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الرؤية
تنقل آمن وسهل للجميع

الرسالة
تطوير وإدارة أنظمة طرق ونقل متكاملة ومستدامة بمستوى عالمي، وتقديم خدمات رائدة للفئات المعنية إلسعادهم، 

ودعم رؤية إمارة دبي من خالل استشراف المستقبل وإعداد السياسات والتشريعات، ومواكبة التقنيات واالبتكارات، 

وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

القيم المؤسسية
في مسيرتنا نحو رؤيتنا االستراتيجية ولتحقيق رسالتنا عىل المستويات كافة، فإننا نحتكم إلى منظومة قيمنا المشتركة 

التي ستبقى دومًا مرجعيتنا األولى واألساسية.

السمعة المؤسسية
سمعتنا المؤسسية انعكاس للدقة والشفافية والثقة الدائمة بأعمالنا.

التميز والنجاح
تميزنا انعكاس واقعي ألداء ثالثي األبعاد من الكفاءة والفعالية واالستدامة ضمن منظومة حوكمة متكاملة.

القيادة والعمل الجماعي
تتجىل احترافية قادتنا في عمق احترامهم للفرد وتكريسهم لثقافة العمل الجماعي.

السعادة والطاقة اإليجابية
ريادتنا في العمل وسعينا الدائم إلسعاد الناس يمنحنا الشعور بالتفاؤل والطاقة اإليجابية.

اإلبداع واالبتكار
استشرافنا للمستقبل هو مصدر إلهامنا لإلبداع واالبتكار الدائم في العمل.

دبي الذكية
تحقيق الريادة في التحول الرقمي  

ضمان توفير تجربة رقمية متكاملة   

تطوير حلول ذكية للنقل، والطرق والمرور  

تكامل دبي
تحسين التكامل بين تخطيط النقل   	

والتخطيط العمراني

جعل الطرق وأنظمة النقل صديقة للجميع   

تعزيز المسؤولية المجتمعية  

إسعاد الناس
تحقيق الريادة في إسعاد الناس    

ضمان االنسجام مع المتعاملين   

انســيابية التنقل للجميع
تشجيع التنقل المشترك والنقل الجماعي  

تطوير وتحسين شبكة وأنظمة طرق   	

ونقل مستدامة   

إدارة متطلبات النقل واالزدحام المروري  

تطوير سياسات وتشريعات فعالة للنقل   

والطرق والمرور

الســالمة واالستدامة البيئية
تحسين سالمة النقل والمرور والحد من   

الحوادث والوفيات

تعزيز االستدامة البيئية للنقل  

تحقيق استدامة الصحة المهنية والسالمة  

تعزيز استدامة األمن   

المالية االستدامة 
تنمية وتنويع اإليرادات  

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص  

تحسين الكفاءة المالية  

تميــز هيئة الطرق والمواصالت
استقطاب وتطوير والمحافظة عــىل المواهب   

تعزيز التميز وإدارة المعرفة  

تحسين األنظمة، والعمليات   	

والحوكمة المؤسسية

تحقيق الريادة في االبتكار   	

واستشراف المستقبل

تطوير العالقة مع الشركاء والموردين   

استدامة األصول
تحسين كفاءة وفعالية إدارة األصول    

تحقيق أداء مثالي لألصول  

تعظيم قيمة األصول  

الغايات واألهداف االستراتيجية 
 لهيئة الطرق والمواصالت 
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قطعــت هيئــة الطــرق والمواصــالت بدبــي شــوطًا كبيــرًا فــي 

مســيرتها الرائــدة نحــو تنفيــذ وترجمــة توجيهــات صاحــب الســمو 

الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه اللــه(، وســمو الشــيخ 

حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس 

 المجلــس التنفيــذي، وســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد

 آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي النائــب األول لرئيــس المجلــس 

التنفيــذي، وتحويلهــا إلــى إنجــازات تســهم فــي تعزيــز مكانــة 

للمواطنيــن  والرفاهيــة  الســعادة  وتحقــق  العالميــة،  دبــي 

لإلمــارة.  والزائريــن  والمقيميــن 

ــذ  ــي تنفي ــة ف ــى ثابت ــالت بخط ــرق والمواص ــة الط ــي هيئ تمض

خطتهــا االســتراتيجية )2018-2022( المنســجمة مــع خطــة 

دبــي 2021، وكعادتهــا كان عــام 2018م حافــاًل بإنجــاز وإطــالق 

فــي  العمــل  بــدء  مثــل   الحيويــة،  المشــاريع  مــن  العديــد 

ــور  ــن مح ــًا م ــزءًا مهم ــر ج ــذي يعتب ــندغة ال ــر الش ــروع جس مش

الشــندغة البالــغ طولــه 13 كيلومتــرًا، وتطويــر شــارع دبــي ـ 

العيــن، وشــارع الخوانيــج، إضافــة إلــى افتتــاح مشــروع تطويــر 

شــارعي لطيفــة بنــت حمــدان وأم الشــيف، والتقاطــع الســابع 

عــىل شــارع الشــيخ زايــد وتطويــر شــارع الياليــس، وشــارع 

خليفــة  والشــيخ  راشــد  الشــيخ  شــارعي  وتقاطــع  المطــار، 

بــن زايــد، والمرحلــة الثانيــة مــن مشــروع تحســينات الطــرق 

المشــاريع  هــذه  التجــاري،  الخليــج  منطقــة  فــي  الموازيــة 

ــارة  ــي إم ــرق ف ــبكة الط ــول ش ــع ط ــي رف ــاهمت ف ــا س وغيره

دبــي مــن 8,715 مســرب كيلومتــر فــي عــام 2006 إلــى 17,215 

مناطــق  فــي  الطــرق  )شــاملة   2018 فــي  كيلومتــر  مســرب 

مســارات  عــدد  وارتفــع   ،%98 زيــادة  بنســبة  المطوريــن(، 

ــي  ــربًا ف ــى 48 مس ــي 2006 إل ــربًا ف ــن 19 مس ــور م ــر الخ معاب

2018، بنســبة زيــادة 153%، فيمــا ارتفــع عــدد جســور وأنفــاق 

المركبــات مــن 129 جســرًا ونفقــًا عــام 2006 إلــى 589 جســرًا 

ونفقــًا فــي 2018، بنســبة زيــادة 357%، وارتفــع عــدد جســور 

وانفــاق المشــاة خــالل نفــس الفتــرة مــن 26 جســرًا ونفقــًا إلــى 

.%358 119، بنســبة زيــادة 

مواطنيــن  مــن  الجمهــور  وتشــجيع  الجماعــي  النقــل  وُيعــد 

ومقيميــن وزوار عــىل اســتخدامه مــن أولويــات الهيئــة، ولتحقيق 

هــذا الهــدف تســتمر الهيئــة فــي التوســع وتطويــر منظومــة 

النقــل الجماعــي، فالعمــل فــي مشــروع متــرو )مســار 2020( 

تشــغيله  وســيتم  المعتمــد،  الزمنــي  للبرنامــج  وفقــًا  يســير 

ــالت  ــطول حاف ــث أس ــم تحدي ــا ت ــر 2020. كم ــي فبراي ــًا ف تجريبي

كلمة المدير العام ورئيس مجلس المديرين

الحصاد الكبير

األحجــام،  حافلــة متعــددة   316 بـــ  برفــده  العامــة  المواصــالت 

مطابقــة للمواصفــات األوروبيــة الخاصــة باالنبعاثــات الكربونيــة 

المنخفضــة. أّمــا وســائل النقــل البحــري، فشــهدت إضافــة العبــرة 

المكيفــة الهجينــة، وورشــة القرهــود لصيانــة وســائل النقــل 

البحــري. ونتيجــة لهــذه الجهــود بلــغ عــدد مســتخدمي وســائل 

النقــل الجماعــي والتنقــل المشــترك العــام الماضــي 589 مليــون 

راكــب، بمعــدل مليــون و610 آالف راكــب يوميــًا،  حيــث ارتفعــت 

نســبة مســتخدمي وســائل النقــل الجماعــي والتنقــل المشــترك 

مــن 6% فــي 2006 إلــى 17% عــام 2018 بزيــادة تراكميــة تصــل 

لحوالــي 9.3% ســنويًا، وتســعى الهيئــة للوصــول بهــذه النســبة 

إلــى 26% بحلــول عــام 2030.

والــذكاء  الذكيــة  المدينــة  نحــو  التحــول  صعيــد  وعــىل 

بيــن مشــاريع  75 مشــروعًا، توزعــت  إنجــاز  تــم  االصطناعــي، 

الذكيــة،  والمركبــات  التحتيــة  والبنيــة  الذكيــة،  المؤسســة 

وإدارة البيانــات والــذكاء االصطناعــي، والمواصــالت الذكيــة 

والمســتدامة. كمــا بــدأت الهيئــة فــي تنفيــذ مشــروع التوســع 

فــي األنظمــة المروريــة الذكيــة، وأطلقــت أول مركبــة أجــرة 

النقــل  وحــدات  ومشــروع  المنطقــة،  فــي  القيــادة  ذاتيــة 

المعلقــة وهــو نظــام نقــل متطــور ومتميــز فــي ســماء مدينــة 

تعليــم  بمراكــز  الســائقين  لفحــص  الذكيــة  والســاحة  دبــي، 

قيــادة المركبــات. واســتخدمت الهيئــة الــذكاء االصطناعــي فــي 

الكاميــرات الذكيــة لمراقبــة حــاالت تجــاوز المركبــات الخاصــة 

لمســار الحافــالت، وســاهم ذلــك فــي زيــادة االلتــزام بمواعيــد 

 .%20 بنســبة  األجــرة  ومركبــات  العامــة  الحافــالت  رحــالت 

 208 للهيئــة  واإللكترونيــة  الذكيــة  الخدمــات  عــدد  ويبلــغ 

خدمــات، يتــم تقديمهــا عبــر ثمانيــة تطبيقــات ذكيــة.

وفــي إطــار جهــود هيئــة الطــرق والمواصــالت لدعم اســتراتيجية 

دبــي للتنقــل الذكــي ذاتــي القيــادة الراميــة لتحويــل 25% مــن 

إجمالــي رحــالت التنقــل فــي دبــي إلــى رحــالت ذاتيــة القيــادة فــي 

عــام 2030، أعلنــت الهيئــة عــن تنظيــم مؤتمــر ومســابقة تحــدي 

دبــي العالمــي للتنقــل ذاتــي القيــادة.

