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الرسالةالرؤية
تنّقل آمن وسهل للجميع

تطويــر وإدارة أنظمــة طــرق ونقــل متكاملــة ومســتدامة بمســتوى عالمي، 

وتقديــم خدمــات رائــدة للفئــات المعنيــة إلســعادهم، ودعــم رؤيــة إمــارة 

دبــي مــن خــال استشــراف المســتقبل وإعــداد السياســات والتشــريعات، 

ومواكبــة التقنيــات واالبتــكارات، وتطبيــق أفضــل الممارســات والمعاييــر 

العالميــة.



كلمة المدير العام
ورئيس مجلس 

المديرين

تمضــي دبــي بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي )رعــاه اللــه(، بخطــوات واثقــة نحــو اقتصــاد مســتدام، 
عبــر  االقتصــادي  التنــوع  لتعزيــز  جهودهــا  كّرســت  حيــث 
ــتدام،  ــو مس ــق نم ــا تحقي ــة هدفه ــتراتيجيات تنموي ــرح اس ط
كمــا اســتمرت فــي االســتثمار فــي تطويــر البنيــة التحتيــة 
ارتفعــت  حيــث  لاقتصــاد،  الرئيــس  المحــرك  باعتبارهــا 
ــام ٢٠١٧  ــة ع ــي موازن ــة ف ــة التحتي ــاريع البني ــات مش مخصص
فــي   %17 بنحــو  مقارنــة   ،%21 بزيــادة   ،%46.5 بنســبة 

عــام 2016. موازنــة 

بإنجــازات   2017 عــام  ودعــت  والمواصــات  الطــرق  هيئــة 
كبيــرة، أهمهــا افتتــاح صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد 
آل مكتــوم، مركــز التحكــم الموحــد ألنظمــة النقــل والطــرق، 
ــم مــن  ــر وأحــدث مراكــز التحكــم فــي العال ــذي يعــد أحــد أكب ال
حيــث توظيــف التقنيــات الذكيــة، ويلبــي متطلبــات اســتضافة 
دبــي لمعــرض إكســبو 2020، وكذلــك اعتمــاد ســموه، خــال 
زيارتــه لمقــر هيئــة الطــرق والمواصــات، حزمة من المشــاريع 
ــة  ــج، وخط ــور الخواني ــر مح ــا تطوي ــة، منه ــتقبلية للهيئ المس
ــة  ــكنية والصناعي ــق الس ــي المناط ــة ف ــرق الداخلي ــف الط رص
لألعــوام )2018 - 2024(، وتوســعة بعــض محطــات متــرو 
دبــي، وتصاميــم مظــات الحافــات عــى الطــرق الخارجيــة، 
والخطــة الشــاملة لتطويــر مســارات الدراجــات الهوائيــة فــي 
دبــي، كمــا شــهد عــام 2017 تدشــين ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس 
ذاتــي  الجــوي  للتاكســي  تجريبيــة  رحلــة  أول  التنفيــذي، 

القيــادة القــادر عــى نقــل شــخصين، مــن شــركة )فولــو كوبتــر 
RETPOCOLOV( األلمانيــة، وكذلــك افتتــاح ســموه أعمــال 
المشــاريع،  إلدارة  العالمــي  دبــي  لمنتــدى  الرابعــة  الــدورة 
بــن  حمــدان  لجائــزة  األولــى  الــدورة  فــي  الفائزيــن  وتكريــم 

ــار فــي إدارة المشــاريع. محمــد لابتكـ

مــن  عــدد  تنفيــذ  عقــود  ترســية  المنصــرم  العــام  وشــهد 
ــابع  ــع الس ــر التقاط ــروعا تطوي ــا مش ــرة منه ــاريع الكبي المش
عــى شــارع الشــيخ زايــد، وتطويــر شــارع اليايــس، ومشــروع 
ــع  ــيف م ــع أم الش ــدان وتقاط ــت حم ــة بن ــارع لطيف ــر ش تطوي
شــارع لطيفــة بنــت حمــدان الــذي يربــط منطقــة جميــرا بشــارع 
الخيــل والطــرق الموازيــة، وترســية عقــد شــراء 200 مركبــة 
تيســا كهربائيــة مــزودة بأجــزاء عديــدة مــن تقنيــات القيــادة 
الذاتيــة، وترســية عقــد شــراء 554 مركبــة هجينــة لتاكســي 

دبــي.

ــة  ــاريع الحيوي ــن المش ــدد م ــاح ع ــام 2018 افتت ــهد ع وسيش
أهمهــا تطويــر شــارع المطــار، وتقاطــع شــارع الشــيخ راشــد 
مــع شــارع الشــيخ خليفــة بــن زايــد، والجســر المؤدي من شــارع 
الخيــل إلــى شــارع المركــز المالــي، وافتتــاح شــارع الشــيخ 
زايــد بــن حمــدان آل نهيــان، وتأكيــدًا ألهميــة االســتثمار فــي 
البنيــة التحتيــة للطــرق والنقــل، باعتبارهــا العصــب الرئيــس 
لاقتصــاد، تواصــل حكومــة دبــي دعمهــا لهــذا القطــاع الحيــوي 
اإلجماليــة  الهيئــة  موازنــة  بلغــت  حيــث  األهميــة،  والبالــغ 
لعــام 2018م أكثــر مــن 21 مليــار درهــم منهــا 8 مليــارات 
لمشــاريع البنيــة التحتيــة للطــرق والنقــل، وســتواصل الهيئــة 

العمــل فــي العديــد مــن المشــاريع التــي تنفذهــا حاليــًا مثــل 
مشــروع شــارعي أم الشــيف ولطيفــة بنــت حمــدان، ومشــروع 
ــبكة  ــر ش ــى تطوي ــة إل ــس، إضاف ــارع طرابل ــداد ش ــر امت تطوي
 )2020 )مســار  ومشــروع  إكســبو،  معــرض  حــول  الطــرق 
لتمديــد الخــط األحمــر لمتــرو دبــي لموقــع معــرض إكســبو 
الجديــد  المــروري  التحكــم  2020، وتطويــر مشــروع مركــز 
فــي البرشــاء واألنظمــة المرتبطــة بــه، وتطويــر محــور معبــر 
البحــري،  النقــل  ومرافــق  محطــات  وتطويــر  الشــندغة، 
تنفيــذ توجهــات حكومــة دبــي  الهيئــة فــي  كمــا ستســتمر 
المتمثلــة فــي تحقيــق التنمية المســتدامة، وإســعاد النـــاس، 
والــذكاء  الذكيــة  والمدينــة  العالميــة،  التنافســية  وتعزيــز 
ــة. ــاد المعرف ــتقبل، واقتص ــراف المس ــي، واستش االصطناع

توجــت هيئــة الطــرق والمواصــات جهودهــا فــي عــام 2017، 
بفوزهــا بالعديــد مــن الجوائــز العالميــة والمحليــة أبرزهــا، 
جائــزة أفضــل خدمــة حكوميــة عبــر الهاتــف المحمــول عــى 
مســتوى العالــم عــن قطــاع المواصــات والبنيــة التحتيــة، 
ــرة  ــة )للم ــة الذكي ــد للحكوم ــن محم ــدان ب ــة حم ــا براي وفوزه
برنامــج دبــي  العــدد األكبــر مــن جوائــز  الثانيــة، وحصادهــا 
فــازت  حيــث  العشــرين  للــدورة  المتميــز  الحكومــي  لــألداء 
الهيئــة بـــ 9 جوائــز 6 منهــا لفئــات مؤسســية، وهــي جائــزة 
الجهــات التــي حققــت مســتويات عالميــة مــن التميــز، وجائــزة 
ــزة  ــة، وجائ ــة الذكي ــال الحكوم ــي مج ــة ف ــة حكومي ــل جه أفض
أفضــل جهــة حكوميــة فــي مجــال الحوكمــة اإلداريــة والماليــة، 
وجائــزة أفضــل جهــة حكوميــة فــي مجــال الممكنــات، وجائــزة 
ــزة  ــات، وجائ ــم الخدم ــال تقدي ــي مج ــة ف ــة حكومي ــل جه أفض

أفضــل جهــة صديقــة ألصحــاب الهمــم، وجائــزة أفضــل بنيــة 
الهيئــة  وتشــرفت  الحكوميــة،  المعلومــات  لتقنيــة  تحتيــة 
بإزاحــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، الستـــار  عــن لوحــة 
الخمســة نجــوم التــي حصــل عليهــا مركــز ســعادة المتعامليــن 
ــة  ــهادة المطابق ــى ش ــة ع ــت الهيئ ــا حصل ــاء،  كم ــي البرشـ ف
لمواصفــات تطبيــق نظــام نمذجــة األصــول ، لتكــون بذلــك أول 
ــي  ــهادة ف ــذه الش ــى ه ــل ع ــم تحص ــي العال ــة ف ــة حكومي جه
ــزة فــي المســابقة  المنطقــة، وفــازت الهيئــة كذلــك بـــ 21 جائ

الدوليــة لألفــكار األميركيــة.

إن مــا حققنــاه مــن إنجازات ُيحّملنا مســؤولية مواصلة مســيرة 
ــو  ــه ه ــن ضخامت ــم م ــى الرغ ــق ع ــا تحق ــاء، وم ــل والعط العم
مجــرد خطــوة أولــى عــى طريــق طويــل نحــو الريــادة والتميــز، 
ونعاهــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
دبــي  حاكــم  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب 
)رعــاه اللــه(، عــى االســتمرار فــي ترجمــة رؤيــة ســموه فــي 
ــد،  ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــاس، وأن نعم ــعادة للن ــق الس تحقي
ــة  ــال مواكب ــن خ ــك م ــا، وذل ــة دائم ــي المقدم ــي ف ــى دب لتبق
المتغيــرات المحليــة والعالميــة، وتحديــث االســتراتيجيات، 
والتركيــز عــى تعزيــز التكامــل فــي منظومــة النقــل الجماعــي.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين

التقرير السنوي 2017
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أحداث
ال تزال هيئة الطرق والمواصات تشهد كل عام 

العديد من األحداث والفعاليات المهمة المؤثرة. 

نستعرض في هذا الباب أهم أحداث عام ٢٠١٧، 
وأكثرها تأثيرا في عمل الهيئة والمجتمع.

التقرير السنوي 2017
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محمد بن راشد يدّشن
أعمال حفر )مسار 2020(

التقرير السنوي 2017
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أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، 
رعــاه اللــه، أن الطريــق إلــى إكســبو 2020 أصبــح قريبــًا، مــع 
ــي،  ــرو دب ــار 2020 لمت ــروع مس ــر لمش ــال  الحف ــين أعم تدش
مشــيرًا ســموه إلــى أن دبــي ســتقدم للعالــم األجمــل واألرقــى.

قال سموه في تغريدة عبر )تويتر(:

مشروع  نفق  في  األساسية،  الحفر  أعمال  »أطلقنا 
الوصول  من  دبي،  مترو  سيمكن  الذي   ،2020 مسار 
إلى موقع معرض إكسبو 2020، بطول 15 كيلومترا«.

بــن  حمــدان  الشــيخ  ســمو  يرافقــه  دّشــن  ســموه  وكان 
ــر  ــال الحف ــي، أعم ــد دب ــي عه ــوم، ول ــد آل مكت ــن راش ــد ب محم
األساســية، فــي نفــق مشــروع )مســار 2020(، لتمديــد الخــط 
ــى  ــاور، إل ــد ت ــر أن ــل هارب ــة نخي ــن محط ــي، م ــرو دب ــر لمت األحم
كمــا  كيلومتــرًا،   15 بطــول   2020 إكســبو  معــرض  موقــع 
اطلــع ســموه عــى مجمــل ســير العمــل فــي المشــروع، بمــا فــي 

ذلــك تصميــم العربــات الجديــدة لمتــرو دبــي.

ــمو  ــي س ــرو دب ــار 2020 لمت ــق مس ــال نف ــين أعم ــر تدش حض
الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتوم، رئيس مؤسســة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم. وكان فــي اســتقبال صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، لــدى وصولــه إلــى منطقــة 
ديســكفري جــاردن، ســعادة مطر الطايــر المدير العــام ورئيس 
مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، وعــدد 
مــن قيــادات الهيئــة، ومهنــدس المشــروع شــركة )بارســنز 

سيســترا(، وتحالــف )إكســبولينك( المقــاول للمشــروع.

ــوم  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــد صاح وتفّق
ومرافقــوه تصميــم عربــات متــرو دبــي، التــي يجــري تصنيعهــا 
ــا 15  ــارًا، منه ــد 50 قط ــمل توري ــد يش ــن عق ــا، ضم ــي فرنس ف
قطــارًا لخدمــة معــرض إكســبو 2020، 35 قطــارا لتطويــر 

ــي. ــرو دب ــة لمت ــتوى الخدم مس

ــن راشــد آل مكتــوم  وأعطــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
إشــارة البــدء إلطــاق عمــل حفــار األنفــاق العمــاق، الــذي 
يصــل طولــه إلــى 103 أمتــار ويتمتــع بمميــزات تقنيــة فائقــة 
ــة  ــم )وقيش ــات اس ــرق والمواص ــة الط ــه هيئ ــت علي وأطلق
إكســبو 2020(، معلنــًا بذلــك بــدء أعمــال الحفــر مــن منطقــة 
ديســكفري جــاردن، إلــى منطقــة غريــن كوميونيتــي بطــول 
3.2 كيلومتــرات، عــى عمــق يتــراوح مــن 12.5 إلــى 36 متــرًا.
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محمد بن راشد يعتمد حزمة 
مشاريـع مهمة في إمارة دبي

بــارك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، 
ــي  ــات، والت ــرق والمواص ــة الط ــا هيئ ــي نفذته ــاريع الت المش
هــي قيــد التنفيــذ، واعتمــد ســموه حزمــة مــن المشــاريع 

الحيويــة التطويريــة المزمــع تنفيذهــا مســتقبًا.

جــاء ذلــك خــال زيــارة ســموه، إلــى مقــر الهيئــة فــي منطقــة أم 
الرمــول فــي دبــي، التــي رافقــه فيهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس 
التنفيــذي، وســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل 
ــب رئيــس المجلــس التنفيــذي،  ــي نائ ــب حاكــم دب مكتــوم، نائ
وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس 

مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة.

إبراهيــم  محمــد  معالــي  الزيــارة  خــال  ســموه  رافــق  كمــا 
الشــيباني، المديــر العــام لديــوان صاحــب الســمو حاكــم دبــي، 
لدائــرة  العــام  المديــر  ســليمان،  ســعيد  خليفــة  وســعادة 
التشــريفات والضيافــة فــي دبــي، وكان فــي اســتقبال ســموه 
ومرافقيــه، ســعادة مطــر محمد الطايــر، المدير العــام ورئيس 
مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي، 

وعــدد مــن مديــري اإلدارات والمســؤولين فيهــا.

وتضمنــت المشــاريع المســتقبلية، التــي اعتمدهــا ســموه 
االســتراتيجية،  وأهميتهــا  تفاصيلهــا  عــى  االطــاع  بعــد 
مشــروع تطويــر محــور الخوانيــج ورصــف الطــرق الداخليــة 
ــة، خاصــة الســكنية منهــا والصناعيــة التــي يمتــد  فــي المدين
العمــل بهــا بالفتــرة مــن 2018 حتــى 2024، واطلــع أيضــًا عــى 
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الخطــة المحدثــة لتنفيــذ المعابــر عــى خــور دبــي ومشــروع 
محــور الشــيخ راشــد بــن ســعيد ومشــروع تطويــر طريــق دبــي 
ــى  ــي 2020، إل ــبو دب ــرض إكس ــة بمع ــرى متصل ــن، وأخ – العي
جانــب مشــاريع تطويــر محــور شــارع الشــيخة لطيفــة بنــت 
حمــدان، وشــارع أم الشــيف، ونتائــج فحــص نفــق الشــندغة 
مــن الخــارج، وتوســعة عــدد مــن محطــات المتــرو، وتصاميــم 
مظــات الحافــات عــى الطــرق الخارجيــة، والخطــة الشــاملة 

ــي. ــي دب ــة ف ــات الهوائي ــارات الدراج ــر مس لتطوي

وقبيــل مغادرتــه مقــر هيئــة الطــرق والمواصــات، التقــى 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتــوم الموظفات 
فــي الهيئــة، وبــارك لهــن عيدهــن فــي يــوم المــرأة اإلماراتيــة، 
وهنأهــن بإنجــازات بنــات الوطــن فــي كل المواقــع واألعمــال 

التــي يقمــن بهــا خدمــة للوطــن.
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ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــهد صاح وش
دبــي،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب 
رعــاه اللــه، توقيــع اتفاقــات مــع شــركاء القمــة العالميــة 
شــعار  تحــت  عقــدت  التــي  الـــ5  دورتهــا  فــي  للحكومــات، 
»استشــراف حكومــات المســتقبل«، بحضــور ســمو 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.

وشــهد ســموه توقيــع اتفاقــات شــراكة للــدورة القادمــة، 
والتقطــت لســموه الصــور التذكاريــة مــع الشــركاء، وهــم 
أبوظبــي  دبــي، وصنــدوق  فــي  الطــرق والمواصــات  هيئــة 
وطيــران  العالميــة،  دبــي  وموانــئ  دبــي،  وبلديــة  للتنميــة، 
اإلمــارات، وهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي، والطايــر موتــورز، 
ودودســال، ومجموعــة لولــو، وشــركة االتصــاالت المتكاملــة 

»دو«، وجيمــس للتعليــم وفــي بــي اس هيلــث.

تفّقد الطائرة ذاتية القيادة وكرم الفائزين 
بجوائز سباق الحكومات العالمي

محمد بن راشد: تجربة الطائرة 
تغيير ذكي نوفره إلسعاد الناس

بــارك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب 
رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبي، رعــاه الله، 
ــذي  ــادة، ال ــة القي ــة ذاتي ــرة العمودي ــد للطائ ــروع الولي المش
تبنتــه هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي، ورأى ســموه أن 
تجربــة الطائــرة، تأتــي ضمــن سياســة التغييــر الكلــي والذكــي، 
لمســتوى الخدمــات التــي توفرهــا دولــة اإلمــارات عمومــًا، 
ومدينــة دبــي عــى وجــه الخصــوص، مــن أجــل إســعاد النــاس، 
وتســهيل حياتهــم اليوميــة والمعيشــية، وتأميــن االســتقرار 

لهــم.

ــات ٢٠١٧  ــة للحكوم ــة العالمي ــش القم ــى هام ــك ـ ع ــاء ذل ج
القيــادة  ذاتيــة  العموديــة  الطائــرة  ســموه  تفقــد  خــال  ـ 

ويمكــن  طيــار،  دون  تعمــل  التــي   »184  -  EHANG«
اســتخدامها فــي نقــل المســافرين والبضائــع، بحمولــة قصــوى، 

الــى ١٠٠ كيلوغــرام.   تصــل 

وتعــرف ســموه إلــى مكونــات الطائــرة، مــن خــال الشــرح 
الــذي قدمــه أمــام ســموه ومرافقيــه، ســعادة مطــر محمــد 
الطايــر، الــذي أشــار إلــى شــراء الطائــرة مــن الصيــن، فــي تجربــة 
أولــى تعتــزم أن تطلقهــا فــي شــهر يوليــو 2017، داخــل مدينــة 
دبــي، عــى أن يجــري تعميمهــا واســتخدامها بشــكل أوســع فــي 
المســتقبل، عقــب التأكــد مــن نجــاح التجربــة، وإثبــات جدواهــا 

وفاعليتهــا.

توقيع اتفاقات شراكة جديدة
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مجلــس  رئيــس  العــام،  المديــر  الطايــر  مطــر  ســعادة  أكــد 
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، أن إطــاق صاحــب 
ــه«،  ــاه الل ــوم، »رع ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
اســتراتيجية دبــي للتنقــل الذكــي ذاتــي القيــادة، التــي تهــدف 
ــة  ــات ذاتي ــى رح ــات، إل ــي الرح ــن إجمال ــل 25% م ــى تحوي إل
القيــادة، بحلــول عــام 2030، جعــل التنقــل ذاتــي القيــادة أمــرًا 
ــوأ  ــح أن تتب ــي تطم ــي، الت ــة دب ــى أن حكوم ــيرًا إل ــًا، مش واقع
موقعــًا رياديــًا فــي التنقــل ذاتــي القيــادة، بحلــول عــام 2030، 
هــي التــي تقــود هــذه العمليــة فــي اإلمــارة، فــي حيــن تتولــى 
الشــركات الخاصــة هــذا التحــول، فــي العديــد مــن دول العالــم. 
جــاء ذلــك خــال كلمــة ســعادته، فــي الجلســة الرئيســة، فــي 
القمــة العالميــة للحكومــات 2017 بعنــوان: ) التنقــل ذاتــي 

ــات عالميــة وفــرص مســتقبلية(. ــادة ـ تحدي القي

اتفاقية مع )تسال( لشراء 
200 مركبة كهربائية

رؤية محمد بن راشد تحّول دبي للريادة 
العالمية

للوصول  القيادة  ــة  رؤي تؤكد   1OX
للرقم واحد عالميًا

وقــال ســعادة مطــر الطايــر: إن مبــادرة 10X التــي أطلقهــا 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي )رعــاه 
اللــه(، تؤكــد رؤيــة وطمــوح القيــادة الرشــيدة، فــي الوصــول 
بإمــارة دبــي لتكــون المدينــة رقــم واحــد فــي العالــم، مشــيرا 
إلــى توجيــه ســموه الواضــح لدوائــر حكومــة دبــي، لطــرح أفــكار 
وحلــول مبتكــرة، تســبق مــدن العالــم بـــ 10 ســنوات، مؤكــدًا 
أن تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن المبــادرة، يتطلــب تضافــر 
حلــول  عــن  والبحــث  الهيئــات والمؤسســات،  جهــود جميــع 
نظريــة:  بتطبيــق  العصــر،  مــع متطلبــات  تتــاءم  إبداعيــة، 

)التفكيــر خــارج الصنــدوق(.

كــرم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه 
ــرواد  ــي ل ــات العالم ــباق الحكوم ــز س ــي جوائ ــن ف ــه، الفائزي الل
التكنولوجيــا، فــي ختــام فعاليــات الــدورة الخامســة للقمــة 

العالميــة للحكومــات.

حضــر التكريــم 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 
الوطنــي  المجلــس  رئيســة  القبيســي  أمــل  ومعالــي  دبــي، 
االتحــادي، والفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان، 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، وســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر 
شــؤون الرئاســة وســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، 
مجموعــة  رئيــس  المدنــي،  للطيــران  دبــي  هيئــة  رئيــس 
طيــران اإلمــارات، وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، رئيــس مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
وســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وحــرم 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ســمو 

بــن عبداللــه  بنــت الحســين، ومعالــي محمــد  األميــرة هيــا 
القرقــاوي وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل، رئيــس 
القمــة العالميــة للحكومــات، وعــدد مــن الشــيوخ والــوزراء 

والمســؤولين.

ويشــتمل ســباق الحكومــات العالمــي لــرواد التكنولوجيــا عــى 
ثــاث جوائــز هــي: جائــزة أفضــل خدمــة حكوميــة عبــر الهاتــف 
المحمــول، وجائــزة أفضــل التقنيــات الناشــئة فــي الحكومــات، 

وجائــزة الحكومــات للتعامــات الرقميــة.

وفــي قطــاع المواصــات والبنيــة التحتيــة تأهلــت كل مــن 
النمســا واإلمــارات والواليــات المتحــدة، وفــاز تطبيــق »هيئة 
الطــرق والمواصــات بدبــي« بالجائــزة، ويتضمــن التطبيــق 
قائمــة بالخدمــات، والمميــزات المصممــة بأحــدث المعاييــر، 
لدعــم مســتخدمي الطــرق والمواصــات العامــة فــي إمــارة 
الســيارات، وحجــز ســيارات  ثمــن مواقــف  دفــع  مــن  دبــي، 
أيضــًا  ويســمح  المروريــة،  المخالفــات  دفــع  أو  األجــرة، 
مــن  الرخــص، والكثيــر  بالتســجيل، وتجديــد  للمســتخدمين 

األخــرى.  الخدمــات 

تكريم عالمي لرواد التكنولوجيا
ــال  ــش أعم ــى هام ــات ع ــرق والمواص ــة الط ــت هيئ وقع
القمــة العالميــة للحكومــات ٢٠١٧، اتفاقيــة مــع شــركة 
الســيارات  صناعــة  مجــال  فــي  عالميــًا،  الرائــدة  تســا 
الكهربائيــة ذاتيــة القيــادة، لشــراء 200 مركبــة كهربائيــة، 

مــزودة بأجــزاء عديــدة مــن تقنيــات القيــادة الذاتيــة، تضاف 
إلــى أســطول مركبــات الليموزيــن، التــي تملكهــا مؤسســة 

ــي. ــي دب تاكس
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الهيئة في الصدارة حاصدة 9 جوائز

محمد بن راشد يكّرم الفائزين 
بجوائز )دبي لألداء الحكومي 

المتميز(
م صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب  كــرَّ
رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، 
وإلــى جــواره ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، وبحضــور 
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
العمــل  وفــرق  واألفــراد  الحكوميــة  الجهــات  دبــي،  حاكــم 
ــز برنامــج دبــي لــألداء الحكومــي المتميــز، فــي  الفائزيــن بجوائ
دورتــه الـــ20، وذلــك خــال الحفــل الــذي أقيــم فــي مركــز دبــي 

التجــاري العالمــي. 

آل  ســعيد  بــن  أحمــد  الشــيخ  ســمو  التكريــم  حفــل  حضــر 
مكتــوم، رئيــس هيئــة دبــي للطيــران المدنــي، الرئيــس األعــى 
لمجموعــة طيــران اإلمــارات، وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد 
ــد آل  ــن راش ــد ب ــة محم ــس مؤسس ــوم، رئي ــد آل مكت ــن راش ب
بــن  محمــد  بــن  منصــور  الشــيخ  وســمو  للمعرفــة،  مكتــوم 
راشــد آل مكتــوم، وعــدد مــن المســؤولين، ومديــري الجهــات 

ــي. ــي دب ــة ف الحكومي
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الفئات المؤسسية

الفئات الفردية

فئة الجهة الحكومية الصديقة لألشخاص 01 / 
)أصحاب الهمم( عن مجموعة الجهات الكبيرة.

 /  02

 /  03

 /  04

 /  05

 /  06

 /  07 فئة الجهات التي حققت مستويات عالمية 
من التمّيز وحصلت عى أعى من 600 نقطة.

فئة أفضل جهة حكومية 
في مجال الممكنات.

فئة أفضل جهة حكومية في 
مجال الحكومة الذكية.

فئة أفضل جهة حكومية في 
مجال تقديم الخدمات. 

فئة أفضل جهة حكومية في مجال
 الحوكمة اإلدارية والمالية.

 / فئة )الجندي المجهول(:  09 
أحمد جمال مبارك جدنان النهدي.

 /  08
وسام دبي ألفضل موظف في المجال التقني/ الفني عن 

مجموعة الجهات الكبيرة: عبير عبد الله البناي )مهندس رئيسي 
ألنظمة التعرفة( في مؤسسة القطارات.

وسام دبي ألفضل مساعد مدير عام/ مدير تنفيذي عن 
مجموعة الجهات الكبيرة: عبد المحسن إبراهيم يونس 

المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات.

جوائز هيئة الطرق والمواصالت في 
برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز 2017
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حاكم دبي يفتتح مركز التحكم 
الموحد ألنظمة النقل والطرق 
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افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه 
ــن راشــد آل  ــن محمــد ب اللــه(، بحضــور ســمو الشــيخ حمــدان ب
مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، مركــز 
التحكــم الموحــد ألنظمــة النقــل والطــرق، التابع لهيئــة الطرق 
والمواصــات، الــذي يعــد أحــد أكبــر وأحــدث مراكــز التحكــم 
فــي العالــم مــن حيــث توظيــف التقنيــات الذكيــة، وقدرتــه 
وســائل  جميــع  بيــن  والتكامــل  والســيطرة  التحكــم  عــى 
الطــرق والمواصــات، والتنســيق  لهيئــة  المختلفــة  النقــل 
بينهــا، والتخطيــط الســليم للتنقــل لمواجهــة تحديــات النقــل 
المختلفــة فــي اإلمــارة، ويجــري مــن خالــه التحكــم بجميــع 
أنظمــة وســائل النقــل الجماعــي التــي تشــمل متــرو دبــي وترام 

دبــي والمواصــات العامــة ومركبــات األجــرة، ووســائل النقــل 
البحــري، إلــى جانــب مراكــز التحكــم باألنظمــة المروريــة، ويلبــي 
المركــز الجديــد متطلبــات اســتضافة دبــي لمعــرض إكســبو 

ــم. ــون دره ــة 335 ملي ــذه قراب ــة تنفي ــت تكلف 2020، وبلغ

حضــر افتتــاح المركــز ســعادة مطر محمــد الطاير، المديــر العام 
رئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات 
وســعادة اللــواء عبداللــه خليفــة المــري القائــد العــام لشــرطة 
دبــي، وســعادة خليفــة ســعيد ســليمان، المديــر العــام لدائــرة 
التشــريفات والضيافــة فــي دبــي، وعــدد مــن مهندســي المركــز 

ومديــري اإلدارات بهيئــة الطــرق والمواصــات.
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مركز دعم بديل 
لمراكز التحكم

جمع المعلومات 
ودعم اتخاذ

القرارات االستراتيجية

مركز األمن اإللكتروني

مركز التمّيز والتدريب

مركز إدارة األزمات

وحدة تحكم مركزية 
متكاملة للنقل 

تخطيط وإدارة 
الفعاليات

إدارة المعلومات

)EC3( مركز التحكم الموّحد
ومهامه الرئيسة:
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ــوف  ــدى والضي ــي المنت ــاركون ف ــموه والمش ــاهد س ــا ش كم
عرضــا مرئيــا حــول مســيرة المنتــدى، الــذي انطلــق بتوجيهــات 
مــن ســموه منــذ 4 ســنوات، وتضمــن التعريــف بجائــزة حمــدان 

بــن محمــد لإلبتــكار فــي إدارة المشــاريع.

عقــب ذلــك، اعتــى ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي المنصــة الرئيســة، وإلــى جانبــه 
ســعادة مطــر محمــد الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس 
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، حيــث كــرم ســموه 
المشــاريع،  إلدارة  محمــد  بــن  حمــدان  جائــزة  فــي  الفائزيــن 
بدورتهــا األولــى التــي تســتهدف مجتمــع األعمــال الدولــي، 
وتتــوزع عــى 3 فئــات رئيســة هــي األفــراد، والفريــق المبتكــر، 
والمؤسســات المعنيــة بــإدارة المشــاريع، وبرامــج محافــظ 

المشــاريع.

والمكرمــون هــم: المهنــدس أمجــد الشــباطات مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية الفائــز عــى المســتوى الفــردي، بجائــزة 
أفضــل مديــر مشــروع مبتكــر، فيمــا فــاز المهنــدس األلمانــي 

مشــاريع  إدارة  مكتــب  مديــر  أفضــل  بجائــزة  دنهيــو،  جــون 
ــر. مبتك

ــن  ــوب« م ــر ل ــق »هايب ــو فري ــز، فه ــر الفائ ــق المبتك ــا الفري أم
فئــة  جائــزة  كانــت  فيمــا  األميركيــة،  سينســيناتي  جامعــة 
المؤسســات المعنيــة بــإدارة المشــاريع »الفكــرة المبتكــرة«، 
الدوليــة  والعلــوم  والثقافــة  التربيــة  منظمــة  نصيــب  مــن 
»اليونيســيف«، بينمــا فــازت مؤسســة اإلمــارات لاتصــاالت، 
ــزة الفكــرة المبتكــرة، فــي إدارة برامــج المشــاريع، فيمــا  بجائ
كانــت جائــزة إدارة محافــظ المشــاريع، مــن نصيــب »بــروج« 

اإلماراتيــة.

والتقطــت لســموه، فــي ختــام الحفــل، الصــور التذكاريــة مــع 
ــس  ــا ورئي ــة تحكيمه ــاء لجن ــس وأعض ــزة ورئي ــن بالجائ الفائزي
خبــراء  وعضويــة  الطايــر  برئاســة  أمنائهــا  مجلــس  وأعضــاء 
وكفاءتهــم  بخبراتهــم  لهــم  مشــهود  محلييــن  وأكاديمييــن 

العاليــة.

افتتحه حمدان بن محمد وكرم الفائزين بجائزته

مشاركة دولية واسعة 
في )دبي إلدارة المشاريع(

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــأ س هن
ولــي عهــد دبــي، الفائزيــن بجائــزة حمــدان بــن محمــد إلدارة 
جوائزهــا  مجمــوع  يبلــغ  التــي  األولــى  بدورتهــا  المشــاريع، 
أكثــر مــن نصــف مليــون دوالر أميركــي، وحــث جميــع األفــراد 
والمؤسســات والجهــات ذات الصلــة بتنفيــذ المشــاريع حــول 
العالــم، خاصــة فــي دولــة اإلمــارات، عــى بــذل المزيــد مــن 
فــي  تســهم  وخاقــة،  مبتكــرة  بأفــكار  واإلتيــان  الجهــود، 
مشــاريع التنميــة، مراعيــة عوامــل الســامة وحمايــة البيئــة، 
هــذه  لمثــل  المجتمعــات  وحاجــة  المــدن،  تطــور  ومواكبــة 
المشــاريع، التــي تســاعد عــى إســعاد البشــر، وتوفيــر ســبل 

للنــاس. الراحــة واالطمئنــان والســامة 

وأثنــى ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
ولــي عهــد دبــي، عــى فكــرة تنظيــم منتــدى دبــي العالمــي 
بعــد  عامــا  إقبــاال متزايــدا  الــذي ياقــي  المشــاريع،  إلدارة 
عــام، ومشــاركة واســعة مــن داخــل دولــة اإلمــارات وخارجهــا، 
مشــيدا ســموه بجهــود هيئــة الطــرق والمواصــات والجهــات 
الوطنيــة الراعيــة، التــي تســهم بشــكل إيجابــي، فــي إنجــاح 

مثــل هــذه المنتديــات والمؤتمــرات العالميــة المتنوعــة.

جــاء ذلــك خــال حضــور ســموه الجلســة االفتتاحيــة الرســمية 
لمنتــدى دبــي العالمــي إلدارة المشــاريع، الــذي انطلــق فــي 
دولــة  مــن  ومديــر  ومهنــدس  خبيــر   1500 بحضــور  جميــرا 
فــي هــذا  وأجنبيــة مشــاركة  عربيــة  اإلمــارات، و36 دولــة 
ــات  ــرق والمواص ــة الط ــه هيئ ــذي تنظم ــنوي، ال ــدث الس الح
فــي دبــي، بالتعــاون مــع هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي، وشــركة 
إدارة  ومعهــد  العالميــة،  دبــي  وموانــئ  العقاريــة،  إعمــار 
والمؤسســات  الدوائــر  مــن  وعــدد   ،"PMI" المشــاريع 
الحكوميــة المحليــة، ومــن القطــاع الخــاص رعــاة ومشــاركين.

وشــاهد ســموه، وإلــى جانبــه ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد 
الرئيــس األعــى  رئيــس هيئــة دبــي للطيــران،  آل مكتــوم، 
ــل  ــول مجم ــا ح ــور، فيلم ــارات، والحض ــران اإلم ــة طي لمجموع
المشــاريع التطويريــة والتنمويــة، التــي تنفذهــا دبــي خاصــة 

ــة. ــة التحتي ــاريع البني مش
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اعتمــدت اللجنــة المنظمــة للمنتــدى شــعار )نصنــع الفــرق( 
عنوانــًا رئيســًا للــدورة الرابعــة مــن المنتــدى، الــذي تضمــن 3٠ 
جلســة فــي إدارة المشــاريع، و5 دورات تدريبيــة تخصصيــة، 
وخمــس كلمــات رئيســة، مــع اســتحداث مواضيــع مهمــة فــي 
ــتقبل إدارة  ــن مس ــية ع ــات نقاش ــا: حلق ــاريع منه إدارة المش
المشــاريع، ومشــاريع إكســبو ٢٠٢٠، وإدارة المعرفــة، إلــى 

جانــب دورات تدريبيــة تخصصيــة حــول إدارة المشــاريع المرنة، 
وإدارة الفوائــد، وتأســيس مكاتــب إدارة المشــاريع وإدارة 
والبيانــات  األعمــال،  وتحليــل  المشــاريع  وبرامــج  محافــظ 
رواد  مــن  شــخصا   ١5٠٠ المنتــدى  فــي  وشــارك  الضخمــة، 

ــة. ــاريع بالمنطق ــال إدارة المش ــي مج ــر ف الفك

)نصنع الفرق( ولي عهد دبي يستقبل محكمي
)جائزة حمدان إلدارة المشاريع(

آل  راشــد  بــن  بــن محمــد  الشــيخ حمــدان  واســتقبل ســمو 
ــي، فــي مجلــس مدينــة جميــرا، أعضــاء  مكتــوم، ولــي عهــد دب
المشــاريع،  إلدارة  محمــد  بــن  حمــدان  جائــزة  تحكيــم  لجنــة 
جهودهــم  عــى  وشــكرهم  أمنائهــا،  مجلــس  وأعضــاء 

الجائــزة. فــي  التحكيــم  لجهــة  وحياديتهــم، 

وبــارك ســموه اجتهــاد مجلــس األمنــاء وعملــه المخلــص مــن 
أجــل خدمــة الوطــن والترويــج لدولتنــا الحبيبــة فــي األوســاط 

الدوليــة.
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+٦000  مشارك من أكثر من ٤0 دولة حول العالم

دورات تدريبية متخصصة

+200  متحدث دولي من الخبراء واالخصائيين

حلقات نقاشية

جلسات متزامنة

+120 جلسة تخصصية في إدارة المشاريع

كلمات رئيسة

زيارات ميدانية فنية

منتدى دبي العالمي 
إلدارة المشاريع 2017
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حمدان بن محمد 
يشهد أول رحلة تجريبية 

للتاكسي الجوي
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قال سمو ولي عهد دبي: 

»كان لنــا الســبق بتشــغيل أول متــرو دون ســائق فــي 
المنطقــة، وبعــد مــا حققــه مــن نجــاح ضمــن منظومــة 
النقــل الجماعــي، يســعدنا اليــوم أن تنطلــق أول رحلــة 
تجريبيــة للتاكســي الطائــر، إنجــاز جديــد ســيكون لــه أثــره 
لتكــون  األفــراد  انتقــال  مفاهيــم  تغييــر  فــي  العميــق 
دولتنــا دائمــًا فــي مقدمــة الــدول صاحبــة التأثيــر اإليجابــي 
فــي المســتويين اإلقليمــي والعالمــي. ومشــاريع الغــد 
لشــعبنا  أفضــل  مســتقبل  أجــل  مــن  اليــوم  ننفذهــا 

ومنطقتنــا واإلنســانية عــى وجــه العمــوم.«

ــن راشــد آل مكتــوم  ــن محمــد ب شــهد ســمو الشــيخ حمــدان ب
أول  انطــاق  التنفيــذي،  المجلــس  رئيــس  دبــي  عهــد  ولــي 
بحضــور  القيــادة،  ذاتــي  الجــوي  للتاكســي  تجريبيــة  رحلــة 
ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، رئيــس هيئــة 
ــي للطيــران، الرئيــس األعــى لمجموعــة طيــران اإلمــارات،  دب
القرقــاوي، وزيــر شــؤون مجلــس  ومعالــي محمــد عبداللــه 
الــوزراء والمســتقبل، ومعالــي ســلطان بــن ســعيد المنصــوري 
وزيــر االقتصــاد رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للطيــران 
المدنــي، وســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس 
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، وفولوريــان رويتــر 
المديــر التنفيــذي لشــركة فولــو كوبتــر، حيــث شــاهد ســموه 
ومرافقــوه انطــاق التاكســي القــادر عــى نقــل شــخصين، مــن 
شــركة )فولــو كوبتــر( األلمانيــة المتخصصــة فــي صناعــة هــذه 
ــع  ــي موق ــك ف ــة، وذل ــات الجوي ــن المركب ــة م ــة الحديث النوعي

ــرا. ــاطئ جمي ــة ش ــن حديق ــرب م ــة بالق ــاق التجرب إط

التقرير السنوي 2017

أحداث   |   53أحداث   |   5٢



المواصفات الفنية للتاكسي

 الجوي ذاتي القيادة

أقصى مدة للطيران ما يقارب 
30 دقيقة

أقصى ارتفاع حوالي 2000 متر مركبة صديقة للبيئة، حيث تعمل بالطاقة 
الكهربائية

أقصى سرعة 100 كم / ساعة

٩ بطاريات مستقلة

سهلة الشحن، حيث تستغرق عملية الشحن الكامل 
للبطاريات حوالي ساعتين
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زيــارة جنــاح الهيئــة فــي )جيتكــس( إطــاق المنصــة المتكاملــة 
للتنقــل فــي إمــارة دبــي )ســهيل( التــي تتيــح للمتعامليــن 
ــدة  ــذة واح ــر ناف ــي عب ــي دب ــل ف ــائل النق ــع وس ــول لجمي الوص
)تطبيــق ذكــي(، حيــث تعــد دبــي مــن أوائــل المــدن فــي العالــم 
التــي تطــور مثــل هــذه المنصــة المتكاملــة، كمــا جــرى دمــج 
والتــرام،  )المتــرو،  للهيئــة  التابعــة  النقــل  خدمــات وســائل 
والحافــات، والبــاص المائــي، ومركبــات األجــرة( مــع وســائل 
النقــل التــي تقدمهــا األطــراف األخــرى فــي دبــي مثــل شــركات 
فــي  وســتمتد  وكريــم،  أوبــر   )E-Hail( االلكترونــي:  الحجــز 
ــة الحقــة لتشــمل بقيــة وســائل النقــل البحــري، إضافــة  مرحل
ــي  ــة، وترول ــل النخل ــى شــركات الليموزيــن األخــرى ومونوري إل
دبــي، فــي تطبيــق واحــد يتيــح للمتعامــل حجــز الخدمــة ودفــع 

ــه. ــن خال ــة م التعرف

كمــا زار ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب حاكــم دبــي، نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي، جنــاح 
بــن عبداللــه  الهيئــة فــي المعــرض، يرافقــه معالــي محمــد 
والمســتقبل،  الــوزراء  مجلــس  شــؤون  وزيــر  القرقــاوي، 

ومعالــي الفريــق ضاحــي خلفــان تميــم، نائــب رئيــس الشــرطة 
واألمــن العــام بدبــي، وهال ســعيد المــري، الرئيــس التنفيذي 

ــي. ــاري العالم ــي التج ــز دب ــلطة مرك لس

واســتمع ســموه مــن مســؤولي الهيئــة فــي الجنــاح، إلــى شــرح 
حــول أهــم الخدمــات الذكيــة التــي تقدمهــا الهيئــة، خاصــة 
اإلشــارة الضوئيــة الذكيــة لعبــور المشــاة، والتاكســي الطائــر 
ذاتــي القيــادة، وبرنامــج ســهيل، والمنصــة المتكاملــة للتنقــل 

فــي دبــي.

وتشــتمل المنصــة المتكاملــة للتنقــل فــي دبــي عــى نظــام 
وســائل  جميــع  بيــن  التــام  والتكامــل  التنظيميــة،  الرقابــة 
ــن  ــة م ــل المقدم ــات النق ــج خدم ــة، ودم ــة للهيئ ــل التابع النق
أطــراف أخــرى فــي دبــي، وتنظيــم خدمــات الحجــز اإللكترونــي: 
وذلــك  الليموزيــن،  خدمــات  تنظيــم  عــن  فضــُا   ،)E-Hail(
ــل المتاحــة  ــى البدائ بهــدف تمكيــن المتعامــل مــن التعــرف إل
للتنقــل، وتخطيــط رحلتــه، والحجــز والدفــع بطريقــة سلســة 

ومتكاملــة.

ــوم  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــال س ق
ــة  ــي حاضن ــذي: إن دب ــس التنفي ــس المجل ــي رئي ــد دب ــي عه ول
ــدرك  ــدة ألعمــال شــركات تقنيــة المعلومــات الناشــئة، ون رائ
تمامــًا تغيــر آليــات االقتصــاد، وأن المســتقبل هــو للمــدن 

والــدول الذكيــة والمتطــورة تقنيــًا.

جــاء ذلــك فــي تغريــدة لســموه عــى "تويتــر" عقــب افتتــاح 
جيتكــس  لمعــرض  والثاثيــن  الســابعة  الــدورة  ســموه 

الحديثــة. للتقنيــة 

وأشــار ســموه إلــى أن معــرض جيتكــس هــو مــن األحــداث 
التقنيــة والعلميــة العالميــة المهمــة التــي تعقــد هنــا عــى 
يجمــع  بامتيــاز  وراق  حضــاري  حــدث  وهــو  اإلمــارات  أرض 
مــع  التكنولوجيــا  فــي قطــاع  العالميــة  الشــركات  كبريــات 
ــذا  ــم ه ــاع لتنظي ــذا القط ــي ه ــن ف ــين ومبدعي ــراء ودارس خب
لخدمــة  الســليم  التوظيــف  وتوظيفــه  وتطويــره  القطــاع 
اإلنســانية، خاصــة فــي مجــاالت التعليــم والصحــة واالتصــاالت 

الصلــة  ذات  واألمــور  القضايــا  مــن  وغيرهــا  والمواصــات 
بالحيــاة اليوميــة لإلنســان .

وزار ســموه يرافقــه ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم 
رئيــس هيئــة دبــي للطيــران الرئيــس األعــى لمجموعــة طيــران 
اإلمــارات، والشــيخ ســعيد بــن مكتــوم بــن جمعــة آل مكتــوم، 
وعــدد مــن كبــار المســؤولين جنــاح هيئــة الطــرق والمواصات 
فــي المعــرض حيــث قــدم ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام 
ــات  ــرق والمواص ــة الط ــي هيئ ــن ف ــس المديري ــس مجل ورئي
شــرحا تفصيليــا  عــن الحزمــة الجديــدة مــن الخدمــات الذكيــة، 
التــي تقدمهــا الهيئــة للمتعامليــن، وتتضمــن إطــاق المنصــة 
ــور  ــارة عب ــهيل(، وإش ــي )س ــارة دب ــي إم ــل ف ــة للتنق المتكامل
المشــاة الذكيــة، والتاكســي الجــوي ذاتــي القيــادة، القــادر 
ــاط  ــج نق ــف( وبرنام ــي دراي ــق )دب ــخصين، وتطبي ــل ش ــى نق ع

الــوالء للمتعامليــن مــع الهيئــة: )نــول بلــس(

وشــهد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد ومرافقــوه خــال 

حمدان ومكتوم بن محمد
يتفقدان جنــاح الهيئة في جيتكس 
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تحديد رسوم الرخص والتصاريح والخدمات 
التي تقدمها هيئة الطرق والمواصالت

أصــدر ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــس  ــرار المجل ــذي، ق ــس التنفي ــس المجل ــي، رئي ــد دب ــي عه ول
رقــم )57( لســنة 2017، بشــأن تنظيــم إصــدار ُرخــص وتصاريــح 
ــة  ــن مؤسس ــدف تمكي ــي، به ــارة دب ــي إم ــات ف ــادة المركب قي

الترخيــص، بهيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي، مــن تطويــر 
خدماتهــا واســتخدام التطبيقــات والحلــول الذكيــة، تيســيرًا 
عــى المتعامليــن معهــا، بمــا يســهم فــي تحقيــق ســعادتهم.

حمدان بن محمد 
يصدر قرار تنظيم )قيادة المركبات(

الخدمةم
خدمات ترخيص السائقين

مقدار 
الرسم 
بالدرهم

الخدمةم
خدمات ترخيص فحص السائقين

مقدار 
الرسم 
بالدرهم

إصدار أو تجديد تصريح تعلم قيادة.20020فتح ملف مروري أو تعديل أي من بياناته.1

100 للدراجة النارية200فتح ملف تدريب أو تعديل أي من بياناته.2

إعادة فتح ملف تدريب ثم تحويله إلمارة 3
100للمركبة الخفيفة200أخرى.

