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الثالثاء 25 مايو )14:00 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(

الكلمة االفتتاحية: 

مراسم االفتتاح14:25-14:00

الكلمة الرئيسية:  14:30-14:25

 السيد جاي هيون ليم، 
مفوض خدمة الجمارك الكورية

14:25-14:00

الكلمة الترحيبية:

 د. كونيو ميكوريا، 
األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية

 سعادة أحمد عبدهللا بن الحج الفالسي،
المدير العام للهيئة االتحادية للجمارك

 سعادة أحمد محبوب مصبح،
مدير عام جمارك دبي

 صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، 
 President of Dubai Civil Aviation Authority and Chairman 

Chief Executive of The Emirates Group &

 سعادة سلطان أحمد بن سليم،  
رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

تقدم بواسطة
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15:15-15:25 حفل توقيع افتراضي التفاقية االعتراف المتبادل بين الصين وأوغندا

الجلسة األولى
15:15-14:30

حلقة نقاش: “المشغل االقتصادي المعتمد 2.0: تعزيز سالسل اإلمداد المستدامة” 

ما هي نقاط القوة والضعف في برامج المشغل االقتصادي المعتمد الحالية؟  .1
كيف نحقق زيادة في التجارة ونحافظ على مرونة سالسل اإلمداد في أعقاب انحسار جائحة   .2

“كوفيد-19”؟
ما هي العوامل الرئيسية لتحقيق التوازن بين المخاطر والتسهيالت المستقبلية، والتي يجب أن   .3

تشكل الحد األدنى من المتطلبات األساسية لبرنامج المشغل االقتصادي المعتمد 2.0؟
كيف يمكننا االستفادة من التوجهات التكنولوجية الحديثة واالبتكارات المستجدة لضمان تحقيق   .4

برنامج المشغل االقتصادي المعتمد 2.0 ألهدافه ودعم تعافي سالسل اإلمداد العالمية؟

 مدير الجلسة: السيد منصور المالك،
الرئيس التنفيذي لقطاع التشريعات والسياسات في جمارك دبي

 د. كونيو ميكوريا، 
األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية

السيد جيراسيموس توماس،
المدير العام للدائرة العامة للضرائب والوحدة الجمركية بالمفوضية األوروبية

السيد م. أجيت كومار،
رئيس مجلس إدارة هيئة الضرائب غير المباشرة والجمارك في الهند

د. هوانيتا ماري،
رئيس الرابطة الجنوب إفريقية لمجلس وكالء الشحن

مدير الحوار: 

األسئلة الرئيسية:

الثالثاء 25 مايو )14:00 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(
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الجلسة الثانية
16:10-15:25

حلقة نقاش: “دور المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الحدودية األخرى في برامج 
المشغل االقتصادي المعتمد” 

ما أهمية البند الثالث من إطار معايير تأمين وتسهيل التجارة العالمية SAFE Pillar 3 )وهو: الجمارك   .1
مع الحكومات األخرى والهيئات الحكومية الدولية( لبرامج المشغل االقتصادي المعتمد الوطنية 

القائمة حالًيا؟
ما هي الجهات الحكومية األخرى التي يمكن اإلسهام في تعزيز فوائد برنامج المشغل االقتصادي   .2

المعتمد وبالتالي زيادة الكفاءة الحدودية، السيما أثناء وبعد جائحة كوفيد-19؟
  SAFE Pillar 3 ما هي التغييرات في البند الثالث من إطار معايير تأمين وتسهيل التجارة العالمية  .3

التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة ومرونة حركة التجارة عبر الحدود ودعم التعافي االقتصادي وتجديد 
سالسل اإلمداد المستدامة؟

ما هي التقنيات أو األساليب المبتكرة التي يمكن اعتمادها لتعزيز التعاون والتكامل بين هيئات   .4
الجمارك والهيئات الحكومية األخرى والمنظمات الحكومية الدولية؟

16:25-16:10BVD فاصل لعرض فيديو برعاية شركة

مدير الحوار: سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة،
رئيس جمارك مملكة البحرين ورئيس مجلس إدارة منظمة الجمارك العالمية