فــي  العالميــة  االتجاهــات  ومراقبــة  بمتابعــة  الهيئــة  تقــوم 

مجــال التنقــل ذاتــي القيــادة بهــدف صناعــة وتطويــر مســار 

نقــل  وســائل  ذلــك  ويتضمــن  التنقــل،  مســتقبل  فــي  دبــي 

القادمــة،  األجيــال  تناســب  جديــدة  تنقــل  وأنمــاط  مبتكــرة 

بدراســتها  تقــوم  التــي  والرائــدة  المتميــزة  المشـــاريع  ومــن 

الهيئــة مشــروع وحــدات النقــل المعلقــة، والتاكســي الجــوي 

ــرة ركاب،  ــع لعش ــادة تتس ــة القي ــة ذاتي ــادة، ومركب ــي القي ذات

ــم  ــة وحج ــب الحاج ــًا حس ــة آلي ــة المتصل ــل الذكي ــدات التنق ووح

الطلــب، والتشــغيل التجريبــي ألول مركبــة أجــرة ذاتيــة القيــادة 

المنطقــة. فــي 

ختامــًا يقــول صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم: 

ولتحقيــق  للنهايــة"،  خــط  هنــاك  ليــس  التميــز  ســباق  "فــي 

ــر  ــة بتوفي ــط الخاص ــت الخط ــة وضع ــإن الهيئ ــموه ف ــات س تطلع

البنيــة التحتيــة فــي قطاعــي الطــرق والنقــل التــي ســتضيف 

ــا  ــتتركز عليه ــي س ــي الت ــة دب ــز لمدين ــق والتمي ــن التأل ــد م المزي

األنظــار فــي الفتــرة المقبلــة بشــكل أكبــر كونهــا المدينــة الفائــزة 

إلــى  2020"، وســتعمل الهيئــة  باســتضافة معــرض "إكســبو 

جانــب هيئــات ومؤسســات حكومــة دبــي عــىل تنفيــذ الخطــط 

والبرامــج التــي ســتضعها الحكومــة، لتقــدم دبــي للعالــم دورة 

ــبو. ــارض إكس ــخ مع ــي تاري ــبوقة ف ــر مس ــزة وغي ممي



حصــاد العــام
تشهد هيئة الطرق والمواصالت كل عام العديد من الفعاليات واألحداث 
المهمة والمؤثرة. تشكل هذه األحداث محطات بارزة في مسيرة الهيئة 

الرائدة لتقديم أرقى حلول وخدمات النقل المبتكرة إلى المواطنين 
والمقيمين والزوار من مختلف دول العالم. 
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دشــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 

رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه اللــه(، 

يرافقــه ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، فــي 15 مايــو 2018 

 )infinity )إنفينتــي  الشــندغة  جســر  مشــروع  تنفيــذ  أعمــال 

 محمد بن راشد 
يدشن تنفيذ جسر الشندغة

الــذي يقــام بالقــرب مــن موقــع نفــق الشــندغة بتكلفــة 394 

مليــون درهــم. ويعتبــر الجســر جــزءًا هامــًا مــن محــور الشــندغة 

الــذي يمتــد عــىل طــول شــارع الشــيخ راشــد وشــارع المينــاء 

وشــارع الخليــج وشــارع القاهــرة بطــول 13 كــم، وتقــدر تكلفتــه 

ــم. ــون دره ــارات و35 ملي ــة ملي ــو خمس ــة بنح اإلجمالي
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مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  شــهد 

ــي )رعــاه  ــوزراء حاكــم دب ــة رئيــس مجلــس ال ــب رئيــس الدول نائ

راشــد  بــن  محمــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  ســمو  بحضــور   اللــه(، 

التنفيــذي،  المجلــس  رئيــس  دبــي  عهــد  ولــي  مكتــوم،  آل 

االختبــارات األوليــة لوحــدات التنقــل ذاتيــة القيــادة األولــى 

ــم. وتعــد هــذه الوحــدات ذاتيــة  مــن نوعهــا عــىل مســتوى العال

القيــادة إحــدى مبــادرات هيئــة الطــرق والمواصــالت بالتعــاون 

مــع مســرعات دبــي المســتقبل.

محمد بن راشد يشهد اختبارات وحدات 
التنقل ذاتية القيادة

18

ارتفاع:  2.82 مترًا

طول: 2.87 مترًا

عرض:  2.24 مترًا

1,500 كغالوزن

سعة الركاب
6 أشخاص في وضعية الجلوس باإلضافة 

إلى 4 في وضعية الوقوف

3 ساعاتفترة عمل  البطارية

6 ساعاتفترة الشحن

220 فولتالطاقة المطلوبة للشحن

األمن والسالمة
تستخدم الوحدات  شبكة مغلقة لتناقل 

البيانات 

20 كم/ساعةمتوسط السرعة

180 درجةدرجة ميل  وتدوير الوحدة

خاصية االقتران وآلية الفصل

تستخدم الوحدات الكاميرات والتقنية 
الكهرو ميكانيكية للقيام بعمليات االقتران 
والفصل، حيث يمكن للوحدات تفعيل هذه 

الخاصية أثناء الحركة

15 – 20 ثانيةالوقت المطلوب لالقتران

5 ثوانالوقت المطلوب لالنفصال
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آل مكتــوم،  راشــد  بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  اطلــع صاحــب 

ــي )رعــاه  ــوزراء حاكــم دب ــة رئيــس مجلــس ال ــب رئيــس الدول نائ

راشــد بــن  محمــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  ســمو  يرافقــه   اللــه(، 

 آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، وســمو 

الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم 

دبــي، النائــب األول لرئيــس المجلــس التنفيــذي، فــي 18 أكتوبــر 

2018، عــىل ســير العمــل فــي مشــروع مســار 2020 لمتــرو دبــي 

لتمديــد الخــط األحمــر إلــى موقــع معــرض “إكســبو 2020”. 

محمد بن راشد يطلع عىل سير العمل 
في مشروع مسار 2020

“في متابعة ألعمال مســار المترو لموقع 
إكســبو دبي 2020.. جمال محطات المترو 

الجديــدة يعكــس بعض ما نخبئه في دبي 
لضيوفنا في إكســبو 2020.. حدث عالمي.. 

نســتعد له بشكل تاريخي”

    HH Sheikh Mohammed  
@HHShkMohd

مشروع مسار 2020 لمترو دبي

تمديد الخط األحمر إلى موقع معرض

إكسبو 2020

15 كيلومترًا

7 محطات

5 محطات علوية

محطتان نفقيتان
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ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــد س تفق

ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، خــالل زيارتــه مــرآب 

متــرو دبــي فــي الراشــدية فــي 4 ديســمبر 2018، نموذجيــن مــن 

وحــدات دبــي المعلقــة وهــو نظــام نقــل مســتقبلي للتنقــل فــي 

إمــارة دبــي وجهــاز صيانــة الســكك الحديديــة. كمــا اطلــع ســموه 

عــىل مشــاريع ومبــادرات هيئــة الطــرق والمواصــالت فــي مجــال 

التنقــل ذاتــي القيــادة والــذكاء االصطناعــي.

حمدان بن محمد يطلع عىل مبادرات 
التنقل ذاتي القيادة والذكاء 

االصطناعي في الهيئة
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ــن راشــد آل مكتــوم،  ــن محمــد ب كــّرم ســمو الشــيخ حمــدان ب

ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، فــي 12 ديســمبر 

2018 الفائزيــن فــي الــدورة الـــثانية لجائــزة حمــدان بــن محمــد 

أعمــال  ختــام  فــي  وذلــك  المشــاريع،  إدارة  فــي  لالبتــكار 

تكريم الفائزين بجائزة حمدان بن محمد 
لالبتكار في إدارة المشاريع 

الــدورة الخامســة لمنتــدى دبــي العالمــي إلدارة المشــاريع 

ــر  ــدد كبي ــور ع ــي، بحض ــي دب ــرا ف ــة جمي ــي مدين ــم ف ــذي أقي ال

ومؤسســات  الحكوميــة  والدوائــر  الهيئــات  رؤســاء  مــن 

القطــاع الخــاص.

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــن س دّش

4 ديســمبر  ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، فــي 

ــر مكتبــة ســمعية  ــي الســمعية" لتكــون أكب ــة دب 2018، "مكتب

باللغــة العربيــة فــي العالــم، وهــي تســتهدف ســبعة مالييــن 

عربــي يواجهــون تحديــات بصريــة.

أكبر مكتبة سمعية باللغة 
العربية في العالم

أكبر مكتبة سمعية باللغة 
العربية في العالم

تستهدف 7 ماليين عربي يواجهون تحديات بصرية 	

مبادرة من هيئة الطرق المواصالت في دبي  		

Bookshare.org بالتعاون مع الموقع اإللكتروني العالمي

ُأطلقت تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 	

أول كتاب في مكتبة دبي السمعية هو ديوان “زايد”  	

لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــوم ب ــيخ مكت ــمو الش ــاح س افتت

نائــب حاكــم دبــي النائــب األول لرئيــس المجلــس التنفيــذي، فــي 

23 أبريــل 2018، فعاليــات الــدورة الثالثــة لمؤتمــر النقــل لالتحــاد 

العالمــي للمواصــالت العامــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

مكتوم بن محمد يفتتح مؤتمر النقل 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

2,000 مشارك

85 متحدثًا

49 شركة مشاركة

5 مذكرات تفاهم

مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  ســمو  كــرم 

رئيــس مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة رئيــس 

اللجنــة األولمبيــة الوطنيــة، فــي 8 مــارس 2018، المؤسســات 

“جائزة دبي للنقل المستدام”: عشرة 
أعوام من التحفيز

 فئات جائزة دبي 
للنقل المستدام 

إدارة التنقل  

سالمة التنقل  

الحفاظ عىل البيئة  

التنقل لذوي االحتياجات الخاصة  

النقل المدرسي  

العاشــرة  الــدورة  فــي  الفائزيــن  واألفــراد  والشــركات 

لجائــزة دبــي للنقــل المســتدام. 

ــي  ــة الطــرق والمواصــالت بدب ــذي نظمتــه هيئ ــا 2018، ال أفريقي

واالتحــاد العالمــي للمواصــالت العامــة، تحــت شــعار “الريــادة فــي 

إســعاد المتعامليــن”، وكــرم ســموه الفائزيــن فــي الــدورة الثانيــة 

مــن “هاكاثــون المواصــالت” لطلبــة الجامعــات والكليــات.
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كــرم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 

رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه اللــه(، 

 .2018 لعــام  اإلمــارات  أوائــل  بجائــزة  دبــي"  "متــرو  مشــروع 

ــس  ــس مجل ــام ورئي ــر الع ــر، المدي ــر الطاي ــعادة مط ــلم س وتس

المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــالت، شــهادة التكريــم 

ــي. ــة أبوظب ــي العاصم ــم ف ــذي أقي ــل ال ــي الحف ف

مترو دبي ضمن 
قائمة أوائل 

اإلمارات المكرمين
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مجمع دبي
لالستثمار

سبو
مدينةشارع إك

المطار

س
شارع الهالي

المرابع
العربية

مدينة دبي
الرياضية ع ام سقيم

ار
ش

شارع الخيل

صة
 ح

رع
شا

رة
قد

 ال
رع

شا

البرشاء 
جنوب

الياليس 

شارع اإلمارات

شارع الشيخ محمد بن زايد

ين
لع

- ا
ي 

دب
ع 

شار

فالكن سيتي
أوف وندرز

منتجع ونادي
الحبتور للبولو

القرية
العالمية

شــــارع الشيـــــخ زايــد     بن حمـدان آل نهيـــان

حدائق محمد بن راشد

إطالق اسم زايد بن حمدان آل نهيان عىل 
شارع المدينة األكاديمية

الهيئة تدخل موسوعة غينيس بسلسة 
بشرية متنوعة

أمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 

رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه اللــه(، 

بإطــالق اســم الشــيخ زايــد بــن حمــدان آل نهيــان عــىل شــارع 

المدينــة األكاديميــة، تقديــرًا لمــا قدمــه مــن تضحيــات ومواقــف 

مشــرفة فــي ســبيل رفعــة الوطــن وإعــالء رايتــه.

