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امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات

جــاءت فكــرة تنظيــم امللتقــى الســعودي لصناعــة االجتامعــات كمبــادرة مــن الربنامــج الوطنــي للمعــارض 
واملؤمتــرات والــذي تأســس مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم) 246( وتاريــخ 17 رجــب 1434 هـــ ويعمــل الربنامــج 
الوطنــي عــى تحقيــق رؤيــة امللتقــى بــأن يصبــح فعاليــة رائــدة عــى مســتوى الــرق األوســط، ونقطــة إلتقــاء 

ــة. ــات يف اململك ــة االجتامع ــؤويل صناع ــع مس ــة لجمي رئيس

ــة، وزارة  ــا وزارة الخارجي ــة، منه ــة والخاص ــات الحكومي ــن الجه ــة م ــة مجموع ــاركة ورعاي ــى مبش ــم امللتق ينظ
الداخليــة، وزارة التجــارة واالســتثامر، الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطنــي، أمانــة منطقــة الريــاض، مجلــس 
الغــرف الســعودية، الغرفــة التجاريــة الصناعيــة، باإلضافــة إىل رعايــة ومشــاركة كــربى رشكات صناعــة االجتامعــات 

ومــوردي صناعــة االجتامعــات يف اململكــة.

ويــأيت تنظيــم امللتقــى بعــد اعتــامد اللجنــة اإلرشافيــة للربنامــج الوطنــي للمعــارض و املؤمتــرات قــراراً يقــي 
بتطويــر املنتــدى الســعودي للمؤمتــرات و املعــارض و الــذي أقيــم يف دورتــه األوىل بنجــاح يف مدينــة جــدة 
ــاض  ــة الري ــة يف مدين ــدورة الثاني ــت ال ــرب 2013، وأقيم ــخ 3 - 4 نوفم ــة بتاري ــة املكرم ــة مك ــر منطق ــة أم برعاي
برعايــة صاحــب الســمو امللــي أمــر منطقــة الريــاض خــال الفــرة مــن 9 - 11 نوفمــرب 2014، والــدورة الثالثــة يف 
مدينــة الدمــام برعايــة صاحــب الســمو امللــي أمــر املنطقــة الرقيــة خــال الفــرة مــن 8اىل 10 نوفمــرب 2015، 
ــال  ــورة خ ــة املن ــة املدين ــر منطق ــي ام ــمو املل ــب الس ــة صاح ــورة برعاي ــة املن ــة يف املدين ــدورة الرابع وال

الفــرة مــن 19 اىل 21 فربايــر 2017م. 

املقدمة



املقدمة

وميكن تلخيص أهم نتائج الدورة الرابعة بالتايل:

بلغ عدد الحضور أكرث من 1027 مسؤول.. 1

إنعقد “يوم الجمعيات السعودي” لدورته الثالثة بحضور 150 مشاركاً.. 2

 إنعقد “لقاء قادة املستقبل” يف دورته الثانية. وسجل فيه 100 مشاركاً.. 3

شارك يف املنتدى )46( متحدثا، منهم )4( متحدثني دوليني.. 4

احتوى املنتدى عى 6 جلسات و 6 ورش عمل.. 5

شاركت أكرث من 40 رشكة يف املعرض املصاحب حيث بلغت مساحة املعرض اإلجاملية اكرث من 1500 مر مربع.. 6

أهداف امللتقى:

يهــدف امللتقــى إىل تعزيــز مكانــة اململكــة وجعلهــا مركــزاً جاذبــاً لصناعــة اإلجتاعــات مــا َسيســهم يف 

تنميــة اقتصــاد الوطــن.

ــراز  ــات، وإب ــة االجتامع ــة صناع ــال تنمي ــة يف مج ــارب الدولي ــن التج ــتفادة م ــة واالس ــل املعرف ــة إىل نق باإلضاف
أهميــة هــذا القطــاع ودوره يف تنميــة االقتصــاد بشــكل عــام والســياحة بشــكل خــاص، وتطويــر قــدرات املــاك 
ــم  ــل بينه ــوات التواص ــة قن ــعودية وتقوي ــات يف الس ــة االجتامع ــد يف صناع ــم والتوري ــى التنظي ــني ع والقامئ

