


 المحتويات

 تـعـريـف عـام

رؤيـتـنـا ورسـالـتـنـا 
 وقيمنا

 الـهـيـكـل التـنـظيمـي

خدمات المؤسسة 

 ووحداتها المتخصصة

 الشركات التابعة

 أيـن نـحـن؟

 متعاملونا

 الـجـوائـز

 الـشـهـادات

 للـتـواصـل



7,045 
 مشرفين ومراسلين

16,793 
 متنوعة مركبة 

18,364 
 ا  سائق

12,780 
 30,569 حافالت متنوعة

 موظفا  

2,281 
 ا  مواطن

 تـعـريـف عـام

8,944 
 مركبات وآليات متنوعه 

3,092 
 فنيا  وتقنيا  

، بهدف تنظيم وإدارة خدمات النقل والصيانة واإلشراف على التشغيل لصالح مختلف الجهات 1981تأسست مؤسسة اإلمارات العامة للنقل والخدمات عام 

 .نقل تبعيتها إلى جهاز اإلمارات لالستثمار 2013وقد تم في عام  الحكومية واالتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص

 

أكثر من ,شركات تابعة،  7مركزاً ووحدة لألعمال و 28وتتبع المؤسسة استراتيجية رائدة في قطاع النقل والمواصالت والخدمات الفنية في الدولة، من خالل 

 .متعامل في القطاعين الحكومي والخاص 1200موقعاً على مستوى الدولة تشمل وتخدم أكثر من  41



 رؤيـتـنـا

 رسـالـتـنـا

 قيمنا

 الطموح والريادة

 األمن والسالمة

 واستشراف المستقبل االبتكار

 والحوكمة الشفافية

 والراحة العناية 

 الكفاءة

 السعادة

المساهمة في تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والراحة لشركائنا وعمالئنا من 

األفراد والمؤسسات من خالل فريق من الموارد البشرية المبدعة يقدم خدمات 

النقل المتعدد وأنشطة الصيانة والتأجير وإدارة المرافق والخدمات التكميلية 

 .والتسويقية وفق معايير األمن والسالمة المهنية والبيئية

 .مواصالت متكاملة ونمو مستدام



 مجلس اإلدارة

 لجنة التدقيق وإدارة

 المخاطر

لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

 إدارة المخاطر

 التدقيق الداخلي

 دائرة الشؤون المالية

 الشؤون القانونية

 مركز إستطالعات الرأي 

 اللجنة التنفيذية

 المدير العام
 اإلستثمارات المستقلة

 مكتب المدير العام

 الرئيس التنفيذي للعمليات
 دائرة الخدمات المساندة 

 الموارد البشرية

 نظم المعلومات

 المشتريات

 مركز إدارة المواقع

 مركز  إدارة المرافق 

 دائرة الخدمات المؤسسية 

التخطيط االستراتيجي والتميز 

 المؤسسي

 *إدارة العمليات

 دائرة تطوير األعمال 

 تقييم األعمال

 المشاريع تطوير

 التسويق

 المناقصات والعقود

 المعلومات والتنافسيةمركز 

 تطوير األعمال

 البيئة والسالمة والصحة المهنية

 االتصال الحكومي

 *ودحدة إدارة األسطول

 الظفرة -العين  -أبوظبي 
المدير التنفيذي لخدمات النقل 

 والتأجير في القطاع

 الشارقة -دبي 
المدير التنفيذي لخدمات النقل والتأجير 

 في القطاع

 الساحل الشرقي –اإلمارات الشمالية 
والتأجير  المدير التنفيذي لخدمات النقل 

 في القطاع

 مدير مبيعات القطاع

 مدير العمليات

 مدير المبيعات

 مدير السالمة

 مدير الخدمات المساندة

معهد مواصالت اإلمارات 
 لتعليم السياقة

 مدير مبيعات القطاع

 مدير العمليات

 مدير المبيعات

 مدير السالمة

 مدير الخدمات المساندة

 مدير مبيعات القطاع

 مدير العمليات

 مدير المبيعات

 مدير السالمة

 مدير الخدمات المساندة

 دائرة الخدمات الفنية

 مركز أبو ظبي للخدمات الفنية

 مركز اإلمارات للخدمات الفنية

 وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية

 وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية

 الوحدات الفنية المتخصصة

 مركز الوطنية للمزادات

 مركز الفحص الفني

 مركز اإلتحاد لتحويل المركبات 

 للعمل بالغاز الطبيعي

 الـهـيـكـل التـنـظيمـي



 خدمات المؤسسة ووحداتها المتخصصة

تندرج مراكز األعمال الخاصة بالمؤسسة تحت أربع دوائر أو قطاعات رئيسة، وتسهم هذه القطاعات في خلق قاعدة 
 استثمارية متعددة القنوات، وتقديم منظومة متنوعة 

