ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﳌﻠﻲﻜ اﻷﻣﺮﻴ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﺎﻤن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﱰاث اﻟﻮﻃﻨﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﴍاﻓﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرض واﳌﺆﻤﺗﺮات

 4 - 2ﺟﺎﻤدى اﻵﺧﺮة  1439اﳌﻮاﻓﻖ  20 - 18ﻓﱪاﻳﺮ  2018ﻗﺎﻋﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﻠﻤﺆﻤﺗﺮات  -ﻓﻨﺪق اﻧﱰﻛﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل اﻟﺮﻳﺎض

دﻋﻮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ANNOUNCEMENT
اﻟﴩﻳﻚ اﻟﺮﺋﻴﴘ

اﻹﴍاف
واﻟﴩاﻛﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠ ّﻴﺔ

اﻟﴩﻳﻚ اﻻﻛﺎدﻤﻳﻲ

ﺗﻨﻈﻴﻢ

SAUDIMIC.COM
sema.edu.sa

املقدمة
امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات
جــاءت فكــرة تنظيــم امللتقــى الســعودي لصناعــة االجتامعــات كمبــادرة مــن الربنامــج الوطنــي للمعــارض
واملؤمتــرات والــذي تأســس مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم(  )246وتاريــخ  17رجــب  1434هـــ ويعمــل الربنامــج
الوطنــي عــى تحقيــق رؤيــة امللتقــى بــأن يصبــح فعاليــة رائــدة عــى مســتوى الــرق األوســط ،ونقطــة إلتقــاء
رئيســة لجميــع مســؤويل صناعــة االجتامعــات يف اململكــة.
ينظــم امللتقــى مبشــاركة ورعايــة مجموعــة مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة ،منهــا وزارة الخارجيــة ،وزارة
الداخليــة ،وزارة التجــارة واالســتثامر ،الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطنــي ،أمانــة منطقــة الريــاض ،مجلــس
الغــرف الســعودية ،الغرفــة التجاريــة الصناعيــة ،باإلضافــة إىل رعايــة ومشــاركة كــرى رشكات صناعــة االجتامعــات
ومــوردي صناعــة االجتامعــات يف اململكــة.
ويــأيت تنظيــم امللتقــى بعــد اعتــاد اللجنــة اإلرشافيــة للربنامــج الوطنــي للمعــارض و املؤمتــرات قــرارا ً يقــي
بتطويــر املنتــدى الســعودي للمؤمتــرات و املعــارض و الــذي أقيــم يف دورتــه األوىل بنجــاح يف مدينــة جــدة
برعايــة أمــر منطقــة مكــة املكرمــة بتاريــخ  4 - 3نوفمــر  ،2013وأقيمــت الــدورة الثانيــة يف مدينــة الريــاض
برعايــة صاحــب الســمو امللــي أمــر منطقــة الريــاض خــال الفــرة مــن  11 - 9نوفمــر  ،2014والــدورة الثالثــة يف
مدينــة الدمــام برعايــة صاحــب الســمو امللــي أمــر املنطقــة الرشقيــة خــال الفــرة مــن 8اىل  10نوفمــر ،2015
والــدورة الرابعــة يف املدينــة املنــورة برعايــة صاحــب الســمو امللــي امــر منطقــة املدينــة املنــورة خــال
الفــرة مــن  19اىل  21فربايــر 2017م.

املقدمة
وميكن تلخيص أهم نتائج الدورة الرابعة بالتايل:
1.1بلغ عدد الحضور أكرث من  1027مسؤول.
2.2إنعقد “يوم الجمعيات السعودي” لدورته الثالثة بحضور  150مشاركاً.
 3.3إنعقد “لقاء قادة املستقبل” يف دورته الثانية .وسجل فيه  100مشاركاً.
4.4شارك يف املنتدى ( )46متحدثا ،منهم ( )4متحدثني دوليني.
5.5احتوى املنتدى عىل  6جلسات و  6ورش عمل.
6.6شاركت أكرث من  40رشكة يف املعرض املصاحب حيث بلغت مساحة املعرض اإلجاملية اكرث من  1500مرت مربع.

أهداف امللتقى:

سيســهم يف
يهــدف امللتقــى إىل تعزيــز مكانــة اململكــة وجعلهــا مركــزاً جاذب ـاً لصناعــة اإلجتامعــات مــا َ
تنميــة اقتصــاد الوطــن.
باإلضافــة إىل نقــل املعرفــة واالســتفادة مــن التجــارب الدوليــة يف مجــال تنميــة صناعــة االجتامعــات ،وإبــراز
أهميــة هــذا القطــاع ودوره يف تنميــة االقتصــاد بشــكل عــام والســياحة بشــكل خــاص ،وتطويــر قــدرات املــاك
والقامئــن عــى التنظيــم والتوريــد يف صناعــة االجتامعــات يف الســعودية وتقويــة قنــوات التواصــل بينهــم
وزيــادة حجــم االســتثامرات فيهــا.

