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بنــــاء المستقبــل
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مساعدة العالم ألن يكون حيث يجب أن يكون
 IRUهو المنظمة العالميـــة للنقل الطرقي.
إننا نقود الحركية المستدامة للناس والبضائع حول الكرة
األرضية ،وندعم التجارة والنمو االقتصادي ،الوظائف،
السالمة ،البيئة والمجتمعات.
نطور المعرفة ،نبني الشبكات ،ندافع عن التغي�ي
إننا
ّ
ونقدم الخدمات في أكرث من  100بلد حول العالم.
أعضاؤنا األساسيون هم جمعيات النقل الوطنية،
لكننا نعمل أيض ًا مع مؤسسات األعمال ،األمم المتحدة،
الحكومات ،المنظمات الدوليـــة والمنظمات غري
الحكومية.
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كريستيـان البـ ـ ــرو
رئيس IRU

بنـــــــــــــاء
العناصر
وتغيات
كانت سنة  2015سنة تحديات
ّ

هائلة بالنسبة لصناعتنا وبالنسبة لـ .IRU
لقد واصلت التوترات الجيوسياسية الت�أثري

الركاب ،كما زاد حجم شبكتنا العالمية
لسيارات األجرة ،UpTop ،ثالثة أضعاف.

وطورت
على التدفقات التجارية ،كما
ّ
الت�كنولوجيات الجديدة والمنافسون أسواق
النقل المتطورة بسرعة والمنظمني الذين

المثري لالهتمام لكي ُيصبح منظمة أكرث
مهنية ،كفاءة وشفافية .لم يكن هذا

يناضلون أحيان ًا كثرية للحفاظ على الوترية.

المسار دائم ًا سهالً ،على األخص ،مع

لقد تحركنا بصورة راسخة وعلى مقربة
من مستقبل حيث ستصبح حلول الحركية
المت�كاملة هي المعيار .لكن ،في نفس
الوقت ،واصل مشغلو نقل الناس
والبضائع مواجهة تحديات األعمال

لقد واصل  IRUأيض ًا العمل على المسار

الحاجة إلى إعادة هيكلة المنظمة .غري أن
سنة  2015شهدت بناء العديد من العناصر
األساسية التي بدأت تعطي المستقبل
شكله ،بما في ذلك الهيكليات والعمليات
حدثة.
الم ّ
التشغيلية ،المالية والتنظيمية ُ

والتحديات اللوجستية المتعلقة بالنقل

ستساعدنا هذه الخطوات لبناء  IRUأقوى

الفعال والكفوء للناس والبضائع

لكي ُنصبح أكرث إبداع ًا في الطريقة التي

عرب المدن أو عرب الكرة األرضية.

نعمل بها والخدمات التي نقدمها ،ألجل

تحدي إعادة بناء
بالنسبة لـ  ،IRUاستمر
ّ

نبني األســـاســـات
ألجل  IRUأفضـــل.

لقد تم ت�كثيف جهود الدفاع عن نقل

 TIRفي روسيا .غري أن تطوي�ر خدمات
ابت�كارية جديدة لمشغلي الشحن والسلطات

التوسع إلى مزيد من البلدان ،بل لكي
ُنصبح أيض ًا أكرث قوة وصوت ًا له ت�أثريه
بالنسبة لصناعتنا المتنامية بسرعة.

الجمركية ،وتوسعة التغطية الجغرافية

لقد كان انتخابي كرئيس لـ  IRUسنة

للنظام كانت مثمرة ،مع االنضمام
الال ِ
ّفت لباكستان إلى اتفاقية .TIR

 2015شرف عظيم لي وأنا أتطلع إلى

رحبنا بانضمام  18عضو جديد إلى
لقد ّ

ودربنا أكرث من
العائلة سنة ،2015
ّ
 21,000سائق ومدير عرب أكاديمية .IRU

خدمة أعضائنا ،وصناعتنا وشركائنا خالل
السنوات القادمة ،في هذا الوقت
الحاسم من تاري�خ منظمتنا وقطاعنا■ .
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 2015في
نظرة سريعة
للسري ُق ُدم ًا،
لمواجهــــة تحديات
صناعتنا وعالمنا،
نحتــاج إلى التغي�ي.
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18
عضــــو جديد

1,500,450
دفرت TIR

21,876
شهـــــادة أكاديميــة

2

مشــــروعا إبــداع جديدان

سبع أولويات أساسية قادت أداءنا

هذا التقري�ر السنوي هو تلخيص عن

سنة ُ ،2015ملهمة أعضاءنا ،موظفينا

السنوات الماضية ،إذ ُيقدم نظرة

وشركاءنا:

•القيـــادة عالميـ ًا
•الذهــاب إلى أبعد من النقـل الطرقي
•التحــول إلى شبكـة لالمتياز
•قيـــادة اإلبداع
•مشــاركة المعرفة
•الرتابط على اإلنرتنت وخارجه
•الشــراكة للت�أثري

ركزة عن النجاحات عرب هذه
عامة ُم ّ
المجاالت السبعة.

ُيس ّلط كل مجال الضوء على انتقاء
صغري لنتائج ونشاطات  ،2015التي
غطي كال من نقل الركاب والبضائع.
ُت ّ
عالوة على ذلكُ ،نس ّلط الضوء على
الناس والمنظمات الذين تعرفنا
عليهم سنة  2015بفضل إنجازاتهم
أو خدماتهم البارزة ،ونعطي نظرة
عامة عن وضع  IRUالمالي.
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القيـــادة
عالميــــ ًا
لقد است�ثمر  IRUفي التوسع الجغرافي ،وعلى األخص مع ،TIR
ودافع عن القضايا العالميـــة ،وأطلق خدمات جديدة في
مجـــاالت جديدة.

أكرث من 200,000
انضمت
سيارة أجرة
ّ
إلى  ،UpTopشبكة
 IRUالعالميـــة
لسيارات األجـــرة،
سنة .2015

 :UpTopشبكة  IRUالعالمية

مبادرة استدامة جديدة مع األمم المتحدة

لسيارات األجرة المتنامية بسرعة

في سبتمرب ،تشارك  IRUمع األمم المتحدة

قيم جديد لشبكة
لقد رحبنا بـ  11شريك ّ
 UpTopالعالمية لسيارات األجرة _

إلطالق الشراكة العالمية للنقل المستدام
( _ )GPSTوهي مبادرة عالمية تجعلنا

،URI ،TLPA ،Taxi Deutschland

ال أساسي ًا في مساعدة األمم المتحدة
فاع ً

،Taxi 068 ،Taxi Semerochka
،IT Curves ،MT Data ،Taxi 777

في تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة.

