة التفكيــر اإلبداعــي،
لــدى موظفــي الهيئــة.

وتضمــن أســبوع المعرفــة واإلبــداع عــدة فعاليــات،

وجــاء اختيــار شــعار (تعلــم لتبــدع) لفعاليــة هــذا

منهــا جلســة حواريــة مــع ســعادة جمــال بــن حويــرب

األســبوع ،تنفيــذًا لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة (حفظــه
اهلل) ،وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد

العضــو المنتــدب فــي مؤسســة محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،عــن تاريــخ دبــي اإلبداعــي ،ودور وأهميــة
المعرفــة والمكتبــات المتنوعــة فــي إيجــاد بيئــة
إبداعيــة فــي المجتمــع ،وجلســة أخــرى عــن اإلبــداع

الرياضــي تحــدث فيهــا ســعادة ســعيد حــارب األميــن

تطويــر الــذات ،والتركيــز علــى الجوانــب اإليجابيــة،

العــام لمجلــس دبــي الرياضــي ،ومــن الفعاليــات أيضــً

فــي حيــاة الموظــف العمليــة واالجتماعيــة ،وكيفيــة

(البــرزة الحواريــة) ،وفيهــا جــرى اســتضافة نخبــة مــن

االرتقــاء بالعمــل الوظيفــي بطريقــة إبداعيــة متفائلــة،

المخترعيــن اإلماراتييــن والعــرب ،لتقديــم نمــاذج

وجــرى تنظيــم لقــاء جمــع بيــن الخبيــر العالمــي

علميــة مشــرفة مــن اختراعــات وإنجــازات ،حيــث

ديفيــد كورتيــن ،وموظفيــن مــن مختلــف قطاعــات

اســتضافت محمــد الشامســي ،الــذي يعــد أول خبيــر

ومؤسســات الهيئــة ،بهــدف إثــراء الحــوار والتفكيــر

تضــم

روبــوت إماراتــي ،وعيــدة المحيربــي ،صاحبــة أكثــر مــن

اإلبداعــي.

30

 90اختراعــا ،والمهنــدس وصفــي شــديفات ،مبتكــر

للوصــول

التفكيــر الكونــي فــي القــرآن الكريــم ،وكذلــك ورشــة

بدولــة اإلمــارات للمراكــز األولــى

تدريبيــة لمجموعــة مــن الموظفيــن ،حــول فكــرة

عالميــا ،فــي مجــال االبتــكار،

صناعــة الروبوتــات ،ومــن الفعاليــات أيضــً محاضــرة

كمــا يأتــي االســبوع ترجمــة

للدكتــور محمــد بوحجــي ،رئيــس مركــز استشــارات

لالبتــكار،

التنافســية فــي جامعــة البحريــن ،بعنــوان (رحلــة

التــي اعتمدهــا ســمو الشــيخ

نحــو اإلبــداع ،واإللهــام فــي اقتصــاد المعرفــة) تنــاول

آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس
الــوزراء ،حاكــم دبــي (رعــاه
اهلل)،

باعتمــاد

عــام

2015

عامــا

لالبتــكار

فــي

دولــة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وإطــاق اســتراتيجية وطنيــة
متكاملــة
فــي

لالبتــكار،

مرحلتهــا

مبــادرة

األولــى

وطنيــة،

الســتراتيجية

دبــي

آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي
رئيــس

المجلــس
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التنفيــذي،

فيهــا أفضــل تطبيقــات مختبــرات اإلبــداع ،واإللهــام
والتنافســية ،وإدارة المعرفــة فــي العالــم ،ولقــاء
مــع الدكتــور خالــد المنيــف ،تحــدث فيــه عــن أهميــة

واشــتمل األســبوع علــى فعاليــة مواهــب الهيئــة ،التــي
جــرى فيهــا اســتعراض مواهــب وإبداعــات الموظفيــن،
فــي مجــاالت الشــعر واإللقــاء والرســم والتقديــم
وغيرهــا ،وســينما اإلبــداع التــي جــرى فيهــا عــرض فيلــم
عــن مســتقبل التقنيــات الحديثــة فــي مجــال النقــل،
وفعاليــة (خــذ مخيلتــك علــى محمــل الجــد) التــي
اســتضافت فيهــا الهيئــة الفنانــة األمريكيــة جانيــت

أنشـــطـــة

حمــدان بــن محمــد بــن راشــد
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فعاليــات متنوعــة

ايجيلمــان المشــهورة فــي صناعــة النمــاذج الفنيــة،
باســتخدام خيــوط الصيــد ،بطريقــة إبداعيــة خاصــة،
تجســد فنــا تشــكيليا مميــزا.
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وأقيــم خــال أســبوع المعرفــة معــرض متنــوع
بمشــاركة عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة ،والقطــاع
الخــاص ،حيــث ضــم ركنــً للمكتــب اإلعالمــي لحكومــة
دبــي ،لعــرض مشــاريع (برانــد دبــي) ،التــي ُنفــذت فــي
 2014والمشــاريع المســتقبلية ،وركنــا لمركــز الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا للنقــل المتميــز ،ونــادي
اإلبــداع ،الــذي جــرى فيــه تعريــف الموظفيــن بالتصميــم
الجديــد للنــادي ،ومميزاتــه وأنشــطته ،وكذلــك ركــن
إبداعــات عبــر الزمــان ،جــرى فيهــا تســليط الضــوء علــى
التقنيــات القديمــة والحديثــة ،وكيفيــة تطورهــا عبــر
الزمــن ،وركــن إبداعــات شــبابية ،الــذي عــرض إبداعــات
طلبــة المــدارس والجامعــات فــي الدولــة ،وركــن
اختراعــات إماراتيــة ،الــذي عُ رضــت فيــه اختراعــات
محمــد الشامســي وعيــدة المحيربــي ،والمهنــدس
وصفــي شــديفات ،وركــن الشــخصية الخفيــة ،الــذي
أتــاح للزائــر تحليــل شــخصيته فــي  30ســؤاال ،وجــرى فــي
النهائيــة مطابقــة شــخصية الزائــر مــع أحــد المشــاهير
العالمييــن ،إضافــة إلــى ركــن االقتراحــات المبدعــة
للموظفيــن ،ومحطــة المعرفــة ،ومنطقــة لأللعــاب
التنافســية ،وركــن للتقنيــات الحديثــة.

أنشـــطـــة
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يوم المواصالت العامة
مكافــأة مســتخدمي المواصــات بســبائك ذهب
حققــت الــدورة السادســة مــن مبــادرة (يــوم

بــازا ،ومهرجــان لألغذيــة الصحيــة والمفيــدة ،كمــا

المواصــات العامــة) ،التــي تصــادف األول مــن نوفمبــر

كرمــت الهيئــة االشــخاص األكثــر اســتخدامًا لوســائل

مــن كل عــام ،وتزامنــت هــذا العــام  ،2015مــع احتفــال

النقــل الجماعــي.

هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي ،بالذكــرى الســنوية
العاشــرة لتأسيســها ـ حققــت ـ نجاحـاً متوقعــً ،ســاهم
فــي تعزيــز احتفــاالت الهيئــة بذكــرى تأسيســها.
ونجحــت المبــادرة فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة
منهــا؛ حيــث ســاهمت فــي تعزيــز دور إمــارة دبــي ،فــي
دعــم الجهــود ،التــي تســهم فــي تحســين البيئــة،
وتحقيــق التنميــة المســتدامة ،وتشــجيع الســكان
علــى اســتخدام وســائل النقــل الجماعــي ،ورفــع
نســبة مســتخدميها ،مــن خــال توعيتهــم بامتيــازات
المواصــات العامــة ،والترويــج لمنظومــة النقــل
الجماعــي الحديثــة ،التــي تقدمهــا الهيئــة ،التــي
تشــمل متــرو دبــي ،وتــرام دبــي والحافــات العامــة،

وتميــزت الــدورة السادســة لمبــادرة (يــوم المواصــات
العامــة) ،بمشــاركة واســعة مــن الهيئــات والدوائــر
الحكوميــة ،والمؤسســات التعليميــة ،ومؤسســات
القطــاع الخــاص.
وميــزت الهيئــة احتفالهــا هــذا العــام ،بتوزيــع ســبائك
ذهــب ،وأجهــزة إلكترونيــة ،علــى الــركاب ،ومســتخدمي
كــر م ســعادة مطــر الطايــر
المواصــات العامــة ،كمــا
ّ
المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن فــي الهيئــة،
أفضــل عشــرة ســائقي مركبــات أجــرة ،وأفضــل ثــاث
شــركات ،مــن شــركات االمتيــاز.
مجلــس دبــي الرياضــي ،بوصفــه
كمــا كــرم سعادتـُــه
َ

ووســائل النقــل البحــري ،إضافــة إلــى تحقيــق التكامــل

الشــريك الداعــم لفعاليــات يــوم المواصــات العامــة،

بيــن مختلــف وســائل النقــل ،وتعزيــز الــدور الريــادي

بحضــور عبــداهلل الشــيباني ،األميــن العــام للمجلــس

إلمــارة دبــي بشــكل عــام ،وهيئــة الطــرق والمواصــات

التنفيــذي فــي دبــي ،وخالــد الكمــدة المديــر العــام

بشــكل خــاص ،فــي مجــال النهــوض بالمواصــات

لهيئــة تنميــة المجتمــع ،وخليفــة الزفيــن الرئيــس

ا لعا مــة .

التنفيــذي لمؤسســة دبــي للطيــران ،وعبــد الرحمــن آل

ونظمــت الهيئــة فعاليــات نوعيــة ومميــزة ،شــملت
مشــاركة فــرق مــن الهيئــات والدوائــر الحكوميــة ،فــي

صالــح المديــر العــام لدائــرة الماليــة فــي دبــي ،وســعيد
حــارب ،األميــن العــام لمجلــس دبــي الرياضــي.

مســابقة لتعزيــز ثقافــة النقــل الجماعــي ،وذلــك مــن

أنشـــطـــة

خــال تخصيــص مســار محــدد ،يشــمل جميــع أنــواع
وســائل النقــل الجماعــي ،وكذلــك مســابقات لمختلــف
األلعــاب الرياضيــة ،فــي الهــواء الطلــق ،بمنطقــة بــرج
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الحفل السنوي التاسع

وصــاح الدليمــي ،وعبــداهلل شــهاب الحمــادي ،وعلــي
عبــداهلل المرزوقــي ،وطــارق أبــو غريبــة ،وفــي فئــة

شــهد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس
مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات
الحفــل الســنوي الــذي نظمتــه الهيئــة بمناســبة
الذكــرى الســنوية التاســعة لتأسيســها ،الــذي أقيــم
فــي فنــدق جميــرا بيتــش بحضــور المديريــن التنفيذييــن
ومديــري اإلدارات والموظفيــن والموظفــات.

الموظــف المثالــي تــم تكريــم كل مــن الدكتــور خالــد
أحمــد حمــدي ،ومحمــد ســاجد كنــان كــوالت ،ومالــك
عبدالخالــق خالــد ،وأحمــد علــي إبراهيــم أحمــد،
وعمــران موســى ،وحمــد إســماعيل البــدواوي ،ومحمــد
مــازن البنــي ،وماهــر مــروان مطيــط ،وفــي فئــة
الموظفــة المثاليــة شــمل التكريــم كال مــن خديجــة
علــي حســن موســى ،وعائشــة الغــاوي ،ومنــى شــعبان

واشــتمل الحفــل علــى عــدد مــن الفقــرات شــملت

البلوشــي ،وســميحة الزرعونــي ،وفاطمــة ابراهيــم

الهيئــة

أحمــد آل علــي ،ولمــا أميــن شــجراوي ،وشــهناز مجيبــل

اســتعراض

المواهــب

الفنيــة

لموظفــي

فــي التمثيــل والغنــاء بمشــاركة الفنــان اإلماراتــي
عبــداهلل بالخيــر ،وفــي ختــام الحفــل كــرم ســعادة
رئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي للهيئــة
الدكتــور ســارة إســحاق بمناســبة حصولهــا علــى
شــهادة الدكتــوراه فــي مجــال المواصــات مــن أرقــى
الجامعــات البريطانيــة المتخصصــة فــي تخطيــط
النقــل ،كمــا كــرم أفضــل أربعــة مــن مديــري اإلدارات

المالكــي ،وزينــب جــواد الســيد.
وكــرم ســعادة مطــر الطايــر صهيــب بــن عبــداهلل بــن
درويــش الحائــز علــى أكثــر عــدد مــن شــهادات شــكرًا
ضمــن برنامــج (تميــز) كمــا كــرم  23موظفــً فــي فئــة
الموظــف الميدانــي وموظفــي الواجهــة ،و 35موظفــً
مــن أصحــاب الخدمــة الطويلــة.

وهــم ليلــى محمــد فريــدون ،وكوثــر كاظــم ،وناصــر
حمــد بوشــهاب ،وأحمــد الكعبــي ،وفــي فئــة أفضــل
منســقي الهيئــة مــع الشــركاء االســتراتيجيين تــم
تكريــم كل مــن أحمــد علــي الكعبــي ،وســلطان
عبــداهلل المرزوقــي ،وعــدي عمــر الديســي.
وكــرم الطايــر المشــاركين فــي برنامــج القــدوة وهــم
عبــداهلل المدنــي ،وعبــد الرضــا أبــو الحســن ،وعــادل
شــاكري ،وأحمــد الكعبــي ،وأحمــد محبــوب ،وأميــر
ســليم ،وكوثــر كاظــم ،ومحمــد المظــرب ،وعمــر

أنشـــطـــة

بــن حيــدر ،وســعيد المــري ،وشــمل التكريــم فئــة
المديــر المثالــي وهــم وليــد أميــري ،وخليــل ابراهيــم
آل علــي ،وعكرمــة خلــف ،وعبــداهلل إبراهيــم الميــر،
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التئام موظفي الهيئة في إفطار جماعي

(نسائية الهيئة) تواكب (يوم األم) بأسبوع

نظمــت الهيئــة حفــل إفطــار لموظفيهــا فــي مركــز

ورحــب ســعادة مطــر الطايــر بالموظفيــن وشــكرهم

رفعــت اللجنــة النســائية أســمى آيــات التهانــي

دبــي التجــاري العالمــي ،حضــره ســعادة مطــر الطايــر

علــى تلبيــة الدعــوة ،وتبــادل معهــم التهانــي

والبــركات ،لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك،

المديــر العــام رئيــس مجلــس المديريــن ،والمديــرون

بمناســبة شــهر رمضــان المبــارك ،وأكــد حــرص الهيئــة

رئيســة االتحــاد النســائي العــام ،الرئيســة األعلــى

التنفيذيــون ،ومديــرو اإلدارات ،وعــدد كبيــر مــن

علــى تعزيــز العالقــات االجتماعيــة والتواصــل بيــن

لمؤسســة التنميــة األســرية ،رئيســة المجلــس األعلــى

ا لمو ظفيــن .

الموظفيــن ،ضمــن أجــواء بعيــدة عــن روتيــن العمــل.

لألمومــة والطفولــة (أم العــرب) ،التــي ســاهمت فــي

غــرس الحــب والفخــر لــكل أبنــاء الدولــة ،وقدمــت
كل الدعــم للمــرأة ،لكــي تنهــض فــي كل المجــاالت،
وذلــك بمناســبة يــوم األم ،الــذي احتفلــت خاللــه بــاألم
العاملــة ،فــي مختلــف المؤسســات واإلدارات ،فــي
فعاليــات متنوعــة اســتمرت أســبوعًا كامــ ً
ا.

أنشـــطـــة
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يوم المرأة اإلمارتية

(إكسبو حكومة الرقم )1

نظمــت اللجنــة النســائية فــي هيئــة

شــاركت الهيئــة فــي فعاليــة (تجمــع إكســبو حكومــة

ومعاييــر جائــزة حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة،

فعاليــات

الرقــم  ،)1التــي نظمهــا مركــز نمــوذج دبــي ،فــي فنــدق

وتبــادل المعــارف ،والخبــرات بيــن الدوائــر الحكوميــة،

المــرأة

جــي دبليــو ماريــوت ،وضمــت  29دائــرة حكوميــة بإمــارة

بشــأن مبــادرات تحســين الخدمــات لعــام  ،2015وتمكيــن

ســمو

دبــي ،بحضــور ســعادة عبــد اهلل الشــيباني ،األميــن العــام

الكفــاءة الحكوميــة ،لالرتقــاء بالخدمــات العامــة،

الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،رئيســة

للمجلــس التنفيــذي لدبــي ،وذلــك فــي إطــار شــرح فئــات

لمســتويات غيــر مســبوقة مــن التميــز فــي اإلمــارة.

الطــرق

والمواصــات،
بيــوم

احتفــاء
متنوعــة،
ً
اإلماراتيــة ،الــذي أطلقتــه

االتحــاد النســائي العــام ،الرئيــس
األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية،
رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة
والطفولــة ،الــذي خصــص هــذا العــام،
لتقديــر وتثميــن دور المــرأة اإلماراتيــة،
فــي صفــوف القــوات المســلحة،
وعطاءاتهــا النبيلــة والشــجاعة فــي
هــذا الميــدان.

(سالمة)( ..عقبال)  100سنة
هنــأت أســرة تحريــر مجلــة المســار ،شــقيقتها أســرة تحريــر
مجلــة ســامة ،بمناســبة إصدارهــا العــدد رقــم  100مــن
مجلــة (ســامة) الشــهرية ،التــي صــدر العــدد األول منهــا فــي
مــارس  ،2007وهــي تعنــى بتوعيــة األطفــال وأوليــاء أمورهــم،
عبــر نشــر قصــص ورســومات توعويــة ،حــول الســامة
المروريــة ،والثقافــة العامــة ،بينمــا صــدر العــدد األول مــن
مجلــة المســار ،فــي الشــهر الــذي تــاه (أبريــل  )2007بشــكل
دوري ،ثــم تحولــت إلــى مجلــة شــهرية بعــد ذلــك.

أنشـــطـــة
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الحفل السنوي لمؤسسة القطارات
نظمــت مؤسســة القطــارات ،حفلهــا الســنوي ،الــذي

دبــي ،الــذي نالــت عنــه جائــزة المركــز األول ،ضمــن فئــة

كرمــت خاللــه الفــرق ،التــي ســاهمت بفــوز المؤسســة

المشــاريع ،ومبــادرة دليــل الضوضــاء واالهتــزاز ،التــي

بجائــزة أفضــل مؤسســة فــي خدمــة العمــاء ،وبجائــزة

حلــت فــي المركــز األول ،ضمــن فئــة المؤسســات.

الطاقــة واالقتصــاد األخضــر  ،2015عــن مشــروع تــرام

مركز االتصال (يصل) ثقافات الشعوب
نظــم مركــز االتصــال بــإدارة خدمــة
العمــاء،

حفلــه

الســنوي

(اليــوم

الثقافــي للشــعوب) ،الــذي جمــع أكثــر
مــن  20جنســية لموظفــي وموظفــات
المركــز ،عبــروا مــن خاللــه عــن ثقافــة
بلدانهــم ،عبــر مأكــوالت ومطــرزات
ومالبــس فلكلوريــة ،ومعــرض صــور
عكســت

عــادات

وتقاليــد

وتــراث

شــعو بهم .

