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تطوير المعرفة االقتصاديةالموضوع: 
للفئات القیادية الحكومیة من التنفیذيین والموظفین اإلداريین

قادرة على استشراف وصناعة المستقبل اتقیادو،بتكاراالنحو الشابة الكوادرلتطوير في إطار دعم رؤية المؤسسات 
فق رؤية طموحة واالستمرار في تدفق الكفاءات الوطنیة من القادة وذلك انسجاماً مع والحكوميوقیادة العمل المؤسسي

متطلبات ومعايیر نموذج الجیل الرابع للقادة ونظم القیادة الحديثة.

في المؤسسات الحكومیة للقیادات والكوادر الشابةالمؤتمر السادس عشر يشرفنا في داتاماتكس تقديم 
يناقش المؤتمر حیث دبي، - بفندق الريتز كارلتون –2017ديسمبر  27يعقد في الذيجيبدول مجلس التعاون الخلی

أبرز الممارسات القیادية بخصوص تمكین وتعزيز قیادات المستقبل بما يتوافق مع مبادرات التطوير القیادي ومعايیر 
التنافسیة العالمیة المستدامة. 

تصادية للفئات القیادية الحكومیة من التنفیذيین والموظفین اإلداريین يھدف المؤتمر إلى تطوير المعرفة االقكما 
یق تحقلدى منتسبیكم ولكي يتمكنوا منوآفاق االقتصاد القائم على المعرفة الثقافة االقتصادية ودعم ركائز

یل داخل المؤسسات والتنافسیة االقتصادية واالستثمارية والمبنیة على تحلمتطلبات التنمیة المستدامة
المؤسسات أھداف معطیات أسس االقتصاد المعرفي وجلب االستثمارات وتطوير االقتصاد الوطني ودعم 

مختلف مجاالت العمل الیومیة.االقتصادية العاملة في الدولة في 
ويشرفنا مخاطبتكم بخصوص مشاركة الكوادر التي تستھدف مؤسستكم تمكینھم حیث يعتبر المؤتمر منصة متمیزة ھذا
نظم لتطوير األداء،حول نظم التطوير القیادي واالستراتیجیات الداعمةوالتباحثتقاء قیادات المستقبل والكوادر الشابةإلل
.المؤسسي الحديثمعرفة، واالبتكارال

مواجھة تتمتع بمنظور عالمي يمكنھا من آملین مشاركتكم وتحقیق رؤيتنا المشتركة نحو إعداد كفاءات وقیادات شابة 
. مؤسساتالوتمكین مستقبل أسس الريادةوالقیام بدور فاعل في مسیرة تطويريات العالمیة المعاصرة التحد

www.meawards.com:والجائزةw.datamatixgroup.comww:للمزيد عن المؤتمر

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

علي الكمالي
المدير العام

http://datamatixgroup.com/Conference/futureleaders/EventsHome.aspx?zwx=qZRSNPGU0l0mghLN
http://meawards.com/AwardProfile.aspx?wqd=bGs7jnvjNAQmghLN


معلومات الحدث

2017ديسمبر  27دبي،–فندق الريتز كارلتون المكان وتاريخ الحدث :
ت اإلقلیمیة والدولیةالحكومیة، قطاع االعمال، الجامعات والمنظما: المؤسسات المشاركة

خبراء إقلیمیین ودولیین:المتحدثین
إقلیمیة ودولیة  مؤّسسات إعالمیة وبوابات إلكترونیة: التغطیة اإلعالمیة
تمنح شھادات الحضور للمشاركین المسجلین فقط  :شھادات الحضور

www.meawards.com، الجائزة:www.datamatixgroup.com:  لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة

الرؤية اإلستراتیجیة للمؤتمر

يأتي إنعقاد المؤتمر وفق رؤية مستقبلیة انسجاماً مع متطلبات ومعايیر نموذج الجیل الرابع من نظم القیادة الحديثة لتمكین 
ومسؤولیات القیادات الشابة نحو تحقیق أھداف المؤسسات ومحاور االبتكار وريادة األعمال وتمكینھم لیأخذوا ونعزيز  قدرات

دورھم الفاعل في قیادة منظومة العمل المؤسسي من خالل تطبیق أعلى معايیر التأھیل والتمكین، حیث يستھدف 
، ومناقشة أھم التوجھات الحالیة الممارسات االبتكارية للقیادة الحديثةتطوير األداء،المؤتمر طرح أھم متطلبات