 ،Allo Taxi ،Taxi Hailو .Rezident Taxi

سينسق  IRUوالشريك المؤسس ،الميثاق
ُ
العالمي _ Global Compact ،المنصة

بحلول نهاية  ،2015كان لدى UpTop

مع دعم من  ،UN-Habitatوغرفة التجارة

 350,000سيارة أجرة في  19بلد ًا
في أربع قارات .يربهن هذا على دور

الدولية وغريها ،لتطوي�ر الشراكات مع
مؤسسات األعمال والصناعة وإلظهار

 IRUفي ترأس تقديم شبكة عالمية

الممارسات الفضلى العالمية.

لخدمات سيارات األجرة الشرعية،
الرفيعة الجودة والسالمة ،للزبائن.
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 TIRت�تحرك _ باكستان ،الصني ،اإلمارات

•لقد خطونا مزيد ًا من الخطوات مع

انضمام الصني الوشيك إلى TIR

العرب�ية المتحدة ،مصر ،أفريقيا ،األمريكتني

الحكومة الصينية للتقدم بالنسبة

وافقت كافة الوزارات الوثيقة الصلة

حقق  IRUتقدم ًا كبري ًا لـ  TIRفي

النضمام الصني إلى .TIR

بالموضوع في الصني رسمي ًا على

آسيا ،مع انضمام باكستان ومع
الصني التي ست�تبع عما قريب.
في الشرق األوسط وأفريقيا ،أثرنا
االهتمام بـ  ،TIRوشهدنا اصطفاف األطراف
المتعاقدة المحتملة للمستقبل ،وعرضنا
خدمات  TIRجديدة في مزيد من المناطق:
•انضمت باكستان رسمي ًا في
يوليو ،وهي تهدف ألن
ت�كون فعالة سنة .2016

•لدينا سبع اتفاقيات ضمان موقعة
مع اإلمارات العرب�ية المتحدة نتوقع
أن ت�كون جميعها فعالة سنة .2016
•لقد قبلت جمارك مصر االنضمام.
•البلدان الخمسة في األسرة األفريقية
الشرقية ( )EACبوروندي ،كينيا ،رواندا،
_
قيم رسمي ًا تنفيذ ،TIR
تنزانيا ،أوغندا ُت ّ
كما هي الحال بالنسبة للكامريون،
موريتانيا ،السودان وزامبيا.
أكدت كل من األرجنتني والمكسيك
• ّ
اهتمامهما باالنضمام إلى .TIR

انضمام البلد إلى اتفاقية .TIR
هذا مهم جد ًا بالنسبة لـ  IRUولنظام ،TIR
ألن الصني قد كانت المتاجر العالمي األكرب
بالنسبة للبضائع الملموسة منذ .2014
لقد تواصلنا أيض ًا مع بلدان تجمع دول
جنوب شرق آسيا ( )ASEANللرتوي�ج لـ ■ .TIR
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الذهاب
إلى أبعد من
النقل الطرقي
يتطلع  IRUإلى أبعد من الطرق ،إلى مستقبل
الحركية ،مع قطاعات متنوعة مثل إدارة السياحة
وسلسلة التزويد ،ومع خدمات جديدة مثل النقل
الطرقي الدولي ( )TIRالمتعدد الوسائط.
الحركية كحلف خدمات

الباصات ،الحافالت وسيارات األجرة في

مؤتمر إنرتمودال أفريقيا الثالث

ساعد  IRUفي إنشاء الحركية كحلف خدمات

وسط تطوي�ر السياحة في أوروبا.

عشر ،لوزاكا ،زامبيا

( ،)MaaSإلى جانب  67هيئة رسمية،
شركات وأصحاب مصلحة في أوروبا.

“طرق جديدة” منتدى الفرص الجديدة
في إنرتمودال آسيا ،شنغهاي

الطريقة التي يقدم بها مشغلو النقل

مع انضمام الصني الوشيك لـ ،TIR

خدماتهم ت�تحول بصورة أساسية .تهدف

أظهر  IRUكيف يستطيع  TIRالمساعدة

 MaaSإلى إقامة مقاربة مشرتكة،
لضمان أن المسافري�ن ومستخدمي

مع اسرتاتيجية الصني للحزام الواحد:

اسرتاتيجية الطري�ق الواحدة _ وهي

النقل يحصلون على حلول مفصلة

خطة لتحسني التعاون والرتابط

حسب الطلب لتلبية حاجاتهم .إن جمع

عرب الكتلة األرضية األوروأسيوية

أصحاب المصلحة مع ًا سيجعل هذا
أسهل وأكرث مالءمة ،في الوقت الذي

الشاسعة.

حسن الكفاءة عرب سلسلة النقل.
ُي ّ

لقد أظهرنا كيف يستطيع نظام  TIRتعزي�ز
التجارة بني الصني والبلدان المحاطة

رئيس الشبكة األوروبية للسياحة

باليابسة على الحزام االقتصادي لطري�ق

احتل  IRUرئاسة شبكة القطاع الخاص
األوروبي للسياحة _ وهي شبكة فنادق،

الحري�ر ،مع حلول ت�كنولوجيا المعلومات
الجديدة لـ  ،IRUبإمكان  TIRأيض ًا خفض

ومطاعم ،ومواقع للمخيمات ،وشركات

أوقات االنتظار على الحدود لغاية

ومشغلي الرحالت.
تنظيم الرحالت البحرية ُ

 %50وفق ًا للنتائج التي توصلت إليها

برئاسة هذه المجموعة ،نضع خدمات

دراسة أكسفورد إيكونوميكس.

لقد أظهر  IRUألصحاب مصلحة النقل
المتعدد الوسائط والوجستيات ،في
الشحن البحري ،في مؤتمر إنرتمودال
أفريقيا كيف يستطيع  TIRجعل نقل
البضائع أسرع ،أرخص وقابل أكرث للتنبؤ
على طول ممرات الشحن االفريقية■ .
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شبكـــة أعضـــاء
 IRUالعالميــة
الفريدة تعطي
الحركيـــة شكلها.
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التحـــول
ّ
إلى شبكـــة
لالمتيــاز
قامت  IRUبتقديم الدعم اإلضافي وتعزي�ز مجتمعه الدولي
المميز والمكون من أعضاء دولي�ي ليضغطوا باتجاه الوصول
إلي معاي�ي أعلى في مواصفات الجودة المعيارية ،رفع
جودة التدريب واالعتمادات األكاديمية ،وأفضل الممارسات.
معيار الجودة المطبق في أوروبا

يهدف ميثاق الجودة إلى تشجيع أعلى

تب ّنى منتدى النقل الدولي ميثاق الجودة

مستويات الجودة للنقل في كافة

المركبة ،المناورة ،ت�أمني وت�ثبيت

بلدان منتدى النقل الدولي ( ،)ITFمع

الحموالت واإلسعافات األولية.

الذي يعرتف بمعاي�ي تدريب أكاديمية
 IRUكمرجعية أساسية في الجودة –
وباألخص شهادات االعتماد وشهادات
الدبلوم الممنوحة للسائقني والمدراء.

