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Latest author books

أحدث الممارسات في مجال تجربة العمالء والمراجعين
قطاع البنوك والمصارف  |  شركات الطيران  |  االتصاالت  |  المستشفيات والمراكز الصحية

البيـع بالتجزئة  |  القـطاع الحكومي والخدمات اللوجيستيـة

منصات الذكاء اإلصطناعي

AI Platforms

Latest practices in customer experience in many 
sectors such as:

Banking and Finance  |  Airline  |  Telecom  |  Hospitals and health 

centers  |  Retail  |  Government and Logistics

 The 7th Annual GCC Customer Service Conference

“CUSTOMER EXPERIENCE IN THE 
AGE OF AI & DIGITIZATION” 

المؤتمر السنوي الخليجي السابع لخدمة العمالء والمراجعين

 تجــربـة العــمالء والمراجعـيـن في عـصــر
التطور الرقمي والذكاء االصطناعـي

تحت رعاية
معالي الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي الموقر

أمين عام األمانة العامة لالحتفاالت الوطنية 

بالتعاون مع

مــــع تــرجــمــــة فـــــوريـــــة
With Live Interpretation



بعــد النجــاح الــذي حققتــه مؤتمراتنــا الخليجيــة الســابقة لتحســين مســتوى وجــودة الخدمــات وإنتاجيــة الموظفيــن 
العمــالء  الســابعة تحــت عنــوان )تجربــة  المختلفــة، ينطلــق مؤتمرنــا هــذا فــي نســخته  العمــل  فــي قطاعــات 
مــن  مجموعــة  مــع  االســتراتيجية  وبالشــراكة  االصطناعــي(،  والــذكاء  الرقمــي  التطــور  ظــل  فــي  والمراجعيــن 

المؤسســات الفعالــة فــي الســلطنة.

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 خالل تحســين ورفع مســتوى 
وجــودة »تجربــة العميــل – Customer Experience« والتــي باتــت تشــكل محــوًرا هاًمــا فــي كل قطــاع ومؤسســة 
خدميــة، حيــث أكــد اســتطالع أجرتــه شــركة Accenture اآليرلنديــة بــأن 89% مــن قــادة األعمــال يؤمنــون بــأن تجربــة 
العمــالء ســتكون الميــزة التنافســية األهــم بيــن المؤسســات فــي األعــوام القادمــة، كمــا صنــف االســتطالع تجربــة 
العمــالء 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 العمــالء 
والمراجعيــن وخلــق تجربــة فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث الجــودة وتأثيرهــا علــى بيئــة العمــل والموظــف والزبــون 

فــي نفــس الوقــت.
 

شــكر خــاص وللمتحــدث الرئيســي، الخبيــر ســتيفن فــان بيلغيــم، وللمشــاركين فــي الحلقــة النقاشــية 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 ومســتقبال إن شــاء اهلل . 

محمد بن عيسى الفيروز
رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر

 



أحدث التقنيات لكسب 
ثقة ووالء العمالء

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 العمــالء بعالــم مــن الخدمــات 
فائقــة  بعــروض  عالــم  البصــر،  كلمــح  الســريعة 
مســتخدمين  واجهــات  بــه  وعالــم  التخصيــص 

أكثــر سالســة علــى اإلطــالق.

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

العمــالء. ثقــة ووالء 

عليــه ومــن خــالل جلســات المؤتمــر ســيتم توضيح 
كيفيــة االســتفادة مــن البيانــات لتحســين تجربــة 
العميــل. كمــا ســيتم مناقشــة أحــدث واجهــات 
ســيتخلل  للعمــالء.  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 مسؤولو الخطوط األمامية

مدراء ومشرفو وحدات خدمة العمالء

مدراء الفروع المصرفية

أخصائيو خدمة العمالء

موظفو الوزارات الخدمية

موظفو مراكز خدمة العمالء

موظفو اإلستقبال

ووكالء المبيعات ومندوبيهم

مختلــف  مــع  تعامــل  لــه  ممــن  موظــف  كل 
المؤسســة  وخــارج  داخــل  والزبائــن  العمــالء 
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 وظائــف المســتقبل للمنتــدى االقتصــادي العالمي )WEF(، ســتكون احتياجات إعادة 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 إلعادة تأهيلها للمنافسة مسقباًل.



