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محتوى هذا التقرير حـــول	هذا	التقريـــر

ــم  ي تعل ــارات ل ــركة اإلم ــن ش ــادر ع ــام 2021 الص ــل لع ــر المتكام تقري ــي ال يغط
ــي، واألداء  ا فضــًا عــن األداء المال ن ت يجي رات ــا واســت ن ارات أعمال ــادة الســي قي

ــي واالجتماعــي والحوكمــة. ئ ي ب ال

ــع أصحــاب  ــق قيمــة لجمي ــر علــى قــدرة الشــركة علــى تحقي تقري ويركــز هــذا ال
ــر  تقري ــد ال ــر والمتوســط   والطويــل. وقــد ُأِع ــى المــدى القصي المصلحــة عل
ــادئ إعداد  ــق مب ــة )IIRF( ويطب ــر المتكامل تقاري وفقــًا لإلطــار الدولــي إلعــداد ال
ــة  اجــات الجوهري ي ــع االحت ــن جمي ــى تضمي ــي تؤكــد عل ت ــة ال ــر المتكامل تقاري ال

ــة. ــة للمقارن ل ــقة وقاب ــة ومتس ــة وكامل ــة موثوق ــة بطريق ــاب المصلح ألصح

ــر  ي ــًا لمعاي ــر وفق تقري ــي ال ــتدامة ف ــوى االس ــد محت ــك، ُأِع ــى ذل ــة إل  باإلضاف
ــة  ي ئ ي ب ــر ال ي ــار األساســي ويتماشــى مــع المعاي ــر: الخي تقاري ل ــة ل ــادرة العالمي المب
ــوق  ــا س ــي وضعته ت ــا 31 وال ــغ عدده ال ب ــركات ال ــة الش ــة وحوكم واالجتماعي

ــة. ي ــأوراق المال ــي ل أبوظب

ــتدامة  ــة المس نمي ت ــداف ال ــع أه ــا م رن ــة تقري ــى مواءم ــًا عل ــا أيض ن ــرًا، عمل وأخي
ــة 2030  ــة االقتصادي رؤي ــع ال ــك م ــا وكذل ن ــوذج أعمال نم ــة ب )SDGs( ذات الصل

ــي. ــارة أبوظب إلم

ــة  ي ــة األوراق المال ئ ــات هي ب ــر مــع متطل تقري توافــق ال ــك، ي ــى ذل ــاًء عل ن وب
ــنة  ــة للس ــر المتكامل تقاري ــداد ال إع ــق ب تعل ــا ي ــة )SCA( فيم ي ــلع اإلمارات والس

.2021 ــة  ي المال

ــة  ي ــنة المال ــي خــال الس ــرًا مهمــًا عــن العــام الماض ي ــل مــا ورد أعــاه تغي ويمث
ــت،  ــك الوق ــي ذل ــلع ف ــة والس ي ــة األوراق المال ئ ــات هي ب ــًا لمتطل 2020، ووفق
ــه   ن ــم تضمي ــذي ت ــا المتكامــل مــن دون عنصــر االســتدامة، وال رن ا تقري فقــد نشــرن

ــر اســتدامة مســتقل منشــور. الحقــا فــي تقري

حدود التقرير والفترة التي يغطيها

ــم  ر 2021، مــا ل ــر و31 ديســمب اي ن ــن 1 ي ــرة مــا بي ــر الفت تقري يغطــي هــذا ال
اء  ن ــات الشــركة باســتث ي ــر مجمــل عمل تقري ــك. وتشــمل حــدود ال ــر خــاف ذل ذَك ُي
ــاري"، وهي فرع الشــركة  ــة لاســتثمار العقـ ـ ابعـ يها "ت ــق عل ابعــة يطل شــركة ت

ــاري. ــتثمار العق ــص لاس المخص

التحقق 

ــذا  ــر ه ــف عناص ل ــم مخت ــرض تقيي ــق بغ لتحق ــق ل ــج منس ا نه ــتخدمن ــد اس لق
ــف  ـ ـ ــوار جل ـ ـ ــي ل ـ ــي. ام. جـ ــه. ب أكــد منهــا، فقــد تولــت شــركة كي ت ــر وال تقري ال
ــوى  ــبة لمحت النس ــام 2021. وب ــة لع ــة المرفق ي ــات المال ان ي ب ــق ال ــة تدقي ي عمل
ــه  ــا، فقــد تمــت مراجعت رن ــوارد فــي تقري راتيجية واالســتدامة ال األعمــال واالســت

ــا. ن ــي لدي ــق الداخل ــم التدقي ــن  قس م

 عملية تحديد األهمية النسبية

مصفوفة األهمية النسبية

تأكــد مــن توافــر  ل نتواصــل باســتمرار مــع أصحــاب المصلحــة األساســيين ل
ــات  ــد الموضوع ــل تحدي ــن أج ــك م ــية، وذل رئيس ــم ال ــدث الهتماماته ــل مح ي تحل
ــة  ي ــد عمل ــا. وتعتم ــأنها وإدارته ــر بش ــداد تقاري ــركة إع ــى الش ــب عل ــي يج ت ال
ــر  تقاري ــداد ال ــار إع ــن إط ــى كل م ــا عل تبعه ــي ن ت ــة ال ــاب المصلح ــراك أصح إش
ــار  ــى معي ــة إل ــر باإلضاف تقاري ل ــة ل ــادرة العالمي ــر المب ي ــل معاي ي ــة ودل المتكامل
ــة  ــادئ الشــمولية واألهمي قــت مب بِّ إشــراك أصحــاب المصلحــة - AA1000. وُط

ــة. ي ــوال العمل ــتجابة ط ــبية واالس النس

ــتقل  ــاري مس ــاعدة استش ــاه بمس ــبية أدن ــة النس ــة األهمي ــت مصفوف ووِضع
ــد  ــة. وق ــاب المصلح ــراك أصح ــة إلش ــاملة ودقيق ــة ش ــى ممارس ادًا إل ن ــت واس
ــوي األيمــن  ــع العل رب ــى الموضوعــات المذكــورة فــي ال ــار عل ي وقــع االخت
ــات  ب ــة متطل ي ب ل ت ــك، ول ــى ذل الشــركة. باإلضافــة إل ــَة ب ــر صل ارهــا األكث ب اعت ب
ــز  تركي ال مجــال  مــع  ومواءمتهــا   2021-2023 لأعــوام  ا  ن ت يجي رات اســت
ــات  ــًا موضوع ــت أيض ن ــدة، ُضمِّ ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم راتيجي لدول ــت االس
ــتدامة"  ــات االس ــي وممارس ئ ي ب ــر ال ــمول" و"األث ــوع والش ن ت ــرص وال ــؤ الف "تكاف

ــا. ن ــة األساســية لدي ارهــا جــزء مــن الموضوعــات الجوهري ب اعت ب

GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-45, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-(
 48, GRI 102-49, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53,

)GRI 102-54, GRI 102-56, G7, G8, G9

الداخلييــن  للتشــاور مــع أصحــاب المصلحــة  ونتيجــًة 
والخارجييــن، خضعــت قائمــة موضوعاتنــا الجوهريــة 
ــن:  ــن إضافيي للتحديــث فــي عــام 2021 لتشــمل مجالي

"ممارســات المشــتريات" و"التدريــب والتطويــر":

الموضوع ذو األهمية النسبية للشركةالبند
األداء االقتصادي1

أخالقيات العمل2

الصحة والسالمة المهنية3

رفاهية العمالء4

رعاية المجتمع5

العمل مقابل أجر6

تكافؤ الفرص والتنوع والشمول8

ر البيئي وممارسات االستدامة9 األث

ممارسات المشتريات10

التدريب والتطوير11

ــع  ــا م ن ــة لدي ــاب المصلح ــة أصح ــر قائم تقري ــن ال ــس م ــم الخام ــن القس  ويتضم
ــم. ــة معه ــراك المتوافق ــرق اإلش ط

مصفوفة المخاطر

ــب  ــر. ويج تقري ــن ال ــزأ م تج ــزءًا ال ي ــا ج ــاح عنه ــر واإلفص ــم المخاط ــكل تقيي يش
ــة  ــدرة المؤسس ــى ق ــر عل ــد تؤث ــي ق ت ــر ال ــل المخاط ــر المتكام تقري ــاول ال ن ت أن ي

ــا. ــة معه ــل المؤسس ــة تعام ــة وكيفي ــق القيم ــى تحقي عل

ــا  ن ــن أصول ــل م ــكل أص ــة ل ــة والخارجي ي ــر الداخل ــن المخاط ــا كًا م ــد حددن  ولق
يرهــا.  أث ت المخاطــر وحجــم  ــة وقــوع  ي احتمال ــى  إل ــا  ارن ي اخت ا فــي  ندن واســت
ــر  تقاري ــة النســبية إلطــار إعــداد ال ــق باألهمي ــدأ التوجيهــي المتعل ومراعــاًة للمب
ــًا،  ي ــي يكــون احتمــال وقوعهــا ضئ ت ــا أيضــًا المخاطــر ال ن ــة، فقــد ضمَّ المتكامل

ــا.  ن ــى أدائ ــة عل ــب وخيم ــا عواق ــون له ــن أن يك ــن يمك ولك

حول هذا التقرير

مسؤولية مجلس اإلدارة

ــه  زاهت ــر ون تقري ته عــن ضمــان تكامــل هــذا ال ي ــس اإلدارة بمســؤول يقــر مجل
ــائل  ــادل المس ــكل ع ــل بش ــا تمث ــح عنه ــات المفص ــى أن المعلوم ــد عل ويؤك
ــى  ــق إل ــر بشــكل دقي تقري ــى رجــوع ال الشــركة وعل ــة المتعلقــة ب الجوهري

ــة. ــر المتكامل تقاري ــداد ال ــي إلع ــار الدول اإلط

البيانات المستقبلية

ــر مــن العوامــل  ي ــن نظــرًا للكث يقي لية علــى عــدم ال ــات المســتقب ان ي ب تنطــوي ال
ــركة.  ــا الش ــل فيه ــي تعم ت ــة ال ئ ي ب ــى ال ــر عل ــأنها أن تؤث ــن ش ــي م ت ــة ال الخارجي
أو  ية  ل المســتقب اتهــا  ان بي ــث  بتحدي ــزام  ت ال أي  الشــركة  تتحمــل  ال  ــه،  ي وعل
ــن  ي ــه القوان ــا تقتضي اء م ن ــتث ــة باس ل ــة المقب ي ــنة المال ــال الس ــا خ مراجعته
ــي  ــل ف ــاه، ال يدخ ــر أع ــا ُذِك ــى م ــاًء عل ن ــرًا، وب ــا. وأخي ــول به ــح المعم لوائ وال
ـات  ان ي ب ــذه ال داء رأي حـول هـ ـ ــا إب ـ ن ــي لدي ـ ــق الداخل ـ ــق التدقي ـ ـ نطاق عمل فري

ية. ل المســتقب

 المالحظات والتعليقات

ذا  ـ ـول هـ ــات حـ ـ يقـ ـات وتعل ــارات أو ماحظـ ـ ــال وجود أي استفسـ ـ ــي حـ ـ فـ
ا: ـل معن ــى التواصـ ـ ــر، يرجـ ـ ـ تقري ال

investor.relations@edcad.ae ريد اإللكتروني:   ب ر ال عب

 +971 2 5027 207 الهاتف:   

متوسطةأهمية آثاراالستدامة لدينا

مرتفعة

ينا
لد

ة 
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األداء االقتصادي

الصحة والسالمة 
المهنية

رفاهية العمالء

رعاية المجتمع

األثر البيئي وممارسات االستدامة )بما في 
ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة(

العمل مقابل أجر

تكافؤ الفرص والتنوع 
والشمول

التسويق ووضع الملصقات

أخالقيات العمل

ممارسات المشتريات

عدم التمييز )بما 
في ذلك التنوع(

أمن البيانات
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الرسائــــل
)GRI 102-14, GRI 102-32, G3(

ــيارات  ــادة الس ــم قي ــارات لتعلي ــركة اإلم ــر ش تفتخ
بمــا تــم انجــازه فــي عــام 2021 ومــا حققتــه مــن 
نمــو مســتمر فــي إجمالــي أرباحهــا وتطورهــا مــن 
الناحيــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.

المهــارات الازمــة  ــدًا ب ــًا جدي ب ــا 97,249 طال  وفــي عــام 2021، زودن
ــن  ــا ٪18 ع ــادة قدره زي ــارات، ب ــرق اإلم ــبكة ط ــي ش ــان ف أم ــل ب تنق ل ل
ــة  ــن الجائح ــم ع ناج ــاد ال ــد الكس ــاط بع ــش النش ــابق، إذ انتع ــام الس الع
ــبة 31.24٪  ــح بنس رب ــي ال ــع صاف ــك، ارتف ــًة لذل يج ت ــام 2020. ون ــي ع ف
ــبة  ــرادات بنس ــو اإلي ــع نم ــي م ــم إمارات ــون دره ي ــى 168 مل ــل إل ليص

ــي. ــون درهــم إمارات ي ــى 260 مل ٪8.00 إل

ــي  ــي واالجتماع ئ ي ب ــز األداء ال ــى تعزي ــا عل ن ــك، عمل ــى ذل ــة إل باإلضاف
ئــي،  ي ب ــد ال والحوكمــة فــي عــدد مــن المجــاالت الهامــة. وعلــى الصعي
ــا  ــا. كم ن ــة لدي ي ئ ي ب ــام اإلدارة ال ــهادة ISO 14001 لنظ ــى ش ــا عل ن حصل
ــوع واإلنصــاف والشــمول  ن ت ال ــادرات المتعلقــة ب ــد مــن المب ــا المزي قدمن
ــر علــى رأس  تدريــب والتطوي ــا ال ن ــة وجعل علــى مســتوى القــوى العامل
ــا  ــري. وكم ــال البش ــرأس الم ــة ب ا المتعلق ن ت راتيجي ــت ــي اس ــا ف ن ات أولوي
ــا  ن ات ــا مــن أولوي ن ــا المتكامــل لعــام 2020، فقــد جعل رن ــا فــي تقري ن اول تن
ــا، ونخطــط لوضــع الصيغــة  ن ترســيخ االســتدامة فــي نمــوذج أعمال
ــع  رب ــة ال ــول نهاي ا المتعلقــة باالســتدامة بحل ن ت راتيجي ــة الســت ي النهائ

ــدة. ــادرات الجدي ــن المب ــدد م ــًة بع ــام 2022 مصحوب ــن ع ــي م ان ث ال

ــي  ت ــية ال رئيس ــات ال ــتجابة لاتجاه ــي االس ــريعًة ف ــركة س ــت الش وكان
ــورات  ــمل التط ــي تش ت ــية، وال ــا األساس ن ــى أعمال ــد عل زاي ــر مت ي أث ــا ت له

ــي.  ــر المناخ ــر التغي ــريعة وخط ــة الس ي التقن

قطاع التنقل يتطور ديناميكيًا

ــة  ــات الرقمي ي التقن ــًا ب ــر مدفوع ي ــرة تحــول كب ارات بفت  يمــر قطــاع الســي
ــا  رابعــة. ويعتمــد نجاحن ــة ال اعي ــورة الصن ث ناشــئة مــن ال ــة ال ي ل التحوي

عــام 2021 هــو عــام آخــر مــن  اإلنجــازات المذهلــة 
ــت  ــة المتحــدة، فقــد احتفل ــة اإلمــارات العربي لدول
األمــة بسلســلة مــن اإلنجــازات الرئيســية البــارزة 
التــي عــززت مكانتهــا بوصفهــا إحــدى أكثــر الــدول 
إبداعــًا وتطبيقــًا للتفكيــر االستشــرافي فــي العالم.

ــة  ــة عربي ــل دول ــن قب ــة م ــة ناجح ي ــة فضائ ــك أول مهم ــمل ذل ــد ش وق
ــة فــي  ــة فــي أول محطــة للطاقــة النووي ــات التجاري ي ــدء العمل ، وب
ــي ، وهــي  ــي ، واســتضافة معــرض إكســبو 2020 دب ــم العرب العال
ــي فــي  ــم فيهــا اســتضافة المعــرض الدول ت ــي ي ت ــى ال المــرة األول
ــهر  ــي ش ــام ف ــوج الع ــا ُت ا. كم ــي ــوب آس ــا وجن ــط وإفريقي ــرق األوس الش
ــث  ــدة ،حي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي لدول ــل الذهب اليوبي ر ب ــمب ديس
ــذ  ــار من ــدم واالزده ــن التق ــا م ــرور 50 عاًم ــبة م ــة بمناس ــت الدول أحتفل
ــان. كمــا  ــن ســلطان آل نهي ــد ب أسســها صاحــب الســمو الشــيخ زاي
ادتهــا الحكيمــة   ــة المتحــدة مدفوعــة بقي قطعــت اإلمــارات العربي
ــر ، ووضعــت األســس  ــًا  وبشــكل ملحــوظ فــي وقــت قصي شــوًطا طوي
 2071 ــة  المئوي بخطتهــا  مسترشــدة   ، القادمــة  ــا  عاًم للخمســين 

ــادئ الخمســين. ومب

النجاحــات لشــركة اإلمــارات لتعليم   وكان عــام 2021 أيضــًا عامــًا زاخــرًا ب
ــع أصحــاب  افــع لجمي ــق من ــت تحقي ــي واصل ت ارات وال ــادة الســي قي
ــرادات  ــز مركزهــا المالــي الســليم. وقــد شــهدت اإلي المصلحــة مــع تعزي
ــون درهــم إماراتــي فــي  ي ــد 260 مل ــد عن الســنوية مســتوى ارتفــاع جدي
ــادة عــدد الطــاب  عــزى ذلــك بصــورة رئيســية إلــى زي ــة، وُي الســنة الماضي
ــب  ــد صاح ــًا. وق ب ــم 97.249 طال ــغ عدده ل ــع ٪18 إذ ب ــجلين بواق المس
ــت  ــح إذ بلغ رب ــش ال ــي هام ــي صاف ــع ٪10 ف ــادة بواق ــاع زي ــذا االرتف ه
ــى 168.01  ــادة صافــي الدخــل إل ــى زي نســبته ٪64.59، ممــا أدى إل
ــام 2020.  ــة بع ــع ٪32.62 مقارن ــنة بواق ــي للس ــم إمارات ــون دره ي مل
راتيجية  ــذ الشــركة لخطتهــا االســت ــى تنفي ــًا عل ي ــج دل ائ ت ن وتعــد هــذه ال

ــالتها. ــركة ورس ــة الش ــع رؤي ــى م ــا يتماش ــًا بم ام ــذًا ت تنفي

رسالة رئيسنا التنفيذي  كلمة رئيس مجلس إدارتنا
ــريع  ــر الس ي ــع التغي ــتمر م ــف المس ــى التكي ــركة عل ــتقبلي كش المس

ــه. ــور حدوث ف

ــي  ــة ف ل ــة المتمث ــات الفرعي ــي القطاع ــر ف ــك التغيي ــواًء كان ذل  وس
ــر  ــرة التغيي ي رامــج، أو االتصــال، فــإن وت ب ــع، أو الخدمــات، أو ال ي التصن
ــي يعتمــد  ت ــب أن تتطــور المؤسســات ال تنقــل تتطل داخــل قطــاع ال
ــكار إذا أرادت  ت نمــوذج أعمالهــا عليهــا وفقــًا لذلــك وأن تعمــل علــى االب
ــن  ــى تضمي ــا عل ن ــار، عمل ب ــي االعت ــك ف ــع ذل ــع وض ــار. وم ــاء واالزده بق ال
ــوام 2021-2023.  راتيجية لأع ــت ــا االس ن ــن خطت ــزءًا م ــون ج ــكار ليك ت االب
ــر  ــث والتطوي لبح ــي ل ــم داخل ــاء قس ــة إلنش ــر الازم ــا األط ــد وضعن ولق

ــي. ــل الذك تنق ــاع ال ــراق قط ــو اخت ــة نح ــتثمار موجه راتيجية اس ــت واس

ــات  ي لتحل ــات" ل ان ــركة "بي ــع ش ا م ن ــراكت ــر بش ــك، نفتخ ــياق ذل ــي س  وف
ــات فــي إطــاق أول مخطــط  ان ي ب ــات ال ي ــة وتحل ي ــة المكان الجغرافي
ــاس.  ــرة ي ــي جزي ــي، ف ــارة أبوظب ــي إم ــائق ف ــدون س ــرة ب ارات األج ــي لس
مــن  مــدرب  مســؤول  "روبوتاكســي"  ارة  ســي كل  تشــغيل  ــى  ويتول
ارات األجــرة. وســنواصل  ــن ســي الشــركة لضمــان الســامة علــى مت
ــارز فــي هــذا  ــدور ب ــام الشــركة ب ــرات لضمــان قي تخصيــص المــوارد والخب
ــع. ــاق أوس ــى نط ــة عل ــي المنطق ــارات أو ف ــي اإلم ــواًء ف ــور، س التط

والــدورة   2050 المناخــي  للحيــاد  اإلمــارات  مبــادرة 
)COP26( األطــراف  لمؤتمــر  والعشــرين  السادســة 

ــراف  ــر األط ــة مؤتم ــل قم ــدة قب ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــت دول ن أعل
ــة في  ــر 2021  أنهــا ســتصبح أول دول ــاخ COP26 فــي نوفمب ــر المن لتغي
الوصــول إلــى صافــي  ــزم ب ت ل ــا ت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
ــل حقيقــة اســتضافة مؤتمــر  ــول عــام 2050. وتمث ــة بحل ــات صفري بعاث ان
ــى  ــًا آخــر عل ي األطــراف )COP28( فــي اإلمــارات فــي عــام 2023 دل

ــي ــل المناخ ــادة العم ــي قي ــة ف ــي الدول تفان

ــوات  ارات الخط ــي ــادة الس ــم قي ي ــارات لتعل ــركة اإلم ــذ ش ــا تتخ ــن هن  وم
ــا بشــكل كامــل لدعــم تعهــد صافــي انبعاثات  ن لمواءمــة نمــوذج أعمال
ــتدامة  ــر اس ــركة أكث ــى ش ــال إل ــون باالنتق تزم ــن مل ــة2050 . نح صفري
ــا.  ن ات بعاث ــل ان ي ــى العمــل المناخــي مــن خــال تقل ــز عل تركي مــع ال
ــيوضح  ــا س ــا كم ن ــق مهمت ــات لتحقي ي ــدث التقن ــكار وأح ت ــخر االب سنس
ــي  ــة ف ــتهاك الطاق ــض اس ــي خف ــل ف الفع ــا ب ــد بدأن ــر ، فق ــذا التقري ه
ــات  ــن المركب ــر م ي ا الكب ن ــطول ــل أس ــة تحوي ي ــري عمل ــا تج نم ــا بي ن ي ان مب
ــول عــام 2026. ــة بحل ي ــة وســتكتمل العمل ئ ي ب ل ــات صديقــة ل إلــى مركب

ــووي  ن ــكار واالســتدامة جــزًءا مــن الحمــض ال ت ــم االب ــت مفاهي كان
ر  1971  ــمب ــي ديس ــها ف ــذ أسس ــدة من ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم لدول
ــع  ــان. و م ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــمو الش ــب الس ــه صاح ــور ل المغف
ــي حققــت ،  ت ــا علــى اإلنجــازات المبهــرة ال ــا بمــرور 50 عاًم ن احتفال
ــا  ــام بدوره ــى القي ارات إل ــي ــادة الس ــم قي ي ــارات لتعل ــركة اإلم ــع ش تتطل

ــتقبل. ــارات المس ــاء إم ن ــي ب ف

ا  ن ــراكت ــا ش ــا وعززن ن ــروض خدمات ــع ع ــى تنوي ــا عل ن ــام، عمل ــال الع وخ
ــرق.  ــى الط ــامة عل ــين الس ــي لتحس ــة أبوظب ــع حكوم راتيجية م ــت االس
ا لتشــمل  ن ات ي ــدء بتوســيع عمل ب ل ا األســاس ل ن وفــي الوقــت نفســه، أرســي
ــية  رئيس ــدن ال ــدة والم ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــرى ف ــارات األخ اإلم

ــي. ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ف

استشراف المستقبل

ــة  تنمي ا فــي المســاهمة فــي ال ن ت ي ــا لمســؤول انطاقــًا مــن إدراكن
ــادة  ــة قي راتيجية مــع رؤي ــا االســت ن ات ــا بمواءمــة أولوي ــة ، قمن ي الوطن

ــة المتحــدة، ــة اإلمــارات العربي دول

ــة  ــه الدول ــق لتوج ــة طري ــارات 2071 خارط ــة اإلم ــة مئوي ــل خط إذ تمث
ــاعد  ــا تس ــم، فإنه ــن ث ــة. وم ــًا القادم ــين عام ــدة الخمس ــدار م ــى م عل
ــتدامة  ــة مس ــق قيم ــو خل ــاص نح ــاع الخ ــركات القط ــه ش ــي توجي ف
ــال المســتقبل ودعــم الهــدف  ــة األجــل واالســتثمار فــي أجي ل طوي
ــة فــي  ــح أفضــل دول ــل فــي أن تصب ــة والمتمث ــذي تنشــده الدول ال

