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شريك استراتیجيداعم وكمؤسستكممشاركة: الموضوع 
برنامج "الّشريك اإلستراتیجي للمؤتمر"ضمن 

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

، وتحقیق أفضل آلیات التنمیة المعرفیة، وتطوير العالميبرأس المال البشري االرتقاءفي إطار المؤسسات العالمیة 
إجراءات نولوجي، وتنمیةات من تفعیل آلیات اإلدارة الحديثة، وتحقیق التكامل التكياالستراتیجیات المبتكرة لتمكین القیاد

.العالمیةالتنافسیةيتناسب مع أحدث معايیر المؤسسي بما العمل

الدوليالمؤتمر السنويھذا بتقديمداتاماتكستتشرف ) 106في نسخته ("الیوم العالمي للمرأة"بمناسبة ھذا و
"المؤتمر الدولي الدولیة االقلیمیة وات المنظم، االقتصادية وقطاع االعمال وللقیاديات وسفیرات المؤسسات الحكومیة

بفندق برج العرب بدبي، وذلك برعاية 2016مارس 9إلى 8" والذي سیعقد خالل الفترة من التاسع عشر للقیاديات
.المؤسسات الكبرى ومشاركة القیاديات وُصناع القرار والتنفیذيین من جمیع أنحاء العالم

برنامج "الّشريك ضمنجزءاً من ھذا الحدث الدولي لتكونمؤسستكمدعوةرفنا ُيشالدولیة الكبیرة، بھذه المناسبة 
وذلك في إطار تبادل فعالیات ھذا الحدث العالميفي وتقديم عرض الشراكة االستراتیجیةاإلستراتیجي للمؤتمر"

.أفضل الممارسات العالمیة على الصعیدين اإلقلیمي والعالمي

الفكري االجتماعي الترابط العالمي وتعزيز التعاون االقتصادي، المعرفي، إللتقاء يھدف المؤتمر إلى تحقیق احیث
وجديراً بالذكر .الدولي الُمشترك، بین الشرق والغرب حول إستراتیجیات التنمیة المعرفیة الحديثة في جمیع المجاالت

االً لدعم وتعزيز مكانة المرأة تیجیاً وفعّ عاماً من النجاح والتمیز بدوراً إسترا19أن ھذا المؤتمر قد ساھَم على مدار 
تحقیق أفضل علمیة ومھنیة من خالل،لنھوض بقدراتھن لتحقیق أفضل مكانة اقتصاديةلبالمجتمع وتشجیع القیاديات 

وفقاً االستراتیجيمبادئ التنمیة المعرفیة الحديثة، التي ُتمكن قیاديات المستقبل من المساھمة في عملیة التطوير 
معايیر الكفاءة القیادية العالمیة.  ألرقى 

تعزيز دورھّن في مساھمات التطوير الوطني لللقیادياتھذا الحدث السنوي العالميلمؤسستكم دعم ويشرفناھذا 
البقاء في مقدمة الركب في ظل التحديات والتغیرات المتالحقة.و

www.woibex.comلمزيد من المعلومات ُيرجى مراجعة : 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

علي الكمالي
المدير العام



حدثمعلومات ال

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،الشركاء:
في المؤتمرالمسجلین كین لمشارلتمنح شھادات الحضور  شھادات الحضور:

www.woibex.comقع: يرجى مراجعة الموبرنامج المؤتمر:ل

مؤتمر لاألحداث المصاحبة ل

 عشر لتمیز القیادياتالسادسةجائزة الشرق األوسط.
معرض شركات ومشروعات القیاديات ورائدات االعمال.
 (للقیاديات الشابة)2020إعالن التقارير العالمیة للكوادر القیادية الشابة.
2020عالن التقارير اإلقلیمیة الخلیجیة للكوادر القیادية الشابة إ.
الفرص االستثمارية للمرأةمنتدى.
في دبياإلقلیمیة والعالمیةإجتماعات وفود سیدات األعمال.

مؤتمرالنبذة عن 

ص داتاماتكس على القیاديات، حیث تحربتطوير وتمكین أبرز األحداث التنموية العالمیة التي تھتم أحديعتبر 
التنظیمیة واإلدارية واالقتصادية نعاما، وذلك في إطار تشجیع القیاديات وتنمیة قدراتھ19تنظیمه سنوياً وذلك منذ 

من قیادة المشاريع التنموية، واستخدام أحدث آلیات إدارة المعرفة الحديثة ومواجھة التحديات نالة، وتمكینھالفعّ 
فیما عاون الفكري المشتركتنمیة التلمدن الذكیة واإلدارة الحديثة، واالرتقاء بُھّن نحو الجديدة في عصر الحكومة وٍا

بین كافة المجتمعات على مستوى العالم، بین المغرب والمشرق والشمال والجنوب، ھذا وستدور فعالیات 
میة المعرفیة الحديثة، المؤتمر حول أھم آلیات االرتقاء برأس المال البشري العالمي، وتحقیق أفضل مبادئ التن

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

الكفاءة القیادية العالمیة.