ــس  ــو مجل ــان، عض ــارك آل نهي ــان مب ــيخ نهي ــي الش ــلم معال تس

ــر العــام  ــر، المدي ــر التســامح، وســعادة مطــر الطاي ــوزراء وزي ال

ورئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطــرق والمواصــالت، 

للقمــة  العــام  المنســق  الســويدي،  محمــد  خليفــة  وســعادة 

العالميــة للتســامح، شــهادة غينيــس لألرقــام القياســية ألكبــر 

سلســلة بشــرية شــاركت فيهــا 96 جنســية، وهــو مــا يؤكــد 

التنــوع والتعايــش الســلمي الــذي تتميــز بــه دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.

 “وجهنا بإطالق اســم الشــيخ زايد بن حمدان 
بن زايد آل نهيان عىل شــارع المدينة 

األكاديمية في دبي، شــارع سيمثل إصرار 
وعزيمة وقوة وتضحية شــباب اإلمارات”

    HH Sheikh Mohammed  
@HHShkMohd

0  2km

أكبر سلسلة بشرية

96 جنسية



إنجازات المشاريع 
منذ إنشائها تواصل هيئة الطرق والمواصالت تصميم أضخم مشاريع 

النقل والطرق، وتنفيذها وتطويرها، وصيانتها لتتصدر دول العالم في 
جودة خدماتها. عام 2018 لم يكن مختلفًا عن األعوام السابقة في مسيرة 

عمل الهيئة، فقد شهد إطالق وإنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية 
الضخمة لمواكبة متطلبات النقل المتنامية، وتعزيز السالمة المرورية عىل 

الطرقات لكافة المركبات واألفراد، وتحقيق الريادة في االبتكار واستشراف 
المستقبل في مجال خدمات النقل.
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مشاريع تطوير الطرق المؤدية 
لموقع معرض إكسبو 2020

 زيادة عدد مسارات 
شارع إكسبو

من 3 إلى 6 مسارات في كل اتجاه،   	
بطول 3 كيلومترات

تنفيذ 3 جسور بطول 2.6 كم  

تنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارة   
ضوئية عند تقاطع شارع جبل علي لهباب 

مع شارع األصايل

 تقاطع شارع الشيخ محمد
بن زايد مع شارع إكسبو

تنفيذ تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة   
في كل اتجاه، عبارة عن جسرين بسعة 6 

مسارات في كل اتجاه، مع حركات االلتفاف

تنفيذ أعمال طرق بطول 27 كم عىل شارع   
جبل علي لهباب، وتوسعته من أربعة 

مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه

إنشاء طرق خدمة في كال االتجاهين  

تنفيذ أربعة جسور في أجزاء منه  

 مداخل إكسبو 2020 من 
شارع الشيخ محمد بن زايد

تنفيذ تقاطعين مجسرين عىل شارع الشيخ   
محمد بن زايد

أعمال طرق بطول 16 كيلومترًا  

 تقاطعات شارع الشيخ زايد
بن حمدان آل نهيان في منطقة دبي 

لالستثمار مع شارع الياليس

تشمل تطوير ثالثة تقاطعات  

إجمالي طول الجسور 2 كم  

توسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان   
من مسارين إلى 5 مسارات في كل اتجاه بطول 

أربعة كيلومترات و600 متر

إنشاء طريق خدمي بسعة مسارين في كل اتجاه  

تقاطع شارع إكسبو مع شارع الشيخ 
زايد بن حمدان آل نهيان

تقاطع مجسر يضم خمسة جسور، وتوفير أربع   
حركات التفاف

إجمالي طول الجسور 3 كيلومترات  

زيادة عدد مسارات شارع جبل علي لهباب من 4   
إلى 6 مسارات في كل اتجاه بطول 4 كيلومترات

تقاطع شارع اإلمارات مع شارع 
جبل علي لهباب

تنفيذ جسور بطول 1.4 كم، وطرق بطول 8 كم  

زيادة عدد مسارات شارع جبل علي لهباب من   
4 إلى 6 مسارات في كل اتجاه بطول 3 كم

تنفيذ طرق خدمية عىل جانبي شارع جبل علي   
لهباب بسعة مسارين لكل منها

تطوير شارع اإلمارات بطول 5 كم  

المرحلتين 2-1

المرحلتين 4-3

المرحلتين 6-5
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تطوير شارع المطار  

الفوائد المرورية

استيعاب الزيادة المتوقعة في عدد ركاب مطار دبي   

الدولي التي يتوقع أن تصل إلى قرابة 92 مليون مسافر 

في عام 2020

تطوير التقاطعات السطحية وزيادة الطاقة االستيعابية   

لشارع المطار بنحو 5,000 مركبة إضافية في الساعة

خفض زمن الرحلة عىل شارع المطار بدءًا من شارع الشيخ   

محمد بن زايد وحتى شارع الدار البيضاء من 30 دقيقة إلى 

5 دقائق

خفض مدة االنتظار عىل تقاطع الراشدية من 13 دقيقة   

إلى أقل من دقيقة واحدة

خفض مدة االنتظار عىل تقاطع مراكش من 7 دقائق إلى   

أقل من دقيقة واحدة

طار
لم

ق ا
نف

أم رمول

القرهود

 مطار دبي الدولي مطار دبي الدولي
مؤسسة دبي

لمشاريع الطيران
الهندسية

بن سوقات سنتر

الجناح الجوي

الراشدية

مجموعة
اإلمارات

مركز التحكم الموحد
بهيئة الطرق والمواصالت

ش
اك

مر
رع 

شا

شارع الدار البيضاء

شارع ند الحمر

شارع المطارشارع المطار

شارع المطار
شارع المطار

مطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي المبنى 1المبنى 3

الراشدية

0  500m

تاريخ افتتاح المشروع
28 فبراير 2018

تاريخ بدء المشروع
6 سبتمبر 2015

تقاطع ند الحمر

تقاطع الدار البيضاء

تقاطع الراشدية

تقاطع مراكش
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 تطوير شارع طرابلس 
وتحسينات شارع الجزائر  

أهداف المشروع

توسعة شارع طرابلس من مسربين إلى ثالثة مسارب   

في كل اتجاه من شارع محمد بن زايد إلى شارع اإلمارات 

بطول 12 كم وتوفير حركة مرورية حرة بسعة 6,000 

مركبة في الساعة في كل اتجاه

تخفيف األحجام المرورية عىل محور شــارع طرابلس ومحور   

شــارع المطار بنســبة 30% وخاصة مداخل منطقتي 

مردف والورقاء

تعزيز محاور الربط بين إمارتي دبي والشارقة وبالتالي   

تحسين الحركة المرورية في المناطق السكنية المجاورة

خفض زمن االنتظار عىل التقاطعات الحالية من ثالث   

دقائق إلى أقل من دقيقة

تاريخ االنتهاء المتوقع
أغسطس 2019

تاريخ بدء المشروع
مارس 2017

سيتي سنتر
مردف

أبتاون
مردف

سفاري دبي

حديقة مشرف

مردف

مشرف

وادي العمردي

وادي الشبك

الورقاء

شارع الشيخ محمد بن زايد

شارع العوير

ردي
ع العم

شار

شارع الخوانيج

 شارع الجزائر
 شارع الجزائر

شارع اإلمارات

شارع نواكشوط

هيان
ل ن

شارع الشيخ زايد بن حمدان آ
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شارع طرابلس

شارع الجزائر
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394 مليون درهمإنجازه نهاية 2022َمعَلم عالمي بتصميم فريد

150 مترًا أعىل خور دبي

طول جسر الشندغة قرابة 295 مترًا

يسمح بمرور كل أنواع السفن الُمبِحرة

قوس معماري عىل شكل عالمة الالنهاية 
الرياضية )infinity( يعلو الجسر

يستلزم بناؤه 2,400 طن من الحديد

ضمن المرحلة الثالثة من محور الشندغة

أهم المناطق المستفيدة من الجسر: جزر 
ديرة ودبي البحرية وميناء راشد ودبي 

المالحية

6 مسارات في عرض 56.5 مترًا 
كل اتجاه

معبر للمشاة

ارتفاع 42 مترًا عند قمة القوس

مشروع تنفيذ جسر الشندغة

مشروع تطوير محور الشندغة

نهاية التنفيذبداية التنفيذالمشروع

 جسر الشندغة
)جسر اإلنفينيتي(

مايو 2021مايو 2018

مداخل ومخارج جزر ديرة عند 
شارع أبو بكر الصديق

مايو 2020مايو 2018

التاريخ المتوقع للطرحالمشروع

 الطريق العلوي عىل شارع 
الكورنيش جهة ديرة

مايو 2021

 تحسينات تقاطع شارعي عمر 
بن الخطاب والمصىل مع شارع الخليج

مايو 2020

 منحدر جسر اإلنفينيتي جهة بر دبي 
وجسور الربط مع نفق الشندغة

أبريل 2019

يونيو 2019تقاطع الصقر
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محور شارع أم الشيف وشارع 
لطيفة بنت حمدان

 الفوائد االستراتيجية لتطوير محوري
أم الشيف ولطيفة بنت حمدان

تعزيز وتقوية محاور الطرق باتجاه شرق/غرب في إمارة   

دبي لتعزيز الربط بين المحاور الرئيسية، شاملة شارع 

الشيخ زايد وشارع محمد بن زايد وشارع اإلمارات

تعزيز التنمية العمرانية واالقتصادية في المناطق   

المخدومة بالمحورين المذكورين

تخفيض الكثافة المرورية عىل شارع الوصل بنسبة %10   

في المقطع من شارع المنارة إلى شارع الحديقة

خدمة المشاريع التطويرية الجديدة ومنها مشروع تالل دبي   

ومشاريع ميدان ومنطقة باب الخيل ومشاريع دبي الند

خدمة المناطق السكنية مثل منطقة أم سقيم وجميرا   

والوصل والقوز السكنية

تخفيض زمن الرحلة عىل شارع لطيفة بنت حمدان من 12   

دقيقة إلى 4 دقائق من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل

تسهيل حركة الشاحنات من/إلى منطقة القوز الصناعية  

عدد المناطق 
السكنية المخدومة

2030 | 4 مناطق2020 | 4 مناطق

عدد المناطق 
الصناعية المخدومة

2030 | 5 مناطق2020 | 5 مناطق

عدد المناطق 
التطويرية المخدومة

2030 | 10 مناطق2020 | 8 مناطق

 أعداد العمالة
المستفيدة من المحور

2020 | 370 ألف شخص
2030 | 724 ألف شخص

عدد السكان
المستفيدين من المحور

2020 | 680 ألف شخص
2030 | 1.2 مليون شخص

جميرا

القوز

القوز

القوز

أم سقيم

الصفا
الصفا

القوز الصناعية

شارع الشيخ زايد

شارع الشيخ زايد

شارع الخيل
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التوســع  بتنفيــذ مشــروع  الطــرق والمواصــالت  بــدأت هيئــة 

فــي األنظمــة المروريــة الذكيــة لهيئــة الطــرق والمواصــالت، 

ــام  ــي ع ــه ف ــاء من ــع االنته ــم، ويتوق ــون دره ــة 590 ملي بتكلف

.2020

يهدف المشروع إلى:

دعم توجهات حكومة دبي في التحول للمدينة األذكى عالميًا  

زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق باإلمارة باألنظمة   

المرورية الذكية من 11% حاليًا إلى %60

تحسين زمن رصد الحوادث واالزدحامات في طرق اإلمارة   

وسرعة االستجابة لها

توفير المعلومات المرورية الفورية للجمهور عن حالة   

شبكة الطرق عبر اللوحات اإللكترونية المتغيرة الجديدة 

والتطبيقات الذكية

زيادة كفاءة إدارة الحركة المرورية في مناطق الفعاليات   

الكبرى مثل “معرض إكسبو 2020”

تحسين التنقل الشخصي بشكل يتزامن مع التكنولوجيا   

الحديثة والمتطورة

التوسع في األنظمة المرورية الذكية

مركز التحكم المروري  
بالبرشاء

أحد توصيات ورشة مسار الهيئة نحو 2030

يضم المبنى أربعة أقسام هي مركز التحكم المروري، 
وجناحا مكاتب دعم المركز، وبهو االستقبال الذي يجمع 

بين كل األقسام، إضافة لمبنى الخدمات الذي يشمل 
محطة للكهرباء ووحدات التكييف.

