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بعــد النجــاح الــذي حققتــه مؤتمراتنــا الخليجيــة الســابقة لتحســين مســتوى وجــودة الخدمــات وإنتاجيــة الموظفيــن 
العمــاء  الســابعة تحــت عنــوان )تجربــة  المختلفــة، ينطلــق مؤتمرنــا هــذا فــي نســخته  العمــل  فــي قطاعــات 
والمراجعيــن فــي ظــل التطــور الرقمــي والــذكاء االصطناعــي(، وبرعايــة كريمــة مــن ســعادة الســيد زايــد بــن راشــد 
الزيانــي، وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة الموقــر، وبالشــراكة االســتراتيجية مــع مجموعــة مــن المؤسســات 

ــة فــي المملكــة. الفعال

ــا لدعــم االقتصــاد وتنميتــه، والتركيــز علــى  ــا هاًم ــا، دافًع ــا بعــد جائحــة كورون  وُتمثــل هــذه المؤتمــرات، خصوًص
ــا، والتــي تعانــي  الكثيــر مــن التحديــات االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة التــي يشــهدها ســوق العمــل حالًي
منهــا مؤسســاتنا، ســواًء فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص. أضــف إلــى ذلــك أهميــة توجــه هــذه المؤسســات 
إلعــادة بنــاء وتطويــر مهــارات كوادرهــا البشــرية، لتحويــل هــذه التحديــات لفــرص نجــاح، فبحســب تقريــر منتــدى 
االقتصــاد العالمــي WEF لوظائــف المســتقبل، 50% مــن الموظفيــن حــول العالــم يحتاجــون لتطويــر مهاراتهــم 
حتــى العــام 2025 لمواكبــة التغيــرات المســتمرة والتطــور التكنولوجــي المتســارع والــذي ارتبــط بالكثيــر مــن 

األعمــال.

ومــن هــذا المنطلــق ركزنــا هــذا العــام علــى كيفيــة رفــع مســتوى األداء الوظيفــي مــن خال تحســين ورفع مســتوى 
وجــودة »تجربــة العميــل – Customer Experience« والتــي باتــت تشــكل محــوًرا هاًمــا فــي كل قطــاع ومؤسســة 
خدميــة، حيــث أكــد اســتطاع أجرتــه شــركة Accenture اآليرلنديــة بــأن 89% مــن قــادة األعمــال يؤمنــون بــأن تجربــة 
العمــاء ســتكون الميــزة التنافســية األهــم بيــن المؤسســات فــي األعــوام القادمــة، كمــا صنــف االســتطاع تجربــة 
العمــاء فــي المرتبــة األولــى ضمــن المبــادرات التــي تقــوم بهــا المؤسســات التــي تــدرس تأثيــر التغيــر التكنولوجــي 

علــى األعمــال.

إنتاجيــة  لرفــع  المؤديــة  االســتراتيجيات  يركــز علــى  برنامــج متكامــل ومتميــز  المؤتمــر بوضــع  فــي هــذا  قمنــا 
الموظفيــن وتحســين أدائهــم وعــرض أفضــل التطبيقــات العمليــة والممارســات فــي مجــال قيــاس خدمــة العمــاء 
والمراجعيــن وخلــق تجربــة فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث الجــودة وتأثيرهــا علــى بيئــة العمــل والموظــف والزبــون 

فــي نفــس الوقــت.
 

شــكر خــاص لســعادة الوزيــر وللمتحــدث الرئيســي، الخبيــر ســتيفن فــان بيلغيــم، وللمتحدثيــن فــي هــذا المؤتمــر 
الهــام. مــع تمنياتــي لجميــع المشــاركين فــي المؤتمــر بمزيــٍد مــن االســتفادة وتذكيرهــم بأهميــة إحــداث تغييــر 

جــذري فــي بيئــة العمــل؛ لنســتطيع حصــد الثمــار الممكنــة اآلن ومســتقبا إن شــاء اهلل . 

د. أحمد محمد البناء
رئيس المؤتمر

 



أحدث التقنيات لكسب 
ثقة ووالء العماء

عـن المؤتـمر:
نحــن علــى مشــارف أبــواب المرحلــة الثالثــة فــي 
ــذكاء  ــة واآلالت وال ــٌم مــن األتمت ــة. عال ــم الرقمن عال
االصطناعــي. ســتكون فيــه كفــة العميــل عاليــة 
جــًدا، حيــث ســيتمتع العمــاء بعالــم مــن الخدمــات 
فائقــة  بعــروض  عالــم  البصــر،  كلمــح  الســريعة 
مســتخدمين  واجهــات  بــه  وعالــم  التخصيــص 

أكثــر ساســة علــى اإلطــاق.

