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لالدارة الحكومیة المؤسسیةالمنظومة التكنولوجیةالموضوع: 
أود في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر لمؤسستكم الموقره على جھودھا في تطوير المنظومة التكنولوجیة 

الرقمي وتطوير األنظمة منظومة واالقتصاد اللالدارة الحكومیة المؤسسیة ومواكبة التطورات، وذلك لترسیخ 
الحديثة لتبادل المعلومات وفق أعلى المعايیر العالمیة.

لإلدارة الحكومیة كما نعلم جمیعاً أن ھناك متغیرات وتحديات عالمیة تواجھھا المنظومة التكنولوجیة
التكنولوجي المؤسسیة في ظل المتغیرات الحديثة، ھذا وتزداد (تسارعاً) مع ارتفاع معدالت التقدم العلمي و

في ظل تصاعد حدة التنافسیة التكنولوجیة العالمیة، والتي وضعت الحكومات ومؤسساتھا أمام تحديات 
ھذا ودعماً للتوجھات نھا من مواجھة ھذه التحديات. تستدعي منھا إيجاد استراتیجیات وآلیات جديدة تمكّ 

الدارة الحكومیة المؤسسیة ِوبناء مجتمع لالرامیة إلى إحداث نقلة نوعیة في تطوير المنظومة التكنولوجیة
واقتصاد رقمي واالنضمام لسباق التمیّز العالمي.

يشرفنا مخاطبتكم بخصوص مشاركة القیادات، التنفیذيین ومدراء المشاريع والتخطیط االستراتیجي من 
10- 8والذي يعقد خالل الفترة من24مؤتمر داتاماتكس جیتكس ال مؤسستكم الموقرة في فعالیات 

، حیث يستعرض المؤتمر أفضل التطورات التكنولوجیة واستراتیجیات المنظومة التكنولوجیة لإلدارة 2017أكتوبر 
الحكومیة المؤسسیة والممارسات اإلقلیمیة والعالمیة  . 

طورات ھذا وُيعد المؤتمر فرصًة ھامة اللتقاء صّناع القرار، المدراء والتنفیذيین، واإلطالع على أحدث الت
.التكنولوجیة التي تساھم في التطوير المؤسسي واالستراتیجیات التكنولوجیة المستقبلیة

www.datamatixgroup.comللمزيد يرجى مراجعة 

.آملین مشاركة مؤّسستكم في ھذا الحدث الھام

،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

علي الكمالي   
المدير العام

http://datamatixgroup.com/Conference/gitex/ar/EventsHome.aspx?zwx=g7sw6GCI1xomghLN


علومات الحدثم

2017أكتوبر 12-7دبي، مكان وتاريخ الحدث:
الحكومیة، الخاصة، الجامعات والمنظمات اإلقلیمیة والعالمیة:المؤسسات المشاركة

متحدثین إقلیمیین وعالمیین يشاركون بأوراق عمل ودراسات میدانیة المتحدثین:
www.datamatixgroup.comيرجى مراجعة الموقع: برنامج المؤتمر:

نبذة عن المؤتمر
في ظل لالدارة الحكومیة المؤسسیة المنظومة التكنولوجیةكما نعلم جمیعاً أن ھناك متغیرات وتحديات عالمیة تواجھھا 

وجي في ظل تصاعد حدة التنافسیة التكنولوجیة المتغیرات الحديثة، ھذا وتزداد مع ارتفاع معدالت التقدم العلمي والتكنول
العالمیة، والتي وضعت الحكومات ومؤسساتھا أمام تحديات تستدعي منھا إيجاد استراتیجیات وألیات جديدة تمكنھا من 

لحكومیة لالدارة االمنظومة التكنولوجیةھذا ودعماً للتوجھات الرامیة إلى إحداث نقلة نوعیة في تطوير مواجھة ھذه التحديات.
واالنضمام لسباق التمیز العالمي، ودعم استراتجیات التطوير الحكومي والتخطیط االستراتیجي وإدارة المشاريع، المؤسسیة 

يأتي تنظیم ھذا المؤتمر السنوي تزامناً لِبناء منظومة مؤسسیة ومجتمع معرفي ودعم أسس تطوير وإدارة االقتصادات الرقمیة.
وي أحد أكبر المعارض التكنولوجیة العالمیة، ھذا وُيعد المؤتمر فرصة متمیزة اللتقاء صنّاع القرار، السن2017مع معرض جیتكس 

التي ف على التجارب والممارسات اإلقلیمیة والدولیة في مجال حلول وتكنولوجیا األعمال واالتصاالترّ المدراء والتنفیذيین والتع
.تكنولوجیة المستقبلیةتساھم في التطوير المؤسسي واالستراتیجیات ال