200 للمركبة الثقيلة300إصدار أو تجديد رخصة قيادة.4

إعادة فتح ملف رخصة قيادة ثم تحويله 5
100للحافلة الخفيفة 100إلمارة أخرى.

200للحافلة الثقيلة 200تعديل بيانات رخصة القيادة.6

100للجرار أو لجهاز ميكانيكي خفيف 50استرجاع صنف رخصة القيادة.7

استبدال رخصة القيادة ألي من الدول 8
200للجرار أو لجهاز ميكانيكي ثقيل 600المستثناة.

200للقيادة الصحراوية 300إصدار بدل تالف/فاقد لرخصة القيادة.9

تغيير فئة رخصة القيادة من أتوماتيك إلى 10
200لموقع خاص أو ألعمال ذات طبيعة خاصة100عادي.

تغيير فئة تصريح تعلم القيادة من أتوماتيك 11
100إصدار أو تجديد تصريح سائق مهني.10021إلى عادي والعكس.

إصدار أو تجديد تصريح سائق مركبة معدة 10022إصدار شهادة لمن يهمه األمر.12
300للقيادة الصحراوية.

300إصدار أو تجديد تصريح قيادة خاص.20023فحص معرفة للحصول عى رخصة القيادة.13

فحص عملي داخلي أو خارجي للحصول عى 14
إصدار بدل تالف/فاقد ألي نوع من أنواع 20024رخصة القيادة.

150تصاريح القيادة.

الخدمة الفورية لفحص المعرفة أو الفحص 15
فحص متدرب للحصول عى تصريح  للقيادة 40025العملي.

200الصحراوية  أو تصريح قيادة خاص.  

تعديل بيانات أي من التصاريح التي تصدر وفقا 130026الخدمة المتميزة للفحص العملي.16
100ألحكام هذا القرار.

الفحص التقييمي للسائق الذي تم إيقاف17
معاينة موقع الفحص للمواقع المخصصة 300027أو إلغاء أو سحب رخصة القيادة الصادرة له. 

500لألعمال ذات الطبيعة الخاصة.

18

الفحص التقييمي للسائق الذي انتهت
 مدة صاحية  رخصة القيادة الصادرة له ولم 

يقم  بتجديدها خال المدة التي تحددها 
الهيئة. 

20028
تصريح  أو تجديد تصريح موقع مخصص 

للتدريب أو الفحص لألعمال ذات الطبيعة 
الخاصة.

200

تقديم موعد أي نوع من أنواع الفحوص التي19
30029 تجريها المؤسسة.

إصدار بدل تالف/فاقد تصريح مقع مخصص 
للتدريب أو الفحص لألعمال ذات الطبيعة 

الخاصة.
200

الخدمةم
مخالفات الشركات

مقدار 
الرسم 
بالدرهم

الخدمةم
مخالفات األفراد

مقدار 
الرسم 
بالدرهم

1
مزاولة أي من اختصاصات المؤسسة من 

دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة لعقد تقديم 
الخدمة الموقع معها.

العمل كسائق مهني من دون تصريح أو بتصريح 10,0004
200منتهي الصاحية.

تعطيل أو عرقلة عمل موظفي الهيئة 2
التأخر في تجديد رخصة القيادة أو تصريح سائق 10005المختصين.

*10مهني.

3
تغيير مواصفات واشتراطات موقع الفحص 

المخصص لألعمال ذات الطبيعة الخاصة من 
دون إذن مسبق من الهيئة.

500

* لكل شهر بحد أقصى 500 درهم
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آل  راشــد  بــن  محمــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  ســمو  وقــال 
مكتــوم: 

)نثّمــن الجهــود المخلصــة لفــرق العمــل ونبــارك لهيئــة 
العــام،  لهــذا  بالرايــة،  فوزهــا  والمواصــات  الطــرق 
بإطاقهــا  الجمهــور،  مــن  شــهادة  عــى  وحصولهــا 
ــراك  ــام بإش ــد االهتم ــام 2016(. )تزاي ــادرة لع ــل مب ألفض
ســمات  مــن  هــو  بالخدمــات،  لارتقــاء  المتعامليــن، 
الحكومــات الرياديــة، التــي تعــد مؤشــر األداء الحكومــي، 

الجمهــور(. ســعادة  مــدى  هــو 

أحمد بن محمد ُيّكرم 
الفائزين بجائزة دبي 

للنقل المستدام

آل  راشــد  بــن  محمــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  ســمو  برعايــة 
مكتــوم، ولــي عهــد دبــي، رئيــس المجلــس التنفيــذي، كــرم 
ــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس  ــن محمــد ب ســمو الشــيخ أحمــد ب
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، المؤسســات 
والشــركات واألفــراد الفائزيــن، فــي الــدورة التاســعة لجائــزة 
إحــدى مبــادرات هيئــة  تعــد  التــي  المســتدام،  للنقــل  دبــي 
الطــرق والمواصــات بدبــي، لتحفيــز القطاعيــن العــام والخاص 
للمســاهمة فــي تقليــل االزدحــام المــروري والمحافظــة عــى 

ــة. البيئ

وكان فــي اســتقبال ســموه لــدى وصولــه إلــى مقــر الحفــل 
الطايــر  مطــر  ســعادة  العالمــي،  التجــاري  دبــي  مركــز  فــي 
ــرق  ــة الط ــي هيئ ــن ف ــس المديري ــس مجل ــام، رئي ــر الع المدي
ــر والمؤسســات فــي  والمواصــات، وعــدد مــن مديــري الدوائ

والخــاص. الحكومــي  القطاعيــن 

)راية الحكومة الذكية( 
للهيئة من جديد

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــد س أك
ــد  ــي، أن تزاي ــذي بدب ــس التنفي ــس المجل ــي، رئي ــد دب ــي عه ول
االهتمــام بإشــراك المتعامليــن لارتقــاء بالخدمــات هــو مــن 
ســمات الحكومــات الرياديــة، التــي تعــد المؤشــر الحقيقــي 

لتحســين األداء الحكومــي. 

جــاء ذلــك عقــب تســليم ســموه »رايــة حمــدان بــن محمــد 
العــام  المديــر  الطايــر  مطــر  لســعادة  الذكيــة«  للحكومــة 
رئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات فــي 
دبــي، عــن مبــادرة »المظــات الذكيــة«، بعــد حصولهــا عــى 
أكبــر نســبة مــن أصــوات الجمهــور فــي عمليــة التصويــت، التــي 
جــرت خــال الفتــرة الممتــدة مــن 18 ديســمبر 2016، حتــى 8 
ينايــر 2017، حيــث كان ســموه قــد أطلقهــا عبــر حســابه عــى 
تويتــر، ضمــن »جائــزة الجمهــور«، لجائــزة حمــدان بــن محمــد 

للحكومــة الذكيــة.
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ويدشن تشغيل
50 مركبة تسال

دشــن ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، رئيــس 
مطــارات  مؤسســة  رئيــس  المدنــي،  للطيــران  دبــي  هيئــة 
ــارات  ــران اإلم ــذي لطي ــس التنفي ــى الرئي ــس األع ــي، الرئي دب
دبــي،  فــي  للطاقــة  األعــى  المجلــس  رئيــس  والمجموعــة، 
ــر العــام ورئيــس مجلــس  ــر المدي بحضــور ســعادة مطــر الطاي
التشــغيل  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  فــي  المديريــن 
الرســمي لـــ 50 مركبــة "تســا" الكهربائيــة المــزودة بأجــزاء 
عديــدة مــن تقنيــات القيــادة الذاتيــة، لتضــاف إلــى أســطول 

دبــي. تاكســي  لمؤسســة  الليموزيــن  مركبــات 

أحمد بن سعيد يفتتح 
مؤتمر ومعرض االتحاد 

الدولي للطرق

برعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، افتتــح ســمو 
دبــي  هيئــة  رئيــس  مكتــوم،  آل  ســعيد  بــن  أحمــد  الشــيخ 
ــس  ــي، الرئي ــارات دب ــة مط ــس مؤسس ــي، رئي ــران المدن للطي
األعــى الرئيــس التنفيــذي لطيــران اإلمــارات والمجموعــة، 
أعمــال مؤتمــر ومعــرض االتحاد الدولي للطــرق األول لمنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، الــذي اســتضافته هيئــة 
الطــرق والمواصــات، تحــت شــعار )حلــول النســيابية الطــرق 
للقــرن 21(، وذلــك فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي، بمشــاركة 

200 متحــدث و50 جلســة.

حضــر حفــل افتتــاح المؤتمــر، معالــي عبداللــه المقبــل رئيــس 
الدكتــور  ومعالــي  للطــرق،  الدولــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
عبــد اللــه بــن محمــد بلحيــف النعيمــي وزيــر تطويــر البنيــة 
ورئيــس  العــام  المديــر  الطايــر  مطــر  وســعادة  التحتيــة، 
مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، وعــدد 
مــن مديــري الهيئــات والدوائــر الحكوميــة، وممثلــي حكومــات 

المنطقــة. دول 

بعــد ذلــك كــرم ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، 
يرافقــه معالــي عبــد اللــه المقبــل، وســعادة مطــر الطايــر، 
المؤسســات والشــركات الراعيــة للمؤتمــر، كمــا كــرم معالــي 
أنطونــي فوكــس وزيــر النقــل الســابق فــي الواليــات المتحــدة 
ــح  ــا افتت ــر، بعده ــي المؤتم ــس ف ــدث الرئي ــة، المتح األمريكي
ســموه المعــرض، الــذي أقيــم عــى مســاحة 3 آالف متــر مربــع 
أحــدث  عرضــت  دولــة،   50 مــن  شــركة  فيــه 70  وشــاركت 
مــا توصلــت لــه التكنولوجيــا فــي مجــال تصميــم وتشــغيل 
النقــل  شــبكات الطــرق، وأحــدث االبتــكارات فــي هندســة 
القيــادة. كمــا وقعــت  ذاتيــة  الذكيــة والمركبــات  والمــدن 
الهيئــة اتفاقيــة مــع شــركة إعمــار العقاريــة، لدراســة إطــاق 
اإلشــارات  اســتخدام  خــال  مــن  القيــادة،  ذاتيــة  مركبــات 
المروريــة الذكيــة معابــر خاصــة لهــا، بيــن منطقتــي دبــي مــول 

والبوليفــارد.
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نهيان بن مبارك يزيح 
الستار عن )جسر التسامح(

التقرير السنوي 2017

أحداث   |   65أحداث   |   64



وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، 
رعــاه اللــه، لتســمية أجمــل جســر مشــاة فــي إمــارة دبــي، عــى 

القنــاة المائيــة الجديــدة جســر التســامح.

وتأتــي توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــم  ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة، رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ مكت
دبــي، رعــاه اللــه، بإطــاق اســم )جســر التســامح(، عــى جســر 
ــوة  ــي خط ــة، ف ــي المائي ــاة دب ــي قن ــن ضفت ــط بي ــاة الراب المش
رمزيــة تعكــس المكانــة التــي تحتلهــا دولــة اإلمــارات فــي 
للتســامح  إنســانيا  أنموذجــا  بوصفهــا  والعالــم،  المنطقــة 
والحــوار، بيــن مختلــف الثقافــات والجنســيات، التــي تقيــم 
ــي  ــه ف ــذى ب ــاال يحت ــا مث ــا جعله ــو م ــا، وه ــى أرضه ــل ع وتعم

االنفتــاح عــى اآلخــر والتعايــش المشــترك.

وفــي اليــوم الدولــي للتســامح، رفــع معالــي الشــيخ نهيــان بــن 
ــر  ــة "جس ــن لوح ــتار ع ــامح، الس ــر التس ــان، وزي ــارك آل نهي مب
التســامح"، وذلــك فــي احتفاليــة خاصــة، حضرهــا عــدد مــن 
ــبة  ــك بمناس ــباب، وذل ــدارس والش ــة الم ــؤولين، وطلب المس

ــوم. ــذا الي ــارات به ــة اإلم ــال دول احتف

وحلــت دولــة اإلمــارات فــي المرتبــة األولــى عالميــا فــي مؤشــر 
ــر  ــب تقري ــك بحس ــن(، وذل ــب )المقيمي ــاه األجان ــامح تج التس
المواهــب العالميــة 2016 )إنســياد(،  كمــا تبــوأت المرتبــة 
الثالثــة عالميــا فــي مؤشــر الثقافــة الوطنيــة المرتبــط بدرجــة 
الكتــاب  لتقريــر  وفقــا  اآلخــر،  وتقبــل  واالنفتــاح  التســامح 
عــن  الصــادر   2016 لعــام  العالميــة  للتنافســية  الســنوي 

المعهــد الدولــي للتنميــة العالميــة فــي سويســرا.
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ذياب بن محمد بن زايد 
يزور )الهيئة(

اطلــع ســمو الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
ــي،  ــارة أبوظب ــي إم ــذي ف ــس التنفي ــو المجل ــل عض ــرة النق دائ
الطــرق  هيئــة  تنفذهــا  التــي  والمبــادرات  المشــاريع  عــى 
الطــرق،  لشــبكات  التحتيــة  البنيــة  لتطويــر  والمواصــات، 

ومنظومــة النقــل الجماعــي، فــي إمــارة دبــي.

وكان فــي اســتقبال ســموه لــدى وصولــه مقــر الهيئة، ســعادة 
مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس المديريــن فــي 

ــة. ــادات الهيئ ــة، وعــدد مــن قي الهيئ

ورافــق ســموه خــال الزيــارة كل مــن معالــي فــاح محمــد 
والبلديــات،  العمرانــي  التخطيــط  دائــرة  رئيــس  األحبابــي، 
وســعادة خليفــة محمــد المزروعــي، وكيــل دائــرة النقــل بإمــارة 

ــي. ــو ظب أب

إنجــازات هيئــة  عــى  الزيــارة  فــي مســتهل  واطلــع ســموه 
الطــرق والمواصــات منــذ تأسيســها فــي نوفمبــر 2005، 
ــة  ــي، وخط ــا التنظيم ــة، وهيكله ــي الهيئ ــل ف ــلوب العم وأس
الهيئــة االســتراتيجية لألعــوام 2017-2021 وممكنــات العمل 
الرئيســة، والمنهجيــات واألســاليب التــي اتبعتهــا الهيئــة فــي 
الرئيســة فــي  النجــاح  مشــروع متــرو دبــي، وأهــم عوامــل 

تنفيــذ المشــروع.

كمــا اطلــع ســموه عــى حزمــة مشــاريع الطــرق وأنظمــة النقل 
ــة  ــات، تلبي ــرق والمواص ــة الط ــا هيئ ــي تنفذه ــي، الت الجماع
لمتطلبــات اســتضافة إمــارة دبــي لمعــرض إكســبو 2020، 
وأهمهــا مشــروع متــرو "مســار 2020" الــذي يبلــغ طولــه 15 
كيلومتــرًا، ويضــم ســبع محطــات، وســيبدأ تشــغيله فــي مايــو 

.2020
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اعتمــد ســعادة مطــر الطايــر، المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
اســتراتيجية  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  فــي  المديريــن 
الهيئــة للتنقــل ذاتــي القيــادة، التــي تنســجم مــع اســتراتيجية 
دبــي للتنقــل الذكــي ذاتــي القيــادة، التــي أطلقهــا صاحــب 

نائــب رئيــس  بــن راشــد آل مكتــوم  الســمو الشــيخ محمــد 
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اللــه«، 
بهــدف تحويــل 25% مــن إجمالــي الرحــات إلــى رحــات ذاتيــة 

القيــادة بحلــول عــام 2030.

اســتراتيجيتها،  بدبــي  والمواصــات  الطــرق  هيئــة  حدثــت 
المتغيــرات  لتواكــب  وذلــك   ،)2021-2017( لألعــوام 
والمتطلبــات والتطــورات، التــي يشــهدها المجتمــع، والهيئة، 

والقطــاع الحكومــي، فــي دبــي بشــكل الخــاص وعــى مســتوى 
الدولــة بشــكل عــام. 

ورئيــس  العــام  المديــر  الطايــر  مطــر  ســعادة  اعتمــد 
والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  فــي  المديريــن  مجلــس 
الخطــة االســتراتيجية لمؤسســة تاكســي دبــي 2017 - 
2022، التــي تضمنــت تحديــث الرؤيــة والرســالة والغايــات 
واألهــداف االســتراتيجية للمؤسســة، ومؤشــرات قيــاس 
اســتراتيجية، و11  غايــات  األداء، حيــث تضمنــت خمــس 
هدفــًا، و22 مبــادرة اســتراتيجية، و31 مؤشــرًا لقيــاس 

األداء، كمــا جــرى وضــع إطــار عــام بعيــد المــدى )2023-
ــتقبلية،  ــات المس ــد التوجه ــه تحدي ــن خال ــرى م 2030( ج
العالــم،  فــي  النقــل  خدمــات  مســتقبل  ستشــكل  التــي 
ــي،  ــي دب ــة تاكس ــال مؤسس ــوذج أعم ــة نم ــد طبيع وتحدي
لتديــر أســطول النقــل، بجانــب العمــل مــزوَد خدمــات عبــر 

تطبيقــات ذكيــة منافســة عالميــًا.

تحديث االستراتيجية 
لألعوام )2017 - 2021(

اعتماد استراتيجية التنقل 
ذاتي القيادة

اعتماد الخطة 
االستراتيجية لتاكسي دبي 
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هوية وطنية

الهوية الوطنية أسلوب حياة، وليس ترفا وأنشطة متفرقة.
حرصها  أكدت  إداراتها،  بمختلف  والمواصات،  الطرق  هيئة 
من  األصيلة  الوطنية  هويتها  تمثله  ما  بكل  تتحى  أن  عى 

قيم وسلوكيات.
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في اليوم الوطني المجيد..

جدارية وفيلم عن قصة 
االتحاد وحياة زايد

زينــت هيئــة الطــرق والمواصــات الشــوارع الرئيســة فــي 
دبــي، و46 مركبــة أجــرة وحافلــة بعلــم اإلمــارات، وعــى طــول 
القنــاة المائيــة، والمبنــى الرئيــس لمقــر الهيئــة ومداخلــه، 
إضافــة إلــى محطــة الجــداف للنقــل البحــري، ومركــز إســعاد 
ــأم رمــول، كمــا احتفلــت مؤسســة المواصــات  المتعامليــن ب
مــن  الوطنــي  باليــوم  دبــي،  تاكســي  ومؤسســة  العامــة، 
ــون  ــا الموظف ــارك فيه ــة، ش ــرات متنوع ــات وفق ــال فعالي خ

والســائقون.  

وشــهد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس 
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، احتفــاالت الهيئــة 
باليــوم الوطنــي الســادس واألربعيــن لدولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، الــذي اشــتمل عــى عــدد مــن الفعاليــات واألنشــطة 

التراثيــة التــي عكســت روح االتحــاد. 

وقــال ســعادته: ُيعــد اليــوم الوطنــي مناســبة جليلــة نســترجع 
مــن خالهــا جهــود ونضــال الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
ــا"  ــه ثراهم ــب الل ــوم "طي ــعيد آل مكت ــن س ــد ب ــيخ راش والش
والمؤسســين مــن أعضــاء المجلــس األعــى لاتحــاد حــكام 
خيــر  وخلفهــم  البنيــان،  متينــة  دولــة  بنــاء  فــي  اإلمــارات، 
خلــف لخيــر ســلف، ليواصلــوا مســيرة البنــاء والنمــاء تحــت 
القيــادة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 

ــمو  ــب الس ــه صاح ــه(، وأخي ــه الل ــة )حفظ ــس الدول ــان رئي نهي
الدولــة  رئيــس  نائــب  آل مكتــوم  راشــد  بــن  الشــيخ محمــد 
وصاحــب  اللــه(  )رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي 
نائــب القائــد األعــى للقــوات المســلحة، وإخوانهــم أصحــاب 
الســمو أعضــاء المجلــس األعــى لاتحــاد حــكام اإلمــارات، 
االقتصاديــة  اإلنجــازات  مــن  العديــد  معهــم  نعيــش  حيــث 
دولــة  أّهلــت  التــي  والعمرانيــة،  واالجتماعيــة  والتنمويــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة العتــاء مكانــة مرموقــة، مشــيرا 
إلــى أن مــا تحقــق عــى أرض الواقــع مــن التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والعمرانيــة، يجعلنــا نمســك بــأول الخيــط لهــذه 
النهضــة غيــر العاديــة فــي فتــرة فريــدة بــكل المقاييــس، ثــم 
نتكلــم ونحكــي ألجيالنــا جســارة رجــال صنعــوا صابــة أرض 

وبشــر عنوانهمــا دولــة اإلمــارات.  

ــا  ــا واعتزازن وقــال: ســيظل الثانــي مــن ديســمبر موضــع فخرن
ــه فــي 1971، متحديــًا  ـَ بوطــن حفــر الصخــر ليعلــن قياُمـــه شموخ
كل عوامــل اإلحبــاط والظــرف التاريخــي، ليكــون أنجــح تجربــة 
وحدويــة شــهدها العالــم العربــي، لتنطلــق بعدهــا مســيرة 

ــاء والتنميــة والتقــدم.   البن
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بــن  العــرب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد  اللــه"، وفــارس 
مجلــس  رئيــس  الدولــة،  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد 
الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اللــه"، الــذي عّلمنــا كيــف نكــون 
شــعبًا صلبــًا، مرتبطــا بقياداتــه لدولــة أشــاعت الحــب والســام 
فــي قلوبنــا، ونحــن عــى عهــد الــوالء لعلــم الدولــة، الــذي يمثــل 
ــه باقتــدار بيــن األمــم  ــا وشــموخنا لوطــن أخــذ مكان رمــز عزتن
المتحضــرة، وإن يــوم الَعَلــم هــو هويتنــا التــي تظلــل أفئدتنــا 
ــان  ــن واألم ــن األم ــر م ــا الكثي ــي منحتن ــا، الت ــاء لبادن باالنتم
ــى  ــائرين ع ــل س ــوف نظ ــاملة، وس ــة الش ــعادة والنهض والس
درب االتحــاد الــذي تأســس بقيــادة المغفــور لهمــا بــإذن اللــه، 

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، والشــيخ راشــد بــن ســعيد 
آل مكتــوم )طيــب اللــه ثراهمــا(، حتــى أصبــح متســعًا للجميــع، 
مــن مواطنيــن ومقيميــن وزائريــن، تحــت قيــادة خيــر خلــف 
لخيــر ســلف؛ صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة "حفظــه اللــه"، وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس  بــن راشــد آل مكتــوم،  محمــد 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اللــه"، وصاحــب الســمو 
ــو ظبــي نائــب  ــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أب الشــيخ محمــد ب
القائــد األعــى للقــوات المســلحة، وإخوانهــم أصحــاب الســمو 

ــارات. ــكام اإلم ــاد ح ــى لاتح ــس األع ــاء المجل ــيوخ أعض الش

يوم الَعَلم يتألق عبر كرنفال 
القناة المائية

ــة  ــة الطــرق والمواصــات، فــي احتفــاالت الدول شــاركت هيئ
للمبــادرة  متواصلــة  ســنوية  اســتجابة  فــي  الَعَلــم،  بيــوم 
الوطنيــة، التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الوزراء 

ــام 2012. ــه( ع ــاه الل ــي )رع ــم دب حاك

ورفــع ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
الدولــة  َعَلــم  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  فــي  المديريــن 
ــة، بحضــور المديريــن التنفيذييــن  عــى المبنــى الرئيــس للهيئ
ومديــري اإلدارات والموظفيــن، معبــرًا عــن ســعادته واعتــزازه 

وفخــره بهــذا اليــوم، الــذي يترجــم صابــة التاحم التي يعيشــها 
أبنــاء وبنــات الوطــن، نحــو معانــي االنتمــاء والــوالء لقيادتنــا 
ــت  ــة، إذ بات ــة العصري ــات الدول ــت مكون ــي أرس ــيدة، الت الرش
ــًا لألمثــال بيــن  ــًة خّفاقــة لــكل إماراتــي وإماراتيــة، ومضرب راي
األمــم فــي البنــاء والوحــدة والتطويــر وارتبــاط شــعب ُمحــب 

ــه. لقيادت

وقــال ســعادته: ســيظل الثالــث مــن نوفمبــر مــن كل عــام 
يومــًا شــامخًا فــي حياتنــا، رســمه عــى جباهنــا صاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه 

التقرير السنوي 2017

هوية وطنية   |   ٧٧هوية وطنية   |   ٧6



شهداؤنا هم قدوتنا في 
الذود عن حياض الوطن

أكــد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
ــهيد  ــوم الش ــات أن ي ــرق والمواص ــة الط ــي هيئ ــن ف المديري

الــذي يصــادف 

الـــ 3٠ مــن نوفمبــر مــن كل عــام هــو يــوم خالــد فــي تاريــخ دولة 
ــال  ــات أبط ــه تضحي ــتذكر في ــدة، نس ــة المتح ــارات العربي االم
ــا،  ــرة لبارئه ــم الطاه ــت أرواحه ــن ارتق ــلحة، الذي ــا المس قواتن
دفاعــًا عــن الحــق ونصــرًة للمظلوميــن، وســيبقى هــذا اليــوم 
شــاهدًا عــى روح الفــداء، التــي ســطرها جنودنــا البواســل، 
ــد  ــي تع ــن، الت ــى أرض اليم ــة ع ــرف والكرام ــة الش ــي معرك ف
معركــة الدفــاع عــن مصيــر األمــة وحاضرهــا ومســتقبلها، 
وســيقف التاريــخ طويــًا أمــام الســيرة العطــرة لشــهدائنا 

ــزة. ــة والع ــرف والكرام ــا الش ــن منحون ــرار، الذي األب

وقــال الطايــر: إن شــهداءنا األبــرار الذيــن ارتقــت أرواحهــم 
فخرنــا  هــم  الفــداء،  روح  عــى  شــاهدًا  وســتبقى  لبارئهــا، 
واعتزازنــا وقدوتنــا فــي الــذود عــن حيــاض الوطــن، ووحــدة 
المعتديــن  ودحــر  واإلســامية،  العربيــة  أمتنــا  وتماســك 
اإلمــارات  دولــة  أن  مؤكــدًا  بمقدراتهــا،  يتربصــون  الذيــن 
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
)حفظــه  المســلحة  للقــوات  األعــى  القائــد  الدولــة  رئيــس 
اللــه(، وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــوزراء، حاكــم  ــة، رئيــس مجلــس ال مكتــوم نائــب رئيــس الدول
دبــي )رعــاه اللــه(، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات 
المســلحة، تقــدم نموذجــًا مشــرفًا فــي بــذل الغالــي والنفيــس، 

فــي الحفــاظ عــى الوحــدة العربيــة وحمايــة ترابهــا.

وفد الهيئة يحيي 
الشهداء في واحة الكرامة

زار وفــد مــن هيئــة الطــرق والمواصــات برئاســة ســعادة مطر 
ــة،  ــي الهيئ ــن ف ــس المديري ــس مجل ــام رئي ــر الع ــر المدي الطاي
ــرى  ــدًا لذك ــيدت تخلي ـُ ــي ش ــي الت ــي أبوظب ــة" ف ــة الكرام "واح

ــرار. شــهداء اإلمــارات األب

ومديــري  التنفيذييــن،  المديريــن  مــن  عــددا  الوفــد  ضــم 
الهيئــة. فــي  النســائية  اللجنــة  وعضــوات  اإلدارات، 

وتجــول الوفــد فــي واحــة الكرامــة بدايــة مــن أمــام نصــب 
الضخمــة،  األلــواح  مــن  لوحــًا   13 مــن  المكــون  الشــهيد 
التــي يســتند كل منهــا إلــى اآلخــر، رمــزًا للوحــدة والتكاتــف 
والتاحــم بيــن أبنــاء مجتمــع اإلمــارات، والقيــادة وإلــى القــوة 
والشــجاعة والصمــود، التــي تميــز شــعب اإلمــارات، وتوقــف 
ـــُم  ـَ ـَـس الــزوار عنــد اللــوح المعدنــي، الــذي تــم نقــش فيــه ق

اإلمــارات. لدولــة  المســلحة  القــوات 

كمــا زار الوفــد جنــاح الشــرف الــذي يتضمــن ألواحــًا نقشــت 
فيهــا آيــات مــن القــرآن الكريــم، وكذلــك أســماء شــهداء أبنــاء 

ــورة  ــد س ــرأ الوف ــم، وق ــات عنه ــل، ومعلوم ــارات البواس اإلم
الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء األبــرار، وســأل الجميــع المولــى 

ــرار بواســع رحمتــه. عــز وجــل، أن يتغمــد الشــهداء األب

ــر وعرفــان لدمــاء الشــهداء، التــي  ــارة رســالة تقدي وتعــد الزي
ســالت مــن أجــل الوطــن، كمــا أنهــا فرصــة ســانحة الســتذكار 
تضحيــات أبطــال قواتنــا المســلحة، الذيــن ارتقــت أرواحهــم 
للمظلوميــن،  ونصــرًة  الحــق  عــن  دفاعــًا  لبارئهــا  الطاهــرة 
مصــدر  وهــم  أعناقنــا،  فــي  عــز  قــادة  األبــرار،  وشــهداؤنا 
ــة االمــارات، فــي الــذود عــن وحــدة  فخــر واعتــزاز لشــعب دول
المعتديــن  ودحــر  واإلســامية،  العربيــة  أمتنــا  وتماســك 

بمقدراتهــا. يتربصــون  الذيــن 

وتؤكــد  الوطنــي،  للتاحــم  رمــزًا  الكرامــة  واحــة  وتمثــل 
اهتمــام دولــة اإلمــارات حكومــة وشــعبًا، واعتزازهــا وفخرهــا 
بالتضحيــات، التــي قدمهــا شــهداؤها البواســل، ألجــل وطنهــم 

ــه. ــة مكانت ورفع
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 )حق الليلة( ترحب برمضان

احتفلــت الهيئــة بقــرب حلــول شــهر رمضــان المبــارك، مــن 
المــوارد  إدارة  نظمتهــا  التــي  الليلــة"  "حــق  فعاليــة  خــال 
البشــرية والتطويــر فــي الهيئــة، واســتقطبت الموظفيــن، 

الذيــن ســاهموا فــي إحيــاء هــذا اليــوم المســتمد مــن التــراث 
الشــعبي للدولــة.

حافلتيــن )VIP (، لنقــل المتســابقين وأعضــاء لجنــة التحكيــم 
والمحاضريــن وضيــوف الجائــزة مــن محــال إقامتهــم إلــى مقــر 

المســابقة، تســهيا لمشــاركتهم وتعزيــزا لمكانــة الجائــزة 
التــي تلقــى إقبــاال واســعا منــذ ســنوات طويلــة. 

رمضان.. رحلة خير في شهر الخير 
في عام الخير

ــد للعمــل اإلنســاني"  ــوم زاي ــات "ي ــة فــي فعالي شــاركت الهيئ
المبــارك  رمضــان  شــهر  مــن  عشــر  التاســع  يصــادف  الــذي 
لــكل عــام، وتزامــن هــذا العــام مــع الذكــرى الثالثــة عشــرة 
لرحيــل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان "طيــب اللــه ثــراه"، 
وذلــك مــن خــال إســعاد 100 طفــل يتيــم ومــن ذوي الدخــل 
المحــدود فــي إطــار مبــادرة "فرحــة عيــد" بالتنســيق مــع "مركــز 
الهــال األحمــر  روافــد للتطويــر والتعليــم" والتعــاون مــع 
ــي، فضــا عــن إهــداء قســائم شــرائية لســائقات تاكســي  بدب
ــي  ــة ف ــرة متعفف ــي لـــ 500 أس ــر الرمضان ــع المي ــي، وتوزي دب

ــي. ــق بدب ــدة مناط ع

ونظمــت هيئــة الطــرق والمواصــات حفــل إفطــار لموظفيهــا، 
التنفيذييــن،  والمديريــن  الطايــر،  مطــر  ســعادة  بحضــور 

ومديــري اإلدارات وعــدد كبيــر مــن الموظفيــن. 

كمــا نظمــت اللجنــة النســائية فــي الهيئــة إفطــارًا جماعيــا 
لموظفــات الهيئــة فــي خيمــة المجلــس بمدينــة جميــرا، لتعزيــز 
العاقــات االجتماعيــة والتواصــل بينهــن، وقــدم ســعادة مطــر 
التهنئــة  المديريــن  مجلــس  ورئيــس  العــام  المديــر  الطايــر 

للموظفــات بمناســبة الشــهر الفضيــل.

ونفــذت الهيئــة حزمــة متنوعــة مــن الفعاليــات الرمضانيــة، 
وذلــك ضمــن باقــة مــن مبادراتهــا بمناســبة حلــول الشــهر 
المجتمعيــة  بمســؤوليتها  التزامهــا  إطــار  فــي  الكريــم، 
ــا  ــع موظفيه ــم م ــل والتراح ــور التواص ــد جس ــى م ــا ع وحرصه
المناســبات  فــي  المعنيــة  وفعالياتــه  المجتمــع  وشــرائح 
الدينيــة وغيرهــا، حيــث أطلقــت للعــام الســابع عــى التوالــي 
مبــادرة )بــاص الخيــر(، مــن خــال التنســيق هــذا العــام مــع 
باســتخدام  للطعــام"،  اإلمــارات  "بنــك  اإلنســانية  المبــادرة 
مســتخدمي  عــى  إفطــار،  وجبــة   4000 لتوزيــع  حافلتيــن 
المواصــات العامــة فــي 5 محطــات للحافــات و4 محطــات 
للمتــرو، وتعاونــت مــع هيئــة تنميــة المجتمــع لدعــم مبادرتهــا 
"برنامــج دبــي للتطــوع"، بتوفيــر منصــة خاصــة لهيئــة الطــرق 
والمواصــات فــي تطبيــق البرنامــج عــن مبادراتهــا الخيريــة 

والمجتمعيــة. 

ودعمــت خــال الفعاليــات حملــة )رمضــان أمــان( التــي نظمتهــا 
)جمعيــة اإلحســان الخيريــة( بالمســاهمة فــي توزيــع الوجبــات 
الرمضانيــة عــى التقاطعــات المرورية للحد من ســرعة ســائقي 
اإلفطــار،  موعــد  حلــول  عنــد  أرواحهــم  وحمايــة  المركبــات 
فضــا عــن دعــم )جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم( بتوفيــر 
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مشروعاتنا

يتطلــب تحقيــق رؤيــة هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي: 
)تنقــل آمــن وســهل للجميــع(، اســتمرار عطائهــا فــي إنجــاز 
العديــد مــن المشــروعات، وأن تتخــذ االســتدامة منهجــا، 
وتنفيــذ مشــاريع عــدة، ُتســهم فــي تطبيــق الترشــيد فــي 
الطاقــة، والحفــاظ عــى البيئــة، وتقليــل البصمــة الكربونيــة، 

بمــا يحقــق متطلبــات االقتصــاد األخضــر.
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افتتاح الطرق الموازية 
في )جودلفين( 
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2.5 دقيقة
سيختصر زمن الرحلة عىل شارع

ميدان من شارع الشيخ زايد إلى
شارع الخيل من 12 دقيقة إلى 2.5

عند اكتمال المشروع.

 15%
تخفيف الحركة المرورية عىل

طريق الشيخ زايد بنسبة 15 %.

٤ أنفاق
بطول إجمالي 1150 مترًا.

3.5 كم
كيلومتر طول الجسر لتخفيف

الضغط المروري في منطقة
جودلفين.

افتتحــت هيئــة الطــرق والمواصــات المرحلــة األولــى مــن 
مشــروع تحســينات الطــرق الموازيــة فــي منطقــة )جودلفين(، 
الــذي بلغــت تكلفــة مرحلتيــه األولــى والثانيــة مليــار درهــم، 
ويأتــي تنفيــذه ضمــن الخطــة االســتراتيجية لهيئــة الطــرق 
الشــوارع  عــى  المــروري  الضغــط  لتخفيــف  والمواصــات، 
أضخــم  أحــد  الموازيــة  الطــرق  مشــروع  ويعــد  الرئيســة، 
ــور  ــذا المح ــدأ ه ــًا، ويب ــة حالي ــا الهيئ ــي تنفذه ــاريع، الت المش
مــن شــارع الشــيخ راشــد شــمااًل، وينتهــي عنــد مدخــل إمــارة 
جســور  عــى  ويشــتمل  كيلومتــرات،   108 بطولــه  أبوظبــي 
وتقاطعــات مســطحة عنــد تقاطعــات الطــرق الموازيــة مــع 

الطــرق المتعامــدة عليهــا بطــول 42 كلــم.

وشــملت  المرحلــة األولــى مــن مشــروع الطــرق الموازيــة 
إنشــاء جســر بطــول ثاثــة كيلومتــرات ونصــف الكيلومتــر 
ــر  ــر الجس ــاه، ويم ــي كل اتج ــارات ف ــة مس ــعة ثاث ــًا، بس تقريب
فــوق قنــاة دبــي المائيــة، ويــزداد عــدد المســارات إلــى خمســة 
مســارات فــي كل اتجــاه فــوق منطقــة اســطبات جودلفيــن 

ــا  ــكنية، كم ــوز الس ــة الق ــى منطق ــدان حت ــارع المي ــوق ش وف
تضمــن المشــروع تحســين التقاطــع بيــن شــارعي الميــدان 
والخيــل، بإنشــاء جســور علويــة لتأميــن حركــة االلتفــاف إلــى 
اليســار، لحــل مشــكلة التداخــل الحالــي فــي الحركــة المروريــة، 
وهــو مــا يســهم فــي حــل مشــكلة االزدحــام فــي التقاطــع 
خــال ســاعات الــذروة، كمــا شــمل المشــروع إنشــاء جســر 
بســعة مســارين لخدمــة الحركــة المروريــة القادمــة مــن شــارع 
الخيــل، باتجــاه الشــارقة إلــى شــارع األصايــل وحتــى تقاطعــه 
ومخــارج  مداخــل  توفيــر  وكذلــك  ميثــاء،  عــود  شــارع  مــع 
ــروع  ــن المش ــري، وتضم ــدان" التطوي ــروع "مي ــرة لمش مباش
أيضــا إنشــاء أربعــة أنفــاق بطــول إجمالــي بلــغ 1150 متــرا، 
منهــا 300 متــر أنفــاق مغطــاة، والباقــي مفتوحــة، كمــا شــمل 
المشــروع أعمــال تطويــر وتحويــل خدمــات البنيــة التحتيــة فــي 
ــارة واللوحــات اإلرشــادية.  المنطقــة، إضافــة إلــى أعمــال اإلن

معلومات أساسية عن المشروع

٦,000 مركبة في الساعة
في كل اتجاه

الطاقة االستيعابية لتقاطع
شارع ميدان مع شارع الخيل األول.

 

3 مسارات في كل اتجاه 
ترتفع إلى خمسة في كل اتجاه

فوق منطقة اسطبالت جودلفين
وفوق شارع الميدان حتى منطقة

القوز السكنية.
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تطوير شارعي المطار وطرابلس

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــد صاح اعتم
نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، 
شــارع  محــور  تطويــر  مشــروع  عقــد  ترســية  اللــه(،  )رعــاه 
طرابلــس، الــذي يحقــق الربــط بيــن شــارعي الشــيخ محمــد بــن 
زايــد واإلمــارات، بطــول قرابــة 12 كيلومتــرا، بتكلفــة تقــدر 
بنحــو 500 مليــون درهــم، ويعــد المشــروع الجديــد محــورًا 
موازيــًا وداعمــًا لمشــروع تطويــر شــارع المطــار، الــذي تنفــذه 
الهيئــة، وتقــدر تكلفتــه بنحــو 490 مليــون درهــم، وبذلــك 

تصــل التكلفــة اإلجماليــة للمحوريــن لقرابــة مليــار درهــم.

ويهــدف المشــروع لتعزيــز محــاور الربــط بيــن إمارتــي دبــي 
والشــارقة، إضافــة لتخفيــف االزدحامــات وتســهيل الحركــة 
المروريــة، ورفــع مســتوى الســامة عــى طــول المحــور، كمــا 
لمحــوري  موازيــا  محــورا  اكتمالــه  عنــد  المشــروع  ســيعمل 
فــي  الخــور، ويســهم  رأس  ـ  الخوانيــج، والعويــر  ـ  العمــردي 
ــي  ــة ف ــف مركب ــغ 12 أل ــة تبل ــعة مروري ــرة بس ــة ح ــر حرك توفي
الســاعة فــي االتجاهيــن )6000 مركبــة فــي الســاعة فــي كل 
ــة،  ــام المروري ــف األحج ــي تخفي ــهم ف ــع أن يس ــاه(، ويتوق اتج

عــى هذيــن المحوريــن بنســبة %30.

ويتضمــن المشــروع الــذي يســهم فــي تحقيــق الربــط بيــن 
ــارع  ــعة ش ــارات، توس ــد واإلم ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــارعي الش ش
طرابلــس مــن تقاطعــه مــع شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد 
بالقــرب مــن مركــز مــردف ســيتي ســنتر، حتــى شــارع المدينــة 
الجامعيــة بطــول 6.5 كيلومتــرات، وتنفيــذ شــارع جديــد فــي 
المنطقــة البريــة، مــن التقاطــع مــع شــارع المدينــة الجامعيــة، 

وحتــى شــارع اإلمــارات بطــول 5.3 كيلومتــرات، بســعة ثاثــة 
مســارات فــي كل اتجــاه، ليرتفــع بذلــك طــول المحــور إلــى 

قرابــة 12 كيلومتــرا.

ويشــمل المشــروع كذلــك تطويــر التقاطعــات عــى طــول 
المحــور، بتطويــر تقاطــع شــارع طرابلــس مــع شــارع الجزائــر، 
إلــى نفــق بســعة ثاثــة مســارات، فــي كل اتجــاه، يخــدم الحركــة 
المروريــة القادمــة مــن شــارع الربــاط إلــى شــارع طرابلــس، مع 
تطويــر التقاطــع الســطحي المحكوم بإشــارة ضوئيــة، ويتوقع 
عــى  االنتظــار  زمــن  خفــض  فــي  التطويــر  هــذا  يســهم  أن 
التقاطــع القائــم مــن ثــاث دقائــق، إلــى أقــل مــن دقيقــة، كمــا 
يشــمل المشــروع تطويــر تقاطــع شــارع طرابلــس مــع شــارع 
نواكشــوط مــن خــال إنشــاء جســر بســعة ثاثــة مســارات فــي 
بإشــارة  المحكــوم  الســطحي  التقاطــع  اتجــاه، وتطويــر  كل 
ــارع  ــع ش ــس م ــارع طرابل ــع ش ــر تقاط ــك تطوي ــة، وكذل ضوئي
المدينــة االكاديميــة، بإنشــاء جســور علويــة لجعــل الحركــة 
ــر  المروريــة حــرة وانســيابية، ويشــمل المشــروع أيضــًا تطوي
تقاطــع امتــداد شــارع طرابلــس، مــع طريــق االمــارات، بإنشــاء 
ــة القادمــة مــن شــارع طرابلــس  جســر يخــدم الحركــة المروري
وسيســهم  الشــارقة،  إمــارة  باتجــاه  االمــارات،  شــارع  إلــى 
المشــروع فــي تحســين مداخــل منطقتــي الورقاء ومــردف عى 
ــامة  ــتوى الس ــع مس ــى رف ــة إل ــس، إضاف ــارع طرابل ــول ش ط
المروريــة، عــى تقاطــع شــارعي الربــاط، ونــد الحمــر عنــد نــادي 

ــة. بالرميث

وتتزامــن ترســية عقــد مشــروع تطويــر محــور شــارع طرابلس، 
مــع تنفيــذ الهيئــة مشــروع تطويــر شــارع المطــار الــذي تقــدر 
تكلفتــه بنحــو 490 مليــون درهــم، ويأتــي تنفيــذه ضمــن خطة 
الزيــادة  وضعتهــا هيئــة الطــرق والمواصــات، الســتيعاب 
ــع أن  ــي، المتوق ــي الدول ــار دب ــدد ركاب مط ــي ع ــة ف المتوقع
يصــل إلــى قرابــة 92 مليــون مســافر، عــام 2020، حيــث بينــت 
الدراســة المروريــة ضــرورة االنتهــاء مــن تطويــر شــارع المطــار 

فــي نهايــة عــام 2017. 

تقاطــع  عــى  ونفــق  جســور  إنشــاء  المشــروع  ويتضمــن 
مراكــش، وجســور عــى تقاطــع الراشــدية، وتقاطعــات شــارع 
المطــار مــع كل مــن شــارع الــدار البيضــاء، وشــارع نــد الحمــر، 

إضافــة إلــى تطويــر التقاطعــات الســطحية وإنشــاء طريــق 
خدمــة بســعة ثاثــة مســارات فــي كل اتجــاه، لفصــل حركــة 
المركبــات المتجهــة مــن وإلــى شــارع نــد الحمــر، عــن حركــة 
المركبــات عــى شــارع المطــار، بدايــة مــن تقاطــع الراشــدية، 
زيــادة  فــي  المشــروع  وسيســهم  مراكــش،  تقاطــع  حتــى 
الطاقــة االســتيعابية لشــارع المطــار، بنحــو 5000 مركبــة 
إضافيــة فــي الســاعة، كمــا يســهم فــي رفع مســتوى الســامة 
المروريــة، وخفــض زمــن الرحلــة عــى شــارع المطــار، بــدءًا مــن 
شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد، حتــى شــارع الــدار البيضــاء، مــن 
30 دقيقــة إلــى 5 دقائــق، ويشــمل مشــروع تطويــر تقاطــع 
الراشــدية، تنفيــذ جســر عــى شــارع المطــار، بســعة ثاثــة 
مســارات فــي كل اتجــاه، حيــث يتوقــع أن يســهم فــي خفــض 
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ــن  ــل م ــى أق ــة إل ــن 13 دقيق ــع، م ــى التقاط ــار ع ــدة االنتظ م
ــدة. ــة واح دقيق

ــد الحمــر  ويشــمل تطويــر تقاطــع شــارع المطــار مــع شــارع ن
تنفيــذ جســر إضافي بســعة مســارين، ويخدم الحركــة المرورية 
القادمــة مــن شــارع نــد الحمــر إلــى شــارع المطــار، وسيســهم 
المشــروع فــي حــل مشــكلة االزدحامــات المروريــة الحاليــة 
ــد الحمــر  الناتجــة عــن تداخــل الحركــة المروريــة عنــد تقاطــع ن
مــا بيــن المنحــدر الدائــري األول المتجــه يســارًا مــن شــارع نــد 
ــي المتجــه  ــري الثان الحمــر إلــى شــارع المطــار، والمنحــدر الدائ
يســارًا مــن شــارع المطــار إلــى شــارع نــد الحمــر، حيــث ســتكون 
الحركــة فــي المنحــدر الدائــري األول مقصــورة عــى االلتفــاف 

إلــى الخلــف باتجــاه شــارع نــد الحمــر.

ويتضمــن مشــروع تطويــر تقاطــع شــارع مراكــش مــع شــارع 
بســعة  المطــار،  شــارع  عــى  علــوي  جســر  تنفيــذ  المطــار، 
ــرة  ــة مباش ــاء وصل ــع  إنش ــاه، م ــي كل اتج ــارات ف ــة مس ثاث
مــن الجســر باتجــاه المبنــى رقــم )3( لمطــار دبــي الدولــي، 
ــن  ــا يتضم ــة، كم ــارة الضوئي ــي اإلش ــار ف ــة لانتظ دون الحاج

الحركــة  لخدمــة  مســارين  بســعة  نفــق  إنشــاء  المشــروع 
المروريــة المتجهــة يســارًا مــن شــارع المطــار، باتجــاه شــارع 
مراكــش، والمشــروع سيســهم فــي خفــض زمــن االنتظــار، 
عــى التقاطــع مــن ســبع دقائــق، إلــى أقــل مــن دقيقــة واحــدة.