المشــاركون  ســيحقق  المؤتمــر،  هــذا  فــي 
ومؤسســاتهم فوائــد عاليــة للعمــاء فــي هــذه 
الحقبــة الرقميــة الجديــدة. ســتتم مناقشــة محــاور 
االســتثمار الثاثــة لتحقيــق تجربــة العمــاء المثاليــة 
األنفــاس  تخطــف  بقصــة  أشــبه  األمــر  وســيكون 
حــول كيفيــة اســتثمار أحــدث التقنيــات لكســب 

العمــاء. ثقــة ووالء 

عليــه ومــن خــال جلســات المؤتمــر ســيتم توضيح 
كيفيــة االســتفادة مــن البيانــات لتحســين تجربــة 
العميــل. كمــا ســيتم مناقشــة أحــدث واجهــات 
ســيتخلل  للعمــاء.  الجديــدة  المســتخدمين 
المؤتمــر أفضــل التجــارب العالميــة الســتراتيجيات 
المؤسســات فــي مكافحــة االنجــذاب نحــو الســلع 
مــن  المشــاركون  ســيتمكن  وأخيــًرا،  الرقميــة. 
الموظفيــن مــن تعزيــز مســتويات ذكائهــم فــي 

هــذا المجــال. 

We’re entering phase 3 of digitalization. 
This is a world of automation, bots and 
Artificial Intelligence. The benefits to 
customers will be HUGE. Customers will 
enjoy a world of faster than real-time 
customer service. A world with hyper-
personalized offerings with the most 
seamless user interfaces ever. 

In this Conference, participants and 
organizations will achieve the customer 
benefits in this new digital phase. The 
three investment axes will be discussed to 
achieve the perfect customer experience. 

It is a breathtaking story of how the latest 
technologies can help to win the heart 
and business of your customers. It shows 
you how you can leverage data to improve 
experiences. It discusses the latest new 
customer interfaces.

It contains strategies for companies to 
fight the digital commodity magnet as 
will as it shows you how you can augment 
employee intelligence levels.

About the Conference: 

  latest technologies can help 
to win the heart & business of 
your customers. 



Frontline Employees Members

Customer Service Supervisors

Branch Managers

Customer Service Specialists

Service Ministries Employees

Call Centres Employees

Receptionists

Sales Agents

Every employee who has dealt with 
various clients and customers inside 
and outside the organization such as 
security, customs and passports at 
the entrances and exits of ports and 
airports

Who should attend?

جميع مسؤولي الخطوط األمامية

مدراء ومشرفي وحدات خدمة العماء

مدراء الفروع المصرفية

أخصائيو خدمة العماء

موظفو الوزارات الخدمية

موظفي مراكز خدمة العماء

موظفي اإلستقبال

ووكاء المبيعات ومندوبيهم

مختلــف  مــع  تعامــل  لــه  ممــن  موظــف  كل 
المؤسســة  وخــارج  داخــل  والزبائــن  العمــاء 
مثــل رجــال األمــن والجمــارك والجــوازات فــي 

والمطــارات الموانــئ  ومخــارج  مداخــل 

الفئة المستهدفة: 

According to the World Economic Forum (WEF) Future Jobs Report, reskilling needs will 
be higher than before as 50% of employees around the world will need reskilling by 2025.

وفًقــا لتقريــر الوظائــف المســتقبلية للمنتــدى االقتصــادي العالمــي )WEF(، ســتكون احتياجــات إعــادة 
تشــكيل المهــارات أعلــى مــن ذي قبــل حيــث ســيحتاج %50 مــن الموظفيــن الحالييــن حــول العالــم إلــى 

إعــادة تشــكيل المهــارات بحلــول عــام 2025.
لذلك يستهدف هذا المؤتمر الفئات التالية العادة تأهيلها للمنافسة مسقبًا.



About the Key Speaker
DR. STEVEN VAN
BELLEGHEM 

Speaker, author, 
entrepreneur, practitioner 

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

WE ARE
HERE

BELGIUM بلجيكا

Steven is an international speaker and 
entrepreneur. He is the Co-founder 
of inspiration agency Nexxworks and 
social media agency Snackbytes. As an 
investor he is also involved in the fast-
growing digital agency Intracto and AI 
scale-up Hello Customer. Dr. Steven is 
also on the board of Directors of Plan 
International.

