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منظمة الجمارك العالمية - مؤتمر المشّغل االقتصادي المعتمد

العالمية  الجمارك  منظمة  تنظمه  اجتماع  هو  المعتمد  االقتصادي  المشّغل  مؤتمر 
ويستضيف ممثلي الجمارك والحكومات والشركات الخاصة والعامة والخبراء واألطراف 
المتعلقة بحركة وأنظمة  المسائل  العديد من  العالمية لبحث وتدارس  بالتجارة  المعنية 
وتشريعات التجارة العالمية وسالسل اإلمداد والتوريد. تقام النسخة المقبلة من المؤتمر 
بالشراكة مع الهيئة االتحادية للجمارك في اإلمارات العربية المتحدة وهيئة جمارك دبي، 
مع دعم من هيئة الجمارك الكورية وبتركيز خاص على توسيع إطار عمل برنامج المشّغل 
االقتصادي المعتمد ليشمل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط العاملة 

في مجال الخدمات الرقمية والتجارة اإللكترونية.

تاريخ الحدث

نجاًحا  المعتمد  االقتصادي  المشّغل  برنامج  شهد 
برامج  عدد  ازداد  حيث   ،2012 عام  تأسسه  منذ  كبيًرا 
المشّغل االقتصادي المعتمد حول العالم من 45 عام 
2012 إلى 97 في 2020، مع 20 برنامًجا آخر قيد التطوير 
والتنفيذ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 115 بالمئة. وعلى 
الصعيد نفسه، ازداد عدد اتفاقيات االعتراف المتبادل 
اتفاقية   87 ليبلغ  المختلفة  والمناطق  الدول  بين 
ثنائية و4 ارتفاقيات إقليمية متعددة األطراف، مع 78 

اتفاقية أخرى قيد التفاوض.

ما  كذلك  المؤتمر  من  المقبلة  النسخة  ستتناول 
حول  المعتمد  االقتصادي  المشّغل  برنامج  شهدته 
تطوير  بهدف  وذلك  وتحديات،  نجاحات  من  العالم 
وبدء  األطراف،  مختلف  بين  التعاون  وتعزيز  البرامج 

حوار بّناء بين القطاعين العام والخاص.
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نظرة عامة على الحدث

 المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج “المشغل االقتصادي المعتمد” 2021

تتشرف منظمة الجمارك العالمية بدعوتكم لحضور المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج 
“المشغل االقتصادي المعتمد” 2021، الذي سُيعقد افتراضًيا بالشراكة مع جمارك دبي 
والهيئة االتحادية للجمارك في دولة اإلمارات العربية المتحدة، في الفترة من 25 إلى 27 

مايو 2021.
 

االقتصادي  “المشغل  برنامجي  تطوير  مسألة  والنقاش  بالبحث  المؤتمر  سيتناول 
المعتمد” و”اتفاقية االعتراف المتبادل” بعد مرور نحو عشر سنوات على طرحهما لتعزيز 
أمن وكفاءة سالسل اإلمداد في التجارة العالمية، ويهدف المؤتمر إلى تباحث النموذج 
الحالي لتطبيق البرنامجين في ظل ما طرأ على التجارة العالمية من تغيرات، إضافة إلى 
مد أطر العمل المعتمدة في البرنامجين لتشمل المشغلين المستقلين والمؤسسات 
اإللكترونية،  التجارة  منصات  خالل  من  ومنتجاتها  خدماتها  تقدم  والتي  الصغر  متناهية 
سعًيا إلى منظومة تجارية دولية أكثر قوة ومرونة وقابلية للتطوير في المستقبل وفق 

ما تقتضي المتغيرات.

 “برنامج المشغل االقتصادي المعتمد 2.0: نحو آفاق جديدة لتجارة عالمية مستدامة وآمنة” 

تم اختيار موضوع النسخة المقبلة من المؤتمر ليكون 
االقتصاد  وتعزيز  وتجديد  تعافي  في  الجمارك  “دور 
استدامة”،  أكثر  إمداد  سالسل  أجل  من  العالمي 
التي  العالمية  المستجدات  باالعتبار  أخًذا  وذلك 
وسيستضيف  المجاالت،  كافة  في  كبيًرا  أثًرا  تركت 
المؤتمر مشاركات المتحدثين والحضور حول السبل 
المشغل  برنامج  تطوير  شأنها  من  أن  يرون  التي 
متطلبات  الستيعاب  يؤهله  نحو  على  االقتصادي 
كيفية تطويع  إلى  إضافة  العالمي،  االقتصاد  تعافي 
المنظومة  روح  لتجديد  الرقمي  التحول  تقنيات 
فضًلا  أخرى،  وإجرائية  تقنية  ابتكارات  مع  بالتكامل 
المنظومة  هذه  قلب  في  البشري  العنصر  دور  عن 

وكيفية تحقيقه الستدامة سالسة اإلمداد.
 

العالمية  الجمارك  منظمة  مؤتمر  سيكون  ولهذا 
منصة يستطيع من خاللها المشاركون تبادل األفكار 
فرص  واستكشاف  واآلراء،  والمعرفة  والخبرات 
جديدة للشراكة والنمو، واتخاذ خطوات جادة تهدف 
إلى االرتقاء بمقومات برنامج الشراكة في األنشطة 

الجمركية. 
 