ــول عــام 2071. ــم بحل العال

راتيجية للشــركة المتعلقــة بســعادة  ــز االســت الذكــر أن الركائ ــر ب جدي
الســوق واالســتدامة  ــز فــي األعمــال والتوســع ب ــن والتمي ي المتعامل
ــكار والشــراكات مــن شــأنها كلهــا أن تدعــم وبشــكل مباشــر  ت واالب
ــارات  ــة اإلم ــة مئوي ــن خط ــة ع بثق ــة المن راتيجية األربع ــز االســت الركائ
ــاز  ــم ممت ي ــر تعل ــى المســتقبل وتوفي ــز عل تركي ال ــة فــي  ل والمتمث
ــعور  ــان ش ــكار وضم ت ــى االب ــم عل ــوع قائ ن ــي مت ــاد معرف ــق اقتص وخل

الســعادة وضمــان تماســكه. ــي ب المجتمــع اإلمارات

ا  ن ت راتيجي ــزًة أساســيًة الســت ــات المتقدمــة ركي ي ــي التقن ن ب  ويشــكل ت
ــر  ــاء شــركة أكث ن ــى ب ــع إل النمــو المســتقبلي، إذ نتطل المتعلقــة ب
ــل  تنق ــاع ال ــى قط ــر عل ــع أن يؤث ــراب المتوق ــتعدادًا لاضط ــًة اس مرون
ــي  ــتدامة ف ــع االس ــك، نض ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف ــنوات القادم ــي الس ف
ــة  ــع حماي ــي م ــل المناخ ــم العم ــيكون دع ــا. وس ن ــوذج أعمال ــم نم صمي
ــاذ  ــة اتخ ي ــم عمل ــي صمي ــا ف ــا ومجتمعن ن ــا وموظفي ن ــح عمائ مصال
ــا  بذله ــي ن ت ــود ال ــتقبل. والجه ــي المس ــا ف ن راتيجي لدي ــت ــرار االس الق
ــيدعمها  ــا س ن ــة لدي ــاب المصلح ــع أصح ــتدامة لجمي ــة مس ــق قيم لخل
ــا  ن ــة لدي ــور الحوكم ــان تط ــوات لضم ــذ خط ــوي ونتخ ــة ق ــار حوكم إط

ــية. ــات المؤسس ــل الممارس بأفض

ــل  ــر المتكام ــدم التقري ــعدني أن أق ــار، يس ب ــن االعت ــك بعي ــذ ذل ــع أخ وم
ــدم  ــى التق ــوء عل ــلط الض ــذي يس ــركة وال ــن الش ــادر ع ــام 2021 الص لع
ــى  ــة، باإلضافــة إل ــي عشــر شــهرًا الماضي ــاه خــال االثن ــذي أحرزن ال

ــة. ــوام القادم ــات لأع التوقع

ر بثمن قدَّ  ولكم جزيل الشكر على دعمكم الذي ال ُي

خليفة الرميثي
رئيس مجلس اإلدارة

خالد الشميلي
الرئيس التنفيذي باإلنابة

شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع 7نحو نمو مستدام وذكي تقرير متكامل 2021 6



حاصلة على شهادة األيزو   
14001

مركبات خفيفة صديقة للبيئة
 100%    50%
بحلول عام بحلول عام 
2026   2023 

فرع مدينة زايد الجديد
وفقًا لتصنيف بيرل 1

%100 بال ورق 
بحلول عام 2023

الذكاء االصطناعي في مجال إعداد التدريب واختبارات 
القيادة

االستدامة في تقديم خدمات التعليم والتدريب 
لتقليل البصمة الكربونية

تقنيات التدريب الحديثة

الكفاءات المهنية والمؤهالت التدريبية للمدربين 
ولمدارس تعليم القيادة

الوعي والتثقيف المروري

الربط بين التدريب وهندسة المرور فيما يتعلق 
بسلوك السائقين على الطريق والمخالفات المرورية

التنقل البديل و المستدام

الســيارات ش.م.ع،  لتعليــم قيــادة  شــركة اإلمــارات 
المــزود  هــي   ،2000 عــام  فــي  تأسســت  والتــي 
ــي  ــم الســائقين فــي إمــارة أبوظب ــد لخدمــة تعلي الرائ
والمعهــد الحصــري لإلمــارة لخدمــات ما قبــل الحصول 

ــادة. ــة القي ــى رخص عل

ــة  ـ ئ ــع الهي راتيجية م ــت ــراكًة اس ــركة ش ــت الش ــها، أقام ــذ تأسيس ومن
ــا إدارة  ــت تديره ــي كان ت ــويرود(، وال ــرق )سـ ــويدية للطـ ــة السـ ـ ي الوطن
ــر  ــل التطوي ــن أج ــام 2018، م ــى ع ــام 1983 إل ــن ع ــويدية م ــل الس النق
ــة. ــر العالمي ــًا للمعايي ــا وفق ــتمر لمناهجه ــين المس ــي والتحس األول

ــائقين  ــل الس تأهي ــب ل تدري ــر ال ــى معايي ــتمرار أعل ــركة باس ــدم الش وتق
ــط  ــارة وس ــي اإلم ــرق ف ــى الط ــن عل ــل اآلم تنق ــم ال ــدًا لدع ــًا جي تأهي

ــة. ــة الحضري تنمي ــريع وال ــكاني الس ــو الس النم

ــة جــودة مشــتركة مــع شــرطة أبوظبــي بهــدف  وشــكلت الشــركة لجن
ــارة.  ــن اإلم ي ــع قوان ــة م ي ب تدري ــا ال اته ــا ومنهجي رامجه ــق ب ــان تواف ضم
ــك، فــإن الشــركة هــي المســاهم األساســي فــي  عــاوًة علــى ذل
ــة  ــاهم بصف ــي وتس ــي أبوظب ــرق ف ــى الط ــامة عل ــم الس ي ــة تعل لجن
ــات  ــال المدخ ــن خ ــل )ITC( م ــل المتكام ــز النق ــي مرك ــة ف منتظم

ــة.  ي الفن

لمحة عن الشركة 

	مـــن	نحــــن
GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-10, GRI 102-12, GRI 102-(

)13, GRI 102-16, GRI 102-18

ــق مــع  ــة، تعمــل الشــركة اآلن بالتعــاون الوثي ــق هــذه الغاي ولتحقي
ــنوات  ــدة للس ــتركة جدي ــتراتيجية مش ــالق اس ــي إلط ــرطة أبوظب ش
ــر  ــى توفي ــدف إل ــة وته ــة الدول ــى خط ــتند إل ــة، تس ــس المقبل الخم
طــرق أكثــر أمانــًا مــن خــالل إجــراء مختلــف الدراســات وتدشــين 
المحــاور  علــى  االســتراتيجية  هــذه  وُتبنــى  المبــادرات.  مختلــف 

الرئيســية التاليــة:

األرقام المالية الرئيسية

اإليرادات 
260.09 مليون 

األرباح الصافية 
168.00 مليون 

هامش الربح 
 64.59%

الموجودات
911.65 مليون 

المطلوبات 
106.11 مليون 

أبرز النقاط المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة

تمثيل المرأة
%30   %17

2023   2021
دورة القيادة الصديقة للبيئة

تم تدريب 16 معلمًا 
لدى الشركة

سيتم دمج القيادة البيئية في النهج التدريبي 
الخاص بالشركة ابتداًء من عام 2022 

+10,000 ساعة 
عدد ساعات تدريب الموظف للعام

 2021

نسبة الديون إلى األصول 
4.66%

التدفق النقدي الحر 
173.80 مليون

حقوق الملكية 
805.54 مليون

القيمة السوقية اإلجمالية 
1,894.49 مليون

لمحة موجزة عن الشركة 

مواقعنا
ا الرئيسي في أبوظبي	  يقع مقرن
ــغ 	  ل ب ــن، وت ــي والعي أبوظب ــة  ن ــيان، فــي مدي ـ رئيسـ فرعــان 

ــع علــى  ــر مرب 417,600 و321,549 مت ــًا  ب مســاحتهما تقري
التوالــي

خمسة فروع فرعية	 
ــة عــام 2022 	  ــول نهاي ــد بحل ــة زاي ن الــث فــي مدي فــرع رئيســي ث

ــة( )ســيحل محــل احــد الفــروع الفرعي

الموارد البشرية
يبلغ إجمالي عدد الموظفين486 موظفًا 	 
30 جنسية	 
 %17 نسبة تمثيل اإلناث	 
 %5 معدل الدوران الوظيفي	 

العمالء
97,249 طالب جديد في عام 2021	 
ر من 80,000 خريج في السنة في المتوسط 	  أكث
ــن )80% 	  ــة جــدًا مــن الوافدي ي ــي، مــع نســبة عال ســكان أبوظب

ــًا( ب تقري
رائدة	  عماء من الشركات ال

األسطول
ارة	  ا من 386 سي ن تألف أسطول ي
ارية،   	  ارة، 32 دراجة ن التفصيل: 302 سي ب

ــة ل ثقي ــات  ي آل  9 ــة،  ل ثقي ــة  حافل  19 ــة،  ل ثقي شــاحنة   24  

 المنهاج الدراسي
ية  	  ادية دول تم وضعه باالشتراك مع جهات قي

ا( وروســب )ســويرود 
ــة، 	  األردي ــة،  زي ي اإلنجل ــة،  )العربي لغــات  بخمــس  متوفــر 

باشــتو( ال ــة،  الماالياالمي

المشهد التنظيمي
مرخصة من وزارة االقتصاد	 
 	  )ADX( مدرجة في سوق أبوظبي لأوراق المالية 

DRIVE ــهم  ـ السـ ــز  ـ برمـ
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التغيير في هيكل الملكية

الشركة	العالمية	القابضة

وُتعــد   1998 عــام  فــي  القابضــة  العالميــة  الشــركة  تأسســت 
ــعى  ــة، وتس ــوًا بالمنطق ــة نم ــركات القابض ــر الش ــن أكث ــدة م واح
هــذه الشــركة المدرجــة بســوق أبــو ظبــي لــألوراق الماليــة، تماشــيًا 
ــادرات  ــن مب ــة م ــذ مجموع ــو تنفي ــي 2030، نح ــة أبوظب ــع رؤي م
االســتدامة واالبتــكار والتنــوع االقتصــادي علــى مســتوى الكيانات 
أنشــطة  وتنــدرج  المائــة.  عددهــا  يتخطــى  التــي  لهــا  التابعــة 
الشــركة العالميــة القابضــة ضمــن تســع شــرائح أساســية تتألــف مــن 
ــة، واألطعمــة والمشــروبات  ــة الصحي ــة، والرعاي ــارات، والزراع العق
والتوزيــع، والمرافــق، والصناعــات وتقنيــة المعلومــات واالتصاالت، 

ــوال. ــه، ورؤوس األم ــة والترفي ــارة التجزئ وتج

	مجموعة	ملتيبالي

شــركة  باســم  الســابق  فــي  )المعروفــة  ملتيبــالي  مجموعــة 
ملتيبــالي لالستشــارات التســويقية( هــي شــركة قابضــة تأسســت 
بإمــارة أبوظبــي تســتثمر فــي محفظــة مــن األعمــال المتنوعة ذات 
العائــد المرتفــع داخــل اإلمــارات وخارجهــا وتعمــل علــى تنميتها عن 
طريــق زيــادة اإليــرادات أو عــن طريــق عمليــات االســتحواذ والدمــج 
)النمــو العضــوي وغيــر العضــوي( كمــا تعمــل مجموعــة ملتيبــالي 
وفــق نظــرة مســتقبلية استشــرافية حيــث تضــخ اســتثماراتها فــي 
ــا جــروب،  ــي تتضمــن امروفي ــد مــن القطاعــات بكياناتهــا الت العدي
وتتضمــن  وييلدمــو.  وفايرفــالي،  الخارجيــة،  لإلعالنــات  وفيــوال 
مجموعــة المســاهمين الرئيســيين بمجموعــة ملتيبــالي كل مــن 

ــة القابضــة وانفنيتــي ويــف القابضــة. الشــركة العالمي

ــر  خضــع هيــكل المســاهمين فــي الشــركة لتغيي
مهــم عــن الســنة الماليــة الســابقة. فــي عــام 2020، 
كان المســاهم الرئيســي فــي الشــركة هــو القابضــة 
ــهمها.  ــن أس ــك ٪36.70 م ــت تمتل ــي كان ش م ع، الت
ــارًا مــن 31 ديســمبر 2021، أصبــح المســاهم  واعتب
الدوليــة  الشــركة  هــو  الشــركة  فــي  الرئيســي 
ــك ٪48 مــن خــالل شــركة  ــي تمتل القابضــة )IHC( الت
تركــز  والتــي  لهــا  التابعــة  ملتيبــالي  مجموعــة 
ــو  ــاهم ه ــر مس ــي أكب ــا. وكان ثان ــى التكنولوجي عل
شــركة الظبــي لالســتثمار ش.م.ع. حيــث إنهــا تمتلــك 

ــركة ــهم الش ــن أس ٪14.10 م

نسبة	%	الملكيةكبار	المساهمين
%36.75سبرانزا*

%14.10الظبي	لالستثمار	

%11.25مجموعة	ملتيبالي

*سبرانزا هي ملكية فردية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة ٪100 لمجموعة ملتيبالي

يمتلك كبار المساهمين ٪62.1 من إجمالي 
األسهم موزعة على النحو التالي:
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أماكن تواجدنـــا

تحديث			0	: 
فــي إطــار ســعينا نحــو مواصلــة تحســين تجربــة المتعامليــن، فقــد شــرعنا فــي إنشــاء فــرع رئيســي جديــد بقيمــة 22 
مليــون درهــم إماراتــي فــي مدينــة زايــد )منطقــة الظفــرة( فــي أغســطس 2021 ومــن المقــرر االنتهــاء منــه بحلــول 

نهايــة عــام 2022.

مساحة	األرض		
115,223 مترًا مربعًا

جزيرة دلما

غياثي

المرفأ

العين
السلع

أبوظبي

مدينة زايد

النوع:
المقر الرئيسي

عدد	الموظفين
346

الخدمات:
التدريب النظري والعملي، االمتحان النظري 

وإختبار الساحة

النوع:
فرع الرئيسي

عدد	الموظفين
127

الخدمات:
التدريب النظري والعملي، االمتحان النظري 

وإختبار الساحة

النوع:
الفروع الصغيرة
عدد	الموظفين

8
الخدمات:

التدريب النظري وإختبار النظري وإختبار 
الساحة

النوع:
الفروع الصغيرة
عدد	الموظفين

5
الخدمات:

التدريب النظري وإختبار النظري وإختبار 
الساحة
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دورات ما قبل الترخيص	 
دورة تدريبية على المركبات الخفيفة	 
دورة تدريبية على الدراجات النارية	 
دورة تدريبية على الباص الخفيف	 
دورة تدريبية على المركبات الثقيلة	 
دورة تدريبية في الحافالت الثقيلة	 
دورة تدريبية في اآلليات الثقيلة	 
دورة تدريبية على اآلليات الخفيفة	 

دورات ما بعد الترخيص	 
تدريب قائدي حافالت المدارس	 
تدريب مشرفي حافالت المدارس	 
تدريب القيادة في الصحراء	 
قيادة مركبات دفاعية ثقيلة	 
قيادة حافالت دفاعية ثقيلة	 
قيادة دراجات بخارية ثقيلة	 
تدريب القيادة في الصحراء	 

دورات تدريبية تخصصية ومصممة لتلبية احتياجات العمالء	 
تدريب مشغل الرافعات	 
دورة الوعي بالقيادة اآلمنة	 

مبادئ أعمالنــــا

ــاهمة  ــي المس ــا ف ـً ــيارات دورًا هامـ ـ ــادة السـ ـ ـ ــم قي ـ ــارات لتعليـ ـ ــركة اإلمـ ـ ــب شـ ـ ــع تلعـ تضطل
ــين  ــال التحسـ ــن خـ ــدة مـ ــة المتحـ ــارات العربيـ فــي تحســين الســالمة علــى الطــرق فــي دولــة اإلمـ
ــا باإلضافـة إلـــى مشـاركتنا النشـــطة والفعالـة فـــي مبـادرات  ـ ــادة لدين ـ ــج القي ــتمر لمناهـ المسـ
ــة المتحـدة.  ــة اإلمارات العربيـ ــركائنا فـــي دولـ ــرق إلـــى جانـــب شـ ــامة علـــى الطـ ــم والسـ التعليـ
ــا فـي كل خطـوة مـن  ــا التـي نسـعى جاهديـن لدمجهـ ـ ــاس لمبـادئ أعمالن ــذا يشـــكل األسـ وهـ

تراتيجية.  ــا االسـ ـ ــا وقراراتن ـ عملياتن

الرؤية
أن نكــون الشــركة الرائــدة اقليميــا فــي التعزيز والمســاهمة 

لجعــل الطــرق أكثــر أماًنا.

الرسالة
العمــل بكفــاءة وفعاليــة نحــو التعزيــز والمســاهمة لجعــل 
الطــرق أكثــر أماًنــا مــن خــالل االبتــكار والتعــاون واالســتثمار 

فــي التقنيــات الحديثــة ونمــاذج التشــغيل الذكيــة.

القّيم
المسؤولية االجتماعية	 

العمل بنزاهة	 

التركيز على النتائج	 

تضمين أصحاب المصلحة	 

االبتكار	 

ــة لضمـان  ـ بي ــدورات التدري ـ ــة متنوعـة مـن ال ــيارات مجموعـ ــادة السـ ـ ــم قي ـ ي ــارات لتعل ــركة اإلمـ ُتقدم شـ
ــرق. ينقسـم  ــق السامة علـــى الطـ ـ ــية لتحقي ــات األساسـ ـ ب ــا والمتطل ـ ن ــات عمائ ــع احتياجـ ـ ــة جمي ـ لبي ت

تلمة. ــة المسـ ــوع الرخصـ ـ ــاًء علـى ن ـ ن ــة ب ــية، مصنفـ ــات رئيسـ ـ ــا التدريبـــي إلـــى ثاث فئ ـ برنامجن

مجموعة الخدمات المقدمة

شركاتنا التابعة

ــادة الســيارات %100 مــن شــركة "تابعــة لالســتثمار العقــاري"،  ــم قي ــك شــركة اإلمــارات لتعلي تمتل
وهــي شــركة قابضــة تأسســت فــي عــام 2017 لتكــون أداة لالســتثمار فــي فئــة األصــول العقاريــة، 

وفقــًا الســتراتيجية تخصيــص األصــول المطبقــة بالشــركة.

 واليوم تمتلك الشركة مبنى فخم واحد في جزيرة السعديات في أبوظبي.

حجم	العقار
6,306.22 متر مربع

عدد	الشقق:	
 70

إجمالي	الدخل	من	القيم	
اإليجارية	لعام			0	 

8,930,000 درهم
		 معدل	اإلشغال:		

94.29%
قيمة	العقار	في			0	: 

136,700,000  درهم
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فريق القيادة

ــد  ــرار وُيجس ــرة واإلص ــادة الخب ــق القي ــك فري يمتل
ــزة تنافســية رئيســية لهــا وأحــد العوامــل  مي
المحفــزة علــى تمكيــن الموظفيــن والعمــل 
ــًا؛ أال  ــه جميع ــارك في ــوح نتش ــدف طم ــق ه وف
ــب بأمــان  ــدة والتغل ــى آفــاق جدي وهــو النمــو إل
ــا.  طريقن فــي  تقــف  قــد  ــات  تحدي أي  علــى 
ــل  ــن التفاصي ــد م ــى المزي ــاع عل ــن االط وُيمك
اإلدارة فــي  أعضــاء مجلــس  بخصــوص ملــف 

تقريــر الحوكمــة المؤسســية.

اإلدارة التنفيذية

مجلس اإلدارة

فترة	تولي	عضوية	المنصبأعضاء	مجلس	اإلدارة
مجلس	اإلدارة

سنة واحدة وأربعة أشهررئيس مجلس اإلدارةالسيد/ خليفة الرميثي

ثالث سنواتنائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ محمد حاج الخوري

سنة واحدة وأربعة أشهرعضو مجلس إدارةالسيد/ نادر الحمادي

ثالث سنوات وثالثة أشهرعضو مجلس إدارةالسيد/ مكتوم الكعبي

ثالث سنواتعضو مجلس إدارةالسيد/ حمد الشامسي

ست سنوات في المجمل، منها سنة بمنصب مدير السيد/ فاضل المحيربي
الخدمات المؤسسية المساندة و5 سنوات بمنصب 

مدير إدارة المالية مدير الخدمات المؤسسية المساندة

ثماني عشرة سنة في المجمل وسنة ونصف سنة السيد/ خالد الشميلي
بمنصب الرئيس التنفيذي باإلنابة الرئيس التنفيذي باإلنابة
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شركاء العمل

 الشركاء االستراتيجيون

ــرق  ــامة الط ــة س ــي منظوم ــيارات ف ــادة الس ــم قي ــارات لتعلي ــركة اإلم ــه ش ــع ب ــذي تضطل ــوي ال ــدور الحي ــن ال ــًا م انطاق
ــة  ــن الحكوم ــة م ــاب المصلح ــن أصح ــد م ــن للعدي ــركاء الموثوقي ــد الش ــركة أح ــل الش ــدة، ُتمث ــة المتح ــارات العربي باإلم

ــا. ــي وغيره ــئ أبوظب ــوك وموان ــي وأدن ــرطة أبوظب ــة وش ــل وزارة الداخلي ــرى، مث ــات الكب والمؤسس

ــاد  ــرق واعتم ــامة الط ــات س ــة سياس ــم صياغ ــن دع ــركاء ع ــؤالء الش ــع ه ــل م ــوار المتواص ــة والح ــات القوي ــر العاق ثم وُت
ــي  ــرى الت ــن المؤسســات الكب ــى تمكي ــه عل ــة المتحــدة مــع العمــل فــي الوقــت ذات أفضــل الممارســات باإلمــارات العربي

ــا. ــرض له ــي تتع ــر الت ــل المخاط ــا وتقلي ــغيلية لديه ــاءة التش ــع الكف ــن رف ــري م ب ــل ال ــى النق ــد عل تعتم

التحالفات والشهادات / االعتمادات والعضويات
ــات التــي تمتلكهــا الشــركة القــدرة علــى االحتفــاظ بمركزهــا  ــا مختلــف أشــكال التحالفــات واالعتمــادات والعضوي تمنحن
ــهادات  ــادة والش ــى القي ــب عل ــاع التدري ــي وقط ــهد المؤسس ــى المش ــرأ عل ــي تط ــورات الت ــة التط ــي طليع ــادي ف القي

ــغيلية. التش

ــز التشــغيلي وترســيخ االســتدامة فــي نمــوذج األعمــال  راتيجية التــي تهــدف إلــى تحقيــق التمي ــا االســت ن ات وفــي إطــار أولوي
ــى شــهادتي ISO 9001 )نظــام إدارة  ــة( لتنضــم إل ي ئ ــى شــهادة ISO 14001 )نظــام اإلدارة البي ا الحصــول عل ــا، اســتطعن ن لدي

ــة(. ي الجــودة( و ISO 45001 )إدارة الصحــة والســامة المهن

ــة  ــي مجموع ــة ف ئ ــة للبي ــة صديق ــال دورات تدريبي ــدف إدخ ــع CEPA به ــدًا م ــًا جدي ــا تحالف ــد عقدن ــك، فق ــى ذل ــاوة عل ع
 ،)UNGC( ــدة ــم المتح ــي لأم ــاق العالم ــى االتف ــن عل ــد الموقعي ــا أح ن ــرف اآلن بكون ــا نش ــا كم ــي نقدمه ــات الت الخدم
ــق أفضــل ممارســات االســتدامة. ا نحــو تطبي رتن ــة فــي مســي ــادئ االتفــاق العشــرة خطــوة إضافي ــا بمب ــل التزامن ــث ُيمث حي

الشهادات / االعتمادات التحالفات العضويات
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توجهنا االستراتيجي
)GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 102-11, G4(

البيئة التنافسية

موقع شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات في سلسلة القيمة

خدمات ما قبل الترخيص

ــار علــى شــركة اإلمــارات لتعليم قيادة الســيارات  ي وقــع االخت
ــة  ــتراتيجي لحكوم ــريك االس ــون الش ــام 2000 لتك ــي ع ف
ــارة  ــري باإلم ب ــل ال ــاع النق ــر قط ــي بتطوي ــي المعن أبوظب
ــدور تنمــوي رئيســي علــى المســتوى  الــذي يضطلــع ب

االقتصــادي واالجتماعــي. 

