" الحلول الفعالة إلدارة تنسيق الحدود والمنافذ "
استكشاف أفضل السبل المتاحة في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة للوصول
إلى آفاق واعدة لتطوير النهج الحكومي في إدارة الحدود
فندق أتالنتس النخلة ،دبً -دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
 41-41مايو 3142
مؤتمر متخصص الستكشاف دور تكنولوجيا المعلومات في العمل الجمركي علي مذى ثالثة أيام
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استكشاف منهجٌات جدٌدة على مستوى تكنولوجٌا المعلومات الموجهة للعمل الجمركً مع التركٌع
بصورة رئٌسٌة على دور التنسٌق الوثٌق م كافة هٌئعات وسعلاات تنظعٌ الحعدود وتعيثٌر المحتمعل
علععى نشععااات العمععال الرئٌسععٌة التععً مععث شععينها يحععداى تسٌٌععر ح ٌ ععً علععى مسععتوى سععٌر العمععل
واستراتٌجٌات يدارة وكاالت الحدود.
مناقشععة اإلدارة المنس ع ة للحععدود مععث منظععور الجمععار ووكععالأ أمععث الحععدود والتجععارة ،يلععى جان ع
معالجة المسائل الساسٌة مثل تحوٌل العمال التجارٌة والشراكات وقنوات التواصل الفعال.
اسععت اا أبععر صععناا ال ععرار مععث أكثععر مععث  011دولععة لمناقشععة ا ثععار المترتبععة ع عث تكنولوجٌععا
المعلومات على جمٌ الاراف المعنٌة بالتجارة الدولٌة.
اإلاععالا عععث كثعع علععى نمععاأف حٌععة عععث أفلععل الممارسععات المتعل ععة بيحععدى حلععول تكنولوجٌععا
المعلومات المت دمة وتحدٌد الفرص المتاحة لمث ال ااا الحكومً ومجتم العمال والتجارة.
تسهٌل الل اأ م العدٌد مث الشركاأ المحتملٌث وكبار الشخصٌات الأٌث تجمعه رؤٌة مشتركة حعول
تع ٌ التسهٌالت التجارٌة ويدارة سلسلة التورٌد وتفعٌل التعاوث بٌث الجهات المعنٌة بإدارة الحدود،
فلالً عث االرت اأ بمستوى المث الحدودي.

المعرض
ٌ ا بالت امث م المؤتمر ،معرض متخصص ٌوفر قنوات للتواصل الفعال وفرص تسعوٌ ٌة واععدة لكعل معث
المشاركٌث والتجار على السواأ.



ٌ ععد المعععرض فرصععة للحصععول علععى معلومععات مباشععرة مععث المععوردٌث والمسععتخدمٌث حععول أحععدى
االتجاهات الناشئة والت نٌات المتاورة والحلول الفاعلة.
ٌتٌح المعرض يمكانٌة االستفادة مث المناخ اإلٌجابً الأي ٌعوفر فعرص تفاعلٌعة وتروٌجٌعة وتسعوٌ ٌة
واعدة.



اإلاععالا عععث كثع علععى أحععدى حلععول تكنولوجٌععا المعلومععات المصععممة خصٌصعا ً للجمععار الدولٌععة
وسوق التجارة.

...استكشف الفرص والتحدٌات الكامنة فً عال حلول تكنولوجٌا المعلومات المت دمة.

ما هي أبرز المزايا المترتبة عن مشاركتكم؟
الوفود:






استكشععاف "العمععال الساسععٌة" ومناقشععة العدٌععد معععث المسععائل الشععائكة المتعل ععة بععدور تكنولوجٌعععا
المعلومات فً تع ٌ وتاوٌر العمال الساسٌة للجمار والجهات المعنٌة فً تنظعٌ الحعدود سعواأ
مث ال ااا الخاص أو الحكومً.
تحدٌد أبر الفرص والتحدٌات أات الصلة بإدارة تكنولوجٌا المعلومات فً ياار العمل الجمركً.
اإلاععالا عععث قععر علععى التاععورات الحالٌععة والمسععت بلٌة المتعل ععة بتكنولوجٌععا المعلومععات لععمث
الجمار وقااا العمال.
ً
المشععاركة فععً المناقشععات المعم ععة المصععممة خصٌصعا إلٌجععاد أفلععل الحلععول التكنولوجٌععة المناسععبة
للجمار وقااا العمال وهٌئات تنظٌ الحدود فً ال رث الحادي والعشرٌث.

التجار:







الل اأ والتواصل م كبار المسؤولٌث التنفٌأٌٌث ورجعال العمعال والبعاحثٌث والوفعود الممثلعة للجهعات
الجمركٌة والهٌئات الحكومٌة ورواد قااا تكنولوجٌا المعلومات وقااا التجارة الدولٌة وقااا الن ل
وقااا الخدمات اللوجستٌة.
التسوٌق للمشارٌ والمنتجات والخدمات مباشر ًة أما صناا ال رار.
التروٌج على نااق واس والتواصل المباشر م الجمار ومجتم تكنولوجٌا المعلومات.
توسٌ نااق قاعدة بٌانات االتصاالت المست بلٌة وتع ٌ فرص العمال المحتملة.
اكتسا معارف جدٌدة حول متالبات استخدا تكنولوجٌا المعلومات الحالٌة والمست بلٌة.

قائمة الحضور







ممثلو السلاات الجمركٌة مث هٌئات تنظٌ وأمث الحدود.
كبار الخبراأ والمختصٌث فً مجال تكنولوجٌا المعلومات.
المعنٌوث بمجتم العمال أات الصلة بالحدود.
الهٌئات الحكومٌة والمنظمات المعنٌة ب ااا التجارة.
مؤسسات اإلقراض المالً.
الجهات المعنٌة بالتجارة الدولٌة.

...ساه فً مسٌرة الرٌادة وشار وجهات النظر حول تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة م جمهور ٌتالع يلعى
معرفة الم ٌد!
ترجمة فورٌة متاحة يلى اللسة اإلنجلٌ ٌة والفرنسٌة والعربٌة واإلسبانٌة والروسٌة
"ع د مث النجاح فً تع ٌ الشراكة بٌث ال ااا الجمركً ومجتم العمال"
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