بصفتها  المؤتمر  الستضافة  دبي  على  االختيار  وقع 
العربية  اإلمارات  لدولة  االقتصادية  العاصمة 
المتحدة وواحدة من أهم مدن المنطقة، حيث تستمر 
اإلمارة في لعب دور محوري كمركز لالقتصاد والتبادل 
أكثر من مئتي عام؛  والعالم منذ  اإلقليم  التجاري في 
منذ البدايات المبكرة ألساطيل صيد اللؤلؤ إلى يومنا 
هذا، تحت إشراف وإدارة مؤسسة عريقة هي جمارك 
دبي. وعليه، تم اختيار اإلمارة الحتضان أولى فعاليات 
منظمة الجمارك العالمية في المنطقة وما سيجري 
أعقاب  في  التجارة  أنظمة  حول  هام  حوار  من  بها 

التطورات العالمية الراهنة.
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المنظمون

“مجلس  اسم  تحت   1952 عام  تأسست  مستقلة  دولية  حكومية  منظمة  هي  العالمية  الجمارك  منظمة 
التعاون الجمركي”. تتمثل رسالة المنظمة في تحسين فعالية إدارات الجمارك من خالل وضع أدوات قانونية 
دولية لتنسيق النظم الجمركية واالتصال الفاعل بين الدول األعضاء لتعزيز التنمية االقتصادية. تمثل المنظمة 

حالًيا 183 دائرة جمارك حول العالم، تدير نحو %98 من حجم التجارة العالمية.العالمية.

وتنظيم  تطبيق  عن  مسؤولية  المتحدة،  العربي  اإلمارات  في  دبي  إمارة  في  حكومية  هيئة  هي  دبي  جمارك 
العمليات الجمركية في اإلمارة، وتعزيز حركة البضائع والتجارة اإلقليمية والدولية، ودعم التنمية االقتصادية 
واالجتماعية إلمارة دبي. تعد جمارك دبي واحدة من أقدم المؤسسات الحكومية في اإلمارة وفي الدولة، وقد 
تأسست تحت اسم “الفرضة” وتعني “محط السفن”، وقد ساهمت منذ تأسيسها في تعزيز مكانة إمارة دبي 

كمركز هام وموثوق به للتجارة العالمية.

الوزراء  تتبع مجلس  المتحدة هي مؤسسة حكومية  العربية  الهيئة االتحادية للجمارك في دولة اإلمارات 
وهي مسؤولة عن رسم السياسات الجمركية للدولة، وإعداد التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الجمركي 
وضمان تنفيذها من قبل إدارات الجمارك المحلية. تتولى الهيئة مسؤولية وضع وتوحيد اإلجراءات واللوائح 
الجمركية المتعلقة بالتفتيش الجمركي والتراخيص والتدقيق والرقابة، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي 
والغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. وهي الممثل الرسمي لدولة اإلمارات في المحافل الجمركية 

العالمية.

http://www.wcoomd.org/
https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.fca.gov.ae/En/Home/Pages/default.aspx
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نبذة عن المدينة المستضيفة

ربّما لو جرت األمور بشكل مختلف لكّنا اآلن بصدد االلتقاء في دبي على هامش 
ولربما  الُمعتمد،  االقتصادي  المشّغل  لبرنامج  الخامس  العالمي  المؤتمر 
برامج  ووضع  السفر  مواعيد  تحديد  في  أيام  من  المؤتمر  افتتاح  يسبق  ما  أمضينا 
طائراتنا  تحط  أن  قبل  اإلمارة،  في  العالمية  والترفيهية  السياحية  المعالم  لزيارة 
فيه  تلتمع  الساحر،  المدينة  أفق  النوافذ  من  لنرى  الدولي  مكتوم  آل  مطار  مدرج  على 
بعيد. زمن  منذ  التجارة  عرفت  التي  المدينة  طرقات  بها  لتستظل  السحاب   ناطحات 

وحدود  المنطقة  أنحاء  سائر  إلى  التجارة  خطوط  التقاء  محط  بداياتها  ومنذ  دبي  كانت 
العالم المعروف آنذاك، وهي مكانة ال تزال تحتفظ بها إلى يومنا هذا. إنها كبرى اإلمارات 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لتشّكل  عاًما  خمسين  نحو  قبل  اتحدت  التي  السبع 
وهي محّرك نمّوها وعاصمتها االقتصادية والسياحية التي جابها التّجار من جميع أنحاء 
العالم منذ أن ظهرت رحالت صيد اللؤلؤ بسفن خشبية متواضعة، وحتى عصر الناقالت 

العمالقة والصناعات الثقيلة.

للنسخة  افتراضي  كمضيف  دبي  اختيار  العالمية  الجمارك  منظمة  قررت  فقد  ولهذا 
من  اإلمارة  به  تتمتع  لما  المعتمد،  االقتصادي  المشغل  برنامج  مؤتمر  من  الخامسة 
مقومات اقتصادية وتقنية هائلة ومكانة دولية مرموقة جعلتها الحاضنة المثلى لحدث 
وتذليل  العالمية  التجارة  دعم  أنظمة  لتدارس  أعماله  جدول  يخصص  األهمية  بهذه 
العقبات اإلجرائية والقانونية والمخاطر األمنية التي تعتري حركة نقل البضائع. كانت دبي 
التجارة،  الحديثة في  والتقنيات  الرقمي  التحّول  أدوات  تبني  العالم في  المدن حول  أولى 
واليوم نتجه إليها بحًثا عن نماذج اقتصادية أكثر كفاءة في طريقنا نحو المزيد من االزدهار 