الرتكيز على أو الممارسات العملية،
االجتماعية ،القانونية ،التقنية والبيئية.
إطالق  eXaminerفي األردن

المؤتمر األوروبي لوزراء النقل

( )eXaminerهو مشروع تدريب تابع

( )ECMTحول الحصص المتعددة

ألكاديمية  .IRUباإلضافة لتقديم

الجوانب هو نظام تراخيص للمركبات

خدمات التدريب ،يمتد المشروع ليشمل

العاملة في النقل الدولي.

االختبارات/االمتحانات للت�أكد من أن

يعمل النظام تحت رعاية منتدى

لبون المعاي�ي الصحيحة.
الطالب ُي ّ

النقل الدولي .وهو أداة هامة

ينتظر المشروع البعض من المصادقات

لتسهيل التجارة وتشجيع النمو في

النهائية قبل إطالقه في األردن،

أسواق النقل الطرقي الدولية.

وسيتم تطبيقه في دول أخرى

بدعم وت�أي�يد قوي�ي من جانب ،IRU
تمت اآلن توسعة هذا النظام لكي
ّ

في العالم العربي وما بعده.

االقتصادية ،القيادة الوقائية ،فحص

كان الغرض من الحدث إظهار أن
المدرب�ي رسمي ًا هم أسلم
السائقني ُ
وأكرث كفاءة من الذين لم يتدربوا.

جرت المسابقة الختامية في إبري�ل في
سودرتيلي�يه بالسويد بصفته شريك ًا رسمي ًا،
نظم  IRUورصد قسم ت�أمني وت�ثبيت
الحموالت من المسابقة الختامية .كان
البطل الرس سوندرغارد من الدانمارك الذي
يعمل لدى المؤسسة الدانمركية للنقل
واإلمدادات _ لوجست�كس العضوة في .IRU
خمسة معاهد تدريب مشاركة جديدة
أضاف  IRUخمسة معاهد جديدة

بطولة سكانيا العالمية

تقدم برنامج تج ّنب االصطدامات التابع

ُيشكل ميثاق الجودة لعمليات النقل

تشارك  IRUمع بطولة سكانيا العالمية
لسنة  2015للسائقني الشباب _ وهي

ألكاديمية  .IRUالمعاهد الخمسة
الجديدة هي من بيالروس ،مولدوفا،

المتعددة الجوانب لـ “.”ECMT

مسابقة يتنافس فيها السائقون

المغرب ،روسيا وسنغافوره■ .

الطرقي الدولية بموجب الحصص

الشباب في مجاالت تشمل القيادة
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قيــادة
اإلبـداع
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واصلت  IRUفي توسعة نطاق الخدمات والتطبيقات
المقدمة في مجاالت نقل البضائع والركاب بما يسمح لها
البقاء في مقدمة اإلبداع والت�كنولوجيا في مجال النقل.
TRANSPark
 TRANSParkمتوفر اآلن في  10لغات تشمل :األلبانية،
الدنماركية ،اإلنكليزية ،الفرنسية ،األلمانية ،المقدونية،
الرومانية ،الروسية ،األسبانية والرتكية.
 TRANSParkيتحول تدري�جي ًا إلى الوجهة المفضلة لكل من
هو منخرط في التجارة ،السياحة والنقل .إنه تطبيق مجاني
لـ  IRUيساعد السائقني التجاري�ي ومديري النقل الطرقي في
البحث عن ،والعثور والتواصل للحصول على معلومات لحوالي
 9,000منطقة مخصصة الصطفاف المركبات ،محطات الوقود
ومناطق االنبعاثات المنخفضة في  50بلد ًا حول العالم.
لقد تعاونا مع منظمات مختلفة سنة  2015لتطوي�ر
 TRANSPartبشكل أكرب ،شملت:
•وزارة النقل الروسية ،الوكالة الفيدرالية للطرق،
الشركة الوطنية الروسية للطرق السريعة
•مبيعات شركة Gazpromneft
•الوكالة الكزاخية للبنية التحتية للنقل الطرقي
()KazAvtoZhol
•إتحاد الجمعيات األفريقية الشرقية والجنوبية
للنقل الطرقي ()FESARTA
المركبة التجارية المستقبلية
_
لقد أطلقنا مجموعة عامة خاصة ُتدعى “المركبة التجارية
المستقبلية”.
التطور السريع في المركبات األوتوماتيكية وأنواع الوقود

تجربة  :eTIRخطوة كربى باتجاه نظام عالمي رقمي
بالكامل للمرور العابر (ترانزيت)
ِ
عمل  IRUمع اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة
لألمم المتحدة ( ،)UNECEومع حكومتي تركيا وإي�ران،
ومع أعضاء  IRUمن األتراك واإليراني�ي ،وTOBB

المتجددة أدى إلى تغريات في المركبات والبنى التحتية.

و ICCIMAعلى التوالي ،لقيادة تجربة .eTIR

التجارية المستقبلية أعلى درجات الكفاءة في كل مرحلة

لقد عمل المشروع على طول ممر نقل واحد ،عرب

من سلسلة النقل الطرقي.

الحدود بني تركيا وإي�ران ،ومشرك ًا أربعة مكاتب جمركية

يقود  IRUهذه المجموعة لضمان أن تقدم لنا المركبات

شركاؤنا العاملون هم:
•المفوضية األوروبية
الطيف السياسي
•ممثلو الربلمان األوروبي من
ّ

استخدمت تطبيقات ت�كنولوجيا معلومات  IRUلخفض
مخاطر االحتيال وللحد كثري ًا من األعباء اإلدارية.
برهنت التجربة على فوائد  eTIRبالنسبة لجميع
الفاعلني في نظام  TIRمن حيث األمن اإلضافي

•المنظمات غري الحكومية من المجاالت البيئية وسالمة الطرق

وإدارة المخاطر eTIR .خطوة كربى باتجاه نظام

•أصحاب المصلحة في صناعة النقل

عالمي رقمي بالكامل للمرور العابر.

• ُمص ّنعو المركبات
•خرباء ت�كنولوجيا النقل
•األكاديمي�ي
•ممثلون عن كربى المدن األوروبية■ .
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مشــاركة
المعرفــة
أطلق  IRUأنظمة جديدة على اإلنرتنت والجوال
للتعلم ومشاركة المعرفة ،تواكب آخر ما توصل إليه
التطور الت�كنولوجي لألعضاء ،الشركاء والموظفني.
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دراسة ل ُنظم الرتاخيص األوروأسيوية

فرضت من قبل مجموعة من جمعيات

مجموعة أدوات تحسني النقل

ُنظم الرتاخيص في منطقة أوراسيا

متعهدي النقل الطرقي الدولي (األعضاء

بالشاحنات للبنك الدولي

في لجنة االرتباط في  IRUالخاصة

أنشأ  IRUمجموعة أدوات تحسني قطاع

لكل اتفاقية ثنائية .هذا يجعل من

بأوراسيا) .كان الهدف تحليل ُنظم الرتاخيص

النقل بالشاحنات بالتعاون مع البنك

لمشغلي النقل الوصول إلى
الصعب ُ

القائمة في  12بلد ًا وتحديد احتماالتها

الدولي لمساعدة الدول في تطوي�ر

المستقبلية بالنسبة للتطوي�ر المتناغم.