وللجودة حفاوة ومسابقات
(تاكسي دبي) تحتفي بشركائها في لقائها السنوي
نظمــت مؤسســة تاكســي ،دبــي لقاءهــا الســنوي،

بدبــي ،لتعزيــز العالقــات ،وتأكيــد أهميتهــا فــي

مــع شــركائها االســتراتيجيين والمورديــن ،مــن ممثلــي

توســيع وتطويــر الخدمــات ،التــي تقدمهــا المؤسســة

الدوائــر والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة،

لمســتخدمي مركبــات األجــرة ،فــي إمــارة دبــي ،بمــا

وذلــك فــي فنــدق جــي دبليــو ماريــوت ـ الجــداف

ينســجم والمكانــة المرموقــة ،التــي تتمتــع بهــا اإلمــارة.

احتفلــت هيئــة الطــرق والمواصــات بيــوم الجــودة

الموظفيــن والموظفــات ،فــي إطــار اهتمامهــا بمعنــى

العالمــي ،بتنظيــم يــوم عمــل متكامــل فــي قاعــة

الجــودة ومفهومهــا ،وأحــدث طــرق تطبيقهــا لتطويــر

الوصــل بالمبنــى الرئيــس للهيئــة ،حضــره عــدد كبيــر مــن

أعمالهــا.

أنشـــطـــة
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المسؤولية
المجتمعية
رعــت هيئــة الطــرق والمواصــات عــام  2015الكثيــر مــن الفعاليــات واألنشــطة
المجتمعيــة ،التــي تؤكــد حــرص الهيئــة علــى إســعاد أفــراد المجتمــع عمومــا،
والموظفيــن علــى وجــه الخصــوص ،ورفــع نســبة رضاهــم ،وتوفيــر األجــواء
النفســية واالجتماعيــة والروحانيــة المناســبة لهــم ،ممــا يســاهم فــي رفــع
الكفــاءة التشــغيلية فــي أدائهــم ،وتحقيــق رضــا العمــاء وســعادتهم.

أنشـــطـــة
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(باص الخير) يجوب طرق الخير
نفــذت هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي حزمــة متنوعــة

صــورة تبــرز أجــواء رمضــان فــي إمــارة دبــي ،و ُر صــدت

مــن الفعاليــات الرمضانيــة ،وذلــك ضمــن باقــة مــن

جوائــز قيمــة ألفضــل صــورة فنيــة.

مبادراتهــا فــي الشــهر الكريــم ،فــي إطــار التزامهــا
بمســؤوليتها المجتمعيــة ،وحرصهــا علــى مــد جســور
التواصــل والتراحــم مــع موظفيهــا ،وشــرائح المجتمــع،
وفعالياتــه المعنيــة فــي المناســبات الدينيــة وغيرهــا.
وأطلقــت للعــام الخامــس علــى التوالــي مبــادرة (بــاص
الخيــر) ،باســتخدام حافلتيــن بــدل حافلــة واحــدة ،كمــا

ودعمــت خــال الشــهر الفضيــل دورة نــد الشــبا
الرمضانيــة ،وكذلــك فعاليــة (عالــم دبــي للرياضــة)،
بالتنســيق مــع مركــز دبــي التجــاري العالمــي.
ونظمــت اللجنــة النســائية إفطــارا جماعيــا لموظفــات
الهيئــة ،لتعزيــز التواصــل االجتماعــي واإلنســاني بينهــن.

كان فــي األعــوام الماضيــة ،وذلــك لتوزيــع  3آالف وجبــة
إفطــار ،بالتعــاون مــع جمعيــة بيــت الخيــر ،بواقــع 250
وجبــة يوميــا ،لمرتــادي  6محطــات للحافــات ،و 6محطــات
للمتــرو ،وكذلــك توزيــع الميــر الرمضانــي لـــ  300أســرة
متعففــة ،بمشــاركة فريــق المتطوعيــن فــي الهيئــة ،مــن
المديريــن التنفيذييــن ،ومديــري اإلدارات والموظفيــن.
كمــا دعمــت للعــام الثانــي علــى التوالــي حملــة
(رمضــان أمــان) ،التــي نظمتهــا (جمعيــة اإلحســان
الخيريــة) ،بالمســاهمة فــي توزيــع الوجبــات الرمضانيــة
علــى التقاطعــات المروريــة ،للحــد مــن ســرعة ســائقي
المركبــات ،وحمايــة أرواحهــم عنــد حلــول موعــد اإلفطــار.
ودعمــت (جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم) ،بتوفيــر
حافلتيــن مــن فئــة حافــات كبــار الشــخصيات ،لنقــل
المتســابقين ،وأعضــاء لجنــة التحكيــم ،والمحاضريــن،
وضيــوف الجائــزة مــن محــال إقامتهــم ،إلــى مقــر
المســابقة ،تســهيال لمشــاركتهم.

أنشـــطـــة

وأطلقــت مســابقة (أجــواء رمضانيــة) ،عبــر مواقــع
التواصــل االجتماعــي( :فيســبوك ،وتويتــر ،وإنســتغرام)،
ممــا أدى إلــى تنافــس المشــاركين فــي تقديــم أفضــل

452

| التقرير السنوي لعام 2015

التقرير السنوي لعام | 2015

453

يوم زايد للعمل اإلنساني
كمــا نظمــت الهيئــة بمناســبة يــوم زايــد للعمــل

ووزعــت الميــر الرمضانــي علــى  300أســرة متعففــة

اإلنســاني ،زيــارات لعــدد مــن األيتــام مــن دار رعايــة

خــال فعاليــة (يــوم زايــد للعمــل اإلنســاني) ،التــي

األيتــام فــي دبــي إلــى (كيدزانيــا) ،بالتنســيق والتعــاون

توافــق ســنويا تاريــخ  19رمضــان مــن كل عــام.

القصــر فــي دبــي،
مــع مؤسســة األوقــاف وشــؤون
ّ
وذلــك فــي إطــار التجــاوب مــع (مبــادرة اإلمــارات لصلــة

كمــا وزعــت هدايــا على كبار المســنين بإحدى دور المســنين،

األيتــام والقصــر) ،التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ

وكذلــك ممــن يعانون أمراضا مزمنة بالمستشــفيات.

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة،

ووفــرت إفطــارًا يوميــً للعامليــن مــن موظفــي األمــن،

رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبي(رعــاه اهلل).

وعمــال النظافــة.
ومركــز االتصــال ،والمراســلين
ّ

أنشـــطـــة

454

| التقرير السنوي لعام 2015

التقرير السنوي لعام | 2015

455

النسخة الثانية من (اقرأ أكثر)
أطلقــت الهيئــة النســخة الثانيــة مــن مبــادرة (اقــرأ

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وتتضمــن المبــادرة الثالثــة

أكثــر) ،التــي تشــمل طــاب المــدارس والجامعــات،

دعــم المكتبــات المدرســية ،والمكاتــب الحكوميــة ،فــي

ومســتخدمي وســائل النقــل الجماعــي ،وموظفــي

منطقــة حتــا بالكتــب ،فــي مختلــف المجــاالت اإلداريــة،

الهيئــة ،وفئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وذلــك تماشــيًا

وتطويــر الــذات ،والقصــص القصيــرة وغيرهــا ،وتشــتمل

مــع مشــروع( :تحــدي القــراءة العربــي) ،الــذي أطلقــه

المبــادرة الرابعــة علــى قصــص مســموعة صوتيــة،

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،

حيــث يجــري التنســيق مــع مجموعــة مــن اإلعالمييــن

نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي،

المتميزيــن ،لتســجيل قصــص صوتيــة ،بمختلــف اللغــات

(رعــاه اهلل) ،بهــدف تشــجيع القــراءة ،لــدى الطــاب فــي

(العربيــة ،واإلنجليزيــة ،واألورديــة ،والماليالــم) ،ونشــرها

العالــم العربــي ،عبــر التــزام أكثــر مــن مليــون طالــب،

فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،وتتبــرع الهيئــة

بقــراءة  50مليــون كتــاب خــال عامهــم الدراســي.

بالنســخ الصوتيــة لجمعيــة اإلمــارات لرعايــة المكفوفيــن،

وتتضمــن النســخة الثانيــة مــن (اقــرأ أكثــر) ،خمــس
مبــادرات ،منهــا مبادرتــان يجــري تنفيذهمــا بالتعــاون
مــع مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،األولــى
إنشــاء مكتبــة عامــة فــي أربــع مــن محطــات المتــرو،
والمبــادرة الثانيــة هــي مبــادرة كرســي المعرفــة ،حيــث
تعــد هيئــة الطــرق والمواصــات أول جهــة تقتنــي
خمســة كراســي معرفــة ،بالتعــاون مــع مؤسســة

فــي مشــاركة مجتمعيــة مــن الهيئــة ،لدعــم فئــة
ذوي اإلعاقــة ،والمبــادرة الخامســة مســابقة كتابــة
قصــة قصيــرة ،لتشــجيع طــاب الجامعــات والمــدارس،
علــى كتابــة قصــص توعويــة قصيــرة ،ويجــري إطــاق
المســابقة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ،واختيــار
القصــص الفائــزة ،ونشــرها فــي مجلــة ســامة الصــادرة
عــن الهيئــة ،ويحصــل الفائــزون علــى جوائــز قيمــة.
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(مهرجان اآلداب) واحتفاالت يوم المرأة العالمي
رعــت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي مهرجــان

مــن وإلــى مــكان الحــدث ،وإن مشــاركة الهيئــة فــي

طيــران اإلمــارات لــآداب بدورتــه الســابعة الــذي أقيــم في

هــذه التظاهــرة العالميــة ،تأتــي كذلــك ضمــن إطــار

الفتــرة مــن  7 – 3مــارس  2015بمشــاركة واســعة مــن
ك ّتــاب وأدبــاء وشــعراء مــن كال الجنســين ومــن مختلــف

دعــم النتاجــات األدبيــة والثقافيــة النســائية ،خاصــة
النتاجــات العائــدة لموظفــات الهيئــة المشــاركات فــي

دول العالــم ،كمــا رعــت سلســلة مــن المحاضــرات

الحــدث ضمــن المجموعــات الخاصــة.

لتمكيــن المــرأة ،وذلــك تزامنــا مــع احتفــاالت يــوم المــرأة
العالمــي فــي الثامــن مــن شــهر مــارس .2015

ويؤكــد الحــدث التــزام الهيئــة ببــذل كل جهــد
ممكــن ،والمســاهمة فــي العمــل علــى إثــراء األنشــطة

وتأتــي رعايــة الهيئــة لمهرجــان طيــران اإلمــارات لــآداب

والفعاليــات والمهرجانــات األدبيــة والثقافيــة والشــعرية

فــي إطــار أنشــطتها المجتمعيــة ودعــم القــدرات

فــي دبــي ،مــن خــال تقديــم الدعــم والرعايــة لمختلــف
المبــادرات ،التــي تلعــب دورا حيويــا فــي ب ّنــاء ومــد جســور

والفعاليــات األدبيــة والثقافيــة.

الحــوار الحضــاري ،بيــن مختلــف الثقافــات العالميــة،

وتمثلــت الرعايــة ،التــي قدمتهــا الهيئــة فــي تقديــم

بالتزامــن مــع ســعي الهيئــة وحرصهــا علــى تطويــر
والم َلــكات ألبنــاء الوطــن.
وتعزيــز المواهــب والمهــارات
َ

اإلبداعيــة علــى كل المســتويات ومنهــا األنشــطة

خدمــة النقــل مــن خــال عــدد مــن الحافــات ،بصفتهــا
الناقــل الرســمي للحــدث ،لنقــل المشــاركين والجمهــور،

رحالت عمرة لموظفي الهيئة
نظمــت مؤسســة تاكســي دبــي ،رحــات ألداء مناســك
العمــرة لـــ 79ســائقا مــن ســائقي مركبــات األجرة ،مع ســتة
مراقبيــن مــن المســؤولين علــى ثــاث مجموعــات ،ضمــن
أهدافهــا لرفــع نســبة رضــا الســائقين ،وتوفيــر األجــواء
النفســية واالجتماعيــة المناســبة لهــم ،ممــا يســاهم فــي
رفــع الكفــاءة التشــغيلية ،وتحقيــق رضــا المتعامليــن.

ونظمــت المؤسســة أيضــا رحلــة عمــرة لعشــرين مــن
فن ّيــي الحافــات العامــة ،العامليــن بــإدارة الصيانــة
والخدمــات فــي مؤسســة المواصــات العامــة لديهــا
علــى نفقــة الهيئــة ،وذلــك إلتاحــة الفرصــة لهــؤالء
الفنييــن ألداء مناســك العمــرة ،بهــدف تحقيــق الغايــة

كمــا نظمــت مؤسســة المواصــات العامــة فــي هيئــة

االســتراتيجية للهيئــة الخاصــة بإســعاد الموظفيــن ،ورفــع

الطــرق والمواصــات ،رحلــة لـــ  15ســائق حافلــة ،لزيــارة

مســتوى رضاهــم الوظيفــي ،وترســيخ القيــم اإلســامية

بيــت اهلل الحــرام فــي مكــة المكرمــة ،وأداء مناســك

فــي نفوســهم ،إضافــة إلــى االحتفــاء بجهودهــم

العمــرة ،وزيــارة مســجد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه

الطيبــة ،وأدائهــم المم ّيــز ،وتفانيهــم فــي خدمــة الهيئــة،

وســلم فــي المدينــة المنــورة ،فــي إطــار مبــادرات رعايــة

ومتعامليهــا مــن مختلــف شــرائح المجتمــع.
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قطرة دم وابل رحمة

دعم مهرجان المرموم للهجن
قدمــت الهيئــة دعمهــا لمهرجــان المرمــوم للهجــن،

مربــع ،توزعــت علــى  220شــجرة نخيــل ،و 350شــجرة

نظمــت إدارة الخدمــات اإلداريــة ،حملــة تبــرع بالــدم،

الهيئــة ،للتبــرع بالــدم ،لصالــح المرضــى المحتاجيــن،

فــي إطــار اســتراتيجيتها لتعزيــز الهويــة الوطنيــة ،وعلــى

ظــل ،ومســطحات خضــراء بمســاحة  35ألــف متــر مربــع،

بالتعــاون مــع هيئــة الصحــة بدبــي ،ومركــز دبــي للتبــرع

خاصــة مرضــى الثالســيميا ،تحقيقــا للمبــدأ اإلنســاني:

رأســها ســباقات الهجــن ،التــي تمثــل تاريخــا مــن األصالــة

ومغطيــات تربــة وأزهــار بمســاحة  45ألــف متــر مربــع،

بالــدم ،بــادر مــن خاللهــا عــدد كبيــر مــن موظفــي

(قطــرة دم  ..وابــل رحمــة).

ورياضــة األجــداد ،بعــدد مــن األعمــال فــي مضمــار

وإنشــاء لوحــة جداريــة باســم المضمــار بطــول  50متــرا،

ســباقات الهجــن فــي منطقــة المرمــوم ،حيــث أنشــأت

مــع وضــع  6مجســمات للهجــن عنــد مدخــل المضمــار،

جســرين زجاجييــن للمشــاة بطــول  50متــرا لــكل واحــد

إضافــة إلــى تنفيــذ محطــة ضــخ لميــاه الــري ،ومجموعــة

منهمــا لتســهيل حركــة الجماهيــر فــي المضمــار ،كمــا

خزانــات بســعة  400متــر مكعــب.

نفــذت أعمــاال زراعيــة تجميليــة بواقــع  80ألــف متــر
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حق الليلة :مرحبا رمضان

يوم العمال العالمي
احتفلــت الهيئــة ،مــع موظفيهــا بيــوم العمــال

بالقرهــود ،مقابــل المبنــى الرئيــس للهيئــة ،حيــث

احتفــل موظفــو الهيئــة بليلــة النصــف مــن شــعبان ،مــن

العالمــي ،الــذي يتزامــن كل عــام مــع األول مــن شــهر

اشــتملت الفعاليــات علــى فحوصــات طبيــة مجانيــة،

خــال تنظيــم الهيئــة فعاليــة «حــق الليلــة» علــى مــدى

مايــو ،عبــر تنظيمهــا فعاليــات حضرهــا أكثــر مــن 250

وهدايــا تذكاريــة ،ومســابقات جماعيــة مســلية ،وفقــرة

يوميــن ،مــن قبــل إدارة المــوارد البشــرية والتطويــر فــي

عامــا ،فــي النظافــة واألمــن والصيانــة وغيرهــم،

ترفيهيــة علــى الملعــب الصابونــي ،إضافــة إلــى توزيــع

الهيئــة ،حيــث اســتقطبت الفعاليــة الموظفيــن كافــة،

وذلــك فــي الملعــب الرياضــي فــي مدرســة المواكــب

عصائــر ووجبــات خفيفــة.

الذيــن ســاهموا فــي إحيــاء هــذا اليــوم المســتمد مــن

مشــاريعهم ،واالســتفادة مــن خبراتهــم وتبادلهــا مــع
اآلخريــن ،كمــا نظمــت مســابقات تراثيــة بيــن الموظفيــن،
ســاهمت فــي الحفــاظ علــى التــراث الوطنــي والشــعبي
اإلماراتــي ،وترســيخه بيــن األجيــال ،إضافــة إلــى تخصيــص
ركــن ُق ّدمــت مــن خاللــه المأكــوالت والحلويــات التراثيــة
واأللعــاب الشــعبية ،التــي القــت استحســان الجميــع،
إلــى جانــب تخصيــص ركــن لنقــش الحنــاء ،علــى
الطريقــة اإلماراتيــة التقليديــة ،وركــن آخــر للتصويــر
والتقــاط الصــور التذكاريــة ،التــي تحمــل الطابــع التراثــي،
كمــا جــرى علــى مــدى اليوميــن توزيــع هدايــا خاصــة

الذاتيــة ،وذلــك انطالقــً مــن الحــرص علــى دعــم

بالفعاليــة علــى الموظفيــن.

التــراث الشــعبي للدولــة ،الســتقبال شــهر رمضــان الكريــم.
وجــرى تنظيــم عــدد مــن الفعاليــات المميــزة ذات
الطابــع التراثــي مــن خــال تنظيــم ( البــازار) ،الــذي خصــص
لموظفــي الهيئــة الراغبيــن فــي عــرض مشــاريعهم
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(أجيال)

(لماذا تحتفظ بها)؟
ســاهمت الهيئــة ،فــي دعــم الــدورة الســابعة مــن

وذلــك عبــر توزيــع صناديــق كرتونيــة ،علــى الراغبيــن فــي

أطلقــت إدارة المــوارد البشــرية والتطويــر ،البرنامــج

إطــار حرصهــا علــى غــرس المبــادئ والقيــم اإليجابيــة

الحملــة الخيريــة ،التــي تنظمهــا دائــرة األراضــي واألمــاك

المســاهمة ،لوضــع تبرعاتهــم فيهــا ،وتســليمها فــي

التدريبــي الصيفــي (أجيــال) الــذي يجــري مــن خاللــه

عنــد الطلبــة ،حيــث بــدأ التدريــب فــي الخامــس مــن يوليــو،

بدبــي ،تحــت شــعار( :لمــاذا تحتفــظ بهــا؟) ،وتدعــو

اليــوم الثانــي للجنــة المنظمــة للحملــة داخــل الهيئــة،

تدريــب مجموعــة مــن طــاب وطالبــات المرحلتيــن

واســتمر حتــى الســابع والعشــرين مــن أغســطس .2015

مــن خاللهــا أهــل البــر واإلحســان ،إلــى التبــرع بالفائــض

تمهيــدا إلرســالها للدائــرة ،التــي تتولــى تســليمها

الثانويــة والجامعيــة ،حيــث تطلقــه الهيئــة ســنويًا فــي

ممــا لديهــم ،ممــا ال يســتخدمونه لصالــح المحتاجيــن،

لشــركائها مــن الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة.