والمعرفة. 
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 السيدات والسادة المشاركين في المؤتمر،

يسرني أن أرحب بكم في المؤتمر العالمي الخامس للمشغل االقتصادي المعتمد، والذي تنظمه جمارك دبي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بدعم من دائرة الجمارك الكورية. تعّد هذه المرة األولى التي ُيقام فيها مؤتمر المشغل االقتصادي المعتمد 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة الجمارك العالمية، حيث تستضيفه دبي، قلب الثقافة اإلماراتية 
العريقة، وموطن ناطحات السحاب الخالبة. تتمتع جمارك دبي بسمعة مرموقة كإحدى أقدم اإلدارات الحكومية وأكثرها ابتكارًا 
في دولة اإلمارات، وهي تستحق مكانتها هذه بجدارة، ويسرنا أن تستضيف مؤتمر المشغل االقتصادي المعتمد في منظمة 

الجمارك العالمية.
 

زاد عدد   ،2012 المعتمد عام  االقتصادي  للمشغل  األول  العالمي  المؤتمر  إقامة  منذ 
اتفاقيات  عدد  ارتفع  كما  المعتمد،  االقتصادي  المشغل  لبرامج  المنفذين  األعضاء 
وترتيبات االعتراف المتبادل التي تم التوصل إليها. وأصبح برنامج المشغل االقتصادي 
المعتمد مركزًا للشراكات بين الجمارك والشركات التي تسعى إلى تسهيل سالسل 

اإلمداد العالمية وتعزيز أمنها.

لقد تسببت جائحة كوفيد19- بتعطيل سالسل اإلمداد حول العالم، ما أدى إلى انكماش 
اقتصادي كارثي. وأظهرت الجائحة ضرورة التعاون بين الجمارك والوكاالت الحكومية 
وذلك  المتوقعة،  غير  المخاطر  لمواجهة  االستعداد  وأهمية  التجارة،  وقطاع  األخرى 
بغية االستجابة والتعافي من آثار الجائحة بفاعلية وكفاءة، ما يضمن استدامة ومرونة 

التجارة العالمية.

ومن شأن المؤتمر العالمي الخامس للمشغل االقتصادي المعتمد، الذي ُيقام تحت 
شعار “المشغل االقتصادي المعتمد 2.0: نحو آفاق جديدة لتجارة مستدامة وآمنة”، 
التحسين  الرائدة، ومناقشة فرص  والرؤى  األفكار  لتبادل  للمشاركين فرصة  يوفر  أن 
المحتملة، فضاًل عن استكشاف المعايير األساسية والخطوات الالزمة لضمان دعم 
يضمن  بما  واستدامة،  فاعلية  أكثر  بشكل  والشركات  الجمارك  بين  الشراكة  برنامج 

تعافي وأمن سالسل اإلمداد العالمية في بيئة ما بعد جائحة كوفيد19-.

ُيقام المؤتمر على مدى ثالثة أيام من 25 إلى 27 مايو، ويمثل منصًة افتراضيًة إبداعيًة لنحو 80 متحدثًا في ثالث جلسات نقاش، 
فضاًل عن مائدتين مستديرتين وثماني ورش عمل منفصلة، تتخللها العديد من عروض الفيديو والمعارض االفتراضية. وأنا 
واتفاقيات  المعتمد  االقتصادي  المشغل  برامج  تنفيذ  في  خبراتهم  سيشاركون  االستثنائيين  المتحدثين  أن  من  ثقة  على 
االعتراف المتبادل حول العالم، عالوة على مشاركة أفكارهم الخالقة بشأن التحسينات المحتملة، وذلك للمساعدة في زيادة 

القدرات التنافسية لالقتصادات الوطنية واإلقليمية.

أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتوجه بالشكر إلى جمارك دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة على استضافتها هذا المؤتمر، 
ودعمها السخي والتزامها الراسخ إلقامته بنجاح. كما ُأعرب عن تقديري للدعم الذي قدمته المؤسسات اإلقليمية التابعة 
لمنظمة الجمارك العالمية، فضاًل عن شركائنا والجهات الراعية والعارضين، حيث يسهم تعاونهم جميعًا في ضمان أن يكون 

هذا الحدث تجربة فريدة ومثمرة للجميع.

أدعوكم جميعًا إلى المشاركة بفاعلية في المناقشات، وأتمنى لكم مؤتمرًا مثمرًا.

د. كونيو ميكوريا
األمين العام

منظمة الجمارك العالمية

 كلمة الترحيب من األمين
 العام لمنظمة الجمارك العالمية

“وأظهرت الجائحة 
ضرورة التعاون بين 
الجمارك والوكاالت 

الحكومية األخرى 
وقطاع التجارة، 

وأهمية االستعداد 
لمواجهة المخاطر 

غير المتوقعة، وذلك 
بغية االستجابة 

والتعافي من آثار 
الجائحة بفاعلية 

وكفاءة”
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 كلمة الترحيب من
 المدير العام لجمارك دبي

المشاركين األعزاء
 

يطيب لي أن أرحب بكم في المؤتمر العالمي الخامس للمشغل االقتصادي المعتمد والذي تنظمه جمارك دبي بالتعاون مع 
منظمة الجمارك العالمية والهيئة االتحادية للجمارك من 25 إلى 27 مايو 2021، حيث يأتي انعقاد المؤتمر في دولة اإلمارات 
تطوير  في  الرائدة  تجربتنا  معالم  إلى  التعرف  في  ثمينة  فرصة  جلساته  في  للمشاركين  ليوفر  دبي  بإمارة  المتحدة  العربية 
العمل الجمركي كأحد األسس الراسخة لنهضة دبي االقتصادية وللتقدم الذي حققته في بناء منصة دولية للتجارة العالمية 

من  مستفيدة  الخارجية،  تجارتها  تنمية  من  العالم  من  واسعه  مناطق  تمكن 
اإلمكانيات الكبرى التي بنتها دبي على صعيد تطوير الموانئ والمطارات والمناطق 
الذي حققته اإلمارة في توفير افضل الخدمات الجمركية  الحرة والتقدم المتصاعد 
العالمي  اكسبو  لتنظيم معرض  بها  العالم  ثقة  لتستحق عن جدارة  واللوجستية، 

الذي تستضيفه دبي من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022.

