
تحیة طیبة وبعد،
إدارة وتخطیط المدنالموضوع: 

في عصر االقتصاد المعرفي وتحديات العولمة
معايیر مواكبة والمستقبلبإدارة وتخطیط مدنفي اإلرتقاء الكبیر لمؤسستكم لدورھا يطیب لنا أن نعرب عن تقديرنا 

.الثوره الصناعیةومةاالقتصاد المعرفي وتطورات العولفي ظل التنافسیة العالمیة
العالمیة التي فرضت المتغیرات في ظلإدارة وتخطیط المدنمنظومة تواجھھا كما نعلم أن ھناك متغیرات وتحديات عالمیة 

، وتزداد ھذه التحديات مع ارتفاع معدالت التقدم التكنولوجي في ظل حول العالمالمؤسسات والمجتمعاتعلى نفسھا 
البلدياتو، المحافظاتالھیئات العلیا لتطوير المدن، االمارات، االمانات، الوالياتعالمیة، والتي وضعت تصاعد حدة التنافسیة ال

.تھاأمام تحديات تستدعي إيجاد ألیات جديدة تمكنھا من مواجھ

لسباق التمیزواالنضمام إدارة المدنإلى إحداث نقلة نوعیة في لدول مجلس التعاون الخلیجيتوجھات الرامیة للدعما وھذا
ترسیخاً للدور المحوري في استشراف المستقبلالمستقبل ومدن عالمیة تقوداألساسیة لِبناء التحدياتالعالمي ومواجھة

التحول واستكماالً لمسیرة ، ودعم المسیرة التنموية الشاملةلمنظومة المدن والبلديات تطوير التنافسیة العالمیةنحو
االبتكارية أحدث ممارسات المدن الذكیة المتصلة والنماذجرعات المستقبل والربط مع في مواكبة مسالرقمي للمدن

التوجھات المستقبلیة للمدن.، وبحث العالمیة
والذي يعقد للبلديات والمدن الذكیة بدول مجلس التعاون الخلیجيالسابعالمؤتمر يشرفنا مخاطبتكم بخصوص 

28خالل الفترة من  - ھذا وتزامناً مع إنعقاد المؤتمر يقوم معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز بتكريم، دبي،2017سبتمبر27
.لتمیز المدن والبلدياتالسابعةبجائزة الشرق األوسط ينالفائز

الطموحة المدن والبلديات دعم جھود المشاريع  التي تھدف إلىلعرض أحدث وجديراً بالذكر أن المؤتمر يعتبر منصّة متمیزة 
، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمیة، البلدياتأھم محاور مستقبل تسلیط الضوء على طواتھا نحو المستقبل، وفي خ

قضايا مستقبل المدن، المشاريع الطموحة يناقش ، كما عزيز رفاه الفرد والمجتمعفضالً عن المبادرات الموجھة إلى ت
بحضور القادة والخبراء اإلقلیمیین والعالمیین.وذلك مدنذكاء واستدامة اللتخطیطاالستراتیجیات الحديثة و

ھذا المؤتمر الھام حیث يعد الحدث فرصة فعالیات في لديكم مشاركة القیادات والتنفیذيین آملین بھذه المناسبة الكبیرة، 
تعزيز تبادل لوالجھات ذات الصلةات، البلدي، المحافظاتھامة لقیادات الھیئات العلیا لتطوير المدن، االمارات، االمانات، الواليات

حول أھم ممارسات التطوير المستدام وقیادة النموذج الرقمي المتمیز في المدن والبلديات.األفكار والمعرفة 

www.datamatixgroup.com -www.meawards.com: لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة

المشاركةآملین 

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،

علي الكمالي
المدير العام
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:معلومات عامة

28: ومكان الحدثتاريخ - ، دبي، دولة االمارات العربیة المتحدة2017سبتمبر27
ظمات الدولیة  والمؤسسات الحكومیة والمنالبلديات، المحافظاتاألمانات، : المشاركین
خبراء عالمیین واقلیمیین:المتحدثین
المؤسسات الحكومیة، المنظمات الدولیة وقطاع االعمال والتكنولوجیا  الشركاء: 

إقلیمیة ودولیة راعیةمؤّسسات إعالمیة وبوابات إلكترونیة: التغطیة اإلعالمیة
تمنح شھادات الحضور للمشاركین المسجلین فقط :شھادات الحضور