مكافحة التدخين
أطلقــت الهيئــة ،وللســنة الثانيــة علــى التوالــي ،مبــادرة

تعزيــز صحتهــم ،وذلــك بالتعــاون مــع كل مــن وزارة

«العيــادة المتنقلــة» لمكافحــة التدخيــن بهــدف نشــر

الصحــة (إدارة الطــب الوقائــي) بدبــي ،والقيــادة العامــة

المزيــد مــن الوعــي الصحــي بيــن موظفــي الهيئــة،

لشــرطة دبــي (اإلدارة العامــة ألمــن الهيئــات والمنشــآت

لحثهــم علــى اإلقــاع عــن التدخيــن ،حرصــا منهــا علــى

والطــوارئ).
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بئر ارتوازية

(مهندسون بال حدود)

فــي مبــادرة مجتمعيــة ،تــدل علــى أصالــة موظفــي

ورعــت الهيئــة كذلــك مبــادرة الجامعــة األمريكيــة

ويأتــي دعــم الهيئــة لهــذه المبــادرة فــي إطــار التزامهــا

الهيئــة ،وتمســكهم بعمــل الخيــر ،تكفــل موظفــو

بالشــارقة (مهندســون بــا حــدود) ،وذلــك مــن خــال

بمســؤوليتها المجتمعيــة ،تجــاه المجتمــع المحلــي،

مركــز ترخيــص ديــرة ،التابــع إلدارة خدمــة العمــاء

دعمهــا لمجموعــة مــن طــاب الهندســة ،فــي

بمــا يصــب فــي المصلحــة العامــة ،ويعــزز قيمــة

فــي الهيئــة ،حفــر بئــر ارتوازيــة فــي منطقــة ناتــور فــي

كل الفــروع ،بمــا فــي ذلــك الهندســة الكهربائيــة،

العمــل التطوعــي ،فــي أذهــان األجيــال الصاعــدة ،وزرع

بنجالديــش ،بالتعــاون مــع جمعيــة الفجيــرة الخيريــة،

والميكانيكيــة ،والمدنيــة ،بالســفر إلــى إحــدى قــرى

اإلحســاس بالمســؤولية فــي نفوســهم ،خاصــة طلبــة

إضافــة إلــى تكفــل نفقــات بنــاء خــزان ميــاه ،لتجميــع

أندونيســيا ،للمشــاركة فــي أعمــال البنــاء والتجديــد ،فــي

الجامعــات ،بوصفهــم قاطــرة المســتقبل ،لعجلــة

الميــاه فيــه واســتخدامها ،فــي مختلــف األوقــات،

المراكــز االجتماعيــة والمنــازل ،وشــبكات الميــاه هنــاك.

التنميــة فــي بالدنــا الحبيبــة.

وتركيــب المضخــة الكهربائيــة ،والحنفيــات ،والتوصيــات،
والتمديــدات ،وبنــاء الحــوض ،ولوحــة المشــروع.

فعاليات رمضانية لزيادة معدالت الرضا الوظيفي

صيدلية الموظفين
دشــنت هيئــة الطــرق والمواصــات صيدليــة بدبــي
متكاملــة فــي مبناهــا الرئيــس ،فــي إطــار ســعيها
إلحــداث ترابــط خدمــي مــع عيادتهــا الطبيــة ،التــي
تقــدم خدمــات صحيــة متميــزة للموظفيــن ،وذلــك

كمــا أطلقــت مؤسســة تاكســي دبــي فعاليــات

الثقافيــة اليوميــة ،إضافــة إلــى المكافــآت الفوريــة،

بهــدف توفيــر الوقــت والجهــد للمتعامليــن ،مــن خــال

تواصليــة ،تعزيــزا لمســاعيها وأهدافهــا الراميــة إلــى

والنــادي الرمضانــي ،بمشــاركة عــدد مــن الشــركاء

الحصــول علــى األدويــة الالزمــة ،فــور االنتهــاء مــن

تفعيــل مشــاركات الموظفيــن والســائقين ،ودمجهــم

والرعــاة ،وعــدد مــن المحاضــرات التوعويــة والدينيــة

الكشــف الطبــي.

لتحقيــق التآلــف والتواصــل االجتماعــي والوظيفــي

المتنوعــة ،بالتنســيق مــع دائــرة الشــؤون االســامية

فيمــا بينهــم ،وتحقيــق أجــواء وظيفيــة مالئمــة لزيــادة

والعمــل الخيــري ،فــي إطــار الشــراكة بيــن المؤسســة

معــدل رضاهــم ،تضمنــت الخيمــة الرمضانيــة التــي

وهــذه الجهــات ،وأهميتهــا فــي دعــم هــذه المبــادرات

اتســعت لـــ  200شــخص ،وتضمنــت إفطــارا جماعيــا يوميــا

الخيريــة والمجتمعيــة ،إضافــة إلــى مســابقة مؤسســة

للســائقين ،وبرنامجــا ترفيهيــا متكامــا ،مــن خــال عــدد

تاكســي دبــي للقــرآن الكريــم ،التــي رصــدت لهــا جوائــز

مــن األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة ،والمســابقات

نقديــة للفائزيــن.
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رياضة
تهــدف الهيئــة مــن خــال تنظيــم األنشــطة والبطــوالت الرياضيــة ،إلــى خلــق
أجــواء ترفيهيــة لموظفــي الهيئــة ،مــن أجــل كســر الحواجــز بيــن الموظفيــن،
والخــروج بهــم مــن األجــواء الروتينيــة اليوميــة ،إلــى بيئــة مليئــة بالنشــاط،
وإبــراز هواياتهــم ،وإطالقهــا بالشــكل الصحيــح.
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بطولة السباحة

بطولة كرة القدم
اختتمــت الــدورة الخامســة مــن بطولــة هيئــة الطــرق

وضمــت المجموعــة الثانيــة( :المواصــات (أ) ،وتاكســي دبــي،

كمــا اختتمــت الــدورة األولــى مــن بطولــة هيئــة الطــرق

وكانــت منافســات البطولــة ،قــد انطلقــت بمســبح حديقــة

والمواصــات لكــرة القــدم  ،2015بفــوز فريــق مؤسســة

والمواقــف (ب) ،والمواصــات (ب) ،واألمــن).

والمواصــات للســباحة  ،2015بفــوز باســم أحمــد زغــاوة،

مشــرف ،يــوم  27أكتوبــر  ،2015وشــارك فيهــا  12ســباحا،

بالمركــز األول ،وحــل فــي المركــز الثانــي ،حســين رجــب

توزعــوا إلــى أربــع مجموعــات ،كل مجوعــة ضمــت ثالثــة

نبيــه ،بينمــا حــل فــي المركــز الثالــث ،وائــل محمــد شــيلي،

متســابقين.

تاكســي دبــي بالمركــز األول ،وحــل فــي المركــز الثانــي
فريــق مؤسســة الترخيــص ،بينمــا حــل فــي المركــز الثالــث
فريــق إدارة المواقــف (ب).
وشــهدت المبــاراة النهائيــة للبطولــة منافســة قويــة بيــن

وتعــد بطولــة هيئــة الطــرق والمواصــات لكــرة القــدم،
جــزءا أساســيا مــن األنشــطة الرياضيــة ،التــي يجــري تنظيمها
بشــكل ســنوي ،إضافــة إلــى بطولــة كــرة القــدم الرمضانيــة،
خــال شــهر رمضــان المبــارك ،مــن كل عــام.

وشــهدت الجولــة النهائيــة للبطولــة منافســة قويــة بيــن
صاحبــي المركزيــن األول والمركــز الثانــي.

فريقــي مؤسســة تاكســي دبــي ،ومؤسســة الترخيــص،
حيــث انتهــت المبــاراة بفــوز
فريــق مؤسســة تاكســي دبــي،
علــى فريــق مؤسســة الترخيــص
بنتيجــة (.)1-2
وكانــت منافســات البطولــة،
التــي نظمهــا الفريــق الرياضــي
فــي الهيئــة ،للســنة الخامســة
علــى التوالــي ـ ســعيا لتعزيــز
الترابــط

والعالقــات

بيــن

موظفــي الهيئــة ـ قــد انطلقــت
بمركــز دبــي التجــاري العالمــي،
خــال الفتــرة مــن  3أغســطس
إلــى  16أغســطس ،2015
وشــارك فيهــا
توزعــوا

إلــى

 11فريقــا،
مجموعتيــن،

ضمــت المجموعــة األولــى فــرق:
(الترخيــص ،والدعــم االداري،

أنشـــطـــة

والمواقــف (أ) ،ومركــز االتصــال،
وســالك ،والتطويــر المؤسســي)،
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البولينج

البلياردو
اختتمــت الــدورة األولــى مــن بطولــة هيئــة الطــرق

إدارة الحافــات ،بينمــا حــل فــي المركــز الثالــث ،ياســر بــزان

واختتمــت أيضــا الــدورة األولــى مــن بطولــة هيئــة الطــرق

محمــود العطار مــن إدارة المــرور والطرق ،بينمــا حل في المركز

والمواصــات للبليــاردو  ،2015بفــوز علــي عبــد الكريــم

مــن إدارة العقــود والمشــتريات ،وشــهدت الجولــة النهائيــة

والمواصــات للبليــاردو  ،2015بفــوز أحمــد محمــد مــن إدارة

الثالــث ،خالــد حســن مــن إدارة الشــؤون القانونيــة  ،وشــهدت

أهلــي ،مــن إدارة صيانــة الطــرق ومنشــآتها بالمركــز األول،

للبطولــة منافســة قويــة بيــن الالعبيــن.

االنظمــة المروريــة بالمركــز األول ،وحــل فــي المركــز الثانــي،

الجولــة النهائيــة للبطولــة منافســة قويــة بيــن الالعبيــن.

وحــل فــي المركــز الثانــي ،شــريف ابراهيــم العراقــي ،مــن

أنشـــطـــة
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معارض ومنتديات
المعــارض والمنتديــات والملتقيــات تســاهم فــي التقــاء صفــوة الخبــراء
وطــرح خبراتهــم.

أنشـــطـــة
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«الـــقـــيـــادة  ...مـتطـلـبــات وطـــموحات»
أكــد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،ورئيــس مجلــس

سلســلة النــدوات والملتقيــات المعرفيــة الحكوميــة ،بحضور

المديريــن فــي هيئة الطــرق والمواصالت في دبــي أن القيادة

عبــداهلل الشــيباني األميــن العــام للمجلــس التنفيــذي إلمــارة

الحكيمــة فــي دولــة اإلمــارات تحــرص علــى إعــداد القيــادات

دبــي رئيــس برنامــج دبــي لــأداء الحكومــي المتميــز ،والدكتور

لتحمــل
الوطنيــة الشــابة ،ليكونــوا قادريــن وجاهزيــن
ّ

أحمــد النصيــرات المنســق العــام لبرنامــج دبــي لــأداء

مهامهــم ومســؤولياتهم ،فــي اســتكمال مســيرة البنــاء

الحكومــي المتميــز ،وعــدد مــن مديــري الجهــات الحكوميــة،

والتنميــة ،مشــيدًا بمبــادرة برنامــج دبــي لــأداء الحكومــي

وأكثــر مــن  350شــخص مــن المســؤولين والموظفيــن.

المتميــز ،فــي تنظيــم منتديــات وملتقيــات معرفيــة ،يجــري
فيهــا اســتضافة الشــخصيات القيادية فــي الدولــة ،لتقديم
خبراتهــم وتجاربهــم ،وقصــص نجاحهــم للموظفيــن ،مــن
قيــادات الصفيــن الثالــث والرابــع فــي الحكومــة.

وأكــد ســعادته والمشــاركون اآلخــرون فيهــا أن القيــادة
المتميــزة ،هــي التــي تطــوع كل الجهــود ،وتســخر جميــع
المــوارد المتاحــة ،لتحقيــق رؤيــة الجهــة ،وإســعاد النــاس
ورفعــة الوطــن ،وأن االبتــكار فــي الجهــات الحكوميــة،

جــاء ذلــك خــال النــدوة التــي نظمهــا برنامــج دبــي لــأداء

ليــس ترفــً بــل هــو أمــر يحــدد وجــود الجهــة الحكوميــة

الحكومــي المتميــز التابــع لألمانــة العامــة للمجلــس

مــن عدمــه ،والقائــد المتم ّيــز هــو مــن يســتطيع أن يحقــق

التنفيــذي إلمــارة دبــي فــي قاعــة جودولفيــن فــي أبــراج

مأسســة االبتــكار ،فــي الجهــة الحكوميــة التــي يقودهــا.

اإلمــارات تحت شــعار «القيــادة  ...متطلبــات وطموحات» ضمن

أنشـــطـــة
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(دبي لإلنجازات)
اســتقطب جنــاح هيئــة الطــرق والمواصــات ،فــي الــدورة

لإلمــارة مشــروعًا جديــدًا ،ضمــن سلســلة مشــاريعها

الثانيــة لمعــرض دبــي لإلنجــازات الحكوميــة ،الــذي أقيــم

الفريــدة والمتنوعــة فــي مختلــف المجــاالت.

برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبــي ،رعــاه اهلل ،وبحضــوره شــخصيًا ،أعــدادا كبيــرة مــن
المســؤولين وزوار المعــرض ،ومديــري المؤسســات واإلدارات
فــي الدوائــر المختلفــة والهيئــة ،وحشــدا مــن المعنييــن
لالطــاع علــى أحــدث التقنيــات ،والتطبيقــات ،والمشــاريع
التــي تنتهجهــا الهيئــة.
ويعــد المعرض حدثًا بــارزًا ،لعرض إنجازات ومبادرات ومشــاريع
ـقف
هيئــات ودوائر ومؤسســات حكومــة دبي كافة ،تحت سـ ٍ
واحــد ،للتعريــف بالخدمات المتميزة ،التــي تقدمها الحكومة
للمتعاملين معهــا ،من المؤسســات واألفراد.

وشــاركت الهيئــة بعــدد مــن المشــروعات المتنوعــة الخاصة
بالنقــل والمواصــات ،إضافــة إلــى الخدمــات والتطبيقــات
الذكيــة ،ومبادراتهــا فــي مجــال االبتــكار واإلبــداع ،وعــدد من
المبــادرات التــي تغطــي محــاور الخدمــات الذكيــة ،والتميــز
واإلبــداع ،واالبتــكار تماشــيًا مــع توجــه دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،بــأن يكــون عــام  2015عــام االبتــكار فــي الدولــة.
وســلطت الهيئــة الضــوء فــي جناحهــا علــى عــدد مــن
المشــاريع الحيويــة ،ومنهــا مشــروع تــرام دبــي ،كمــا شــهد
جنــاح الهيئــة عرضــا للمخطــط العــام لشــبكة القطــارات
فــي اإلمــارة ،الــذي يشــمل تنفيــذ حوالــي  335كيلومتــرًا
مــن خطــوط القطــار والتــرام.

وبــدا مجســم مشــروع قنــاة دبــي المائيــة جاذبــا للحضــور

وخصصــت الهيئــة مســاحة كبيــرة لعــرض خدماتهــا
الذكيــة ،ومنهــا التطبيــق الذكــي الخــاص بالســائقين
والمركبــات ،وتطبيــق المواصــات العامــة ،والتحديــث
الجديــد لتطبيــق (وجهتــي) ،إضافــة إلــى عــرض جهــاز

ســياحي وتســويقي واســتجمامي مميــز جــدًا ،يضيــف

«اآليبــاد» لفحــص المركبــات ،والكشــك الذكــي.

بشــكل كبيــر ،نظــرًا لضخامــة حجمــه ،والتفاصيــل الدقيقــة
التــي يحتويهــا ،التــي تشــرح كل مالمــح المشــروع ،وكيــف
ســيعمل علــى تحويــل المنطقــة المقــام فيهــا ،إلــى مركــز

أنشـــطـــة
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جيتكس 35

معرض ويتيكس 2015

عرضــت هيئــة الطــرق والمواصــات مــن خــال جناحهــا فــي

اســتعرضت الهيئــة ،حزمــة مــن المبــادرات التــي تؤكــد

الهجينــة ،صحبهــا شــرح عــن المزايــا البيئيــة ،التــي يحققهــا

الــدورة  35مــن معــرض جيتكــس  ،2015حزمــة جديــدة مــن

اهتمامهــا وحرصهــا علــى تعزيز مفهــوم االســتدامة البيئية،

هــذا النــوع مــن المركبــات ،مــن حيــث المســاهمة الفعالــة

الخدمــات الذكيــة ،التــي تقدمهــا للمتعامليــن ،ومــن بينهــا

وذلــك فــي معــرض تكنولوجيــا الميــاه والطاقــة والبيئــة

فــي ترشــيد الطاقــة ،واســتخدام أفضــل بدائلهــا فــي

(المــول الذكــي) ،األول مــن نوعــه فــي العالــم ،الــذي يتيــح

(ويتيكــس)  ،2015الــذي نظمــه مجلــس دبي للطاقــة ،وهيئة

الحفــاظ علــى البيئــة ،إضافــة إلــى تقديــم مؤسســة

لمســتخدمي متــرو دبــي التســوق االفتراضــي ،عبــر شاشــة

كهربــاء وميــاه دبــي ،وبمشــاركة دوليــة واســعة ،مــن الهيئات

القطــارات عرضــا مرئيــا عــن تأثيــر تكنولوجيــا مشــروع التــرام

تفاعليــة مبتكــره ،ومبــادرة تنفيــذ  100مظلــة مكيفــة

والمؤسســات ،والدوائــر الحكومية ،وشــبه الحكومية ،وكبرى

فــي بيئــة المجتمــع المحلــي ،مــن حيــث تشــغيله بالطاقــة

ذكيــة ،لمســتخدمي حافــات المواصــات العامــة ،مــزودة

الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال.

الكهربائيــة ،ودورهــا فــي تقليــل البصمــة الكربونيــة ،بمــا

باإلنترنــت المجانــي ،وتقــدم خدمــات متنوعــة للجمهــور،
وأحــدث إصداراتهــا مــن التطبيقــات والخدمــات الذكيــة.