يمثل برنامج المشغل االقتصادي المعتمد أحد أهم اإلنجازات المحققة في مجال 
وقد  العالمية،  الجمارك  منظمة  بقيادة  التجارة  لتيسير  الدولي  الجمركي  التعاون 
ساهمت المزايا والتسهيالت التي يوفرها البرنامج لألعضاء المعتمدين في تعزيز 
نمو التجارة بين الدول الموقعة على اتفاقيات االعتراف المتبادل لتطبيق المشغل 
االقتصادي المعتمد، ولذلك يكتسب البرنامج أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية 
حيث يواجه العالم تحديات جائحة كوفيد 19 وانعكاساتها المؤثرة على حركة التجارة 
العامية، ما يجعل انعقاد المؤتمر العالمي الخامس للمشغل االقتصادي المعتمد 
تم  أن  بعد  دبي  الدولية من  الجمركية  االجتماعات  استئناف  استثنائيًا   عالميًا  حدثًا 
ونناقش  نطرح  أن  يمكننا  ما  العالم،  دول  العديد من  في  جزئيًا  الجائحة  استيعاب 
في المؤتمر رؤى ومعالجات جمركية جديدة تواكب المستجدات األخيرة في التجارة 
العالمية، لذا نأمل أن ُتثري مشاركتكم في المؤتمر المناقشات والعروض المقدمة 
للتجارب والخبرات من أجل الوصول إلى افضل النتائج والتوصيات لتطوير المشغل 

االقتصادي المعتمد.

“يأتي انعقاد المؤتمر 
في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 
بإمارة دبي ليوفر 
للمشاركين في 

جلساته فرصة ثمينة 
في التعرف إلى معالم 

تجربتنا الرائدة في 
تطوير العمل الجمركي 

كأحد األسس 
الراسخة لنهضة دبي 

االقتصادية ”

احمد محبوب مصبح
المدير العام لجمارك دبي
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 كلمة الترحيب من الرئيس
 التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك 

والمنطقة الحرة

“يمثل المؤتمر العالمي 
الخامس للمشغل 

االقتصادي المعتمد 
شهادة دولية جديدة 

تؤكد تميز مسيرة 
التنمية االقتصادية 

المستدامة والشاملة 
لدولة اإلمارات وتعبر 

عن األهمية المتصاعدة 
للمهام االستراتيجية 

التي تقوم بها دبي 
على صعيد الربط بين 

األسواق في كافة قارات 
العالم ”

المشاركين االعزاء

يسعدني أن أرحب بكم في مؤتمر منظمة الجمارك العالمية الخامس للمشغل االقتصادي المعتمد، الذي تستضيفه دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، ترسيخًا لدورها الحيوي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية يتوج مكانته االقتصادية 

الرائدة بتنظيم معرض اكسبو العالمي 2020 بمشاركة أكثر من 190 دولة من كافة انحاء العالم.

دولية  المعتمد شهادة  االقتصادي  للمشغل  الخامس  العالمي  المؤتمر  يمثل 
لدولة  والشاملة  المستدامة  االقتصادية  التنمية  مسيرة  تميز  تؤكد  جديدة 
اإلمارات وتعبر عن األهمية المتصاعدة للمهام االستراتيجية التي تقوم بها دبي 
على صعيد الربط بين األسواق في كافة قارات العالم من خالل التطور في بنيتها 

التحتية والمستوى المتقدم لخدماتها الجمركية واللوجستية.

اإلمارات  دولة  بدأ تطبيقه في  الذي  المعتمد  االقتصادي  المشغل  برنامج  ُيعد 
بالعام 2016 بإشراف الهيئة االتحادية للجمارك ويعتبر من أهم المحركات لتعزيز 
الجمارك  منظمة  بقيادة  العالم  عبر  الجمركية  اإلدارات  بين  والتنسيق  التعاون 
العالمية، ونتطلع إلى أن يسهم المؤتمر العالمي الخامس للبرنامج في توحيد 
الصعيد  على  الجمركي  العمل  في  المستقبلي  التطور  ألفاق  األعضاء  رؤية 
العالمي لمواكبة تطور حركة التجارة الدولية، حيث سيتيح المؤتمر للمشاركين من 
كافة الدول تبادل الخبرات والتجارب لتحسين أداء برنامج المشغل االقتصادي 

المعتمد لتطوير دوره الحيوي في خدمة التجارة العالمية.

وكلنا ثقة بأن تجربتا في تطوير العمل الجمركي بإمارة دبي ستسهم في إغناء 
أكبر  إمكانية  توفر  نتائج جوهرية  إلى  الوصول  وتدعم  المؤتمر  المناقشات خالل 

لتطور العمل الجمركي على الصعيد العالمي في العقود المقبلة.