الــدار  شــارع  مــع  المطــار  شــارع  تقاطــع  تطويــر  ويشــمل 
البيضــاء إنشــاء جســر إضافــي بســعة مســار واحــد، لخدمــة 
الحركــة المروريــة مــن شــارع المطــار، باتجــاه شــارع الــدار 
البيضــاء، دون الحاجــة لانتظــار فــي اإلشــارة الضوئيــة، كمــا 
يشــمل إنشــاء طريــق بديــل للقادميــن مــن منطقــة القرهــود، 
للوصــول مباشــرة إلــى مبنــى الــركاب )1( و)3( لمطــار دبــي 
ــدار البيضــاء،  الدولــي، وزيــادة عــدد المســارات عــى شــارع ال
باتجــاه القرهــود مــن ثاثــة مســارات إلــى أربعــة مســارات، 
ــى  ــي ع ــار الكل ــن االنتظ ــض زم ــي خف ــروع ف ــهم المش وسيس
تقاطــع الــدار البيضــاء مــن ثاثــة دقائــق، إلــى دقيقــة واحــدة، 
وســيحل مشــكلة االزدحــام الحالــي، الناتــج عــن تداخــل الحركــة 
المروريــة بيــن المركبــات المتجهــة إلــى تقاطــع الــدار البيضــاء، 
والمركبــات القادمــة مــن مبنــى الــركاب رقــم )1( المتجهــة 

ــاء. ــدار البيض ــارع ال ــى ش ــارًا إل يس
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مرحلة ثانية من تطوير شارع 
العوير ومداخل المدينة العالمية

اعتمــد مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، 
برئاســة ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
المديريــن، ترســية عقــد المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع تطويــر 
 193 بتكلفــة  العالميــة،  المدينــة  ومداخــل  العويــر  شــارع 

ــم. ــون دره ملي

ويأتــي تنفيــذ هــذا المشــروع، بالتنســيق مــع شــركة )نخيــل( 
ضــوء  فــي  العالميــة،  المدينــة  لمشــروع  الرئيــس  المطــور 
المدينــة  لمنطقــة  المروريــة،  التأثيــرات  دراســة  نتائــج 
ــروع  ــاح مش ــد افتت ــيما بع ــي، ال س ــوق الصين ــة والس العالمي
توســعة الســوق الصينــي، والتوقعــات بزيــادة االزدحامــات 
مــن  الثانيــة  المرحلــة  وتتضمــن  المنطقــة،  فــي  المروريــة 
المشــروع تنفيــذ تحســينات عــى شــارع  المنامة، ورفــع كفاءة 
شــارع  تقاطــع  امتــداد  وهــى  عليــه،  الواقعــة  التقاطعــات 
المنامــة مــع شــارع نواكشــوط، وتقاطــع شــارع المنامــة مــع 

طريــق الشــيخ محمــد بــن زايــد، وتقاطــع امتــداد طريــق 414 
)المدخــل الرئيــس للمدينــة العالميــة( مــع شــارع المنامــة.

وتشــمل أعمــال تطويــر تقاطــع شــارع المنامــة مــع شــارع 
فــوق  العلــوي  الجســر  توســعة  زايــد،  بــن  محمــد  الشــيخ 
شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد مــن ثاثــة مســارات إلــى أربعــة 
مســارات فــي كل اتجــاه، بهــدف زيــادة الطاقــة االســتيعابية 
للجســر مــن 4500 مركبــة فــي الســاعة، إلــى 6000 مركبــة 
فــي الســاعة، كمــا تشــمل زيــادة عــدد مســارات منحــدرات 
االلتفــاف المتجــه مــن شــارع رأس الخــور إلــى الشــارقة، ومــن 
المدينــة العالميــة إلــى جبــل علــي وأبوظبــي، مــن مســار واحــد 
إلــى مســارين، وستســهم هــذه الزيــادة فــي مضاعفــة الطاقــة 
االســتيعابية للمنحــدرات مــن 800 مركبــة فــي الســاعة إلــى 

ــاعة.  ــي الس ــة ف 1600 مركب

وســتجري توســعة شــارع المنامــة فــي المنطقــة الواقعــة بيــن 
ــة،  ــة العالمي ــل المدين ــد، ومدخ ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــارع الش ش
ــي  ــارات ف ــتة مس ــى س ــاه إل ــي كل اتج ــارات ف ــة مس ــن ثاث م
كل اتجــاه، وستســهم هــذه التوســعة فــي زيــادة الطاقــة 
بحوالــي 1500 مركبــة فــي الســاعة لــكل مســار، وتوســعة 
ــة  ــل المدين ــن مدخ ــدة م ــة الممت ــي المنطق ــة ف ــارع المنام ش
العالميــة، حتــى شــارع المدينــة الجامعيــة، مــن مســارين فــي 

ــع أن  ــاه، ويتوق ــي كل اتج ــارات ف ــة مس ــى خمس ــاه إل كل اتج
تســهم هــذه التوســعة فــي زيــادة الطاقــة االســتيعابية مــن 
3000 مركبــة فــي الســاعة إلــى 7500 مركبــة فــي الســاعة.

شــارع  تقاطــع  تطويــر  أيضــًا  الثانيــة  المرحلــة  وتشــمل 
إلــى  العالميــة، وذلــك بتحويلــه  المدينــة  المنامــة ومدخــل 
ــة  ــمح بالحرك ــة، يس ــارات ضوئي ــوم بإش ــطحي محك ــع س تقاط

فــي جميــع االتجاهــات، مــع إنشــاء جســر علــوي بســعة ثاثــة 
ــور  ــة بالعب مســارات فــي كل اتجــاه، للســماح للحركــة المروري
عــى شــارع المنامــة بشــكل حــر، األمــر الــذي يســهم فــي زيــادة 
بالســاعة،  مركبــة   4500 بحوالــي  االســتيعابية،  الطاقــة 
ــارع  ــي لش ــطحي الحال ــع الس ــر التقاط ــك تطوي ــيجري كذل وس
المنامــة مــع شــارع نواكشــوط، مــن تقاطــع يســمح بالحركــة 
ــى  ــر إل ــارع العوي ــاه ش ــارًا، باتج ــة يس ــارع المنام ــن ش ــط م فق
تقاطــع محكــوم بإشــارات ضوئيــة، يســمح بالحركــة فــي جميــع 
االتجاهــات، مــع إنشــاء جســر علــوى مــن مســارين لخدمــة 
الحركــة مــن شــارع نواكشــوط يســارا، باتجــاه شــارع المدينــة 
زيــادة  فــي  المشــروع  وسيســهم  حــر،  بشــكل  الجامعيــة 
الطاقــة االســتيعابية للتقاطــع بمعــدل 3000 مركبــة فــي 

الســاعة.
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البدء بصب أعمدة الجسور 
العلوية لمسار )2020(

تفقــد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس 
العمــل  ســير  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  فــي  المديريــن 
فــي مشــروع مســار )2020(، لتمديــد الخــط األحمــر لمتــرو 
دبــي مــن محطــة »نخيــل هاربــر أنــد تــاور« إلــى موقــع معــرض 
ــارة تفقــد  ــرًا، وشــملت الزي إكســبو 2020 بطــول 15 كيلومت
موقــع صــب للقوالــب الخرســانية، الــذي ُتصنــع فيــه الوحــدات 
القطــع  وكذلــك  األعمــدة،  فــوق  تثبــت  التــي  الخرســانية 
الخرســانية مســبقة الصــب التــي تشــكل الجــزء العلــوي لمســار 
المتــرو، إضافــة إلــى الدعامــات )الركائــز( الســفلية، التــي يبلــغ 

قطرهــا مــن 2.2 إلــى 2.6 متــر، كمــا شــملت الزيــارة تفقــد 
ــرو. ــات المت ــن محط ــدد م ــذ ع ــي تنفي ــل ف ــع العم مواق

ويعــد صــب األعمــدة الخرســانية للجســر العلــوي للمتــرو حدثــًا 
مهمــًا فــي ســير أعمــال المشــروع، وتمثــل هــذه الخطــوة 
للمشــروع، حيــث ســتكون  المكونــة  األجــزاء  بدايــة ظهــور 
المنطقــة  فــي  والقاطنيــن  الطريــق  لمســتخدمي  واضحــة 

الواقعــة بالقــرب مــن مســار المتــرو.

375 مليون درهم تكلفة 
طرقات )الجوهرة(

ــاون  ــيق والتع ــة، بالتنس ــي الهيئ ــن ف ــس المديري ــد مجل اعتم
مــع شــركة دبــي العالميــة للعقــار ترســية عقــد مشــروع إنشــاء 
األنفــاق والطــرق المؤديــة لمشــروع )جوهــرة الخــور(، بتكلفــة 
375 مليــون درهــم، وصمــم مشــروع )جوهــرة الخــور(، الــذي 
أهــم  مــن  ليكــون  والعائــم،  مكتــوم  آل  جســري  بيــن  يقــع 
الوجهــات الســياحية المميــزة، ويعــد إضافــة للمدينــة، ويعيــد 

تنشــيط المنطقــة ســياحيا.

ووقعــت الهيئــة مذكــرة تفاهــم مــع شــركة دبــي العالميــة 
المؤديــة  والطــرق  األنفــاق  تكلفــة  لتمويــل  للعقــار، 
ــر  ــر المدي ــة ســعادة مطــر الطاي للمشــروع، وقعهــا عــن الهيئ

ــركة  ــن ش ــا ع ــا وقعه ــن، فيم ــس المديري ــس مجل ــام ورئي الع
دبــي العالميــة للعقــار ســعادة خليــل الصايــغ المديــر العــام 
للشــركة، ويتوقــع االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع الطــرق فــي 

النصــف األول مــن عــام 2019.
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تطوير شارعي لطيفة بنت 
حمدان وأم الشيف بتكلفة 800 

مليون درهم 

تطوير التقاطع السابع وشارعي 
)الياليس( و)األصايل(

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــد صاح اعتم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه 
اللــه(، ترســية عقــد مشــروعي تطويــر التقاطــع الســابع عــى 
شــارع الشــيخ زايــد، وتطويــر شــارعي اليايــس واألصايــل، 
بتكلفــة تقــدر بنحــو مليــار و ٢00 مليــون درهــم، وسيســهم 
ــارع  ــن ش ــط بي ــاور الرب ــز مح ــي تعزي ــدان ف ــروعان الجدي المش

الشــيخ زايــد، وشــارعي الشــيخ محمــد بــن زايــد واإلمــارات، 
وتخفيــف الحركــة المروريــة عــى شــارع الشــيخ زايــد، بتحويــل 
حركــة المركبــات القادمــة مــن أبوظبــي عــى شــارع الشــيخ 
زايــد، إلــى شــارع اليايــس، وصــواًل لشــارعي الشــيخ محمــد بن 
زايــد واإلمــارات، كمــا يســهم فــي دعــم الحركــة االقتصاديــة، 

وحركــة البضائــع مــن وإلــى مينــاء جبــل علــي.

اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة، 
حاكــم دبــي )رعــاه اللــه(، ترســية عقــد 
ــت  ــة بن ــارع لطيف ــر ش ــروع تطوي مش
مــع  الشــيف  أم  وتقاطــع  حمــدان، 
الــذي  حمــدان،  بنــت  لطيفــة  شــارع 
ــل،  ــارع الخي ــرا بش ــة جمي ــط منطق يرب
الخيــل  )شــارع  الموازيــة:  والطــرق 
بتكلفــة  األصايــل(،  وشــارع  األول، 
مليــون   800 بنحــو  تقــدر  إجماليــة 
درهــم، ويتوقــع إنجــاز أعمــال العقــد 
النصــف  فــي  المشــروع  مــن  األول 
فيمــا  2018م،  عــام  مــن  األول 
ســيكون إنجــاز أعمــال العقــد الثانــي 

.2019 عــام  مــن  األول  الربــع  فــي 
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إنجاز 90% من  تطوير شارع العوير

ــدأت هيئــة الطــرق والمواصــات مطلــع عــام 2016، تنفيــذ  ب
المرحلــة األولــى مــن تطويــر شــارع العويــر ومداخــل المدينــة 
العالميــة، وتجــاوزت نســبة اإلنجــاز فيهــا نهايــة عــام 2017 
85%، ويتوقــع افتتاحهــا فــي الربــع األول مــن عــام 2018، 
شــارع  عــى  تحســينات  عمــل  األولــى  المرحلــة  وتتضمــن 
ــى دوار  ــد إل ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــارع الش ــع ش ــن تقاط ــر م العوي
ــارعي  ــن ش ــر بي ــع ح ــاء تقاط ــة، وإنش ــة الجامعي ــارع المدين ش
نواكشــوط والعويــر، يتألــف مــن جســر علــوي بســعة مســارين 
لتوفيــر حركــة مباشــرة للمــرور القــادم مــن شــارع نواكشــوط 
إلــى شــارع العويــر غربــًا )باتجــاه وســط مدينــة دبــي(، وتوفيــر 
إلــى شــارع الشــيخ  العويــر  للقادميــن مــن شــارع  الــدوران 
محمــد بــن زايــد، وتتضمــن أيضــًا تنفيــذ شــارع خدمــة فــي كا 
االتجاهيــن عــى شــارع العويــر، النســيابية الحركــة المروريــة، 

وفصلهــا عــن المدينــة العالميــة، وســوق التنيــن ومنطقــة 
ــاء. الورق

وتشــمل المرحلــة األولــى إنشــاء جســر للمشــاة والدراجــات 
الورقــاء  منطقــة  بيــن  المشــاة  مــرور  لتســهيل  الهوائيــة 
والمدينــة العالميــة، للوصــول إلــى منطقــة األعمــال التجاريــة 
مثــل ســوق التنين وســوق الخضــار، وتطوير وتحويــل الدورات 
الرئيســة األربعــة، داخــل المدينــة العالميــة )شــارع 414(، إلــى 
المســار  وتوســعة  ضوئيــة،  بإشــارات  محكومــة  تقاطعــات 

ــات.  ــض القطاع ــي بع ــارين ف ــار أو مس ــة مس ــي، بإضاف الحال

ــة  ــي تحويل ــي دب ــات ف ــرق والمواص ــة الط ــاح هيئ ــل افتت أدخ
مروريــة رئيســة ضمــن مشــروع تطويــر شــارع المطــار أحــد 
ــح قــادرا  ــى الخدمــة، بعــد أن أصب جســري تقاطــع الراشــدية إل
عــى اســتيعاب الحركــة المروريــة، حيــث جــرى تحويــل الحركــة 
المروريــة عــى شــارع المطــار للقادميــن مــن شــارعي الشــيخ 
ــر  ــره عب ــة دي ــى منطق ــاه إل ــج، باالتج ــد والخواني ــن زاي ــد ب محم
الــذي  أوال  المنجــز  الجســر  وهــو  الجديــد،  العلــوي  الجســر 
مــن  القادمــة  للمركبــات  المشــروع  انتهــاء  عنــد  ســيكون 

االتجــاه اآلخــر. 

أمــا للمتجهيــن إلــى منطقــة الراشــدية فقــد جــرى تخصيــص 
المســارات التــي تقــع عــى يميــن الطريــق باتجــاه التقاطــع 
القائــم المحكــوم باإلشــارات الضوئيــة، وذلــك ضمــن العقــد 
لتطويــر  والمواصــات  الطــرق  هيئــة  مشــروع  مــن  األول 
هــذه  فــي  التقاطعــات  عــى  المروريــة  الحركــة  وتحســين 

الــذي يســير حســب الخطــة المعتمــدة. المنطقــة 

افتتحــت الهيئــة جســرًا رئيســًا فــي تقاطــع مراكــش عــى شــارع 
الثانــي مــن مشــروع  العقــد  أعمــال  المطــار، وذلــك ضمــن 
تطويــر شــارع المطــار، ويســهم افتتــاح الجســر فــي انســيابية 

الحركــة المروريــة، باتجــاه منطقــة ديــرة.

ــي  ــر ف ــاز الجس ــن إنج ــروع م ــذة للمش ــركة المنف ــت الش وانته

تقاطــع مراكــش، وهــو للحركــة المروريــة باالتجــاه مــن شــارع 
المطــار إلــى منطقــة الخوانيــج، ولكنــه اســتخدم فــي المرحلــة 
األولــى، عــى شــكل تحويلــة للمركبــات القادمــة مــن الخوانيــج 
ســيحمل  الــذي  الجســر  اســتكمال  لتســهيل  ديــرة،  باتجــاه 

الحركــة المروريــة بهــذا االتجــاه الحقــا.

الحركة المرورية ترتفع فوق 
)تقاطع مراكش(

افتتاح جسر الراشدية األول
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إضافة مسار واحد
عىل شارع الخيل 
باتجاه الشارقة

تحسينات عىل ثالثة 
تقاطعات سطحية في 
منطقة القوز الصناعية

 تنفيذ دوار إضافي  
في منطقة الممزر

توسعة مسار التخزين 
عىل تقاطع شارع 

الخليج التجاري

إضافة مسار آخر 
عىل الطريق التجميعي الموازي 

لشارع الخيل عىل تقاطعه 
مع شارع حصة

الممزر

شارع
الخيل

شارع
الخليج

القوز
الصناعية

شارع
الخيل

رصف طرق داخلية في 
1٦ منطقة سكنية

رصفــت هيئــة الطــرق والمواصــات طرقــا داخليــة فــي 16 
وافتتحــت  درهــم،  مليــون   835 بتكلفــة  ســكنية  منطقــة 
ــزر  ــي المم ــي منطقت ــة ف ــا داخلي ــل 2017 طرق ــهر أبري ــي ش ف
والنهــدة األولــى بتكلفــة 118، وانتهــت مــن رصــف طــرق فــي ند 
الشــبا الرابعــة بتكلفــة 89 مليــون درهــم، وهــذه المشــاريع 
ــرق  ــف الط ــية 2012-2016، لرص ــة الخمس ــن الخط ــي ضم تأت

ــي،  الداخليــة فــي عــدد مــن المناطــق الســكنية فــي إمــارة دب
ــر وتحســين شــبكة  ــار درهــم، لتطوي بتكلفــة تقــدر بنحــو ملي
الســكاني  واالنتشــار  التمــدد  احتياجــات  لتلبيــة  الطــرق، 
والرفاهيــة  الســعادة  وتحقيــق  اإلمــارة،  فــي  والعمرانــي 

للســكان.

حلول سريعة تلزم االزدحامات 
المرورية باالنسيابية

اعتمــد مجلــس المديريــن فــي الهيئــة حلــوال ســريعة فــي أكثــر 
ــع  ــي، ويتوق ــي دب ــًا ف ــًا مروري ــهدًا ازدحام ــع تش ــة مواق خمس
الربــع األول مــن عــام 2018،  إنجــاز هــذه التحســينات فــي 
وهــي تأتــي ضمــن الخطــة االســتراتيجية للهيئــة التــي تتضمــن 
دراســة الحركــة فــي المناطــق ذات الكثافــة المروريــة فــي 
ــة  ــة لحرك ــول متكامل ــداد حل ــمل إع ــي، وتش ــارة دب ــوارع إم ش

االســتراتيجية، وتحديــد  الحلــول  واقتــراح  والنقــل،  المــرور 
أنظمــة النقــل الجماعــي المطلوبــة، إلــى جانــب التحســينات 
الازمــة فــي شــبكة الطــرق، ووضــع حلــول ســريعة وقصيــرة 
التــي تشــهد معــدالت عاليــة فــي  المــدى لمحــاور الطــرق، 

الحركــة المروريــة.
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مبنى متعدد الطوابق للموظفين 
بسعة 805 مواقف

ــا  ــق لموظفيه ــدد الطواب ــف متع ــى المواق ــة مبن ــزت الهيئ أنج
خلــف المبنــى الرئيــس للهيئــة عــى مســاحة تبلــغ أكثــر مــن 26 
ــاد  ــات االقتص ــي متطلب ــر تراع ــق معايي ــع، ووف ــر مرب ــف مت أل

األخضــر. 

ويتألــف المبنــى المقــام عــى مســاحة 26235 متــرًا مربعــًا، 
مــن 5 طوابــق إضافــة إلــى الســطح، ويتســع لـــ 805 مواقــف، 
يــؤدي  أحدهــا  للســيارات،  مداخــل  ثاثــة  عــى  ويشــتمل 
للطابــق الثانــي مباشــرة، مــع مخرجيــن أحدهمــا يــؤدى إلــى 

شــارع مراكــش، كمــا يشــتمل عــى مدخليــن للمشــاة وخمســة 
مخــارج للطــوارئ.

وروعــَي فــي تصميــم وتنفيــذ مبنــى المواقــف تخصيــص 12 
موقفــًا ألصحــاب الهمــم، وتخصيــص 43 موقفــًا للمركبــات 
الكهربائيــة، وروعــَي تطبيــق معاييــر  والمركبــات  الهجينــة  
للبيئــة  الصديقــة  التقنيــات  واســتخدام  الخضــراء،  المبانــي 

للتقليــل مــن اســتهاك الطاقــة.

مسارات الدراجات 
في مشرف وحولها

مســارات  مشــروع  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  أنجــزت 
الدراجــات الهوائيــة والجــري، فــي مناطــق مشــرف ومــردف 

كيلومتــرًا.  32 طولــه  يبلــغ  الــذي  والخوانيــج، 

ويتضمــن المشــروع إنشــاء جســرين لاســتخدام المشــترك 
للدراجــات الهوائيــة والمشــاة عــى شــارعي الخوانيــج والمدينة 

األكاديميــة، وتبلــغ تكلفــة المشــروع 67 مليــون درهــم.
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مركبات أجرة كهربائية 
هيدروجينية في دبي

دشــن ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
التشــغيل  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  فــي  المديريــن 
التجريبــي ألول مركبــة أجــرة كهربائيــة تعمــل بخايــا وقــود 
الهيدروجيــن، مــن نــوع تويوتــا ميــراي، ضمن أســطول مركبات 
مؤسســة تاكســي دبــي، وذلــك بالتعــاون مــع شــركة الفطيــم 
ــا  ــة بأنه ــة الهيدروجيني ــة الكهربائي ــاز المركب ــيارات، وتمت للس
عــى  انبعاثاتهــا  وتقتصــر  الكربونيــة،  االنبعاثــات  منعدمــة 
المــاء فقــط، كمــا أنهــا ال تصــدر أي ضجيــج، وتقطــع مســافة 
تتجــاوز الـــ 5٠٠ كلــم للخــزان الواحــد، وزمــن إعــادة تعبئــة ال 

ــق. ــس دقائ ــاوز خم يتج

وتعمــل تويوتــا ميــراي الكهربائيــة عديمــة االنبعاثــات عــى 
الهيدروجيــن الــذي يولــد الكهربــاء داخل الســيارة بعــد اختاطه 
باألكســجين اآلتــي مــن الهــواء عبــر فتحــات الســيارة األمامية، 
القيــادة،  فــي  الراحــة  مــن  عاليــة  درجــات  المركبــة  وتوفــر 
وتســتخدم مركبــة ميــراي نظــام تويوتــا لخايــا الوقــود الــذي 
يجمــع بيــن تكنولوجيــا خايــا الوقــود وتكنولوجيــا الهايبــرد 
)الهجيــن(، ويتضمــن نظــام خايــا الوقــود مــن شــركة تويوتــا 
وخــزان  الهيدروجيــن  وقــود  خايــا  بمكــدس  يعــرف  مــا 

الهيدروجيــن عالــي الضغــط.

تدشين تجريبي لحافلة 
بمواصفات يورو 6

دشــن ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس 
التشــغيل  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  فــي  المديريــن 
حافلــة  أول  وهــي   )LDV أل  دي  )فــي  لحافلــة  التجريبــي 
األوروبيــة  للمواصفــات  مطابقــة  الهيئــة  أســطول  ضمــن 
الخاصــة باالنبعاثــات الكربونيــة يــورو 6، وتمتــاز بخفــة وزنهــا 

للوقــود.  المنخفــض  واســتهاكها 

ســتة  لمــدة  الجديــدة  الحافلــة  تشــغيل  الهيئــة  وســتجرب 
أشــهر، للوقــوف عــى الجــدوى االقتصاديــة والمنفعــة البيئيــة 
مــن تشــغيلها، وقياس نســبة انخفــاض االنبعاثــات الكربونية، 

إلــى جانــب كفــاءة المحــرك وتكلفــة الصيانــة وغيرهــا.
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55٤ مركبة هجينة جديدة 
في شوارع دبي

اعتمــد مجلــس المديريــن، ترســية عقــد شــراء 554 مركبــة 
ــكل  ــاء، تش ــود والكهرب ــل بالوق ــة، تعم ــة للبيئ ــة صديق هجين
١١% مــن أســطول مركبــات األجــرة فــي مؤسســة تاكســي دبي، 
وذلــك فــي إطــار خطــة شــاملة للحــد مــن التلــوث الناجــم عــن 

عــوادم المركبــات، وجعــل المركبــات فــي دبــي صديقــة للبيئــة، 
وتســتهدف المؤسســة الوصــول لنســبة ١٧% مــن إجمالــي 
األســطول بنهايــة عــام ٢٠١٧، حيــث يقــدر عــدد المركبــات 

ــات. ــة الشــراء بنحــو 5٠3 مركب ــل عملي ــة قب الهجين

)تاكسي دبي( تعزز "الليموزين" 
بمركبات هجينة

األجــرة  مركبــات  أســطول  دبــي  تاكســي  مؤسســة  عــززت 
 ES3٠٠H : التابعــة لهــا بمركبــة "ليكــزس هجيــن" مــن طــراز
الفخمــة  المركبــات  خدمــة  أســطول  إلــى  لتنضــم   ٢٠١٧
"الليموزيــن" فــي المؤسســة، وذلــك فــي إطــار خطــة شــاملة 
لتقليــل االنبعاثــات الكربونيــة فــي قطــاع مركبــات األجــرة 
بنســبة ٢% وفقــًا لمتطلبــات المجلــس األعــى للطاقــة فــي 
للغايــة  وتدعيمــا  األخضــر،  االقتصــاد  نحــو  والتحــول  دبــي، 
البيئيــة".  واالســتدامة  "الســامة  للهيئــة:  االســتراتيجية 

نجاح تجربة اإلنارة الذكية 

مشــروع  فــي  التوســع  الهيئــة  تعتــزم 
ــارة الذكيــة بتقنيــة LED بعدمــا أثبــت  اإلن
نجاحــه عــى جســور قنــاة دبــي المائيــة فــي 
شــارع الشــيخ زايــد، وفــي تجريبــه بمنطقــة 
البرشــاء األولــى جنوبــا والثانيــة الســكنية، 
التطبيــق  أثــر  قيــاس  بعــد  تبيــن  حيــث 
إلــى %5٠  تحقيــق وفــورات ماليــة تصــل 

مــن اســتهاك الطاقــة. 

مضمار دراجات )الَسَلم( 
صديق للبيئة

بالطاقــة  تعمــل  التــي  الهواتــف  خدمــة  الهيئــة  أطلقــت 
الشمســية، المخّصصــة لحــاالت الطــوارئ، عــى طــول مضمــار 
الدراجــات الهوائيــة، فــي منطقــة ســيح الَســَلم فــي إمــارة دبي، 
ــادث  ــوع ح ــة وق ــي حال ــة، ف ــات الازم ــر االحتياط ــدف توفي به

طــارئ، مــن خــال إبــاغ الجهــات المختصــة مثــل مؤسســة 
دبــي لخدمــات اإلســعاف، والقيــادة العامــة لشــرطة دبــي، 
وذلــك فــي إطــار الحــرص عــى حيــاة مســتخدمي المضمــار، 
وإســعادهم مــن خــال توفيــر وســائل اإلنقــاذ الازمــة لهــم. 
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افتتاح مركز الرقابة الذكية 

ــس  ــس مجل ــام ورئي ــر الع ــر المدي ــر الطاي ــعادة مط ــح س افتت
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، مركــز الرقابــة 
أداء  برقابــة  يختــص  الــذي  الترخيــص،  بمؤسســة  الذكيــة 
مــزودي خدمــات الترخيــص فــي إمــارة دبــي، مــن مراكــز الفحــص 
الفنــي للمركبــات، ومنشــآت تعليــم قيــادة المركبــات، إضافــة 

ــد.  ــن ُبع ــة ع ــات الثقيل ــة المركب ــى رقاب إل

تكنولوجيــة  وأجهــزة  مراقبــة،  شاشــات  المركــز  ويتضمــن 
متطــورة، مرتبطــة بكاميــرات المراقبــة، فــي المراكــز التابعــة 
لمــزودي خدمــات الترخيــص، كمــا جــرى ربــط المركــز بأجهــزة 
ــي  ــاحنات(، الت ــة )الش ــات الثقيل ــى المركب ــة ع ــة المثبت الرقاب
ُتمّكــن المعنييــن فــي المركــز مــن التواصــل مــع الدوريــات 

عــى  والمواصــات  الطــرق  دبــي، وهيئــة  لشــرطة  التابعــة 
الطرقــات لضبــط المركبــات المخالفــة. 

ــى تحســين ســامة النقــل والمــرور والحــد  ويهــدف المركــز إل
مــن الحــوادث والوفيــات، عــن طريــق تكثيــف الــدور الرقابــي، 
ــتدامة  ــز االس ــات، وتعزي ــادة المركب ــم قي ــآت تعلي ــى منش ع
البيئيــة للنقــل، مــن خــال تكثيــف الرقابــة عــى مراكــز الفحــص 
الفنــي للمركبــات، إضافــة إلــى تحســين واســتدامة الحلــول 
والخدمــات الحكوميــة الذكيــة، مــن خــال تطبيــق األســاليب 
الذكيــة، التــي جــرى تطويرهــا باألنظمــة اإللكترونيــة بالمركــز. 

تدشين مركز متطور لنظام 
نمذجة معلومات األصول

افتتــح ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام، رئيــس مجلــس 
نظــام  مركــز  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  فــي  المديريــن، 
للهيئــة،  الرئيــس  المبنــى  فــي  األصــول  معلومــات  نمذجــة 
لتكــون بذلــك أول جهــة حكوميــة تدشــن مركــزًا مــن هــذا 

أفريقيــا.   الشــرق األوســط وشــمال  النــوع فــي منطقــة 

لتدشــين هــذا  عــن ســروره  الطايــر  وأعــرب ســعادة مطــر 
المركــز، الــذي أنشــئ بهــدف تحقيــق رؤيــة حكومــة دبــي، فــي 
أن تكــون دبــي المدينــة األذكــى واألســعد عالميــًا، وذلــك 
مــن خــال تســخير التقنيــات الحديثــة، وتوفيــر بيئــة تفاعليــة 

ومتطــورة للتواصــل والتنســيق، بيــن الشــركاء فــي مختلــف 
مشــاريع الهيئــة. 

ويعــد المركــز نقلــة نوعيــة ستســهم فــي تعزيــز عمــل الهيئــة، 
ــة،  ــز ومشــاركة فاعل ــم أداء متمي وترّســخ ريادتهــا، فــي تقدي
فــي إنمــاء وتطويــر صناعــة البنــاء، عــى المســتويين االقليمــي 
والعالمــي، وذلــك مــن خــال تســخير أحــدث التقنيــات فــي 
إدارة معلومــات المشــاريع، خــال دورة حياتهــا، منــذ المراحــل 
ــة. ــة التشــغيل والصيان ــى مرحل ــى للتصميــم، وصــواًل ال األول
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إطالق برنامج نظام إدارة 
صيانة الجسور

أطلقــت الهيئــة برنامــج نظــام إدارة صيانــة الجســور، الــذي 
ــآت  ــة منش ــم حال ــة بتقيي ــال المتعلق ــى إدارة األعم ــل ع يعم
الطــرق المختلفــة مــن "جســور، وأنفــاق، وغيرهــا" وتحديــد 
ــى  ــة إل ــة الرامي ــة الهيئ ــق رؤي ــة، وف ــة المطلوب ــال الصيان أعم

  . اتبــاع أفضــل الممارســات المطبقــة عالميــًاً

آلية جديدة لحصر وتسجيل وإدارة 
األصول غير الملموسة 

انتهــت مؤسســة القطــارات فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، 
ــة البنيــة  ــى مــن مشــروع نظــام إدارة صيان ــة األول مــن المرحل
التحتيــة للقطــارات، التــي تتمثــل بإنجــاز )١٠٠%( مــن قاعــدة 
يلعــب  الــذي  الحيــوي،  المشــروع  لهــذا  الشــاملة  البيانــات 
دورا مهمــا فــي تطويــر أداء متــرو وتــرام دبــي، بمــا يــؤدي إلــى 
تعزيــز الخدمــات المقّدمــة إلــى الجمهــور، مــن مختلــف شــرائح 

ــع.   المجتم

وتضمنــت المرحلــة األولــى مــن هــذا المشــروع عــددا مــن 
الصيانــة  وطــرق  ُنُظــم  وتقييــم  مراجعــة  منهــا  النقــاط، 
المّتبعــة، وتطويــر قاعــدة بيانــات ألصــول البنيــة التحتيــة 
ــي  ــات ف ــة المعلوم ــل تقني ــات عم ــة قابلي ــارات، ودراس للقط
إدارة أنظمــة الصيانــة المســتخدمة مــن قبــل الهيئــة، وإجــراء 
ــي كل  ــة، ف ــات العالمي ــل الممارس ــع أفض ــة م ــة معياري مقارن
مــن بريطانيــا والواليــات المتحــدة، وتحســين وتطويــر الطــرق 
المّتبعــة، لتفتيــش وصيانــة أصــول البنيــة التحتيــة للقطارات، 
إضافــة إلــى إنشــاء إطــار عمــل للبرنامــج المقتــرح لهــذا النظــام. 

قرار تنظيم السكك الحديدية 
يدعم: )تنّقل آمن وسهل للجميع(

المرحلة األولى من

)صيانة بنية القطارات(

ــر  ــا غي ــجيل وإدارة أصوله ــر وتس ــة لحص ــة، آلي ــدت الهيئ أع
الملموســة، وفــق خطــة واســتراتيجيات ومعاييــر عالميــة 
محكمــة، بمــا ينســجم والتطــور الحاصل في الدولــة عموما، 
ــي عــى وجــه الخصــوص، وخدمــة متعاملــي  وفــي إمــارة دب
الهيئــة مــن مختلــف شــرائح المجتمــع، مــن خــال إعــداد 
ــراءات،  ــر واإلج ــات والمعايي ــن اآللي ــة م ــة متكامل منظوم
مــن  الملموســة،  غيــر  األصــول  وإدارة  وتســجيل  لحصــر 
أجــل تحقيــق الريــادة فــي المنطقــة، عبــر تصميــم وتنفيــذ 
القطــاع  الملموســة فــي  منظومــة إلدارة األصــول غيــر 
الحكومــي، تتضمــن حصــر وتســجيل وأرشــفة األصــول غيــر 
ــات  ــن الملكي ــة م ــوق الهيئ ــى حق ــاظ ع ــة، والحف الملموس
الفكريــة، وبــراءات االختــراع، والمبــادرات الرائــدة، وزيــادة 
إيــرادات الهيئــة، مــن خــال إدارة دورة حيــاة األصــول غيــر 

ــة.  ــول الهيئ ــة أص ــم قيم ــة، وتعظي الملموس

الشــركات  جميــع  القطــارات  مؤسســة  ناشــدت 
المقــاوالت  مجــال  فــي  العاملــة  والمؤسســات 
ــة فــي  واإلنشــاءات، خاصــة تلــك التــي تعمــل مــع الهيئ
تطبيــق  فــي  التعــاون  مشــاريعها،  مــن  عــدد  تنفيــذ 
قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )١( لســنة ٢٠١٧ الخــاص 
بتنظيــم إنشــاء وتشــغيل أنظمــة الســكك الحديديــة 
فــي إمــارة دبــي، بمــا ينســجم ورؤيــة الهيئــة فــي تقديــم: 
إلــى  القــرار  ويهــدف  للجميــع(.  وســهل  آمــن  )تنّقــل 
تنظيــم إنشــاء وتشــغيل أنظمــة الســكك الحديديــة فــي 
اإلمــارة، وفقــًا لمتطلبــات الســامة والجــودة وأفضــل 
المعاييــر والممارســات العالميــة المطبقــة فــي هــذا 
ــل  ــة النق ــن أنظم ــل بي ــق التكام ــان تحقي ــأن، وضم الش
المختلفــة فــي اإلمــارة، وتوزيــع المهــام والمســؤوليات 
نحــو  عــى  الســامة،  تنظيــم  المؤسســة وجهــة  بيــن 
الحديديــة، وتحقيــق  أنظمــة الســكك  يضمــن كفــاءة 

الســامة فــي تشــغيلها.

التقرير السنوي 2017

مشروعاتنا  |   ١١١مشروعاتنا  |   ١١٠



إنجازات

منــذ نشــأتها دأبــت الهيئــة عــى تحقيــق اإلنجــاز تلــو اإلنجــاز، 
والنجــاح تلــو النجــاح، والفــوز تلو الفــوز، والجائزة تلــو الجائزة، 

والشــهادة تلــو الشــهادة.

كمــا غــدت الهيئــة مصــدرا مهما مرموقــا ومعترفا بــه، لتكريم 
اآلخريــن وتتويجهــم بالجوائــز والمســابقات، التــي ترعاهــا، 

والتــي تطلقهــا.
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راية حمدان بن محمد ترفرف للمرة 
الثانية في الهيئة

رفــع ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، وســعادة عبــد 
اللــه الشــيباني األميــن العــام للمجلــس التنفيــذي إلمــارة دبي، 
رايــة برنامــج حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة، فــي المقــر 
ــة  ــرفت الهيئ ــث تش ــول، حي ــة أم الرم ــة بمنطق ــس للهيئ الرئي
للمــرة الثانيــة برفــع رايــة البرنامــج، فــي مقرهــا لمــدة عــام 

ــل. كام

حضــر مراســم رفــع الرايــة عــدد مــن المديريــن التنفيذييــن 
ومديــري اإلدارات فــي الهيئــة، وعــدد مــن المســؤولين فــي 

المجلــس التنفيــذي بدبــي.

الطاير يفوز بجائزة منتدى قيادة 
األعمال اآلسيوي

مــن  نخبــة   ،2017 اآلســيوي  األعمــال  قيــادة  منتــدى  كــرم 
المســؤولين الحكومييــن، وقــادة األعمــال، وأصحــاب الــرؤى، 
فــي دولــة اإلمــارات والمنطقــة العربيــة، وفــاز ســعادة مطــر 
الطايــر، المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن، فــي هيئــة 
ــي  ــال، الت ــادة األعم ــدى قي ــزة منت ــات، بجائ ــرق والمواص الط
تمنــح للقيــادات، أصحــاب اإلســهامات المتميــزة والبــارزة، فــي 

ــة. ــاالت المختلف المج

وســلم ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، رئيــس 
طيــران  لمجموعــة  األعــى  الرئيــس  للطيــران،  دبــي  هيئــة 
ــارك آل نهيــان وزيــر  ــن مب ــي الشــيخ نهيــان ب اإلمــارات، ومعال
التســامح، الجائــزة لســعادة مطــر الطايــر، خــال الحفــل الــذي 
أقيــم فــي فنــدق أرمانــي، فــي بــرج خليفــة، بحضــور لفيــف كبيــر 
مــن المســؤولين، وقــادة األعمــال عــى المســتوى المحلــي 

والدولــي.
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ــس  ــس مجل ــام ورئي ــر الع ــر، المدي ــر الطاي ــعادة مط ــاد س أش
المديريــن فــي الهيئــة، بحصــول الهيئــة عــى »عامــة غرفــة 
ــك  ــح بذل ــات«، لتصب ــة للمؤسس ــؤولية المجتمعي ــي للمس دب
أول جهــة حكوميــة تحــوز هــذه العامــة، مؤكــدا أن الهيئــة 
تحــرص دائمــا عــى اســتحداث مبــادرات لتعزيــز مســؤوليتها 
ــج،  ــادرات والبرام ــع المب ــا جمي ــن دعمه ــا ع ــة، فض المجتمعي
التــي تطلقهــا حكومــة دبــي، فــي مختلــف المجــاالت العلميــة 
مــن  انطاقــا  واالقتصاديــة،  واإلنســانية  واالجتماعيــة 
ســعيها الحثيــث لتعزيــز نشــاطها ومســؤولياتها المجتمعيــة، 

بمــا يدعــم ســمعتها فــي ســعيها الــدؤوب لتحقيــق الســعادة 
دور  يجّســد  »العامــة«  عــى  الحصــول  أن  مؤكــدا  للنــاس، 
الهيئــة فــي هــذا المجــال عــى المســتوى المحلــي، خاصــة أننــا 
قدمنــا مبــادرات عديــدة للمســؤولية المجتمعيــة، ومنهــا عــى 
ســبيل المثــال: »اقــرأ أكثــر« التــي اســتفاد منهــا أكثــر مــن 
نصــف مليــون شــخص، ومبــادرة »بــاص الخيــر« التــي تــوزع 
أكثــر مــن 3 آالف وجبــة خــال شــهر رمضــان، عــى مســتخدمي 

المواصــات العامــة.

عالمة غرفة دبي للمسؤولية 
المجتمعية

فــازت الهيئــة بثــاث فئــات فــي جوائــز الخليــج لاســتدامة 
تكريــم  إلــى  تهــدف  التــي  المجتمعيــة،  والمســؤولية 
المؤسســات واألفــراد الذيــن يطبقــون مبــادرات متميــزة فــي 
مجــال االســتدامة والمســؤولية المجتمعيــة عــى مســتوى 
منطقــة الخليــج، حيــث جــاءت المنافســات وســط مشــاركات 
قطــاع  وفــاز  والخــاص.  الحكومــي  القطاعيــن  مــن  كبيــرة 

ــن  ــى ع ــن: األول ــية بفئتي ــة المؤسس ــتراتيجية والحوكم االس
برامــج االســتدامة البيئيــة، والثانيــة عــن مبــادرة االســتدامة 

الحكوميــة.

مؤسســة  نصيــب  مــن  فكانــت  للجائــزة  الثالثــة  الفئــة  أمــا 
الميــاه.   ومعالجــة  تدويــر  فئــة  عــن  العامــة  المواصــات 

ثالث فئات في جوائز الخليج 
لالستدامة
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أفضل بنية تحتية لتقنية المعلومات اآليزو 27001 في أمن المعلومات

2019 ــى  ــت ح ــودة(  ــ ــجـ ــ )الـ آيـــــزو 

ــد  ــات المعه ــة لمواصف ــهادة المطابق ــى ش ــة ع ــت الهيئ حصل
نمذجــة  نظــام  تطبيــق  عــن  وذلــك  للمعاييــر،  البريطانــي 

األصــول، لتكــون بذلــك أول جهــة حكوميــة فــي العالــم تحصــل 
عــى هــذه الشــهادة.

فــازت الهيئــة بجائــزة »GOV« عــى المســتوى المحلــي، التــي 
ترعاهــا مجموعــة ITP اإلعاميــة، وذلــك عــن فئــة »أفضــل 
مشــروع  عــن  المعلومــات«  لتقنيــة  تحتيــة  بنيــة  مشــروع 

iCollaborate، وهــو مبــادرة مبتكــرة تركــز، عــى تحســين 
التفاعــل والتواصــل الذكــي، بيــن موظفــي الهيئــة.

)8009090( يجني خمس
 جوائز جديدة

 )ISO27001( 27001 اآليــزو عــى شــهادة  الهيئــة  حصلــت 
شــهادة  وهــي  المعلومــات،  أمــن  مجــال  فــي  المتخصصــة 

عالميــة، تعنــى بحمايــة وإدارة أمــن المعلومــات، وفــق أفضــل 
العالميــة. والمعاييــر  الممارســات 

ــة األصــــــول( تــحــوز شــهــادة  ــذج ــم )ن
المطابقة العالمية

حققــت الهيئــة، نجاحــًا كبيــرًا بتجديــد حيازتهــا شــهادة اآليــزو  
الجــودة،  إدارة  نظــام  فــي   ،2017 لعــام   2008  :  9001
ــن  ــا م ــت عليه ــد أن حصل ــة، بع ــنوات الحق ــاث س ــرة ث ولفت
شــركة TUV NORD األلمانيــة، إحــدى الشــركات العالميــة 

ــة  ــهادات، والمصادق ــدار الش ــم وإص ــي تقيي ــة ف المتخصص
عــى أداء المؤسســات، وفقــًا لمعاييــر منظمــة: » اآليــزو« 

ــة. الدولي

فــازت الهيئــة بخمــس جوائــز عــى مســتوى الدولــة، ودول 
لتميــز  إنســايتس  منحتهــا  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
مراكــز االتصــال للشــرق األوســط، حصدهــا مركــز االتصــال 
8009090 التابــع للهيئــة، وذلــك فــي إطــار مواكبتــه ألعــى 

وإرضــاء  لخدماتــه،  المســتمر  والتحســين  التطويــر  معاييــر 
المتعامليــن والموظفيــن، وتجســيدا للغايــة االســتراتيجية 

النــاس«. الثالثــة: »إســعاد 
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جائزة أفضل خدمة حكومية

جائزة أفضل مركز اتصال حكومي

جائزة أفضل متحف حديث في الشرق األوسط وأفريقيا

جائزة المؤتمر الدولي للطرق

جائزة االتحاد الهندسي الخليجي

جائزة أفضل فئة في مسابقة جوائز التفاعل اإلعامي

جائزة عمليات وهندسة وصيانة تطبيق التعرفة المرورية

جائزة االبتكار

التــي  الدوليــة،  المســابقة  فــي  جائــزة   12 الهيئــة  حصــدت 
نظمتهــا »منظمــة األفــكار األمريكيــة«، التــي تعنــى بجوانــب 
فــي  والهيئــات  المؤسســات  لموظفــي  واالبتــكار،  اإلبــداع 
مؤسســة  فــازت  حيــث  والخــاص،  الحكومــي  القطاعيــن 
المواصــات العامــة بثمانــي جوائــز، فيمــا فــازت مؤسســة 

تاكســي دبــي بأربــع جوائــز، واســتلم الجوائــز وفــد مــن الهيئــة 
المتحــدة  بالواليــات  أريزونــا  فــي مدينــة فينكــس، بواليــة 

األمريكيــة.

كمــا فــازت الهيئــة، بعــدد آخــر مــن الجوائــز المتفرقــة عــام 
ــد األول، التــي حصــل عليهــا ســعادة  ــزة القائ 2017، منهــا جائ
مطــر الطايــر، فــي مؤتمــر جوائــز المــوارد البشــرية الحكوميــة 
ــة،  ــة حكومي ــل خدم ــزة أفض ــاون، وجائ ــس التع ــي دول مجل ف
فــي فئــة النقــل والبنــى التحتيــة، وجائــزة المؤتمــر الدولــي 
للطــرق، فــي فئــة التخطيــط الحضــري، ونــال موقــع ســالك 
جائــزة أفضــل فئــة فــي مســابقة جوائــز التفاعــل االعامــي، 
ــي،  ــال حكوم ــز اتص ــل مرك ــزة أفض ــىW جائ ــة ع ــازت الهيئ وح

فــي جوائــز الشــرق األوســط لمراكــز االتصــال، وجائــزة عمليــات 
وهندســة وصيانــة تطبيــق التعرفــة المرورية، وجائــزة االتحاد 
الهندســي الخليجــي، وجائــزة أفضــل متحــف حديــث فــي الشــرق 
ــاون  ــيق والتع ــاد(، بالتنس ــف االتح ــا: )متح ــط وأفريقي األوس
مــع هيئــة الثقافــة والفنــون، مــن الوجهــات الثقافيــة الرائــدة 
فــي لنــدن، وجائــزة االبتــكار، عــن إدارة أفضــل الممارســات، من 

ــي للجــودة. مجموعــة دب

جوائز متفرقة12 جائزة من )الدولية لألفكار(
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مترو دبي يصل عامه 
التاسع بمليار راكب
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 يوليو 2005
ترسية عقد تصميم وتشييد مشروع مترو دبي.