واســتعرضت الهيئــة خــال فعاليــات هــذا الحــدث الســنوي،
عــدة مبــادرات ق ّيمــة ،يقدمهــا عــدد مــن مؤسســات الهيئة،

ويأتــي إطــاق الحزمــة الجديــدة مــن التطبيقــات والخدمــات

ومنهــا مؤسســة الترخيــص ،التــي اســتعرضت التطبيــق

الذكيــة ،تنفيــذًا للمبــادرة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو

الذكــي( :تطبيــق النقــاط الخضــراء للجمهــور) ،إضافــة

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة

لخدماتهــا األخــرى ذات الصلــة ،كمــا اســتعرضت مؤسســة

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه اهلل) ،بتحويــل دبي

المواصــات العامــة مشــروعي العبــرة الكهربائيــة،

إلــى المدينــة األذكــى عالميــً ،التي تقــدم خدمــات للجمهور،

والحافلــة الكهربائيــة ،ومــا يتضمنــاه مــن اســتخدام

عبــر الهاتــف المحمــول ،علــى مــدار الســاعة ،وعلــى مــدار

الطاقــة النظيفــة ،التــي تعــزز أهدافهــا االســتراتيجية فــي

األســبوع والعــام ،بعــد انتهــت مــن تحويــل جميــع خدماتها،

هــذا المجــال ،وكذلــك اســتعرضت مؤسســة تاكســي

التــي تقدمهــا للمتعامليــن ،إلــى خدمــات ذكيــة روعــي فــي

دبــي ،نمــوذج المحــرك الكهربائــي ،المســتخدم للمركبــات

يتوافــق مــع غايتهــا فــي الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة
مــن الطاقة ،واســتعرضت مؤسســة المــرور والطــرق تطبيق
الطــرق الذكيــة ،الــذي يســاعد الســائقين على معرفــة حالة
الطــرق المروريــة فــي اإلمــارة ،ســواء عــن مناطــق االزدحــام
المــروري أو الحــوادث عبــر نظــام  ،GPSممــا يوفــر للســائقين
حريــة اتبــاع الطــرق البديلــة ،ممــا يســهم فــي التقليــل مــن
انبعاثــات الكربــون ،كمــا عرضــت مؤسســة المــرور والطــرق
أيضــً تطبيــق ( )M- PARKINGالــذي يســاعد علــى معرفــة
المواقــف الشــاغرة ،ممــا يســهم فــي الحــد مــن حركــة
المركبــات ،التــي يبحــث ســائقوها عــن مواقــف لســياراتهم.

تصميمهــا ،أن تكــون مبتكــره وســهلة االســتخدام ،حيــث
جــرى االنتهــاء مــن تحويــل  173خدمــةُ ،تقــدم عبــر 10
تطبيقــات ذكيــة ،تعمــل علــى كل أجهــزة الهواتــف الذكيــة:
(أندرويــد ،وأبــل آيفــون ،وبــاك بيــري ،والوينــدوز).
الجديــر بالذكــر أن جيتكــس  ،2015هــو المعــرض األكبــر
لإللكترونيــات االســتهالكية ،فــي الخليــج العربــي والمنطقة
العربيــة ،وشــارك فيــه  3900شــركة وجهــة حكوميــة

أنشـــطـــة

وخاصــة ،مــن داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وخارجهــا ،عــرض أحــدث تقنياتهــا فــي قطــاع االتصــال،
والهواتــف النقالــة الذكيــة ،والحلــول التقنيــة واالبتــكارات
فــي هــذا المجــال.
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معرض للسيارات

القوارب واليخوت
شــاركت الهيئــة للســنة الثامنــة علــى التوالــي فــي معــرض

ونقلــت وســائل النقــل البحــري التابعــة لمؤسســة

دبــي العالمــي للقــوارب واليخــوت ،الــذي نظمــه مركــز دبــي

المواصــات العامــة ،فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،مــا

التجــاري العالمــي ،فــي النــادي البحــري العالمــي ،بالمينــاء

يقــارب ( )13ألــف راكــب مــن الزائريــن والمشــاركين فــي

الســياحي فــي دبــي ،وذلــك بهــدف تحقيــق التواصــل

معــرض القــوارب واليخــوت العالمــي ،التــي أقيمــت فــي

والفعــال ،بيــن الهيئــة وشــركائها االســتراتيجيين
المســتمر
ّ

الفتــرة ( )7-3مــارس الماضــي ،وذلــك عبــر البــاص والتاكســي

والمتعامليــن ،مــن أجــل تعريفهــم بخدمــات النقــل

المائييــن.

نظمت إدارة الخدمات اإلدارية( ،معرض السيارات) ،الذي شاركت فيه مجموعة من الشركات ،ووكاالت السيارات.

البحــري ،التــي تقدمهــا الهيئــة ،والمســاهمة فــي االرتقــاء
بخدماتهــا المتنوعــة األخــرى.

معرض الوظائف الـ 15
شــاركت الهيئــة فــي معــرض اإلمــارات للوظائــف الخامــس

التوطيــن ،بتوظيــف الكــوادر الشــابة ،مــن خريجــي الدولــة،

عشــر ،فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي ،الــذي تميــز

وإلحاقهــم بســوق العمــل ،وذلــك عبــر مبادرتهــا التــي

بمشــاركة واســعة مــن مختلــف المؤسســات والشــركات

أطلقتهــا فــي المعــرض ،بإجــراء المقابلــة الشــخصية خــال

فــي الدولــة ،وســعت مــن خاللــه الهيئــة إلــى دفــع عجلــة

المعــرض ،وااللتحــاق بالعمــل فــي التالــي مباشــرة.

أنشـــطـــة
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معرض خصومات الموظفين
نظمــت إدارة الخدمــات اإلداريــة ،معــرض خصومــات
الموظفيــن الرابــع ،الــذي القــى إقبــاالً كبيــرًا

لمــا تضمنــه

مــن عروض ســخية ،شــملت أســعارا مخفضــة علــى اإلقامة

معرض دبي للقوارب المستعملة
بالفنــادق ،وخدمــات مراكــز طبيــة ،وشــركات ســياحة،

شــاركت هيئــة الطــرق والمواصــات وللســنة الرابعــة علــى

الفتــرة مــن  5إلــى  7نوفمبــر الماضــي ،ويعتبــر هــذا الحــدث

وشــركات إلكترونيــة ،وعطــور ومســتلزمات تجميــل.

التوالــي بمعــرض القــوارب واليخــوت المســتعملة فــي

الوحيــد مــن نوعــه فــي المنطقــة وهــو مفتــوح للمشــترين

خــور دبــي مارينــا ،الــذي ينظمــه نــادي دبــي للجولــف فــي

والبائعيــن مــن كل أنحــاء العالــم.

أنشـــطـــة
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ملتقى الكويت للمشاريع الكبرى
شــارك وفــد مــن مؤسســة القطــارات بهيئــة الطــرق

حــول تصميــم وتنفيــذ متــرو دبــي وتــرام دبــي ،وأهــم

والمواصــات فــي ملتقــى الكويــت للمشــاريع الكبــرى،

الــدروس المســتفادة ،فــي تخطيــط المشــاريع الكبــرى فــي

الــذي أقيــم فــي دولــة الكويــت الشــقيقة ،بورقــة عمــل

إمــارة دبــي.

الملتقى الثاني لبناء القادة في مجال التخطيط للنقل
الحضري
ّ
نظــم مركــز الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا للنقــل

الطاقــة ،والصنــدوق االئتمانــي الكــوري للنمــو األخضــر،

المتم ّيــز بهيئــة الطــرق والمواصــات ،بالتعــاون مــع (البنــك

والتســهيالت االستشــارية ،للبنــى التحتيــة لــدى القطاعيــن

الدولــي) ،الملتقــى الثانــي لـــ (بنــاء القــادة فــي مجــال

العــام والخــاص.

التخطيــط للنقــل الحضــري) ،الــذي أقيــم بفنــدق بولمــان
ديــرة ســتي ســنتر فــي دبــي ،برعايــة عــدد مــن المنظمــات
الدوليــة البــارزة ،ومنهــا برنامــج المســاعدة فــي إدارة قطــاع

وشــهد الحــدث مشــاركة واســعة مــن دول منطقة الشــرق
األوســط ،وشــمال أفريقيــا ،ومــن مختلــف دول العالــم ،مــن
العامليــن فــي مجــال التخطيــط والنقــل الحضــري.

أنشـــطـــة

492

| التقرير السنوي لعام 2015

التقرير السنوي لعام | 2015

493

مجلس المتعاملين
مجلــس المتعامليــن هــو إحــدى األفــكار اإلبداعيــة لهيئــة الطــرق والمواصــات،
التــي تتمكــن مــن خاللهــا ،مــن االســتماع إلــى نخبــة مــن أفــراد الجمهــور ،بشــكل
دوري ،وإشــراكهم فــي صنــع القــرارات ،التــي تصــب فــي مصلحــة المجتمــع.

أنشـــطـــة
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(أسبوع المتعاملين) يتلمس ما يحقق إسعاد الناس
نظمــت هيئــة الطــرق والمواصــات للســنة الثالثــة علــى

حيــث اســتمع ســعادته إلــى شــرح عــن الخدمــات

التوالــي ،معــرض أســبوع المتعامليــن ،فــي دبــي مــول،

اإللكترونيــة ،والتطبيقــات الذكيــة المعروضــة فــي المنصــة،

فــي إطــار اســتراتيجيتها الراميــة إلــى تعزيــز التواصــل مــع

التــي شــهدت إقبــاال كبيــرا مــن ِقبــل زوار ومرتــادي المركــز،

عمالئهــا ،للوقــوف علــى احتياجاتهــم المتجــددة ،وفتــح

إضافــة إلــى عمــاء الهيئــة ،والمســتفيدين مــن خدماتهــا.

آفــاق لتعزيــز الغايــة االســتراتيجية الثالثــة ،التــي تنتهجهــا
الهيئــة المتمثلــة بـــ (إســعاد النــاس).

وأثنــى أفــراد مــن الجمهــور مــن مختلــف الجنســيات ،علــى
جهــود الهيئــة ،فــي الوصــول للمتعامليــن واالســتماع

وزار ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،رئيــس مجلــس

لوجهــات نظرهــم ،عبــر منصــات هامــة وفعالة ،وعبــروا عن

المديريــن ،فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،منصــة الهيئــة

المتنوعــة ،التــي تقدمهــا
ســعادتهم حيــال باقــة الخدمــات
ّ

فــي دبــي مــول ،ضمــن فعاليــات (أســبوع المتعامليــن)،

الهيئــة للمتعامليــن ،مــن مختلــف شــرائح المجتمــع.

أنشـــطـــة
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أنشـــطـــة
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وللنساء مجلس..

مجلس المتعاملين ( )56يبحث خدمات قطاع األعمال

بحــث مجلــس متعاملــي الهيئــة األول للســيدات ،مختلــف

علــى آرائهــن وأفكارهــن ،بــكل شــفافية ووضــوح ،للمضــي

أشــاد ممثلــو ومندوبــو الشــركات والمؤسســات الخاصــة،

الــذي التقــى فيــه المجلــس بممثلــي ومندوبــي الشــركات

الخدمــات المتنوعــة التــي تقدمهــا الهيئــة للنســاء ،وذلــك

قدمــا نحــو تحقيــق رؤيــة الهيئــة فــي« :تنقــل آمــن وســهل

العاملــة فــي إمــارة دبــي بالخدمــات المتطــورة ،التــي

والمؤسســات الخاصــة العاملــة فــي إمــارة دبــي ،وبحــث

عبــر وســائل النقــل الجماعــي كافــة ،بوصــف المــرأة جــزءًا

للجميــع» ،وتحقيــق الســعادة ،التــي هــي مطلــب مهــم

تقدمهــا الهيئــة ،لمجتمــع األعمــال وللجمهــور مــن
ّ

مــن خاللــه معهــم عــددا مــن المســائل والقضايــا ذات

أساســيًا فــي عمليــة التنقــل ،وذلــك فــي ســبيل الوقــوف

فــي المجتمــع.

مختلــف شــرائح المجتمــع ،خاصــة الخدمــات الذكيــة ،التــي

االهتمــام المشــترك ،ومــن أهمهــا الخدمــات اإللكترونيــة،
ّ
المتمثلــة بخدمــات المحفظــة اإللكترونيــة ،التــي

الشــركات والمؤسســات ،مــن مختلــف القطاعــات التجاريــة،

تســتخدمها الشــركات والمؤسســات ،لدفــع الرســوم

والخدميــة فــي اإلمــارة ،وذلــك خــال الجلســة السادســة

المقدمــة إليهــا ،مــن
المســتحقة عليهــا ،مقابــل الخدمــات
ّ

والخمســين لمجلــس متعاملــي هيئــة الطــرق والمواصالت،

مختلــف مؤسســات وقطاعــات الهيئــة.

أصبحــت تــؤدي دورا مهمــا وحيويــا ،فــي إنجــاز معامــات

أنشـــطـــة
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ويستعرض الحافالت المدرسية أمام التربويين

مجلس للمتعاملين عبر تويتر

اســتعرضت مؤسســة تاكســي دبــي ،أمــام إدارات المــدارس

طــاب المــدارس الخاصــة ،اعتبــارًا مــن العــام الدراســي

شــهدت الجلســة ،التــي ّ
نظمهــا مجلــس متعاملــي الهيئــة،

مــدى ســاعتين ،مقترحاتهــم ومالحظاتهــم وأفكارهــم،

فــي إمــارة دبــي نمــوذج حافالتهــا المدرســية الجديــدة

المقبــل  2015ـ  ،2016وذلــك خــال اللقــاء التعريفــي ،الــذي

عبــر موقــع التــواص االجتماعــي :تويتــر ،التــي حملــت عنــوان:

حــول باقــة الخدمــات المتنوعــة ،التــي تقدمهــا الهيئــة،

الصديقــة للبيئــة ،مــن خــال التصميــم والمواصفــات

نظــم فــي المبنــى الرئيــس لمؤسســة تاكســي دبــي ،فــي

(تحــدث مــع الهيئــة) ،إقبــاال وتفاعــا كبيريــن مــن قبــل
ّ

وذلــك مــن خــال التغريــد مــع رئيــس ،وأعضــاء مجلــس

الفنيــة ،التــي يجــري تشــغيل قرابــة  50حافلــة منهــا ،لنقــل

منطقــة المحيصنــة.

الجمهــور ،مــن جميــع شــرائح المجتمــع ،ومــن مختلــف

المتعامليــن فــي الهيئــة.

الجنســيات ،حيــث عــرض كثيــر مــن المتعامليــن ،وعلــى

(تحدث مع الهيئة) عبر تويتر
ّ
كمــا شــهدت الجلســة الثانيــة ،التــي ّ
نظمهــا مجلــس

كبيــر مــن المتعامليــن ،وعلــى مــدى ســاعتين ،مقترحاتهــم

(تحــدث مــع
متعاملــي الهيئــة تويتــر ،التــي حملــت عنــوان:
ّ

ومالحظاتهــم وأفكارهــم ،حــول باقــة الخدمــات المتنوعة،

الهيئــة) إقبــاال وتفاعال كبيريــن ،من قبل الجمهــور من جميع

التــي تقدمهــا الهيئــة ،وذلــك مــن خــال التغريــد مــع رئيــس

شــرائح المجتمــع ،ومــن مختلــف الجنســيات ،حيــث عــرض

وأعضــاء مجلــس المتعامليــن فــي الهيئــة.

أنشـــطـــة
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سالمة المجتمع
وحمالت التوعية والترويج
نظمــت مختلــف المؤسســات والقطاعــات واإلدارات فــي هيئــة الطــرق
والمواصــات بدبــي ،خــال عــام  2015العديــد مــن الحمــات ،التــي تهــدف إلــى
وتوعيــة أفــراد المجتمــع علــى أهــم ضوابــط الصحــة والســامة التــي تحميهــم،
وتــروج لخدمــات الهيئــة.

أنشـــطـــة
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لؤلؤة تغوص في أكواريوم (دبي مول)
خــارج إطــار وســائل الترويــج ،والتســويق واإلعــان التقليديــة،
قدمت هيئة الطــرق والمواصالت بدبي نموذجــا إلبداعها ،في
عــرض خدماتهــا والترويــج والتســويق لهــا ،ونالــت استحســان
وســائل اإلعــام وأفــراد الجمهــور ،وذلــك مــن خــال تنظيمهــا
حملــة ترويجيــة مبدعــة مبتكــرة ،لرمــز تطبيقاتهــا الذكيــة،

فــي ميــاه أكواريــوم بدبــي مــول ،علــى مــدى أســبوع كامــل،
ظلــت الحملة خاللــه حديث الناس ،وشــغلت وســائل التواصل
االجتماعــي ،لتســتمر بعــد ذلــك الحملة الشــاملة ،في وســائل
اإلعــام المختلفــة األخــرى ،التــي انطلقــت فــي أغســطس
الماضــي ،واســتمر حتــى نهايــة أكتوبــر الحالــي .2015

طالبنا أمانة
شــاركت هيئــة الطــرق والمواصــات ،بحزمــة فعاليــات توعويــة فــي فعاليــات أســبوع المــرور الخليجــي ،علــى مســتوى الدولــة
تحــت شــعار( :قــرارك يحــدد مصيــرك) ،وكان أبــرز مشــاركاتها جنــاح التوعيــة المروريــة فــي ســيتي ســنتر مــردف ،وذلــك فــي إطــار
دورهــا المنــاط بهــا فــي هــذا المجــال.
وصمــم جنــاح التوعيــة المروريــة خصيصــً
ليحتضــن الفعاليــات الكبيــرة ،التــي
تقيمهــا مؤسســة المــرور والطــرق خــال
األســبوع ،وشــمل فعاليــات متنوعــة،
أبرزهــا الحملــة التــي تنظمهــا مؤسســة
المــرور والطــرق بعنــوان (حملــة الرقــم
 ،)3للتعريــف بأخطــر األســباب المؤديــة
إلــى وقــوع الحــوادث المروريــة ،وكيفيــة
التعامــل مــع تعطــل مثبــت الســرعة،
والدراســات المروريــة العالميــة ،التــي
تتحــدث عــن اللحظــات األخيــرة ،قبــل
وقــوع الحــادث المــروري.
وضــم الجنــاح شاشــات عــرض أفــام
وفالشــات توعويــة ،ومطبوعــات إرشــادية
وتعريفيــة ،ولوحــات تفاعليــة مــن خــال
التطبيقــات اإللكترونيــة ،وشــهد إطــاق
الموقــع اإللكترونــي لمجلــة ســامة علــى
أجهــزة الهواتــف الذكيــة ،إضافــة إلــى
التطبيقــات الذكيــة األخــرى المرتبطــة
بالمجلــة ،ومــن بينهــا التطبيــق الــذي
يتيــح للــزوار قــراءة المجلــة بأبعــاد ثالثيــة

506

| التقرير السنوي لعام 2015

أنشـــطـــة

مختلفــة ،عبــر األجهــزة الذكيــة.

التقرير السنوي لعام | 2015

507

أسبوع المرور الخليجي
شــاركت هيئــة الطرق والمواصــات ،بحزمة فعاليــات توعوية

الحــوادث المروريــة ،وكيفيــة التعامــل مــع تعطــل مثبــت

فــي فعاليات أســبوع المــرور الخليجــي ،على مســتوى الدولة

الســرعة ،والدراســات المروريــة العالميــة ،التــي تتحــدث عــن

تحــت شــعار( :قــرارك يحــدد مصيــرك) ،وكان أبــرز مشــاركاتها

اللحظــات األخيــرة ،قبــل وقــوع الحــادث المــروري.

جنــاح التوعيــة المروريــة فــي ســيتي ســنتر مــردف ،وذلــك فــي
إطــار دورهــا المنــاط بهــا فــي هــذا المجال.