مؤتمر لاأھداف 

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.
تعزيز مشاركة القیاديات في عملیة إتخاذ القرار وآثارھا اإليجابي على العالم.
تنمیة أفضل الشراكات مع المؤسسات العالمیة.



كل مننتوقع مشاركة

النوابومجالس اتالقیاديات من السفراء وأعضاء البرلمان.
القیاديات من المؤسسات الحكومیة وسیدات األعمال ورؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات.
القیاديات من الجامعات والمؤسسات التعلیمیة.
 الشرطة والقوات المسلحةمنالقیاديات.

من أھم ممیزات المشاركة والشراكة اإلستراتیجیة

 مؤتمرات وذلك في الحاالت التالیة:السیتم إعالء العلم الخاص بالدولة بداخل قاعة
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. اع القرار والمدراء وسیدات األعمالصنّ والقیاديات

یرھا من التي تتمیز بالشراكة الرسمیةالمؤسسات الدولیة الرسمیة المشاركة وغ

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

مؤسسات قطاع اإلعالم والمتطوعین للمشاركة والشراكة الرسمیة

الت األنباء والصحف اإللكترونیةالبوابات اإللكترونیة، المجالت، اإلذاعة والتلیفزبون، وكا.
 اإلنترنتعبرشخص على مستوى العالم من المتطوعین لدعم ھذا الحدث500سیتم دعوة.



الشراكة االستراتیجیة مع المؤتمر 

ا ما لديھيأتي برنامج الّشريك اإلستراتیجي لفتح المجال أمام الشركاء االستراتیجیین من المؤسسات خالل المؤتمر لتقديم 
حیث تقوم داتاماتكس بالتواصل مع جمیع القطاعات لبناء الشراكات مع  القطاعین الحكومي والخاص خالل المؤتمر 

والمؤسسات ذات الصلة لبناء جسور الحوار والتواصل بین قادة المؤسسات وذلك بھدف تعزيز بیئة األعمال ومواجھة تحديات 
التنافسیة للمنطقة.

ــذا و ــامج "ھ ــأتي برن ــريكي ــؤتمرالّش ــتراتیجي للم ــرض اإلس ــؤتمر لع ــالل الم ــات خ ــام المؤسس ــال أم ــتح المج " لف
ــر المؤسســي الحــديث ــرأة وممارســات تطــوير الفك ــادي للم ــدور الري ــین ال ــاذج دعــم وتمك ــديم أھــم نم ــار وتق ــي إط ف

دعــم رؤيــة وتوجھــات القیــادات العلیــا فــي المنطقــة فــي تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي المجتمــع . ويعــد المــؤتمر فرصــة
متمیزة إللتقاء المنظمات والمؤسسات والھیئات علي المستويین اإلقلیمي والعالمي .

أھمیة المشاركة كشريك إستراتیجي

المساھمة في مناقشة ودعم أھم قضايا التنمیة ودعم األحداث الرائدة في المنطقة
للمؤتمر لمصاحبة ترويج العالمة التجارية للشركاء االستراتیجیین خالل الحملة االعالمیة ا
المشاركین في المؤتمر والتواصل مع المؤسسات المشاركةوفرصة للقاء صناع القرار والقادة الحكومیین
فرصة ممتازة للتسويق وعرض الخدمات والمنتجات من خالل المعرض المصاحب للمؤتمر
 نجازات التي تحققتاإلعرض رسالة مؤسستكم  وإستعراض أھم
ن شبكة واسعة من العالقات العامة االقلیمیة والدولیة المؤتمر منصة لتكوي

)حسب االتفاق: الرسوم (ممیزات الشريك اإلستراتیجي للمؤتمر

إدراج ووضع شعار مؤسستكم كشريك إستراتیجي خالل للمؤتمر
 2016مارسفرصة تسويقیة إقلیمیة وعالمیة حتى
تیجي) مع كبار الشخصیات أولوية التواجد والتمثیل للمؤسسة (الشريك اإلسترا
   عرض تقديمي ألفضل الممارسات من مؤسستكم خالل المؤتمر
 اإلستفادة من التغطیة اإلعالمیة والحمالت التسويقیة
المؤسسة على جمیع المطبوعات والمواد اإلعالنیة الخاصة بالمؤتمر وضع شعار
 ة بمؤسستكم  كتیبات) الخاص-ملصقات- مطويات - موقع مخصص لعرض (بروشورات
فرصة للتحدث مع الحضور خالل المؤتمر وإستعراض إستراتیجیات عمل مؤسستكم أثناء المؤتمر
 الفتات" 2عرض"banners1خاصة بمؤسستكم في قاعة المؤتمر بمساحةmx2m) (
 بطاقات لحضور المؤتمر وحفل الجائزة2تزويدكم بعدد

المزايا اإلعالمیة

تراتیجیة في األخبار والتغطیات االعالمیة المصاحبةعن الشراكة االساالعالن
  ترتیب لقاءات صحفیة وإعالمیة مع مسؤولي مؤسستكم أثناء  إنعقاد المؤتمر
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