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يتم االحتفال به من لذيوامن شھر مارس من كل عام22الذي يوافق "بمناسبة "الیوم العالمي للمیاه
ودعماً لرؤية وتوجھات دول دول مجلس التعاون الخلیجي ، الدولیة المعنیةوالمنظمات األمم المتحدة والجھات 

عزيز حماية موارد المیاه وتنمیتھا وتفعیل االجراءات المطلوبة لتعزيز مستويات في ھذا االتجاه العالمي نحو ت
األمن المائي.   

مخاطبتكم بخصوص مشاركة مؤسستكم في فعالیات مؤتمر مستقبل المیاه والسدود يشرفنا في داتاماتكس
بدبي. 2016رس ما22في دول مجلس التعاون الخلیجي والذي يعقد في 

تحت شعار (بناء مستقبل مائي مستدام) في إطار بمشاركة إقلیمیة ودولیة يأتي إنعقاد المؤتمر وھذا 
التخطیط اإلستراتیجي الحديث لمنظومة إدارة السدود والمنشآت المائیة وتنمیة مصادر المیاه ومواكبة 

.المائي المستدام التقنیات الحديثة والحلول التي تساھم في تحقیق أھداف األمن

كما يقوم معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز وبالتزامن مع إنعقاد المؤتمر بتكريم المؤسسات، القطاعات 
والشخصیات الفائزة بجائزة الشرق األوسط  لتمیز إدارة موارد المیاه.

م في فعالیات ھذا الحدث ُيشرفنا مشاركة القیادات، المدراء والتنفیذيین من مؤسستكبھذه المناسبة الدولیة 
الھام وذلك للتعرف واالطالع على أفضل الممارسات االقلیمیة والدولیة في إدارة وتطوير المنشآت المائیة 
والسدود، كما يتم بحث تطوير الشراكات االستراتیجیة لتنفیذ مشاريع مائیة ريادية ونظم اإلدارة الذكیة 

المتكاملة لمصادر المیاه.
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وتفضلوا بقبول فائق الشكر واالحترام،

علي الكمالي
المدير العام
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مقدمة

تنمیة وتطوير مصادر المیاه حظیت ھذا وقد أمن وحماية موارد المیاه، تواجه دول العالم تحديات ھامة بخصوص 
مجلس التعاون الخلیجي، حیث تحتل مشكلة نقص المیاه قمة ھیئات ومؤسسات دول كبیر من قبل م ھتماإب

تطوير إدارة منظومة مصادر المیاه المستدامة وتعزيز صبح جدول التحديات التي تواجه العالم بشكل عام وقد أ
األمن المائي أولى قائمة إھتمامات المنطقة.  

نبذة عن المؤتمر

ديث لمنظومة إدارة وتنمیة مصادر المیــاه وبنــاء رؤيــة واضــحة يناقش المؤتمر محاور التخطیط اإلستراتیجي الح
حول تطوير مصادر المیاه وإدارة السدود ومشاريع الري المتكاملة، والخیارات اإلستراتیجیة اليجاد مصادر مائیة 
جديدة كأحد أھم المبادرات الرئیسیة التي تناقشھا جلسات المؤتمر، كما يتم بحــث أحــدث التقنیــات الذكیــة 

تراتیجیات اإلشراف على وضع برامج متقدمة لقیاس ومراقبة السدود والمنشآت المائیة واإلشــراف علــى واس
خطط التنفیذ والصیانة وتحقیق أھداف دول مجلــس التعــاون الخلیجــي االســتراتیجیة، لتنفیــذ مشــاريع مائیــة 

ريادية وسد اإلحتیاجات المائیة  المتزايدة. 

لماذا المشاركة 

تیجیات تعزيز استدامة األمن المائي.مناقشة استرا
ة إقلیمیاً وعالمیاً ئدالرذج النمااض  استعرا.
.تقییم الوضع الراھن وواقع موارد المیاه في دول مجلس التعاون الخلیجي
استراتیجیات تطوير وصیانة السدود والمنشآت المائیة.
أحدث البرامج والخطـط اإلستراتیجیـة إلنشـاء السدود.
الع على أھم استراتیجیات ونظم اإلدارة الذكیة المتكاملة لمصادر المیاهاالط.
دعم جھود التعاون بین الھیئات والمؤسسات الحكومیةوتطوير الشراكات االقلیمیة والعالمیة.
الخیارات اإلستراتیجیة اليجاد مصادر مائیة جديدةتقنیات معالجة المیاه و.
المنظمة لحماية موارد المیاه في دول مجلس التعاون الخلیجي.دراسة تطوير التشريعات القانونیة
تطوير الكفاءات والقدرات الفنیة في تنمیة موارد المیاه.
أحدث التقنیات وتكنولوجیا بناء وإدارة السدود.
ائیة في دول مجلس التعاون الخلیجيمستقبل الطاقة الكھروم.