البنية التحتية لشبكة االتصال

توفير المعلومات للجمهور تجميع البيانات والمعلومات
 تحليل البيانات 

والمعلومات وإدارة الشبكة
 الدوائر التلفزيونية 

اإلنترنتالمغلقة

اللوحات المتغيرة

مركبات الطوارئ

 الهواتف الذكية 
والتواصل مع المركبات

أجهزة والفتات المواقف

اإلشارات المرورية

الشرطة

الكاميرات الذكية

مستخدمي الطرق

المجسات

األحداث المرورية

مركز التحكم 
المروري
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 الطاقة االستيعابية اإلضافية
للمحاور الموازية لشارع الشيخ زايد

12,000
 مركبة/الساعة في االتجاهين 

 الطاقة االستيعابية لمحور
شارع الياليس

20,000
مركبة/الساعة في االتجاهين 

1.2
مليار درهم

الفوائد المرورية للمشروع 

رفع الطاقة االستيعابية لمحور شارع الياليس لقرابة  	

20 ألف مركبة في الساعة في االتجاهين

تقليص زمن الرحلة بين التقاطع السابع عىل شارع الشيخ   

زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد إلى 4 دقائق

دعم المحاور الموازية والمساندة لشارع الشيخ زايد  

تعزيز محاور الربط بين شارع الشيخ زايد وشارعي الشيخ   

محمد بن زايد واإلمارات

تحويل جزء من الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد إلى   

المحاور الموازية له

توفير مداخل ومخارج إضافية للمشاريع التطويرية  

التقاطع السابع وتوسعة شارعي 
الياليس واألصايل
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التقاطع السابع

جسر مكّون من أربعة مسارات من شارع الياليس   
يتفرع إلى جسرين بسعة مسارين بطاقة 3,000 

مركبة في الساعة لكل منهما

تطوير حركة االنعطاف من وإلى شارع الشيخ زايد  

جسر من مسارين لخدمة الحركة المرورية   
القادمة من شارع دوبال باتجاه شارع الياليس

شارعا الياليس واألصايل

زيادة عدد مسارات شارع الياليس من 3 إلى 5   
مسارات بطول 6 كم

إنشاء تقاطعين علويين مجسرين محكومين   
بإشارات ضوئية عىل شارعي الخيل األول 

واألصايل بسعة سبعة مسارات في كل اتجاه

تطوير شارع األصايل ليربط منطقة جبل علي   
الصناعية بمنطقة جزر جميرا وتالل اإلمارات 
بطول 5 كم وسعة 3 مسارات في كل اتجاه

جسر بسعة مسارين عىل امتداد شارع األصايل   
بطول 2 كم

أغسطس 2018

النصف األول من 2019 
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الفوائد المرورية للمشروع

توفير مداخل ومخارج إضافية لمنطقة الخليج التجاري  	

وبرج خليفة بطاقة 20 ألف مركبة في الساعة في 

االتجاهي

توفير مدخل مباشر لمشروع ميدان التطويري  

خفض الضغط المروري عىل شارع المركز المالي  

 الطرق الموازية: 
المرحلتان األولى والثانية

المرحلتان األولى والثانية: مشروع تحسينات 

الطرق الموازية في منطقة الخليج التجاري

 خفض الكثافة المرورية عىل 
شارع الشيخ زايد بين التقاطعين 

األول والثاني بنسبة

%15

جسور بطول

5,665 مترًا

أنفاق بطول

2,445 مترًا

 تقليص زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى قرابة

 2.5دقيقة
بين شارعي الشيخ زايد والخيل

القوز

القوز

المركاض

الخليج التجاري

شارع الميدان شارع الميدان

شارع الخيل

دة
عا

س
 ال

رع
شا

شارع الخيل االول

صايل
شارع األ

سعادة
شارع ال

شارع الخليج التجاري األول

بوليفارد الشيخ محمد بن راشد

شارع برج خليفة

دبي بولينغ
سنتر

ماريوت
ماركيز

دبي
أوبرا

باالس
داون تاون

جودلفين

حديقة بحيرة
القوز

مدينة
الحبتور

مائية
بي ال

قناة د
 

يل
لخ

ع ا
شار

شارع الخيل

س الخور
ع را

شار

برج خليفة

دبي مول

يل
صا

األ
ع 

شار

صايل
شارع األ

0  500m

المرحلة 2

تطوير وتحسين الجزء الغربي من الطرق الموازية   
في المنطقة الممتدة بين شارعي الميدان 

والمركز المالي بسعة تتراوح من 3 إلى 4 
مسارات في كل اتجاه

جسر علوي عىل تقاطع شارع السعادة مع شارع   
بوليفارد برج خليفة بطول 240 مترًا

نفق عىل تقاطع شارع السعادة مع شارع الخليج   
التجاري بطول 535 مترًا

  جسر عىل امتداد شارع السعادة يعبر قناة دبي 
المائية بطول 500 متر

جسر عىل تقاطع شارع الميدان مع شارع الخيل   
األول بطول 420 مترًا

نفق مخصص لعبور الخيل في منطقة اسطبالت   
دبي بطول 340 مترًا

افتتحت جميع أعمال المرحلة الثانية في   	
سبتمبر 2018

المرحلة 1

تنفيذ جسور بطول 5,665 مترًا وأنفاق بطول   
2,445 مترًا

جسر بطول ثالثة كيلومترات ونصف الكيلومتر   
تقريبًا بسعة ثالثة مسارات في كل اتجاه

جسور علوية لتأمين حركة االلتفاف إلى اليسار   
لحل مشكلة التداخل الحالي في الحركة المرورية

جسر بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية   
القادمة من شارع الخيل باتجاه الشارقة إلى شارع 

األصايل وحتى تقاطعه مع شارع عود ميثاء

أربعة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 1,150 مترًا  

افتتحت جميع أعمال المرحلة األولى في   	
أبريل 2018
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خليفــة الشــيخ  شــارع  عــىل  جســر  إنشــاء  المشــروع   تضمــن 

بــن زايــد بســعة مســارين فــي كل اتجــاه، ونفــق عــىل شــارع 

الشــيخ راشــد بســعة أربعــة مســارات فــي كل اتجــاه، وأيضــًا 

إنشــاء جســر مــن شــارع زعبيــل باالتجــاه إلــى شــارع الشــيخ 

راشــد بســعة مســار واحــد.

 تقاطع شارعي الشيخ راشد 
والشيخ خليفة بن زايد

يربــط امتــداد شــارع الشــيخ زايــد بــن حمــدان آل نهيــان، بيــن 

شــارع دبــي -العيــن وشــارع الياليــس بطــول 25 كــم، بســعة 

4 مســارات فــي كل اتجــاه، وشــمل تطويــر ثالثــة تقاطعــات.

امتداد شارع الشيخ 
زايد بن حمدان 

474
مليار درهم

254 كم
مسارات في كل اتجاه

يربط بين شارع 

 دبي -العين 
وشارع الياليس

أنجزت جميع أعمال المشروع في
مايو 2018

افتتح المشروع في
مارس 2018



التقرير السنوي 2018 التقرير السنوي 2018

إنجازات المشاريع 

53 52

ــى  ــدرة إل ــن دوار الق ــلم م ــيح الس ــارع س ــة ش ــروع ازدواجي مش

تقاطــع شــارع دبــي -العيــن بطــول قرابــة 20 كيلومتــرًا، ويضــم 

تنفيــذ معابــر للجمــال والخيــول والدراجــات الهوائيــة.

 المرحلة الثانية 
من تطوير شارع سيح السلم

ــي، يتكــون مــن  جســر يربــط شــارع الخيــل بشــارع المركــز المال

مســارين فــي اتجــاه واحــد بطــول 1,270 متــرًا، وعــرض مــا بيــن 

11 و15 متــرًا، ويمــر فــوق قنــاة دبــي المائيــة.

الجسر المؤدي من شارع الخيل إلى 
شارع المركز المالي

 مساران 
في اتجاه واحد

 طول

1,270 مترًا
 عرض ما بين

 11 و15 مترًا

افتتح المشروع في
مايو 2018

افتتح المشروع في
يناير 2018
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شــملت إنشــاء تقاطــع حــر بيــن شــارعي ورســان 1 ورأس الخــور 

لتوفيــر حركــة مباشــرة  مــن جســر بســعة مســارين  يتألــف 

ــور  ــارع رأس الخ ــى ش ــان 1 إل ــارع ورس ــن ش ــادم م ــرور الق للم

ــور  ــارع رأس الخ ــن ش ــن م ــدوران للقادمي ــر ال ــع توفي ــًا، م غرب

إلــى شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد، وتنفيــذ شــارع خدمــة 

ــة  ــل أربع ــور، وتحوي ــارع رأس الخ ــىل ش ــن ع ــي كال االتجاهي ف

دورات إلــى تقاطعــات محكومــة بإشــارات ضوئيــة.

المرحلة األولى من مشروع تطوير شارع 
رأس الخور ومداخل المدينة العالمية

تضمــن المشــروع فــي منطقــة نــد الشــبا الرابعــة، تنفيــذ طــرق 

بطــول 56 كــم بعــرض 7.3 م، فيمــا شــمل المشــروع فــي شــعبية 

مكــن فــي منطقــة حتــا، تنفيــذ طــرق بطــول قرابــة 8 كــم.

 طرق داخلية 
في حتا وند الشبا الرابعة

طرق بطول

56 كم 

منطقة ند الشبا الرابعة

طرق بطول

8 كم 

منطقة حتا

افتتح المشروع في
يوليو 2018

افتتح المشروع في
أغسطس 2018
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تضمــن المشــروع تنفيــذ مســار للدراجــات الهوائيــة والجــري 

 32 طولــه  يبلــغ  والخوانيــج،  ومــردف  مشــرف  مناطــق  فــي 

ــات  ــترك للدراج ــتخدام المش ــرين لالس ــاء جس ــرًا، وإنش كيلومت

زايــد والشــيخ  الخوانيــج  شــارعي  عــىل  والمشــاة   الهوائيــة 

بــن حمدان آل نهيان.

مسارات الدراجات 
الهوائية في مشرف 

ومردف والخوانيج

للدراجات الهوائية 
والمشاة

جسران لالستخدام 
المشترك 

67 مليون درهم

32 كم

انتهــت أعمــال الحفــر األساســية فــي نفــق مشــروع “مســار 2020”، الذي 

يبلــغ طولــه اإلجمالــي 3.2 كــم، عــىل عمــق يتــراوح مــن 12 إلــى 36 متــرًا. 