 السيد باسكال كليفاز،
نائب المدير العام لالتحاد البريدى العالمي

السيد أبيل كاجوميري، مفوض دائرة الجمارك،
الهيئة األوغندية لإليرادات

 مارشيلو مينينا، 
المدير العام لهيئة الضرائب واالحتكار اإليطالية

 سعادة فهد غريب الشامسي،
المدير التنفيذي لقطاع الشؤون اإلدارية في اإلدارة العامة للجمارك في أبوظبي

مدير الحوار: 

األسئلة الرئيسية:

الثالثاء 25 مايو )14:00 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(
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الجلسة الثالثة
17:00-16:25

حلقة نقاش: “توسيع نطاق برامج المشغل االقتصادي المعتمد لتشمل مشغلي 
التجارة اإللكترونية”: 

أخًذا باالعتبار االرتفاع الكبير في الحركة التجارة اإللكترونية أثناء جائحة كوفيد19-، ما هي التحديات   .1
الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تصميم برنامج المشغل االقتصادي 2.0  ليشمل الشركات متناهية 

الصغر والصغيرة والمتوسطة؟
كيف يمكن توسيع نطاق برنامج المشغل االقتصادي المعتمد 2.0 الستقطاب المزيد من   .2

األطراف المعنية في قطاع التجارة اإللكترونية؟
ما هي التصورات عن برنامج المشغل االقتصادي المعتمد بعد استيعابه للمشاريع متناهية   .3

الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة اإللكترونية، بالنظر إلى مجال تأثير البيئة السيبرانية؟
ما هي األمثلة العملية على توسيع نطاق برامج المشغل االقتصادي المعتمد الحالية حول العالم   .4

ا أو نموذًجا يحتذى به؟ لتشمل مشغلي التجارة اإللكترونية، والتي يمكن اعتبارها معياًر

 مدير الحوار: السيد ريكاردو تريفينيو تشابا،
نائب األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية

 السيد ديتمار يوست،
مستشار الجمارك واألنظمة األمنية، في رابطة غلوبال إكسبرس

 السيد فيرنر أوفال راميريز،
 المدير العام لوكالة الجمارك في غواتيماال ونائب رئيس منظمة

الجمارك العالمية لألمريكتين والكاريبي 

 السيدة لويز ويجيت، الرئيس التنفيذي،
شركة غلوبال تريد سولوشنز

 السيدة إيمان السويدي،
مديرة إدارة القيمة الجمركية وبرنامج المشغل االقتصادي المعتمد في جمارك دبي

مدير الحوار: 

األسئلة الرئيسية:

الثالثاء 25 مايو )14:00 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(
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1ب. “توسيع نطاق برامج المشغل االقتصادي 
المعتمد لتشمل مشغلين اقتصاديين جدد”

المسار )ب(المسار )أ(التوقيت

1أ. “تحديد التهديدات األمنية المستجدة 
في إدارة سلسلة اإلمداد، مثل مخاطر األمن 

السيبراني”

الجلسة 
األولى 

14:40-14:00

 14:45-14:40

 استراحة فيديو - شعار
 شركة “نوك تيك”

 استراحة فيديو – شعار 
المنظمة العالمية للمناطق الحرة 14:50-14:45

 السيد مايكل أودجرز،
مدير شؤون الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا بالقنصلية العامة 
ألستراليا في دبي

 السيد تود باوتشر،
مدير برنامج التاجر المعتمد في 

وكالة الخدمات الحدودية الكندية

 السيد توشيكو أوساوا،
مدير المعلومات بمكتب الجمارك 

والتعريفات، وزارة المالية، اليابان

 د. سمير حمروني،
الرئيس التنفيذي للمنظمة 

العالمية للمناطق الحرة

 السيد مارك جرونتيس،
نائب رئيس رابطة حماية األصول 

المنقولة بمؤسسة بورينغر 
إنغلهايم ألمن سالسل اإلمداد 

العالمية – منطقة أوروبا والشرق 
األوسط وإفريقيا

السيد جوشوا إبنزر، كبير  
المستشارين بمؤسسة إن يو 

كوف فاسيلي تريد إنديا المحدودة

 السيد مانويل جارزا،
مدير برنامج الشراكة الجمركية 

والتجارية لمكافحة اإلرهاب، هيئة 
الجمارك وحماية الحدود، الواليات 

المتحدة األمريكية

 السيد ما بياو،
مدير برنامج، اإلدارة العامة للجمارك، 

جمهورية الصين الشعبية

مدير الحوار: مدير الحوار: 