ــرة  ي ــة بالغــة نظــرًا للوت ــة حيوي ــل ذلــك األمــر أهمي وُيمث
بإمــارة  ــة  ي العمران ــة  والتنمي الســكاني  للنمــو  الســريعة 

ــن. الماضيي العقديــن  أبوظبــي علــى مــدار 

ا  ن شــراكت فــي  ــر  األكب ــة  األهمي ذات  ــزة  الركي ــل  تتمث  
ــم  ــا بدع ــي تكليفن ــي ف ــة أبوظب ــع حكوم راتيجية م ــت االس
باإلمــارة  الطــرق  لســامة  المتواصــل  التحســين  جهــود 
ــًا  ــائقين وفق ــي للس ــري والعمل ــب النظ ــم التدري ــر تقدي عب

الممارســات. ألفضــل 

ــات  ــي خدم ــي ُتغط ــة )الت ــراكة الحصري ــذه الش ــل ه وُتمث
ــد  ــل الج ــى محم ــا عل ــؤولية نأخذه ــص( مس ــل الترخي ــا قب م
ــة  ــو مواصل ــركة نح ــي للش ــز الرئيس ــل المحف ــل العام مث وُت

ــادة. ري ــال ال ــال واحت ــي األعم ــز ف ــين والتمي التحس

خدمات ما بعد الترخيص

ــا  ــي تقدمه ــص الت ــد الترخي ــة بع بي ــدورات التدري ــن ال تتضم
ــائقي  ــب س ــيارات تدري ــادة الس ــم قي ــارات لتعلي ــركة اإلم ش
المدرســية  الحافــات  ومشــرفي  المدرســية  الحافــات 
ــادة  ــة وقي ل ــة والثقي ــات الخفيف ــة للمركب ــادة الدفاعي والقي

ــا. ــة وغيره ي ئ ــادة البي ــة والقي اري ن ــات ال الدراج

وينافســنا فــي هــذه الشــريحة مــن األعمــال 10 مؤسســات 
مــن مؤسســات خدمات القيادة مــا بعد الترخيــص بأبوظبي. 
ــريحة  ــن ش ــق م ــي تتحق ــرادات الت ــن أن اإلي ــم م ــى الرغ وعل
ثمــر  ــر مــن الشــرائح األخــرى، فإنهــا ُت ي األعمــال هــذه أقــل بكث
عــن تنــوع فــي مجموعــة الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة 
ــن  ــل للمتعاملي ــة أفض ــم خدم ــى تقدي ــدرة عل ــا الق وتمنحن
ــن  ــن ع ي ــواء الباحث ــد س ــى ح ــراد عل ــات واألف ــن المؤسس م
ــى  ــن عل ــذي يتضم ــادة، وال ــى القي ــص عل ــب المتخص التدري
ــادة دراجــات هارلــي  ــب علــى قي ــم التدري ــال تقدي ســبيل المث
ــي  ــن هارل ــن م ــا المعتمدي ن ــر مدربي ــة )عب اري ن ــون ال ديفيدس
ــر  عب لــة  الثقي الرافعــات  علــى  التدريــب  أو  ديفيدســون( 
ــال  ــو جلوب التعــاون مــع شــركة تادان ــا المعتمــد ب برنامجن

ــوق. ــدة بالس رائ ال

	تحديث			0	:

ــب المحــاكاة المقــدم مــن  ــة اســتكمال تدري ــن لمســار الفرصــة الذهبي ــى المؤهلي ــن عل ــام 2021، يتعي ــة مــن ع بداي
ــادة  ــف مــع ظــروف القي ــادة للتكي ــم فــي القي ــة مهاراته ــادة الســيارات مــن أجــل تهيئ ــم قي ــارات لتعلي شــركة اإلم
باإلمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد تــم اتخــاذ  هــذا القــرار نتيجــة للمعــدل الملحــوظ للحــوادث التــي تتضمــن ســائقين 
لــم يحصلــوا علــى تدريــب مــن مؤسســات محليــة لتعليــم قيــادة الســيارات، وذلــك رغبــة منهــا فــي االرتقــاء بمســتوى 

الســالمة علــى الطــرق.

فيمــا يلــي توضيــح الخطــوات المتبعــة بإمــارة أبوظبــي فيمــا يتعلــق بإصــدار رخصــة القيــادة 
ــة،  ــلة القيم ــي سلس ــركة ف ــع الش ــك موق ــم كذل ــذا القس ــاول ه ــا يتن ــا. كم ــن به للقاطني

وخاصــة فيمــا يتعلــق بالفئــة الرئيســية لخدمــات مــا قبــل الترخيــص.
 يندرج المتعاملون الرئيسيون بالشركة ضمن إحدى فئتين:

الفئة	األولى:	

قاطنــو إمــارة أبوظبــي الراغبيــن فــي اســتصدار أول رخصــة 
قيــادة لهــم،

الفئة	الثانية:	

ــًا  ــادة فعلي ــو إمــارة أبوظبــي ممــن لديهــم رخصــة قي قاطن
صــادرة مــن دولــة أجنبيــة ال تقــع ضمــن قائمــة الــدول التــي 
ُيمكــن اســتبدال الرخصــة الصــادرة عنهــا تلقائيــًا برخصــة 

ــة. ــا 33 دول ــغ عدده ــة والبال إماراتي

 %98.51 اســتخدم   ,2021 عــام  فــي 
خدمــات  المتعامليــن  مــن   )95,851(
مــا قبــل الترخيــص و %1.44 )1,398( 

خدمــات مــا بعــد الترخيــص.

ــة الثانيــة مؤهليــن لمســار "الفرصــة الذهبيــة"، بينمــا يكــون علــى المتعامليــن  يكــون المتعاملــون المدرجــون تحــت الفئ
ــة إصــدار الرخصــة. ــة األولــى المــرور بخطــوات عملي ــن تحــت الفئ المندرجي

ــة.  ــة المطلوب ــات العملي ــع التدريب ــي الرخــص بتخطــي جمي ــد لحامل ــى وجــه التحدي ــة" عل يســمح مســار "الفرصــة الذهبي
وســيتعين عليهــم أواًل حضــور الفصــول النظريــة واجتيــاز االختبــار الخــاص بهــا، وذلــك إلــى جانــب الخضــوع لتدريــب المحاكاة. 
ــادة  ــار القي ــار النظــري واالنتهــاء مــن تدريــب المحــاكاة، ينتقــل المتعاملــون بســرعة إلــى مرحلــة اختب ــاز االختب وبعــد اجتي
ــة  ــى فرص ــون عل ــؤالء المتعامل ــل ه ــي(. ويحص ــرطة أبوظب ــة )ش ــة بإصــدار الرخص ــة المعني ــه الهيئ ــذي ُتجري ــوارع ال بالش
واحــدة الجتيــاز اختبــار القيــادة العملــي بالشــوارع، وفــي حــال إخفاقهــم ســيتعين عليهــم التســجيل لــدى شــركة اإلمــارات 

لتعليــم قيــادة الســيارات للخضــوع للتدريــب العملــي واالختبــار.

ســيعتمد مــدى تعمــق التدريــب العملــي بالطبــع بالنســبة لمتعاملــي الفئــة األولــى علــى إجمالــي عــدد ســنوات خبــرة 
المتعامــل فــي القيــادة.

خدمات ما قبل الترخيص خدمات ما بعد الترخيص
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على	المتقدم	ان	يحضر	
تدريب	عملي	على	الشارع	

مع	احدى	المدارس	
الخارجية

يحمل	رخصة	من	سنتين	الى	
خمسة		بالمستوى	متوسط

)			ساعة	تدريب(

التدريب	العملي	الداخلي

التدريب	العملي	الداخلي

التدريب	العملي	الخارجي

فتح	ملف	في	إدارة	
المرور	والتراخيص

حضور	الحصص	النظرية	
واجتياز	الفحص	النظري

اجتياز	التدريب	والفحص	
العملي	الداخلي

			دولة	يمكن	
لمواطنيها	استبدال	رخصة	
قيادتهم	برخصة	قيادة	

اماراتية

يستطيع	المتقدم	عمل	
امتحان	الشارع	من	قبل	

سلطة	الترخيص	لمره	واحدة	
فقط

تقوم	سلطة	الترخيص	
بفحص	المتقدم	للقيادة	

في	الشارع

إذا	كان	المتقدم	اليحمل	
اية	رخصة	قيادة	يجب	عليه	
اجتياز	التدريب	والفحص	

العملي

كافة	المتقدمين

 يحمل	رخصة	قيادة	ال	تستبدل
او	ال	يحمل	رخصة	اطالقًا

يحمل	رخصة	قيادة	ال	تستبدليحمل	رخصة	قيادة	قابلة		لالستبدال

اليحمل	رخصة	قيادة

يجب	عليه	اجتياز	التدريب	
والفحص	العملي	الداخلي	

)الموقف	والرجوع	والجسر(	في	
شركة	االمارات	

امتحان	الترخيصفي	حال	الرسوب

يجب	على	المتقدم	يحضر	
تدريب	عملي	على	الشارع	مع	

احدى	المدارس	الخارجية

يجب	على	المتقدم	يحضر	
تدريب	عملي	على	الشارع	مع	
شركة	اإلمارات	لتعليم	قيادة	

السيارات

في	حال	الرسوب

في حال الرسوب 3 مرات

	اليحمل	اية	رخصة	قيادة	
المستوى	المبتدئ
)0		ساعة	تدريب(

يحمل	رخصة	الكثر	من	خمس	
سنين	بالمستوى	متقدم

)0		ساعة	تدريب(
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ــاه	التفاصيــل	المرتبطــة	بوضــع	الشــركة	بسلســلة	القيمــة	)فيمــا	 عــالوة	علــى	ذلــك،	يوضــح	الرســم	البيانــي	أدن
ــات	الخفيفــة(. يتعلــق	بشــريحة	خدمــات	مــا	قبــل	الترخيــص	للمركب

وضعنــا	بسلســلة	القيمــة	فيمــا	يتعلــق	بشــريحة	خدمــات	مــا	قبــل	الترخيــص	
الخفيفــة للمركبــات	

ــار اجتيازهــا داخــل  ــن لاختب ــع المتقدمي ــى جمي ــة يجــب عل ــة إلزامي ــل الترخيــص هــو دورة تدريبي برنامــج مــا قب
ــًا. ــًا وعملي ــًا نظري ــو ظبــي، وتتضمــن تدريب إمــارة أب

12345

	االختبار	العملي	النهائي	وإصدار	الرخصةالتدريب	العملي	في	الشارعالتدريب	العملي	في	مكان	التدريبالتدريب	النظريالتسجيل

بعد الحصول على الرمز المروري من شرطة أبوظبي، اإلجراءات
يمكن التسجيل من خال تطبيق شركة اإلمارات 

لتعليم قيادة السيارات )يغطي حاليًا التسجيل للتعلم 
اإللكتروني فقط( أو من خال أيا من الفروع الرئيسية 

أو الفرعية للشركة

يحضر العماء دروسًا نظرية )عبر اإلنترنت أو في مكان 
انعقاد الدورة( مصممة الكسابهم المهارات الشاملة 

لقيادة السيارة. عند اجتياز االختبار النظري، ينتقل 
العماء إلى الخطوة التالية

التدريب العملي في مرافق الشركة متضمنًا التدريب 
من خال أجهزة المحاكاة. عند اجتياز اختبار الموقف 

ينتقل العماء إلى الخطوة التالية

ُيقدم التدريب العملي الذي يتم إجراؤه في الشوارع 
)خارج مرافق التدريب الخاصة بـ الشركة( من خال 

العديد من الشركات الخارجية المرخصة.

يجرى االختبار النهائي عن طريق شرطة أبوظبي 
وُتمنح الرخصة بعد إتمام االختبار.

شرطة أبوظبي	 أصحاب	المصلحة
مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات	 
موظفو خدمة العماء لدى الشركة	 

سويرود: شريكنا االستراتيجي في تطوير مناهجنا 	 
التدريبية

مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات	 
مقدمو التدريب النظري لدى الشركة	 

مزودو السيارات	 
مزودو أجهزة المحاكاة	 
الصيانة داخليًا أو باالستعانة بمصادر خارجية	 
شركات التأمين	 
مقدمو التدريب العملي لدى الشركة	 

مقدمو خدمات التدريب العملي الخارجي  في 	 
الشارع

شرطة أبوظبي	 

تعتبــر	شــرطة	أبوظبــي	شــريكنا	االســتراتيجي	األول: مــن خــالل التواصــل المتســق 
والمكثــف والتعــاون والتنســيق 

العمالء

المقيمون في أبوظبي )سواًء كانوا 
مواطنين أو  وافدين( ممن يرغبون في 

إصدار رخصة قيادة
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كانــت وال تــزال شــركة اإلمــارات لتعليــم قيــادة 
ألصحــاب  قيمــة  خلــق  علــى  تعمــل  الســيارات 
المصلحــة منــذ نشــأتها فــي عــام 2000 وســتواصل 

ــي: ــا يل ــالل م ــن خ ــود م ــك الجه تل

الوضع بالسوق

بالتزامــن مــع جهــود شــركة اإلمــارات لتعليــم قيــادة الســيارات 
ــة  ــا المقدم ــة خدماته ــز مجموع ــى تعزي ــة إل ــة الرامي المتواصل
ــاق  ــيع النط ــو توس ــك نح ــعى كذل ــا تس ــي، فإنه ــارة أبوظب بإم
الجغرافــي لخدماتهــا فــي عــام 2022 / 2023 مــع وصــول 
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــرى بالدول ــارات أخ ــى إم ــك إل ــا كذل أعماله
دول أخــرى بمجلــس التعــاون الخليجــي خــال الفتــرة القادمــة 
الممتــدة مــن عاميــن إلــى خمــس أعــوام. وتســتهدف الشــركة 
التوســع فــي أعمالهــا لتغطيــة هــذه المناطــق الجغرافيــة عــن 
طريــق زيــادة اإليــرادات أو عــن طريــق عمليــات االســتحواذ 

ــج. والدم
ــرة ورأس  ــاه علــى مــدار الســنوات مــن خب ن ي ســنتمكن بفضــل مــا جن
ــدة.  ــواق الجدي ــذه األس ــوري به ــر ف ي أث ــق ت ــن تحقي ــري م ــال فك م
ــواق،  ــذه األس ــس به ــدة التناف ــدى ح ــا بم ــن إلمامن ــم م ــى الرغ وعل
ــة  ــاث متعمق ــراء أبح ــتراتيجية إج ــوات اس ــا ألي خط ــيبق اتخاذن فس
للمخاطــر  دقيــق  ــم  وتقيي بهــا  ــة  المحتمل األعمــال  فــرص  عــن 
ــة باإلضافــة إلــى عقــد المشــاورات المســتفيضة مــع  المحتمل

أصحــاب المصلحــة الرئيســيين.

تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد. 1

التركيز على محفزات القيمة. 2

 استغالل ميزاتنا التنافسية، و. 3

 نشر ثقافتنا وقيمنا المؤسسية. 4

خلق قيمة مستدامة 
قيمة لجميع أصحاب المصلحة

الميزة	التنافسية	لدينا قّيم	األعمال	لدينا 	محفزات	القيمة	لدينا

المسؤولية االجتماعية	 
االبتكار	 
العمل بنزاهة	 
التركيز على التائج	 
تضمين أصحاب المصلحة	 

موجهه نحو تحقيق النمو
أداء سنوي ممتاز	 
االبتكار هو جوهر نموذج أعمالنا	 
 ملتزمون بخطة نمو طموحة ومتنوعة	 

تحظى بمكانة فريدة
تتمتع الشركة بمكانة حصرية في أبو ظبي 	 

لتقديم خدمات ما قبل الترخيص
شريك حكومي موثوق به في صياغة 	 

التشريعات المتعلقة بالترخيص والسيارات 
والسالمة على الطرق

دعم الشركاء
الدعم المستمر من شريكنا الرئيسي الجديد	 
تعد الشركة العالمية القابضة واحدة من 	 

الشركات المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق 
المالية، وواحدة من أكثر الشركات القابضة نموًا 

بالمنطقة،
مجموعة ملتيبالي هي شركة قابضة تركز على 	 

التكنولوجيا و تحظى بحضور عالمي

موارد ضخمة
القيادات ذات الخبرة	 
الوصول للبنية التحتية على نطاق واسع 	 

وامتالكها
العالقة االستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات 	 

الصلة
ميزانية عمومية قوية	 

 متسقة
21 عامًا من تميز األعمال	 
قيادة السوق	 
النمو المستمر وخلق القيمة واألداء المالي 	 

القوي

موثوقة
شراكات وتحالفات إستراتيجية قوية	 
مدرجة بسوق أبوظبي لألوراق المالية منذ عام 	 

2005
حاصلة على شهادات اعتماد متعددة وشهادات 	 

"األيزو"

موارد هائلة مستدامة
االلتزام بالتحّول إلى المسار المستدام	 
نموذج أعمال لخلق قيمة ألصحاب المصلحة	 
االستدامة في قلب استراتيجية الشركة للفترة 	 

2021-2023

مؤثرة
التخطيط للمساهمة في تحقيق أهداف األمم 	 

المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة، ورصد 
وقياس هذه المساهمات
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ما هو شكل النمو الذي نطمح إليه؟الركائز االستراتيجية الستة

ــادة  ــم قي ــارات لتعلي ــركة اإلم ــل ش تحم
الســيارات علــى عاتقهــا مهمــة تعزيــز 
بصفتهــا  أبوظبــي  بإمــارة  وضعهــا 
الشــريك االســتراتيجي لإلمــارة المعنــي 
مــن  أكبــر  مســتوى  تحقيــق  بضمــان 
ســعينا  وســنواصل  بالطــرق،  الســالمة 
نحــو تعزيــز مجموعــة الخدمــات التــي 
نقدمهــا بإمــارة أبوظبــي وتحقيــق أعلى 

معاييــر تميــز األعمــال.
وصولنــا  رقعــة  توســعة  نحــو  جهودنــا  وســتنطلق 
ــق  ــا الرئيســي المتعل الجغرافــي داخــل  قطــاع أعمالن
ــو علــى  ــا التــي ترب ــادة الســيارات مــن خبرتن بتعليــم قي
المرتبــط باألصــول الفكريــة  المــال  21 عامــًا ورأس 
بالمــوارد  المرتبــط  المــال  ورأس  الماليــة  والقــوة 
البشــرية المحفــزة والمســاهمين الداعميــن. وعلــى 
إلــى  الممتــدة مــن عاميــن  القادمــة  الفتــرة  مــدار 
ــة شــركة  خمســة أعــوام، سنســتهدف االرتقــاء بمكان
ــة  ــون مؤسس ــيارات لتك ــادة الس ــم قي ــارات لتعلي اإلم
رائــدة فــي تقديــم التدريــب علــى القيــادة وفــي توفيــر 
الســامة علــى الطريــق داخــل اإلمــارات العربيــة ككل 

ــية. ــة رئيس ــرى إقليمي ــق أخ ــى مناط ــد إل ــا يمت وبم

كيف ُنخطط لتحقيق النمو؟

تعمــل الركائــز االســتراتيجية التاليــة علــى تعزيــز أولويــات األعمــال لــدى الشــركة علــى مــدار العاميــن المقبليــن. وقــد جــاء تحديــد 
ــان كل  ــاه بإيجــاز بي ــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين. ويســتعرض الجــدول أدن ــز بعــد مشــاورات مســتفيضة مــع جمي هــذه الركائ
ركيــزة مــن هــذه الركائــز ويربطهــا بــرؤوس األمــوال الســتة لــدى الشــركة )األصــول الماليــة، والمــوارد البشــرية، واألصــول الفكرية، 

والبنيــة التحتيــة، والمجتمــع والشــراكات، والطبيعــة أو البيئــة( ومــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين المعنييــن بــكل ركيــزة منهــا.

123456
	الركيزة	

االستراتيجية
إسعاد	

الشراكاتاالستدامةاالبتكارالتوسع	بالسوقتمّيز	األعمالالمتعاملين

وضع المتعاملين الوصف
في قلب منهجيتنا 
لممارسة األعمال 
وتحقيق تطلعات 

المتعاملين

بناء أطر العمل 
الداخلية الازمة وتعزيز 

الكفاءة التشغيلية

تخطيط استراتيجية 
النمو وتنفيذها بما 

ُيعزز من مكانة شركة 
اإلمارات لتعليم قيادة 

السيارات وُيحدث 
تنوعًا في مصادر 

اإليرادات

دمج االبتكار في 
صلب أعمال شركة 

اإلمارات لتعليم قيادة 
السيارات عن طريق 

توفير المنظومة 
الازمة

وضع شركة اإلمارات 
لتعليم قيادة السيارات 
على المسار المستدام 

لضمان خلق القيمة 
على المدى القريب 

والمتوسط والبعيد

 تقوية الشراكات 
الحالية وبناء شراكات 

جديدة لتحقيق 
األهداف االستراتيجية

رؤوس	
األموال	

الستة

رأس المال المرتبط 
بالمجتمع والشراكات

رأس المال المرتبط 
بالموارد البشرية 

والبنية التحتية

رأس المال المرتبط 
باألصول المالية

رأس المال المرتبط 
باألصول الفكرية

رأس المال المرتبط جميع رؤوس األموال
بالمجتمع, والشراكات

أصحاب	
المصلحة

الشركاء االستراتيجيون المساهمونالموظفونالمتعاملون
والموردون

أصحاب المصلحة 
الرئيسيون

الشركاء االستراتيجيون 
والمجتمع

وانطالقــًا مــن ذلــك، فإننــا نأخــذ التقنيــات التــي 
فــي  النقــل  بقطــاع  جذريــة  تغيــرات  ُتحــدث 
ــو،  ــة بالنم ــا المعني ــص خطتن ــا يخ ــبان فيم الحس

ــي: ــا يل ــد م ــى صعي ــة عل وخاص
ارتفــاع معــدل التحــول الرقمــي واســتخدام الــذكاء . 1

االصطناعــي فــي تعزيــز التدريــب علــى القيــادة 
وتخصيصــه بحســب احتياجــات كل عميــل

انبعاثــات صفــر . 2 اقتصــاد بمســتوى  إلــى  التحــول 
الكهربائيــة،  المركبــات  واســتخدام 

النقــل . 3 لوســائل  نتيجــة  الحاصــل  الجــذري  التغييــر 
القيــادة ذاتيــة 

 التنقل الذكي
سنضمن أن تلعب شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات  	 

دورًا رائدًا في قطاع التنقل الذكي واالستحواذ على حصة 
السوق في ظل تقنيات التنقل الجديدة

يمكن تحقيق ذلك من خالل إقامة الشراكات مع شركات 	 
التنقل الذكية الناشئة

الرقمنة والذكاء االصطناعي
سنسعى جاهدين لتحقيق التميز في األعمال من خالل 	 

رقمنة عملياتنا بالكامل وجعلها تجربة سلسة لعمالئنا 
سنهدف أيضًا إلى تعزيز قيمة التدريب وتخصيصه باستخدام 	 

الذكاء االصطناعي لتلبية االحتياجات الفريدة لكل عميل 
بهدف إنشاء طرق أكثر أمانًا

 االستدامة
 تضمين االستدامة في نموذج أعمالنا وممارساتنا 	 

المؤسسية اليومية
إدارة المخاطر والفرص المرتبطة باألداء البيئي 	 

واالجتماعي والحوكمة، وتعزيز أدائنا البيئي واالجتماعي 
والحوكمة لنكون قادة في التحّول إلى اقتصاد يمتاز 

بالحياد المناخي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

البحث والتطوير/ االبتكار
تضمين االبتكار  في صلب أعمال شركة اإلمارات لتعليم 	 

قيادة السيارات عن طريق بناء القدرة على البحث 
والتطوير 

يولد البحث والتطوير المعرفة ويوِجد منتجات وخدمات 	 
تكون بمثابة محفزات للنمو

التعاون مع مراكز معرفة عالمية ذات سمعة طيبة 	 
وتتمتع بخبرة في قطاع التنقل

التوسع واالستحواذ
سنعمل على زيادة حضورنا جغرافيًا عبر اإلمارات األخرى 	 

واألماكن الرئيسية في دول التعاون الخليجي.
سنتطلع أيضًا إلى التوسع أفقيًا في قطاع التنقل واغتنام 	 

الفرص الفريدة
سنحقق النمو باالعتماد على مواردنا الداخلية فضاًل عن 	 

االستحواذ على الشركات القائمة
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االســتدامة بشــركة اإلمــارات لتعليــم قيــادة الســيارات: التحــول مــن أولويــة 
اســتراتيجية إلــى عنصــر رئيســي لنمــوذج األعمــال

تحولــت االســتدامة بشــركة اإلمــارات لتعليــم قيــادة الســيارات 
بســرعة مــن كونهــا مبــادرات مؤسســية ذات طابع خــاص لُتصبح 
المؤسســية  باالســتراتيجية  االســتراتيجية  األولويــات  إحــدى 
للفتــرة 2023-2021. وقــد عــزز ذلــك مــن مبادراتنــا الحالية ذات 
الصلــة باالســتدامة مــع العمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى تمهيــد 
الطريــق أمــام تطبيــق منهجيــة ذات مســتوى أكبــر مــن التركيــز.

