
تحیة طیبة وبعد،
لمؤتمر االمشاركة في اعمال الموضوع: 

تحقیق في إطار كم جھودمستدامة، والسكانیة الحلول إالنحو تطوير الموقرةمؤسستكمرؤية بدايًة يطیب لنا أن نثمن 
ك في إطار ، وذلأفضل المعايیر العالمیةتلبي طموحات المواطنین وفق الرفاه السكني وتقديم خدمات إسكانیة متنوعة 

.طوير تنافسیة المنظومة العقارية واالرتقاء بالخدمات دعماً لتحقیق أھداف التنمیة المستدامةالرؤية القیادية نحو ت
البنیة التحتیة تطوير وللمواطنین في تطوير منظومة اإلسكان والتطوير العقاري دور مباشرعتبر ن دور مؤسستكم يوبما أ

التخطیط مة ومنظوعبر تنفیذ حلول إسكانیةوذلك ،لمدنلتطوير ركائز البنیة المستدامة لالمستقبلیةوبناء التوجھات 
.واالرتقاء بالخدمات المقدمةمتكاملإسكان عقاريالعمراني و

والتمويل االسكانمستقبل قطاعللتعرف على استیراتیجیات لحضور مؤسستكمانطالقاً من األھمیة االستراتیجیةھذا و
والتطوير العقاري ماً لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة فى مواجھة التحديات االقتصادية العالمیة الحديثةدعو،العقاري

لمؤتمر السابع لتحديات وحلول اإلسكان والتمويل العقاري لمواطني دول مجلس ايشرفنا مخاطبتكم بخصوص 
الفرص والتحديات المؤتمر يناقشحیث ، بدبيفندق برج العرب 2017نوفمبر 23والذي يعقد في التعاون الخلیجي

المستدام في العقاري والتمويل وكیفیة زيادة معدالت اإلستثماراإلسكان قطاع ير وتعزيز واالستراتیجیات الحديثة لتطو
القطاع العقاري.  

القیادية في 25ال يقوم معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز باإلعالن عن أسماء الشخصیاتلمؤتمر اانعقاد وتزامنا مع كما 
.التنفیذية في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخلیجي25قطاع التشـیید والبناء، والشخصیات ال 

تسلیط الضوء لمؤسستكم القیادات والتنفیذيین من ن مشاركة االھام، فعالیات ھذا الحدثفي مؤسستكم مشاركةآملین 
وخلق الفرصٍ اإلسكان قطاع ستمثل دعم كبیر لزيادة كفاءة ، وأفضل الممارساتوتبادل التجارب الناجحةعلى المواضیع 

ومنظومة االستثمار العقاري بشكل عام.للسوق العقارياالقتصادية الجاذبة 

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

ھذا الحدث الدولي.  لآملین دعمكم 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

علي الكمالي
المدير العام

http://datamatixgroup.com/Conference/ar/EventHome.aspx?zwx=7JPzSgqRxtcX5smghLN
http://meawards.com/ar/AwardProfile100.aspx?wqd=SZVFXGOQsrdgZEmghLN


المؤتمرمعلومات عامة عن 
من التاسعة صباحاً إلى الثانیة ظھراً 2017نوفمبر 23بدبيفندق برج العرب مكان وتاريخ الحدث:

ن بشؤون القطاع العقاري والتمويلالمعنییاالستشاريین والمتحدثین: 
اإلعالمیة والبوابات والمواقع اإلكترونیة الراعیةالمؤسسات:التغطیة اإلعالمیة

www.datamatixgroup.comيرجى مراجعة الموقع: :المؤتمرلبرنامج 
www.meawards.comيرجى مراجعة الموقع: :للترشیح والجائزة

نتوقع مشاركة كل من 
ديات والمدراء والتنفیذيین  األمناء، المحافظون، الوكالء، رؤساء مجالس البل
 صناع القرار من الھیئات العلیا لتطوير المدن، االمارات، االمانات، الواليات، المحافظات، البلديات
صناع القرار من الوزارات، الھیئات والمؤسسات الحكومیة المعنیة بالقطاع العقاري
عماريین واإلستشاريین والمھندسین الماالستشاريین والمطورين العقاريین والمقاولین
  التنفیذيین والخبراء في التخطیط العمراني والمھتمین بموضوع تخطیط المدن
 المستثمرين، البنوك وقطاع التمويل

معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز
اد المعرفي الحديث يكرم المعھد اصحاب االنجازات القیادية، االجتماعیة، االقتصادية واالعالمیة المبنیة على أسس االقتص

عاماً في تطوير مسیرة القیادة والتمیز، التطوير القیادي، نظم التكامل 25وثقافة القیاده، حیث ساھم على مدى 
المؤسسي واالرتقاء بمستوى الكفاءة اإلدارية المعرفیة واالقتصادية بما يتناسب مع معايیر التنافسیة العالمیة وذلك من 

سات العالمیة للمؤسسات الحكومیة وقطاع االعمال الى المنطقة.  ھذا وتعتبر احداث خالل إستقطاب أفضل الممار
وفعالیات المعھد من أھم األحداث للقادة، صناع القرار وقیادات المستقبل وذلك للتباحث وتطوير الشراكات االقلیمیة 