نفق “مسار 2020”

نفق “مسار 2020”

3.2 كم 

عىل عمق يتراوح من 12 إلى 36 مترًا

أنجز المشروع في
فبراير 2018
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اعتمــاد التصميــم النهائــي لمحطــات حافــالت المواصــالت العامــة 

لخدمــة “إكســبو 2020”، الــذي يتضمــن بنــاء وتطويــر 14 محطة 

لــركاب الحافــالت، ومحطــة واحــدة إليــواء الحافــالت فــي منطقــة 

ــي  ــة ف ــالت العام ــالت المواص ــة حاف ــات خدم ــي متطلب ــوز تلب الق

منطقــة معــرض “إكســبو 2020”.

 وصول أول قطارات المترو الجديدةمحطات حافالت “إكسبو 2020”
 إلى دبي

العربة األخيرة للنساء 
واألطفال

خريطة ديناميكية 
مضاءة لخط المترو 

ومحطاته

 إضاءة “LED” الموفرة 
للطاقة

تعديل تصميم المنطقة 
المخصصة لألمتعة

زيادة عرض الممر بين 
”Gangway“ العربات

إعادة توزيع المقاعد بطريقة 
عرضية “Transversal” في 

Longitu- “الذهبية، وطولية 
dinal” في الفضية

 زيادة الطاقة 
االستيعابية للقطارات 

بنسبة %8

شاشات عرض رقمية 
”VBSD“ لإلعالنات

تصاميم جديدة 
للمقابض واإلضاءة



األداء التشغيلي
تزخر مسيرة هيئة الطرق والمواصالت باإلنجازات والنجاحات، التي تفوقت 

من خاللها عىل العديد من التحديات التي واجهتها في مسيرتها. يسلط هذا 
الباب الضوء عىل هذه اإلنجازات من خالل األرقام واإلحصاءات التي تبين عدد 

ركاب ورحالت وسائل النقل الجماعي وسيارات األجرة، باإلضافة إلى أرقام 
خاصة بشبكة طرق دبي وعدد المركبات المسجلة، ومدى تطور الهيئة في 

مجال الخدمات الذكية والرقمية.
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عدد الركاب

167,929,519
عدد الرحالت

4,138,587

عدد الركاب

204,405,401
عدد الرحالت

457,044

عدد الركاب

22,161,117
عدد الرحالت

12,809,835

عدد الركاب

14,139,475
عدد الرحالت

794,290

عدد الركاب

6,395,117
عدد الرحالت

99,029

عدد الركاب

173,768,599
عدد الرحالت

99,867,011

الحافالت

مترو دبي

التنقل المشترك 
)المركبات المشتركة 

والحجز اإللكتروني(

النقل البحري

ترام دبي

مركبات األجرة

إجمالي عدد ركاب ورحالت النقل الجماعي 
والتنقل المشترك ومركبات األجرة 2018

إجمالي عدد ركاب النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات األجرة

588,799,228
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المترو والترام باألرقام الحافالت العامة باألرقام

إجمالي عدد الركاب

167,929,519
إجمالي عدد الرحالت

4,138,587

الحافالت العامة

91,898,963
تغذية محطات المترو

56,119,709

عبر المدن

14,124,181
النقل التجاري

5,786,666

الخط األحمر

132,387,105
الخط األخضر

72,018,296

%55%33

%8

%4

عدد أسطول الحافالت

عدد أسطول المترو1,520

79

عدد أسطول الترام

11

عدد محطات الحافالت

17
عدد مواقف الحافالت

2,199

 عدد الحافالت 
المدرسية في إمارة دبي

6,625
 عدد طالب 

الحافالت المدرسية

147,000

عدد خطوط الحافالت

133

إجمالي عدد ركاب المترو

204,405,401
عدد الرحالت

457,044

إجمالي عدد ركاب الترام

6,395,117
عدد الرحالت
99,029

%65

%35

عدد محطات المترو

47

عدد محطات الترام

11

السعة االستيعابية للمترو

 643
راكب لكل قطار

السعة االستيعابية للترام

292
راكب لكل قطار

طول الشبكة
10.6 كم

طول الشبكة
74.25 كم

عدد الركاب
عدد الركاب
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إجمالي أسطول مركبات األجرة*

11,260
إجمالي عدد السائقين

23,659
* يشمل تاكسي كبار الشخصيات )الليموزين(

مركبات األجرة باألرقامالنقل البحري باألرقام

 عدد ركاب عبرات الهيئة

910,156
عدد ركاب تاكسي دبي

77,453,380
عدد ركاب عبرات القطاع الخاص

12,677,716
عدد ركاب التاكسي المائي

12,253
عدد ركاب الباص المائي

354,586
عدد ركاب شركات االمتياز

96,315,219

عدد ركاب فيري دبي

184,764

إجمالي عدد الرحالت

794,290
إجمالي عدد الركاب

14,139,475
إجمالي عدد الركاب

173,768,599

إجمالي أسطول النقل البحري

196
طول شبكة النقل البحري )كم(

57

إجمالي عدد الرحالت 

99,867,011
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شبكة طرق دبي باألرقامالمركبات المسجلة باألرقام

عدد المركبات المسجلة عىل الطريق

1,653,985
حافلة ثقيلة

30,130

 إجمالي أطوال مسارات 
الدراجات الهوائية )كم(*

385.5
اللوحات المرورية واإلرشادية

178,522

أنفاق وجسور مشاة

115

إجمالي أطوال الطرق )مسرب - كم(

17,215

أعداد اإلشارات الضوئية

14,247
أنفاق وجسور المركبات

589

المساحة المعبدة )كم2(

87.4
حافلة خفيفة

34,396

مركبة ثقيلة

58,553

دراجة نارية

40,109
دراجة نارية ترفيهية

882
جهاز ميكانيكي خفيف

10,093

مقطورة

48,769

جهاز ميكانيكي ثقيل

18,613

مركبة خفيفة

1,412,440

إجمالي عدد رخص القيادة السارية

1,955,539

* تشــمل مســارات الدراجــات الهوائيــة فــي 
المناطــق التابعــة للمطوريــن
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الخدمات الذكية باألرقام

عدد قنوات تقديم الخدمة 
الذكية واإللكترونية

7

 السائقون
والمركبات

خدمات قطاع 
األعمال

وجهتي التاكسي الذكي الطرق الذكية

 المواصالت
العامة

تطبيق هيئة الطرق 
والمواصالت

سهيل

عدد الخدمات الذكية 
واإللكترونية

208

عدد المعامالت المنجزة من 
خالل األكشاك الذكية

294,349
 CO2 تخفيض االنبعاث 

)طن(

3,883
نسبة مؤشر السعادة عىل 
خدمات الموقع اإللكتروني

%90

التحول اإللكتروني

%100

عدد المسجلين عىل الموقع 
اإللكتروني

336,517
عدد مرات تحميل 

التطبيقات

780,963

عدد الخدمات المتوفرة عىل 
األكشاك

16
عدد التطبيقات الذكية

8

نسبة مؤشر السعادة عىل 
التطبيقات الذكية للهيئة

%83
 عدد المعامالت المنجزة 

عن طريق التطبيقات الذكية

60,064,606



التحول الرقمي
تعمل هيئة الطرق والمواصالت عىل دعم مبادرة تحويل دبي إلى مدينة 

ذكية تحقق السعادة والرفاهية لسكانها من خالل تقديم خدمات عالمية 
المستوى. وقد وضعت الهيئة راحة السكان ورفاهية العيش في دبي في 

قمة أولوياتها في تخطيط وتنفيذ المشاريع وتوظيف التقنيات الذكية 
لتقديم خدماتها للمتعاملين. 
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مبادرات التحول الرقمي للعام 2018

محبوب
نظام المحادثة 

اآللي المؤسسي

وحدات التفتيش 
الميداني 

للمركبات الثقيلة

برنامج نقاط 
 الوالء

"نول بالس"

 خدمة الدفع
من خالل 

"Apple Pay"

المرقاب

التوسع في 
بطاقة نول

تحليل سلوك 
السائقين

مشروع الرقيب

مركز التحكم سهيل
الموحد

مقياس الذكاء 
االصطناعي 

للسعادة

ساحة الفحص 
الذكية

نول للخدمات 
الرقمية

إشارة المشاة 
الذكية

النظام اآللي 
لمراقبة مسار 

الحافالت - 
المرحلة الثالثة

خرائط حرارية

الحجز الذكي 
للمواقف

كاميرات 
المراقبة في 

مركبات األجرة

نظــام محادثــة آلــي باســتخدام الــذكاء االصطناعــي مــع   

الخدمــات عــىل  والحصــول  االستفســارات  طــرح  إمكانيــة 

يوفر 89 خدمة   

متوفر باللغتيــن العربية واإلنجليزية  

تســجيل 81,115 محادثة خالل شهر  

أكثــر الخدمــات التــي تــم االستفســار عنهــا: خدمــات نــول،   

خدمــات تجديــد المركبــات ودفــع مخالفــات المركبــات

يوفــر لوحــة لمتخــذي القــرار تشــمل معلومــات فوريــة عــن   

مســتويات الســعادة فــي مراكــز الخدمــة

المتعامليــن  خدمــة  مراكــز   4 فــي  كاميــرات   8 تركيــب   	

)أم الرمول والبرشــاء والعوير وديرة(

34,814 متعاماًل من خالل مقياس الســعادة  

محبوب: نظام المحادثة 
اآللي المؤسسي

مقياس الذكاء 
االصطناعي للسعادة

RTA - Chatbot Guidelines 2018

Website Look & Feel

13
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توفر الخدمة للمتعاملين ســرعة إنجاز دفع الرســوم   

لمختلــف خدمات الهيئة

الخدمات المطبقة: إعادة شــحن بطاقة نول، إعادة   

تعبئة رصيد حســاب المواقــف، تجديد ملكية مركبة، 

 تجديــد رخصة القيادة، اســتبدال رخصة القيادة بدل

فاقد ودفع المخالفات

تــم جمــع بيانات القيــادة الخاصة بـ 80 متطوعًا والتي   

يمكن اســتخدامها في:

دمــج النظام فــي التطبيق الخاص بالهيئة 	 	

دمــج جهاز قــراءة البيانات في اللوحة الذكية 	 	

إنشــاء بنك بيانات سلوك السائق 	 	

خفض معدل زمن البحث عن مواقف شــاغرة من 15   

دقيقــة إلى 8 دقائق تقريبًا

خفض 79 ألف ســاعة قيادة ســنويًا في البحث عن مواقف  

توفير 75 ألف لتر من الوقود ســنويًا  

تقليــل حجم انبعاثات ثاني أكســيد الكربون )CO2( بمعدل   

239 طن سنويًا

تقليــل الطلب عىل المواقف العامة بنســبة %15  

توفير معلومات آنية عن نســب إشــغال المواقف العامة  

تركيب النظام عىل 15 ممر مشــاة في دبي  

معــدل عــدد المرات التي تم فيها إلغاء مرحلة المشــاة   

عــىل التقاطعــات للمركبات هو 8.67 مرات للتقاطع 

الواحــد خالل اليوم الواحد

معــدل تمديــد الوقت عىل كل التقاطعات هو 345   

ثانية يوميًا

خدمة الدفع من خالل 
"Apple Pay"