 وتتضمن أبرز النقاط المرتبطة باالستدامة لعام 2021 
ما يلي:

أصبحت شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات أحد . 1
المشاركين في االتفاق العالمي لألمم المتحدة 

)UNGC(، وتعهدت طوعًا بما يلي:
مراعاة االستدامة في عملها بما يتوافق مع المبادئ العالمية لاستدامة	 
اتخاذ إجراءات من شأنها دعم المجتمع الذي تعمل به	 
التزام أعلى المستويات بالهيكل التنظيمي بالشركة بتحقيق تلك الجهود على 	 

أرض الواقع، وإرساء االستدامة في قلب منهجية الشركة
رفع التقارير السنوية بشأن جهودنا المتواصلة، و	 
تحقيق المشاركة على المستوى المحلي في األماكن التي نعمل بها	 

يســتهدف االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة حشــد تحــرك عالمــي 
للشــركات وأصحــاب المصلحــة المعنييــن باالســتدامة نحــو تحويــل 
العالــم إلــى الشــكل الــذي ننشــده جميعــًا. ولتحقيــق هــذه الغايــة، 
ــا  ــام بم ــركات للقي ــدة الش ــم المتح ــي لألم ــاق العالم ــم االتف يدع

يلــي:
تنســيق 	  طريــق  عــن  األعمــال  ممارســة  فــي  بالمســؤولية  التحلــي 

المتعلقــة  العشــرة  المبــادئ  مــع  التشــغيلية  وعملياتهــا  اســتراتيجياتها 
و الفســاد،  ومكافحــة  والبيئــة،  والعمــل،  اإلنســان،  بحقــوق 

اتخــاذ الخطــوات االســتراتيجية التــي تهــدف إلــى المضــي قدمــًا فــي 	 
ــة المســتدامة  ــل أهــداف التنمي ــة األوســع نطاقــًا، مث األهــداف المجتمعي

ــكار. ــاون واالبت ــى التع ــز عل ــع التركي ــدة، م ــم المتح لأم

 تشارك الشركة في برنامج مسرع أهداف التنمية المستدامة، ويتمثل الهدف من 
هذا البرنامج في دعم الشركات في دمج أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 

17 هدفًا )وُيشار إليها فيما يلي بلفظ "أهداف التنمية المستدامة"( في إدارة 
األعمال األساسية. 

ترد مزيد من التفاصيل بشأن هذا األمر في بند "رأس المال المرتبط بالمجتمع والعاقات".

حصول شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات على . 2
:ISO 14001 شهادة

كخطــوة طبيعيــة فــي الرحلــة االســتراتيجية لشــركة اإلمــارات لتعليــم قيــادة 
ــود  ــع جه ــى م ــا يتماش ــال، وبم ــي األعم ــز ف ــق التمي ــو تحقي ــيارات نح الس
الشــركة للمســاهمة فــي تحقيــق التحــول المســتدام الــذي يمــر بــه العالــم 
مــن حولنــا، فقــد حصلــت الشــركة علــى شــهادة ISO 14001 فيمــا يتعلــق 

بنظــام إدارة البيئــة لديهــا.
ــة أيضــًا علــى شــهادة ISO 45001:2018 الخاصــة  كمــا أن الشــركة حاصل
 ISO 9001:2015 وشــهادة  المهنيــة  والســامة  الصحــة  إدارة  بنظــام 

الخاصــة بنظــام إدارة الجــودة.

دمج القيادة البيئية في النهج التدريبي بالشركة:  . 3
ــًا مــن شــركة اإلمــارات لتعليــم قيــادة الســيارات خــال عــام  أصبــح 16 مدرب
2021 معتمــدًا لتقديــم الــدورات التدريبيــة علــى القيــادة البيئيــة. وقــد كلفنا 
علــى وجــه التحديــد جهــة استشــارات مســتقلة لتدريــب المدربيــن بالشــركة 
 ،)CEPA( وفقــًا للمعاييــر العالميــة؛ وهــي مركــز الوقايــة مــن الحــوادث

والــذي ُيعــد مــن الجهــات الرائــدة فــي إدارة المخاطــر المروريــة.

نســتهدف كذلــك دمــج القيــادة البيئيــة فــي النهــج التدريبــي الخــاص 
بالشــركة ابتــداًء مــن عــام 2022 مــع تقديــم القيــادة البيئيــة كــدورة تدريبيــة 

ــركات. ــن الش ــا م ــتقلة لعمائن مس

الغرض: 

ــات بصــورة تنطــوي علــى كفــاءة  ــة اســتخدام المركب ــادة البيئي تعنــي القي
ــي  ــة ف ــوال المنفق ــيد األم ــى ترش ــة إل ــة. وباإلضاف ــتهاك الطاق ــي اس ف
اســتهاك الوقــود وتقليــل االنبعاثــات الكربونيــة، وكذلــك تســهم فــي 
ــادة. ــي القي ــة ف ــرق آمن ــى ط ــا عل ــرًا النطوائه ــر نظ ــتوى التوت ــض مس خف

الفوائد:
ترشيد استهاك الوقود	 
االرتقاء بمستوى السامة على الطرق	 
تقليل السلوكيات التي تؤدي إلى التوتر	 
 تحسين البيئة المحلية والعالمية	 
تطبيق أفضل الممارسات	 

قــادة . 4 أحــد  إلــى  التحــول  نســتهدف  فإننــا  وأخيــرًا، 
الســوق فــي مجــال ممارســات االســتدامة المؤسســية 
العالميــة، وقــد كلفنــا  المعاييــر  مــع  يتماشــى  بمــا 
جهــة استشــارية مســتقلة بصياغــة اســتراتيجيتنا المعنيــة 
باالســتدامة. بــدأ تنفيــذ هــذه المهمــة فــي عــام 2021 
وســيتم الفــروغ منهــا فــي الربــع الثانــي مــن عــام 

.2022
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تحقيق االستدامة من خالل رؤوس أموالنا
إشراك أصحاب المصلحة ورؤوس 

أموالنا الستة
)GRI 102-21, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44(

ــن الشــركات مــن  ــي تمكي ًا ف ــي ــد مدخــات أصحــاب المصلحــة ومشــاركتهم وشــمولهم عامــًا أساس تع
ــل  ــا للعوام ــن فهمه ــد م زي ــة ت ــاب المصلح ــات أصح ــركة أن مدخ ــن الش ــتدامة، إذ تؤم ــة مس ــق قيم خل
ــن  ــا ضم ــا وضعه ــب عليه ــي يج ــية الت ــة الرئيس ــل الحوكم ــة وعوام ــة واالجتماعي ي ئ ــة والبي االقتصادي

ــدوام. ــى ال ــا عل ــوذج أعماله ــتراتيجية ونم ــا االس أولوياته

ــا مســؤولية التحلي بمســتوى عــاٍل من المشــاركة وتضميــن جميع أصحــاب المصلحة  وتقــع علــى عاتقن
ــة شــاملة إلشــراك أصحــاب المصلحــة، وقــد  ــا فــي عــام 2021 عملي ن الرئيســيين بصــورة دائمــة. وقــد أجري
ــة واالجتماعيــة وموضوعــات الحوكمــة الواجب  ي ئ ــة والبي ــد الموضوعــات االقتصادي ــا هــذا مــن تحدي ن مكن

ــر عنهــا على أســاس ســنوي. ــد الموضوعــات الواجــب رفــع تقري تناولهــا وتحدي

ــا الحتياجات أصحــاب المصلحة  ــة اإلشــراك الشــاملة هــذه ترفــع من مســتوى فهمن جديــر بالذكــر أن عملي
ــم بمصالحهــم المتغيرة. ــا علــى اطاع دائ ن وتبقي

 وتحقيقا لهذه الغاية، أجرينا عمليات المشاركة المركزة الرئيسية التالية خالل عام 2021:

قائد	المشروعنوع	المشاركة
مكتب استشارات مستقلدراسة بشأن مدى رضا المتعاملين	

مكتب استشارات مستقلتعيين المتسوق السري	

مكتب االستراتيجة وإدارة االداء بالشركة استبيان بشأن مدى رضا المتعاملين	

قسم الموارد البشرية بالشركةاستبيان مدى رضا الموظفين	

مكتب استشارات مستقلاستبيان بشأن والء الموظفين	

طرق إشراك أصحاب المصلحة لدينا

طرق	اإلشراكمجموعات	أصحاب	المصلحة	الرئيسية
استبيانات بشكل منتظم عن مدى رضا المتعاملين	 المتعاملون

صور التعامل المختلفة مع المتدربين	 
الموقع اإللكتروني	 
المواد التسويقية ووسائل التواصل االجتماعي	 
تعليقات المتعاملين على اإلنترنت	 
المتسوق السري	 
استبيان مستقل بشأن مدى رضا المتعاملين )تناظري ورقمي(	 

استبيانات بشكل منتظم عن مدى رضا الموظفين	 الموظفون
التقييمات السنوية	 
اإلعانات الداخلية	 
أحداث الشركة	 
مقابات ترك العمل	 
استبيانات مستقلة بشأن والء الموظفين	 

اجتماعات بشكل منتظم	 مجلس	اإلدارة	وكبار	التنفيذيين
اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان ذات الصلة	 
اجتماعات تنفيذية بشكل منتظم	 
أحداث الشركة	 

المساهمون	الرئيسيون
اجتمـاع الجمعيـة العموميـة السـنوي	 
اجتماعات بشكل منتظم بشأن المستجدات واالجتماعات االستراتيجية	 
اإلفصاحات التنظيمية للشركة	 

المشاركة المباشرة في إعداد السياسة العامة	 الحكومة
المشاركة المباشرة في حمات السامة على الطرق وتعليم القيادة وحمات التوعية ذات الصلة	 
المشاركة المباشرة من خال قسم الترخيص في الموقع	 
المشاركة المباشرة من خال مختلف اللجان مع جهات حكومية معينة	 
المنتديات المحلية	 

المبادرات المحلية والعمل التطوعي	 المجتمع
األنشطة المتعلقة بالمجتمع المحلي )المدارس والجامعات واألماكن العامة وما إلى ذلك(	 
الموقع اإللكتروني	 
وسائل التواصل االجتماعي	 

	الموردون	الرئيسيون
مدونة قواعد سلوك الموردين	 
عمليات التدقيق المنتظمة للموردين	 
اجتماعات بشكل منتظم	 
شهادة القيمة المحلية	 
تقييم الموردين	 

الموردون الرئيسيون العمالء

الموظفين

الشركاء الرئيسيون

المجتمع 

 شركة اإلمارات لتعليم 
قيادة السيارات

مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين

الحكومة 
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أصحاب	المصلحة	التعريف*رأس	المال
المتأثرون

رأس	المال	المرتبط	
باألصول	المالية

هو مجموعة األموال المتاح استخدامها لدى المنظمة في تقديم خدماتها والتي تحصل 
عليها من خال التمويل، كالديون أو حقوق الملكية أو المنح، أو تلك الناشئة عن العمليات 

التشغيلية أو االستثمارات
المساهمون

	رأس	المال	المرتبط	
الموظفونهو كفاءات األفراد وقدراتهم وخبراتهم ودوافعهم لابتكاربالموارد	البشرية

رأس	المال	المرتبط	
المتعاملون والموظفونهو األصول غير الملموسة القائمة على المعرفة لدى المنظمةباألصول	الفكرية

رأس	المال	)األصول(	
المتعاملون والموظفون هو األصول المادية المتاحة لدى المنظمة والُمستخدمة في تقديم خدماتهاالمرتبط	بالبنية	التحتية

	رأس	المال	المرتبط	
بالمجتمع	والعالقات

هو المؤسسات والعاقات القائمة على مستوى المجتمعات ومجموعات أصحاب 
المصلحة وغيرها من الشبكات فيما بينها، والقدرة على مشاركة المعلومات لتعزيز 

الرفاهية الفردية والجماعية
الموردون ومقدمو الخدمات والحكومة 

والمجتمع

رأس	المال	المرتبط	
باألصول	الطبيعية

هو جميع الموارد والعمليات البيئية المتجددة وغير المتجددة التي ُيستعان بها في تقديم 
خدمات تدعم ازدهار المنظمة

المجتمع والمساهمون والمتعاملون 
والحكومة

*وفقًا لإلطار الدولي إلعداد التقارير المتكاملة

رؤوس أموالنا الستة

ــي تســتخدمها كمدخــات  ــد مــن "رؤوس األمــوال" أو المــوارد الت ــى العدي ــع المؤسســات عل تعتمــد جمي
ــد قيمــة رؤوس األمــوال هــذه أو تقــل بمــرور الوقــت،  زي ــة تحقيــق النجــاح. وقــد ت فــي نمــاذج أعمالهــا بغي
ــة المؤسســة وقدرتهــا علــى خلــق قيمة مســتدامة علــى المــدى القصير والمتوســط  وهــو مــا يحــدد رحل

والطويــل لجميــع أصحــاب المصلحــة. 

ــن  ــوال وأن تضم ــع رؤوس األم ــن جمي ــط بي راب ت ــمة ال ــي س ــة أن تراع ــكان ألي منظم ــة بم ــن األهمي وم
ــل  ــة إدارة العوام راتيجيتها بغي ــت ــا واس ــوذج أعماله ــب نم ــث تناس ــطة بحي ــورة نش ــا بص ــل أوضاعه تعدي
ــي  ــر الت ــع المخاط ــن إدارة جمي ــا ع ــذه، فض ــوال ه ــى رؤوس األم ــر عل ــي تؤث ــا الت ــة به ــة المحيط الخارجي

ــا. ــانحة أمامه ــرص الس ــا والف تواجهه

ــى  ــة عل ــول إدارة المنظم ــه حص ــض عن ــذي يتمخ ــل" ال ــر المتكام ــى "التفكي ــبق معن ــا س ــد فيم ويتجس
ــا. ــاذ قراراته ــي اتخ ــاءة ف ــي بالكف ــا التحل ــنى له ــى يتس ــة حت ــات واألدوات الصحيح ــات والتحلي ان البي

ــه  ــاول هــذا القســم بالتفصيــل كل رأس مــن رؤوس أمــوال الشــركة علــى حــدة، بمــا فــي ذلــك مواءمت ن ت ي
ــه. مــع اســتراتيجية الشــركة والتعامــل مــع المخاطــر والفــرص الســانحة الناجمــة عن

ــف كل رأس مــن رؤوس أمــوال الشــركة الســتة  ــي تعري ــة نســتعرض فــي الجــدول التال وفــي البداي
ــه: ــن ب وربطــه بأصحــاب المصلحــة المعنيي
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رأس	المال	المرتبط	باألصول	المالية
الســيولة )النقــد ومــا يعادلــه، بمــا فــي ذلــك الودائــع 	 

البنكيــة ذات آجــال االســتحقاق الطويلــة(: 373.13 مليــون 
ــي ــم إمارات دره

 األرباح المحتجزة: 601.56 مليون درهم إماراتي	 
االســتثمارات )محفظــة الممتلــكات واألســهم المدرجــة 	 

بالبورصــة(: 280.34 مليــون درهــم إماراتــي

	رأس	المال	المرتبط	بالموارد	البشرية
إجمالي عدد الموظفين: 486	 
زيادة بنسبة %3.4 مقارنة بعام 2020	 
48 موظفًا جديدًا )٪27 منهم من اإلناث(	 
30 جنسية	 
10,000+ ساعة تدريب وتطوير في عام 2021	 

رأس	المال	المرتبط	باألصول	الفكرية
تولــت شــركة ســويرود )الشــركة التــي كانــت خاضعــة 	 

إلدارة النقــل الســويدية مــن 1983 إلــى 2018( وضــع 
ــر  ــة التــي ُتقدمهــا الشــركة وفــق المعايي المناهــج التدريبي

العالميــة
أكثــر مــن 20 عامــًا مــن الخبــرة وســجل حافــل مــن اإلنجازات 	 

ــادة وســالمة  ــب علــى القي والعالقــات  فــي مجــال التدري
الطــرق

رأس	المــال	المرتبــط	بالبنيــة	التحتيــة	واألصول	
لطبيعية ا

أســطول متنــوع: بإجمالــي 386 مركبــة تتضمــن مركبــات 	 
خفيفــة ودراجــات وشــاحنات وحافــالت 

ــي 	  ــرة تغط ــروع صغي ــة ف ــران و خمس ــيان كبي ــان رئيس فرع
ــي ــارة أبوظب إم

فرع كبير في مدينة زايد )في 2022(	 

رأس	المال	المرتبط	بالمجتمع	والشراكات
العالقات االستراتيجية العالمية والعضويات والتحالفات	 
تقديم الخبرة للحكومة لجعل الطرق أكثر امانًا	 
الســيارات هــي جهــة 	  قيــادة  لتعليــم  اإلمــارات  شــركة 

تقديــم خدمــات تدريــب مهنيــة تخــدم المجتمــع بصــورة 
مباشــرة

مشاركات متعددة في فرص الرعاية	 
تفاعــل مســتمر مــع العمــالء عــن طريــق االســتطالعات 	 

الســري المتســوق  ومبــادرات 
تركيز على المجتمع المحلي	 

نموذج خلق القيمة لدينا

نموذج أعمالناالمدخالت:

الموائمة مع أهداف 
التنمية المستدامة

المخرجات والنتائج

رأس	المال	المرتبط	باألصول	المالية
اإليــرادات المتأتيــة مــن العمــالء: 260.09 مليــون درهــم إماراتــي وصافــي دخل بقيمــة 168.00 	 

مليــون درهــم إماراتي
توزيعات األرباح: 44,893.200 مليون درهم إماراتي )50 فلس لكل سهم(	 
ال يوجــد فــي ذمــة الشــركة أي ديــون للبنــوك، كمــا ارتفعــت نســبتا النقــد وحقــوق الملكيــة، إذ 	 

بلغــت األولــى 4.5 واألخيــرة 0.88
بلغــت قيمــة توزيعــات األربــاح المتأتيــة مــن االســتثمارات والدخــل اإليجــاري 6.44 مليــون درهــم 	 

إماراتي

	رأس	المال	المرتبط	بالموارد	البشرية
معدل االحتفاظ بالموظفين بلغ %95، بزيادة %5 عن عام 2020	 
حققت الشركة درجة %75 )إيجابية( وفقًا الستبيان الموظفين لعام 2021	 
نسبة تمثيل اإلناث 17%	 

رأس	المال	المرتبط	باألصول	الفكرية
ــي 	  ــي المعن ــدور الشــريك االســتراتيجي والحصــري إلمــارة أبوظب ــت الشــركة االضطــالع ب واصل

بضمــان الســالمة علــى الطريــق
أصبحــت طــرق أكثــر أمانــًا فــي أبوظبــي، إذ انخفضــت حــوادث الطــرق بنســبة ٪14، كمــا 	 

تراجعــت اإلصابــات المروريــة بنســبة ٪25، وانخفضــت الوفيــات بنســبة ٪8 مقارنــة بعــام 2018، 
ــى الطــرق بواقــع 9٪ ــادة عــدد الســيارات عل مــع مراعــاة زي

ــادة معــدالت النجــاح مــن أول مــرة فــي االمتحــان النظــري مــن ٪68 فــي المتوســط فــي 	  زي
ــن. ــي و٪77 العي ــي أبوظب ــى ٪82 ف 2020 إل

رأس	المال	المرتبط	بالبنية	التحتية	واألصول	الطبيعية
ــًا فــي المجمــل بعــام 	  ــرة: 97,249 طالب ــم خدمــات إلــى قاعــدة عمــالء كبي القــدرة علــى تقدي

2021
قــدرة علــى تنويــع مجموعــة الخدمــات المقدمــة دون الحاجــة إلــى بنــاء بنيــة تحتيــة جديــدة أو 	 

شــراء أصــول إضافيــة
ــب 	  ــى الترتي ــة %87 و%91 عل ــق المكتبي ــن المراف ــات ع ــراد والمؤسس ــا األف ــبة رض ــت نس بلغ

فــي اســتطالع مســتويات الرضــا لعــام 2021، فــي حيــن تجــاوز مســتوى رضــا المشــاركين فــي 
ــواردة فــي االســتطالع ــات األصــول األخــرى ال االســتطالع %90 فــي فئ

رأس	المال	المرتبط	بالمجتمع	والشراكات
تســاهم شــركة اإلمــارات لتعليــم قيــادة الســيارات بصــورة ســنوية فــي حمــالت التوعيــة التــي 	 

ُتطلقهــا شــرطة أبوظبــي ومركــز النقــل المتكامــل
ُتســهم شــركة اإلمــارات لتعليــم قيــادة الســيارات بالخبــرة وهــي المســاهم الرئيســي فــي لجنــة 	 

التوعيــة الخاصــة بالســالمة المروريــة فــي أبوظبــي
تــم إنفــاق 66.5 مليــون درهــم إماراتــي عــن طريــق المورديــن المحلييــن )%99.21 مــن إجمالــي 	 

المشتريات(
بلغت درجة مهمة المتسوق السري في االستطالع %81 للربع الرابع	 
بلغ مجموع درجات استطالع رضا العمالء المستقل لعام 2021 إلى 89%	 
37 إماراتيًا يعمل لدى الشركة في عام 2021، بما يمثل %21 من إجمالي التعيينات	 

2021-2023
 الركائز االستراتيجية

إسعاد المتعاملين	 
تمّيز األعمال	 
التوسع بالسوق	 
االبتكار	 
االستدامة	 
الشراكات	 

الرؤية
أن نكون الشركة الرائدة اقليميا في التعزيز والمساهمة لجعل الطرق أكثر أماًنا.

الرسالة
العمــل بكفــاءة وفعاليــة نحــو التعزيــز والمســاهمة لجعــل الطــرق أكثــر أماًنــا مــن خــالل 

االبتــكار والتعــاون واالســتثمار فــي التقنيــات الحديثــة ونمــاذج التشــغيل الذكيــة.

القّيم
المسؤولية االجتماعية	 
العمل بنزاهة	 
التركيز على النتائج	 
تضمين أصحاب المصلحة	 
االبتكار	 

مجموعة الخدمات المقدمة
 ُتقدم شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات 

مجموعة شاملة من الدورات التدريبية التي 
ُتغطي جميع  مهارات القيادة لمجموعة متنوعة 

من المركبات بما يضمن السالمة على الطريق 
وتغطية جميع احتياجات المتعاملين.

دورات ما قبل الترخيص
دورة تدريبية على المركبات الخفيفة	 
دورة تدريبية على الدراجات النارية	 
دورة تدريبية على الباص الخفيف	 
دورة تدريبية على المركبات الثقيلة	 
دورة تدريبية في الحافالت الثقيلة	 
دورة تدريبية في اآلليات الثقيلة	 
دورة تدريبية على اآلليات الخفيفة	 

دورات ما بعد الترخيص
تدريب قائدي حافالت المدارس	 
تدريب مشرفي حافالت المدارس	 
تدريب القيادة في الصحراء	 
قيادة مركبات دفاعية ثقيلة	 
قيادة حافالت دفاعية ثقيلة	 
قيادة دراجات بخارية ثقيلة	 
تدريب القيادة في الصحراء	 

دورات تدريبية تخصصية ومصممة 
لتلبية احتياجات العمالء

تدريب مشغل الرافعات	 
دورة الوعي بالقيادة اآلمنة	   97,249

طالبًا جديدًا في عام 2021

شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع 37نحو نمو مستدام وذكي تقرير متكامل 2021 36



رأس المال: األصول المالية

صاحب/أصحاب المصلحة المتأثرون:
المساهمون

بعض سياساتنا وشهاداتنا ذات الصلة:
مدونة قواعد السلوك	 
سياسة اإلبالغ عن المخالفات	 
سياسة اخالقيات المهنة  ومكافحة الفساد	 

المدخل
السيولة )النقد وما يعادله، بما في ذلك الودائع البنكية 	 

ذات آجال االستحقاق الطويلة(: 373.13 مليون درهم 
إماراتي

 األرباح المحتجزة: 601.56 مليون درهم إماراتي	 
االستثمارات )العقارات االستثمارية  ومحفظة األسهم 	 

المدرجة بالبورصة(: 280.34 مليون درهم إماراتي

النتيجة
اإليرادات المتأتية من المتعاملين: 260.09 مليون درهم 	 

إماراتي وصافي دخل بقيمة 168.00 مليون درهم 
إماراتي

توزيعات األرباح: 44,893.200 مليون درهم إماراتي )50 	 
فلس لكل سهم(

ال يوجد في ذمة الشركة أي ديون للبنوك، كما ارتفعت 	 
نسبتا النقد وحقوق الملكية، إذ بلغت األولى 4.5 

واألخيرة 0.88
بلغت قيمة توزيعات األرباح المتأتية من االستثمارات و 	 

إرادات اإلجار  6.44 مليون درهم إماراتي

المخاطر
الشركة تعتمد بكثافة على العناصر البشرية. مثلت 	 

المصروفات العمومية واإلدارية وتكاليف العمالة 
المباشرة حوالي %46 من اإليرادات. يقوم هذا الخطر 

على سببين، أولهما التحول المستمر في سلوكيات 
المتعاملين على المدى المتوسط نحو التجارب التي 

تمارس عن بعد )التي زادت من معدلها جائحة كورونا(، 
بينما على المدى البعيد يشهد قطاع النقل ككل تحواًل 

نحو العمل بصورة أذكى وأقل كثافة في االعتماد على 
العناصر البشرية )مثل النقل ذاتي القيادة(،

تمتلك الشركة مستويات مرتفعة من النقد غير المستغل، 	 
مما يستدعي وضع خطة فعالة لالستفادة به ومواصلة 

توليد القيمة للمساهمين،
سيؤدي التوسع في محفظة االستثمار بمعدل 142% 	 

وصواًل إلى 143.64 مليون درهم إماراتي إلى جعل 
القوائم المالية عرضة أكبر للتقلبات نتيجة لكون هذه 

االستثمارات في األسواق المالية )األسهم( 
سُيسفر ظهور موجة أخرى من جائحة كورونا عن انخفاض 	 

في اإليرادات. على الرغم من إمكانية تخفيف ذلك 
بصورة جزئية عن طريق منصة التعلم اإللكتروني التي تم 
تطويرها للتدريب النظري، فمن غير الممكن عقد االختبار 

النظري والتدريب العملي واالختبار العملي عن بعد.

