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ھذا الحدث وتطوير إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساھم في دعم 
واالقتصادية ات الحكومیة يلقیادلل إنجازاً استراتیجیُا بإعتباره أكبر تجمع السنوي العالمي، والذي أصبح ُيشكّ 

، وتحقیق أفضل آلیات التنمیة العالميبرأس المال البشري االرتقاءفي إطار سسات العالمیة وسفیرات المؤ
ات من تفعیل آلیات اإلدارة الحديثة، وتحقیق يالمعرفیة، وتطوير االستراتیجیات المبتكرة لتمكین القیاد

.العالمیةلتنافسیةايتناسب مع أحدث معايیر المؤسسي بما إجراءات العملالتكامل التكنولوجي، وتنمیة

المؤتمر ھذا بتقديمداتاماتكستتشرف ) 106في نسخته ("الیوم العالمي للمرأة"بمناسبة ھذا و
المنظمات ، االقتصادية وقطاع االعمال وللقیاديات وسفیرات المؤسسات الحكومیةالدوليالسنوي

9إلى 8ي سیعقد خالل الفترة من لذ" وا"المؤتمر الدولي التاسع عشر للقیادياتالدولیة االقلیمیة و
بفندق برج العرب بدبي، وذلك برعاية المؤسسات الكبرى ومشاركة القیاديات وُصناع القرار 2016مارس 

.والتنفیذيین من جمیع أنحاء العالم

جزءاً من ھذا الحدث الدولي وذلك من لتكونمؤسستكمدعوةُيشرفنا الدولیة الكبیرة، بھذه المناسبة 
وذلك فعالیات ھذا الحدث العالميشاركة القیاديات والتنفیذيات لديكم كسفیرات لمؤسستكم في خالل م

.في إطار تبادل أفضل الممارسات العالمیة على الصعیدين اإلقلیمي والعالمي

الفكري االجتماعي الترابط العالمي وتعزيز االقتصادي، المعرفي، يھدف المؤتمر إلى تحقیق اإللتقاء حیث
اون الدولي الُمشترك، بین الشرق والغرب حول إستراتیجیات التنمیة المعرفیة الحديثة في جمیع التع

عاماً من النجاح والتمیز بدوراً إستراتیجیاً 19وجديراً بالذكر أن ھذا المؤتمر قد ساھَم على مدار .المجاالت
ض بقدراتھن لتحقیق أفضل مكانة لنھولاالً لدعم وتعزيز مكانة المرأة بالمجتمع وتشجیع القیاديات وفعّ 

تحقیق أفضل مبادئ التنمیة المعرفیة الحديثة، التي ُتمكن قیاديات علمیة ومھنیة من خالل،اقتصادية
وفقاً ألرقى معايیر الكفاءة القیادية العالمیة.  االستراتیجيالمستقبل من المساھمة في عملیة التطوير 

بھذه التجربة العصرية لتعزيز دورھّن في لدى مؤسستكم ة النسائیة الكوادر القیاديھذا وُيسعدنا مشاركة
البقاء في مقدمة الركب في ظل التحديات والتغیرات المتالحقة.ومساھمات التطوير الوطني 
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وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

علي الكمالي
ير العامالمد



معلومات المشاركة

دولة اإلمارات العربیة المتحدة–دبي، ربعبفندق برج ال2016مارس، 9إلى 8الحدث:تاريخومكان ال
إقلیمیة وعالمیةمؤسسة دولة و200مشاركین ومشاركات من :المشاركات
المتحدثات والخبراء على المستويین اإلقلیمي والدوليالمتحدثین:

قلیمیة والعالمیةالمؤسسات والجامعات اإلالھیئات الحكومیة،شركاء:ال
في المؤتمرالمسجلین كین لمشارلتمنح شھادات الحضور  شھادات الحضور:

www.woibex.comيرجى مراجعة الموقع: برنامج المؤتمر:ل

مؤتمر لاألحداث المصاحبة ل

عشر لتمیز القیادياتالسادسةشرق األوسط جائزة ال.
معرض شركات ومشروعات القیاديات ورائدات االعمال.
 (للقیاديات الشابة)2020إعالن التقارير العالمیة للكوادر القیادية الشابة.
 2020إعالن التقارير اإلقلیمیة الخلیجیة للكوادر القیادية الشابة.
ةالفرص االستثمارية للمرأمنتدى.
في دبياإلقلیمیة والعالمیةإجتماعات وفود سیدات األعمال.