In addition to his entrepreneurial 
activities Steven is also a part-time 
marketing professor at the Vlerick 
Business School.

Steven has authored Five international 
bestsellers and has sold more than 
150,000 books. His work has been 
translated into seven languages and 
he is the recipient of a variety of awards 
(most innovative marketing book, best 
marketing book, and best international 
business book).

Steven has given more than 1,000 
presentations at events in over 40 
countries. His core expertise is the 
future of customer centricity. The 
combination between customer-
centric thinking, the latest technologies 
and the human touch is the guiding 
principle in Steven’s stories.

بلجيكــي   - فــان  ســتيفن  الدكتــور  يعتبــر 
المتحدثيــن  وأفضــل  أقــوى  مــن  الجنســية 
ــة وتطبيقــات  العالمييــن فــي ممارســة المهن
خدمــة وتجربــة العمــاء وذلــك مــن خــال ربــط 
فــي  المقدمــة  والخدمــات  العمــاء  تجربــة 
الحديــث  العصــر  فــي  المؤسســات  مختلــف 
وأحــدث  والرقمنــة  االصطناعــي  بالــذكاء 

المعلومــات. تكنولوجيــا 
ــَف الدكتــور  ســتيفن مجموعــة مــن الكتــب  أل
فــي هــذا المجــال، كمــا حاضــر فــي أكثــر مــن 40 

دولــة حــول العالــم.



Program Thursday - 2nd December 2021

07:00 am–08:00 am 60 MIN

90 MIN09:30 am–11:00 pm

60 MIN08:00 am–09:00 am      Opening Ceremony 

●   Keynote Speaker

●   First session: Customers the Day After Tomorrow

●   Awards

   Session Tow: 

●   The 3 Investment Axes to Achieve Perfect CX

●   Winning the Heart of Customers via Latest Technologies

60 MIN11:00 am–12:00 pm
   Session Three: 

●   Leveraging data to Improve CX

●   Latest Customer Interfaces

90 MIN02:00 pm–03:30 pm
   Session Five: 

●   Strategies to Fight the Digital Commodity Magnet

●   Augmented Employee Intelligence Levels

60 MIN01:00 pm–02:00 pm
Session Four: Panel Discussion
Group of Executive Leaders in Service Industry, such as: 

Banking & Finance   |   Retail   |   Telecom   |   Airlines   |   Hospitals and 

health centers  |   Government authorities  |   Others

Registration & Networking over Tea & Coffee

10 MIN03:30 pm

30 MIN09:00 am–09:30 am Tea & Coffee Break 

TV and media interviews

60 MIN12:00 pm–01:00 pm Prayer and lunch break

●   Closing Remarks & End of the Conference



التسجيل والتواصل مع تناول الشاي والقهوة

استراحة الصاة والغداء

    الجلسة الثانية: 
●  محاور االستثمار الثالثة لتحقيق تجربة العميل المثالية

●  كسب ثقة العميل عبر تطبيق أحدث التقنيات وتكنلوجيا المعلومات

    الجلسة الخامسة
●  استراتيجيات محاربة االنجذاب للتبضع الرقمية

●  تعزيز مستويات ذكاء الموظف

7:00 ص - 8:00 ص

    حفل االفتتاح 
●  المتحدث الرئيسي

●  الجلسة األولى: عمالء وزبائن المستقبل
●  التكريم 

8:00 ص - 9:00 ص

١٢:00 م - ١:00 م

9:30 ص - ١١:00 ص

٢:00 م - 3:30 م

استراحة الشاي والقهوة
مقابات تلفزيونية وصحفية 

3٠ دقيقة9:00 ص - 9:30 ص

الخميس  -  2 ديسمبر  2021البرنامج 

    الجلسة الثالثة
●  االستفادة من البيانات لتحسين تجربة العميل

●  أحدث الواجهات الخدمية

١١:00 ص - ١٢:00 م

●  التوصيات الختامية وختام أعمال المؤتمر1٠ دقيقة3:30 م

٦٠ دقيقة

٦٠ دقيقة

٦٠ دقيقة

٦٠ دقيقة

9٠ دقيقة

الجلسة الرابعة: حلقة نقاشية 
بمشاركة مجموعة من كبار المسؤلين المختصين في مختلف القطاعات الخدمية، 

مثل: 
 القطاع المالي والمصرفي   |   البيع بالتجزئة   |   االتصاالت   |   وغيرها من القطاعات 

الخدمية المختلفة

٦٠ دقيقة١:00 م - ٢:00 م

9٠ دقيقة



أ. عدنان يوسف أحمد
مملكة البحرين

الصناعــة  يف  فارقــة  عالمــة  يوســف  عدنــان 

الصيرفــة  مجــال  يف  ســيما  ال  المصرفيــة، 

مــع  نجاحاتــه  معالــم  أول  كــون  اإلســالمية. 