وضــم الجنــاح شاشــات عــرض أفــام وفالشــات توعويــة،
ومطبوعــات إرشــادية وتعريفيــة ،ولوحــات تفاعليــة مــن

وصمــم جنــاح التوعيــة المروريــة خصيصــً ليحتضــن

خــال التطبيقــات اإللكترونيــة ،وشــهد إطــاق الموقــع

الفعاليــات الكبيــرة ،التــي تقيمهــا مؤسســة المــرور والطــرق

اإللكترونــي لمجلــة ســامة علــى أجهــزة الهواتــف الذكيــة،

خــال األســبوع ،وشــمل فعاليــات متنوعــة ،أبرزهــا الحملــة

إضافــة إلــى التطبيقــات الذكيــة األخــرى المرتبطــة بالمجلة،

التــي تنظمهــا مؤسســة المــرور والطــرق بعنــوان (حملــة

ومــن بينهــا التطبيــق الــذي يتيــح للــزوار قــراءة المجلــة بأبعاد

الرقــم  ،)3للتعريــف بأخطــر األســباب المؤديــة إلــى وقــوع

ثالثيــة مختلفــة ،عبــر األجهــزة الذكيــة.

أنشـــطـــة
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(سالمتنا بأيدينا)
اختتمــت الهيئــة برامجهــا التوعويــة فــي المــدارس للعــام

وفــازت مدرســة زعبيــل للتعليــم الثانــوي بالمركــز األول فــي

الدراســي  2015 - 2014بتكريــم المــدارس الفائــزة فــي

المســابقة ،وحلــت مدرســة النهضــة للتعليم األساســي في

مســابقة «ســامتنا بأيدينــا» التــي نظمتهــا بالتعــاون مــع

المركــز الثانــي ،بينمــا كان المركــز الثالــث مــن نصيــب مدرســة

مبــادرة تنميــة مهــارات التعليــم بدعــم مــن ســمو الشــيخة

الصفــوح النموذجيــة ،ونالــت بقيــة المــدارس المشــاركة فــي

روضــة بنــت أحمــد بــن جمعــة آل مكتــوم ،حرم ســمو الشــيخ

المســابقة شــهادات تقديريــة ،فــي الحفــل الــذي أقيــم على

حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ،نائب حاكــم دبي ،وزيــر المالية.

مســرح وزارة التربيــة والتعليــم فــي دبــي.

أنشـــطـــة
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سيارات نقل الركاب غير المرخصة
دعــت مؤسســة الترخيــص أفــراد المجتمــع بــكل شــرائحه
وفئاتــه ،إلــى تجنــب اســتخدام وســائل النقــل غيــر القانونيــة
أو غيــر المرخصــة ،نظــرا للخطــورة التــي تشــكلها علــى
ســامة وأمــن الــركاب ،وذلــك فــي إطــار ممارســة بعــض
الشــركات واألفــراد ،لنشــاط نقــل الــركاب ،مــن خــال الترويــج
لهــذه الخدمــة عبــر التطبيقــات الذكيــة ،واإلعالنــات ،ومواقــع
اإلنترنــت ،دون الحصــول علــى التراخيــص والتصاريــح الالزمــة
لهــذا النشــاط.

وحــذرت مــن أن الممارســين لهــذا النشــاط ال يتبعــون ألي
مؤسســة رســمية مرخصــة لهــذا العمــل ،ما يجعلهــم خارج
الحســاب والمراجعــة فــي حــاالت مثــل فقــدان متعلقــات
العميــل ،أو التالعــب بالتعرفــة ،أو المعاملــة الســيئة للــركاب،
أو التصرفــات غيــر األخالقيــة خاصــة مــع النســاء ،أو اســتغالل
الــركاب ،فضــا عــن عــدم خضــوع المركبــات للفحــص
الــدوري ،وافتقارهــا الشــتراطات األمــن والســامة المعتمــدة،
ممــا يســيء إلــى ســمعة اإلمــارة.

تخفيض السرعة القصوى على جزء من طريق العين
خفضــت الهيئــة الســرعة القصــوى علــى شــارع دبــي

وتراجــع الهيئــة بشــكل دوري الســرعات القصــوى على بعض

العيــن ،علــى الجــزء الواقــع مــن تقاطــع شــارع اإلمــارات،

الطــرق الحيويــة والرئيســة ،فــي إمــارة دبــي ،لرفــع أو خفــض

إلــى تقاطــع بوكــدرة إلــى  100كلم/ســاعة ،بعــد أن كانــت

ســرعاتها ،حســب وضــع وحالــة الطريــق ،والبيئــة المحيطــة،

 120كلم/ســاعة.

بالتنســيق مــع الشــركاء االســتراتيجيين.

(بريك بلس) يحقق السالمة واالستدامة البيئية
بشــكل تجريبــي ،علــى عــدد مــن مركبــات األجــرة التابعــة

خاصــة حــوادث عــدم تــرك مســافة كافيــة ،وجــرى

ألســطولها ،لالســتفادة منهــا فــي تخفيــض الحــوادث،

تدريــب الموظفيــن علــى طريقــة عمــل الجهــاز ،لتطويــر

التــي تقــع لمركباتهــا بســبب أطــراف أخــرى ،خاصــة

مهاراتهــم ورفــع كفاءتهــم فــي العمــل ،ممــا يســاهم

فيمــا يتعلــق بعــدم تــرك مســافة كافيــة ،انطالقــا مــن

فــي تطويــر العمــل ،الــذي ينعكــس بشــكل إيجابــي،

حرصهــا علــى تقديــم أفضــل الخدمــات ،وتوفيــر التقنيــات

علــى تحقيــق رؤيــة

الحديثــة ،التــي تضمــن الكفــاءة التشــغيلية والفنيــة،

المؤسســة« :الريــادة

وتحقيــق الغايــات االســتراتيجية المتعلقــة بالمســؤولية

فــي خدمــات توصيــل

المجتمعيــة ،والســامة واالســتدامة البيئيــة.

الــركاب» ،إضافــة إلــى

وجــرى تركيــب الجهــاز ،وربطــه بنظــام الكوابــح ،بحيــث
تعطــي إشــارات ضوئيــة تنبيهيــة متقطعــة ،لتنبيــه ســائق
المركبــة الخلفيــة ،فــي حــال توقــف المركبــة ،أو تخفيــف
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توعيــة

الســائقين،

بفوائــد

الجهــاز،

أنشـــطـــة

دشــنت مؤسســة تاكســي دبــي  60جهــاز (بريــك بلــس)

ســرعتها ،ممــا يــؤدي إلــى تقليــل احتماليــة الحــوادث،

وطريقــة عملــه.
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راديو مسافة األمان

إدراك

اعتمــدت مؤسســة تاكســي دبــي ،خطــوة مبتكــرة مــن

تجــاوز الســرعة المحــددة ،وهــل الســائق يقــود مركبتــه

أطلقــت مؤسســة الترخيــص ،اختبــار «إدراك المخاطــر» فــي

شــأنها المســاعدة علــى تقليــل الحــوادث المروريــة،

ـم تحليــل هــذه المعلومات لمســاعدة
بعدوانيــة أو طيــش ،ثـ ّ

مرحلــة تطويريــة مــن اختبــار المعرفــة النظــري ،لمتدربــي

الناجمــة عــن عــدم تــرك مســافة كافيــة بيــن الســيارات،

الهيئــة ،علــى توفيــر المزيــد مــن الســامة علــى الطرقــات.

الســياقة لــكل فئــات القيــادة مــن المركبــات الخفيفــة،

وذلــك لحمايــة حيــاة ســائقي ســيارات األجــرة ،وباقــي
مســتخدمي الطريــق.

وبنــاء علــى هــذه المبــادرة يجــري تزويــد ســيارات األجــرة
ً

فقــد تمخضــت الشــراكة بيــن الهيئــة ،وشــبكة اإلذاعــة

 60كــم  /ســاعة يجــري تفعيــل الحساســات التــي جــرى

مخاطر القيادة في رمضان

العربيــة ،عــن ابتــكار جهــاز يســمى (راديــو مســافة األمــان)،

تركيبهــا فــي مقدمــة المركبــة ومؤخرتهــا ،وعندمــا

حــذرت مؤسســة المــرور والطــرق ،ســائقي المركبــات مــن

الــذي ين ّبــه الســائقين عنــد اقترابهــم أكثــر ممــا ينبغــي مــن

تدخــل المركبــة ضمــن منطقــة األمــان للمركبــة التــي

مخاطــر القيــادة أثنــاء الشــعور باإلرهــاق ،أو النعــاس وخصوصًا

الســيارة التــي أمامهــم ،ومــن شــأن هــذه الخطــوة غيــر

أمامهــا ،يجــري إرســال رســالة أمــان إلــى مكبــر الصــوت

فــي شــهر رمضــان المبــارك ،الــذي تنخفــض فيــه معــدالت

المســبوقة ،أن تحقــق مزيــدًا مــن الســامة علــى طرقــات

فــي ســيارة األجــرة داخــل المركبــة.

دبــي ،حيــث تهــدف إلــى إنقــاذ األرواح قبــل فــوات األوان.
ويجمــع راديــو مســافة األمــان معلومــات فــي الوقــت

لســيارة األجــرة فإنهــا تتلقــى رســالة عبــر الراديــو داخلهــا،

الحقيقــي ،تن ّبــه الســائقين حــول اقترابهــم أكثــر ممــا ينبغي

وهــذه الرســالة تن ّبــه الســائق لضــرورة توســيع المســافة عــن

المتطوعيــن الناشــطين ،فــي وســائل التواصــل االجتماعــي،

مــن المركبــات التــي أمامهــم ،كمــا يســتطيع اكتشــاف

الســيارة التــي أمامــه ،وتذكــره بتــرك مســافة أمــان.

بهــدف المســاهمة فــي نشــر الرســائل التوعيــة المروريــة ،عبــر
حســاباتهم الشــخصية اإللكترونيــة.

أجــرت الهيئــة تجــارب علــى  50حافلــة نقــل عام ،عبــر نظام

مــرض يعانــي منــه ،عبــر مؤشــرات تقنيــة تصــل إلــى غرفــة

ذكــي ،يهــدف إلــى رصــد حــاالت الســائقين ،مــن حيــث

التحكــم فــي الهيئــة ،ليجــري علــى أساســها التعامــل

اإلرهــاق أو التعــب ،الــذي قــد يعتريهــم خــال رحالتهــم،

الفــوري مــع الحالــة.

ســواء داخــل المدينــة أو عبــر المــدن ،ممــا قــد يتســبب فــي
بعــض الحــوادث ،التــي تـُــعرض ســامة الــركاب للخطــر،
إضافــة إلــى التأثيــر المباشــر ،فــي الكفــاءة التشــغيلية

للحافــات ،مــن حيــث دقــة توقيــت وصــول الرحــات ،فــي
موعدهــا المحــدد أو المـُــجدول ،وذلــك تزامنــا مــع مبــادرة

مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،فــي اإلمــارات،

علــى الجســم نتيجــة الصيــام.

هــذه التقنيــة فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة ،المرتبطة بســامة
مســتخدمي الطريــق ،وإن تقريــر وســائل التواصــل االجتماعــي
فــي العالــم العربــي ،الــذي صــدر عــن قمــة رواد التواصــل
االجتماعــي ،بدايــة العــام الماضــي ،يشــير إلــى أن  %81مــن
العــرب ،مقتنعــون بأن وســائل التواصــل االجتماعي ،تــؤدي دورًا
فــي تســهيل اتصــال النــاس ببعضهــم.

هــي الدافــع إلــى البحــث عــن الطريقــة المناســبة ،الســتثمار

(شطب المركبات) بعد ثالث سنوات على انتهاء ترخيصها
ناشــدت مؤسســة الترخيــص جميــع أصحــاب المركبــات ،التــي
انتهــى ترخيصهــا ،التوجــه فــورا إلــى أي مــن مراكــز خدمــات
الفحــص والترخيــص ،لتجديــد تراخيــص ملكيــات مركباتهــم،
حفاظــً علــى صالحيــة وأمــان هــذه المركبــات ،والمســاهمة

المدينــة الذكيــة ،التــي أطلقتهــا حكومــة دبــي.

ويعتمــد النظــام علــى تثبيــت جهــاز متطــور ،أمــام ســائق

يترتــب علــى اســتخدام الســيارة منتهيــة الترخيــص مــن
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التركيــز عنــد بعــض الســائقين ،بســبب التغيــرات التــي تطــرأ

إجــراءات قانونيــة ،وتفــادي شــطب ترخيصهــا ،إذا مضــى علــى

واتخــذت مؤسســة الترخيــص الترتيبــات الالزمــة لشــطب
المركبــات ،التــي مضــى علــى تاريــخ انتهــاء ترخيــص ملكياتهــا
ثــاث ســنوات وأكثــر ،مــن النظــام المــروري الموحــد ،تنفيــذا
لقرارهــا الهــادف إلــى حفــظ ســامة المركبــات ،علــى الشــوارع
والطــرق والحــد من الحوادث ،التي قد تسـ ّببها هذه المركبات

أنشـــطـــة
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وكانــت الدراســات الجديــدة التــي تؤكــد ارتفــاع نســبة

فــي توفيــر الســامة ألنفســهم ولغيرهــم ،ولتفــادي مــا

الحافلــة ،يتولــى قــراءة عالمــات اإلرهــاق والتعــب ،أو أي

وســهل للجميــع».

وسائل التواصل االجتماعي لنشر الرسائل التوعوية
نســقت الهيئــة مطلــع عــام  2015مــع عــدد كبيــر مــن

تقرأ بذكاء

الطرقــات ،فــي ســبيل تحقيــق رؤيــة الهيئــة فــي« :تنقــل آمــن

والشــاحنات الثقيلــة ،والحافــات الثقيلــة ،والدراجــات الناريــة،

بهــذا الجهــاز ،وعندمــا تصــل ســرعة ســيارة األجــرة إلــى

وبالطريقــة ذاتهــا ،إذا اقتحمت إحدى المركبات نطــاق األمان

وذلــك مــن أجــل تعزيــز الوعــي المــروري ،والســامة علــى

نظــرا لعــدم صيانتهــا ،وعــدم إخضاعهــا لفحــص الســامة
المروريــة الســنوي ،الــذي تفرضــه قوانيــن الســير والمــرور.

انتهائــه ثــاث ســنوات.
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توحيد سرعات شارعي أم سقيم والقدرة
وحــدت الهيئــة الســرعة المحــددة علــى امتــداد شــارعي أم
ســقيم والقــدرة ،بــدءًا مــن شــارع الشــيخ زايــد ،وصــو ً
ال إلــى
شــارع اإلمــارات العابــر (دبــي العابــر ســابقًا) علــى  80كــم /
ســاعة ،وذلــك اعتبــارًا مــن  1يونيــو الماضي ،فــي إطــار مراجعة

الهيئــة بشــكل متواصــل للســرعات القصــوى ،علــى بعــض
الطــرق الحيويــة والرئيســة ،فــي إمــارة دبــي لتحديــد ،أو رفــع،
أو خفــض مســتوى الســرعات ،حســب وضــع وحالــة الطريــق
والبيئــة المحيطــة ،بالتنســيق مــع الشــركاء االســتراتيجيين.

 300درهم غرامة مخالفة عدم التزام سائقي الدراجات
أكــدت الهيئــة أن القــرار رقــم ( ،)10لســنة  2015بشــأن تنظيم

مــن أبــرز الــدول علــى مســتوى العالــم فــي هــذا الجانــب.

اســتخدام الدراجــات الهوائيــة ،فــي اإلمــارة يكــرس إجــراءات

كمــا نفــذت العديــد مــن اإلجــراءات الفنيــة المرتبطــة

الســامة المروريــة ،ويدعــم األســاليب التــي تتخذهــا الهيئــة،
لتأميــن ســامة مســتخدمي الطريــق فــي إمــارة دبــي.
وتعمــل الهيئــة علــى إعــداد المعاييــر ،والمتطلبــات واألدلــة

علــى هــذه المســارات ،كمــا نفــذت العديــد مــن الحمــات

المعاييــر والمقاييــس العالميــة ،وتســعى إلــى أن تكــون دبــي

اســتقبلت هيئــة الطــرق والمواصــات العــام الدراســي الجديد
 ،2016 – 2015بفعاليــات توعويــة جديــدة ومبتكــرة ،ارتبطــت
بمؤشــرات عمليــة ،لقيــاس تأثيــر الفعاليــات التوعويــة علــى
الطــاب ،والبيئــة التعليميــة.
وتشــمل برامــج التوعيــة المروريــة ريــاض األطفــال ،وجميــع

المراحــل فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة ،مــع التــزام
الهيئــة تجــاه مســؤولياتها التوعويــة ،بدعــم الثقافــة المرورية
فــي أوســاط المجتمــع ،بهــدف تخفيــض نســبة الحــوادث
المروريــة ،والوفيــات واإلصابــات الناتجــة عنهــا ،وفــق رؤيــة
الهيئــة« :تنقــل آمــن وســهل للجميــع».

باســتخدام الدراجــات الهوائيــة ،ومــن بينهــا تحديــد وإنشــاء
مســارات الدراجــات الهوائيــة ،ووضــع اللوحات اإلرشــادية الدالة

الالزمــة ،المرتبطــة باســتخدام الدراجــات الهوائيــة ،وفــق أعلى

استقبال العام الدراسي

التوعويــة بلغــات مختلفة ،وكثفــت الحمالت ،والتوعيــة بالقرار
الجديــد والغرامــات ،والمخالفــات الــواردة فيــه.
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تقنية ذكية تضبط سائقي الحافالت
اســتحدثت هيئــة الطــرق والمواصــات خاصيــة تقنيــة جديدة،
علــى النظــام اآللــي إلدارة حركــة الحافــات  AVMفــي إطــار
تحســين أداء النظام ،بهدف مراقبة ســرعة الحافالت ،بشــكل
لحظــي ،مــن خــال نظــام التتبــع المتوفــر فــي الحافــات،
المربــوط بمركــز التحكــم ،بمــا يســهم فــي الحفــاظ علــى
األرواح والممتلــكات ،وانســيابية التنقــل ،بمــا يتوافــق مــع رؤيــة
الهيئــة« :تنقــل آمــن وســهل للجميــع».

وتهــدف الخاصيــة الجديــدة إلــى مراقبــة ســائقي الحافــات
التابعــة للهيئــة ،الذيــن تتعــدى ســرعتهم الحــد المســموح به،
ســواء داخــل إمــارة دبــي أو عبــر المــدن ،ومراقبــة ســرعة تحــرك
الحافــات فــي طــرق معينــة ،وكذلــك مراقبــة الســائقين
المتقدميــن عــن الوقــت المجــدول لهــم ،للحفــاظ علــى
مؤشــر معــدل وقــت وصــول الحافــات (.)OTP

(المسار) تعزز سالمة المجتمع وأفراده
تبنــت مجلــة المســار خــال عــام  ،2015عــددا مــن المبــادرات،
وســاهمت فــي الكثيــر مــن الحمــات ،التــي تســتهدف تعزيــز
ســامة المجتمــع وأفــراده ،مقدمــة دعمهــا لــكل الحمــات
وأنشــطة ســامة المجتمــع ،التــي نظمتهــا مختلــف اإلدارات
والمؤسســات فــي الهيئــة ،تحقيقــا لرؤيتهــا( :تنقــل آمــن

وســاهمت المســار فــي تغطيــة جميــع الحمــات واألنشــطة،
التــي نظمتهــا اإلدارات ،عنــد بــدء العــام الدراســي ،ونهايتــه،
وأيــام االمتحانــات ،وأيــام إجــازة الربيــع ،وغيرها من المناســبات
المرتبطــة بقطــاع التعليــم والنقــل المدرســي.
وناشــدت أســرة تحريــر مجلــة المســار الســائقين خــال أعيــاد

وســهل للجميــع).