 
 :من الخدمات للمتعاملين، وتتوزع الخدمات على النحو اآلتي

 النقل خدمات
 المدرسي

خدمات النقل 
 والتأجير

الوحدات  الخدمات الفنية
 المتخصصة



 دائــرة الـنـقــل
 المدرسي



 دائــرة الـنـقــل المدرسي

تقوم مواصالت اإلمارات بتقديم خدمة النقل المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة، حيث تقوم بنقل كافة طلبة المدارس 

وكذلك للمدارس العربية . الحكومية في الدولة وفق االتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم

واألجنبية الخاصة في الدولة والراغبة في الحصول على الخدمة إلى جانب أها تقدم خدمات المدارس والخدمات المساندة 

 .لمؤسسات قطاع التعليمي، عالوة على تقديم الخدمات اإلعالنية على حافالت ومركبات المؤسسة

 خدمات المواصالت المدرسية الحكومية

يقدم مواصالت اإلمارات خدمات النقل المدرسي لكافة طلبة المدارس الحكومية عبر فروع 
 .المؤسسة التسعة المنتشرة في الدولة

 خدمات المواصالت المدرسية الخاصة

يقدم مواصالت اإلمارات خدمات نقل وتأجير الحافالت المدرسية للطلبة والمدارس الخاصة الراغبة في 

 .الحصول على الخدمة عبر فروع المؤسسة التسعة المنتشرة في الدولة

 خدمات المدارس

تقوم مواصالت اإلمارات بتقديم خدمات توفير المشرفين المؤهلين لمرافقة الطلبة المنقولين 

في الحافالت المدرسية من وإلى منازلهم، كما تقدم بخدمة توفير المراسالت الداخليات 

للمدارس، وتشرف على إدارة كادر مشغلي المقاصف المدرسية وتوفير موظفي البدالة 

 .واالستقبال للمدارس في جميع أنحاء الدولة



فروع 9    
محطة 26  

 حافلة  7,620

6,734 

 مشرفا  ومشرفة

168,843 
ألف نقطة تجمع   

101 

مليون كيلومتر سنويا     

245,946 
 يتم  طالبا  وطالبة يوميا  

 نقلهم يوميا  بنظام الرحلتين

 مدرسة 681

 مقعد  330,841

   7,187سائقا  

8,222  

 خط منتظم يوميا  

 دائــرة الـنـقــل المدرسي



دائــرة الـنـقــل 

 خدمات المدرسي
 المدارس

خدمات المواصالت 

 المدرسية الخاصة

خدمات المواصالت 

 المدرسية الحكومية

6,734 

 مشرفة

 2,041 

 حافلة

 5,542 

 حافلة



 خــدمـات الـنـقــل
 والــتــأجــيــر



 خــدمـات الـنـقــل والــتــأجــيــر

تهدف مواصالت اإلمارات إلى توفير مجموعة واسعة من خدمات 

 :النقل واإليجارات في جميع مناطق أعمالها والتي تشمل
 
 بحسب متطلبات العميلخدمات النقل والتأجير •
 خدمات النقل الجامعي لكليات وطالب الجامعات•
 خدمات إدارة االساطيل ورفع كفاءتها التشغيلية •
 نقل الموظفين والعمال•
 خدمات النقل الطبي وتجهيز المركبات الطبية•
 تأجير السيارات الكهربائية•
 تأجير الدراجات النارية•
 ليموزين•
 إدارة مواقف السيارات وخدمة صف السيارات•
 خدمات سيارات األجرة العامة•
 الخدمات اللوجستية•
 النقل المبرد•
 نقل المواد الخطرة•
 نقل البترول•
 