10 يناير 2007
ــد آل  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــن صاح دش
مكتــوم، أعمــال الحفــر األساســية ألنفــاق مشــروع 
متــرو دبــي، وضغــط ســموه عــى زر تشــغيل حفــار 
األنفــاق العمــاق )الوقيشــة(، معلنــا بذلــك انطــاق 
أعمــال الحفــر مــن محطــة االتحــاد باتجــاه خــور دبــي، 

وصــواًل إلــى محطــة برجمــان.

2٩ يوليو 2006
لمتــرو  العلــوي  للجســر  خرســاني  عمــود  أول  صــب 
دبــي بيــن التقاطعيــن الســادس والســابع عــى شــارع 

الشــيخ زايــد.

21 مارس 2006
دشــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــي،  ــوزراء حاكــم دب ــة رئيــس مجلــس ال ــب رئيــس الدول نائ
ــي،  ــرو دب ــروع مت ــي مش ــائية ف ــال اإلنش ــه األعم ــاه الل رع

فــي حفــل رســمي أقيــم فــي مدينــة جميــرا فــي دبــي.

7 مارس 2008
وصلــت الدفعــة األولــى مــن عربــات متــرو دبــي إلــى 

مينــاء جبــل علــي، وقــد بلــغ عددهــا عشــر عربــات.

13 أكتوبر 2010
دشــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

التشــغيل الفنــي التجريبــي للخــط األخضــر لمتــرو دبــي.

20 سبتمبر 2008
دشــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
ــه ـ  ــي ـ رعــاه الل ــوزراء حاكــم دب ــة رئيــس مجلــس ال رئيــس الدول

التشــغيل الفنــي التجريبــي للخــط األحمــر لمتــرو دبــي.
٩ سبتمبر 2011

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، التشــغيل الرســمي للخــط األخضــر لمتــرو 

ــي. دب

٩سبتمبر 200٩
افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم، التشــغيل الرســمي للخــط األحمــر.

محطات مهمة في مسيرة إنجاز 
مشروع مترو دبي
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تخطــى متــرو دبــي حاجــز المليــار راكــب، محققــا بخطيــة األحمــر 
واألخضــر رقمــًا قياســيًا جديــدًا، بعــد تجــاوز عــدد مســتخدميه 
ــى  ــام 2009، وحت ــبتمبر ع ــن س ــع م ــي التاس ــه ف ــذ افتتاح من
نهايــة شــهر أغســطس 2017، حاجــز المليــار راكــب، بواقــع 
689 مليــون راكــب للخــط األحمــر، و339 مليــون راكــب للخــط 
األخضــر، وتزامــن ذلــك مــع احتفــال الهيئــة، يــوم )الســبت( 
وســط  المتــرو،  لتشــغيل  الثامنــة  بالذكــرى   20١٧/9/9
مؤشــرات نجــاح كبيــرة فــي الكفــاءة التشــغيلية، وتحقيــق 

ــامة. ــن والس ــي األم ــة ف ــدالت مرتفع مع

وينفــرد متــرو دبــي، الــذي يبلــغ طولــه 75 كيلومتــرًا، بالعديــد 
مــن المزايــا، فهــو أطــول متــرو دون ســائق فــي العالــم، كمــا 
أن محطــة االتحــاد تعتبــر أكبــر محطــة متــرو تحــت األرض فــي 
العالــم، بمســاحة 25 ألــف متــر مربــع، فيمــا تعتبــر محطــة 

برجمــان واحــدة مــن أجمــل محطــات المتــرو فــي العالــم.
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كــرم معالــي محمــد أحمــد المــر رئيــس المجلــس االستشــاري 
القرقــاوي  عبداللــه  بــن  محمــد  ومعالــي  االتحــاد،  لمتحــف 
ــس  ــو المجل ــتقبل، عض ــوزراء والمس ــس ال ــؤون مجل ــر ش وزي
الطايــر  مطــر  وســعادة  االتحــاد،  لمتحــف  االستشــاري 
المديــر العــام، ورئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق 
ــاد  ــف االتح ــاري لمتح ــس االستش ــو المجل ــات، عض والمواص
ـ كرمــوا ـ الشــركاء االســتراتيجيين مــن الــوزرات والهيئــات 

االتحاديــة والمحليــة، والمقاوليــن واالستشــاريين، وفــرق 
العمــل، وذلــك تقديــرا لجهودهــم وتعاونهــم ومشــاركاتهم 
الفاعلــة فــي إنجــاز مشــروع متحــف االتحــاد، الــذي يعــد مركــز 
إشــعاع حضــاري، للمواطنيــن والمقيميــن والســياح، للتعــرف 
إلــى مراحــل وتحديــات تأســيس االتحــاد، واإلنجــازات التــي 
تحققــت خــال مســيرته، وغــرس وتأصيــل مفهــوم وقيمــة 

االتحــاد فــي نفــوس المواطنيــن، واألجيــال القادمــة.

المر والقرقاوي والطاير 
يكرمون المساهمين في 

)متحف االتحاد(
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الطاير يكرم شركة الشعفار

الطاير يكرم هئية دبي للثقافة والفنون 

القرقاوي يكرم بلدية دبيالقرقاوي يكرم اإلدارة العامة للدفاع المدني المر يكرم المكتب اإلعامي

المر يكرم هيئة الطرق والمواصات المر يكرم هيئة الطرق والمواصات

المر يكرم شرطة دبي 
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الطاير خال تكريم دائرة األراضي واألماك

الطاير يكرم شرطة دبي

الطاير يتوسط أفضل سائقي مركبلت األجرة والليموزيين

تكريم الشركاء االستراتيجيين 

كرمــت هيئــة الطــرق والمواصــات شــركاءها االســتراتيجيين 
والمؤسســات  الحكوميــة  والدوائــر  والهيئــة  الــوزارات  مــن 
مــن  متميــزا  ســائقا   50 أفضــل  كرمــت  كمــا  اإلعاميــة، 
جائــزة  ضمــن  االمتيــاز  وشــركات  دبــي  تاكســي  مؤسســة 
ــائل  ــتخدمي وس ــر مس ــك أكث ــرة، وكذل ــات األج ــز لمركب التمي
النقــل الجماعــي، وذلــك فــي إطــار االحتفــال بيــوم المواصــات 
العامــة، وتقديــرا لجهودهــم وتعاونهــم ومشــاركاتهم الفاعلة 

ــيرتها. ــال مس ــة خ ــود الهيئ ــاح جه ــي إنج ف

ــراج،  ــال مي ــدق روي ــي فن ــم ف ــذي أقي ــم، ال ــل التكري ــر حف حض
ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن 

فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، وســعادة ســلطان بطــي بــن 
مجــرن، المديــر العــام لدائــرة األراضــي واألمــاك، وســعادة 
اللــواء محمــد ســعيد المــري مســاعد القائــد العــام لشــرطة 
ــد  ــعادة عب ــزات، وس ــع والتجهي ــعاد المجتم ــؤون إس ــي لش دب
ــات  ــة للمواص ــة االتحادي ــام للهيئ ــر الع ــري، المدي ــه الكثي الل
البريــة والبحريــة، وأحمــد ثانــي المطروشــي العضــو المنتــدب 
لشــركة إعمــار العقاريــة، وعــدد مــن كبــار المســؤولين مــن 

ممثلــي الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة واإلعاميــة.
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الطاير خال تكريم شركة ٕاعمار

الطاير يكرم موانٔى دبي العالمية الطاير خال تكريم معهد ٕادارة المشاريع

كــرم ســعادة مطــر الطاير المديــر العام ورئيس مجلــس المديرين 
فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، الشــركاء االســتراتيجيين مــن 
هيئــات ودوائــر حكومــة دبــي، والمؤسســات، وأعضــاء اللجنــة 
ــه  ــي دورت ــاريع ف ــي إلدارة المش ــي العالم ــدى دب ــة لمنت المنظم
بــن  حمــدان  لجائــزة  االستشــارية  اللجنــة  وأعضــاء  الرابعــة، 
ــار فــي إدارة المشــاريع، وذلــك تقديــرا لجهودهــم  محمــد لابتكـ
وتعاونهــم ومشــاركاتهم الفاعلــة فــي إنجــاح المنتــدى والجائــزة، 
كمــا كــرم ســعادته موظفــي الهيئــة الذيــن شــاركوا فــي التنظيم. 
حضــر حفــل التكريــم الــذي أقيــم بقاعــة الوصــل فــي الهيئــة، 
ــار"،  ــركة "إعم ــدب لش ــو المنت ــي العض ــد المطروش ــعادة أحم س
ــب التنفيــذي للرئيــس  والدكتــور يوســف إبراهيــم األكــرف النائ
لقطــاع دعــم األعمــال والمــوارد البشــرية فــي هيئــة كهربــاء 
وميــاه دبــي، وعــدد مــن ممثلــي الدوائــر الحكومية والمؤسســات 

ــة. ــي الهيئ ــن ف ــن التنفيذيي ــركات، والمديري والش
الطاير يكرم هئية كهرباء ومياه دبي

تكريم الشركاء والداعمين لـمنتدى 
إدارة المشاريع
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كــرم ســعادة مطــر الطايــر، خريجــي الدفعــة األولــى مــن برنامــج 
الهيئــة  تنظمــه  الــذي  )مشــاريع(،  المشــاريع  إدارة  تطويــر 
ــب  ــال التدري ــي مج ــدة، ف ــركات الرائ ــدى الش ــع إح ــاون م بالتع

ــارات  ــاء بمه ــدف االرتق ــاريع، به ــي إدارة المش ــص، ف المتخص
وقــدرات الموظفيــن العامليــن فــي مختلــف مســتويات إدارة 

المشــاريع المؤسســية.

)الناموس( تكرم من 
)يستاهل الناموس(

مجلــس  رئيــس  العــام  المديــر  الطايــر  مطــر  ســعادة  كــرم 
مــن  الفائزيــن  والمواصــات  الطــرق  هيئــة  فــي  المديريــن 
ــًا  ــك تزامن ــتاهل(، وذل ــزة )تس ــي جائ ــراد ف ــات واألف المؤسس

مــع فعاليــات أســبوع الســعادة، الــذي نظمتــه الهيئــة للعــام 
ــراد،  ــات واألف ــدور المؤسس ــرًا ل ــي، تقدي ــى التول ــس ع الخام
فــي االرتقــاء بالخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة للمتعامليــن.

كــرم ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
الموظفيــن  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  فــي  المديريــن 
واللجــان  والفــرق  والمؤسســات  والقطاعــات  والموظفــات 
للتميــز  والمواصــات  الطــرق  هيئــة  جائــزة  فــي  الفائزيــن 
)النامــوس ٢٠١6(، التــي تهــدف لنشــر ثقافــة التميــز واإلبــداع 

والجــودة، وتطبيــق أكثــر أســاليب العمــل كفــاءة وتطــورًا فــي 
القطــاع الحكومــي، بمــا ينعكــس ايجابــًا عــى زيــادة معــدالت 
الســعادة لــدى الموظفيــن، ورفــع مســتويات األداء، وتحقيــق 
ــودة  ــداف المنش ــق األه ــى تحقي ــواًل إل ــز، وص ــودة والتمّي الج

ــز. ــي المتمي ــألداء الحكوم ــي ل ــج دب ــي برنام ف

)تستاهل( تكرم الفائزين من 
المؤسسات واألفراد

تكريم خريجي الدفعة األولى 
من )مشاريع(
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ــم  ــات الدع ــاع خدم ــي قط ــة، ف ــات اإلداري ــت إدارة الخدم كرم
اإلداري المؤسســي، أعضــاء النــادي الصحــي القدامــى، وأكثــر 

ــادي، كمــا كرمــت العضــوات كذلــك.  األعضــاء ارتيــادا للن

وحرصــا منهــا عــى تشــجيع أعضــاء النــادي الصحــي، مــن الرجــال 
بيئــة  التــي تهــدف لتوفيــر  المبــادرات  والســيدات، وضمــن 
لــرواد  مســابقة  اإلدارة  نظمــت  الهيئــة،  لموظفــي  صحيــة 

النــادي، وكرمــت الفائزيــن والفائــزات فــي المســابقة.

كرمــت الهيئــة أفضــل شــركات التعهيــد والمورديــن الذيــن 
تتعامــل الهيئــة معهــم، وذلــك تقديــرًا لمســاهماتهم، فــي 
ــة  ــازات المهم ــن اإلنج ــد م ــق العدي ــة لتحقي ــود الهيئ ــم جه دع

فــي مجــال النقــل الجماعــي، وتنفيــذ البنــى التحتيــة والخدمــات 
ــرى.  األخ

كرمــت األمانــة العامــة باللجنــة العليــا للتشــريعات فــي إمــارة 
دبــي، إدارة الشــؤون القانونيــة، فــي قطــاع االســتراتيجية 

والحوكمــة المؤسســية، وذلــك للــدور المتميــز الــذي تؤديــه 
ــريعي.  ــب التش ــي الجان ــات، ف ــرق والمواص ــة الط هيئ

مجلــس  رئيــس  العــام  المديــر  الطايــر  مطــر  ســعادة  كــّرم 
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصات، ســائق تاكســي من 
الشــركة العربيــة، تقديــرًا لــدوره اإلنســاني فــي حمل شــاب من 
أصحــاب الهمــم مــن الرصيــف إلــى المركبــة، ومســاعدة والدتــه 

عــى نقــل الكرســي المتحــرك إلــى صنــدوق المركبــة.

تكريم سائق تاكسي 

)تشريعية دبي( تكرم الشؤون 
القانونية 

تكريم أفضل المتعهدين والموردين

النادي الصحي 
يحتفي برواده
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شراكات

تعــزز هيئــة الطــرق والمواصــات عاقاتهــا مــع شــركائها 
عقــد  ومنهــا:  الوســائل  مــن  العديــد  عبــر  االســتراتيجيين 
اتفاقيــات، وتكثيــف اللقــاءات مــع أكبــر الشــركاء، والعديــد 

واللقــاءات. والزيــارات،  مــن االســتقباالت، 

التقرير السنوي 2017

شراكات  |   ١4١شراكات  |   ١4٠



الســامة  اســتراتيجية  اســتعراض  االجتمــاع  خــال  وجــرى 
ــات  ــل الممارس ــق أفض ــة، وف ــا الهيئ ــي وضعته ــة، الت المروري
العالميــة، واســتعراض هيــكل الفــرق واللجــان المشــكلة فــي 

هيئــة الطــرق والمواصــات لمشــاريع إكســبو ٢٠٢٠.

وجــرى خــال االجتماعــات بحــث تعزيــز التعــاون والتنســيق 
بيــن الجانبيــن فــي مجــال إدارة وتنظيــم الحركــة المروريــة فــي 
ــرى  ــا ج ــي، كم ــارة دب ــي إم ــرى ف ــبات الكب ــات والمناس الفعالي
اســتعراض مشــاريع الطــرق وأنظمــة النقــل لتلبيــة متطلبــات 

ــي لمعــرض إكســبو ٢٠٢٠. اســتضافة إمــارة دب

خــال  دبــي،  لشــرطة  العامــة  والقيــادة  الهيئــة  واعتمــدت 
تلــك االجتماعــات اإلطــار العــام للخطــة التنفيذيــة الخمســية 
الســتراتيجية الســامة المروريــة، الــذي يتضمــن أربعــة محاور 
ــرق  ــة الط ــروري، وهندس ــط الم ــة والضب ــي الرقاب ــة، ه رئيس
والمركبــات، والتوعيــة المروريــة، ومحــور تطويــر األنظمــة 
االســتراتيجية  األداء  مؤشــرات  اعتمــدت  كمــا  واإلدارة، 
ــي  ــارة دب ــة إلم ــامة المروري ــتراتيجية الس ــتهدفات اس ومس

.٢٠١٧-٢٠٢١ لألعــوام 

كمــا بحــث الجانبــان تعزيــز التعــاون والتنســيق بيــن الجانبيــن 
فــي مجــال إدارة وتنظيــم الحركــة المروريــة فــي الفعاليــات 
والمناســبات الكبــرى فــي إمــارة دبــي، وتأميــن وســائل النقــل 
ــة  ــى حرك ــة ع ــة المروري ــات الضبطي ــف حم ــي، وتكثي الجماع

ــكنية. ــق الس ــي المناط ــاحنات ف الش

النقــل  تأميــن وســائل  االجتماعــات مناقشــة  خــال  وجــرى 
الجماعــي، وتحديــدًا عربــات ومحطــات متــرو وتــرام دبــي، وذلــك 

اســتنادًا ألفضــل الممارســات العالميــة، كمــا ناقــش الجانبــان 
الــذي  دبــي  إمــارة  فــي  المروريــة  الحــوادث  إدارة  مشــروع 
يهــدف إلــى تقليــل الزمــن المســتغرق فــي إدارة الحــوادث 
االعتيــادي  لوضعهــا  المروريــة  الحركــة  وإعــادة  المروريــة، 
فــي أســرع وقــت ممكــن، وأكــدت الهيئــة أنهــا تســعى مــن 
الــذي  اللوجســتي،  الدعــم  تقديــم  إلــى  المشــروع  خــال 
ــال  ــن خ ــة، م ــوادث المروري ــاء إدارة الح ــرطة أثن ــه الش تحتاج
توفيــر طــرق بديلــة وإجــراء تحويــات مروريــه وغيرهــا، حيــث 
يتوقــع أن يســهم المشــروع فــي حــال تطبيقــه فــي خفــض 
مــن   %٢5 بنســبة  بهــا  المرتبطــة  والتكاليــف  االزدحامــات 
خــال الوصــول وإخــاء موقــع الحــادث فــي حوالــي ١٢ دقيقــة، 
وتقليــل الوقــت المســتغرق إلزالــة المركبــات المتضــررة مــن 
الطريــق، واكتشــاف الحــوادث والتدخــل الســريع قبــل حصــول 
ازدحامــات كبيــرة أو وقــوع حــوادث ثانويــة، إلــى جانــب تقديــم 
المســاعدة ألصحــاب المركبــات المتعطلــة مــن خــال إزالتهــا 
عــن المســارات الرئيســة، والتنســيق مــع أصحــاب المركبــات، 

ــة. ــورة فوري ــا بص إلزالته

الهيئة والشرطة تعززان تعاونهما 
عبر العديد من االجتماعات

عقــد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
وســعادة  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  فــي  المديريــن 
ــي،  ــرطة دب ــام لش ــد الع ــري القائ ــه الم ــه خليف ــد الل ــواء عب الل
العديــد مــن االجتماعــات التنســيقية التــي جــرى خالهــا بحــث 
ــار  ــد، ومس ــم الموح ــز التحك ــي مرك ــي ف ــرطة دب ــات ش احتياج
٢٠٢٠ لتمديــد الخــط األحمــر لمتــرو دبــي، إلــى موقــع معــرض 
إكســبو، إلــى جانــب موضــوع الســامة فــي تــرام دبــي، وإدارة 
الحــوادث المروريــة، وخفــض الســرعة عــى شــارعي الشــيخ 

ــارات. ــد واإلم ــن زاي ــد ب محم

ــاع األول،  ــتهل االجتم ــي مس ــر ف ــر الطاي ــعادة مط ــدم س وتق
بالتهنئــة لســعادة عبداللــه المــري، لنيلــه الثقــة الغاليــة مــن 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي )رعــاه 

اللــه( بتعيينــه قائــدًا عامــًا لشــرطة دبــي. 

كمــا ناقــش الجانبــان اســتراتيجية الســامة المروريــة فــي 
إمــارة دبــي، والمشــاريع التــي تعتــزم هيئــة الطــرق تنفيذهــا 

ــبو ٢٠٢٠. ــرض إكس ــي لمع ــتضافة دب ــم اس لدع
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أشــاد ســعادة مطــر الطايــر، بمبــادرة )بحــر دبــي( التــي أطلقتها 
ســلطة مدينــة دبــي الماحيــة، باعتبارهــا دعامــة أساســية 
ــري  ــاع البح ــن رواد القط ــيق بي ــاون والتنس ــر التع ــق أط لتوثي
مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص، لتعزيــز تنافســية دبــي 

ــًا. ــة عالمي ــة البحري ــدة للســياحة الترفيهي وجهــة رائ

ــر التنفيــذي  ــي، المدي ــر خــال اســتقباله عامــر عل وأكــد الطاي
فــي "ســلطة مدينــة دبــي الماحيــة" ضــرورة تكثيــف الجهــود 

التــي تضــع أسســًا متينــة  المشــتركة إلنجــاح "بحــر دبــي"، 
لارتقــاء بتنافســية دبــي عــى الخريطــة البحريــة العالميــة، 
مؤكــدًا دعــم الهيئــة للمبــادرة، مثمنــًا جهــود )ســلطة دبــي 
الماحيــة( فــي دفــع مســار التنميــة االقتصاديــة، عبــر تطويــر 
البنيــة التحتيــة والتشــريعية الازمــة، لبنــاء بيئــة بحريــة آمنــة 

وجاذبــة لألعمــال واالســتثمار.

)دبي المالحية( تكشف تفاصيل 
مبادرة )بحر دبي(

مــع  تفاهــم  مذكرتــي  والمواصــات  الطــرق  هيئــة  وقعــت 
 ،"PMI" المشــاريع  إدارة  ومعهــد  العالميــة  دبــي  موانــئ 
الســتمرار الجهتيــن فــي المشــاركة فــي تنظيــم منتــدى دبــي 
 ،)٢٠١9  -   ٢٠١٧( مــن  للفتــرة  المشــاريع  إلدارة  العالمــي 
ويأتــي توقيــع مذكرتــي التفاهــم تتويجــًا للنجــاح الكبيــر الــذي 
حققــه المنتــدى فــي دوراتهــا األربــع الســابقة، حيــث شــهدت 
ــزة  ــى لجائ ــدورة األول ــي ال ــن ف ــم الفائزي ــرة تكري ــدورة األخي ال

حمــدان بــن محمــد لابتكـــار فــي إدارة المشــاريع.

الطايــر  مطــر  ســعادة  دبــي(  )طــرق  عــن  المذكــرة  وقــع 
ــرق  ــة الط ــي هيئ ــن ف ــس المديري ــس مجل ــام ورئي ــر الع المدي
ــلطان  ــعادة س ــة س ــي العالمي ــئ دب ــن موان ــات، وع والمواص
أحمــد بــن ســليم رئيــس مجلــس اإلدارة الرئيــس التنفيــذي 
لمجموعــة موانــئ دبــي العالميــة، وعــن معهــد إدارة المشــاريع 
ســعادة مــارك النجلــي الرئيــس والمديــر التنفيــذي لمعهــد 

المشــاريع. إدارة 

)موانئ دبي( و)معهد المشاريع( 
شريكا )منتدى المشاريع(

اســتقبل ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، بمكتبــه ســعادة 
ــر العــام لمكتــب  ــن بشــر المدي الدكتــورة عائشــة بنــت بطــي ب
دبــي الذكيــة، وجــرى خــال االجتمــاع بحــث تعزيــز التنســيق 
والتعــاون بيــن الجانبيــن فــي مجــال دعــم مبــادرة البيانــات 
ــات  ــداف والغاي ــق األه ــا يحق ــي، بم ــارة دب ــي إم ــة ف المفتوح
مــن  الكثيــر  تبســيط  وبحــث  المشــتركة،  االســتراتيجية 
ــدف  ــتركة، به ــادرات المش ــن المب ــدد م ــذ ع ــراءات، وتنفي اإلج
ــر  إســعاد المتعامليــن، وتمكينهــم مــن إنجــاز معاماتهــم، عب

ــهولة. ــر وس ــكل يس ــة، ب ــات الذكي ــة الخدم باق

وتوجــه ســعادة مطــر الطايــر بالشــكر لمكتــب مدينــة دبــي 
الذكيــة، عــى التعــاون والتنســيق الكبيريــن مــع الهيئــة، فــي 
مختلــف المواضيــع التــي تتصــل بعمــل الجانبيــن، وبمــا يحقــق 

مشــيدًا  المشــتركة،  االســتراتيجية  والغايــات  األهــداف 
بالنتائــج الجيــدة لمذكــرة التفاهــم، التــي وقعتهــا الهيئــة، 
الذكيــة فــي  الدفــع  إحــدى وســائل  )نــول(  باعتمــاد بطاقــة 
مدينــة دبــي، ووضــع خريطــة طريــق للتوســع فــي اســتخدامات 

ــي. ــارة دب ــتوى إم ــى مس ــات ع ــع للخدم ــيلة دف ــول(، وس )ن

وأشــادت ســعادة الدكتــورة عائشــة بنــت بطــي بالتعــاون مــع 
الهيئــة، الــذي ســاهم فــي تعزيــز التواصــل والتكامــل مــن 
خــال الشــراكات الحكوميــة، لدعــم المبــادرات والمشــاريع 
للوصــول  التحــول  فــي  إيجابــًا  تســهم  التــي  االســتراتيجية، 

بمدينــة دبــي لتكــون األذكــى واألســعد عالميــًا

بحث تعزيز مجاالت التعاون مع 
شراكات  |   ١45)دبي الذكية( 
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مــع  تفاهــم  مذكــرة  والمواصــات  الطــرق  هيئــة  وقعــت 
البرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة UNDP، لتعزيــز التنســيق 
والتعــاون، لعقــد ورش عمــل خــال منتــدى دبــي العالمــي 
إلدارة المشــاريع، عــن إدارة المشــاريع اإلنســانية واإلنمائيــة.

والمواصــات  الطــرق  هيئــة  عــن  التفاهــم  مذكــرة  وقــع 
ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن 

فــي الهيئــة، وعــن البرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة ســعادة 
المتحــدة  االمــم  لبرنامــج  المقيــم  الممثــل  مورينــج  فــرود 

اإلنمائــي، فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

األمم المتحدة تدعم 
)منتدى المشاريع(

وقعــت هيئــة الطــرق والمواصــات اتفاقيــة تعاون مع شــركة 
ــائقين  ــركاب بالس ــط ال ــة: )رب ــي تقني ــًا ف ــدة عالمي ــر( الرائ )أوب
بنقــرة زر واحــدة(، لدراســة طــرح منتجــات جديــدة فــي التنقــل 
احتياجــات  وتلبيــة   ،٢٠٢١ دبــي  رؤيــة  لدعــم  االقتصــادي 
المتعامليــن فــي البحــث عــن حلــول نقــل بتكلفــة مناســبة، 
بمــا يســهم فــي تقليــل عــدد المركبــات عــى الطــرق، وتقديــم 
)الليموزيــن(،  الفاخــرة  بالمركبــات  الــركاب  نقــل  خدمــات 
ومركبــات األجــرة عــن طريــق وســائل االتصــال، والوســائط 
اإللكترونيــة والتطبيــق الذكــي، وفقــًا لقوانيــن عمــل مركبــات 
األجــرة والليموزيــن فــي إمــارة دبــي، وذلــك عبــر أكثــر مــن ١4 
ألــف مركبــة أجــرة وليموزيــن فــي دبــي، منهــا 984١ مركبــة 

أجــرة و 4٧٠٠ مركبــة ليموزيــن.

ــة(  ــي الذكي ــات و)دب ــرق والمواص ــة الط ــن هيئ ــت كل م وقع
الحــرة  –)المنطقــة  للســيليكون  دبــي  واحــدة  وســلطة 
ــة( وديــرك لألنظمــة، مذكــرة تفاهــم  التكنولوجيــة المتكامل
لتوظيــف التكنلوجيــا المتطــورة للــذكاء االصطناعــي لمنــع 

حــوادث الطــرق.

وتواكــب االتفاقيــة اســتراتيجية دبــي الذكيــة لبنــاء المــدن 
ــاة،  ــي: الحي ــة وه ــداف رئيس ــى 6 أه ــز ع ــي ترتك ــة، الت الذكي

والتنقــل،  والبيئــة  والحوكمــة،  واالقتصــاد،  والمجتمــع، 
حيــث تعــزز دبــي الذكيــة ومــن خــال هــذه االتفاقيــة أهميــة 
ــذكاء االصطناعــي للوقايــة مــن حــوادث الطــرق،  اســتخدام ال
عبــر حشــد جهــود الجهــات المعنيــة باالتفاقيــة، واالســتفادة 
تســهيل  خــال  مــن  لديهــا،  القــوة  ونقــاط  مواردهــا  مــن 
لتحقيــق  المبتكــرة  واألفــكار  المعلومــات  تبــادل  عمليــات 

أهــداف اتفاقيــة الشــراكة. 

توظيف الذكاء الصناعي 
في منع الحوادث  

ــرطة  ــس الش ــب رئي ــان، نائ ــي خلف ــق ضاح ــي الفري ــهد معال ش
واألمــن العــام بدبــي، وســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام 
ورئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، 
الحمايــة والســامة  لتأميــن  تفاهــم  توقيــع مذكــرة  حفــل 

النقــل والمواصــات ومســتخدميها ومنشــآتها. لقطــاع 

وقــع المذكــرة عــن الهيئــة الســيد ناصــر بوشــهاب المديــر 
المؤسســية،  والحوكمــة  االســتراتيجية  لقطــاع  التنفيــذي 
ــر إدارة  ــور مدي ــعيد الحثب ــد س ــد عبي ــي العقي ــرطة دب ــن ش وع

المواصــات. أمــن 

الهيئة والشرطة تعززان سالمة 
)النقل والمواصالت(

اتفاقية مع )أوبر( لطرح منتجات
نقل جديدة 
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"فيليبــس"  شــركة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  الهيئــة  وقعــت 
الذكيــة  اإلضــاءة  مجــال  فــي  عالميــًا  الرائــدة  المتخصصــة 
والموفــرة للطاقــة، بهــدف التعــاون فــي مجــاالت تكنولوجيــا 

الطاقــة.  وترشــيد  اإلنــارة 

"فيليبس" تساهم في تمكين 
اإلضاءة الذكية

مسارات ذكية في المدينة 
التكنولوجية 

حجز ليموزين "تاكسي دبي"
عبر "أوبر" 

خــال مشــاركتها، فــي فعاليــات معــرض ســوق الســفر العربــي 
لعــام ٢٠١٧، وقعــت مؤسســة تاكســي دبــي اتفاقيــة مــع 
شــركة "المــا ديــزرت تــورز" إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال 

لمركبــات  الشــركة  اســتخدام  بهــدف  الســياحية،  الرحــات 
إطــار  فــي  الســياحي،  نشــاطها  فــي  وســائقيها  الليموزيــن 

إطــاق المؤسســة لخدمــة الجــوالت الســياحية.

وقعــت الهيئــة مذكــرة تفاهــم مــع مختبــر أبحــاث النقــل – تــي 
آر آل، وذلــك فــي إطــار تعزيــز التعــاون فــي مجــال البحــوث، 
ــة  ــا بمواصل ــة، والتزامه ــي الهيئ ــكار ف ــة االبت ــر سياس لتطوي
األخــذ  مــع  االبتــكار،  لتطويــر مســيرة  المختلفــة،  األبحــاث 

بعيــن االعتبــار، بســعادة النــاس هدفــا رئيســا، يأتــي فــي 
مــن  متنوعــة  باقــة  تقديــم  خــال  مــن  أولوياتهــا،  مقدمــة 
للمجتمــع  المطروحــة  واإللكترونيــة،  الذكيــة  الخدمــات 

شــرائحه. بمختلــف 

)الليموزين( في خدمة 
الجوالت السياحية

)مختبر أبحاث النقل( يدعم 
االبتكار في الخدمات 

أطلقــت الهيئــة وســلطة واحــة دبــي للســيليكون، شــراكة 
اســتراتيجية رائــدة عبــر مذكــرة تفاهــم، تلتزمــان بموجبهــا 
بتعزيــز مفهــوم التنقــل الذكــي فــي دبــي، وتخصيــص مســارات 
لحركــة المركبــة الذكيــة ذاتيــة القيــادة فــي منطقــة واحــة 

دبــي للســيليكون.

وقعــت مؤسســة تاكســي دبــي اتفاقيــة مــع شــركة أوبــر 
العالميــة المتخصصــة فــي خدمــات نقــل الــركاب، بحيــث تتيــح 
هــذه االتفاقيــة إمكانيــة حجــز مركبــات الليموزيــن التابعــة 
لمؤسســة تاكســي دبــي، مــن خــال تطبيــق أوبــر، وتقــدم مــن 
خالــه خدمــات المركبــات الفارهــة بســائقين متميزيــن وعــى 

درايــة كافيــة بطرقــات اإلمــارة.
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الطــرق  هيئــة  فــي  العامــة  المواصــات  مؤسســة  وّقعــت 
والمواصــات اتفاقيــة خصخصــة تدريــب ســائقي نقــل الــركاب 
مــع معهــد اإلمــارات للســياقة وذلــك مــن منطلــق حــرص 
تعزيــز  خــال  مــن  الممارســات  أفضــل  تبنــي  عــى  الهيئــة 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وتهــدف االتفاقيــة 
إلــى االرتقــاء بجــودة التدريــب مــن خــال التطويــر والتحديــث 
المســتمر واســتحداث برامــج جديــدة لدعــم متطلبــات أنشــطة 

ــي. ــارة دب ــي إم ــركاب ف ــل ال نق

وقعــت الهيئــة مــع جامعــة زايــد بدبــي مذكــرة تفاهــم، يجــري 
بموجبهــا رعايــة الهيئــة ألصحــاب الهمــم مــن طالبــات الجامعــة 
المواطنــات، وذلــك فــي مجــال التخصصــات الدراســية ذات 
ــب  ــا التــي يحصــل عليهــا الطال ــر المزاي ــة بعملهــا، وتوفي الصل

مجاالتهــا  فــي  للخريجــات  وظائــف  توفيــر  مــع  المبتعــث، 
المعنيــة والمتخصصــة، فــي إطــار اســتراتيجيتها الراميــة إلــى 
تقديــم الدعــم لهــذه الفئــة وفــق توجهــات مبــادرة "مجتمعــي.. 

ــيدة.  ــا الرش ــا حكومتن ــي أطلقته ــع" الت ــكان للجمي م

مــع  تعــاون  اتفاقيــة  والمواصــات،  الطــرق  وقعــت هيئــة 
موانــئ دبــي العالميــة – إقليــم اإلمــارات، لتقديــم المســاندة 
وترخيــص  تصاريــح  إصــدار  خدمــات  مجــال  فــي  والدعــم، 
تحقيــق  إلــى  الهيئــة،  ســعي  إطــار  فــي  وذلــك  الســائقين، 
التكامــل والتنســيق والتعــاون مــع هيئات ومؤسســات إمارة 

دبــي، بمــا يحقــق رؤيــة وتوجهــات حكومــة دبــي الرشــيدة.

وقعــت الهيئــة اتفاقيــة مــع مركــز دبــي للســلع المتعــددة، 
التجــارة  مجــال  فــي  العالــم،  فــي  الرائــدة  الحــرة  المنطقــة 
والمشــاريع، المطــور الرئيــس لمنطقــة أبــراج بحيــرات جميــرا 
، فــي  الــزوار  فــي دبــي، إلدارة وتشــغيل مواقــف مركبــات 
ــي  ــف ف ــم المواق ــدف تنظي ــرا، به ــرات جمي ــراج بحي ــة أب منطق
المنطقــة، التــي باتــت تشــهد نســبة إشــغال مرتفعــة، إلــى 
جانــب توفيــر أكبــر عــدد ممكــن مــن المواقــف للمســتخدمين. 

وّقعــت الهيئــة وشــركة ســيمنس – الشــرق األوســط مذكــرة 
ــذه  ــد ه ــي، وتع ــي دب ــة ف ــس للهيئ ــى الرئي ــي المبن ــم ف تفاه
المذكــرة خطــوة نوعيــة، تعــزز عمليــا مبــادرة الطباعــة ثاثيــة 
األبعــاد المطبقــة فعليــا فــي الهيئــة، وهــو مــا يهــدف إلــى 
توســيع وزيــادة توفيــر مصــادر قطــع الغيــار لمتــرو دبــي، 
والحــد مــن مشــكات التقــادم، وتحســين الحصــول عــى قطــع 

ــن. ــزات أحس ــل ومي ــأداء أفض ــنة، ب ــار محّس غي

مذكرة تفاهم لتطوير 
)ثالثية األبعاد(

اتفاقية مع موانئ دبي لتسهيل 
تصاريح السائقين

خدمات مواقف لـ )دبي للسلع(  

مذكرة تفاهم ترعى
)صاحبات همم( جامعة زايد

اتفاقية لتدريب سائقي 
نقل الركاب
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وتــرأس ســعادة رئيــس مجلــس المديريــن اجتماعــات مجلــس 
)مســار ٢٠٢٠(، الــذي يضــم رؤســاء مجالــس اإلدارة وكبــار 
ــى تنفيــذ  ــذي يتول المســؤولين فــي تحالــف )إكســبولينك(، ال
مشــروع مســار ٢٠٢٠ لتمديــد الخــط األحمــر لمتــرو دبــي مــن 
ــى موقــع معــرض إكســبو  ــاور« إل ــد ت ــر أن محطــة »نخيــل هارب
االجتماعــات  هــذه  ــقد  ـُ وتع كيلومتــرًا،   ١5 بطــول   ٢٠٢٠
بصــورة دوريــة كل ثاثــة أشــهر جــزءًا مــن اســتراتيجية الهيئــة، 
ــزام  ــروع وااللت ــذ المش ــة، لتنفي ــرارات الضروري ــاذ الق ــي اتخ ف

ــروع. ــذ المش ــدد لتنفي ــي المح ــدول الزمن بالج

ديمتــري  مــع  بمكتبــه،  الطايــر  مطــر  ســعادة  واســتعرض 
جــور كوتــي نائــب رئيــس أوبــر ومديرهــا فــي أوروبــا والشــرق 
األوســط وإفريقيــا تلبيــة احتياجــات المتعامليــن، فــي البحــث 

ــبة.  ــة مناس ــل بتكلف ــول نق ــن حل ع

وأشــاد ســعادته - خــال اســتقباله عــددا مــن مديــري إدارات 
الهيئــة - بجهــود فريــق العمــل فــي الهيئــة، الــذي يقــف خلــف 
مختلــف  فــي  الهيئــة  تحققهــا  التــي  والنجاحــات  اإلنجــازات 

المجــاالت.

واســتقبل ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلس 
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، بمكتبــة ســعادة 

أكيمــا أوميــزاوا القنصــل العــام اليابانــي.

مطر الطاير خال استقباله الوفد التايواني.

وفود محلية وعربية وأجنبية 
تزور الهيئة 

ــر العــام، ورئيــس مجلــس  ــر المدي التقــى ســعادة مطــر الطاي
بالعديــد مــن  الطــرق والمواصــات،  المديريــن، فــي هيئــة 
الهيئــة،  زارت  التــي  واألجنبيــة  والعربيــة  المحليــة  الوفــود 
بهــدف تعزيــز التعــاون، وتبــادل الخبــرات، واالســتفادة مــن 

تجــارب الهيئــة الناجحــة، واإلنجــازات التــي حققتهــا. 

فقــد تــرأس ســعادته بصفتــه رئيســا لمجلــس أمنــاء جائــزة 
اجتمــاع  المشــاريع،  إدارة  فــي  بــن محمــد لابتــكار  حمــدان 
المجلــس بحضــور ســعادة الدكتــور عيســى محمــد البســتكي 
رئيــس جامعــة دبــي، نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء، وســعادة 
الدكتــور عــارف ســلطان الحمــادي، مديــر جامعــة خليفــة نائــب 
الرئيــس التنفيــذي، وســعادة ســيف عبــد اللــه العليلــي المديــر 
التنفيــذي لمؤسســة دبــي للمســتقبل، وســعادة هــدى نعيــم 
الهاشــمي مســاعد المديــر العــام لاســتراتيجية واالبتــكار فــي 
مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء، وناصــر حمــد بــو شــهاب المديــر 
التنفيــذي لقطــاع االســتراتيجية والحوكمــة المؤسســية فــي 

الهيئــة، وليــى محمــد فريــدون مديــر اإلدارة التنفيــذي لمكتب 
المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن فــي الهيئــة، عضــوة 

مجلــس األمنــاء واألميــن العــام للجائــزة.

ــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن  واســتقبل ســعادة المدي
وفــدًا تايوانيــًا برئاســة ســعادة الســيدة شــين شــو عمــدة 
عابــد  مجــدي  ســعادة  واســتقبل  كاوشــيونغ،  مقاطعــة 
القنصــل الفرنســي فــي دبــي، واســتقبل وفــدًا أمريكيــًا برئاســة 
ســعادة بريــان كينيــر نائــب عمــدة مقاطعــة كولومبيا لشــؤون 
بيــري  بيفرلــي  بحضــور  االقتصاديــة،  والتنميــة  التخطيــط 
المستشــارة الخاصــة لعمــدة مقاطعــة كولومبيــا األمريكيــة، 

ــة. ــي الهيئ ــؤولين ف ــن المس ــدد م وع

واســتقبل ســعادة مطــر الطايــر ســعادة عــارف اميجــن مديــر 
الســيد  بحضــور   ،IETT اســطنبول فــي  النقــل  عــام شــركة 
ــه. ــق ل ــد المراف ــام، والوف ــر الع ــب المدي ــك نائ ــن اوزجيلي حس

رئيس مجلس المديرين خال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء  جائزة حمدان بن محمد لابتكار في إدارة المشاريع.
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الطاير خال اجتماعه مع الوفد األمريكي.  

مطر الطاير خال استقباله الوفد التركي.

المدير العام يترأس مجلس )مسار ٢٠٢٠(.

مطر الطاير خال استقباله القنصل الفرنسي.

الطاير خال استقباله ديمتري. الطاير خال استقباله القنصل الياباني.

مطر الطاير خال استقباله عددًا من مديري إدارات الهيئة.

التقرير السنوي 2017
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ــة  ــدة مدين ــد عم ــل فيل ــد كيم ــعادة ديفي ــتقبال س ــال اس خ
ــه، قدمــت  ــر، والوفــد المرافــق ل ليــون، لســعادة مطــر الطاي
ليــى فريــدون المديــر التنفيــذي لمكتــب المديــر العــام ورئيس 
األمنــاء  مجلــس  عضــوة  الهيئــة  فــي  المديريــن  مجلــس 

ــار فــي إدارة  واألميــن العــام لجائــزة حمــدان بــن محمــد لابتكـ
المشــاريع، عرضــًا عــن الجائــزة التــي يبلــغ مجمــوع جوائزهــا 

حوالــي مليونــي درهــم )55٠ ألــف دوالر(.

األناقة الفرنسية تضفي رونقها 
عىل قطارات )مسار 2020(

زار وفــد مــن هيئــة الطــرق والمواصــات، برئاســة ســعادة 
مطــر الطايــر، المديــر العــام رئيــس مجلــس المديريــن فــي 
ــة تفقديــة للوقــوف عــى  الهيئــة، جمهوريــة فرنســا، فــي جول
ســير عمــل تصنيــع 5٠ قطــارا جديــدا لمتــرو دبــي فــي مصنــع 
شــركة "ألســتوم" الفرنســية ضمــن مشــروع مســار ٢٠٢٠.  

وأجــرت الهيئــة بعــض اإلضافــات والتعديــات عــى التصميــم 
الداخلــي لعربــات المتــرو، ومنهــا تخصيــص العربــة األخيــرة 
للنســاء واألطفــال، واإلبقــاء عــى جــزء مــن العربــة األولــى 
للدرجــة الذهبيــة، ُخصصــت باقــي العربــات للدرجــة الفضية، مع 
إعــادة توزيــع المقاعــد بطريقــة عرضيــة فــي الدرجــة الذهبيــة، 
وطوليــة فــي الدرجــة الفضيــة وعربــة النســاء واألطفــال، مــع 
اإلبقــاء عــى الشــكل الخارجــي للقطــارات كمــا هــو حاليــا فــي 
عربــات متــرو دبــي، وذلــك حفاظــًا عــى الهويــة التصميميــة 

ــدى الجمهــور. ــه المعروفــة ل ــي باســتخدام ألوان لمتــرو دب

وشــملت اإلضافــات الجديــدة تحديــث التصاميــم دون التأثيــر 
فــي الهويــة مــن خــال إدخــال تصاميــم جديــدة للمقابــض، 
واإلضــاءة، ومواقــع شاشــات اإلعانــات الرقميــة، كمــا جــرى 
وضــع خريطــة ديناميكيــة مضــاءة لخــط المتــرو ومحطاتــه، 
واســتخدام نظــام اإلضــاءة الحديثــة الموفــر للطاقــة، وتعديــل 
ُيمكــن  بحيــث  لألمتعــة،  المخصصــة  المنطقــة  تصميــم 
اســتخدامها لوقــوف الــركاب، فضــًا عــن تحســين تصميــم 
العربــات،  داخــل  "المّســكات"  المقابــض  وعــدد  ومواقــع 
واســتخدام أجهــزة العــرض الرقميــة الحديثــة لإلعانــات، وخيار 
توزيــع المقاعــد عــى جانبــي القطــار، وزيــادة عــرض الممــر بيــن 
ــاب  ــا ألصح ــدة ماءمته ــات الجدي ــي العرب ــي ف ــات، وروع العرب

الهمــم، وســهولة وســرعة دخــول وخــروج الــركاب.

التعريف بجائزة حمدان بن محمد 
لالبتكـار 

التقرير السنوي 2017
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وقعــت هيئــة الطــرق والمواصــات مذكــرة تفاهــم مع شــركة 
)نيــو ســيتيز( التــي تجمــع شــبكة عالميــة مــن قــادة القطاعيــن 
العــام والخــاص والمبتكريــن فــي مســتقبل التنقــل الحضــري، 
لتعزيــز التعــاون الموجــه لجعــل المــدن أكثر شــمولية ومتصلة 

وصحيــة ونابضــة بالحيــاة.

وقــع المذكــرة عــن الهيئــة ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام 
رئيــس مجلــس المديريــن فــي الهيئــة، فيمــا وقعهــا مــن جانــب 
ــركة  ــذي لش ــس التنفي ــانت الرئي ــون روس ــعادة ج ــركة س الش

نيــو ســيتيز.

زار ســعادة مطــر الطايــر والوفــد المرافــق لــه، عــددا مــن 
هيبرلــوب  شــركة  زار  حيــث  والشــركات،  المؤسســات 
التكنولوجيــا  واختبــارات  تجــارب  عــى  اطلــع  كمــا  ون، 
الخاصــة بالنظــام، وزار وفــد الهيئــة شــركة جــي أم كــروز 
المتخصصــة فــي المركبــات ذاتيــة القيــادة، كمــا زار الوفــد 
شــركة ســبيس إكــس وموقــع حفــر األنفــاق الجديــد فــي 

لــوس أنجلــوس.

واجتمــع ســعادة مطــر الطايــر مــع ســعادة الــون مســاك 
الرئيــس التنفيذي لشــركة تســا، وســعادة نينا هاتشــغن 
فــاوش  آلــن  وســعادة  أنجلــوس،  لــوس  عمــدة  نائــب 

ــة. ــات العام ــي للمواص ــاد العالم ــام لاتح ــن الع األمي

إطالق )تحدي دبي العالمي 
للتنقل ذاتي القيادة(

كوموشــن(  أنجلــوس  )لــوس  مؤتمــر  فــي  الهيئــة  شــاركت 
بمدينــة لــوس أنجلــوس االمريكيــة، الــذي اســتقطب رؤســاء 
مصنعــي  وكبــار  العالميــة،  والمواصــات  النقــل  هيئــات 
الناشــئة،  والشــركات  الخاصــة،  والشــركات  التكنولوجيــا، 
ومصنعــي وســائل النقــل، وهــو مــن أهــم المنصــات العالميــة 
لمســتقبل التنقــل، ويهــدف إلــى إحــداث تغييــر جــذري فــي 
ــول تكنولوجيــة للتنقــل  وســائل التنقــل المدنيــة، وإيجــاد حل

فــي المناطــق الحضريــة.