السياسات ،القوانني والتعليمات

تميل إلى شمل الشروط الخاصة

هذه األسواق أو السفر عربها.

ال ل ُنظم تراخيص
أجرى “ IRUتحلي ً
النقل الطرقي الدولي في أوراسيا:
الممارسات واالحتماالت الحالية”.

قدم  IRUالدراسة لعدة بلدان ليظهر أن
تحسني ُنظم الرتاخيص القائمة يمكن أن:
متحيز
ال شفاف ًا وغري
•يقدم وصو ً
ّ
إلى سوق النقل في المنطقة

•إنشاء إطار عمل حديث وقانوني
لتوسعة عمليات النقل الطرقي باتجاه
شرق وجنوب أوراسيا ،بما في ذلك
الصني ،باكستان ،الهند وبلدان أخرى.
تدريب Mobile taxi
أطلق ِ IRUمنصة  Taxistarsللتعلم
بواسطة الجوال في سبتمرب.

من أجل نقل ٍ بالشاحنات أكرث
كفاءة ،أسلم وأكرث استدامة.
هذه األدوات موجهة إلى تطوي�ر
البلدان التي لديها القليل أو ال تشريعات
خاصة بالنقل ،تقدم إرشادات مبنية
على أفضل الممارسات من مجال النقل
في أنحاء العالم بما في ذلك TIR
وال ُنظم المشابهة.
إرشادات جديدة لعمليات التجميع والتسليم
الفعال للحموالت المنقولة بالطرق
اعتمد  IRUمجموعة جديدة من اإلرشادات
لتشجيع الجمع والتسليم السالم والفعال

تقدم  Taxistarsتدري�ب ًا مباشر ًا
لسائقي سيارات األجرة في عدة

عن أفضل الممارسات في قطاع النقل

جوانب من وظيفتهم ،بما في ذلك:

تيب IRU
الطرقي .سوف تنشر هذه في ُك ّ

للشحونات الطرقية ،بما في ذلك األمثلة

•خدمة الزبائن بجودة عالية

الدولي حول االستالم اآلمن للسلع.

•السالمة الشخصية

نظام المعرفة على اإلنرتنت

•القيادة االقتصادية

نظام  Alexandriaالتابع لـ  IRUسوف

•التعامل مع الطوارئ

يقدم مشاركة المعرفة في الوقت

يستند التطبيق على ُمدخالت من أكرث من

 400سائق مع رسومات بيانية مقدمة
بوضوح والصور المتحركة واالختبارات.

ِمنصة Alexandria
سوف تقدم
تبادل المعرفة
في الوقت
الحقيقي ومزيد ًا
من الشفافية.

17

مول من المفوضية
ُ Taxistarsم ّ

األوروبية ومتوفر في سبع لغات على

اإلنرتنت ،على  iOSو  ،Androidأو من
تيب مكون من  132صفحة.
خالل ُك ّ

الحقيقي ومزيد ًا من الشفافية إلى
صميم  .IRUبعد إطالقه داخلي ًا سنة
 ،2015سيعرض ربما أيض ًا على األعضاء.
ست�كون ِ
ميت على
س ّ
المنصة التي ُ

اسم مكتبة اإلسكندرية الشهرية

في مصر القديمة ،مركز ًا دولي ًا
بالنسبة لكافة معلومات ■ .IRU
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الترابط على
اإلنترنت وخارجــه
َن ّظم  IRUأكرث من مائة مؤتمر واجتماع ،جامع ًا األعضاء
والمعني�ي في النقل ،وطور شبكات إلكرتونية جديدة.
شبكة نامية ألكاديمية IRU

•( ERSAبلجيكا)

في إبري�ل ،شهد اجتماع أكاديمية IRU

برنامج التحميل السالم

نمو ًا ملموس ًا للشبكة وأعلن اعتماد

وضمان الشحونات

معاهد التدريب المشاركة التالية:
_
(عمان)
•هاي تك ش.م.م ُ
برامج  CPCلسائقي
الشاحنات والمقصورات
•( AMAP KRقرغيزستان)
برنامج نقل السلع الخطرة
•( Prometni Centar BLISKسلوفينيا)
برنامج  CPCلسائقي الشاحنات
•COB Centar za Obrasovanje
(البوسنه والهرزك)

•( IUSTLتركيا)
شهادة الكفاءة المهنية
( )CPCبرنامج المديري�ن

االستعداد لعالم سيارة األجرة
يتعاون  IRUمع عضوه الرتكي،
غرفة إسطنبول لتجار سيارات األجرة
( ،)ITEOلمناقشة مستقبل خدمات

تشجيع حرية المرور العابر
(الرتانزيت) عرب أوراسيا

ت�كنولوجية سريعة التطور والتغري.

في سبتمرب ،نظم  IRUمع عضوه

بدأت الشراكة مع  _ Taxiworldعالم
سيارات األجرة  _ 2016وسوف ت�تمدد

األوكراني ،جمعية متعهدي النقل
الطرقي الدولي�ي (،)AsMAP UA
مؤتمر ًا لتبادل المعرفة ومناقشة
التحديات والفرص في صناعة النقل

برامج القيادة اإليكولوجية
وضمان الشحونات

 300مشارك وسلطات من  15بلد ًا
قرار ًا يدعو الحكومات األوروأسيوية

برنامج منع االصطدامات

المرور العابر (الرتانزيت) عرب أوراسيا.

سيارات األجرة في سوق وبيئة

الطرقي في الوقت الحاضر .قدم والي

•( CIPTIمولدوفا) و ( ASMAPروسيا)

المتحدة ،بما في ذلك  ،TIRلتشجيع حرية

إلى ما بعد إذ نواصل بناء سيارات
أجرة أقوى وأذكى.

إلى اعتماد العديد من ُنظم األمم

أفضل الشبكات
تجمع الناس
والمنظمات مع ًا
من داخل ومن
خارج صناعتنا.
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أظهرت دراســــة عن تسعــة
بلدان من المحيط األسيوي أن
نظام  TIRقادر على جعل تلك
وفر  35بليون دوالر
البلدان ُت ّ
أمريكي في خمس سنوات.
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التعـــاون
ألجـل الت�أثير
طور  IRUشراكات جديدة وعزز الشراكات القائمة،
ّ
لوضع النقل الطرقي في صميم الحديث العالمي
عن القضايا االقتصادية ،السالمة والقضايا البيئية
واالجتماعية.
 TIRفي روسيا
بعد جهود حثيثة بذلها  IRUلكسب

أظهرت الدراسة أن تنفيذ  TIRفي

الت�أي�يد ،اتخذت روسيا واالتحاد االقتصادي

وفر  35بليون
تسعة بلدان قد يجعلها ُت ّ

األوروأسيوي ( )EAEUقرارات
أساسية لصالح ُ ،TIRمتجنبني أزمة

كان سيكون لها أثر هائل على كافة

أنواع التجارة التي ستعرب حدودها.
فقد نشرت السلطات الجمركية في

دوالر أمريكي في خمس سنوات.
واصل  IRUأيض ًا شراكته مع مكتب
األمم المتحدة للممثل األعلى للبلدان
األقل تطور ًا ،البلدان النامية المحاطة
المكونة من
باليابسة والدول النامية
ّ

االتحاد الروسي أمر ًا بإعادة تطبيق

جزر صغرية ( .)UN-OHRLLSتواصل

 TIRعلى األراضي الروسية .بحلول

هذه المنظمة الرتوي�ج لـ  TIRوكذلك

ديسمرب ،تم فتح  45نقطة عبور

ألكاديمية  IRUبني البلدان األعضاء.