 خدمات النقل والتأجير مناطق
 (اإلمارات الشمالية، الساحل الشرقي)

550 
 مركبة وحافلة

 خدمات النقل والتأجير مناطق
 (دبي، الشارقة)

 خدمات النقل والتأجير مناطق
 (أبوظبي، العين، الظفرة)

281 
 سائقا  

8,236 
 مركبة وحافلة

1,898 
 سائقا  

9,000 
 مركبة وحافلة

2,527 
 سائقا  



خدمات تأجير الدراجات النارية  خدمات الليموزين وتأجير المركبات

 والمركبات الكهربائية

 خدمات المواصالت الحكومية

2,287 
 مركبة وحافلة

373 
 سائقا  

1,651 
 مركبة وحافلة

735 
 سائقا  

5,201 
 مركبة وحافلة

2,206 
 سائقا  

توفير خدمات تأجير الدراجات النارية والسيارات الكهربائية مع 

أو بدون سائق ، فضال  عن خدمة صف السيارات في المنشآت 

.الفندقية والسياحية ولألحداث الكبرى  

إدارة، تشغيل وتقديم خدمات سيارات الليموزين الفاخرة 

.  لألفراد والمؤسسات لكافة الفعاليات والمناسبات المختلفة

كما توفر مواصالت اإلمارات خدمات تأجير السيارات على 
 المدى الطويل للمؤسسات

تقديم خدمات النقل والتأجير وإدارة األسطول إلى الوزارات 

والهيئات والمؤسسات الفيدرالية والمحلية مثل المركبات 
.لالستخدامات المختلفة ، كما توفر برامج تشغيل مؤهلة  



 الـخـدمـات الــفـنـيـة



 الـخـدمـات الـفـنـيـة

تهدف مواصالت اإلمارات إلى توفير مجموعة واسعة من خدمات 

في جميع مناطق الصيانة الفنية لجميع مركباتها والمركبات عمالئها 

 :أعمالها والتي تشمل
 
 الدورية والوقائية الصيانة الفنيةخدمات •
 غسيل جافخدمات ال•
 لآلليات والمعدات الثقيلة والشاحنات خدمات الفحص الفني•
 لسياراتل المساعدة على الطريقخدمات   24/7•
 تصنيع هياكل الشاحنات•
 الورش الفنية ورفع االنتاجية إدارة•
 المخدرة بيع السيارات المستعملةخدمات •
 خدمات إصالح الحوادث •

 خدمات اإلطارات الذكية المتنقلةو خدمات تجديد اإلطارات•
 تحويل المركبات للعمل على الغاز الطبيعي•
 .صيانة السيارات الفاخرة•
 
 



مركز االتحاد لتحويل المركبات 

 للعمل بالغاز الطبيعي

2إدارة ورش غير   

 فنياً وتقنياً  41 

 عدد المركبات المحولة

 سنويا   1,050

 مركز أبوظبي للخدمات الفنية

41إدارة ورش غير   

1,069   فنياً وتقنيا

 صيانة المركبات في ورش المؤسسة

 سنويا   179,026 

 مركز اإلمارات للخدمات الفنية

 10 إدارة ورش غير 

فنياً وتقنياً  861   

 صيانة المركبات في ورش المؤسسة

 سنويا   180,000 



 وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية

فنياً وتقنياً   61  

 صيانة المركبات في ورش المؤسسة

سنويا   9,599   

 وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية

فنياً وتقنياً  82  

 صيانة المركبات في ورش المؤسسة

 16,885  



 مركز الفحص الفني

 مركز الوطنية للمزادات

والجهات  للمؤسسة المملوكة للمركبات دارة وتنظيم المزاداتإ يقدم المركز خدمات

حيث تغطي خدماته  قصى فائدة لطرفي المزاد،ألتحقيق  الحكومية والخاصة

 :دناه إمارتي أبوظبي والشارقةأالمذكورة 
 
 للمركبات المستعملة إدارة وتنظيم المزادات•
 المعروضة للبيع ساطيلتقييم المركبات واأل•
  www.alwataneya.ae .لكترونيتقديم خدمة المزاد اإل•