سلطان أحمد بن سليم
رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
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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”



20

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(
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جمارك دبي

تتمتع دبي بتاريخ طويل وغني من البحارة التجار وصيادي اللؤلؤ. شعبها شعب متواضع 
مضياف فتح ذراعيه ومدينته لجميع زائريها. من خالل قيادتها الحكيمة، استمرت في 

التطور وإعادة تصور ماهية التجارة المستقبلية. 

االستمرار واالزدهار

ها نحن ذا في العقد الثالث من األلفية الجديدة، مع التكنولوجيا 
التي غيرت طريقة  الصناعية  األقمار  الحديثة واالتصاالت عبر 

عملنا وحياتنا.

عريقة،  لنخبركم عن مؤسسة  بداية قصتنا،  لكننا سنبدأ من 
كانت هنا منذ البداية. نعرفها باسم “الفردة”، أو جمارك دبي؛ 

وهي من أوائل المؤسسات فيها.

النفط بفترة طويلة وبدافع  تأسست جمارك دبي قبل حقبة 
الضرورة، وغالًبا ما سميت “أم جميع اإلدارات” ووقفت بحزم 
طوال هذه العقود لتنظيم التجارة الداخلة والخارجة من دبي 

وإدارتها. 

وشرق  الهند  من  قادمة  دبي  خور  ميناء  إلى  السفن  وصلت 
اللبنات  إلى  باإلضافة  البضائع  تحمل  أخرى،  إفريقيا ومناطق 
رئيسية  وبوابة  كمركز  المستقبلية  دبي  لمكانة  األساسية 

للتجارة اإلقليمية والدولية. 

صاحب  الحكيمة،  األسطوري  دبي  حاكم  توجيهات  ظل  في 
اإلمارة  تحولت  مكتوم،  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ  السمو 
األنشطة  على  تعتمد  نسبًيا  مزدحمة  ساحلية  مدينة  من 
مركز  إلى  الخور،  عبر  القادمة  التجارة  تحركها  التي  االقتصادية 
ذات  للغاية،  متطورة  تحتية  بنية  مع  رئيسي  دولي  تجاري 
مكانة دولية. في أقل من عقدين من الزمن، لعب موقع دبي 
الجغرافي الفريد دور العامل المحّفز لمستقبل أفضل وأكثر 
رقي: وأنشئت مشاريع بارزة مثل ميناء جبل علي ومركز التجارة 
وهو  راشد،  ميناء  ُطّور  كما  الجافة.  دبي  وأحواض  العالمي 
ميناء ذو مياه عميقة مكون من 15 رصيًفا، لرفع مكانة المدينة 
إلى مركز تجاري، وأصبح بالتالي أول ميناء للمياه العميقة في 
الخليج. لكن في أماكن أخرى من المنطقة لم تكن األمور تسير 

على ما يرام.

الحدود  طول  على  اإلقليمية  والنزاعات  الحروب  اندالع  مع 
الوطنية في أماكن أخرى من الشرق األوسط، كانت دبي تعمل 
آل  زايد بن سلطان  الشيخ  السمو  رؤية صاحب  على تحقيق 
المتحدة وأول رئيس  العربية  نهيان، مؤسس دولة اإلمارات 
لها، وكذلك الشيخ راشد، حاكم دبي. وكان الطريق إلى األمام 
أكثر وضوًحا من أي وقت مضى، وكان هناك تصميم ملموس 
على ضمان بقاء دبي مفتوحة على التجارة وعلى القادمين من 
جميع أنحاء العالم. فنجاح المدينة اعتمد على ذلك، والمدينة 

سهرت على تحقيق هذا الهدف.

إلى  تتطلع  كانت  وفيما  المدينة،  ازدهرت  االتحاد،  بترّسخ 
 2001 فالعام  جديًدا،  مجاًلا  واقتحمت  قدًما  سارت  األمام، 
تّوج بتحديث موانئ دبي وتجديد واليتها. واندمجت الجمارك 
مؤسسة  إلنشاء  الحرة  والمنطقة  دبي  موانئ  هيئة  مع 
المناسب  الوقت  في  الحرة  والمنطقة  والجمارك  الموانئ 
تماًما لتواجه التغييرات الرئيسية التي كانت جارية في جميع 

أنحاء العالم مع بداية عصر المعلومات.

فبدأت حقبة جديدة، تطّلبت تبّني وسائل العصر لممارسة 
أنحاء  التقدم في جميع  وتيرة  لمواكبة  ال  التجارية،  األعمال 
العالم فحسب، بل لتجاوزها أيًضا. وكان فريق القيادة الجديد 
الشيخ  بوصول   2006 العام  في  استكمل  الذي  دبي،  في 
لقياس  استعداد  على  دبي،  حاكم  منصب  وتوليه  محمد 
التحديات الجديدة واستكشاف الفرص الجديدة واألهم من 
ذلك، وضع خطط وطموحات جديدة. وكان صعود اإلمارة 
كل  في  معنى.  من  للكلمة  ما  بكل  نيزكًيا  الحين  ذلك  منذ 
المجاالت، اكتسبت دبي مكانة عالمية، وعرفت بإنجاز األمور 

على نطاق أوسع وأكبر بكثير من أي مكان آخر في العالم. 