:أھداف المؤتمر
 .استعراض أفضل الممارسات في المنظومة التكنولوجیة لإلدارة الحكومیة المؤسسیة
عرض أحدث التقنیات المعرفیة وبرمجیات اإلدارة المؤسسیة
دعم استراتجیات التطوير الحكومي والتخطیط االستراتیجي وإدارة المشاريع
لمعرفة ودعم أسس تطوير وإدارة االقتصادات الرقمیةتواصل بناء مجتمع ا
اإلطالع على أحدث نماذج الحوسبة السحابیة وألیات التحول المؤسسي الرقمي
  عرض أفضل الممارسات للمنظومة التكنولوجیة لإلدارة الحكومیة المؤسسیة
.استعراض النماذج الناجحة في إدارة البنیة التحتیة للحكومة والمدن الذكیة
 .بحث االستراتیجیات المناسبة ألھم التطبیقات الحكومیة الذكیة وآلیات التطوير
اإلطالع على أحدث حلول االبتكار وإدارة المعرفة في ظل اإلقتصاد العالمي الحديث
.االطالع علي نظم اإلدارة المبتكرة، وتطوير األداء عبر تطوير الخدمات الحكومیة الذكیة
ظم األداء المؤسسي وبناء حلول اإلدارة الذكیة.إعداد معايیر متقدمة لن
 .دعم القیادات بالمنھجیة العلمیة والفكر اإلداري الحديث
 .دعم القیادات بالمنھجیة العلمیة التكنولوجیة الحديثة
دقة تنفیذ وإدارة استراتیجیة التحول الرقمي
یا.  التكنولوجاالستفادة من تبادل الخبرات بین ُصناع القرار وخبراء

:نتوقع مشاركة كل من
  مدراء إدارات تقنیة المعلومات، التنفیذيین ورؤساء االقسام والمعنیین في مشاريع الحكومة الذكیة
مدراء المشاريع ومطوري التطبیقات ومھندسي الشبكات، والمتخصصین في أمن المعلومات
 التعلیم ومشاريع الحكومة الذكیة    مدراء وعمداء الجامعات والكلیات والمسؤولین المعنیین بتطوير
 المدراء والتنفیذيین في ادارات وأقسام خدمة المتعاملین، التخطیط  االستراتیجي وتقییم األداء
   المدراء والتنفیذيین في العالقات العامة، مراكز االتصال والتسويق والترويج
املین المدراء والتنفیذيین في مراكز االتصال المؤسسي وخدمة المتع
المدراء والتنفیذيین في التخطیط  االستراتیجي المؤسسي وتقییم األداء المؤسسي

http://datamatixgroup.com/Conference/gitex/ar/EventsHome.aspx?zwx=g7sw6GCI1xomghLN


للمؤتمر" برنامج "الّشريك االستراتیجي
للمؤتمر لدعم المؤسسات واالستفادة من المزايا التي تقدمھا داتاماتكس خالل ھذا الحدث يأتي برنامج الّشريك االستراتیجي

كه في فعالیات النسخة الرابع والعشرون للمؤتمر. الھام للجھات المشار

المشاركة والحضور مع اقامة فندقیة   A)االختیار (

:2600اإلختیار األولU$-لیالي لشخص واحد فقط3غرفة لمدة -أيام وإقامة 3حضور المؤتمر لمدة دوالر
:1700اإلختیار الثانيU$-غرفة لمدة لیلتان لشخص واحد فقط -امة حضور المؤتمر لمدة يومان وإقدوالر
900:اإلختیار الثالثU$-غرفة لمدة لیلة لشخص واحد فقط -حضور المؤتمر لمدة يوم وإقامة دوالر

تشمل الممیزات المؤسسیة التالیة 

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

للمشاركة والحضور بدون اقامة فندقیة B)االختیار (

 :1400اإلختیار االولU$-أيام والمزايا المذكورة3مشارك واحد في المؤتمر لمدة لحضور دوالر
 :900اإلختیارالثانيU$-والمزايا المذكورةيومانلحضور مشارك واحد في المؤتمر لمدة دوالر
 :500اإلختیار الثالثU$-أيام والمزايا المذكورةواحديوملحضور مشارك واحد في المؤتمر لمدة دوالر

تشمل الممیزات التالیة

إدراج ووضع اسم مؤسستكم على الموقع الرسمي للمؤتمر في صفحة الجھات المشاركة
 يجب التنسیق مسبقاً   –تقديم االستشارات التكنولوجیة للمشاركین خالل المؤتمر
  وجبات اإلفطار والغداء خالل فعالیات المؤتمر
نسخ من المحاضرات وأوراق العمل

ألف دوالر)  15000(جي البالتیني: الممیزات والرسومالشريك االستراتیC)االختیار (
 2017تغطیة إعالمیة وتسويقیة حتى أكتوبر.
.إدراج شعار المؤسسة كشريك إستراتیجي بالتیني على اللوحة الرئیسیة للمؤتمر
.طبع شعار المؤسسة على المواد التسويقیة كشريك استراتیجي
) الفتات" 2عرض"(banners1في قاعة المؤتمر بمساحةخاصة بالمؤسسةmx2m) (
 لیالي للشخص الواحد)  3وإقامة فندقیة (غرفة لمدة أيام3لمدة بطاقات لحضور المؤتمر )4(تزويدكم بعدد

ألف دوالر)12000الشريك االستراتیجي الذھبي: الممیزات والرسوم (D)االختیار (
 2017تغطیة إعالمیة وتسويقیة حتى أكتوبر.
ج شعار المؤسسة كشريك إستراتیجي بالتیني على اللوحة الرئیسیة للمؤتمر.إدرا
.طبع شعار المؤسسة على المواد التسويقیة كشريك استراتیجي
) الفتات" ال2عرض" (Banners1خاصة بالمؤسسة في قاعة المؤتمر بمساحةmx2m) (
) لیالي للشخص الواحد)3رفة لمدة قیة (غوإقامة فندأيام3لمدة ) بطاقات لحضور المؤتمر 3تزويدكم بعدد


