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االدارة الحكومیة والريادة المؤسسیة، القیادة، إستراتیجیات كما نعلم جمیعاً أن ھناك متغیرات أساسیة عالمیة في 
من خالل أحدث ذلك و، نھدورالريادي للقیاديات وتعزيز والتمكین جديدة من التطويراستشراف أبعاد مما يتطلب 
المستويات بما يدعم فتح آفاق جديدة أمام  ريادة المرأة.وفي مختلف القطاعات برامج التمكین الممارسات و

جسر الربط بین القیاديات من الشرق والغرب ،عاماً 20جھود أستمرت ما يزيد عن عبر و) Woibexصبح مؤتمر (أوقد 
كبر تجمع للقیاديات الحكومیة واالقتصادية وسفیرات المؤسسات العالمیة في إطار وُيشكّل إنجازاً استراتیجیُا بإعتباره أ

األكثر تنافسیة في العالم.نجازات القیاديةاالتحقیقمن لتمكین القیادياتالقیاديةیجیات تطوير االسترات

وي الدولي للقیاديات بتقديم ھذا المؤتمر السنتتشرف داتاماتكس"الیوم العالمي للمرأة"ھذا وبمناسبة 
بفندق برج العرب 2017مارس 8إلى 7" والذي سیعقد خالل الفترة من "المؤتمر الدولي العشرين للقیاديات

.ُصناع القرار من المؤسسات الحكومیة، قطاع االعمال والمنظمات االقلیمیة والدولیةومشاركة بدبي، وذلك برعاية 

الفائزات بجائزة الشرق األوسط بتكريم القیادياتالمؤتمرتمیز تزامناً مع كما يقوم معھد جائزة الشرق األوسط لل
المختلفة.االقلیمیة والدولیةووسائل اإلعالم الشخصیات كبار للتمیز السابعة عشرة للقیاديات بمشاركة 

ل مشاركة ھذا الحدث الدولي وذلك من خالدعوة مؤسستكم لتكون جزءاً منبھذه المناسبة الكبیره فنا ُيشرو
تأتي ، والعالمیةأفضل الممارساتاإلطالع على القیاديات والتنفیذيات لديكم كسفیرات لمؤسستكم وذلك في إطار

تغیرات المتالحقةمفي ظل التحديات والالقیادي ھذه التجربة العصرية لتعزيز دورھّن فيالكوادر القیادية مشاركة
.زات الملموسة عالمیاً وتنمیة العمل المؤسسي التي تركز على االنجا

.آملین مشاركة قیاديات مؤّسستكم

www.woibex.com-meawards.comلمزيد من المعلومات ُيرجى مراجعة : 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

علي الكمالي
المدير العام



معلومات المشاركة

مارات العربیة المتحدةدولة اإل–رب، دبي عفندق برج ال، 2017مارس 8-7الحدث:تاريخومكان ال
ُصناع القرار من المؤسسات والمنظمات االقلیمیة والدولیةوالقیاديات:المشاركات
المتحدثات والخبراء على المستويین اإلقلیمي والدوليالمتحدثین:

المؤسسات والمنظمات االقلیمیة والدولیةالشركاء:
في المؤتمر جلین المستمنح شھادات الحضور  للمشاركین شھادات الحضور:
www.woibex.comيرجى مراجعة الموقع: لبرنامج المؤتمر:

مؤتمر لاألحداث المصاحبة ل
 .جائزة الشرق األوسط السابعة عشر لتمیز القیاديات
.معرض شركات ومشروعات القیاديات ورائدات االعمال
(للقیاديات الشابة)2020لكوادر القیادية الشابة إعالن التقارير العالمیة ل
 2020إعالن التقارير اإلقلیمیة الخلیجیة للكوادر القیادية الشابة.
.منتدى الفرص االستثمارية للمرأة
.إجتماعات وفود سیدات األعمال اإلقلیمیة والعالمیة في دبي

نبذة عن المؤتمر
صرة، كما يمثل تطوير دور ة مالمح المجتمع المتطور وبناء المجتمعات المعاتشكل المرأة الركیزة األھم في صیاغ

أحد أبرز األحداث التنموية المؤتمريعتبر، حجر الزاوية في بناء وتطوير  المجتمع  وتشكل الريادة أھم وسائل المرأة
عاما، وذلك 20اً وذلك منذ العالمیة التي تھتم بتطوير وتمكین القیاديات، حیث تحرص داتاماتكس على تنظیمه سنوي

في إطار تشجیع القیاديات وتنمیة قدراتھن التنظیمیة واإلدارية واالقتصادية الفّعالة، وتمكینھن من قیادة المشاريع 
الجديدة ، واالرتقاء بُھّن نحو تنمیة العصريةالتنموية، واستخدام أحدث آلیات إدارة المعرفة الحديثة ومواجھة التحديات

