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 ت�كاتف الجهود في
 قطاع النقل لمواجهة

التحديات الكربى

االبت�كار
في النقل

نوفمرب 6-82018
مسقط، سلطنة ُعمان



 ُتعترب سلطنة ُعمان
 إحدى المراكز

 اللوجستية الواعدة
في العالم

 في مجال التجارة
 والنقل، كما أنها
 توفر إطارا مثاليا

 للتعرف عن كثب على
 مدى ت�أثري التجارة
 والنقل العالمي�ي

في المنطقة

االبت�كار في النقل

 لطالما تجلى االبت�كار في قطاع
 النقل الطرقي في إي�جاد حلول

 لنقل األشخاص والبضائع على
 نحو أسرع وأضمن وأقل ت�كلفة.

 سيبقى على هذا العهد مع إطراء
 تحديثات على خدمات القطاع حيث

 سيتمحور االبت�كار هذه المرة
 حول الخدمات الرقمية واالتصالية

 واآللية التي يقدمها القطاع

 ومن المظاهر الجديدة
 نذكر: الت�كنولوجيات الجديدة
 ونماذج األعمال المتحولة،

 واألنماط التجارية المتغرية،
وأنواع الوقود الجديدة

 سنوحد جهودنا في قطاع
 النقل الطرقي وسنجتمع

 في مدينة مسقط لنناقش
 التحديات الكربى التي تعرتضنا
والفرص الهائلة التي أمامنا

 وسنعمل معا على تناول المسائل
 الحساسة ومدكم باألدوات الالزمة
 التي تمكنكم من بلورة اسرتاتيجية

عملكم واقتناص هذه الفرص

 اكتشف ابت�كاراتنا
الدينامكية

 وعلى إثر برنامج المؤتمر العالمي
 الرثي، ست�تاح لك فرصة والتحادث

 والتعرف على أكرث الشركات ورجال
األعمال ابت�كارا في القطاع

 هل شركتك
شركة ناشئة؟

 ال شك أن مسابقتنا الخاصة
 بالشركات الناشئة هي فرصتك
 لعرض أعمالك على لجنة حكام
 ومست�ثمري�ن، وتلقي تعليقات

 وااللتقاء بمؤسسي شركات
ناشئة أخرى لتبادل األفكار

زوروا موقعنا المعلومات،  لمزيد من 
IRUWORLDCONGRESS.COM



لماذا ُعمان تحديدا؟

 نظرا لمكانة السلطنة في مجلس
 التعاون الخليجي واعتبارها

 ملتقى ممرات تجارية جديدة
بني آسيا وإفريقيا وأوروبا

 بصفتها مركزا لوجستيا واعدا،
 تعمل ُعمان حاليا على إصالح

 القوانني المنظمة للنقل
العمومي وخدماته

 توفر ُعمان اإلطار األمثل
 للتعرف مباشرة على مدى

 ت�أثري النقل الطرقي على
المنطقة والعالم بشكل عام

 ناهيك عن كونها مدينة
 رائعة بحق. فهي مزي�ج بني

 الطابع العصري والعتيق، كما
 أن لها روابط نقل مباشرة

 تصلها ببقية المنطقة وأهم
المدن في أوروبا وآسيا

 عادة ما يكون الطقس في
 شهر نوفمرب مناسبا تماما

 حيث معدل درجة الحرارة يكون
25 درجة والطقس مشمس

من سيشارك؟

 األوساط الحكومية – وزارات
 النقل، والمسؤولون التجاري�ون،

 والسلطات الجمركية والمعنية
بالنقل والجهات التنظيمية

 أوساط األعمال – مشغلو
 النقل، الشركات اللوجستية

 اإلقليمية ومتعددة الجنسيات،
 أهم المزودين في القطاع

وأهم مستخدميه

 المنظمات الدولية – الوكاالت
 األممية المعنية بالنقل والتجارة
 ومنظمات متعددة األطراف إلى