مؤتمرالنبذة عن 

القیاديات، حیث تحرص داتاماتكس بتطوير وتمكین أبرز األحداث التنموية العالمیة التي تھتم أحديعتبر 
لتنظیمیة انعاما، وذلك في إطار تشجیع القیاديات وتنمیة قدراتھ19على تنظیمه سنوياً وذلك منذ 

من قیادة المشاريع التنموية، واستخدام أحدث آلیات إدارة نالة، وتمكینھواإلدارية واالقتصادية الفعّ 
المعرفة الحديثة ومواجھة التحديات الجديدة في عصر الحكومة وٍالمدن الذكیة واإلدارة الحديثة، واالرتقاء 

المجتمعات على مستوى العالم، بین المغرب فیما بین كافة عاون الفكري المشتركتنمیة التبُھّن نحو 
والمشرق والشمال والجنوب، ھذا وستدور فعالیات المؤتمر حول أھم آلیات االرتقاء برأس المال 
البشري العالمي، وتحقیق أفضل مبادئ التنمیة المعرفیة الحديثة، وذلك في إطار تبادل أفضل 

قدرات ومھارات مختلف القیاديات لتتمكن من الممارسات العالمیة المبتكرة التي من شأنھا تنمیة
المساھمة في عملیة التطوير اإلستراتیجي للحكومة والمؤسسات والمجتمعات وفقاً  ألرقى معايیر 

الكفاءة القیادية العالمیة.

مؤتمر الأھداف 

دعم قیادة المرأة  للمؤسسات الحكومیة ومؤسسات األعمال.
كة المرأة القیادية باالقتصاد العالمي المتكامل الجديدرتعزيز وزيادة مشا.
 ّال للقیاديات في قیادة المدن الذكیة والتنمیة الحديثةبحث الدور الفع.
دعم تمیز الجیل القادم  من القیاديات.
تعزيز مشاركة رائدات األعمال وقیادة مختلف المشاريع الصغیرة والمتوسطة.
لیة إتخاذ القرار وآثارھا اإليجابي على العالمتعزيز مشاركة القیاديات في عم.
تنمیة أفضل الشراكات مع المؤسسات العالمیة.



كل مننتوقع مشاركة

القیاديات من رؤساء الدول، الوزراء ونوابھم الحالیون والسابقون.
 القیاديات. المالكة والمشاھیر من األسرالقیاديات من أعضاء
ومجالس النواباتء البرلمانالقیاديات من السفراء وأعضا.
القیاديات من المؤسسات الحكومیة وسیدات األعمال ورؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات.
القیاديات من الجامعات والمؤسسات التعلیمیة.
القیاديات في الشرطة والقوات المسلحة.

من أھم ممیزات المشاركة والشراكة اإلستراتیجیة

بالدولة بداخل قاعة المؤتمرات وذلك في الحاالت التالیة:سیتم إعالء العلم الخاص
شركاء3إلى الدولةمناإلستراتیجیین شركاءعدد العند وصول.
أشخاص10المشاركین من الدولة إلى عند وصول عدد المشاركات و.

مشاركتھم أھم  المؤسسات والشركاء المتوقع 

الوزارات، المنظمات االقلیمیة والعالمیة.
المجالس البرلمانیة.
وزارات الشؤون الخارجیة.
وزارات شؤون المرأة.
الھیئات الحكومیة العامة.
مؤسسات األعمال العامة.
المؤسسات والجمعیات النسائیة العالمیة.
الجامعات والكلیات.
 من مختلف المؤسسات. القرار والمدراء وسیدات األعمالاعصنّ والقیاديات

الرسمیة المشاركة وغیرھا من التي تتمیز بالشراكة الرسمیةالمؤسسات الدولیة

ھیئات ومنظمات األمم المتحدة.
المؤسسات والھیئات الدولیة.
المؤسسات الحكومیة.
قطاع االعمالالبنوك ومؤسسات.