الفرص
تمتلك الشركة مبالغ نقدية و أرباح محتجزة ضخمة ُيمكن 	 

استخدامها لتمويل جهودها التوسعية وكذلك أي 
عمليات استحواذ أفقية أو عمودية،

مكن المستوى المرتفع المتواصل للربحية الذي تحققه 	 
الشركة )هامش ربح %64.59 في عام 2021 )من تنويع 

مصادر اإليرادات عن طريق تخصيص رأس المال لألسواق 
المالية. وتستثمر الشركة في الوقت الحالي 143.64 

مليون درهم إماراتي في األسواق المالية اإلماراتية، بينما 
استطاعت الشركة تحقيق 7.65 مليون درهم إماراتي من 

اإليجارات وتوزيعات األرباح واإليرادات من الفوائد،
بفضل السجل الحافل بالنجاحات للشركة وخبرتها 	 

المشهودة إلى جانب ما تتمتع به من مستوى مرتفع من 
السيولة وحقوق المساهمين، فإنها قادرة على احتالل 
موقع الريادة في مسيرة التحول الذكي بمجال النقل 
بأبوظبي واإلمارات العربية المتحدة ككل، بل وعلى 

المستوى اإلقليمي، 
الشركة غير مدينة بأي أموال للبنوك، مما ُيضفي قوة 	 

كبيرة على ميزانية الشركة ُتمكنها من استيعاب أي 
صدمات اقتصادية.

رأس المال المرتبط باألصول المالية
)GRI 102-7, GRI 102-15, GRI 102-40, GRI 201-1(

المبادرات االستراتيجية – المرتبطة بالنقل الذكي 

تدريب	البرج	الذكي
يجري في الوقت الحالي تحديد المخاطر عن طريق نظام إضاءة 
وتدخل من مسؤول البرج. ونسعى لتحويل  ذلك رقميا للتمكين 

من التفاعل الذاتي بين البرج والسيارة.

تدريب	المحاكي	الذكي
ُيمكن لتقنية الذكاء االصطناعي التعرف على تدريب المحاكي 
المطلوب لكل طالب بحسب ملفه التعريفي وتمكينه بالتالي 

من استكمال مصفوفة القدرات المطلوبة.

االختبار	النظري	الذكي
نهدف الى تمكين المتعاملين من الخضوع لالختبار النظري من 
المنزل باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي المتوفرة. وُتجرى 

هذه االختبارات عن طريق تقنيات التحقق الذاتي من الهوية 
وبلغات متعددة وتصدر النتائج بسرعة دون أي تدخالت بشرية.

التدريب	العملي	الذكي
سيمتلك الطالب والمدربون القدرة على الدخول إلى السيارة 

الذكية عن طريق التحقق من الهوية بالمقاييس الحيوية )بصمة 
الوجه أو اإلصبع( مما ُيمكن السيارة من تحديد التدريب العملي 

الخاص بكل منهم. وُيمكن التوسع في هذه التقنية للسماح 
للسيارة بتقييم مهارات الطالب بالقيادة واختبارها بصورة ذاتية.

المستهدفات
سداد	توزيعات	األرباح

الحفاظ على االستقرار المتواصل في  سياسة توزيع 	 
األرباح 

تخصيص	األصول	بكفاءة
التوسع الجغرافي في جميع اإلمارات، فضاًل عن التواجد 	 

اإلقليمي في المدن الرئيسية،
الشروع في تقييم محفظة لالستثمارات في النقل 	 

الذكي وبنائها،
زيادة محفظة االستثمارات في األسواق المالية بحسب 	 

التوقعات االقتصادية،

رؤية أبوظبي 2030
اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة	 
المحافظة على العالقات المتميزة مع باقي دول العالم 	 

على مختلف األصعدة
نظام تعليمي ورعاية صحية وبنية تحتية على مستوى 	 

عالمي
مواصلة اإلسهام في توثيق عرى االتحاد بين إمارات 	 

الدولة

مواءمة االستراتيجية
األولوية	االستراتيجية			-	التوسع	الجغرافي	في	السوق

تخطيط استراتيجية النمو وتنفيذها بما ُيعزز من مكانة شركة 
اإلمارات لتعليم قيادة السيارات وُيحدث تنوعًا في مصادر 

اإليرادات. تتضمن ركائز النمو بالشركة ما يلي:
التوسع الجغرافي لزيادة نجاحات الشركة وصواًل إلى 	 

اإلمارات األخرى والمدن الرئيسية بدول مجلس التعاون 
الخليجي،

االستثمار في النقل الذكي للحفاظ على مركز الصدارة 	 
الذي تحتله الشركة في مجال التدريب على القيادة 

واالرتقاء به،
ضخ االستثمارات على المستوى األفقي بما يحول 	 

الشركة إلى جهة فاعلة حقيقية في قطاع النقل اآلخذ 
في التطور بوتيرة سريعة )عن طريق بناء محفظة للنقل 

الذكي(
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 إجمالي الربح الصافي من 
االستثمار في األسهم 

12.77 مليون
 +138.79%

مقارنة ربعية 2021 )تراكمية(  

ر 1 ر 2 ر 3 ر 4

ر 1 ر 2 ر 3 ر 4
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األثر	االقتصادي
ُيمثــل خلــق القيمــة االقتصاديــة وتوزيعهــا مؤشــرًا علــى قــدرة الشــركة 
علــى توليــد القيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة، وتتمثــل تلــك التوزيعــات 
فــي أشــكال عديدهــا منهــا أجــور الموظفيــن وضريبــة القيمــة المضافة 
المســددة للحكومــة وتوزيعــات األربــاح للمســاهمين والمصروفــات 
المســددة للمورديــن. أمــا الجــزء المتبقــي فُيمثــل القيمــة االقتصاديــة 

التــي تحتفــظ بهــا الشــركة.

األرقام المالية الرئيسيةاألداء االقتصادي
تحسن على مستوى جميع الجوانب الرئيسية للقوائم 

المالية واصلــت شــركة اإلمــارات لتعليــم قيــادة الســيارات خلــق 
القيمــة للمســاهمين خــالل عــام 2021 حيــث اســتمرت فــي 
تحقيــق مســتوى اســتثنائي مــن األداء لهــذا العــام كذلــك:

 %			زيادة	في	عدد	الطالب	عن	العام	الماضي 

2017 2018 2019 2020 2021

إجمالي هامش الربح  صافي هامش الربح
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74.61%
75.00%
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64.59%
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 العائد على حقوق الملكية
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17.05%
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21.96%

2017 2018 2019 2020 2021
إجمالي المطلوبات إجمالي الموجودات حقوق المساهمين )بالمليون درهم إماراتي(

100M

550M

150M

600M

50M

500M

300M

750M

200M

650M

250M

700M

350M

800M

450M

900M

400M

850M

950M

685.3

639.89
672.66

702.78 724.62

805.54

709.06

796.49 812.51

911.65

45.42
36.4
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أداء متسق على مدار األعوام

اإليرادات

260.09 مليون 
     +7.94%

اإليرادات

240.96 مليون 
األرباح

211.76 مليون
      +8.01%

األرباح

196.05 مليون

 صافي الربح

168.01 مليون
   +31.24%

 صافي الربح

128.02مليون

الزيادة في ربح السهم

1.87
   +32.71%

الزيادة في ربح السهم

1.41

 إجمالي الربح الصافي من 
االستثمار في األسهم 

5.35 مليون

النقد وما في حكمه

273.13 مليون
      -3.59%

النقد وما في حكمه

283.31مليون

20212020

%-2

+30%

%+8

+55%

+18%

+40%

+18%

القيمة االقتصادية المباشرة المنتجة و الموزعة 
(مليون درهم اما:ا9ي)

58.05 مليون درهم

9.8 مليون درهم

63.87 مليون درهم

89.79 مليون درهم

260.09 مليون درهم

اإليCادات (القيمة االقتصادية المباشرة المتولدة) توMNع األرباح عن سنة ٢٠٢٠ :وا9ب ومRايا الموظفين
مدفوعات ضVWبة القيمة المضافة تكاليف التشغيل (غير متضمن الCوا9ب والمRايا)

مقارنة  الفترات ذاتها بالنسبة للعام الماضي )تراكمية(

مليون

شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع 41نحو نمو مستدام وذكي تقرير متكامل 2021 40



رأس المال المرتبط بالموارد البشرية
 GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-15, GRI 102-17, GRI 102-36, GRI 102-40, GRI 401-1, GRI 401-2, GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5,(
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رأس المال: رأس المال المرتبط بالموارد البشرية

صاحب/أصحاب المصلحة المتأثرون:
الموارد البشرية

بعض سياساتنا وشهاداتنا ذات الصلة:
مدونة قواعد السلوك	 
سياسة األخالق ومكافحة الفساد	 
 سياسة عدم التمييز     	 
األيزو 45001:2018	 

المدخل
إجمالي عدد الموظفين 486:	 
زيادة بنسبة %3.4 مقارنة بعام 2021	 
48 موظفًا جديدًا )٪27 منهم من اإلناث(	 
30 جنسية	 
10,000+ ساعة تدريب وتطوير في عام 2021	 
ميزانية تدريب الموارد البشرية لعام 2021 بقيمة 	 

500,000 درهم إماراتي

النتيجة
بلغ معدل االستبقاء للموظفين %95، بزيادة نسبتها 5% 	 

مقارنة بعام 2020
حققت الشركة %75 )إيجابية( وفقًا الستبيان والء 	 

الموظفين لعام 2021
 تعد الثقة في الشركة والموائمة والمشاركة والتواصل 	 

االجتماعي والعمل الجماعي والتواصل من العوامل التي 
سجلت أعلى الدرجات في استطالع والء الموظفين:

 %17 نسبة تمثيل النساء	 

المخاطر
يتسم القطاع وسوق العمل بشكل عام في اإلمارات 	 

بحدة المنافسة فيه، ومن ثم فإن احتمال فقدان 
المواهب وانتقالهم إلى صاحب عمل آخر يعتبر أحد 

المخاطر.
خلفت الثورة الصناعية الرابعة التي تتميز بصور التقدم 	 

التكنولوجي السريع فيها آثارًا كبيرة على قطاع التعليم 
والنقل، وال تتطلب هذه اآلثار تعلم مهارات جديدة 

فحسب، بل إنها تتطلب أيضًا التخلي عن المهارات القديمة
إن غرس ثقافة التميز في شركة بها أعداد غفيرة من 	 

الموارد بشرية وتتسم بشدة التنوع يمثل تحديًا أمامها، 
ويجب غرس تلك الثقافة من خالل وضع  استراتيجية إدارة 
مواهب دقيقة، إذ أنه بدونها من الصعب تحقيق مستوى 

عالي من رفاهية الموظفين وسعادة المتعاملين. ويتطلب 
تنفيذ هذا الهدف توفير الموارد البشرية الالزمة له

الفرص
يسمح التنوع في المواهب  بالشركة بتكييف برنامج 	 

التوعية الذي تقدمه بحيث يناسب لغات مختلفة وبفهم 
احتياجات المتعاملين المتنوعة فهمًا شاماًل، إذ أن الشركة 

تقدم خدماتها في الوقت الحالي بخمس لغات، وهي 
العربية واإلنجليزية واألردية والماالياالمية والبشتوية

تولي  استراتيجية الشركة أولوية لالبتكار والتحول للتنقل 	 
الذكي، وهو أمر مفيد كل اإلفادة في خلق ثقافة التميز 

وتمكين الشركة من أن تصبح شركة رائدة إقليمية في 
قطاع النقل الذي يتسم بسرعة التطور فيه

من شأن زيادة عدد الموظفات اإلناث أن يتيح للشركة 	 
من تلبية احتياجات الطالبات اإلناث الالتي يرغبن في أن 
يكون القائم على تدريبهن امرأة مثلهن، وهذا أمر مهم، 

إذ أن إشراك المرأة في االقتصاد يشهد تزايدًا مستمرًا في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة بصورة عامة

المبادرات االستراتيجية – المرتبطة بالنقل الذكي  
استراتيجية	رأس	المال	المرتبط	بالموارد	البشرية	-2021

	0		
ُوِضعت  استراتيجية شاملة لرأس المال المرتبط بالموارد 

البشرية في الربع األول من عام 2021 بغية تحقيق 
األهداف الرئيسية التالية:

تطوير قيادة الشركة للتحفيز على األداء والمشاركة. 1
جذب المواهب ذات الكفاءة العالية وتحديدها . 2

واستبقائها
دعم االبتكار واإلبداع والتحول الرقمي والتعلم والنمو. 3
تعزيز النهج األخالقي في إدارة األفراد وزيادة نسبة . 4

مشاركة الموظفين
دعم التوطين والتنوع والشمول والمسؤولية االجتماعية . 5

للشركات
تقديم أنشطة وخدمات متميزة فيما يتعلق برأس المال . 6

المرتبط بالموارد البشرية

االستبيانات	المنتظمة	بشأن	مشاركة	الموظفين
أجرت الشركة في الربع الرابع من عام 2021 استبيانًا بشأن 

مشاركة الموظفين لتقيم مستوى مشاركة الموظفين، 
وُيقاس مستوى مشاركة الموظفين من خالل تحديد مدى 

ارتباط الموظف والتزامه تجاه الشركة وأهدافها. ويؤثر ارتفاع 
مستوى المشاركة تأثيرًا مباشرًا على أداء الشركة ويمكنها من 

االبتكار وجذب المواهب إليها.

التدريب	والتطوير
التحق 413 موظفًا، أي ما نسبته ٪83 من الموظفين، 

بالدورات التدريبية في عام 2021، وقد بلغ إجمالي ساعات 
التدريب 10473 ساعة، وهو ما يعادل 21 ساعة لكل موظف 

من موظفي الشركة.

المستهدفات
تحقيق معدل دوران الموظفين بنسبة  %5 بحلول عام 	 

2023 بالنسبة للعاملين من أصحاب األداء العالي
زيادة نسبة تمثيل المرأة  إلى %30 بحلول عام 2023	 
بلوغ ميزانية تدريب الموارد البشرية لعام 2022 ما قيمته 	 

750,000 درهم إماراتي، بزيادة قدرها ٪50 مقارنة بعام 
2021

12,000 ساعة تدريب كحد أدنى في عام 2022	 

رؤية أبوظبي 2030
اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة	 
المحافظة على العالقات المتميزة مع باقي دول العالم 	 

على مختلف األصعدة
نظام تعليمي ورعاية صحية وبنية تحتية على مستوى 	 

عالمي
مواصلة اإلسهام في توثيق عرى االتحاد بين إمارات 	 

الدولة

مواءمة االستراتيجية
األولوية	االستراتيجية			-	تعزيز	قدرات	العمل

يمثل تعزيز قدرات العمل شرطًا مسبقًا للوصول إلى مستوى 
عاٍل من سعادة المتعاملين، وبشكل أكثر تحديدًا، فإن الهدف 
المنشود من هذه األولوية ال استراتيجية يتجسد في تحقيق 

التميز في األعمال من خالل إنشاء أطر العمل الداخلية الالزمة 
وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتنفذ الموارد البشرية هذه الدور 

المهم المسند إليها في هذا الصدد بصورة أساسية من خالل 
وضع وتنفيذ  استراتيجية فعالة إلدارة المواهب تغطي جذب 

المواهب واستقطابها واستبقائها وتطوير مهاراتها.
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أداء رأس المال المرتبط بالموارد البشرية

المــال  رأس  تغطيــة  فــي  نهجهــا  الشــركة  أعــدت 
باســتخدام  العــام  هــذا  البشــرية  بالمــوارد  المرتبــط 
ــري(، إذ  ــز البش ــة التحفي ــات )نظري ــلو لالحتياج ــرم ماس ه
ــرم  ــتويات اله ــن مس ــتوى م ــن كل مس ــت بي ــا وافق أنه
ــن  ــية. وال يمك ــرات األداء الرئيس ــادرات ومؤش ــن المب وبي
ــث  ــن حي ــًا م ي ــق أداًء عال ــة أن تحق ــع أي منظم أن تتوق
مؤشــرات األداء الرئيســية لــرأس المــال المرتبــط بالمــوارد 
البشــرية واالنتقــال إلــى ثقافــة االبتــكار واإلبــداع إال 
ــرم. ــتويات اله ــع مس ــى جمي ــول إل ــى الوص ــا عل بعمله

راتيجية  اســت   2021 مــارس  فــي  الشــركة  وضعــت 
ــن   ــرية، تتضم ــوارد البش ــط بالم ــال المرتب ــرأس الم ــدة ل جدي
ــادرات  ــى 9 مب ــز عل ــن ترك ــتبقاء الموظفي راتيجية الس ــت اس
ــة  ــق ثقاف ــى خل ــا عل ــركة تركيزه ــت الش ــد صب ــية. وق رئيس
ز  ارتفــاع مســتوى األداء فيهــا والتركي تــكار وثقافــة تتســم ب اب
ــب  ــف، يج ــن التوظي ــح م رب ــق ال ــن. ولتحقي ــى المتعاملي عل
ــن  ــن م ــة الموظفي ــق رفاهي ــى تحقي ــركة عل ــل الش أن تعم

ــا.  ــم وتلبيته ــم احتياجاته ــال فه خ

5
تحقيق الذات

4
الحاجة للتقدير

3
اإلنتماء اإلجتماعي

2
األمان واالستقرار

1
الحاجات الحيوية )الفسيولوجية(

المستوى 1: 
يتنــاول هــذا المســتوى مــن هــرم ماســلو احتياجــات الموظفيــن؛ وهــذا يعنــي فــي 
المجــال المؤسســي ضمــان حصــول الموظفيــن علــى أجــر عــادل وتنافســي. وفــي 
ــوارد  ــال الم ــي مج ــًا ف ــتقًا متخصص ــارًا مس ــركة مستش ــت الش ــدد، كلف ــذا الص ه
البشــرية )كــورن فيــري( بإجــراء مقارنــة معياريــة. وســيتم االنتهــاء مــن هــذه الدراســة 
خــال الربــع األول مــن عــام 2022، وســتوفر هــذه الدراســة لقســم رأس المــال 
ــا  ــتراتيجية فيم ــرارات ال اس ــاذ الق ــة التخ ــات الازم ــرية البيان ــوارد البش ــط بالم المرتب

ــق باألجــور. يتعل

يعــد تقديــم التعويــض المناســب أحــد العناصــر األساســية لجــذب أفضــل 
اعتقــاد  وراء  رئيســية  أســباب  ثالثــة  هنــاك  بهــا.  واالحتفــاظ  المواهــب 
الشــركة بــأن تقديــم التعويــض المناســب يأتــي علــى قائمــة األولويــات 

التــي يجــب معالجتهــا:

ــة تدعــم أهــداف . 1 ــر حزمــة تعويضــات متوازن الموائمــة االســتراتيجية- توفي
الشــركة واســتراتيجيات العمــل وبنــاء هيــكل أجــور قائــم علــى الســوق مــن 

شــأنه إضافــة ميــزة تنافســية

ــح إنشــاء حزمــة التعويضــات . 2 ــز جــذب المواهــب واالحتفــاظ بهــا - يتي تعزي
ــى المنافســة الشــديدة مــن أجــل  ــلشركة أن تظــل قــادرة عل المناســبة لـ
اســتقطاب المواهــب وســتنعكس علــى السياســات التــي تؤثــر علــى 

االحتفــاظ بالموظفيــن

ــعادة . 3 ــزز س ــادل يع ــور ع ــام أج ــان نظ ــاف - إن ضم ــة واإلنص ــز العدال تعزي
ــركة ــاه الش ــم تج ــن التزامه ــد م ــن ويزي الموظفي

الوضع الراهن بالنسبة لألداء ومؤشرات األداء الرئيسية- 2021:

إجمالــي عــدد الموظفيــن: 486 موظفــًا منهــم 12 موظفــًا فــي مســتوى 	 
اإلدارة العليــا إلــى اإلدارة التنفيذيــة، و36 فــي المســتوى المتوســط، 
و48 فــي القســم اإلداري، و390 فــي مســتوى التشــغيل وممثلــو خدمــة 

العمــالء(

إجمالي أجور ومزايا الموظفين: 63.86 مليون درهمًا إماراتياً 	 

مبادرة الشركة لعام 2021

قدمــت الشــركة بــدال جديــدًا للموظفــات اإلماراتيــات وهــو بــدل تعليــم األوالد، 
إلى جانب البدل الذي ُيقدم بالفعل للموظفين الذكور. 

األهداف المراد تحقيقها في 2023:

شــعور %85 علــي االقــل مــن الموظفيــن أنهــم يتقاضــون أجــرًا عــاداًل بحلــول 
ــن. ــج اســتطالع الموظفي عــام 2023 وفقــًا لنتائ

المبادرات التي ستقوم بها الشركة لتحقيق هدفها لعام 2023:

ــى حــزم تعويضــات . 1 ــوالء القائمــة عل ــز ثقافــة الشــفافية والثقــة وال تعزي
ــب ــدرج الروات ــدة لت ــة جدي ــنة وأنظم ــة ومحّس واضح

األساســي . 2 الراتــب  علــى  التعديــالت  إجــراء  تبريــر  مصفوفــة  إدخــال 
المقارنــة نســبة  باســتخدام  الجــدارة(  )مصفوفــة 

لتعزيــز . 3 الراتــب األساســي علــى أســاس ســنوي بحســب األداء  زيــادة 
عليــه والحفــاظ  الموظفيــن  تحفيــز  مســتوى 

الشــرائية . 4 القــوة  علــى  للحفــاظ  باســتمرار  الرواتــب  هيــكل  مراجعــة 
ظفيــن للمو

ضمــان الســامة فــي مــكان العمــل؛ حيــث يعــزز المســتوى الثانــي فــي هرم ماســلو 
الرفاهيــة الجســدية والعقليــة والماليــة للموظفيــن دون الحاجــة إلــى القلــق بشــأن 
ــوف  ــر والخ ــؤدي التوت ــان، ي ــن األحي ــر م ــي كثي ــة. فف ــة بالوظيف ــروف المتعلق الظ
إلــى اســتجابات القتــال أو الهــروب، ممــا يهــدد الكفــاءة والوظائــف العقليــة العليــا 
ــدوره  ــؤدي ب ــذي ي ــكار واألداء، وال ــداع واالبت ــل اإلب ــخ( مث ــة )الم ــرة الدماغي للقش
إلــى زيــادة معــدل دوران الموظفيــن وانخفــاض نســبة المشــاركة. إن ترســيخ الثقافــة 
األخاقيــة وتشــجيع التواصــل المفتــوح والصــادق مــع توقعــات واضحــة بتعزيــز الثقــة 
ووضــع مســتويات عاليــة مــن المعاييــر األخاقيــة تخلــق شــعورًا باألمــان، ممــا يؤدي 
ــد  ــات للح ــة والسياس ــاذ األنظم ــداع. إن إنف ــكار واإلب ــاركة واالبت ــادة المش ــى زي إل
مــن التنمــر ومنعــه، وخلــق بيئــة عمــل خاليــة مــن االعتــداء الجنســي أو العاطفــي 
والتمييــز والتفضيــل يمكــن أن يســاعد فــي تعزيــز مــكان عمــل أكثــر أمانــًا  وســامة 

ممــا يحفــز ثقافــة االحتــرام المتبــادل والنزاهــة والقبــول.