تحليل سلوك السائقين

الحجز الذكي للمواقف إشارة المشاة الذكية
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اســتخدام روبوت إليقاف المركبات الثقيلة   

اســتخدام طائرة بدون طيار لضبط المركبات   

المتهربة الثقيلة 

توفير بيئة عمل آمنة للمفتشــين ورجال الشــرطة  

تفعيل 14 ســاحة فحص ذكية  

إجراء 63,325 فحصًا ذكيًا من خالل كافة الســاحات   

المفعلة

تنفيــذ كافة الفحوصات من خالل نظام الســاحة الذكية   

بهدف تســريع عمليات الفحص ودقتها 

زيادة الطاقة االســتيعابية لمراكز الفحص بنســبة %25  

تنظيم ومراقبــــة وحوكمة قطاع الليموزين وشــركات   

E- Hail الحجــز اإللكتروني

E-Hail ربط جميع شــركات الحجز اإللكتروني المشــغلة  	

)Uber, Careem, Voltas, KoiRide(

تركيــب 5,209 أجهزة تتبع فــي مركبات النقل الفاخر  

متابعة 114 شــركة نقل فاخر  

مراقبــة 6 ماليين رحلة  

تنفيذ مســار جديد للحافــالت بجانب محطة مترو مركز   

دبي للســلع المتعددة

انخفاض عدد مســتخدمي المســار بنسبة %83  

تحســن في وصول الحافالت بنسبة %20  

رصد حالة الســائقين في 300 حافلة  

رصــد مــا بيــن 5 إلى 8 حاالت إرهاق أو عدم انتباه   

يوميًا للسائقين 

انخفــاض الحــوادث المتعلقة باإلرهاق أو عدم االنتباه   

بنسبة %65

تركيــب النظام في 2 تــرام كمرحلة تجريبية  

نظام جمع نقاط نظير اســتخدام بطاقة نول   

كوسيلة دفع

72 ألف عضو خالل ثالثة أشــهر  

45 مليون نقطة مكتســبة  

2.2 مليون نقطة مســتخدمة  

تغطية أكثر من 10 آالف مركبة أجرة بنســبة %100   

اإللتــزام بتحقيق المتطلبات األمنية لـــشرطة دبي   

المســاهمة في تحقيق رضا المتعاملين بنســبة %83  

وحدات التفتيش الميداني 
للمركبات الثقيلة

ساحة الفحص الذكية

النظام اآللي لمراقبة مسار المرقاب
الحافالت - المرحلة الثالثة

مشروع الرقيب

برنامج نقاط الوالء 
"نول بالس"

كاميرات المراقبة في 
مركبات األجرة
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55٨ ألف معاملة   

حصــول الخدمة عىل جائزة أفــكار لالبتكار الحكومي   

2018 وجائــزة حمدان بن محمد 2016

االنتهــاء من أعمــال تركيب األنظمة والبوابات في   

الحديقة القرآنية ومتحف الشــندغة

توضح لســائقي مركبات األجــرة مناطق المتعاملين   

عالية الطلب

تحســين زمن وصول المركبة بنســبة %9  

زيادة تنفيذ الحجوزات بنســبة %17  

تحســن قبول الحجوزات بنسبة %14  

إمكانيــة الوصول لجميع وســائل النقل في دبي عبر   

نافذة واحدة

تحميــل التطبيق 240 ألف مرة  

11 ألف شــخص عدد المســجلين في المنصة  

10 وســائل نقل مشمولة بالمنصة  

٨49 ألف رحلــة مخططة عبر المنصة  

أكثــر من 5 آالف حجــز لمركبات األجرة عبر المنصة  

التوسع في بطاقة نولنول للخدمات الرقمية

خرائط حرارية

سهيل: المنصة المتكاملة 
للتنقل في إمارة دبي
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مركز التحكم الموحد

األهداف 
توفيــر وحدة تحكــم مركزية لتعزيز التكامل   .1

بيــن مراكز التحكم فــي الهيئة وخدمة جميع 

الهيئة مؤسسات 

تعزيــز دور مدينة دبي في تنظيم   .2

واســتضافة الفعاليات العالمية

تنظيــم التنقل خاصة خالل الفعاليات   .3

الكبيــرة، لضمان اإلدارة الفعالة لحركة 

الســير والتنقل وإدارة الحشود

الفوائد 
الريادة والتميز عىل المســتوى العالمي   .1

في مجــال التحكم في أنظمة الطرق 

والمواصالت 

لعب دور رئيســي في تنظيم التنقل خالل   .2

األحــداث والمعارض الهامة في اإلمارة 

وباألخص معرض "إكســبو 2020"

مراقبــة أكثــر من 170 فعالية وحدثًا عىل   .3

مستوى اإلمارة

مســاندة مهام تخطيط النقل االستراتيجي   .4

والتكامل مع أنظمة الهيئة الرئيســية 

ومراكز التحكم

مركــز إلدارة وتخطيط األحداث عىل نطاق   .5

واسع ومترابط 

مركــز إلدارة الطوارئ واألزمات   .6

مختبــر للتحقيق في حوادث المواصالت  .7

تحليــل البيانات الكبيرة )Big Data( وإدارة   .٨

المعلومــات لدعم اتخاذ القرار 

توظيــف أدوات تقنية متطورة قادرة عىل   .9

اســتيعاب 70 مليون ســجل بيانات يوميًا

المميزات 
مركز فريد من نوعه عىل مســتوى العالم   .1

لديه القدرة عىل التحكم والســيطرة 

والتكامل بين جميع وســائل النقل 

المختلفة الحالية والمســتقبلية 

مرتبــط مــع أكثر من 34 نظام تقني داخل   .2

الهيئــة ويمكــن تحقيق التكامل بينها 

بصورة آنية

القدرة عىل اســتيعاب ومعالجة البث من   .3

أكثــر من 12 ألف كاميرا مراقبة

اســتخدام الذكاء االصطناعي في إدارة   .4

الحوادث واألزمات

اســتخدام بيانات الهواتف المحمولة في   .5

التخطيط وإدارة التنقل وحركة الحشــود

محــاكاة التواجــد الواقعي في قلب الحدث   .6

مــن خالل عرض ثالثي األبعاد

مراقبة حركة التنقل باســتخدام الطائرات   .7

بدون طيار
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السالمة واالستدامة 
تحرص هيئة الطرق والمواصالت عىل أن تتسم جميع مشاريعها بطابع 

االستدامة وأن يكون لها أقل أثر سلبي ممكن عىل البيئة واالقتصاد. كذلك، 
تسعى الهيئة إلى تعزيز أنظمة الصحة والسالمة في عملياتها ومشاريعها 

للحد من الحوادث والمساهمة في تحقيق األهداف الوطنية للسالمة 
العامة. يركز هذا الباب عىل مبادئ السالمة واالستدامة التي تعتبر جزءًا 

أساسيًا من استراتيجية الهيئة وغاياتها.
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الصحة والسالمة

 إجمالي 
ساعات العمل

السالمة  أنظمة  بتعزيز  والمواصــالت  الطــرق  هيئــة  تقــوم 

والصحة في عملياتها ومشاريعها، من خالل وضع سياسة عامة 

وللشــركات  الهيئــة  فــي  والقطاعــات  للمؤسســات  للسالمة 

ــز األهــداف  ــك لتعزي والمؤسســات التــي تنفــذ مشــاريعها، وذل

زيــادة   2018 عــام  فــي  والمواصــالت  الطــرق  هيئــة  شــهدت 

ملحوظــة فــي نطاقهــا التشــغيلي وتنفيــذ المشــاريع، بنســبة 

26% مــن إجمالــي ســاعات العمــل المســجلة مقارنــة بالعــام 

الماضــي، ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى زيــادة عــدد المشــاريع 

خــالل  مــن  المهنيــة  والصحــة  الســالمة  أداء  الهيئــة  تراقــب 

باســم "معــدل مكافــئ  يعــرف  الــذي  الرئيســي  مؤشــر األداء 

الحــوادث". وشــهد العــام 2018 تحســن أداء الصحــة والســالمة 

المهنيــة مــن خــالل تســجيل انخفــاض بنســبة 10% فــي معــدل 

مكافــئ الحــوادث.

201620172018

97,427,380129,821,623163,149,603

35,694,97559,620,66556,086,664

61,732,40570,200,958107,062,939

20172018مؤشرات األداء الرئيسية

0.080.07معدل مكافئ الحوادث

االســتراتيجية الخاصــة بالصحــة والســالمة لتتالئــم مــع األهداف 

ــام  ــارات لع ــة اإلم ــة دول ــًا لرؤي ــة وفق ــالمة العام ــة للس الوطني

ــاء  ــة بن ــق بيئ ــدف خل ــتدامة، وبه ــة المس ــداف التنمي 2021 وأه

ــام 2021. ــي لع ــارة دب ــة إم ــًا لخط ــة وفق ــة ومرن آمن

التــي تنفذهــا الهيئــة مثــل مشــاريع الطــرق المؤديــة لموقــع 

ــاريع  ــار 2020، ومش ــروع مس ــبو 2020"، ومش ــرض "إكس مع

الطــرق والبنيــة التحتيــة األخــرى.

أبرز اإلنجازات في عام 2018

حصلــت الهيئــة عىل تصنيف خمس نجوم عىل أنظمة الســالمة   
والصحــة المهنية من مجلس الســالمة البريطاني

طرحت الهيئة جائزة جديدة وهي "نجم الســالمة"  

زيادة بما يقارب 26% في ساعات العمل مقارنة بعام 2017  

أطلقــت الهيئة مبادرة "بريك بلس"  

أطلقت الهيئة برنامج ترخيص السالمة الذكي لضمان الكفاءة  

إدارة أداء الصحة والســالمة في 
هيئة الطرق والمواصالت

الهدف الرئيسي 1

الهدف الرئيسي 2

أبرز اإلنجازات في عام 2018

انخفاض معدل الوفيات بنســبة 10%  

تطبيق نظام إدارة اإلرهاق لمراقبة أداء الســائق  

نظــام الفحص الذكي لصيانة المركبات في مؤسســة   
تاكسي دبي

تطويــر الــذكاء االصطناعي لمراقبة مركبات األجرة  

نفذت مؤسســة تاكســي دبي نظامًا إلدارة اإلرهاق  

تطويــر نظــام لمراقبة أداء مركبات األجرة عىل الطريق  

مؤسســة القطارات - مشــروع طريق 2020 حقق أكثر من   
15 مليون ســاعة عمل غير طويلة األمد

االلتزامات المستقبلية

الحــد من الحوادث ومواصلــة التقدم نحو خفض معدالت   
المكافئة الوفيات 

االنتهاء من مشــروع الطريق 2020 في الوقت المحدد  

خفض معدالت الحوادث في عمليات مؤسســة تاكســي دبي   

إطــالق نظام مراقبة أداء الجودة والصحة والســالمة والبيئة   
عبــر اإلنترنــت يربط بين جميع مشــاريع حركة المرور والطرق

االلتزامات المستقبلية

التحســين المستمر في مستوى نضج   
ثقافة الصحة والســالمة 

تنفيذ برنامج ترخيص الســالمة الذكية  	
لـــ 3,000 موظف من المقاولين

تفتيش نصف شــهري يغطي المشاريع   
وأنشــطة الصيانة )24 × 7(

تدريب موظفي الصحة والســالمة والبيئة   
وفريق المشــروع عبر عمليات الهيئة

إدارة الحــوادث من قبل هيئة 
الطرق والمواصالت

ساعات العمل

معدل مكافئ الحوادث

 الموظفين 
)هيئة الطرق والمواصالت(

العمال  
)المقاولون(
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إحصائيات إصابات العمل
ــراوح  ــي تت ــدتها وه ــب ش ــوادث حس ــف الح ــة بتصني ــوم الهيئ تق

بيــن طفيفــة ومتوســطة وجســيمة. وتنــدرج الحــوادث المميتــة 

ــطة  ــوادث المتوس ــي الح ــق ف ــا ُيحق ــيمة، كم ــة الجس ــت الفئ تح

ــغ اإلدارة العليــا عنهــا حــال حصولهــا  والجســيمة بالتفصيــل وُتبلَّ

ــر الالزمــة.   التخــاذ التدابي

يســهم إطــار عمــل االســتدامة فــي الموائمــة ودعــم التوجهــات 

الصلــة،  ذات  والمحليــة  واالتحاديــة  الدوليــة  واالســتراتيجيات 

وزيــادة الوعــي بممارســات االســتدامة لــدى جميــع الموظفيــن 

وأصحــاب المصلحــة. وتســعى الهيئــة لتحســين أداء االســتدامة 

مــن خــالل المراقبــة المســتمرة للممارســات وتقييمها وتحســينها.