والمستقبلیة للقیادات الشابة وكوادر المستقبل  والمؤسسات بشكل عام من خالل طرح محاور التطوير القیادي 
المؤسسي الحديث الذي يتسم بالتمیز والريادة واالبتكار، حیث يناقش المؤتمر أھم النقاط التالیة:

وأھم تحديات عصر العولمة  ، التقنیات الحديثةالقیادات الشابة
 2030نموذج الجیل الرابع من القیادات والرؤساء التنفیذيین وحوكمة إدارة المعرفة
إستراتیجیات تطوير مسؤولیات الجیل الرابع من القیادات والرؤساء التنفیذيین مستقبل الوظائف الحكومیة و
حاور االبتكار وريادة األعمال وتمكین الشباب من أدوات القیادة في عصر العولمةأھداف المؤسسات وم
ألیات التوافق مع المستجدات االدارية والمؤسسیة العالمیة
 القیادة الحديثة وتشكیل المحاور الرئیسة لتحقیق االقتصاد المستدام
قبلأحدث إستراتیجیات تطوير الخبرات والتجارب الدولیة لقیادات المست
التحول المؤسسي المتطور و رؤى القادة وصناع التغییر  محاورإستراتیجیات تنفیذ
أحدث البرامج التطويرية القیادية والجیل الرابع من منظومة التمیز الحكومي
مجتمع األعمال وريادة االقتصاد الحديث،القیادات الشابة وتنمیة تنافسیة
ر والمستويات القیادية في المؤسسات الحكومیة اإلقلیمیة والعالمیةدعم التواصل الفعال بین مختلف الكواد

نتوقع مشاركة كل من 

قیادات المستقبل من الكوادر الشابة في الوزارات، الھیئات والمؤسسات الحكومیة والخاصة
 قیادات المستقبل من الضباط في القوات المسلحة والشرطة
المؤسسات الحكومیة فيتنفیذيینمدراء وروؤساء االقسام والمسؤولین ال
القیادات والتنفیذيین في ادارات التخطیط  االستراتیجي وتقییم األداء
المدراء والتنفیذيون في البنوك والمؤسسات المالیة وقطاع األعمال
المدراء والتنفیذيون في القطاعات العامة الحكومیة وشبه الحكومیة ومؤسسات قطاع األعمال
یات التعلیمیة و خبراء التطويرالجامعات والكل
كافة المعنیین



ین للمشاركاختیارات التسجیل والرسوم 
تعزيز مشاركة ممثلي الجھات والمؤسسات حیث يھدف المؤتمر للالستفادة من العرض ولفتح المجال أمام المؤسسات 

الحدث وإلتقاء قیادات المستقبل والكوادر إلى توفیر منصة متمیزة لتعزيز الربط المباشر مع المؤسسات المشاركة في
الشابة حول نظم التطوير القیادي واالستراتیجیات الداعمة للمعرفة، االبداع واالبتكار.

االول للمجموعات ختیارالا

350U$دوالر لحضور المشارك الواحد
1000U$ اشخاص3دوالر لحضور
1200U$ اشخاص4دوالر لحضور
1500U$ اشخاص6لحضور

مع اقامة فندقیة:الواحدللمشاركالثاني : ختیارالا

 ثالثة لیاليدوالر للمشارك الواحد لحضور المؤتمر وإقامة لمدة 1400:األولاإلختیار
 وإقامة لمدة لیلتان دوالر للمشارك الواحد وتشمل حضور المؤتمر1100:الثانياإلختیار
لة واحدةدوالر للمشارك الواحد وتشمل حضور المؤتمر وإقامة لمدة لی750:الثالثختیار اإل

الرسوم تشمل اآلتي

.وجبات اإلفطار والغداء ونسخ من المحاضرات وأوراق العمل
.وسائل النقل من إلى المطار وإلى الفندق ومكان انعقاد المؤتمر للمسجلین مع االقامة
نتس لیست مدرجة في ھذه الفئة.فنادق برج العرب وأتال

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
و قبل بدء المؤتمر بثالثة أياميمكن استالم الشارات داخل قاعة المؤتمر أ.
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