القيمة املضافة من تنظيم امللتقى:
زيادة كفاءة وفعالية مالك ومنظمي وموردي فعاليات االعامل باململكة مام يؤدي إىل:
1.1خلق فرص عمل للشباب يف صناعة االجتامعات السعودية.
2.2زيادة العوائد املادية ملنظمي وموردي فعاليات االعامل.
3.3املساهمة يف رفع جودة فعاليات االعامل من خالل نقل الخربات واكتساب املعرفة.
4.4تعزيز روح املنافسة بني منظمي فعاليات االعامل.

الحضور واملشاركني
الحضور املستهدف للملتقى:

• الجهات الرقابية والترشيعية صناعة االجتامعات باململكة.
• منظمي صناعة االجتامعات باململكة ودول الخليج.
• موردي صناعة االجتامعات باململكة ودول الخليج.
• مدراء منشآت فعاليات األعامل يف اململكة.
• مدراء العالقات العامة يف القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية والخاصة باململكة.
• منظمي الرحالت 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 واإلعالن والعالقات العامة يف اململكة الكبرية واملهتمة.
• مسؤويل الجمعيات املهنية واألكادميية والصحية باململكة.
• مسؤويل اللجان الوطنية واملحلية يف الغرف التجارية والصناعية باململكة.
• رشكات الطريان العاملة يف اململكة.

املحاور الرئيسية للملتقى ومواضيع النقاش:
1.1مستقبل مراكز املعارض واملؤمترات باململكة.

2.2دور صناعة االجتامعات يف تحقيق رؤية اململكة .2030
3.3اجتمع يف اململكة العربية السعودية.
4.4األنظمة والتنظيامت وتكامل القطاعني العام والخاص يف صناعة االجتامعات السعودية.
5.5تطوير املوارد البرشية يف صناعة االجتامعات السعودية.

الحضور واملشاركني
توزيع الحضور لسنة :2018

1.1العمالء املشرتين لخدمات رشكات تنظيم صناعة االجتامعات.
2.2منظمي فعاليات األعامل.
3.3مسؤويل الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني.

4.4مسؤويل الجمعيات املهنية والطبية والعلمية.
5.5العاملني يف الجهات الحكومية.
6.6مودرين الخدمات لصناعة االجتامعات.
7.7العاملني يف الجامعات السعودية.
8.8العاملني يف منشآت فعاليات األعامل (املراكز أو الفنادق).
9.9اإلعالميون.
1010مسؤويل الربنامج الوطني للمؤمترات واملعارض.
1111طالب الجامعات.

جلسات تعليميّة:

1.1إدارة األمن والسالمة يف صناعة االجتامعات
2.2مهارات اإلخراج يف صناعة االجتامعات
3.3مهارات إدارة املشاريع يف صناعة االجتامعات

4.4احرتاف تصاميم مخرجات صناعة االجتامعات
5.5إدارة التواصل واإلعالم يف صناعة االجتامعات
6.6تجهيزات الضيافة واالقامة يف الفنادق
7.7البوابة االلكرتونية للربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات
8.8املتحدثون يف صناعة االجتامعات

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
النجــاح يف جــذب املؤمتــرات الدوليــة إىل اململكــة.

الحضور املستهدف ليوم الجمعيات السعودي:
أعضــاء مجالــس اإلدارة ،واألمنــاء والرؤســاء التنفيذيــن واملســؤولني العاملــن يف إدارة الجمعيــات املهنيــة،
والعلميــة ،والطبيــة يف اململكــة والــركات الراعيــة للملتقــى واإلعالميــن.

املشاركون يف “يوم الجمعيات السعودي”:
ميكنهم مواصلة املشاركة يف كافة أعامل امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات.