الفطــر واألضحــى ،والمناســبات والعطــات الرســمية ،تحكيم

فقــد دعــت أســرة تحريــر مجلة المســار الســائقين خالل شــهر

العقــل والمنطــق ،وعــدم الجنــوح إلــى ارتــكاب أيــة مخالفــات

رمضــان ،إلــى تجنــب الوقــوع تحــت تأثيــر اإلرهــاق والتعــب
والســهر ،وقيــادة المركبــة فــي هــذه الظــروف ،مشــددة
علــى أن تلــك الظــروف ،تتطلــب المزيــد مــن الحــذر واليقظــة،
يقــدروا
وأن يتوقــع الســائق أن يرتكــب اآلخــرون أخطــاء ،لــم
ّ

مروريــة ،ســائلة اهلل العلــي القديــر أال تتكــرر ســيناريوهات
حــوادث وقعــت فــي األعيــاد الســابقة ،أدت إلــى زهــوق الكثيــر
مــن األرواح ،نتيجــة الحــوادث المروريــة ،مشــيرة إلــى أن الحــادث
المــروري يحــول فرحــة العيــد إلــى مناســبة حــزن وجــزع ،لــدى

عواقبهــا ،كاشــفة عــن أن شــهر رمضــان ،يشــهد عــادة ارتفاعا

الكثيــر مــن العائــات.

فــي حــوادث الســير ،وهنــاك مــن الدراســات ،مــا يــدل علــى

كمــا نبهــت أســرة تحريــر مجلــة المســار الســائقين ،إلــى أن

أن حــوادث شــهر رمضــان ،أكثــر خطــورة ،ألن عــدد ضحاياهــا

القيــادة فــي حــاالت نــزول الضبــاب ،والجــو الماطــر ،والطقــس

يكــون أكبــر بشــكل واضــح.

المتقلــب الملــيء بالغبــار ،تتطلــب مزيــدا مــن الحــذر واالنتبــاه،

كمــا حثــت ســائقي المركبــات المســافرين بــرا ،إلــى وجهــات

حيــث تــؤدي الســرعة الزائــدة فــي الجــو الماطــر إلــى انــزالق

مختلفــة ،علــى الرجــوع للمختصيــن قبــل الســفر ،ودراســة

المركبــة ،وفقــدان الســيطرة.

جميــع المتطلبــات ،التــي يجــب علــى المســافر بــرا أخذهــا في
االعتبــار ،ســواء قبــل الســفر ،أو خاللــه ،أو خــال رحلــة العــودة،
ومعرفــة المســؤوليات التي ينبغي عليــه أن يتحملها ،حفاظا
علــى ســامته وســامة مرافقيــه ،وحتــى يتجنــب منغصــات
الســفر ،التــي لــم يحســب لهــا حســابا.
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بطاقات متعددة ومزايا متنوعة

حصن األجيال
حدثــت الهيئــة ،بالتعــاون مــع شــرطة دبــي ،وهيئــة المعرفــة
ّ

باســتحداث مجموعــة مــن األنظمــة والقوانين والتشــريعات،

نظمــت الهيئــة حمــات ترويجيــة ،لمختلــف فئــات وجهــات

والتنميــة البشــرية ،ومواصالت اإلمــارات ،المشــروع الحكومي

بهــدف وضع مواصفــات قياســية لحافالت النقل المدرســي،

المجتمــع ،خاصــة فئــة الضمــان االجتماعــي ،والمعاقيــن،

المشــترك (حصــن األجيــال) ،الــذي يعــد األول مــن نوعــه علــى

واعتمــاد آليــات العمــل الواجــب اتباعهــا ،ومســؤوليات جميــع

وطلبــة المؤسســات التعليميــة ،وذلــك بالتعــاون مــع وزارة

مســتوى اإلمــارة ،فــي قطــاع النقــل المدرســي ،الــذي يعنــى

األطــراف المعنيــة فــي هــذا المجــال.

الشــؤون االجتماعيــة ،وعدد من المؤسســات التعليميــة بإمارة

حلبة لتعزيز أساسيات استخدام الدراجات النارية الترفيهية
أنشــأت مؤسســة المــرور والطــرق حلبــة خاصــة لممارســة

بهــدف نشــر التوعيــة عند مرتاديهــا ،وأوليــاء األمور ،حــول أهم

قيــادة الدراجــات الناريــة الترفيهيــة ،فــي منطقــة العويــر

األساســيات الواجــب اتباعهــا أثنــاء القيــادة للحفــاظ عليهــم

األولــى بدبــي ،تحــت شــعار «قيــادة آمنــة ..مــرح أكثــر» ،وذلــك

مــن الحــوادث الخطيــرة ،التــي تهــدد حياتهــم واآلخريــن.

الشــخصية المعرفــة ،أو بطاقــات نــول ذات األشــكال المميــزة،
للدرجــة العاديــة والذهبيــة ،فــي وســائل النقــل الجماعــي،
وذلــك مــن أجــل تعريفهــم بالخصومــات المتوفــرة علــى
هــذه البطاقــات ،والمزايــا المختلفــة لهــا.

دبــي ،بهــدف توضيــح أهميــة اســتخدام بطاقــات نــول الزرقــاء
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ترويج الخدمات عبر مراكز التسوق
أطلقــت مؤسســة تاكســي دبــي ،حملــة ترويــج لخدماتهــا،
ضمــن أهدافهــا االســتراتيجية ،للتســويق وزيــادة المبيعــات،
واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمتعامليــن
والجمهــور ،وتعزيــز صــورة المؤسســة لــدى الــركاب
والمتعامليــن ،تجســيدًا لرؤيتهــا« :الريــادة في خدمــات توصيل
الــركاب» ،تضمنت تســويق خدمات المؤسســة وهي :تاكســي
المطــار ،وتاكســي كبــار الشــخصيات ،وتاكســي ذوي اإلعاقــة،

وهــا تاكســي ،وتاكســي الســيدات والعائــات ،والتاكســي
الهجيــن ،وتاكســي األيــدي األمينة ،وحتا تاكســي ،والتاكســي
العــام ،إضافــة إلــى خدمــة النقــل المدرســي الجديــدة ،فــي
كل مــن مركــز الشــاطئ بجميــرا ،والعربــي ســنتر ،ومركــز
دبــي التجــاري العالمــي ،إضافــة إلــى مراكــز أخــرى مثــل مركــز
الغريــر ،ضمــن ســعينا لضمــان راحــة عمالئنــا ،وتلبيــة جميــع

صيف صحي وآمن
شــاركت الهيئــة فــي الــدورة الثامنــة لحملــة (صيــف صحــي
وآمــن) ،التــي أطلقتهــا بلديــة دبــي ،حيــث نظمــت إدارة
تنظيــم وتخطيــط الســامة والمخاطــر بقطــاع االســتراتيجية
والحوكمــة المؤسســية فــي الهيئــة ،فعاليتيــن اســتهدفت
فــي األولــى فئــة مفتشــي المواقــف ،عبــر أربــع محاضــرات،

نظمتهــا باالشــتراك مــع البلديــة ،فــي قاعــة الوصــل بالهيئــة،
تناولــت كيفيــة الوقايــة مــن اإلنهــاك الحــراري ،حضرهــا قرابــة
 400مفتــش ،والثانيــة كانــت جولــة ميدانيــة فــي محطــات
المتــرو ،اســتهدفت الجمهــور ،لتوعيتهــم بمخاطــر اإلجهــاد
الحــراري ،وكيفيــة مواجهتــه.

احتياجاتهــم.
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حمالت الصيف
أطلقــت الهيئــة بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة ،العديــد
مــن الفعاليــات الصيفيــة ،ضمــن حملــة تدعــو الســائقين
ومســتخدمي الطريــق ،إلــى مراعــاة الظــروف الجويــة ،أثنــاء
الصيــف ،وتوخــي الحيطــة والحــذر أثنــاء القيــادة ،وبالــذات
أثنــاء الســفر بــرًا ،واالهتمــام بصيانــة المركبــة ،والتأكــد مــن

تثقيف الموظفات بسرطان الثدي والكشف المبكر
صالحيــة اإلطــارات ،وشــملت الحملــة أربــع فعاليــات ركــزت
علــى المســافرين برًا ،وســائقي الشــاحنات ،وســامة اإلطــارات،
والفحــص الــدوري للمركبــات ،إضافــة إلــى الحملــة التوعويــة،
التــي نفذتهــا اإلدارة في شــهر رمضــان  ،2015حول اإلرشــادات
الضروريــة لقيــادة المركبــة ،أثنــاء الشــعور بالتعــب.

نفــذت اللجنــة النســائية فــي هيئــة الطــرق والمواصــات
حملــة توعيــة حــول ســرطان الثــدي اســتمرت لمــدة ثالثــة
أيــام ،اســتهدفت الموظفــات العامــات بالهيئــة ،بهــدف نشــر
التوعية الســليمة بينهــن ،وتعزيز أهمية الكشــف المبكر لهذا
المــرض ،الــذي يســاعد علــى زيــادة احتماليــة الوقايــة ،أو العــاج
منــه ،وتأتــي هــذه الحملــة ضمــن اســتراتيجية الهيئــة لتعزيــز
الوقايــة مــن ســرطان الثــدي ودعــم وتمكيــن المــرأة العاملــة،
وتعزيــزا لدورهــا ومشــاركتها الفعالــة فــي المجــاالت كافــة.
ونظمــت اللجنــة فعاليتهــا الرئيســة فــي المبنــى الرئيــس
للهيئــة ،وتضمنــت عــددا مــن األنشــطة المميــزة والمهمــة،
أبرزهــا توفيــر عقــار ضــد ســرطان عنــق الرحــم ،وتوزيعــه مجانا
علــى عــدد مــن الموظفــات ،فــي ســبيل ترســيخ الثقافــة

الصحيــة لديهــن ،لتفــادي مــرض ســرطان الثــدي ومضاعفاته،
وكذلــك إرســال رســائل نصيــة توعويــة ،وتوزيــع منشــورات
صحيــة وتوعويــة ،عــن أعــراض المــرض ،وعالجــه وطــرق الحــد
مــن انتشــاره ،فــي مراحــل مبكــرة ،إلــى جانــب توزيــع الهدايــا
التذكاريــة ،والرســم والتصميــم علــى (الكوكيــز) ،والرســم
علــى األكــواب وتوزيع قوالــب الكيك المجانيــة ،باللون الــوردي،
وتوزيــع قســائم فحوصــات مجانيــة علــى الموظفــات ،إلجراء
اختبــارات ســريرية ،للكشــف مجانــا عــن المــرض علــى يــد
ممرضــات مدربــات ومتخصصــات ،فــي تقديــم االرشــادات
الســليمة ،بشــأن إجــراء االختبــارات الذاتيــة ،كمــا تضمنــت
األنشــطة مســابقات مختلفــة بيــن الموظفــات ،منهــا لوحــة
التركيــب للشــعار ،وأفضــل لوحــة فنيــة بشــعار الحــدث.

أنشـــطـــة
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دورات وورش تدريب
ومحاضرات وتعليم
نظمــت هيئــة الطــرق والمواصــات خــال عــام  2015العديــد مــن الــدورات التدريبيــة
والمحاضــرات واألنشــطة التعليميــة ،وورش تدريــب للمســاهمة فــي تعزيــز ثقافــة
الموظفيــن ،وتنويــع خبراتهــم ،ومهاراتهــم وقدراتهــم.

أنشـــطـــة
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مشاريع يطور إدارة المشاريع
أطلقــت الهيئــة برنامــج
تطويــر إدارة المشــاريع
(مشــاريع) ،الــذي تنظمــه
الهيئــة بالتعــاون مــع
معهــد إدارة المشــاريع.

وجــرى تنفيــذ البرنامــج علــى عــدة مراحــل ،تضمنــت
ورشــا للتعريــف بسياســة إدارة المشــاريع ،ودليــل مراقبــة
ومتابعــة المشــاريع لقيــادات الهيئــة ،ثــم ينفــذ أخصائيــو
البرامــج والمشــاريع بالمؤسســات والقطاعــات المختلفــة
التوعيــة والمتابعــة لمتطلبــات أدلــة وسياســات إدارة

المشــاريع بالهيئــة ،بعدهــا يخضــع المنتســبون للبرنامــج
الختبــار قيــاس اإللمــام بمجــاالت إدارة المشــاريع المعرفيــة
المختلفــة ،وسياســة إدارة المشــاريع بالهيئــة ،ويجــري
ترشــيح الحاصليــن علــى أعلــى الدرجــات ،لالنتســاب الــى
الــدورة األولــى التجريبيــة ،مــن برنامــج الهيئــة فــي تطويــر

إدارة المشــاريع ،ويجــري منــح الشــهادة لمــن اجتــاز
الســاعات التدريبيــة واالختبــار النهائــي ،وتســجيله للحصــول
علــى الشــهادات االحترافيــة المعتمــدة ،مــن معهــد إدارة
المشــاريع العالمــي.

ويعــد برنامج تطويــر إدارة
المشــاريع (مشــاريع) اســتكما ً
ال لبرنامــج إدارة المشــاريع
الــذي أنجزتــه الهيئــة عــام  ،2014ويهــدف إلــى االرتقــاء
بمهــارات وإمكانــات الموظفيــن العامليــن ،فــي مجــال
تخطيــط وتنفيــذ وإدارة المشــاريع ،خــال المرحلــة القادمــة،
ـال مــن الحرفية ،وفقــً ألفضل
وضمــان إنجازهــا بمســتوى عـ ٍ
المعاييــر العالميــة ،وتأهيــل وتدريــب الكــوادر العاملــة،
فــي مختلــف مســتويات إدارة المشــاريع المؤسســية،
وكذلــك تأهيــل الكــوادر الوطنيــة الشــابة ،لتولــي مهــام
إدارة المشــاريع ،وتأهيــل مديــري اإلدارات ،وبعــض مديــري
المشــاريع ،إلدارة مجموعــة مــن مشــاريع البرنامــج ،إلــى
جانــب رفــع كفــاءة إدارة ومراقبــة محافــظ المشــاريع،
ورفــع نســبة الحصــول علــى الشــهادات المهنيــة االحترافية
لموظفــي الهيئــة ،وصــو ً
ال إلــى اســتحداث اعتمــاد داخلــي
فــي صــورة شــهادة ،تمنحهــا الهيئــة ،يوضــح القــدرة علــى
إدارة مســتويات مختلفــة مــن المشــاريع والبرامــج ،مــع
وجــود إمكانيــة لتوســيع دائــرة هــذا االعتمــاد مســتقب ً
ال،
ليشــمل الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي.
ويغطــي البرنامــج مجموعــة مــن البرامــج ،التــي تهــدف

أنشـــطـــة
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(القيادة دون منصب)
حضــر ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس
مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات،
ورشــة العمــل التدريبيــة التــي نظمتهــا الهيئــة بالتعــاون
مــع جامعــة أبوظبــي للمعــارف ،بعنــوان» القيــادة دون
منصــب» ،اســتضافت فيهــا خبيــر التنميــة البشــرية
العالمــي روبيــن شــارما.

دورة تدريبية لمسؤولي المواصالت من سبع عشرة دولة
وتأتــي هــذه الورشــة فــي إطــار اســتراتيجية الهيئــة الراميــة

افتتــح ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ،رئيــس مجلــس

يطمــح أصحابهــا إلــى تــرك بصمــات واضحــة فــي عالــم

المديريــن ،فــي هيئــة الطــرق والمواصــات ،الــدورة التدريبيــة

والوصــول بــه إلــى أعلــى مجــاالت التميــز والتطــور واالبتــكار.

النقــل الجماعــي ،ليســتفيد منهــا رواد المواصــات العامــة،
ّ
المتمثلــة فــي المتــرو ،والحافــات العامــة ،والتــرام ،ووســائل

نظمهــا مركــز الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا للنقــل

النقــل البحــري.

حضــر الورشــة التدريبيــة التــي أقيمــت فــي مدينــة جميــرا،

المتميــز بدبــي ،برعايــة هيئــة الطــرق والمواصــات ،واالتحــاد

لتعزيــز الكفــاءات القياديــة واكتســاب المهــارات والكفــاءات
التــي تســاعد القيــادات اإلداريــة علــى االرتقــاء بالعمــل

المديــرون التنفيذيــون ،ومديــرو اإلدارات والقيــادات
المختلفــة فــي الهيئــة.

المخصصــة لمديــري قطــاع المواصــات العامــة ،التــي

العالمــي للمواصــات العامــة ،وشــارك فيهــا عــدد مــن
مســؤولي المواصــات العامــة ،مــن  17دولــة.

ويأتــي تنظيــم الــدورة تنفيــذًا لمبــادرة (شــركاء دبــي
لالبتــكار) ،التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس

وجــرى خــال الــدورة التدريبيــة تســليط الضــوء علــى

التنفيــذي ،الهادفــة لتعزيــز التعــاون مــع كبرى المؤسســات

التجــارب الرائــدة فــي مجــال المواصــات العامــة ،وعلــى
المشــاريع النوعيــة ،التــي ُن ِّفــذت فــي مختلــف دول العالــم،

والشــركات العالمية الرائدة ،بوصفها شــركاء اســتراتيجيين،
واالســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب العالميــة المتميــزة،

إضافــة إلــى عــرض اســتراتيجيات وخطــط ومشــاريع وأفكار،

لتعزيــز مكانــة دبــي خيــارًا أول ،لتطويــر وإطــاق أحــدث
التقنيــات فــي العالــم.

أنشـــطـــة
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ورشة تعريفية حول (دبي للنقل المستدام)
نظمــت اللجنــة العليــا لجائــزة دبــي للنقــل المســتدام ،ورشــة
تعريفيــة لعــدد مــن الشــركات الخاصــة ،والمؤسســات
الحكوميــة والتعليميــة ،فــي الدولــة ،تناولــت كل مــا يتعلــق
بالجائــزة ،وآليــة التقديــم والمشــاركة بهــا ،وتعريفهــم
بالفئــات الســبع المختلفــة  ،وهــي :إدارة التنقــل ،والســامة
للتنقــل ،والحفــاظ علــى البيئــة ،وذوو اإلعاقــة ،والنقــل
المدرســي ،والتطبيقــات الذكيــة ،أمــا الفئــات الخاصــة فهــي:
أفضــل بحــث أكاديمــي ،وأفضــل إعالمــي ،وأفضل مؤسســة

إعالميــة ،وأفضــل مشــروع طالبــي ،واألفــراد األكثر اســتخداما
لوســائل النقــل الجماعــي ،كمــا جــرى تســليط الضــوء علــى
جوائــز الفئــات األساســية والخاصــة ،مــع شــرح كيفيــة
المشــاركة فــي الجائــزة.
ـدم الفائــزون بالمركــز األول خــال الــدورة الســابعة ،فــي
وقـ ّ

مدينة نموذجية
وأعــرب المشــاركون فــي الــدورة التدريبيــة ،عــن بالــغ
ســرورهم وارتياحهــم ،لوجودهــم فــي إمــارة دبــي ،التــي
وصفوهــا بالمدينــة النموذجيــة ،التــي تســعى إلدخــال

الســعادة علــى قلــوب ســكانها وزائريهــا وســائحيها ،ألنهــا
مدينــة تتســم بالترحــاب ،وحســن الضيافــة ،والرقــي فــي
التعامــل مــع الزائــر ،بغــض النظر عــن جنســيته ودينــه ولونه.

