
 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 ، وبعد،، تحية طيبة
   الموضوع : تنافسية ريادة األعمال  

 

الريادية   المبادرات  ودعم  األعمال  ريادة  منظومة  تطوير  في  في  دولية  وتحديات  متغيرات  هناك  أن  جميعاً  نعلم  كما 
األعمال في قطاع   المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والتي تتصاعد مع  والتوجهات المستقبلية لمنظومة االبتكار وريادة 

الدول  الحاية التي فرضت نفسها على  التقدم في عصر االقتصاد المعرفي والرقمي الحديث والتطورات  ارتفاع معدالت 
 ومؤسساتها. 

 

وتقديم أبرز االستراتيجات  يشرفنا في داتاماتكس المشاركة في دعم هذه التوجه الكبير،   وفي إطار هذه الرؤية القيادية،
قيادات   وتمكين  وتأهيل  القدوة،  القائد  مرحلة  الى  االول  الصف  قيادات  انتقال  دعم  الى  الهادفة  العالمية  والممارسات 

القياده   عصر  في  القيادات  تدفق  لضمان  وذلك  متكاملة  قيادية  منظومة  عبر  المؤسسات  قيادة  من  الثاني  الصف 
 . والمسؤولية

 

ت االطار  هذا  دول مجلس  تشرف  في  في  الناشئة  واألعمال  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  منتدى  بتقديم  داتاماتكس 
للتحاور حول أسس دعم نمو    بدبي.  2021  أكتوبر  20  وذلك يوم  ، التعاون الخليجي الهام ملتقى  الحدث  حيث يعد هذا 

الشرك لربط  الهامة  االستراتيجيات  تطوير  وكيفية  والمتوسطة  الصغيرة  الحكومية  المشاريع  بالمؤسسات  الناشئة  ات 
والمستثمرين وحاضنات األعمال وذلك من خالل مواكبة أفضل الممارسات االستثمارية لشركات األعمال الناشئة وبناء 

    اقتصاد معرفي مستدام. 
 

المستدامة لقطاع   البنية  ركائز  ألهمية دور مؤسستكم في تطوير  الصغيرة  آملين مشاركة مؤسستكم نظراً  المشاريع 

والمتوسطة ودعم نمو الشركات الناشئة وذلك إلحداث نقلة نوعية في فكر ريادة األعمال وتحقيق التنافسية االقتصادية،  
    وذلك من خالل مواكبة تطوير نماذج مبتكرة من األعمال الي تساهم في تحقيق اقتصاد تنافس.
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 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،، 

 علي الكمالي                                                                                                         

 المدير العام                                                                                                        
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 معلومات عامة عن  المنتدى 
 

 دبي  - 2021 أكتوبر 20   التاريخ والمكان:
 الشركات الناشئة، المستثمرون، حاضنات األعمال والمؤسسات المالية  الحكومية،   المؤسسات المشاركة:

 خبراء ورواد أعمال من الشركات الناشئة، المستثمرون، حاضنات األعمال   المتحدثون:

 المسجلين يتم منح شهادة الحضور لجميع المشاركين  شهادات حضور :
     اإلعالمية والبوابات والمواقع اإللكترونية الراعية المؤسسات : اإلعالمية التغطية  

    www.datamatixgroup.comيرجى مراجعة الموقع:   المنتدى  :لبرنامج 
 

 
 أهم محاور المنتدى 

 

 الناشئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واألعمال تطوير النماذج المبتكرة من  •

 الفرص االستثمارية القائمة في المنطقة لشركات األعمال الناشئة  •

 حاضنات األعمال وتطوير استراتيجيات حلول ريادة األعمال  •

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة  مزايا تطوير استثمارات المنطقة في قطاعات  •

 استراتيجيات مواجهة التحديات االقتصادية   •

 الناشئة لتطوير فرص جديدة للنمو والشراكة واالبتكار استراتيجيات شركات األعمال •

 
 أهمية المشاركة 

 

  منصة لتطوير االتصاالت التجارية وعالقات الشراكة •

  الشركات الناشئة اإلطالع على أهم الممارسات والخبرات حول الجيل القادم من  •

  التفاعل مع المواهب، المبادرات الريادية وأهم ممارسات االبتكار •

 إستعراض أفضل الممارسات، المشاريع ونجاحات مؤسستكم أمام الحضور في المنتدى  •

 عقد لقاءات واجتماعات مع المؤسسات والهيئات المشاركة   •

  التعرف على أفضل الممارسات واإلنجازات   •

 دعم تنافسية المنطقة على خريطة االقتصاد العالمي  •
 

 نتوقع مشاركة كل من  
 

 اع القرار، قادة األعمال وخبراء الصناعة واالقتصادالمسؤولين الحكوميين وصن •

 القيادات وصناع القرار في المؤسسات المالية والبنوك، استشاري االستثمار  •

 القيادات وصناع القرار في مؤسسات االستثمار اإلقليمية والعالمية  •

 القادة والمدراء التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المالية  •

 التنفيذيين ورؤساء شركات األعمال الرائدة المدراء  •

 القادة والمدراء التنفيذيين من المؤسسات الحكومة وقطاع األعمال  •

 القادة والمدراء التنفيذيين من رواد األعمال الشباب والمستثمرين   •

 

     المؤتمر  في والمشاركة  خيارات الحضور 
 

 واحد  مشارك لحضور دوالر 250:   األول اإلختيار  •

   مشاركان   لحضور  دوالر 450 الثاني اإلختيار  •

       مشاركين   3   حضور لدوالر 600 الثالث اإلختيار  •
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