المتحدثون:

كلمة رئيسية:

المتحدثون:

 د. ديفيد سماسون،
مسؤول استراتيجية اإلنتاج بشركة بابليكان 

تريد سولوشنز

اليوم الثاني: األربعاء 26 مايو )14:00 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(
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2ب. “االستفادة من االبتكارات التقنية الحديثة 
لبرامج  المشغل االقتصادي المعتمد لتعزيز 

تعافي سلسلة اإلمداد”

2أ. “التعاون مع المنظمات والوكاالت الحكومية 
لدعم تعافي سالسل اإلمداد العالمية في أعقاب 

جائحة كوفيد-19”

 الجلسة
الثانية

14:50-15:30

15:35-15:30

 السيدة راي فيفييه،
رئيس قسم االعتماد والترخيص 

بخدمة اإليرادات، جنوب إفريقيا

 السيد الرس كارلسون،
المدير العام، شركة كي جي إتش« 

االستشارية العالمية التابعة 
لشركة ميرسك

 السيدة أشا مينون،
رئيس قسم التحديث والتطوير، 

الجمارك الملكية الماليزية

السيد نوربرت كوفنهوفن، 
مسؤول تطوير األعمال في شركة 

آي بي إم في هولندا

 السيد فابيانو دينيز،
ضابط جمارك، الجمارك البرازيلية

السيدة ساندرا كورسويرا 
سانتاماريا، أخصائي أول الجمارك 

والتجارة في إنتر أميركان ديفيلوبمنت 
بانك

 السيد سعود العقروبي،
مدير إدارة العالقات الدولية بالهيئة 

االتحادية للجمارك في اإلمارات 
العربية المتحدة

 صن بوك كوون،
باحث ومراجع وثائق برنامج 

المشغل االقتصادي المعتمد، 
الرابطة الكورية لبرنامج المشغل 

االقتصادي المعتمد

المتحدثون:المتحدثون:

مدير الحوار: مدير الحوار: 

اليوم الثاني: األربعاء 26 مايو )14:00 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(

المسار )ب(المسار )أ(التوقيت

 استراحة فيديو  - شعار موانئ
دبي العالمية

 استراحة فيديو – شعار شركة
جي تي إس
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3ب. “التحديات وأفضل ممارسات تبادل البيانات 
في إطار تنفيذ اتفاقيات االعتراف المتبادل في 

برامج المشغل االقتصادي المعتمد

3أ. “إدارة المخاطر: تعزيز األمن وتسهيل 
التجارة العالمية 

الجلسة 
الثالثة

16:15-15:35

16:20-16:15

 السيد دان غارسيا،
محلل أول، شركة سيمس وورلد 

وايد إنكوربوريتد

 السيد شون بيدوز،
نائب الرئيس لقطاع الخدمات 

العالمية، شركة سي إس ستراتيجيز

 د. مكاتف فريد،
مدير الشراكات، إدارة الجمارك 

والضرائب غير المباشرة، المملكة 
المغربية 

السيدة ماريا إيلينا سييرا، 
مسؤول القطاعات الصناعية، 

مؤسسة إنجي، المكسيك

 السيدة فانيسا فنتورا،
 مدير االمتثال التجاري، مؤسسة 
إم تو في إلدارة التجارة العالمية

 السيدة لويزا بنتلي،
رئيس قسم الجمارك واالتفاقيات 
الدولية، خدمة الجمارك واإليرادات 

البريطانية

 السيد ستيف باركر ،
رئيس مجلس إدارة معهد الشؤون 

الجمركية، االتحاد العالمي لروابط 
وكالء الشحن

 السيد توان فام،
باحث ومرشح للدكتوراه بمركز 

دراسات الجمارك والضرائب

 السيدة بيني بولوجو،
 مسؤول االعتماد، خدمة

اإليرادات الجنوب إفريقية

المتحدثون:المتحدثون:

مدير الحوار: مدير الحوار: 

اليوم الثاني: األربعاء 26 مايو )14:00 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(