ــا. ــتثامرات فيه ــم االس ــادة حج وزي

القيمة املضافة من تنظيم امللتقى:

زيادة كفاءة وفعالية مالك ومنظمي وموردي فعاليات االعامل باململكة مام يؤدي إىل:

خلق فرص عمل للشباب يف صناعة االجتامعات السعودية.. 1

زيادة العوائد املادية ملنظمي وموردي فعاليات االعامل.. 2

املساهمة يف رفع جودة فعاليات االعامل من خال نقل الخربات واكتساب املعرفة.. 3

تعزيز روح املنافسة بني منظمي فعاليات االعامل.. 4



الحضور واملشاركني

الحضور املستهدف للملتقى:

• الجهات الرقابية والتريعية صناعة االجتامعات باململكة.

• منظمي صناعة االجتامعات باململكة ودول الخليج.

• موردي صناعة االجتامعات باململكة ودول الخليج.

• مدراء منشآت فعاليات األعامل يف اململكة.

• مدراء العاقات العامة يف القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية والخاصة باململكة.

• منظمي الرحات السياحية ووكاالت السفر يف اململكة.

• مدراء مراكز التدريب يف اململكة.

• األكادمييون يف الجامعات السعودية )تخصص: سياحة، إدارة، تسويق، اقتصاد(.

• مدراء الفنادق يف اململكة ومدراء املناسبات فيها.

• رشكات الدعاية واإلعان والعاقات العامة يف اململكة الكبرة واملهتمة.

• مسؤويل الجمعيات املهنية واألكادميية والصحية باململكة.

• مسؤويل اللجان الوطنية واملحلية يف الغرف التجارية والصناعية باململكة.

• رشكات الطران العاملة يف اململكة.

املحاور الرئيسية للملتقى ومواضيع النقاش:

مستقبل مراكز املعارض واملؤمترات باململكة.. 1

دور صناعة االجتامعات يف تحقيق رؤية اململكة 2030.. 2

اجتمع يف اململكة العربية السعودية.. 3

األنظمة والتنظيامت وتكامل القطاعني العام والخاص يف صناعة االجتامعات السعودية.. 4

تطوير املوارد البرية يف صناعة االجتامعات السعودية.. 5



الحضور واملشاركني

توزيع الحضور لسنة 2018:

العماء املشرين لخدمات رشكات تنظيم صناعة االجتامعات.. 1

منظمي فعاليات األعامل.. 2

مسؤويل الهيئة العامة للسياحة والراث الوطني.. 3

مسؤويل الجمعيات املهنية والطبية والعلمية.. 4

العاملني يف الجهات الحكومية.. 5

مودرين الخدمات لصناعة االجتامعات.. 6

العاملني يف الجامعات السعودية.. 7

العاملني يف منشآت فعاليات األعامل )املراكز أو الفنادق(.. 8

اإلعاميون.. 9

مسؤويل الربنامج الوطني للمؤمترات واملعارض.. 10

طاب الجامعات.. 11

جلسات تعليميّة:

إدارة األمن والسامة يف صناعة االجتامعات. 1

مهارات اإلخراج يف صناعة االجتامعات. 2

مهارات إدارة املشاريع يف صناعة االجتامعات. 3

احراف تصاميم مخرجات صناعة االجتامعات. 4

إدارة التواصل واإلعام يف صناعة االجتامعات. 5

تجهيزات الضيافة واالقامة يف الفنادق. 6

البوابة االلكرونية للربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات. 7

املتحدثون يف صناعة االجتامعات. 8



يوم الجمعيات السعودي

الغرض من إقامة يوم الجمعيات السعودي:

تطويــر قــدرات الجمعيــات املهنيــة، العلميــة والطبيــة يف اململكــة، ليصبــح لديهــم القــدرة عــى تنظيــم 
إجتامعــات ومؤمتــرات متميــزة، ولتمكينهــم مــن بنــاء الــراكات مــع نظرائهــم يف الجمعيــات الدوليــة، لتحقيــق 

ــة. ــة إىل اململك ــرات الدولي ــذب املؤمت ــاح يف ج النج

الحضور املستهدف ليوم الجمعيات السعودي:

ــة،  ــات املهني ــني يف إدارة الجمعي ــؤولني العامل ــن واملس ــاء التنفيذي ــاء والرؤس ــس اإلدارة، واألمن ــاء مجال أعض
ــني. ــى واإلعامي ــة للملتق ــركات الراعي ــة وال ــة يف اململك ــة، والطبي والعلمي

املشاركون يف “يوم الجمعيات السعودي”:

ميكنهم مواصلة املشاركة يف كافة أعامل امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات.