الوضع الحالي بشأن األداء ومؤشرات األداء الرئيسية- 2021:
إدخال النزاهة كقيمة أساسية تعكس أخالقيات العمل بالشركة. 1
تــم تحديــث مدونــة قواعــد الســلوك للشــركة، وعقــد جلســات لجميــع . 2

الموظفيــن الحالييــن واألعضــاء الجــدد لإلبــالغ عــن أي ســلوك غيــر أخالقي 
مثــل التنمــر، واإلســاءة العاطفيــة، وتضــارب المصالــح، والمعاملــة غيــر  

ــدات.   ــة، والتهدي العادل
فــي عــام 2021، ُيقــدم لمــا نســبته ٪96.2 مــن الموظفيــن تغطيــة تأمينية . 3

ــة  ــة الطبي ــة فقــد قــررت إبقائهــا فــي التغطي ــة، أمــا النســبة المتبقي طبي
المقدمــة مــن برنامــج "ثقــة"، وهــذا يعنــي أن الشــركة تقــدم تأمينــًا طبيــًا 
لعــدد 1,061 فــردًا فــي المجمــل )468 موظفــًا و183 مــن أزواج أو 

ــن و410 مــن أطفالهــم( زوجــات الموظفي
وفــي عــام 2021، بلــغ معــّدل دوران الموظفيــن %5 2020: %10، وفــي . 4

14% :2019
809,348 درهمــًا إماراتيــًا لتنفيــذ تدابيــر . 5 أنفــق مبلــغ إجمالــي قــدره 

ــن مــن التعــّرض  ــة الموظفي ــد19- وحماي الســالمة الخاصــة بجائحــة كوفي
لإلصابــة والعــدوى 

ــن . 6 ــة م ــالمة المهني ــة والس ــام إدارة الصح ــنويًا لنظ ــًا س ــراء تدقيق ــم إج ت
خــالل المراجعــة الداخليــة.

مبادرة الشركة لعام 2021: 
ُوضعــت خطــة اســتبقاءللموظفين  تركــز علــى 9 نقــاط رئيســية، منهــا 	 

رفاهيــة الموظــف، وبرنامــج التقديــر، والتعلــم والتطويــر، وغيــر ذلــك.
أعــاد مكتــب بيروفريتــاس اعتمــاد برنامــج الصحــة والســالمة لدينــا الحاصــل 	 

علــى شــهادة األيــزو 45001:2018 

االهداف المراد تحقيقها لعام 2023:
معــدل دوران %0 بســبب الســالمة فــي مــكان العمــل )تــم بالفعــل تحقيق 	 

هــذا المســتهدف ويجــب الحفــاظ عليه(
معدل دوران %5 للموظفين أصحاب األداء العالي بحلول 2023	 

المبادرات التي ستقوم بها الشركة لتحقيق مستهدفها لعام 2023:
التعريــف بمدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بالشــركة بشــكٍل أكبر وتشــجيع . 1

الموظفيــن علــى البــوح بمــا لديهم.
ــة . 2 ــارات القيادي ــى المه ــًا عل ــون تدريب ــن يتلق ــن الذي ــدد الموظفي ــادة ع زي

للتنفيذييــن  )سيشــارك 100 ٪ مــن فريــق القيــادة لدينــا فــي برنامــج مدتــه 
ــب  ــذي يوفــر مزيجــًا مــن جلســات التدري ــول عــام 2023، وال 8 أشــهر بحل
الخاصــة والفصــول الدراســية التــي يقدمهــا مــزود متخصــص فــي تعليــم 

ــن ( ــة للتنفيذيي المهــارات القيادي
ــن موظفيهــا . 3 ــة الشــركة ورســالتها وقيمهــا بي ــق لرؤي ــز الفهــم العمي تعزي

مــن خــالل جلســات التوعيــة.
البدنيــة والعقليــة . 4 برنامــج رفاهيــة متقــدم يشــمل االحتياجــات  تنفيــذ 

للموظــف. العامــة  والماليــة 
ــول . 5 ــة الحص ــالل إتاح ــن خ ــن م ــة للموظفي ــة وصحي ــل آمن ــة عم ــر بيئ توفي

علــى خدمــات اســتباقية فــي مجــال الســالمة و وتعزيــز الصحــة والرفاهيــة 
فــي مــكان العمــل و توفيــر تأميــن صحــي أفضــل.

دعم حل النزاعات وبناء الثقة قبل تفاقم المشكالت.. 6

المستوى 2: 
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المستوى 3: 
ينطــوي المســتوى الثالــث مــن التسلســل الهرمــي لماســلو علــى التأكــد مــن شــعور 
ــة  ــرض ثقاف ــم ف ــن المه ــذا م ــركة. وله ــل والش ــق العم ــاء لفري ــن باالنتم الموظفي
ــوع  ــين والتن ــن الجنس ــاواة بي ــركة بالمس ــزام الش ــال الت ــن خ ــا، م ــة وتنفيذه أخاقي

ــمول.  والش

الوضع الحالي بشأن األداء ومؤشرات األداء الرئيسية- 2021:
المساواة بين الجنسين

ــاث  ــن اإلن ــل النســاء فــي الشــركة: %17نســبة متوســط األجــور بي نســبة تمثي
ــة: 0 ــب القيادي ــي المناص ــرأة ف ــل الم ــبة تمثي ــى 1 نس ــور: 1 إل والذك

التنوع
عدد الجنسيات العاملة في الشركة: 30	 

الشمول
النســبة المئويــة للموظفيــن الذيــن أقــروا بقــراءة مدونــة قواعــد الســلوك: 	 

90%-
ــة بشــأن 	  ــى جلســات توعي ــوا عل ــن حصل ــن الذي ــة للموظفي النســبة المئوي

ــم  ــن ت ــن الذي ــة للموظفي ــبة المئوي ــلوك: %100النس ــد الس ــة قواع مدون
مراجعة وتقييم مستوى األداء لديهم لعام 2021: 100% 

ــق الشــركة سياســة شــمول تضمــن تكافــؤ الفــرص وإتاحــة المــوارد 	  تطب
للجميــع، بمــا فــي ذلــك األشــخاص المســتبعدين أو المهمشــين، مثــل ذوي 

االحتياجــات الخاصــة

مبادرات الشركة لعام 2021: 
يخضع نظام التقييم الحالي للمراجعة وسيجري تحسينه. 1
ــن . 2 ــزأ م ــزًءا ال يتج ــلوك ج ــد الس ــة قواع ــة بمدون ــات التوعي ــت جلس أصبح

برنامــج التوجيــه للمنضميــن الجــدد
تقديم الدعم للموظفين لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. 3

تم تحسين عملية التعيين من خالل ما يلي:
ــة للتأكــد مــن مناســبة . 1 ــة مبدئي ــل فــي عقــد مقابل ــم طــرح خطــوة تتمث ت

ــة ــح للوظيف ــر المرش العنص
تــم طــرح خطــوة تتمثــل فــي عقــد مقابلــة فنيــة كمرحلــة ثانيــة )ُيجريهــا . 2

المديــر المباشــر( ومقابلــة ثالثــة مــع لجنــة المــوارد البشــرية
ُيطلــب مــن جميــع الــذي يمــرون بخطــوة المقابلــة تعبئــة نمــوذج مراجعــة . 3

لمرشح ا

االهداف المراد تحقيقها لعام 2023:
زيادة نسبة تمثيل النسائي إلى %30 بحلول عام 2023. 1
بلــوغ نســبة تمثيــل اإلنــاث %15 فــي المناصــب اإلداريــة بحلــول عــام . 2

2023
ــرأة فــي خطــة التعاقــب . 3 ــل الم تســتهدف الشــركةان تكــون  نســبة تمثي

ــدار 50% ــركة بمق ــي الش ــة ف ــب االداري ــي للمناص الوظيق
تســتهدف الشــركة أن يشــعر %95 مــن موظفيهــا بــأن الشــركة تتبــع مبــدأ . 4

العدالــة وتكافــؤ الفــرص.

المبادرات التي ستقوم بها الشركة لتحقيق مستهدفها لعام 2023:
خلق مساحة عمل لدعم الموظفين من ذوي االحتياجات الخاصة. 1
ــة وتكافــؤ الفــرص . 2 ــة فــي المعامل ــادي بالعدال ــذ سياســة تن وضــع وتنفي

وتناهــض سياســات التمييــز التــي تقــوم علــى العــرق والجنــس والعقيــدة 
والســن والقــدرات الجســدية والثقافــة والديــن والجنســية

تقديــم التوجيــه والمشــورة والتدريــب للمديريــن والمشــرفين حــول تحقيــق . 3
اإلدمــاج وتجنــب التحيــز

يتمحــور المســتوى الرابــع حــول تكويــن رأس مــال يتمثــل فــي مــوارد بشــرية تتمتــع 
ــع  ــن يتمت ــم يك ــذات إذا ل ــر ال ــعر بتقدي ــف أن يش ــن ألي موظ ــه ال يمك ــة. إذ أن بالثق
ــن  ــة. يتضم ــعورًا بالثق ــه ش ــي تعطي ــة الت ــاءات الازم ــارات والكف ــة والمه بالمعرف
تقديــر الــذات الشــعور بالثقــة والقــوة واإليمــان بالنفــس وتقبــل األقــران واكتســاب 
احتــرام اآلخريــن. وهــذا يســلط الضــوء علــى أهميــة وضــع معاييــر للكفــاءة بشــكٍل 

ــم والتطويــر. جيــد وعمــل برنامــج منظــم للتعّل

الوضع الحالي بشأن األداء ومؤشرات األداء الرئيسية- 2021:
إجمالــي عــدد ســاعات التدريــب فــي عــام 2021:  10,633 )زيــادة بنســبة . 1

%100 مقارنــًة بعــام 2020(
عدد الموظفين الذين حضروا التدريب: 413. 2
نسبة الموظفين المدربين: 83%. 3
متوسط ساعات التدريب لكل موظف: 22 ساعة. 4
تدريــب خــاص بــاإلدارة العليــا: اشــترك عــدد 5 مديريــن فــي برنامــج هارفــارد . 5

المتعلــق بتنفيــذ ال اســتراتيجية
تدريــب خــاص بــاإلدارة الوســطى: تــم إشــراك 16 فــردًا فــي دورة تدريبيــة . 6

إلدارة المشــاريع

مبادرات الشركة لعام 2021:
طرحــت الشــركة منصــة تدريــب عبــر اإلنترنــت )Coursera( ســجلت 4,542 ســاعة 
مــن التدريــب مــع 905 عمليــات تســجيل باإلضافــة إلــى الحصــول علــى 7,294 

درســًا

االهداف المراد تحقيقها في 2023:
النســبة المئويــة لبرامــج التعّلــم والتطويــر المتعلقــة بالكفــاءة والتــي 	 

ــة:  ــع أقســام الشــركة ضمــن البرامــج المدرجــة بالميزاني ــت فــي جمي أجري
90%

زيادة لنسبة المئوية إلجمالي الموظفين المدربين الى 85%	 
ــا 	  ــاءات لمالئمته ــاءات  الكف ــار الكف ــي اط ــدة ف ــاءات جدي ــة 3 كف إضاف

ــركة: ــتراتيجية للش ــات االس لالحتياج
زيادة متوسط ساعات التدريب لكل موظفالى  30 ساعة	 

المبادرات التي ستقوم بها الشركة لتحقيق مستهدفها لعام 2023:
التركيز بشكل أكبر على تقديم برامج التعّلم القائمة على الكفاءة. 1
ــم الخاصــة للحــد . 2 ــد برامــج التعّل ــة وتحدي ــل لالحتياجــات التدريبي إجــراء تحلي

مــن الفجــوات فــي الكفــاءات
بالتعّلــم والتطويــر كجــزء مــن ردود األفعــال . 3 تشــجيع وخلــق االلتــزام 

والمناقشــات التقييميــة 

المســتوى الخامــس: يمكــن فقــط مــن خــال العمــل علــى تحقيــق المســتوى 
الخامــس توجيــه عقــول الموظفيــن وطاقتهــم وجهودهــم لابتــكار واإلبــداع، ممــا 
يضمــن أن يكــون لعملهــم وأنشــطتهم ووجودهــم قيمــة ومســاهمة لآلخريــن. 
يــؤدي الوصــول إلــى هــذا المســتوى إلــى تكويــن تجمــع مــن المواهــب القادريــن 
غالبيــة  رفــع  مــن  تتمكــن  مؤسســة  أي  والتخصصيــة.   القياديــة  األدوار  ألداء 
موظفيهــا إلــى مســتويات تحقيــق الــذات تكــون ضمــن المبتكريــن الرائديــن وذوي 
األداء العالــي فــي مجالهــم، وتضــع معاييــر جديــدة ليتبعهــا اآلخــرون. تــدرك الشــركة 
مكانتهــا الفريــدة فــي بيئــة أعمالهــا كمعهــد رائــد للتدريــب علــى القيــادة والســامة 
علــى الطــرق. ووصــواًل لهــذه الغايــة، تدعــم الشــركة الموظفيــن لتجــاوز مســتويات 
ماســلو المختلفــة إلظهــار األداء العالــي المســتدام واالبتــكار واإلبــداع داخــل 

ــال. األعم

الوضع الحالي بشأن األداء ومؤشرات األداء الرئيسية- 2021:
ميزانية الموارد البشرية لعام 2021: 500,000 درهمًا إماراتيًا. 1
تــم وضــع  اســتراتيجية المــوارد البشــرية وتأسيســه علــى أســس قويــة . 2

لتمكيــن األفــراد وغــرس ثقافــة المؤسســة مــن خــالل مبــادرات مختلفــة
ــم . 3 ــم وفه ــماع أصواته ــان س ــن لضم ــتطالع الموظفي ــادرة اس ــت مب أطلق

ــم احتياجاته
تــم اقتــراح  اســتراتيجية االســتبقاء  لتعزيــز الثقــة والعدالــة والتقديــر وتناول . 4

بعــض المســتويات الدنيــا فــي مثلــث احتياجات ماســلو

أهداف الشركة لعام 2023:
ميزانيــة المــوارد البشــرية لعــام 2022: 750,000 درهــم إماراتــي بزيــادة . 1

50%
عدد األفكار االبتكارية التي قدمها موظفو الشركة 100-. 2
ــذ - . 3 ــد التنفي ــا وقي ــة عليه ــت الموافق ــي تم ــكار الت ــة لألف ــبة المئوي النس

50%
النسبة المئوية ألعلى معدل دوران محتمل:. 4
5 .5% 
النســبة المئويــة للمناصــب العليــا الشــاغرة التــي تــم شــغلها داخليــًا أو مــن . 6

خــالل الترقيــات:  50%
متوسط   عدد المواهب البديلة لكل منصب هام محدد: 2. 7

المبادرات التي ستقوم بها الشركة لتحقيق أهدافها لعام 2023:
شــغل جميــع المناصــب اإلداريــة والقياديــة بمرشــحين مــن يمتلكــون . 1

مســتويات عليــا مــن الكفــاءة فــي االبتــكار واإلبــداع، فضــاًل عــن المهــارات 
ــن ــه الموظفي ــى توجي ــدرة عل ــة والق ــة القوي القيادي

إرشــادات . 2 يقــدم   الــذي  الموظفيــن  تعاقــب  تخطيــط  برنامــج  تنفيــذ 
ــب  ــة لتناس ــة والمتخصص ــة واإلداري ــب القيادي ــع المناص ــدد ويض ــا يح كم

مجموعــة أوســع وأكثــر تنوعــًا مــن الموظفيــن.
ــكار . 3 ــز االبت ــركة لتعزي ــل الش ــكار داخ ــدة االبت ــكيل وح ــم وتش ــهيل دع تس

واإلبــداع

المستوى 4: 

905
عملية تسجيل

161/120
متعلم 

4542
ساعة من التدريب

7,294
درس

4.9/5
متوسط تقييم 
البرامج التدريبية

المستوى 5: 

شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع 47نحو نمو مستدام وذكي تقرير متكامل 2021 46



رأس المال المرتبط بالبنية التحتية 
واألصول الطبيعية

 GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 102-40, GRI 201-2, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4,(
)E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10

رأس المال:  البنية التحتية ورأس المال الطبيعي

صاحب/أصحاب المصلحة المتأثرون:
كل أصحاب المصلحة

بعض سياساتنا وشهاداتنا ذات الصلة:
 	ISO 45001: 2018
 	ISO 9001:2015
 	ISO 14001:2015

المدخل
أسطول متنوع: إجمالي يبلغ 386 مركبة تتضمن سيارات 	 

ومركبات خفيفة ودراجات نارية وشاحنات وحافالت 
فرعان رئيســيان كبيران وخمسة فروع صغيرة:	 
مدينة أبوظبي: 417,000 متر مربع تقريبًا  . 1
 العين: 321,000 متر مربع تقريبًا  . 2
فرع جديد كبير من المقرر افتتاحه في مدينة زايد: 	 

115,000 متر مربع

النتيجة
القدرة على تقديم خدمات إلى قاعدة عمالء كبيرة: 	 

97,249 طالبًا في المجمل بعام 2021
قدرة على تنويع مجموعة الخدمات المقدمة دون الحاجة 	 

إلى بناء بنية تحتية جديدة أو شراء أصول إضافية
بلغت نسبة رضا األفراد والمؤسسات عن المرافق 	 

المكتبية %87 و%91 على الترتيب في استطالع 
مستويات الرضا لعام 2021، في حين تجاوز مستوى 

رضا المشاركين في االستطالع %90 في فئات األصول 
األخرى الواردة في االستطالع

المخاطر
قد يؤدي التحول الكبير للمستهلكين نحو التعلم 	 

اإللكتروني إلى انخفاض عدد الطالب الذين يحضرون 
الفصول فعليًا ويستفيدون من فروعنا.

ينطبق نفس الخطر فيما يتعلق بالتأثير بعيد المدى 	 
للمركبات ذاتية القيادة والذي قد يتسبب في انخفاض 

في استخدام مرافقنا الحالية.
نتوقع زيادة في التشريعات المتعلقة بالبيئة والتي ستلزم 	 

الشركات بتعديل مبانيها وستحول جميع أنواع المركبات 
على طرق اإلمارات إلى مركبات صديقة للبيئة على 

المدى القريب، وخاصًة المركبات الكهربائية على المدى 
المتوسط   إلى البعيد.

الفرص
حاليًا، تمثل بنيتنا التحتية الكبيرة والقدرة على السماح 	 

للسائقين ألول مرة بالتدريب في شوارعنا الداخلية 
مسترشدين بأبراج االتصاالت ميزة تنافسية أساسية تتمتع 
بها الشركة وعامل تميز رئيسي ومحفزًا لتعزيز سالمة كل 

من العمالء والموظفين والسالمة العامة على الطرق.
سيظل استخدام التنقل في المستقبل قويًا مع إدخال 	 

المركبات الكهربائية والقيادة الذاتية. بنيتنا التحتية الحالية 
ذات نفع في مشاريع التكنولوجيا الجديدة واالبتكارات 

وغيرها من أشكال التعاون
بنيتنا التحتية كلها ممولة من رأس المال مما يضعنا في 	 

وضع مالي قوي ويحافظ على مرونة الشركة وتحقيقها 
ألرباح عالية.

سيساعد تحولنا النشط والفعال نحو الممارسات 	 
المستدامة في الحفاظ على مكانتنا الريادية في 

أبوظبي، بما يتماشى مع طموحات الحكومة في هذا 
الصدد ويدعم التوسع في مجاالت أخرى.

المبادرات االستراتيجية 
  نحن	بصدد	اختيار	مورد	السيارات	المفضل	لدينا	لتحويل	
سياراتنا	إلى	سيارات	صديقة	للبيئة.	أي	سيارة	تشتريها	

الشركة	من	اآلن	فصاعدًا	ستكون	سيارة	صديقة	للبيئة	من	
أجل	الوصول	إلى	هدف	التحول	الذي	وضعناه.

على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المتمثل في التحول إلى 
معامالت ال ورقية بنسبة ٪100 بحلول عام 2023. وقد 

اعتزمنا ضخ استثمار بقيمة 13.4 مليون درهم إماراتي في 
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بغية تحقيق التحول 

الرقمي الكامل. وقد ُأنفق مبلغ إجمالي وقدره 4,731,463 
درهمًا إماراتيًا في عام 2021 على مبادرات تكنولوجيا 
المعلومات لتقليل نسبة استخدام الورق وزيادة كفاءة 

العمليات. وتتضمن بعض المبادرات تنفيذ أنظمة إدارة قوائم 
االنتظار الذكية والتحول إلى نظام المستندات اإللكترونية 

)الكتب اإللكترونية واإليصاالت اإللكترونية والطباعة 
اإللكترونية المجدولة(، باإلضافة إلى إصدار نماذج رقمية 

إلكترونية للطلبات المقدمة من الطالب. كما كان الهدف من 
استثمارنا  هو خفض نسبة استخدام الورق بواقع ٪75 في 

قسم خدمة العمالء، والذي يستأثر بما نسبته ٪73 من إجمالي 
استخدام الورق على مستوى الشركة.                                       

ويعادل التأثير الناتج عن خطة تقليل استخدام الورق بواقع 75٪ 
توفير 2,760 شجرة تقريبًا.

نعمل على إعادة هندسة نظام المشتريات لدينا ليشمل 
االستدامة باعتبارها جزء طبيعي من العملية.

المستهدفات
تحويل أسطولنا إلى مركبات صديقة للبيئة، لتكون نسبة 	 

%50 من أسطول المركبات الخفيفة لدى الشركة صديقة 
للبيئة بحلول عام 2023 وتكون نسبة %100 كذلك 

بحلول عام 2026.
تحويل مبانينا الحالية إلى مباني خضراء بهدف تعزيز 	 

فعالية الطاقة واالعتماد على الطاقة المتجددة حيثما 
أمكن.

وضع  استراتيجية استدامة واضحة والشروع في وضع 	 
خطة للتحول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

تحويل بنيتنا التحتية الستخدامها في أغراض التنقل الذكي 	 
بما يتماشى مع استراتيجيتنا ومحفظة أعمالنا المستهدفة 

وتلبية احتياجات المركبات ذاتية القيادة والتنقل الذكي 
وساحة االختبار الذكية وسيارات "روبوتاكسي" واالبتكار.

رؤية أبوظبي 2030
اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة	 
المحافظة على العالقات المتميزة مع باقي دول العالم 	 

على مختلف األصعدة
نظام تعليمي ورعاية صحية وبنية تحتية على مستوى 	 

عالمي
مواصلة اإلسهام في توثيق عرى االتحاد بين إمارات 	 

الدولة

مواءمة االستراتيجية
األولوية	االستراتيجية			-	تعزيز	سعادة	العمالء	و	تقديم	

تجربة	متميزة
تسمح لنا بنيتنا التحتية بزيادة عروضنا، لنوفر التميز للعمالء 

ونضمن تلبية احتياجات العمالء ونعزز قدرات أعمالنا. تتيح بنيتنا 
التحتية تعزيز التدريب على المهارات والذي يساهم بشكل 

إيجابي في توفير طرق أكثر أمانًا وفي رفاهية مجتمعنا بشكل 
عام.

األولوية	االستراتيجية			-	االستدامة	البيئية
نعمل على تعزيز ممارسات االستدامة لدينا بشكل أكبر من 

خالل وضع  استراتيجية محددة لالستدامة والتي ستكون 
بمثابة محفز لترسيخ االستدامة في صلب أعمال الشركة. 

باإلضافة إلى ذلك، فقد بدأنا بالفعل وانتهينا من عدد من 
المشاريع المتعلقة باالستدامة التي يتناولها هذا القسم بمزيد 

من التفصيل. 
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رأس مال الشركة المرتبط بالبنية 
التحتية واألصول الطبيعية

ــادة فــي  ــا بالقي ــع بهــا الشــركة والتــي ســاهمت بالســماح لعمائن ــزة تتمت ــا هــي عوامــل هامــة ممي ــدة لدين ــة الممت ــة التحتي ــرة والبني إن الفــروع الكبي
ســاحاتنا المجهــزة تجهيــزًا جيــدًا، مسترشــدين بأبــراج االتصــاالت الخاصــة بنــا، باإلضافــة إلــى تجربــة عــدد مــن ظــروف القيــادة المختلفــة مــن خــال أجهــزة 

ــًا وتحقيــق الرفاهيــة لمجتمعنــا. المحــاكاة لدينــا ممــا يــؤدي إلــى توفيــر طــرق أكثــر أمان

وعلــى ذكــر ذلــك، فــإن بنيتنــا التحتيــة )أي المبانــي والمركبــات(، كمــا هــو موضــح فــي جــداول اســتهاك الطاقــة وانبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 
ــا المتعلــق بالبيئــة. فيمــا يلــي مزيــد مــن التفاصيــل فيمــا يتعلــق بمختلــف  ــاه، هــي العنصــر الرئيســي الــذي يتطلــب إدارة بيئيــة ويوجــه أدائن الــواردة أدن

المبــادرات النهائيــة والمســتمرة لتحســين أدائنــا البيئــي:

المتعلقة باألسطول
نلتزم بتحويل ما نسبة %50 من أسطول مركباتنا الخفيفة إلى 

مركبات صديقة للبيئة بحلول عام 2023 وتحويلها بنسبة 100% 
بحلول عام 2026 

المبادرات

32

302

24
19 9

Diversified	Fleet

Motorcycles

Light	Vehicles	

Heavy	Truck

Heavy	Bus

Heavy	Machinery

(8%)
(6%)

(5%) (3%)

(78%)

المتعلقة بنظم اإلدارة
حصلت الشركة على شهادة ISO 14001 )نظام اإلدارة 	 

 ISO البيئية( في عام 2021، هذا باإلضافة إلى شهادتي
9001 وISO 45001 اللتين حصلت عليهما والمتعلقتين 

بنظام إدارة الجودة والصحة والسالمة  

المتعلقة بالمباني

بناء فرعنا الجديد في مدينة زايد وفقًا لمعايير  االستدامة 	 
)بيرل1(

نعمل على تحويل المباني لتصبح خضراء بشكل أكبر عن 	 
طريق البدء بتغيير جميع األضواء إلى LED. وسيمكننا ذلك 

من توفير 141,156 كيلوواط ساعة في السنة )وهو ما 
يمثل انخفاضًا في استهالكنا للطاقة بنسبة ٪50( و57,87 

طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات 
غازات الدفيئة، وهو ما يعادل االنبعاثات الناتجة عن 12.58 

سيارة على األقل في العام الواحد
دشنا مشروعًا لتحويل ما نسبته ٪20 من طاقتنا المستخدمة 	 

في فرعي أبوظبي والعين الرئيسيين إلى األلواح الشمسية 
بحلول عام 2023

القيادة الصديقة للبيئة
نعمل على تضمين القيادة الصديقة للبيئة في مناهجنا وسنقدم 	 

مثل هذه الخدمة على أساس مستقل لعمالئنا من الشركات.