وتــرأس ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
المديريــن فــي الهيئــة، وفــد الهيئــة المشــارك فــي المؤتمــر، 
الــذي افتتحــه معالــي ايريــك جارســيتي عمــدة لــوس أنجلــوس، 
بحضــور ســعادة جــون روســانت الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
نيــو ســيتيز، ومســؤولي النقــل والمواصــات فــي مختلــف 

دول العالــم.

الرئيســة  الجلســة  فــي  مشــاركته  خــال  الطايــر  وأطلــق 
ــذي  ــادة، ال ــي القي ــل ذات ــي للتنق ــي العالم ــدي دب ــر، تح للمؤتم
األبحــاث  للشــركات ومراكــز  عالميــة  أكبــر منصــة  ســيكون 
والتطويــر لتنفيــذ ســيناريوهات وتطبيقــات هــذه التقنيــة 
ــابقة  ــو مس ــي ه ــدي دب ــى أن تح ــيرًا إل ــي، مش ــوارع دب ــى ش ع
عالميــة تهــدف إلــى تشــجيع الصناعــات الرائــدة فــي مجــال 
التنقــل ذاتــي القيــادة لحــل المشــاكل القائمــة حاليــًا مثــل 
ــائل  ــتخدمي وس ــدد مس ــاض ع ــة، وانخف ــات المروري االزدحام
المواصــات العامــة، وتحــدي الميــل األول واألخيــر لوصــول 
ــل  ــاق التنق ــيع نط ــك توس ــة، وكذل ــم النهائي ــركاب لوجهاته ال
ــة  ــات رئيس ــاث فئ ــى ث ــابقة ع ــوزع المس ــادة، وتت ــي القي ذات

هــي نقــل الجمهــور، ونقــل البضائــع، واإلبــداع.
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 )الهيئة( تطلع عىل أحدث 
تقنيات المركبات ذاتية القيادة

اطلــع وفــد مــن الهيئــة ومؤسســة دبــي المســتقبل، فــي 
االمريكيــة،  المتحــدة  بالواليــات  ميلــون  كارنيجــي  جامعــة 
وفــرع فــي شــركة أوبــر هنــاك، عــى أحــدث األبحــاث والتقنيــات 
ــداد  ــروع إع ــن مش ــك ضم ــة، وذل ــات الذكي ــال المركب ــي مج ف

اســتراتيجية دبــي للتنقــل عبــر المركبــات ذاتيــة القيــادة.

وتأتــي الزيــارة ضمــن خطــة عمــل المشــروع القائــم، المعتمــدة 
مــن قبــل قيــادة الهيئــة، بعــد إطــاق حكومــة دبــي الرشــيدة 
دبــي  فــي  التنقــل  رحــات  مــن   %٢5 تحويــل  الســتراتيجية 
إلــى ذاتيــة القيــادة بحلــول العــام ٢٠3٠، كمــا تهــدف إلــى 
الذكيــة  المركبــات  بتطــورات مجــال  الهيئــة  تعزيــز معــارف 
جامعــة  مختبــرات  انتجتهــا  التــي  المختلفــة،  والتطبيقــات 
كارنيجــي ميلــون، واالطــاع عــى أفضل الممارســات المرتبطة 

ــار. ــذا اإلط ــي ه ــادة ف ــي القي ــل ذات ــتراتيجية التنق باس

ــل،  ــير العم ــى س ــة ع ــي الهيئ ــارات ف ــة القط ــت مؤسس اطلع
وااللتــزام بالمواصفــات التقنيــة، فــي إعــداد قوالــب الصــب 
للقطــع الخرســانية الخاصــة بجــدران أنفــاق مشــروع مســار 
٢٠٢٠، التــي يجــري تصنيعهــا فــي جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة. 

ــارة وفــد تقنــي مــن مؤسســة القطــارات  جــاء ذلــك، خــال زي
لكوريــا الجنوبيــة، للتأكــد مــن ســير العمــل الجــاري هنــاك 
والتــزام المصنــع بشــروط ومتطلبــات ومواصفــات مشــروع 
"مســار ٢٠٢٠"، حيــث عايــن الوفــد وفحــص دقــة وجــودة 
التصنيــع لقوالــب الصــب، ودقــة التجميــع النهائــي وتطابقهــا 

مــع مواصفــات المشــروع.  ــة  ــتوم العالمي ــركة ألس ــارات ش ــة القط ــن مؤسس ــد م زار وف
فــي العاصمــة الفرنســية باريــس، وهــي أحد شــركاء مؤسســة 
فــي  الرائــدة  العالميــة  الشــركات  مــن  وواحــدة  القطــارات، 
ــار  ــي إط ــك ف ــارات، وذل ــة القط ــر أنظم ــة وتطوي ــال صناع مج
ــول  ــل الحل ــى أفض ــاع ع ــى االط ــة ع ــتمر للهيئ ــرص المس الح

وأكثرهــا تقدمــا وابتــكارا، لتوســيع وتعزيــز شــبكة النقــل 
الجماعــي، خاصــة المتــرو فــي إمــارة دبــي، مــن خــال التعــاون 

ــن. ــركائها العالميي ــع ش ــق م الوثي

زار وفــد مــن الهيئــة، ضــم مختصيــن بمؤسســة القطــارات، 
مقــر    ،)٢٠٢٠ )مســار  مشــروع  ومقــاول  واستشــاري 
الشــركة اإليطاليــة التــي تتولــى تصنيــع وتوريــد نظــام 
المخصصــة لألعمــال اإلنشــائية  الشــد،  المــواد ســابقة 

ــة  ــز المطاطي ــد الركائ ــع وتوري ــارات، وتصني ــور القط لجس
منشــآت  فــي  الســتخدامها  وذلــك  والمقــّواة،  المرنــة 

.)٢٠٢٠( مســار  مشــروع 

تصنيع األنظمة الخرسانية 
لـ)مسار 2020( في إيطاليا 

)القطارات( تطلع عىل 
شبكة مترو باريس

جاهزية القوالب الخرسانية ألنفاق 
"مسار 2020"
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جائزة حمدان بن محمد لالبتكار 
تستعرض في إيطاليا

شــاركت الهيئــة فــي مؤتمــر معهــد إدارة المشــاريع العالمــي 
لمنطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا وأوروبــا، الــذي ُعقــد فــي 
العاصمــة اإليطاليــة رومــا، وذلــك فــي إطــار الترويــج العالمــي 
المشــاريع،  إدارة  فــي  لابتــكار  محمــد  بــن  حمــدان  لجائــزة 
ــن بهــا خــال  ــى التــي أعلنــت أســماء الفائزي فــي دورتهــا األول
الــدورة الرابعــة لمنتــدى دبــي العالمــي إلدارة المشــاريع الــذي 
ــاء  ــة كهرب ــع هيئ ــاون م ــر 2017، بالتع ــهر نوفمب ــي ش ــم ف أقي
وميــاه دبــي وشــركة إعمــار العقاريــة، ومعهــد إدارة المشــاريع 
"IMP "، ومجموعــة موانــئ دبــي العالميــة، وذلــك تحت شــعار: 

)نصنــع الفــرق(.

)النقل البحري( في بلجيكا

اطلعــت هيئــة الطــرق والمواصــات عــى أفضــل الممارســات 
فــي  التحتيــة،  والبنيــة  المحطــات  فــي تصاميــم  العالميــة، 
ــكا،  ــة بلجي ــرب بمملك ــة أنتوي ــي مدين ــري ف ــل البح ــال النق مج
ألهميــة  وإدراكهــا  الهيئــة،  اســتراتيجية  إطــار  فــي  وذلــك 

آخــر  إلــى  والتعــرف  الشــأن  ذات  الدوليــة  الخبــرات  تبــادل 
المســتجدات العالميــة فــي مختلــف المجــاالت ذات الصلــة، 
باالتحــاد  البحــري  النقــل  لجنــة  عضويــة  تفعيــل  عــن  فضــًا 

العامــة.  . للمواصــات  العالمــي 

)النقل البحري( تشارك في 
)اإلنترفيري( بكرواتيا

مؤتمــر  فــي  والمواصــات  الطــرق  هيئــة  شــاركت 
اإلنترفيــري رقــم 4٢ فــي جمهوريــة كرواتيــا، واطلعــت عــى 
آخــر المســتجدات العالميــة، ذات الصلــة بتصنيــع وتشــغيل 

"الفيــري"، وذلــك فــي إطــار خطتهــا االســتراتيجية الراميــة 
إلــى التعــرف إلــى أفضــل الممارســات والتجــارب العالميــة، 

فــي كل المجــاالت ذات الصلــة.

المشاركة في مؤتمر في كندا

ــا عمــل ـ فــي  ــة بفعاليــات مختلفــة ـ منهــا ورقت شــاركت الهيئ
للمواصــات  العالمــي  لاتحــاد  والســتين  الثانــي  المؤتمــر 
والمعــرض المصاحــب، فــي مدينــة مونتريــال الكنديــة فــي 
الفتــرة مــن ١5–١٧ مايــو ٢٠١٧ تحــت شــعار: )قيــادة التحــّول 
ــت  ــعة ضم ــاركة واس ــدث مش ــهد الح ــل(، وش ــال النق ــي مج ف
)٢5٠٠( شــخص مــن )8٠( بلــدا، وشــارك فــي المؤتمــر )38٠( 

عارضــا   )33٠( المصاحــب  المعــرض  فــي  وشــارك  متحدثــا، 
ــاحة )٢5(  ــى مس ــاركتهم ع ــدت مش ــث امت ــدا حي ــن )3٠( بل م
ألــف متــر مربــع، فيمــا غطــى وقائــع الحــدث )١٠٠( مؤسســة 
صحفيــة وإعاميــة، وُيعــُد الحــدث مــن ضمــن أكبــر المؤتمــرات 

مــن نوعــه فــي تاريــخ االتحــاد.  

المؤتمــر  فــي  عمــل  ورقتــي  القطــارات،  مؤسســة  قّدمــت 
مشــاركة  شــهد  الــذي   ،٢٠١٧ لنــدن  فــي  للمتــرو  العالمــي 
واســعة مــن قبــل عــدد مــن الخبــراء والمختصيــن وصّنــاع القرار 

مــن الــدول المتقّدمــة فــي هــذا المجــال. 

)رحلة دبي في النقل بالقطارات(
في مؤتمر عالمي بلندن

التقرير السنوي 2017

شراكات  |   ١63شراكات  |   ١6٢



)الشرطة( تزور )االستثمار( وتطلع عى تجربة الشراكة.

وفد سعودي يزور مؤسسة المرور والطرق.  

ناصر بو شهاب في صورة تذكارية مع وفد وزارة الصحة.

واإلدارات،  والمؤسســات،  القطاعــات،  مختلــف  حرصــت   
الحكوميــة،  الجهــات  مــع  التواصــل  عــى  للهيئــة،  التابعــة 

الخبــرات، وتعزيــز  لتبــادل  والخاصــة، فــي إطــار سياســتها، 
المجتمــع. جهــات  مختلــف  مــع  الشــراكات، 

)الداخلية( تطلع عى الرقابة الذكية في )الترخيص(.

اجتماع تنسيقي بين المرور والطرق وشرطة دبي.

التواصل المستمر مع الشركاء
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"اإلقامة وشؤون األجانب" تطلع عى أفضل ممارسات الحوكمة. 

وفد من رأس الخيمة يزور )تدريب وتأهيل السائقين(.وفد نرويجي يزور الهيئة.

)النسائية( تستضيف وفودا )نسائية(.

بحث مجاالت التعاون التقني مع )إريكسون(.

)األصول والممتلكات( تستقبل وفدا من )إينوك(.

خال اللقاء مع وفد ديوا.
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)دبي لإلعام( تشاهد أفضل ممارسات )المعرفة واالبتكار(.

)االتحادية للمواصات( تطلع عى أفضل ممارسات )المتعاملين(. )الخدمات اإلدارية( تستقبل وفدا شرطيا.

تبادل الخبرات بين وزارة "الموارد البشرية" و"التدقيق".
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عام الخير

تلقفت هيئة الطرق والمواصات إعان 
عام   2017 عام  جعل  الرشيدة  حكومتنا 
إلبراز  إضافيا  حافزا  منه  لتجعل  الخير 

جهودها في هذا المجال. 

قراءة

والمواصات  الطرق  هيئة  استثمرت 
إعان حكومتنا الرشيدة جعل عام 2016 
إضافيا  حافزا  منه  لتجعل  القراءة  عام 
إلبراز جهودها في هذا المجال لسنوات 

ممتدة وليس لعام واحد فقط.

ابتكار

حكومة  أنا  إذن:  مبتكرة،  حكومة  )أنــا 
السمو  صاحب  أقــوال  من  مــوجــودة(. 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 

مجلس الوزراء حاكم دبي )رعاه الله(.

سعادة 

بعد أن اتخذت هيئة الطرق والمواصات 
وجعلت:  ــادة،  ــع ــس ال بتحقيق  ــرارا  ــ ق
االستراتيجية  غايتها  الناس(  )إسعاد 
أقصى  وبذلت  العمل  واصلت  الثالثة، 
معها  يتعامل  من  كل  لجعل  جهودها، 

سعيدا.

عام )زايد( استكمال لعام تميز
)الخير( وإشراق لوجه الوطن

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رســميًا وشــعبيًا،  احتفــت دول
بإعــان صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
يصــادف  الــذي   2018 عــام  اللــه،  حفظــه  الدولــة،  رئيــس 
بــن  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  لمولــد  المئويــة  الذكــرى 
ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، ليكــون مناســبة وطنيــة 

تحــت شــعار )عــام زايــد(.

الــوزراء  ومعالــي  الشــيوخ  الســمو  أصحــاب  وثّمــن 
زايــد(،  )عــام   2018 اختيــار  والمواطنــون  والمســؤولون 
مؤكديــن أن القــرار يحمــل رســالة جوهرهــا العرفــان والوفــاء 
المؤســس،  القائــد  أرســى ركائزهــا  لمســيرة خيــر ونمــاء، 
ــد ملهــم بنــى  ــد نهضــة عــز نظيرهــا، وقائ ــّق االحتفــاء برائ فُح

البنيــان. شــامخة  األركان  راســخة  دولــة 

ومواطنيــن،  ومســؤولين  شــيوخًا  الوطــن،  أبنــاء  وأجمــع 
زايــد اإلنســاني والقيــادي هــو ملــك  عــى أن إرث الشــيخ 
ألبنــاء اإلمــارات وللبشــرية جمعــاء، وأن »عــام زايــد« مبــادرة 
ســامية لوضــع هــذا اإلرث فــي إطــاره المؤسســي، ليبقــى 

تاريخــًا خالــدًا فــي ذاكــرة الشــعوب. 

ــد  ــدة لقائ ــة فري ــد قصــة نجــاح، وتجرب وأكــدوا أن مســيرة زاي
اســتثنائي، يجــب أن تنقــل مــن جيــل إلــى آخــر، لتكــون دافعــًا 
وحافــزًا لــكل أبنــاء الوطــن، حتــى يحافظــوا عــى منجــزات 

اإلمــارات، ويواصلــوا تقدمهــا ورفعتهــا.

وأشــاروا إلــى أن »عــام زايــد« تخليــد لصاحــب مشــروع نهضــة 
متفــردة، وســجل حافــل مــن اإلنجــازات التــي غيــرت وجــه 
اإلمــارات ووضعــت خريطــة طريــق لمســتقبل شــعبها، كمــا 
مبــادئ  رســخت  متفــردة،  سياســية  لمدرســة  تخليــد  أنــه 
العمــل الوحــدوي القــادر عــى مواجهــة التحديــات، وتحويلهــا 

ــور. ــدم وتط ــرص تق ــى ف إل

وقــال ســعادة مطــر الطايــر، المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
الشــيخ  الســمو  إعــان صاحــب  إن  الهيئــة:  فــي  المديريــن 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اللــه" عــام 
2018 "عــام زايــد"، واعتبــاره مناســبة وطنيــة، مــا هــو إال 
امتــداد لنهــج الخيــر والعطــاء الــذي رســمته الدولــة لنفســها 
منــذ نشــأتها، وإن إطــاق هــذه المبــادرة تأتــي مــن كــون 
ــان  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ــإذن الل ــه ب المغفــور ل
"طيــب اللــه ثــراه" اليــزال يعيــش بيننــا فكــرًا وروحــًا، وبــكل 
مــا قدمــه لوطنــه مــن ِعمــارة اإلنســان والمــكان: الوطــن 

والمواطــن.

اإلخــاء  قيــم  زايــد  الشــيخ  فينــا  غــرس  لقــد  وأضــاف: 
واإلنســانية، وإغاثــة الملهوفيــن والمحتاجيــن، حتــى صــار 
ــمنا مواجهــة  ـّ الخيــر رايــة دولتنــا وهويتنــا وعنوانهــا، وعل
فــي  الوحدويــة  التجــارب  أنجــح  مســيرة  لتعزيــز  التحديــات 
الوطــن العربــي، ونحــن النــزال نعيــش امتــداد مســيرة هــذه 
المنظومــة الرائعــة من اإلرادة والعزيمة والســخاء اإلنســاني 
بشــهادة العالــم كافــة ، وذلــك تحــت قيــادة صاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه 
اللــه"، وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
ــن زايــد  ــه"، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــي "رعــاه الل دب
آل نهيــان ولــي عهــد أبــو ظبــي، نائــب القائــد األعــى للقــوات 
المجلــس  أعضــاء  الســمو  أصحــاب  وإخوانهــم  المســلحة، 

األعــى لاتحــاد حــكام اإلمــارات.

وأوضــح الطايــر، أن إعــان عــام 2018 "عــام زايــد"، هــو خطوة 
عظيمــة الطــاع األجيــال  عــى مآثــر الشــيخ زايــد فــي ســيرة 
ــر،  ــا الغالــي، لكــي نســتخلص الــدروس والِعب ومســيرة وطنن
لنواصــل تحــت قيــادة خيــر خلــف لخيــر ســلف بنــاء دولتنــا 

الفتيــة. 
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مبادرات هيئة الطرق والمواصالت لعام الخير

درهم خير
الشراكة مع القطاع الخاص

ساللم خيرية
ترسيخ ثقافة التطوع

Dubai Engage
تطوع بوقت أو بمهارة أو 

بمشورة ورسخوا ثقافة التطوع

برنامج تدريبي
تطوع بوقت أو بمهارة أو 

بمشورة

كرسي متحرك ألصحاب الهمم
إحداث فرق حقيقي في المجتمع 

من حولك

جسر الخير
 إحداث فرق حقيقي في

المجتمع من حولك

مساهمات عالمية
ــر، إنشــاء محفظــة هيئــة الطــرق إحداث فرق حقيقي في المجتمع اعتمــد ســعادة مطــر الطاي

والمواصــات للخيــر، وذلــك تجاوبــًا مــع إعــان صاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة )حفظــه اللــه( 
عــام ٢٠١٧ عامــا للخيــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ويأتــي إنشــاء المحفظــة انطاقــًا مــن القيــم النبيلــة لمجتمــع 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي ُتعلــي المســؤولية 
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــاون بي ــد والتع ــة، وروح التعاض المجتمعي

ومؤسســاته.

الطــرق  لهيئــة  المجتمعيــة  المســؤولية  إطــار  وفــي   
والمواصــات تجــاه الوطــن والمجتمــع، قــررت الهيئــة إطــاق 
ســبع مبــادرات فــي عــام الخيــر، اعتمدتهــا مطلــع عــام ٢٠١٧، 
الثقافيــة،  منهــا  الخيــر،  مجــاالت  مــن  العديــد  فــي  تتــوزع 
والتعليميــة، والعمــل التطوعــي، والتبرعــات، وأعمــال الخيــر 

فــي وســائل النقــل.

ووضعــت الهيئــة حزمــة مــن المبــادرات والفعاليــات لدعــم )عام 
الخيــر(، منهــا مبــادرة إنشــاء محفظــة خيرية هدفها األساســي 

مجــال  فــي  خيريــة  اجتماعيــة  ومبــادرات  خدمــات  تقديــم 
وســائل النقــل ألفــراد أو جهــات معينــة، دون أن تســتهدف 
ــال  ــن خ ــة م ــتعمل المحفظ ــث س ــادي، حي ــح الم ــق الرب تحقي
التعــاون بيــن هيئــة الطــرق والمواصــات والجهــات الحكومية 
المتعلقــة  الخيــر  مشــاريع  تفعيــل  عــى  الخــاص،  والقطــاع 
ــا  ــررة، بم ــرة والمتض ــدول الفقي ــي ال ــة، ف ــات العام بالمواص
يؤثــر إيجابــًا فــي المســتوى المعيشــي واالقتصــادي فــي تلــك 

ــدول. ال

»وقــف  ريــع  هــو  للمحفظــة  الرئيــس  التمويــل  ومصــدر 
الطــرق  هيئــة  أطلقتــه  الــذي  العامــة«  المواصــات 
ــي  ــد العالم ــن راش ــد ب ــز محم ــع مرك ــاون م ــات بالتع والمواص
الستشــارات الوقــف والهبــة، كمــا ســيجري تمويــل المحفظــة 
ــول،  ــات ن ــي بطاق ــة لحامل ــرع اختياري ــاة تب ــح قن ــال فت ــن خ م
ومــاك المركبــات عنــد إصــدار أو تجديــد ملكيــة مركبــة أو 

رخصــة قيــادة أو مــن خــال اســتخدام مركبــات األجــرة.

تحدو الخير في عام الخير
للخير )محفظة( تثريها الهيئة
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نظمــت مؤسســة تاكســي دبــي رحــات ألداء مناســك العمــرة 
لـــ ٧5 مــن ســائقي المؤسســة عــى ثــاث دفعــات، وذلــك 

ــارك.  ــان المب ــهر رمض ــاًء بش احتف

كمــا نظمــت مؤسســة المواصــات العامــة، رحلة عمــرة لـ)3٠( 
مــن ســائقي الحافــات العامــة العامليــن لديهــا، وذلــك إلتاحــة 

الفرصــة لهــؤالء الســائقين ألداء هــذه المناســك. 

كمــا نظمــت مؤسســة الترخيــص، رحلــة عمــرة لـــ)3٠( مــن 

لديهــا،  العامليــن  الترخيــص  مؤسســة  ومشــرفي  فاحصــي 
بهــدف رفــع الرضــا الوظيفــي، وإدخــال الســعادة إلــى قلوبهــم. 

أطلقتهــا  التــي  المبــادرة  إطــار  فــي  الرحــات  هــذه  وتأتــي 
َمــت رحلــة عمــرة  الدولــة بجعــل ٢٠١٧ عامــا للخيــر، وقــد ُنظِّ
لتعليــم  اإلمــارات  مــع شــركة "معهــد  بالتعــاون  الترخيــص 
خدماتهــا  تقــدم  التــي  الشــركات  إحــدى  وهــو  الســياقة"، 

الترخيــص.  لمؤسســة  المتميــزة 

كراسي إلكترونية 
متحركة ألصحاب الهمم

حفاظــا عــى ســعادة موظفيهــا وتلبيــة احتياجاتهــم، ولضمــان 
ــة لعمــل الموظفيــن )أصحــاب  ــة مســتقطبة وجاذب ــر بيئ توفي
إلكترونيــة،  متحركــة  كراســي  وفــرت  الهيئــة،  فــي  الهمــم( 
ــم، مــن خــال طيهــا  ذات صفــات متميــزة عــى مســتوى العال

ووضعهــا فــي المركبــات الخاصــة، عنــد تنقــل صاحبهــا، مــن 
ــل.  ــة للنق ــات الخاص ــى المركب ــة إل ــر دون الحاج ــى آخ ــكان إل م

)عام الخير( ُيسعد 
الموظفين برحالت عمرة
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رحالت وزيارات ألصحاب الهمم 

ــارات  ــز اإلم ــبي )مرك ــة لمنتس ــارات ترفيهي ــة زي ــت الهيئ نظم
لتأهيــل المعاقيــن(، ومركــز الشــيخة ميثــاء بنــت راشــد آل 
مكتــوم، بمنطقــة حتــا التابــع لهيئــة آل المكتــوم الخيريــة، 
للخدمــات  الشــارقة  مدينــة  فــي  للصــم  األمــل  ومدرســة 
اإلنســانية، ومركــز دبــي للرعايــة الخاصــة، إضافــة إلــى رحــات 
لطلبــة عــدد مــن المــدارس إلــى "كيدزانيــا"، وهــي مدرســة 

ــه اس  ــة جي ــل، ومدرس ــة زعبي ــمبر، ومدرس ــن ديس ــي م الثان
إطــار  فــي  وذلــك  الفلبينيــة،  والمدرســة  العالميــة،  اس 
ــة،  ــا الهيئ ــي تتبعه ــة، الت ــؤولية المجتمعي ــتراتيجية المس اس
ــام ٢٠١٧  ــل ع ــة بجع ــا الدول ــي أطلقته ــادرة الت ــة للمب ومواكب

ــر. ــا للخي عام

عشرات اآلالف ساهموا في 
مبادرة )درهم خير(

ــادرات  ــر"، وهــي إحــدى المب ــادرة "درهــم خي ــة مب عــززت الهيئ
التــي  للخيــر"،  الهيئــة  تحــت "محفظــة  تنــدرج  التــي  الســبع 
مســاندة  فــي  لدورهــا  فعليــة  وترجمــة  مواكبــًة  أطلقتهــا 
مبــادرة الدولــة بجعــل عــام ٢٠١٧ عامــًا للخيــر، وذلــك بتوفيــر 
وســائل تقنيــة للتبــرع االختيــاري فــي مبــادرة "درهــم خيــر" 
والمواصــات، وتطبيــق  الطــرق  خــال تطبيــق هيئــة  مــن 
خاصــة  معاملــة  كل  إنجــاز  عنــد  والمركبــات"،  "الســائقون 

بتجديــد مركبــة، أو تجديــد رخصــة، أو دفــع مخالفــات 

وتجــاوز عــدد الذيــن ســاهموا فــي مبــادرة »درهــم خيــر«، منــذ 
إطاقهــا شــهر يوليــو الماضــي، عشــرات آالف المتعامليــن، 

ممــن اســتخدموا خدمــات الهيئــة الذكيــة، ســواء فــي تجديــد 
ملكيــة المركبــات، أو تجديــد رخصــة قيــادة، أو دفــع مخالفــات.

واســتهدفت مبــادرة »درهــم خيــر« شــرائح الجمهــور الذيــن 
يتعاملــون مــع خدمــات الهيئــة الذكيــة، وذهــب ريــع المبــادرة 
لتطويــر وســائل النقــل فــي الــدول الفقيــرة، التــي تحتــاج إلــى 
ــة  ــداف: )محفظ ــد أه ــو أح ــال، وه ــذا المج ــي ه ــاندة ف المس

الهيئــة للخيــر(.
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"اقرأ أكثر مع الهيئة" 

ــة الطــرق والمواصــات تطبيــق "اقــرأ أكثــر مــع  أطلقــت هيئ
الهيئــة"، الــذي يواكــب توجهــات السياســة الوطنيــة للقــراءة 
الراميــة  مقبلــة،  أعــوام  لعشــرة  الدولــة  اعتمدتهــا  التــي 
إلــى جعــل القــراءة فــي صميــم العمــل الحكومــي للــوزارات 

الحكوميــة. والمؤسســات 

مرتــادي  خاصــة  كافــة،  المجتمــع  لفئــات  التطبيــق  ويتيــح 
المتعامليــن،  إســعاد  العامــة ومراكــز  المواصــات  وســائل 
إمكانيــة تحميــل الكتــب المتوفــرة فــي التطبيــق مجانــًا، التــي 
يصــل عددهــا إلــى أكثــر مــن ١5٠ كتابــًا باللغتيــن العربيــة 
والمســتفيدين  للمتعامليــن  يمكــن  حيــث  واإلنجليزيــة، 
تحميــل التطبيــق، أو تصويــر الملصــق المتوفــر فــي محطــات 
المتــرو والتــرام والحافــات ومركبــات األجــرة ومحطــات النقــل 
البحــري والعبــرة، ثــم يعــرض التطبيــق أحــدث الكتــب العربيــة 
عــرض  تفعيــل  المســتخدم  يســتطيع  بعدهــا  واإلنجليزيــة، 

الكتــاب الُمختــار لمــدة معينــة لقراءتــه. 

هدية الهيئة.. 
مكتبات ألربع مدارس في حتا

أنشــأت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي، مكتبــات فــي 4 
ــا، وهــي: مدرســة راشــد بــن ســعيد،  مــدارس فــي منطقــة حتَّ
ومدرســة الظهــرة للتعليــم األساســي، ومدرســة حتــا للتعليم 
األساســي، ومدرســة الجاحــظ للتعليــم األساســي، فــي إطــار 
أطلقتهــا  التــي  الشــاملة،  التنميــة  خطــة  ضمــن  جهودهــا 

المجــاالت كافــة،  فــي  ــا  حتَّ لتطويــر منطقــة  دبــي  حكومــة 
وتحويلهــا لمنطقــة جــذب ســياحي واقتصــادي واجتماعــي، 
الحيــاة  ودعــم  والتعليمــي،  التربــوي  قطاعهــا  وتطويــر 

الثقافيــة فيهــا.

"شهر مارس للقراءة" 
بتطبيق ذكي 

أطلقــت الهيئــة عــدة مبــادرات وفعاليــات خــال شــهر مــارس 
ــة  ــة الوطني ــذا للسياس ــراءة"، تنفي ــهر الق ــه "ش ٢٠١٧ بوصف
قادمــة،  أعــوام  لعشــرة  الدولــة  اعتمدتهــا  التــي  للقــراءة، 
بهــدف وضــع القــراءة، فــي صميــم العمــل الحكومــي للــوزرات 
وللدوائــر والمؤسســات الحكوميــة، وفــي إطــار حــرص الهيئــة 

ــة.  ــات الدول ــة لتوجه ــة الفعال ــى المواكب ع

لتعزيــز  الهيئــة  وضعتهــا  التــي  االســتراتيجية  واشــتملت 
مبــادرة الدولــة بجعــل شــهر مــارس شــهرًا للقــراءة، عــى رعايــة 
ــذي انطلــق فــي  ــة لمهرجــان طيــران اإلمــارات لــآداب ال الهيئ
المهرجــان  ضيــوف  لنقــل  حافــات  بتوفيــر  مــارس،  شــهر 
مــن كبــار الكّتــاب واألدبــاء عــى مســتوى العالــم، وتنظيــم 
وحملــة  المائيــة،  دبــي  قنــاة  حــول  لهــم  ترفيهيــة  جولــة 
ملصقــات  بوضــع  المهرجــان،  مــن  الــدورة  لهــذه  ترويجيــة 
العامــة، واحتــوت االســتراتيجية  المواصــات  عــى وســائل 
ــي،  ــع المحل ــتوى المجتم ــى مس ــن: األول ع ــى محوري ــا ع أيض
وهــو  الهيئــة"،  مــع  أكثــر  "اقــرأ  تطبيــق  إطــاق  وتضمــن 
يســتهدف فئــة مرتــادي المواصــات العامــة، ومراكــز إســعاد 
المتعامليــن، ليكــون بإمكانهــم تحميــل العديــد مــن الكتــب 
العربيــة واألجنبيــة مجانــا، والكتــب المتخصصــة، ويتضمــن 
ــن،  ــارات للمكفوفي ــة اإلم ــع جمعي ــاون م ــور، بالتع ــذا المح ه

كشــك  بإنشــاء  البصريــة،  اإلعاقــات  ذوي  فئــة  اســتهداف 
صوتــي ذكــي فــي المبنــى الرئيــس للهيئــة، يتطــوع مــن خالــه 
موظفــو الهيئــة، وأفــراد المجتمــع بإجــراء تســجيات ســمعية 
بأصواتهــم، لصفحــات عــدد مــن الكتــب، إلهدائهــا لجمعيــة 
ــرى،  ــن األخ ــة المكفوفي ــز رعاي ــن، ومراك ــارات للمكفوفي اإلم

عــى مســتوى الدولــة.

 ويشــتمل هــذا المحــور - كذلــك-  عــى توفيــر كتــب تخصصيــة 
فــي مكتبــات الجامعــات، تتنــاول مجــاالت النقــل والمواصــات 
مــن  النوعيــة  بهــذه  الجامعــات  طــاب  لتثقيــف  والطــرق، 
المعلومــات، التــي تســهم فــي خلــق التوعيــة بأهميــة النقــل 
الجماعــي، لبنــاء بيئــة صحيــة خاليــة مــن االنبعاثــات الكربونيــة 

ــات الخاصــة. للمركب

ويشــتمل المحــور الثانــي مــن فعاليــات الهيئــة لشــهر القــراءة، 
عــى وضــع خطــة اســتراتيجية للمعرفــة المؤسســية، لجــذب 
موظفــي الهيئــة وتشــجيعهم عى اكتســاب التثقيــف بمجاالت 
ــع  ــب م ــا يتواك ــات، بم ــل والمواص ــة النق ــي أنظم ــة، ف الهيئ
توجهــات حكومــة دبــي، إضافــة إلــى تنظيــم فعاليــة "نقــرأ معــًا 
نتميــز معــًا" لتشــجيع الموظفيــن، عــى القــراءة، لتوســيع 

مداركهــم المعرفيــة والفكريــة.
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مــددت هيئــة الطــرق والمواصــات فتــرة التشــغيل التجريبــي 
للتاكســي الجــوي ذاتــي القيــادة القــادر عــى حمــل إنســان، 
وذلــك لحيــن اســتيفاء كل شــروط األمن والســامة المتعلقة 
بتشــغيل هــذا النــوع مــن المركبــات، كمــا وقعــت اتفاقيــة 
األلمانيــة   )VOLOCOPTER كوبتــر  )فولــو  شــركة  مــع 
المتخصصــة فــي صناعــة المركبــات الجويــة ذاتيــة القيــادة، 
ــل  ــى حم ــادر ع ــادة، ق ــي القي ــوي ذات ــي ج ــاق أول تاكس إلط

شــخصين.

ويأتــي التشــغيل التجريبــي ألول تاكســي جــوي ذاتــي القيــادة، 
تنفيــذًا لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــوزراء، حاكــم  ــة رئيــس مجلــس ال مكتــوم، نائــب رئيــس الدول
دبــي )رعــاه اللــه(، بتحويــل دبــي إلــى المدينــة األذكــى عالميــًا، 
كمــا يأتــي فــي إطــار جهــود هيئــة الطــرق والمواصــات لتوفيــر 

االختبــارات  إجــراء  خــال  مــن  القيــادة،  ذاتيــة  مواصــات 
التقنيــة الخاصــة بوســائل النقــل ذاتيــة القيــادة فــي بيئــة 
للتنقــل  دبــي  الســتراتيجية  ترجمــة  وذلــك  المناخيــة،  دبــي 
الذكــي ذاتــي القيــادة، التــي تهــدف لتحويــل ٢5% مــن إجمالــي 
رحــات التنقــل فــي دبــي إلــى رحــات ذاتيــة القيــادة، مــن خــال 
وســائل المواصــات المختلفــة بحلــول عــام ٢٠3٠، إلــى جانــب 
تحقيــق التكامــل بيــن وســائل النقــل الجماعــي والســعادة 
للســكان، مــن خــال توفيــر قنــوات ســهلة وســريعة ومبتكــرة 

ــات. ــل والمواص للنق

التاكسي الجوي يواصل
التحليق في سماء دبي

مواصفات التاكسي الجوي

ينفــرد التاكســي الجــوي ذاتــي القيــادة بعــدة مميــزات، 
أهمهــا تجهيــزه بأعــى معاييــر األمــن والســامة، ووجــود 
تجهيــزات احتياطيــة متعــددة، فــي جميــع األجــزاء الرئيســة 
مثــل المحــركات، ومصادر الطاقــة، واألجهــزة اإللكترونية، 
مظلــة  وجــود  وكذلــك  الطيــران،  فــي  التحكــم  وأجهــزة 
فــي  التجهيــزات، لاســتخدام  للمركبــة مكتملــة  هبــوط 
أنظمــة  تســعة  وجــود  إلــى  إضافــة  الطارئــة،  الحــاالت 
بطاريــات مســتقلة، ونظــام التوصيــل المباشــر لتغييــر 
فــي  البطاريــات  شــحن  ويمكــن  بســرعة،  البطاريــات 
غضــون 40 دقيقــة، كمــا يتميــز التاكســي الجــوي بفخامــة 

التصميــم مــن الداخــل، ومقاعــد مصنوعــة من الجلد تتســع 
لشــخصين، ويعتبــر التاكســي الجــوي صديقــًا للبيئــة، حيــث 
يعمــل بالطاقــة الكهربائيــة النظيفــة، وكذلــك انخفــاض 
نســبة الضجيــج ألقــل مســتوى، وطــول مــدة الطيــران التي 
تصــل لـــ 30 دقيقــة، بســرعة 5٠ كيلومتــرا فــي الســاعة، 
فــي  إلــى ١٠٠ كيلومتــر  القصــوى  الســرعة  فيمــا تصــل 
ــن،  ــة متري ــوي قراب ــي الج ــاع التاكس ــغ ارتف ــاعة، ويبل الس
فيمــا يبلــغ قطــر اإلطــار الدائــري للتاكســي الجــوي شــاما 

ــار. ــبعة أمت ــة س ــركات قراب المح
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شــهد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس 
ــكار  ــر االبت ــات، مختب ــرق والمواص ــة الط ــي هيئ ــن ف المديري
حــول التعامــات الرقميــة )تقنيــة البلــوك تشــين(، وتأثيرهــا 
ــن و46  ــن التنفيذي ــور المديري ــة، بحض ــتراتيجية الهيئ ــي اس ف
مشــاركا مــن قيــادات الهيئــة، وممثليــن مــن مكتــب دبــي 
الخبــراء  الذكيــة، ومؤسســة دبــي للمســتقبل، وعــدد مــن 
مــن شــركات عالميــة متخصصــة، فــي تقنيــة البلــوك تشــين: 

)شــركة أي بــي أم، وبنكــو ســانتادر اســبانيا(

ــع  ــين لجمي ــوك تش ــة بل ــف بتقني ــر التعري ــال المختب ــرى خ وج

قيــادات الهيئــة، وتحديــد الربــط بيــن هــذه التقنيــة ومشــاريع 
وخدمــات الهيئــة، ومــدى  تأثيــر اســتراتيجية دبــي للتعامــات 
الرقميــة فــي اســتراتيجية الهيئــة ومشــاريع المدينــة الذكيــة، 
إســعاد  هــي:  رئيســة  محــاور  أربعــة  عــى  المختبــر  وركــز 
النــاس، وإدارة الحوكمــة الرقميــة، والتنقــل اآلمــن والســهل، 
جــرت  التــي  األفــكار  عــدد  وبلــغ  المواصــات،  واســتدامة 
مناقشــتها 8٠ فكــرة ومبــادرة، ســتجري فــي الفتــرة المقبلــة 
دراســتها واختيــار األفضــل منهــا، ووضــع خطــة عمــل لتنفيــذ 
ــي  ــات ف ــات والمؤسس ــع القطاع ــاون م ــكار، بالتع ــذه االف ه

ــة. الهيئ

)تقنية البلوك تشين( يستعرض 
80 فكرة ومبادرة

دراسات مبدئية وورش 
عمل تعزز )الهايبرلوب(

المســتقبل  لجنــة  والمواصــات  الطــرق  هيئــة  شــكلت 
الخاصــة  والمبــادرات  المشــاريع  جميــع  عــى  لإلشــراف 
ببرنامــج )مســرعات دبــي المســتقبل(، كمــا ناقشــت الهيئــة 
موضــوع  للبرنامــج،  األولــى  الــدورة  فــي  مشــاركتها  خــال 
تطويــر تقنيــة الهايبرلــوب، وإمكانيــة اســتخدامها فــي النقــل 
الجماعــي، وكذلــك الجاهزيــة التقنيــة إلمــارة دبــي، لعمــل 
الذكيــة  والمركبــات  الحافــات  مــن  جديــدة  نقــل  وســائل 
ثــاث شــركات ضمــن مســرعات  القيــادة، واختــارت  ذاتيــة 
دبــي المســتقبل، إحداهــا شــركة هايبرلــوب ون، ووقعــت 
جــدوى تطبيــق تكنولوجيــا  لدراســة  تفاهــم معهــا  مذكــرة 
الهايبرلــوب، للربــط بيــن دبــي ووجهــات داخــل دولــة اإلمــارات، 
وســتجري خــال المرحلــة التجريبيــة دراســة جــدوى تطبيــق 

التكنولوجيــا، وتحديــد جدواهــا االقتصاديــة، ويعــد النظــام 
ــكل  ــام بش ــة النظ ــه تجرب ــى تاريخ ــر حت ــم يج ــبيًا، ول ــدا نس جدي
متكامــل، أو اختبــاره عــى أرض الواقــع، كمــا لــم يجــر الحصــول 
عــى شــهادات ســامة النظــام، وســيجري االتفــاق عــى جــدوى 
توفيــر هــذه التقنيــة فــي إمــارة دبــي فــي المســتقبل، مــن غيــر 

ــن.  ــت الراه ــي الوق ــه ف ــي ل ــار زمن ــد إط تحدي

وبعــد اكتمــال الدراســة المبدئيــة لجــدوى تطبيــق تكنولوجيــا 
هايبرلــوب، ســتعد شــركة هايبرلــوب ون التقاريــر النهائيــة 
ــع  ــة، ورف ــراء الهيئ ــل خب ــن قب ــا م ــم مخرجاته ــة، لتقيي للدراس
جــدوى  مــدى  لتحديــد  التوجيهيــة،  اللجنــة  إلــى  التوصيــات 

تطبيــق تكنولوجيــا هايبرلــوب.

مختبر اإلبداع  يثمر 2٤0 
فكرة سعيدة

مبادرات جديدة ثالثية األبعاد 

مركز الشباب

٢4٠ فكــرة ســعيدة كانــت ثمــرة مختبــر اإلبــداع، الــذي نظمتــه 
ــم  ــتوى رضاه ــع مس ــا، ورف ــعاد موظفيه ــعيا إلس ــة، س الهيئ
بإفســاح  الذهنيــة  قدراتهــم  تعزيــز  خــال  مــن  الوظيفــي، 
المجــال ألفكارهــم المبتكــرة، لخدمــة المســتهدف مــن هــذا 

ــر.  المختب

األفــكار التــي قدمهــا المشــاركون، تنــال التبنــي والتفعيــل 

لجميــع  والرضــا  الســعادة  لتحقيــق  فّعالــة  أدوات  بوصفهــا 
الهيئــة. موظفــي 

شــارك فــي المختبــر )3٧( موظفــا مــا بيــن مديــري إدارات، 
وأعضــاء  والخبــراء،  األخصائييــن  وفئــة  أقســام،  ومديــري 
مجلــس شــباب الهيئــة، وفئــة الميدانييــن، وهــو مــا أثــرى 

والمبــادرات.   المطروحــة  األفــكار 

أطلقــت لجنــة تطبيــق اســتراتيجية دبــي للطباعــة ثاثيــة 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــدة ف ــادرات جدي ــة مب ــي الهيئ ــاد، ف األبع
تتمحــور حــول تنفيــذ مشــاريع مختلفــة للهيئــة، باســتخدام 
ــز ودعــم  ــك فــي إطــار تعزي هــذه التقنيــة المتطــّورة، وذل
ــي  ــة دب ــا حكوم ــي أطلقته ــة"، الت ــة الذكي ــادرة "المدين مب

الرشــيدة، وتحقيقــا للغايــة االســتراتيجية األولــى للهيئــة 
وهــي: "دبــي الذكــي، ستشــمل مشــاريع مختلفــة هــي 
جســر للمشــاة، وبوابــات حتــا، وموقــف للحافــات، ومحطة 

للنقــل البحــري.

زار مجلــس الشــباب مــن الموظفيــن والموظفــات المواطنيــن 
بالهيئــة مركــز الشــباب بمقــره فــي أبــراج اإلمــارات، بهــدف 
االطــاع عــى المركــز، الــذي يضــم عــددا مــن األركان المختصــة 

بتنميــة مهــارات الشــباب وزيــادة معارفهــم.

مجلــس  ومســاندة  دعــم  عــى  بــدأب  الهيئــة  وتعمــل 
مــن  مواطنيــن  أعضــاء   8 مــن  يتشــّكل  الــذي  الشــباب، 
القطاعــات  مختلــف  يمثلــون  الهيئــة،  وموظفــات  موظفــي 
ــة  ــارات اإلداري ــر المه ــى تطوي ــدف إل ــو يه ــات، وه والمؤسس
والقياديــة لألعضــاء، ووضــع البرامــج الازمة لرفع مســتواهم 
مواجهــة  وكيفيــة  االبتــكار،  عــى  وتشــجيعهم  المهــاري، 

المســتقبل. واستشــراف  التحديــات، 
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محرك الذكاء االصطناعي

لوحة قيادة مقياس الذكاء
 االصطناعي للسعادة

كاميرا ذكية

)يوم السعادة العالمي(

رحلــة  فعاليــة"   " بدبــي  والمواصــات  الطــرق  هيئــة  رعــت 
للســعادة  الوطنــي  البرنامــج  نظمهــا  التــي  الســعادة" 
واإليجابيــة، ليــوم واحــد، عــى ضفــاف قنــاة دبــي المائيــة، 
عــى  للســعادة،  العالمــي  باليــوم  االحتفــال  بمناســبة 
المســتوى الدولــي، وانطلقــت مــن قنــاة دبــي المائيــة، باتجــاه 
"بوكــس بــارك" فــي شــارع الوصــل، ثــم العــودة مــرة أخــرى 
ــاح  ــززت إنج ــهيات ع ــة تس ــت الهيئ ــاق، وقدم ــة االنط لنقط
الحــدث، انطاقــا مــن مســؤوليتها المجتمعيــة، فــي فعاليــات 

المجتمــع.

حضــر الفعاليــة معالــي محمــد بــن عبداللــه القرقــاوي، وزيــر 
شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل، ومعالــي عهــود بنــت 
ــه  ــد الل ــة للســعادة، وســعادة عب ــرة دول خلفــان الرومــي، وزي
ــعيد  ــة س ــعادة خليف ــي، وس ــرطة دب ــام لش ــد الع ــري القائ الم
ــي،  ــرة التشــريفات والضيافــة فــي دب ــر عــام دائ ســليمان مدي
مختلــف  مــن  والمســؤولين  الهيئــة،  مســؤولي  مــن  وعــدد 

الدوائــر. 

)الذكاء االصطناعي( يقيس 
سعادة المتعاملين 

لــدى  الســعادة  مؤشــر  لقيــاس  مبــادرة  الهيئــة  أطلقــت 
الــذكاء  تقنيــات  اســتخدام  خــال  مــن  وذلــك  متعامليهــا، 
االصطناعــي - بشــكل تجريبــي فــي مركــز إســعاد المتعامليــن 
رائــدًا  إنجــازًا  بذلــك  رمــول - محققــة  أم  للهيئــة فــي  التابــع 
األذكــى  دبــي  إمــارة  جعــل  طريــق  فــي  جديــدة،  وخطــوة 

واألســعد بيــن مــدن العالــم، وتنســجم هــذه المبــادرة مــع 
اســتراتيجية اإلمــارات للــذكاء االصطناعــي، التــي تؤســس 
لبنيــة تحتيــة مســتقبلية ضمــن مشــروع مئويــة اإلمــارات 
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خدمات

ــة  ــات التقليدي ــم الخدم ــي تقدي ــتمرارها ف ــى اس ــًا ع حرص
بالوســائل التــي تناســب جميــع أفــراد الجمهــور واصلــت 
متنــاول  فــي  لتكــون  الذكيــة  قدراتهــا  تعزيــز  الهيئــة 
المتعامليــن خــال األربــع والعشــرين ســاعة بشــكل دائــم.
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الهيئة تتقدم ركب المدينة األذكى

2٩ مبادرة ذكية 
بزيادة 7 مبادرات عىل خريطة 

الطريق المعتمدة 

تقدمــت هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي، ركــب المدينــة 
األذكــى فــي العالــم، بعــد أن انتهــت مــن تنفيــذ ٢9 مبــادرة 
ضمــن مشــروع: )المدينــة الذكيــة، بزيــادة ســبعة مشــاريع عن 
خريطــة الطريــق، التــي أعلنتهــا عنــد إطــاق )المدينــة الذكية(، 
فــي مــارس ٢٠١4، لتكــون الهيئــة، أول جهــة حكوميــة ُتعلــن 

إنجــاز مبادراتهــا الذكيــة. 