يوم الجمعيات السعودي



صناعة االجتاعات

قطاع صناعة االجتامعات يف اململكة العربية السعودية:

متثــل اململكــة العربيــة الســعودية قــوة اقتصاديــة يف منطقــة الــرق األوســط انطاقــاً مــن كونهــا أكــرب مصــدر 
للنفــط يف العــامل. وتتمتــع مبســاحة واســعة، وعــدد الســكان كبــر بحيــث يتجــاوز ال 30 مليــون نســمة، وهــي 
مهــد اإلســام ومحــط أنظــار العــامل وقبلتهــم ومســقط رأس العــرب. وتســعى الدولــة دامئــا يف خططهــا 
ــاص  ــاع الخ ــو القط ــم من ــادي، ودع ــا االقتص ــادر إنتاجه ــع مص ــة وتنوي ــدة االقتصادي ــع القاع ــة إىل تنوي التنموي
ــباب  ــة للش ــرص الوظيفي ــر الف ــي، وتوف ــاد الوطن ــي لاقتص ــورد رئي ــط كم ــى النف ــامد ع ــص االعت ــدف تقلي به
الســعودي عــن طريــق تعزيــز مســاهامت القطــاع الخــاص، واســتقطاب رؤوس األمــوال األجنبيــة لدعــم املشــاريع 
االســتثامرية. وكذلــك ترغــب اململكــة يف تعزيــز موقعهــا التنافــي بــن دول العــامل، لــذا فهــي تعــد التنميــة 

ــياً. ــراتيجياً أساس ــاراً اس ــتدامة خي املس

تشــهد اململكــة منــواً ملحوظــاً يف صناعــة االجتامعــات، ويعــود ذلــك إىل النهضــة االقتصاديــة والعمرانيــة التــي 
تشــهدها، وتوفــر املرافــق والخدمــات والبنيــة التحتيــة املناســبة. وميثــل قطــاع صناعــة االجتامعــات حيــزاً مهــاً 
ــاق  ــإن إنف ــورة، ف ــة املن ــارة املدين ــرة وزي ــج والعم ــات الح ــتثنينا رح ــإذا اس ــة، ف ــوق الســياحي باململك يف الس
ــائح  ــون س ــن 3.5 ملي ــرث م ــوم أك ــة. ويق ــياحة يف اململك ــاميل الس ــن إج ــن % 20 م ــرث م ــل أك ــامل ميث ــياح األع س
ــن  ــرث م ــة أك ــد يف اململك ــك يوج ــال. وكذل ــار ري ــاوز 9 ملي ــاق تتج ــدالت إنف ــرات مبع ــارض واملؤمت ــور املع بحض
1000 منشــأة مهيــأة للمعــارض واملؤمتــرات واالجتامعــات، وأكــرث مــن 2000 منظــم معــارض ومؤمتــرات مرخــص. 
ــاً،  ــواً ملحوظ ــهد من ــه يش ــدويل، إال أن ــتوى ال ــى املس ــاً ع ــتقراراً عام ــهد إس ــاع يش ــذا القط ــن أن ه ــم م وبالرغ

ــة ــداً يف منطق ومتصاع

الخليــج العــريب، ومنطقــة الــرق األوســط، ويعــود ذلــك إىل النهضــة االقتصاديــة والحضاريــة التــي تشــهدها 
املنطقــة، وتوفــر املرافــق والخدمــات والبنيــة التحتيــة املناســبة. ونظــراً ألهميــة قطــاع صناعــة االجتامعــات يف 
تنميــة اقتصــاد اململكــة، فقــد أولــت الدولــة هــذا القطــاع االقتصــادي اهتاممــاً خاصــاً، ويعــد قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم)246( بتاريــخ 17 رجــب 1434 هـــ بتحويــل اللجنــة الدامئــة للمعــارض واملؤمتــرات إىل برنامــج وطنــي للمعــارض 
واملؤمتــرات داللــة عــى اهتــامم الدولــة بتنميــة هــذا القطــاع االقتصــادي املهــم، والتــي يف النهايــة ســتؤدي 
إىل املســاهمة يف تنويــع القاعــدة االقتصاديــة، بهــدف تقليــص االعتــامد عــى النفــط مــورداً رئيســاً لاقتصــاد 

الوطنــي.