مؤسسات قطاع اإلعالم والمتطوعین للمشاركة والشراكة الرسمیة

اعة والتلیفزبون، وكاالت األنباء والصحف اإللكترونیةالبوابات اإللكترونیة، المجالت، اإلذ.
 اإلنترنتعبرشخص على مستوى العالم من المتطوعین لدعم ھذا الحدث500سیتم دعوة.

نجوم5بفندق رسوم التسجیل شاملة تكالیف اإلقامة الفندقیة للمشارك الواحداوالً: 

 :2200االختیار األولU$-لیالي3إقامة لمدة ويومانر لمدة دوالر وتشمل حضور المؤتم.
 :1900االختیار الثانيU$- لیالي2إقامة لمدة ويوماندوالر وتشمل حضور المؤتمر لمدة.
 :1600االختیار الثالثU$- لیلة واحدةإقامة لمدة ويوماندوالر وتشمل حضور المؤتمر لمدة.



االتي.تشملالرسوم 

لمحاضرات وأوراق العملفطار والغداء ونسخ من اوجبات اإل.
 المؤتمرانعقادوسائل النقل من إلى المطار وإلى الفندق ومكان.
جولة متمیزة بدبي وأفخم مراكز التسوق.
ات الحدثيحفل عشاء خاص واجتماع مع قیاد)VIP .(
 لیست مدرجة في ھذه الفئةواتالنتسفنادق برج العرب.

ون إقامة فندقیةبدللمشارك الواحد ثانیاً: رسوم التسجیل 

 1300: األولاالختیارU$-حضور المؤتمر لمدة يومان-دوالر للمشارك الواحد وتشمل.
 700: الثانياالختیارU$-حضور المؤتمر لیوم واحد فقط-دوالر للمشارك الواحد وتشمل.

)بدون إقامة فندقیةرسوم تسجیل المجموعات:   (ثالثاً 

1,500لمدة يومان: رلحضور المؤتم)3(مشاركة عددUSDدوالر
 1,800لحضور المؤتمر لمدة يومان: )5(مشاركة عددUSDدوالر
 2,300لحضور المؤتمر لمدة يومان: )7(مشاركة عددUSDدوالر
 2,700لحضور المؤتمر لمدة يومان: )10(مشاركة عددUSDدوالر

الخیارات السابقة تشملجمیع 

والغداء ونسخ من المحاضرات وأوراق العملفطاروجبات اإل.
جولة متمیزة بدبي وأفخم مراكز التسوق.
 ات الحدثيخاص واجتماع مع قیادغداءحفل)VIP.(

إجراءات التسجیل وشارات الدخولوإرشادات عامة

ضـرورة إستكمال إجراءات التسجیل مبكراً لضمان حجز الفندق والمؤتمر.
وم مبكراً لتأكید الحجز.يجب أن ُتدفع جمیع الرس
لن يسمح للدخول لغیر المسجلین.
بثالثة أيام.المؤتمربدءيمكن استالم الشارات داخل قاعة المؤتمر أو قبل

إلغاء الحجزإجراءات

 المؤتمربدءيوماً من14عملیة اإللغاء قبل يجب أن تتم.
 المؤتمريوم من 14ال يوجد أي مصاريف مستحقة إذا تم اإللغاء قبل.
لمزيد من المعلومات ومتابعة آخر التحديثات برجاء مراجعة الموقع اإللكتروني.

تأشیرة الدخول لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وإجراءات حجز الفندق

 من سفارات الدولةالدخول أذن عن تأشیرة الدخول ألولئك الذين يحتاجونستفسارااليرجى

www.woibex.comيرجى مراجعة : للمزيد


