
 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 تحية طيبة وبعد، 

 
 استراتيجيات التمويل العقاري   :الموضوع

 

الموقرة في تطوير البرامج والحلول العقارية التمويلية التي أسهمت في   بدايًة يطيب لنا أن نثمن جهود  مؤسستكم 

العقاري   القطاع  وتطوير  بخدماتدعم  المستدامة   واالرتقاء  التنمية  أهداف  لتحقيق  دعماً  اإلطار    ،التمويل  هذا  في 
التي يمثلها قطاع الرؤية االستثمارية واالقتصادية المستدامة    في  التمويل  وانطالقا من األهمية االستراتيجية  تحقيق 

 . وفق أعلى المعايير الدولية
 

التعاون الخليجي  تقديمبداتاماتكس    تتشرف والذي يعقد    المنتدى العاشر للتمويل والرهن في دول مجلس 

التمويل وأهم الفرص والتحديات  يناقش استراتيجيات تعزيز النمو المستدام في قطاع  دبي، حيث    2021مارس    24في  
اإلستثمار معدالت  زيادة  وكيفية  التمويل  وتعزيز  لتطوير  الحديثة  عبر    واالستراتيجيات  القطاع  مستقبل  واستشراف 

 منظومة تمويلية متكاملة دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مواجهة التحديات االقتصادية العالمية الحديثة. 
 

مؤس  مشاركة  متكامل  آملين  إطار  تقديم  من  سيمكننا  الذي  األمر  الهام،  الحدث  هذا  فعاليات  في  الموقرة  ستكم 

لزيادة القدرة المالية وتوسيع التمويل  ات  االستثماراستراتيجيات تدفق  ، واالستثمار والتمويل والرهن العقارىلمنظومة  
، كما أن مشاركة مؤسستكم من خالل طرح وتسليط الضوء على أحدث استراتيجيات التمويل والرهن العقاري  العقاري 

الناجحة،   المصرفية  العقارية  االستثمار  نحو  والمنتجات  ومنظومة  العقاري  للسوق  الجاذبة  االقتصادية  الفرصٍ  خلق 
 العقاري بشكل عام. 

 

   www.datamatixgroup.com: لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة

 شاكرين جهودكم ودعمكم الدائم. 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير، 

 علي الكمالي                                                                                                               

 المدير العام                                                                                                               
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 معلومات عامة عن المنتدى   

 
 دبي   - 2021مارس   24  مكان وتاريخ الحدث:

 المعنيين بشؤون القطاع العقاري والتمويل االستشاريين والمتحدثين: 

     اإلعالمية والبوابات والمواقع اإلكترونية الراعية المؤسسات : التغطية اإلعالمية 
    www.datamatixgroup.comيرجى مراجعة الموقع:   :لبرنامج المنتدى

 www.meawards.com يرجى مراجعة الموقع:  :للترشيح والجائزة

 
 

 أهم المحاور خالل المنتدى 

 

 استراتيجيات تعزيز النمو المستدام فى قطاع التمويل العقاري  •

 الفرص والتحديات المستقبلية في قطاع التطوير واإلستثمار العقارى    •

 مستقبل قطاع البناء والتشييد والمشاريع  اإلنشائية الحكومية الكبرى  •

 أليات ودعائم التمويل الستثمارات المشاريع العقارية اإلستراتيجية  •

 ة تطوير اإلستراتيجيات طويلة المدى لتوفير التمويل للمشروعات العقاري •

 إعادة هيكلة برامج الحوافز والضمانات لإلستثمار العقارى    •

 أليات تحفيز االستثمار المحلي والدولي في القطاع العقاري  •

 إستراتيجيات ابتكار الجيل القادم من الخدمات الحكومية فى القطاع العقاري    •

 استراتيجيات زيادة كفاءة القطاع العقاري وخلق الفرصٍ االقتصادية الجاذبة    •

 
 نتوقع مشاركة كل من  

 

 المدراء والتنفيذيين من البنوك مؤسسات التمويل والرهن العقاري •

 صناع القرار من الوزارات، الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري  •

 والمهندسين المعماريين واإلستشاريين   االستشاريين والمطورين العقاريين والمقاولين  •

 التنفيذيين والخبراء في التخطيط العمراني والمهتمين بموضوع تخطيط المدن    •

 المستثمرين، البنوك وقطاع التمويل العقاري   •

 كافة المعنيين •
 

     المنتدى في والمشاركة  خيارات الحضور 
 

 واحد  مشارك لحضور دوالر 250:   األول اإلختيار  •

   مشاركان   لحضور  دوالر 450 الثاني اإلختيار  •

       مشاركين    3حضور  لدوالر 600 الثالث اإلختيار  •

 

 info@datamatixgroup.comالتواصل: أو  www.datamatixgroup.com   :مراجعة يرجى  للتسجيل 
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