أعلــن ذلــك ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس 
ــقد  ـُ المديريــن فــي الهيئــة، فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي ع
فــي قاعــة الوصــل، فــي مقــر الهيئــة الرئيــس، بحضــور عــدد 
مــن المديريــن التنفيذييــن، ومديــري اإلدارات فــي الهيئــة، 
الطــرق  لهيئــة  الخمســية،  الرقميــة  االســتراتيجية  مطلقــا 

  .)٢٠١٧ ـ   ٢٠٢١( والمواصــات 

ويأتــي إنجــاز هــذا المشــروع الحيــوي تنفيــذًا لمبــادرة صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي )رعــاه اللــه(، 
ثــاث  خــال  عالميــًا،  األذكــى  المدينــة  إلــى  دبــي  لتحويــل 
ســنوات، كمــا يأتــي تنفيــذًا لتوجيهــات ســمو الشــيخ حمــدان 
رئيــس  دبــي  عهــد  ولــي  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  بــن 
المجلــس التنفيــذي، المشــرف عــى مبــادرة المدينــة الذكيــة، 

ويعــد التنقــل الذكــي أحــد أهــم أعمــدة المــدن الذكيــة.

وفــور إطــاق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــس  ــي الخام ــة ف ــة ذكي ــي لمدين ــل دب ــادرة تحوي ــوم، لمب مكت
مــن مــارس ٢٠١4، وتحديــد ســموه مــدة ثاثــة أعــوام إلنجــاز 
هــذه المبــادرة، أعلنــت الهيئــة خطتهــا، لدعــم جهــود حكومــة 
دبــي، فــي التحــول للمدينــة األذكــى عالميــًا، ووضعــت خريطــة 
واإلبــداع،  باالبتــكار  تتســم  مبــادرة،   ٢٢ إطــاق  تضمنــت 
لتحقيــق الســعادة للســكان، وتمكنــت بجهــود فريــق العمــل 
مــن تنفيــذ ٢9 مبــادرة، بزيــادة ســبعة مشــاريع عــى خريطــة 
الطريــق المعتمــدة، لتكــون الهيئــة أول جهــة حكوميــة ُتعلــن 

إنجــاز مبادراتهــا الذكيــة، وتوجــت المبــادرات الذكيــة للهيئــة، 
بالعديــد مــن الجوائــز عــى المســتويين المحلــي والعالمــي، 
فــي   ،)RTA DUBAI( للهيئــة:  الذكــي  التطبيــق  فــاز  حيــث 
)فبرايــر ٢٠١٧(، بجائــزة أفضــل خدمــة عبــر الهاتــف المحمــول، 
عــى مســتوى العالــم فــي القمــة العالميــة للحكومــات ٢٠١٧، 
ــتوى  ــى مس ــول، ع ــف المحم ــر الهات ــة عب ــل خدم ــزة أفض وجائ
الدولــة فــي القمــة العالميــة للحكومــات ٢٠١6، وجائــزة أفضل 
بــن محمــد للحكومــة  تطبيــق ضمــن جوائــز برنامــج حمــدان 

الذكيــة، للعاميــن: ٢٠١5 و٢٠١6.

االستراتيجية الرقمية

ــي  ــر الصحف ــام المؤتم ــي خت ــر ف ــر الطاي ــعادة مط ــن س أعل
إطــاق االســتراتيجية الرقميــة الخمســية للهيئــة: )٢٠١٧ 
ــدة  ـ ٢٠٢١(، وتهــدف االســتراتيجية أن تكــون الهيئــة الرائ

ــًا، فــي تطبيــق التقنيــات الرقميــة للهيئــة. عالمي

وقــال الطايــر: يأتــي إطــاق هــذه االســتراتيجية فــي إطــار 
أن  إلــى  تشــير  التــي  العالميــة،  المســتقبلية  التوجهــات 

ــا  ــون محوره ــة، يك ــة رابع ــورة صناعي ــى ث ــل ع ــم مقب العال
الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات المتطــورة، كمــا يأتــي 
حكومــة  لتوجهــات  تنفيــذًا  االســتراتيجية  هــذه  إطــاق 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باستشــراف المســتقبل، 
ــي  ــة دب ــذًا لخط ــك تنفي ــة، وكذل ــدة الوطني ــق األجن وتحقي
 ،١٠X ومبــادرة  الذكيــة(،  )المدينــة  ومبــادرة   ،٢٠٢١

واســتمرارًا لنهــج الهيئــة فــي تحقيــق الريــادة والتميــز.
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إطالق خدمة التأجير 
الذكي عبر 200 مركبة

دشــن ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، خدمــة التأجيــر 
الذكــي األولــى مــن نوعهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
التــي تتيــح للمتعامليــن، وتحديــدًا مســتخدمي وســائل النقــل 
الجماعــي، اســتئجار المركبــات لفتــرة قصيــرة ال تزيــد عى ســت 
ســاعات عبــر التطبيقــات الذكيــة، حيــث تعاقــدت الهيئــة مــع 
شــركتي يودرايــف وإكــرا: )U drive( و)Ekar(، لتشــغيل ٢٠٠ 
مركبــة، بواقــع ١٠٠ مركبــة لــكل شــركة، وتتــراوح تعرفــة 
تأجيــر المركبــة مــن 4٠ إلــى 5٠ فلســًا فــي الدقيقــة الواحــدة 
)وفقــًا لموقــع إعــادة المركبــة(، أي مــا يعــادل ٢4 إلــى 3٠ 

ــدة. ــاعة الواح ــي الس ــًا ف درهم

أقيــم  الــذي  الخدمــة  إطــاق  حفــل  خــال  الطايــر  وقــال 
ــن  ــن المديري ــدد م ــور ع ــة، بحض ــي المائي ــاة دب ــن قن ــرب م بالق
الذكــي  التأجيــر  خدمــة  إن  اإلدارات،  ومديــري  التنفيذييــن 
تدعــم جهــود الهيئــة فــي إســعاد المتعامليــن، وزيــادة نســبة 
التكامــل  وتحقيــق  الجماعــي،  النقــل  وســائل  مســتخدمي 
ــل  ــهيل تنق ــال تس ــن خ ــات، م ــل والمواص ــة النق ــن أنظم بي
ركاب وســائل النقــل الجماعــي، وتحديــدًا متــرو دبــي وتــرام 
 last دبــي للوصــول إلــى وجهاتهــم النهائيــة: )الميــل األخيــر
miles(، وتتيــح الخدمــة اســتئجار المركبــات لفتــرة قصيــرة ال 
تزيــد عــى ســت ســاعات، عــن طريــق التطبيقــات الذكيــة عــى 
الهواتــف واألجهــزة اللوحيــة، وســيكون تقديــم الخدمــة الحقــًا 
إمــارة دبــي، مشــيرًا  للتنقــل فــي  عبــر المنصــة المتكاملــة 
ــًا،  ــن 45 موقع ــر م ــى أكث ــا ع ــرى توزيعه ــات ج ــى أن المركب إل
هــي  دبــي،  متــرو  لمحطــات  رئيســة  مواقــع  خمســة  بينهــا 

قرار التأجير بالساعات

التزامات المستخدم

حــدد قــرار تنظيــم نشــاط تأجيــر المركبــات بالســاعات فــي 
ســمو  أصــدره  الــذي   ،٢٠١6 لســنة   )49( رقــم  دبــي  إمــارة 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد 
الشــركات  التزامــات  التنفيــذي،  المجلــس  رئيــس  دبــي 
ح لهــا بمزاولــة نشــاط تأجيــر الســيارات  والمؤسســات الُمصــرَّ
فــي اإلمــارة، التــي تشــمل: االلتــزام بشــروط التصريــح، وعقــد 
االمتيــاز الُمبــرم معهــا، وتوفيــر المكاتــب، والحــد األدنــى مــن 
ــاط،  ــة النش ــع طبيع ــب م ــي تتناس ــف الت ــات، والمواق المركب
ــر  ــك توفي ــة للقــرار، وكذل ده الائحــة التنفيذي وفقــًا لمــا ُتحــدِّ
ــتخدام  ــروط اس ــة وش ــول كيفي ــة، ح ــادية وتعريفي ــة إرش أدل

المركبــة، وغيرهــا مــن المعلومــات.

وألــزم القــرار الشــركات أو المؤسســات المرخــص لهــا بمزاولــة 
فــي  المحــدد  النشــاط  فــي  المركبــة  باســتخدام  النشــاط، 
التصريــح، وكتابــة اســم الُمنشــأة عــى المركبــة، وعــدد الركاب 
الُمصــّرح بنقلهــم فيهــا، بشــكل واضــح ومقــروء، عــى هيكلهــا 
مــن  المعتمــدة  واألماكــن  المواقــف  واســتخدام  الخارجــي، 
مؤسســة الترخيــص بهيئــة الطــرق والمواصــات، والجهــات 
أو  لصــق  عــدم  وكذلــك  للنشــاط،  مزاولتهــا  عنــد  المعنّيــة 
تعليــق أي مــواد ِدعائيــة عــى هيــكل المركبــة، قبــل الحصــول 
عــى موافقــة الهيئــة الخّطيــة المســبقة عــى ذلــك، وترخيــص 
المركبــة والتأميــن عليهــا ســنويًا، وعــدم تأجيرهــا ألي شــخص 
ــة الطــرق  ــل هيئ ــادة معتــرف بهــا مــن قب ال يحمــل رخصــة قي

ــي. ــي دب ــات ف والمواص

التــزام  القــرار،  نــص عليهــا  التــي  كمــا تضمنــت االلتزامــات 
الشــركات والمؤسســات بإنشــاء الســجات الخاصــة بحركــة 
ــات واإلحصــاءات  ــات وأماكــن وجودهــا، وإعــداد البيان المركب
دهــا، أو تطلبهــا مؤسســة الترخيــص بهيئــة الطــرق  التــي ُتحدِّ

الهيئــة  مــن  الُمحــّددة  بالتعرفــة  وااللتــزام  والمواصــات، 
مقابــل تأجيــر المركبــة، وإنشــاء ســجات الصيانــة الدوريــة 
نظــام  فــي  والتســجيل  االشــتراك  إلــى  إضافــة  للمركبــة، 
وربــط  اإللكترونــي،  الســيارات  تأجيــر  مكاتــب  معلومــات 
نظامهــا اإللكترونــي بنظــام معلومــات مكاتــب التأجير المشــار 
إليــه، وفقــًا لآليــة التــي تعتمدهــا الهيئــة والجهــات المعنّيــة 

ــأن. ــذا الش ــي ه ف

لغيــر  المركبــة  تأجيــر  عــدم  أيضــا،  االلتزامــات  بيــن  ومــن 
مكاتــب  معلومــات  نظــام  فــي  الُمســّجلين  المســتخدمين 
تأجيــر الســيارات اإللكترونــي، وعــدم التنــازل عــن التصريــح 
ــة  ــة مؤسس ــى موافق ــول ع ــد الحص ــه، إال بع ــد، أو تعديل ألح
الترخيــص بهيئــة الطــرق والمواصــات، وعــدم التوقــف عــن 
مزاولــة نشــاط تأجيــر الســيارات بالســاعات، إال بعــد الحصــول 
عــى موافقــة المؤسســة، وكذلــك عــدم تأجيــر المركبــة لفتــرة 
تتجــاوز الحــد المســموح بــه يوميــًا للمســتخدم وهــو ســت 
ســاعات، إضافــة إلــى ضــرورة تركيــب نظــام التتُبــع الجغرافــي 
فــي المركبــة، وإخطــار الجهــات المختصــة عــن أيــة تصرفــات قد 
ــى المســاس باألمــن العــام. يرتكبهــا المســتخدمون تــؤدي إل

وُيلــزم القــرار مســتأجر المركبــة الخفيفــة بعــدد مــن االلتزامات 
مــة للســير والمــرور فــي  أهمهــا: االلتــزام بالتشــريعات الُمنظِّ
دبــي، واســتخدام المركبــة وفقــًا للعقــد المبــرم بينــه وبيــن 
الشــركة، وكذلــك االلتــزام بعــدد الــركاب الُمصــّرح بــه عنــد 
اســتخدام المركبــة، عــى أن ُيبّلــغ المســتخدم الجهــات المعنّيــة 

ُيعثــر عليهــا فــي المركبــة، وال يتجــاوز  التــي  عــن األشــياء 
المــدة المســموح بهــا الســتخدامها، وكذلــك عــدم الســماح 

ــة. ــادة المركب ــره بقي لغي

ــن بطوطــة،  محطــة الراشــدية، ومحطــة برجمــان، ومحطــة اب
ومحطــة االتحــاد، ومحطــة الخليــج التجــاري، وســتزيد الهيئــة 
ــر طــرح مناقصــة للشــركات  ــات التأجيــر الذكــي، عب عــدد مركب
المشــاركة، ودراســة خريطــة توزيــع المركبــات، وفقــًا لنتائــج 
تشــغيل المرحلــة األولــى، واســتنادًا لحاجــة المتعامليــن، كمــا 
تــدرس إمكانيــة توفيــر الخدمــة عبــر المركبــات الكهربائيــة أو 

المركبــات الهجينــة الصديقــة للبيئــة.

بديلــة  وســائل  بالســاعات  المركبــات  تأجيــر  نظــام  ويوفــر 
لمســتخدمي المواصــات العامــة فــي إمــارة دبــي، تتناســب 
أفضــل  مــن  واالســتفادة  ومتطلباتهــم،  احتياجاتهــم  مــع 
ــترك  ــتخدام المش ــأن االس ــًا بش ــة عالمي ــات المطّبق الممارس
للمركبــات المســتأجرة، إضافــة إلــى توفيــر وســائل نقــل ذات 

كفــاءة عاليــة وبُكلفــة ماليــة منخفضــة.
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وحــدات  تبديــل  مــن  األخيــرة  المرحلــة  مــن  الهيئــة  انتهــت 
لتنفيــذ مشــروع  اســتكمااًل  الضوئيــة،  باإلشــارات  التحكــم 
ربــط اإلشــارات الضوئيــة، بمركــز التحكــم المــروري، فــي إطــار 
توجهــات مبــادرة المدينــة الذكيــة، وذلــك بعــد توصيــل 400 

 ،3G ــث ــل الثال ــة الجي ــر تقني ــة بنجــاح، عب وحــدة تحكــم مروري
وتوصيــل اإلشــارات المروريــة المعزولــة الســلكيا، وكذلــك 
تحويــل اإلشــارات الموصولــة مــن ســلكية، إلــى الســلكية 

امتحان تحويل رخصة باســتخدام هــذه التقنيــة.
)األوتوماتيك( يقتصر عىل 

)الناقل(

حزمة تحسينات لتطوير 
خدمة المتعاملين

مــن  حزمــة  عــن  والمواصــات  الطــرق  هيئــة  كشــفت 
التحســينات والتطويــر لمنظومــة خدمــة المتعامليــن، فــي 
المعاييــر،  أرقــى  إطــار حرصهــا عــى تقديــم خدماتهــا وفــق 
وتجســيدا لغايتهــا االســتراتيجية الثالثــة: "إســعاد النــاس"، 
ومواكبــة لتوجيهــات الحكومــة الرشــيدة بوضــع المتعامليــن 

فــي المرتبــة األولــى فــي أداء الجهــات الحكوميــة كافــة.

198 لغة لالختبار النظري
في رخص القيادة

 Kreative وقعت الهيئة اتفاقية مع شركة

مجــال  فــي  متخصصــة  شــركة  وهــي   ،Company Events
تقديــم خدمــات "ســكايب لاتصــاالت لقطاع األعمــال"، وذلك 
بهــدف  توفيــر ترجمــة فوريــة عــن ُبعــد، لمــا يزيــد عــى ١98 لغــة 
عــى مســتوى العالــم، لتعزيــز اختبــار القيــادة النظــري، الــذي 

تجريــه الهيئــة للمتقدميــن للحصــول عــى رخصــة الســياقة. 

أصبــح تحويــل رخــص قيــادة المركبــات الخفيفــة، مــن فئــة 
ناقــل الســرعات األوتوماتيكــي، إلــى رخصــة القيــادة مــن 
فئــة ناقــل الســرعات اليــدوي، دون إلــزام الراغبيــن فــي 
إجباريــة، مــع اقتصــار االمتحــان  ذلــك بحصــص تدريــب 
عــى مهــارات التعامــل مــع ناقــل الســرعات اليــدوي، دون 
مــن  القيــادة  مهــارة  المتحــان  الرخصــة،  حامــل  خضــوع 

ــد. جدي

)الساحة الذكية( تبدأ 
فحص السائقين

إطالق المرحلة األولى من 
مشروع المواقف الذكية

شهادات عدم 
ممانعة ذكية للتوصيالت 

المنزلية

لفحــص  الذكيــة،  الســاحة  مشــروع  تنفيــذ  الهيئــة  بــدأت 
الســائقين المتقدميــن للحصــول عــى رخصــة قيــادة المركبــات 
ــات،  ــادة المركب ــم قي ــي لتعلي ــز دب ــي مرك ــك ف ــة، وذل الخفيف
بفــرع الخيــل فــي منطقــة القــوز الصناعيــة، باســتخدام تقنيــة 

جديــدة، عــى مركبــة خفيفــة، ذات ناقــل ســرعات يــدوي.

المواقــف  مشــروع  مــن  األولــى  المرحلــة  الهيئــة  أطلقــت 
ــة  ــي الرق ــم، بمنطقت ــة للتحك ــق الخاضع ــي المناط ــة، ف الذكي
والمركــز التجــاري العالمــي، عــى شــارع الشــيخ زايــد، ويهــدف 
توفيــر  خــال  مــن  جديــدة  خدمــة  تقديــم  إلــى  المشــروع 
معلومــات عــن عــدد المواقــف الشــاغرة فــي المواقــف العامة، 
باســتخدام "تطبيــق هيئــة الطــرق والمواصــات"، إضافــة إلــى 
عرضهــا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة عــى لوحــات إلكترونيــة 

ــارع. ــي الش ف

ــة جديــدة ومبتكــرة فــي مجــال إصــدار  ــة مرحل ــدأت الهيئ ب
شــهادات عــدم الممانعــة المرتبطــة بخدمــات التوصيــات 
المنزليــة )الكهربــاء والميــاه(، وذلــك عــن طريــق إصدارهــا 
تلــك الشــهادات بشــكل آنــي وفــوري مــن خــال نظــام عــدم 
مــن  اإللكترونــي )E-NOC(، ضمــن سلســلة  الممانعــة 
المبــادرات التحســينية، التــي عملــت الهيئــة عــى تطبيقها 

خــال ٢٠١٧. 

بمركــز  الضوئيــة  اإلشــارات  ربــط 
المــروري التحكــم 
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)الرد اآللي( يفهم لغة 
تسديد الفواتير

إطالق التحديث الجديد 
لتطبيق "سالمة"

ــي  ــة ف ــا المتخصص ــركة أفاي ــع ش ــاون م ــة بالتع ــت الهيئ أطلق
مجــال االتصــاالت الرقميــة، خاصيــة الدفــع ببطاقــة االئتمــان 
عبــر نظــام الدفــع اآللــي  لمركــز االتصــال 8٠٠9٠9٠ ، وذلــك 
للمخالفــات المروريــة، وتجديــد ُرخــص القيــادة، وإصــدار بــدل 
فاقــد أو تالــف لُرخــص القيــادة، وتجديــد ملكيــات المركبــات، 
ــات، فضــا عــن  ــدل فاقــد أو تالــف لملكيــات المركب وإصــدار ب

دفــع رســوم إضافــة شــعار دبــي الجديــد، عــى لوحــة مركبــة.

أطلقــت الهيئــة التحديــث الجديــد للتطبيــق الذكــي لمجلــة 
ــة  ــريع عملي ــهيل وتس ــدف تس ــة به ــات حديث ــامة" بتقني "س
التصفــح، مدعومــًا بألعــاب ذكيــة معــززة بالواقــع االفتراضــي 
ــا المروريــة  ــة المتخصصــة بالقضاي تســاعد عــى إيصــال المجل
إلــى األطفــال المســتهدفين فــي كل مــكان، حيــث يمكــن 

هاتــف  أي  عــى   Salamamagazine التطبيــق  تحميــل 
محمــول ذكــي أو جهــاز  آي بــاد، وهــو مجانــي ومتوفــر فــي 
حيــث  وآندرويــد،  آبــل  لتطبيقــات  اإللكترونيــة  المتاجــر 
يســتطيع أي مســتخدم كتابــة اســم التطبيــق، وتحميلــه بــكل 

ســهولة. 

تطبيق ذكي لترقيم 
األصول 

)نول( تتسوق في ألف محل تجزئة 

الدفع الذكي يخفف 
مرارة غرامة تأخير 

إحالل المركبات

المعلومــات  نظــم  قســم  وفــر 
تقنيــة  إدارة  فــي  الجغرافيــة 
يعمــل  ذكيــا  تطبيقــا  المعلومــات، 
اللوحيــة  واألجهــزة  الهواتــف  عــى 
الذكيــة، لقســم رقابــة أداء األصــول، 
والممتلــكات،  األصــول  إدارة  فــي 
ــاًء عــى متطلبــات تنفيــذ مشــروع  بن
بتقنيــة  الباركــود،  ملصقــات 
ترقيــم  عــى  لمســاعدتهم   )RFID(
الهيئــة،  أصــول  مــن  نوعــا  عشــرين 
يزيــد عددهــا عــى ١٢٠ ألــف أصــل، 

الملصقــات. هــذه  باســتخدام 

وفــرت الهيئــة خدمــة دفــع قيمة مشــتريات التجزئة باســتخدام 
ضمــن  تجزئــة  محــل   ١٠٠٠ مــن  أكثــر  فــي  نــول  بطاقــات 
ــر منصــة الدفــع المحليــة  ــك عب ــي، وذل ــارة فــي دب منافــذ مخت
)ميركــوري( إل إل ســي التابعــة لشــركة نتــورك إنترناشــيونال، 
وحســب الخطــة المرســومة، فــإن عــدد محــات التجزئــة، التــي 
ــيتجاوز  ــة س ــال البطاق ــن خ ــا م ــتريات فيه ــع المش ــاُح دف ُيت

ــام ٢٠١٧.  ــة ع ــع نهاي ــل م )5( آالف مح

ــاب  ــام االحتس ــة نظ ــت الهيئ طبق
مــن  بــدال  اآللــي،  والتحصيــل 
لغرامــات  الشــهرية  الفاتــورة 
األجــرة  مركبــات  إحــال  تأخيــر 
لشــركات  التابعــة  والفاخــرة 

ز. االمتيــا
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)اآليباد( يجعل أيدي 
المفتشين أكثر ذكاء

تحديثات ذكية في أجهزة 
الخدمة الذاتية

عممــت الهيئــة اســتخدام األجهــزة اللوحيــة فــي جميــع عمليــات 
التفتيــش، التــي تجريهــا إدارة الرقابــة والتفتيــش بمؤسســة 
ــظ  ــن وحف ــاز، وأم ــة اإلنج ــرعة ودق ــن س ــا يضم ــص، بم الترخي

البيانــات ومرفقاتهــا، واألدلــة التابعــة لهــا، وهــي الخطــوة 
التــي توفــر نحــو ٢56 ألــف ورقــة معامــات ســنويا. 

أجهــزة  مــن  الجديــد  الجيــل  مــن  جهــازًا   ٢٠ الهيئــة  دشــنت 
ــدة  ــة جدي ــص ذكي ــدة خصائ ــز بع ــذي يتمي ــة، ال ــة الذاتي الخدم
تتيــح للمتعامليــن إنجــاز معاماتهــم بواســطة الدفــع النقــدي، 
أو بطاقــات الحســاب البنكيــة، أو بطاقــات االئتمــان الصــادرة 
مــن عــدد مــن البنــوك، ويتســم الجيــل الجديــد مــن أجهــزة 
أربــع  الخدمــة الذاتيــة بعــدة خصائــص تقنيــة منهــا؛  توفــر 
لغــات هــي العربيــة واإلنجليزيــة، واألورديــة، والميااليــام، 
مــع وجــود كاميــرات مربوطــة بالشــركة المنفــذة للمشــروع، 
وكذلــك االطــاع عــى ســير عمليــات إنجــاز المعامــات، ووجود 
ماســح ضوئــي يتيــح للمتعامــل القــدرة عــى إرســال صــورة 
ــراءات  ــتكمال إج ــة الس ــز الخدم ــة لمرك ــق المطلوب ــن الوثائ م
اإللكترونــي،  التوقيــع  توفــر خاصيــة  عــن  معاملتــه، فضــًا 
الهويــة  لبطاقــات  قــارئ  وتوفــر  الوثائــق  اســتقبال  وقنــاة 
ــر  ــق بدوائ ــات تتعل ــر خدم ــك توفي ــتخدم، وكذل ــة المس وبصم

وهيئــات حكوميــة أخــرى.

3 دقائق فقط الستخراج 
)عدم ممانعة( 

عدم ممانعة )إلكترونية( 
إلصدار رخصة السواقة

ــدم  ــهادات ع ــدار ش ــي إلص ــول الذك ــام التح ــة نظ ــت الهيئ طبق
الممانعــة الخاصــة باســتقدام ســائق مركبــة فاخــرة، الموجهــة 

لــوزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن، وذلــك عــى الموقــع 
 .٢٠١٧  ،  www.rta.ae اإللكترونــي 

وفــرت الهيئــة نظامــا إلكترونيا لشــهادات 
عــدم الممانعــة مــن جهــة العمــل، لحصــول 
الموظــف عــى رخصــة قيــادة، فــي الوقــت 
الــذي ســتوقف فيــه التعامــل بالمعامات 
ــي  ــول الذك ــاع التح ــا، باتب ــة تدريجي الورقي

فــي كل خدماتهــا.
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5 دقائق إلصدار تصاريح 
مركبات النقل الفاخر

ــي الذكــي،  أطلقــت الهيئــة أول مرحلــة فــي التحــول اإللكترون
لخدمــة تصاريــح تســجيل المركبــات الفاخــرة لشــركات قطــاع 
التحــول  هــذا  مــن  الثانيــة  المرحلــة  وأطلقــت  االمتيــاز، 
ــغيل  ــم التش ــأن رس ــو ٢٠١٧، بش ــهر يوني ــي ش ــي ف اإللكترون

الشــهري، والضمانــات البنكيــة الخاصــة بالمركبــات.

ــاع  ــرة لقط ــات الفاخ ــح المركب ــات تصاري ــة" خدم ــي "أتمت وتأت
االمتيــاز، مــن خــال الربــط اإللكترونــي بيــن الملــف المــروري، 
االمتيــاز،  عقــد  وبيانــات  التجاريــة،  الرخصــة  ومعامــات 
لتحويــل جميــع المرفقــات اليدويــة إلــى إلكترونيــة، وانخفــض 

إســعاد  فــي مراكــز  التصريــح  عــى  الحصــول  عــدد خطــوات 
ــن  ــة المعتمدي ــزودي الخدم ــز م ــة، ومراك ــن الثماني المتعاملي
ــوة  ــى خط ــوات إل ــن ١٠ خط ــص، م ــة الترخي ــل مؤسس ــن قب م
الازمــة  الوثائــق  عــدد  انخفــض  وكذلــك  فقــط،  واحــدة 
للتدقيــق، للحصــول عــى التصريــح مــن ١3 وثيقــة، إلــى "وثيقة 
واحــدة "،  وزمــن تقديــم الخدمــة انخفــض مــن 9٠ دقيقــة، إلــى 

ــق. ــن 5 دقائ ــل م أق

إطالق المرحلة الثانية من 
الشاشات التفاعلية و"الواي فاي" 

في األجرة

أطلقــت مؤسســة تاكســي دبــي المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع 
تركيــب الشاشــات التفاعليــة، وخدمــة "الــواي فــاي" المجانيــة 
لـــ ٧٠٠ مركبــة أجــرة فــي مناطــق المطوريــن: "مارينــا، وجــي 
للمركبــات  اإلجمالــي  العــدد  ليصــل   ،" تــاون  وداون  آر،  بــي 
المــزودة بالشاشــات التفاعليــة إلــى ١3١4 مركبــة، بمــا يعــادل 
٢6% مــن إجمالــي أســطول مركبــات مؤسســة تاكســي دبــي، 

البالــغ عددهــا أكثــر مــن 5٠٠٠ مركبــة. 

تاكسي دبي يستفيد من 
)القطر الذكي( 

دشــنت مؤسســة تاكســي دبــي نظــام "القطــر الذكــي"، الــذي 
يعمــل عــى تقديــم خدمــة المســاعدة عــى الطريــق، فــي حــال 
جميــع  عــى  الذكــي  التطبيــق  خــال  مــن  المركبــة،  تعطــل 

الهواتــف الذكيــة

وكانــت مؤسســة تاكســي دبــي قــد وقعــت عقــدا مــع شــركة 

فــي  الرائــدة   )AAA( أسوسييشــن  موبايــا  أتــو  إريبيــان 
قطــر  نظــام  لتشــغيل  الطريــق،  عــى  المســاعدة  خدمــات 
المركبــات الذكــي، الــذي يعمــل عــى تقديــم خدمــة المســاعدة 
عــى الطريــق، فــي حــال تعطــل المركبــة، مــن خــال التطبيــق 

الذكــي، بهــدف تســهيل الخدمــات المقدمــة للجمهــور. 
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عدادات ذكية في مركبات األجرة

 )كريم( يوسع خيارات الحجز 
اإللكتروني 

الكشك الذكي يعزز خدمات
)تاكسي دبي( 

بــدأت الهيئــة تركيــب نظــام العــدادات الذكيــة لمركبــات األجرة 
فــي دبــي، بتكلفــة 68 مليونــًا و8٠٠ ألــف درهــم، وصــوال 
ــي بنهايــة يونيــو عــام  لتغطيــة جميــع مركبــات األجــرة فــي دب

.٢٠١8

بــدأت الهيئــة تقديــم خدمــة حجــز مركبــات األجــرة فــي دبــي مــن 
خــال تطبيــق "كريــم"، التــي يبلــغ عددهــا مــا يقــارب ١٠ آالف 
ــك فــي  ــاز فــي اإلمــارة، وذل ــة، تشــغلها 6 شــركات امتي مركب
إطــار مبــادرة المدينــة الذكيــة، وقانــون البيانــات المفتوحــة، 

الــذي وجهــت بــه حكومــة دبــي الرشــيدة.

 دشــنت مؤسســة تاكســي دبــي بهيئــة الطــرق والمواصــات 
إجــراءات  تســهيل  بهــدف  لســائقيها،  الرقمــي"  "الكشــك 
ــورا  ــر تط ــة أكث ــم بطريق ــة له ــات المقدم ــات والخدم المعام
وكفــاءة وســرعة، مــن خــال حلــول تكنولوجيــة ذكيــة، تســهم 

ــورة. ــة ومتط ــل تفاعلي ــة عم ــر بيئ ــي توفي ــال ف ــكل فع بش

"شهادة حالة المركبة" تحمي مشتري 
السيارات المستعملة

أطلقــت هيئــة الطــرق والمواصــات خدمــة “شــهادة حالــة 
المركبــة"، التــي تحتــوي عــى البيانــات الرئيســة والتاريخيــة 
للمركبــة، وتهــدف إلــى زيــادة وعــي المتعاملين، ومســاعدتهم 
تقديــم  عــن  فضــا  والخــداع،  الغــش  حــاالت  تفــادي  عــى 

ــارة  ــتوي إم ــق بمس ــي تلي ــات، الت ــن الخدم ــز م ــتوى متمي مس
عــى  المتعامليــن  إلســعاد  مبادراتهــا  إحــدى  وهــي  دبــي، 

الصعيــد المحلــي.
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)النقل المدرسي( 
تخدم 10 آالف طالب

اعتمــد مجلــس المديريــن فــي الهيئــة، برئاســة ســعادة مطــر 
الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس المديريــن، ترســية عقــد 
شــراء ١٢5 حافلــة للنقــل المدرســي لمؤسســة تاكســي دبــي، 
ــع أن  ــث يتوق ــي، حي ــل المدرس ــاط النق ــعة نش ــة توس لمواكب
يرتفــع عــدد الطــاب الذيــن تنقلهــم حافــات المؤسســة مــن 
إلــى ١٠  ـ ٢٠١٧،  العــام الدراســي ٢٠١٧  ٧٠٠٠ طالــب فــي 

ــد ٢٠١٧/٢٠١8. ــي الجدي ــام الدراس ــي الع ــب ف آالف طال

الكود )AA( يستهل 
فترة مزدهرة 

أرقــام  لوحــات  رمــوز  مــن  الجديــد  الجيــل  الهيئــة  أطلقــت 
ــارًا مــن شــهر  ــة جديــدة ثنائيــة الكــود اعتب ــات، مــن فئ المركب
ديســمبر ٢٠١٧، وتضمنــت أول باقــة مــن األرقــام المميــزة 
ثنائيــة الكــود ضمــن مــزاد علنــي ثمانيــة أرقــام مميــزة أحاديــة 
وثنائيــة وثاثيــة ورباعيــة وخماســية مــن كــود AA، هــي: ١٠، 

و55555،  و8888،  و١٠٠٠،  و٧86،  و333،  و١٠٠،  و١٢، 
وتتوفــر األرقــام المميــزة ثنائيــة الكــود مــن خــال المــزادات 
معتمــدة  لخطــة  وفقــًا  الهيئــة  وســتطرح  فقــط،  العلنيــة 
هــذه األرقــام فــي المــزادات القادمــة، وســيجري إعانهــا عبــر 

مختلــف وســائل اإلعــام واالتصــال.

المترو والترام يقلالن 
ساعات نومهما..

حســنت مؤسســة القطــارات مواعيــد انطــاق متــرو وتــرام 
ــث  ــد، حي ــذه المواعي ــى ه ــرات ع ــراء تغيي ــال إج ــن خ ــي، م دب
بــدأت الخدمــة أبكــر زمنيــا، اعتبــارا مــن األول مــن نوفمبــر 
ــة  ــوم المواصــات العامــة، بهــدف تلبي ــا مــع ي الماضــي، تزامن
احتياجــات الــركاب، وإســعادهم، ليتمكنــوا مــن الوصــول إلــى 
وجهاتهــم، بشــكل أســرع ممكــن، إضافــة إلــى جــذب المزيــد 

ــي. ــل الجماع ــائل النق ــل بوس ــركاب، للتنق ــن ال م

وأصبحــت بدايــة عمــل الخــط األحمــر لمتــرو دبــي الســاعة )5( 
صباحــا، بــدال مــن )5:3٠( صباحــا، وتشــغيل الخــط األخضــر 
الســاعة )5:3٠( صباحــا، بــدال مــن الســاعة )5:5٠( صباحــا، 
ــن  ــدال م ــا، ب ــاعة )6( صباح ــي الس ــرام ف ــغيل الت ــدأ تش ــا ب فيم

الســاعة )6:3٠( صباحــا. 

مقترحات لتوحيد مناهج 
تعليم السياقة 

رفعــت الهيئــة عــدة مقترحــات إلــى وزارة الداخليــة، عبــر "فريــق مناهــج التدريــب الموحــدة لتعليــم الســياقة فــي إمــارة دبــي"، 
المشــّكل مــن اختصاصييــن مــن الهيئــة، والقيــادة العامــة لشــرطة دبــي، ونيابــة الســير والمــرور، المكلــف مراجعــة وتحديــث 
ــم  ــآت تعلي ــدة، بمنش ــج الموح ــذه المناه ــق ه ــة تطبي ــم ومتابع ــادة، وتعمي ــص القي ــات رخ ــف فئ ــب، لمختل ــج التدري مناه
قيــادة المركبــات، ودراســة وتحليــل المناهــج الحاليــة، وإدخــال التحســينات الازمــة عليهــا، للحــد مــن مســببات الحــوادث 
ــي، والعمــل عــى توحيــد  والمخالفــات المروريــة، وإعــداد الخطــط والحمــات التوعويــة المعــززة لتطبيــق المناهــج فــي دب
آليــات ومناهــج التدريــب، عــى مســتوى الدولــة مــع الجهــات المعنيــة، وذلــك فــي إطــار توجيهــات الحكومــة الرشــيدة، 
ــر المحليــة واالتحاديــة، لتحقيــق أفضــل الممارســات العالميــة، فــي تهيئــة  ــال بيــن مختلــف الدوائ باســتمرار التعــاون الفّع

الطــرق الســتخدام أفضــل مــن ناحيــة الســامة واألمــان المطلوبيــن. 

ضوابط جديدة لتطوير 
)تأجير المركبات(

اســتحدثت الهيئــة شــروطًا جديــدة، لتصاريــح مزاولــة نشــاط تأجيــر المركبــات فــي إمــارة دبــي، وذلــك فــي إطــار تنظيــم العمــل 
فــي هــذا القطــاع، وتطويــر العمليــات التشــغيلية الخاصــة به.
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دليل االختبارات 
النفسية واللغوية 

ــارات النفســية واللغويــة،  اســتحدثت الهيئــة دليــل االختب
ــه  ــي، لطرح ــي دب ــركاب ف ــل ال ــائقي نق ــب س ــة بتدري الخاص
اللغويــة  رات االختبــارات  تقــدم دو  التــي  المعاهــد  عــى 
الراغبــة  المعاهــد  مــن  وغيرهــا  للســائقين،  والنفســية 

فــي التعاقــد مــع الهيئــة، لتأهيــل وتدريــب الســائقين، 
ــركاب باإلمــارة، بحيــث تلتــزم بمــا ورد فــي الدليــل  لنقــل ال
عنــد توليهــا هــذه المهمــة، وبــدأ تطبيقــه مــن أول أكتوبــر 

 .٢٠١٧

إصدار تصاريح سائقي 
الحافالت الثقيلة

تصاريــح  إصــدار  العامــة  المواصــات  مؤسســة  باشــرت 
مزاولــة المهنــة لســائقي الحافــات الثقيلــة، وذلــك فــي 
خطــوة تهــدف إلــى إضفــاء المزيــد مــن التنظيــم والســامة 

فــي هــذا القطــاع، الــذي يلعــب دورا مهمــا فــي أنشــطة 
ــي.    ــارة دب ــي إم ــركاب ف ــل ال نق

مبادرات ميدانية لتحسين 
أداء )النقل البحري(

اســتبدلت مؤسســة المواصــات العامــة، فــي هيئــة الطــرق 
والمواصــات، بأســطول الباصــات المائيــة، عبــراٍت مكّيفــًة 
جديــدًة، وأعــادت تشــغيل محطــة الســيف للنقــل البحــري، 
وربطهــا مــع شــبكة النقــل البحــري بالخــور، لتلبيــة احتيــاج 
المجتمــع، ولجــذب المزيــد مــن الــركاب الســتخدام وســائل 

النقــل البحــري، تأكيــدا لحــرص المؤسســة المســتمر، عــى 
ــك  ــي، وذل ــارة دب ــي إم ــري ف ــل البح ــائل النق ــين أداء وس تحس
مــن خــال إطاق عــدد مــن المبــادرات والتحســينات الميدانية 

ــادرات.   ــذه المب ــن ه وم

العبور مجاني عىل جسر 
آل مكتوم أيام الجمعة

مــددت الهيئــة فتــرة العبــور المجانــي للحركــة المروريــة، التــي 
الجســر  إغــاق  ســاعات  خــال  مكتــوم،  آل  جســر  تســتخدم 
ــوم  ــح ي ــا، ليصب ــالك خاله ــة س ــل بتعرف ــد العم ــم بتجمي العائ
الجمعــة كامــا دون تعرفــة ســالك عــى جســر آل مكتــوم، 
وذلــك بشــكل تلقائــي بعــد  أن مــددت فتــرة إغــاق الجســر 

ــن كل  ــة م ــوم الجمع ــال ي ــة، خ ــة المروري ــام الحرك ــم أم العائ
ــس،  ــاًء كل خمي ــرة مس ــاعة العاش ــن الس ــح م ــبوع، لتصب أس
حتــى السادســة مــن صبــاح كل ســبت، بعــد أن كانــت حتــى 

السادســة مــن صبــاح يــوم الجمعــة. 

تطبيق القانون االتحادي 
الخاص بُرخص السواقة

طبقــت الهيئــة الائحــة التنفيذيــة الجديــدة لقانــون الســير 
والمــرور االتحــادي إلجــراءات إصــدار وتجديــد ُرخــص القيادة 
رقــم "١٧٧" لعــام ٢٠١٧ ، ووفقــا للمــادة "84 " مــن القــرار 

الــوزاري، وذلــك فــي األول مــن يوليــو ٢٠١٧، فــي إطــار 
التزامهــا بتطبيــق القــرار، اتســاقا مــع المصلحــة العامــة 

فــي هــذا المجــال.
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العبرة التراثية تنساب 
في "كريك هاربير"

حافالت مجانية تعوض 
إغالق بعض محطات المترو

شــغلت الهيئــة ـ بالتعــاون والتنســيق مــع مؤسســة إعمــار 
كريــك  "إعمــار  مشــروع  فــي  التراثيــة  العبــرة  ـ  العقاريــة 
هاربيــر" بمنطقــة خــور دبــي، وذلــك فــي مرحلــة أولــى للترفيــه 
مركــز  مرتــادي  لخدمــة  المنطقــة  هــذه  فــي  الســياحي، 
المبيعــات للمشــروع، وتوســيع نطــاق الخدمــة فــي المناطــق 
الترفيهيــة، ذات الجاذبيــة واإلطالــة الخابــة بإمــارة دبــي.

مجانيــا  دائريــا  خطــا  العامــة  المواصــات  مؤسســة  أطلــق 
للحافــات، ليكــون خدمــة بديلــة لنقــل الــركاب بســبب اإلغاق 
ــة  ــن محط ــر م ــط األحم ــار الخ ــة لمس ــكة الحديدي ــي للس الجزئ

ــن بطوطــة )يومــي  ــى محطــة اب ــرا إل ــرات جمي ــراج بحي ــرو أب مت
ــداء  ــك ابت ــابيع، وذل ــدة )١٠( أس ــط( لم ــبت فق ــة والس الجمع

ــر ٢٠١٧.   ــى ١5 أكتوب ــو حت ــن ٢8 يولي م

العبرة التراثية تجوب 
بالسياح القناة المائية

شــغلت الهيئــة عبــرة تراثيــة فــي قنــاة دبــي المائيــة، فــي 
تقديــم  فــي  بالتوســع  البحــري،  النقــل  إدارة  خطــة  إطــار 
خدمــات ســياحية للجمهــور، وضمــان تغطيــة مناطــق الجــذب 

الســياحي، بأحــدث الوســائل البحريــة، وذلــك فــي إطــار تحقيــق 
إســعاد النــاس، والترويــج الســياحي لإلمــارة.

خدمة خط الحافالت الدائري 
لحين انتهاء صيانة شارع نايف 

مــن  اعتبــارا  العامــة  المواصــات  مؤسســة  أطلقــت 
الثامــن مــن يوليــو ٢٠١٧ خدمــة النقــل عبــر الخــط الدائــري 
للحافــات بهــدف تلبيــة احتياجــات ركاب الحافــات العامــة 

ــارا  ــل اعتب ــهر كام ــدة ش ــق لم ــذي أغل ــف، ال ــارع ناي ــي ش ف
مــن التاريــخ المذكــور، وذلــك بســبب المباشــرة بتنفيــذ 

أعمــال الصيانــة فــي هــذا الشــارع.  
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ثالثة مراكز جديدة لفحص 
السيارات الكالسيكية

االلتزام بدفع مخالفات 
المركبة المجددة فقط 

مرحلة جديدة من " لحظاتك 
المميزة عىل لوحة مركبتك"

ــجيل  ــاء، وتس ــجيل البرش ــي "تس ــيكية، وه ــات الكاس ــص المركب ــص وترخي ــة فح ــرى لخدم ــز أخ ــة مراك ــة ثاث ــت الهيئ خصص
ــة. ــذه الخدم ــًا به ــذي كان مختص ــياحة، ال ــيارات والس ــارات للس ــادي اإلم ــى ن ــة إل ــر" إضاف ــد الحم ــل ن ــان، وواص ورس

رخــص  تجديــد  الجمهــور،  أفــراد  عــى  الهيئــة  يســرت 
جميــع  بدفــع  االلتــزام  قيــد  عنهــم  رافعــة  مركباتهــم، 
وذلــك  المــروري،  الملــف  عــى  المســجلة  المخالفــات 
بإطــاق هــذه الخدمــة الجديــدة، لفئــة األفــراد )ال تشــمل 
ــث  ــم، حي ــص مركباته ــد رخ ــي تجدي ــن ف ــركات(، الراغبي الش
المعنيــة  المركبــة  مخالفــات  دفــع  للمتعامــل  يمكــن 
مركبــات  مخالفــات  بدفــع  إلزامــه  دون  فقــط،  بالتجديــد 

نفســه.  المــروري  ملفــه  فــي  مســجلة  أخــرى 

"لحظاتــك  مبــادرة  مــن  الهيئــة، مرحلــة جديــدة  أطلقــت 
تمنــح  التــي   ،"u" للكــود  لوحــة مركبتــك"  عــى  المميــزة 
للوحــات  خماســية  أرقــام  اختيــار  فرصــة  المتعامليــن 
مركباتهــم لهــذا الكــود، وذلــك بنــاًء عــى تواريخ ومناســبات 
مهمــة فــي حياتهــم كأيــام الميــاد، ويــوم التعييــن، وتاريــخ 
الــزواج، وتاريــخ التخــرج، وغيرهــا، وذلــك خــال الفتــرة 

إلــى ٢٠١٧. الممتــدة مــن ١96٧ 

بطاقة مواقف خاصة 
بطلبة الجامعات 

"موقفــي  اشــتراك  بطاقــة  الهيئــة  أصــدرت 
طالــب" إحــدى مبادراتهــا المجتمعيــة لهــذه 
الفئــة مــن الجمهــور، مــن حيــث اســتهداف 
والجامعــات  الكليــات  مــن  الطلبــة  شــريحة 
والمؤسســات التعليميــة العليــا فــي اإلمارة. 

ك لوحات األرقام  السماح بتملُّ
المصروفة غير المملوكة

تقسيط دفع المخالفات 
وبطاقات المواقف

األرقــام  لوحــات  بتمّلــك  تســمح  مبــادرة  الهيئــة  أطلقــت 
 :A,B,C القديمــة المصروفــة غيــر المملوكــة مــن األكــواد 
)األرقــام المســجلة عــى مركباتهــم أو محفوظــة فــي ملفاتهــم 
المروريــة( بعــد دفــع ٢5% نقــدا مــن إجمالــي قيمــة تمُلــك 

الرقــم، وتقســيط الباقــي عــى ثــاث دفعــات بحيــث ال تتعــدى 
فتــرة الســداد الســنة المياديــة أو الماليــة الخاصــة بفتــرة 
الدفــع، وذلــك فــي المبنــى الرئيــس للهيئــة، بمكتــب الخدمــات 

الماليــة – الطابــق األرضــي – هاتــف ٠4٢9٠٢٧١١. 