يقدم خدمات الفحص الفني للمركبات، وخدمات إدارة محطات قياس األوزان 

المحورية للمركبات الثقيلة، ويغطي المركز مناطق عدة في الدولة يقدم خدماته من 

منطقة مصفح وسيح شعيب بأبوظبي، ومنطقة مزيد وخطم الشكلة : خاللها، وتضم 
 .بالعين، والغويفات بمنطقة الظفرة ودبي والفجيرة

 سنويا   4,730 المركبات التي يتم بيعها في مركز الوطنية للمزادات 

 42عدد الفاحصين 
   237,375عدد عمليات الفحص  

http://www.alwataneya.ae/
http://www.alwataneya.ae/


 الوحدات المتخصصة



 الوحدات المتخصصة

تهدف مواصالت اإلمارات، من خالل أقسامها ومراكزها 

المتخصصة، إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة في 

 :والخدمات المساندة التي تشملخدمات الصيانة واإلصالح  مجال 
 
 (اميراتس موتو)السيارات الفارهة صيانة •
 .خدمات المساعدة على الطريق•
 .إصالح الحوادث والهيكل•
 .تجديد اإلطاراتخدمات •
 خدمات الدعم الفني•
 .للمركبات الجاف غسيلخدمات ال•
 
 



 وخدمات التخصصي التدريب خدمات بتقديم اإلمارات مواصالت تقوم

 للموظفين  القيادة لتعليم اإلمارات مواصالت معهد خالل من القيادة تعليم

 خدماته ويتيح والسالمة، النقل ومشرفي السائقين سيما ال المستهدفين

 في سواء الخارجيين المتعاملين على عالوةً  المؤسسة لموظفي التدريبية

 وعبر العالمية الممارسات ألفضل وفقاً  الحكومي أو الخاص القطاع

   .والتميز الجودة معايير بأقصى االلتزام

خدمات معهد مواصالت 

 اإلمارات لتعليم القيادة

96 
مركبة متنوعة 
 ودراجة نارية

45 
 مدرباً معتمداً 

 وحدة اإلمارات إلصالح

 المركبات الفارهة

 عدد الفنين

 فنياً  33

 الفنية الصيانة خدمات مختلف تقديم في متخصصة حديثة وحدة

  ذلك ويشمل التقنية، الوسائل أحدث باستخدام الفارهة للمركبات

 الصيانة وخدمات ،التكييف أنظمة وإصالح صيانة خدمات

 القاعدةو الهيكل وقياسات الحوادث وإصالح الميكانيكية

 خدمة تقديم على عالوةً  الغيار قطع وتوفير والصبغ ،(يهسالشا)

