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مقدمة:

جــاءت فكــرة تنظيــم امللتقــى الســعودي لصناعــة االجتامعــات كمبــادرة 
ــب  ــس مبوج ــذي تأس ــرات وال ــارض واملؤمت ــي للمع ــج الوطن ــن الربنام م
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )246( وتاريــخ 17 رجــب 1434هـــ ويعمــل الربنامج 
الوطنــي عــى تحقيــق رؤيــة امللتقــى بــأن يصبــح فعاليــة رائــدة عــى 
مســتوى الــرق األوســط، ونقطــة التقــاء رئيســة لجميــع مســؤويل 

ــة. ــات يف اململك ــة االجتامع صناع

يــأيت تنظيــم امللتقــى ســنويا 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، الغرفة التجاريــة الصناعيــة، باإلضافة 
إىل رعايــة ومشــاركة كــربى رشكات صناعــة االجتامعــات ومــوردي صناعــة 

االجتامعــات يف اململكــة.

وجــاء تنظيــم امللتقــى هــذا العــام بعــد اعتــامد اللجنــة اإلرشافيــة 
بتطويــر  يقــي  قــراراً  املؤمتــرات  و  للمعــارض  الوطنــي  للربنامــج 

للمؤمتــرات  الســعودي  املنتــدى 

ــدة  ــة ج ــاح يف مدين ــه األوىل بنج ــم يف دورت ــذي أقي ــارض و ال و املع
برعايــة أمــر منطقــة مكــة املكرمــة بتاريــخ 3 - 4 نوفمــرب 2013 ، وأقيمــت 
الــدورة الثانيــة يف مدينــة الريــاض برعايــة صاحــب الســمو امللــي أمــر 
منطقــة الريــاض خــال الفــرة مــن 9 - 11 نوفمــر 2014، والــدورة الثالثــة يف 
مدينــة الدمــام برعايــة صاحــب الســمو امللــي أمــر املنطقــة الرقيــة 
خــال الفــرة مــن 8 إىل 10 نوفمــرب 2015 ، والــدورة الرابعــة يف املدينــة 
املنــورة برعايــة صاحــب الســمو امللــي أمــر منطقــة املدينــة املنــورة 

خــال الفــرة مــن 19 اىل 21 فربايــر 2017 م.

وجــاء امللتقــى الســعودي لصناعــة االجتامعــات لهــذا العــام مكمــاً 
لسلســلة مــن املبــادرات التطويريــة التــي قدمتهــا الهيئــة العامــة 
للســياحة والــراث الوطنــي نحــو تطويــر عــدد مــن القطاعــات اإلقتصاديــة 

ــة.  ــياحة الوطني ــع الس ــط م ذات الراب

إن تنميــة صناعــة االجتامعــات والخدمــات املرتبطــة بهــذه الصناعــة، يعــّد 
مــن أهــم املســارات اإلقتصاديــة الواعــدة لتحفيــز النمــو اإلقتصــادي يف 

اململكــة العربيــة الســعودية.
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السعودية 
ترحب باجتامعاتكم

برنامج امللتقى:

يهــدف امللتقــى إىل تعزيــز مكانــة اململكــة وجعلهــا مركــزاً جاذبــاً 
الوطــن،  اقتصــاد  تنميــة  يف  َسيســهم  مــام  اإلجتامعــات  لصناعــة 
باإلضافــة إىل نقــل املعرفــة واالســتفادة مــن التجــارب الدوليــة يف 
مجــال تنميــة صناعــة االجتامعــات، وإبــراز أهميــة هــذا القطــاع ودوره يف 
ــدرات  ــر ق ــاص، وتطوي ــكل خ ــياحة بش ــام والس ــكل ع ــاد بش ــة االقتص تنمي
ــات يف  ــة االجتامع ــد يف صناع ــم والتوري ــى التنظي ــن ع ــاك والقامئ امل
الســعودية وتقويــة قنــوات التواصــل بينهــم وزيــادة حجــم االســتثامرات 

ــا. فيه

لــذا فقــد جــاء برنامــج امللتقىهــذا العــام غنيــاً وثريــاً، حيــث ســاهمت 
األوراق املشــاركة يف تبــادل وإثــراء املعرفــة لــدى املشــاركني وزيــادة 

مســتوى  إىل  االجتامعــات  بصناعــة  للرقــي  ومهاراتهــم  خرباتهــم 
ــة  ــات النوعي ــم اإلضاف ــن أه ــة، وم ــة عالي ــل وذو احرافي ــوق ومؤه مرم
لهــذه الــدورة تنظيــم يــوم الجمعيــات الســعودي يف دورتــه الرابعــة، 
الــذي جمــع الجمعيــات املهنيــة والعلميــة والصحيــة تحــت ســقف واحــد 
بهــدف تطويــر آليــة تنظيــم االجتامعــات واملؤمتــرات والنــدوات لتلــك 
الجمعيــات، وكذلــك إقامــة يــوم لقــاء قــادة املســتقبل الثالــث، والــذي 
هــدف إىل عــرض تجــارب شــبابية عملــت يف صناعــة االجتامعــات ســواء 
مــن خــال التوظيــف أو االســتثامر، ومــدى االســتفادة مــن هــذه التجــارب، 

ــة. ــذه الصناع ــباب يف ه ــا الش ــي يواجهه ــات الت ــة التحدي ومناقش
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إدارة الحوار 

الجلسة األوىل: استقطاب فعاليات األعامل الدولية إىل اململكة

ناقشــت هــذه الجلســة إىل كيفيــة اســتقطاب فعاليــات األعــامل الدوليــة إىل اململكــة، والعوامــل التــي 
تســاهم يف ذلــك بالركيــز عــى األدوات الجاذبــة ومتطلبــات اســتقطاب تلــك الفعاليــات وفقــا للمعايــر 
الدوليــة بهــدف تعزيــز مكانــة اململكــة وجعلهــا مركــزا جاذبــا لفعاليــات األعــامل الدوليــة، ويشــارك يف 

هــذه الجلســة عــدد مــن املختصــني يف اســتقطاب فعاليــات األعــامل. 1

األستاذ راشد محمد الفوزان، مدير مكاتب قناة CNBC عربية باململكة 

متحدث
عبدالله سلامن عيل الجهني 

 مستشار رئيس الهيئة واملرف عى تأسيس
الربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات

متحدث
كريستيان موتسشليشرن

مدير مكتب فيينا للمؤمترات

متحدث
خوان جارسيا

 نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية للمؤمترات وامللتقيات
(إيكا(

اليوم األول األحد 2 جامدى اآلخرة 1439 - 18 فرباير 2018
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ملخص الجلسة األوىل:

إىل  الدوليــة  األعــامل  فعاليــات  اســتقطاب  الجلســة  هــذه  ناقشــت 
اململكــة، والعوامــل التــي تســاهم يف ذلــك بالركيــز عــى األدوات 
ــة  ــر الدولي ــا للمعاي ــات وفًق ــات اســتقطاب تلــك الفعالي ــة ومتطلب الجاذب
ــا لفعاليــات األعــامل  بهــدف تعزيــز مكانــة اململكــة وجعلهــا مركــزًا جاذبً
الدوليــة، وشــارك فيهــا: مستشــار ســمو رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة 
والــراث الوطنــي واملــرف عــى تأســيس الربنامــج الوطنــي للمعــارض 
واملؤمتــرات، عبداللــه بــن ســلامن الجهنــي، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة 
ــر  ــيا، ومدي ــوان جارس ــكا( خ ــارض )اي ــرات واملع ــة للمؤمت ــة الدولي الجمعي
مديــر  وأدارهــا  موتسشليشــر،  كريســتيان  للمؤمتــرات،  فيينــا  مكتــب 
ــدأ  ــوزان وب ــد الف ــن محم ــد ب ــة، راش ــة باململك ــاة CNBC عربي ــب قن مكات
مستشــار ســمو رئيــس الهيئــة الجلســة بالحديــث عــن تعزيــز قــدرات 
املتاحــة،  والفــرص  الدوليــة  األعــامل  فعاليــات  الســتقطاب  اململكــة 
ــي   ــعودية والت ــات الس ــة االجتامع ــات صناع ــف ملصطلح ــث قــام بتعري حي
تضمنــت: صناعــة االجتامعــات، وفعاليــات األعــامل، وفعاليــات األعــامل 
اململكــة  أّن  مبيًنــا  الدوليــة،  األعــامل  فعاليــات  واســتضافة  الدوليــة، 
ســعت إىل تعزيــز قدراتهــا يف االســتقطاب ملــا متلكــه مــن موقــع 
ــم،  ــراتيجي مه ــع اس ــة، وموق ــكانية عالي ــة س ــز، وكثاف ــرايف ممي جغ
ــية،  ــة الشمس ــد الطاق ــا كتوري ــن موارده ــتفادة م ــال االس ــن خ ــك م وذل
والبعــد اإلســامي، مــن خــال املقدســات اإلســامية يف مكــة املكرمــة 
واملدينــة املنــورة، ودورهــا يف صناعــة االجتامعــات العربيــة واإلســامية 
وكثــر مــن األنشــطة، والبعــد الحضــاري، كونهــا مهــد كثــر مــن الحضــارات 
مــن خــال امتاكهــا أكــر مــن 10 آالف موقــع أثــري وتــرايث، باإلضافــة إىل 
ــة،  ــة يف املنطق ــاد اململك ــوة اقتص ــرًا إىل ق ــادي، مش ــد االقتص البع
وعضويتهــا يف مجموعــة العريــن وكثــر مــن الصناديــق واملؤسســات 
الدوليــة وأكّــد الجهنــي عــى أّن اململكــة حريصة عــى اســتدامة التنمية 
والتحــول الرقمــي يف اقتصادهــا، مبيًنــا أّن الربنامــج الوطنــي للمعــارض 
واملؤمتــرات يعمــل منــذ خمــس ســنوات، ولديــه أكــر مــن 800 مؤسســة 
ورشكــة تعمــل يف مجــال املعــارض واملؤمتــرات و330 مركــز تدريــب، 
ــدة  ــة جي ــا بيئ ــام يجعله ــددة، م ــة املتع ــات املهني ــن الجمعي ــدد م وع
لصناعــة االجتامعــات وقــال بــأّن رؤيــة اململكــة 2030 يقودهــا خــادم 
الحرمــني الريفــني امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وويل 
ــن  ــلامن ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األم ــمو املل ــب الس ــني، صاح ــده األم عه
عبدالعزيــز آل ســعود، حفظهــام اللــه، أخــذت كل املعطيــات واملســارات 
ــة  ــا أّن الرؤي ــتدامتها مبيًن ــا واس ــق نجاحه ــا يحق ــا مب ــة وبلورته التنموي
انطلقــت بتوجيــه خــادم الحرمــني بــأن تكــون اململكــة منوذًجــا رائــًدا 
عــى مســتوى العــامل، وركّــزت عــى الوطــن الطمــوح، وتحقيــق أهــداف 
ــّم  ــذي ض ــي ال ــول الوطن ــج التح ــا برنام ــة، منه ــادرات وطني ــة ومب تنموي
أكــر مــن 750 مبــادرة. وذكــر الجهنــي بــأّن اململكــة العربيــة الســعودية 
لديهــا قــدرات عاليــة الســتقطاب الكفــاءات، مشــرًا إىل أهميــة االســتثامر 
يف رأس املــال البــري الســعودي، مــن خــال تطويــر وتهيئــة الظــروف 
للمعــارض  ومــدن  مراكــز  تطويــر  عــى  والعمــل  القامئــة،  النظاميــة 

توصيات الجلسة األوىل:

1. رضورة االستثامر يف رأس املال البري السعودي.

2. تطوير مراكز ومدن املعارض واملؤمترات.

3. استقطاب فعاليات أعامل دولية تسهم يف تطوير القطاعات 
 االقتصادية والخدمة يف اململكة وإبراز 

مكانتها عى املستويني اإلقليمي والدويل.

واملؤمتــرات، وتطويــر املعايــر الخدميــة، وتوفــر املعلومــات القيّمــة 
وتطويــر  الوظيفيــة،  الفــرص  وتوفــر  واملســتفيدين،  للمســتثمرين 
املــوارد البريــة الســعودية، واســتقطاب فعاليــات أعــامل متميــزة 
تســهم يف تطويــر القطاعــات االقتصاديــة والخدميــة يف اململكــة، 

