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راتیجيتكم كشريك استمشارك: الموضوع 
في خدمة المتعاملین"المؤسسي "سفراء التمیز ج مضمن برنا

ومواكبة المتعاملینخدمةتمیزمبادرات دعمفيالفعالةلمساھمتھالمؤسستكمالتقديربخالصنتوجهأننودبداية
تحقیقمنالمؤسساتلتمكینوذلكالتقنیاتالمؤسسي وتحديث نظم االبتكارورة المعرفةاإدتطوير ومارساتمأفضل ال

.عصر الحكومة والمدن الذكیةفيوالتمیزالعالمياالقتصادمنظومةفيالتنافسیةمعايیراستدامة

لتمیز خدمة المتعاملین في 15المؤتمربخصوص وتقديم عرض الشراكة االستراتیجیة تكممخاطبيشرفنا ھذا و
دوست ثانيفندق ب2016فبراير 3والذي يعقد فى لحكومة والمدن الذكیة بدول مجلس التعاون الخلیجيا

االرتقاء بمنظومة األداء الحكومي الذكي سبل يناقش أحدث إستراتیجیات تمیز العناية بخدمة المتعاملین وحیث بدبي
تمیز العناية بخدمة في مجال لممارسات العالمیة أفضل الخبرات وامناقشة والمتعاملینوإدارة عالقات والمتطور

.المتعاملین

تزامناً مع المؤتمر بتكريم المؤسسات والشخصیات الفائزة بجائزة الشرق كما سیقوم معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز
في إطار دعم في المؤسسات الحكومیة والمدن الذكیة والتي تأتيالمتعاملیناألوسط العاشرة لتمیز العناية بخدمة 

.وتكريم الممارسات المتمیزة في قطاعات العناية بخدمة المتعاملین

في ھذا في خدمة المتعاملین"المؤسسي "سفراء التمیز ج مراتیجي ضمن برناتكم كشريك استمشاركآملین 
ة المتعاملین منظومة تمیز العناية بخدمبخصوص الممارساتوأفضلمؤسستكماتإستراتیجیتقديمو،المؤتمر الھام

في مجاالت العناية بخدمة المتعاملین العالمیةالممارساتأفضلالتباحث حول والمجتمع واالعمال تواصل مع الوكیفیة 
.وتطوير المزايا التنافسیة واإلقتصادية للمنطقةظم الحكومة والمدن الذكیة في ظل ن
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وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير.

علي الكمالي
المدير العام



معلومات الحدث 

2016من  فبراير 3-دوست ثاني فندق دبي ، :  المكان وتاريخ الحدث
: المؤسسات الحكومیة وقطاع االعمال، الجامعات والمنظمات اإلقلیمیة والعالمیةالمؤسسات المشاركة

ء واصحاب القرار من المؤسسات والمنظمات اإلقلیمیة والعالمیة : الخبراالمتحدثون
مؤسسة إعالمیة إقلیمیة وعالمیة وبوابات ومواقع إلكترونیة راعیة   100: أكثر من التغطیة اإلعالمیة
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الرؤية اإلستراتیجیة للمؤتمر

واكبة أحدث مستجدات إدارة إنطالقاً من رؤية النھوض الشامل بمنظومة تمیز العناية بخدمة المتعاملین وم
عالقات المتعاملین في ظل تطورات منظومة أداء الحكومة والمدن الذكیة، تحرص المؤسسات العالمیة على 
الحفاظ على قدرتھا التنافسیة واالستدامة في ظل تطورات االقتصاد العالمي المتغیر وذلك من خالل التركیز 

اية لبناء القیمة المضافة وزيادة فرص النمو اإلستراتیجي، وذلك اإلستراتیجي على دعم ركائز التمیز في العن
تحقیقاً لألھداف المؤسسیة واالرتقاء بمنظومة األداء المؤسسي الذكي والمتطور، من خالل دعم تطبیق أحدث 
مبادرات تمیز خدمة المتعاملین ومواكبة أفضل الممارسات والتطوير المستمر في إدارة المعرفة ونظم االبتكار

استدامة معايیر التنافسیة في منظومة المؤسسي وتحديث التقنیات وذلك لتمكین المؤسسات من تحقیق
.االقتصاد العالمي والتمیز في عصر الحكومة والمدن الذكیة

جائزة تمیز العناية بخدمة المتعاملین 

تمیز العناية بخدمة منظومة تكرم الجائزة المؤسسات والشخصیات التي أسھمت بدور ملموس في تطوير 
المتعاملین ومواكبة أحدث مستجدات إدارة عالقات المتعاملین في ظل تطورات منظومة أداء الحكومة والمدن 

ھمت بنشر وبناء ثقافة تنافسیة التمیز والحلول المبتكرة التي تسھم في دعم النمو والمبادرات التي ساالذكیة 
االستراتیجي وذلك لتطوير المزايا التنافسیة لمنطقة الشرق األوسط ومؤسساتھا، حیث تركز على تقییم أداء 