 .الفارهة مركبتك على والضمان الصيانة عقود بيع



فنياً  180عدد   

ألف  11أكثر من 

 مركبة تم إصالحها

عدد شركات 35  

 التأمين المعتمدة

 إصـالح الـهـيـاكـل

الدعم الفنيخدمات وحدة   

قامت مواصالت االمارات بتطوير وإعداد وحدة شاملة ومتكاملة لتطبيق 

أعلى المعايير المتبعة إلصالح الهياكل وإعادة تأهيل المركبات والمعدات 

 :  ضمن الوحدات التابعة لدائرة الخدمات الفنية، حيث تقدم الخدمات التالية

مجموعة متكاملة من خدمات إصالح هياكل المركبات والمعدات في •

 .حاالت التصادم

 .  خدمات  استبدال الزجاج•

 .  صبغ وإصالح الخدوش•

 .فحص المركبات•

 .  الميزان اإللكتروني لإلطارات وإصالحها•

 .وإعادة طالء أماكن التصادم/ إصالح•

 .السمكرة والطالء الكامل للمركبات•

 :التالية الخدمات الفني الدعم وحدة تقدم•

   :يلي ما وتشمل والخارجي الداخلي للعميل الحافالت تجديد -1

 واستبدال واألوتوماتيكية اليدوية بالحركة التحكم أنظمةو المحركات اصالح•

 .التعليق أنظمة وإصالح صيانة الى باإلضافةالغيار قطع

 للحافالت الكاملة والديكور التنجيد أعمالو الداخلية المقاعد وتركيب فك•

 والمركبات

 مقاومة مواد إستخدامو للحافالت القديمة الخارجي الهيكل ألواح إستبدال•

 الخارجي الهيكل ألواح على الحرارة مقاومة طالء ووضع والتآكل للصدأ

   للحافالت

 .األخرى الصيانة لمراكز الفنية والمساندة الدعم•

 :وتتضمن المركبات تعديل خدمة -2

 يتطابق بما الحافالت على  والميكانيكية الكهربائية األنظمة وتركيب تدشين•

 الالزمة الصيانة وعمل الدولة في التشريعية الجهات وتشريعات أنظمة مع

 . لها

 فني 171

مركبة 144   

 الطاقة اإلنتاجية



ضمن  تطوير وحدة تلبيس وإصالح وصيانة اإلطاراتبالمؤسسة  قامت

المجتمعية وليتها ؤمسوذلك في إطار  الوحدات التابعة لدائرة الخدمات الفنية،

  فضالً عن األهداف االستثمارية، حافظة على البيئةمفي الوجهودها 

 :  تتلخص نشاطاتها في التاليو

 .تلبيس اإلطارات •
  .إصالح اإلطارات •
  .صيانة اإلطارات •
  .فحص األسطول •
  .فحص وتقييم حالة إطارات األسطول •
 .عملية تحليل مؤشر القدرة •

 تلبيس اإلطارات 

 7/24المساعدة على الطريق 

 ساعة

 الطريق على المساعدة خدمات تقدم التي الفنية الخدمات دائرة وحدات إحدى
 وقطر الطريق على المساندة خدمات بتوفير تقوم حيث الساعة، مدار على

 وضواحيها الدولة أرجاء جميع بخدماتها الوحدة وتغطي المركبات، وسحب
   :بالتالي والمتمثلة

 أرجاء جميع تغطي التي الطوارئ حاالت في الطريق على المساعدة•
 .المتحدة العربية اإلمارات دولة

   .والكهربائية الميكانيكية األعطال إصالح•
 .المركبات وسحب قطر•
 .بها الخاص المفتاح فقدان حالة في المركبة فتح خدمات•
 .البطاريات شحن•
   .الطوارئ حاالت في بالوقود واإلمداد التزويد•
 .اإلطارات وإصالح تبديل•

سائقين 4 ، فنّياً  24   

عدد اإلطارات الملبسة 

 إطاراً  ألف 20سنوياً 

 فنّياً    20  

 مركبة149    

 سائق 101    



 لدائرة التابعة الوحدات ضمن الجاف الغسيل وحدة االمارات مواصالت أطلقت

 في العالمية الممارسات أفضل تطبيق على خاللها من حرصت حيث ،الفنية الخدمات

 دبي، مارةإ في مناطق٩ لتشمل الوحدة فروع وتوسعت ،للبيئة الصديقة الغسل عملية

 :باآلتي الخدمة هذه وتمتاز ،أبوظبي مارةإ في وموقعين الشارقة مارةإ في وموقعين
توفير خدمات الغسل الخارجي والتلميع لجميع أنواع المركبات في المواقف •

 .تقنية النانوتعتمد وباستخدام مواد صديقة للبيئة  ،الخاصة بها
 .للتلميع كذلك  نها ليست عملية غسل فقط ولكنها تقنية حديثةإ •
   .تقوم عملية الغسل بتوفير حماية طويلة األمد لطالء المركبات•
تمنع خدمة الغسل الجاف عملية أكسدة الماء التي قد تحدث للمركبات المعنية  •

 .بالخدمة
 .دقيقة 20 إلى 15لعملية الغسل الجاف من  الالزمة تتراوح المدة الزمنية•

 ل الجافيالغس 

 تاكسي مطار أبوظبي
مطار من قادمين مسافرين الللتقوم مواصالت اإلمارات بتقديم خدمة التاكسي 

وأيضاً ، أبوظبي إلى أي وجهة يودون بلوغها في جميع أرجاء الدولة

رجوعاً إلى ميناء ة الدولفي من أي مكان للمسافرين المغادرين إلى المطار 

حيث تقوم مواصالت اإلمارات وحسب رغبة العميل  ،المغادرة في المطار
  :بتوفير الخدمات التالية