ــدويل. ــي وال ــتويني اإلقليم ــى املس ــا ع ــراز مكانته وإب

الدوليــة  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  تحــدث  جانبــه،  مــن 
للمؤمتــرات واملعــارض )ايــكا(، خــوان جارســيا، عــن مهــارات إعــداد ملــف 
التنافــس عــى اســتقطاب فعاليــات األعــامل، مؤكــًدا أّن رؤيــة اململكــة 
2030 متثّــل تحديًــا اقتصاديًــا كبــرًا، وســتكون صناعــة االجتامعــات أحــد 
مرتكزاتهــا، مــن خــال امتــاك الخــربة يف العمــل وقيمــة املوهبــة 
ــية،  ــر تنافس ــة أك ــون اململك ــح لتك ــيا نصائ ــه جارس ــة ووّج ــل اململك داخ
ــات  ــل الجمعي ــذيك داخ ــث ال ــروض والبح ــارة الع ــاك مه ــا: امت ــر منه ذك
ــف  ــام 20 أل ــث يق ــات حي ــدة بيان ــاك قاع ــات، وامت ــات والهيئ واملؤسس
اجتــامع حــول العــامل و10 آالف يف املنطقــة املحيطــة باململكــة، وهــو 
جــزء مهــم لاســتفادة منــه وأوضــح أّن اململكــة ســتصبح رائــدة يف 
صناعــة االجتامعــات، متــى مــا امتلكــت األدوات التــي تعتمــد عــى الــذكاء 
االصطناعــي، مشــرًا إىل أّن %50 مــن فــرص الفــوز بالعــروض الدوليــة 
يعتمــد عــى البحــث الــذي نقــوم بــه، ومعرفــة اســراتيجيات اســتهداف 
االجتامعــات  اســتقطاب  اســراتيجيات  وتصميــم  كاالتصــاالت،  العميــل 
الــركات  مــع  والعــامل  املنطقــة  يف  رشاكات  وعمــل  الفرديــة، 
واملؤسســات واملنظــامت، وأن يكــون هنــاك ســفر للمملكــة الســتقطاب 
عــدد أكــرب مــن هــذه االجتامعــات، ودخــول الســوق، وتحديــد نقــاط القــوة 
ــون  ــم املنافس ــن ه ــة م ــا، ومعرف ــوع اقتصاده ــة يف تن ــدى اململك ل
ومــا هــي اســراتيجياتهم وأدائهــم، واالنتقــال مــن كونهــا مــوردة إىل 
رشكاء اســراتيجيني لتكــون لديهــا خــربة تنافســية، باإلضافــة إىل تقديــم 

ــتقطابه. ــى اس ــادرة ع ــون ق ــل، تك ــكل عمي ــخصية ل ــات ش خدم

وحــول تطويــر األدوات الجاذبــة الســتقطاب فعاليــات األعــامل، تحــدث 
مديــر مكتــب فيينــا للمؤمتــرات، كريســتيان موتسشليشــر، مؤكــًدا عــى 
أهميــة اللغــة اإلنجليزيــة يف عمليــة التواصــل مــع املورديــن والحصــول 
عــى التدريــب الــازم، ومعرفــة الحاجــات، ومتابعــة تغــرات الســوق ومــا 
يحــدث يف العــامل وشــدد موتسشليشــر عــى رضورة وجــود بنيــة تحتيــة 
متكاملــة تناســب صناعــة االجتامعــات مــن أجهــزة وأدوات ومقــرات ومراكز 
للمؤمتــرات وفنــادق متوافقــة مــع متطلبــات الســوق، وقاعــات مجهــزة، 

وشــبكة طــرق ونقــل.

4. رضورة وجــود مبعــوث للملكــة الســتقطاب أكــرب عــدد مــن فعاليــات 
األعــامل الدوليــة.

الــركات  مــع  والعــامل  املنطقــة  يف  رشاكات  عمــل  رضورة   .5
األعــامل. فعاليــات  الســتقطاب  والجمعيــات  واملؤسســات 

6. التدريــب املســتمر ملعرفــة احتياجــات الســوق ومتغراتهــا، مــع وجــود 
بنيــة تحتيــة متكاملــة تناســب صناعــة االجتامعــات.
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استقطاب فعاليات األعامل الدولية إىل اململكة الجلسة األوىل
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كريستيان موتسشليشرن - مدير مكتب فيينا للمؤمترات
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إدارة الحوار 

الجلسة الثانية: حلقة نقاش حول التوجهات االسرتاتيجيّة لصناعة االجتامعات السعودية 2030

شــارك يف هــذه الجلســة املختصــون ذوو العاقــة بشــكل مبــارش يف تطويــر صناعــة االجتامعــات 
الســعودية، وتهــدف الجلســة إىل تســليط الضــوء حــول دور صناعــة االجتامعــات وأهميــة تنميتهــا 
لتســاهم يف دعــم االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز مكانــة اململكــة وتحقيق رؤيــة اململكــة 2030، باإلضافة 

ــة. ــذه الصناع ــر ه ــاص لتطوي ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــني الجه ــن ب ــة والتضام ــة الراك إىل أهمي 2

األستاذ طلعت زيك حافظ، مستشار وكاتب اقتصادي 

اليوم األول األحد 2 جامدى اآلخرة 1439 - 18 فرباير 2018

املتحدث الرئييس
املهندس طارق عبدالرحمن العيىس

املدير التنفيذي للربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات

محاور1
ديفيد دوبويس

رئيس الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات 
الواليات املتحدة األمريكية

محاور2
توم هولتون

مدير العاقات الدولية 
مجموعة أميكس

محاور3
الدكتور زهري محمد الرساج

الرئيس التنفيذي 
مجموعة املختص

محاور4
عيل أحمد القاسم

رئيس قسم السياحة والفندقة
جامعة أم القرى

محاور5
املهندس عبدالله ابراهيم العبدالكريم

رئيس رشكة أعايل

محاور6
محمد حمد الحسيني

املستشار التنفيذي 
رشكة معارض الرياض املحدودة
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ملخص الجلسة الثانية:

ناقشــت هــذه الجلســة التوجهــات االســراتيجية لصناعــة االجتامعــات 
الســعودية 2030، ودورهــا وأهميــة تنميتهــا للمســاهمة يف دعــم 
االقتصــاد الوطنــي بهــدف تعزيز مكانــة اململكــة وتحقيق رؤيــة اململكة 
2030، باإلضافــة إىل أهميــة الراكــة والتضامــن بــني الجهــات املختصــة 
الحكوميــة والقطــاع الخــاص لتطويــره صناعــة االجتامعــات الســعودية، 
املختصــني  جانــب  اىل  ومحليــني  دوليــني  ومتحدثــني  خــرباء  بحضــور 
ــي  ــة الت ــارك يف الجلس ــة وش ــة يف اململك ــذه الصناع ــني يه واملهتم
أدارهــا املستشــار والكاتــب االقتصــادي طلعــت زيك حافــظ كل مــن املدير 
التنفيــذي للربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات، املهنــدس طــارق 
ــات  ــات بالوالي ــارض والفعالي ــة للمع ــة الدولي ــس الجمعي ــى، ورئي العي
املتحــدة االمريكيــة، ديفيــد دوبويــس، ومديــر العاقــات الدوليــة يف 
ملجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  هولتــون،  تــوم  أميكــس،  مجموعــة 
الفعاليــات  إلدارة  الســعودية  لألكادمييــة  املنتــدب  العضــو  املختــص 
إمــارة  ومستشــار  الــراج،  زهــر  الدكتــور  واملؤمتــرات  واملعــارض 
مكــة املكرمــة رئيــس قســم الســياحة والفندقــة بجامعــة أم القــرى 
الدكتــور عــي أحمــد القاســم، ورئيــس رشكــة أعــايل املهنــدس عبداللــه 
إبراهيــم العبدالكريــم، و املستشــار التنفيــذي لركــة معــارض الريــاض 
ــارق  ــدس ط ــتعرض  املهن ــث اس ــيني، حي ــد الحس ــد حم ــدودة، محم املح
ــات  ــة االجتامع ــف يف صناع ــوة والضع ــارص الق ــة عن ــى يف البداي العي
الســعودية خــال األعــوام 2014م – 2017م، مؤكــداً أن اململكــة مؤهلــة 
ــأن تكــون أحــد قــادة صناعــة االجتامعــات يف العــامل بحلــول 2030 مــن  ب
خــال اغتنــام الفــرص املســتقبلية التــي تتمثــل يف وجــود رؤيــة اململكة 
2030، وكــون اململكــة عضــوة يف مجموعــة العريــن G20، ووجــود 
ــة  ــوم والقدي ــل ني ــة مث ــاريع طموح ــارات ومش ــعة للمط ــاريع توس مش
والبحــر األحمــر، ودعــم الدولــة لتطويــر املــدن االقتصاديــة والعــا وعــكاظ 
ومركــز امللــك عبداللــه املــايل، إضافــة اىل اطــاق مبــادرات تلعــب 
صناعــة االجتامعــات دوراً رئيســا فيهــا مثــل اململكــة العربيــة الســعودية 
وجــود  آخــرا  وليــس  الرحمــن،  ضيــوف  وخدمــة  املســلمني،  وجهــة 
الشــباب الطمــوح الذيــن يعتــربون قــادة املســتقبل لصناعــة االجتامعــات 
الســعودية وقــال العيــى، إنــه مــن املهــم تعظيــم القيمــة املضافــة 
لصناعــة االجتامعــات الســعودية مــن خــال االثــار االيجابيــة التــي تحدثهــا 
هــذه الصناعــة االقتصاديــة والســياحية واملعرفيــة والبيئيــة واالجتامعيــة 
ــا »  ــاف قائ ــية وأض ــة والسياس ــة واألمني ــة واإلعامي ــة والصحي والثقافي
لــي تكــون اململكــة أحــد قــادة صناعــة االجتامعــات يف العــامل يف 
عــام 2030 ال بــد مــن وجــود دعــم حكومــي كبــر يتمثــل يف دعــم 
البنــاء املؤســيس للربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات، ودعــم 
ــياح  ــول س ــراءات دخ ــر إج ــة، وتيس ــذه الصناع ــب يف ه ــم والتدري التعلي
االعــامل الدوليــني وتأســيس رشكات وطنيــة لتنظيــم الفعاليــات الكبــرة، 
وبنــاء مــدن للمعــارض واملؤمتــرات يف مطــارات امللــك عبدالعزيــز 
ــام،  ــد بالدم ــك فه ــار املل ــاض ومط ــدويل بالري ــد ال ــك خال ــدة واملل بج
ــا  ــي تبنته ــربى الت ــاريع الك ــة واملش ــدن االقتصادي ــر وامل ــروع البح وم
اململكــة، إضافــة إىل اســتغال األصــول الحكوميــة لصناعــة االجتامعــات 
ــات  ــد ممكن ــي أح ــات ه ــة االجتامع ــى أن صناع ــني العي ــعودية، وب الس
ــادرة،  رؤيــة اململكــة 2030 وداعــم أســايس ملبادراتهــا البالغــة 543مب
ــا بتوجيــه صناعــة االجتامعــات إىل اســتهداف قطاعــات اقتصاديــة  مطالب
الفضــاء، والطاقــة  اللوجســتية، وعلــوم  التعديــن، والخدمــات  تشــمل 
ــل  ــود متوي ــه ووج ــة والرفي ــة، والثقاف ــياحة، والرياض ــددة، والس املتج

ــل  ــس املراح ــد دوبوي ــتعرض ديفي ــام اس ــويق. بين ــطة التس ــوي ألنش ق
ــد  ــث أك ــا، حي ــة يف تطويره ــة، ودور التقني ــذه الصناع ــور ه ــة لتط الزمني
ــور  ــة أي تط ــب مواكب ــايل يج ــر فبالت ــتهلكني تتغ ــادات املس ــى أن ع ع
ــاء  ــب عم ــيلة لجل ــهل وس ــات، وأس ــة االجتامع ــه يف صناع ــز علي والركي
ــد. ويف  ــويق الجي ــة، والتس ــتخدام التقني ــي اس ــارض ه ــدد يف املع ج
مداخلتــه، أكــد تــوم هولتــون مديــر العاقــات الدوليــة مبجموعــة أميكــس 
عــى أهميــة التدريــب والتعليــم، وأشــاد بخطــوة إنشــاء األكادمييــة 
الســعودية إلدارة الفعاليــات واملعــارض واملؤمتــرات، حيــث أن االعتــامد 
ــم،  ــب وتعلي ــاك تدري ــن هن ــامل يك ــدي م ــن يج ــة ل ــر واملوهب ــى الفك ع
مــن جانبــه، شــدد الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة املختــص، الدكتــور زهــر 
محمــد الــراج، عــى رضورة تدريــب كــوادر بريــة قــادرة عــى صناعــة 
االجتامعــات، مشــرا إىل أن هنالــك مســارات تطويريــة قــادرة عــى تنفيــذ 
ــغيل  ــايس يف تش ــل أس ــري عام ــر الب ــأن العن ــد ب ــج وأك ــذا الربنام ه
التنظيــم والخدمــات املســاندة لعمليــات املراكــز  املراكــز وعمليــات 
وأضــاف: نحتــاج إىل دعــم حكومــي لتمكــني الربامــج والجهــات املختصــة 
ــم  ــدم إال بدع ــن تتق ــات ل ــة االجتامع ــدا ان صناع ــاج، مؤك ــة اإلنت ــن عملي م
حكومــي وأوضــح بأنــه ال يوجــد خريــج يف مجــال املؤمتــرات واملعــارض 
عاطلــني، مشــرا إىل أن هــذا القطــاع أصبــح جاذبــا لــكل الشــباب والشــابات 
وأكــد أن االحصائيــات تشــر إىل أن النســاء تفوقــن عــى الرجــال يف مجال 
صناعــة االجتامعــات عــى مســتوى العــامل، موضحــا أن %60 مــن العاملني 
يف هــذا املجــال مــن النســاء وأشــار الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة 
املختــص، إىل حــرص الدولــة عــى متكــني املــرأة لتصبــح رائــدة يف مجــال  
ــار  ــم، مستش ــد قاس ــى أحم ــور ع ــر الدكت ــدوره، أق ــات ب ــة االجتامع صناع
إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة، بــأن مخرجــات التعليــم مازالــت تعــاين مــن 
ــح  ــرات وأوض ــياحة واملؤمت ــاع الس ــل يف قط ــودة العم ــة ج ــدم مواكب ع
ــف يف  ــة وضع ــوث العلمي ــز البح ــكلة يف مراك ــك مش ــم، أن هنال القاس
القطاعيــني الخــاص والعــام وحتــى الجامعــات واالكادمييــني مؤكــدا انــه 
ــرات  ــياحة واملؤمت ــاع الس ــال إن قط ــك وق ــراق يف ذل ــدث إي اخ مل يح
مخرجــات  إىل  ذلــك  وعــزى  والشــابات،  الشــباب  عــزوف  مــن  يعــاين 
التعليــم، مشــددا عــى رضورة إيجــاد حــل لهــذا املشــكل وربــط القاســم، 
النجــاح يف هــذه الصناعــة بالعمــل الجامعــي، الفتــاً إىل أن القطــاع يحتــاج 
إىل خطــة اســراتيجية مــع الجهــات ذات الصلــة. يف حــني أكــد املهنــدس 
عبداللــه العبدالكريــم، بــأن مســتقبل صناعــة االجتامعــات مــرق، وهنــاك 
طاقــات شــبابية ترغــب فعــا يف تطويــر هــذه الصناعــة مــن خــال تكريــس 
الجهــود والتدريــب، خاصــة وأن هــذه الصناعــة تعتــرب جاذبــة ألصحــاب 
األعــامل. كــام أكــد بــأن هــذا هــو الوقــت املناســب لهــذه الصناعــة خاصــة 
ــوادر،  ــة، أو الك ــة التحتي ــواء البني ــم س ــات والدع ــة اإلمكاني ــر كاف ــع توف م
باإلضافــة إىل وجــود الربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات، والــذي 
التنظيــامت واألنظمــة.  الصناعــة بوضــع  تنظيــم هــذه  ســهل عمليــة 
ــتكون  ــات س ــة االجتامع ــال صناع ــن خ ــة 2030 م ــة رؤي ــان مواكب ــار ب وأش
مــن خــال قــادة املســتقبل، فمــن خالهــم ســتتحقق هــذه الرؤيــة بــإذن 
اللــه. وأخــرا تحــدث محمــد الحســيني عــن التحــول الكبــر لهــذه الصناعــة، 
والتطــور الــذي حصــل خــال األربــع ســنوات املاضيــة، واالزديــاد امللحــوظ 
يف األعــداد املتعلقــة بصناعــة االجتامعــات، ســواء يف عــدد املنظمــني 
أو املراكــز الخاصــة بهــذه الصناعــة، كــام أن العاملــني يف هــذه الصناعــة 
جاهزيــن ألي تحــدي يف ســبيل تطويــر هــذه الصناعــة، ولــن يحــدث ذلــك 