على أھم المؤسسات في إدارة عالقات المتعاملین في ظل منظومة الحكومة والمدن الذكیة وتسلیط الضوء
االستراتیجیة وتحفیز جھود التطوير اإلنجازات التي تحققت وذلك دعماً لركائز التمیز في جمیع القطاعات

.االقتصادي الحديث واالرتقاء بمنظومة األداء الحكومي الذكي والمتطور

أھمیة مشاركة مؤسستكم

 ت العالمیةوالتقنیاعالقات المتعاملیناإلطالع على أحدث استراتیجیات إدارة
أحدث إستراتیجیات ابتكار الجیل القادم من خدمة المتعاملین الذكیة
إدارة البیانات الحكومیة الكبیرة ودورھا االستراتیجي في تطوير خدمات الحكومة الذكیة
 السمعة المؤسسیة  وإدارة أھم الممارسات  العالمیة في بناء
على الصعیدين اإلقلیمي والعالميالقرار صناعوالخبراء وتوجیھاتاالستفادة من آراء
 إدارة اإلبتكار في تطوير العناية بخدمة المتعاملین
 بخصوص إدارة عالقات المتعاملین والتقنیات العالمیة الفرص اإلستراتیجیةالقضايا وأفضل أھم مناقشة
 میة بخصوص إدارة عالقات المتعاملین والتقنیات العالأفضل الممارساتالتعرف على
ةیالحكومیاداتقالصناع القرار وكبار تحقیق اإللتقاء الُمثمر والفعال مع أھم

كل من:نقنرح مشاركة

الرؤساء، المدراء، الوكالء والتنفیذيین في المؤسسات الحكومیة وقطاع األعمال
القیادات والتنفیذيین من المؤسسات الحكومیة وقطاع األعمال
ادارات وأقسام خدمة المتعاملین، التخطیط  االستراتیجي وتقییم األداءالقیادات والتنفیذيین في
 المدراء والتنفیذيین في العالقات العامة، مراكز االتصال وشركات العالقات العامة واالستشارات
   المدراء والتنفیذيین في مراكز االتصال المؤسسي وخدمة المتعاملین
ترويج والقطاع االعالميالمدراء والتنفیذيین في التسويق وال
 قطاع تقنیه المعلوماتالتخطیط  االستراتیجي وتقییم األداء المدراء والتنفیذيین في
المؤسالمعنیین في ادارات وأقسام خدمة المتعاملین، التخطیط  االستراتیجي وتقییم األداء



الشراكة االستراتیجیة مع المؤتمر 

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

تعزيز بیئة األعمال ومواجھة والمؤسسات ذات الصلة لبناء جسور الحوار والتواصل بین قادة المؤسسات وذلك بھدف
تحديات التنافسیة للمنطقة.

أھمیة المشاركة كشريك إستراتیجي

المساھمة في مناقشة ودعم أھم قضايا التنمیة ودعم األحداث الرائدة في المنطقة
 للمؤتمر ترويج العالمة التجارية للشركاء االستراتیجیین خالل الحملة االعالمیة المصاحبة
المشاركین في المؤتمر والتواصل مع المؤسسات المشاركةولقاء صناع القرار والقادة الحكومیینفرصة ل
فرصة ممتازة للتسويق وعرض الخدمات والمنتجات من خالل المعرض المصاحب للمؤتمر
 نجازات التي تحققتاإلعرض رسالة مؤسستكم  وإستعراض أھم
العامة االقلیمیة والدولیة المؤتمر منصة لتكوين شبكة واسعة من العالقات

)حسب االتفاق: الرسوم (ممیزات الشريك اإلستراتیجي للمؤتمر

إدراج ووضع شعار مؤسستكم كشريك إستراتیجي خالل للمؤتمر
  2016فرصة تسويقیة إقلیمیة وعالمیة حتى فبراير
أولوية التواجد والتمثیل للمؤسسة (الشريك اإلستراتیجي) مع كبار الشخصیات
   عرض تقديمي ألفضل الممارسات من مؤسستكم خالل المؤتمر
 اإلستفادة من التغطیة اإلعالمیة والحمالت التسويقیة
المؤسسة على جمیع المطبوعات والمواد اإلعالنیة الخاصة بالمؤتمر وضع شعار
 كتیبات) الخاصة بمؤسستكم  -ملصقات-مطويات - موقع مخصص لعرض (بروشورات
دث مع الحضور خالل المؤتمر وإستعراض إستراتیجیات عمل مؤسستكم أثناء المؤتمرفرصة للتح
 الفتات" 2عرض"banners1خاصة بمؤسستكم في قاعة المؤتمر بمساحةmx2m) (
 بطاقات لحضور المؤتمر وحفل الجائزة2تزويدكم بعدد

المزايا اإلعالمیة
صحفیة والتغطیات االعالمیة المصاحبةعن الشراكة االستراتیجیة في األخبار الاالعالن
  ترتیب لقاءات صحفیة وإعالمیة مع مسؤولي مؤسستكم أثناء  إنعقاد المؤتمر