 .خدمات النقل للمطارات•
  .نقل األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة•
 .خدمات التنقل بين المطارات على  جميع المستويات من األفراد والشركات•
 .نقل رجال األعمال وكبار الشخصيات العامة والحكومية•
 .واالحتفاالت ضخدمات النقل الخاص بالفعاليات  والمؤتمرات والمعار•
  .نقل الوفود والمجموعات السياحية•

227 

  عامل

الف  463

 مركبة

سائقاً  296    

مركبة 222   



 أجرة مواصالت اإلمارات

هي إحدى الوحدات المتخصصة في مواصالت اإلمارات 

والتابعة لمركز سيارات اإلمارات والتي تقوم بتوفير خدمات 
 .التاكسي  حسب اللوائح والقوانين الخاصة بإمارة أبوظبي

  نشط المراكز التابعة لدائرةأمارات الذي يعتبر أحد تتبع الوحدة مركز سيارات اإل
  دبي،وبوظبي، أ اتمارإوقد توسعت الوحدة لتشمل بخدماتها ، النقل والتأجير

 :والشارقة، حيث تقدم هذه الوحدة المتخصصة الخدمات التالية
للمتعاملين من  ةسنوي وأشهرية، أو حدث أنواع المركبات بعقود يومية، أتأجير •

 .ألفراد والشركاتا

 .تجديد ملكيات المركبات المؤجرة•

   .خدمات الصيانة واإلصالح الشاملة للمركبات المؤجرة حسب العقود المبرمة•

   .علميات تأجير متكاملة وبأسعار تنافسية لمختلف أنواع المركبات والعقود•

 خدمة للمتعاقدينالعلى معايير أتوفير منسقي عمليات تأجير لتطبيق •

 .فرادغطاء تأميني شامل للمركبات وركابها من األ•

   .حوادث مروريةلو تعرضها أفي حالة تعطل مركباتهم للمتعامىلين مركبات بديلة •

 وحدة تأجير السيارات

مركبة 993   

سائقاً 1433  

مركبة 1029     

 