 تلقى 16 موظفًا في الشركة برنامج "تدريب المدرب" الذي 	 
قدمه مركز الوقاية من الحوادث، والذي ُيعد من الجهات الرائدة 

في إدارة المخاطر المرورية.

الذكور اإلناث

640 إجمالي عدد 
ساعات التدريب 

المنفذة

16 إجمالي عدد 
موظفي الشركة 

المشاركين في 
البرنامج

75%

25%

بترول ديزيل كهرباء

Electricity Diesel Petrol

Scope 1 Scope 2

45

40

35

30

25

20

15

10

05

35.47

41.20

39.12

19.30

169.58

27.03

22.77

11.05

144.93

12.88
14.24

استهالكنا للطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة:

استهالك	الطاقة	)تيرا	جول(

2019 2020 2021

25K

20K

15K

10K

5K

2018 2019 2020

انبعاثات	غازات	الدفيئة	)بالطن	المتري	من	
مكافئ	ثاني	أكسيد	الكربون(

مزيج	الطاقة	في			0	

Scope 1 )استهالك 
الوقود(

Scope 2
)الكهرباء(

Scope 3
)المياه والهدر (

19.32 18.49 18.04

9.65

10.04 10.05

1.72 1.31 1.28

Scope 1 Scope 2

200

175

150

125

100

75

50

25

158.41
162.35

153.45
153.59

كثافة	الطاقة	مقابل	اإليرادات	)بالميجا	
جول/	ألف	د.إ(

2019 2020 2021

51%

16%

33%

65.84

30.69

314.51

76.13

29.84

315.94

81.11 

29.37

311.85

5K

4K

3K

2K

1K

4,044.88

2,019.84

359.80

4,455.83 4,692.36

2,419.78 2,613.48

كثافة	انبعاثات	الغازات	الدفيئة	مقابل	
اإليرادات	)بالكيلوجرام	من	مكافئ	ثاني	

أكسيد	الكربون	/	ألف	د.إ(

2019 2020 2021

314.51 334.11

Scope 1 )استهالك 
الوقود(

Scope 2
)الكهرباء(

Scope 3
)المياه والهدر (

6,424.51
7,190.13

7,639.95

من خال القيادة الصديقة للبيئة، يمكن أن ترتفع قيم 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ٪10* )وربما 

تصل إلى ٪20 للشاحنات العماقة وفقًا لدراسة أجرتها 
المفوضية األوروبية.(

*Sivak, M.; Schoettle, B. Eco-driving: strategic, tactical, and operational decisions 
of the driver that influence vehicle fuel economy, transport policy 2012
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رأس المال المرتبط باألصول الفكرية
 GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 102-40, GRI 201-2, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI(

)305-4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10

رأس المال: رأس المال المتعلق باألصول الفكرية

صاحب/أصحاب المصلحة المتأثرون:
العمالء والموظفون

بعض سياساتنا وشهاداتنا ذات الصلة:
مدونة قواعد السلوك	 
سياسة حقوق االنسان	 
سياسة خصوصية البيانات	 

المدخل
تولت شركة سويرود )الشركة التي كانت خاضعة إلدارة 	 

النقل السويدية من 1983 إلى 2018( وضع المنهجية 
التدريبية التي ُتقدمها الشركة وفق المعايير العالمية

أكثر من 20 عامًا من الخبرة وسجل حافل من اإلنجازات 	 
والعالقات  في مجال التدريب على القيادة وسالمة 

الطرق
التركيز على الرقمنة: اعتماد 13.4 مليون درهم إماراتي 	 

كميزانية لتكنولوجيا المعلومات لعام 2022

النتيجة
واصلت الشركة االضطالع بدور الشريك االستراتيجي 	 

والحصري إلمارة أبوظبي المعني بضمان السالمة على 
الطريق

طرق أكثر أمانًا في أبوظبي، إذ انخفضت حوادث الطرق 	 
بنسبة ٪14، وانخفضت إصابات المرور بنسبة 25٪، 

وانخفضت الوفيات بنسبة ٪8 مقارنة بعام 2018، مع 
مراعاة زيادة عدد السيارات على الطرق بواقع 9٪

زيادة معدالت النجاح من أول مرة في االمتحان النظري 	 
من ٪68 في المتوسط في 2020 إلى ٪82 في 

أبوظبي و٪77 العين.

المخاطر
تجلب الرقمنة مخاطر األمن السيبراني التي تتطلب من 	 

الشركة تعزيز أمن بياناتها
يمكن أن يؤدي التحول نحو التعلم اإللكتروني إلى تقليل 	 

عوائق الدخول إلى قطاع تعليم القيادة، وبالتالي زيادة 
المنافسة

يتطلب االنتقال إلى المركبات ذاتية القيادة من الشركات 	 
مواكبة جميع التطورات في هذا الصدد وتطوير ثقافة 

االبتكار

الفرص
يمكن أن تؤدي الرقمنة إلى تخفيض التكاليف على 	 

المدى المتوسط   إلى الطويل، وبالتالي زيادة هوامش 
األرباح

الخبرة الواسعة التي جمعتها الشركة في مجال السالمة 	 
على الطرق وتعليم القيادة تجعلها العبًا رائدًا في هذا 

القطاع في جميع أنحاء المنطقة
إن تحويل رحلة العميل إلى النظام الرقمي سيعزز رفاهية 	 

العميل، وسيساعد في تحقيق سعادة العمالء وتنمية 
قاعدة العمالء

ستعمل الجهود المكثفة التي تبذلها الشركة من أجل 	 
غرس ثقافة االبتكار بين موظفيها إلى خلق بيئة تحتضن 

التكنولوجيا ومعدة للتحول الرقمي

المبادرات االستراتيجية 

تعزيز	خدمة	العمالء	من	خالل	تطبيق	الشركة

يتم تطوير تطبيق الشركة لتلقي جميع الحجوزات، والسماح 
باإللغاء وإعادة الجدولة وغيرها من األمور األخرى

إطالق	الفعالية	األولى	ضمن	سلسلة	فعاليات	مختبر	
االبتكار

تم عقد مختبر ابتكار بحضور متحدثين رفيعي المستوى 
وموظفي الشركة الرئيسيين وتم بثه إلى جميع موظفي 

الشركة. تمخض عن مختبر االبتكار أفكار رئيسية لتعزيز تجربة 
العميل وتحسين تعليم القيادة في الشركة  بمختلف اقسامها  

إلى التدريب النظري والعملي واالختبار

التحسين	المستمر	للمناهج	التدريبية

 تم تفويض شريكنا االستراتيجي "سويرود" في عام 2021 
إلجراء تحليل للفجوات فيما يتعلق بمناهجنا الحالية وضمان 

توافق المواد مع أفضل الممارسات العالمية

التعّلم	اإللكتروني

تم إطالق خدمة التعّلم اإللكتروني للتدريب النظري في عام 
2021، وتهدف الخطوة التالية إلى توفير االختبار من خالل 

منصة آمنة عبر اإلنترنت

المستهدفات
تحسين السالمة على الطرق في أبوظبي على نحٍو 	 

مستمر
تحسين البرامج التدريبية وترقيتها باستمرار لمواكبة أفضل 	 

الممارسات العالمية
تقديم حلول ذكية باستمرار لتعزيز تعليم القيادة 	 

واالستعداد للتحول نحو التنقل الذكي
على المدى الطويل، رقمنة رحلة العميل بالكامل	 
إنشاء مركز للبحث والتطوير واالبتكار	 

رؤية أبوظبي 2030
اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة	 
المحافظة على العالقات المتميزة مع باقي دول العالم 	 

على مختلف األصعدة
نظام تعليمي ورعاية صحية وبنية تحتية على مستوى 	 

عالمي
مواصلة اإلسهام في توثيق عرى االتحاد بين إمارات 	 

الدولة

مواءمة االستراتيجية

الشركة لجميع أولوياتها االستراتيجيةتساهم العوامل ذات الصلة برأس المال الفكري في تحقيق 
األولوية	االستراتيجية		:	تعزيز	سعادة	المتعاملين	وتقديم	

تجربة	متميزة
األولوية	االستراتيجية		:		تعزيز	قدرات	العمل

األولوية	االستراتيجية		:	التوسع	في	السوق	في	سبيل	
تحقيق	النمو	المستدام

األولوية	االستراتيجية		:	تقديم	االبتكار	كقيمة	أساسية	
في	العمليات	اليومية

األولوية	االستراتيجية		:	ضمان	السالمة	واالستدامة	
البيئية

األولوية	االستراتيجية		:	بناء	شراكات	قوية
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تاريخ إطالق التعّلم اإللكتروني
17 مايو 2020
عدد الطلبة المسجلين

مختبر اإلبتكار انطلق بتاريخ
6 أكتوبر 2021

أداء رأس المال المرتبط باألصول الفكرية

2018201920202020

 1,257.00  1,148.00  1,798.00  1,469.00 إجمالي	عدد	الحوادث

 1,227,743.00  1,193,278.00  1,158,229.00  1,126,165.00 إجمالي	عدد	السيارات	على	الطريق

 1,620.00  1,552.00  2,547.00  2,162.00 إجمالي	عدد	اإلصابات	الناجمة	عن	حوادث	المرور

 144.00  157.00  186.00  156.00 إجمالي	عدد	الوفيات

ترسيخ مكانة الشركة بصفتها شريك استراتيجي إلمارة أبوظبي في سالمة الطرق والعمل على زيادة الوعي . 1
بالقيادة اآلمنة وتحسين مهارات قائد المركبة. التطلع باستمرار إلى تقليل حوادث المرور واإلصابات والوفيات

العمل على المدى الطويل لرقمنة رحلة عميل الشركة بشكٍل كامل. في هذا الصدد، تم اإلعالن عن التدريب . 2
النظري عبر اإلنترنت في مارس 2020 والذي جمع عدد كبير  وتجمع عدد كبير من المستخدمين بسرعة كبيرة. 

باإلضافة إلى ذلك، جاري حاليًا تطوير إصدار جديد من تطبيق الشركة للهاتف المحمول وسيتم إطالقه في الربع 
الثاني من عام 2022 لزيادة الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة العمالء:

 19,540أبوظبي

 1,965العين

 550 مدينة زايد

 479دلما

22,534المجموع

 تطبيق أندرويد للهاتف المحمول تم اطالقه بتاريخ
24 أكتوبر 2021

عدد المستخدمين
160

مختبر اإلبتكار. 3

خالد الشميلي
الرئيس التنفيذي باإلنابة

شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات

جوج الزاخم
مدير التطوير والشراكات 

شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات

المشاركين

مدير المختبر

فريق تقنية المعلومات

المنسق الرئيسي

فريق التسويق الفريق األساسي

راعي المختبر

	

الدكتورة بريتا النج
SILAB تدريب وتعليم السائقين

باتريك هيكيرت
CEPA SafeDrive Emea & Apac المالك / المدير

الدكتور مانويل بيكاردي
)EFA( االتحاد األوروبي لمدارس القيادة

باتريك خبيًرا ومديًرا تنفيذًيا / مالًكا في تدريب السائقين للمتعلمين 
والسائقين المرخصين وصناعة السامة على الطرق منذ عام 1992. 

وخال هذا الوقت ، طور شركته من شركة وطنية إلى مشغل 
عالمي.

الدكتورة بريتا النغ أخصائية نفسية معتمدة من المملكة المتحدة 
ولديها أكثر من 20 عاًما من الخبرة في التخفيف من مخاطر النقل ، 
وتشمل التعليم والتقييم ، والحلول التقنية ، وتطوير اإلستراتيجيات / 

السياسات ، واالبتكار في مجال التنقل.

الدكتور مانويل بيكاردي هو األمين العام لاتحاد األوروبي لمدارس 
القيادة )EFA(. يقوم بتطوير مناهج تدريب السائقين على المستوى 

العالمي بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات المختلفة.

متحدث

متحدث

متحدث
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رأس المال المرتبط بالمجتمع والشراكات
)GRI 102-15, GRI 102-17, GRI 102-40, GRI 203-2, GRI 204-1, GRI 416-2, G4, G6, S12(

رأس المال: رأس المال المرتبط بالمجتمع والشراكات

صاحب/أصحاب المصلحة المتأثرون:
الموردون ومقدمو الخدمات والحكومة والمجتمع

بعض سياساتنا وشهاداتنا ذات الصلة:
القواعد السلوكية للموردين	 
سياسة خصوصية البيانات	 
 	ISO 9001:2015

المدخل
عالقات وعضويات وتحالفات  استراتيجية دولية بما في 	 

ذلك االتفاق العالمي لألمم المتحدة والهيئـة الوطنيـة 
السـويدية للطـرق )سـويرود( والجمعية الملكية للوقاية 

 )CEPA( ومركز الوقاية من الحوادث )من الحوادث )روسبا
واالتحاد الدولي للطرق )IRF( ورابطة مدارس القيادة 

األوروبية )EFA(، من بين جهات أخرى
تزويد الحكومة بالخبرة والدراية الفنية لتوفير طرق أكثر 	 

أمانًا عن طريق عضوية اللجان االستراتيجية
شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات هي جهة تقديم 	 

خدمات تدريب مهنية تخدم المجتمع بصورة مباشرة
مشاركات متعددة في فرص الرعاية	 
تفاعل مستمر مع العمالء عن طريق االستطالعات 	 

المختلفة  ومبادرات المتسوق السري
تركيز على المجتمع المحلي	 

النتيجة
تساهم شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات بصورة 	 

سنوية في حمالت التوعية التي ُتطلقها شرطة أبوظبي 
ومركز النقل المتكامل

ُتسهم شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات بالخبرة 	 
وهي المساهم الرئيسي في لجنة التوعية الخاصة 

بالسالمة المرورية في أبوظبي
تم إنفاق 66.5 مليون درهم إماراتي عن طريق الموردين 	 

المحليين )%99.21 من إجمالي المشتريات(
بلغت درجة تعيين المتسوق السري في استطالع الربع 	 

الرابع 81%
بلغ مجموع درجات استطالع رضا العمالء لعام 2021 	 

89%
بلغ عدد اإلماراتيين العاملين 37 موظفًا إماراتيًا بالشركة 	 

في عام 2021، وهو ما يشكل ما نسبته %21 من 
إجمالي التعيينات الجديدة

المخاطر
من المهم التأكد من إجراء العناية الواجبة الالزمة فيما 	 

يتعلق بجميع شركاء األعمال الخارجيين ألغراض تتعلق 
بالسمعة

يتطلب تعزيز العضويات في منظمات معينة التزامًا، 	 
ولذلك يجب تخصيص الموارد المناسبة

الفرص
تتيح الفعاليات االجتماعية وفرص الرعاية والمؤتمرات 	 

للشركة بالبقاء على اتصال بالمجتمع ومشاركة / اكتساب 
المعرفة

يعزز الحضور االجتماعي للشركة من صورة العالمة 	 
التجارية لها

المبادرات االستراتيجية 
أسبوع	أبوظبي	لالستدامة

ُاختيرت شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات بصفتها شريك القيادة 
الصديقة للبيئة الذي يقدم تدريبًا مجانيًا على القيادة الصديقة للبيئية 
لجميع الجهات العارضة والزوار في أسبوع أبوظبي لالستدامة، في 

الفترة الممتدة من 17 يناير إلى 19 يناير
القمة	العالمية	لطاقة	المستقبل

 كما كانت شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات جهة راعية 
ومساهمة وعارضة في مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل في 

إطار أسبوع أبوظبي لالستدامة، وهو الفعالية التجارية الرائدة على 
مستوى العالم في مجال طاقة المستقبل واالستدامة إذ يحضره ما 

يربو على 34,000 مشارك من 125 دولة.
	عمليات	التعاون	المشترك	بين	شركة	اإلمارات	لتعليم	قيادة	

السيارات	و	شرطة	أبوظبي
تمول الشركة دراسًة مشتركًة تجريها شرطة أبوظبي لجمع 	 

البيانات حول تأثير تعليم السائقين على السالمة على الطرق.
أضافت الشركة -بناًء على المحادثات التي تمت بينها وبين 	 

شرطة أبوظبي- مادًة إلى مقرراتها النظرية، وهي التوعية 
باالنتهاكات الشائعة الواقعة من سائقي المركبات الخفيفة 

والثقيلة على حد سواء.
برنامج	مسرعات	ألهداف	التنمية	المستدامة	)االتفاق	العالمي	

لألمم	المتحدة(
اصبحت شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات عضوًا في االتفاق 

العالمي لألمم المتحدة في عام 2021، وهو أكبر مبادرة للشركات 
في العالم تهدف إلى حشد حركة عالمية من الشركات المستدامة 

وأصحاب المصلحة لخلق عالم أفضل.
ويشارك ثالثة ممثلين عن الشركة حاليًا في برنامج مسرعات مدته ستة 

أشهر يهدف إلى مساعدة الشركات المشاركة ودعمها في تحديد 
أهداف مؤسسية طموحة وتسريع دمج أهداف التنمية المستدامة 

السبعة عشر في اإلدارة األساسية لألعمال.
برنامج	التدريب	

تطور شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات برنامج تدريب داخلي 
خصيصًا للمواهب المحلية بهدف جذبهم ليصبحوا موظفين بدوام 

كامل.

المستهدفات
ما ال يقل عن 8 حمالت توعية	 
مبلغ 2.68 مليون درهم إماراتي ُمدرج في الميزانية في 	 

بند فرص الرعاية في عام 2022
تحقيق نسبة التوطين البالغة 10٪	 
مشتريات بنسبة ٪100 ُتنَفق على الموردين المحليين	 
الوصول إلى نسبة %85 كحد أدنى في المرحلة التالية 	 

من استبيان تعيين المتسوق السري هذا العام واستبيان 
رضا العمالء

رؤية أبوظبي 2030
اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة	 
المحافظة على العالقات المتميزة مع باقي دول العالم 	 

على مختلف األصعدة
نظام تعليمي ورعاية صحية وبنية تحتية على مستوى 	 

عالمي
مواصلة اإلسهام في توثيق عرى االتحاد بين إمارات 	 

الدولة

مواءمة االستراتيجية
األولوية	االستراتيجية			-	تعزيز	سعادة	العمالء	وتقديم	

تجربة	متميزة
عمالؤنا هم جوهر نهجنا االستراتيجي الجديد، ولذلك سنحرص 
على التواصل معهم باستمرار لتكوين فهم عميق لمتطلباتهم 

والتأكد من حصولهم على تجربة متميزة.
األولوية	االستراتيجية			–	ضمان	السالمة	واالستدامة	

البيئية
تهدف حمالت التطوع والرعاية والتوعية إلى تحسين السالمة 

على الطرق في أبوظبي والمساهمة في رفاهية المجتمع.

األولوية	االستراتيجية			-	بناء	شراكات	قوية
من خالل هذه األولوية ال استراتيجية، ستعمل الشركة عن 
كثب مع شركائها االستراتيجيين، المحليين والعالميين، من 

القطاعين العام والخاص، على موضوع السالمة على الطرق.
من المهم بنفس القدر تطوير شراكات  استراتيجية لالبتكار 

واألغراض التعليمية.
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مستوى أداء رأس المال 
المرتبط بالمجتمع والشراكات

يمثل تقديم القيمة إلى المجتمع أحد مجاالت التركيز االستراتيجية مهم للشركة، ولذلك نحرص على التعامل فقط مع الموردين المحليين. . 1
وتحقيقًا لهذه الغاية، يتعين على جميع الموردين اتباع قواعد سلوك الموردين. 

العدد اإلجمالي
 للموردين

العدد اإلجمالي
 للموردين المحليين

إجمالي اإلنفاق على المشتريات
 )بالدرهم اإلماراتي(

إجمالي اإلنفاق على الموردين 
المحليين

)بالدرهم اإلماراتي(
201998099.99% 29,599,645.30 99.52%

2020121299.99% 29,232,904.97 99.52%

2021172499.96% 67,063,432.43 99.21%

%100.00 59,685,770.00 %2300100الهدف

BY GENDERBY JOB CATEGORY

FemaleMaleEntry-LevelMid-LevelSenior-to-
Executive Level

20191571066

202023132466

202123142566

شركة اإلمارات لتعليم قيادة 
السيارات حاصلة على شهادة القيمة 

المحلية المضافة. وتحدد شهادة 
القيمة المحلية المضافة مساهمة 

المتعاقدين  أو الموردين في القيمة 
المحلية في اقتصاد أبوظبي.

أداء التوطين. 2

إجمالي عدد المتدربين الذين ترتبط وظائفهم بشكل مباشر بالحصول على رخصة قيادة: مهارات القيادة لمن ترتبط وظائفهم ارتباطًا مباشرًا . 3
بالحصول على رخصة قيادة )مثل سائقي الحافالت المدرسية وسائقي سيارات األجرة وسائقي التوصيل وما إلى ذلك( هي مهارة مهنية 

وضرورية لتوفير الوظائف، وللمساهمة في سبل عيش العديد من العائالت، ومن ثم المساهمة في التنمية االقتصادية

إجمالي عدد المتدربين الذين ترتبط وظائفهم بشكل مباشر بالحصول على رخصة قيادة

2018242

20191,590

2020855

671 متقدمًا )مرحلة ما قبل الترخيص(، 1056 )شهادة لسائقي ومشرفي الحافالت المدرسية(، 2777 )تجديد شهادة سائقي 2021
ومشرفي الحافالت المدرسية(

بعض	فعاليات	عام			0		التي	شاركت	فيها	الشركة

قمة اقدر العالمية	 
بيانات	 
معرض المرور الخليجي	 
قمة أبوظبي للمدينة الذكية	 
هايبر موشن دبي	 
يوم العلم اإلماراتي	 
فعالية سعيد - اليوم العالمي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور	 
 حملة الفتة "قف"	 
يوم الطفل	 
العيد الوطني العماني	 
العيد الوطني البحريني	 

دورات	التوعية	لعام			0	

مطار أبوظبي - البطين	 
شركة الغزال للنقليات	 
دورة توعية تاكسي اإلمارات	 
تدريب اإلسعاف الوطني	 
حملة "القيادة بأمان" التوعوية	 

دورات	نشرات	توعوية	لعام			0		بالتعاون	مع	شرطة	
أبوظبي

المخالفات الشائعة لسائقي الشاحنات الثقيلة	 
التوعية بالمخالفات الشائعة للمركبات الخفيفة	 
القيادة بأمان "التوعية بأخطار المخدرات"	 
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الحوكمة
GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-20, GRI 102-21, GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-24, GRI 102-25, GRI 102-(
 26, GRI 102-27, GRI 102-29, GRI 102-30, GRI 102-31, GRI 102-32, GRI 102-33, GRI 102-38, GRI 205-3, S1, E8,

)E9, G1, G2, G3, G5

مــن الضــروري ألي منظمــة وضــع نظــام حوكمــة قــوي حتــى يتســنى 
ــدة  ــة الجي ــا، إذ أن الحوكم ــة لديه ــاب المصلح ــة ألصح ــق قيم ــا خل له
للشــركة توفــر التــوازن الضــروري الــذي يضمــن مراعــاة جميــع احتياجــات 

أصحــاب المصلحــة فــي أهــداف الشــركة و أغراضهــا. .

وتقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة مســؤولية ضمــان وضــع السياســات 
ــؤون  ــر، والش ــى إدارة المخاط ــراف عل ــة اإلش ــة بغي ــراءات الالزم واإلج
القانونيــة، واالمتثــال، والممارســات المؤسســية األخالقيــة، واإلفصــاح 

عــن المعلومــات المناســبة، والمســاءلة علــى جميــع المســتويات.

