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في خدمة المتعاملین سفراء التمیز شاركة مالموضوع : 
الحكومة والمدن الذكیة بدول مجلس التعاون الخلیجيمن مؤسسات

ومواكبة المتعاملینخدمةتمیزمبادرات دعمفيالفعالةلمساھمتھالمؤسستكمالتقديربخالصنتوجهأننودبداية
تحقیقمنالمؤسساتلتمكینوذلكالتقنیاتالمؤسسي وتحديث نظم االبتكارورة المعرفةاإدتطوير وارساتممأفضل ال

.عصر الحكومة والمدن الذكیةفيوالتمیزالعالمياالقتصادمنظومةفيالتنافسیةمعايیراستدامة

ة والمدن الذكیة بدول مجلس لحكوملتمیز خدمة المتعاملین في ا15المؤتمرتكم بخصوص مخاطبيشرفنا ھذا و
يناقش أحدث إستراتیجیات تمیز حیث بدبي-دوست ثانيفندق 2016فبراير 3والذي يعقد فى التعاون الخلیجي

مناقشة والمتعاملینوإدارة عالقات االرتقاء بمنظومة األداء الحكومي الذكي والمتطورسبل العناية بخدمة المتعاملین و
.تمیز العناية بخدمة المتعاملینفي مجال ات العالمیة أفضل الخبرات والممارس

تزامناً مع المؤتمر بتكريم المؤسسات والشخصیات الفائزة بجائزة الشرق كما سیقوم معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز
طار دعم في المؤسسات الحكومیة والمدن الذكیة والتي تأتي في إالمتعاملیناألوسط العاشرة  لتمیز العناية بخدمة 

.وتكريم الممارسات المتمیزة في قطاعات العناية بخدمة المتعاملین

الھام،في ھذا الحدث مؤسستكم من"سفراء التمیز في خدمة المتعاملین"مشاركةبھذه المناسبة الكبیرةآملین
حدث أالتباحث حول لخبراء وتواصل مع االتطوير وطالع على أحدث المستجدات إللتعزيز المھارات اإلستراتیجیة عبر اوذلك

وتطوير المزايا التنافسیةظم الحكومة والمدن الذكیة في مجاالت العناية بخدمة المتعاملین في ظل نالعالمیةالممارسات
.واإلقتصادية للمنطقة
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وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير.

علي الكمالي
المدير العام
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بمنظومة تمیز العناية بخدمة المتعاملین ومواكبة أحدث مستجدات إدارة عالقات المتعاملین إنطالقاً من رؤية النھوض الشامل
في ظل تطورات منظومة أداء الحكومة والمدن الذكیة، تحرص المؤسسات العالمیة على الحفاظ على قدرتھا التنافسیة 

اإلستراتیجي على دعم ركائز التمیز في العناية واالستدامة في ظل تطورات االقتصاد العالمي المتغیر وذلك من خالل التركیز
لبناء القیمة المضافة وزيادة فرص النمو اإلستراتیجي، وذلك تحقیقاً لألھداف المؤسسیة واالرتقاء بمنظومة األداء المؤسسي 

ير المستمر الذكي والمتطور، من خالل دعم تطبیق أحدث مبادرات تمیز خدمة المتعاملین ومواكبة أفضل الممارسات والتطو
استدامة معايیر في إدارة المعرفة ونظم االبتكار المؤسسي وتحديث التقنیات وذلك لتمكین المؤسسات من تحقیق

.التنافسیة في منظومة االقتصاد العالمي والتمیز في عصر الحكومة والمدن الذكیة

جائزة تمیز العناية بخدمة المتعاملین 

منظومة تمیز العناية بخدمة المتعاملین ومواكبة یات التي أسھمت بدور ملموس في تطوير تكرم الجائزة المؤسسات والشخص
والمبادرات التي ساھمت أحدث مستجدات إدارة عالقات المتعاملین في ظل تطورات منظومة أداء الحكومة والمدن الذكیة

و االستراتیجي وذلك لتطوير المزايا التنافسیة بنشر وبناء ثقافة تنافسیة التمیز والحلول المبتكرة التي تسھم في دعم النم
لمنطقة الشرق األوسط ومؤسساتھا، حیث تركز على تقییم أداء المؤسسات في إدارة عالقات المتعاملین في ظل منظومة 

الحكومة والمدن الذكیة وتسلیط الضوء على أھم اإلنجازات التي تحققت وذلك دعماً لركائز التمیز في جمیع القطاعات
.االستراتیجیة وتحفیز جھود التطوير االقتصادي الحديث واالرتقاء بمنظومة األداء الحكومي الذكي والمتطور