توقع مشاركة ن

القادة وصناع القرار من الوزارات ،الھیئات والمؤسسات المعنیة
األمانات، البلديات، المنظمات والھیئات والمؤسسات الدولیة
الشركات الھندسیة االقلیمیة والعالمیة النشاء وتنفیذ السدود ومشاريع الرى
 وكبار المستشارينمعاھد البحوث وخبراء تكنولوجیا وأبحاث المیاه وأساتذة الجامعات، الخبراء
االستشاريین وخبراء إدارة السدود
الباحثین والخبراء في مجاالت علوم المیاه والبیئة
 المائیةواالنشاءاتالطاقة ،المیاهشؤون المھندسین والجیولوجیین وخبراء
كافة المعنیین

رسوم التسجیل

لیالي.3يوم وإقامة فندقیة لمدة دوالر دوالر وتشمل حضور المؤتمر لمدة1800USDاالختیار االول: 
لیالي.2دوالر دوالر وتشمل حضور المؤتمر لمدة يوم وإقامة فندقیة لمدة 1350USDاالختیار الثاني: 
دوالر دوالر وتشمل حضور المؤتمر لمدة يوم وإقامة فندقیة لمدة لیلة واحدة.950USDاالختیار الثالث: 
.حضور المؤتمر لمدة يوم- لمشارك الواحد وتشملدوالر ل550USDاالختیار الرابع: 

الرسوم تشمل االتي.

.وجبات اإلفطار والغداء ونسخ من المحاضرات وأوراق العمل
.وسائل النقل من إلى المطار وإلى الفندق ومكان انعقاد المؤتمر للمسجلین مع االقامة
.فنادق برج العرب وأتالنتس لیست مدرجة في ھذه الفئة

ت عامة وإجراءات التسجیل وشارات الدخولإرشادا

.ضـرورة إستكمال إجراءات التسجیل مبكراً لضمان حجز الفندق والمؤتمر
.يجب أن ُتدفع جمیع الرسوم مبكراً لتأكید الحجز
 .لن يسمح للدخول لغیر المسجلین
داخل قاعة المؤتمر أو قبل بدء المؤتمر بثالثة أياميمكن استالم الشارات.

ءات إلغاء الحجز إجرا

.يجب أن تتم عملیة اإللغاء قبل اسبوع من بدء المؤتمر
 .ال يوجد أي مصاريف مستحقة إذا تم اإللغاء قبل اسبوع من بدء المؤتمر
المعلومات ومتابعة آخر التحديثات بخصوص المؤتمر برجاء مراجعة الموقع اإللكتروني. لمزيد من



المؤتمرالشراكة االستراتیجیة مع 

يأتي برنامج الّشريك اإلستراتیجي لفتح المجال أمام الشركاء االستراتیجیین من المؤسسات خالل المؤتمر 
حیث تقوم داتاماتكس بالتواصل مع جمیع القطاعات لبناء الشراكات مع  ما لديھا خالل المؤتمر لتقديم 

وار والتواصل بین قادة المؤسسات وذلك القطاعین الحكومي والخاص والمؤسسات ذات الصلة لبناء جسور الح
بھدف تعزيز بیئة األعمال ومواجھة تحديات التنافسیة للمنطقة.

لعــرض " لفتح المجال أمام المؤسســات خــالل المــؤتمر الّشريك اإلستراتیجي للمؤتمرھذا ويأتي برنامج "
يث فــي إطــار دعــم رؤيــة وتقديم أھم نماذج دعم وتمكین ثقافة االنجازات وممارسات الفكر المؤسســي الحــد

وتوجھات القیادات العلیا في المنطقة . ويعد المؤتمر فرصة متمیزة إللتقــاء المنظمــات والمؤسســات والھیئــات 
.علي المستويین اإلقلیمي والعالمي

أھمیة المشاركة كشريك إستراتیجي

یة  دعم األحداث الرائدة في المنطقة والمساھمة في مناقشة ودعم أھم قضايا التنم
  ترويج العالمة التجارية للشركاء االستراتیجیین خالل الحملة االعالمیة المصاحبة للمؤتمر
 فرصة للقاء صناع القرار والقادة الحكومیین والمشاركین في المؤتمر
فرصة ممتازة للتسويق وعرض الخدمات والمنتجات من خالل المعرض المصاحب للمؤتمر
ض أھم اإلنجازات التي تحققتعرض رسالة مؤسستكم  وإستعرا
 المؤتمر منصة لتكوين شبكة واسعة من العالقات العامة االقلیمیة والدولیة

: (الرسوم حسب االتفاق)ستراتیجي للمؤتمرممیزات الشريك اال

مؤسستكم كشريك إستراتیجي خالل للمؤتمرإدراج ووضع شعار
 2016فرصة تسويقیة إقلیمیة وعالمیة حتى نھاية مارس
 أولوية التواجد والتمثیل ل (الشريك اإلستراتیجي) مع كبار الشخصیات
   عرض تقديمي ألفضل الممارسات من مؤسستكم خالل المؤتمر
 اإلستفادة من التغطیة اإلعالمیة والحمالت التسويقیة
مؤسستكم على جمیع المطبوعات والمواد اإلعالنیة الخاصة بالمؤتمر وضع شعار
كتیبات) -ملصقات- مطويات - ض (بروشورات موقع مخصص لعر
فرصة للتحدث مع الحضور خالل المؤتمر وإستعراض إستراتیجیات عمل مؤسستكم أثناء المؤتمر
 الفتات" 2عرض"banners1خاصة بمؤسستكم في قاعة المؤتمر بمساحةmx2m) (
 بطاقات لحضور المؤتمر وحفل الجائزة4تزويدكم بعدد

ةالمزايا اإلعالمی
االعالن عن الشراكة االستراتیجیة في األخبار والتغطیات االعالمیة المصاحبة
  ترتیب لقاءات صحفیة وإعالمیة مع مسؤولي مؤسستكم أثناء  إنعقاد المؤتمر


