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سـوف يتـم تنظيـم املؤتمـر العـرون مـن قبـل دائـرة األرايض واألمـاك يف دبـي بالتعاون مـع منظمة   �

)IPRA-CINDER( املختصـة بالتسـجيل العقـاري يف العالـم

وسـيعقد املؤتمـر يف 22 فربايـر و 23 و 24 و 2016 يف دبـي، يف فنـدق ريتز كارلتون فنـدق جمريا بيتش  �

ريزيدنـس دبـي، وحفل اسـتقبال سـوف يكون يف املوافـق 21 فرباير  يف بيت الشـيخ سـعيد آل مكتوم 

اللغات الرسمية للمؤتمر هي: العربية، اإلنجليزية واإلسبانية و الربتغالية �

1. العنوان األول : السجالت العقارية.. نتاج للبيانات

اسـتخدام )وسـوء االسـتخدام( بيانات السـجل العقاري. ما هي البيانات املسـتخدمة؟ كيـف يتم نرها؟ 

كيـف تـوازن الـدول بـن توفـري البيانـات وشـفافيتها و بـن قابليـة نرهـا للعامة مـن جهـة وحماية 

الخصوصيـة من جهـة أخرى. ضخامـة البيانـات والتسـجيل العقاري

2. العنوان الثاني: التسجيل العقاري الذكي يف املدينة الذكية 

نقـل امللكيـة / تأثري التحـول االلكرتوني والذكـي للعقارات عىل املسـجلن. يف أي مرحلة يصبح التسـجيل 

العقـاري عمـل قانوني ملـزم؟ كيف يتغري القانـون ليواكب تطـورات  التكنولوجيا؟ دور مسـجيلّ األرايض 

يف سـن القوانن.

بالنسـبة للراغبـن لعـرض أو تقديـم أوراقهم يف املؤتمـر  أو األكاديميـن الذين يريدون نـر  أوراقهم يف  �

كتـاب املؤتمـر عليهـم بتقديـم النبـذات األوىل )  700 كلمة اقـى ( و ينبغي عـىل النبـذة  أن تتناول أحد 

محـوري املؤتمر.

يمكن أن تقدم  النبذات األولية باللغات الرسمية األربع للمؤتمر. �



سـوف تتـم مراجعة النبـذات االولية مـن قبل اللجنـة الفنيـة للمؤتمر حيث سـوف يتم اضافـة اقرتاحات  �

و ماحظـات وتعليقـات لتعديـل النبـذة األوليـة وسـيتم أيضـاَ وضع مـؤرشا تقريبيـا لعـدد الصفحات 

النهائية. للورقـة 

بعـد قبـول النبـذات األولية، ينبغـي أن تقدم ورقة النـص الكاملة والعـرض التقديمي  ويمكـن أن تكون بأي  �

لغـة مـن اللغات الرسـمية األربع للمؤتمـر لكن يجب عىل النبـذة النهائي أن تكـون باللغـة اإلنجليزية فقط.

إذا تـم ارسـال األوراق املطلـوب بعـد التواريـخ املذكـورة أدنـاه، ال يمكن أن نضمـن شـمولها يف املؤتمر.  �

ويمكـن أيضـا إزالـة األوراق التي ال تسـتخدم ماحظـات اللجنـة الفنية .

يجب تحميل و ارسال النبذات واألوراق من خال املوقع الرسمي. �

تصميم ورقة  النص الكاملة عىل النحو التايل : �

ال تزيد عن 30 صفحة.ـ 

املسافة بن السطور 1.5 ـ 

نوع الخط Times New Romanـ 

حجم خط الطباعة 12 ـ 

يجـب أن يتـم تطبيـق نفس الخط عـىل كل النص بما يشـمل ) االقتباسـات ، بمـا يف ذلك املاحظـات وقائمة ـ 

املراجع(.

أوراق العمـل يجـب ان تكـون باللغات الرسـمية للمؤتمر ولكـن يجب أن تكـون النبذة النهائـي باللغة ـ 

اإلنجليزية.

التواريخ الرئيسية هي: �

1. املوعد النهائي لتقديم النبذات االولية ، 15 أكتوبر )الخميس(.

2. ماحظات اللجنة لألوراق و التواصل مع املسجلن ، 15 نوفمرب )األحد(.

3. آخر موعد لتقديم النص الكامل لألوراق ، 15 يناير )الجمعة(.

ملزيد من املعلومات: 

www.cinderdubai2016.com :يرجى زيارة املوقع الرسمي

info@ cinderdubai2016.com :أو التواصل معنا عىل