ــة. ــذه الصناع ــني يف ه ــني العامل ــرك ب ــاون املش ــال التع ــن خ إىل م

توصيات الجلسة الثانية:

االجتامعــات  أهميــة  عــى  الضــوء  تســلط  توعويــة  لخطــة  الحاجــة   .1
وتحويلهــا إىل صناعــة وربــط ذلــك برؤيــة اململكــة 2030 بالركيــز 

االجتامعــي التواصــل  وســائل  عــى 

2. وضــع خطــة لرفــع معــدل الناتــج االجــاميل املحــي لصناعــة االجتامعات 
صناعــة  يف  والضعــف  القــوة  نقــاط  بدراســة  األقــل  عــى   1% إىل 

االجتامعــات الســعودية

بالتدريــب  يســمى  مبــا  العمــل  لســوق  الخريجــني  وتأهيــل  تحفيــز   .3
التعــاوين، بالتنســيق مــع الجامعــات والكليــات واألكادمييــة الســعودية 

واملؤمتــرات واملعــارض  الفعاليــات  إلدارة 

4. تضامــن ورشاكــة القطــاع الحكومــي والخــاص لتطويــر صناعــة االجتامعــات 
مــن خــال اســتغال األصــول الحكوميــة مــن قبــل القطــاع الخــاص لصناعــة 

االجتامعــات الســعودية
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حلقة نقاش حول التوجهات االسرتاتيجّية لصناعة االجتامعات السعودية 2030 الجلسة الثانية

املهندس طارق عبدالرحمن العيىس - املدير التنفيذي للربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات
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الدكتور زهري محمد الرساج - الرئيس التنفيذي، مجموعة املختص

ديفيد دوبويس - رئيس الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات الواليات املتحدة األمريكية
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حلقة نقاش حول التوجهات االسرتاتيجّية لصناعة االجتامعات السعودية 2030 الجلسة الثانية

األستاذ طلعت زيك حافظ، مستشار وكاتب اقتصادي
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إدارة الحوار 

الجلسة الثالثة: دور املبادرات الحكومية يف مواجهة تحديات صناعة االجتامعات السعودية 

ــامل  ــاع األع ــه قط ــي تواج ــات الت ــل التحدي ــة لتذلي ــات الحكومي ــادرات الجه ــة مب ــذه الجلس ــت ه ناقش
ــة  ــر األنظم ــال تطوي ــن خ ــاص م ــكل خ ــعودية بش ــات الس ــة االجتامع ــام وصناع ــكل ع ــة بش يف اململك
والتنظيــامت والتكامــل بــني القطاعــني العــام والخــاص لتيســر االســتثامر يف الصناعــة، والتوســع يف 

ــة. ــامل يف اململك ــات األع ــة فعالي إقام 3

الدكتور إيهاب أبو ركبة، عضو املجموعة االستشارية للربنامج الوطني 

للمعارض واملؤمترات

متحدث
عيل عبدالرحمن اليوسف

مدير عام اإلدارة العامة للتأشرات بوزارة الخارجية

متحدث
باسم عبدالله السلوم

وكيل محافظ الهيئة العامة لاستثامر لشؤون االتصال والتسويق

متحدث
خالد العرج

مدير عام إدارة الرقابة الجمركية، الجامرك السعودية

اليوم األول األحد 2 جامدى اآلخرة 1439 - 18 فرباير 2018
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ملخص الجلسة الثالثة:

عقــدت هــذه الجلســة مبشــاركة ثــاث جهــات حكوميــة وهــي وزارة 
ــعودية،  ــامرك الس ــة الج ــتثامر، ومصلح ــة لاس ــة العام ــة، والهيئ الخارجي
وأدارهــا الدكتــور إيهــاب أبــو ركبــة رئيــس مجلــس إدارة املهــاد العربيــة 
للتميــز، وعضــو املجموعــة االستشــارية للربنامــج الوطنــي للمعــارض 
واملؤمتــرات، وابتــدأ أبــو ركبــة الجلســة قائــا » حــرت يف الســنوات 
املاضيــة اجتامعــني لكــن هــذا امللتقــى بــدأ بشــكل مختلــف، هنــاك 
كثافــة يف الحضــور واألســئلة  عقــب ذلــك وجــه أبــو ركبــة أســئلته لـــممثل 
وزارة الخارجيــة عــي عبدالرحمــن اليوســف، نائــب وكيــل وزارة الخارجيــة 
ــر عــام اإلدارة العامــة للتأشــرات الــذي تحــدث  للشــؤون القنصليــة، مدي
عــن دور الــوزارة يف تطويــر صناعــة االجتامعــات، حيــث قــال: نتــرف 
االجتامعــات  لصناعــة  تجمــع  أهــم  يف  العــام  هــذا  يف  مبشــاركتنا 
الســعودية، وواصــل حديثــه بــأن املعوقــات باتــت ضئيلــة فيــام يخــص 
تأشــرة  مليــون   12 اســتخراج  تــم  املــايض  العــام  ففــي  التأشــرات 
ــرض  ــة لغ ــول للمملك ــرة دخ ــف تأش ــون ونص ــا ملي ــا، منه ــة أنواعه بكاف
ــف  ــد اليوس ــام أك ــة، ك ــارات تجاري ــرة زي ــون تأش ــف ملي ــا نص ــارة منه الزي
وبإمكانهــم  عامــني  ملــدة  صالحــة  تعــد  األعــامل  رجــال  تأشــرة  بــأن 
االســتفادة منهــا للذهــاب والعــودة وذلــك تســهيا لحركــة املســتفيدين 
التجاريــة باململكــة كــام أننــا أصبحنــا نواكــب الوســائل التقنيــة وذلــك 
ــة  ــهيل الحرك ــة لتس ــا، باإلضاف ــهيل خدماته ــوزارة يف تس ــن ال ــعيا م س
ــا  ــامرك ومثله ــة الج ــاركة مصلح ــت مش ــك أت ــد ذل ــة. بع ــة باململك التجاري
ــذي  ــة ال ــة الجمركي ــام إدارة الرقاب ــر ع ــرج مدي ــز الع ــن عبدالعزي ــد ب خال
تحــدث بــدوره عــن مســاهمة قطــاع الجــامرك يف تيســر التجــارة ونقــل 
ــع للمملكــة، واســتعرض إنجــازات الجــامرك خــال الفــرة املاضيــة،  البضائ
كــام أوضــح العــرض مفهــوم االســتراد املؤقــت باإلضافــة إىل أنــواع 

توصيات الجلسة الثالثة:

الزائريــن  تأشــرات  ملناقشــة  العمــل  ورش  عقــد  يف  االســتمرار   .1
بحلــول. والخــروج  التجاريــة  للمعــارض 

2. رضورة التنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة لتســهيل إجــراءات عقــد 
ــامل. ــات األع فعالي

3. زيادة الوعي لدى املوردين لتسهيل إجراءات الفسح الجمريك.

4. رضورة اســتغال املوقــع الجغــرايف املميــز للمملكــة وتنويــع مصــادر 
الدخــل باالقتصــاد الوطنــي مــن خــال االســتثامر يف صناعــة االجتامعــات.

اإلدخــال املؤقــت للبضائــع، موضحــا بــأن مجمــوع عــدد املعامــات بلــغ 
ــغ مجمــوع دخــول وخــروج  ــة ، فيــام بل خــال هــذا العــام 2.417.596 معامل
الشــاحنات لـــ 3.891.459، كــام أوضــح العــرج بــأن الجــامرك تســعى لتقليــص 
عــدد املعامــات وذلــك لتيســرها ببعــض املســتندات بعــد أن كانــت تتطلــب 
12 مســتند لبعــض املعامــات تقلصــت يف الوقــت الراهــن ليصبــح عددهــا 
ــلوم  ــه الس ــن عبدالل ــم ب ــارك باس ــة ش ــر الجلس ــط. ويف أخ ــني فق معاملت
وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة لاســتثامر لشــؤون االتصــال والتســويق 
وقــال بــأن الســعودية تتميــز مبوقعهــا الجغــرايف املميــز حــني تربــط 
قــارة أوروبــا بأفريقيــا وهــذا األمــر يعــزز مــن حضورهــا وفرصهــا التجاريــة 
وأضــاف الســلوم بــأن قطــاع الفنــادق بــدأ يــزداد ويتطــور، وعــن دور الهيئــة 
ــن  ــج ع ــعى بالروي ــة تس ــان الهيئ ــح ب ــات، أوض ــة االجتامع ــم صناع يف دع
صناعــة  فيهــا  مبــا  القطاعــات  جميــع  يف  االســتثامرية  الفــرص  جميــع 
االجتامعــات، حيــث أنشــأت الهيئــة وكالــة لجــذب وتطويــر االســتثامر تعنــى 
بشــكل خــاص برويــج الفــرص االســتثامرية واســتقطاب رؤوس األمــوال 
ــاهم  ــي تس ــباب الت ــتعرض األس ــام اس ــة. ك ــة للمملك ــاريع العاملي واملش
ــة 2030  ــة اململك ــن رؤي ــة م ــات، بداي ــة االجتامع ــتثامر يف صناع يف االس
ــط،  ــد النف ــى عوائ ــامد ع ــدم االعت ــا وع ــع اقتصاده ــعى لتنوي ــي تس والت
باإلضافــة إىل توفــر البنيــة التحتيــة للمواصــات، كــام أن هــذه الصناعــة 
ــة  ــادق العالي ــر الفن ــك توف ــور، وكذل ــو والتط ــى النم ــة ع ــدة ومقبل واع
الجــودة يف مواقــع اســراتيجية، وأيضــا توفــر الخــربة الكافيــة الســتضافة 
أعــداد كبــرة مــن الــزوار، كــام اســتعرض الســلوم رشوط إصــدار الراخيــص 
للمعــارض واملؤمتــرات، ويف الختــام ذكــر الفوائــد التــي ميكــن جنيهــا مــن 

صناعــة االجتامعــات ســواء االقتصاديــة أو الســياحية أو املعرفيــة.

عيل عبدالرحمن اليوسف - مدير عام اإلدارة العامة للتأشرات بوزارة الخارجية
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اليوم الثاين اإلثنني 3 جامدى اآلخرة 1439 - 19 فرباير 2018

إدارة الحوار 

الجلسة الرابعة: املشاريع الجديدة ملنشآت فعاليات األعامل

تناولــت هــذه الجلســة اســتعراض أهــم املشــاريع الخاصــة مبنشــآت املعــارض واملؤمتــرات ومواصفاتهــا 
ومعايرهــا والقيمــة املضافــة التــي ســتقدمها لصناعــة االجتامعــات الســعودية يف املناطــق.

