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مبادرات هيئة الطرق والمواصالت لعام زايد ٢٠١٨

إبراز انجازات الشيخ زايد

معرض متنقل يلقي الضوء عىل أهم 
األحداث وانجازات المغفور له الشيخ زايد  

طباعة إصدارات خاصة من مجلة سالمة 
المخصصة لألطفال و التي تصدرها الهيئة  

تروي مسيرة المغفور له الشيخ زايد 

مشروع المئة قصة:
١٠٠ معرض و ١٠٠ صورة و ١٠٠ يوم 

بالتعاون مع األرشيف الوطني

تعزيز الهوية الوطنية

مسابقات داخلية للموظفين حول 
مسيرة المغفور له الشيخ زايد 

زيارات عىل مدار العام للمتاحف 
والمناطق التراثية التي تروي حياة 

المغفور له الشيخ زايد وسيرته وإنجازاته

تخليد ذكرى الشيخ زايد

تزيين جسور المشاة بأقوال مأثورة عن 
المغفور له الشيخ زايد  

اطالق مبادرة انسانية للمساهمة في 
بناء وتطوير البنية التحتية للدول النائية 

تحمل شعار واسم عام زايد

  Z مزاد لألرقام المميزة يضم الرقم  ١٩٧١
الذي يحمل الحرف األول من اسم المغفور له 
الشيخ زايد وعام قيام االتحاد وتخصيص ريع 

بيع الرقم لدعم مبادرات عام زايد

توسع مبادرة تمكين لتأهيل المواطنين 
الجامعيين لسوق العمل في عام زايد عىل 

مستوى الدولة

توسيع نشاط باص الخير ليشمل مبادرات 
خيرية وإنسانية عىل مدار العام وفي 
مناسبات مختلفة تحمل اسم عام زايد

اصدار خاص لبطاقة نول لعام زايد

تخصيص ايام عىل مدار عام زايد لممارسة 
الموظفين هوايات المغفور له الشيخ 

زايد



Organizing temporary mobile exhibition 
to spotlight key events and 

achievements of the late Sheikh Zayed

Publishing special editions of the 
Salama Magazine for children issued 
by RTA to narrate the drive of the late 

Sheikh Zayed

١٠٠ Story Project:
١٠٠ exhibitions, ١٠٠ images and ١٠٠ 

days in collaboration with the 
National Archives

 Internal competitions for employees
   on the drive of the late Sheikh Zayed

Practising hobbies of the late  
Sheikh Zayed by internal 

employeed to commemorate 
him across the year

Visits of employees to museums and 
historical areas that narrates the 
achievements and life of the late 

Sheikh Zayed across the year

Decorating pedestrian bridges with 
axioms of the late Sheikh Zayed

Launching a humanitarian initiative 
holding the Year of Zayed and its 

logo to contribute to the building and 
development of remote countries

A distinctive plate number auction with 
the number holding the first letter of the 
name of the late Sheikh Zayed and the 

year of the union emergence, and 
dedicating the auction revenues to support 

the initiative of the Year of Zayed

Tamkeen initiative to empower the 
Emirati university graduates and 
qualify them to the labor market

Broadening the Meals-on-Wheels 
initiative to cover other charitable 

and humanitarian initiatives holding 
the Year of Zayed in different 

occasions across the year

Special edition of nol Card in 
celebration of the Year of Zayed

RTA Initiatives Marking Year of Zayed ٢٠١٨
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