www.datamatixgroup.com:  مزيدلل
www.meawards.comلجائزة:ل

النقاش:محاور ومشاركة الأھمیة 

تحديات المدن وات مستقبل البلدي
استراتیجیات اإلدارة وأھم الحلول المستقبلیة للتنمیة
تكنولوجیا التخطیط الحضري وألیات االستثمار في البنیة التحتیة الذكیة
 المستدامةالذكیةالغدتنفیذ مشروعات مدنوأدوات التخطیط االستباقي
كفاءة استھالك الطاقة وحلول الطاقة الذكیةأنظمة تخطیط أحدث
إدارة المرافق الذكیة، حلول اإلبتكار وتقنیات الخدمات المتكاملة
والمواصالتمحاور تكنولوجیا التنقل الذكي
لموارد الطبیعیة وتطوير أحدث الحلول البیئیة الذكیةة اإدار
 لسكان وتحقیق االستدامةاابتكار حلول جديدة لتحسین نوعیة الحیاةوالتقنیات الحديثة
أسس قیاس تطور خدمات المدن التي تساھم في تحسین أداء المدن
 تطوير الشراكة بین المدن ومؤسسات القطاعین الحكومي والخاصألیات
متابعة التحول نحو آلیات المدن الخضراء النظیفة
اإلقتصادي للمدناالستثمار في البنیة التحتیة الذكیة ومعدالت النمو بحث زيادة أوجه
 عالقات المتعاملین والتقنیات العالمیة في ظل تطورات منظومة المدن الذكیةمراكز إدارة
 الذكیةالمدنإدارة البیانات الحكومیة الكبیرة ودورھا االستراتیجي في تطوير خدمات

كل من وحضور نتوقع مشاركة 

والمدراء والتنفیذيین  األمناء، المحافظون، الوكالء، رؤساء مجالس البلديات
 القادة من الھیئات العلیا لتطوير المدن، االمارات، االمانات، الواليات، المحافظات، البلديات
القادة وصناع القرار من الوزارات، الھیئات والمؤسسات المعنیة
   المدراء والفنیین في إدارات تقنیة المعلومات ومشاريع الحكومة والخدمات الذكیة
دات والكوادر التنفیذية المعنیة ومدراء اإلتصال المؤّسسي والعالقات العامةالقیا
.اإلداريین التنفیذيین، الخبراء والباحثون في مجاالت التنمیة اإلقتصادية والتخطیط العمراني
المھتمین بموضوع تخطیط المدن والمھندسین المعماريین، والمستثمرين.
كافة المعنیین
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للمؤتمر" ّشريك االستراتیجيبرنامج "ال
القطاع مؤسساتوالھیئات العلیا لتطوير المدن، االمارات، االمانات، الواليات، المحافظات، البلدياتبرنامج لدعم اليأتي 
الستفادة من المزايا التي تقدمھا داتاماتكس خالل ھذا الحدث الھام للجھات المشاركه. وذلك لالخاص

ة والحضور مع اقامة فندقیة   المشاركA)االختیار (
لیالي لشخص واحد   3دوالر حضور المؤتمر لمدة يومان وإقامة + غرفة لمدة -$2150Uاإلختیار االول:

غرفة لمدة لیلتان لشخص واحد   +دوالر حضور المؤتمر لمدة يومان وإقامة -$1750Uاإلختیار الثاني:
ؤتمر لمدة يوم وإقامة + غرفة لمدة لیلة لشخص واحد  دوالر حضور الم-$1350Uاإلختیار الثالث:

تشمل الممیزات المؤسسیة التالیة  

 إدراج اسم مؤسستكم على الموقع الرسمي في صفحة الجھات المشاركة
وجبات اإلفطار والغداء خالل فعالیات المؤتمر
نسخ من المحاضرات وأوراق العمل
ومكان انعقاد المؤتمروسائل النقل من إلى المطار وإلى الفندق
فنادق برج العرب وأتالنتس لیست مدرجة في ھذه الفئة

المشاركة والحضور بدون اقامة فندقیة  B)االختیار (
 :900اإلختیار االولU$- يومان والمزايا المذكورة2دوالر لحضور مشارك واحد لمدة
:500اإلختیارالثانيU$-حد والمزايا المذكورةدوالر لحضور مشارك واحد لمدة يوم وا

تشمل الممیزات التالیة

إدراج اسم مؤسستكم على الموقع الرسمي في صفحة الجھات المشاركة
وجبات اإلفطار والغداء خالل فعالیات المؤتمر
نسخ من المحاضرات وأوراق العمل

الشريك االستراتیجي البالتیني: الممیزات والرسومC)(االختیار 
2017سبتمبرتسويقیة حتى تغطیة إعالمیة و.
.إدراج شعار المؤسسة كشريك إستراتیجي بالتیني على اللوحة الرئیسیة للمؤتمر
.طبع شعار المؤسسة على المواد التسويقیة كشريك استراتیجي
 الفتات" 2عرض"banners1خاصة بالمؤسسة في قاعة المؤتمر بمساحةmx2m) (
 لیالي للشخص الواحد)  3ر لمدة يومان وإقامة فندقیة (غرفة لمدة بطاقات لحضور المؤتم4تزويدكم بعدد

الذھبي: الممیزات والرسوم الشريك االستراتیجي D)(االختیار 
 2017سبتمبرتغطیة إعالمیة وتسويقیة حتى.
 على اللوحة الرئیسیة للمؤتمر.ذھبيإدراج شعار المؤسسة كشريك إستراتیجي
واد التسويقیة كشريك استراتیجي.طبع شعار المؤسسة على الم
 الفتات" ال2عرض"Banners1خاصة بالمؤسسة في قاعة المؤتمر بمساحةmx2m) (
 لیالي للشخص الواحد)  3بطاقات لحضور المؤتمر لمدة يومان وإقامة فندقیة (غرفة لمدة 3تزويدكم بعدد