ومع ذلك، ظلت دبي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بتاريخها وتراثها 
كمركز تجاري، وعملت باستمرار على تطوير قدراتها، مع أكثر 
متقدمة،  لوجستية  وشبكة  العالم،  في  ازدحاًما  المطارات 
ذلك  كل  على  للحفاظ  الالزمة  واألنظمة  جديدة،  وموانئ 

بالخبرة، والموارد البشرية، والمعرفة الجديدة الناشئة.

اليوم، نحن أمام دبي جديدة تغيرت إلى حد أنه بات يصعب 
ذاتها  المدينة  بالتأكيد  إنها  إليها.  التعرف  الكثيرين  على 
الواقعة على خور دبي، لكن الكثير قد تغير منذ أيام ‘الفردة، 
يزال  ال  دبي.  جمارك  إلى  منه،  كبير  جزء  في  ذلك  ويعود 
من  مجموعة  مجرد  تعد  لم  السفن  لكن  نفسه،  هو  البحر 
في  والمثبتة  ببعض  بعضها  المربوطة  الخشبية  األلواح 
مكانها بالقار. ولم تعد التجارة العالمية محاولة لنقل اللؤلؤ 
والفاكهة والتوابل. عالمنا عالم جديد - عالم تلعب فيه دبي 

ا رئيسًيا في شق طريق الحرير الحديثة.  دوًر

آت.  هو  لما  مؤشر  مجرد  بل  الرحلة،  نهاية  ليست  أنها  إال 
فهناك حواجز جديدة يجب تخطيها، بعضها فعلي وبعضها 
هذه  في  لالنطالق  األفضل  هو  مكان  وأي  افتراضي،  اآلخر 

الرحلة من المكان المعروف بإصراره الفريد على االزدهار؟



26

تعد “موانئ دبي العالمية” المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى 
تمكين التدفق التجاري حول العالم. وتغطي القائمة الشاملة لمنتجاتنا وخدماتنا جميع نقاط 
الربط لسلسلة التوريد المتكاملة بدءًا من المحطات البحرية والبرية، وصواًل إلى الخدمات 

البحرية والمجمعات الصناعية، إضافة إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

ونقدم هذه الخدمات عبر شبكتنا العالمية المترابطة التي تضم 136 وحدًة تجاريًة في 61 بلدًا في ست قارات، ما يعكس حضورنا 
مواقع  كل  في  نحرص  وإننا  سواء.  حٍد  على  المتطورة  واألسواق  المرتفعة  النمو  معدالت  ذات  األسواق  من  كلٍّ  في  البارز 
عملياتنا على دمج االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركة في أنشطتنا، ونسعى لتقديم مساهمة إيجابية لالقتصادات 

والمجتمعات التي نعمل ونعيش فيها.
 

غير  قيمة  بتقديم  ملتزم  جنسية   137 من  موظف   53,360 من  أكثر  يضم  الذي  والمحترف  والمتنّوع  المتفاني  عملنا  فريق  إن 
بالنفع على جميع األطراف  بناء عالقات تعود  التركيز على  إلى عمالئنا وشركائنا. وإننا نحقق هذا الهدف من خالل  مسبوقة 
مع الحكومات، وخطوط الشحن البحري، والتجار، وغيرهم من األطراف المعنيين في سلسلة التوريد العالمية، وهي عالقات 

تستند إلى الثقة المتبادلة والشراكات طويلة األمد.
 

نقوم باستشراف المستقبل وتوقع التغيير واستخدام أحدث األساليب التكنولوجية لتعزيز رؤيتنا الرقمية في إحداث التطوير 
على  ومستدام  إيجابي  أثر  تحقيق  وضمان  وابتكاًرا،  وكفاءًة  ذكاًء  األكثر  الحلول  توفير  أجل  من  العالمية،  التجارة  في  الجذري 

االقتصادات والمجتمعات، بل والعالم بأسره.

شركة كبرى

الرعاة

https://www.dpworld.com/
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تأسست “نوك تيك كومباني ليمتد” 
في جامعة “تسينهغوا” في جمهورية 

الصين الشعبية عام 1997، وهي شركة 
متخصصة في مجال األمن وأنظمة 

التفتيش والرقابة استناًدا إلى تقنيات 
متطورة تم استخدامها في العديد من 

المؤسسات في 170 دولة. 
تم تطبيق حلول وأنظمة شركة “نوك تيك” في قطاعات 
متوعة، منها الطيران المدني والجمارك والسكك الحديدية 
إلى  إضافة  والعدلية،  األمنية  والجهات  والبريد  والطرق 
والطاقة  البيئة  حماية  مجاالت  في  تعمل  مؤسسات 
والمالية  والتعدين  اإلشعاعية  الجودة  واختبارات  النووية 
كل  في  تيك”  “نوك  شركة  تحرص  الكبرى.  والفعاليات 
مشروعاتها على تقديم حلولها ضمن أعلى معايير الجودة 

والسالمة للموظفين والموردين والبيئة على حد سواء.

وضبط  رصد  تتيح  ذكية  بأدوات   Publican منصة  تتميز 
واإلبالغ عنها،  رقمًيا  الجمركي  والتهرب  االحتيال  محاوالت 
كما تقدم معلومات شاملة ودقيقة حول جميع األطراف 
الذكاء  تكنولوجيا  بفضل  وذلك  بالشحنات،  المعنية 
المنصة،  لتطوير  المستخدمة  المتقدمة  االصطناعي 

باإلضافة إلى أنظمة البيانات والمعلومات المساندة.

