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من 9 إىل 11 سبتمرب 2019

التقييم يف العرص الرقمي

 تعرف عىل:. 

تطورات املهنة يف أكرب الجهات الرائدة يف مجال التقييم. 
وسائل التقييم ومصادر البيانات. 

أحدث التغريات يف معايري التقييم ولوائحه. 
ورش عمل وفرص تدريبية يف تخصصات متعددة. 

احتساب ساعات خربة يف فرعي املنشآت االقتصادية واآلالت واملعدات. 

أضخم حدث دويل  يف مجال 

التقييم املهني 

www.icvpme.cominfo@icvpme.com
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املوقع واإلقامة

يقام املؤمتر يف مدينة أوكالند بالقرب من طريق (Upper Queen) يف منطقة مليئة باملطاعم واملحالت واملعارض الفنية التي 

متتد عىل طريق (Karangahape)، ومن املعامل الشهرية يف املنطقة متحف أوكالند وبرج سكاي ومعرض أوكالند الفني 

واملرسح الوطني. 

- خيارات أخرى لإلقامة:
(الحجز يكون مبارشة عن طريق الفندق)

فندق هيلتون أوكالند (5 نجوم)

الهاتف: 6499782000+ 

فندق السوفيتيل (5 نجوم)

الهاتف: 6493791860+

فندق ستامفورد بالزا (5 نجوم)

الهاتف: 6493098888+

فندق سكاي سيتي غراند هوتيل أوكالند (5 نجوم)

الهاتف: 6493636000+

83 طريق سيموندز، الصندوق الربيدي: 2771 

أوكالند 1010 نيوزيلندا- 

هاتف: 3795132 (9) 64+

فاكس: 3779367 (9) 64+

 cdakl.info@cordishotels.com :الربيد
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مكان املؤمتر:

www.icvpme.cominfo@icvpme.com



التسجيل والرسوم 

رسوم التسجيل املبكر (إىل 1 يونيو 2019)

رسوم التسجيل (من بعد 1 يونيو 2019) 

 دوالر أمریيك 

 دوالر أمریيك

طريقة التسجيل:

•

•

• 

كافة عمليات الدفع ستتم عرب بوابة دفع إلكرتونية آمنة.

www.icvpme.com التسجيل اآلن مفتوح عرب املوقع الرسمي

كافة رسوم التسجيل بالدوالر األمرييك.

يتحمل املسجلون رسوم البنك أو رسوم تحويل العمالت.ز •

رسوم حفل االستقبال للضيوف واملرافقين:

يتحمل الضيوف واملرافقني رسوم حضور حفل االستقبال والتي تبلغ 65 دوالر أمرييك للشخص. • 

رسوم حفل العشاء للضيوف واملرافقين:

•

معلومات هامة عن التسجيل:

تشمل رسوم التسجيل للمؤمتر حضور املؤمتر بأيامه الثالثة ودخول الجلسات وحضور مأدبة الغداء وحفل االستقبال وحفل العشاء 

والحصول عىل املنشورات واملرطبات. 
.

. (يتاح حفل االستقبال وحفل العشاء لكافة الضيوف واملرافقني برسوم إضافية). 

ICVPME
املؤمتر الدويل الحادي  عرش 
لتقييم اآلالت واملعدات    

20
19

. يتحمل الضيوف واملرافقين رسوم حضور حفل العشاء والتي تبلغ 135 دوالر أمرييك للشخص.

ال تشمل رسوم األشخاص املرافقني دخول جلسات املؤتمر أو الحصول عىل املنشورات.

www.icvpme.cominfo@icvpme.com



فرص الرعاية

يقدم املؤمتر فرص مميزة للمشاركة يف النقاشات العاملية املتعلقة بتقييم األصول الصناعية، وما تزال الفرصة متاحة لتقديم طلبات الرعاية. 

. مميزات رعاية املؤمتر:

املاليني. التعرف عىل أبرز املشاركني املحليني واإلقليمني والدوليني وكذلك املامرسني للمهنة والخرباء 
الرشاكات. مختلف  تعزيز العالمة التجارية وتكوين

العامل. أنحاء الحصول عىل آخر األخبار واملعلومات والتعرف عىل صانعي القرار يف أسرتاليا ومختلف 
والعاملية. األسرتالية تكوين عالقات هامة مع املهنيني يف األسواق 

العامل. فرصة التعرف عىل مامريس مهنة التقييم املحليني واملوجودين حول 
املهنية. والعالقات توسيع دائرة املعارف 

املهنة. املشاركة واإلسهام يف دعم نجاحات 

مستويات الرعاية

راعي بالتينيوم.

(USD$ 10,000) 

الفرص املتاحة: 1

راعي ذهبي 

(USD$ 5,000)

الفرص املتاحة: 3

راعي فيض 

(USD$ 2,000)

الفرص املتاحة: 3

. •

•

. •

. •

 •

.  •

•

. •

.

 إمكانية إحضار متحدث لتقديم عرض خالل الربنامج الرئييس للمؤمتر، والحصول عىل وقت مخصص خالل املؤمتر للتعريف بالجهة.

