


“آفاق أوسع برؤى متجددة”



صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

بنيــة  أهمهــا  ومــن  أدواتــه  وامتــاك  للمســتقبل  االســتعداد   
تكنولوجيــة متكاملــة ومتطــورة تقــوم علــى االبتــكار واملعرفــة، 
هــو بعــد إســراتيجي لدولــة اإلمــارات.. قطعنــا شــوطً مهمــً 

علــى هــذا الطريــق والقــادم أفضــل بــإذن اهلل.



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة - رئيس جملس الوزراء - حاكم دبي

رحلــة اخلمســن انطلقــت بتســارع.. واجلميــع ســيكونون معنــا.. 
األفــكار  كل  يريدونــه.  الــذي  املســتقبل  صنــع  يف  يشــاركوننا 
ممكنــة  عظمــت،  ومهمــا  كــرت،  مهمــا  واملشــاريع  واألحــام 

التحقــق. وعلــى قــدر أحامنــا تأتــي إجنازاتنــا.
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املهندس / حسني بن إبراهيم احلمادي
رئيس جملس إدارة مواصات اإلمارات

عام التعافي
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  االقتصــادي  القطــاع  جنــح 
ــوظ  ــايف امللح ــع التع ــات م ــال واخلدم ــم األعم ــتعادة زخ يف اس
 ،2021 عــام  خــال  االقتصاديــة  لألنشــطة  التدريجيــة  والعــودة 
الصحيــة  األوضــاع  جتــاه  االســتثنائية  باالســتجابة  مدعومــً 
الناجمــة عــن تفشــي اجلائحــة يف دول املنطقــة والعــامل ككل، 
االقتصــاد  سياســات  شــكلته  الــذي  املســتمر  الدعــم  جانــب  إىل 
الكلــي، وكذلــك انتعاشــة القطــاع الســياحي مــن خــال الفعاليــات 

.2020 دبــي  بإكســبو  املرتبطــة  احملليــة  والربامــج 
وكان لقطــاع النفــط الــدور األبــرز يف هــذه الطفــرة االقتصاديــة، 
خــال  العامليــة  النفــط  ألســعار  املســتمر  التصاعــد  كان  حيــث 
العــام، مقرونــً بالنمــو املتســارع يف القطاعــات غــر النفطيــة مثــل 
القطاعــات املصرفيــة والعقاريــة والتجزئــة وغرهــا. كمــا أظهــر 

ــام  ــال الع ــوظ خ ــاط ملح ــرة نش ــوادر وت ــل ب ــفر والنق ــا الس قطاع
2021، تزامنــً مــع الرفــع التدريجــي للقيــود االحرتازيــة.

لقــد اســتفادت مواصــات اإلمــارات مــن هــذا التعــايف يف القطــاع 
2021 عامــً ناجحــً آخــرًا يف مســرتها، ال  االقتصــادي لتجعــل 
ســيما مــع بــدء العــودة التدريجيــة إىل التعليــم احلضــوري يف 
املــدارس واجلامعــات، وعــرب القيــام بدورهــا الريــادي والتزاماتهــا 
يف  البنــاءة  واملســاهمة  الوطنــي  االقتصــاد  بدعــم  املتعلقــة 

حتقيــق رؤيــة اإلمــارات كدولــة رائــدة يف العــامل.
 2021 لعــام  املاليــة  النتائــج  التقريــر  هــذا  خــال  مــن  نعــرض 
مواصــات  رؤيــة  تظهــر  التــي  رافقتهــا،  التــي  التحديــات  رغــم 
اإلمــارات اإلســرتاتيجية للمحافظــة علــى موقعهــا الريــادي يف 

اجملــال. هــذا 



فــريـــال محمــــد تـــوكــــــــل
الرئيس التنفيذي باإلنابة

خطوات نوعية ومهمة
بشــكل  وعامليــً  حمليــً  االقتصــاد  وانتعــاش  األعمــال  عــودة  مــع 
اإلمــارات  مواصــات  جهــود  تعــززت   ،2021 العــام  خــال  تدريجــي 
والبعيــد  القصــر  املديــن  علــى  ممكنــة  قيمــة  أقصــى  لتحقيــق 
لقاعــدة شــركائها وعمائهــا يف قطاعــات النقــل والتأجــر واخلدمــات 
الفنيــة باإلضافــة إىل منظومــة حلولهــا يف قطــاع اخلدمــات الرقميــة 

التكنولوجيــا املتقدمــة. تواكــب  التــي  الذكيــة  واألنظمــة 
ولقــد قطعــت الشــركة خطــوات نوعية ومهمــة يف تنفيذ اســرتاتيجيها 
املعتمــدة لألعــوام 2025-2021 وإجنــاز متطلبــات التطويــر والتحــول 
وأســاليب  نوعيــة  يف  متســارعً  انتقــااًل  يشــهد  عــامل  يف  املســتمرة 
ــي  ــن احلكوم ــركات يف القطاع ــواء الش ــاء س ــة للعم ــدمي اخلدم تق

واخلــاص وكذلــك األفــراد.
كمــا جنحــت الشــركة يف ترســيخ شــراكاتها وإبــرام أخــرى جديــدة لفتــح 
واملشــاريع  املبــادرات  مــن  املزيــد  إطــاق  نحــو  ملهمــة  مســاحات 
واألعمــال املواكبــة لتوجهــات الدولــة وتطلعاتهــا للمســتقبل، فضــًا 
ــة  ــؤولية االجتماعي ــد املس ــى صعي ــة عل ــاهمات فاعل ــذ مس ــن تنفي ع
جتــاه اجملتمــع والبيئــة ومــكان العمــل، وجتــاه الصحــة والســامة 

لعمائنــا وموظفينــا.
وكان لهــذه النجاحــات واجلهــود انعــكاس واضــح يف قوة أداء الشــركة 
ــات  ــض التحدي ــتمرار بع ــم اس ــايل، رغ ــغيلي وامل ــن التش ــى اجلانب عل
أســعار  ارتفــاع  ســيما  وال  عامليــً  االقتصاديــة  بالتقلبــات  املرتبطــة 

الوقــود وتأثــر ساســل التوريــد اخلارجيــة بالظــروف الســابقة والراهنــة، 
كمــا ترجمــت قــوة هــذا األداء يف حمافظــة الشــركة علــى قاعــدة 

ــي. ــل رئيس ــريك ومتعام ــن 2000 ش ــر م ــت أك ــي تخط ــا الت عمائه
وأســوًة باألعــوام الســابقة، حظــي تعزيــز التحــول الرقمــي يف جمــال 
خدمــات املتعاملــن، بالكثــر مــن اجلهــود، حيــث أســهمت التطبيقــات 
واملبــادرات الرقميــة يف دعــم أعمــال الشــركة، فضــًا عــن إتاحــة املزيد 
رضاهــم  تعزيــز  يف  أســهم  مــا  للمتعاملــن  والقنــوات  احللــول  مــن 
وســعادتهم، ومــن ذلــك إطــاق التطبيــق الذكــي )أوالدكــم يف مأمــن(، 
وإطــاق )إمرتــاس( كخدمــة جديــدة تعنــى بتقــدمي حلــول “امليــل 
األخــر” اللوجســتية، وتطويــر تطبيــق )حافلتــي( وOne-ET وتطبيــق 
“مســاعدة” خلدمــات إســناد املركبــات علــى الطريــق وغرهــا مــن 

ــة. ــات املهم التطبيق
إننــا يف مواصــات اإلمــارات نؤمــن بقــدرة مواردنــا البشــرية وكفاءاتنــا 
ــكار  ــل يف ابت ــتويات أفض ــق مس ــاز وحتقي ــة اإلجن ــة يف مواصل املؤهل
جانــب  إىل  العمــاء  لصالــح  مســتدامة  وحلــول  خدمــات  وتطويــر 
ــغيلية،  ــة والتش ــراءات املالي ــة اإلج ــاملة لكاف ــة الش ــا الدوري مراجعتن
وســنمضي قدمــً يف رعايــة وإثــراء األفــكار واخلطــط اخلاقــة التــي 
تعــزز مــن مكانــة مواصــات اإلمــارات وموقعهــا الريــادي ومبــا يواكــب 

ــة. ــاالت كاف ــدة يف اجمل ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــزات دول منج
واهلل املوفق.
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الباب األو ل: استراتيجيات على مشارف المستقبل

تســتهل مواصــات اإلمــارات مــع بدايــة عــام 2022 العقــد اخلامــس 
ــى  ــً عل ــي 40 عام ــام املاض ــاء الع ــت بانقض ــث أكمل ــا، حي ــن عمره م
انطاقتهــا امليمونــة مبوجــب القانــون االحتــادي رقــم 17 لســنة لعــام 
1981 حتــت اســم “مؤسســة اإلمــارات العامــة للنقــل واخلدمــات”، 

ــع  ــو والتوس ــل النم ــن مراح ــة م ــرتها جمموع ــال مس ــزت خ ــد أجن وق
ــا  ــة، كم ــا املاضي ــم يف رحلته ــامل األه ــكلت املع ــي ش ــية، والت الرئيس

ــتقبلية. ــا املس ــة وتوجهاته ــا الراهن ــر خياراته ــكل كب ــددت بش ح
لقــد واكبــت مواصــات اإلمــارات خــال مســرتها النهضــة التنمويــة 
الشــاملة التــي شــهدتها دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة منــذ نشــأة 
ــن  ــتلهمت م ــي، واس ــرن املاض ــن الق ــات م ــع الثمانين ــركة يف مطل الش
منجزاتهــا العميمــة كمــا اســتجابت بدورهــا ملتطلبــات تلــك النهضــة، 
وقدمــت يف إطارهــا إســهامات وطنيــة بــارزة، حيــث كان لهــا اإلســهام 
األبــرز علــى املســتوى الوطنــي يف جمــال النقل املدرســي احلكومي 
واخلــاص وشــكلت رديفــً مهمــً للمنظومــة التعليميــة يف الدولــة، 
قبــل أن تتوســع إىل خدمــات النقــل التجــاري واحلكومــي، واخلدمــات 
الفنيــة واللوجســتية لتغــدو العبــً رئيســيً يف جمــاالت عملهــا وتتبــوأ 

الريــادة علــى املســتوى الوطنــي يف أكــر مــن جمــال.

في مستهل العقد الخامس

مواصالت ا�مارات
Emirates Transportion

اإلمــارات  مواصــات  تابعــت  تلــك؛  الناصعــة  ملســرتها  واســتكمااًل 
تأديــة مهامهــا بالزخــم نفســه طــوال العــام املاضــي 2021، وفيــًة 
ســرب  يف  نهجهــا  علــى  وحافظــت  واالحرتافيــة،  التميــز  يف  إلرثهــا 
ــاوز  ــى جت ــًة عل ــدة مصمم ــرص الواع ــاص الف ــتقبل واقتن ــامل املس مع
جميــع التحديــات الراهنــة واملســتقبلية يف مياديــن عملهــا والســر 

قدمــً نحــو “آفــاق أوســع بــرؤى متجــددة”.
ــث  ــهًا، حي ــً س ــن عام ــي مل يك ــام املاض ــد أن الع ــى أح ــى عل وال يخف
األعمــال  عــامل  علــى  كوفيــد-19  جلائحــة  الســلبي  التأثــر  اســتمر 
حــول العــامل خصوصــً يف األشــهر األوىل منــه، ال ســيما التأثــر علــى 
خدمــات النقــل ومــا يرتبــط بهــا، ومل تكــن مواصــات اإلمــارات ببعيــدة 
علــى  الصناعــة  هــذه  قلــب  يف  وجودهــا  بحكــم  التأثــر  هــذا  عــن 
املســتوى الوطنــي، ولكــن تنــوع حمفظــة الشــركة مبواردهــا البشــرية 
واملاديــة، واتســاع طيــف خدماتهــا، وخرباتهــا املرتاكمــة، واســتجابتها 
ــدرة  ــركة الق ــح الش ــواه من ــك وس ــرات؛ كل ذل ــريعة للمتغ ــة والس املرن
علــى احتــواء تلــك اآلثــار الســلبية، وجتاوزهــا واالنتقــال ســريعً إىل 
مرحلــة التعــايف مــن آثــار اجلائحــة، واملبــادرة باجتــاه تبنــي احللــول 

ــة. ــرص املتاح ــب الف ــد وكس ــع اجلدي ــة للواق املواتي
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عمًال بالخطة االستراتيجية 2021-2025 تم التركيز 
على تطوير الخدمات في دوائر النقل والتأجير وفق 
القطاعات الجغرافية، السيما خدمات الميل األخير، 
وتعزيز التحول الرقمي في مجال تقديم الخدمات 
القائمة، ويمكن إجمال الخدمات المقدمة كاآلتي:

خدمات الشحن والتخليص الجمركي.
خدمات النقل البري للبضائع.

خدمة تأجير شاحنات نقل البضائع.
خدمات النقل المبرد.

إدارة  على  يعمل  إذ  المتعلقة،  والمشتقات  البترولي  النقل  خدمات 
البترول،  وصهاريج  السائل،  الكبريت  نقل  صهاريج  وصيانة  وتشغيل 

ومختلف خدمات نقل النفط والغاز للشركات الحكومية والخاصة.
الثقيلة والحافالت  الخفيفة والشاحنات  المركبات  خدمات تعليم قيادة 

.(https://etdi.gov.ae) (دبي) عبر معهد مواصالت اإلمارات للسياقة
والسالمة،  النقل  ومشرفي  للسائقين  المتخصص  التدريب  خدمات 

المقدمة من قبل مركز مواصالت اإلمارات  للتدريب (دبي).

الخدمات اللوجستية

خدمات المدارس والمواصالت 
المدرسية الحكومية والخاصة

خدمات النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية كافة.
في  الراغبة  الخاصة  المدارس  لطلبة  المدرسي  النقل  خدمات 

الحصول على الخدمة.
خدمات مختلفة للمدراس الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك توفير 
المنقولين  الطلبة  لمرافقة  المؤهلين  والسالمة  النقل  مشرفي 

في الحافالت المدرسية، إضافة إلى المساعدين اإلداريين.

خدمات النقل والتأجير للمؤسسات الحكومية االتحادية   والمحلية وشبه 
الحكومية، من خالل توفير مركبات لمختلف استخدامات هذه الجهات مع 

توفير السائقين المؤهلين أو بدون سائقين.
خدمات النقل والتأجير للشركات، وإدارة وتشغيل خدمات النقل الجماعي 

والتأجير طويل األمد للعديد للمؤسسات والشركات الخاصة.
والخدمـــة  اإلمـــارات)  (ليمــوزيــن  الفارهــــة  بالمركبــــات  النقــــل  خدمـــات 
 (www.emirateslimo.ae) اإللــكـــتــروني  المـــوقــــع  عـــبــر  أيضــــًا  متاحــــة 

عالوًة على التطبيق الذكي الخاص بالخدمة.
خدمات تاكسي مطار (أبوظبي).

خدمات “أجرة مواصالت اإلمارات” (أبوظبي).
خدمات “أجرة مواصالت اإلمارات” (عجمان).

لصالح   ،(Golf Cart) الكهربائية  والمركبات  النارية  الدراجات  تأجير  خدمات 
عدد من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى خدمة 

صف السيارات لقطاع الفنادق والضيافة والمؤسسات السياحية.

خدمات النقل والتأجير 
والمواصالت الحكومية

تطوير الخدمات
أبوظبي والظفرة والعين

دبي والشارقة

اإلمارات الشمالية

دوائر
النقل والتأجير

SCHOOL BUS

SCHOOL BUS

القطاعات الجغرافية
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ــة  ــورش الفني ــات وإدارة ال ــاح املركب ــة وإص ــة وصيان ــات الفني ــر اخلدم ــوىل توف يت
ــا. ــة له ــق التابع ــي واملناط ــارة أبوظب ــن يف إم للمتعامل مركز أبوظبي للخدمات الفنية

دائرة 
اخلدمات الفنية

ــة  ــورش الفني ــات وإدارة ال ــاح املركب ــة وإص ــة وصيان ــات الفني ــر اخلدم ــوىل توف يت
ــطى. ــة الوس ــان واملنطق ــارقة، وعجم ــي، والش ــارة دب ــن يف إم للمتعامل مركز اإلمارات للخدمات الفنية

الغــاز  بنظــام  للعمــل  املركبــات  حتويــل  جمــال  يف  متخصــص  فنــي  مركــز 
وإصــاح  بصيانــة  املرتبطــة  الفنيــة  اخلدمــات  تقــدمي  إىل  إضافــًة  الطبيعــي، 

املــزدوج. الوقــود  نظــام  إىل  احملّولــة  املركبــات 
مركز االحتاد لتحويل املركبات للعمل 

بالغاز الطبيعي

يقــدم خدمــات الفحــص الفنــي للمركبــات الثقيلــة يف كل مــن إمــارة أبوظبــي 
الغربيــة. العــن واملنطقــة  ومدينــة  مركز الفحص الفني

ُيعنــى بتنظيــم وإدارة املــزادات واخلدمــات املتعلقــة ببيــع املركبات املســتعملة 
ــة،  ــة واخلاص ــات احلكومي ــات أو اجله ــات املؤسس ــك مركب ــركة وكذل ــة للش التابع
ويعقــد املركــز مزاداتــه يف كل مــن إمــارة أبوظبــي والشــارقة، إضافــًة إىل إتاحتهــا 
إلكرتونيــً لعمــوم املتعاملــن عــرب املوقــع اإللكــرتوين وخدمــة التطبيــق الذكــي: 

 .www.alwataneya.ae

مركز الوطنية للمزادات

وحــدة متخصصــة ُتعنــى بتقــدمي حزمــة منوعــة مــن أعمــال الصيانــة الدوريــة 
وإصــاح احلافــات واملركبــات اخلفيفــة يف إمــارة رأس اخليمــة.  وحدة رأس اخليمة للخدمات الفنية

وحــدة متخصصــة ُتعنــى بتقــدمي حزمــة منوعــة مــن أعمــال الصيانــة الدوريــة 
ومنطقــة  الفجــرة  إمــارة  يف  اخلفيفــة  واملركبــات  احلافــات  وإصــاح 

الشــرقي.  الســاحل 
وحدة الساحل الشرقي للخدمات الفنية

نوعيــة،  تخصصيــة  فنّيــة  خدمــات  تقــدم  التــي  الوحــدات  مــن  عــددًا  وتشــمل 
كوحــدة املســاعدة علــى الطريــق والغســيل اجلــاف وجتديــد اإلطــارات، ووحــدة 
اإلمــارات لصيانــة الســيارات الفارهــة )التــي أطلقــت موفعهــا اإللكــرتوين احملــدث 
https://emiratesmoto.ae/(، ووحــدة اخلدمــة الذكيــة لتبديــل اإلطــارات 

ــية.. ــات املدرس ــد احلاف ــروع جتدي ومش

الوحدات الفنية التخصصية

وعلــى النهــج نفســه؛ واصلــت دائــرة اخلدمــات تقــدمي خدماتهــا مــن خــال مراكــز األعمــال والوحــدات الفنيــة املتخصصــة التابعــة لهــا، مــع إجراء 
بعــض التطويــرات، كتوســيع منافــذ تقــدمي خدمــات الفحــص الفنــي بالتعــاون مــع الشــركاء االســرتاتيجين، وتعزيــز خدمــات املركبــات الفارهــة، 

والتحــول الرقمــي يف تقــدمي بعــض اخلدمــات، كمــا يف اجلــدول املرفــق.

الشركات التابعة

الشركة السعودية ا�ماراتية للنقل املتكامل
Saudi Emirates Integrated Transport Company

ا�مــــارات �دارة الـمرافــــق ذ.م.م
Emirates Facilities Management L.L.C

Emirates Shrooq

أنشــئت بالشــراكة مــع شــركة ســابتكو الســعودية للنقــل اجلماعــي، حيــث تقــدم خدماتهــا يف 
املدرســية  املواصــات  جمــال  يف  الرئيســي  نشــاطها  وينحصــر  الســعودية،  العربيــة  اململكــة 

الصلــة. ذات  واخلدمــات 

ثمــرة حتالــف متميــز بــن الشــركة وشــركة اتصــاالت إلدارة املرافــق )إحــدى الشــركات التابعــة لشــركة 
“اتصــاالت”(، وهــي شــركة متخصصــة يف تقــدمي خدمــات املرافــق.

بتوفــر خدمــات  أبوظبــي، وتقــوم  مشــروع مشــرتك مــع شــركة مونديــال خلدمــات احلراســة يف 
احلراســة األمنيــة العامــة لشــركات القطاعــن العــام واخلــاص يف خمتلــف أنحــاء اإلمــارات مــن 

خــال كــوادر مؤهلــة متتلــك خــربات أمنيــة طويلــة.

شــركة مملوكــة مناصفــة بــن مواصــات اإلمــارات ومؤسســة الفجــرة للمواصــات، وتتــوىل إدارة 
وتشــغيل مركبــات األجــرة، وتوفــر وتأجــر الســيارات واحلافــات يف إمــارة الفجــرة.

وأنظمــة  حلــول  جمــال  يف  ومتخصصــة  أبوظبــي،  يف  الفرســان  شــركة  مــع  مشــرتك  مشــروع 
التكنولوجيــا املرتبطــة بخدمــات النقــل واملواصــات، حيــُث توفــر خدماتهــا جملموعــة واســعة مــن 
ــي،  ــرور الذك ــام امل ــات نظ ــربي، وتطبيق ــل ال ــع إلدارة النق ــة التتب ــات أنظم ــدم خدم ــن، وتق املتعامل

وأنظمــة إدارة التعرفــة واملســارات املروريــة، ونظــم املراقبــة والتعقــب عــن بعــد.

أنشــئت بالشــراكة مــع هيئــة الشــارقة لاســتثمار والتطويــر )شــروق(، حيــث تقــدم خدمــات متنوعــة يف 
اإلمــارة، وتقــوم منــذ عــام 2018 بتقــدمي خدمــات نقــل الــركاب باملركبــات الفارهــة مــن خــال شــركة 
ــر  ــًة إىل توف ــات( إضاف ــارات للخدم ــروق اإلم ــركة ش ــل لش ــة بالكام ــل )اململوك ــول النق ــارقة حلل الش

الدعــم االســرتاتيجي للجهــات احلكوميــة يف اإلمــارة.

اإلمارات خلدمات
احلراسة
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كمــا متــت اإلشــارة آنفــً؛ تركــزت اجلهــود خــال العــام املاضــي 
علــى تطويــر اخلدمــات التــي تقدمهــا الشــركة، واحملــددة يف 
عــام  يف  حتديثهــا  جــرى  والتــي  اخلدمــات،  تصنيــف  سياســة 
ــا 11  ــًة منه ــًة متنوع ــركة 38 خدم ــدم الش ــا تق 2018، ومبوجبه

رئيســيًة و19 فرعيــًة و8 تكميليــًة، فضــًا عــن اخلدمــات التــي 

جهــود  تناولــت  وقــد  والشــقيقة،  التابعــة  الشــركات  تتيحهــا 
التطويــر عمليــة حتديــث اخلدمــات ورقمنتهــا قــدر املســتطاع، 
عــاوًة علــى اســتكمال تطويــر خدمــات أخــرى كخدمــات امليــل 
األخــر،  وبشــكل عــام يجــري تصنيــف خدمــات الشــركة وأنواعهــا 

ــق: ــدول املرف ــق اجل وف

نوع اخلدمة
)رئيسي - فرعي( اخلدمات # القطاع

رئيسي النقل اجلماعي لطلبة املدارس بشكل يومي منتظم )حكومي(. 1

خدمات النقل والتأجر
)مدرسي - 

جتاري - عام(

فرعي النقل اجلماعي للطلبة للرحات واألنشطة. 2

فرعي النقل اجلماعي لطلبة املراكز املسائية )حكومي(. 3

فرعي النقل اجلماعي لطلبة املراكز الصيفية. 4

فرعي توفر خدمة اإلشراف على الطلبة داخل احلافات )حكومي(. 5

رئيسي النقل اجلماعي لطلبة املدارس بشكل يومي منتظم )خاص(. 6

فرعي تأجر احلافات لنقل طلبة املدارس بشكل يومي منتظم )تعليم خاص(. 7

فرعي توفر خدمة اإلشراف على الطلبة داخل احلافات )خاص(. 8

رئيسي تأجــر احلافــات/ املركبــات/ الدراجــات الناريــة )ســائق/بدون ســائق( للجهــات 
احلكوميــة واخلاصــة. 9

رئيسي النقل التجاري. 10

فرعي النقل اجلماعي )عمال وموظفن(. 11

فرعي النقل اجلامعي. 12

فرعي نقل متنوع )البضائع(. 13

فرعي نقل املواد البرتوكيماوية. 14

فرعي النقل املربد. 15

رئيسي النقل العام. 16

فرعي نقل األفراد باملركبات الفارهة. 17

نوع اخلدمة
)رئيسي - فرعي( اخلدمات # القطاع

فرعي نقل األفراد مبركبات األجرة. 18

رئيسي إدارة األساطيل. 19

رئيسي صيانة وإصاح احلافات/ املركبات/ الدراجات. 20

اخلدمات الفنية

فرعي املساعدة على الطريق. 21

فرعي إصاح وتعديل الهياكل. 22

فرعي جتديد اإلطارات. 23

فرعي تأهيل احلافات. 24

فرعي صيانة املركبات الفارهة. 25

تكميلي الغسل اجلاف. 26

رئيسي حتويل املركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي. 27

رئيسي الفحص الفني للمركبات الثقيلة يف مواقع الشركة. 28

رئيسي إدارة الورش. 29

رئيسي خدمة تعليم السياقة. 30
خدمات تعليم القيادة

فرعي خدمات مركز التدريب. 31

تكميلي خدمات تأجر املواقع. 32

خدمات أخرى

تكميلي توفر املساحات اإلعانية التجارية على حافات ومركبات ومباين الشركة. 33

تكميلي صف السيارات. 34

تكميلي جتديد ملكية املركبات. 35

تكميلي مزادات بيع املركبات املستعملة. 36

تكميلي خدمة توفر عمالة مساعدة )مساعد إداري ومراسل، سائقن(. 37

تكميلي التخليص اجلمركي. 38

خدمات أكثر نضجًا 
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الرؤية
مواصالت متكاملة ونمو مستدام.

القيم المؤسسية

الشفافية والحوكمة:
ونرسخ  اإلدارية،  والمساءلة  الحوكمة  مفاهيم  بتعزيز  نلتزم   
ثقافة الشفافية والمصارحة، ونتخذ قراراتنا على أسس علمية 

تحقق أفضل نتائج األداء. 

األمن والسالمة:
واألساسي  األول  المطلب  هما  والسالمة  األمن  بأن  نؤمن 
لكافة المعنيين المؤثرين والمتأثرين بأدائنا، لذا فإننا نعمل بال 
لهذا  الصادقة  االستجابة  على  مساومة  دون  ومن  كلٍل 

المطلب الحيوي. 

االبتكار واستشراف المستقبل: 
ونسعى  واالبتكار،  اإلبداع  على  تشجع  بيئة  بتوفير  نلتزم 
االبتكارية  والخدمات  العمليات  أحدث  لتبّني  باستمرار 
متعاملينا  احتياجات  تعالج  التي  اإلدارية  والممارسات 

وتستجيب لتوقعاتهم وطموحاتهم.