المتميز للشرق األوسط وشمال أفريقيا
مركز النقل
ّ

جائــزة دبــي للنقــل المســتدام  2014عروضــا متنوعــة عــن

تأســس مركــز الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا للنقــل

مشــاركتهم بالجائــزة ،التــي أهلتهــم للفــوز بهــا.

المتميــز ،بموجــب شــراكة اســتراتيجية بيــن هيئــة الطــرق
والمواصــات ،واالتحــاد العالمــي للمواصالت العامة ،تشــمل

أيضــً تنظيــم مؤتمر ومعــرض المواصــات العامــة لمنطقة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،مــرة كل ســنتين ،ولمــدة
عشــر ســنوات.

(دبي للتدريب الذكي)
اســتضافت الهيئــة ورشــة عمــل تعريفيــة بعنــوان «مبــادرة
دبــي للتدريــب الذكــي» ،التــي ينظمهــا فريــق برنامــج دبــي
لــأداء الحكومــي المتميــز للدوائــر والمؤسســات الحكوميــة

كافــة ،وذلــك للتعريــف بهــذه المبــادرة ،التــي تأتــي تجســيدًا
لرؤيــة حكومــة دبــي ،فــي التحــول إلــى الحكومــة الذكيــة،
وإيجــاد أســاليب مبتكــرة وجديــدة فــي أداء األعمــال.
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تطوير قدرات السائقين
نظمــت مؤسســة تاكســي دبــي ،دورة مجانيــة فــي اللغــة
اإلنجليزيــة ،لســائقي مركبــات األجــرة ،وذلــك بالتعــاون مــع

برنامج تدريبي في صيانة وسائل النقل البحري
معهــد دانــوب التعليمــي ،فــي إطــار اهتمــام المؤسســة
بقائــدي مركباتهــا لتطويــر قدراتهــم.

فــي مجــال علــم إدارة القيمــة ،بمشــاركة العديــد مــن
موظفــي الهيئــة ،مــن مختلــف المؤسســات والقطاعــات
ومــن مختلــف التخصصــات ،وهــي دورة تدريبيــة معتمــدة
مــن قبــل الجمعيــة الدوليــة للهندســة القيميــة ،تتمحــور
حــول تطويــر مهــارات موظفــي الهيئــة المشــاركين فيهــا،
وإطالعهــم علــى آخــر التطــورات فــي هــذا المجــال ،ممــا

فــي صيانــة وســائل النقــل البحــري ،بالتعــاون مــع األكاديمية
العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري ،ومقرهــا

علم إدارة القيمة
ّ
نظمــت إدارة األصــول والممتلــكات ،دورة تدريبيــة عالميــة

نظمــت إدارة المــوارد البشــرية والتطويــر ،برنامجــا تدريبيــا

االســكندرية المعتمــدة بقــرار مجلــس جامعــة الــدول
فعــال فــي تطويــر وتعزيــز أعمالهــم
سيســهم بشــكل ّ

العربيــة ،مركــزا إقليميــا للتدريــب ،على أعمــال النقــل البحري.

اليوميــة ،ويرفــع مــن مســتويات أدائهــم ،في إدارة مشــاريع

واســتعرض البرنامــج ـ الــذي التحــق بــه  19موظفــً مــن

الهيئــة.

موظفــي إدارة النقــل البحــري ،فــي مؤسســة المواصــات

وقــد أدى المشــاركون فــي ختــام هــذه الــدورة التدريبيــة

العامــة عمليــات صيانــة الوســائل البحريــة :البــاص المائــي،

والتاكســي المائــي ،والفيــري ،مــن خــال البرامــج النظريــة
والعمليــة ،التــي تركــزت محاورهــا علــى األمــور التخصصيــة
المتعلقــة بالمواصفــات الرئيســة ،لصيانــة المحــركات
ومنظوماتهــا المختلفــة ،كصيانــة المعــدات الكهربائيــة،
ومنظومــة تكييــف الهــواء ،كمــا امتــاز بمزايــا التدريــب
النظــري والميدانــي ،واالطــاع علــى أفضــل الممارســات
الحديثــة المتبعــة فــي مجــال صيانــة الوســائل البحريــة،
ممــا يعــزز مــن الفوائــد المنشــودة للمعــارف والمهــارات،
التــي اكتســبها المشــاركون مــن البرنامــج.

امتحــان ( ،)AVSللحصــول علــى شــهادة أخصائــي قيمــة
مشــارك ،وهــي شــهادة معتمــدة مــن قبــل الجمعيــة
الدوليــة للهندســة القيميــة ،فــي الواليــات المتحــدة.
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برنامج تدريبي في ألمانيا
أوفــدت إدارة المــوارد البشــرية والتطويــر ،أربعــة مهندســين
مواطنيــن ،مــن مؤسســة القطــارات إلــى فرانكفــورت ،فــي
ألمانيــا ،وذلــك لالطــاع علــى أفضــل الممارســات ،ضمــن

دورة تدريبية في كوبنهاغن
برنامــج نـُــفذ بالتعــاون مــع شــركة دوتشــيه بــان ،تفعيــا
لمذكــرة التفاهــم الموقعــة معهــا.

نظمــت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي ،برنامــج تدريب
فنــي متخصصــا ،لمجموعــة مــن المديريــن المواطنيــن،
العامليــن فــي مؤسســة المواصــات العامــة التابعــة

للهيئــة ،فــي مدينــة كوبنهاغــن فــي الدنمــارك ،لالطــاع
علــى أفضــل الممارســات المتبعــة ،فــي مجــال تخطيــط
وتشــغيل وصيانــة الحافــات ،ووســائل النقــل الجماعــي.
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حماية األصول مع (دويتشه بان)
اســتعرضت إدارة األصــول والممتلــكات ،وشــركة (دويتشــه
بــان األلمانيــة ،التــي تملــك أصــول الســكك الحديديــة
والبنيــة التحتيــة ،وتشــغيل القطــارات ،ومحطــات اإليــواء
بجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة) ،خــال ورشــة عمــل أقيمــت

فــي المبنــى الرئيــس فــي الهيئــة ـ أفضــل الممارســات
فــي فلســفة واســتراتيجية إدارة األصــول ومعلوماتهــا،
والمقارنــة المعياريــة ألدائهــا ،وكيفيــة التعامــل مــع
األصــول المتهالكــة.

ورشة عصف ذهني ميدانية
نظمــت الهيئــة ،ورشــة عصــف ذهنــي ميدانيــة مــع
مســتخدمي إحــدى الحافــات العامــة ،وذلــك فــي إطــار
نمــوذج دبــي لتقديــم الخدمــات  ،2015التــي تســتند إلــى
مبــادئ رئيســة ،مــن أهمهــا إشــراك المتعامليــن بعمليــة
تحســين الخدمــات ،وعقــدت الورشــة بهدف تعزيــز التواصل،

مــع مســتخدمي الحافــات العامــة ،بشــكل مباشــر،
وســماع االقتراحــات والشــكاوى الــواردة مــن قبلهــم ،والــرد
عليهــا فــي حينهــا ،مــع توضيــح اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها،
فضــا عــن الســعي إلــى رفــع معــدالت الرضــا لديهــم ،عبــر
التعــرف إلــى احتياجاتهــم بشــأن الخدمــة.
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عصف ذهني حول إسعاد العمالء
نظمــت إدارة خدمــة العمــاء ،جلســة عصــف ذهنــي ،دعــت
إليهــا عــددا مــن الخبــراء والمختصيــن ،فــي خدمــة العمــاء،

فــي الهيئــات والمؤسســات والقطاعــات الحكوميــة،
والشــركات الخاصــة.

إسعاد الموظفين بالتميز الوظيفي
أطلقــت الهيئــة العديــد مــن المبــادرات ،إلســعاد موظفيها،
مــن خــال تنظيم عــدد مــن ورش التم ّيــز الوظيفي ،لترســيخ
ثقافــة التم ّيــز بينهــم ،إيمانــا منهــا بــأن التم ّيــز هــو أحــد

أفضــل الســبل ،إلســعاد الموظفيــن ،وتحفيزهــم علــى
التقــدم والتم ّيــز،
تقديــم األفضــل ،وتحقيــق المزيــد مــن
ّ
فــي أدائهــم اليومــي.
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ورشة عمل ميدانية إلسعاد العمالء
نظمــت الهيئــة ،بالتعــاون مــع شــركة (  EYلالستشــارات)
ورشــة عمــل بعنــوان (إســعاد العمــاء) ،بفنــدق
إنتركونتيننتــال فــي فيســتفال ســيتي بدبــي ،حضرهــا أكثــر
مــن  40شــخصا ضمــوا خبــرات أجنبيــة متنوعــة ،وعــددا مــن
المديريــن التنفيذييــن بالهيئــة ،واالختصاصييــن ،والشــركاء

االســتراتيجيين ،وممثليــن مــن الجهــات الحكوميــة ذات
الصلــة بعمــل الهيئــة ،وذلــك فــي إطــار ســعي الهيئــة
المتواصــل لتقديــم خدماتهــا المتنوعــة للمتعامليــن،
وذلــك لرفــع معــدل رضاهــم ،إلــى المســتوى المســتهدف
فــي خططهــا االســتراتيجية.

نظام أمن المعلومات
نظمــت إدارة تقنيــة المعلومــات ،ورشــة توعويــة عــن نظــام
حكومــة دبــي ،ألمــن المعلومــات ،واإلجــراءات الواجــب
اتخاذهــا ،لتطبيــق معاييــر هــذا النظــام ،تناولــت خطــط
الهيئــة االســتراتيجية ،لمواجهــة أيــة طــوارئ ،تتعلــق بضمان

دورات تدريبيــة لموظفيهــا بشــكل دوري ،لتعريفهــم
بنظــام أمــن المعلومــات وأهدافــه ،والتحديــات الجديــدة
فــي هــذا المجــال ،وكيفيــة مواجهتهــا ،وتطبيقهــا علــى
جميــع المســتويات.

تدفــق الخدمــات واســتمراريتها ،ضمــن خطــة الهيئــة ،بعقد

دليل اقتراحات الموظفين

 7نجوم لخدمة المتعاملين
نظمــت الهيئــة ورشــة عمــل بعنــوان( :اســتراتيجية

 ،KNOWLEDGE GROUPالطــاع فريــق القيــادة بالهيئــة ،علــى

الهيئــة فــي خدمــة المتعامليــن) بالتعــاون مــع شــركة

أفضل معايير تقديم خدمات المتعاملين ،بأسلوب الـ 7نجوم.

نظــم قســم اقتراحــات الموظفيــن بــإدارة التطويــر واألداء
المؤسســي ،ورشــة تعريفيــة لدليــل اقتراحــات الموظفيــن

كــوادر الهيئــة ،بخطــوات بــدء تقديــم االقتــراح ،مــرورا
بالتطبيــق ،وانتهــاء باإلغــاق.

(اإلصــدار الثالــث) ،فــي إطــار ســعي اإلدارة إلــى تعريــف
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الهندسة االجتماعية في أمن المعلومات
نظمــت إدارة تقنيــة المعلومــات ،بالتنســيق مــع إدارة
المــوارد البشــرية والتطويــر ،دورة تدريبيــة فــي مجــال
الهندســة االجتماعيــة ،بمشــاركة العديــد مــن موظفــي

الهيئــة ،مــن مختلــف مؤسســات وقطاعــات الهيئــة ،ومــن
مختلــف التخصصــات.

ورشة عصف ذهني حول تطوير خدمات ذوي اإلعاقة
نظمــت إدارة خدمــة العمــاء بقطــاع خدمــات الدعــم اإلداري
المؤسســي جلســة عصــف ذهنــي ،دعــت إليهــا عــددا مــن
الخبــراء ،والمختصيــن فــي خدمــة ذوي اإلعاقــة ،فــي الهيئــات
والمؤسســات والقطاعــات الحكوميــة والشــركات الخاصــة،
وكذلــك عــددا مــن ذوي اإلعاقــة ،والناشــطين فــي هــذا
المجــال ،وذلــك فــي إطــار مبــادرة حكومــة دبــي ،التــي تهــدف

ونظمــت اإلدارة هــذه الجلســة ،بهــدف تحقيــق الرضــا التــام
عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الهيئــة لــذوي اإلعاقــة،
عبــر جميــع قنــوات الخدمــة المتاحــة فــي الهيئــة ،وكذلــك
التعــرف إلــى احتياجــات وتوقعــات العمــاء مــن هــذه
الفئــة ،مــن أجــل تحســين الخدمــات ،وتجــاوز الصعوبــات
والتحديــات ،التــي تواجــه تطويرهــا.

إلــى جعــل دبي مدينــة صديقة للمعاقيــن بحلول عــام .2020
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المكتسبات المعرفية واالبتكارية

التوجهات الدولية لسعادة العمالء ورضاهم

نظمــت الهيئــة ورشــة عمــل الســتعراض المكتســبات

 ،Siemensوشــركة  ،BMWوشــركة  ،Philipsوشــركة ،VDL

نظمــت إدارة المــوارد البشــرية والتطويــر ،محاضــرة موســعة

المعرفيــة التــي حصلــت عليهــا مــن خــال زياراتهــا الخارجيــة

وذلــك فــي مجــال النقــل الجماعــي ،واالبتــكار ،والتطبيقــات

حــول خدمــة العمــاء ،وكل مــا يتعلق بهــذا المجــال الحيوي،

إلــى عــدد مــن الشــركات العالميــة فــي مدينــة ميونيــخ فــي

الذكيــة ،فــي إطــار اســتراتيجيتها الراميــة إلى تبــادل المعرفة

للوصــول بــه إلــى خدمــة  7نجــوم ،فــي إطــار اســتراتيجيتها

ألمانيــا ،ومدينــة أيندهوفــن فــي هولنــدا ،وهــي شــركة

المؤسســية ،مــع قيــادات وموظفــي الهيئــة ذوي الصلــة.

الراميــة إلــى اســتحداث ورش ومحاضريــن متخصصين ،تصب
فــي تطويــر أداء موظفــي الهيئــة ،علــى األصعــدة كافــة.

قــدم المحاضــرة الدكتــور األمريكــي جــون تشــول،
المتخصــص فــي اســتراتيجيات خدمــة العمــاء ،وســلط
الضــوء علــى أرقــى وأحــدث الممارســات العالميــة ،فــي هــذا
الموضــوع ،خاصــة فــي ظــل تزايــد احتياجــات وتطلعــات
العمــاء ،فــي العصــر الحديــث ،نظــرا للنمــو المتصاعــد
للخدمــات وتنوعهــا ،إضافــة إلــى اســتعراض محــور مهــم،
وهــو أهميــة التفرقــة بيــن رضــا العميــل ،وبيــن ســعادته.
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ماذا بعد رمضان؟
نظمــت إدارة الخدمــات اإلداريــة ،محاضــرة دينيــة توعويــة
بعنــوان «فضائــل شــهر رمضــان» ألقاهــا فضيلــة الشــيخ
خالــد إســماعيل مــن دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل

الخيــري بدبــي ،أبــرز مــن خاللهــا فضــل شــهر الصيــام علــى
اإلنســان ،ودوره فــي غــرس العديــد مــن الــدروس والعبــر،
ومــاذا بعــد رمضــان؟

محاضرة عن بـُعد
نظــم مكتــب ســعادة المديــر العــام ورئيــس مجلــس
المديريــن بالتعــاون مــع إدارة المــوارد البشــرية والتطويــر،
نــدوة عــن طريــق البــث الحــي ،ألقاهــا المحاضــر العالمــي
الدكتــور هارولــد كريزنــر ،وذلــك فــي قاعــة الوصــل ،بحضــور
ليلــى فريــدون مديــر إدارة تنفيــذي فــي مكتــب المديــر

العــام ورئيــس مجلــس المديريــن ،ورئيــس فريــق مكتــب
إدارة المشــاريع بهيئــة الطــرق والمواصــات ،ومنتســبي كل
مــن ملتقــى إدارة المشــاريع بالهيئــة ،وبرنامــج (مشــاريع)
الخــاص بتدريــب وتأهيــل واعتمــاد مديــري البرامج والمشــاريع
والكفــاءات المواطنــة.
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برنامج للمنح الدراسية لخريجي الثانوية العامة
أطلقــت هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي ،برنامــج المنــح
الدراســية لخريجــي الثانويــة العامــة مــن مواطنــي الدولــة،
الراغبيــن فــي إكمــال دراســتهم الجامعيــة داخــل الدولــة،
وذلــك ضمــن مختلــف التخصصــات الهندســية ،التــي
تتماشــى مــع متطلبــات واحتياجــات العمــل الهيئــة فــي
ســوق العمــل ،بهــدف دعــم خريجــي القســم العلمــي مــن
مواطنــي الدولــة ،ومســاعدتهم على االلتحــاق بالتخصصات
الهندســية ،التــي تتماشــى واحتياجــات الهيئــة فــي ســوق
العمــل ،التــي ترتبــط بمجــاالت مختلفــة مثــل :بكالوريــوس
هندســة الكمبيوتــر ،والهندســة اإللكترونيــة ،وبكالوريــوس
الهندســة الميكانيكيــة ،وبكالوريــوس الهندســة الميــكا

إلكترونيــة ،وبكالوريــوس الهندســة المدنيــة.
ويعــد (برنامــج المنــح الدراســية) فرصــة لخريجــي الثانويــة
العامــة مــن القســم العلمــي ،لاللتحــاق بالجامعــات ،التــي
جــرى التعــاون معهــا ،علــى تقديــم المنــح الدراســية ،ومنهــا
الجامعــة األمريكيــة بدبــي ،والجامعــة األمريكيــة فــي
الشــارقة ،وجامعــة الشــارقة ،كمــا يتطلــب أن يكــون الطالب
مــن مواطنــي الدولــة ،وأن يكــون حاصــا علــى معــدل %90
فــي الثانويــة العامــة.
وتــدرك الهيئــة أهم َّيــة االســتثمار فــي الطلبــةَ ،
لخلــق بيئــة
عمــل متوازنــةٍ  ،وتكويــن الخبــرة الكافيــة لديهــم.
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إحصاءات

األرقام تتحدث عن اإلنجازات.
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اﻟﺨﻂ اﺣﻤﺮ
اﺣﻤﺮ
اﻟﻤﺘﺮو -
رﻛﺎباﻟﺨﻂ
اﻟﻤﺘﺮو -
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ رﻛﺎب
اﻻﺗﺤﺎد

اﻻﺗﺤﺎد

ﺑﺮﺟﻤﺎن

اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ

ﻃﻴﺮان اﻣﺎرات

اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻄﺎر رﻗﻢ 3
ﻣﺒﻨﻰ

اﻣﺎرات
رﻗﻢ 1
ﻃﻴﺮاناﻟﻤﻄﺎر
ﻣﺒﻨﻰ

اﻟﻤﻄﺎر رﻗﻢ 3
ﻣﺒﻨﻰﺟﻲ ﻛﻮ
ﺟﻲ

رﻗﻢ 1
اﻟﻤﻄﺎرﺳﻨﺘﺮ
ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻴﺘﻲ
دﻳﺮة

اﻟﺮﻗﺔﺟﻲ ﻛﻮ
ﺟﻲ

دﻳﺮة ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ

اﻟﺮﻗﺔ

ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﺠﺎﻓﻠﻴﺔ
ﺑﺮﺟﻤﺎن

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺘﺠﺎري
أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺑﻨﻚ

اﻣﺎرات
أﺑﺮاج
اﻟﺠﺎﻓﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

أﺑﺮاجﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑﺮج
اﻣﺎرات

اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﺮج ﺑﻨﻚ
ﻧﻮر
ﺧﻠﻴﻔﺔ

اول
اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺑﻨﻚ
اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﺨﻠﻴﺞ

اﻣﺎرات
ﻣﻮل
ﺑﻨﻚ
ﻧﻮر

اﻟﺨﻠﻴﺞﺟﻲ
ﺷﺮف دي
اول
ﺑﻨﻚ

ﻟﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ
اﻣﺎرات
ﻣﻮل

ﻧﺨﻴﻞ
ﺷﺮف دي ﺟﻲ

2014

5,872,726

4,149,130

2014
4,149,130

4,174,730

ﺑﺮج ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﺑﺮج ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﻣﻮل اﻣﺎرات

ﻣﻮل اﻣﺎرات

اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ

7,071,355

6,072,324

اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

6,901,680

2015

ﺑﺮﺟﻤﺎن

دﻳﺮة ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ

دﻳﺮة ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ

اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ

اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ

اﻻﺗﺤﺎد

اﻻﺗﺤﺎد

ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﺘﺠﺎري

ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﺘﺠﺎري

ﻧﻮر ﺑﻨﻚ

4,732,164

7,135,393

ﻧﻮر ﺑﻨﻚ

2015

2015

2015

2015

4,370,067

6,770,823

ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ
ﻟ ﻧﺘﺮﻧﺖ

2014

2014

2014

2014

3,604,356

5,656,308

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

4,864,322

5,657,795

4,864,322

5,657,795

3,839,187

4,519,593

3,839,187

4,519,593

ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ
ﻟ ﻧﺘﺮﻧﺖ

2013

2013

2013

ﺑﺮﺟﻤﺎن

7,290,971

6,901,680

6,072,324

2013

3,679,378

3,679,378

2014

2014

4,329,584

4,174,730

4,329,584

5,656,308

6,770,823

7,135,393

2015
6,045,859

2015
6,045,859

2015
4,753,007

2015
4,753,007

2015
4,597,582

2015
4,597,582

اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ا
ا ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ  -اﻟﺨﻂ ا ﺣﻤﺮ
اﻟﻤﺘﺮو ﺣﻤﺮ
ﻣﺤﻄﺎتاﻟﺨﻂ ا
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﺘﺮو اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ -
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7,071,355

2013

4,732,164

دﺑﻲﻟﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺮﺳﻰدﺑﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ

2015
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7,175,724

7,290,971

4,370,067

5,475,434

6,566,349

7,175,724

3,604,356

ﻧﺨﻴﻞﺑﺤﻴﺮات ﺟﻤﻴﺮا
أﺑﺮاج

2014

2014

6,566,349

6,693,307

5,872,726

دﺑﻲأﻧﺪ ﺗﺎور
ﻣﺮﺳﻰﻫﺎرﺑﺮ
ﻧﺨﻴﻞ

2013

2013

6,410,906

6,410,906

6,693,307

6,130,303

أﺑﺮاجﺑﻄﻮﻃﺔ
اﺑﻦ
ﺑﺤﻴﺮات ﺟﻤﻴﺮا

2014

2014

2014

2014

2014

2014

5,537,924

5,537,924

6,130,303

5,475,434

اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻫﺎرﺑﺮ أﻧﺪ ﺗﺎور
ﻧﺨﻴﻞ

2013

2013

2013

2013

2013

2013

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ

2015

112,704,634

2015

112,704,634

ﻋﻠﻲ
ﺟﺒﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ

2014

104,018,269

2014

104,018,269

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

88,886,539

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ

2013

2013
88,886,539

اﺧﻀﺮ
رﻛﺎباﻟﺨﻂ
اﻟﻤﺘﺮو -
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ رﻛﺎب
اﻟﺨﻂ اﺧﻀﺮ
اﻟﻤﺘﺮو -
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

2013

2013
3,932,884

2015

2015

2015

ﺑﻨﻲ ﻳﺎس

أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ

أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ

2013

2013

2014

2014

2015

2015

4,991,295

4,991,295

4,150,818

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة
ﺑﻤﻄﺎر دﺑﻲ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة
ﺑﻤﻄﺎر دﺑﻲ

اﻻﺳﺘﺎد

اﻻﺳﺘﺎد

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

5,100,808

4,574,988

4,574,988

4,150,818

2013

2013

2014

2014

3,649,290

4,873,918

4,202,931

2015
4,751,773

2013

2013

2014

2014
2015

2015

3,751,896

3,751,896

4,197,220

3,488,613

4,197,220

2013

2013

2014

2,842,854

3,414,760

2,842,854

3,414,760

3,649,290

4,202,931

2015
4,751,773

اﻟﺮاس

2014

2014

اﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻘﺼﻴﺺ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﺑﻤﻄﺎر دﺑﻲ
اﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻨﻬﺪة
اﻟﻘﺼﻴﺺ

اﻟﺠﺪاف

اﻻﺳﺘﺎد
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﺑﻤﻄﺎر دﺑﻲ

اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻨﻬﺪة

أﺑﻮﻫﻴﻞ
اﻻﺳﺘﺎد

أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ
اﻟﻘﻴﺎدة

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
أﺑﻮﻫﻴﻞ

أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ

اﻻﺗﺤﺎد )اﻟﺨﻂ اﺧﻀﺮ(

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﻋﻮد ﻣﻴﺜﺎء

2015

2015

65,942,321

65,942,321

اﻟﺠﺪاف

ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻋﻮد ﻣﻴﺜﺎء

اﻻﺗﺤﺎد )اﻟﺨﻂ اﺧﻀﺮ(

60,288,811

60,288,811

ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺑﺮﺟﻤﺎن )اﻟﺨﻂ اﺧﻀﺮ(

ﺑﻨﻲ ﻳﺎس

48,872,719

ﺑﺮﺟﻤﺎن )اﻟﺨﻂ اﺧﻀﺮ(

ﺑﻨﻲ ﻳﺎس

اﻟﻔﻬﻴﺪي

ﻧﺨﻠﺔ دﻳﺮة

2013

اﻟﻔﻬﻴﺪي

اﻟﻐﺒﻴﺒﺔ
ﻧﺨﻠﺔ دﻳﺮة

اﻟﺮاس

اﻟﻐﺒﻴﺒﺔ

2013

48,872,719

اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ا
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ا ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت

اﻟﺨﻮر

اﻟﺨﻮر

اﺧﻀﺮ  -اﻟﺨﻂ اﺧﻀﺮ
اﻟﺨﻂاﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻣﺤﻄﺎت-اﻟﻤﺘﺮو
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﺘﺮو اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
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ﺑﻨﻲ ﻳﺎس

3,503,828

3,503,828

5,100,808

3,328,236

6,361,774

ﺑﺮﺟﻤﺎن )اﻟﺨﻂ اﺧﻀﺮ(

2015

2015

2015

4,011,667

7,540,391

7,540,391

ﺑﺮﺟﻤﺎن )اﻟﺨﻂ اﺧﻀﺮ(

2015

2015

2015

3,328,236

2014

2014

2014

4,011,667

2015

2015

ﻋﻮد ﻣﻴﺜﺎء

2014

2014

2,794,976

2013

2013

2,929,442

2015

4,873,918

3,488,613

2,929,442

6,453,273

اﻟﻔﻬﻴﺪي

4,323,016

6,915,690

6,915,690

ﻋﻮد ﻣﻴﺜﺎء

2013

6,361,774

5,557,664

اﻟﻐﺒﻴﺒﺔ

2014

2014

6,453,273

2014

2014

5,794,706

5,794,706

اﻟﻔﻬﻴﺪي
اﻟﻐﺒﻴﺒﺔ

3,079,604

4,323,016

2,794,976

2014

2014

5,557,664

3,079,604

3,932,884

2013

2013

2013

2013

2013

إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺮاماﻟﺘﺮام
رﻛﺎبرﻛﺎب
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﺘﺮام اﻟﺘﺮام
ﻣﺤﻄﺎت
2015 2015

راﻛﺐ راﻛﺐ
)(1,000) (1,000

اﻟﺼﻔﻮح اﻟﺼﻔﻮح

79,366
79,366

اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻗﺮﻳﺔ ﻗﺮﻳﺔ

141,307
141,307

ﻧﺨﻠﺔ ﺟﻤﻴﺮا
ﻧﺨﻠﺔ ﺟﻤﻴﺮا

362,344
362,344

ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ
ﻟﻧﺘﺮﻧﺖﻟﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ

84,136
84,136

اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
اﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﻤﻴﻨﺎء

321,183
321,183

أﺑﺮاج اﻟﻤﺎرﻳﻨﺎ
أﺑﺮاج اﻟﻤﺎرﻳﻨﺎ

184,644
184,644

ﻣﺮﺳﻰ دﺑﻲ
ﻣﺮﺳﻰ دﺑﻲ

1,172,642
1,172,642

ﻣﺎرﻳﻨﺎ ﻣﻮل
ﻣﺎرﻳﻨﺎ ﻣﻮل

223,790
223,790

ﺑﺤﻴﺮات اﻟﺠﻤﻴﺮا
أﺑﺮاج
ﺑﺤﻴﺮات اﻟﺠﻤﻴﺮا
أﺑﺮاج

514,187
514,187
475,144
475,144

ﺟﻤﺎﻟﻲ
ا ا
ﺟﻤﺎﻟﻲ
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1600 1600

رﻳﺰدﻧﺲ 1
ﺟﻤﻴﺮا ﺑﻴﺘﺶ
رﻳﺰدﻧﺲ 1
ﺟﻤﻴﺮا ﺑﻴﺘﺶ

511,808
511,808

4,070,551
4,070,551
1450 1450

رﻳﺰدﻧﺲ 2
ﺟﻤﻴﺮا ﺑﻴﺘﺶ
رﻳﺰدﻧﺲ 2
ﺟﻤﻴﺮا ﺑﻴﺘﺶ

ﻋﺪد رﺣﻼت اﻟﺘﺮام

ﻋﺪد رﺣﻼت ﻣﺘﺮو دﺑﻲ

2015

2014

اﻟﺨﻂ اﺣﻤﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

3666

ﻳﻨﺎﻳﺮ

7659

دﻳﺴﻤﺒﺮ

7010

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

6899

إﺟﻤﺎﻟﻲ

10,676

ﻣﺎرس

7874

أﺑﺮﻳﻞ

7510

ﻣﺎﻳﻮ

7622

ﻳﻮﻧﻴﻮ

7365

ﻳﻮﻟﻴﻮ

7695

أﻏﺴﻄﺲ

8060

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

7521

أﻛﺘﻮﺑﺮ

8164

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

7947

دﻳﺴﻤﺒﺮ

8254

إﺟﻤﺎﻟﻲ

92,570

145,472

125,381
115,670

2014

2013
اﻟﺨﻂ اﺧﻀﺮ

105,525

98,291

94,189

2013

2014

52.1
10.6

2015

22.15

2015

2015
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2015

أﺳﻄﻮل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺮﻛﺎب

أﺳﻄﻮل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي

إﺟﻤﺎﻟﻲ رﻛﺎب وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي

177
10
9
5

159
5
5
5

2015

154
5
3
9

2014

2015 4,673

أﺳﻄﻮل ﻣﺮﻛﺒﺎت اﺟﺮة )ﺗﺎﻛﺴﻲ دﺑﻲ(

2013

2014 4,254

اﻟﻌﺒﺮات

اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻟﻤﺎﺋﻲ

اﻟﻔﻴﺮي

اﻟﺒﺎص اﻟﻤﺎﺋﻲ

13,792,067.00
28,000.00
102,462.00
572,308.00

2015

12,613,216.00
23,796.00
97,242.00
526,146.00

14,494,837.00

2014

12,554,781.00
20,556.00
78,650.00
569,872.00

13,260,400.00

2013
13,223,859.00

اﻟﻌﺒﺮات

اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻟﻤﺎﺋﻲ

اﻟﻔﻴﺮي

اﻟﺒﺎص اﻟﻤﺎﺋﻲ

2013 3,854

إﺟﻤﺎﻟﻲ رﻛﺎب اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

أﺳﻄﻮل ﻣﺮﻛﺒﺎت اﺟﺮة )ﺷﺮﻛﺎت اﻻﻣﺘﻴﺎز(
ﺗﺎﻛﺴﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻫﻼ ﺗﺎﻛﺴﻲ

ﻫﻼ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻛﺎر

ﺗﺎﻛﺴﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺘﺮو ﺗﺎﻛﺴﻲ

اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻛﺎرس ﺗﺎﻛﺴﻲ

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

35

35

35

0

0

385
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0

155

2015 1,518

926

926

754

754

2014 1,565

1,424

1,424

2015
134,775,758.00

2014
134,847,788.00

2013

117,290,772.00

1,799

ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى

1,644

2013 1,573
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أﺳﻄﻮل اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

0

926

754

1,424

1,709

28,300,810.00
11,924,811.00
88,632,857.00
5,917,280.00

24,292,880.00
12,890,106.00
91,355,680.00
6,309,122.00

19,745,282.00
12,231,662.00
83,693,643.00
1,620,185.00

اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ ﻟﺘﺎﻛﺴﻲ دﺑﻲ

ﻋﺪد ﺧﻄﻮط اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

2013

2014

2015

111

836,807,788

946,157,269

1,012,775,269

2015

اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﻣﺘﻴﺎز

104
2015

103
2015

1,764,726,549

1,941,783,622

2,023,048,177

ﺳﺎﺋﻘﻮ ﺗﺎﻛﺴﻲ دﺑﻲ

2013

2014

2015

9,015

9,738

10959
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2013

2014

2015

اﻟﻤﺮور

ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻟﺨﻮر ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ

ﻋﺪد اﻟﻠﻮﺣﺎت ارﺷﺎدﻳﺔ
2013

2014

2015

9,700

9,970

* 10,120.00

اﻟﻠﻮﺣﺎت ارﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ

2013

2014

2015

9

9

12

أﻃﻮال ﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮق دﺑﻲ

2015
أﻃﻮال اﻟﻄﺮق
)ﻣﺴﺮب ﻛﻢ (

أﻧﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎرات
2013

2014

2015

57

64

67

12947.4

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻌﺒﺪة )ﻛﻢ (2

45.960

ﺟﺴﻮر ﻋﻠﻮﻳﺔ

2013

2014

2015

1,142

1,172

1,182

2013

2014

2015

366

422

423

أﻧﻔﺎق رﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ

2013

2014

2015

2

2

2

2014

ﻋﺒﺎرات
106,718

110,972

112,600

2013

2014

2015

ﻋﺪد اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺈﺷﺎرات ﺿﻮﺋﻴﺔ

2013

2014

2015

446

454

454

12947.4

ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎل
2013

2014

2015

27

28

29

أﻧﻔﺎق ﻣﺸﺎة

429
2013

459
2015

452
2014

ﻋﺪد اﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ

5,203

2014

12,276

2015

2013

2014

2015

12

13

13

ﺟﺴﻮر ﻣﺸﺎة
2013

2014

2015

31

39

52

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻌﺒﺪة )ﻛﻢ (2

45.960

2013
أﻃﻮال اﻟﻄﺮق
)ﻣﺴﺮب ﻛﻢ (

12454.2

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻌﺒﺪة )ﻛﻢ (2

44.1

ﺟﺴﺮ ﻋﺎﺋﻢ
2013

2014

2015

1

1

1

ﻣﻬﺒﻂ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت
2013

2014

2015

0

1

1
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4,707

2013

أﻃﻮال اﻟﻄﺮق
)ﻣﺴﺮب ﻛﻢ (

ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
دراﺟﺎت ﻧﺎرﻳﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
2015
2014
2013

دراﺟﺎت ﻧﺎرﻳﺔ

326
270
197

2015
2014
2013

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺧﻔﻴﻔﺔ

27,655
27,681
24,252

2015
2014
2013

1,287,908
1,234,634
1,104,731
411,011

410,710

1,473

672,951

Youtube

2014
26,644

6,375

725
0

Instagram

14,957
13,726
12,244

128,313

8,451
7,889
7,089

2015

2012
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62,409
57,824
52,361

2015
2014
2013

2013

ﺟﻬﺎز ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺛﻘﻴﻞ
2015
2014
2013

ﺟﻬﺎز ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﻔﻴﻒ
128,320

23,597
16,759
14,309

134,711

2015
2014
2013

2015
2014
2013

76,310

ﻣﻘﻄﻮرة

ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺛﻘﻴﻠﺔ

Twitter

43,166

4
5
4

24,867
23,424
21,244

32,531
30,938
27,815

136,902

2015
2014
2013

2015
2014
2013

2015
2014
2013

100,618

ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻌﺎﻗﻴﻦ

77,029

ﺣﺎﻓﻼت ﺛﻘﻴﻠﺔ

ﺣﺎﻓﻼت ﺧﻔﻴﻔﺔ

Facebook

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

2013

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

2014

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

اﺟﻤﺎﻟﻲ
6203

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

57

اﺟﻤﺎﻟﻲ
6224

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اداري
ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

66

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ ا داري
ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

139

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮور واﻟﻄﺮق

140

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮور واﻟﻄﺮق

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺎرات

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺎرات

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

290

311
457

480
169

148

185

172
1,102

1,082
3,835
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

18

39

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

90

ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

48

91

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮور واﻟﻄﺮق

73

1009

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺪﻋﻢ اداري

252

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

228

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺎرات

34

114

52

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

120

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
86

204

24

42

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

80

3714

ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

54

86

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮور واﻟﻄﺮق

86

1016

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺪﻋﻢ ا داري

257

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

200

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺎرات

39

130

66

119

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
89

222
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3,794

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

2015

ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ
6263

62

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ ا داري

دراﺟﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

2013

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

3

ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ

112

5

12

7

14

إﺟﻤﺎﻟﻲ
161

148

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮور واﻟﻄﺮق

6 2

ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺟﺮة

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺷﺤﻦ ﺧﻔﻴﻔﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺎرات
دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺷﺤﻦ ﺛﻘﻴﻠﺔ

ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ

340
455
دراﺟﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ

177

2014

2

ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺟﺮة

2 13

ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ

92

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺷﺤﻦ ﺧﻔﻴﻔﺔ

20

16

14

ﻣﺮﻛﺒﺎت أﺧﺮى

1 17

إﺟﻤﺎﻟﻲ
177

190
1,088

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺷﺤﻦ ﺛﻘﻴﻠﺔ

ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ

3,803
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

22

40

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

70

60

88

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮور واﻟﻄﺮق

90

998

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺪﻋﻢ ا داري

254

201

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺎرات

43

134

74

دراﺟﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ
116

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
88

2015

4

9

ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺟﺮة

4

ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ

89

7

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺷﺤﻦ ﺧﻔﻴﻔﺔ

4

11

ﻣﺮﻛﺒﺎت أﺧﺮى

1 14

إﺟﻤﺎﻟﻲ
143
دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ

ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺷﺤﻦ ﺛﻘﻴﻠﺔ

252

التقرير السنوي لعام | 2015

573

إحـصاءات

572

| التقرير السنوي لعام 2015

3733

ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