الشمال والجنوب، ھذا الشرق والغرب، لفكري المشترك فیما بین كافة المجتمعات على مستوى العالم، بین التعاون ا
أحدث والقیادية، حیث يناقش المؤتمر تطوير  قدرات القیاديات وإثراء خبراتھن الرياديةوستدور فعالیات المؤتمر حول 

التطورات واستشراف أبعاد الدعم المعرفي الريادي للقیاديات وأھمیة تعزيز مكانة المرأة في دعم الحراك المجتمعي، 
على كافة المستويات بما يدعم فتح آفاق جديدة أمام  ريادة المرأة في المجتمع.ومن خالل أحدث برامج التمكین 

للقیاديات 17جائزة الشرق األوسط للتمیز 
قوم معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز سنوياً بتكريم القیاديات الالتي يمارسن دوراً متمیزاً في تطوير الدور الريادي ي

والتنموي للمرأة في المجتمع عبر تسلیط الضوء على أفضل الممارسات القیادية التي إستطاعت إحداث تغییر في 
سات ومعايیر التمیز والتنافسیة العالمیة.  وذلك من خالل أفضل الممارمجاالت العمل المختلفة، 
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أھداف المؤتمر  
.دعم قیادة المرأة  للمؤسسات الحكومیة ومؤسسات األعمال
المي المتكامل الجديد.تعزيز وزيادة مشاركة المرأة القیادية باالقتصاد الع
.بحث الدور الفّعال للقیاديات في قیادة المدن الذكیة والتنمیة الحديثة
.دعم تمیز الجیل القادم  من القیاديات
.تعزيز مشاركة رائدات األعمال وقیادة مختلف المشاريع الصغیرة والمتوسطة
ي على العالم.تعزيز مشاركة القیاديات في عملیة إتخاذ القرار وآثارھا اإليجاب
.تنمیة أفضل الشراكات مع المؤسسات العالمیة

كل مننتوقع مشاركة

 .القیاديات من أعضاء األسر المالكة والمشاھیر من القیاديات
  .القیاديات من السفراء وأعضاء البرلمانات ومجالس النواب
س اإلدارات. القیاديات من المؤسسات الحكومیة وسیدات األعمال ورؤساء وأعضاء مجال
.القیاديات من الجامعات والمؤسسات التعلیمیة
.القیاديات في الشرطة والقوات المسلحة

أھم  المؤسسات والشركاء المتوقع مشاركتھم 

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

المؤسسات الدولیة الرسمیة المشاركة وغیرھا من التي تتمیز بالشراكة الرسمیة

دة. ھیئات ومنظمات األمم المتح
.المؤسسات والھیئات الدولیة
.المؤسسات الحكومیة
.البنوك ومؤسسات قطاع االعمال



نجوم5والً: رسوم التسجیل شاملة تكالیف اإلقامة الفندقیة للمشارك الواحد بفندق أ

 :2400االختیار األولU$- لیالي.3وإقامة لمدة يوماندوالر وتشمل حضور المؤتمر لمدة
 :1900االختیار الثانيU$- لیالي.2وإقامة لمدة يوماندوالر وتشمل حضور المؤتمر لمدة
 :1400االختیار الثالثU$- وإقامة لمدة لیلة واحدة.يوماندوالر وتشمل حضور المؤتمر لمدة

الرسوم تشمل االتي

.وجبات اإلفطار والغداء ونسخ من المحاضرات وأوراق العمل
 إلى المطار وإلى الفندق ومكان انعقاد المؤتمر.وسائل النقل من
.جولة متمیزة بدبي وأفخم مراكز التسوق
) حفل عشاء خاص واجتماع مع قیاديات الحدثVIP .(
.فنادق برج العرب واتالنتس لیست مدرجة في ھذه الفئة

ثانیاً: رسوم التسجیل للمشارك الواحد بدون إقامة فندقیة

 :900االختیار األولU$-حضور المؤتمر لمدة يومان.-دوالر للمشارك الواحد وتشمل
 :500االختیار الثانيU$-حضور المؤتمر لیوم واحد فقط.-دوالر للمشارك الواحد وتشمل

جمیع الخیارات السابقة تشمل

.وجبات اإلفطار والغداء ونسخ من المحاضرات وأوراق العمل
.جولة متمیزة بدبي وأفخم مراكز التسوق
) حفل غداء خاص واجتماع مع قیاديات الحدثVIP.(

إرشادات عامة وإجراءات التسجیل وشارات الدخول

.ضـرورة إستكمال إجراءات التسجیل مبكراً لضمان حجز الفندق والمؤتمر
.يجب أن ُتدفع جمیع الرسوم مبكراً لتأكید الحجز
 .لن يسمح للدخول لغیر المسجلین
ل قاعة المؤتمر أو قبل بدء المؤتمر بثالثة أيام.يمكن استالم الشارات داخ

إلغاء الحجز إجراءات

 يوماً من بدء المؤتمر.14عملیة اإللغاء قبل يجب أن تتم
 .لمزيد من المعلومات ومتابعة آخر التحديثات برجاء مراجعة الموقع اإللكتروني
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