العناية والراحة:
لمتعاملينا  العناية  توفير  في  مواردنا  ونستثمر  جهودنا  نركز 
على  ونعمل  وتوقعاتهم،  احتياجاتهم  لخصوصية  واالستجابة 
وأهداف  لرسالة  ومساندتهم  والئهم  وكسب  راحتهم، 

مواصالت اإلمارات.
 

الطموح والريادة:
وخبراتنا  معارفنا  ولنقل  العالمية،  إلى  للوصول  بالعمل  نلتزم 
في  واإلقليمية  المحلية  األسواق  في  والتوسع  المتميزة، 
والتجهيزات  النقل  قطاعي  في  اختصاصاتنا  مجاالت  جميع 

والخدمات التكميلية ذات الصلة. 

الكفاءة:
النتيجة  هما  المتميز  واألداء  االستثنائية  اإلنجازات  بأن  نؤمن 
أدائناعلى  وكفاءة  اليومية،  وممارساتنا  لقناعاتنا  الحتمية 
االختصاصات  جميع  وفي  التنظيمية،  المستويات  مختلف 

ومواقع العمل. 

السعادة:
حجر  ونعتبرها  اإلنسان،  حقوق  من  حق  السعادة  بأن  نؤمن 
برامجنا  ومختلف  االستراتيجية،  خطتنا  محاور  في  األساس 

ومبادراتنا الموجهة نحو المتعاملين والعاملين والمجتمع.

الرسالة
نلتزم بتقديم خدمات النقل والتأجير والمواصالت المدرسية 
معايير  وفق  الصلة  ذات  واللوجستية  الفنية  والخدمات 
األمن والسالمة المهنية والبيئية لشركائنا ومتعاملينا من 
المالية  مواردنا  تنمية  على  ونعمل  واألفراد،  المؤسسات 
في إطار من الحوكمة وإدارة المخاطر واالستثمار المجدي 
والمواصالت  النقل  من خالل منظومة شاملة في قطاع 

والخدمات المتكاملة.

األهداف االستراتيجية (2025-2021)
تعزيز الموقع الريادي لمواصالت اإلمارات عبر التركيز على 

الكفاءة والجودة.
الفرص  استهداف  خالل  من  مستدام  نمو  تحقيق 
االستثمارية الجديدة في مجال تقديم خدمات إدارة النقل.

تطوير األعمال واألنشطة الرئيسية وتوجيهها نحو األتمتة 
وتكنولوجيا النقل.

تشجيع االبتكار وبناء قدرات جديدة.

استراتيجيتنا
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هــذا التقريــر هــو التقريــر الســنوي املدمــج العاشــر الــذي تصــدره 
مواصــات اإلمــارات بــدءًا مــن التقريــر الســنوي بعــام 2012، والــذي 
لــدى  ثابتــة  إداريــة  ممارســة  بــات  حيــث   ،2013 عــام  يف  صــدر 
الشــركة تعكــس مــن خالــه متســكها بقيــم االســتدامة والشــفافية 

واإلفصــاح واحلوكمــة.
ــددة”  ــرؤى متج ــع ب ــاق أوس ــوان “آف ــت عن ــايل حت ــر احل ــي التقري ويأت
ــدة  ــرتاتيجيتها اجلدي ــق اس ــتقبلي وف ــركة املس ــج الش ــن نه ــرب ع ليع
املؤسســي  والتجديــد  اإلبــداع  مببــادئ  ومتســكها   2025-2021

ــي  ــن احملل ــى الصعيدي ــربى عل ــرات الك ــا للتغ ــي وإدراكه واخلدم
والعاملــي التــي تشــهدها قطاعــات األعمــال بصفــة عامــة ال ســيما 
جمــاالت النقــل والتأجــر واخلدمــات الفنيــة واللوجســتية، وحرصهــا 
األكيــد علــى مواكبــة تلــك التغــرات وتبنــي احللــول الازمــة للحفاظ 
علــى مواقعهــا الرياديــة علــى الصعيــد الوطنــي، وتعزيــز مشــاركتها 
االقتصاديــة  الشــاملة  التنميــة  مســرة  يف  البنــاءة  االقتصاديــة 

واالجتماعيــة التــي تشــهدها الدولــة.
يغطــي التقريــر املــدة الزمنيــة مــن مطلــع العــام املاضــي، أي األول 
مــن ينايــر 2021، ولغايــة 31 ديســمرب مــن العــام نفســه، ويســتعرض 
جميــع نتائــج األعمــال وحصــاد املشــاريع واملبــادرات واجلهــود 
املســؤولية  جمــاالت  الســيما  اجملــاالت  خمتلــف  يف  املبذولــة 
اجملتمعيــة واالســتدامة، وهــو بذلــك يرصــد أيضــً تواصــل اســتجابة 
الشــركة جلائحــة كوفيــد-19، والتــي ألقــت بظالهــا علــى خمتلــف 

األعمــال واألنشــطة خاصــًة يف النصــف األول مــن العــام املاضــي، 
ومازالــت آثارهــا ماثلــة حتــى موعــد إجنــاز هــذا التقريــر.

رقميــة  بصــورة  التقريــر  هــذا  يصــدر  الســابقة؛  بالتقاريــر  وأســوًة 
باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة، وهــو متــاح للمطالعــة والتحميــل 

للشــركة. الرســمي  املوقــع  علــى 

حول هذا التقرير
تواصلوا معنا

https://et.ae/

etcares@et.ae

ص. ب 5757
8006006
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اإلمارات العربية المتحدة
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مركبة ضمن أسطول الشركة37,812

حافلة متنوعة13,165

سيارة15,402

دراجة نارية1,658

مركبة متنوعة لنقل ذوي الهمم152

مركبًة ُمباعة عبر المزادات6,321

مركبًة محولة للعمل بالغاز الطبيعي155

أسطولنا

2,653 مليون درهم إيرادات الشركة
146.7 مليون درهم صافي األرباح

8.0 % نسبة العائد على رأس المال
مليون درهم إجمالي األصول 3,682

مليون درهم قيمة مشتريات الشركة 772
العقود المبرمة الجديدة والمجددة192

االستثمار

 موظفًا وموظفة في أسرة مواصالت اإلمارات25,799

سائقًا في مختلف الدوائر15,267

ًا2,595  فنيٍّ

عدد المتدربين من مختلف الفئات الوظيفية3,082
 (ما عدا السائقين ومشرفي السالمة)

متدربًا ومتدربة في مركز مواصالت اإلمارات للتدريب25,013

متدربًا ومتدربة في معهد مواصالت اإلمارات للسياقة3,017

مواردنا البشرية

طلبة المدارس الحكومية المنقولون161,375

مقعدًا متوفرًا في حافالت النقل المدرسي الحكومي251,104

كيلومتٍر مقطوعة سنويًا61,500,000

مدرسة حكومية مستفيدة502

عقدًا جديدًا ومجددًا في النقل المدرسي 21

متعامًال من مختلف الفئات2,020

موردًا محليًا وخارجيًا1,439

رضا المتعاملين79 %

رضا المتعاملين عن مركز االتصال100 %

رضا الموظفين82 %

الفئات المعنية جاهزية نقل الطلبة

2021.. أبرز النتائج
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العمليات

التسويق والمبيعات

العمليات

الخدمات المساندة الخدمات المساندة

الجودة والسالمة الجودة والسالمة

التسويق والمبيعات

العمليات

الخدمات المساندة

الجودة والسالمة

مركز مواصالت اإلمارات 
لتعليم القيادة

الوحدات الفنية المتخصصة 
من األعمال إلى المستهلك

وحدة الغسيل الجاف

مكتب التطوير الفني الوحدات الفنية 
المتخصصة

وحدة الغاز المضغوط

مركز أبوظبي 
للخدمات الفنية

مدير خدمة

وحدة إصالح الهياكل
وحدة تجديد الحافالت فريق العمل الفني

وحدة المساعدة
على الطريق وحدة تجديد اإلطارات

وحدة السيارات الفارهة

وحدة الوطنية للمزادات

وحدة الفحص الفني

فريق العمل الفني 
المساعد

مركز اإلمارات 
للخدمات الفنية

مدير خدمة

فريق العمل الفني

فريق العمل الفني 
المساعد

مجلس اإلدارة

لجنة االستثمار لجنة المكافآت 

إدارة التدقيق الداخلي

إدارة المخاطر

إدارة الشؤون القانونية

التسويق والمبيعات

الرئيس التنفذي 
للعمليات

الرئيس التنفيذي العام

دائرة النقل والتأجير للقطاع 
الجغرافي (اإلمارات الشمالية)

دائرة النقل والتأجير للقطاع 
الجغرافي (دبي - الشارقة)

دائرة النقل والتأجير للقطاع 
الجغرافي (أبوظبي - الظفرة - العين)

الرئيس المتخصص من 
األعمال إلى المستهلك

المدير التنفيذي من 
األعمال إلى األعمال إدارة األسطول إدارة الحسابات الرئيسة

إدارة التخطيط 
االستراتيجي

مكتب تسليم النتائج/ 
مكتب إدارة المشاريع

إدارة العمليات

إدارة األداء

رئيس 
االستراتيجية

المدير التنفيذي 
للخدمات المشتركة

إدارة الموارد البشرية

إدارة الخدمات العامة

إدارة الجودة والصحة 
والسالمة والبيئة

إدارة المشتريات

الرئيس التنفيذي 
التجاري

إدارة تطوير األعمال

إدارة التسويق واالتصال

إدارة تميز المبيعات

إدارة المناقصات 
والتسعير

الرئيس التنفيذي 
للمالية

إدارة العمليات المالية

إدارة الخزانة 
والمدفوعات

إدارة الميزانية 
والتحليل المالي

رئيس تكنولوجيا 
المعلومات والرقمية

إدارة حوكمة األعمال

إدارة أمن تكنولوجيا 
المعلومات الرقمية

إدارة البنية المؤسسية

إدارة التحول الرقمي 
وتطوير األبحاث

إدارة تطوير
 التكنولوجيا والعمليات

- دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )اإلمارات الشمالية(
إىل جانــب الهيــكل التنظيمــي اخلــاص بدائــرة اخلدمــات الفنيــة التــي 

باتــت تضــم قطاعــي:
.)B2B( قطاع اخلدمات الفنية لألعمال -

.)B2C( قطاع اخلدمات الفنية لألفراد -
الفنيــة  والوحــدات  األعمــال  مراكــز  مــن  عــددًا  منهــا  كل  وتشــمل 
املتخصصــة مبــا يخــدم التوجهــات االســرتاتيجية اجلديــدة للشــركة.

تابعــت الشــركة خــال العــام املاضــي العمــل بهيكلهــا التنظيمــي 
علــى  والقائــم   2019 عــام  مطلــع  تطبيقــه  مت  الــذي  احملــدث 
العمــل بنظــام املناطــق اجلغرافيــة الثــاث، واملكلفــة بــإدارة وتقــدمي 
واخلدمــات  والتأجــر  النقــل  وخدمــات  التعليمــي  النقــل  خدمــات 

اللوجســتية:
- دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )أبوظبي والظفرة والعن(

- دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )دبي والشارقة(

الهيكل التنظيمي 



استراتيجية
2025-2021
في موضع التنفيذ
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 احلوكمة والشفافية
حرصــت الشــركة علــى نهجهــا خــال الســنوات املاضيــة يف تعزيــز 
قيــم احلوكمــة والشــفافية والنزاهــة واإلفصــاح واالمتثــال يف خمتلــف 
مفاصــل العمــل، والتــي أصبحــت جــزءًا ال يتجــزأ مــن ثقافــة العمــل 
الســائدة يف الشــركة وقيمهــا املؤسســية، وقــد ترجمــت ذلــك علــى 
الصعيــد العملــي طــوال العــام املاضــي مــن خــال التمســك بجميــع 
اإلجــراءات والتدابــر ذات الصلــة، والتــي مــن شــأنها الوفــاء بجميــع 

ــد. ــذا الصعي ــى ه ــات عل املتطلب
ويف جمــال املســتجدات يف السياســات واإلجــراءات واملنهجيــات 
ذات العاقــة خــال عــام 2021 فقــد مت تطويــر ميثــاق جلنــة التدقيــق 
وفــق  الداخلــي  التدقيــق  منهجيــة  ترســيخ  جــرى  كمــا  واخملاطــر، 
ــر  ــة وإدارة اخملاط ــل ) أي احلوكم ــي )GRC( املتكام ــي آر س ــام ج نظ
واالمتثــال: ويتنــاول النظــام اجملموعــة املتكاملــة لقــدرات احلوكمــة 
وإدارة اخملاطــر واالمتثــال التــي متكــن الشــركة مــن حتقيــق األهــداف 
ويشــمل  بنزاهــة،  والعمــل  اليقــن  عــدم  ومعاجلــة  موثــوق  بشــكل 
ذلــك العمــل املنجــز واإلشــراف الــذي توفــره اإلدارات، مثــل التدقيــق 
واملاليــة،  القانونيــة  والشــؤون  واخملاطــر،  واالمتثــال  الداخلــي 
خطــوط  إىل  إضافــًة  البشــرية،  واملــوارد  املعلومــات،  وتكنولوجيــا 

األعمــال واجلنــاح التنفيــذي وجملــس اإلدارة نفســه(.
أمــا أبــرز إجنــازات إدارة التدقيــق الداخلــي خــال عــام 2021، ال ســيما 
مت  شــملت  فقــد  املؤسســية،  احلوكمــة  اســتحقاقات  تلبيــة  جلهــة 
تطويــر خطــة تدقيــق علــى أســاس اخملاطــر ملــدة 3 ســنوات، وتطويــر 

التقاريــر القائمــة علــى اخملاطــر والرقابــة، إضافــًة إىل تطويــر حمــرك 
حتليــات التدقيــق الداخلــي األويل، كمــا مت )تبعــً لرتســيخ نظــام جــي 
آر ســي املشــار إليــه آنفــً( تتبــع اجتماعــات جلنــة التدقيــق واخملاطــر 

ــس اإلدارة. ــر جمل ــا إىل تقاري )ARC( و ضمه
وإىل جانــب مــا ســبق جــرى دعــم جهــود قطــاع اخلدمــات الفنيــة يف 
مراجعــة أنظمــة إدارة الــوكاء واملســاعدة علــى الطريــق، فضــًا عــن 
تنفيــذ عــدد مــن عمليــات التحقــق وتقــدمي االستشــارات لدعــم اإلدارة 
يف  الدعــم  وتقــدمي  التوســط  وكذلــك  اإلدارة،  وجملــس  التنفيذيــة 
معاجلــة وإغــاق نتائــج ماحظــات ديــوان احملاســبية، ودعــم اختيــار 

وترشــيح املراجــع اخلارجــي جمللــس اإلدارة.
وعلــى صعيــد أنشــطة اللجــان ذات الصلــة خــال عــام 2021، فقــد مت 
عقــد 6 اجتماعــات للجنــة التدقيــق واخملاطــر خــال العــام املاضــي 
ــا  ــات(، كم ــة اجتماع ــو أربع ــرر وه ــات املق ــدد االجتماع ــن ع ــادة ع )بزي
مت إجــراء 24 عمليــة تدقيــق خــال العــام تغطــي املاليــة والتشــغيل 
تأكيــد و6 مهــام  18 عمليــة  وتكنولوجيــا املعلومــات، عــاوًة علــى 

ــة. ــع 155 ماحظ ــة م خاص
يذكــر أن الشــركة مل تســجل أي عمليــة احتيال طوال العــام املاضي، كما 
حرصــت علــى الوفــاء بجميــع االلتزامــات اخلاصــة مبتطلبــات احلوكمــة 
ــاعدة  ــق أي مس ــا مل تتل ــه بأنه ــدر التنوي ــا يج ــاح، كم ــفافية واإلفص والش
ماليــة خارجيــة أو حكوميــة، وأنهــا تعتمــد يف توســيع أعمالهــا وتقــدمي 

خدماتهــا وتنفيــذ عملياتهــا التشــغيلية علــى مصادرهــا الذاتيــة.

يف الســياق االســرتاتيجي؛ واصلــت الشــركة بتــأٍن عمليــة التحــول 
االســرتاتيجي التــي بدأتهــا يف عــام 2018، والتــي اتســمت بعــد 
ــرتاتيجية 2025-2021  ــا االس ــاق خطته ــع إط ــج م ــك بالنض ذل
وهــي اخلطــة السادســة يف تاريخهــا، وجــاء إطاقهــا بالتزامــن 
مــع احتفــال الشــركة بالذكــرى األربعــن لتأسيســها، وقــد حملــت 
عنــوان “ننمــو معــً” لتجســد قيــم الرتكيــز علــى املتعاملــن، 
ومتكــن املــوارد البشــرية وتعزيــز الشــراكة مــع الفئــات املعنيــة 
بصفــة عامــة، مــع احلــرص علــى مواكبــة التوجهــات املســتقبلية 
عــرب تكثيــف تبنــي التقنيــات والتطبيقــات الذكيــة، حيــث تضمنــت 
لألعــوام  التشــغيلية  خلططهــا  الرئيســية  التوجهــات  اخلطــة 
اخلمســة املقبلــة يف ظــل التغــرات الكــربى واملتســارعة التــي 
يشــهدها قطــاع النقــل واملواصــات علــى الصعيديــن العاملــي 
ــة  ــة تدريــب وتوعي واحمللــي، وقــد تزامــن ذلــك مــع إطــاق حمل
حــول االســرتاتيجية اجلديــدة للموظفــن، عــرب عــدد مــن قنــوات 
الســيما  الفعاليــات  مــن  عــددًا  تضمنــت  الداخليــة  التواصــل 
دورات التوعيــة والتدريــب اإللكرتونيــة )عــن بعــد( وعــرب الربيــد 
شــرح  إطارهــا  يف  ومت  لتوعيــة،  النصيــة  والرســائل  اإللكــرتوين 
العناصــر الرئيســية لاســرتاتيجية، عــاوًة علــى تشــكيل جلــان 

ــا. ــرز يف تنفيذه ــدم احمل ــع التق ــة لتتب ــة منتظم توجيهي
ــد  ــى صعي ــدة عل ــج جي ــق نتائ ــي حتقي ــام املاض ــال الع ومت خ
والتــي  اخلطــة  تضمنتهــا  التــي  الثاثــة  األساســية  احملــاور 

العميــل،  النمــو واالســتدامة والرتكيــز علــى  تتمثــل يف تعزيــز 
والتــي تضمنــت ســتة مســتهدفات مت التعبــر عنهــا بإطــاق أكــر 
خــال  مــن  تنفيذهــا  رصــد  وجــرى  خمتلفــة،  مبــادرة   20 مــن 
ــم األداء،  ــق وتقيي ــدم احملق ــان التق ــي لبي ــر أداء رئيس 115 مؤش

األمــر الــذي أســفر عــن تقــدم ملحــوظ ومطــرد علــى صعيــد 
احملــاور الثاثــة.

مــن  اإليــرادات  تعظيــم  النمــو  تعزيــز  حمــور  يف  مت  وتفصيــًا؛ 
خــال عــدد مــن اإلجــراءات، ومنــو األعمــال احلاليــة وتطويرهــا 
أعمــال  تطويــر  عــن  فضــًا  األعمــال،  وتكامــل  الرقمنــة  عــرب 
ــور  ــد حم ــى صعي ــر، وعل ــل األخ ــات املي ــيما خدم ــدة ال س جدي
االســتدامة جــرى حتقيــق تقــدم يف جمــال متيــز األعمــال عــرب 
تطويــر عمليــات التســعر وإدارة عاقــات املتعاملــن، إىل جانــب 
االرتقــاء مبجــال متيــز العمليــات مــن قبيــل إجــراءات حتســن 
وحتديثهــا  الرئيســية  اإلداريــة  العمليــات  ومراجعــة  التكلفــة، 
وتنفيذهــا، فضــًا عــن تنفيــذ تدابــر لتحســن جــودة البيانــات 
ذات  التشــغيلية  العمليــات  مــن  العديــد  وأمتتــة  التشــغيلية، 
ــق  ــد مت حتقي ــل فق ــى العمي ــز عل ــور الرتكي ــا يف حم ــة، أم األولوي
املزيــد يف هــدف “مركزيــة العميــل” مــن خــال تطويــر معاجلــة 
ــز  ــكاوى، وتعزي ــاالت الش ــع يف جم ــاء، والتوس ــات العم ماحظ
مســؤوليات العمــاء يف العمليــات التجاريــة؛ وإنشــاء لوحــة 

20 متعامــل ومراجعــات اإلدارة. حتكــم أفضــل 
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اإلمــارات،  مواصــات  يف  متناميــة  بأهميــة  التوعيــة  حتظــى 
وذلــك بالنظــر لطبيعــة خدماتهــا وارتباطهــا بقطــاع واســع مــن 
طلبــة  ســيما  ال  املتعاملــن  مــن  خمتلفــة  وفئــات  اجلمهــور، 
التوعيــة  جهــود  عــن  فضــًا  واخلاصــة،  احلكوميــة  املــدارس 
التــي تبذلهــا يف بيئتهــا الداخليــة لتوعيــة املوظفــن، والتــي 
الشــاملة  مت تكثيفهــا علــى نحــو خــاص يف إطــار االســتجابة 

املتواصلــة. كوفيــد-19  جلائحــة 
وعليــه؛ فقــد تواصلــت جهــود التوعيــة خــال العــام املاضــي 2021، 
الدوريــة  وغــر  الدوريــة  والنشــرات  واإلصــدارات  املطبوعــات  عــرب 
واألوردو،  واإلجنليزيــة  العربيــة  وباللغــات  وإلكرتونيــة(،  )مطبوعــة 
والتــي صممــت خملاطبــة اجلمهــور املســتهدف ســواء يف البيئــة 
الداخليــة للشــركة أو البيئــة اخلارجيــة، حيــث مت رصــد اجلهــود اآلتيــة:

التوعية المؤسسية والنشر

البيــــــان أهم اإلصدارات الدورية لعام 2021

عمــًا بتقاليــد الشــركة يف جمــاالت اإلفصــاح والشــفافية واحلوكمــة؛ واظبــت مواصــات اإلمــارات 
علــى إصــدار تقريرهــا الســنوي الشــامل، وذلــك اســتمرارًا للنهــج الــذي بدأتــه منــذ عــام 2013، حيــث شــهد 
العــام املاضــي إصــدار تقريرهــا الســنوي التاســع، وجــاء حتــت عنــوان “اســتمرارية األعمــال والتغلــب 
علــى التحديــات”، وذلــك باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة وبنســختن ورقيــة وإلكرتونيــة، وقــد جمــع 

للســنة الثامنــة علــى التــوايل بــن التقريــر الســنوي املعتــاد للشــركة وبــن تقريــر االســتدامة.

التقرير السنوي 2020

شــهد العــام املاضــي إصــدار عدديــن إلكرتونيــن مــن اجمللــة الدوريــة للشــركة، قبــل الشــروع بإمتــام 
ــركة  ــات الش ــاء بالتزام ــار الوف ــك يف إط ــة، وذل ــا التفاعلي ــن املزاي ــد م ــن العدي ــا تضم ــد له ــور جدي تص
ــة  ــال الطباع ــن أعم ــد م ــرب احل ــة ع ــا الكربوني ــن بصمته ــد م ــا للح ــل جهوده ــتدامة، وتفعي ــاه االس جت
ــتفادة  ــق االس ــى حتقي ــز عل ــي، والرتكي ــم الفن ــات التصمي ــدث اجتاه ــاة أح ــه مراع ــت في ــة، ومت التقليدي
القصــوى مــن احللــول واإلمكانــات التقنيــة املتاحــة، بحيــث يشــمل اإلصــدار اإللكــرتوين اجلديــد مزايــا 
ــات الوســائط املتعــددة  ــة القــارئ أكــر غنــى ومتعــة، كمــا يتيــح تضمــن إمكان تفاعليــة جتعــل جترب

ــة.  ــة واإلجنليزي ــن العربي ــك باللغت ــركة، وذل ــي للش ــل االجتماع ــوات التواص ــع قن ــط م والرب

اجمللة الدورية

وهــي نشــرة توعويــة إلكرتونيــة تصــدر باللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة مــن قبــل إدارة نظــم املعلومــات 
يف الشــركة، وتــوزع دوريــً عــرب الربيــد اإللكــرتوين للموظفــن، وتعنــى بتعزيــز الوعــي باجلوانــب األمنيــة 
لنظــم املعلومــات واخملاطــر اإللكرتونيــة لــدى املوظفــن، وقــد أصــدرت منهــا 7 نشــرات علــى مــدار 
العــام املاضــي، عــاوًة علــى إجــراء اختبــار توعــوي للموظفــن حــول أمــن املعلومــات، وكلهــا جــرى 

تعميمهــا عــرب الربيــد اإللكــرتوين وغــر ذلــك مــن القنــوات املتاحــة للموظفــن.

النشرة التوعوية 
األمنية لنظم املعلومات

املعنيــة  الفئــات  وبعــض  للموظفــن  اإللكــرتوين  الربيــد  عــرب  تــوزع  دوريــة  إلكرتونيــة  نشــرة  وهــي 
اخلارجيــة، وتقــدم خاصــة لألنشــطة واملبــادرات واألخبــار التــي شــهدتها الشــركة، عــاوًة علــى بعــض 

املــواد واملقــاالت اإلرشــادية والتوعويــة، وقــد مت إصــدار 2 نشــرة إلكرتونيــة خــال عــام 2021.
النشرة اإللكرتونية الشهرية 

ــامة  ــة والس ــل إدارة البيئ ــن قب ــة م ــة واإلنكليزي ــن العربي ــدر باللغت ــة تص ــة إلكرتوني ــرة توعوي ــي نش وه
والصحــة املهنيــة يف الشــركة، وتــوزع دوريــً عــرب الربيــد اإللكــرتوين للموظفــن، وتعنــى بتعزيــز الوعــي 
بجوانــب الصحــة والســامة املهنيــة والشــخصية لــدى املوظفــن، وقــد أصــدرت منهــا 34 نشــرة 
ــة  ــيما مواصل ــة ال س ــة ذات الصل ــع التوعوي ــن املواضي ــددًا م ــت ع ــي، تضمن ــام املاض ــدار الع ــى م عل
اجلهــود الحتــواء تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، وحمايــة املوظفــن وبيئــة العمــل مــن العــدوى.