تتولــى الشــركة بصــورة مســتمرة مراجعــة قيمهــا المؤسســية وتضمــن 
اجتمــاع أعضــاء لجــان مجلــس اإلدارة بصــورة منتظمة بغيــة إدارة التوجه 

االســتراتيجي للشــركة والتحفيــز علــى خلــق القيمــة.

ويتألــف مجلــس إدارة الشــركة مــن خمســة أعضــاء ذوي خبــرة وســمعة 
ــذي  ــدون أي منصــب تنفي ــة، وجميعهــم أعضــاء مســتقلون ال يتقل طيب
بالشــركة. ويتضمــن هيــكل حوكمــة الشــركة أربــع لجــان تابعــة لمجلــس 
ــة  ــآت ولجن ــيحات والمكاف ــة الترش ــق ولجن ــة التدقي ــي لجن اإلدارة، وه
اإلشــراف والمتابعــة لمعامــالت المطلعيــن )التــي تتولــى أعمالهــا فــي 

الوقــت الحالــي لجنــة التدقيــق( ولجنــة الشــؤون االســتراتيجية.

وقــد عقــد مجلــس اإلدارة خمــس اجتماعــات خــالل عــام 2021، واكتمل 
النصــاب القانونــي فيهــا بنســبة ٪100. ونســتعرض مزيــدًا مــن التفاصيــل 

بشــأن هــذه االجتماعــات فــي الجــدول التالي:

اجتماع 
تاريخ االنعقادالمجلس

عدد 
األعضاء 
الحاضرين

بنود جدول األعمال الرئيسية

اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية 2020	 12021/02/025
ناقش مجلس اإلدارة مسار عمل الشركة ومستوى التقدم المحرز في 	 

مشاريعها

ُحدد تاريخ انعقاد اجتمـاع الجمعيـة العموميـة السـنوي	 22021/02/235
اعتماد قيمة توزيعات األرباح المقرر اقتراحها على المساهمين	 
ناقش مجلس اإلدارة مسار عمل الشركة ومستوى التقدم المحرز في 	 

مشاريعها

ناقش مجلس اإلدارة مسار عمل الشركة ومستوى التقدم المحرز في 	 32021/05/055
مشاريعها

ناقش مجلس اإلدارة مسار عمل الشركة ومستوى التقدم المحرز في 	 42021/08/015
مشاريعها

اعتمد مجلس اإلدارة ميزانية الشركة لعام 2022	 52021/11/175
مناقشة مسار عمل الشركة ومستوى التقدم المحرز في مشاريعها	 

لجنة	االستدامة
من المزمع إطالق لجنة االستدامة الجديدة لدينا رسميًا خالل عام 

2022، وكخطوة أولى في سبيل تحقيق هذا الهدف، انتهينا في 
عام 2021 من إعداد الئحة لجنة االستدامة لدينا، علمًا بأنها تخضع 

للمراجعة في الوقت الحالي على المستوى الداخلي وعلى 
مستوى مجلس اإلدارة، إلى جانب الهيكلية المقترحة للجنة.

تحليل	الفجوات	الكامنة	في	حوكمة	الشركة

لتحقيق هذه الغاية، أسندنا إلى أحد المستشارين المتخصصين 
مهمة إجراء تحليل للفجوات المتعلقة بممارسات حوكمة الشركة 
الحالية لدينا. ومن المتوقع اكتمال هذا التحليل خالل عام 2022، 

وسُيستعان بالتوصيات في تحسين نموذج حوكمة الشركة 
الحالي.

وأخيرًا،	تتناول	الئحة	لجنة	االستدامة	لدينا	عددًا	كبيرًا	من	
البنود	الرئيسية،	منها	ما	يلي:

غرض لجنة االستدامة	 
مسؤوليات أعضاء اللجنة	 
الميزانية وتدبير الموارد	 
سلطة اللجنة )بما في ذلك التفويض(	 
إجراءات رفع التقارير المتبعة فيها	 
تعيين أعضاء اللجنة وطريقة تشكيلها	 
طريقة تنظيم االجتماعات	 
المراجعة السنوية للجنة وتقييمها	 
 بنود أخرى	 

 تصدر الشركة وفقًا للمتطلبات التنظيمية تقريرًا سنويًا عن حوكمتها يضم تفاصياًل عن هيكل حوكمة الشركة والملف التعريفي ألعضاء مجلس 
إدارتها ومخططها التنظيمي وأجور اإلدارة العليا والتنفيذية لديها وغير ذلك من المعلومات الجوهرية األخرى. )انقر هنا للوصول إلى تقرير 

حوكمة الشركة للسنة المالية 2021(.

ولحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة وسمعة عالمتنا التجارية،
 تتولى الشركة بصورة مستمرة مراجعة هيكل حوكمتها وتحسينه باتباع أحدث الممارسات المؤسسية المستدامة وأفضلها.

نهدف	إلى	اتباع	أفضل	الممارسات،	وبالتالي	سنقوم	بتشكيل	
اللجنتين	التاليتين:

لجنة إدارة االستدامة – وستتولى هذه اللجنة ضمان دمج االستدامة 
بصورة فورية في جميع أقسام الشركة ومواءمة جميع الجهود، 

وتضمن  مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة باالستدامة كجزء من 
تقييمات اإلدارة،

لجنة االستدامة التابعة لمجلس اإلدارة – إذ أن تشكيل لجنة رسمية 
تابعة لمجلس اإلدارة يمثل وسيلة مهمة من شأنها أن تعزز الوعي 

باألمور المتعلقة باالستدامة على مستوى مجلس اإلدارة وتبرهن على 
التزام أعلى مستوى في الشركة بحس قوي فيما يتعلق بالمساءلة 

والمسؤولية.

يستعرض الرسم البياني التالي وصف 
االعتبارات الرئيسية لهيكل لجنة 

االستدامة:

الخطوات 
الرئيسية

االعتبارات الرئيسية عند تنفيذ حوكمة اإلستدامة

االلتزام يبدأ من أعلي . 1
مستوى 

يجب ان يتماشى هيكل . 2
حوكمة االستدامة مع 

نموذج االعمال

تحديد المسائلة . 3
وفرض االداء البيئي 

واالجتماعي والحوكمة 
كجزء من األداء 

المؤسسي العام

وضع نظام للمساءلة وإشراك أصحاب المصلحة مما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الربحية/ خلق القيمةالهدف

حوكمة اإلستدامة

الماهية 
والغرض

قدرة الشركات على التأثير إيجابيًا على . 1
النظم البيئية والمجتمع والتنمية االقتصادية وإدارة 

المخاطر/ الفرص البيئية واالجتماعية والمرتبطة 
بالحوكمة

تسمح حوكمة االستدامة للشركات . 2
بدمج االستدامة في نموذج اعمالها من خالل 
تنفيذ استراتيجيات االستدامة وادارة االهداف 

والغايات واعداد تقارير عن األداء

شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع 61نحو نمو مستدام وذكي تقرير متكامل 2021 60



ملحـــق
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البيانات	البيئية
استهالك الطاقة )تيرا جول(

	0			0	0	0		

استهالك	الطاقة
)مباشر	)النطاق		

 وقود	خالي
19.322.7727.03من	الرصاص

11.0414.2412.88ديزل

35.5039.1241.20كهرباء)غير	مباشر	)النطاق		

30.3437.0139.91إجمالي	استهالك	الطاقة	المباشر

35.5039.1241.20إجمالي	استهالك	الطاقة	غير	المباشر

65.8476.1381.11إجمالي	استهالك	الطاقة

كثافة الطاقة مقابل اإليرادات )بالميجا جول/ ألف د.إ(

	0			0	0	0		

144.93153.59153.45 كثافة	الطاقة	المباشرة

169.58162.35158.41 كثافة	الطاقة	غير	المباشرة

314.51315.94311.85إجمالي	كثافة	الطاقة

انبعاثات غازات الدفيئة )بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

	0			0	0	0		

2,019.842,419.782,613.48)نطاق			)الوقود

4,044.884,455.834,692.36)نطاق			)الكهرباء

359.80314.51334.11)نطاق			)المياه	و	النفايات

6,424.517,190.137,639.95اإلجمالي

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة مقابل اإليرادات )بالكيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / ألف د.إ(

	0			0			0	0	0	0	0			0		

9.6510.0410.05)نطاق			)الوقود 

19.3218.4918.04)نطاق			)الكهرباء

1.721.311.28)نطاق			)المياه	و	النفايات

30.6929.8429.37اإلجمالي

استهالك المياه

	0			0	0	0		

101,675101,675115,871إجمالي	استهالك	المياه	بالمتر	المكعب

0.490.420.45استهالك	المياه	لكل	إيراد	بالمتر	المكعب/ألف	درهم

بيانات	الموارد	البشرية
إجمالي القوى العاملة

فرع	مدينة	زايدفرع	العينفرع	أبو	ظبي
 خمسة	فروع	صغيرة
 في	المنطقة
الغربية

اإلجمالي

201932112458			

202033212657		0

202134612758			

نظام التعاقد الدائم/نظام الدوام الكامل

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

	0			0		7238615.72%84.28%

	0	0	0	08039017.02%82.98%

	0			0		8440217.28%82.72%

التنوع والشمول

هيئة الحوكمة

الذكوراإلناث 

	0		0%100%

	0	00%100%

	0		0%100%

هيئة الحوكمة

أكبر من 50 عامًابين 30 - 50 عامًاأقل من 30 عامًا 

	0		0%100%0%

	0	00%100%0%

	0		0%100%0%
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إجمالي عدد الموظفين بحسب فئة الوظيفة وبحسب الجنس

 قسم سعادة العمالء(  
 كبار المسؤولين إلى المستوى المتوسط االداريين)والتشغيل

المسؤولين التنفيذي

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث 

	0		84.68%15.32%69.77%30.23%78.79%21.21%100.00%0.00%

	0	083.55%16.45%65.12%34.88%79.41%20.59%100.00%0.00%

	0		83.85%16.15%66.67%33.33%80.56%19.44%100.00%0.00%

إجمالي عدد الموظفين بحسب فئة الوظيفة وبحسب الجنس

	0			0	0	0		

 قسم سعادة العمالء
والتشغيل

%7.69%6.53%7.26أقل من 30 عامًا

%90.77%90.34%89.25بين 30 - 50 عامًا

%1.54%3.13%3.49أكبر من 50 عامًا

االداريين

%20.83%23.26%20.93أقل من 30 عامًا

%75.00%72.09%72.09بين 30 - 50 عامًا

%4.17%4.65%6.98أكبر من 50 عامًا

المستوى المتوسط

%8.33%8.82%15.15أقل من 30 عامًا

%83.33%85.29%78.79بين 30 - 50 عامًا

%8.33%5.88%6.06أكبر من 50 عامًا

 كبار المسؤولين إلى
المسؤولين التنفيذي

%0.00%0.00%0.00أقل من 30 عامًا

%100.00%100.00%100.00بين 30 - 50 عامًا

%0.00%0.00%0.00أكبر من 50 عامًا

معدل إجمالي األجور بين المرأة والرجل

	0		1:1

	0	01:1

	0		1:1

إجمالي عدد الجنسيات

	0		29

	0	029

	0		30

التوطين

عدد المواطنين اإلماراتيين

الذكوراإلناث 

	0		157

	0	02313

	0		2314

عدد المواطنين اإلماراتيين

 Entry-LevelMid-LevelSenior-to-Executive Level

	0		1066

	0	02466

	0		2566

التوظيف

إجمالي الموظفين المعينين الجدد حسب النوع

)الذكور )النسبة المئوية)الذكور )العدد)اإلناث )النسبة المئوية)اإلناث )العدد

	0		1926.39%5373.61%

	0	01226.67%3373.33%

	0		1327.08%3572.92%

إجمالي الموظفين المعينين الجدد حسب الفئة العمرية

أكبر من 50 عامًابين 30 - 50 عامًاأقل من 30 عامًا

 إجمالي النسبةإجمالي العدد 
 إجمالي النسبةإجمالي العددالمئوية

 إجمالي النسبةإجمالي العددالمئوية
المئوية

	0		811.11%6488.89%00.00%

	0	01328.89%3066.67%24.44%

	0		1633.33%3164.58%12.08%

إجمالي عدد الموظفين الذين تركوا العمل حسب النوع

)الذكور )النسبة المئوية)الذكور )العدد)اإلناث )النسبة المئوية)اإلناث )العدد 

	0		1116.92%5483.08%

	0	01022.22%3577.78%

	0		624.00%1976.00%
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إجمالي عدد الموظفين الذين تركوا العمل حسب الفئة العمرية

أكبر من 50 عامًابين 30 - 50 عامًاأقل من 30 عامًا 

 إجمالي النسبةإجمالي العدد 
 إجمالي النسبةإجمالي العددالمئوية

 إجمالي النسبةإجمالي العددالمئوية
المئوية

	0		711%4569%1320%

	0	0511%2556%1533%

	0		312%2184%14%

)٪( معدل الدوران 

	0		14%

	0	010%

	0		5%

التدريب والتطوير

إجمالي عدد ساعات التدريب

الذكوراإلناث 

	0		2,9777,656

إجمالي عدد ساعات التدريب

 سعادة العمالء وموظفي 
 كبار المسؤولين إلىالمستوى المتوسطاالداريين العمليات

المسؤولين التنفيذي

	0		3,9345,770729200

:النسبة المئوية للموظفين الذين تلقوا ما يلي حسب النوع

عمليات مراجعة التطوير الوظيفيعمليات مراجعة األداء 

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

	0		100%100%56%29%

النسبة المئوية للموظفين الذين تلقوا تعليقات على األداء حسب فئة الوظيفة

 سعادة العمالء وموظفي 
 كبار المسؤولين إلىالمستوى المتوسطاإلداريينالعمليات

المسؤولين التنفيذي

	0		100%100%100%100%
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Sustainability Data Sheet فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير
وسوق أبوظبي لألوراق المالية
معايير المبادرة العالمية للتقارير

اإلفصاحات العامة
إفصاح 

المبادرة 
العالمية 
للتقارير

إفصاح سوق أبوظبي المحتوى
المالحظاتالمراجعلألوراق المالية

الملف التنظيمي
   اسم المنظمة102-1
   األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات102-2
   موقع المقر الرئيسي102-3
   موقع العمليات102-4
   الملكية والشكل القانوني102-5
   األسواق التي تخدمها102-6
   حجم المنظمة102-7

معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين102-8

االجتماعي 4: التنوع بين 
الجنسين

 

 
االجتماعي 5: نسبة العمال 

المؤقتين

سلسلة التوريد102-9
الحوكمة 4: القواعد السلوكية 

  للمورد

التغيرات الهامة على المنظمة وسلسلة التوريد 102-10
   الخاصة بها

   مبدأ أو منهج التحوط102-11
   المبادرات الخارجية102-12

   عضوية الجمعيات أو االتحادات المهنية102-13
االستراتيجية
   بيان من كبار صّناع القرار102-14

  الحوكمة 6: خصوصية البياناتاآلثار والمخاطر والفرص الرئيسية102-15
األخالقيات والنزاهة

ِصف القيم، والمبادئ، والمعايير، وقواعد السلوك  102-16
   في منظمتك

آليات تقديم المشورة واإلبالغ عن المخاوف 102-17
   المتعلقة باألخالقيات

الحوكمة

هيكل الحوكمة102-18

الحوكمة 1: تنوع مجلس 
اإلدارة

 

 
الحوكمة 2: استقاللية مجلس 

اإلدارة
   سلطة التفويض102-19

مسؤولية المستوى التنفيذي عن الموضوعات 102-20
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

البيئي 8، البيئي 9: الرقابة 
 البيئية

 

استشارة أصحاب المصلحة حول الموضوعات 102-21
  االقتصادية والبيئية واالجتماعية

 

   تكوين أعلى هيئة إدارة ولجانها102-22

   رئيس أعلى هيئة إدارة102-23

   ترشيح واختيار أعلى هيئة إدارة102-24

   تضارب المصالح102-25

دور أعلى هيئة إدارة في تحديد رسالة المنظمة 102-26
  وقيمها واستراتيجيتها

 

   المعرفة الجماعية ألعلى هيئة إدارة102-27

   تحديد اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية وإدارتها102-29

   فعالية عمليات إدارة المخاطر102-30

مراجعة الموضوعات االقتصادية والبيئية 102-31
   واالجتماعية

دور أعلى هيئة إدارة في إعداد تقارير االستدامة102-32
البيئي 8، البيئي 9: الرقابة 

 البيئية
الحوكمة 3: الرواتب بحوافز

 
 

   التواصل حول المخاوف الحرجة102-33

   عملية تحديد األجور102-36

االجتماعي 1: معّدل راتب نسبة إجمالي األجور السنوية102-38
المعدل: من 14.16  المدير التنفيذي

إلى 1
إشراك أصحاب المصلحة

   قائمة مجموعات أصحاب المصلحة102-40

102-41
  اتفاقات المفاوضة الجماعية

ال ينطبق على 
الشركات العاملة 

في اإلمارات العربية 
المتحدة

   تحديد واختيار أصحاب المصلحة102-42
   منهج إشراك أصحاب المصلحة102-43

   الموضوعات واالهتمامات الرئيسية المثارة102-44
ممارسات إعداد التقارير

   الكيانات المدرجة في القوائم المالية الموحدة102-45

تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع102-46
الحوكمة 7: تقارير االستدامة

 
 

الحوكمة 8: ممارسات 
اإلفصاح

   قائمة الموضوعات الجوهرية102-47
   إعادة صياغة المعلومات102-48
   التغيرات في إعداد التقرير102-49
   الفترة المشمولة بالتقرير102-50
   تاريخ آخر تقرير102-51
   دورة إعداد التقرير102-52

   جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير102-53

ادعاءات إعداد التقارير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية 102-54
)GRI( للتقارير   

102-55)GRI( فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير   

التحقق الخارجي102-56
الحوكمة 9: المصادقة 

  الخارجية
الموضوعات الجوهرية

إفصاح 
المبادرة 
العالمية 
للتقارير

إفصاح سوق أبوظبي المحتوى
المالحظاتالمراجعلألوراق المالية

GRI 00	: سلسلة المعايير االقتصادية
GRI 	0	: األداء االقتصادي 		0	

GRI 	0	: منهج اإلدارة
   شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
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   منهج اإلدارة ومكوناته103-2
   تقييم منهج اإلدارة103-3

GRI 	0	 الخاصة بموضوع محدد

   القيمة االقتصادية المباشرة الُمنتجة والموزعة201-1

اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى الناجمة عن 201-2
   تغير المناخ

GRI 	0	: التواجد في السوق 		0	
GRI 	0	: منهج اإلدارة

   شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
   منهج اإلدارة ومكوناته103-2
   تقييم منهج اإلدارة103-3

GRI 	0	 الخاصة بموضوع محدد

نسبة كبار الموظفين اإلداريين المعينين والذين 202-2
   ينتمون إلى المجتمعات المحلية

GRI 	0	: اآلثار االقتصادية غير المباشرة 		0	
GRI 	0	: منهج اإلدارة

   شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
   منهج اإلدارة ومكوناته103-2
   تقييم منهج اإلدارة103-3

GRI 	0	 الخاصة بموضوع محدد

اآلثار االقتصادية غير المباشرة الهامة203-2

 االجتماعي 11: التوطين
االجتماعي 12: االستثمار 

 المجتمعي
الحوكمة 4: القواعد السلوكية 

  للمورد
GRI 	0	: ممارسات الشراء 		0	

GRI 	0	: منهج اإلدارة
   شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
   منهج اإلدارة ومكوناته103-2
   تقييم منهج اإلدارة103-3

GRI 	0	 الخاصة بموضوع محدد

الحوكمة 4: القواعد السلوكية نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين204-1
  للمورد

GRI 	0	: مكافحة الفساد 		0	
GRI 	0	: منهج اإلدارة

   شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
   منهج اإلدارة ومكوناته103-2
   تقييم منهج اإلدارة103-3

GRI 	0	 الخاصة بموضوع محدد

وقائع الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة205-3

الحوكمة 1: تنوع مجلس 
اإلدارة

 

 

الحوكمة 2: استقاللية مجلس 
 اإلدارة

الحوكمة 5: األخالقيات 
 ومكافحة الفساد

GRI 00	: سلسلة المعايير البيئية
GRI 	0	: الطاقة 		0	
GRI 	0	: منهج اإلدارة

   شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
   منهج اإلدارة ومكوناته103-2

103-3

تقييم منهج اإلدارة

 البيئي 7: العمليات البيئية
البيئي 10: التخفيف من حدة 

  المخاطر المناخية
 	0	 GRI

الخاصة 
بموضوع محدد

    

استهالك الطاقة داخل المنظمة302-1
البيئي 3: استخدام الطاقة

 

 

البيئي 5: مزج الطاقة

البيئي 6: استخدام المياه

  البيئي 4: كثافة الطاقةكثافة الطاقة302-3
GRI 	0	: االنبعاثات 		0	

GRI 	0	: منهج اإلدارة
   شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
   منهج اإلدارة ومكوناته103-2
   تقييم منهج اإلدارة103-3

GRI 	0	 الخاصة بموضوع محدد

انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة )نطاق 1(305-1

البيئي 1: انبعاثات الغازات 
 الدفيئة

 

انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة للطاقة )نطاق 305-2
)2 

انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة األخرى )نطاق 305-3
)3 

  البيئي 2: كثافة االنبعاثاتكثافة انبعاثات غازات الدفيئة305-4
GRI 00	: سلسلة المعايير االجتماعية

GRI 	0	: التوظيف 		0	
GRI 	0	: منهج اإلدارة

   شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
   منهج اإلدارة ومكوناته103-2
   تقييم منهج اإلدارة103-3
 	0	 GRI

الخاصة 
بموضوع محدد

    

تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك الموظفين 401-1
للعمل

االجتماعي 3: معّدل دوران 
  الموظفين

الحوافز المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال 401-2
م للموظفين المؤقتين أو الموظفين بدوام جزئي    ُتقدَّ

 GRI 	0	: الصحة والسالمة المهنية 		0	
 :	0	 GRI

    منهج اإلدارة
   شرح الموضوع الجوهري وحدوده103-1
   منهج اإلدارة ومكوناته103-2
   تقييم منهج اإلدارة103-3

نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية403-1
االجتماعي 8: الصحة 

  والسالمة العالمية

تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في 403-2
   الحوادث

   خدمات الصحة المهنية403-3

مشاركة العمال والتشاور والتواصل معهم بشأن 403-4
   الصحة والسالمة المهنية

   تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية403-5
   تعزيز صحة العمال403-6
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منع وتخفيف آثار الصحة والسالمة المهنية المرتبطة 403-7
   مباشرة بعالقات العمل

  GRI 	0	 الخاصة بموضوع محدد

العمال المشمولون بنظام إدارة الصحة والسالمة 403-8
المهنية

االجتماعي 8: الصحة 
  والسالمة العالمية

  االجتماعي 7: معّدل اإلصاباتاإلصابات المرتبطة بالعمل403-9
GRI 	0	: التدريب والتعليم 		0	

GRI 	0	: منهج اإلدارة
   شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
   منهج اإلدارة ومكوناته103-2
   تقييم منهج اإلدارة103-3

GRI 	0	 الخاصة بموضوع محدد

   متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف404-1

النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات 404-3
 دورية لألداء والتطوير الوظيفي

  

GRI 	0	: التنوع وتكافؤ الفرص 		0	
GRI 	0	: منهج اإلدارة

   شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
   منهج اإلدارة ومكوناته103-2
   تقييم منهج اإلدارة103-3

GRI 	0	 الخاصة بموضوع محدد

نوع هيئة اإلدارة والموظفين405-1

االجتماعي 4: التنوع بين 
 الجنسين

 االجتماعي 6: عدم التمييز
االجتماعي 9: الطفل والعمالة 

 القسرية
االجتماعي 10: حقوق االنسان

  

نسبة الراتب األساسي واألجور بين النساء والرجال405-2
االجتماعي 2: معدل األجور 

  بين الجنسين
GRI 			: صحة وسالمة العمالء 		0	

GRI 	0	: منهج اإلدارة
   شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
   منهج اإلدارة ومكوناته103-2
   تقييم منهج اإلدارة103-3

GRI 			 الخاصة بموضوع محدد

حوادث عدم االمتثال المتعلقة بآثار المنتجات 416-2
 والخدمات على الصحة والسالمة
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عالقات المستثمرين

+971 2 502 7207

investor.relations@edcad.ae

تواصلوا معنا الموقع

600 588880

www.edcad.ae

مصفح، أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة

 النتائج	المالية	للفترة	المنتهيةتقرير	الحوكمة	عن	عام			0	م
في				ديسمبر,		0	

نحو نمو مستدام وذكي تقرير متكامل 762021