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.

About the Key Speaker
DR. STEVEN VAN
BELLEGHEM 

Speaker, author, 
entrepreneur, practitioner 

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

WE ARE
HERE

بلجيكــي   - فــان  ســتيفن  الدكتــور  يعتبــر 
المتحدثيــن  وأفضــل  أقــوى  مــن  الجنســية 
ــة وتطبيقــات  العالمييــن فــي ممارســة المهن
خدمــة وتجربــة العمــالء وذلــك مــن خــالل ربــط 
فــي  المقدمــة  والخدمــات  العمــالء  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.

BELGIUM بلجيكا



Program Wednesday - 1st December 2021

07:00 am–08:00 am 60 MIN

75 MIN

45 MIN

60 MIN

30 MIN

45 MIN

45 MIN

90 MIN

30 MIN

08:45 am–10:00 am

10:00 am–10:30 am

10:30 am–12:00 pm

12:45 pm–01:30 pm

01:30 pm–02:30 pm

12:00 am–12:45 pm

08:00 pm–08:45 pm

02:30 pm–03:00 pm

     Opening Ceremony 

●   Keynote Speaker

●   Session Two: Customers the Day After Tomorrow

●   Awards

   Session Three: 

●   The 3 Investment Axes to Achieve Perfect CX

●   Winning the Heart of Customers via Latest Technologies

   Session Four: 

●   Leveraging data to Improve CX

●   Latest Customer Interfaces

   Session One: General Overview - CX vs CS

●   Strategies to Fight the Digital Commodity Magnet

●   Augmented Employee Intelligence Levels

Session Five: 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

Prayer and lunch break

Session Six:
Closing Remarks

Tea & Coffee Break 

TV and media interviews



التسجيل والتواصل مع تناول الشاي والقهوة

استراحة الشاي والقهوة
مقابالت تلفزيونية وصحفية 

استراحة الصالة والغداء

    الجلسة الثالثة: 
●  محاور االستثمار الثالثة لتحقيق تجربة العميل المثالية

●  كسب ثقة العميل عبر تطبيق أحدث التقنيات وتكنلوجيا المعلومات

٦٠ دقيقة٧:00 ص - ٨:00 ص

    حفل االفتتاح 
●  المتحدث الرئيسي

●  الجلسة الثانية: عمالء وزبائن المستقبل
●  التكريم 

٧٥ دقيقة٨:٤٥ ص - ١0:00 ص

١0:00 ص - ١0:30 ص

١2:٤٥ م - ١:30 م

١0:30 ص - ١2:00 ص

2:30 م - 3:00 م

3٠ دقيقة

٤٥ دقيقة

3٠ دقيقة

األربعاء  -  1 ديسمبر  2021البرنامج 

    الجلسة األولى: نظرة عاملة  تجربة العمالء vs خدمة العمالء
●  استراتيجيات محاربة االنجذاب للتبضع الرقمية

●  تعزيز مستويات ذكاء الموظف

٤٥ دقيقة٨:00 ص - ٨:٤٥ ص

٩٠ دقيقة

    الجلسة الرابعة
●  االستفادة من البيانات لتحسين تجربة العميل

●  أحدث الواجهات الخدمية

٤٥ دقيقة١2:00 م - ١2:٤٥ م

    الجلسة الخامسة: حلقة نقاشية 
بمشاركة مجموعة من المتخصصين العاملين في مختلف القطاعات الخدمية، مثل: 

 القطاع المالي والمصرفي   |   البيع بالتجزئة   |   االتصاالت السلكية والالسلكية   |   
الطيران   |   المستشفيات والمراكز الصحية   |   وغيرها من القطاعات الخدمية.

٦٠ دقيقة١:30 م - 2:30 م

الجلسة السادسة:
التوصيات الختامية وختام أعمال الملتقى



د. غالب الحوسني
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

شركة ُعمانتل
سلطنة ُعمان

ــم إدارة  ــال تقدي ــذة يف مج ــخصية ف ــي بش ــب الحوس ــور غال ــع الدكت يتم

وتنميــة المــوارد البشــرية بأســلوب التجــارب الناجحــة يف خدمــة العمــاء 

والمراجعيــن بحيــث يهتــم بالتركيــز عــى تحويــل خدمــات المــوارد البشــرية 

إىل قيمــة مضافــة تزيــد وتســاهم يف ربحيــة المؤسســات.