إطار عمل االستدامة في هيئة 
الطرق والمواصالت

2018  العدد اإلجمالي ومعدل الوفيات نتيجة لإلصابة المرتبطة بالعمل

1الموظفين )هيئة الطرق والمواصالت(

1العمال )المقاولون(

 معدل اإلصابات المسجلة لكل 1,000,000 ساعة عمل للموظفين 
0.02معدل )هيئة الطرق والمواصالت(

0.01معدل معدل اإلصابات المسجلة لكل 1,000,000 ساعة عمل للعمال  )المقاولون(

2018العدد اإلجمالي ومعدل اإلصابات المرتبطة بالعمل المسجلة )باستثناء الوفيات(

0الموظفين )هيئة الطرق والمواصالت(

0العمال )المقاولون(

0.00معدل معدل اإلصابات المسجلة لكل 1,000,000 ساعة عمل من الموظفين  )هيئة الطرق والمواصالت(

0.00معدل معدل اإلصابات المسجلة لكل 1,000,000 ساعة عمل من العمال  )المقاولون(

2018العدد اإلجمالي ومعدل اإلصابات المرتبطة بالعمل المسجلة

0الموظفين )هيئة الطرق والمواصالت(

24العمال )المقاولون(

0.00معدل معدل اإلصابات المسجلة لكل 1,000,000 ساعة عمل من الموظفين  )هيئة الطرق والمواصالت(

0.22معدل معدل اإلصابات المسجلة لكل 1,000,000 ساعة عمل من العمال  )المقاولون(

االستدامة
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مبادرات االستدامة في مجال 
الطاقة والمياه والوقود

اســتخدام  كفــاءة  لتحســين  متنوعــة  مبــادرة   74 تطبيــق  تــم 

الطاقــة والميــاه والوقــود بهــدف دعــم التحــول نحــو االقتصــاد 

التالــي  البيانــي  الرســم  ويبيــن  االنبعاثــات،  وتقليــل  األخضــر 

نتائــج تطبيــق هــذه المبــادرات خــالل الثــالث أعــوام المنصرمــة.

أهم مبادرات االستدامة
أســطح  عــىل  الشمســية  الكهروضوئيــة  األلــواح  تركيــب  	

المبانــي مثــل محطــة وقــوف الســيارات فــي القصيــص عــىل 

الخــط األخضــر لمتــرو دبــي ،وتركيــب 867 لوحــة شمســية 

للمبنــى  الجديــد  المركبــات  مبنــى مواقــف  فــوق  جديــدة 

الرئيســي للهيئــة

الديــزل بمحــركات  العامــة  للحافــات  التدريجــي  اإلدخــال  	

الحالــي، ووضــع   Euro 5 لتحــل محــل أســطول ،Euro 6

االنبعاثــات  منخفضــة  الحافــالت  لتجربــة  طريــق  خارطــة 

مثــل الحافــالت الكهربائيــة، والحافــالت التــي تعمــل بوقــود 

الهيدروجيــن
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)ميغا ليتر( التوفيــر  فــي الميــاه 

)طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(  التقليل من االنبعاثات 

)كيلوواط( التوفيــر فــي الكهربــاء 

)ليتر( التوفيــر فــي الوقــود 

للبيئــة، وذلــك  الصديقــة  األجــرة  فــي مركبــات  التوســع  	

مركبــات  مــن   %50 لتحويــل  الشــاملة  للخطــة  تنفيــذًا 

ــي إلــى مركبــات هجينــة بحلــول عــام 2021،  األجــرة فــي دب

لتصــل  الكهربائيــة  األجــرة  عــدد مركبــات  زيــادة  وكذلــك 

إلــى 200 مركبــة بنهايــة عــام 2019، كمــا تقــوم الهيئــة 

حاليــًا بتجربــة مركبــة األجــرة التــي تعمــل بخاليــا الوقــود 

الهيدروجينــي

إطــالق أول عبــرة هجينــة مــن 20 مقعــدًا للتنقــل فــي دبــي  	

بالكهربــاء 17 عبــرة تعمــل  إلــى تشــغيل  باإلضافــة 

للطاقــة  موفــرة  بإنــارة  التقليديــة  اإلنــارة  اســتبدال  		

وضــع  وكذلــك  للهيئــة  التابعــة  والمرافــق  المبانــي  فــي 

بإنــارة  الطــرق  إنــارة  الســتبدال  المــدى  طويلــة  خطــة 

للطاقــة موفــرة 



الجوائز
تسعى هيئة الطرق والمواصالت منذ نشأتها إلى المشاركة في الجوائز 

لتحقيق هدفها االستراتيجي رقم 7 وهو “تميز هيئة الطرق والمواصالت”. 

وفي عام 2018، حصدت الهيئة العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها عىل 
الصعيد العالمي واإلقليمي والمحلي. كما تنظم الهيئة عددًا من الجوائز في 

مجاالت إدارة المشاريع والنقل المستدام والبحث العلمي وغيرها.
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إحصائيات الجوائز

الجوائز التي حصدتها الهيئة حسب المجالالجوائز التي حصدتها الهيئة حسب التصنيف

عالميةإقليميةمحلية

23

13
8

األنظمة التقنية

مجال عمل الهيئة

الخدمات

االستدامة

االبتكار

18

10

9

5
1

 إجمالي عدد الجوائز التي 
حصدتها الهيئة في 2018

44

أهم الجوائز التي حصدتها الهيئة 
خالل العام 2018

Dubai lynx
شــاركت الهيئــة فــي الجائــزة المحليــة 

ــداع فــي مجــال االتصــاالت  لتكريــم اإلب

“Dubai lynx” وفــاز تطبيــق “ســهيل” 

بالميداليــة البرونزيــة عــن فئــة األنظمــة 

مــن  واحــدة  الجائــزة  وتعــد  التقنيــة. 

الشــرق  منطقــة  فــي  الجوائــز  أفضــل 

األوســط وشــمال أفريقيــا فــي مجــال 

اإلبــداع.

 Dubai Carbon
ســيارة  مشــروع  عــن  الهيئــة  فــازت 

 Mobile Charging“ ــة الشــحن المتنقل

مركبــة  عــن  عبــارة  وهــي   ،”Vehicle

ــاعدة  ــة المس ــر خدم ــة توف ــحن متنقل ش

الكهربائيــة. للســيارات  الطريــق  عــىل 

Continual Improvement & 
Innovation Symposium

هــي جائــزة دوليــة لتكريــم الــرواد فــي فئــات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك الكايــزن و6 

ســيغما، باإلضافــة إلــى أفضــل الممارســات فــي جميــع المجــاالت. وفــازت الهيئــة عــن 

فئــة الكايــزن لعمليــة “لجنــة فحــص المركبــات - التحســين اإللكترونــي”، وهــي عبــارة 

عــن أتمتــه عمليــة لجنــة فحــص المركبــات.
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Customer Experience Excellence Awards
فــاز مركــز االتصــال التابــع للهيئــة 9090 800 بالجائــزة اإلقليميــة “Customer Experience Excellence” عــن فئــة أفضــل اســتخدام 

للتقنيــات لمشــاركة المتعامليــن )Best Use of Technologies for Customer Engagement(، حيــث تعتبــر الهيئــة واحــدة مــن أوائل 

الدوائــر الحكوميــة فــي المنطقــة التــي تقــدم بوابــة الدفــع اآللــي )IVR( التــي تمكــن المتعامليــن مــن إجــراء المعامــالت عــن طريقهــا دون 

التحــدث إلــى موظــف مركــز االتصــال.

 EGI
العالميـــة  بالجائـــزة  الهيئـــة  فـــازت 

 ”Excellence in GIS Implementation“

ــات  ــم المعلومـ ــي نظـ ــز فـ ــة “التميـ ــن فئـ عـ

الجغرافيـــة )GIS(” التـــي تمنـــح للمؤسســـات 

نظـــم  مجـــال  فـــي  االبتـــكار  تعـــزز  التـــي 

الجغرافيـــة. المعلومـــات 

جائزة أفكار اإلمارات
دولــة  فــي  للعــام  مســتدامة  فكــرة  أفضــل  جائــزة  للجــودة  دبــي  مجموعــة  َمَنحــت 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة لهيئــة الطــرق والمواصــالت عــن فئــة االبتــكار فــي البيئــة 

ــزة  ــرة متمي ــر فك ــي تعتب ــتدامة والت ــالت المس ــتودعات الحاف ــادرة مس ــراء لمب الخض

للبيئــة.  الصديقــة  المســتودعات  إلدارة 

 Energy
 Management

 Insight Award
فــازت هيئــة الطــرق والمواصــالت 

 Energy Management“ بجائــزة 

جائــزة  وهــي   ،”Insight Award

ــة  ــام إدارة الطاق ــى نظ ــة تتبن عالمي

 ،50001 اآليــزو  لمعيــار  وفقــًا 

ــة. ــة النظيف ــة الطاق ــن فئ ــك ع وذل

 Entrepreneur Magazine award
 Entrepreneur“ تــم اختيــار مبــادرة التحــول الرقمــي لهيئــة الطــرق والمواصــالت

الهــدف  مــع  تتماشــى  التــي  الرقمــي  التحــول  فئــة  فــي   ”Magazine award

الذكيــة”. “دبــي  بعنــوان  للهيئــة   1 رقــم  االســتراتيجي 

 Global
 Benchmarking

  Network
والمواصــالت  الطــرق  هيئــة  فــازت 

كأفضــل جهــة تتبــع منهــج المعرفــة مــن 

الممارســات  ألفضــل  تطبيقهــا  خــالل 

وعملياتهــا. خدماتهــا  فــي 

IDC Middle East –  Smart City Awards 
تكرم جائزة “IDC Middle East –  Smart City Awards” المشــاريع والمبادرات األكثر 

ابتــكارًا ونجاحــًا فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وفــازت الهيئــة فيهــا عــن 

فئــة النقــل الذكي.



