
تحیة طیبة وبعد،

الموضوع :مشاركة القیادات والتنفیذيین المعنیین في المؤتمر
يطیب لنا أن نعرب عن تقديرنا الكبیر لمؤسستكم على جھودكم المتواصلة وتبنیكم للمبادرات والبرامج الھادفة في 

لخلیجي نحو دعم أسس وركائز المدن في إطار رؤية دول مجلس التعاون اوالتي تأتي ، مكافحة الحوادث المرورية
اآلمنة والبنیة التحتیة المستدامة.

وحیث أن الحد من وقوع الحوادث ونظراً لكثافة عدد المركبات المستخدمة في في دول مجلس التعاون الخلیجيھذ 
الذكیة،  وتطبیق أرقى المرورية والتطوير المستدام لمنظومة قطاعات المرور، النقل والمواصالت ومرافق البنیة التحتیة

واالستدامة اإلجتماعیة والعمل على الحد من الحوادث المرورية القاتلة والوصول إلى أمن وسالمة المجتمعمعايیر 
في دول مجلس التعاون الخلیجي. القیادة العلیا وكافة القطاعات أعلى معايیر التقدم يعد قمة أولويات

بع لمكافحة الحوادث المرورية المروعة والقاتلة في دول مجلس التعاون يشرفنا مخاطبتكم بخصوص المؤتمر السا
يناقش اإلستراتیجیات الحديثة ، والذي بدبي2017سبتمبر 28–27من خالل الفترة قد الخلیجي الذي سوف يع

یدانیة االقلیمیة لتطوير المدن اآلمنة والوقاية من الحوادث المرورية وفق أعلى المعايیر العالمیة وأفضل الدرسات الم
والعالمیة.

آملین مشاركة المدراء والقیادات التنفیذية لديكم في فعالیات المؤتمر لإلطالع على أحدث التطورات  والتباحث حول 
الرؤية المستدامة للوقاية من الحوادث المرورية وتطوير القطاعات ذات الصلة ومناقشة أحدث الحلول والممارسات 

ادث السیر والمرور وتطوير دعائم المدن اآلمنة المستدامة.العالمیة للحد من حو
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آملین مشاركتكم  

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

علي الكمالي
المدير العام
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معلومات الحدث

2017سبتمبر 28–27دبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدةلحدث:اتاريخومكان 
. الحكومیة، الخاصة، الجامعات والمنظمات اإلقلیمیة والعالمیةالمؤسسات المشاركة:

متحدثین يشاركون بأوراق عمل ودراسات میدانیة . 10أكثر من المتحدثین :
وبوابات ومواقع الكترونیة . مؤسسة إعالمیة 50أكثر من التغطیة اإلعالمیة:

www.datamatixgroup.comيرجى مراجعة الموقع: برنامج المؤتمر:

الرؤية االستراتیجیة للمؤتمر 
ا في تطوير منظومة متكاملة وآمنة في جمیع مدن ومرافق المنطقة، يأتي إنعقاد  المؤتمر دعما لرؤية القیادات العلی

حیث يسلط الضوء على الحد من الحوادث المرورية كأحد أھم التحديات التي تواجه المدن اآلمنة وأھم تطورات 
اية ، األنظمة المرورية وأحدث الحلول والممارسات العالمیة في الحد من حوادث السیر والمرور وإستراتیجیات الوق

وتطوير البنیة التحتیة المرورية الذكیة  في ظل التحول المؤسسي المتطور نحو نظم الحكومة الذكیة في إطار رؤية 
مرتكزات وفق أحدث نظم الجودة الشاملة وأمن وسالمة المجتمع واضحة في دعم إستراتیحیات إدارة وتخطیط

المدن اآلمنة بما يتناسب مع اإلستراتیجیات العامة دعائم لتطويرمنظومة التنمیة اإلقتصادية واإلجتماعیة الحديثة
حیث يناقش المؤتمر النقاط التالیة.  وجھود دول مجلس التعاون الخلیجي بھذا الشأن 