الحدود واستؤنف قبول وإنهاء دفاتر
 TIRفي امت�ثال لمعاهدة .TIR
عصر جديد في شراكات IRU
لقد عزز  IRUأكرث شراكته مع اللجنة
االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة
(ُ ،)UNECEمعطي ًا إيانا قاعدة قوية
لمواصلة الرتوي�ج لـ  TIRحول العالم.
ونشرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي
( )UNESCAPدراسة ُتظهر الطرق
التي يمكن لهذه البلدان بواسطتها
أن تستفيد من نظام .TIR

لقد كانت لنا محادثات رفيعة المستوى
مع البنك الدولي حول كيفية
قيام  TIRبتقديم مساعدة أفضل
للتنمية في مختلف المناطق.
طوال سنة ِ ،2015
عملت المنظمة
العالمية للجمارك مع  IRUلعرض
فوائد  TIRعل البلدان حول العالم.

21

22

تقــــري�ر  IRUالسنوي 2015

يحتاج النقل الطرقي
إلى قوانني نظامية
جديدة تشجع اإلبداع
وتضمن في الوقت
نفسه مستوى من
مساحة المنافسة
العادلة للجميع.
شركاء حول العالم

عمل  IRUمع البنك الدولي ضمن

قدم  IRUعرض ًا لـ  TIRخالل اجتماع حول

برنامجهما لسياسة النقل في أفريقيا

قضايا آسيا الجنوبية ،على هامش

( )SSATPألجل تطوي�ر برنامج عملهما

اجتماع مساعدة التجارة (Aid for

للسنوات األربع القادمة حول “الت�كامل

ونظم اجتماع ًا في منتدى
،)Trade
ّ

اإلقليمي ،الرتابط وسياسات االنسجام”.

عام حول معاهدة  TIRبالشراكة مع
منظمة التجارة العالمية (.)WTO

قدم  IRUعرض ًا حول فوائد  TIRلتعزي�ز
كفاءة التجارة على طول الممر

نظم  IRUورشة عمل لمؤتمر األمم

الشمالي في أفريقيا بالشراكة مع

المتحدة حول التجارة والتنمية

هيئة المرور العابر والتنسيق على

مقره الرئيسي
( ،)UNCTADفي
ّ
ونشر ملخص ًا لدراسة حول  TIRفي

الممر الشمالي (.)NCTTCA

باكستان في منشورات .UNCTAD
أطلق  IRUخطة عمل لخمس سنوات

عمل  IRUمع اللجنة ما بني األمريكاتني
حول الموانئ ،التابعة لمنظمة الدول
األمريكية ( )OASلتقديم المعلومات

حول تيسري النقل والمرور العابر

حول  TIRبغية تحسني وتسريع عملية

(الرتانزيت) جرت في ورشة عمل حول

الشحونات المتعددة األنماط للمرور

 ،TIRوالنقل الدولي للسلع على الطرق

العابر الداخلي في الموانئ في

( )CMRوالسلع الخطرة على الطرق

األمريكاتني.

( )ADRفي كابل ،أفغانستان ،وقدم
عرض ًا عن  TIRفي لجان المرور العابر
للجمارك والنقل الطرقي بالشراكة مع
منظمة التعاون االقتصادي (.)ECO
نظم  IRUعدة اجتماعات واست�كشفت
مجاالت التعاون مع البنك األسيوي
للتنمية ( )ADBوشجع العالقات مع
البنك اإلسالمي للتنمية (.)IDB

عزز  IRUالتعاون لدعم الرتوي�ج
لـ  TIRفي آسيا الوسطى ،أفغانستان
وباكستان ،بالتعاون مع الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية (.)USAID
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القرار حول مقاومة تحوي�ل العمل حسب
نمط “األوبرزنة”
ُيشري تحوي�ل العمل حسب نمط

“األوبرزنة” ( )uberisationإلى شركات

شبكة النقل ( )TNCsالتي تدخل صناعة
النقل الطرقي مع نموذج أعمال غري
عرض
رسمي ُي ّ
حطم قواعد المنافسة ُ
وي ّ

حد سواء.
للخطر السائقني والركاب على ّ

لقد بنى  IRUشراكة مع االتحاد
الدولي لعمال النقل ( )ITFلكسب
ت�أي�يد منظمة العمل الدولية ()ILO
إلصدار قرار ضد األوبرزنة.
مررت  ILOقرار ًا خالل االجتماع القطاعي
ّ
الثالثي حول النقل الطرقي في

أكتوبر .أكد القرار أن إنشاء قطاعات
عمل جديدة غري رسمية غري مقبول
قوض الظروف التعاقدية
وأنه ُي ّ
بني العمال وأصحاب العمل.

يدعو القرار جميع السلطات المختصة
إلى الفرض الكامل للقواعد والقوانني
النظامية الوطنية على  .TNCsإنه
يدعو أيض ًا جميع الشركاء االجتماعي�ي
إلنشاء وتطبيق قوانني نظامية
جديدة تشجع اإلبداع وتضمن في
الوقت نفسه مساحة عمل للجميع.
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أزمة المهاجري�ن في اإلتحاد األوروبي:

الحملة الجديدة لسالمة الطرق

مناطق كاليه السالمة

بالشراكة مع فولفو

بعد نشاطات مكثفة لكسب الت�أي�يد،

تعاون  IRUوفولفو في حملة

أقنع  IRUحكومتي فرنسا والمملكة

“ ”Give us a Handلتعليم سالمة
الطرق لألطفال منذ ِ
الصغر.

المتحدة بفكرة إنشاء منطقة آمنة جديدة
لمواقف المركبات عند ميناء كاليه.
أنشأت أزمة المهاجري�ن تحديات كبرية

تشجع الحملة السائقني على إعطاء
إشارة لألطفال المنتظري�ن عند أماكن

بالنسبة لعبور بحر المانش .كان

عبور المشاة .بطريقة مماثلة ،تشجع

المهاجرون يحاولون االختباء على

األطفال على التوقف ،والنظر والتلوي�ح

والعبارات ُمسببني
متن الشاحنات
ّ

باليد .إنها تعلم األطفال أيض ًا حول

ت�أخريات جسيمة وهواجس أمنية

وأوضاع ًا خطرية بالنسبة لعمال النقل
الطرقي وللمهاجري�ن أنفسهم.

لألمم المتحدة حول “دور النقل
وممرات المرور العابر في ضمان

التعاون الدولي ألجل التنمية
رحب بدور  IRUفي
المستدامة” ّ
تطوي�ر وجعل النقل الطرقي

وممرات المرور العابر تشغيلية
•قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

تقنيات لزيادة الوعي في المناطق

وسائل النقل لتشجيع ممرات المرور

الحضرية.

العابر المستدامة المتعددة األنماط”،

لقد عقدنا اجتماعات مع السلطات
الفرنسية والربيطانية ،وشاركنا
بنشاط في حدث وزارة الداخلية في

المستدام

المملكة المتحدة في سبتمرب ،في

طيلة سنة  ،2015قدم  IRUالمشورة

بروكسل ،واستخدمنا التغطية الصحفية

للمجموعة االستشارية الرفيعة

لممارسة الضغط ألجل التغي�ي.

المستوى التابعة لألمني العام

بالنسبة للعمال والمهاجري�ن.

رحب قرار الجمعية العامة
• ّ

المركبات التجارية وتعلم السائقني

التابعة لألمم المتحدة حول النقل

أكرث لتحسني السالمة واألمن

لقيادة النقل الطرقي المستدام:

بعنوان “نحو تعاون شامل بني وكاالت

المجموعة الرفيعة المستوى

وافقت الحكومتان على التعاون

مررت األمم المتحدة قراري�ن
بمساعدتناّ ،

لألمم المتحدة حول النقل المستدام،
لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم
الخاصة بالتنمية المستدامة.

ذكر شراكة  IRUالعالمية للنقل
الطرقي المستدام كعمل مبدع ٍ _
ُ
تقوده الصناعة _ موجه صوب العمل،
وكمبادرة متعددة أصحاب المصلحة
تشرتك فيها كافة وسائل النقل.
ودعا القرار أيض ًا جميع الدول األعضاء
في األمم المتحدة التي لم تفعل ذلك
بعد لالنضمام إلى معاهدة .TIR
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الربلمان األوروبي يدعم أهداف

برنامج القيادة اإليكولوجية

Smart Move

أصدر برنامج القيادة اإليكولوجية التابع

أقنع  IRUالربلمان األوروبي بأن

ألكاديمية  544 IRUشهادة جديدة مما

يشمل هدف حملتنا Smart Move

يرفع العدد اإلجمالي إلى حوالي .3,000

لمضاعفة النقل الجماعي للركاب
في تقاري�رهم حول سياسة النقل
المستقبلية والحركية الحضرية.
بذلك  IRUنجح ذلك من خالل عقد
اجتماعات مباشرة مع أعضاء من
الربلمان األوروبي وكذلك عرب
تنظيم حدث بعنوان منتدى حركية
المواطنني األوروبي�ي (.)ECMF
 ECMFهي منتدى هيكلي مفتوح
أُنشئ سنة  .2014إنها مفتوحة لذوي
االهتمام سواء من القطاع العام أو
الخاص الذي يشاركوننا أهداف حملتنا
 Smart Moveلمضاعفة استخدام النقل
الجماعي للركاب حول العالم وتحري�ر
الطاقات الكامنة غري المستخدمة للنقل
الجماعي الطرقي وبواسطة السكك
الحديدية في االتحاد األوروبي.

رحبت األمم المتحدة
ّ
بدور  IRUفي
تطـــوي�ر النقـــل
الطرقي وممرات
المرور العابر
وجعلها تشغيلية.

25

هذا يعني أن برنامجنا للقيادة االقتصادية
وفر حتى اآلن:
قد ّ
•قرابة  8,000طن من إنبعاثات
ثاني أكسيد الكربون للنقل الطرقي
•قرابة  4مالي�ي يورو من ت�كاليف
الوقود.
إننا نهدف إلى إصدار مزيد من الشهادات
سنة  2016ونساعد في تعزي�ز االستدامة
على طرقاتنا■ .

26
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تقـــدير
المهـــارات
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تقدم شهادات اإلعتماد
المقدمة من قبل الـ IRU
التقدير واإلعرتاف بكفائة
السائقني ،المدراء ،الشركات
والمؤسسات العامة.
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أفضل ُمشغل نقل طرقي

أوروآسيوي لـ IRU

جائزة الشرف الكربى لـ IRU

قدر هذه المسابقة السنوية الدولية
ُت ّ

كانت هذه الجائزة من نصيب المبادر
األوكراني ،أيغور تِهسا ،كاعرتاف

شركات النقل الطرقي التي عملت

دولي بجرأته وشجاعته في إنقاذ

بامتياز على حماية البيئة والمسؤولية
االجتماعية للشركات واألداء االقتصادي.
كان هناك أربع جوائز:
•لغاية  10مركبات:
( MILineTransبيالروس)
• 11إلى  50مركبة:

خمسة أرواح خالل هجوم إرهابي.
في يونيو  ،2013قام السيد تيهسا
بسحب خمسة سائقني إلى بر األمان
فجر نفسه
سببه انتحاري ّ
بعد انفجار ّ

في كابل بأفغانستان.

( ARNITRANS SRLمولدوفا)

قال السيد أومبريتو دي بري ّتو ،األمني

وشركة “( ”Biplanروسيا)

العام لـ  ،IRUمقدم ًا الجائزة“ :بفضل

•أكرث من  50مركبة:
( InterAuto Transكازاخستان)

شجاعة السيد تيهسا ،حسن تدبريه
وتدري�به ،أنقذ السيد تِهسا خمسة

•شهادة للتوجيه العالي المستوى

أرواح من خالل عمل بطولي من الصعب

للزبائن والمسؤولية االجتماعية

تصديقه ،ت�تشرف الـ  IRUبتقديم الجائزة

للشركات:

إلى هذا البطل وإدراجه في صفوف

( ZakarpatEuro Transأوكرانيا)

مهنتنا”.
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دبلوما شرف IRU
خالل الجمعية العامة لـ  ،IRUمنح IRU

وإعمال نظام ًا ابتداعي ًا تعاوني ًا مفتوح ًا
لتبادل البيانات يهدف بشكل أساسي

دبلوم الشرف إلى  1,241سائق حافلة،

إلى رفع جودة النقل الحضري بالباصات

شاحنة وسيارة أجرة من  28دولة حول

في نريوبي.

كرمت الجائزة البيانات المسجلة
العالمّ .

للقيادة الممتازة والسالمة.

في العديد من البلدان النامية ،ال وجود
لسلطات رسمية لقطاع النقل ويدير

كل فائز بالجائزة نجح بقيادة مليون

المشغلون ُنظم الباصات بصورة غري

كيلومرت على األقل بإحرتاف خالل حياة

رسمية هذا يعني أن لديهم القليل جد ًا
من المعلومات عن الطرق ،المواقف،

سبب
مهنية ال تقل عن  20سنة دون أن ُي ّ
أي حادث أو يخالف بصورة خطرة أية

قوانني نظامية للسري ،الجمارك أو اإلدارة.
قال الرئيس السابق لـ  ،IRUيا ُنش الشني
ُمهنئ ًا السائقني“ :يستحق هؤالء السائقني
التقدير لعملهم الشاق الممتاز ولتفانيهم
لكي يصبحوا األفضل في هذه المهنة.
إنهم ُيربهنون عن جهود الصناعة لتحسني
معدالت السالمة عن طري�ق المنافسة

في أفضل الممارسات من خالل التدريب
المهني الذي تقدمه أكاديمية .”IRU

األسعار والربامج.
يدعم مشروع ماتاتس الرقمي مجتمع
المستخدمني التطوي�ر على البيانات
المتوفرة إلنشاء تطبيقات جديدة للنقل
وأدوات تخطيط و ُنظم إلعالم الركاب.
قال زيليكو جِفت�تش ،رئيس قسم اإلبداع
العالمي في “ IRUنحن فخورون بأن
هيئة المحكمني الدولية تب ّنت إقرتاحنا
وقررت منح الجائزة لهذا المشروع الرائع
ال ُيقتضى به بالنسبة
الذي قد يصبح مثا ً

جائزة  Smart Moveلـ IRU

للعديد من المدن حول العالم التي

لالمتياز في تشغيل الحافالت

لديها ُنظم نقل جماعي حضري مشابهة

ُمنحت هذه الجائزة إلى شركة Metrobüs

للركاب لها درجة عالية من الالرسمية”.

(تركيا) لنموذجها لتشغيل نظام النقل

السريع بالحافالت ،التي تربط معظم
محطات المرتو الكربى وخطوط الرتام
في إسطنبول .يستخدم أكرث من
 800,000شخص خط النقل هذا والذي
يبلغ طوله  50كيلومرت ًا بشكل يومي.
مانرتس ،نائب رئيس ،IRU
قال إيف
ِّ
درس
“مرتوبوس الفائزة هي تجربة ُت ّ
عن التنفيذ الناجح لتشغيل نظام النقل
السريع بالحافالت بما ُيلهم كل من
السلطات البلدية ومتعهدي خدمة
النقل العام مواجهة التحديات لتطوي�ر
مجال النقل بالباصات والمقصورات،
داخل المدن وما بني المدن”.

جائزة  IRU Smart Moveلإلبداع
بالنسبة للمقصورات السياحية
منحت هيئة المحكمني الدولية هذه
الجائزة إلى Parkyourbus.com web
( portalإيطاليا) _ وهو مشروع يساعد
السائقني ،المديري�ن ،وكاالت السفر،
ومنظمي الرحالت في تخطيط رحالتهم
للمجموعات بطريقة سلسة وسهلة.
قال أولِغ كامربسكي ،رئيس قسم نقل
الركاب في “ ،IRUنحن سعداء ،بشكل خاص
أن جائزة  IRUلإلبداع للحافالت السياحية
تذهب هذه السنة إلى اإلبداع في منتج
رقمي على اإلنرتنت .مثل هذه األدوات
أساسية للشركات المتوسطة والصغرية

جائزة  IRUلألبحاث واإلبداع

الحجم ،التي تشكل الجزء األكرب من

منحت هيئة المح ّكمني جائزة

الشركات في قطاع الحافالت السياحية،

 IRU Global Bus Excellenceإلى
مشروع ماتاتس الرقمي (كينيا) لتطوي�ر

29

لتبني ولالستفادة من اإلبداع”.
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وسام المدينة  Smart Moveلـ IRU

جائزة االتحاد الدولي للطرق لمهني السنة

كانت الفائزة مدينة در ِس ِدن (ألمانيا)

إلى األمني العام لـ  ،IRUأومبريتو دي بري ّتو

الستمراريتها التي ُيحتذى بها في

جائزة مهني السنة لالتحاد الدولي

سياستها المستدامة للمدينة الخاصة

للطرق ( )IRFهي إحدى أرفع جوائز

بالرتحيب بمجموعات السياح باستخدام

الشرف الفردية في صناعة النقل

الحافالت .ثبتت هيئة المحكمني

العالمية .ت�أسست سنة  ،1951وتقدر

مساهمات المجتمعات المحلية

المهني�ي البارزي�ن في القطاع العام،

ومشغلي الحافالت السياحية.

الخاص والتعليمي الذين برهنوا عن

مانرتس ،نائب رئيس ،IRU
قال إيف
ِّ

شغف وقيادة والتزام إزاء هذا القطاع.

“لقد ُدهشت وت�أثرت هيئة المحكمني

تلقى األمني العام لـ  ،IRUأومبريتو

الدولية كثري ًا باإللتزام السياسي
وباستمرارية سياسة ِدرس ِدن طيلة

دي بري ّتو ،الجائزة في المؤتمر اإلقليمي
األول ألوروبا وآسيا الوسطى ،في

عقود من الزمن إلى جعل المدينة

إسطنبول .قال رئيس  IRFوالرئيس

ال لمجموعات السياح التي
مقصد ًا ُمفض ً
تستخدم الحافالت .مدينة ِدرس ِدن هي

التنفيذي األول ،س .باتريك سانكي،

بكل ت�أكيد المثال الذي يحتذى به من
ِق َبل المدن األخرى ،على األخص ،ألنها
المرة األولى ،منذ عام  ،2005التي

تمنح فيها جائزة المدينة Smart Move
إلى نفس المدينة للمرة الثانية”.

أن الجائزة كانت تقدير ًا لعمل السيد
دي بري ّتو الكبري في تحسني فهم عامة
الناس للنقل الطرقي وألهميته
االقتصادية.
قال السيد دي بري ّتو“ :هذا الوسام
هو اعرتاف بعمل  ،IRUفريقي ،بشكل

رئيس أرمينيا يمنح أعلى جائزة

خاص ،أعضائنا الملتزمني بالعمل مع ًا
ألجل مستقبل أفضل .وأنا أكرث إمتنان ًا

هربرت همربتصوميان هو رئيس

المميزة لـ  IRFألن
الستالم هذه الجائزة ُ

إلى عضو في IRU
جمعية  AIRCAاألرمينية العضو

كل م ّلمرت من البنية التحتية المبنية

في  .IRUلقد ُمنح أرفع جائزة لدولة
أرمينيا ،وسام التقدير ،تبع ًا لمرسوم
من ِق َبل الرئيس سريج سركسيان.

يمكن النقل الطرقي من ضمان أفضل

لقد ُك ّرم السيد همربتصوميان لعمله

المتقن والفعال في تطوي�ر
الطوي�لُ ،
النقل الطرقي في أرمينيا وما بعدها.
هذا الوسام هو الدليل الممتاز
على الدور الحيوي للنقل الطرقي
في مجتمع واقتصاد كل بلد.