للمــوارد  التنفيــذي  الرئيــس  منصــب  الحوســي  غالــب  الدكتــور  يشــغل 

المــوارد  أنشــطة  مســؤولية  يتــوىل  وهــو  ُعمانتــل،  شــركة  يف  البشــرية 

وفعاليــة  العاملــة  القــوى  تنميــة  ذلــك  يف  بمــا  االســتراتيجية،  البشــرية 

وإدارة  البشــرية  المــوارد  عمليــات  والتعويضــات،  الفوائــد  المنظمــة، 

وغيرهــا. المعلومــات، 

المــوارد  إلدارة  العمانيــة  الجمعيــة  الحوســي  الدكتــور  يتــرأس  كمــا 

لمنظمــات  الــدويل  االتحــاد  مجلــس  عضــو  وهــو   ،OSHRM البشــرية 

التدريــب العالميــة )IFTDO ( وأيضــاً عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة العربيــة 

للمــوارد البشــرية وعضــو يف مجالــس إدارة عــدد مــن الشــركات الرائــدة يف 

الســلطنة. 

جامعــة  مــن  اإلدارة  يف  الدكتــوراه  درجــة  عــى  حاصــل  غالــب  الدكتــور 

األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات   - ميــزوري  بواليــة  ويبســتر 

م. صالح بن محمد الشنفري
الرئيس التنفيذي للشركة الُعمانية

لالستثمار الغذائي القابضة ش.م.ع.م
سلطنة ُعمان

الرئيــس التنفيــذي للشــركة الُعمانيــة لاســتثمار الغــذايئ القابضــة وهــو 

كذلــك محاضــر يف قضايــا األمــن الغــذايئ واإلقتصــاد الــزرايع، متحــدث يف 

العديــد مــن اللقــاءات الحواريــة حــول موضــوع األمــن الغــذايئ يف اإلعــام 

ــة  ــات اإلقليمي ــا المنظم ــي تنظمه ــات ال ــك الملتقي ــروء وكذل ــريئ المق الم

والدوليــة حــول اســتراتيجيات األمــن الغــذايئ.

وإدارة  المشــروعات  وإدارة  المســاهمة  الشــركات  تأســيس  يف  خبــرة 

ــادة  ــة وإع ــاريع الغذائي ــى المش ــاص ع ــز خ ــع تركي ــة، م ــر التجاري المخاط

الزراعيــة  العلــوم  لكليــة  اإلستشــارية  اللجنــة  عضــو  الشــركات.  هيكلــة 

والبحريــة بجامعــة الســلطان قابــوس ورئيــس لجنــة األمــن الغــذايئ بغرفــة 

تجــارة وصناعــة ُعمــان.

مــن خــال خبــرة المهنــدس صالــح الطويلــة والعميقــة يف  المواضيــع 

أعــاه فهــو يمتلــك رؤيــة كبيــرة يف أهميــة التركيــز عــى تجربــة العمــاء يف 

زيــادة منســوب ربحيــة المؤسســات أو تقديــم أفضــل خدمــات للمراجعيــن 

ــاص. ــام والخ ــن الع يف القطاعي

المتحدثون في الحلقة النقاشية



د. ستيفين فان بيليغم
خبير ومتحدث دولي

 بلجيكا

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

مجــال  يف  العالمييــن  المتحدثيــن  وأفضــل 

تجربــة العمــاء. منــذ بدايــة حياتــه المهنيــة، كان 

يعمــل عــى دراســة تأثيــر التطــور الرقمــي يف 

تجربــة العمــاء.

بــدأ حياتــه المهنيــة كباحــث يف كليــة فليريــك 

شــركة  يف  مؤسًســا  فــرًدا  وأصبــح  لألعمــال 

ــريك  ــار وش ــل مستش ــارات وعم InSites لاستش

ــوق  ــاث الس ــرة ألبح ــركة المبتك ــذه الش إداري له

وخصوًصــا دراســة تأثيــر تحســين تجربــة العميــل 

عــى المؤسســات. خــال 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  ــاء« خصوًص ــعادة العم ــق »س ــادة فري ــو قي ه

موظفــو  وهــم  الداخلييــن،  العمــاء  تجربــة 

الشــركة.