املنظمون

مقدمة عن الربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات:
ــادر  ــم  246 الص ــر رق ــوزراء املوق ــس ال ــرار مجل ــى ق ــاًء ع ــرات بن ــارض واملؤمت ــي للمع ــج الوطن ــس الربنام تأس
بتاريــخ 17 رجــب1434 هـــ القــايض بتحويــل اللجنــة الدامئــة للمعــارض واملؤمتــرات املشــكلة باألمر الســامي الكريم 
ــرات”.  ــارض واملؤمت ــي للمع ــج الوطن ــم “الربنام ــي باس ــج وطن ــخ 13 / 11 / 1431 هـــ إىل برنام / 7863( م ب ) بتاري
وتضمــن قــرار مجلــس الــوزراء تشــكيل لجنــة إرشافيــة عــى الربنامج برئاســة ســمو رئيــس الهيئــة العامة للســياحة 
ــارة  ــة ووزارة التج ــة ووزارة املالي ــة ووزارة الداخلي ــة والقروي ــؤون البلدي ــة وزارة الش ــي، وعضوي ــراث الوطن وال
واإلســتثامر وعضويــن مــن الــركات العاملــة يف صناعــة االجتامعــات الســعودية بهــدف تطويــره وتنظيمه بشــكل 
كامــل، والعمــل عــى تنميتــه، وتعزيــز دوره يف االقتصــاد الوطنــي، وزيــادة فعاليتــه، وتذليــل عوائــق منــوه، مبــا 

يتفــق مــع املكانــة الائقــة للمملكــة.

ــر  ــراً لتطوي ــزاً كب ــاً، وحاف ــاراً مثالي ــًة وخي ــوًة مهم ــرات خط ــارض واملؤمت ــي للمع ــج الوطن ــيس الربنام ــرب تأس يعت
وترسيــع منــو قطــاع صناعــة االجتامعــات باململكــة. وســيكون هــذا الربنامــج الراعــي األول لقطــاع صناعــة 
االجتامعــات يف اململكــة، ولــه الــدور املركــزي يف اإلرشاف عــى  قطــاع صناعة االجتامعــات باململكــة وتطويره.

أهداف الربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات:
ــعودية،  ــات الس ــة اإلجتامع ــر صناع ــداً يف تطوي ــاً رائ ــرات برنامج ــارض واملؤمت ــي للمع ــج الوطن ــون الربنام “أن يك
ــة  ــروف النظامي ــة الظ ــر وتهيئ ــراتيجية يف تطوي ــج االس ــداف الربنام ــن أه ــة”. تكم ــه وانتاجي ــرث فاعلي ــح أك ليصب
القامئــة لتشــجيع اإلســتثامرات يف صناعــة االجتامعــات يف اململكــة، والعمــل عــى تطويــر مراكــز ومــدن فعاليات 
ــر  ــر املعاي ــة، وتطوي ــودة عالي ــرة وذات ج ــامل كب ــات أع ــة فعالي ــى إقام ــة ع ــدرات اململك ــز ق ــامل لتعزي األع
ــة  ــات القيم ــر املعلوم ــات، وتوف ــة اإلجتامع ــودة صناع ــي بج ــة للرق ــات باململك ــة االجتامع ــة يف صناع الخدمي
ــاهمتها  ــبة مس ــات، ونس ــة االجتامع ــن صناع ــة م ــة الناتج ــار االقتصادي ــاس اآلث ــتفيدين، وقي ــتثمرين واملس للمس
مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل، وتوفــر الفــرص الوظيفيــة، وتطويــر املــوارد البريــة )الســعودية( لتصبــح مــن 
مصــادر الدعــم األساســية يف  صناعــة االجتامعــات، واســتقطاب معــارض ومؤمتــرات متميــزة تســهم يف تطويــر 
القطاعــات االقتصاديــة والخدميــة يف اململكــة وإبــراز مكانــة اململكــة عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل.