 وضع شعار الجهة يف موقع املؤمتر مع إرفاق رابط الصفحة الرئيسية ملوقعها.

 وضع شعار الجهة وذكرها ضمن قامئة الرعاة يف كافة منشورات املؤمتر وإصداراته. 

 وضع شعار الجهة وذكر مشاركتها يف ختامية الحدث عىل موقع املؤمتر. 

 وضع الفتتني (تقدمها الجهة) يف البهو الرئييس للمؤمتر ويف مناطق االسرتاحة.

 إظهار شعار الجهة خالل املؤمتر وعىل الالفتات وضمن العروض التقدميية. 

 وضع شعار الجهة يف اإلعالنات اإللكرتونية والتسويق.

 إضافة مطبوعات ومعلومات املنتجات التي توفرها الجهة إىل منشورات التسجيل الخاصة باملؤمتر. 

 الحصول عىل تسجيلني إضافيني لحضور املؤمتر ويشمل دخول الجلسات وحضور حفل االستقبال والعشاء. 

• وضع شعار الجهة يف موقع املؤمتر مع إرفاق رابط الصفحة الرئيسية ملوقعها. 

• وضع شعار الجهة وذكرها ضمن قامئة الرعاة يف كافة منشورات املؤمتر وإصداراته. 

• وضع شعار الجهة وذكر مشاركتها يف ختامية الحدث عىل موقع املؤمتر. 

  عرض املنشورات الدعائية يف منطقة االسرتاحة.

• إظهار شعار الجهة خالل املؤمتر وعىل الالفتات وضمن العروض التقدميية.

• وضع شعار الجهة يف اإلعالنات اإللكرتونية والتسويق. 

• إضافة مطبوعات ومعلومات املنتجات التي توفرها الجهة إىل منشورات التسجيل الخاصة باملؤمتر.

• الحصول عىل تسجيل إضايف واحد لحضور املؤمتر ويشمل دخول الجلسات وحفل االستقبال والعشاء.

.

.

\

.

.

.

.

• وضع العرض الرتويجي أو املواد الدعائية التي تقدمها الجهة خالل وجبة الغداء أو االسرتاحة. 

• وضع شعار الجهة عىل موقع املؤمتر مع إرفاق رابط للصفحة الرئيسية ملوقعها. 

• عرض املنشورات الدعائية يف منطقة االسرتاحة.

• إضافة مطبوعات ومعلومات املنتجات التي توفرها الجهة إىل منشورات التسجيل الخاصة باملؤمتر. 

.

تتيح فرصة رعاية املؤمتر للجهة الرتويج لخدماتها والوصول ألكرب عدد من املامرسني واملهنيني من كافة دول العامل يف مجال التقييم. 
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•

•

برنامج الرعاية املخصص (حسب التفاوض)
تتاح فرصة الحصول عىل برنامج رعاية مخصص للجهة مبا يناسب أهدافها.

الحصول عىل فرص الرعاية
info@icvpme.com لتقديم طلب لرعاية املؤمتر والبدء يف إجراءات الدفع، يُرجى التواصل مع املسؤول عن املؤمتر عرب

www.icvpme.cominfo@icvpme.com



اكتشف نيوزيلندا
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(The Emerald) بحرية الزمرد
تقع بحرية الزمرد يف حديقة تونغاريرو الوطنية يف نيوزيلندا، وتعترب من املنتزهات األكرث 

شعبية يف املنطقة لتمتعها باملناظر الطبيعية املذهلة واكتسابها لونا مميزا نتيجة تراكم 

املعادن يف قاعها، وتعد حديقة تونغاريرو الوطنية من أقدم الحدائق يف نيوزيلندا وأقرتها 

اليونيسكو كأحد املواقع الرتاثية العاملية.

(The Hobbiton) موقع فيلم
 The lord of the من املواقع املستخدمة يف سلسلة أفالم The Hobbiton يعد موقع فلم

rings ويقع يف وسط مزرعة عائلية وميكن للسياح الذهاب يف جولة حول املوقع ولكن 

يفضل الحجز املبكر للرحلة.

(Waitomo) كهف رساج الليل
يعد كهف رساج الليل أحد الكهوف املدهشة حول العامل ويقع يف الجزيرة الشاملية من 

نيوزيلندا، ويتميز هذا الكهف بإضاءة فريدة من نوعها تنتج من ديدان صغرية ذات طابع 

دا.  خاص وهي ال تعيش إال يف نيوزيالندا فقط، ويعترب أحد األماكن السياحية األكرث ارتيا

(Milford) مضيق ميلفورد
يعترب من أشهر الوجهات السياحية يف نيوزيلندا ويقع يف جنوب غرب الجزيرة الجنوبية، 

ويكرث يف هذه املنطقة الغابات املطرية شديدة الخرضة وطيور البطريق والحيتان والدالفني. 

(Franz Josef) جبل فرانز جوزيف الجليدي
يقع جبل فرانز جوزيف الجليدي يف الساحل الغريب من الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، 

ويعد من األماكن املفضلة التي تجذب السياح من كافة دول العامل، ويتم تنظيم رحالت 

لزيارة الجبل وتسلقه وقطع مسافات طويلة عىل التضاريس الجليدية.
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