للحركية المستدامة للناس والسلع
في كل مكان وكل زمان”■ .
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نظـرة عامـة
ماليـــــة
البيان الملخص لألرباح والخسائر لسنة  2015بالفرنك السويسري

2015

2014

59,256,102

82,897,652

النفقات التشغيلية المباشرة

23,312,467-

32,946,869-

الرواتب ،األعباء االجتماعية ونفقات الموظفين األخرى

24,823,749-

21,971,269-

النفقات التشغيلية األخرى

15,806,393-

13,938,276-

4,686,507-

14,041,238

2,592,075

5,999,317

الفائض(/الناقص) من النشاطات غير التشغيلية

27,702,663

18,513,821-

الفائض الصافي قبل التوزيع

25,608,231

1,526,734

22,600,000-

1,440,396-

3,008,231

86,338

2015

2014

349,693,218

339,924,981

أصول مالية قصيرة األجل

16,166,449

11,189,922

الذمم المدينة والمخزون

44,898,952

21,366,585

إجمالي األصول المتداولة

410,758,619

372,481,488

أصول مالية طويلة األجل

72,381,270

86,791,884

2,810,027

0

75,191,297

86,791,884

485,949,916

459,273,372

اإللتزامات القصيرة األجل

37,607,478

38,092,455

مخصصات لخسائر لم ت�تحقق على االست�ثمارات

32,867,623

31,314,333

مخصصات للمخاطر والنفقات

392,828,018

392,828,018

إجمالي اإللتزامات

463,303,119

462,234,806

2,961,434-

3,047,772-

22,600,000

0

3,008,231

86,338

22,646,797

2,961,434-

485,949,916

459,273,372

اإلجمالي الصافي للعائدات التشغيلية

الفائض(/الناقص) من النشاطات التشغيلية
الفائض من النشاطات المالية

التخصيص لصندوق التوسع/االحتياط
الفائض الصافي بعد التخصيص

ُملخص الميزانية العمومية  2015بالفرنك السويسري
نقد ،است�ثمارات قصيرة األجل وودائع أل ََج ْل

معدات وأثاث
إجمالي األصول الغير متداولة
إجمالي األصول

أموال غير محدودة

أموال محدودة _ صندوق التوسع
نتائج السنة
إجمالي األموال
إجمالي اإللتزامات  +األموال
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العدد المتدني لدفاتر  TIRالصادرة

االست�ثمارات االسرتاتيجية األساسية

في روسيا يواصل الت�أثري على دخل

جرت في:

 .IRUفإلى جانب التحديات االقتصادية
الكلية والجيوسياسية والمنافسة
من الداخلني الجدد على صناعة النقل
الطرقي ،كان هناك بعض التحديات
في إدارة اإليرادات والنفقات.
هناك عجز في النتائج التشغيلية الصافية
لسنة  2015بقيمة  4,7مليون فرنك
سويسري بالمقارنة مع فائض  14مليون
فرنك سويسري سنة  ،2014كنتيجة
لرتاجع سنة بعد سنة للعائدات من
 23,6مليون فرنك سويسري ،أو .%28,5
لكن ،تم تخفيض النفقات التشغيلية
المباشرة بقيمة  9,6مليون فرنك
سويسري.
لقد مكنتنا اإلدارة الواعية للموازنة
من االست�ثمار في أولويات اسرتاتيجية
أساسية لمستقبل  ،IRUوفي نفس
الوقت من إدارة العمليات الجارية.

•توسعت  IRUجغرافي ًا في اعتماد ،TIR
مجال نقل الركاب ،وعضوية .IRU
•أدوات جديدة لـ  IRUو TIRلإلتصاالت.
•ت�كاليف إعادة هيكلة لمرة واحدة.
شهدت سنة  2015أيض ًا إنشاء صندوق
للتوسع البالغ  22,6مليون فرنك
ّ

سويسري الستخدامه في التوسع
الجغرافي لنشاطات  IRUبغية ضمان
استدامة أكرب للمنظمة وأعضائها.

بالنسبة لكشف ميزانية  ،IRUثمة حاجة
إلى احتياطي مالي قوي لكي يقوم IRU
بإدارة نظام  TIRبصورة فعالة ،وعلى
األخص الكفاالت المالية للرسوم الجمركية
غري المدفوعة على شحنات  TIRوعلى
برنامج الت�أمني الذي يكفل هذه الضمانات■ .
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اإلدارة الواعية
للموازنة َمك ّنتنا
من االست�ثمار في
أولويات اسرتاتيجية
أساسية لمستقبل
.IRU
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أُمبيرتو دي بري ّتو
األمين العام لـ IRU

معــــ ًا
نسـير
ُق ُد مـــ ًا
دور  IRUكصوت للنقل الطرقي _ الرباط

العمل مع ًا
لجعل الحركية أفضل
وصوتنا أقوى.

األكرث أهمية في سلسلة الحركية

العالمية _ أكرث حيوية من أي وقت سابق.
من الواضح أن النقل الفعال لألفراد
والبضائع يدعم بشكل مباشر التجارة،
االقتصاد ،الوظائف واالتصاالت .تعمل
الحركية المستدامة أيض ًا بتناغم مع

أعضاؤنا وأعضاؤهمُ ،مشغلو النقل

الدولي�ي ،هم في صميم النقل الطرقي.
زبائنهم ومستخ ِدميهم هم ُمحرك
اإلزدهار العالمي .لذلك يجب أن يكون

 IRUليس صوت ًا ألعضائنا ولصناعتنا
وحسب بل صوت ًا للتنقل واإلزدهار.
إننا نأخذ هذه المسؤولية بكثري من الجدية،

البيئة ،وتقدم السالمة إلى شوارعنا

لكن نستطيع أن نكون ناجحني فقط إذا

واألمن إلى دولنا وعلى طول حدودنا.

عملنا مع ًا.

قطاع النقل يتغري بسرعة .وإذ نتطلع إلى

إننا بصدد وضع األسس للنمو المستقبلي

المستقبل ،سيواصل  IRUالوقوف إلى

مع أعضاء جدد وخدمات جديدة مبدعة

جانب شبكات النقل التي يسهل الوصول

في عدد من البلدان أكرب من أي وقت

�كيف ،ذات
إليها ،الفعالة ،القابلة للت ّ

مضى.

األسعار المعقولة ،المبدعة والمرتابطة.

إنني أتطلع إلى مواصلة بناء هذا

وكذلك ألسواق عادلة ت�تم إدارتها

المستقبل وإحداث الفارق حول كيفية

وتنظيمها بشكل جيد ال تمارس التمي�يز ضد

نقل الناس والسلع ،ومساعدة العالم

وسائل النقل األخرى أو أنواع المستخدمني.

ألن يكون حيث يحتاج ألن يكون■ .
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