تحليالت  إجراء  والضرائب  الجمارك  لسلطات  ذلك  يتيح 
سريعة ودقيقة لتقييم المخاطر والتعرف على نتائجها.

الجمركية،  للعمليات  نوعية  نقلة   Publican منصة  تمثل 
الرقمي  التحول  الجمركية عصر  تدخل بموجبها السلطات 
على نحو يتجاوز العوائق التقليدية التي قد تقّوض الكفاءة 
من  المتطورة  المنصة  هذه  استخدام  تم  وقد  والربحية، 

قبل أكثر من 30 وكالة حكومية في جميع أنحاء العالم.

 تقدم المنصة المزايا اآلتية للسلطات الجمركية:

الفحص الرقمي وتصنيف 100٪ من الشحنات	 
التعرف بدقة على الشحنات المشبوهة واالحتيال	 
 إجراء تحقيق سريع ودقيق لجميع الجهات واألطراف	 

المعنية والمقترنة بكل الشحنة  
 تسهيل الحصول على موافقات المشغل	 

االقتصادي المعتمد  

“ألترا إنفورميشن سولوشنز ليمتد” 
هي شركة متخصصة في تطوير أنظمة 

ومنصات الخدمات الجمركية، ومنها 
منصة Publican الرقمية الشاملة 

لفحص وتفتيش الشحنات والتي تعزز 
من قدرات السلطات الجمركية من سد 

فجوة خسائر اإليرادات والقضاء على 
المخاطر والتهديدات األمنية. 

البالتين

الرعاة

http://www.nuctech.com/en/SitePages/HomePage.aspx
https://www.publican.global/
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الرعاة

تأسست شركة “جي تي إس” عام 1999 
لتقدم خدمات استشارية احترافية 

وأنظمة متطورة ومبتكرة تستفيد منها 
كافة األطراف المنخرطة في التجارة 
العالمية وسالسل اإلمداد والتوريد 

 والعمل الجمركي.

سالسل  وتعزيز  دعم  على  إس”  تي  “جي  شركة  تعمل 
اإلمداد والتوريد حول العالم انطالًقا من خبرة واسعة في 
حديثة  وحلول  تقنيات  إلى  واستناًدا  الدولية  التجارة  مجال 
حد  على  والتجار  الجمركية  السلطات  إلى  الشركة  تقدمها 

سواء، وذلك في مختلف الدول في قارة إفريقيا.

أنظمة  إس”  تي  “جي  تقدمها  التي  الخدمات  وتشمل 
مبتكرة لدعم تطبيق برنامج المشّغل االقتصادي المعتمد 
من  إس”  تي  لـ“جي  بما  االعتماد،  شهادة  على  والحصول 
العالقات  من  وشبكة  البرنامج  تطبيق  في  طويلة  خبرة 
حول  الدولية  والمنظمات  الجمركية  بالسلطات  الوثيقة 
العالم. وبهذا، فإن “جي تي إس” ستساهم في رفع القيمة 
وعملياتهم  أعمالهم  ودعم  العمالء  لشركات  السوقية 
التشغيلية عبر تخفيض الوقت واإلجراءات الالزمة للشحن 
والتخليص الجمركي، فضًلا عن االرتقاء بكفاءة العمليات 

وضمان امتثالها للقوانين واللوائح المحلية والدولية.

تقدم شركة “سي تي ستراتيجيز” خدمات 
استشارية وتقنية وتطبيقات مبتكرة 

لمعالجة التحديات المتعلقة بإدارة 
الحدود وسالسل اإلمداد والتوريد 

وعمليات الموانئ في الواليات المتحدة 
األمريكية ودول أخرى حول العالم. تم 
تطوير هذه األنظمة استناًدا إلى خبرة 

واسعة وفهم عميق لألنظمة القانونية 
واإلجرائية الدولية وأفضل الممارسات 
والخصوصية الثقافية لكل دولة، وذلك 

بهدف ضمان توافق أنظمة “سي تي 
ستراتيجيز” مع احتياجات العمالء بشكل 

 مستدام وقابل للتوسع عند الحاجة.

يتمتع خبراء “سي تي ستراتيجيز” بدراية شاملة باالحتياجات 
األمنية واالقتصادية لمؤسسات القطاعين العام والخاص 
فيما يتعلق بعمليات الشحن والتوريد ونقل المسافرين 
من مكان إلى آخر، ولهذا فإن »سي تي ستراتيجيز« تعمل 
والمؤسسات  الناس  بين  والترابط  التواصل  تعزيز  على 
والتنمية  للشراكة  جديدة  فرص  إيجاد  بهدف  والحكومات 
الخبراء  من  عدد  الشركة  لدى  يعمل  سواء.  حد  على 
والمسؤولين السابقين بالقطاعين الخاص والعام، والذين 
والتحديات  المصاعب  لتذليل  الواسعة  خبراتهم  يكرسون 
التي تكتنف نقل البضائع والركاب، ولوضع أنظمة وحلول 
تتوافق وبدقة مع االحتياجات التشغيلية واللوجستية لكل 

عميل.

نحرص في “سي تي ستراتيجيز” على دعم عمالئنا وتمكينهم 
من تحقيق أعلى العوائد على االستثمارات التشغيلية من 
خالل بناء فهم دقيق لمتطلبات كل مشروع وعميل، كما 
تتيح لنا خبرتنا وضع هذه الحلول واألنظمة على نحو يتيح 
تطبيقها  في  والتوّسع  القائمة  التحتية  البنى  مع  تكاملها 
كلما دعت الحاجة لذلك ووفق ما يتوفر من موارد. نعمل 
بشكل مستمر كذلك على تسهيل وتيسير العمليات من 
دون تقويض أي اعتبارات تجارية أو أمنية، وعلى نحو يسهم 

في تحقيق أعلى معدالت النمو لكل األطراف المعنية.