4

األستاذة رهام فراش، مقدمة برامج، ومطورة فعاليات  

متحدث
أحمد محمد العامر

املدير التنفيذي
 مركز القصيم الدويل للمؤمترات واملعارض

متحدث
مجيد وليد محمدية

مدير املؤمترات
جبل عمر فندق ومركز مؤمترات هيلتون

متحدث
أحمد شعث

مدير العمليات
مركز أبكس للمعارض واملؤمترات، الرياض

متحدث
عبدالله يعقوب العبدالله

مدير العاقات واالتصال، مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي 
إثراء، أرامكو

متحدث
مازن عبدالله الجابري

مدير عام التنمية االجتامعية واالقتصادية 
هيئة املدن االقتصادية
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ملخص الجلسة الرابعة:

شــارك يف هــذه الجلســة كا مــن املديــر التنفيــذي ملركــز القصيــم 
الــدويل للمؤمتــرات واملعــارض، أحمــد العــاّمر، ومديــر عــام التنميــة 
االجتامعيــة واالقتصاديــة بهيئــة املــدن االقتصاديــة، مــازن الجابــري، 
ــعث،  ــد ش ــرات، أحم ــارض واملؤمت ــس للمع ــز أبك ــات مبرك ــر العملي ومدي
ومديــر العاقــات واالتصــال مبركــز امللــك عبدالعزيــز الثقــايف العاملــي 
)إثــراء(، عبداللــه العبداللــه، ومديــر املؤمتــرات بفنــدق جبــل عمــر فنــدق 
ــة  ــا اإلعامي ــة، وأدارته ــد محمدي ــة، مجي ــون مبك ــرات هيلت ــز مؤمت ومرك
رهــام فــراش وتناولــت الجلســة اســتعراض أهــم املشــاريع الخاصــة 
والقيمــة  ومعايرهــا  ومواصفاتهــا  واملؤمتــرات  املعــارض  مبنشــآت 
عــى  الســعودية  االجتامعــات  لصناعــة  ســتقدمها  التــي  املضافــة 
الصعوبــات  ومناقشــة  والرقيــة،  املكرمــة  ومكــة  الريــاض  مناطــق 
والتحديــات التــي قــد تواجــه صناعــة االجتامعــات يف اململكــة، مثــل: 
فيهــا  تقــام  التــي  واألماكــن  والقاعــات  الفنــادق  عــدد  محدوديــة 
مواقــع  وحــر  العامليــة،  اإلســامية  الفعاليــات  وضعــف  الفعاليــات، 
إقامــة املعــارض واملؤمتــرات، وتحديــد االحتيــاج، وبالتــايل العمــل عــى 
اســتقطاب مناســبات أكــر تلبــي رغبــات املجتمــع وأكّــد املتحدثــون عــى 
أهميــة تطويــر القــدرات، ونقــل املعرفــة، وعقــد رشاكات يف مجــال 
التنميــة املســتدامة لصناعــة االجتامعــات الســعودية، والعمــل عــى 
إبــراز أهميــة هــذه الصناعــة ودورهــا يف تحقيــق رؤيــة اململكــة 2030 
وبرامجهــا املتعــددة، واملســاهمة يف تنويــع القاعــدة االقتصاديــة، 
وزيــادة حجــم االســتثامرات فيهــا، وزيــادة حّصــة مكــة املكرمــة مــن 
ــات  ــة الفعالي ــز صناع ــاص لتحفي ــر خ ــة مؤمت ــة، وإقام ــات املحلي الفعالي
فيهــا، وخلــق فــرص عمــل للســعوديني للعمــل يف صناعــة االجتامعــات، 
ــم  ــك، ودع ــا لذل ــي يحتاجونه ــات الت ــم باملعلوم ــجيعهم وتثقيفه وتش
ــال  ــن خ ــة، م ــات يف اململك ــة االجتامع ــر صناع ــئة، وتطوي ــز الناش املراك
االهتــامم  إىل  باإلضافــة  معــرض،  كل  هامــش  عــى  تقــام  ملتقيــات 

باملجــال التطوعــي لتشــغيل صناعــة االجتامعــات الســعودية.

مركز أبكس للمعارض واملٔومترات - الرياض
  APEX Convention Center - Riyadh

توصيات الجلسة الرابعة:

1.  ســد الفجــوة الحتيــاج الســوق الفعــي واملتــاح مــن منشــآت فعاليــات 
األعــامل.

2. تثقيف املجتمع باآللية الصحية لعقد فعاليات األعامل.

3. اتبــاع املنظمــني ملعايــر األمــن والســامة بدقــة عنــد عقــد فعاليــات 
األعــامل.

4. دعم املراكز الناشئة باستضافة فعاليات األعامل الصغرة.

الجهــات  وبــني  واملؤمتــرات  املعــارض  مراكــز  بــني  الــراكات  عقــد   .5
ــة  ــتدامة لصناع ــة املس ــال التنمي ــامل يف مج ــات األع ــة لفعالي املنظم

الســعودية. االجتامعــات 

6. اســتغال بعــض مناطــق اململكــة لعقــد فعاليــات أعــامل خاصــة كمكــة 
املنطقــة  وتنميــة  عمــل  فــرص  خلــق  يف  يســهم  مــام  املكرمــة، 

ومعرفيــا اقتصاديــا 



saudimic.com 20

املشاريع الجديدة ملنشآت فعاليات األعامل الجلسة الرابعة

مجيد وليد محمدية - مدير املؤمترات، جبل عمر فندق ومركز مؤمترات هيلتون

أحمد محمد العامر - املدير التنفيذ،  مركز القصيم الدويل للمؤمترات واملعارض

أحمد محمد العامر - املدير التنفيذ،  مركز القصيم الدويل للمؤمترات 

واملعارض
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مازن عبدالله الجابري، مدير عام التنمية االجتامعية واالقتصادية، هيئة املدن االقتصادية

عبدالله يعقوب العبدالله - مدير العاقات واالتصال، مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي إثراء، أرامكو



saudimic.com 22

اليوم الثاين اإلثنني 3 جامدى اآلخرة 1439 - 19 فرباير 2018

إدارة الحوار 

الجلسة الخامسة: استدامة فعاليات األعامل ومؤسساتها

ــارب  ــتعراض تج ــامل واس ــات األع ــتدامة لفعالي ــة املس ــى أدوات التنمي ــوء ع ــة الض ــذه الجلس ــت ه ألق
ــتدامتها. ــامل واس ــات األع ــة فعالي ــر ومأسس ــاهمة يف تطوي ــدف املس ــة به ناجح