كمشــروع  المصرفيــة  العربيــة  المؤسســة 

مصــريف عــريب ودويل، نجــح باقتــدار يف نقــل 

تجربتــه إىل مجموعــة البركــة المصرفيــة، فتمكــن 

مــن جمــع مصارفهــا وحولهــا إىل كيــان مصــريف 

متناســق يــدار تحــت مظلــة المجموعــة األم مــن 

البحريــن.

ــرة  ــن الخب ــنة م ــن 30 س ــر م ــان أكث ــك عدن  يمتل

ــى  ــل ع ــو حاص ــة وه ــة الدولي ــال الصيرف يف مج

درجــة ماجســتير يف إدارة األعمــال مــن »جامعــة 

ــدة. ــة المتح ــل« يف المملك ه

يــرأس عدنــان اآلن مجموعــة مــن المؤسســات 

ومشــارك فاعــل يف الكثيــر مــن مجالــس اإلدارات 

باالضافــة إىل منصبــه  كرئيــس لجمعــة المصــارف 

البحرينيــة . 

الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة
مملكة البحرين

لالســتثمار  راشــد  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيســة 

القابضــة، يف عــام 1993 أسســت الشــيخة هنــد 

مركــز المعلومــات الخــاص بالمــرأة والطفــل ومــا 

ــس اإلدارة. ــاء مجل ــدى أعض ــا إح ــت حالًي زال

رئيســة  منصــب  حالًيــا  هنــد  الشــيخة  تشــغل 

ــام 2006 ،  ــذ ع ــل واألم من ــة الطف ــة رعاي جمعي

ورئيســة مجلــس إدارة شــركة راشــد لالســتثمار 

االتحــاد  ورئيــس   ،  2007 عــام  منــذ  القابضــة 

 ،2012 والمهنيــة  لألعمــال  الــدويل  البحريــي 

وعضــو يف غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن. 

رئيــس  ونائبــة   ،  2014 عــام  منــذ  الصناعــة 

 .2018 يف  العــرب  األعمــال  ســيدات  مجلــس 

ــم اختيارهــا كســفيرة لإلبــداع  يف عــام 2015 ، ت

وريــادة األعمــال يف ماتيــرا - إيطاليــا مــن قبــل 

ــة  ــرأة العربي ــزة الم ــى جائ ــت ع ــدو. حصل اليوني

لنــدن. يف   2017 للعــام 

أ. جمال محمد فخرو 
مملكة البحرين

نائــب أول لرئيــس مجلــس الشــورى البحريــي. 

يف  المحافظيــن  مجلــس  يف  مؤســس  عضــو 

المحاســبين  معهــد  عضــو  بيــرل،  مبــادرة 

ــة. ــدة األمريكي ــات المتح ــن يف الوالي المعتمدي

منطقــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  منصــب  شــغل 

الشــرق األوســط وجنــوب آســيا يف شــركة يك يب 

إم جــي وشــغل كذلــك عضويــة مجلــس إدارة 

أفريقيــا  و  األوســط  والشــرق  أوروبــا  منطقــة 

للشــركة ذاتهــا. الــدويل  المجلــس  وعضويــة 

القيادييــن  مــن  جمــال  اإلســتاذ  يُعتبــر 

المخضرميــن  يف منطقــة الخليــج العــريب حيــث 

متلــك خبــرة واســعة وكبيــرة مــن خــالل موقعــه 

كعضــو منتــدب يف يك يب إم جــي وقــد عمــل 

عــى المئــات مــن المشــاريع المختلفــة ســواًء 

باختــالف  الشــركات  مــع  أو  الحكومــات  مــع 

أنواعهــا

المتحدثون في الحلقة النقاشية



د. ستيفين فان بيليغم
 بلجيكا

ــوى  ــن أق ــم م ــان بيليغ ــتيفن ف ــور س ــر الدكت يعتب

مجــال  يف  العالمييــن  المتحدثيــن  وأفضــل 

تجربــة العمــالء. منــذ بدايــة حياتــه المهنيــة، كان 

يعمــل عــى دراســة تأثيــر التطــور الرقمــي يف 

تجربــة العمــالء.