 الشـركـات التابعـة



 اإلماراتية للنقل  –الشركة السعودية 

، (سابتكو)شركة  مشتركة بين مواصالت اإلمارات والشركة السعودية للنقل العام 

في المملكة  العامقطاعين الخاص وللمدارس في الوتعنى بتقديم خدمات النقل المدرسي 

العربية السعودية مع وجود مخططات مستقبلية للتوسع في الخدمات لتشمل جميع 

 .2014إنشاء الشركة في يناير  وتممجاالت النقل  األخرى في المملكة، 

 سائقا   3,131

 حافلة 3,112

شركة اإلمارات لحلول تكنولوجيا النقل 

 م .م.ذ

قامت المؤسسة باستحداث شركة متخصصة في مجال حلول وأنظمة التقنية 

 .2013في إبريل وذلك  المرتبطة بخدمات النقل والمواصالت،



شركة اإلمارات إلدارة المرافق 

 م .م.ذ

 م .م.شركة اإلمارات للحراسة ذ

 عامال    2,443

 حارسا    2,418

شركة متخصصة في تقديم خدمات المرافق، وهي عبارة عن 

تحالف متميز بين مواصالت اإلمارات وشركة اتصاالت 

، تقدم خدمات "اتصاالت"إلدارة المرافق التابعة لمؤسسة 

النظافة والصيانة والحراسة والبستنة، وتستهدف القطاعات 

 .2012ير اوقد تم إنشاء الشركة في ين، الحكومية االتحادية

ُتعنى بتقديم بخدمات الحراسة األمنية العامة للشركات 

والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى 

الدولة، وذلك من خالل كوادر متخصصة من ذوي الخبرة 

األمنية في الدولة بعد تأهيلهم لتقديم هذا النشاط، وتمارس 

الشركة نشاطها بالشراكة مع شركة مونديال لخدمات الحراسة 

 .2012وقد تم إنشاء الشركة في  نوفمبر  في أبوظبي،

 الفجيرة للمواصالت: تاكسي ريامة

شركة مملوكة مناصفة بين مواصالت اإلمارات 

ومؤسسة الفجيرة للمواصالت، وتقوم بإدارة وتشغيل 

مركبات األجرة، وتوفير وتأجير السيارات والحافالت 

 .2012وتم إنشاء الشركة في مايو  ،في اإلمارة

 مركبة 70



 أبوظبي

 دبي

 الشارقة

 رأس الخيمة

 م القيوينأ

 عجمان

 الفجيرة

 المنطقة الغربية

 العين

 الرئيسي المكتب

 الفني الفحص

 لخدمة

 المتعاملين
 مـركـزا  

 تقدم لكم مختلف

 الخدمات
 ا  مـوقـع

15 41 

 مواقعنا



 عمالءنا حـسـب القـطاعـات

 قطاع النفط والغاز قطاع التعليم القطاع الحكومي

 قطاعات أخرى قطاع الضيافة والمطاعم والفنادق قطاع السياحة 



 القـطاع الحـكـومـي

http://www.dubaided.gov.ae/arabic/pages/default.aspx


 القـطاع الحـكـومـي



 القـطاع الحـكـومـي



 القـطاع الحـكـومـي



 القـطاع الحـكـومـي



 قـطاع التـعـلـيـم

http://www.etaascon.com/nascon/index.asp
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.dpsuae.com/images/Picture11_1.jpg&imgrefurl=http://www.dpsuae.com/projects.php?act=completed&mid=8&PHPSESSID=hhkpwpqdj&usg=__d4mYkoMbHRyGyNQujc4JCI4ag4w=&h=364&w=357&sz=20&hl=en&start=2&um=1&tbnid=bWCKVUxehK8uxM:&tbnh=121&tbnw=119&prev=/images?q=sharjah+university&gbv=2&hl=en&sa=G&um=1


 قـطاع التـعـلـيـم



 قـطاع التـعـلـيـم

http://www.google.ae/url?url=http://www.alzuhourschool.ae/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwihxZ-wiJ_VAhXEDcAKHToJC5MQwW4IFzAB&usg=AFQjCNGkPW8lgAnaNr1dvN8fja3TrGbEYA
https://www.google.ae/url?url=https://twitter.com/marefaschool&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiRq5zEip_VAhVJlxQKHUq3A24QwW4IFTAA&usg=AFQjCNHjDXtvhBkYKbHFXDpzX1s-Ixu6Ow
http://www.google.ae/url?url=http://ae.daleel.waseet.net/ar/abu-dhabi/education/private-schools/modern-private-school-555024&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj0yKi0i5_VAhWpBcAKHSJ3AhgQwW4IFTAA&usg=AFQjCNG5PUKYbFBM9DUaU9fehSDV6APJ7w


 قـطاع التـعـلـيـم



 قـطاع الـنـفـط والـغـاز

https://www.google.ae/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/Borouge&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwidlKDWh5_VAhWDL8AKHZHvBWIQwW4IHTAE&usg=AFQjCNFMxn4Txzlb5BpTjCNjuWKQ-aN2rg


 قـطاع السياحة والفنادق



 قـطاع الضيافة والمطاعم



 قـطاع الصناعات



 قـطاع النقل وخدمات البريد اللوجستية



 قـطاع االتصاالت

 قـطاع الصحة



 القطاع الرياضي

 قـطاع البنوك والصرافة



 قـطاع اإلنشاء والتعمير

http://www.aljaber.com/index.aspx


 قـطاع التأمين



 قـطاع التجزئة



 قطاع إدارة المرافق



 2017 األعمال لتميز راكز جائزة
  

 اإلمارات أفكار جائزة

 المستدام للنقل دبي جائزة

  االجتماعية للمسؤولية العربية الجائزة
 للمؤسسات

  األوسط الشرق منتدى جائزة االجتماعية للمسؤولية دبي غرفة عالمة
 2017 لعام والجسور للطرق

UAE Ideas Award 

Dubai Award for Sustainable Transport Dubai Chamber CS Label Award M.E.  Road & Bridge Forum Award 

Best Corporate Social  

Responsibly Winner 

Arabia Corporate Social Responsibility 

Awards 

 الجـوائــز



عربية أفكار جائزة األعمال في التميز جائزة جائزة النسر العربي  

ستيفي جائزة  
 األعمال لرواد آسيا جائزة

 APEA 2016 

Tatweej Academy Awards The  BIZZ Award Ideas Arabia Award 

BRONZE STEVIE WINNER Asia Pacific award for 

entrepreneurs APEA 2016"  

Business Excellence Awards 2017 

 الجـوائــز



 الشهادات




