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اندوسريػٍسى ػبد انرمحٍ 
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يبدح دعبئٛخ.

انُمم اندًبعٙ فٙ سطٕس.

ٙرحهٛم ثٛئخ انُمم اندًبعٙ فٙ إيبسح دث.

يفٕٓو رسٕٚك انًُزح.

 َٔزبئدٓبأفضم انًًبسسبد فٙ انزسٕٚك  .

 انحبنٙانٕضع.

انٕضع انًسزٓذف.

 انًسزٓذففٕائذ انزغٛٛش َحٕ دالئم.

 ٔيزعهمبرٓبخطخ انعًم انزسٕٚمٛخ.

أفكبس عبيخ نزشٔٚح ٔسبئم انُمم انعبو.

 انمبديخأًْٛخ انزسٕٚك فٙ انًشحهخ.

انزٕطٛبد.



الفيلم 
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1.اجلًبػً يف سطىر انُقم

 279,915    

      513    

291,977 

8,151 

1,158 

 416         

40,606 

2,061 

39  

 7  

162,861    

95,801 

 177 

         4 

106,953 2011إحظبئُبد ػبو         776,733
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.اجلًبػً يف سطىر انُقم

2012َسجخ رطٕٚش انُمم اندًبعٙ حزٗ % 12

2020نعبو % 20انًسزٓذف ْٕ 

اكزًبل انجُٛخ انزحزٛخ

2

(انًزشٔ، انحبفالد، انُمم انجحش٘)ٔسبئم انُمم اندًبعٙ 
انزطىَك
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.حتهٍم بٍئة انُقم اجلًبػً يف دبً

اضزخذيذ انهُئخ يىردٍَ 

روٌ ضًؼخ ػبنًُخ  خبسج انزغطٛخ

ال ٕٚخذ

يكهفخ يمبسًَخ 
ثبنُمم انعبو

رى رطٕٚش رششٚعبد يثم 

/ رٓشٚت انشكبة 

رشخٛض يشكجبد األخشح 

عمٕد رشغٛم ٔطٛبَخ راد •

يٕاطفبد عبنٛخ 

(.VDL،يشسٛذط،سٛشكٕ)

.انسٛبساد•

.انُمم انخبص•
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.جسىٌق املُحجيفهىو 

انقٍبس

اإلػالٌ انُشر

جطىٌر املُحج

جشكٍم املُحج

انبحىخ
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Personalized 

Traveling 

Plan

New Mover 

Program / 

Fuel Crises 

Campaign / 

RTPI

Personalized 

Traveling 

Plan

36.5% of P. 
Trips

Gift & 

Promotion 

Programs

.املًبرسبت يف انحسىٌق وَحبئجهبأفضم 
Regular  

Overall 

Companies

?

17%

15.2%

23%
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.انىضغ احلبيل
جشكٍم املُحج انقٍبساإلػالٌانُشرصُبػة املُحجانبحىخ

إداسح انزسٕٚك ٔاإلرظبل انًؤسسٙ

يؤسسبد انٓٛئخ انزشغٛهٛخ

انفٌُٕٛ

يٍ سكبة انحبفالد% 12

يٍ انسبئحٍٛ% 0

الٕٚخذ
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.انىضغ املسحهدف
جشكٍم املُحج انقٍبساإلػالٌانُشرصُبػة املُحجانبحىخ

  دور رفؼُم

  يغ انشراكخ

  انمطبع
.انخبص

  رضب َطجخ زَبدح

  ػٍ انجًهىر

  وانخذيبد انهُئخ

  نزحمُك انًزىفرح،

.%75 انًطزهذف

  انطًؼخ رطىَر

  انًؤضطُخ

  انطرق نهُئخ
.وانًىاطالد

  انزشغُهُخ انًؤضطبد/انهُئخ إَراداد زَبدح

  انثمخ يطزىي زَبدح فٍ َطبهى يًب

(Higher Confidence Level)  

 انؼجس ورغطُخ انزؼبدل َمطخ إنً نهىطىل

.شهرًَب %10 َىازٌ ثًب انًبنٍ،

 انُمم حظخ َطجخ زَبدح

 يغ َزًبشً ثًب انجًبػٍ

  ػبو ثحهىل %30 يطزهذف

 انحبنٍ انىضغ ثأٌ ػهًًب 2020

  َىازٌ ثًب فمط، %12 ًَثم
.شهرًَب 3%

األهداف

طبلى رطىَمٍ يزخظض فٍ رطىَك وضبئم انُمم انؼبو 
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1.دالئم فىائد انحغٍري حنى املسحهدف

.يهُىٌ ضُىًَب 33ػمذ ثمًُخ         
إضبفخ انزبكطٍ انًبئٍ ضًٍ خط انرحهخ                

.ورجبدل أػالٍَ

أنف درهى إَراداد حًهخ رطىَك   69                 

.انُمم انجحرٌ نهًذارش

يُبلظخ نزأجُر طىَم  18انًشبركخ فٍ                

.انًذي

زَبدح ػهً طهت انزبكطٍ انًبئٍ    % 25                 

. جراء انزُطُك يغ فُذق أرالَزُص            

أنف درهى شهرًَب يٍ رأجُر انزبكطٍ    91                

، ثُبء يحطخ، رَكطىشانًبئٍ نفُذق                

.ورجبدل أػالٍَ 

زَبدح فٍ ػذد يطزخذيٍ شبركٍُ،    % 2                

جراء رػبَخ انًىلغ نهُىو انًفزىح                  

. نهفُبدق

يهُىٌ يزىضط إَراد انزأجُر لظُر  4.5                

.انًذي نهحبفالد
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2.دالئم فىائد انحغٍري حنى املسحهدف
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.انؼًم انحسىٌقٍة ويحؼهقبجهبخطة 
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.انؼًم انحسىٌقٍة ويحؼهقبجهبخطة 
 خطٕط رخذيٓب انزٙ انًُبطك صٚبسح خالل يٍ

 انزشكٛض ٚزى حٛث اندذٚذح، انًٕاطالد شجكخ

 نهٕلٕف انًدزًع يٍ عُٛخ يع انزٕاطم عهٗ
Focus) عهًًٛب عهّٛ ٚطهك يًب احزٛبخبرٓى عهٗ

Group).

1
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.انؼًم انحسىٌقٍة ويحؼهقبجهبخطة 
New) انًسزٓذفخ، نهفئبد رشٔٚدٛخ ثبلبد رحذٚذ

Mover)، ٘انًُبطك ثزٕضٛح ٚعُٗ ٔانز 

 إضبفخ انسكبٌ، عذد فٙ رضاٚذًا األكثش انسكُٛخ
Tourist) ثشَبيح إنٗ Travel Plan) ٘ٔانز 

 حٛث اندًٕٓس، يٍ عذد أكجش اخززاة فٙ ٚسبْى

 يهٌٕٛ 8.2 ثـ اإليبسح فٙ انسبئحٍٛ إعذاد رمذس

  .سًُٕٚب سبئح

2

.انطُبح حًهخ  َُبَر 

.انًهرجبَبدجًهىر حًهخ  فجراَر 

.انًذارش وانجبيؼبد حًهخ  يبرش 

.انؼبوغُر يطزخذيٍ انُمم حًهخ  أثرَم
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.انؼًم انحسىٌقٍة ويحؼهقبجهبخطة 
انزشكٛض عهٗ انًُبطك انٕالعخ ضًٍ َطبق انخذيبد 

انحبنٛخ، ثٓذف سفع َسجخ ٔعٙ نذٖ سكبٌ ْزِ انًُبطك 
، (Hidden Demand) حٕل فٕائذ انخذيبد انًٕخٕدح

انًذاسط، اندبيعبد، )ٔانزٙ رشًم يٕالع رشدد نهدًٕٓس 

(.ٔاألسٕاق ٔانفُبدق،

كًب ُٚذسج رحذ ْزِ انخطخ انضٚبساد انًٛذاَٛخ نهدٓبد 

انحكٕيٛخ ٔانخبطخ، أٚضب انزشٔٚح يٍ خالل اسزخذاو 

رظبل حذٚثخ كًٕالع انزٕاطم االخزًبعٙ االٔسبئم 
(Face Book, Twitter ..etc.)

3

انًؤرًراد انظحفُخ 

انزركُس ػهً انحًالد فٍ انًطبراد  

انزركُس ػهً يطبكٍ انؼًبل

انزركُس ػهً يىالغ انزىاطم االجزًبػٍ
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.انؼًم انحسىٌقٍة ويحؼهقبجهبخطة 
 Strategic)انزُسٛك يع انششكبء االسزشارٛدٍٛٛ 

Partners Stakeholders) ثغشع ٔضع ،

.إعالَبد يشزشكخ

رٕصٚعٓب فٙ انًُبطك انًزأثشح ٔرٕفٛش يطجٕعبد 

.ثبنخذيبد

4

يطجىػبد انشركبء االضزرارُجٍُُ

انظحف وانًجالد

انًطىَبد
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.انؼًم انحسىٌقٍة ويحؼهقبجهبخطة 

 اسزمطبة عهٗ انعًم فٙ ُٚطهك ٔانز٘

 عٍ ثحثًب خذٚذح، ٔخبطخ حكٕيٛخ خٓبد

 انخبطخ ٔانًُزدبد انخذيبد عٍ انزشٔٚح

.ثبنًؤسسخ

5
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.أفكبر ػبية نرتوٌج وسبئم انُقم انؼبو

Trip Planning

SMS RTPI

Ticket Purchase

RTA Customer Service Centers 

& Bus Stations

TVM Authorized 

Sales 

Agents 

NOL Top Up

RTA Customer Service Centers 

& Bus Stations

Authorized 

Sales 

Agents 

TVM 

On board bus

Bus Shelter

RTPI 

Screen 

Bus Trip

Trips within Dubai & Intercity 

Ladies Section

Wifi ServiceOn Bus Screens

Convenient  

accessibility for people 

with special  needs
Self Check-In/Out

Safety

On Board 

Communication Tools 

with OCC

CCTV

Service Optimization (OTP/ Lost KM/ Trips)

1
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2.أفكبر ػبية نرتوٌج وسبئم انُقم انؼبو
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.املزٌد يٍ أفكبر ويىاقغ جروٌج انُقم انؼبو



22

.يف املرحهة انقبدية انحسىٌق أهًٍة

(شبشخ 46) انًظالد انًكُفخ 

يشروع انُظبو انفىري ملؼهىيبت 
 Mobile)انركبة ػهى اهلبجف احملًىل 

RTPI)

(شبشخ 36)يىالف انحبفالد 

يشروع انُظبو انفىري 
 RTPIملؼهىيبت انركبة 

األول ػهً يطزىي انشرق األوضط

ضبػزٍُ يٍ انؼًم فىر انظؼىد ػهً انحبفهخ

يشروع جىفري خدية اإلَرتَث نركبة 
(Wi-Fi) انـاحلبفالت ػٍ طرٌق 

األول ػهً يطزىي انشرق األوضط

يٍ انركبة راغجٍُ فٍ انخذيخ% 80

1
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SMS
RTPI

انُمم  
انًذرضٍ

رطىَر

RTPI

D8

انًظالد 
انًكُفخ

رأجُر 
انحبفالد

SMS
TAXI

رطىَر 
شبركٍُ

انخرَطخ 
انزفبػهُخ

ISO 
27001 

انُمم  
انًذرضٍ

SMS
RTPI

انخرَطخ 
انزفبػهُخ

2.يف املرحهة انقبدية انحسىٌق أهًٍة

ISO 
27001 

AVM
WI-FI
Metro /

Bus
SMS
RTPI
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. انحىصٍة

ٔرحذٚدذ انًٓدبو   ، انؼًهُةبد انزطةىَمُخ   حىكًةخ إطبر رطىَر

.انزسٕٚمٛخ ٔإعطبء طالحٛبد أكثش نهًؤسسبد انزشغٛهٛخ
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. .شكرا نكى 