المسار )ب(المسار )أ(التوقيت

 استراحة فيديو  - شعار موانئ
دبي العالمية

 استراحة فيديو  - شعار شركة
“سي تي ستراتيجيز”
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4ب. “االمتثال والشراكة في برنامج المشغل 
االقتصادي المعتمد”

4أ. “هل يمكن أن يساعد تبني إطار معايير 
تأمين وتسهيل التجارة العالمية SAFE/برنامج 

المشغل االقتصادي/اتفاقيات االعتراف 
المتبادل في تعزيز األمن الزراعي؟ “

الجلسة 
الرابعة

17:00-16:20

 السيد فرانك يانسنز،
خبير دولي في دعم التجارة واإلدارة 

العابرة للحدود، رابطة البحوث 
العابرة للحدود

 السيد دوريل فرونيا،
الملحق التقني باألمانة العامة 

لمنظمة الجمارك العالمية

 السيد جون سيغل،
نائب المدير العام لوكالة الجمارك 
وحماية الحدود، الواليات المتحدة 

األمريكية

 السيد شنغو تاناغامي،
الملحق التقني باألمانة العامة 

لمنظمة الجمارك العالمية

 السيد آرثر شاميلوف،
ضابط زراعي، األمانة العامة 

لالتفاقية العالمية لحماية النباتات

 السيدة سوزان ستاوفر،
رئيس إدارة تعزيز التجارة والمشغل 
االقتصادي المعتمد، اإلدارة العامة 

للجمارك والضرائب، بالمفوضية 
األوروبية 

 السيدة فان هيين،
 رئيس قسم جامعة التجارة

الخارجية في فيتنام

 السيد فرمين كوزا،
رئيس االتحاد الدولي لألعمال 

بمنظمة التجارة اآلمنة

مدير الحوار: مدير الحوار: 

المتحدثون:المتحدثون:

اليوم الثاني: األربعاء 26 مايو )14:00 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(

المسار )ب(المسار )أ(التوقيت
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الجلسة الرابعة
15:00-14:10

المائدة المستديرة: “بناء الثقة إلقامة  شراكات حقيقية في برامج المشغل 
االقتصادي المعتمد واتفاقيات االعتراف المتبادل”

اليوم الثالث: الخميس 27 مايو )14:05 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(

ترى األطراف المعنية في منظومة التجارة العالمية برامج المشغل االقتصادي المعتمد كوسيلًة   .1
لتعزيز وتيسير مرور البضائع عبر سلسلة اإلمداد، بينما تعتبرها هيئات الجمارك وسيلة للمساعدة 

في تخفيف المخاطر وتحسين االمتثال التنظيمي. هل هاتان الرؤيتان متكاملتان؟
ما هي العناصر األساسية لبناء الثقة بين الفاعلين التجاريين وهيئات الجمارك ضمن إطار برنامج   .2

المشغل االقتصادي المعتمد؟
هل يمكن اعتبار المشاركة الفاعلة في برنامج المشغل االقتصادي المعتمد أحد العوامل الرئيسية   .3

لضمان شراكات راسخة وناجحة؟ 
ما هو التحول أو النهج المطلوب في مجال الجمارك والتجارة لالستفادة من اإلمكانات الكاملة   .4

لبرنامج المشغل االقتصادي المعتمد في مرحلة ما بعد كوفيد19- )مثل ثقافة الثقة ومشاركة 
البيانات(؟

 السيد ماثيو داكوورث،
مساعد سكرتير الجمارك والسياسة التجارية، القوة الحدودية األسترالية

 السيدة كارول ويست،
سكرتير االتحاد العالمي لرابطات وسطاء الجمارك

السيد جون ماين، المنسق التنفيذي بمؤسسة بوتومكس والرئيس المشارك 
لمجموعة عمل معايير SAFE للمشغل االقتصادي المعتمد

 السيد فونغود إدوين نوفاجا،
المدير العام لهيئة الجمارك الكاميرونية

 السيد نورم تشينك،
رئيس مفوضية غرفة التجارة العالمية لدعم الجمارك والتجارة

كلمة رئيسية:  14:10-14:05

 السيد محمود البستكي، 
رئيس قسم العمليات، موانئ دبي العالمية

كلمة رئيسية:  14:05-14:00

 السيد زانغ شيوقينغ،
نائب المدير العام لقطاع إدارة المؤسسات والرقابة، اإلدارة العامة للجمارك، 