التقرير السنوي 2018 التقرير السنوي 2018

الجوائز

99 98

 Ideas America
 Awards

فــازت هيئــة الطــرق والمواصــالت 

 Ideas“ العالميــة  بالجائــزة 

الفئــات  خــالل  مــن    ”America

االتصــال  اســتراتيجية  التاليــة: 

الفعــال للمتعامليــن، والتميــز فــي 

ــات  ــب االقتراح ــار حس األداء لالدخ

األداء  فــي  والتميــز  المطبقــة، 

المدخــرة،  الــدوالرات  لمجمــوع 

لــكل  الســنوي  التوفيــر  وصافــي 

العــام  وفكــرة  مؤهــل،  موظــف 

فــي الفئــة الخضــراء فئــة االبتــكار، 

لالقتراحــات  األداء  فــي  والتميــز 

موظــف.  100 لــكل 

 INSIGHTS 
 Middle East Call

Center Awards
والمواصــالت  الطــرق  هيئــة  فــازت 

 Best“ :ــي ــو التال ــىل النح ــات ع ــدة فئ بع

”Medium Outsourced Call Centre 

 Best Government Call Centre“و 

.”)Lifestyle(

 ITP Media Group - Network Middle East
Innovation Awards

  ITP Media Group -“ اإلقليميــة  بالجائــزة  والمواصــالت  الطــرق  هيئــة  فــازت 

Network Middle East Innovation Awards” والتــي تكــرم إنجــازات محترفــي 

المشــاريع  أكثــر  عــىل  عملــوا  الذيــن  والبائعيــن  الخدمــات  ومقدمــي  الشــبكات 

”Storage Implementation of the Year“ التاليــة:  الفئــات  فــي   صعوبــة 

 Best Innovator“و ”Fixed Networking Implementation of the Year“و

.”in Transport & Logistics

MEED Projects Awards
فــاز تــرام دبي عن فئة أفضل مشــروع للتنقل لهذا العام.

 MicroStrategy
Incorporated

فــازت هيئــة الطــرق والمواصــالت عــن 

 Best Innovation in Big Data“ فئــة

Analytics” مــن خــالل توفيــر تقنيــات 

 ”Microstrategy“ فــي  رائــدة  ابتــكار 

مــن خــالل القــدرة عــىل تحليــل البيانــات 

ــن صنــاع القــرار مــن  الكبيــرة، التــي تمكِّ

الحصــول عــىل فهــم أفضــل للــرؤى التــي 

تدعــم اتخــاذ القــرار.

 ROSPA
فــازت هيئــة الطــرق والمواصــالت 

ــر  ــع معايي ــى برف ــة تعن ــل جه كأفض

خــالل  مــن  والســالمة  الصحــة 

المركبــات. ســالمة  خدمــة 

 Service 
Olympian Award

والمواصـــالت  الطـــرق  هيئـــة  فـــازت 

 Service“ اإلقليميـــة  بالجائـــزة 

 Best“ عـــن فئـــة ”Olympian Award

 Best“ وفئـــة   ”Contact Center

 use of Technologies to benefit

.”customers
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Sword & Globe Of Honour Awards
فــازت هيئــة الطــرق والمواصــالت بالجائــزة العالميــة “Sword & Globe Of Honour Awards” عبــر مشــاركتها وفوزهــا فــي 

فئتــي الجائــزة “Sword of Honour” و“Globe of Honour” وذلــك مــن خــالل مشــاريعها ومبادرتهــا المعنيــة باالســتدامة.

  Future Enterprise Awards
ــزة  ــزة اإلقليميــة “Future Enterprise Awards” فــي الفئــة التقنيــة، حيــث تكــرم الجائ فــازت هيئــة الطــرق والمواصــالت بالجائ

قــادة األعمــال وصنــاع القــرار فــي مجــال التكنولوجيــا لتبــادل قصــص االبتــكار والتحــول الذكــي.

  Gulf Sustainability & CSR Awards
فــازت هيئــة الطــرق والمواصــالت فــي جوائــز االســتدامة الخليجيــة والمســؤولية 

المجتمعيــة التــي حازتهــا عــن فئــة “فريــق االســتدامة للعــام” وفئــة “أصحــاب الهمــم” 

خــالل حفــل الجائــزة الــذي أقيــم فــي دبــي فــي فبرايــر 2019.

 TECOM Group
 Appreciation

Award
 TECOM Group“ جائــزة  تكــرم 

المحليــة   ”Appreciation Award

تطبيــق  فــي  المتميــزة  الشــركات 

والســالمة  الصحــة  ممارســات 

والبيئــة، وقــد فــازت هيئــة الطــرق 

والمواصــالت فــي مجــال االســتدامة.

الجوائز التي تمنحها هيئة 
الطرق والمواصالت 

الموازنة المخصصة )درهم(الدوريةالجهة المعنيةاسم الجائزة

 جائزة حمدان بن محمد 
لالبتكار في إدارة المشاريع

 مكتب المدير العام ورئيس 
6,330,000سنويةمجلس المديرين

جائزة دبي للنقل المستدام
 قطاع االستراتيجية 

والحوكمة المؤسسية
2,100,000سنوية

الموازنة المخصصة )درهم(الدوريةالجهة المعنيةاسم الجائزة

330,000سنويةإدارة األصول والممتلكاتجائزة السالمة في هيئة الطرق والمواصالت

جوائز هيئة الطرق والمواصالت
فئة خدمة المتعاملين

فئة المعرفة المؤسسية
فئة القراءة

الفئة المالية

إدارة خدمة المتعاملين
إدارة المعرفة واالبتكار
إدارة المعرفة واالبتكار

اإلدارة المالية

180,400سنوية

جوائز التميز لمركبات األجرة
فئة أفضل شركة أجرة

فئة السائق المثالي لسائقي مركبات األجرة
فئة السائق األكثر استخدامًا للدفع الذكي

إدارة شؤون السائقين
سنوية

نصف سنوية
نصف سنوية

1,307,000

364,000سنويةإدارة المعرفة واالبتكارجائزة البحث العلمي

جائزة االقتصاد األخضر في هيئة الطرق 
160,000سنويةإدارة األصول والممتلكاتوالمواصالت

326,000سنويةإدارة التميز والريادةجائزة الناموس

جوائز خارجية

جوائز داخلية

درهم

إجمالي قيمة الجوائز

11,097,400



الكوادر البشرية
تسعى هيئة الطرق والمواصالت إلى استقطاب أفضل الكفاءات البشرية 
القادرة عىل المساهمة بشكل فعال في دفع مسيرة الريادة والتميز في 
العمل والمساهمة في تحقيق الغايات واألهداف االستراتيجية للهيئة. 

كما تعمل عىل تطوير هذه الكفاءات بشكل مستمر من خالل برامج التدريب 
والتأهيل للموظفين والقيادات وتحفيزهم عن طريق الترقيات والمكافآت. 

وقد ارتكزت إنجازاتها في مجال الموارد البشرية والتطوير لعام 2018 عىل 
إطالق خدمات وأنظمة إلكترونية تعنى بالموظفين وشؤونهم، باإلضافة إلى 

مبادرات وإجراءات تحسينية إلسعادهم.
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الكوادر البشرية باألرقام

إجمالي عدد القوى العاملة

6,673
عدد التعيينات من فئة 

الخريجين الجدد 

45

عدد الموظفين الجدد*

604

عدد الموظفين

3,773

عدد التعيينات في 
وظيفة مهندس

عدد اإلناث

815

عدد سائقي الحافالت العامة

2,900

التنوع الثقافي

53 جنسية

عدد الذكور

5,858

نسبة التوطين

%47

*عدد الموظفين الجدد يشمل سائقي الحافالت العامة

نسبة التدريب

%88
 نسبة الرضا عن 

الدورات التدريبية

%87
عدد البعثات الدراسية 
لخريجي الثانوية العامة

14

%81.8

إجمالي قيمة المكافآت والحوافز

6,529,374 درهم

عدد المكافآت والحوافز

1,035

سبة سعادة الموظفين

ن

إجمالي عدد الترقيات

688

 عدد التعيينات 
في وظيفة ضابط أول 14

31

)بدون سائقي الحافالت العامة(
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أهم إنجازات إدارة الموارد 
البشرية والتطوير 

ارتكــزت إنجــازات إدارة المــوارد البشــرية والتطويــر 2018 عــىل 

6 محــاور رئيســية، تمثلــت فــي:

 +30 
 خدمة وإجراء 

ونظام إلكتروني

 +10 
برامج لتدريب وتطوير 

وتأهيل الموظفين 
والقيادات في الهيئة

عقد مقارنات معيارية 
مع جهات حكومية 

وخاصة رائدة

 +15 
مبادرة وإجراءات 

تحسينية إلسعاد 
الموظفين 

 تنفيذ %100 
من المشاريع

 4 
مذكرات تفاهم 

واتفاقيات شراكة

 	Dubai Careers إتاحة تطبيق  

أتمتة  30 خدمة وإجراء	   

نظام إدارة التعلم	   

نظام إدارة المواهب	   

تطبيق الموظف الذكي	   

إدراج عدد من خدمات الموارد 	   
 My RTA البشرية عبر تطبيق

افتتاح مركز التدريب	   

إعداد خطة قصيرة المدى 	   
لثالث سنوات

برنامج قيادي 4 )المهندسين(	   

تحليل االحتياجات التدريبية	   

تحقيق الشمولية في خطط 	   
تطوير وتأهيل وتمكين 

قيادات الهيئة

تطوير الممكنات المؤسسية 	   
للقيادات التنفيذية

تطوير وتأهيل قيادات الصف 	   
الثاني والثالث

تأهيل وتمكين الكفاءات 	   
الوطنية الشابة

تطوير قيادات نواب مدراء 	   
اإلدارات 

برنامج االبتعاث لموظفي 	   
الهيئة في مختلف التخصصات 

العامة والهندسية 

محاور المقارنات:

خدمة الموارد البشرية	   

إجراءات التوظيف	   

تحليل االحتياجات التدريبية 	   
ووضع الخطة التدريبية

الدرجات الوظيفية لفئة مدراء 	   
األقسام

الجهات:

طيران اإلمارات	   

هيئة كهرباء ومياه دبي	   

محاكم دبي	   

مركز االتصال الموحد	   

اليوم المفتوح	   

مكتب الدعم للموارد البشرية	   

 	Ask HR  

الفعاليات واألنشطة 	   
الترفيهية

مبادرة رفع الدرجات الوظيفية 	   
لفئة اإلداريين، المنسقين 

والمشرفين

ترقية لفئة مدراء األقسام	   

ترقية لفئة مدراء اإلدارات	   

سياسة المكافآت والحوافز	   

 	)Tool Kit( توفير أداة عمل  

خطة عمل 100 يوم إلدارة 	   
الموارد البشرية والتطوير

 	 Develop استكمال تنفيذ  
 RTA Employee Value

Proposition 2017

اتفاقية شراكة مع دائرة 	   
الموارد البشرية لحكومة دبي

مذكرة تفاهم مع جامعة زايد	   

اتفاقية شراكة مع الجامعة 	   
األمريكية في الشارقة

مذكرة تفاهم مع كلية محمد 	   
بن راشد لإلدارة الحكومية

125 346  محور التطوير محور التكنولوجيا
والتأهيل

محور المقارنات 
المعيارية

محور  إسعاد 
محور االتفاقياتمحور المشاريعالموظفين