مجموعة املختص - أكزيكون الدولية
منــذ عــام 1990م، كانــت ومــا زالــت الرائــدة يف تنظيــم وإدارة املؤمتــرات واملعــارض العربيــة، مع هدف أســايس 
هــو املســاهمة يف تطويــر وتعزيــز صناعــة اإلجتامعــات يف العــامل العــريب، وبالتــايل التأســيس لقواعــد عمــل 

ــر عاملية. مبعاي

عملــت مجموعــة املختــص – أكزيكــون منــذ التأســيس عــى توســيع رقعــة تنظيــم مشــاريعها إىل مختلــف الــدول 
ــة  ــرات العلمي ــث إلدارة املؤمت ــد والحدي ــط الجي ــاع التخطي ــرب اتب ــة، ع ــدول األجنبي ــض ال ــم إىل بع ــن ث ــة، وم العربي

واملعــارض املتخصصــة، مــع الســعي املســتمر لتحســني الجــودة والقيمــة املضافــة لــكل حــدث. 

ــا  ــه فيه ــع ثقت ــد وض ــرات ق ــارض واملؤمت ــي للمع ــج الوطن ــأن الربنام ــون، ب ــص - أكزيك ــة املخت ــر مجموع وتفتخ
وعقــد معهــا اتفاقيــة تنظيــم “املنتــدى الســعودي للمؤمتــرات واملعــارض” لألعــوام 2014 ، 2015 ، 2017، 

ويقــوم بالتجهيــز لتنظيــم امللتقــى الســعودي لصناعــة االجتامعــات يف عــام 2018. 
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املعرض

exhibit@saudimic.com

معرض صناعة االجتامعات:

يصاحــب  امللتقــى الســعودي لصناعــة االجتامعــات معرضــاً تشــارك فيــه نخبــة كــربى الــركات العاملــة يف صناعة 
االجتامعــات  وكذلــك العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة املعنيــة بهــذا املجال.

ــة  ــة يف صناع ــة العامل ــركات الخاص ــات ال ــدرات وإمكاني ــربات وق ــى خ ــوء ع ــليط الض ــرض إىل تس ــدف املع يه
االجتامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية، عــرب عــرض الخدمــات وآخــر اإلبتــكارات والحلــول التــي تّســهل عــى 
ــال،  ــذا املج ــادة يف ه ــزز الري ــا يع ــات مب ــم صناعةاالجتامع ــم وتنظي ــذ، تصمي ــة تنفي ــذه الصناع ــن يف ه العامل
وإبــراز أهميــة هــذه الصناعــة ودوره يف تنميــة االقتصــاد بشــكل عــام والســياحة بشــكل خــاص باململكــة العربيــة 

ــعودية. الس

وقــد تــم مراعــاة تقســيم املعــرض اىل عــدة فئــات تخــدم كافــة الرائــح يف قطــاع صناعــة االجتامعــات، وقــد تــم 
توزيــع اقســام املعــرض عــى النحــو التــايل:

1. التقنية وبرامج إدارة التسجيل واملواقع اإللكرونية.
2. أنظمة العرض واالضاءة والصوت.

3. املوردين )الرجمة، صناعة املعارض، الطباعة، الهدايا(.
4. منظمي فعاليات األعامل.

5. الجمعيات.
6. القطاع الحكومي.

7. سياحة االعامل.
8. اإلعام و شبكات التواصل االجتامعي.

وميكــن الحصــول عــى املزيــد مــن التفاصيــل حــول املشــاركة يف املعــرض مــن خــال التواصــل بالربيــد 
عــى: اإللكــروين 
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قاعة امللك فيصل للمؤمترات - فندق انرتكونتيننتال الرياض - اململكة العربية السعودية

برعاية
العزيز بن عبد  السمو املليك األمري سلطان بن سلامن  صاحب 

الوطني  والرتاث  للسياحة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
واملؤمترات للمعارض  الوطني  للربنامج  اإلرشافية  اللجنة  رئيس 
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BOOTHS

WWW.SAUDIMIC.COM

تنظيماإلرشاف  والرشاكة اإلسرتاتيجيّةالرشيك الرئييس
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مخطط املعرض

BOOTH COSTتكلفة الجناح

 )3x4m(25,000ريال سعودي
 )3x3m(20,000ريال سعودي