بــدأ حياتــه المهنيــة كباحــث يف كليــة فليريــك 

شــركة  يف  مؤسًســا  فــرًدا  وأصبــح  لألعمــال 

ــريك  ــار وش ــل مستش ــارات وعم InSites لالستش

ــوق  ــاث الس ــرة ألبح ــركة المبتك ــذه الش إداري له

وخصوًصــا دراســة تأثيــر تحســين تجربــة العميــل 

عــى المؤسســات. خــالل ذلــك الوقــت، نمــت 

الشــركة مــن 8 موظفيــن إىل 130 موظًفــا وزاد 

عــدد مكاتبهــا حــول العالــم يف 5 دول جديــدة. 

ــركة  ــستيفين يف الش ــي لـ ــدور الرئي ــد كان ال وق

ــا  ــالء« خصوًص ــعادة العم ــق »س ــادة فري ــو قي ه

موظفــو  وهــم  الداخلييــن،  العمــالء  تجربــة 

الشــركة.

أ. عبد اهلل الحامد
مملكة البحرين 

اإلنترنــت  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 

البحرينيــه وأكثــر مــن عشــرين عاًمــا مــن الخبــرة 

المهنيــة يف مختلــف المجــاالت بمــا يف ذلــك 

األعمــال،  وتطويــر   ، االســتراتيجي  التخطيــط 

وتكنولوجيــا  والمنتجــات،  المشــاريع  وإدارة 

االبتــكار  وتطويــر  واالتصــاالت،  المعلومــات 

وفــرص فعالــة مــن حيــث التكلفــة لتعزيــز القــدرة 

ــروض  ــين ع ــرادات وتحس ــادة اإلي ــية وزي التنافس

مــن  متنوعــة  فــرق  وقيــادة  العمــالء  خدمــة 

النجــاح  مــن  عاليــة  مســتويات  إىل  المهنييــن 

ــديدة  ــات ش ــن الصناع ــة م ــة متنوع يف مجموع

التنافســية.

ــى  ــدهللا ع ــز عب ــة يرك ــه المتنوع ــالل خبرت ــن خ م

وربطهــا  العمــالء  تجربــة  وتطويــر  تحســين 

المعلومــات. وتكنلوجيــا  بالرقمنــة 

حاصــل عــى ماجســتير يف إدارة األعمــال مــن 

المتحــدة. المملكــة 

فراس أحمد
مملكة البحرين 

ــو  ــة وه ــاع التقني ــرًا يف قط ــراس خبي ــيد ف ــد الس يُع

يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة »صلــة 

الخدمــات  مديــر  ســابقاً  حالًيا.عمــل  الخليــج« 

الحكومــة  يف  القنــوات  وتعزيــز  اإللكترونيــة 

تنفيــذ  يف  نجــح  كمــا  البحريــن،  يف  اإللكترونيــة 

عــدد مــن المشــاريع المشــتركة مــا بيــن القطاعيــن 

مشــروع  تنفيــذ  عــن  فضــال  والخــاص،  العــام 

ــيس  ــن تأس ــر ع ــاص أثم ــاع الخ ــع القط ــترك م مش

شــركة صلــة الخليــج. كمــا شــغل عــدة مناصــب 

إداريــة وتقنيــة رئيســية يف عــدد مــن أبــرز الجهــات 

يف مملكــة البحريــن ، منهــا المجموعــة العربيــة 

لالتصــاالت  البحريــن  وشــركة   ،)ARIGG( للتأميــن 

ــرف  ــي )NBB(، ومص ــن الوط ــك البحري ــو( وبن )بتلك

.)CBB( المركــزي  البحريــن 

علــوم  يف  ماجســتير  شــهادة  فــراس  يحمــل   

مرتبــة  مــع   ( العلــوم  وبكالوريــوس  الحاســوب 

مــن  التجاريــة  المعلومــات  نظــم  يف  الشــرف( 

المتحــدة. المملكــة  أنجليــا،  إيســت  جامعــة 

المتحدثون في الحلقة النقاشية
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