جمهورية الصين الشعبية

مدير الحوار: 

األسئلة الرئيسية:
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عرض فيديو برعاية شركة “بابليكان”  15:10-15:05

عرض فيديو برعاية شركة “تي تيك”  15:15-15:10

كلمة رئيسية: 15:05-15:00

 د. زيقيانغ تشين،
رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة نوك تيك

كلمة رئيسية:  15:20-15:15

 د. ديفيد ويدوسون،
رئيس شبكة جامعات الجمارك

اليوم الثالث: الخميس 27 مايو )14:05 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(
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الجلسة الخامسة
 16:10-15:20

المائدة المستديرة: “الدعم التقني وبناء القدرات: العامل الرئيسي لتطبيق برامج 
المشغل االقتصادي المعتمد واتفاقيات االعتراف المتبادل” 

كيف تسهم عوامل مثل الدعم التقني وبناء القدرات في تطوير وتحسين برامج المشغل   .1
االقتصادي المعتمد، السيما في مرحلة ما بعد الجائحة؟

كيف يساعد التدريب المتخصص والتوعية في تحسين معدالت اعتماد برامج المشغل   .2
االقتصادي المعتمد على النطاق المحلي، ولماذا؟

ما الدور الذي يلعبه التدريب وبناء القدرات في تطوير الدعم الحكومي الدولي المعزز لبرنامج   .3
المشغل االقتصادي المعتمد 2.0؟

بالنظر إلى وجود العديد من األنشطة االقتصادية المهمة التي تتنافس على الموارد والوقت   .4
والبنية التحتية المتوفرة، كيف يمكننا تحديد األولويات التي من شأنها ضمان تحقيق أهداف  لبرنامج 

المشغل االقتصادي المعتمد 2.0؟

 “النموذج األولي لخالصة برنامج المشغل االقتصادي المعتمد على اإلنترنت” 
و“إرشادات التنفيذ والتحقق في برنامج المشغل االقتصادي المعتمد”  

16:25-16:10

 السيد إيسر سينجل،
مدير المكتب اإلقليمي لتطوير القدرات في أوروبا، منظمة الجمارك العالمية

 السيد إرناني تشيكوتشي،
خبير  أول دعم وتعزيز التجارة، البنك الدولي

 السيدة بولينا إيالغو،
السكرتير التنفيذي التحاد الجمارك الجنوب إفريقي

 السيدة فيلما ريكتس ووكر،
الرئيس التنفيذي والمفوض العام، هيئة الجمارك، جامايكا

 السيد جون تاجيما،
مشرف، المركز الوطني للمشغل االقتصادي المعتمد في دائرة الجمارك اليابانية

مدير الحوار: 

األسئلة الرئيسية:

 استراحة فيديو برعاية شركة 
“نوك تيك” 16:30-16:25

اليوم الثالث: الخميس 27 مايو )14:05 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(

 السيد براناب كومار داس،
مدير االمتثال وتعزيز التجارة في منظمة الجمارك العالمية
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اإلعالن عن المؤتمر العالمي السادس للمشغل االقتصادي المعتمد: 16:35-16:30

كلمة رئيسية: 16:50-16:35

16:50-17:05 ةيماتخ ةملك:

 معالي ريم إبراهيم الهاشمي،
 وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في اإلمارات العربية المتحدة

والمدير العام لمعرض إكسبو 2020 دبي

 السيد وانغ شينغ،
 المدير العام لقطاع إدارة المؤسسات والرقابة، اإلدارة العامة للجمارك،

جمهورية الصين الشعبية

 السيد براناب كومار داس،
مدير االمتثال وتعزيز التجارة في منظمة الجمارك العالمية

 معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي،
وزير الدولة للتجارة الخارجية في اإلمارات العربية المتحدة

اليوم الثالث: الخميس 27 مايو )14:05 – 17:00 بتوقيت دولة اإلمارات(



شكرًا

http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
https://www.fca.gov.ae/En/Home/Pages/default.aspx
https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.customs.go.kr/english/main.do
https://www.dpworld.com/
https://www.aeo.ae/index.php/introduction-to-uae-aeo/