أ. كودن كاراجيا
رئيس إدارة تجربة العمالء

بنك مسقط  
سلطنة ُعمان

قطاعــات  يف  عاًمــا   21 بخبــرة  كــودن  يتمتــع 

البنــوك واالستشــارات اإلداريــة والطاقــة. تغــي 

مجــاالت خبرتــه الرئيســية تصميــم وتنفيــذ إطــار 

عمــل تجربــة العمــاء، إدارة العمليــات التجاريــة 

يف المؤسســة، هندســة العمليــات وتحســينها،ش 

اإلدارة الرشــيقة، التصميــم التنظيمــي، واالبتــكار 

األداء. وإدارة 

حيــث   ،Ernst & Young شــركة  يف  كــودن  عمــل 

البشــري  المــال  بــرأس  المتعلقــة  المشــاريع  قــاد 

وتحســين العمليــات والعنايــة الواجبــة لشــركات 

ــة. ــع بالتجزئ ــركات البي ــوك وش ــاز والبن ــط والغ النف

وهــو يعمــل حالًيــا كمســؤوول لتجربــة العمــاء يف 

بنــك مســقط.

البكالوريــوس  درجــة  عــى  حاصــل  كــودن 

والماجســتير يف اإلدارة. يحمــل الحــزام األســود 

 CCXP شــهادة  عــى  وحاصــل   Lean Six Sigma

خبرتــه. لمجــاالت  وناشــر  دويل  متحــدث  وهــو 

المتحدثون في الحلقة النقاشية

د. أحمد البناء
الرئيس التنفيذي

لشركة األصايل
سلطنة ُعمان 

بأكثــر مــن 30 عاًمــا مــن  البنــاء  الدكتــور  يتمتــع 

كبــرى   يف  واإلدارة  القيــادة  مجــال  يف  الخبــرة 

وخارجهــا  البحريــن  مملكــة  يف  المؤسســات 

بــدًءا مــن قطــاع الطيــران واأللمنيــوم والهيئــات 

النفطيــة. والصناعــات  والتأميــن  الحكوميــة 

خصوصــاً  الخدمــي  القطــاع  يف  خبرتــه  وتتركــز 

قدرتــه الكبيــرة يف ربــط مخرجــات الموارد البشــرية 

بالعمــاء الدخلييــن يف المؤسســة والعمــاء خــارج 

 Service - Profit  المؤسســة وهــو مــا يُطلــق عليــه

Chain Module

الجامعــة  مــن  الدكتــوراه  درجــة  عــى  حاصــل 

المــوارد  وتنميــة  إدارة  يف   لألعمــال  السويســرية 

البشــرية.

الرئيــس  منصــب  البنــاء  أحمــد  الدكتــور  يشــغل 

ــو  ــان، وه ــلطنة ُعم ــل بس ــركة األصاي ــذي لش التنفي

للتدريــب  أوريجيــن  مركــز  إدارة  مجلــس  رئيــس 

الحائــز عــى درجــة االمتيــاز مــن قِبــل هيئــة جــودة 

البحريــن. مملكــة  يف  والتدريــب  التعليــم 
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Event management How to Register

في حالة اإللغاء: ال يسمح بإلغاء التسجيل بعد اعتماده، ولكن ُيسمح باستبدال األسماء.

The venue of the conferenceمكان انعقاد المؤتمر

Fees in Omani Rial

OMR. 290 Per Delegate

Fraser Suites Muscat
Located in the heart of Muscat, our luxury serviced 
accommodation is the perfect choice for guests of 
business and leisure. Muscat International Airport is 
less than a 20-minute drive from the hotel and even 
walking distance to some popular attractions and 
shopping malls.

Corporate rates available

الرسوم بالريال العماني

290 ريال عماني للمشارك الواحد
سعر خاص للمجموعات

Fees Inclusive of:
● Fee Pass all sessions.    ● Full Conference Materials.

● Tea / Coffee Breaks & Lunch.    ● Attendance Certificate.
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