يوم الجمعيات السعودي

صناعة االجتامعات
قطاع صناعة االجتامعات يف اململكة العربية السعودية:
متثــل اململكــة العربيــة الســعودية قــوة اقتصاديــة يف منطقــة الــرق األوســط انطالقـاً مــن كونهــا أكــر مصــدر
للنفــط يف العــامل .وتتمتــع مبســاحة واســعة ،وعــدد الســكان كبــر بحيــث يتجــاوز ال  30مليــون نســمة ،وهــي
مهــد اإلســام ومحــط أنظــار العــامل وقبلتهــم ومســقط رأس العــرب .وتســعى الدولــة دامئــا يف خططهــا
التنمويــة إىل تنويــع القاعــدة االقتصاديــة وتنويــع مصــادر إنتاجهــا االقتصــادي ،ودعــم منــو القطــاع الخــاص
بهــدف تقليــص االعتــاد عــى النفــط كمــورد رئيــي لالقتصــاد الوطنــي ،وتوفــر الفــرص الوظيفيــة للشــباب
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
املســتدامة خيــارا ً اســراتيجياً أساســياً.
تشــهد اململكــة منــوا ً ملحوظـاً يف صناعــة االجتامعــات ،ويعــود ذلــك إىل النهضــة االقتصاديــة والعمرانيــة التــي
تشــهدها ،وتوفــر املرافــق والخدمــات والبنيــة التحتيــة املناســبة .وميثــل قطــاع صناعــة االجتامعــات حيــزا ً مه ـاً
يف الســوق الســياحي باململكــة ،فــإذا اســتثنينا رحــات الحــج والعمــرة وزيــارة املدينــة املنــورة ،فــإن إنفــاق
ســياح األعــال ميثــل أكــر مــن  20 %مــن إجــايل الســياحة يف اململكــة .ويقــوم أكــر مــن  3.5مليــون ســائح
بحضــور املعــارض واملؤمتــرات مبعــدالت إنفــاق تتجــاوز  9مليــار ريــال .وكذلــك يوجــد يف اململكــة أكــر مــن
 1000منشــأة مهيــأة للمعــارض واملؤمتــرات واالجتامعــات ،وأكــر مــن  2000منظــم معــارض ومؤمتــرات مرخــص.
وبالرغــم مــن أن هــذا القطــاع يشــهد إســتقرارا ً عامــاً عــى املســتوى الــدويل ،إال أنــه يشــهد منــوا ً ملحوظــاً،
ومتصاعــدا ً يف منطقــة
الخليــج العــريب ،ومنطقــة الــرق األوســط ،ويعــود ذلــك إىل النهضــة االقتصاديــة والحضاريــة التــي تشــهدها
املنطقــة ،وتوفــر املرافــق والخدمــات والبنيــة التحتيــة املناســبة .ونظــرا ً ألهميــة قطــاع صناعــة االجتامعــات يف
تنميــة اقتصــاد اململكــة ،فقــد أولــت الدولــة هــذا القطــاع االقتصــادي اهتاممـاً خاصـاً ،ويعــد قــرار مجلــس الــوزراء
رقــم( )246بتاريــخ  17رجــب  1434هـــ بتحويــل اللجنــة الدامئــة للمعــارض واملؤمتــرات إىل برنامــج وطنــي للمعــارض
واملؤمتــرات داللــة عــى اهتــام الدولــة بتنميــة هــذا القطــاع االقتصــادي املهــم ،والتــي يف النهايــة ســتؤدي
إىل املســاهمة يف تنويــع القاعــدة االقتصاديــة ،بهــدف تقليــص االعتــاد عــى النفــط مــوردا ً رئيس ـاً لالقتصــاد
الوطنــي.

املنظمون
مقدمة عن الربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات:

ء عــى قــرار مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم  246الصــادر
تأســس الربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات بنــا ً
بتاريــخ  17رجــب 1434هـــ القــايض بتحويــل اللجنــة الدامئــة للمعــارض واملؤمتــرات املشــكلة باألمر الســامي الكريم
 )7863 /م ب ( بتاريــخ  1431 / 11 / 13هـــ إىل برنامــج وطنــي باســم “الربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات”.
وتضمــن قــرار مجلــس الــوزراء تشــكيل لجنــة إرشافيــة عــى الربنامج برئاســة ســمو رئيــس الهيئــة العامة للســياحة
والــراث الوطنــي ،وعضويــة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ووزارة الداخليــة ووزارة املاليــة ووزارة التجــارة
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 الالئقــة للمملكــة.
ة مهمــ ً
ة وخيــارا ً مثاليــاً ،وحافــزا ً كبــرا ً لتطويــر
يعتــر تأســيس الربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات خطــو ً
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:

“أن يكــون الربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات برنامجــاً رائــدا ً يف تطويــر صناعــة اإلجتامعــات الســعودية،
ليصبــح أكــر فاعليــه وانتاجيــة” .تكمــن أهــداف الربنامــج االســراتيجية يف تطويــر وتهيئــة الظــروف النظاميــة
القامئــة لتشــجيع اإلســتثامرات يف صناعــة االجتامعــات يف اململكــة ،والعمــل عــى تطويــر مراكــز ومــدن فعاليات
األعــال لتعزيــز قــدرات اململكــة عــى إقامــة فعاليــات أعــال كبــرة وذات جــودة عاليــة ،وتطويــر املعايــر
الخدميــة يف صناعــة االجتامعــات باململكــة للرقــي بجــودة صناعــة اإلجتامعــات ،وتوفــر املعلومــات القيمــة
للمســتثمرين واملســتفيدين ،وقيــاس اآلثــار االقتصاديــة الناتجــة مــن صناعــة االجتامعــات ،ونســبة مســاهمتها
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،وتوفــر الفــرص الوظيفيــة ،وتطويــر املــوارد البرشيــة (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
مبعايــر عاملية.
عملــت مجموعــة املختــص – أكزيكــون منــذ التأســيس عــى توســيع رقعــة تنظيــم مشــاريعها إىل مختلــف الــدول
العربيــة ،ومــن ثــم إىل بعــض الــدول األجنبيــة ،عــر اتبــاع التخطيــط الجيــد والحديــث إلدارة املؤمتــرات العلميــة
واملعــارض املتخصصــة ،مــع الســعي املســتمر لتحســن الجــودة والقيمــة املضافــة لــكل حــدث.
وتفتخــر مجموعــة املختــص  -أكزيكــون ،بــأن الربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات قــد وضــع ثقتــه فيهــا
وعقــد معهــا اتفاقيــة تنظيــم “املنتــدى الســعودي للمؤمتــرات واملعــارض” لألعــوام ،2017 ، 2015 ، 2014
ويقــوم بالتجهيــز لتنظيــم امللتقــى الســعودي لصناعــة االجتامعــات يف عــام .2018

Scan the Code

استامرة التسجيل
REGISTRATION FORM

استامرة الرعاية
SPONSORSHIP FORM

استامرة حجز جناح
STAND BOOKING FORM

تطبيق الهاتف الجوال
MOBILE APP

املعرض
معرض صناعة االجتامعات:

يصاحــب امللتقــى الســعودي لصناعــة االجتامعــات معرضـاً تشــارك فيــه نخبــة كــرى الــركات العاملــة يف صناعة
االجتامعــات وكذلــك العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة املعنيــة بهــذا املجال.
يهــدف املعــرض إىل تســليط الضــوء عــى خــرات وقــدرات وإمكانيــات الــركات الخاصــة العاملــة يف صناعــة
تســهل عــى
االجتامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية ،عــر عــرض الخدمــات وآخــر اإلبتــكارات والحلــول التــي ّ
العاملــن يف هــذه الصناعــة تنفيــذ ،تصميــم وتنظيــم صناعةاالجتامعــات مبــا يعــزز الريــادة يف هــذا املجــال،
وإبــراز أهميــة هــذه الصناعــة ودوره يف تنميــة االقتصــاد بشــكل عــام والســياحة بشــكل خــاص باململكــة العربيــة
الســعودية.
وقــد تــم مراعــاة تقســيم املعــرض اىل عــدة فئــات تخــدم كافــة الرشائــح يف قطــاع صناعــة االجتامعــات ،وقــد تــم
توزيــع اقســام املعــرض عــى النحــو التــايل:
 .1التقنية وبرامج إدارة التسجيل واملواقع اإللكرتونية.
 .2أنظمة العرض واالضاءة والصوت.
 .3املوردين (الرتجمة ،صناعة املعارض ،الطباعة ،الهدايا).
 .4منظمي فعاليات األعامل.
 .5الجمعيات.
 .6القطاع الحكومي.
 .7سياحة االعامل.
 .8اإلعالم و شبكات التواصل االجتامعي.
وميكــن الحصــول عــى املزيــد مــن التفاصيــل حــول املشــاركة يف املعــرض مــن خــال التواصــل بالربيــد
اإللكــروين عــى:

exhibit@saudimic.com
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مخطط املعرض
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تكلفة الجناح
3x3 m2

اﻟﴩﻳﻚ اﻟﺮﺋﻴﴘ

4x3 m2

4x4 m2

6x3 m2

اﻹﴍاف واﻟﴩاﻛﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴّﺔ

6x4 m2

ﺗﻨﻈﻴﻢ

8x4 m2

BOOTH COST

سعودي
 25,000ريال
()3x4m
EXHIBITION
8x6 m2
BOOTHS
سعودي
( 20,000 )3x3mريال