قات الدولیة بین المؤسسات وصناع القرار والمؤسسات اإلعالمیة وذلك للتواصل وتعزيز الترابط والعالمیة، وتوطید العال
والتكامل وتبادل الخبرات وتقريب الحضارات والثقافات العالمیة حیث يلتقي الشرق بالغرب والجنوب بالشمال فكراً ومنھجاً 

.وأسلوباً من أجل تحقیق إستدامة التطوير

القیادية 25الشخصیات ال ائزةمعلومات عامة عن ج

القیادية25االعالن عن أسماء الشخصیات ال الجائزة: 
معھد جائزة الشرق األوسط للتمیزالجھة المنظمة: 

من التاسعة صباحاً إلى الثانیة ظھراً 2017نوفمبر 23: االسماءتاريخ اعالن
www.meawards.com:يرجى  مراجعةللترشج للجائزة: 

التنفیذية في القطاع العقاري25الشخصیات ال 
التنفیذية الذين ساھموا في تطوير 25ال سیقوم معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز باإلعالن عن أسماء الشخصیات 

عاما الماضیة، والذين استطاعوا قیادة مؤسساتھم 25تنافسیة القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخلیجي خالل ال 
رغم التغیرات والتطورات التي تطرأ على اإلقتصاد اإلقلیمي والعالمي، واسھموا على إنجاز األھداف وتطوير الخدمات في 

.اع العقاري وفق أفضل الممارسات العقارية العالمیةالقط

القیادية في قطاع التشـیید والبناء25الشخصیات ال 
التنفیذية الذين ساھموا في تطوير تنافسیة 25سیقوم معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز باإلعالن عن أسماء الشخصیات ال 

عاما الماضیة، والذين استطاعوا قیادة مؤسساتھم رغم 25ي خالل ال قطاع التشیید والبناء لدول مجلس التعاون الخلیج
التغیرات والتطورات التي تطرأ على اإلقتصاد اإلقلیمي والعالمي، واسھموا في إنجاز األھداف وتطوير الخدمات في قطاع 

.التشـیید والبناء وفق أفضل الممارسات اإلنشائیة العالمیة



المشاركة والحضور مع اقامة فندقیة A)ر (االختیارسوم التسجیل : 
:1650اإلختیار االولU$- لیالي لشخص واحد   3لمدة يوم وإقامة + غرفة لمدة المؤتمردوالر حضور
:1250اإلختیار الثانيU$- غرفة لمدة لیلتان لشخص واحد   +لمدة يوم وإقامة المؤتمردوالر حضور
:850اإلختیار الثالثU$-لمدة يوم وإقامة + غرفة لمدة لیلة لشخص واحد  المؤتمرضور دوالر ح
 450:الرابعاإلختیارU$- واحد فقط.لمدة يوم المؤتمردوالر حضور

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

تشمل الممیزات التالیة
إدراج اسم مؤسستكم على الموقع الرسمي في صفحة الجھات المشاركة
المؤتمریات وجبات اإلفطار والغداء خالل فعال
نسخ من المحاضرات وأوراق العمل

www.datamatixgroup.comيرجى مراجعة الموقع: :والتسجیلالمؤتمربرنامج ل

ؤتمرللمبرنامج الّشريك االستراتیجي
يأتي برنامج "الّشريك االستراتیجي" لدعم المؤسسات واالستفاده من المزايا التي تقدمھا داتاماتكس للمؤسسات 

ؤتمرالموالجھات المشاركه في فعالیات 

أھمیة المشاركة كشريك إستراتیجي
في المنطقةالعقاريالسكان والتمويل اطاع قأحداث الرائدة الموجھة لدعم م دعم أحد أھ
 تطوير قطاع اإلسكانالمساھمة في مناقشة ودعم أھم قضايا
ؤتمرترويج العالمة التجارية خالل الحملة االعالمیة المصاحبة للم
 فرصة للقاء صناع القرار والمشاركین والتواصل مع المؤسسات
ين شبكة واسعة من العالقات العامة    فرصة للتسويق وعرض الخدمات والمنتجات ومنصة لتكو
عرض رسالة مؤسستكم وإستعراض أھم اإلنجازات التي تحققت

)حسب االتفاق(-الشريك االستراتیجي: الممیزات والرسوم 

 2017ديسمبر تغطیة إعالمیة وتسويقیة إقلیمیة وعالمیة حتى
ؤتمرللمحة الرئیسیة إدراج ووضع شعار مؤسستكم كشريك إستراتیجي بالتیني على اللو
  .طبع شعار مؤسستكم على جمیع المواد التسويقیة كشريك استراتیجي
.ترتیب لقاءات صحفیة وإعالمیة مع مسؤولي مؤسستكم أثناء إنعقاد المؤتمر
تقديم ورقة عمل عن أفضل الممارسات وعرض تقديمي عن أھم انجازات مؤسستكم
 الفتات" 4عرض"banners 1تكم في قاعة المؤتمر بمساحةمؤسسبخاصةmx2m) (