إرشادات السامة

ــز األداء  ــى بتعزي ــن، وتعن ــرتوين للموظف ــد اإللك ــرب الربي ــً ع ــوزع دوري ــة ت ــة إلكرتوني ــرة توعوي ــي نش وه
وتطويــره عــرب تعزيــز ثقافــة التميــز يف خدمــة املتعاملــن يف خمتلــف اجلوانــب ذات الصلــة، وقــد 

ــام 2021. ــال ع ــرات خ ــا 4 نش ــدر منه ص
ثقافة التميز يف خدمة املتعاملن
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وتأتــي تلــك اإلصــدارات اجلديدة لتضاف إىل الرســائل التوعوية واإلصدارات 
ــية،  ــة املؤسس ــد التوعي ــً يف رصي ــب أيض ــي تص ــابقة الت ــة الس ــر الدوري غ
حيــث بلغــت 8 رســائل توعويــة تناولــت مواضيــع التعلــم اإللكــرتوين وتوعيــة 
تعزيــز  علــى  عــاوًة   ،2025-2021 الشــركة  باســرتاتيجية  املوظفــن 

البيــــــان إصدارات توعوية سابقة

يف  اخملاطــر  إدارة  ومنهجيــات  عمليــات  وتتنــاول  واإلجنليزيــة،  العربيــة  باللغتــن  مطبوعــة 
اإلمــارات. مواصــات 

دليل سياسات وإجراءات 
إدارة اخملاطر

دليل إرشادي متوفر باللغات العربية، واإلجنليزية، واألوردو. دليل التظلمات والشكاوى

متوفر باللغتن العربية، واإلجنليزية. ميثاق خدمة املتعاملن

وهــو دليــل خمصــص للموظفــن ويهــدف لتوســيع دائــرة املعرفــة الوظيفيــة، ومتوفــر باللغــات 
واألوردو. واإلجنليزيــة  العربيــة  دليل املوظف

طبعت ونشرت باللغات العربية واإلجنليزية واألوردو، ومت توزيعها جلميع الفئات املعنية. وثيقة السلوك املهني 
وأخاقيات الوظيفة

وهــو دليــل خمصــص للمورديــن ويهــدف لرفــع مســتوى وعيهــم ومعرفتهــم بأنشــطة الشــركة وتوفــر 
أعلــى درجــات الشــفاية واملوضوعيــة، ومتوفــر باللغــات العربيــة واإلجنليزيــة. دليل املوردين

وهو ميثاق يتم توزيعه على املوردين، ويتوفر باللغتن العربية واإلنكليزية. ميثاق األخاقيات والسلوك ملوردي 
مواصات اإلمارات

إدارة اخملاطر يف ظروف متقلبة 
لطاملــا التزمــت مواصــات اإلمــارات بضمــان إجنــاز أنشــطتها ضمــن 
الرائــدة  املمارســات  مــع  يتماشــى  اخملاطــر  إلدارة  حمــدد  إطــار 

حمليــً وعامليــً.
ويهــدف إطــار عمــل إدارة اخملاطــر يف الشــركة إىل تقليــل تواتــر وتأثــر 
والعوائــد  اخملاطــر  وموازنــة  لتقييــم  اإلدارة  دعــم  مــع  اخملاطــر، 
املرتبطــة بعمليــات األعمــال، ومــن خــال القيــام بذلــك؛ فــإن هــذا 
اإلطــار يدعــم وحــدات أعمــال الشــركة يف حتقيــق أهدافهــا وبعــزز 
نهجنــا الشــامل إلدارة اخملاطــر يف بيئــة أعمــال متطــورة، مــع البحث 

ــا. ــز فعاليته ــرق لتعزي ــن ط ــتمر ع املس
ــن  ــارات م ــات اإلم ــل مواص ــار عم ــتفيد إط ــه؛ يس ــي ل ــوذج مرجع كنم
مبــادئ إطــار إدارة اخملاطــر املؤسســية )ERM( واملعيــار الــدويل 
اخملاطــر  إدارة  يعــرف  والــذي   ،ISO 31000 آيــزو  اخملاطــر  إلدارة 
ــاتها  ــا وممارس ــات اإلدارة وإجراءاته ــي لسياس ــق منهج ــا: “تطبي بأنه
وحتليــل  وحتديــد  الســياق،  وحتديــد  والتشــاور،  االتصــال،  ملهــام 

ومراجعتهــا”. ورصدهــا  ومعاجلتهــا  اخملاطــر  وتقييــم 
ترتبــط إدارة اخملاطــر والرقابــة ارتباًطــا وثيًقا بأهدافنا االســرتاتيجية. 
يتــم  التــي   - واملتوازنــة  بهــا  املتحكــم  اخملاطــرة  أن  نعتــرب  نحــن 
وحوكمتهــا،  للمخاطــر  قويــة  منظومــة  خــال  مــن  اســتيعابها 
ومدعومــة بتوجيــه واضــح مــن إدارتنــا العليــا - هــي العناصــر الرئيســة 
 COSO أو  إس  أو  ســي  إطــار  وباســتخدام  اســرتاتيجيتنا،  قيــادة  يف 
قمنــا  مرجعــي؛  كنمــوذج  املؤسســية  اخملاطــر  إلدارة  املتكامــل 
ــة  ــذ اخلط ــة يف تنفي ــر املؤسس ــات إدارة خماط ــج ممارس ــا بدم أيًض

.MAXX  2025  -  2021 االســرتاتيجية 
وتــرى إدارة اخملاطــر املؤسســية أن هنــاك ثاثــة خماطــر للمؤسســات 
هــي  هــذه   .2022 عــام  يف  مســتمًرا  وثيًقــا  اهتماًمــا  ســتتطلب 
خماطــر الســيولة وتقلــب الســوق ومرونــة سلســلة التوريــد، ومــن بــن 
هــذه اخملاطــر الثاثــة ، نعتقــد أن إدارة سلســلة التوريــد يجــب أن 
ــن  ــذي ميك ــكان ال ــد امل ــا لتحدي ــبة لن ــوري بالنس ــز ف ــور تركي ــون حم تك
ــى  ــل عل ــره احملتم ــا وتأث ــل أعمالن ــر داخ ــذا اخلط ــه ه ــدث في أن يح
العمليــات، ومــن املرجــح أن يســتمر هــذا التقييــم يف التطــور مــع 

اســتمرار تأثــر موردينــا بســوق ضعيــف.
اســتمرار  إىل  الســوق  يف  اليقــن  عــدم  حالــة  اســتمرار  أدى  كمــا 

خماطــر الســيولة يف العديــد مــن ســجات خماطــر الشــركات مبــا 
يف ذلــك مواصــات اإلمــارات، إال أن األنشــطة لدعــم دقــة عمليــات 
تكثيــف جهــود  الوقــت املناســب فضــًا عــن  الفوتــرة وتوقيتهــا يف 
التحصيــل مــن العمــاء أســهمت يف تعزيــز األعمــال عــرب التخفيــف 

مــن هــذه اخملاطــر.
قدًمــا  املتوقــع  اإليجابــي  االجتــاه   2022 عــام  ميزانيــة  وتوضــح 
ألعمالنــا؛ مــع إدراك أن بعــض خطــوط أعمالنــا ستســتعيد زخمهــا 
بســرعات خمتلفــة، مــع احتمــال وقــوع صدمــات يف الســوق ناجتــة 
بشــكل أساســي عــن عــدم اليقــن قــد يتعــذر معهــا حتقيــق امليزانيــة.

وقــد قامــت إدارة اخملاطــر بتقييــم ميزانيــة الشــركة والتعــايف لعــام 
مناظــر: ثاثــة  خــال  مــن   2022

.RDO 1. النظر يف املبادرات االسرتاتيجية لربنامج آر دي أو
2. إجراء تقييم قلب الصفحة مليزانية 2021.

3. إجــراء تقييــم للســوق لتحديــد اخملاطــر احملــددة التــي قــد تؤثــر 
ــارات يف 2022 ــات اإلم ــى مواص عل

هنــاك خماطــر التعــايف التــي ســنحتاجها للتنقــل يف عــام 2022، 
وبالنســبة لبعــض هــذه اخملاطــر، لــن يكــون لــدى الشــركة القــدرة 
ــح  ــى توضي ــز عل ــإن الرتكي ــك؛ ف ــع ذل ــل. وم ــكل كام ــف بش ــى التخفي عل
األنشــطة  مــن  واملاليــة(  والعمــاء،  )األعمــال،  املرجــوة  النتائــج 
التجاريــة، جنًبــا إىل جنــب مــع الوضــوح يف حتقيــق هــذه الفوائــد 
املدعومــة بأطــر احلوكمــة لرصــد وإدارة التباينــات، ســيعمل علــى 

إعــداد األعمــال لتحقيــق أفضــل إمكانــات مواصــات اإلمــارات.

معرفــة املوظفــن باملزايــا اجلديــدة لتطبيــق “أركاين” اخلــاص باملــوارد 
البشــرية للشــركة، وغــر ذلــك مــن الفعاليــات والشــؤون ذات الصلــة، ويضــاف 
إىل مــا ســبق أيضــً إىل جمموعــة مــن اإلصــدارات الســابقة املتاحــة كذلــك 

علــى املوقــع اإللكــرتوين للشــركة أهمهــا:
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بيانات احلوادث التي تقع مسؤوليتها على سائقي الشركة
2021شدة احلادث 2020

النسبة عدد احلوادث النسبة عدد احلوادث

%62.33 766 %56.82 429 سطحي
%31.33 385 %33.91 256 بسيط
%6.18 76 %8.61 65 متوسط
%0.16 2 %0.66 5 بليغ

%0 0 %0 0 غر مصنف
%100 1,229 %100 755 اإلجمايل

حتديث متواصل ملنظومة السامة 
املتنوعــة  مهامهــا  أداء  الشــركة  يف  الســامة  منظومــة  واظبــت 
خــال عــام 2021، والتــي شــكل التصــدي جلائحــة كوفيــد-19 أبــرز 
2020، إذ جــرى  ماحمهــا اســتمرارًا ملــا كان عليــه احلــال يف عــام 
تداعياتهــا  اســتمرت  التــي  للجائحــة  املتكاملــة  االســتجابة  تكثيــف 
الســلبية يف التأثــر علــى األعمــال والفعاليــات االقتصاديــة حمليــً 

وعامليــً طــوال العــام املاضــي.
وميكــن إجمــال أبــرز األنشــطة واملبــادرات التــي متــت علــى صعيــد 

املنظومــة بشــكل عــام باآلتــي:

تطبيق إجراء إدارة اإلجهاد احلراري.  .1
تطويــر الدليــل اجلديــد لعمليــات إدارة اجلودة والبيئة والســامة   .2

ــة. ــة والبيئ ــة املهني والصح
حتديث دليل سامة النقل املدرسي.  .3

األعمــال  ومراكــز  لــإدارات  الطــوارئ  خطــة  حتديــث   .4
اإلمــارات. مبواصــات 

حتديث سياسة نظام اإلدارة املتكامل للعام 2020.  .5
حتديث سجل تقييم خماطر النقل املدرسي.  .6

حتديث سجل خماطر النقل.  .7
انتهــاء تصميــم تدفــق العمليــات Process flow design والتشــغيل   .8
التجريبــي لنظــام جــي آر ســي GRC خملاطــر الســامة والصحــة 

املهنيــة والبيئــة.
انتهــاء التشــغيل التجريبــي لنظام االمتثــال )التفتيــش والتدقيق(   .9

ــة. ــة والبيئ ــة املهني ــامة والصح ــودة والس ــاص باجل اخل
والبيئــة والســامة  والصحــة  اجلــودة  عمليــات  دليــل  إصــدار   .10

.process manual of QHSE processes           

أمــا علــى صعيــد مواصلــة االســتجابة جلائحــة كوفيــد-19 علــى نحــو 
خــاص فقــد بــادرت الشــركة بعــدد مــن اإلجــراءات التــي أســهمت علــى 
ــار الســلبية وتســريع مرحلــة التعــايف،  نحــو حاســم يف احلــد مــن اآلث

وكان منهــا اآلتــي:
مــع  بالتنســيق   2021 عــام  مطلــع  اإلمــارات  مواصــات  قامــت   .1

ــهيل  ــعة لتس ــة واس ــم حمل ــة بتنظي ــة يف الدول ــات الصحي الهيئ
تلقيــح موظفيهــا مــن املواطنــن واملقيمــن الراغبــن يف أخــذ 
ــت  ــث منح ــدة؛ حي ــل ع ــرب مراح ــة ع ــرت احلمل ــد ج ــم، وق التطعي
أولويــة التلقيــح تبعــً لطبيعــة املهــام والوظائــف التــي يؤديهــا 
النقــل  بخدمــات  مهامهــم  تتصــل  الذيــن  الســيما  املوظــف، 
املدرســي التــي تقدمهــا الشــركة، ومت مبوجبهــا تقــدمي اللقــاح 

وموظفــة. موظــف  ألــف   13 لنحــو 

حتديث إجراءات كوفيد-19:  .2
املنقولــن  الطلبــة  حلمايــة  الشــاملة  اخلطــة  حتديــث   -  

كوفيــد-19. مــن 
- حتديث إجراء تعقيم مركبات نقل الركاب.  

- حتديث إجراء املركبات الصغرة.  
- حتديث إجراءات الدخول والزوار.  

- حتديــث نظــام اإلبــاغ الداخلــي عــن حــاالت كوفيــد-19 يف   
اإلمــارات. مواصــات 

ــادية  ــد اإلرش ــة بالقواع ــة خاص ــات توعوي إصــدار ونشــر فيديوه  .3
كوفيــد-19. حــول  املدرســية  احلافــات  قــي  والوقائيــة 

ــة  ــن الداخلي ــد-19 للبيئت ــة بكوفي ــائل التوعي ــن رس ــدد م ــر ع نش  .4
للشــركة. واخلارجيــة 

ــرى  ــوادث؛ ج ــن احل ــد م ــطول واحل ــامة األس ــص س ــا يخ وفيم
خــال العــام املاضــي حتديــث نظــام جــي آر ســي GRC لنظــام 
والبيئــة  املهنيــة  والصحــة  الســامة  حــوادث  يف  التحقيــق 
ليشــمل التحقيــق يف حــوادث اخلســارة الكليــة، كمــا مت حتديــث 
كشــفت  وقــد  املدرســي،  النقــل  حــوادث  عــن  اإلبــاغ  إجــراء 
احلــوادث  شــكلت  حادثــً،   1,229 تســجيل  احلــوادث  بيانــات 
الســطحية والبســيطة منهــا نحــو 94%، فيمــا شــكلت احلــوادث 
املتوســطة نحــو 6%، إضافــًة حلادثــن بليغــن، كمــا هــو مبــن 

يف اجلــدول املرفــق.
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6  شهادات جمددة يف نظام اإلدارة املتكامل
ترجمــة  اإلمــارات  مواصــات  لــدى  املتكامــل  اإلدارة  نظــام  ميثــل 
دقيقــة حلرصهــا علــى قيــم اجلــودة والتميــز، لــذا فإنهــا حتــرص علــى 
مواكبــة كافــة املســتجدات يف هــذا اجملــال، كمــا تلتــزم بضمــان 
ســريان شــهادات اجلــودة التــي بحوزتهــا باســتمرار، وقــد جــرى يف 
هــذا اإلطــار جتديــد 6 شــهادات ضمــن اخلطــة الســنوية للتدقيــق 
اخلارجــي، وشــملت الشــهادات اجملــددة كًا مــن شــهادة نظــام إدارة 

البيئــة ISO 14001:2015، وشــهادة نظــام إدارة الســامة والصحــة 
 ISO اجلــودة  إدارة  نظــام  وشــهادة   ،ISO 45001:2018 املهنيــة 
الطــرق  علــى  املروريــة  الســامة  إدارة  نظــام  وشــهادة   ،9001:2015

 ISO 31000 : اخملاطــر  إدارة  نظــام  وشــهادة   ،ISO 39001 : 2012

2018 عــاوًة علــى شــهادة اعتمــاد مــن قبــل مركــز أبوظبــي للبيئــة 

والصحــة والســامة )أوشــاد(، وبذلــك تكــون الشــهادات الســارية ضمن 
النظــام كمــا هــو مبــن يف الشــكل املرفــق.

مــن  رصيدهــا  إىل  وإضافــًة  والتميــز،  اجلــودة  مبجــال  واتصــااًل 
بطاقــة  علــى  الشــركة  حصلــت  املتكامــل؛  اإلدارة  نظــام  شــهادات 
بقيــاس  املتخصصــة  الفرنســية   EcoVadis إيكوفاديــس شــركة 
أداء االســتدامة واملســؤولية اجملتمعيــة للشــركات واملؤسســات، 
وكذلــك شــهادة اعتمــاد مــن قطــاع املطابقــة يف وزارة الصناعــة 
ممثلــة  ســابقً  الشــركة  عليهــا  )حصلــت  املتقدمــة  والتكنولوجيــا 

الفنيــة(. للخدمــات  اإلمــارات  مبركــز 
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شبكة متنامية من العاقات والعضويات

واللجــان  واالحتــادات  املنظمــات  مــع  والتنســيق  العمــل  يشــكل 
ــات  ــزام مواص ــه الت ــد أوج ــً أح ــً ودولي ــة حملي ــات املهني والتجمع
أحــدث  تبــادل  خــال  مــن  وحتســينه  العمــل  بتطويــر  اإلمــارات 
املعــارف وأفضــل املمارســات ومواكبــة املســتجدات والتوجهــات 
العامليــة وتنســيق املصالــح املشــرتكة يف جمــاالت عمــل الشــركة، 

حضورهــا  تأكيــد  علــى  اإلمــارات  مواصــات  حرصــت  ولطاملــا 
ــى  ــة عل ــار إيجابي ــن آث ــا م ــا له ــة مل ــات ذات الصل ــاب العضوي واكتس
ــنن  ــر الس ــى م ــة، وعل ــا التجاري ــمعتها وعامته ــركة وس ــال الش أعم
متكنــت مــن توســيع عضويتهــا يف احملافــل احملليــة والدوليــة 

لتشــمل اآلتــي. 
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املزيد من التحديث يف قنوات التواصل
تســعى مواصــات اإلمــارات إىل ترســيخ تواصلهــا مــع الفئــات املعنيــة 
اإلعاميــة  للتقنيــات  مواكبــة  واألكــر  األمثــل  بالشــكل  املســتهدفة 
احلاليــة التقليديــة واالجتماعيــة، حماولــًة توظيــف أحــدث املعطيات 
يف هــذا اجملــال لتعزيــز حضورهــا وإيصــال رســائلها اإلعاميــة، وفتــح 
املزيــد مــن قنــوات التواصــل والتفاعــل مــع اجلمهــور املســتهدف مبــا 

يســهم يف حتقيــق اســرتاتيجياتها وأهدافهــا اإلعاميــة والرتويجيــة 
ويدعــم أعمالهــا وأنشــطتها اخلدميــة. 

وقــد واصلــت خــال العــام أنشــطتها اإلعاميــة علــى خمتلــف القنــوات 
جتــاه  اإلعاميــة  أنشــطتها  علــى  عــاوًة  واالجتماعيــة،  التقليديــة 

ــي: ــق اآلت ــن حتقي ــث أمك ــة، حي ــا الداخلي بيئته

أكــر تخصيصــً وانســجامً مــع هويــة الشــركة، وكذلــك طــال التحديــث 
إدارة تلــك القنــوات وتطويــر احلمــات التســويقية والرتويجيــة عليهــا 
لتعزيــز العامــة التجاريــة وبلــوغ أفضــل النتائــج املتوخــاة، حمققــًة 
بذلــك منــًوا الفتــً مــع أكــر مــن 19 مليــون تفاعــل، وأكــر مــن مليــون 
العــدد اإلجمــايل ملتابعــي احلســابات  مشــاركة، وتبــع ذلــك منــو 
بنحــو 23% عمــا كان عليــه يف نهايــة عــام 2020، ليصبــح 188,433 
متابعــً، فضــًا عــن ارتفــاع كبــر يف معــدالت االســتجابة والتفاعــل مــع 

ــور. ــل اجلمه ــن قب ــور م ــوى املنش احملت
الداخليــة  البيئتــن  مــع  التواصــل  تكثيــف  مت  ســبق،  ملــا  وإضافــًة 
والتــي   SMS القصــرة  الهاتفيــة  الرســائل  عــرب  للشــركة  واخلارجيــة 
5.5 مليــون رســالة، فضــًا عــن  أكــر مــن  الرتاكمــي  بلــغ جمموعهــا 
اســتهدفت  رســالة   16,768 بلغــت  التــي  اإللكــرتوين  الربيــد  رســائل 
األعيــاد  يف  ســيما  ال  والشــركاء  املتعاملــن  مــع  العاقــات  تعزيــز 

الرســمية.. واملناســبات 

وعلــى مــوازاة القنــوات التقليديــة؛ جــرى نشــاط إعامــي وترويجــي 
واســع علــى املوقــع اإللكرتوين للشــركة وقنــوات التواصــل االجتماعي 
اخلاصــة بهــا، شــمل حتديــث املوقــع اإللكــرتوين وإعــادة إطاقــه 
بحلــة جديــدة أكــر عصريــة ومواكبــة ألحــدث التقنيــات املتاحــة يف 
هــذا اجلانــب بحيــث أصبــح متوافقــً مــع خمتلــف األجهــزة )احلاســوب 
ــع  ــث، م ــركات البح ــة حمل ــر مواءم ــة( وأك ــة الذكي ــزة احملمول واألجه
ذلــك  يف  مبــا  باملتعاملــن،  اخلاصــة  الشــركة  أنظمــة  مــع  الربــط 
إتاحــة املزيــد مــن اخلدمــات اإللكرتونيــة واإلمكانــات التفاعليــة التــي 
ــتقبل  ــث اس ــع، حي ــارة املوق ــد زي ــل عن ــزة للعمي ــة ممي ــى جترب ــز عل ترك
55 ألــف  141 ألــف زيــارة مــن قبــل أكــر مــن  املوقــع احملــدث نحــو 
ــل  ــي، وباملث ــام املاض ــال الع ــل خ ــف تفاع ــة 100 أل ــتخدم وقراب مس
بحيــث  الشــركة  حضــور  يف  تناميــً  االجتماعــي  قنــوات  ســجلت 
املســتهدف،  اجلمهــور  مــع  للتواصــل  األساســي  املصــدر  أصبحــت 
وقــد شــهدت حتديثــً كبــرًا علــى احملتــوى املنشــور بحيــث أصبــح 

40,012

44,426

67,026

14,600

80,000 6,233

16,000

83,500 9,376

22,183

84,555 14,669

تفاعل
141,00055,000100,000

مستخدمزيارة

المجموعنهاية 2021نهاية 2020نهاية 2019

140,845
2 0 1 9

153,302
2 0 2 0

188,433
2 0 2 1
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6
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شــهد عام 2021 اســتقرار األداء املايل للشــركة يف مســتويات مماثلة 
ملــا كانــت عليــه يف عــام 2020، وذلــك بالنظــر الســتمرار تأثــر تداعيــات 
األعمــال  قطاعــات  علــى  الواســع  وتأثرهــا  كوفيــد-19،  جائحــة 
والنشــاط االقتصــادي بصفــة عامــة، ال ســيما جمــاالت نشــاط الشــركة، 
والتــي أســفرت عــن انحســار الطلــب عــن جمموعــة مــن اخلدمــات التــي 
تقدمهــا الشــركة ال ســيما خدمــات النقــل التعليمــي والتجــاري، والتــي 
عوضتهــا الشــركة مــن خــال العديــد مــن اإلجــراءات واملبــادرات علــى 
ــز  ــي، وتعزي ــول الذك ــة والتح ــز الرقمن ــات، وتعزي ــر اخلدم ــد تطوي صعي
التعــاون مــع الشــركاء االســراتيجيني، عــاوًة علــى تخفيــض النفقــات، 
األمــر الــذي أســهم يف احتــواء تلــك اآلثــار وحتقيــق بعــض التعــايف يف 

عــدة جمــاالت، واحلفــاظ بالتــايل علــى أداء مــايل مســتقر ومتــوازن.
ومــع نهايــة عــام 2021؛ اســتطاعت الشــركة حتقيــق إيــرادات بلغــت 
ــا  ــام 2020، فيم ــن ع ــدًا ع ــف ج ــاض طفي ــم بانخف ــون دره 2,653 ملي
ليبلــغ  10% خــال املــدة نفســها  األربــاح بنســبة  انخفــض صــايف 
مليــون   192.3 إىل  الســيولة  انخفضــت  كمــا  درهــم،  مليــون   146.7
ــض  ــك انخف ــام 2020، وكذل ــم لع ــون دره ــة بـــ424.7 ملي ــم مقارن دره
إجمــايل األصــول بنحــو 15.7% ليبلــغ 3,682 مليــون درهــم، بينمــا 
ارتفــع رأس املــال واالحتياطــات بنســبة 3.9% مــن 881 مليــون درهــم 
يف عــام 2020 إىل 915 مليــون درهــم يف العــام املاضــي، وتراجــع 

العائــد علــى رأس املــال ROCE قليــًا ليســتقر عنــد %8.

استقرار األداء المالي

2,653

السيولة (مليون درهم)
192.3

إجمالي األصول (مليون درهم)
3,682

اإليرادات (مليون درهم)

915

صافي األرباح (مليون درهم)

ROCE  العائد
على رأس المال

146.7

%8.0

رأس المال واالحتياطات (مليون درهم)
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ــا  ــًة مب ــًا مقارن ــة قلي ــركات التابع ــرادات الش ــايل إي ــع إجم ــل؛ تراج وباملث
ــى  ــك عل ــم، وذل ــون دره ــد 252 ملي ــتقر عن ــام 2020 ليس ــه يف ع كان علي
الرغــم مــن التحســن يف عائــدات معظــم تلــك الشــركات باســتثناء كل مــن 
الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل املتكامل/ ســيتكو، وشــركة اإلمارات 
خلدمــات احلراســة، اللتــني شــهدتا تراجعــً متفاوتــً يف إيرادتهمــا، ويف 
ــبة  ــوًا بنس ــق من ــارات إلدارة املراف ــركة اإلم ــرادات ش ــت إي ــل حقق التفاصي
10.7% لتبلــغ نحــو 112.5 مليــون درهــم، ومنــت إيــرادات شــركة ريامــة 
وحققــت  درهــم،  مليــون   6 مــن  أكــر  حمققــًة   %9.4 بنســبة  تاكســي 

شــركتي اإلمــارات حللــول تكنولوجيــا النقــل وشــروق اإلمــارات للخدمــات 
أعلــى منــو بــني مثياتهمــا بنســبة زادت عــن 22% لــأوىل و20% للثانيــة، 
الســعودية اإلماراتيــة  الشــركة  إيــرادات  الراجــع يف  يف حــني اســتمر 
للنقــل املتكامــل/ ســيتكو للعــام الثــاين علــى التــوايل حيــث انخفضــت 
 ،2020 عــام  يف  عليــه  كانــت  عمــا   %29 بنســبة  املاضــي  العــام  يف 
ومــرد ذلــك إىل تراجــع خدمــات النقــل املدرســي وانحســار تقدميهــا 
حتــت تأثــر تداعيــات كوفيــد-19، فيمــا ســجلت إيــرادات شــركة اإلمــارات 

ــا. ــدة ذاته ــال امل ــبة 6.5% خ ــً بنس ــة انخفاض ــات احلراس خلدم

اإليرادات يف 2021 اإليرادات يف 2020 اإليرادات يف 2019 الشركات التابعة 

112.4  101.6 139.4 شركة اإلمارات إلدارة املرافق

6  5.5 7.5 شركة ريامة تاكسي

3.3  2.7 16.6 شركة اإلمارات حللول تكنولوجيا النقل

43.8 61.8 300.6 الشركة السعودية اإلماراتية للنقل املتكامل/ سيتكو

81.5  87.2 86.5 شركة اإلمارات خلدمات احلراسة 

5.4 4.5 3.9 شركة شروق اإلمارات للخدمات

252 مليون درهم 263 مليون درهم 555 مليون درهم اإلجمـــــــالــي

وقــد ترجمــت أعــداد العقــود املربمــة اجلديــدة واجملــددة واقــع 
اليوميــة(  العقــود  )باســتثناء  جمموعهــا  حقــق  حيــث  التعــايف 
46.6% مقارنــة مبجموعهــا  61 عقــدًا، أي بنســبة  زيــادة مبقــدار 
يف عــام 2020 ليبلــغ 192 عقــدًا بقيمــة إجماليــة زادت عــن 301 
مليــون درهــم، منهــا 48 عقــدًا جديــدًا بقيمــة 151.4 مليــون درهــم، 
و144 عقــدًا جمــددًا بقيمــة 150.3 مليــون درهــم، فيمــا بلــغ عــدد 
املناقصــات التــي فــازت فيهــا الشــركة 20 مناقصــة بقيمــة 253.6 

ــم. ــون دره ملي

الدوائر االستثمارية  تواصل تعزيز أدائها 
واســتمرار  كوفيــد-19  جائحــة  تداعيــات  تواصــل  مــن  الرغــم  علــى 
ــام  ــوال الع ــً ط ــً وعاملي ــة حملي ــطة االقتصادي ــى األنش ــا عل تأثره
الدوائــر  أن  إال  منــه؛  األول  النصــف  خــاص  نحــو  وعلــى  املاضــي، 
االســتثمارية يف مواصــات اإلمــارات حققــت أداء مســتقرًا نوعــا مــا، 
بفضــل اســتجابتها الســريعة واملرنــة لتحديــات الوبــاء، والتحديثــات 
التــي طبقتهــا علــى عــدد مــن خدماتهــا عــاوًة علــى التطويــرات 
والرقمنــة التــي طالــت بعضهــا اآلخــر األمــر الــذي كان لــه أثــر واضــح 

يف احلفــاظ علــى معــدالت تشــغيل جيــدة نســبيً.

مقارنة أعداد العقود املربمة )باستثناء العقود اليومية( واملناقصات يف السنوات الثالث األخرية

2021 2020 2019

البيان
القيمة اإلجمالية 

)مليون درهم( العدد القيمة اإلجمالية 
)مليون درهم( العدد القيمة اإلجمالية 

)مليون درهم( العدد

151.4 48 376.5 69 948.7 148 العقود اجلديدة

150.3 144 447.6 62 500 53 العقود اجملددة

301.7 192 824.1 131 1,448.7 201 جمموع العقود املربمة

253.6 20 123.6 23 404.13 71 املناقصات العامة التي فازت 
فيها الشركة

يف  مبــني  هــو  كمــا   ، عقــدًا،   22 بواقــع  واخلــاص(  )احلكومــي 
املرفــق. اجلــدول 

)اجلديــدة  العقــود  تلــك  بأغلبيــة  والتأجــر  النقــل  قطــاع  واســتأثر 
املدرســي  النقــل  قطــاع  تــاه  عقــدًا   170 بواقــع  واجملــددة( 

توزع العقود اجلديدة واجملددة )باستثناء العقود اليومية( وفق القطاعات الرئيسية للخدمات خالل عام 2021

اجملموع عدد العقود اجملددة   عدد العقود اجلديدة البيان / العدد 

22 14 8 النقل املدرسي )احلكومي واخلاص(

170 130 40 النقل والتأجر

192 144 48 اإلجمـــــــالــي
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مرافق أكرث خلدمات أوسع انتشارًا
أن  إال  املاضيتــني؛  الســنتني  يف  األعمــال  تباطــؤ  مــن  الرغــم  علــى 
ــم  ــة وتدعي ــا التحتي ــع يف بناه ــط التوس ــذ خط ــت تنفي ــركة واصل الش
املكاســب علــى صعيــد املرافــق اخلدميــة التــي مــن شــأنها توســيع 
خدماتهــا وحتســني عملياتهــا التشــغيلية، وإتاحــة خدماتهــا لفئــات 
العامــة  تطويــر  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر  املتعاملــني،  مــن  أوســع 
ــدرات  ــع الق ــتهدفة ورف ــواق املس ــور يف األس ــز احلض ــة وتعزي التجاري

التنافســية.
ويف هــذا اجلانــب؛ شــهد العــام املاضــي تنفيــذ مشــروع إنشــاء فــرع 
العــني - حمطــة العــني الصناعيــة يف مدينــة العــني، بتكلفــة زادت 
عــن 46 مليــون درهــم، وشــمل املشــروع إقامــة مبنــى إداري إلدارة فــرع 
العــني، إضافــًة إىل مبنــى خدمــة متعاملــني وورش للمركبــات الثقيلــة 
ــى  ــروع عل ــل املش ــد حص ــات، وق ــف املركب ــل وجتفي ــة وغس واخلفيف
شــهادة تقييــم لؤلــؤة واحــدة وفقــً لنظــام التقييــم بدرجــات اللؤلــؤ 
للمبــاين مــن برنامــج اســتدامة  فئــة البنــاء- دائــرة البلديــات والنقــل.

وبهــذا بلــغ عــدد مواقــع العمــل التابعــة للشــركة والتي تقــدم خدمات 

ــك  ــملت تل ــة، وش ــداد الدول ــى امت ــيً عل ــً رئيس ــني 42 موقع للمتعامل
املواقــع 34 ورشــة فنيــة، و31 مركــز إســعاد متعاملــني، عــاوًة علــى 
ــنوات  ــدة س ــذ ع ــركة من ــت الش ــد حرص ــي، وق ــل مدرس ــة نق 42 حمط
علــى أن تســتويف مرافقهــا اجلديــدة متطلبــات املبــاين اخلضــراء ال 

ســيما متطلبــات االســتدامة.

- مشروع إحال وإنشاء سور حمطم أم القيوين.
- مشروع نقل جدار حمطة الفاية إىل احلدود اجلديدة للقسيمة.

- مشروع تطوير حمطة القصيدات )2(.
- مشروع الطريق اخلارجي حملطة العني الصناعية.

بنيتهــا  لتعزيــز   2022 لعــام  طموحــة  بخطــط  الشــركة  وحتتفــظ 
مرافقهــا  تطويــر  أو  جديــدة  مرافــق  إنشــاء  جلهــة  ســواء  التحتيــة 

املســتهدفة: الصيانــة  مشــاريع  أهــم  ومــن  القائمــة، 
- مشروع إحال وإنشاء سور حمطة كلباء.

2021 البيان

42 عدد مواقع العمل التابعة للشركة )باستثناء األراضي غر املستخدمة(.

34 عدد الورش الفنية التابعة للشركة

31 عدد مراكز إسعاد املتعاملني التابعة للشركة

42 عدد حمطات النقل املدرسي التابعة للشركة )للنقل املدرسي احلكومي واخلاص(
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شــهد عــام 2021 تكثيــف اجلهــود لتحديــث أســطول الشــركة ال ســيما 
التتبــع  كأنظمــة  احلديثــة  بالتقنيــات  وتزويــده  األمتتــة  ناحيــة  مــن 

وســواها، حيــث مت اآلتــي:
ــي  ــاٍم داخل ــل نظ ــي تفعي ــام املاض ــر الع ــركة أواخ ــرت الش باش  •
 Tollgate( ذكــي إلدارة مدفوعــات بّوابــات التعرفــة املروريــة
يف  املســجلة  أســطولها  مركبــات  جميــع  علــى   ،)System
نظــام ســالك للتعرفــة املروريــة يف دبــي يف املرحلــة احلاليــة، 
وهــو نظــام مكــرس إلدارة حســابات املدفوعــات املرتبــة علــى 
مرورهــا  أثنــاء  وذلــك  للشــركة،  العائــدة  واملركبــات  اآلليــات 
الدولــة  التعرفــة املروريــة يف  يف إحــدى بوابــات منظومــات 
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــود بعــدد مــن املزايــا والفوائــد 

واملاليــة. التشــغيلية 
إطــاق تطبيــٍق داخلــيٍّ جديــٍد خمصــٍص إلدارة عمليــات   •
 Vehicle Check( دخــول وخــروج أســطول مركبــات الشــركة
In – Check Out App(، متاشــيً مــع اســتجراتيجيتها يف 
تعزيــز األمتتــة والتحــول الرقمــي يف خمتلــف العمليــات 
واخلدمــات التــي تقدمهــا، ويغطــي التطبيــق جميــع 
باســتثناء  أنواعهــا  مبختلــف  األســطول  مركبــات 
مركبــات اخلدمــة اخلاصــة، وســيعود بالكثــر مــن 
املنافــع، أهمهــا احملافظــة علــى موجــودات وأصــول الشــركة 
واســتثماراتها، وحتقيــق املزيــد مــن الشــفافية واحلوكمــة مــن 
خــال إجــراء عمليــات تســجيل دخــول وخــروج املركبــات رقميــً، 
عــاوًة علــى توفــر جهــد املوظفــني ووقتهــم مقارنــًة باألعمــال 
تســجيل  يف  التأخــر  وتــايف  الســابقة،  التقليديــة  اإلداريــة 
ــن  ــًا ع ــرية، فض ــاء البش ــال واألخط ــوادث اإلهم ــات وح العملي
األعمــال  إنهــاء  نتيجــة  كبــر  بشــكل  األوراق  اســتهاك  توفــر 
الورقيــة التــي كانــت جتــري ســابقً، إذ بينــت الدراســات التقديريــة 
ــو 320  ــيوفر نح ــق س ــركة أن التطبي ــا الش ــي أجرته ــة الت احمللي
 4.6 ألــف ســاعة عمــل، فضــًا عــن حتقيــق وفــر مــايل بنحــو 
مليــون درهــم ســنويً، كمــا ســيخفض زمــن التســليم واالســتام.

ــرة  ــا ملذك ــة وفًق ــات الكهربائي ــن املركب ــة م ــة األولي ــتام الدفع اس  •

مــع  املاضــي  العــام  مــن  أكتوبــر  شــهر  يف  املوقعــة  التفاهــم 
الصينيــة  املاكينــات  هندســة  وشــركة  بالصــني”  “هــا  مبــادرة 
“CMEC”، واملركبــات املســتلمة متاحــة للتأجــر حصريــً لعمــاء 
مواصــات اإلمــارات، والتــي تشــمل جمموعــة واســعة مــن اجلهــات 

واخلــاص.  احلكومــي  القطاعــني  يف 
االنتهــاء مــن مشــروع توحيــد أنظمــة التتبــع، ومت تركيــب أجهــزة   •
تتبــع علــى  12,508مركبــة وحتويلهــا مــن منــوذج املشــروع إىل 

بالتنســيق مــع شــركة اتصــاالت. منــوذج العمليــات 
إطاق مشروع حمطة القرائن 2022 النموذجية للنقل املدرسي.  •

اســتخدام نظــام إدارة وقيــاس أداء األســطول مــن قبــل عــدة إدارات   •
ــر. ومشــاريع وتقاري

شــملت  “ج”،  املنطقــة  اســطول  أداء  لقيــاس  دراســة  إجــراء   •
للمنطقــة  التجــاري  األســطول  صحــة  مــن  والتحقــق  مراجعــة 

مــن أجــل حتســني كفــاءة األســطول وفعاليتــه باســتخدام ميــزات 
البيانــات. وإمكانــات  املوحــد  التتبــع  نظــام 

إجــراء اختبار )شــمل 104 مركبــات( علــى النظــام لتحديــد دقــة   •
البيانــات، إضافــًة إىل كيفيــة االســتفادة مــن التقاريــر املســتخرجة 

وإدراجهــا يف إدارة عمليــات األســطول.
اســتخدام منهجيــة لــني 6 ســيجما إلدارة مشــروع تخفيــض الوقــت   •
الــازم ملعاجلــة اخملالفــات املروريــة املرتبــة علــى األســطول، 
والحقــً مت تبني التحســينات املقرحــة علــى إجــراءات ونظــام 

اخملالفــات اإللكــروين.
ومــن الناحيــة الكميــة؛ انخفــض تعــداد املركبــات يف أســطول الشــركة 
بنحــو 5% ليبلــغ 37,812 مركبــة متنوعــة مــع احلفــاظ علــى كامــل 
والوفــاء  املتعاملــني  جميــع  متطلبــات  لتلبيــة  والقــدرة  اجلاهزيــة 

بالتعاقــدات املربمــة.

األسطول.. أكثر حداثًة
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2
السيارات المجهزة لنقل ذوي الهمم

1,434
مركبات التوزيع (فان) 

169
المركبات الكهربائية 

15
الرافعات الشوكية

42
شاحنات النقل المبرد

410
القاطرات

24
مركبات المساعدة على الطريق الكبيرة

34
مركبات المساعدة على الطريق الصغيرة

52
صهاريج نقل المواد البترولية

81
المقطورات (للنقل والشحن التجاري)

1,658
الدراجات النارية

1,366
مركبات البيك أب الكبيرة (للنقل والشحن التجاري)

3,822
مركبات البيك أب الصغيرة (للنقل والشحن التجاري)

136
سيارات اإلسعاف

4,364
الحافالت الكبيرة

7,226
الحافالت المتوسطة

1,425
الحافالت الصغيرة

150
الحافالت المجهزة لنقل ذوي الهمم

15,402
السيارات

37,812
مجموع األسطول

بيانات أسطول الشركة  لعام2021
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الدوائــر االســتثمارية يف الشــركة أداء مهامهــا علــى نحــو  واصلــت 
مســتقر ومتــوازن طــوال العــام املاضــي علــى غــرار مــا كانــت عليــه 
يف عــام 2020 علــى الرغــم مــن متديــد لإلجــراءات االحرازيــة ألوقــات 
طويلــة، وقــد ركــزت علــى احلفــاظ علــى اجلاهزيــة التامــة ملــوارد 
الشــركة البشــرية واملاديــة وضمــان قدرتهــا علــى تلبيــة متطلبــات 
زخــم  اســتعادة  مــع  الاحقــة  التعــايف  مرحلــة  يف  املتعاملــني 
األعمــال التــي بــدأت ماحمهــا يف الظهــور يف النصــف الثــاين مــن 

العــام املاضــي بفضــل جنــاح خطــط التعــايف احلكوميــة. 
وقــد واظبــت الدوائــر االســتثمارية على تقــدمي خدماتها تبعــً للهيكيلية 

ذاتهــا التــي اعتمــدت منــذ عــام 2019 وذلــك على النحــو اآلتي:

أواًل: دوائر النقل والتأجري:
دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف أبوظبي والظفرة والعني.  .1

دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف دبي والشارقة.  .2
الشــمالية  اإلمــارات  اجلغــرايف  للقطــاع  والتأجــر  النقــل  دائــرة   .3
)وتشــمل كًا مــن إمــارة عجمــان وأم القيويــن ورأس اخليمــة وإمــارة 

الفجــرة ومــدن املنطقــة الشــرقية(.
وتقــدم هــذه الدوائــر خدمــات النقــل املدرســي احلكومــي والنقــل 
املدرســي اخلــاص ونقــل طلبــة اجلامعــات، وخدمــات النقــل والتأجــر 
الســائقني  وتدريــب  اللوجســتية،  واخلدمــات  واحلكومــي،  التجــاري 

ــك. ــر ذل ــادة وغ ــم القي وتعلي

ثانيًا: دائرة اخلدمات الفنية:
ذلــك  يف  مبــا  الفنيــة  اخلدمــات  مــن  واســعً  طيفــً  تقــدم  والتــي 
للمركبــات،  الفنــي  والفحــص  واإلصــاح،  الصيانــة  أنــواع  خمتلــف 
وجتديــد احلافــات وإصــاح الهيــاكل، وخدمــات املركبــات الفارهــة 
)بيــع وصيانــة وإصــاح( وتعديــل املركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي 
املضغــوط، واملســاعدة علــى الطريــق والغســل اجلــاف وجتديــد 
اإلطــارات وســواها.. وتقــدم الدائــرة خدماتهــا ضمــن قطاعني رئيســيني 

تبعــً لطبيعــة املتعاملــني واملســتفيدين مــن اخلدمــات:
.)B2B( 1. قطاع األعمال  

.)B2C( 2. قطاع األفراد  

الدوائر االستثمارية..
جاهزية تامة لمرحلة التعافي
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حققــت دوائــر النقــل والتأجــر خــال العــام املاضــي إيــرادات إجماليــة 
2,105 مليــون  2020 وبلغــت  مماثلــة تقريبــً ملــا كانــت عليــه يف عــام 
ــدة  ــال امل ــً خ ــنويً الفت ــوًا س ــت من ــر حقق ــذه الدوائ ــاح ه ــم، إال أن أرب دره
درهــم  مليــون   50 نحــو  أضافــت  حيــث   ،%28 عــن  نســبته  زادت  نفســها 

لتبلــغ 226.3 مليــون درهــم، وقــد أســهمت جميــع الدوائــر يف جنــي تلــك 
الزيــادة بنســب متفاوتــة غــر أن أغلبهــا جــاء مــن قبــل دائــرة النقــل والتأجــر 
للقطــاع اجلغــرايف )دبــي والشــارقة(، وهــو مــا ســنتناوله تفصيــًا يف 

الفقــرات التاليــة: 

 النسبة
 املئوية

 من
 جمموع
 إيرادات
الدوائر

األرباح
يف 2021

اإليرادات
يف 2021

 النسبة
 املئوية

 من
 جمموع
 إيرادات
الدوائر

األرباح
يف 2020

اإليرادات
يف 2020

 النسبة
 املئوية

 من
 جمموع
 إيرادات
الدوائر

األرباح
يف 2019

اإليرادات
يف 2019

 الدائرة
االستثمارية

%56.1  67,945,982  1,181,234,133 %54.3 53,622,925  1,146,113,982 %53.7 70,174,711 1,302,879,316

دائرة النقل 
والتأجر 
للقطاع 

اجلغرايف 
)أبوظبي 
والظفرة 
والعني(

%28.3  80,534,883  596,413,811 %30.4  50,081,778  641,522,742 %30.3 (19,667,921)  734,080,779

دائرة النقل 
والتأجر 
للقطاع 

اجلغرايف 
)دبي 

والشارقة(

%15.6  77,826,120  327,471,540 %15.3 72,891,389 323,858,284 %16 60,386,806  386,736,802

دائرة النقل 
والتأجر 
للقطاع 

اجلغرايف 
)اإلمارات 

الشمالية(

%100  226,306,985  2,105,119,484 %100  176,596,092  2,111,495,008 %100 110,893,596 2,423,696,897 اإلجمالــي أواًل: دوائر النقل والتأجير

%16

201920202021
%30.3%53.7

%15.3

%30.4%54.3

%15.6

%28.3%56.1

دائرة دبي والشارقةدائرة اإلمارات الشمالية

النسبة المئوية من مجموع إيرادات الدوائر

دائرة أبوظبي والظفرة والعين
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وقــد شــهد العــام املاضــي تراجــع يف أعــداد العقــود املربمــة 
علــى مســتوى دوائــر النقــل والتأجــر مــن 845 عقــدًا يف عــام 
ــة  ــات جائح ــتمرار تداعي ــً الس ــك تبع ــدًا وذل 2020 إىل 378 عق
كوفيــد-19 علــى مســتوى األنشــطة واألعمــال بصفــة عامــة، 
وشــملت تلــك العقــود خمتلــف اخلدمــات املقدمــة يف تلــك 
الدوائــر، مبــا فيهــا خدمــات النقــل التعليمــي، والنقــل والتأجــر 
اللوجســتية  اخلدمــات  علــى  عــاوًة  واحلكومــي،  التجــاري 
املركبــات،  وصــف  والليموزيــن  األســاطيل  وإدارة  والتدريــب 
وشــهد العــام اماضــي إطــاق  “إمرتــاس” كخدمــة جديــدة 
تعنــى بتقــدمي حلــول “امليــل األخــر” )أو مــا يســمى بخدمــات 
التوصيــل للمســتلم النهائــي(، لتنضــم إىل جمموعــة خدماتهــا 
املرتبطــة بدعــم القطــاع اللوجســتي يف الدولــة، والــذي بــرزت 
أهميتــه ومكانتــه احليويــة خاصــة خــال جائحــة »كوفيــد-19« 

2021
الدائرة االستثمارية

عدد املركبات عدد السائقني التابعني
العقود املربمة

)مبا فيها العقود اليومية(

9,806 4,473 165 دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )أبوظبي والظفرة والعني(

11,933 3,705 145 دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )دبي والشارقة(

3,299 2,104 68 دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )اإلمارات الشمالية(

25,038 10,282 378 اإلجمـــــــالــي

يف ظــل اإلقبــال املتنامــي علــى قطاعــات التجــارة اإللكرونيــة 
ــتجابت  ــذي اس ــر ال ــو األم ــتية، وه ــات اللوجس ــحن واخلدم والش
لــه الشــركة عــرب اســتحداث آليــات جديــدة تســّهل عمليــة نقــل 
البضائــع واملنتجــات مــن وإىل العمــاء النهائيــني بــكل ساســة 
وســرعة ودقــة، ووفــق أعلــى املواصفــات واملعايــر املطبقــة، 
وســرعان مــا متكنــت الشــركة مــن إبــرام 5 عقــود لتوفــر خدمــات 
ناريــة  دراجــة   700 تخصيــص  عــرب  األخــر”،  “امليــل  وحلــول 
واملنشــآت  واملطاعــم  التوصيــل  شــركات  لصالــح  بســائقيها 

ــة. ــتوى الدول ــى مس ــة عل الغذائي
واســتطاعت تلــك الدوائــر الوفاء مبتطلبــات العقود الســارية بكفاءة 
واحرافيــة مــن خــال طواقــم العمــل املؤهلــة لديهــا والتــي ضمــت 
10,282 ســائقً ونحــو 500 إداري، إىل جانــب أســاطيلها الضخمــة 

مــن املركبــات والتــي شــملت 25,038 مركبــة متنوعــة.

- دائــرة النقــل والتأجــري للقطــاع اجلغــرايف )أبوظبــي والظفــرة 
والعــني(:

ــام  ــال الع ــنوية خ ــا الس ــو يف إيراداته ــق من ــن حتقي ــرة م ــت الدائ متكن
بنحــو 35 مليــون درهــم مقارنــًة بعــام 2020، أي بزيــادة نســبتها %3، 

 68 لتناهــز   %26.7 بنســبة  نفســها  املــدة  يف  أرباحهــا  منــت  فيمــا 
مليــون درهــم، وقــد شــكلت إيــرادات الدائــرة مــا نســبته 56.1% مــن 

جممــل إيــرادات دوائــر النقــل والتأجــر.
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وقــد قدمــت الدائــرة خــال العــام املاضــي 356 خدمــة خمتلفــة لـــ 208 متعاملــني مــن القطاعــني احلكومــي واخلــاص، وذلــك عــرب 6 حمطــات وفــروع 
موزعــة يف كافــة أرجــاء إمــارة أبوظبــي، و8,817 مركبــة متنوعــة.

كمــا واصلــت الوحــدات التنظيميــة التابعــة للدائــرة تأديــة مهامهــا، حيــث نفــذت شــركة أجــرة مواصــات اإلمــارات قرابــة 2.8 مليــون رحلــة، فيمــا قدمــت 
وحــدة تاكســي املطــار 66,627 رحلــة خــال العــام املاضــي.

عدد اخلدمات املقدمة خالل عام 
2021

عدد العقود اجلديدة واجملددة 
خالل عام 2021

أصناف اخلدمات 

307 92 نقل وتأجر جتاري

39 13 نقل وتأجر حكومي

10 2 خدمات لوجستية

356 107 اجملموع

- دائرة النقل والتأجري للقطاع اجلغرايف )دبي والشارقة(:
)دبــي  اجلغــرايف  للقطــاع  والتأجــر  النقــل  دائــرة  إيــرادات  انخفضــت 
والشــارقة( يف عــام 2021 بنحــو 45 مليــون درهــم عمــا كانــت عليــه يف 
عــام 2020 لتبلــغ نحــو 596 مليــون درهــم، إال أن أرباحهــا حققــت منــوًا 

الفتــً عــن املــدة نفســها وصلــت نســبته إىل نحــو 61%، حيــث بلغــت 80.5 
مليــون درهــم، وشــكلت إيــرادات الدائــرة خــال العــام املاضــي مــا نســبته 

28.3% مــن جممــل إيــرادات دوائــر النقــل والتأجــر.

خدمــة عــرب عــدة فــروع وحمطــات تابعــة لـــ211 متعامــًا يف القطاعــني 
احلكومــي واخلــاص، عــرب أســطولها الــذي يناهــز 12 ألــف مركبــة متنوعــة، 

وفريــق عملهــا الــذي يضــم 3,705 ســائقني.

وبلــغ عــدد العقــود اجلديــدة واجملــددة التــي أبرمتهــا الدائــرة يف العــام 
املاضــي 145 عقــدًا، تركــز أكــر مــن نصفهــا يف جمــال النقــل والتأجــر 
التجــاري، ثــم ثلثهــا يف جمــال النقــل والتأجــر احلكومــي، والبقيــة كانــت 
مــن نصيــب النقــل التعليمــي. وقدمــت الدائــرة خــال املــدة نفســها 278 

بيانات مقارنة لدائرة النقل والتأجري للقطاع اجلغرايف )دبي والشارقة(
2021 2020

 النسبة املئوية من
 جمموع إيرادات

الدوائر
 اإليرادات األرباح

 النسبة املئوية من
 جمموع إيرادات

الدوائر
 اإليرادات األرباح

%28.3  80,534,883  596,413,811 %30.4  50,081,778  641,522,742

كمــا واصلــت الدائــرة تقــدمي خدمــات الليموزيــن كاملعتــاد عــرب وحــدة 
متخصصــة بهــذه اخلدمــة، والتــي متكنــت مــن تقــدمي نحــو 18 ألــف رحلــة 

خــال العــام املاضــي مــن خــال 30 مركبــة تابعــة.

عدد اخلدمات املقدمة خالل عام 
2021

عدد العقود اجلديدة واجملددة 
خالل عام 2021

أصناف اخلدمات 

19 19 نقل مدرسي

197 78 نقل وتأجر جتاري

48 48 نقل وتأجر حكومي

14 - خدمات لوجستية

278 145 اجملموع

العدد خالل عام 2021 بيانات وحدة الليموزين

عدد مركبات الليموزين 30

32 عدد السائقني

17,949 عدد الرحات التي مت تنفيذها 205766

عدد الرحالت المنفذة 
لوحدة تاكسي المطار

52

66,627

السائقين

650
السائقين

مركبات 
مركبات األجرةتاكسي المطار

عدد الرحالت المنفذة 
لشركة أجرة مواصالت 

اإلمارات

2,756,353

بيانات مقارنة لدائرة النقل والتأجري للقطاع اجلغرايف )أبوظبي والظفرة والعني(

2021 2020
 النسبة املئوية من جمموع

إيرادات الدوائر  النسبة املئوية من جمموع اإليرادات األرباح
إيرادات الدوائر  اإليرادات األرباح

%56.1  67,945,982  1,181,234,133 %54.3 53,622,925  1,146,113,982
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خدمات تدريب رفيعة املستوى
علــى غــرار الســنوات املاضيــة، تابعــت دائــرة النقــل والتأجــر للقطــاع 
نوعيــة  تدريــب  خدمــات  تقــدمي  والشــارقة(  )دبــي  اجلغــرايف 
ومتخصصــة يجــري تقدميهــا عــرب كل مــن مركــز مواصــات اإلمــارات 
شــكلت  ولطاملــا  للســياقة،  اإلمــارات  مواصــات  ومعهــد  للتدريــب 
إضافــة نوعيــة لباقــة اخلدمــات التــي تقدمهــا الشــركة، وقــد بينــت 
نتائــج األعمــال  للعــام املاضــي أن العــدد اإلجمــايل للمتدربــني الذين 
اســتفادوا مــن خدمــات مركــز مواصــات اإلمــارات للتدريــب بلــغ أكــر مــن 
25 ألــف متدربــً ومتدربــة، منهــم 5,831 متدربــً مــن خــارج الشــركة )أي 
بنســبة 23.3% مــن جممــوع املتدربــني( وبزيــادة ملحوظــة ناهــزت 
2020، األمــر  ِضعــف أعــداد املتدربــني مــن خــارج الشــركة يف عــام 

الــذي يؤكــد تنامــي ثقــة املتعاملــني بخدمــات التدريــب املقدمــة يف 
ــدة. ــود جدي ــرام 6 عق ــن إب ــن م ــث متك ــز، حي املرك

وقــد أثمــرت خطــط املركــز لتطويــر إمكانــات التدريــب عــن بعــد يف 
ــة  ــج التدريبي ــطة والربام ــن األنش ــة م ــدالت مرتفع ــى مع ــاظ عل احلف
علــى الرغــم مــن إجــراءات احلظــر التــي تســبب بهــا انتشــار جائحــة 
املقدمــة  التدريبيــة  الربامــج  عــدد  إجمــايل  بلــغ  إذ  كوفيــد-19، 
املهنيــة  العمــل  جوانــب  خمتلــف  تناولــت  خمتلفــً  برناجمــً   57
حيــث  بعــد،  عــن  تنظيمهــا  جــرى  برناجمــً   18 منهــا  واملؤسســية، 
اســتفاد 11,661 متدربــً ومتدربــة مــن 56,704 ســاعات تدريبية قدمت 

يف إطــار تلــك الربامــج.

ــز  ــني يف املرك ــوع املتدرب ــن جمم ــبته 57.5% م ــا نس ــائقون م ــكل الس وش
بواقــع 14,375 ســائقً )أي نحــو 92% مــن جمموع الســائقني يف الشــركة(، 
فيمــا شــكل مشــرفو ومشــرفات النقــل والســامة مــا تبقــى بواقــع 10,638 
متدربــً ومتدربــة )أي 100% مــن أعدادهــم يف الشــركة(، وقــد اســتفاد 

تدريبيــً  برناجمــً   48 إطــار  تدريبيــة يف  26,887 ســاعة  الســائقون مــن 
2 ســاعة تدريبيــة، فيمــا  خمتلفــً، بحيــث بلغــت حصــة كل ســائق نحــو 
اســتفاد املشــرفون واملشــرفات مــن 38,911 ســاعة تدريبيــة يف إطــار 19 

ــدرب. ــكل مت ــة ل ــاعات تدريبي ــع 4 س ــً، أي بواق ــً متنوع ــً تدريبي برناجم

 معدل ساعات
 التدريب للمتدرب

الواحد

عدد ساعات تدريب
)إجمايل عدد الساعات 

التدريبية جلميع املتدربني(

 معدل عدد
 الربامج التدريبية
للمتدرب الواحد

عدد برامج التدريب
)إجمايل عدد الربامج التدريبية 

جلميع املتدربني(

 نسبة املتدربني
 من العدد

اإلجمايل لكل فئة
عدد املتدربني البيان لسنة 2021

2 26,887 2.5 48 %92 14,375 السائقون

4 38,911 4 19 %100 10,638
مشرفو النقل 

والسامة

وبــدوره؛ أكمــل معهــد مواصــات اإلمــارات لتعليــم الســياقة منظومة 
التدريــب التــي تتيحهــا الشــركة للمتعاملــني، حيــث جنــح املعهــد 
 96 اســتفادوا مــن نحــو  3 آالف متدريــب،  أكــر مــن  اســتقطاب  يف 
ألــف ســاعة تدريبيــة جــرى تقدميهــا يف إطــار 444 برناجمــً تدريبيــً، 
10 عقــود جديــدة وجمــددة خــال  إبــرام  كمــا اســتطاع املعهــد 

العــام املاضــي.

2021 بيانات معهد مواصالت اإلمارات لتعليم السياقة 

444 عدد الربامج التدريبية التي مت تنظيمها

96,252 عدد الساعات التدريبية التي مت تقدميها

10 عدد العقود اجلديدة واجملددة 
خال عام 2021

25,013
العدد اإلجمالي للمتدربين

عدد المتدربين من 
خارج الشركة

5,831

العدد اإلجمالي للبرامج 
التدريبية التي تم تنظيمها

57

العدد اإلجمالي للبرامج 
التدريبية التي تم تنظيمها 

عن بعد

18
عدد المتدربين عن بعد
11,661

مجموع عدد الساعات 
التدريبية في البرامج التي 

تم تقديمها عن بعد

56,704
عدد مواقع التدريب 

التابعة للمركز
عدد العقود الجديدة 

والمجددة

28
6

بيانات مركز
مواصالت اإلمارات للتدريب

14,375

26,887 38,911

10,638
مشرفو النقل والسالمة

عدد ساعات
التدريب

%92 نسبة المتدربين من%100
العدد اإلجمالي لكل فئة

السائقون
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- دائرة النقل والتأجري للقطاع اجلغرايف )اإلمارات الشمالية(:
متكنــت دائــرة النقــل والتأجــر للقطاع اجلغــرايف )اإلمارات الشــمالية( 
يف عــام 2021 مــن حتقيــق إيــرادات جتــاوزت بشــكل طفيــف إيراداتهــا 
لعــام 2020، وشــكلت مــا نســبته 15.6% مــن جممــل إيــرادات دوائــر 

عــام  خــال  وجمــددًا  جديــدًا  عقــدًا   68 إيــرام  الدائــرة  واســتطاعت 
التجــاري )58 عقــدًا(،  النقــل والتأجــر  2021 كان جلهــا يف جمــال 
ومنهــا أيضــً 9 عقــود يف جمــال النقــل التعليمــي، وقدمــت 5 خدمــات 

وتتبــع لهــذه الدائــرة شــركة أجــرة مواصــات اإلمــارات يف عجمــان، والتــي 
حققــت منــوًا الفتــً يف أعمالهــا خــال العــام املاضــي، حيــث ارتفــع عــدد 
30% مقارنــًة بعــدد  2021 بنحــو  التــي مت تنفيذهــا يف عــام  رحاتهــا 

ــورة  ــت بص ــي من ــا الت ــبة ألرباحه ــر بالنس ــك األم ــر، وكذل ــل والتأج النق
أقــل نســبيً )وحتديــدًا بنســبة 6.7%( خــال املــدة نفســها، لتبلــغ قرابــة 

78 مليــون درهــم.

رئيســية عــرب 12 فرعــً وحمطــة، وقــد اســتفاد منهــا 38 متعامــًا، حيــث 
ــة  ــة متنوع ــائقً و3,299 مركب ــل 2,104 س ــن قب ــات م ــدمي اخلدم مت تق

ــرة. ــطول الدائ ــكلت أس ش

الرحــات املنفــذة يف عــام 2020، لتبلــغ 680,590 رحلــة متــت مــن خــال 
ــائقني. ــات و203 س 205 مركب

بيانات مقارنة لدائرة النقل والتأجري للقطاع اجلغرايف )اإلمارات الشمالية(
2021 2020

 النسبة املئوية من
 جمموع إيرادات

الدوائر
 اإليرادات األرباح

 النسبة املئوية من
 جمموع إيرادات

الدوائر
 اإليرادات األرباح

%15.6  77,826,120  327,471,540 %15.3 72,891,389 323,858,284 

عدد اخلدمات املقدمة خالل عام 
2021

عدد العقود اجلديدة واجملددة 
خالل عام 2021 بيانات وحدة الليموزين

1 9 نقل مدرسي

2 58 نقل وتأجر جتاري

2 1 نقل وتأجر حكومي

5 68 اجملموع

العدد خالل عام 2021 العدد خالل عام 2020 بيانات شركة أجرة مواصالت بعجمان

205 206 عدد مركبات األجرة

203 200 عدد السائقني

680,590 523,006 عدد الرحات التي مت تنفيذها

عودة تدريجية خلدمات النقل املدرسي
األنشــطة  خمتلــف  علــى  بظالهــا  كوفيــد-19  جائحــة  ألقــت  لقــد 
واألعمــال االقتصاديــة حمليــً وعامليــً، إال أن قطــاع النقــل املدرســي 
كان مــن أكرهــا تأثــرًا بفعــل متديــد اإلجــراءات االحرازيــة، وتفعيــل 
الــدوام عــن بعــد للطلبــة بشــكل كامــل أو جزئــي حتــى نهايــة الفصــل 
بهــدف  2020-2021 وذلــك  الدراســي  العــام  الثــاين مــن  الدراســي 
ــة وكافــة الكــوادر العاملــة يف القطــاع  ــة للطلب ضمــان العــودة اآلمن
النشــاط  هــذا  علــى  كبــر  بشــكل  أثــر  الــذي  األمــر  وهــو  التعليمــي، 
الرئيســي يف الشــركة قبــل أن يبــدأ القطــاع بالتعــايف مطلــع الفصــل 
الدراســي الثالــث مــن العــام الدراســي نفســه والعــام الدراســي الــذي 
اســتئناف  علــى  الشــركة  قــدرة  أثبــت  والــذي   ،)2022-2021( تــاه 
عهدهــا،  كســابق  األمثــل  النحــو  علــى  القطــاع  هــذا  يف  خدماتهــا 
عــدد  بلــغ  فيمــا  ســائق،   5,800 نحــو  وتدريــب  تأهيــل  جــرى  حيــث 
ــرف  ــو 5,200 مش ــني نح ــامة املؤهل ــل والس ــرفات النق ــريف ومش مش
ومشــرفة، عــاوًة علــى احلــرص علــى تطعيــم الســائقني واملشــرفات 
مدرســية  حافلــة   6,629 جتهيــز  جــرى  كمــا   ،%100 ناهــزت  بنســبًة 
الدراســي   للعــام  املتعاقــدة  واخلاصــة  احلكوميــة  للمــدارس 
2022/2021، وذلــك يعــد أن أجنــزت الشــركة معظــم خطــط تأهيــل 
الدولــة،  يف  والتعليمــي  املدرســي  للنقــل  اخملصــص  أســطولها 
ــد  ــة، والتأك ــة والدوري ــة الوقائي ــات الصيان ــن عملي ــاء م ــيما االنته ال س

مــن جاهزيــة منظومــة أمــن وســامة الطلبــة يف احلافــات، عــاوًة 
تلبيــة كافــة اإلجــراءات االحرازيــة والوقائيــة املطلوبــة مــن  علــى 
قبــل اجلهــات املعنيــة يف الدولــة فيمــا يتعلــق بكوفيــد-19، ضمانــً 
مواقــع  وإىل  مــن  اليوميــة  نقلهــم  عمليــات  خــال  الطلبــة  لصحــة 
ــة  ــة الطلب ــاملة حلماي ــة الش ــه اخلط ــت علي ــا نص ــب م ــة وحس الدراس

املنقولــني مــن الفــروس.
ومــن الناحيــة التقنيــة ألســطول النقــل املدرســي؛ واصلــت الشــركة 
حتديــث  طريــق  علــى  املكثفــة  جهودهــا  املاضــي  العــام  خــال 
األســطول وأمتتتــه متاشــيً مــع اســراتيجيتها ومــا توليــه مــن أهميــة 
ــث  ــة، حي ــا اخملتلف ــا يف أعماله ــة وتطبيقاته ــات الذكي ــرة للخدم كب
التطبيــق  اخلــاص  للتعليــم  الشــارقة  هيئــة  مــع  بالتعــاون  أطلقــت 
الذكــي )أوالدكــم يف مأمــن( الــذي يتمتــع مبزايــا تقنيــة عديــدة، وقــد 
جــرى تصميمــه بالتنســيق مــع املعنيــني يف الهيئــة بحيــث وضعــت 
فيــه الشــركة ثمــرة خرباتهــا الطويلــة يف جمــال التطبيقــات الذكيــة 
اخلاصــة بعمليــات النقــل املدرســي، والتــي طورتهــا خــال الســنوات 

املاضيــة بنــاًء علــى جتربتهــا اخلاصــة وعلــى أســطولها الضخــم.
ومــع بــدء العــام الدراســي مت نقــل أكــر مــن 161 ألــف طالــٍب وطالبــة 
مــن خمتلــف املراحــل الدراســية إىل 502 مدرســة حكوميــة بواســطة 
4,160 حافلــة مدرســية قطعــت مــا جمموعــه 61.5 مليــون كيلومــر.

أوالدكم في مأمن
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2021 بيانات النقل املدرسي احلكومي

502 عدد املدارس احلكومية

4,160 عدد احلافات املدرسية للمدارس احلكومية فقط

4,160 عدد سائقي احلافات املدرسية للمدارس احلكومية

4,155 عدد مشريف ومشرفات النقل والسامة للمدارس احلكومية

245,104 عدد الطلبة املسجلني باملدارس احلكومية

251,104 عدد املقاعد املتاحة

161,375 عدد الطلبة املنقولني من طلبة املدارس احلكومية

%66 نسبة املنقولني إىل املسجلني

6,115 عدد خطوط السر املنتظمة

124,121 عدد نقاط التجمع

520 عدد الدورات التوعوية للطلبة

1,478 عدد زيارات التواصل مع املدارس احلكومية

8,336 عدد زيارات الرقابة امليدانية للحافات احلكومية

61,500,000 عدد الكيلومرات املقطوعة سنويً تقريبً

وقد توزعت خدمات النقل املدرسي احلكومي التي قدمتها جميع الدوائر االستثمارية يف خمتلف مناطق الدولة وفق اجلدول أدناه.

ويف إطــار خدمــات النقــل املدرســي أيضــً؛ واظبــت الشــركة علــى توفــر 
خدماتهــا لــذوي الهمــم مــن الطلبــة ســعيً منهــا لتعزيــز اجلهــود الراميــة 
لدمــج هــذه الشــريحة مــن اجملتمــع يف العمليــة التعليميــة، وتوفــر 
كافــة ســبل التمكــني لهــا، ويأتــي ذلــك ترجمــًة لقيــم الشــركة ومتاشــيً مــع 

التوجهــات احلكوميــة يف هــذا الصــدد، حيــث وفــرت للطلبــة مــن ذوي 
الهمــم 73 مركبــة جمهــزة بأحــدث املعــدات التــي تضمــن لهــم نقــًا آمنــً 
ومريحــً مــا بــني مواقــع ســكناهم ومدارســهم، وقــد بلــغ عــدد املنقولــني 

ــة.  ــً وطالب ــريحة 95 طالب ــذه الش ــن ه م

البيان التفصيلي للعام الدراسي 2022/2021 للنقل املدرسي احلكومي

اإلجمايل
منطقة ج

عجمان والوسطى ورأس 
اخليمة والساحل الشرقي

منطقة ب
دبي والشارقة

منطقة أ
أبوظبي والعني والغربية

البيان

502 245 40 217 عدد املدارس احلكومية املستفيدة

161,357 65,524 11,504 84,329 عدد الطلبة املنقولني 

4,160 1,481 311 2,368 عدد احلافات املدرسية )مبا فيها االحتياط(

4,160 1,481 311 2,368 عدد سائقي احلافات املدرسية 

4,155 927 167 3,061 عدد مشرفات النقل والسامة 

2021 البيان

50 أعداد احلافات اخملصصة لنقل الطلبة من ذوي الهمم

23 أعداد املركبات اخملصصة لنقل الطلبة من ذوي الهمم

95 أعداد الطلبة املنقولني من ذوي الهمم

عدد الطلبة المسجلين
بالمدارس الحكومية

245,104
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تقــدمي  علــى   2021-2020 الدراســي  العــام  يف  الشــركة  واظبــت  كمــا 
خدماتهــا يف جمــال النقــل املدرســي اخلــاص والنقــل اجلامعــي، علــى 

النحــو الــذي ســمحت بــه اإلجــراءات االحرازيــة التــي كان معمــواًل بهــا 
واملوضوعــة مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة اخملتصــة.

بيانات النقل املدرسي اخلاص يف العام الدراسي 2021 - 2022 حسب الدوائر االستثمارية

عدد احلافالت 
املدرسية

عدد الطلبة 
املنقولني

العقود اجلديدة 
واجملددة عدد املدارس الدائرة االستثمارية

944 24,918 43 58
دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )أبوظبي 

والظفرة والعني(

612 15,642 2 25 دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف )دبي والشارقة(

202 4,955 5 12
دائرة النقل والتأجر للقطاع اجلغرايف 

)اإلمارات الشمالية(

1,758 45,515 50 95 اإلجمايل

بيانات النقل املدرسي اخلاص خالل العام الدراسي 2021-2020

91 العدد اإلجمايل للمدارس اخلاصة املتعاقد معها

45,515 العدد اإلجمايل لطلبة املدارس املتعاقدة - املنقولني

1,758 عدد احلافات اخملصصة للنقل املدرسي اخلاص 

1,758 عدد السائقني التابعني للنقل املدرسي اخلاص

ثانيًا: الخدمات الفنية.. أكثر شمواًل
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واصلــت الشــركة خــال عــام 2021 تقــدمي خدماتهــا الفنيــة املتنوعــة 
وفــق الهيــكل التنظيمــي اجلديــد لدائــرة اخلدمــات الفنيــة والــذي 
2020، وجــرى فيــه حينهــا تقســيم الدائــرة إىل  اعتمــد مطلــع عــام 
األعمــال  مراكــز  مــن  عــددًا  منهمــا  كل  تضــم  تنظيميتــني  وحدتــني 
ــزًا  ــو 13 مرك ــا نح ــغ عدده ــي يبل ــة والت ــة املتخصص ــدات الفني والوح
مــن  خمتلفــة  لفئــة  خدماتهــا  منهمــا  كل  تقــدم  بحيــث  ووحــدة، 

املقدمــة: اخلدمــات  لطبيعــة  تبعــً  املتعاملــني 
)B2B( قطاع اخلدمات الفنية لأعمال -

)B2C( قطاع اخلدمات الفنية لأفراد -
وقــد متكنــت الدائــرة بقطاعيهــا مــن حتقيــق إيــرادات إجماليــة بلغــت 
325.5 مليــون درهــم، وتكــون بذلــك حققــت منــوًا ســنويً يف إيراداتهــا 

قيمتــه 20.8 مليــون درهــم، أي مــا نســبته 6.8%، وبالتــايل تكــون اقربت 
مــن مســتويات مــا قبــل جائحــة كوفيــد-19 علــى الرغــم مــن اســتمرار 
تأثرهــا نوعــً مــا بالتداعيــات املمتــدة للوبــاء، وقــد جنحــت فــرق العمــل 
فيمــا  متنوعــة،  فنيــة  خدمــة   1,069,661 بتقــدمي  القطاعــني  يف 
تفــاوت أداء مراكــز األعمــال بــني التحســن والراجــع مقارنــًة مبــا كان 
عليــه يف عــام 2020، حيــث تقــّدم مركــز اإلمــارات للخدمــات الفنيــة مــن 
املرتبــة الثانيــة إىل الصــدارة مــن حيــث اإليــرادات مقارنــًة ببقيــة مراكــز 
ــا  ــه لوحده ــكل إيرادات ــة، لتش ــة املتخصص ــدات الفني ــال والوح األعم
ــي  ــز أبوظب ــع مرك ــا تراج ــرة، فيم ــة للدائ ــرادات اإلجمالي ــث اإلي ــو ثل نح
للخدمــات الفنيــة إىل املرتبــة الثانيــة بإيــرادات بلغــت نســبتها نحــو 

ــرادات. 21% مــن جممــل اإلي

 إيرادات مراكز األعمال والوحدات الفنية املتخصصة التابعة لدائرة اخلدمات الفنية خالل عامي 2020 و2021

جمموع اإليرادات 
خالل عام 2021 

حسب القطاع

اإليرادات
يف 2021

)مليون درهم(

اإليرادات
يف 2020

)مليون درهم(
البيان

188.8

68.1  91.5 مركز أبوظبي للخدمات الفنية

قطاع اخلدمات 
الفنية 

)B2B( لأعمال

102.1 مركز اإلمارات للخدمات الفنية 86.1

0.4 مركز االحتاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي املضغوط 0.4

وحدة  رأس اخليمة  للخدمات الفنية 1.9 1.9

وحدة  الساحل الشرقي  للخدمات الفنية 2.8 2.4

وحدة جتديد اإلطارات  13.3 13.9

- - مشروع جتديد احلافات )ما زالت خدماته مقتصرة على حافات الشركة(

136.7

30.2 مركز الفحص الفني 23.6

قطاع اخلدمات 
الفنية لأفراد

)B2C( 

14.6 مركز الوطنية للمزادات 16.0

وحدة الغسيل اجلاف 5.5 2.8

31.7 وحدة املساعدة على الطريق 37.4

وحدة اإلمارات لصيانة السيارات الفارهة 3.0 33.6

وحدة إصاح الهياكل )متضمنة بيانات وحدة اإلمارات لصيانة املعدات( 23.2 23.8

325.5 304.7 اإلجمـــــــالــي

:)B2B( 1. قطاع اخلدمات الفنية لألعمال
ســجل قطــاع اخلدمــات الفنيــة لأعمــال يف العــام املاضــي 
إيــرادات ســنوية إجماليــة بلغــت 188.8 مليــون درهــم، بانخفــاض 
2020، وبذلــك  عمــا كانــت عليــه يف عــام   %3.7 نســبته نحــو 
تشــكل حصتــه نحــو 58% مــن إيــرادات الدائــرة بأكملهــا، وقــد 
الفنيــة  والوحــدات  األعمــال  مراكــز  يف  العمــل  فــرق  متكنــت 
الســبعة التــي تنضــوي حتــت هــذا القطــاع ) مــع التذكــر بــأن 

زالــت مقتصــرة علــى  خدمــات مشــروع جتديــد احلافــات مــا 
حافــات الشــركة، ومل تقــدم بعــد ملتعاملــني خارجيــني( مــن 
اســتقطاب 17 عقــدًا جديــدًا خــال العــام املاضــي، كمــا قدمــت 
 74 وجــددت  للمتعاملــني،  متنوعــة  فنيــة  خدمــة   378,157
حافلــة و9,551 إطــارًا، عــاوًة علــى حتويــل 155 مركبــة للعمــل 

املضغــوط. الطبيعــي  بالغــاز 

ذلــك  يف  مبــا  الفنيــة،  الصيانــة  أعمــال  القطــاع  خدمــات  وشــملت 
املركبــات،  حــوادث  وإصــاح  والدوريــة،  الشــاملة  الصيانــة  خدمــات 
وجتديــد  املركبــات،  جلميــع  وامليكانيكيــة  الكهربائيــة  واألعمــال 
وإصاحهــا،  واســتبدالها  اإلطــارات  وجتديــد  واحلافــات،  املركبــات 

إضافــًة إىل تصنيــع هيــاكل الشــاحنات، وإدارة ورش العمــل، وحتويــل 
املركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي، وســواها مــن اخلدمــات التــي 
حمطــة   48 يف  يعملــون  فنيــً   2,029 خــال  مــن  تقدميهــا  يتــم 

عمــل. وورشــة 

)B2B( بيانات قطاع اخلدمات الفنية لألعمال

عدد الورش 
واحملطات 

التابعة
عدد اإلداريني عدد

الفنيني عدد السائقني املركز أو الوحدة الفنية

21 111 871 - مركز أبوظبي للخدمات الفنية

15 165 854 5 مركز اإلمارات للخدمات الفنية

3 1 4 - مركز االحتاد لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي

4 13 45 - وحدة  رأس اخليمة  للخدمات الفنية

4 14 79 - وحدة  الساحل الشرقي  للخدمات الفنية

1 4 16 3 وحدة جتديد اإلطارات/ تابعة ملركز اإلمارات للخدمات الفنية

6 160 13 مشروع جتديد احلافات )ما زالت خدماته مقتصرة على حافات الشركة(

48 314 2,029 21 اإلجمـــــــالــي

عام 2021 عام 2020 البيان

188.8 196 إيرادات قطاع اخلدمات الفنية لأعمال )B2B( )مليون درهم(
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:)B2C( 2. قطاع اخلدمات الفنية لألفراد
حقــق قطــاع اخلدمــات الفنية لأفــراد من خــال مراكز األعمــال والوحدات 
ــرادات  ــً يف اإلي ــنويً الفت ــوًا س ــه من ــة ل ــتة التابع ــة الس ــة املتخصص الفني
لعــام 2021 بنســبة بلغــت نحــو 25.8%، حيــث بلغــت جممــل إيراداتــه 

واســتطاعت فرق العمل يف مراكز األعمال والوحدات الفنية املتخصصة 
التابعــة لهــذا القطــاع مــن تقــدمي 691,504 خدمــات فنيــة شــملت باقــة 
مــن اخلدمــات النوعيــة املوجهــة لأفــراد بصــورة أساســية عــرب 46 حمطًة 
وورشــة عمــل وموقعــً لتقــدمي اخلدمــات، والتــي تشــمل خدمــات الفحــص 
الفني واألوزان احملورية للشاحنات )وتشمل 7 خدمات فرعية(، وخدمات 
املــزادات العاديــة واإللكرونيــة لبيــع وشــراء املركبــات وخملفــات الــورش، 
عــاوًة علــى خدمات الغســل اجلاف وتعقيم املركبــات واملواقع، وخمتلف 
مهــام املســاعدة علــى الطريــق الســيما قطــر املركبــات اخلفيفــة والثقيلة 
بهــا،  املرتبطــة  البســيطة  الصيانــة  ومهــام  املروريــة  احلــوادث  وإدارة 
إضافــًة إىل خدمــات بيــع وشــراء املركبــات الفارهــة وصيانتهــا وإصاحهــا 

ــا  ــي حققته ــرة الت ــو إىل الطف ــك النم ــن رد ذل ــم، وميك ــون دره 136.7 ملي
وحــدة اإلمــارات لصيانــة الســيارات الفارهــة، حيــث ارتفعــت إيراداتهــا مــن 3 

مليــون درهــم يف عــام 2020 إىل 33.6 مليونــً يف العــام املاضــي.

وإصــاح الهيــاكل.
وقــد شــهد القطــاع حتقيــق العديــد مــن النجاحات خــال العــام املاضي، 
إذ أبرمــت فــرق العمــل املعنيــة أكــر مــن 150 عقــدًا جديــدًا وجمــددًا علــى 
مســتوى القطــاع بأكملــه، ومــن أبــرز مــا مت على صعيــد العقــود واملبادرات 
اخلدمية اجلديدة؛ عقد اتفاقية مســتوى خدمة بني مركز الفحص الفني 
وهيئة أبوظبي للزراعة والسامة الغذائية، وتوجه وحدة اإلمارات لصيانة 
املركبــات الفارهــة إىل اســتخدام امليــاه املكّررة بداًل مــن املياه النقية يف 
عمليــات غســل املركبــات يف مرافقهــا، كما جنحت وحدة املســاعدة على 
الطريــق يف إبــرام 3 عقــود جديــدة، وبلــغ عــدد متعامليهــا 128 متعامــًا، 

كمــا متكنــت وحــدة إصاح الهياكل مــن اســتقطاب 46 متعامًا.