ذهب

https://www.globaltradesolution.co.za/index.html
https://ct-strategies.com/home/
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العارضون

المنظمة العالمية للمناطق الحرة 
هي منظمة دولية ال تستهدف الربح 

تأسست في جنيف، سويسرا، وافتتحت 
عدًدا من المقار حول العالم، منها مكتب 

 في دبي تم افتتاحه عام 2014. 

تعمل المنظمة على تقريب وجهات النظر وتوحيد مواقف 
أعضاء المنظمة لدعم مصالح المناطق الحرة المختلفة 
حول العالم، وذلك سعًيا إلى تعزيز إسهام المناطق الحرة 
في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل اتباع أفضل 
الممارسات في إدارة المناطق الحرة وتبادل المعلومات 
اقتصادية  سياسات  تبني  دعم  إلى  باإلضافة  واألفكار، 
سليمة ووضع معايير ولوائح تنظيمية، ومنظومة لتقييم 
واعتماد مدى امتثال هيئات المناطق الحرة للوائح. تضم 

المنظمة أكثر من 700 عضو من 130 دولة.

تشتهر شركة غلوبلينك وست ستار 
للشحن على نطاق واسع بأنها المزود 

الرائد لحلول الشحن والخدمات 
اللوجستية في اإلمارات العربية المتحدة 

 ومنطقة الشرق األوسط.

تمتلك شركة غلوبلينك وست ستار للشحن ش. م. م. وهي 
ومقرها   CWT Globelink Group لمجموعة  تابعة  شركة 
سنغافورة، 130 مكتًبا في 33 دولة مع شبكة واسعة من 
الوكالء في جميع أنحاء العالم. تقوم غلوبلينك وست ستار 
خدمات  وتقديم  قوية  اتصاالت  بإجراء   )GLWS( للشحن 
موثوقة وسريعة من خالل االستفادة من التواجد العالمي 
حلول  توفير  على  وقدرتها   CWT Globelink لمجموعة 
شاملة للشحن والخدمات اللوجستية لالستيراد والتصدير 
من  األقل  الشحن  )خدمات  البحري  الشحن  مجال  في 
حمولة حاوية )LCL(  وحمولة حاوية كاملة )FCL( والتجارة 
المعروف  اآلليات  وشحن   )Cross Trade( المتقاطعة 
بالدحرجة )RO-RO(، والخدمات اللوجستية المتخصصة أي 
لوجستيات  المشاريع،  لوجستيات  السيارات،  لوجستيات 
والتوزيع  والتخزين  المعارض،  لوجستيات  الضيافة، 

وخدمات االستيراد والتصدير للشحن الجوي.

الشركات   )GLWS( للشحن  ستار  وست  غلوبلينك  تربط 
التجارة العالمية عارضة الخدمات واألفكار والحلول لتلبية 
جميع  في  المعقدة  المتنوعة  األعمال  شركات  احتياجات 
أنحاء مناطق الشرق األوسط، وبالتالي مواجهة تحدياتها 

اللوجستية.

على  خدماتنا  قابلية  وعملياتنا  القوي  نظامنا  يضمن 
التوسع السريع، وتخضع هذه الخدمات لجوالت متعددة 
من فحوصات صارمة للتحقق من الجودة كما يتضح من 
ستار  وست  غلوبلينك  شركة   .ISO 9001: 2015 شهادة 
قبل  من   ،)AEO( معتمد  اقتصادي  مشّغل  هي  للشحن 
جمارك دبي في اإلمارات العربية المتحدة وعضو فضي في 
جواز السفر اللوجستي العالمي )WLP( ما يضفي مصداقية 
على التزامها الصارم بالنظم والقوانين، والتزامها بقوانين 
سلسلة  أمن  عملية  ثبات  إلى  باإلضافة  الدولية  التجارة 

التموين الخاصة بها.

https://www.worldfzo.org/#
https://www.glweststardubai.com/
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CT Strategies provides strategic services to clients seeking innovative insight, advisory services, and
technology applications to address border management, supply chain, and port operations challenges around

the world. Our team consists of former government and private sector officials who have dedicated their
careers to dissecting the complicated world of trade and travel administration

ct.strategies.com | info@ct-strategies.com |  +1 (202) 629-5199 

On-site training 

Training manuals 

Customized e-learning workshops 

CTS Online Academy 

 CLICK HERE FOR A CHANCE TO WIN A $20 STARBUCKS E-GIFTCARD!

CUSTOMS TRAINING
& EDUCATION 

Strengthening border operations
through workforce development 

WTO TRADE FACILITATION
COMPLIANCE 

AUTHORIZED ECONOMIC
OPERATOR PROGRAMS

Enhancing risk management and
international collaboration with public-
private partnership 

Cost and time savings through
alignment with international
standards 

Risk Management  

Targeting Deployment & Operations
support 

Operational Application of Cutting
Edge Technologies 

Feasibil ity Studies and Analysis 

AEO Program Development and Training 

Customs-to-business
dialogue facil itat ion 

Mutual Recognit ion
Arrangement Assistance 

learn more 

https://www.globaltradesolution.co.za
https://ct-strategies.com/home/
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