أھمیة مشاركة مؤسستكم

 والتقنیات العالمیةعالقات المتعاملیناإلطالع على أحدث استراتیجیات إدارة
یةأحدث إستراتیجیات ابتكار الجیل القادم من خدمة المتعاملین الذك
إدارة البیانات الحكومیة الكبیرة ودورھا االستراتیجي في تطوير خدمات الحكومة الذكیة
 السمعة المؤسسیة  وإدارة أھم الممارسات  العالمیة في بناء
على الصعیدين اإلقلیمي والعالميصناع القرار والخبراء وتوجیھاتاالستفادة من آراء
خدمة المتعاملین إدارة اإلبتكار في تطوير العناية ب
 بخصوص إدارة عالقات المتعاملین والتقنیات العالمیة الفرص اإلستراتیجیةالقضايا وأفضل أھم مناقشة
 بخصوص إدارة عالقات المتعاملین والتقنیات العالمیة أفضل الممارساتالتعرف على
ةیالحكومیاداتقالصناع القرار وكبار تحقیق اإللتقاء الُمثمر والفعال مع أھم

كل من:ةمشاركنقنرح 

قطاع األعمالوالرؤساء، المدراء، الوكالء والتنفیذيین في المؤسسات الحكومیة
 قطاع األعمالوالمؤسسات الحكومیةالقیادات والتنفیذيین من
القیادات والتنفیذيین في ادارات وأقسام خدمة المتعاملین، التخطیط  االستراتیجي وتقییم األداء
العالقات العامة واالستشارات شركاتواء والتنفیذيین في العالقات العامة، مراكز االتصال المدر
 خدمة المتعاملین والمدراء والتنفیذيین في مراكز االتصال المؤسسي
قطاع االعالميوالالمدراء والتنفیذيین في التسويق والترويج
 قطاع تقنیه المعلوماتم األداءالتخطیط  االستراتیجي وتقییالمدراء والتنفیذيین في
المؤسسيفي ادارات وأقسام خدمة المتعاملین، التخطیط  االستراتیجي وتقییم األداءالمعنیین




رسوم التسجیل

لیالي.2دوالر دوالر وتشمل حضور المؤتمر لمدة يوم وإقامة فندقیة لمدة 2200USDاالختیار االول: 
دوالر دوالر وتشمل حضور المؤتمر لمدة يوم وإقامة فندقیة لمدة لیلة واحدة.1300USDاالختیار الثاني: 
.حضور المؤتمر لمدة يوم- دوالر للمشارك الواحد وتشمل650USDاالختیار الثالث: 

)اإلقامة الفندقیةرسوم تسجیل المجموعات:   (غیر شاملة 

 1000لحضور المؤتمر: 2مشاركة عددUSDدوالر
1,400لحضور المؤتمر: 3ركة عدد مشاUSDدوالر
 1,700لحضور المؤتمر: 5مشاركة عددUSDدوالر
 2,100لحضور المؤتمر: 7مشاركة عددUSDدوالر
 2,500لحضور المؤتمر: 10مشاركة عددUSDدوالر

الرسوم تشمل االتي.

.وجبات اإلفطار والغداء ونسخ من المحاضرات وأوراق العمل
للمسجلین مع االقامةئل النقل من إلى المطار وإلى الفندق ومكان انعقاد المؤتمروسا.
 لیست مدرجة في ھذه الفئة.وأتالنتسفنادق برج العرب

إرشادات عامة وإجراءات التسجیل وشارات الدخول

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

إجراءات إلغاء الحجز

 من بدء المؤتمر.اسبوعيجب أن تتم عملیة اإللغاء قبل
 بدء المؤتمر. اسبوع من ال يوجد أي مصاريف مستحقة إذا تم اإللغاء قبل
 برجاء مراجعة الموقع اإللكترونيبخصوص المؤتمر لمزيد من المعلومات ومتابعة آخر التحديثات .

تأشیرة الدخول لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وإجراءات حجز الفندق

يرجى االستفسار عن تأشیرة الدخول ألولئك الذين يحتاجون إلى أذن الدخول من سفارات الدولة

تفاصیل التحويالت البنكیة

داتاماتكس لإلستشاراتاسم الحساب:
EBILAEADIBANكود دبي: - اإلمارات دبي الوطنيبنك: 

IBAN ;402-051617-1011على رقم حساب:بالدرھم اإلماراتي عالدف - AE46 0260 0010 1105 1617 402
IBAN ;403-051617-31021بالدوالر األمريكي على رقم حساب: ع الدف - AE54 0260 0010 2105 1617 40
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