)B2C( بيانات قطاع اخلدمات الفنية لألفراد
عدد اخلدمات أو 
عمليات الصيانة 

املقدمة

عدد الورش 
واحملطات 

التابعة
عدد 

اإلداريني
عدد

الفنيني
عدد 

السائقني املركز أو الوحدة الفنية

215,668

13 )منها 9 
محطات فحص 
فني، ووحدتا 
فحص خارجي، 
ومحطتا أوزان 

محورية(.

31 76 1 مركز الفحص الفني

6,321 2 9 2 1 مركز الوطنية للمزادات

377,589 20 5 149 4 وحدة الغسيل اجلاف 

81,718 2 22 19 88 وحدة املساعدة على الطريق

2,443 2 16 34 5 وحدة اإلمارات لصيانة املركبات الفارهة

7,765 7 53 114 - وحدة إصاح الهياكل 

691,504 46 136 394 99 اإلجمـــــــالــي

عام 2021 عام 2020 البيان

136.7 108.7 إيرادات قطاع اخلدمات الفنية لأفراد )B2C( )مليون درهم(

كمــا قــام مركــز الوطنيــة للمــزادات بتنفيــذ 53 مــزادًا خمتلفً لبيــع املركبات 
ســواء اخلاصــة بالشــركة أو ملتعاملني خارجيني، منها 51 مــزادًا إلكرونيً، 
وبيــع عربهــا 6,321 مركبــة ناهــزت قيمتهــا اإلجماليــة 227 مليــون درهــم، 
حمققــً بذلــك منوًا الفتــً مقارنًة بنتائج عام 2020 الــذي بيعت فيه 5,878 
مركبــة مــن خــال 55 مزادًا وبقيمــة إجمالية بلغت نحــو 204 مليون درهم، 

وجنــح املركــز يف العــام املاضي بتطبيق مبــادرة خدمة توصيل املركبات 
إىل مكان وجود العميل دون احلاجة ملراجعة مكاتب الشركة مبا يسمح 
بتوفــر اجلهــد والوقــت للمتعاملــني وبالتــايل حتقيــق املزيــد مــن الرضــا 
والثقــة بخدمــات املركــز الذي جنح يف اســتقطاب 147 عقدًا جديدًا، و24 

ألــف متعامًا مســجًا مبوقــع املزاد.

اجملموع
تصنيف املركبة

مبيعات مركز الوطنية للمزادات
خارجي  داخلي 

6,321 1,893 4,428 العدد اإلجمايل للمركبات املباعة

226,664,436.5 68,499,750 158,164,686.5 قيمة املركبات املباعة

6,321 1,893 4,428 عدد املركبات املباعة عن طريق املزاد اإللكروين/ املوقع اإللكروين

226,664,436.5 68,499,750 158,164,686.5 قيمة مبيعات املركبات عن طريق املزاد اإللكروين/ عرب التطبيق 
اإللكروين

51 مزادًا  عدد املزادات اإللكرونية املنفذة 

2 عدد املزادات العادية املنفذة 

53 العدد اإلجمايل للمزادات املنفذة 
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وااللتــزام  واملســؤولية  اخلدمــات  يف  واإلخــاص  الثقــة  قاعــدة 
التــي  الفئــات  تلــك  األفضــل،  نحــو  املســتمر  والســعي  املتبــادل 
واملوظفــن  واملورديــن  والشــركاء  املتعاملــن  علــى  تقتصــر  ال 
وحســب، بــل متتــد لتشــمل اجلهــات احلكوميــة احملليــة واالحتاديــة، 
واجلهــات اإلقليميــة والعامليــة، عــاوًة علــى عمــوم أفــراد اجملتمــع 
جســدته  الــذي  األمــر  وهــو  وســواهم،  املنافســن  وكــذا  احمللــي 
مــرارًا عــر خططهــا االســراتيجية والتــي حمــل أحدثهــا )اخلطــة 
تأكيــدًا  ليمثــل  2021-2025( عنــوان “لننمــو معــً”  االســراتيجية 
لتلــك املعــاين، ودعــوًة متجــددة لارتقــاء بالعاقــات مــع الفئــات 

اختافهــا..  علــى  املعنيــة 
وحتــى حتقــق مواصــات اإلمــارات رؤيتهــا وأهدافهــا بشــأن العاقــات 
ــن  ــات ع ــك الفئ ــتجلي تل ــا  أن تس ــً عليه ــة، كان لزام ــات املعني ــع الفئ م
كثــب للتعــرف بدقــة علــى تطلعاتهــا، حتــى تتمكــن بالتــايل مــن تلبيــة 
تلــك التوقعــات علــى النحــو األمثــل، ومبــا يســمح باملضــي قدمــً نحــو 

عاقــات أوثــق وأكــر نفعــً جلميــع األطــراف.

مواصــات  بخدمــات  مــا  صلــة  مــن  الدولــة  يف  بيــت  يخلــو  يــكاد  ال 
اإلمــارات، وال يــزال مايــن األشــخاص مــن أجيــال خمتلفــة يحتفظــون 
مــن  علــى  مدارســهم  إىل  اليوميــة  رحاتهــم  عــن  طيبــة  بذكريــات 
تنقــل  عامــً   41 منــذ  فتئــت  مــا  التــي  اإلمــارات  مواصــات  حافــات 
مئــات آالف الطلبــة يوميــً إىل مدارســهم وجامعاتهــم، هــذا فضــًا عــن 
النقــل  املتعاملــن املســتفيدين مــن خدماتهــا األخــرى يف قطــاع 
والتأجــر احلكومــي والتجــاري واخلدمــات الفنيــة واللوجســتية، والتــي 
يجــري تقدميهــا مــن خــال فــرق عمــل كثــرة متنوعــة يف اختصاصاتهــا 
ــة  ــا مظل ــا، وجتمعه ــا ومهنيته ــرك يف احرافيته ــا تش ــا جميعه لكنه

واحــدة مــن القيــم املؤسســية ملواصــات اإلمــارات.

عالقات متنامية
أهميــة  وتعــي  مســؤولياتها  بعمــق  اإلمــارات  مواصــات  وتــدرك 
كبــرًا  اهتمامــً  تــويل  فإنهــا  لــذا  خدماتهــا،  واتســاع  أدوارهــا 
علــى  وذلــك  املعنيــة،  الفئــات  مــع  واملتناميــة  الريــة  بعاقاتهــا 
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المنافسون

◌ المنتديات الصناعية والتجارية.
◌ ورش العمل واالجتماعات.

◌ التقارير والدوريات.
◌ المؤتمرات والمعارض.

◌ المنتديات الصناعية والتجارية.
◌ ورش العمل واالجتماعات.

◌ التقارير والدوريات.
◌ المؤتمرات والمعارض.

الشركاء

◌ اللقاءات وزيارات المقارنة المرجعية اإلقليمية والدولية.
◌ دراسات استقصاء مستويات الرضا والسعادة.

◌ مبادرات وعمليات التطوير المؤسسي.
◌ تبادل البيانات والمعلومات.

◌ المنشورات واألخبار المؤسسية ال سيما المجلة الدورية للشركة، ونشرتها اإللكترونية الشهرية.

◌ اللقاءات وزيارات المقارنة المرجعية اإلقليمية والدولية.
◌ دراسات استقصاء مستويات الرضا والسعادة.

◌ مبادرات وعمليات التطوير المؤسسي.
◌ تبادل البيانات والمعلومات.

◌ المنشورات واألخبار المؤسسية ال سيما المجلة الدورية للشركة، ونشرتها اإللكترونية الشهرية.

المجتمع المحلي والبيئة

◌ الموقع اإللكتروني للشركة وأدوات وقنوات التواصل االجتماعي.
◌ األنشطة التطوعية.

◌ الخدمات المجانية ودعم األعمال.
◌ حمالت التوعية وعمليات التدوير.
◌ الفعاليات االجتماعية والثقافية.

◌ البرامج الخيرية.
◌ المعارض التخصصية.
◌ المقارنات المرجعية.

◌ المنشورات واألخبار المؤسسية ال سيما المجلة الدورية للشركة، ونشرتها اإللكترونية الشهرية.

◌ الموقع اإللكتروني للشركة وأدوات وقنوات التواصل االجتماعي.
◌ األنشطة التطوعية.

◌ الخدمات المجانية ودعم األعمال.
◌ حمالت التوعية وعمليات التدوير.
◌ الفعاليات االجتماعية والثقافية.

◌ البرامج الخيرية.
◌ المعارض التخصصية.
◌ المقارنات المرجعية.

◌ المنشورات واألخبار المؤسسية ال سيما المجلة الدورية للشركة، ونشرتها اإللكترونية الشهرية.

الموظفون

◌ االجتماعات واللقاءات.
◌ منتديات النقاش اإلدارية.

◌ ورش العمل وبرامج التدريب.
◌ نظم وقنوات االقتراحات والشكاوى وتقديم التظلمات.

◌ إدارة األداء الوظيفي.
◌ الفعاليات المخططة والدورية (حملة شهر السالمة والصحة المهنية، اللقاءات الدورية مع 

الموظفين الجدد، مختبر اإلبداع، علمًا بأن أغلب تلك الفعاليات لم يتم تنظيمها خالل عام 2021 
بسبب تداعيات وقيود كوفيد_19).

◌ اللقاءات الترفيهية والثقافية.
◌ جائزة مواصالت اإلمارات للريادة (لم يتم تنظيمها خالل عام 2021 بسبب تداعيات كوفيد_19).

◌ المنشورات واألخبار المؤسسية ال سيما المجلة الدورية للشركة، ونشرتها اإللكترونية الشهرية. 
◌ دراسات استقصاء مستويات الرضا والسعادة.   

◌ االجتماعات واللقاءات.
◌ منتديات النقاش اإلدارية.

◌ ورش العمل وبرامج التدريب.
◌ نظم وقنوات االقتراحات والشكاوى وتقديم التظلمات.

◌ إدارة األداء الوظيفي.
◌ الفعاليات المخططة والدورية (حملة شهر السالمة والصحة المهنية، اللقاءات الدورية مع 

الموظفين الجدد، مختبر اإلبداع، علمًا بأن أغلب تلك الفعاليات لم يتم تنظيمها خالل عام 2021 
بسبب تداعيات وقيود كوفيد_19).

◌ اللقاءات الترفيهية والثقافية.
◌ جائزة مواصالت اإلمارات للريادة (لم يتم تنظيمها خالل عام 2021 بسبب تداعيات كوفيد_19).

◌ المنشورات واألخبار المؤسسية ال سيما المجلة الدورية للشركة، ونشرتها اإللكترونية الشهرية. 
◌ دراسات استقصاء مستويات الرضا والسعادة.   

الموردون

◌ مذكرات التفاهم والرعايات المجتمعية.
◌ المؤتمرات والمعارض والمهام واالجتماعات الرسمية.

◌ العقود والعطاءات والمشتريات.
◌ المنشورات واألخبار المؤسسية ال سيما المجلة الدورية للشركة، ونشرتها اإللكترونية الشهرية. 

◌ تقييم الموردين.
◌ دراسات استقصاء مستويات الرضا وسعادة الموردين.

◌ مذكرات التفاهم والرعايات المجتمعية.
◌ المؤتمرات والمعارض والمهام واالجتماعات الرسمية.

◌ العقود والعطاءات والمشتريات.
◌ المنشورات واألخبار المؤسسية ال سيما المجلة الدورية للشركة، ونشرتها اإللكترونية الشهرية. 

◌ تقييم الموردين.
◌ دراسات استقصاء مستويات الرضا وسعادة الموردين.

المتعاملون

◌ االجتماعات واللقاءات وورش العمل.
◌ المؤتمرات والمعارض والفعاليات.

◌ المشاركة اليومية غير الرسمية.
◌ مراكز االتصال لتقديم المقترحات والمالحظات.

◌ دراسات استقصاء مستويات الرضا وسعادة المتعاملين.
◌ الموقع اإللكتروني للشركة وأدوات وقنوات التواصل االجتماعي ومؤشر قياس السعادة.

◌ المنشورات واألخبار المؤسسية ال سيما المجلة الدورية للشركة، ونشرتها اإللكترونية الشهرية.
◌ مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في مواقع العمل.

◌ االجتماعات واللقاءات وورش العمل.
◌ المؤتمرات والمعارض والفعاليات.

◌ المشاركة اليومية غير الرسمية.
◌ مراكز االتصال لتقديم المقترحات والمالحظات.

◌ دراسات استقصاء مستويات الرضا وسعادة المتعاملين.
◌ الموقع اإللكتروني للشركة وأدوات وقنوات التواصل االجتماعي ومؤشر قياس السعادة.

◌ المنشورات واألخبار المؤسسية ال سيما المجلة الدورية للشركة، ونشرتها اإللكترونية الشهرية.
◌ مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في مواقع العمل.

الجهات اإلقليمية والعالمية

◌ الندوات واالجتماعات.
◌ المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية وتبادل أفضل الممارسات.

◌ الرعايات المجتمعية والتسويقية.
◌ مذكرات التفاهم. 

◌ المعايير الدولية.

◌ الندوات واالجتماعات.
◌ المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية وتبادل أفضل الممارسات.

◌ الرعايات المجتمعية والتسويقية.
◌ مذكرات التفاهم. 

◌ المعايير الدولية.

الجهات الحكومية االتحادية والمحلية (التشريعية والرقابية)

◌ القوانين والسياسات والتشريعات.
◌ االجتماعات والمؤتمرات.

◌ مذكرات التفاهم.

◌ القوانين والسياسات والتشريعات.
◌ االجتماعات والمؤتمرات.

◌ مذكرات التفاهم.

تواصــل  وقنــوات  آليــات  اإلمــارات  مواصــات  طــورت  الفئــات؛  تلــك  توقعــات  ولتلبيــة 
متنوعــة تضمــن تفاعــًا ثريــً وباالجتاهــن يتيــح حتقيــق الغايــات املرجــوة، ويســمح 
للمعنيــن يف الشــركة بالوقــوف بدقــة علــى تطلعــات واحتياجــات كل فئــة علــى حــدة 
االســتثمار  وبالتــايل  املســتطاع،  قــدر  لتحقيقهــا  اإلمكانــات  وتوفــر  الســبل  وإيجــاد 
ــك  ــركة ولتل ــوة للش ــراتيجية املرج ــداف االس ــوغ األه ــى بل ــا حت ــات معه ــل للعاق األمث

ــواء. ــدٍّ س ــى ح ــات عل الفئ
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اجلهــود املراكمــة التــي بذلتهــا اإلدارات املتعاقبــة مــع فــرق العمــل 
امليدانيــة وصــواًل إىل الصيغــة احلاليــة التــي جــرى التعبــر عنهــا يف 
املصفوفــة املرفقــة، والتــي تعــرض أهــم املســائل ذات االهتمــام 
أو  مســألة  لــكل  االســراتيجية  األهميــة  مســتوى  وتبــن  املشــرك، 

موضــوع علــى حــدة.

أولوياتنا مستمدة من أولوياتكم
أدركــت مواصــات اإلمــارات مبكــرًا أن جناحهــا يف مهامهــا وحتقيــق 
أهدافهــا االســراتيجية مرهــون بالفهــم العميــق ملتطلبــات وأولويــات 
الفئــات املعنيــة الســيما املتعاملــن، لــذا فإنهــا عملــت مــن خــال 
بــن  التقاطــع  مســاحات  توســيع  علــى  الســابقة  والقنــوات  األدوات 
بفعــل  الفهــم  ذلــك  تعــزز  وقــد  الفئــات،  تلــك  أولويــات  و  أولوياتهــا 

التشــغيلية” والتــي حظيــت أيضــً بأهميــة مرتفعــة لــدى الطرفــن 
ــواء. ــدٍّ س ــى ح عل

وبحكــم طبيعــة خدمــات الشــركة وعمــق واتســاع عاقاتها مــع اجلهات 
ــزام  ــة وااللت ــات احلكومي ــم التوجه ــألة “دع ــت مس ــا أول ــة؛ فإنه املعني
ــز  ــتثمار وتعزي ــألة “االس ــت مس ــا حظي ــدًا، كم ــة ج ــة مرتفع ــا” أولوي به
املركــز املــايل للشــركة” بأهميــة مرتفعــة جــدًا ملواصــات اإلمــارات 
ــم  ــو يف حج ــة النم ــة ملواكب ــة اإلداري ــر األنظم ــوع “تطوي ــا موض تاه
تنافســً  األعمــال”، وذلــك بصفتهــا شــركة ربحيــة يف ســوق تشــهد 
مرتفعــً ومتناميًعلــى الصعيديــن احمللــي والعاملــي، مــا يجعــل 
مــن هــذا األمــر أمــرًا حيويــً للغايــة لتحقيــق األهــداف االســراتيجية 

واالســتثمارية للشــركة.
موضــوع   أيضــً  جنــد  املشــرك؛  االهتمــام  ذات  املواضيــع  وضمــن 
“االســتدامة البيئيــة واملســؤولية اجملتمعيــة”، والــذي بــات يحظــى 
بأهميــة متزايــدة علــى الصعيــد العاملــي مــع تزايــد الوعــي بقضايــا 
البيئــة ودور املســؤولية اجملتمعيــة للشــركات يف احلفــاظ عليهــا 
يف ظــل مــا يشــهده العــامل مــن الظواهــر البيئيــة املقلقــة، والتــي 

ــا. ــن آثاره ــد م ــً للح ــً عاملي ــً وتكاتف ــتدعي التزام تس

ــاًء علــى تلــك املصفوفــة نــرى أن مســألة “أمــن وســامة النقــل”  وبن
والفئــات  للشــركة  بالنســبة  األولويــات  قمــة  علــى  تربعــت  قــد 
املعنيــة علــى حــد ســواء، وهــو األمــر الــذي يفســر جعــل “األمــن 
والســامة” قيمــة متقدمــة علــى الــدوام ضمــن القيــم املؤسســية 
ملواصــات اإلمــارات ونالــت عــر الســنوات حيــزًا واســعً مــن اهتمــام 
املعنيــن فيهــا، األمــر الــذي متــت ترجمتــه مــن خــال عــدد كبــر مــن 
اإلجــراءات والسياســات واألدلــة التــي تصــدر واملبــادرات والفعاليــات 
التدريبيــة والتوعويــة الداخليــة واخلارجيــة التــي يجــري تنظيمهــا 
ســنويً لارتقــاء مبســتويات األمــن والســامة يف اخلدمــات التــي 

تقدمهــا الشــركة.
األنظمــة  يف  الرقمــي  التحــول  “اســتكمال  مســألة  حظيــت  كمــا 
للشــركة،  جــدًا  مرتفعــة  بأهميــة  املقدمــة”  واخلدمــات  املطبقــة 
ملــا لتلــك املســألة مــن تأثــر كبــر علــى جممــل خدماتهــا وكفــاءة 
تقــدمي تلــك اخلدمــات وتنافســيتها يف الوقــت الــذي بــات فيــه بقــاء 
الشــركات مرهــون بتلــك املســألة التــي حتظــى بأولويــة مرتفعــة يف 
الوقــت نفســه لــدى الفئــات املعنيــة، وهــو األمــر الــذي يتصــل أيضــً 
اتصــااًل وثيقــً مبســألة “التمّيــز والريــادة يف اخلدمــات والعمليــات 

تطوير األنظمة اإلدارية لمواكبة النمو في حجم 
األعمال.

أمن وسالمة النقل.

دعم التوجهات الحكومية وااللتزام بها.

استكمال التحول الرقمي في األنظمة المطبقة 
والخدمات المقدمة.

التمّيز والريادة في الخدمات والعمليات التشغيلية.

االستثمار وتعزيز المركز المالي للشركة.

االستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية.

مواصالت اإلمارات (جميع المناطق).

مواصالت اإلمارات (جميع المناطق ومراكز ووحدات األعمال)، والفئات 
المعنية كافة من المتعاملين، والموردين، والشركاء االستراتيجيين، 

والموظفين، وجميع المنقولين ومستخدمي الطريق.

مواصالت اإلمارات (جميع المناطق)، والموردون، والشركاء الحكومّيون.

مواصالت اإلمارات (جميع المناطق ومراكز ووحدات األعمال)، وكافة 
الفئات المعنية.

مواصالت اإلمارات (جميع المناطق).

مواصالت اإلمارات (جميع المناطق).

مواصالت اإلمارات (جميع المناطق)، وكافة الفئات المعنية.

النطاق والحدوداألهمية النسبية
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أمن وسالمة النقلأمن وسالمة النقلمرتفع جدًا

التمّيز والريادة في الخدمات 
والعمليات التشغيلية

تطوير األنظمة اإلدارية لمواكبة 
النمو في حجم األعمال

االستدامة البيئية 
والمسؤولية المجتمعية

- استكمال التحول الرقمي 
في األنظمة المطبقة 

والخدمات المقدمة
- دعم التوجهات الحكومية 

وااللتزام بها

االستثمار وتعزيز المركز 
المالي للشركة

مرتفع

مرتفع

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض
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يشــكل املتعاملــون أهــم الفئــات املعنيــة لــدى الشــركات ومــزودي 
اخلدمــات الســيما بالنســبة للشــركات الربحيــة، حيــث تتمحــور حولهــم 
ونيــل  منهــم  املزيــد  اســتقطاب  علــى  الشــركات  وتتنافــس  اجلهــود 
جهودهــا  اإلمــارات  مواصــات  كّرســت  لطاملــا  وبدورهــا؛  رضاهــم، 
األفضــل  تقــدمي  أجــل  مــن  واملاديــة  البشــرية  مواردهــا  وحشــدت 
ملتعامليهــا، وعلــى هــذا النحــو تابعــت يف عامهــا املاضي مســاعيها 
للمزيــد مــن الوفــاء بتوقعــات وتطلعــات املتعاملــن يف ظــل اســتمرار 
تداعيــات وآثــار كوفيــد-19 علــى املشــهد العاملــي حيــث مل تكــن 
دولــة اإلمــارات مبنــأى عــن تلــك التداعيــات علــى الرغــم مــن االســتجابة 
املثلــى التــي حتققــت فيهــا بفعــل األداء احلكومــي املتميــز وااللتزام 

اجملتمعــي املســؤول.
العــام  حــال  اجلانــب   هــذا  يف  بذلــت  التــي  اجلهــود  أبــرز  ولعــل 

اخلدمــات  اســتمرارية  علــى  احلفــاظ  حــول  متحــورت  املاضــي 
وتكيفهــا مــع واقــع الوبــاء، وابتــكار احللــول املواتيــة ال ســيما احللــول 
الذكيــة والرقميــة التــي كان مــن شــأنها حتســن العمليــات التشــغيلية، 
مرحلــة  تســريع  وبالتــايل  للمتعاملــن،  اخلدمــات  تقــدمي  وتســهيل 

الاحقــة. التعــايف 
ــال  ــا خ ــى متعامليه ــاظ عل ــركة يف احلف ــت الش ــام؛ جنح ــكٍل ع وبش
عــام 2021 ضمــن املســتويات نفســها تقريبــً التــي كانــت عليهــا يف 
ضمــن  متعامــًا   2,020 جمموعهــم  بلــغ  حيــث  الســابقة،  األعــوام 
املتعاملــن  فئــة  ضمــن  ربعهــم  مــن  أكــر  وكان  الفئــات،  خمتلــف 
األساســين )الذيــن يــراوح حجــم التعامــل معهــم مــا بــن 50 ألــف إىل 
ــو %45  ــراد نح ــون األف ــكل املتعامل ــا ش ــم( فيم ــن دره ــة ماي خمس

مــن جممــوع املتعاملــن. المزيد من الخدمات والحلول للمتعاملين
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أعداد املتعاملن وفق الفئات خال السنوات الثاث املاضية

2021 2020 2019 فئات املتعاملن

2 5 4 شركاء اسراتيجيون

7 6 8 متعاملون اسراتيجيون 

58 58 62 متعاملون رئيسيون 

658 643 702 متعاملون أساسيون 

389 496 511 متعاملون آخرون 

1 1 1 متعاملون متفرقون

905 933 799 متعاملون أفراد

2,020 2,142 2,087 اجملموع

لإلقبــال  واســتجابت  كوفيــد-19،  جائحــة  فرضتهــا  التــي  والقيــود 
املتنامــي مــن قبــل املتعاملــن علــى قطاعــات التجــارة اإللكرونيــة 

ــتية. ــات اللوجس ــحن واخلدم والش
مركــز  بيانــات  أظهــرت   املتعاملــن؛  مــع  التواصــل  صعيــد  وعلــى 
اتصــال،  ألــف   35.7 نحــو  تلقــي  املاضــي  العــام  خــال  االتصــال 
متــت االســتجابة لـــ 35.4 ألــف منهــا، وقــد متــت االســتجابة جلميــع 
االســتعامات الــواردة )بنســبة 100%( والبالــغ عددهــا أكــر مــن 11 
ألــف اســتعامً، فيمــا تلقــت الشــركة 3.3 ألــف بريــد إلكــروين، ومتــت 

منهــا.  %80 لنحــو  االســتجابة 

اخلدمــات  علــى  التحســينات  مــن  املزيــد  إجنــاز  ذلــك  إىل  يضــاف 
والتطبيقــات الرقميــة والذكيــة لدعــم عمليات الشــركة يف قطــاع النقل 
املدرســي احلكومــي واخلــاص يف الدولــة، ال ســيما إطــاق التطبيــق 
الذكــي )أوالدكــم يف مأمــن( الــذي يتمتــع مبزايــا تقنيــة عديــدة، وذلــك 

بالتعــاون مــع هيئــة الشــارقة للتعليــم اخلــاص.
وقــد رافــق ذلــك التطــور توســعً يف خدمــات جديــدة، ال ســيما إطــاق 
ــر”،  ــل األخ ــول “املي ــدمي حل ــى بتق ــدة تعن ــة جدي ــاس” كخدم “إمرت
لتنضــم إىل جمموعــة خدماتهــا املرتبطــة بدعــم القطــاع اللوجســتي 
يف الدولــة، كمــا أســهمت اخلدمــة اجلديــدة يف مواجهــة التحديــات 

اســراتيجية  تطبيــق  إطــار  يف  ويف  الســابقة،  باألعــوام  وأســوًة 
الرقمــي خلدمــات مواصــات اإلمــارات وأعمالهــا؛ حظــي  التحــول 
بالكثــر  املتعاملــن،  خدمــات  جمــال  يف  الرقمــي  التحــول  تعزيــز 

يف  الرقميــة  واملبــادرات  التطبيقــات  أســهمت  حيــث  اجلهــود،  مــن 
دعــم أعمــال الشــركة، فضــًا عــن إتاحــة املزيــد مــن احللــول والقنــوات 

وســعادتهم. رضاهــم  تعزيــز  يف  أســهم  مــا  للمتعاملــن 

Hafilaty

ArKaNy

إي تي – تك

التطبيق أو
المبادرة الرقمية

عدد التحميالت
خالل عام 2021

تطبيق «مساعدة»
(المساعدة على الطريق)

تطبيق متعاملي
معهد مواصالت اإلمارات للسياقة

حافلتي

إي تي – تك
(متوفر فقط على متجر آبل)