جانب المنظمات غري الحكومية

 جمعيات النقل الطرقي الوطنية
 واإلقليمية، التي ُتعنى

بخدمات نقل الركاب والسلع

 ممثلون رفيعو المستوى
 عن مجلس التعاون الخليجي

 وعن الشرق األوسط
وأوروبا وآسيا وغريها

 اإلعالم – وسائل اإلعالم
 الدولية واإلقليمية المعنية

بالتجارة واألعمال

 ما هي المسائل المدرجة
 في جدول األعمال؟

 استنادا إلى شعار االبت�كار في
 النقل، يتناول الربنامج مواضيع

حساسة تمس القطاع مثل

 كيف لقطاع النقل تبني
 الت�كنولوجيات الجديدة

 واالبت�كارات ونماذج العمل
العصرية واإلزدهار من خاللها؟

 هل يعني انتشار الطابع
 اآللي القضاء على التمي�يز؟

 ما هي الطريقة المثلى
 للعمل مع الجهات التنظيمية

 والسياسي�ني لتعزي�ز والتبادالت
التجارية والرتابط؟

 كيف لنا استقطاب األشخاص
 المناسبني للعمل في

قطاعنا ونستبقيهم فيه؟

 هل سيستمر اعتماد القطاع
 على الديزل أم أن هناك حلوال

 أخرى واقعية في األفق فيما
  يتعلق بتنقل العربات الثقيلة؟

يومان
من النقاشات التحفيزية

ما يقارب 1000
من 100 دولة

   فرص
 بناء شبكة عالقات

فريدة

أفكار
 من قادة قطاع األعمال

 وصناع القرار

 ما يزيد عن
60 متحدث

 منهم وزراء، ورؤساء تنفيذيون
وأهل المعرفة في مجال النقل

20 
لتدارس المسائل الهامة
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 جلسة ملهمة



IRU 

 يستند إلى خربة 70 سنة من العمل مباشرة مع صانعي
 القرار في مجال النقل والتجارة العالمي�ني سواء من

 الحكومات أو األمم المتحدة أو شبكة الجمعيات الوطنية
 المعنية بالنقل الطرقي والتي يفوق عددها 200

 جمعية والمنظمات األعضاء. وهو يسعى بذلك إلى
مواكبة التوجهات العالمية في قطاع النقل الطرقي

اسياد

 تعمل اسياد على إدارة هيكل أعمال متنوع يضم فروعا تدير
 عمليات الشحن والموانئ والمناطق الحرة، وأحواض إصالح

 السفن والنقل والشحن البحري والربيد والتجارة الدولية.
 ووقع االختيار مؤخرا على اسياد في يونيو 2017 لت�تولى

 توحيد الكيانات الحكومية لسلطنة ُعمان المعنية بالشؤون
اللوجستية ولجعل السلطنة مركزا عالميا للوجستيات

انضم إلى شركائنا

 نتيح لك ُفرصا مناسبة للحصول على حزم الدعم
 ومساحة مخصصة للعرض وذلك على مختلف

المستويات لمساعدتك على التالي

 انتشار سمعتك في صفوف مشغلي النقل الطرقي
الذين يبلورون مستقبل قطاع النقل في العالم

 الرتوي�ج لصورة شركتك عن طري�ق قنوات التواصل
 واإلعالم التابعة لالتحاد الدولي للنقل الطرقي لتصل

إلى صناع القرار في منطقة الشرق األوسط وخارجها

 إقامة شبكة عالقات مع الوزراء الحكومي�ني وقادة قطاع
األعمال وصناع القرار وأهل المعرفة في مجال النقل

عرض منتجاتك وخدماتك وتنظيم ورشة عمل أو ندوة

 التعلم من تجارب اآلخري�ن واالستلهام
من الخرباء في مجال النقل
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اتصل بنا

 للحصول على معلومات بشأن الربامج والشراكات وفرص
الدعم ُيرجى التواصل معنا على العنوان التالي

  مدير المؤتمر
iruworldcongress@iru.org 

+41 22 918 2981

IRUWORLDCONGRESS.COM
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