أطلقــت الهيئــة بالتعــاون مــع بنــك أبوظبــي التجــاري، مبــادرة 
تقســيط دفــع مبالــغ الغرامــات المترتبــة عــى المخالفــات 
التابعــة للهيئــة لمســتخدمي الطريــق، وتقســيط دفــع رســوم 

ــة  ــرات زمني ــق فت ــك وف ــمية، وذل ــف الموس ــات المواق بطاق
أبوظبــي  بنــك  خــال  مــن  الغرامــة  مبلــغ  حســب  مختلفــة 

التجــاري ودون فوائــد.  
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الفيري يزيد سباق 
القفال متعة ورفاهية 

وفــرت مؤسســة المواصــات العامــة وســيلة مواصاتهــا 
الجمهــور  مــن  للراغبيــن  )الفيــري(  العامــة  البحريــة 
لمشــاهدة ســباق )القفــال 2017(، لتضفــي هــذه الوســيلة 

مــن وســائل النقــل البحــري )فيــري دبــي( مزيــدا مــن المتعــة 
والراحــة واإلثــارة، عــى هــذا الســباق التراثــي الســنوي. 

عيادة طبية لرعاية 
سائقي "تاكسي دبي"

أناقة "بالزو فيرزاتشي" تكتمل 
مع ليموزين "تاكسي دبي"

دشــنت مؤسســة تاكســي دبــي فــي مقرهــا الرئيــس بمنطقــة 
المحيصنــة، عيــادة طبيــة لســائقيها بالتعــاون مــع شــركة 
"اليــف اليــن كوربــت"، لتكــون أول عيــادة مؤسســية حكومية 
للســائقين مــن نوعهــا فــي اإلمــارة، بهــدف تقديــم المشــورة 
الطبيــة واتخــاذ التدابيــر الوقائيــة الازمــة لســائقي مركبــات 

األجــرة وفــق أعــى معاييــر الرعايــة الصحيــة.

وقعــت مؤسســة تاكســي دبــي اتفاقيــة مــع فنــدق بــازو 
ــتاح بموجبهــا للفنــدق تشــغيل مركبــات  ـُ ــي، ي فيرزاتشــي - دب
الليموزيــن التابعــة لهــا، وتقديــم خدماتهــا الفخمــة لنــزالء 

وزوار الفنــدق، بســائقين متميزيــن الئقــي المظهــر، ومدربيــن 
عــى اإلرشــاد الســياحي، ولديهــم درايــة واســعة بشــوارع 

ــي. دب

 )الحبتور للفنادق( 
تستعين بالليموزين 

"والرزوقي" تستعين 
بالحافالت الذكية

وقعــت مؤسســة تاكســي دبــي، عقــدًا مــع مجموعــة الحبتــور 
تشــغيل  بموجبــه  يجــري  والضيافــة،  الفنــادق  لقطــاع 
المجموعــة لعــدد مــن مركبــات الليموزيــن التابعــة للمؤسســة 

ــع  ــاون م ــز التع ــم وتعزي ــار دع ــي إط ــك ف ــا، وذل ــزوار فنادقه ل
ــعد نهجــًا اســتراتيجيًا فــي أهــداف  ـُ القطــاع الخــاص، الــذي ي

الهيئــة.

 أبرمــت مؤسســة تاكســي دبــي اتفاقيــة مــع مجموعة شــركات 
ناصــر الرزوقــي التجاريــة، لتأجيرهــا 119 حافلــة نقــل مدرســي 
الــذي  الحيــوي،  المجــال  هــذا  فــي  نشــاطها  لدعــم  ذكيــة، 

يشــمل خدمــة مدرســتين خاصتيــن، وهــي مــزودة بأفضــل 
التقنيــات، ضمــن المعاييــر العالميــة، والشــروط المعتمــدة 

ــة.  ــل الهيئ مــن ِقب
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شاحنات ذات مقطورة
ــات  ــادة المركب ــي لقي ــري والعمل ــب النظ ــة التدري ــدأت الهيئ ب
الثقيلــة المفصليــة، وذلــك فــي إطــار حــرص الهيئــة عــى الحــد 

مــن الحــوادث الناجمــة عــن تلــك النوعيــة مــن المركبــات.

الحافالت العامة في خدمة 
رّواد القرية العالمية

أطلقــت مؤسســة المواصــات العامــة خطيــن جديديــن 
للحافــات العامــة، فــي األول مــن نوفمبــر 2017، وهمــا 
رواد  إســعاد  بهــدف  وذلــك   )106( والخــط   )102( الخــط 
النقــل الجماعــي مــن عّشــاق وزوار القريــة العالميــة فــي 

ــة  ــة خاص ــذه الخدم ــى ه ــد ع ــب المتزاي ــة الطل ــي، وتلبي دب
منظومــة  أعمــدة  أحــد  تعتبــر  التــي  العامــة،  الحافــات 
ــرو  ــى المت ــة إل ــي، إضاف ــارة دب ــي إم ــة ف ــات العام المواص

والتــرام ووســائل النقــل البحــري.   

العبرات الكهربائية تزيد 
القرية العالمية تميزا

  - العالميــة  القريــة  إدارة  مــع  بالتنســيق   - الهيئــة  شــغلت 
ــرات تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة، لخدمــة ضيــوف الوجهــة،  عب
ــة،  ــنوات الماضي ــي الس ــوال ثمان ــرًا ط ــااًل كبي ــت إقب ــي الق الت

ــة. ــاة المائي ــي القن ــغيلها ف ــاء تش أثن

خدمة ذاتية 
بالمنطقة الحرة

ــة  أطلقــت الهيئــة خدمــة طلــب تصريــح للمركبــات المطّول
والمســتعملة، ومركبــات المناطــق الحــرة، عــى الموقــع 
اإللكترونــي: www.rta.ae لتتيــح لشــركات قطــاع نقــل 
الــركاب بالســيارات الفاخــرة، إمكانية التقديــم اإللكتروني، 

عــى تصاريــح تســجيل المركبــات ومتابعــة الطلــب.
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أنشطة

ــَل عــام 2017 فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، بعــدد  ـفـِ ـَ ح
ــة،  ــات عام ــن فعالي ــت بي ــي تنوع ــطة، الت ــن األنش ــر م كبي
وأنشــطة ُتّعبــر عــن المســؤولية المجتمعيــة، ورياضــات 
ومؤتمــرات ومعــارض ومنتديــات، ومجالــس المتعامليــن، 
وســامة المجتمــع، وحمــات ســامة وترويــج وتدريــب 
وتعليــم ومحاضــرات، وغيــر ذلــك مــن األنشــطة المتفرقــة.
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أسبوع المرور 
الخليجي يتألق في 

)سيتي ووك(

شــهد ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس 
ــواء  ــة الطــرق والمواصــات، وســعادة الل المديريــن فــي هيئ
عبــد اللــه خليفــة المــري القائــد العــام لشــرطة دبــي، انطــاق 
ــي  ــة ف ــه الهيئ ــذي نظمت ــي ال ــرور الخليج ــبوع الم ــات أس فعالي
)ســيتي ووك(، تحــت شــعار )حياتــك أمانــة(، بحضــور عــدد مــن 
المســؤولين مــن هيئــة الطــرق والمواصــات، وشــرطة دبــي.

وشــاهد الحضــور رســمة ثاثية األبعــاد عــى األرض: )كانفس( 
مــن إبــداع أحــد الفنانيــن العالمييــن، بالتعــاون مــع برانــد دبــي، 
ــر  ــن يعب ــل م ــاة، وتوص ــوط المش ــرة خط ــمة فك ــل الرس وتحم
عليهــا إلــى بــر األمــان، ثــم تفقــدوا منطقــة ألعــاب األطفــال، 

المشــاة،  ســامة  حــول  توعويــة  بمفاهيــم  ترتبــط  التــي 
واطلعــوا عــى أحــدث إصــدار للتطبيــق الذكــي لمجلــة ســامة، 
أجهزتهــم  فــي  التطبيــق  تحميــل  عــى  األطفــال  وتشــجيع 
الذكيــة، واحتــوى التطبيــق عــى ألعــاب تفاعليــة، تهــدف إلــى 
تقريــب المفاهيــم المروريــة، التــي تعــد ضروريــة بالنســبة 
لألطفــال فــي المرحلــة العمريــة التــي تســتهدفها المجلــة مــن 
7-14 ســنة، ثــم شــاهدوا تصميــم معبــر للمشــاة، يرتفــع عــن 
األرض إلعطــاء المــارة فكــرة عــن أهميــة خطــوط المشــاة 

ــا. ــاه له ــرورة االنتب وض
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 )أسبوع التعلم( يجسد 
التوجهات الحكومية

تميــز "أســبوع التعلــم"، الــذي نظمتــه الهيئــة فــي المبنــى 
الرئيــس، باشــتماله عــى عــدة فعاليــات نوعيــة، أكــدت التناغم 
مــع التوجهــات الحكوميــة المختلفــة، بأســلوب شــائق غيــر 
تقليــدي، شــارك فيهــا موظفــو وموظفــات الهيئــة عــى مــدار 
أســبوع، عاشــوا خالهــا المعانــي والقيــم التــي تحملهــا هــذه 
التوجهــات التــي تمحــورت حــول االبتــكار، وإســعاد النــاس، 

ــة. ــة الذكي ــراءة، والمدين ــة، والق ــة اإليجابي والطاق

المختــرع  الفعاليــات  خــال  الطايــر،  مطــر  ســعادة  وكــرم 
اإلماراتــي أديــب البلوشــي، حيــث أشــاد ســعادته بالمخترعــات 
ــااًل  ــل مث ــه يمث ــوده، وأن ــا بجه ــا، منوه ــي قدمه ــرة الت المبتك
مواكبــة  عــى  بقدرتــه  المقبــل،  اإلماراتــي  للجيــل  يحتــذى 
المســتقبل، بمــا يخــدم مســيرة التطــور والتنميــة للوطــن. 

الطاير يشهد فعاليات 
قمة الصناعة 

شــهد ســعادة مطــر الطايــر فعاليات القمــة العالميــة للصناعة 
الرئيســة  الكلمــة  فــي  ســعادته  مؤكــدا   ،٢٠١٧ والتصنيــع 
للجلســة الخاصــة بمســتقبل المواصــات، أن التنقــل سيشــهد 
ذاتــي  التنقــل  وأن  القادمــة،  الســنوات  فــي  كبيــرًا  تطــورًا 
القيــادة أصبــح أمــرًا واقعــًا، يجــري تطويــره بشــكل مســتمر، 
وتمكنــت دبــي مــن احتــال موقــع متميز عــى مســتوى العالم، 

فــي مجــال التنقــل ذاتــي القيــادة، وذلــك بفضــل رؤيــة القيــادة 
الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه 
اللــه(، ومتابعــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم، ولــي عهــد دبــي، رئيــس المجلــس التنفيــذي. 
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الحفل السنوي يكرم 
المتميزين عىل مدار العام

مجلــس  رئيــس  العــام  المديــر  الطايــر  مطــر  ســعادة  كــرم 
المتميزيــن  والموظفيــن  اإلدارات  مديــري  المديريــن 

الفتــة. إنجــازات  حققــوا  والذيــن  والمثالييــن 

جــاء ذلــك خــال الحفــل الســنوي الــذي نظمتــه الهيئــة فــي 
بحضــور  دبــي  فــي  خليفــة  بــرج  فــي  أرمانــي  فنــدق  حديقــة 

مــن  كبيــر  وجمــع  اإلدارة  ومديــري  التنفيذييــن  المديريــن 
الموظفيــن.

كمــا كــرم ســعادته اللجــان والفــرق والفئــات الفائزيــن بجوائــز 
ومســابقة داخــل الهيئــة وخارجهــا.

جوائز مجزية في 
)يوم المواصالت العامة(

 ،٢٠١٧ الثامنــة  بدورتــه  العامــة  المواصــات  يــوم  شــهد 
مشــاركات واســعة مــن قبــل الجمهــور عمومــا، ومســتخدمي 
وذلــك  الخصــوص،  وجــه  عــى  العامــة  المواصــات  وســائل 
فــي عــدد مــن الفعاليــات، التــي نظمتهــا الهيئــة يــوم االربعــاء 

األول مــن نوفمبــر  الماضــي.   

مكيفــة  مظــات   ١٠ الهيئــة  ركبــت  المناســبة  وبهــذه 
لمســتخدمي الحافــات فــي منطقــة دبــي األكاديميــة، يجــري 
ــب 4٠٠  ــروع تركي ــن مش ــة م ــة الثاني ــن المرحل ــا ضم تنفيذه
ــي، وســيكون  ــة مكيفــة، فــي مختلــف مناطــق إمــارة دب مظل

البــدء بالتنفيــذ مطلــع عــام ٢٠١8.

تحقيــق  فــي  العامــة  المواصــات  يــوم  مبــادرة  ونجحــت 
تعزيــز دور  فــي  حيــث ســاهمت  المرجــوة منهــا،  األهــداف 
إمــارة دبــي فــي دعــم الجهــود التــي تســهم فــي تحســين البيئة، 

عــى  الســكان  وتشــجيع  المســتدامة،  التنميــة  وتحقيــق 
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 وحافــات المواصــات 
العامــة، ووســائل النقــل البحــري، إضافــة إلــى تحقيــق التكامــل 

ــل. ــائل النق ــف وس ــن مختل بي

وتميــزت الــدورة الثامنــة لمبــادرة )يــوم المواصــات العامــة( 
الحكوميــة  والدوائــر  الهيئــات  مــن  واســعة  بمشــاركة 
والمؤسســات التعليميــة، ومؤسســات القطــاع الخــاص، كمــا 
ــادرة )تحــدي  ــة فعاليــات نوعيــة تنســجم مــع مب نظمــت الهيئ
دبــي للياقــة البدنيــة(، التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
محمــد بــن راشــد آل المكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس مجلــس 

ــي. ــي الرياض دب
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"يوم بال مراكز " يقود 
المتعاملين لسبل أذكى

ثّمن جهود العمال  ـُ الهيئة ت
في إنجاز المشاريع 

الســادس  فــي  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة  شــاركت 
ــادرة  ــز مب ــر ٢٠١٧، فــي دعــم وتعزي والعشــرين مــن أكتوب
ــمو  ــب الس ــا صاح ــي اعتمده ــة"، الت ــز خدم ــا مراك ــوم ب "ي
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، "رعــاه اللــه"، الراميــة 

القنــوات  إلــى  التحــول  عــى  المتعامليــن،  تشــجيع  إلــى 
معاماتهــم  وإنجــاز  الخدمــات،  عــى  للحصــول  الذكيــة، 
الحكوميــة، فــي إطــار الهــدف االســتراتيجي، فــي جعــل 

دبــي المدينــة األذكــى فــي العالــم.  

احتفلــت الهيئــة بيــوم العمــال العالمــي، الــذي يتزامــن كل عــام 
ــال  ــى عم ــة ع ــت 6٠٠ وجب ــو، ووزع ــهر ماي ــن ش ــع األول م م

أحــد المواقــع اإلنشــائية. 

ونظمــت الهيئــة رحلــة ترفيهيــة لقرابــة ١5٠ عامــا وســائقا 
بالهيئــة، إلــى منتــزه "بوليــوود باركــس" عاشــوا خالهــا أجــواًء 

مــن المــرح والســعادة، خففــت كثيــرا مــن ضغوطــات العمــل، 
والمهــام التــي يؤدونهــا، وذلــك فــي إطــار تقديــر الهيئــة لــدور 
عمالهــا، الــذي يبذلــون جهــودا طيبــة ألداء وظائفهــم عــى 
أكمــل وجــه، ويســاهمون بإخــاص وجديــة فــي دفع مســيرتها 

للتطــور والتنميــة.

الهيئة تدعم اللغة 
العربية وتؤكد أولويتها  

نظمــت هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي عــددا مــن األنشــطة 
 ،٢٠١٧ ديســمبر   ١8 الموافــق  االثنيــن  يــوم  والفعاليــات 
بمناســبة اليــوم العالمــي للغــة العربيــة، الــذي يصــادف ١8 
ديســمبر مــن كل عــام، جّســدت خالهــا دعمهــا االســتراتيجي 
للغــة العربيــة، وســعيها الدائــم لجعلهــا هويــة مؤسســية، 
ــة،  ــراز دور الهيئ ــل وإب ــى تفعي ــا ع ــن حرصه ــًا م ــك انطاق وذل
ــي  ــة ه ــة العربي ــا أن اللغ ــة، وبم ــطة الثقافي ــم األنش ــي دع ف
مؤشــرات  مــن  بهــا،  التمســك  ويعــد  الحنيــف،  ديننــا  لغــة 

االفتخــار بالهويــة الوطنيــة، والديــن الحنيــف.

وأكــدت الهيئــة أنهــا تولــي أهميــة كبيــرة للمحتــوى العربــي في 
ــة  ــي التابع ــل االجتماع ــوات التواص ــي وقن ــا اإللكترون موقعه
الدقــة  الصحيحــة ومراعــاة  القواعــد  تحــري  حيــث  مــن  لهــا، 
المراســات  إلــى  إضافــة  والصياغيــة،  واإلمائيــة  النحويــة 

واإلعانــات والمطويــات، وأنهــا تحــرص عــى المســاهمة بقوة 
فــي دعــم وتعزيــز مبــادرة "بالعربــي" عبــر احتفائهــا باليــوم 

ــة.   ــة العربي ــي للغ العالم

ــى  ــيدة ع ــا الرش ــرص قيادتن ــا بح ــن اعتزازه ــة ع ــرت الهيئ وعّب
ردم الفجــوة بيــن عــدد المســتخدمين العــرب وبيــن اســتخدام 
المحتــوى العربــي فــي اإلنترنــت وقنــوات التواصــل االجتماعــي، 
مــن خــال مبــادرة "بالعربــي"، مؤكــدة أن اللغــة العربيــة هــي 
وعــاء فكــري ومعرفــي نســتمد منــه جــال القــرآن الكريــم 
وديننــا الحنيــف، وعظمــة كياننــا وهويتنــا وتاريخنــا، وأنهــا 
والحاضــر  الماضــي  فــي  األمــم  بيــن  وعزتنــا  فخرنــا  مصــدر 

والمســتقبل.
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)الــقــمــــة
اإلماراتية ــ الفرنسية(

ــة ومؤسســة وشــركة إماراتيــة وفرنســية،  شــاركت 63 هيئ
التــي  الفرنســية،  ــــ  اإلماراتيــة  األعمــال  تنميــة  قمــة  فــي 
نظمتهــا الهيئــة، فــي المبنــى الرئيــس، بالتعــاون مــع مجلــس 
القطــاع  مــع  الشــراكة  تعزيــز  بهــدف  الفرنســي،  األعمــال 
الخــاص، وتوفيــر بيئــة ومنــاخ اســتثماري، لتنميــة التعــاون 
ــة  ــة ومجتمــع األعمــال الفرنســي فــي دول التجــاري بيــن الهيئ
العاقــات  وترســيخ  وتقويــة  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 

الطرفيــن. بيــن  والتجاريــة  االســتثمارية 

رئيــس  العــام  المديــر  الطايــر  القمــة ســعادة مطــر  افتتــح 
مجلــس المديريــن فــي الهيئــة، بحضــور ســعادة الدكتــورة 

عائشــة بنــت بطــي بــن بشــر المديــر العــام لمكتــب مدينــة 
جمهوريــة  ســفير  بــوي  لودوفيــك  وســعادة  الذكيــة،  دبــي 
فرنســا فــي دولــة اإلمــارات، وســعادة اليــن جاليانــو نائــب 
عابــد  مجــدي  وســعادة  الفرنســية،  ليــون  مدينــة  رئيــس 
القنصــل العــام الفرنســي، وســعادة لورانــس باتيــل الرئيــس 
وســائل  وصيانــة  تشــغيل  لمؤسســة  التنفيــذي  والمديــر 
مجلــس  رئيــس  رينفيــل  دي  برونــو  وســعادة  المواصــات، 
األعمــال الفرنســي، كمــا حضــر القمــة أكثــر مــن ٢٠٠ مشــارك 
مــن المديريــن التنفيذييــن والقيــادات مــن القطاعيــن العــام 

والخــاص فــي دبــي وفرنســا.

مذكرة تفاهم

وّقعــت هيئــة الطــرق والمواصــات مذكــرة تفاهــم مــع مدينــة ليــون، لدعــم وتعزيــز عاقــات الشــراكة االســتراتيجية، 
واالســتفادة مــن أفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال االســتثمار فــي التنقــل.

ــة ليــون ســعادة اليــن  ــر العــام رئيــس مجلــس المديريــن، وعــن مدين ــر المدي وقــع المذكــرة عــن الهيئــة ســعادة مطــر الطاي
ــة. ــب رئيــس المدين ــو نائ جاليان
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)اإلنجازات الحكومية( يسلط 
الضوء عىل )مسار 2020(

تفقــد ســعادة رئيــس مجلــس المديريــن، جنــاح الهيئــة فــي معــرض دبــي الدولــي لإلنجــازات الحكوميــة، الــذي أقيــم تحــت رعايــة صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي )رعــاه اللــه(، كمــا تفقــد أجنحــة 

عــدد مــن الهيئــات والمؤسســات المشــاركة فــي المعــرض.

الطاير يفتتح 
)أوتوميكانيكا دبي( 

ــي الــدورة الخامســة  افتتــح ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دب
عشــرة مــن معــرض أوتوميكانيــكا دبــي ٢٠١٧، يرافقــه هــال ســعيد المــري، الرئيــس التنفيــذي لمركــز دبــي التجــاري العالمــي المديــر 
العــام لدائــرة الســياحة والتســويق التجــاري فــي دبــي، وعــدد مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن وأعــام الصناعــة، إضافــة إلــى أبــرز 

األســماء فــي قطــاع الســيارات بالمنطقــة.
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 إطالق برنامج تدريب 
الخريجين بمعرض الوظائف 

أطلقــت الهيئــة فــي معــرض اإلمــارات للوظائــف الســابع عشــر، الــذي انطلقــت فعالياتــه فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي، بمشــاركة 
واســعة مــن مختلــف المؤسســات والشــركات فــي الدولــة، برنامــج تدريــب الخريجيــن وتســعى مــن خالــه إلــى دفــع عجلــة التوطيــن 

بتوظيــف الكــوادر الشــابة مــن خريجــي الدولــة، وإلحاقهــم بســوق العمــل. 

عروض ترويجية في معرض )القوارب 
المستعملة( 

شــاركت هيئــة الطــرق والمواصــات، وللعــام الســادس عــى 
التوالــي بمعــرض القــوارب واليخــوت المســتعملة، فــي مرســى 
خــور دبــي، الــذي نظمــه نــادي دبــي للجولــف واليخــوت فــي 
الفتــرة مــن 9 إلــى ١١ نوفمبــر ٢٠١٧، ويعــد الوحيــد مــن نوعــه 
فــي المنطقــة وهــو مفتــوح للمشــترين والبائعيــن مــن كل 

أنحــاء الشــرق األوســط.

وكانــت مشــاركة الهيئــة مــن خــال عــرض وتشــغيل عــدد مــن 
العبــرات والتاكســي المائــي، أثنــاء فتــرة المعــرض، وذلــك 
بهــدف الترويــج لخدمــات النقــل البحــري فــي دبــي، مــع إمكانيــة 
جــذب مســتثمرين مهتميــن بتأجيــر القــوارب، بموجــب عقــود 

طويلــة األمــد.

)تسال( ضيف )الهيئة( 
الجديد في ويتكس 2017

اســتعرضت هيئــة الطــرق والمواصــات إنجازاتهــا فــي مجــال 
شــريكا  مشــاركاتها  خــال  األخضــر  واالقتصــاد  الطاقــة 
اســتراتيجيا فــي معــرض تكنولوجيــا الميــاه والطاقــة والبيئــة 
)ويتكــس( ٢٠١٧ بدورتــه التاســعة عشــرة، فــي مركــز دبــي 
المجلــس  ينّظمــه  الــذي  الحــدث  وهــو  العالمــي،  التجــاري 
األعــى للطاقــة وهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي، ويحظــى ســنويا 
والمؤسســات  الهيئــات  مــن  واســعة،  دوليــة  بمشــاركة 

الشــركات  وكبــرى  الحكوميــة،  وشــبه  الحكوميــة  والدوائــر 
العالميــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال. 

بعــرض  العــام  هــذا  دورة  فــي  الهيئــة  مشــاركة  وتمّيــزت 
الكهربائيــة،  تســا  نــوع  مــن  الفاخــرة  الليموزيــن  ســيارات 

الذاتيــة.  القيــادة  تقنيــة  مــن  عديــدة  بأجــزاء  المــزودة 
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القيادة تحتفي بإنجازات المرأة في 
يوم المرأة العالمي

الهيئــة  احتفــال  المديريــن،  مجلــس  رئيــس  ســعادة  شــهد 
باليــوم العالمــي للمــرأة، الــذي يصــادف الثامــن مــن مــارس 
مــن كل عــام، وذلــك تقديــرا لــدور المــرأة الريادي، ومشــاركتها 

ــة. ــيرة التنمي ــم مس ــي دع ــة ف الفاعل

ــة  ــي قاع ــم ف ــذي أقي ــل، ال ــتهل الحف ــي مس ــر ف ــدم الطاي وتق
الوصــل بحضــور عــدد مــن المديريــن التنفيذييــن والموظفــات، 
بالتهنئــة لســمو الشــيخة فاطمــة بــن مبــارك رئيســة االتحــاد 

النســائي العــام، الرئيــس األعــى لمؤسســة التنمية األســرية، 
رئيســة المجلــس األعــى لألمومــة والطفولــة )أم اإلمــارات(، 
كمــا تقــدم بالتهنئــة للمــرأة فــي هيئــة الطــرق والمواصــات، 
يعــد فرصــة  للمــرأة،  العالمــي  باليــوم  أن االحتفــال  مؤكــدًا 
ــى  ــرأة، ع ــا الم ــي حققته ــازات الت ــى اإلنج ــوء ع ــليط الض لتس

ــة. ــية واالقتصادي ــة والسياس ــدة االجتماعي ــف األصع مختل

موظفات الهيئة 
يحتفلن بيوم األم

التهانــي والبــركات  آيــات  النســائية، أســمى  اللجنــة  رفعــت 
االتحــاد  رئيســة  مبــارك،  بنــت  فاطمــة  الشــيخة  لســمو 
النســائي العــام، الرئيــس األعــى لمؤسســة التنمية األســرية، 
رئيســة المجلــس األعــى لألمومــة والطفولــة )أم االمــارات(، 
التــي ســاهمت فــي غــرس الحــب والفخــر والعطــاء، لــدى كل 

ــي  ــض ف ــي تنه ــرأة، لك ــم للم ــت كل الدع ــة، وقدم ــات الدول بن
ــاألم  ــائية ب ــة النس ــال اللجن ــال احتف ــك خ ــاالت، وذل كل المج
العاملــة، فــي مختلــف المؤسســات واإلدارات بمناســبة يــوم 

األم. 
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احتفاء بيوم المرأة اإلماراتية 

"النسائية" تنظم 
ملتقاها التوعوي الصيفي 

المــرأة  بيــوم  احتفــاء  متنوعــة،  فعاليــات  الهيئــة،  نظمــت 
اإلماراتيــة، الــذي أطلقتــه ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك 
رئيســة االتحــاد النســائي العــام الرئيــس األعــى لمؤسســة 
لألمومــة  األعــى  المجلــس  رئيســة  األســرية  التنميــة 

والطفولــة، الــذي يوافــق الثامــن والعشــرين مــن أغســطس 
فــي  النســائي  االتحــاد  تأســيس  مــع  تزامنــًا  عــام،  كل  مــن 
التاريــخ نفســه عــام ١9٧5 ، ويأتــي االحتفــال هــذا العــام تحــت 

شــعار: "المــرأة شــريك فــي الخيــر والعطــاء". 

نظمــت اللجنــة النســائية، ضمــن خطتهــا لعــام ٢٠١٧، ملتقاهــا 
ــة  ــا بكيفي ــة موظفاته ــدف توعي ــي األول" به ــوي الصيف التوع
التعامــل مــع صيانــة المركبــة، وأهميــة وجــود مقاعــد الطفــل 

للهيئــة،  االســتراتيجية  الرؤيــة  ضمــن  وذلــك  بالمركبــات، 
الراميــة إلــى تمكيــن المــرأة العاملــة فــي المجــاالت كافــة، 

ــل.  ــاة والعم ــات الحي ــة بمتطلب ــد المعرف ــى صعي ــة ع خاص

"النسائية" تكافح 
السرطان بالكشف المبكر

)اللوفر( يعزز ثقافة 
)المرأة( التاريخية 

نظمــت اللجنــة النســائية فــي هيئــة الطــرق والمواصــات،  
حملــة توعويــة حــول ســرطان الثــدي بالتعاون مع مؤسسســة 
للتوعيــة  "أكتوبــر"  العالمــي  الشــهر  بمناســبة  الجليلــة، 
ــة  ــات بالهيئ ــات العام ــتهدفة الموظف ــدي، مس ــرطان الث بس

ــك بهــدف نشــر التوعيــة الســليمة  وزوجــات الموظفيــن، وذل
بينهــن وتعزيــز أهميــة الكشــف المبكــر لهــذا المــرض الــذي 

يســاعد عــى زيــادة احتماليــة الوقايــة أو العــاج منــه.

نظمــت اللجنــة النســائية زيــارة لمتحــف اللوفــر أبوظبــي، حيــث 
ــار  ــى آث ــن ع ــف، واطلع ــة المتح ــي أروق ــات ف ــت الموظف تجول
ومخترعــات وأعمــال فنيــة، تعــود لُحَقــب تاريخيــة مختلفــة، 
ألمــم وحضــارات متعــددة، مــن مختلــف بقــاع العالــم، ومنهــا 

واإلغريــق،  النيــل،  ووادي  الرافديــن،  وادي  بــاد  حضــارات 
تركــت  أخــرى،  وأفريقيــة  آســيوية  وحضــارات  والرومــان، 
آالف  مــن  بــارزة  بصمــات  ومبتكراتهــا  وإنجازاتهــا  أعمالهــا 

الســنين إلــى يومنــا هــذا. 

التقرير السنوي 2017

أنشطة   |   ٢35أنشطة   |   ٢34



" تاكسي دبي" 
تحتفي بشركائها 

مــع  الســنوي  لقاءهــا  دبــي،  تاكســي  مؤسســة  نظمــت 
شــركائها االســتراتيجيين والمورديــن والرعــاة، مــن ممثلــي 
الدوائــر والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة، فــي 
مبنــى هيئــة الطــرق والمواصــات الرئيــس، تعزيــزا للعاقــات، 

التــي  الخدمــات  وتطويــر  توســيع  فــي  ألهميتهــا  وتأكيــدا 
ــات األجــرة فــي إمــارة  تقدمهــا المؤسســة لمســتخدمي مركب
ــا  ــع به ــي تتمت ــة الت ــة المرموق ــع المكان ــجم م ــا ينس ــي، بم دب

اإلمــارة. 

"البيئة المَؤَهلة" 
ُيجري تدريبًا عمليًا 

مشــروع  عــى  القائــم  المشــترك  العمــل  فريــق  نظــم 
دورة  الهمــم("  )أصحــاب  لألشــخاص  المَؤَهلــة  "البيئــة 
تدريبيــة ألكثــر مــن 45 مهندســا مــن المختصيــن فــي 
وصيانــة  وتنفيــذ  وترخيــص  وتصميــم  تخطيــط  مجــال 
مثلــوا  دبــي  إمــارة  فــي  والمبانــي،  المرافــق  مشــاريع 
عــدة جهــات حكوميــة وشــبه حكوميــة، وذلــك للتدريــب 
التصميــم  وتطبيقــات  مبــادئ  عــى  التخصصــي  الفنــي 

للتصميــم  دبــي  "كــود  بمضمــون  وللتعريــف  العالمــي، 
العالمــي" الجديــد الــذي يهــدف إلــى ضمان ســهولة وصول 
)أصحــاب  فيهــم  بمــن  األشــخاص،  جميــع  واســتخدام 
الهمــم( إلــى المبانــي والمرافــق والخدمــات، واالســتفادة 

منهــا بشــكل مســتقل، باالعتمــاد عــى أنفســهم. 

منهجية التصميم اإلبداعي 
تطور خدمات )بناة المدينة( 

ــة  ــاة المدين ــر بن ــة، مق ــي الهيئ ــكار ف ــق االبت ــن فري ــد م زار وف
ــي،  ــارة دب ــي إم ــذي ف ــس التنفي ــة للمجل ــة العام ــع لألمان التاب
بهــدف االطــاع عــى )منهجيــة التصميــم اإلبداعــي للخدمــات( 

لــدى بنــاة المدينــة.

وتضمنــت الزيــارة االطــاع عــى منهجيــة التصميــم اإلبداعــي 
ــا  ــى بم ــق المبن ــف مراف ــة، ومختل ــاة المدين ــدى بن ــات ل للخدم

فــي ذلــك )اســتوديو تصميــم رحلــة المتعامــل(، الــذي جــرى 
إعــداده بطريقــة مبتكــرة تتناســب مــع آليــة العمــل لرســم 
خرائــط المتعامليــن، وكذلــك )بيــت المتعامــل(، الــذي يمكــن 
االســتفادة منــه للتعــرف إلــى آراء المتعامليــن وأفكارهــم، 
واســتخدام آخــر مــا توصلــت إليــه العلــوم والتقنيــات الحديثــة 

والتطبيقــات الحكوميــة الذكيــة لدراســة ســلوكياتهم. 
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)ساعة األرض( تشعل 
شمعة في ضمير التوعية

دعم أصحاب الهمم 
بكراسي متحركة

استمرار  إنتاج الكتب 
السمعية ألصحاب الهمم

شــاركت الهيئــة فــي الفعاليــة العالميــة "ســاعة األرض" لعــام 
٢٠١٧ التــي تنطلــق فــي شــهر مــارس مــن كل عــام، وذلــك 
ــا  ــار حرصه ــي إط ــي، ف ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب ــع هيئ ــاون م بالتع
ــتدامة  ــة المس ــق التنمي ــي تحقي ــة ف ــاهمة الفّعال ــى المس ع
فــي إمــارة دبــي، وتعزيــز مكانتهــا فــي االســتجابة الدائمــة 
لمتطلبــات العصــر والعالــم المتحضــر بالحفــاظ عــى البيئــة.

منحــت الهيئــة عشــرة مــن أصحــاب الهمــم، كراســي متحركــة، 
خــال اســتقبالهم فــي المبنــى الرئيــس للهيئــة، بالتنســيق 
الهيئــة  دعــم  إطــار  فــي  بدبــي،  الصحــة  هيئــة  مــع  الطبــي 
لمبــادرة الدولــة بجعــل عــام ٢٠١٧ عامــا للخيــر، وتعزيــز مبــادرة 
حكومــة دبــي "مجتمعــي مــكان للجميــع"، التــي تأتــي أيضــا 
ضمــن مبــادرة محفظــة الخيــر المســتدامة، التــي أطلقتهــا 
الهيئــة، لتجســيد توجهــات الدولــة، وحكومــة دبــي الرشــيدة، 

بجعــل الخيــر ثقافــة مؤسســية حكوميــة دائمــة.

أهــدت الهيئــة عــددًا مــن الكتــب الســمعية مســجلة عــى 
أقــراص مدمجــة، لجمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــًا فــي 
الســمعي  "الكشــك  مبــادرة  إطــار  فــي  الشــارقة،  إمــارة 
خــال  مــن  الهيئــة  أطلقتهــا  التــي  الســمعية"،  للمكتبــة 
جهودهــا الراميــة إلــى مســاندة أصحــاب الهمــم، بتعزيــز ثقافــة 
القــراءة لديهــم، ودمجهــم فــي مجــال المعرفــة، ضمــن شــرائح 
الجهــات  دعــم  عــى  حرصهــا  مؤكــدة  المختلفــة،  المجتمــع 
ــعّززة  ـُ ــكل الســبل المتاحــة الم ــة بأصحــاب الهمــم، ب ذات الصل

الرشــيدة. القــادة فــي حكومتنــا  لتوجهــات 

أهالي الراشدية 
يحاورون )المجلس(

المتقّدمــة  بالخدمــات  المجتمــع  تنميــة  هيئــة  أشــادت 
الطــرق  هيئــة  تقدمهــا  التــي  االســتراتيجية،  والمبــادرات 
والمواصــات، إلــى الجمهــور مــن مختلــف شــرائح المجتمــع، 
وذلــك فــي ســبيل تعزيــز المكانــة المرموقــة إلمــارة دبــي، 
مختلــف  فــي  والخدمــات،  لاســتثمارات  عالميــا  مركــزا 
والتجاريــة،  والمجتمعيــة  والســياحية  الماليــة  القطاعــات 

األخــرى.  الحيويــة  القطاعــات  مــن  وغيرهــا 

جــاء ذلــك خــال اســتضافة هيئــة تنميــة المجتمــع مجلــس 
ــع لهيئــة الطــرق والمواصــات فــي مجلــس  المتعامليــن التاب
مــن  وعــدد  الهيئتيــن،  مــن  مســؤولين  بحضــور  الراشــدية، 
أهالــي منطقــة الراشــدية، إضافــة إلــى رواد المجلــس مــن 

المناطــق األخــرى فــي دبــي. 

)تويتر( قناة تواصل 
مع المتعاملين

هيئــة  متعاملــي  مجلــس  نّظمهــا  التــي  الجلســة،  شــهدت 
الطــرق والمواصــات فــي دبــي عبــر برنامــج تويتــر وحملــت 
مــن  كبيريــن  إقبــاال وتفاعــا  الهيئــة(  مــع  )تحــّدث  عنــوان: 
قبــل الجمهــور مــن جميــع شــرائح المجتمــع، ومــن مختلــف 
الجنســيات، حيــث عــرض عــدد كبيــر مــن المتعامليــن وعــى 

ــول  ــم، ح ــم وأفكاره ــم وماحظاته ــاعتين مقترحاته ــدى س م
باقــة الخدمــات المتنوعــة، التــي تقدمهــا الهيئــة فــي مجــال 
خّصصــه  الــذي  الموضــوع،  وهــو  األجــرة  بمركبــات  النقــل 

المجلــس للتحــاور مــع الجمهــور عبــر تويتــر.  
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التواصل مع األكثر تواصاًل

بحث تطوير 
)النقل المدرسي(

المختلفــة  الخدمــات  باقــات  الهيئــة،  مــع  تواصــًا  األكثــر  المتعامليــن  مــع  انعقــدت،  التــي  الســبعين،  خــال جلســته  المتعامليــن  بحــث مجلــس 
العامــة.  المصلحــة  العمــل لتحقيــق  آليــة  التــي تســهم فــي تطويــر  المقترحــات،  لتبــادل اآلراء واألفــكار وتقديــم  الهيئــة، وذلــك  التــي تقدمهــا 

بحــث مجلــس المتعامليــن، خــال جلســته التــي نظمهــا، مــع الجهــات العاملــة فــي قطــاع النقــل المدرســي، باقــة الخدمــات المختلفــة 
التــي تقدمهــا الهيئــة، وذلــك مــن خــال تبــادل اآلراء واألفــكار، وتقديــم المقترحــات، التــي تســهم فــي تطويــر آليــة العمــل، لتحقيــق 

المصلحــة العامــة. 

بحث خدمات قطاع األعمال

إسعاد الناس من أولويات 
)مجلس المتعاملين(

ــة فــي قطــاع األعمــال فــي  ــي عــدد مــن الشــركات والمؤسســات الخاصــة العامل ــي ومندوب التقــى مجلــس المتعامليــن مــع ممثل
ــترك.   ــام المش ــائل ذات االهتم ــن المس ــددا م ــم ع ــث معه ــي، وبح ــارة دب إم

أكــد مجلــس متعاملــي هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي، 
ــي خدمــات  خــال جلســته الخامســة والســبعين، مــع متعامل
بجميــع  الهيئــة  أن  الســعادة(،  )أســبوع  إطــار  فــي  الهيئــة 
مؤسســاتها وقطاعاتهــا المختلفــة تحــرص عــى التمّيــز فــي 
أدائهــا وتقديــم خدماتهــا للمتعامليــن، مــن مختلــف شــرائح 

ســواء  رضاهــم،  مســتوى  ورفــع  وإســعادهم  المجتمــع، 
كانــوا مــن المواطنيــن أو المقيميــن أو الســائحين أو الزائريــن 
القادميــن إلــى الدولــة عمومــا، وإلــى دبــي بشــكل خــاص، مــن 

ــم.  ــاء العال ــع أنح جمي
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تدشين مركز خدمة 
سالمة المركبات 

والمواصــات مركــز خدمــة ســامة  الطــرق  دشــنت هيئــة 
يهــدف  الــذي  الحــرة،  علــي  جبــل  منطقــة  فــي  المركبــات، 
ــف  ــد، لكش ــن ُبع ــة ع ــزة رقاب ــب أجه ــات تركي ــر خدم ــى توفي إل

ــى  ــا ع ــد أعماره ــي تزي ــة، الت ــات الثقيل ــى المركب ــال ع األعط
٢٠ عامــا، مــزودة 3٠٠ شــاحنة بهــذه الخدمــة، خــال شــهر 

وحــده.   ٢٠١٧ فبرايــر 

تقنية )حديثة( ترصد 
الشاحنات )القديمة(

طبقــت الهيئــة، المرحلــة األولــى، الشــق االلزامــي، لنظــام 
ــات  ــط المركب ــه رب ــن خال ــري م ــذي يج ــات(، ال ــامة المركب )س
الثقيلــة )الشــاحنات(، التــي يبلــغ عمرهــا ٢٠ ســنه وأكثــر، 
وذلــك  الترخيــص،  مؤسســة  فــي  الذكــي،  الرقابــة  بمركــز 
أجهــزة  تثبيــت  عبــر   ،٢٠١٧ أغســطس  شــهر  مــن  اعتبــارًا 

ــز،  ــي المرك ــن ف ــن المعنيي ــي ُتمّك ــاحنات، الت ــي الش ــة ف الرقاب
مــن مراقبــة ســلوكيات ســائقي الشــاحنات، والتواصــل مــع 
الدوريــات التابعــة لشــرطة دبــي، والهيئــة، عــى الطرقــات، 

المخالفــة.  المركبــات  لضبــط 
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إشارة المشاة 
الذكية للعبور اآلمن

شوارع دبي ُتَنبه 
السائقين بــ )تغيير السرعات(

ــة ميدانيــة لتشــغيل  نفــذت هيئــة الطــرق والمواصــات تجرب
إشــارة المشــاة الضوئيــة الذكيــة، اســتجابة لتوجهــات المدينة 
الذكيــة، بهــدف توفيــر العبــور اآلمــن للمشــاة، عــى الطريــق، 
تحقيقــًا لرؤيــة الهيئــة: "تنقــل آمــن وســهل للجميــع"، بحيــث 
يلغــي نظــام اإلشــارة الجديــدة وقــت المشــاة فــي حــال عــدم 

قــراءة أي وجــود لهــم عــى األرصفــة، ممــا يوفــر انســيابية 
ــر  ــرور أكب ــي لم ــت الكاف ــر الوق ــال توفي ــن خ ــر م ــة أكب مروري
ــات، كمــا تعمــل اإلشــارة باســتخدام  عــدد ممكــن مــن المركب
نظــام ذكــي يعتمــد عــى المجّســات، عبــر نظــام ضوئــي أرضــي، 

يعمــل بتناغــم تــام مــع إضــاءة اإلشــارات.

"اللــون  الملّونــة  األصبــاغ  اســتخدام  تجربــة  الهيئــة  نفــذت 
الســرعة  حــدِّ  لتغييــر  تخضــع  التــي  الشــوارع  فــي  األحمــر" 
المقــررة، ومنهــا عــى ســبيل التجربــة شــارع عــود ميثــاء )قــرب 

الــذي  العيــن،  تقاطــع بوكــدرة( عــى امتــداد شــارع دبــي _ 
ينخفــض فيــه حــد الســرعة القصــوى مــن ١٠٠ كلم/ســاعة إلــى 

كلم/ســاعة.  8٠

الهيئة تبتسم للمترفقين 
بفلذات أكبادنا

بــدأت الهيئــة خــال األســبوع األول مــن العــام الدراســي ٢٠١٧ 
ـ ٢٠١8، توجيــه رســائل ذكيــة تتفاعــل مــع الســائقين وأوليــاء 
األمــور فــي مناطــق المــدارس، عبــر لوحــات ذكيــة قــادرة 
ــة، وتوجيــه رســالة وديــة  عــى تحديــد وإظهــار ســرعة المركب
مباشــرة للســائقين، مــن خــال وجــوه معبــرة عــى طريقــة 
الحالــة  تعكــس  التواصــل،  مواقــع  رمــوز  فــي  "اإليموجــي" 
ــرعة  ــب س ــادية، بحس ــارات إرش ــع عب ــائقين، م ــية للس النفس
ــد مرورهــا عــى أجهــزة وحّساســات بالقــرب مــن  ــة، عن المركب

مناطــق المــدارس.  

)دليل القواعد اإلجرائية( 
يحمي السكك الحديدية

التحديــث  الهيئــة  فــي  القطــارات  مؤسســة  اعتمــدت 
ــكك  ــة الس ــة لحماي ــد اإلجرائي ــل القواع ــن دلي ــي م النهائ
الحديديــة فــي إمــارة دبــي، الــذي يمّكــن المؤسســة مــن 
اتبــاع منهجيــة وآليــة فّعالــة، لحمايــة حــرم القطــارات مــن 
األعمــال والمشــاريع التابعــة لآخريــن، ومنهــم شــركات 
فــي  االستشــارية  والشــركات  العاملــة،  المقــاوالت 

ــارة.   اإلم

والهــدف مــن اتبــاع هــذا الدليــل، هــو حمايــة البنيــة 
ــي.  ــارة دب ــي إم ــة ف ــكك الحديدي ــآت الس ــة لمنش التحتي

الســكك  لحمايــة  اإلجرائيــة  القواعــد  دليــل  وُيعَتَبــُر 
الحديديــة فــي إمــارة دبــي جــزءًا مــن المنظومــة القانونية 
لســنة   )١( رقــم  التنفيــذي  المجلــس  بقــرار  المرتبطــة 

فــي  الحديديــة  الســكك  أعمــال  تنظيــم  بشــأن   ٢٠١٧
امــارة دبــي، ووضعــت المؤسســة نســخة إلكترونيــة مــن 
الدليــل عــى الموقــع الرســمي للهيئــة باإلمــكان االطــاع 

ــي:    ــط التال ــال الراب ــن خ ــا م عليه

https://www.rta.ae/links/rail/Excutive-     
pdf.١-٢٠١٧-Council-Resolution
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تجربة وهمية الصطدام زورقين 

حمالت تفتيش عىل )تعليم 
القيادة( في الشوارع السريعة

حملة توعوية للحد من 
مخاطر الدراجات النارية

نفــذت هيئــة الطــرق والمواصــات، بالتعــاون مــع القيــادة 
ــي  ــيناريو يحاك ــن س ــة ع ــة وهمي ــي، تجرب ــرطة دب ــة لش العام
حــادث اصطــدام فيــري دبــي بــزورق بحــري،  نتــج عنــه حريــق فــي 
الجهــة الخلفيــة للفيــري، عــى ُبعــد ٢.5 ميــل بحــري مــن مينــاء 
راشــد، حيــث انطلــق التمريــن مــن محطــة القنــاة المائيــة 
للنقــل البحــري فــي منطقــة جميــرا وامتــد حتــى مينــاء راشــد، 
وذلــك بمشــاركة القــوات المســلحة واإلدارة العامــة للدفــاع 
المدنــي بدبــي، ومؤسســة دبــي لخدمــات اإلســعاف، وموانــئ 
دبــي العالميــة - مينــاء راشــد، وســلطة دبــي الماحيــة، وعــدد 

ــة.  مــن شــركات الخدمــات ذات الصل

نظمــت مؤسســة الترخيــص  حمــات تفتيشــية عــى الشــوارع 
الســريعة ومراكــز ومعاهــد تعليــم قيــادة المركبــات، وذلــك 
بهــدف متابعــة مــدى التــزام معاهــد ومراكــز تعليــم قيــادة 
المركبــات، بالتدريــب عــى الشــوارع الرئيســة، مــع التأكــد مــن 
ــص  ــن للفح ــاز المتدربي ــز، باجتي ــد والمراك ــك المعاه ــزام تل الت

التجريبــي، للوصــول إلــى تدريــب الشــوارع الســريعة. 

التابعــة  الســياحية  الشــرطة  مــع  بالتعــاون  الهيئــة  نفــذت 
ــّاك  ـُ للقيــادة العامــة لشــرطة دبــي، حملــة موّســعة لتوعيــة م
المخيمــات الســياحية، عــى ضــرورة توفيــر أدوات ومعــدات 
الســامة، عنــد تأجيــر الدراجــات الناريــة الترفيهيــة، وذلــك 
فــي إطــار حــرص الهيئــة عــى القيــام بدورهــا، فــي حمايــة تلــك 
المخيمــات، مــن أي مخاطــر قــد تحــدث بســبب اســتخدام تلــك 

الدراجــات.

حادث اصطدام وهمي مع الترام 
نفــذ فريــق إدارة الطــوارئ واألزمــات فــي الهيئة تجربــة وهمية 
لحــادث اصطــدام عــدة مركبــات مــع تــرام دبــي، وذلــك فــي 
ــدأ الســيناريو مــن الســاعة الثانيــة  المحطــة رقــم "3" حيــث ب
مــن صبــاح  الســاعة 3٠:٧  حتــى  الجمعــة،  أيــام  أحــد  صبــاح 

اليــوم نفســه، وذلــك بمشــاركة عــدة جهــات هــي القيــادة 
العامــة لشــرطة دبــي، واإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي بدبــي، 

ومؤسســة دبــي لخدمــات اإلســعاف.

الفحص السنوي 
للسائق الشخصي 

الفحص الطبي إلزامي لتجديد 
رخص قيادة )الشياب(

تطوير برنامج "سالمة الطفل" 

لفئــة  الســنوي  الطبــي  الفحــص  نظــام  الهيئــة  طبقــت 
أو  األشــخاص  لــدى  ســواء  الشــخصي"،  "الســائق 
العائــات، بــدًءا مــن األول مــن أغســطس ٢٠١٧، بعــد أن 
ــاحنات  ــائقي الش ــى س ــورا ع ــنوي مقص ــص الس كان الفح
ــك فــي إطــار  ــات األجــرة، وذل ــة والخفيفــة، ومركب الثقيل
المروريــة،  الســامة  مســتوى  لرفــع  الهيئــة،  ســعي 
ــة  ــن الحال ــد م ــر التأك ــر، عب ــراد األس ــامة أف ــان س ولضم

ســنويا.  للســائق  الصحيــة 

للفئــة  الطبــي  الفحــص  إجــراءات  الهيئــة،  طبقــت 
ــي  ــون ف ــن يرغب ــوق، مم ــا ف ــًا فم ــن 65 عام ــة م الُعمري
فحــص  اعتمــاد  عبــر  وذلــك  القيــادة،  ُرخــص  تجديــد 
اللياقــة الصحيــة مــن مستشــفيات وعيــادات )حكوميــة 
وخاصــة(، معتمــدة لــدى الهيئــة بإمــارة دبــي، وذلــك بــدءًا 

مــن األول مــن شــهر ســبتمبر الحالــي.

الطفــل"  "ســامة  التوعــوي  البرنامــج  الهيئــة  طــورت 
الُموّجـــه إلــى األمهــات واألطفــال؛ وذلــك بعــد التعديــات 
التــي أقرتهــا وزارة الداخليــة عــى الائحة التنفيذية بشــأن 
قواعــد وإجــراءات الضبــط المــروري، ومــن بينهــا إلــزام 
الســائق بوضــع الطفــل، الــذي يقــل عمــره عــن 4 ســنوات، 

ــه فــي المركبــة. فــي المقعــد المخصــص ل
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التوعوية المرورية ترعى 
العودة إلى المدارس 

حملة صحية لرفع كفاءة 
السائقين

اعتماد اشتراطات صناديق 
التوصيل بالدراجات النارية

اســتقبلت الهيئــة العــام الدراســي، بمجموعــة مــن الفعاليــات التوعويــة للطــاب، والعديد مــن اإلجــراءات الفنية لتفــادي االزدحامات 
المروريــة فــي المناطــق المدرســية في بداية الموســم الدراســي الجديــد ٢٠١٧ – ٢٠١8.

العامــة،  المواصــات  مؤسســة  نظمــت 
الحافــات  لســائقي  صحيــة،  توعيــة  حملــة 
العامــة التابعــة لهــا، وذلــك فــي محطــة إيــواء 
الحافــات بمنطقــة العويــر، بالتعــاون مــع كل 
ــي  ــي، ف ــرطة دب ــي، وش ــة بدب ــة الصح ــن هيئ م
إطــار ســعي الهيئــة لرفــع الوعــي الصحــي لــدى 
وكفــاءة  ســامتهم  يضمــن  بمــا  موظفيهــا، 
مســتخدمي  وســامة  المهنــي،  أدائهــم 
المتمثلــة  الهيئــة  لرؤيــة  تحقيقــا  الطريــق، 

للجميــع".  آمــن وســهل  "تنقــل  فــي: 

ــي،  ــة بدب ــة والبلدي ــي التنميــة االقتصادي ــي، ودائرت ــادة العامــة لشــرطة دب ــة بالتعــاون والتنســيق، مــع القي اعتمــدت الهيئ
ــار  ــي إط ــا، ف ــف أنواعه ــواد بمختل ــل الم ــة، لتوصي ــات الناري ــدوق الدراج ــات صن ــة بمواصف ــتراطات الخاص ــن االش ــة م مجموع
االتفــاق عــى تخصــص كل مــن الجهــات المعنيــة بالمهــام الموكلــة إليهــا، لضمــان ضبــط ســامة هــذا النــوع مــن األنشــطة، 
وبــدأ تطبيــق هــذه االشــتراطات  شــهر يونيــو ٢٠١٧، بعــد منــح مهلــة لدراجــات التوصيــل والدراجــات المرخصــة حاليــا لتعديــل 

ــل 6 مــارس ٢٠١8 . ــك قب ــدة، وذل أوضاعهــا، حســب االشــتراطات الجدي

)تاكسي دبي( تنظم 
أسبوع الصحة والسالمة

حملة ترويج لخدمات 
صحية متميزة

بدء التدريب النظري والعملي 
لقيادة الشاحنات 

»أســبوع  فعاليــات  والمواصــات  الطــرق  هيئــة  أطلقــت 
دبــي  تاكســي  مؤسســة  مبنــى  فــي  والســامة«  الصحــة 
الرئيــس بالمحيصنــة، وذلــك تحــت شــعار: "الصحــة والســامة 
نهــج للعمــل"، وضمــن خططهــا الســنوية الهادفــة إلــى ترســيخ 
دعائــم الصحــة والســامة لــدى الموظفيــن والســائقين، وفــي 
إطــار ســعيها الدائــم إلــى زيــادة الوعــي بالثقافــة الصحيــة 
والبدنيــة، بمــا يطــّور األداء الوظيفــي لــكل شــرائح العامليــن 

بالمؤسســة.

نظمــت الهيئــة حملــة صحيــة متميــزة لموظفيهــا، شــهدت 
إقبــاال كبيــرا من قبل منتســبي جميع مؤسســاتها وقطاعاتها، 
وذلــك فــي إطــار حرصهــا عــى تحقيــق رضــى الموظفيــن، مــن 
خــال إطاعهــم عــى حالتهــم الصحيــة واالطمئنــان عليهــا، 
ــن  ــاريين ضم ــاء استش ــة أطب ــة ثماني ــي الحمل ــارك ف ــث ش حي

ــة.  ــة مختلف ــات طبي اختصاص

بــدأت هيئــة الطــرق والمواصــات التدريــب النظــري والعملــي 
لقيــادة المركبــات الثقيلــة المفصليــة، وذلــك فــي إطــار حــرص 
الهيئــة عــى الحــد مــن الحــوادث الناجمــة عــن تلــك النوعيــة مــن 

المركبــات.
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)اإلعالم( يدعم جهود 
تعزيز السالمة 

تبنــت مجلــة المســار خــال عــام ٢٠١٧، عــددا مــن المبــادرات، 
ودعمــت وســاهمت فــي الكثيــر مــن الحمــات، التي تســتهدف 
لــكل  دعمهــا  مقدمــة  وأفــراده،  المجتمــع  ســامة  تعزيــز 
الحمــات وأنشــطة ســامة المجتمــع، التــي نظمتهــا مختلــف 
اإلدارات والمؤسســات فــي الهيئــة، تحقيقــا لرؤيتهــا: )تنقــل 

آمــن وســهل للجميــع(.

 ودعــت أســرة تحريــر مجلــة المســار الســائقين خــال شــهر 
رمضــان، إلــى تجنــب الوقــوع تحــت تأثيــر اإلرهــاق والتعــب 
الظــروف،  هــذه  فــي  المركبــة  قيــادة  وتجنــب  والســهر، 
ــذر  ــن الح ــد م ــب المزي ــروف، تتطل ــك الظ ــى أن تل ــددة ع مش
ــاء،  ــرون أخط ــب اآلخ ــائق أن يرتك ــع الس ــة، وأن يتوق واليقظ

لــم يقــّدروا عواقبهــا. 

كمــا حثــت ســائقي المركبــات المســافرين بــرا، إلــى وجهــات 
ودراســة  الســفر،  قبــل  للمختصيــن  الرجــوع  عــى  مختلفــة، 
جميــع المتطلبــات، التــي يجــب عــى المســافر بــرا أخذهــا فــي 
االعتبــار، ســواء قبــل الســفر، أو خالــه، أو خال رحلــة العودة، 
ومعرفــة المســؤوليات التــي ينبغــي عليــه أن يتحملهــا، حفاظــا 
عــى ســامته وســامة مرافقيــه، وحتــى يتجنــب منغصــات 

الســفر، التــي لــم يحســب لهــا حســابا.

كمــا حثــت أســرة تحريــر مجلــة المســار الســائقين، وأوليــاء 
ــرب  ــذر، بالق ــة والح ــة الحيط ــع درج ــى رف ــة، ع ــور والطلب األم
مــن المــدارس والجامعــات والمؤسســات التعليميــة، وفــي 
المؤديــة منهــا وإليهــا، خــال فتــرات االمتحانــات،  الطــرق 
التــي تشــهد حركــة مشــاة غيــر اعتياديــة، وفــي أوقــات تختلــف 
ــم  ــن بيوته ــادة م ــة ع ــا الطلب ــل فيه ــي ينتق ــات الت ــن األوق ع
إلــى مؤسســاتهم التعليميــة، وعودتهــم قبــل نهايــة الــدوام، 
انتهــاء  بعــد  ينتهــي  الــذي  الــدوام،  وقــت  اختصــار  بســبب 

االمتحــان مباشــرة.

وســاهمت المســار فــي تغطيــة جميــع الحمــات واألنشــطة، 
ــه،  ــي، ونهايت ــام الدراس ــدء الع ــد ب ــا اإلدارات، عن ــي نظمته الت
مــن  وغيرهــا  الربيــع،  إجــازة  وأيــام  االمتحانــات،  وأيــام 
المناســبات المرتبطــة بقطــاع التعليــم والنقــل المدرســي.

وناشــدت أســرة تحريــر مجلــة المســار الســائقين خــال أعيــاد 
الفطــر واألضحــى، والمناســبات والعطــات الرســمية، تحكيــم 
العقــل والمنطــق، وعــدم الجنــوح إلــى ارتــكاب أيــة مخالفــات 
ــيناريوهات  ــرر س ــر أال تتك ــي القدي ــه العل ــائلة الل ــة، س مروري
حــوادث وقعــت فــي األعيــاد الســابقة، أدت إلــى زهــوق الكثيــر 
أن  إلــى  مشــيرة  المروريــة،  الحــوادث  نتيجــة  األرواح،  مــن 
الحــادث المــروري يحــول فرحــة العيــد إلــى مناســبة حــزن وجــزع، 

لــدى الكثيــر مــن العائــات.     

كمــا نبهــت أســرة تحريــر مجلــة المســار الســائقين، إلــى أن 
القيــادة فــي حــاالت نــزول الضبــاب، والجــو الماطــر، والطقــس 
المتقلــب الملــيء بالغبــار، تتطلــب مزيــدا مــن الحــذر واالنتباه، 
ــزالق  ــى ان ــر إل ــو الماط ــي الج ــدة ف ــرعة الزائ ــؤدي الس ــث ت حي

ــيطرة. ــدان الس ــة، وفق المركب

وحــذرت أســرة تحريــر مجلــة المســار، مــن النــزول إلــى الوديــان 
والمناطــق المنخفضــة عنــد هطــول األمطــار، تحســبا لجريــان 
الســيول ـ فجــأة ـ التــي ال تســتطيع المركبــات مقاومتهــا، 
مؤكــدة أن قــوة جريــان الســيل، الــذي ربمــا يصــل فجــأة، أو 
تــزداد قوتــه فجــأة، تفــوق قــدرة ســائق المركبــة عــى التحكــم 
ــون  ــا، وتك ــن فيه ــة بم ــيل المركب ــرف الس ــا ج ــه، وربم بمركبت

ــك مأســاوية.  ــج ذل نتائ

وقدمــت كذلــك توعيــة وإرشــادات فــي عــدد مــن المناســبات 
ومنهــا مناســبات شــهر رمضــان المبــارك والحــج والعمــرة.

استعراض استراتيجية 
دبي لألمن اإللكتروني

نظمــت الهيئــة بالتنســيق مــع مركــز دبــي لألمــن اإللكترونــي، ورشــة توعويــة لقــادة وموظفــي الهيئــة، عــن أهــداف ومحــاور 
اســتراتيجية دبــي لألمــن اإللكترونــي، التــي أطلقتهــا حكومــة دبــي الرشــيدة، فــي شــهر مايــو مــن عــام ٢٠١٧، وذلــك انطاقــا مــن 

ــا. ــا إلكتروني ــم أمن ــدن العال ــر م ــي أكث ــون دب ــة، لتك ــات الحكومي ــع الجه ــاون م ــل والتع ــى العم ــة ع ــرص الهيئ ح

ورشة توعية عىل أفضل معايير  
الفحص الفني للمركبات

نظمــت هيئــة الطــرق والمواصــات ورشــة توعويــة 
ــا  ــات، حضره ــي للمركب ــص الفن ــز الفح ــي مراك لفاحص
جميــع مــزودي خدمــة الفحــص فــي دبــي، وذلــك فــي 
إطــار توعيتهــم عــى المعاييــر واإلجــراءات الواجــب 

ــوي. ــال الحي ــذا المج ــي ه ــا ف ــزام به االلت
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ملتقى مراكز اتصال حكومة دبي 
يناقش إسعاد المتعاملين

نظــم مركــز نمــوذج دبــي التابــع لألمانــة العامــة للمجلــس 
التنفيــذي »الملتقــى األول لمراكــز اتصــال حكومــة دبــي«، 
وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي 
ــعادة  ــور س ــك بحض ــاق«، وذل ــكار واالتس ــوان »االبت ــت عن تح
مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس المديريــن فــي 

األميــن  الشــيباني  وعبداللــه  والمواصــات،  الطــرق  هيئــة 
الســويدي  وإيمــان  )الســابق(،  التنفيــذي  للمجلــس  العــام 
مديــر مركــز نمــوذج دبــي، وقــادة االبتــكار والمعنييــن بمراكــز 

االتصــال مــن الجهــات الحكوميــة.

أول )هاكاثون( لطلبة 
الجامعات لتطوير المواصالت 

"تاكسي دبي" تطلق 
مسابقة الهاكاثون الرقمي 

لطلبة الجامعات

الشــباب  مبــادرة  مــع  بالتعــاون  الهيئــة  نظمــت 
للمواصــات العامــة )Y4PT( التابعــة لاتحــاد العالمــي 
للمواصــات العامــة، فعاليــة "هاكاثــون المواصــات"، 
فــي منطقــة  لهــا،  التابــع  اإلبــداع  فــي مختبــر  وذلــك 
ــات،  ــة الجامع ــن طلب ــدد م ــاركة ع ــي، بمش ــوح بدب الصف

بالهيئــة.  والموظفيــن  اإلدارات  ومديــري 

ومســابقة هاكاثــون المواصــات واحــدة مــن المبــادرات 
اســتراتيجيات  بلــورة  بهــدف  الهيئــة،  تطلقهــا  التــي 
ذات قيمــة عاليــة، لحــث النــاس مــن مختلــف شــرائح 
ــى  المجتمــع، عــى تــرك مركباتهــم الخاصــة، واالتجــاه إل

اســتخدام وســائل النقــل الجماعــي.

أطلقت مؤسســة تاكســي دبي، مســابقة "الهاكاثون الرقمي" 
بهــدف اســتقطاب عــدد مــن طــاب الجامعــات المتميزيــن 
بالدولــة، فــي مجــال برمجــة تكنولوجيــا المعلومــات، وذلــك 
لاســتفادة  المبرمجيــن،  ســباق  فــي  إشــراكهم  خــال  مــن 
مــن أبــرز المبــادرات والبرامــج واألفــكار اإلبداعيــة، المتوفــرة 
لديهــم، لتعزيــز مجــال النقــل الذكــي والمتطــور، التــي مــن 
شــأنها أن تســّرع وتيــرة التميــز والنجــاح، لمؤسســة تاكســي 

دبــي، وتحقيــق مســاعيها الدؤوبــة فــي توفيــر خدمــات راقيــة 
وذكيــة للجمهــور، حيــث نظمــت المســابقة عــى مــدار 3 أيــام 
بحضــور كبــار موظفــي مؤسســة تاكســي دبــي، وراعــي الحــدث 
مــن  المبرمجيــن  مــن  وعــدد  للســيارات،  الفطيــم  شــركة 
ــركة  ــه والش ــق التوجي ــركة IBM وفري ــن ش ــم م ــاب بدع الط

  .Be My App المنظمــة للمســابقة شــركة
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)يوم القيادي( 
تعزز قدرات الشباب

)طرق دبي( تدعو 
إلى )التغير اإليجابي(

أطلقــت الهيئــة مبــادرة "يــوم القيــادي الشــاب"، التــي تنــدرج 
الهيئــة،  دشــنته  الــذي  الشــباب،  مجلــس  مبــادرات  ضمــن 
بهــدف دعــم الشــباب والشــابات مــن موظفيهــا وموظفاتهــا، 
مواكبــة لتوجهــات الدولــة، بتعزيــز هــذه الفئــة، عبــر صقــل 
خبراتهــم الوظيفيــة، مــن خــال االحتــكاك المباشــر بقادتهــم، 

ــز  ــا لتعزي ــرى اعتماده ــادرات ج ــدة مب ــن ع ــة ضم ــي فعالي وه
روح القيــادة، والتعــرف إليهــا عــن كثــب، مــن خــال التعامــل 
المباشــر مــع مديــري إدارات المؤسســات والقطاعــات التابــع 
ــدى  ــة ل ــارات القيادي ــل المه ــا، لصق ــاب له ــف الش ــا الموظ له

ــة. ــب القيادي ــي المناص ــم لتول ــباب، وتأهليه الش

 نظمــت إدارة الخدمــات اإلداريــة، فــي قطــاع خدمــات الدعــم 
اإليجابــي(  )التغييــر  بعنــوان:  المؤسســي، محاضــرة  اإلداري 
قدمهــا الكاتــب المــدرب الخبيــر فهــد هيــكل، وحضرها ســعادة 

ســالم راشــد العويــس، رئيــس بعثــة الدولــة، القنصــل العــام 
للدولــة فــي برشــلونة. 

عصف ذهني إلسعاد 
متعاملي "تاكسي دبي"

نظمــت مؤسســة تاكســي دبــي ورشــة عــن "إســعاد المتعامليــن" ناقشــت فيهــا عــدة محــاور مــع متعاملــي المؤسســة، مــن خــال 
جلســات للعصــف الذهنــي، تخللهــا تكريــم المشــاركين وتوزيــع هدايــا قيمــة.

عصف ذهني مع الشركاء

نظمــت إدارة أنشــطة النقــل التجاريــة بمؤسســة الترخيــص جلســة عصــف ذهنــي مــع شــركائها االســتراتيجيين وهــم؛ اإلدارة 
العامــة للدفــاع المدنــي، ودائــرة التنميــة االقتصاديــة، والمنطقــة الحــرة بجبــل علــي "جافــزا"، والمنطقــة الحــرة بمطــار دبــي 
"دافــزا"، وســلطة واحــة دبــي للســيليكون، ومؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة – تراخيــص، لتفعيــل بنــود 

االتفاقيــات المبرمــة بيــن جميــع األطــراف، وتبســيط اإلجــراءات وتســهيل المعامــات ذات العاقــة.

ـّن معلوماتك( عبر  )أم
)تنظيم االتصاالت( 

ــن  ـّ "أم بعنــوان:  تعريفيــة  ورشــة  الهيئــة  نظمــت 
ــة تنظيــم االتصــاالت،  معلوماتــك"، بالتعــاون مــع هيئ
مــن خــال التركيــز عــى محــور "االبتــزاز اإللكترونــي،" 
وذلــك فــي إطــار تطويــر مهــارات القــادة، وموظفــي 
الهيئــة، واطاعهــم عــى مســتجدات التحديــات فــي هــذا 

المجــال.
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نشر تجارب الفائزين في 
)دبي للنقل المستدام(

للنقــل  بجائــزة دبــي  للفائزيــن  الهيئــة ورشــة عمــل  نظمــت 
ــتفادة  ــدف االس ــك به ــعة، وذل ــا التاس ــي دورته ــتدام ف المس
مــن تجاربهــم ومشــاريعهم التــي أّهلتهــم للفــوز، واالطــاع 

عــى الــدروس المســتفادة منهــا فــي مجــال النقــل المســتدام 
بوصفــه ضــرورة حيويــة تمــس قطاعــات واســعة مــن الســكان 

ــع.    ــرائح المجتم ــف ش ومختل

ورش تدريبية للتعامل 
مع أصحاب الهمم

لجميــع  تدريبيــة  ورشــًا  الهيئــة  نظمــت 
المتعامليــن  إســعاد  مراكــز  موظفــي 
التابعــة للهيئــة، وكذلــك لشــركائها مــن 
مــزودي الخدمــات، بهــدف تدريبهــم عــى 
أصحــاب  مــع  التعامــل  واتيكيــت  فــن 

 . الهمــم 

"تمكين" يؤهل الجامعيين 
لسوق العمل

طبقــت الهيئــة برنامــج "تمكيــن مــع الهيئــة"، الرامــي إلــى تدريــب الخريجيــن والخريجــات الجامعييــن، مــن المواطنيــن لمــدة 6 
شــهور، ممــن لــم يلتحقــوا بوظائــف منــذ عــام عــى تخرجهــم، وذلــك لتأهيلهــم لانخــراط فــي ســوق العمــل، وفــي إطــار تعزيــز 

ودعــم مبــادرة الدولــة بجعــل عــام ٢٠١٧ عامــا للخيــر. 

ورشة تعريفية لجائزة 
حمدان بن محمد لالبتكار 

نظمــت الهيئــة ورشــة تعريفيــة لجائــزة حمــدان بــن محمــد 
لابتــكار فــي إدارة المشــاريع، بالتنســيق مــع معهــد إدارة 
مســتضيفة  اإلمــارات،  فــرع   –  "PMI" العالمــي  المشــاريع 
أعضــاء معهــد إدارة المشــاريع العالمــي، بهــدف إلقــاء الضــوء 

عــى هــذه الجائــزة، الراميــة إلــى جعلهــا دبــي مركــًزا دولًيــا 
ألصحــاب االبتــكارات والمتخصصيــن والمؤسســات فــي مجــال 
ــاريع  ــي إدارة المش ــكارات ف ــاف االبت ــاريع الكتش إدارة المش

وتشــجيعها والترويــج لهــا.

عصف ذهني لتطوير 
)التأجير الذكي( 

نظمــت الهيئــة، ورشــة عصــف ذهنــي لعــدد مــن مســتخدمي 
مركبــات التأجيــر الذكــي، لاطــاع عــى تجربتهــم مــع هــذه 

الخدمــة التــي أطلقــت منــذ ينايــر ٢٠١٧، وتتوفــر عبــر تطبيقــي 
."udrive"و ،"eKar" شــركتي
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"رخصة التدقيق" 
عىل الرقابة الداخلية

عصف ذهني 
لمستخدمي )األجرة(

نفــذت الهيئــة  المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج التدريبــي، تحــت عنــوان: "رخصــة التدقيــق"، بعــد تنفيــذ المرحلــة األولــى أبريــل ٢٠١6، 
ــة  ــي، وتأهيلهــم للمســاهمة فــي تقوي ــة التدقيــق الداخل ــة الموظفيــن فــي المؤسســات والقطاعــات، بأهمي ــك بهــدف توعي وذل

الرقابــة الداخليــة بوحداتهــم التنظيميــة.

نظمــت هيئــة الطــرق والمواصــات ورشــة عصــف ذهنــي، مــع عــدد مــن مســتخدمي مركبــات األجــرة، للتعــرف إلــى احتياجاتهــم 
واقتراحاتهــم وشــكاواهم، بشــأن الخدمــة.

تخريج الدفعة السابعة 
من حضانة "طفلي"

٦ ورش عمل للترويج 
لــ )النقل المستدام(

البشــرية  المــوارد  إدارة  احتفلــت 
الســابعة  الدفعــة  بتخريــج  والتطويــر، 
التــي  "طفلــي"،  حضانــة  أطفــال  مــن 
موظفاتهــا،  ألطفــال  الهيئــة  أسســتها 
وتلبيــة  تجاههــن  بمســؤولياتها  إيمانــا 

. تهــن جا حتيا ا

نظمــت اللجنــة العليــا المنظمــة لجائــزة 
دبــي للنقــل المســتدام، )5( ورش عمــل 
المجتمــع،  تنميــة  وزارة  مــن  كل  فــي 
ــي،  ــة أبوظب ــي العاصم ــدر ف ــة مص ومدين
فــي  التطبيقيــة  التكنولوجيــا  ومعهــد 
دبــي، وبلديــة العيــن، إضافــة إلــى ورشــة 
اإلعامييــن، وورشــة سادســة للجامعات 
مــع بــدء العام الدراســي الجديــد: )٢٠١٧ – 
٢٠١8(، فــي شــهر ســبتمبر ٢٠١٧، وذلــك 

ــزة.  ــج للجائ ــف والتروي ــار التعري ــي إط ف

" أجيال" يحتضن طلبة
المدارس والجامعات

المــدارس  طلبــة  الهيئــة  احتضنــت 
التدريبــي  البرنامــج  فــي  والجامعــات 
إدارة  تــدرب  الــذي  )أجيــال(،  الصيفــي 
مــن  والتطويــر  البشــرية  المــوارد 
وطالبــات  طــاب  مــن  مجموعــة  خالــه 
المرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة، خــال 

الصيــف.  فتــرة 
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لياقة الهيئة تذلل 
)تحدي دبي للياقة البدنية(

تنفيــذا لدعــوة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي لدبــي، أعلن 
ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام رئيــس مجلــس المديريــن 
ــاركة  ــة للمش ــة الهيئ ــات جاهزي ــرق والمواص ــة الط ــي هيئ ف
ــيخ  ــمو الش ــه س ــذي أطلق ــة ال ــة البدني ــي للياق ــدي دب ــي تح ف
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وأقيمــت فعالياتــه 
فــي مختلــف مناطــق دبــي خــال الفتــرة مــن ٢٠ أكتوبــر ٢٠١٧ 

ــر ٢٠١٧. ــى ١8 نوفمب وحت

وكتب سعادة مطر الطاير: 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  "ســمو 
ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي.. هيئــة الطــرق 
والمواصــات بجميــع مؤسســاتها وقطاعاتهــا وموظفيهــا، 
تتشــرف بقبــول تحــدي دبــي للياقــة البدنيــة، ونعلــن جاهزيتنــا 

لخــوض غمــار هــذا التحــدي".

كمــا تقــدم ســعادة مطــر الطايــر بالشــكر والعرفــان إلــى  ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي 
رئيــس المجلــس التنفيــذي رئيــس مجلــس دبــي الرياضــي عــى 
ــا ســمو الشــيخ  مباركــة وإطــاق هــذا التحــدي، وقــال: عودن
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس 
المجلــس التنفيــذي تقديــم المبــادرات التــي تعــزز مــن مكانــة 
دبــي مدينــة نشــطة وســعيدة، وقــد حــدد ســموه أهــداف 
المبــادرة الجديــدة لكــي تكــون دبــي مثــااًل ُيحتــذى بــه لمختلــف 
مــدن العالــم فــي االهتمــام بالرياضــة والنشــاط البدنــي وفــي 
صــدارة المــدن العالميــة فــي االرتقــاء بجــودة الحيــاة والصحــة 
جعــل  عــى  المجتمــع  أفــراد  ومســاعدة  للمجتمــع،  العامــة 
الحركــة والرياضــة التزامــًا يوميــًا يواظبــون عليــه جــزءًا مــن 
الممارســات اليوميــة، بمــا لذلــك مــن انعكاســات إيجابيــة عــى 

إيجــاد مجتمــع صحــي ومنتــج.

ــا فــي مقدمــة المــدن العالميــة فــي  ــي حالي ــر: دب وقــال الطاي
مجــال اســتضافة وتنظيــم الفعاليــات الرياضيــة المختلفــة، 
كمــا تشــهد يوميــا إضافــة المزيــد مــن المنشــآت والمضاميــر 
العامــة لممارســة الرياضيــة المجتمعيــة بمختلــف أنواعهــا، 
لتكــون  البدنيــة  للياقــة  دبــي  تحــدي  مبــادرة  تأتــي  واليــوم 
جوهــرة التــاج فــي األنشــطة الرياضيــة الســنوية، حيــث منحهــا 
ــن راشــد آل مكتــوم فكــره  ــن محمــد ب ســمو الشــيخ حمــدان ب
ودعمــه ومتابعتــه التــي ســتجعلها حدثــا يمتــد تأثيــره عــى 
نهــج الحيــاة اليوميــة ألفــراد المجتمــع عــى مــدار العــام كلــه.

ــة(،  ــة البدني ــي للياق ــدي دب ــادرة )تح ــي مب ــة ف ــاركت الهيئ وش
ــة  ــات رياضي ــر، بفعالي ــة ٢٠ أكتوب ــوم الجمع ــت ي ــي انطلق الت

متنوعــة فــي عــدد مــن المواقــع التابعــة لهــا مثــل المبنــى 
الرئيــس للهيئــة ولمؤسســتي المواصــات العامــة وتاكســي 
دبــي، إضافــة إلــى مشــاركتها فــي فعاليــات خارجيــة فــي عــدد 
مــن األماكــن فــي إمــارة دبــي، ومنهــا قنــاة دبــي المائيــة، 
وحديقــة الصفــا، وممشــى مرســى دبــي، وحديقــة مشــرف. 
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المنتخب المصري

ــه  ــذي نظمت ــال ال ــات، االحتف ــرق والمواص ــة الط ــي هيئ ــن، ف ــس المديري ــس مجل ــام، رئي ــر الع ــر، المدي ــر الطاي ــعادة مط ــهد س ش
ــيا ٢٠١8(. ــم )روس ــال كأس العال ــى موندي ــقيق، إل ــري الش ــب المص ــل المنتخ ــبة تأه ــة، بمناس الهيئ

تكريم الفائزات  في 
دورة الشيخة هند

كــرم ســعادة مطــر الطايــر المديــر العــام ورئيــس مجلــس 
هنــد  الشــيخة  دورة  منافســات  فــي  الفائــزات   ، المديريــن 
ــي  ــق الرياض ــد الفري ــث حص ــيدات، حي ــة للس ــاب الرياضي لأللع
االول  المركــز  عــى  والمواصــات  الطــرق  بهيئــة  للســيدات 
فــي كــرة الطائــرة، وجائــزة أفضــل العبــة الموظفــة ناديــه 

الثالــث  الســلة، والمركــز  كــرة  فــي  الثالــث  علــي، والمركــز 
فــي الشــطرنج)فئة المواطنــات(، والمركــز الرابــع فــي كــرة 
ــع فــي ســباق الطريــق )فئــة المقيمــات(،  اليــد، والمركــز الراب
المواطنــات(،  )فئــة  الدراجــات  ســباق  فــي  الرابــع  والمركــز 

والمركــز الرابــع فــي تنــس الريشــة )فئــة المواطنــات(
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مشاركة كبيرة في 
بطولة الدراجات الهوائية 

مباراة ودية

اختتام بطولة الهيئة للشطرنج 

شــاركت أعــداد كبيــرة مــن الموظفيــن، فــي بطولــة هيئــة 
ــاء،  ــال، والنس ــة للرج ــات الهوائي ــات للدراج ــرق والمواص الط
بنــد  الهوائيــة  الدراجــات  بمضمــار  مــرة  ألول  نظمــت  التــي 
الشــبا، بالتعــاون مــع مجلــس دبــي الرياضــي، واتحــاد اإلمــارات 

للدراجــات الهوائيــة، وشــرطة دبــي، وهيئــة اإلســعاف. 

وهدفــت البطولــة إلــى تعزيــز الروابــط، ونشــر ثقافــة رياضــة 
الدراجــات الهوائيــة، بيــن موظفــي وموظفــات الهيئــة، لمــا لهــا 
مــن فوائــد عديــدة، ولتشــكيل فريــق قــوي، يمثــل الهيئــة فــي 

البطــوالت الخارجيــة.

نظمــت إدارة الحافــات بمؤسســة المواصــات العامــة مبــاراة 
ــر  ــام الخي ــار ع ــي إط ــي، ف ــي الرياض ــادي دب ــق ن ــع فري ــة م ودي
ــرق  ــة الط ــم )3( لهيئ ــتراتيجية رق ــة االس ــا للغاي ٢٠١٧ تحقيق

ــاس(. ــعاد الن ــات: )إس والمواص

الهيئــة  بطولــة  فــي  األول  المركــز  إســحاق  ســعيد  حصــد 
للشــطرنج لعــام ٢٠١٧، التــي نظمــت بقاعــة أم ســقيم بمبنــى 
فريــق  أنشــطة  ضمــن  وذلــك  بالقرهــود،  الرئيــس  الهيئــة 
الرياضــة بالهيئــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز الترابــط والعاقــات 
ــن،  ــن الموظفي ــة بي ــة  والذهني ــة الصحي ــة واللياق االجتماعي

ــا. ــت ثالث ــعد بخي ــا، وس ــح ثاني ــد صبي ــل أحم ــا ح بينم

)كروس فت( للسيدات 
للمرة األولى في الهيئة

12 فريقا تنافسوا في 
بطولة التحدي لكرة القدم

ثالث بطوالت في كرة
القدم والشطرنج والبولينغ

فــازت آمنــه عــدي بالمركــز األول، فــي منافســات بطولــة هيئــة 
ــة  ــا اللجن ــي نظمته ــت، الت ــروس في ــات للك ــرق والمواص الط
ــا  ــى، بينم ــرة األول ــيدات للم ــة الس ــة لفئ ــي الهيئ ــة ف الرياضي
فــاز ثائــر عدنــان فــي البطولــة بالمركــز األول فــي فئــة الرجــال، 

وهــي الــدورة الثانيــة مــن البطولــة.

ــن  ــال، كل م ــة الرج ــي فئ ــث ف ــي والثال ــن الثان ــد المركزي وحص
ــما  ــب ش ــا كان نصي ــي، بينم ــل المرزوق ــد، وفيص ــامي محم س
حســن الشــحي، وســهام بنــت محمــد، المركزيــن الثانــي الثالــث 

فــي فئــة النســاء، فــي البطولــة. 

ــي  ــة التحــدي لكــرة القــدم، فــي مركــز دب ــة بطول نظمــت الهيئ
التجــاري العالمــي، التــي شــهدت منافســة قويــة بيــن ١٢ فريقــا 
مثلــوا قطاعــات ومؤسســات الهيئــة كافــة، وذلــك فــي إطــار 
ــا،  ــف أنواعه ــة، بمختل ــة الرياض ــر ثقاف ــى نش ــة ع ــرص الهيئ ح
بيــن الموظفيــن، لرفــع مســتواهم البدنــي والصحــي، ممــا 

ــي.   ــم الوظيف ــى أدائه ــس ع ينعك

نظمــت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي ثــاث فعاليــات 
رياضيــة تمثلــت بمســابقات كرة القــدم والشــطرنج والبولينغ، 
شــارك فيهــا عــدد مــن موظفي الهيئــة ممــن يتمّيــزون بقدرات 
ومهــارات بدنيــة وذهنيــة فــي هــذه الفعاليــات، التــي تحــرص 
الهيئــة عــى تنظيمهــا لموظفيهــا بهــدف إســعادهم ورفــع 

مســتوى رضاهــم. 
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إحصاءات

األرقام تتحدث عن اإلنجازات
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إجمالي عدد ركاب النقل الجماعي
ومركبات األجرة 2017

155,319,597 الحافات

13,7٦٤,3٤٦ النقل البحري

175,٦12,8٦2 مركبات األجرة

200,752,٦٦7 مترو دبي

٦,230,352 ترام دبي

2017
551,٦79,82٤
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إحصائية ركاب المترو 
2017الخط األحمر

128,5٤0,155

عدد المحطات:  29
)مع محطتي االتحاد و برجمان(

جي جي كو

2،523،7٦٤

الرقة

9،335،517
برجمان

8،110،137

المطار مبنى رقم 3

1،٤80،٤75
الراشدية

5،٤٤0،800
ديرة سيتي سنتر

7،709،90٦
االتحاد

7،90٦،115
بنك أبو ظبي التجاري

٦،٦37،589

المطار مبنى رقم 1

2،781،558
طيران اإلمارات

2,37٤,975

٦٤3  راكب
السعة اإلستعابية  للمترو

79
عدد أسطول المترو للخطين األحمر و األخضر 

173,820
إجمالي عدد رحات الخط  األحمر

52.1
طول شبكة الخط األحمر
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2017
128,5٤0,155

عدد المحطات:  29
)مع محطتي االتحاد و برجمان(

الجافلية

٤،751،٦89

مركز دبي التجاري العالمي

3،702،091
المركز المالي

2،99٦،350

أبراج اإلمارات

3،٦٤9،252
برج خليفة / دبي مول

7،59٦،251
الخليج التجاري

٦،032،5٦1
بنك أبوظبي األول

3،70٦،15٦

بنك نور

5،٤2٦،102

شرف دي جي

2،8٤٤،352

مول اإلمارات

7،108،٤12

إحصائية ركاب المترو 
الخط األحمر
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إحصائية ركاب المترو 
الخط األحمر

مدينة دبي لإلنترنت

5،15٤،٦58

نخيل

1،537،828
أبراج بحيرات جميرا

5,710,٦12

داماك العقارية

٤،٦13،821
نخيل هاربر آند تاور

٤18،7٦0

الطاقة

203،831

ابن بطوطة

٤،٦87،301
دانوب 

2،3٤5،٤73

اإلمارات العربية المتحدة للصرافة

1،753،819

2017
128,5٤0,155

عدد المحطات:  29
)مع محطتي االتحاد و برجمان(
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إحصائية ركاب المترو 
2017الخط األخضر

72,212,512

عدد المحطات:  20
)مع محطتي االتحاد و برجمان(

المنطقة الحرة بمطار دبي

3،7٤٦،709
اتصاالت

1،773،782

القصيص

2،2٤٤،017
النهدة

2،٦27،020

االتحاد

3،073،787

أبوهيل

3،1٦9،8٤3

أبوبكر الصديق

٤،590،7٤٦
االستاد

5،757،297
القيادة

1،9٦٤،٦75

صالح الدين

5،099،105

 22.15
طول شبكة الخط األخضر

118،902
إجمالي عدد رحات الخط  األخضر
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بني ياس

٦،٦٤7،٦٦1

نخلة ديرة

3،220،273

الراس

2،188،717

الغبيبة

5,205,757

الفهيدي

8،137،273

الجداف

5٦0،3٤٤
عود ميثاء

5،2٦8،528

برجمان

٤،3٤0،31٤
مدينة دبي الطبية

1،897،759
الخور

٦98،905

إحصائية ركاب المترو 
2017الخط األخضر

72,212,512

عدد المحطات:  20
)مع محطتي االتحاد و برجمان(
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إحصائية ركاب الترام 2017

الصفوح

قرية المعرفة

الميناء السياحي

 مرسى دبي

نخلة جميرا

أبراج المارينا

9٦,275

172,877

٤90,279

2،173،358

500,044

محطات الترام ٢٠١٧

٤82,٦51

مدينة دبي 
لإلعام

أبراج شاطئ 
جميرا ١ 

 أبراج شاطئ 
جميرا ٢ 

أبراج بحيرات جميرا

دبي مارينا مول

محطات الترام ٢٠١٧

11٦,821

312,٦٦7

538,٦73

٦٤2,9٦3

703,7٤٤

٦,230,352إجمالي عدد الركاب

9٦،9٦7
إجمالي عدد الرحات 

 10.٦
طول شبكة الترام

292
السعة االستيعابية للترام )راكب(

11
عدد محطات الترام
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أسطول وسائل 
النقل البحري 

طول شبكة
النقل البحري  )كم(

54.41

إجمالي أسطول وسائل 
النقل البحري 

ركاب ورحالت 19٦
وسائل النقل البحري

إجمالي عدد رحات وسائل
 النقل البحري

777,302

إجمالي ركاب وسائل 
النقل البحري  

13,7٦٤,3٤٦

عبرات الهيئة

راكب

702,401
رحلة

118,913

عبرات الهيئة

24

الباص المائي 

راكب

441,002
رحلة

28,830

الباص المائي 

5

عبرات القطاع الخاص

راكب

12,361,406
رحلة

618,070

عبرات القطاع الخاص

148

التاكسي المائي

راكب

34,805
رحلة

3,661

التاكسي المائي

10

فيري دبي

راكب
224,732

رحلة
7,828

فيري دبي

9
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الحافالت العامة في أرقامإجمالي عدد ركاب الحافالت العامة

حافات تغذية 
محطات المترو

42,166,435
الحافات العامة

94,302,577
حافات

عبر المدن

12,483,330
النقل التجاري

6,367,255

حافات تغذية 
محطات المترو

1,114,800

حافات 
عبر المدن

376,836

الحافات العامة

2,264,178

النقل التجاري

231,350

3,987,164 إجمالي عدد الرحات

إجمالي عدد رحالت الحافالت العامة

1,512 عدد األسطول

155,319,597 إجمالي عدد الركاب

عدد مواقف 
الحافات المكيفة

عدد مواقف حافات المواصات 
العامة )داخل وخارج دبي(

2,121

634

عدد الحافات 
المدرسية في إمارة دبي

6,509

عدد خطوط 
الحافات العامة

137

عدد الطاب مستخدمي 
الحافات المدرسية 

143,592

عدد المواقف الذكية لحافات 
المواصات العامة

100

نسبة المساحة الحضرية 
المخدومة بحافات 
المواصات العامة

%84.8

عدد محطات حافات 
المواصات العامة

17

عدد سائقي الحافات
2،903

التقرير السنوي 2017

إحصاءات   |   ٢85إحصاءات   |   ٢84



مركبات األجرة
)تاكسي دبي و شركات االمتياز( 

 

٤٦,٤٧١,٩٥١١,٠٧٥,٨٤١,٧٢٥٨٠,٨٦١,١٩٥٥,٣١٣١٢,٠٩٩

١٧٥,٦١٢,٨٦٢

١٠,٥٧٤,٦٩٢

١٠٠,٩٢٦,٩٣٢

٢٠١٧

٥٤,٤٥٤,٩٨١٩٨٣,١٢٥,٠٧١

شركات االمتياز

٩٤,٧٥١,٦٦٧٥,٦٢٩

شركات االمتياز

عدد الرحالت

تاكسي العربية/ كارس تاكسي/ مترو تاكسي/
عدد الرحالتالتاكسي الوطني/ تاكسي المدينة/ هال تاكسي

إجمالي عدد الرحالت
(تاكسي دبي وشركات االمتياز)
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عدد بطاقات نول المباعة منذ 
 ٩ سبتمبر 2009 حسب النوع:

468,062بطاقة شخصية  )ذهبي / عادي(

17,095,068بطاقة غير مّعرفة )ذهبي / فضي(

193,189بطاقة مّعرفة )ذهبي / فضي(

التقرير السنوي ٢٠١٧
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عدد المركبات المسجلة حسب 
صنف المركبة

شبكة طرق دبي

المساحة المعبدة )كم٢(أطوال الطرق )مسرب-كم( 16,80662.1

517,962

522,976

المعدل اليومي لعدد 
المركبات الخارجة 

من دبي

المعدل اليومي لعدد 
المركبات القادمة 

إلى دبي

1,629,528اإلجمالي

حافلة ثقيلة

28,901

جهاز ميكانيكي خفيف

9,810

دراجة نارية

35,438

حافلة خفيفة

34,871

  جهاز ميكانيكي ثقيل

18,132

دراجة نارية ترفيهية

637

مركبة خفيفة

1,404,517

مقطورة

34,090

 مركبة أصحاب الهمم

3

63,129
  مركبة ثقيلة
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البنية التحتية 2017

18 معابر الخور 
باالتجاهين

68أنفاق المركبات

479جسور علوية

29معابر جمال

438عبارات

13أنفاق مشاة

64جسور مشاة

14,157471

عدد اللوحات اإلرشادية

عدد التقاطعات المحكومة 
بإشارات ضوئية

عدد اإلشارات الضوئية

اللوحات اإلرشادية المعلقة 
ونصف المعلقة

عدد اللوحات المرورية

1,275

121,150

14,090

*أعداد األنفاق و الجسور ال تتضمن أنفاق وجسور المترو
*معابر الخور باالتجاهين ال تشمل المسارب
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القوى العاملة في الهيئة

2017

مكتب المدير العام 
ورئيس مجلس المديرين

قطاع االستراتيجية
والحوكمة المؤسسية

قطاع خدمات 
الدعم اإلداري

قطاع خدمات 
الدعم التقني

مؤسسة المواصالت 
العامة

مؤسسة المرور والطرق

مؤسسة القطارات

مؤسسة الترخيص

41

136

96

266

4,498 1,951
وافدمواطن

30 3464 23

91 117208 72

164 379543 277

72 86158 62

إجمالي ذكورإناث
5،7006,449 7٤9

3,749 3,513 3223,835 86

988 450 6311,081 93

129 108 66174 45

295 70 316386 91

70% 30%12%88%100%
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وسائل التواصل اإلجتماعي

متابع

مشاهد

112,000
متابع

657,974

متابع
950,0003,503,399
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١٩٢
عدد الخدمات الذكية

٣٩.٣ طن  
COتخفيض االنبعاثات ٢

٥,٦٢٧,٠٧٣
عدد المعامالت المنجزة عن

طريق التطبيقات الذكية

٤٧٠,٢٦٣,٠٧٣
عدد المعامالت المنجزة عن
طريق القنوات اإللكترونية

(الموقع اإللكتروني، التطبيقات الذكية،
األكشاك، مركز االتصال، مركز خدمات المتعاملين، 

أنظمة المواصالت، الوكالء الموثوقين)

٧ قنوات
قنوات تقديم الخدمة

(الموقع اإللكتروني، التطبيقات الذكية،
األكشاك، مركز االتصال، مركز خدمات المتعاملين، 

أنظمة المواصالت، الوكالء الموثوقين)

٤٨,٣٧٥
عدد المعامالت المنجزة عن

طريق األكشاك

٪١٠٠
نسبة التحول الذكي

٪٢٧
نسبة استخدام الخدمات

الذكية للهيئة

٥٢٢,٠١٠

٤١٢,٣٧١

٢٧

١٠١,٥٩٤

٧

١٠٥,٨٨٩

١٠٥,٨٨٩

٥٥

٣٨,٤٣٢

٣٨,٤٣٢

٢٦

٥,٧٥٥

٥٥

عدد مرات التحميل

عدد المعامالت

عدد الخدمات

إحصائية مستخدمي التطبيقات وعدد المعامالت

الخدمات الذكية
عدد الخدمات المتوفرة 

192في تطبيقات الهيئة
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