تطبيق مواصالت اإلمارات الذكي
(متوفر فقط على متجر آبل)

تطبيق إي ريد
(Emirates Transport eRide)

تطبيق يو تي إس
(Emirates Transport UTS)

6,380

3,060

16,800

815

5,900

158

261
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عدد االستعالمات 
المجاب عنها

11,008

نسبة االستعالمات 
التي تم حلها

%100

عدد االتصاالت التي تم 
تلقيها من قبل مركز االتصال

35,713

عدد االتصاالت 
المجاب عنها

35,418

نسبة المعامالت/ طلبات الخدمة الواردة 
عبر البريد اإللكتروني والتي تم تنفيذها

%20

نسبة رسائل البريد اإللكتروني 
التي تمت االستجابة لها

%80

عدد رسائل البريد اإللكتروني 
التي تم تلقيها

3,305

معدل عدد األيام 
لحل االستعالمات

خالل يومي عمل

باملاحظــات  املتعلقــة  املتعاملــن  بيانــات  أظهــرت  فيمــا 
67 ماحظــة ال تتعلــق  898 ماحظــة، منهــا  املتلقــاة تلقــي 

 831 الصحيحــة  املاحظــات  عــدد  بلــغ  فيمــا  بالشــركة، 
ماحظــة مت حلهــا جميعــً، مــع اإلشــارة إىل حــل 83% منهــا 

فقــط. عمــل  يومــي  خــال 

وكعادتهــا؛ حرصــت الشــركة علــى اإلنصــات للمتعاملــن ومتابعــة مســتويات 
واملســوح  الــرأي  اســتطاعات  مــن  عــدد  إجــراء  عــر  وســعادتهم  رضاهــم 

امليدانيــة، والتــي أظهــرت بلــوغ معــدل رضــا املتعاملــن بصفــة عامــة نســبة 
ــال %100. ــز االتص ــات مرك ــن خدم ــا ع ــبة الرض ــت نس ــا بلغ 79%، فيم

2021 بيانات املاحظات )الشكاوى( املتلقاة

898 إجمايل عدد املاحظات التي مت تلقيها

67 إجمايل عدد املاحظات غر التابعة ملواصات اإلمارات

831 عدد املاحظات الصحيحة التي مت تلقيها

831 عدد املاحظات التي متت معاجلتها وحلها

83% من إجمايل املاحظات مت حلها خال يومي عمل معدل عدد األيام ملعاجلة املاحظات

%100 املعدل املستهدف

معدل رضا المتعاملين

76.47%عام 2019

%82

%79

عام 2020

عام 2021
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شــهد عــام 2021 منــوًا الفتــً بالنســبة للعاقــات مــع املورديــن مــن 
حيــث عددهــم وقيمــة املشــريات املســجلة، ما يشــكل مؤشــرًا واضحً 
علــى التعــايف احلاصــل يف حجــم أعمــال الشــركة بصفــة عامــة، 
وعودتهــا إىل مســتويات مقاربــة ملــا كانــت عليــه مــا قبــل كوفيــد-19، 
حيــث منــت أعدادهــم بنســبة ناهــزت 35% باملقارنــة مــع أعدادهــم يف 
عــام 2020 لتبلــغ 1,439 مــوردًا، مــع حجــم مشــريات أكــر أيضــً بنســبة 

17.3% للمــدة نفســها لتبلــغ 772 مليــون درهــم.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن منــو أعــداد املورديــن تركــز يف املورديــن 

ــيما  ــن ال س ــع املوردي ــا م ــة عاقاته ــياق تنمي ــركة يف س ــت الش وحرص
احملليــن منهــم علــى االلتــزام بقيــم احلوكمــة والشــفاية والنزاهــة 
ــار  ــا يف إط ــت تعهداته ــا ترجم ــات، كم ــف التعام ــة يف خمتل والعدال

حصة أكبر للموردين المحليين
احملليــن، مقابــل تراجــع أعــداد املورديــن اخلارجيــن كمــا هــو 
ــت  ــذي دأب ــاه ال ــب يف االجت ــذي يص ــر ال ــة، األم ــات املرافق يف البيان
عليــه الشــركة نحــو دعــم االقتصــاد الوطنــي ال ســيما اإلســهام يف 
ــة  ــط احلكومي ــم اخلط ــا يدع ــاء مب ــد الوب ــادي بع ــايف االقتص التع
خاصــً  اهتمامــً  كعادتهــا  الشــركة  أولــت  وقــد  الصــدد،  هــذا  يف 
بالشــركات الوطنيــة الناشــئة، والتــي بلــغ عددهــا يف العــام املاضي 
 6 قيمتــه  مبــا  ومــواد  خدمــات  الشــركة  منهــا  اشــرت  شــركات   7

مليــون درهــم.

املســؤولية اجملتمعيــة وقيمهــا املؤسســية املعلنــة مــن خــال 
التأكيــد علــى القضايــا ذات الصلــة الســيما جلهــة مكافحــة عمالــة 

األطفــال والعمــل القســري ومكافحــة الفســاد وغــر ذلــك.

2021 2020 2019

قيمة املشريات بيانات املوردين واملشريات
)مليون درهم( عدد املوّردين قيمة املشريات 

)مليون درهم( عدد املوّردين قيمة املشريات 
)مليون درهم( عدد املوّردين

767.5 1,426 653 1,045 1,685 1,156 اجلهات املوردة احمللية

4.5 13 5.4 25 1 26 اجلهات املوردة اخلارجية

772 1,439 658.4 1,070 1,686 1,182 اجملموع

ــة  ــود لتنمي ــن اجله ــر م ــرتها الكث ــر مس ــارات ع ــات اإلم ــت مواص بذل
شــراكاتها احملليــة والعامليــة، واعتــرت ذلــك اســتثمارًا طويــل األجــل 
ــهم  ــواء، ويس ــد س ــى ح ــركاء عل ــداف الش ــا وأه ــق أهدافه ــدم حتقي يخ
يف االرتقــاء باخلدمــات املقدمــة وتطويــر القطــاع بصفــة عامــة عــر 
تبــادل أفضــل املمارســات واملعــارف املهنيــة وجنحــت إىل حــدٍّ بعيــد 
ــح  ــق الصال ــراكات لتحقي ــك الش ــف تل ــي يف توظي ــام املاض ــال الع خ
ــري  ــا ال ــت إىل رصيده ــي أضيف ــاط الت ــن النق ــد م ــب املزي ــام وكس الع
يف هــذا اجملــال، ال ســيما مــن ناحيــة التصــدي اجلماعــي لتداعيــات 

المزيد من االلتزام بتعزيز الشراكات
التــي  القضيــة  وهــي  الســلبية  آثارهــا  وجتــاوز  كوفيــد-19  جائحــة 
ــال  ــي خ ــي والعامل ــن احملل ــى الصعيدي ــاغل عل ــغل الش ــت الش كان

ــي. ــام املاض الع
وعلــى الرغــم مــن اجلائحــة إال أن الشــركة اســتعادت بعــض الزخــم مــن 
ناحيــة الفعاليــات املعتــادة كإجــراء الزيــارات التعريفيــة والتســويقية 
وزيــارات املقارنــة املرجعيــة واســتقبال الوفــود الزائــرة، وتنفيــذ أعمــال 
الرعايــات  وتقــدمي  املعــارض  يف  واملشــاركة  املشــركة،  التدريــب 

املاديــة والعينيــة وســواها مــن األنشــطة.
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جتــاه  كبرييــن  وحــرص  مبســؤولية  اإلمــارات  مواصــات  تتحلــى 
صورتهــا املؤسســية وســمعتها احلســنة وموقعهــا الريــادي علــى 
املســتوى الوطنــي، وتــرى أن تلــك املكاســب املعنويــة متثــل أغلــى 
مكتســباتها وأثمــن أرصدتهــا، األمــر الــذي يتطلــب منهــا توّخــي أعلــى 
مراحــل  خمتلــف  يف  والكفــاءة  واالحرتافيــة  اجلــودة  مســتويات 
ومواقــع العمــل، ويف كافــة منافــذ تقــدمي اخلدمــات، للحفــاظ علــى 
تلــك املكتســبات التــي حتققــت علــى مــدى 41 عامــً بفضــل العمــل 
اجلماعــي اخمللــص واملرتاكــم لعشــرات اآلالف مــن املوظفــن مــن 
جنحــوا  الذيــن  الوظيفيــة  والفئــات  اإلدارايــة  املســتويات  خمتلــف 

ــوم.  ــا الي ــي بلغته ــة الت ــارات املنزل ــات اإلم ــوغ مواص ــً يف بل مع
ــات  ــا مواص ــز بهم ــن تتمي ــات اللذي ــوع اخلدم ــمول وتن ــك أن ش وال ش

لتطــال  كوفيــد-19  جائحــة  فرضتهــا  التــي  التحديــات  امتــدت 
بيئــات العمــل يف الشــركات وتؤثــر علــى مواردهــا البشــرية، حيــث 
ضغطــت علــى حجــم األعمــال وقّلصــت عوائــد الشــركات، وفرضــت 
عليهــا بالتــايل إجــراءات تقشــفية، كمــا تطلبــت منهــا يف الوقــت 
ــاء، ويف  ــاء الوب ــل أثن ــع العم ــع واق ــريعة م ــف س ــادرات تكي ــه مب نفس
خضــم هــذا الواقــع ســجلت بيئــة العمــل يف مواصــات اإلمــارات 
جناحــً نســبيً الفتــً بفضــل املرونــة املؤسســية التــي متتعــت بهــا 
والتــي جتلــت يف ســرعة اســتجابتها التــي أســهمت يف احلفــاظ 
قــدر  البشــرية  مواردهــا  حمايــة  مــع  خدماتهــا  اســتمرارية  علــى 
اجلاهزيــة  يف  كبــري  دور  لهــا  كان  التــي  املــوارد  تلــك  املســتطاع، 

وحاجتهــا  ونوعــً؛  كمــً  املتواصــل  منوهــا  عــن  فضــًا  اإلمــارات، 
ومواجهــة  عملهــا  مياديــن  يف  املتاحقــة  التطــورات  ملواكبــة 
نوعيــً  إعــدادًا  يتطلــب  ذلــك  كل  الناشــئة،  التنافســية  الضغــوط 
ــركة،  ــبات الش ــارس األول ملكتس ــر احل ــي تعت ــرية الت ــا البش ملوارده
إعــداٌد يبــدأ باســتقطاب املواهــب والكفــاءات املهنيــة املناســبة 
مــن خمتلــف التخصصــات ذات الصلــة بأعمــال الشــركة، ورعايتهــا 
الحقــً يف بيئــة عمــل متقدمــة توفــر لهــا فــرص التدريــب والتأهيــل 
الغنيــة  املهنيــة  واملســارات  التمكــن  ومبــادرات  التحفيــز  وبرامــج 
لتكــون مــزودة دائمــً بأحــدث املعــارف واخلــرات ومؤهلــة مهنيــً 
ومعنويــً مبــا يكفــي لتنفيــذ خطــط الشــركة وحتقيــق مســتهدفاتها 

االســرتاتيجية.

االقتصــادي  التعــايف  مرحلــة  يف  الحقــً  الشــركة  أبدتهــا  التــي 
التــي بــدأت ماحمهــا يف الظهــور مــع حلــول النصــف الثــاين مــن 

املاضــي. العــام 
ومــع نهايــة العــام املاضــي، حافظــت الشــركة علــى عــدد موظفيهــا 
 5,676 منهــم  وموظفــة،  موظــف  ألــف   26 حــدود  يف  اإلجمــايل 
ــت  ــا  جنح ــرية، كم ــوارد البش ــوع امل ــن جمم ــبة 22% م ــة وبنس موظف
الشــركة يف اســتقطاب قرابــة 3 آالف موظــف جديــد لســد احتياجــات 
الشــركة حســب اخلطــط املوضوعــة والوفــاء مبتطلبــات املتعاملــن 
يف  مبــن  هــو  كمــا  املرمــة،  العقــود  وفــق  األمثــل  النحــو  علــى 

اجلــدول املرفــق.

مكاسب جديدة في بيئة العمل

2021البيانات اإلجمالية للموارد البشرية

25,799عدد املوظفن اإلجمايل

2,896عدد املوظفن اجلدد

املوظفون حسب اجلنسية
2,241مواطن

23,558وافد

املوظفون حسب اجلندر
20,123ذكور

5,676إناث

2021تركيب املوارد البشرية من حيث الفئات العمرية

293,784  وأقل

39-3010,377

49-407,814

59-503,435

60389 وأكرث
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مشرفي النقل والخدماتاإلدارة التشغيليةالسائقونالفئات الفنيةالفئات اإلشرافية

9-6,631846,386

2118,50534325

512,59413141511

33--13212

108--29710

2222,59515,2671,2716,444

13,110

8,895

3,202

177

415

25,799

البيانات التفصيلية للموارد البشرية وفق 
القطاعات الرئيسية خالل سنة 2021

النقل المدرسي

النقل والتأجير واللوجستية

الخدمات الفنية

عمليات القطاع

اإلدارة العامة

اإلجمالي

اإلجمالي
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املعايــري  أعلــى  تلبيــة  علــى  الشــركة  حرصــت  ذلــك؛  أثنــاء  ويف 
العمــل، مبــا  وبيئــة  البشــرية  املطبقــة عامليــً يف جمــال املــوارد 
يف ذلــك تكافــؤ الفــرص بــن املوظفــن بغــض النظــر عــن خلفياتهــم، 
ــًا  ــن، فض ــادرات التمك ــج ومب ــز برام ــن، وتعزي ــن اجلنس ــاواة ب واملس
عــن الوفــاء مبتطلبــات األنظمــة والقوانــن احملليــة والدوليــة يف 

البيانات التفصيلية للموارد البشرية وفق املناطق

 البيان / العدد خالل سنة
2021

 عدد املوظفني يف
الفئات اإلشرافية

 عدد املوظفني
 عدد موظفيعدد السائقنييف الفئات الفنية

اإلدارة التشغيلية
 مشريف النقل

اإلجمايلواخلدمات

30410429--115اإلدارة العامة

منطقة أ )أبوظبي 
2318,5863295,18514,124والظفرة والعن(

3,8851801874,270-18منطقة ب )دبي والشارقة(

منطقة ج 
2,665431,0513,774-15)اإلمارات الشمالية(

512,594131415113,202اخلدمات الفنية

2222,59515,2671,2716,44425,799اإلجمايل

جمــاالت العمــل والتوظيــف، مبــا يف ذلــك موافقتهــا الســتحقاقات 
االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة يف هــذا الشــأن، الســيما دعمهــا  
األطفــال  عمالــة  ومكافحــة  القســري  للعمــل  التصــدي  جلهــود 
ــع  ــوق جمي ــة حق ــل وحماي ــان والطف ــوق اإلنس ــر، وحق ــار بالبش واالجت

العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم.

التوطين.. مساعي متواصلة

واصلــت الشــركة مســاعيها يف إتاحــة الفــرص الوظيفيــة ملواطنــي 
وإثبــات  مهاراتهــم  وتطويــر  اســتقطابهم  علــى  وحرصــت  الدولــة، 
عــدد  بلــغ  حيــث  الوظيفيــة،  املســتويات  خمتلــف  يف  قدراتهــم 
املوظفــن املواطنــن لديهــا 2,241 مواطنــً ومواطنــة، وبلــغ معــدل 
التوطــن العــام لديهــا 8.69%، فيمــا ارتفــع هــذا املعــدل يف الفئــات 
التــي يشــكل املواطنــون غالبيتهــا العظمــى إىل  العليــا  القياديــة 

.%46 القياديــة  الفئــات  ويف   ،%77

بيانات التوطني

2021التفاصيل

8.69%إجمايل التوطن )املعدل العام(

77%معدل التوطن يف الفئات القيادية العليا

46%معدل التوطن يف الفئات القيادية

52

82

225 7188

16

--

635

--

341

2-

93 الفئة القيادية

مجموع القادة اإلناثمجموع القادة الذكور

بلدان أخرى البلدان اآلسيوية البلدان العربية اإلمارات العربية المتحدة 

الفئة القيادية العليا
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مبادرات إلسعاد الموظفين وتحفيزهم

حتفــل بيئــة العمــل يف مواصــات اإلمــارات بالعديــد مــن الرامــج 
ــز  ــادرات التــي مــن شــأنها مكافــأة املوظفــن املتميزيــن وحتفي واملب
ــم  ــدالت رضاه ــع مع ــهم يف رف ــا يس ــجيعهم، م ــن وتش ــة املوظف بقي
الفعاليــات  تلــك  مثــل  تنظيــم  الشــركة  واصلــت  حيــث  وســعادتهم، 

والرامــج خــال العــام املاضــي ومــن أبرزهــا:

-  تنفيــذ عــدد مــن برامــج التكــرمي والتحفيــز: نفــذت مواصــات اإلمارات 
للموظفــن  التكــرمي  فعاليــات  مــن  عــددًا  املاضــي  العــام  خــال 
إجنــاز،  وبرنامــج  شــكرًا  برنامــج  )ضمــن  منهــم  املتميزيــن  الســيما 
ومبــادرة التكــرمي املفاجــئ مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة للموظــف 

القيــم املؤسســية، وغريهــا(. املتميــز، وجائــزة 
-  إطــالق التطبيــق الذكــي “أركاين”: ليشــكل اإلضافــة األحــدث علــى 
نظــام “أركاين” اإللكــرتوين الــذي كان القائــم، حيث جــاء التطبيق يف 
إطــار اجلهــود املتواصلــة الســتكمال التحــول الرقمــي يف الشــركة، 
ومواصلــة االرتقــاء ببيئــة العمــل ال ســيما تســهيل األعمــال اإلداريــة 
اليوميــة والعمــل املؤسســي، إذ يتيــح خدمــات متكاملــة خلدمــة 
املــوارد البشــرية مــن جميــع املســتويات اإلداريــة والفئــات الوظيفية، 
ويوفــر باقــة واســعة مــن اخلدمــات واملزايــا التــي تتيــح للموظــف 
تنظيــم الكثــري مــن شــؤونه عــن بعــد، مبــا فيهــا تســجيل احلضــور 
واالنصــراف مــن مقــار العمــل، واإلجــازات والغيابــات ومتابعــة طلبــات 
ويدعــم  البشــرية،  املــوارد  مهــام  مــن  وســواها  الذاتيــة  اخلدمــات 
التطبيــق اللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة، وقــد حظــي خــال العــام 
املاضــي بـــ 14,500 عمليــة حتميــل مــن متجــري التطبيقــات “غوغل 

بــاي” و”متجــر آبــل”.
والتعلــم  بعــد  عــن  والتعلــم  التدريــب  ومبــادرات  برامــج  -  إتاحــة 
باملواهــب  االرتقــاء  إىل  الشــركة  ســعي  ترجمــت  التــي  الذاتــي: 
 JIT وحتفيــز الكفــاءات، الســيما مبــادرة التعلــم يف الوقــت املناســب

وغريهمــا. “منصتــي”  الذكــي  للتعلــم  وبرناجمهــا    Learning
-  مواصلــة تقــدمي مشــروع توفــر التخفيضــات للموظفــني: مــن خــال 
توزيــع بطاقــة اخلصومــات “فزعــة” التــي يصدرهــا صنــدوق التكافــل 
ــوزارة الداخليــة علــى موظفــي الشــركة، عــاوًة علــى  االجتماعــي ب
إتاحــة بطاقــة اخلصومــات “إســعاد” الصــادرة عــن شــرطة دبــي 
للموظفــن الراغبــن باقتنائهــا، إىل جانــب توفــري خصومــات خاصــة 

ملوظفــي الشــركة الراغبــن يف زيــارة معــرض “إكســبو 2020 دبــي”، 
وجمموعــة مــن العــروض األخــرى احلصريــة التــي يجــري توفريهــا 

بالتنســيق مــع الشــركات والشــركاء.

-  تنظيــم حملــة واســعة لتطعيــم املوظفــني الراغبــني ضــد 
كوفيــد-19: ومتــت بالتنســيق مــع اجلهات الصحيــة اخملتصة 
عــر مراحــل عــدة؛ حيــث منحــت أولويــة التلقيــح تبعــً لطبيعــة 
املهــام والوظائــف التــي يؤديهــا املوظــف وبــدأت بالعاملــن 

يف النقــل املدرســي احلكومــي واخلــاص.
ســواء  املتعســرين:  الشــركة  ملوظفــي  خدمــات  -  توفــر 
مــع  التنســيق  عــر  أو  زميــل”  “مســاندة  برنامــج  خــال  مــن 

اخلرييــة. اجلمعيــات 
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الشــك أن التنــوع والشــمول يف جمــاالت عمــل الشــركة وتخصصاتهــا 
يتطلبــان جهــودًا نوعيــة مقابلــة يف جمــال إعــداد وتأهيــل وتدريــب 
املــوارد البشــرية التــي ســتتوىل مهــام تقــدمي اخلدمــات، لــذا عنيــت 
التدريــب، وحرصــت علــى  مواصــات اإلمــارات عنايــة خاصــة بجانــب 
التخصصــات  خمتلــف  يف  للموظفــن  املتنوعــة  الفــرص  إتاحــة 
واملســتويات اإلداريــة والفئــات الوظيفيــة لارتقــاء مبهاراتهــم وحتســن 
ــا،  ــركة أو خارجه ــق الش ــل مراف ــازم داخ ــب ال ــواء كان التدري ــم س قدراته
كمــا شــهدت جهــود التدريــب والتأهيــل املتنوعــة يف الشــركة قفــزات 
اإلمــارات  مواصــات  مركــز  إطــاق  كان  أبرزهــا  لعــل  متعــددة  نوعيــة 
للتدريــب، ومنــذ ذلــك احلــن حظــي املركــز باحلصــة األكــر ضمــن تلــك 
اجلهــود، حيــث قــدم خدماتــه ألكــرث مــن 19 ألــف موظــف وموظفــة، 

جلهــم مــن فئــة الســائقن ومشــريف ومشــرفات النقــل والســامة.

التدريب.. أكثر غنى وتنوع

2021  البيان

25,013 
العدد اإلجمايل للمتدربن )من موظفي الشركة 

ومن خارجها(
19,182 عدد املتدربن من موظفي الشركة

5,831 عدد املتدربن من خارج الشركة

 57 العدد اإلجمايل للرامج التدريبية التي مت تنظيمها

18 العدد اإلجمايل للرامج التدريبية التي مت تنظيمها عن بعد

11,661 عدد املتدربن عن بعد

56,704
جمموع عدد الساعات التدريبية يف الرامج التي مت 

تقدميها عن بعد
عدد مواقع التدريب التابعة للمركز 28

املعنيــة  اإلدارات  حرصــت  الســابقة؛  اجلهــود  جانــب  وإىل 
النوعيــة واملتخصصــة املقدمــة  التدريــب  علــى تكثيــف جهــود 
البيانــات  أظهــرت  حيــث  املاضــي،  العــام  خــال  للموظفــن 
ــن  ــداد املوظف ــرد يف أع ــاع املط ــرية االرتف ــة األخ ــوام الثاث لألع
ــة  ــج التدريبي ــدد الرام ــك ع ــود، وكذل ــذه اجله ــن ه ــتفيدين م املس

  وإىل جانــب جهودهــا يف التدريــب؛ أتاحــت الشــركة  ملوظفيهــا 
برامــج التعليــم يف إطــار مبــادرة “التعلــم يف الوقــت املناســب” 
“منصتــي”  الذكــي  للتعلــم  وبرناجمهــا    JIT Learning
وغريهمــا، وقــد اســتفاد منهــا خــال العــام املاضــي 306 موظفــن 
190 موظفــً وموظفــة اســتفادوا مــن برامــج  وموظفــات، منهــم 

التعليــم عــن بعــد.

التدريبيــة  الســاعات  جممــوع  بلــغ  وقــد  تنظيمهــا،  جــرى  التــي 
املقدمــة يف هــذا اإلطــار خــال العــام املاضــي 2,707 ســاعات، 
1,871 مواطنــً  3,082 موظفــً وموظفــة، منهــم  اســتفاد منهــا 
ومواطنــة، وقــد جــرى تقــدمي 1,015 برناجمــً تدريبيــً منهــا 1,003 

برامــج متــت عــن بعــد.

للموظفــن  املوجهــة  والتعليــم  التدريــب  جهــود  إطــار  ويف 
بحمــات  التنويــه  مــن  البــد  الشــركة؛  تبذلهــا  التــي  واملوظفــات 
التعريفيــة  اجللســات  خــال  مــن  تنظيمهــا  جــرى  التــي  التوعيــة 
التــي جــرى تنظيمهــا، ورســائل الريــد اإللكــرتوين التــي مت إرســالها 
للموظفــن، والتــي حتثهــم باســتمرار علــى االلتحــاق بتلــك الرامــج 

منهــا. واالســتفادة  والتعليميــة  التدريبيــة 

جهود التدريب النوعية واملتخصصة املقدمة للموظفني خالل األعوام الثالثة املاضية
201920202021البيان

1,2112,9753,082عدد املوظفن واملوظفات املستفيدين

1726131,015عدد الرامج التدريبية التي جرى تنظيمها

6,239.793,865.32,707جمموع الساعات التدريبية املقدمة

مشرفو النقل والسالمة

عدد
المتدربين

عدد برامج التدريب
(إجمالي عدد البرامج

التدريبية لجميع المتدربين)

معدل عدد البرامج
التدريبية للمتدرب الواحد

معدل ساعات
التدريب للمتدرب الواحد

نسبة المتدربين من
العدد اإلجمالي لكل فئة

عدد ساعات تدريب
(إجمالي عدد الساعات

التدريبية لجميع المتدربين)

السائقون

تفاصيل البرامج التدريبية المقدمة للسائقين ومشرفي النقل والسالمة

14,375
10,638

%92
%100

48
19

2.5
4

26,887
38,911

2
4
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مواصــات  عليهــا  حتــرص  التــي  املتقدمــة  العمــل  بيئــة  إطــار  يف 
التــي  واملؤشــرات  املقاييــس  مــن  عــددًا  الشــركة  تتابــع  اإلمــارات؛ 
تبــن حالــة الرضــا لــدى املــوارد البشــرية، عــاوًة علــى االســتطاعات 
وقياســات الــرأي، والتــي أجــرت 4 منهــا خــال العــام املاضــي، ومــن 
بــن تلــك املؤشــرات املهمــة مؤشــر الــدوران الوظيفــي، الــذي يعكــس 
بالشــركة  ارتباطهــم  مــدى  ويكشــف  عــام،  بشــكل  املوظفــن  مــزاج 

.2021 9.5% يف عــام  واطمئنانهــم وثقتهــم بهــا، وقــد بلــغ 

كمــا تتيــح الشــركة ملوظفيهــا عــددًا مــن القنــوات الرســمية لتســجيل 
املاحظــات أو الشــكاوى والتظلمــات، وقــد شــهد العــام املاضــي 

وقــد أثمــرت جهــود الشــركة يف تعزيــز بيئــة العمــل واالرتقــاء بهــا عــن ارتفــاع مطــرد يف معــدل رضــا املوظفــن بأكــرث مــن 8 نقــاط مئويــة، حيــث 
بلــغ 82% مقارنــًة بـــ 73.61% يف عــام 2020.