استراتیجیات الوقاية من حوادث المرور وتطوير القطاعات ذات الصلةأھم التطورات العالمیة، الدراسات ،
كیة، المبادرات والمشروعات الرائدة لدعم السالمة المروريةإنجازات البنیة التحتیة الذ
تحديات األجھزة والجھات الحكومیة في توفیر أعلى معايیر السالمة المرورية
إدارة محتوى مروري مؤسسي متمیز وإنشاء ألیات متقدمة لتطوير منظومة النقل المستدام
 الداعمة إلرساء عوامل السالمة واإلستقرار في مجتمعات المدن اآلمنةأسس االستدامة اإلجتماعیة
أحدث تطورات اإلستراتیجیات الھادفة إلى تطوير السلوكیات واألفكار التي تساھم في زيادة الوعي العام
  بناء مراكز بیانات المدن الذكیة في عصر الحكومات والمدن الذكیة

-الحضور والمؤسسات المشاركة :
مسؤولین والتنفیذيین في إدارات وأقسام الوزارات والمؤسسات الحكومیة المعنیة. ال
المسؤولین والتنفیذيین في إدارات وأقسام إدارة النقل والمواصالت.
. المسؤولین والتنفیذيین في االدارات العامة للمرور
 .المسؤولین والتنفیذيین ومدراء ادارات العالقات العامة
تنفیذيین في إدارات وأقسام ومدراء ادارات االعالم األمني وقیادات التوعیة المرورية.المسؤولین وال
.المسؤولین والتنفیذيین في إدارات وأقسام وقطاعات النقل والطرق الحكومیة والخاصة
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للمؤتمر" برنامج "الّشريك االستراتیجي
الستفادة من المزايا التي لةلجھات المشاركوامؤسساتالر لدعم للمؤتميأتي برنامج الّشريك االستراتیجي

تقدمھا داتاماتكس خالل ھذا الحدث الھام. 
المشاركة والحضور مع اقامة فندقیة   A)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 -$1750Uني:اإلختیار الثا

دوالر حضور المؤتمر لمدة يوم وإقامة + غرفة لمدة لیلة لشخص واحد  -$1350Uاإلختیار الثالث:

تشمل الممیزات المؤسسیة التالیة  

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

المشاركة والحضور بدون اقامة فندقیة  B)االختیار (
900ل: اإلختیار االوU$- يومان والمزايا المذكورة2دوالر لحضور مشارك واحد لمدة
:500اإلختیارالثانيU$-دوالر لحضور مشارك واحد لمدة يوم واحد والمزايا المذكورة

تشمل الممیزات التالیة

إدراج اسم مؤسستكم على الموقع الرسمي في صفحة الجھات المشاركة
یات المؤتمروجبات اإلفطار والغداء خالل فعال
نسخ من المحاضرات وأوراق العمل

الشريك االستراتیجي البالتیني: الممیزات والرسومC)(االختیار 
 2017سبتمبرتغطیة إعالمیة وتسويقیة حتى.
.إدراج شعار المؤسسة كشريك إستراتیجي بالتیني على اللوحة الرئیسیة للمؤتمر
 كشريك استراتیجي.طبع شعار المؤسسة على المواد التسويقیة
 الفتات" 2عرض"banners1خاصة بالمؤسسة في قاعة المؤتمر بمساحةmx2m) (
 لیالي للشخص الواحد)  3بطاقات لحضور المؤتمر لمدة يومان وإقامة فندقیة (غرفة لمدة 4تزويدكم بعدد

الذھبي: الممیزات والرسوم الشريك االستراتیجي D)(االختیار 
 2017سبتمبروتسويقیة حتى تغطیة إعالمیة.
 على اللوحة الرئیسیة للمؤتمر.ذھبيإدراج شعار المؤسسة كشريك إستراتیجي
.طبع شعار المؤسسة على المواد التسويقیة كشريك استراتیجي
 الفتات" ال2عرض"Banners1خاصة بالمؤسسة في قاعة المؤتمر بمساحةmx2m) (
 لیالي للشخص الواحد)  3ر لمدة يومان وإقامة فندقیة (غرفة لمدة بطاقات لحضور المؤتم3تزويدكم بعدد

info@datamatixgroup.com:  لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر


