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2015مشاركة المدراء والتنفیذيین  في داتاماتكس جیتكس : الموضوع 

تجاوباً مع رؤية المؤسسات الحكومیة والخاصة الجادة نحو التحول المؤسسي وتطوير حوكمـة نظـم الحكومـة والمـدن الذكیـة، 
ي تطبیـق الخـدمات الحكومیـة الذكیـة  ولترسـیخ ثقافـة التمیـز وبنـاء وتطوير دول المنطقـة علـى شـاكلة النمـاذج العالمیـة فـ

.المستقبل في عصر التحول الذكي المتطور لدعم مكانة دول المنطقة ومؤسساتھا وتحقیق أعلى معدالت التنافسیة العالمیة

داتامـاتكس جیـتكس يشرفنا مخاطبتكم بخصوص مشاركة القیادات والتنفیذيین من مؤسسـتكم المـوقرة فـي فعالیـات مـؤتمر 
، بـدبي ،والجـدير بالـذكر أن ھـذا المـؤتمر 2015أكتـوبر 22-18والذي يعقد خالل الفترة مـن لقیادات المؤسسات الحكومیة 

فـي مجـال تطـوير الفكـر المؤسسـي الحـديث، سوف يستعرض أفضل التطورات التكنولوجیة  والممارسات اإلقلیمیة والعالمیة 
. أحد أكبر المعارض التكنولوجیة العالمیة2015تكس وذلك تزامناً مع معرض جی

أحـدث التطـورات التكنولوجیـة وتطـوير المـدراء والتنفیـذيین، واإلطّـالع علـى ھامة إللتقاء صّناع القـرار، ھذا ويُعد المؤتمر فرصة 
.لشأناإلستراتیجیات المستقبلیة للقطاعین الحكومي واألعمال في دول مجلس التعاون الخلیجي في ھذا ا

.مؤسّستكم في ھذا الحدث الھامقیادات وممثلي آملین مشاركة 
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وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

علي الكمالي 
المدير العام



نبذة عن المؤتمر

السنوي أحـد أكبـر المعـارض التكنولوجیـة العالمیـة وذلـك 2015يأتي تنظیم ھذا المؤتمر السنوي تزامناً مع معرض جیتكس 
لتحول المؤسسي وتطوير حوكمة نظم الحكومـة والمـدن الذكیـة لتطـوير تجاوباً مع رؤية المؤسسات الحكومیة والخاصة نحو ا

دول المنطقة ومؤسساتھا، وترسیخ ثقافة التمّیز فـي عصـر التحـول الـذكي المتطـور كنمـاذج عالمیـة فـي تطبیـق الخـدمات 
ألبعاد اإلستراتیجیة لتطوير البنیة اإللكترونیة الذكیة وإللتقاء صنّاع القرار، المدراء والتنفیذيین، واإلطّالع على أحدث التطورات وا

التحتیة الذكیة بما يتناسب مع اإلستراتیجیات المستقبلیة للقطاعین الحكومي واألعمال، وتمكین دول المنطقة ومؤسساتھا 
.من تحقیق أعلى معدالت التنافسیة العالمیةً

2015أكتوبر 22-18دبي ، :مكان وتاريخ الحدث 
الحكومیة، الخاصة، الجامعات والمنظمات اإلقلیمیة والعالمیة:المؤسسات المشاركة 

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

www.datamatixgroup.com: يرجى مراجعة الموقع:برنامج المؤتمر

نقترح مشاركة كل من 

  الوكالء، الرؤساء والمدراء، والتنفیذيین
المدراء، التنفیذيین، وخبراء تقنیة المعلومات
 المسؤولین المعنیین بتطوير مشاريع الحكومة والخدمات اإللكترونیة
رة األنظمة وشبكات المعلومات واإلتصاالتالمسؤولین المعنیین بتطوير وإدا
عمداء وأساتذة الجامعات، الكلیات والمعاھد المتخصصة
 المھندسون، المبرمجون، ومحللي نظم المعلومات وقواعد البیانات
المطورين والمسؤولین عن األرشفة اإللكترونیة والتصديق اإللكتروني
ت المستشارين في قطاعات تكنولوجیا ونظم المعلوما

لماذا المشاركة في المؤتمر 

  عرض التجارب الناجحة للمؤسسات الحكومیة اإلقلیمیة والعالمیة
 بحث إستراتیجیات التحول المؤسّسي الذكي المتطور
اض النماذج الناجحة في إدارة البنیة التحتیة للحكومة والمدن الذكیةستعرإ
ة الذكیة وآلیات التطوير  بحث اإلستراتیجیات المناسبة ألھم تطبیقات الحكوم
إستعراض رؤية الحكومة الذكیة في تنفیذ أھدافھا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص
اإلطّالع علي نظم اإلدارة المبتكرة، وتطوير األداء عبر تطوير الخدمات الحكومیة الذكیة
  ترسیخ ثقافة التمیز وتطوير الكفاءات لقیادة التحول الذكي
ر متقدمة لنظم األداء المؤسسي وبناء حلول اإلدارة الذكیة إعداد معايی
 عقد الشراكات وإستكشاف المزيد من الفرص والشراكات المؤسّسیة
التواصل مع خبراء ومدراء تقنیة المعلومات اإلقلیمیة والدولیة، ووسائل اإلعالم
 المتطور عرض أحدث التطبیقات التكنولوجیة وإستراتیجیات التحول المؤسّسي الذكي
 دعم القیادات بالمنھجیة العلمیة والفكر اإلداري الحديث
 دعم القیادات بالمنھجیة العلمیة التكنولوجیة الحديثة وذلك لإلرتقاء باألداء المؤسّسي
العمل على بناء بیئة مستدامة تدعم تسويق الخدمات الحكومیة اإللكترونیة
مارسات في مجال الخدمات اإللكترونیة تبادل الخبرات والتجارب الدولیة في أفضل الم
التكنولوجیا   اإلستفادة من تبادل الخبرات بین صُناع القرار وخبراء
 بناء جسورالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص



رسوم التسجیل 

:تشمل دوالر للمشارك الواحد و-$3700U: اإلختیار األول

 لیالي5غرفة لمدة - أيام وإقامة فندقیة 5حضور المؤتمر لمدة

ومن الفندق إلى موقع المؤتمرتأمین وسائل النقل من وإلى المطار

:تشمل دوالر للمشارك الواحد و-$3400U: اإلختیار الثاني

 لیالي4غرفة لمدة - أيام وإقامة فندقیة 4حضور المؤتمر لمدة

 ومن الفندق إلى موقع المؤتمرمن وإلى المطارتأمین وسائل النقل

:تشمل دوالر للمشارك الواحد و-$3200U: اإلختیار الثالث

 لیالي 3غرفة لمدة - أيام وإقامة فندقیة 3حضور المؤتمر لمدة

ومن الفندق إلى موقع المؤتمرتأمین وسائل النقل من وإلى المطار

:تشمل ر  للمشارك الواحد ودوال-$2600U:اإلختیار الرابع

 غرفة لمدة لیلتان- حضور المؤتمر لمدة يومان  وإقامة فندقیة

ومن الفندق إلى موقع المؤتمرتأمین وسائل النقل من وإلى المطار

أيام5حضور المؤتمر لمدة :تشمل دوالر للمشارك الواحد و$2000US:  اإلختیار الخامس 
أيام4حضور المؤتمر لمدة :تشمل دوالر للمشارك الواحد و$1800US: اإلختیار السادس 

أيام3حضور المؤتمر لمدة :تشمل دوالر للمشارك الواحد و$1400US:اإلختیار السابع  
حضور المؤتمر لمدة يومان:تشمل دوالر للمشارك الواحد و$1000US:اإلختیار الثامن  

حضور المؤتمر لمدة يوم واحد:تشمل دوالر للمشارك الواحد و$600US:لتاسع اإلختیار ا

:جمیع الرسوم أعاله تشمل

شھادة حضور المؤتمر

 نسخة إلكترونیة–أوراق عمل المتحدثین

 إلخ ...لإلطالع وتحمیل الصور، الدراسات دخول حصري لمعرض المؤتمر

 الغداء+ فة القھوة ووجبات خفی+ وجبات اإلفطار

يرجى تأكید مواعید حجز الطیران:مالحظة 
التتحمل داتاماتكس أية نفقات بخالف ما تم ذكره أعاله

:عامةدات شاإر

اًلتسجیل مبكراءات اجرل إستكماورة إرـض
 لتسجیلء الغاإفي حاله أيام 7ء المؤتمر ب لمنظمة قبل بداللجنة غ ابالإيرجى
 خررك ألي مشاإلممكن نقلھا ان كة مرلمشاء الغاإفي حالة
المؤتمر من موقع المؤتمر عمل أوراق لسر لتحمیل اكین كلمة رتمنح للمشا

mwww.datamatixgroup.co:يرجى التكرم بإستكمال إجراءات التسجیل عبر 



مؤتمرلماذا مشاركة مؤسستكم كشريك إستراتیجي في ال

تطوير نماذج مام المؤسسات خالل المؤتمر لعرض وتقديم أھم ألفتح المجال " الشّريك اإلستراتیجي للمؤتمر"يأتي برنامج 
والمبادرات القائمة على أفضل اإلستراتیجیات تطوير الفكر المؤسسي الحديث، ولعرض أھموممارسات البنیة التحتیة الذكیة 

ودعم رؤية وتوجھات القیادات العلیا الحكومة الذكیة العالمیة مواكبة أحدث تطوارتفي إطار التقنیات التكنولوجیة المتطورة
. في المنطقة بھذا الشأن

ممیزات الشريك اإلستراتیجي للمؤتمر

 2015فرصة تسويقیة إقلیمیة وعالمیة حتى أكتوبر
   تقديم عرض ألفضل الممارسات من مؤسستكم خالل المؤتمر
شعار مؤسستكم كشريك إستراتیجي خالل للمؤتمرإدراج ووضع
 مؤسّسة إعالمیة وبوابات إلكترونیة عالمیة  50اإلستفادة من التغطیة اإلعالمیة والتسويقیة لــ
المؤسسة على جمیع المطبوعات والمواد اإلعالنیة الخاصة بالمؤتمر وضع شعار
المؤتمر  ترتیب لقاءات صحفیة وإعالمیة مع مسؤولي مؤسستكم أثناء
 الخاصة بمؤسستكم  ) كتیبات- ملصقات-مطويات -بروشورات (الحصول على مكان مخصص لعرض
فرصة للتحدث مع الحضور خالل المؤتمر وإستعراض إستراتیجیات عمل مؤسستكم أثناء المؤتمر
 الفتات"3عرض "banners1خاصة بمؤسستكم في قاعة المؤتمر بمساحةmx2m) (
 بطاقات لحضور المؤتمر وحفل الجائزة4تزويدكم بعدد

)حسب االتفاق(رسوم الشريك اإلستراتیجي 

:راتيجي في المؤتمرنؤكد موافقتنا على المشاركة كشريك إست
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