انخفاضــً ملحوظــً يف تلــك التظلمــات حيــث تلقــت اإلدارات املعنيــة 
تلظمــً واحــدًا فقــط وفــق املبــن يف الشــكل املرفــق.

الموظفون.. أكثر رضا

نتيجة دراسة الرضا العام للموظفين 
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أواًل: مواصلة التصدي للجائحة

- على صعيد البيئة الداخلية

- على صعيد البيئة الخارجية والخدمات المقدمة للمتعاملين

ثانيًا: على الصعيد المجتمعي

ثالثًا: على صعيد االستدامة والجهود البيئية
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رؤيــة املســؤولية اجملتمعيــة: التميــز يف العنايــة باجملتمــع والبيئــة 
والســامة واملوظفــن والريــادة يف تطبيــق املواصفــات العامليــة 

ــة.  للمســؤولية االجتماعي
رســالة املســؤولية اجملتمعيــة: تلتــزم مواصات اإلمــارات بأهدافهــا الوطنية 
اجملتمعيــة  اخلدمــات  تقــدمي  يف  الريــادة  عــر  اجملتمــع  خدمــة  نحــو 
ــعى  ــامة. وتس ــز الس ــة وتعزي ــى البيئ ــة عل ــن واحملافظ ــة باملوظف والعناي
فئــات  خملتلــف  اجملتمعيــة  املســؤولية  يف  األفضــل  النمــوذج  لتكــون 

املســتفيدين مــن أنشــطة وخدمــات الشــركة.
ــا  ــً يف جهوده ــلوبً منهجي ــوم أس ــع الي ــركة تتب ــإن الش ــك ف ــً لذل ووفق
حتقــق  بغــرض  اجملتمعيــة،  املســؤولية  صعيــد  علــى  املبذولــة 
أفضــل النتائــج املرجــوة، مــن مبادراتهــا ومواردهــا اخملصصــة لهــذا 
اجلانــب، وبقــوم هــذا األســلوب علــى األخــذ بعــن االعتبــار النقــاط 

واملؤشــرات اآلتيــة:

عدد مبادرات املسؤولية اجملتمعية.  .1
املســؤولية  جمــاالت  يف  الشــركة  خدمــات  مــن  املســتفيدين  فئــات   .2

. جملتمعيــة ا

عــدد املســتفيدين املباشــرين مــن خدمــات الشــركة يف جمــاالت   .3
املســؤولية اجملتمعيــة.

نتائج استطاع رأي املوظفن، لقياس مدى رضا العاملن بالشركة.  .4
نتائــج اســتطاعات رأي اجملتمــع، لقيــاس مــدى رضــا اجملتمــع   .5

حــول عــدد مــن النقــاط املتعلقــة وأهمهــا:
- الرضا عن مبادرات املسؤولية اجملتمعية.  

- توفر املعلومات املتعلقة باملسؤولية اجملتمعية.  
- إمكانية احلصول على اخلدمات.  

- املساواة يف اخلدمات املقدمة إىل اجملتمع.  
- طبيعة العاقة بن الشركة واجلهات املستفيدة.  

وال شــك أن مواصلــة جهــود التصــدي جلائحــة كوفيــد-19 احتلــت 
موقــع األولويــة الســيما يف النصــف األول مــن العــام املاضــي، ولكــن 
املســؤولية  املبــادرات  بعــض  تنفيــذ  اســتئناف  مــن  مينــع  مل  ذلــك 
بعــرض  بدايــة  ســنقوم  حيــث  حمــدود،  نحــو  علــى  اجملتمعيــة 
خمتصــر لــدور الشــركة يف مواصلــة التصــدي للوبــاء، قبــل اســتعراض 
خــال  والبيئــي  اجملتمعــي  الصعيديــن  علــى  مبادراتهــا  أهــم 

املاضــي. العــام 

ــام  ــا يف ع ــذ بداياته ــركة من ــة الش ــؤولية اجملتمعي ــم املس ــت قي رافق
1981، حينمــا كانــت أدوارهــا تقتصــر علــى خدمــات النقــل املدرســي 
ــك  ــم تل ــركة بحك ــية للش ــم املؤسس ــذرت يف القي ــد جت ــي، وق احلكوم
النشــأة، وأخــذت تنمــو مــع منــو الشــركة وتنوعــت وصــارت أكــر نضجــً 
خدماتهــا،  وتنــوع  للشــركة،  املؤسســي  األداء  تطــور  مــع  وغنــى 

المسؤولية المجتمعية.. جزٌء من هويتنا

ودخولهــا قطاعــات أعمــال جديــدة خــال العقــود األربعــة املاضيــة، 
الســيما مــع اعتمــاد “دليــل سياســات وميثــاق املســؤولية االجتماعيــة 
مبواصــات اإلمــارات” مــن قبــل جملــس اإلدارة يف عــام 2011، حتــى 
باتــت اليــوم جــزءًا ال يتجــزأ مــن هويــة الشــركة وثقافتهــا، وأضحــت 
جتربتهــا يف هــذا اجلانــب منوذجــً يحتــذى علــى الصعيــد الوطنــي. 
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ــام 2020 يف  ــا يف ع ــي بدأته ــا الت ــتكمال جهوده ــركة اس ــت الش تابع
مواجهــة جائحــة كوفيــد-19، ســواء علــى صعيــد بيئتهــا الداخليــة أو 
اخلارجيــة، عــاوًة علــى التعــاون مــع شــركائها االســراتيجين، وذلــك 
لضمــان ســامة موظفيهــا ومتعامليهــا فضــًا عــن ضمــان اســنتمرارية 
أعمالهــا وتقــدمي الدعــم املمكــن للجهــات الرســمية والشــركاء، ولعــل 

أهــم مــا مت علــى هــذا اجلانــب:

على صعيد البيئة الداخلية:
مــع  بالتعــاون  موظفيهــا  لتطعيــم  خطتهــا  تنفيــذ  متابعــة   -
اجلهــات الصحيــة الرســمية، والتــي جــرت عــر عــدة مراحــل، 
املهــام  لطبيعــة  تبعــً  التطعيــم  أولويــة  منحــت  حيــث 
تتصــل  الذيــن  الســيما  املوظــف،  يؤديهــا  التــي  والوظائــف 
مهامهــم بخدمــات النقــل املدرســي التــي تقدمهــا الشــركة، 
مــن  خاليــة  عمــل  بيئــة  إىل  الوصــول  اخلطــة  واســتهدفت 
كوفيــد-19 مبــا يضمــن ســامة موظفــي الشــركة ومتعامليهــا 

أواًل: مواصلة التصدي للجائحة

على صعيد البيئة اخلارجية واخلدمات املقدمة للمتعاملني:
مــن  املنقولــن  الطلبــة  لوقايــة  الشــاملة  اخلطــة  حتديــث   -

املعنيــة. اجلهــات  مــع  ومشــاركتها  كوفيــد-19، 
حتديث إجراء تعقيم مركبات نقل الركاب.  -
حتديث إجراء تعقيم املركبات الصغرية.  -

إصــدار ونشــر فيديوهــات توعويــة خاصــة بالقواعــد اإلرشــادية   -
كوفيــد-19. الطــاب  حافــات  قــي  والوقائيــة 

ــن  ــة م ــبل الوقاي ــول س ــرفات ح ــائقن واملش ــب الس ــة تدري متابع  -
للتدريــب. اإلمــارات  مواصــات  مركــز  خــال  مــن  كوفيــد-19 
تعقيم املركبات قبل وبعد عمليات الصيانة واإلصاح للمركبات.  -

اتبــاع جميــع االرشــادات الصحيــة حفاظــً على ســامة العاملن   -
واملتعاملــن مــن انتشــار فــريوس كورونــا املســتجد كوفيــد-19.

وبقيــة فئــات اجملتمــع علــى حــدٍّ ســواء، حيــث تواصلــت يف 
املوظفــن  مــن   %100 نســبة  بلغــت  حتــى  الحقــة  مراحــل 

اللقــاح. أخــذ  يف  الراغبــن 
ــملت  ــي ش ــة الت ــري االحرازي ــراءات والتداب ــل باإلج ــة العم -  متابع
موظفــي الشــركة ومرافقهــا اخملتلفــة فضــًا عــن أســطولها مــن 
املركبــات والتــي شــملت عمليــات التعقيــم والتفتيــش الدوريــة.

ــزوار  ــتقبال ال ــل واس ــع العم ــول إىل مواق ــراءات الدخ ــث إج حتدي  -
اجلهــات  مــع  والتدريــب  االجتماعــات  وترتيبــات  واملتعاملــن، 

. واخلارجيــة  الداخليــة 
يف  كوفيــد-19  حــاالت  عــن  الداخلــي  اإلبــاغ  نظــام  حتديــث   -

اإلمــارات. مواصــات 
نشــر عــدد مــن رســائل التوعيــة بكوفيــد-19 ملوظفــي الشــركة   -

اإللكــروين. الريــد  عــر 
علــى  باجلائحــة  اخلاصــة  التوعويــة  النشــرات  توزيــع  متابعــة   -

العمــل. مواقــع  خمتلــف  يف  املوظفــن 

ــل  ــرق عم ــل ف ــن قب ــن م ــة للمتعامل ــدمي اخلدم ــز تق ــم مراك تعقي  -
املناســبة. بالتجهيــزات  ومــزودة  متخصصــة 

تعزيــز تطبيقــات ومنصــات تقــدمي اخلدمــات عــن بعــد، وهــو األمــر   -
الــذي جــرى تناولــه بالتفصيــل يف البــاب الثالــث مــن التقريــر.

جهــود  يف  أســهمت  التــي  اخلدمــات  بعــض  وتطويــر  إطــاق   -
التصــدي للجائحــة، كإطــاق خدمــة “إميرتــاس” حللــول تســليم 
امليــل األخــري التــي اســتجابت الرتفــاع الطلــب علــى خدمــات 
التوصيــل يف ظــل جائحــة كوفيــد-19، وكذلــك بعــض املبــادرات 
التحســينية يف اخلدمــات مثــل مبــادرة خدمــة توصيــل املركبــات 
مكاتــب  ملراجعــة  احلاجــة  دون  العميــل  تواجــد  مــكان  إىل 
والتــي أطلقهــا  للمتعاملــن  والوقــت  الشــركة وتوفــري اجلهــد 

مركــز الوطنيــة للمــزادات.
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علــى الرغــم مــن اســتئثار جهــود التصــدي جلائحــة كوفيــد-19 بأولويــة 
اهتمــام الشــركة الســيما يف مطلــع العــام املاضــي، ولكــن الشــركة 
حرصــت علــى تنفيــذ بعــض املبــادرات اجملتمعيــة ذات األولوية على 
ــرت  ــي ج ــام، والت ــن الع ــاين م ــف الث ــً يف النص ــدود خصوص ــو حم نح
ــد-19  ــة بكوفي ــة اخلاص ــراءات االحرازي ــام باإلج ــزام الت ــل االلت يف ظ
وفــق توجيهــات توجيهــات اجلهــات الصحيــة الرســمية، وكان أبــرز مــا مت 

علــى هــذا الصعيــد الفعاليــات واملبــادرات اآلتيــة:
الرحــات املدرســية إىل موقــع إكســبو دبــي 2020: حيــث مت البــدء   -
بتقــدمي خدمــة النقــل لطلبــة جميــع املــدارس احلكوميــة التابعــة 
ملؤسســة اإلمــارات للتعليــم املدرســي على منت أســطول الشــركة 
مــن احلافــات املدرســية يف إطــار الرحــات املدرســية التــي جــرى 
تنظيمهــا إىل موقــع احلــدث طــوال مــدة افتتــاح املعــرض، وذلــك 

ــا  ــاًء بالتزاماته ــة، ووف ــة واجملتمعي ــا الوطني ــن أدواره ــً م انطاق
التعاقديــة جتــاه متعامليهــا االســراتيجين ال ســيما مؤسســة 

اإلمــارات للتعليــم املدرســي.
مواصلــة عمليــات نقــل ذوي الهمــم: مــن خــال 152 حافلــة ومركبة   -
جمهــزة مبــا يلــزم مــن جتهيــزات لضمــان النقــل اآلمــن واملريــح 
لهــذه الفئــة اجملتمعيــة املهمــة،  الســيما احلافــات املدرســية 
املــدارس  يف  الهمــم  ذوي  مــن  الطلبــة  لنقــل  اخملصصــة 
احلكوميــة بالتعــاون مــع وزارة الربيــة والتعليــم يف الدولــة، عــاوًة 
علــى املنقولــن عــر مبــادرة “أصــل بأمــان” بالتعــاون مــع وزارة 
ــبن  ــل املنتس ــام 2013 لنق ــت يف ع ــي أطلق ــع الت ــة اجملتم تنمي

ملراكــز رعايــة وتأهيــل أصحــاب الهمــم التابعــة للــوزارة.

ثانيًا: على الصعيد اجملتمعي

هــذا عــاوًة علــى خدمــات نقــل ذوي الهمــم املقدمــة مــن خــال 
والتــي  اإلمــارات  ملواصــات  التابعــة  التنظيميــة  الوحــدات 
املطــار،  تاكســي  وحــدة  وهــي  اخلدمــات،  هــذه  مثــل  تقــدم 

وعجمــان،  أبوظبــي  يف  اإلمــارات  مواصــات  أجــرة  وشــركتي 
والتــي قدمــت جمتمعــًة نحــو 4 آالف رحلــة لــذوي الهمــم طــوال 

العــام املاضــي.

عدد عمليات النقل اخلاصة بأصحاب الهمم وكبار السن خالل عام 2021

عدد عمليات النقل اخلاصة 
بأصحاب الهمم وكبار السن

عدد املركبات اجملهزة لنقل 
أصحاب الهمم وكبار السن املركز أو الوحدة التنظيمية املسؤولة

2,380 3 شركة أجرة مواصات اإلمارات يف أبوظبي

405 2 وحدة تاكسي املطار

1,160 1 شركة أجرة مواصات اإلمارات يف عجمان

3,945 6 اجملموع

بيانات نقل الطلبة من ذوي الهمم في المدارس الحكومية خالل عام 2022

50
أعداد الحافالت المخصصة

 لنقل الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة

23
أعداد المركبات المخصصة 

لنقل الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة

95
أعداد الطلبة المنقولين 

من ذوي االحتياجات الخاصة
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لطلبــة  الداخلــي  املهنــي  التدريــب  خدمــات  تقــدمي  مواصلــة   -
مــن  وطالبــات  طلبــة   7 منهــا  اســتفاد  والتــي  اجلامعــات: 
املواطنــن، مبــا يســهم يف تطويــر الكفــاءات املهنيــة الوطنيــة 
جمــال  يف  االســراتيجية  املســتهدفات  وحتقيــق  الشــابة، 
التوطــن، عــاوًة علــى األثــر اإليجابــي العائــد علــى الشــركة أيضــً 

الداخلــي. التدريــب  برامــج  جــراء  مــن 
والثقافيــة:  والدينيــة  الوطنيــة  واملناســبات  باألعيــاد  االحتفــاء   -
وذلــك يف إطــار التقيــد باإلجــراءات االحرازيــة اخلاصــة بجائحــة 
كوفيــد-19، مبــا يف ذلــك يــوم العلــم ويــوم الشــهيد وعيــد االحتــاد 

اخلمســن للدولــة.
بالســامة  التوعويــة  الرامــج  مــن  عــدد  تنفيــذ  مواصلــة   -

املــدارس. لطلبــة 
مواصلة األعمال التطوعية للموظفن.  -

فعاليــات ومبــادرات خمصصــة لتمكــن ملــرأة كاالحتفــاء بيــوم   -
اإلماراتيــة. املــرأة 

ــز العاقــات  الرعايــات املاديــة والعينيــة خلدمــة اجملتمــع وتعزي  -
الشــركاء ودعــم مبادراتهــم ومشــاريعهم اجملتمعيــة. مــع 

ــتمرارية  ــوان “اس ــت عن ــج 2020 حت ــنوي املدم ــر الس ــدار التقري إص  -
ضمــن  التاســع  وهــو  التحديــات”،  علــى  والتغلــب  األعمــال 
تقاريرهــا الســنوية املدجمــة، متضمنــً تقريــر االســتدامة للشــركة، 
والــذي ميثــل جانبــً مــن التزامهــا املســتمر بقضايــا االســتدامة 

اجملتمعيــة. واملســؤولية 
املشــاركة يف عــدد مــن الفعاليــات اجملتمعيــة بالتعــاون مــع   -
الشــركاء واملؤسســات، كاملشــاركة يف فعاليــات ملتقــى تعزيــز 
جــودة حيــاة األســرة االفراضــي الثالــث الــذي نظمتــه مؤسســة 

.2021 23 و24 أغســطس  التنميــة األســرية مــا بــن 

البيئيــة،  واجلهــود  االســتدامة  صعيــد  علــى  كبــري  رصيــد  للشــركة 
كاالحتفــاء  والفعاليــات  واألنشــطة  املبــادرات  علــى  يتوقــف  مل 
ــا  ــل تعداه ــركة، ب ــتوى الش ــى مس ــة عل ــبات البيئي ــات واملناس بالفعالي
األعمــال  مراكــز  مــن  عــدد  بإطــاق  جتســد  أعلــى  مســتوى  إىل 
والوحــدات الفنيــة املتخصصــة علــى مــدى الســنوات املاضيــة، والتي 
شــكلت بخدماتهــا إضافــة نوعيــة لتلــك اجلهــود، وشــكلت جناحــً بيئيــً 

واســتثماريً علــى حــد ســواء.
املســتمرة  التطويــرات  إىل  اإلشــارة  مــن  بــد  ال  ذلــك،  علــى  وعــاوًة 
يف خدمــات الشــركة التــي تأخــذ اجلوانــب البيئيــة بعــن االعتبــار، 
والتــي تســهم يف احلــد مــن بصمتهــا الكربونيــة وبصمــة املتعاملــن 
املعــاد  امليــاه  اســتخدام  كمبــادرة  خدماتهــا،  مــن  املســتفيدين 
غســل  عمليــات  يف  العذبــة  امليــاه  اســتخدام  مــن  بــداًل  تدويرهــا 
الســيارات يف وحــدة اإلمــارات لصيانــة املركبــات الفارهــة، ومبــادرة 
حتســن املســار والنقــل اجلماعــي للموظفــن، ومبــادرة “خدمــات 

- جتديد اإلطارات
ــن  ــركة )ضم ــة للش ــارات التابع ــد اإلط ــدة جتدي ــهمت وح ــا؛ أس بدوره
ــركة  ــة للش ــود البيئي ــم اجله ــة( يف دع ــات الفني ــارات للخدم ــز اإلم مرك

منــذ إطاقهــا مطلــع عــام 2014، وقــد أثبتــت ذلــك مــن جديــد مــن 
خــال جناحهــا يف جتديــد 9,551 إطــارًا متنوعــً خــال ســنة 2021.

األعمــال  يف  الــورق  اســتهاك  ترشــيد  إىل  الراميــة  الطباعــة”  إدارة 
املكتبيــة وســواها مــن جهــود التخريــد والتدويــر..

- حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي
منــذ إطــاق اخلدمــة يف شــهر يوليــو مــن عــام 2010؛ اســتمرت الشــركة 
بتقــدمي خدماتهــا دون انقطــاع يف نشــاط حتويــل املركبــات للعمــل 
مركبــة   155 بتحويــل  قامــت  حيــث  املضغــوط،  الطبيعــي  بالغــاز 
متنوعــة خــال العــام املاضــي، حمققــًة زيــادة ملحوظــة مقارنــًة 
يف  جــرت  التــي  التحويــل  عمليــات  حجــم  يف  الكبــري  باالنخفــاض 
ســنة 2020 إذ بلغــت آنــذاك 102 عمليــة حتويــل فقــط، وذلــك بتأثــري 

تداعيــات كوفيــد-19 مقارنــًة بالســنوات التــي ســبقتها.
والبــد هنــا أيضــً مــن اإلشــارة إىل خدمــات الصيانــة التــي تقدمهــا 
صيانــة  عمليــة   1,360 بلغــت  والتــي  احملولــة،  للمركبــات  الشــركة 

املاضــي. العــام  خــال 

ثالثًا: على صعيد االستدامة واجلهود البيئية
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- الغسل اجلاف
ــاريع  ــة للمش ــة مهم ــاف إضاف ــيل اجل ــدة الغس ــكلت وح ــا ش ــرعان م س
يف  الشــركة  أطلقتهــا  أن  بعــد  البيئــي  النفــع  ذات  االســتثمارية 
ــات  ــن عملي ــال ماي ــن خ ــهمت م ــث أس ــام 2013، حي ــن ع ــمر م ديس
الغســل التــي قدمتهــا عــر نحــو ثمــاين ســنوات مــن عمرهــا يف توفــري 
كميــات معتــرة مــن امليــاه التــي كانــت ستســتهلك فيمــا لــو متــت تلــك 

- قفزة نوعية نحو املركبات الكهربائية
الكهربائيــة،  املركبــات  أهميــة  مبكــرًا  اإلمــارات  مواصــات  أدركــت 
واستشــرفت آفاقهــا وجدواهــا علــى اجلانبــن االســتثماري والبيئــي 
علــى حــدٍّ ســواء، لذلــك جعلتهــا جــزءًا من أســطولها منذ عدة ســنوات، 
ــة،  ــات الكهربائي ــن املركب ــا م ــيع حصته ــى توس ــتمرار عل ــت باس وحرص
وغــرس ثقافــة التحــول إىل املركبــات الكهربائيــة بــن متعامليهــا، مبــا 
علــى  نوعهــا  مــن  كهربائيــة  مدرســية  حافلــة  أول  جتريــب  ذلــك  يف 
املســتوى اإلقليمــي منتصــف عــام 2017، وقــد توجــت تلــك املســاعي 
ــع  ــام 2021 م ــن ع ــر م ــهر أكتوب ــا يف ش ــي وقعته ــم الت ــرة التفاه مبذك
 ،”CMEC“ مبــادرة “هــا بالصــن” وشــركة هندســة املاكينــات الصينيــة

العمليــات بالطــرق التقليديــةـ 
وقــد متكنــت أطقــم العمــل التابعــة للوحــدة مــن إكمــال مســريتها تلــك 
يف العــام املاضــي مــع إجنــاز نحــو 378 ألــف عمليــة غســل جــاف، 
عــاوًة علــى خدمــات تعقيــم املركبــات واملبــاين التــي أطلقتهــا يف 
ــد-19. ــة كوفي ــدي جلائح ــركة للتص ــود الش ــار جه ــام 2020 يف إط ع

والتــي تؤســس لشــراكة طويلــة األمــد متهــد الطريــق إلنتــاج املركبــات 
يتماشــى  مبــا  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف  الكهربائيــة 
300 مليــار” ضمــن  مــع مبادرتــي “اصنــع يف اإلمــارات” و”مشــروع 

االســراتيجية الصناعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
وســرعان مــا تبــع توقيــع املذكــرة اســتام الدفعــة األوىل مــن املركبــات 
متاحــة  لتكــون  املاضــي  العــام  مــن  نوفمــر  شــهر  يف  الكهربائيــة 
ــدو  ــارات لتغ ــات اإلم ــل مواص ــذي يؤه ــر ال ــن، األم ــري للمتعامل للتأج
علــى  النقــل  ســوق  يف  التاريخــي  التحــّول  هــذا  مــن  مهمــً  جــزءًا 

واإلقليمــي. احمللــي  املســتوين 

- جهود التدوير والتخريد
ــز  ــى تعزي ــارات عل ــات اإلم ــرص مواص ــة؛ حت ــاعيها البيئي ــار مس يف إط
جهــود وثقافــة تدويــر والتعــاون مــع الشــركاء يف هــذا اجملــال، حيــث 
تنوعــت تلــك اجلهــود لتشــمل اإلطــارات املســتهلكة خملفــات الــورش 

جانــب  إىل  اخملــردة،  اإللكرونيــة  واألجهــزة  والبطاريــات  والزيــوت 
ــز  اجلهــود التوعويــة التــي تبذلهــا الشــركة يف بيئتهــا الداخليــة لتعزي

ــاه. ــة واملي ــة الكهربائي ــيد الطاق ــتهاك وترش ــن االس ــد م ــة احل ثقاف

61,000
إطارًا

203,577
درهمًا

مالمح من جهود التدوير خالل عام 2021

عدد اإلطارات
التي جرى تخريدها

قيمة اإلطارات
التي جرى تخريدها

عدد الهواتف
المحمولة المخردة

عدد أنظمة
التحكم بالمركبات المخردة

عدد أجهزة
الكمبيوتر الشخصي المخردة

عدد األجهزة
والملحقات المكتبية المخردة
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عدد السيارات التي تم غسلها لدى ”وحدة الغسيل الجاف“

عدد المركبات الكهربائية
ضمن أسطول الشركة

169
مركبة
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جــرى  التــي  األعمــال  صعيــد  علــى  احملققــة  النتائــج  تلــك  مــع 
اإلجنــازات  ومــع  التقريــر،  هــذا  مــن  الثــاين  البــاب  يف  اســتعراضها 
أســدلت  األبــواب؛  بقيــة  يف  اســتعراضها  جــرى  التــي  املتنوعــة 
مواصــات اإلمــارات الســتار علــى عــام 2021، وقــد بــدأت فيــه بثقــة 
مرحلــة التعــايف مــن آثــار جائحــة كوفيــد-19 التــي أرهقــت االقتصــاد 
األعمــال. جمــاالت  معظــم  الســلبية  تداعياتهــا  وطالــت  العاملــي، 
ولعــل تلــك اجلائحــة -بتداعياتهــا غــري املألوفــة- قــد شــكلت دافعــً 
ــول  ــة والتح ــود الرقمن ــف جه ــً يف تكثي ــي قدم ــركة للمض ــً للش إضافي
الذكــي خلدماتهــا وعملياتهــا اإلداريــة والتشــغيلية اخملتلفــة، والتــي 
كانــت قــد بــادرت إىل تســريعها بطبيعــة احلــال يف العامــن األخرييــن، 

مبــا  اإلبداعيــة،  وقدراتهــا  املؤسســية،  مرونتهــا  تعزيــز  علــى  عــاوًة 
يجعلهــا أكــر قابليــة لتقــدمي املزيــد مــن احللــول اجلديــدة واخلدمــات 
ــًة أبضــً إزاء التقلبــات يف جمــاالت  املبتكــرة ملتعامليهــا، وأكــر حصان
عملهــا، وأشــد تنافســيًة واســتعدادًا للتحديــات املســتقبلية اخملتلفــة. 
إجنازاتهــا  لتعزيــز  بثقــة  اإلمــارات  مواصــات  تتطلــع  ذاك  وإذ 
ــا  ــق أهدافه ــام 2022، وحتقي ــة يف ع ــة واملعنوي ــباتها املادي ومكتس
االســتثمارية وفــق خطتهــا االســراتيجية الطموحــة 2025-2021، 
وأن تتكلــل مســاعيها بالنجــاح يف ترجمــة شــعار تلــك اخلطــة “لننمــو 
معــً” إىل واقــٍع ملمــوٍس ال تتوقــف ثمــاره اإليجابيــة علــى الشــركة 

وحســب وإمنــا تنعــم بهــا جميــع الفئــات املعنيــة.

معًا على طريق التعافي..
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