5

األســتاذة حنــان مطلــق، مقدمــة برامــج يف التلفزيــون الســعودي وصحفيــة يف 

جريــدة ســعودي جازيــت

متحدث
الدكتور خالد عبدالله الطريري

باحث وأخصايئ فعاليات

متحدث
املهندس باسم صايل

أمني عام املعهد العريب للتشغيل والصيانة

متحدث
أحمد عيل السويلم

أمني عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
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ملخص الجلسة الخامسة:

 ألقــت هــذه الجلســة الضــوء عــى أدوات التنميــة املســتدامة لفعاليــات 
األعــامل ومأسســتها، واســتعراض التجــارب الناجحــة يف هــذا املجــال 
وبــدأت الجلســة التــي أدارتهــا اإلعاميــة حنــان مطلــق، مبشــاركة الدكتــور 
ــات  ــال الفعالي ــايئ يف مج ــث واألخص ــري الباح ــه الطري ــن عبدالل ــد ب خال
ــا،  ــات، واهميته ــة االجتامع ــف صناع ــن تعري ــة ع ــدث يف البداي ــذي تح ال
ودورهــا االقتصــادي الفعــال. وأكــد عــى أهميــة البحــث والدراســة لــي 
يصــل املســتثمر اىل درجــة عاليــة مــن فهــم ســوق صناعــة االجتامعــات 
قبــل البــدء يف املــروع ومــن ثــم تــأيت أهميــة التســويق الجيــد 
القطــاع،  يف  االســتدامة  تحقيــق  اىل  االنســان  يصــل  لــي  والفعــال 
كــام أكــد عــى أن اململكــة ماضيــة يف خطــة عــدم اعتامدهــا عــى 
النفــط وتنويــع مصــادر الدخــل وهــذا األمــر هــو مــا يجعلنــا نســعى 
معــا لتحقيــق هــذه الرؤيــة، وأضــاف إىل أن مــن أهــم األشــياء التــي 
يجــب مراعاتهــا لتحقيــق االســتدامة هــي ثقافــة املجتمــع املحــي، 
واالســتعانة بالكــوادر. فيــام اســتعرض املتحــدث الثــاين يف الجلســة 
املهنــدس باســم صايــل تجربــة تنظيــم املؤمتــر الــدويل للتشــغيل 
ــة،  وكيــف تحــول هــذا املــروع مــن فكــرة  ــدول العربي والصيانــة يف ال
ــا  ــتفيد منه ــة يس ــية عريق ــة مؤسس ــم اىل منظوم ــن ث ــر وم اىل مؤمت
الكثــر مــن الشــباب والشــابات. وقــد أكــد عــى أهميــة التخطيــط الفعــال 
ووضــع أهــداف بعيــدة املــدى لــي يحقــق املســتثمر والعاملــني يف 
ــريب  ــد الع ــة املعه ــدا أن تجرب ــم، مؤك ــتدامة يف فعاليته ــاع االس القط
ــب  ــد مــن املصاع ــة مل تكــن ســهلة جــدا ومــرت بالعدي للتشــغيل والصيان
لكــن القامئــني عــى املعهــد اســتطاعوا تجاوزهــا، وحــول العقبــات التــي 
ــاك  ــون هن ــب أوال أن يك ــال: يج ــامل ق ــات األع ــتدامه فعالي ــى اس ــر ع تؤث
تنظيــم محــرف، وقــوة يف املحتــوى، وعمــل مؤســيس منظــم لبقــاء 
واســتدامه الفعاليــات، كــام ذكــر بأنــه مــن املهــم أن تكــون األهــداف 
املوضوعــة ثابتــة ولكــن ميكــن إجــراء بعــض التعديــات عــى الخطــة بعــد 
تقييــم الخطــوة الســابقة ونتائجهــا. وأكــد كذلــك عــى أن وجــود رســالة 
والرغبــة يف توصيــل محتــوى للفئــة املســتهدفة هــو أحــد أعمــدة 
النجــاح واالســتدامة يف هــذا القطــاع.  واختتمــت الجلســة مبشــاركة 
أمــني عــام الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض، األســتاذ أحمــد بــن عــي 
الســويلم الــذي ذكــر ان التطويــر املســتمر هــو أحــد أســباب تحقيــق 
االســتدامة يف الصناعــة. وكذلــك ذكــر الــدور الهــام الــذي يلعبــه كافــة 
أفــراد املجتمــع مبشــاركتهم يف فعاليــات األعــامل ســواء بالحضــور 
ذلــك،  إىل  ومــا  التنظيــم  يف  التطوعيــة  باملشــاركة  أو  واالســتفادة 
ألن االســتفادة مــن تلــك املنصــات ستســاعد املجتمــع عــى التقــدم 
والتطويــر، والعكــس صحيــح أي أن التواجــد املجتمعــي القــوي يف 
فعاليــات األعــامل, يســاهم يف انتشــارها وتعزيــز تواجدهــا. كــام أكــد بــأن 
مــن أهــم عوامــل اســتدامه الفعاليــات هــي الرعايــة الحكوميــة، إضافــة 
إىل وضــوح يف األهــداف والســعي يف إرشاك الجميــع يف الحــوارات، 
منوهــا كذلــك عــى أهميــة اختيــار املــكان املناســب والكــوادر املؤهلــة. 
يف النهايــة أكــد جميــع املتحدثــني عــى الفــرص االســتثامرية الواعــدة 
يف هــذه الصناعــة يف اململكــة وذلــك لقــوة الســوق الســعودي 
ووجــود الكفــاءات املمتــازة فيــه، حيــث أن اململكــة تلعــب دوراً اقتصاديــا 
ــامل  ــات االع ــم فعالي ــذب أه ــا لج ــع يؤهله ــامل أجم ــة والع يف املنطق

العامليــة يف أرض اململكــة.

توصيات الجلسة الخامسة:

1. زيادة التوعية املجتمعية بأهمية الحضور واملشاركة يف فعاليات األعامل.

2. أهمية مأسسة فعاليات األعامل من أجل الوصول إىل االستدامة.

3. التطوير املستمر لفعاليات األعامل، بدراسة نقاط القوة وتعزيزها وتخطي السلبيات، مام يساهم يف استدامة تلك الفعاليات.

مركز أبكس للمعارض واملٔومترات - الرياض
  APEX Convention Center - Riyadh
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استدامة فعاليات األعامل ومأسستها الجلسة الخامسة

أحمد عيل السويلم - أمني عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
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املهندس باسم صايل - أمني عام املعهد العريب للتشغيل والصيانة
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اليوم األول األحد 2 جامدى اآلخرة 1439 املوافق 18 فرباير 2018

متحدث
الرائد املهندس محمد مناحي العتيبي

معهد الدفاع املدين بوزارة الداخلية

متحدث
الدكتور سامي ياسني برهمني

عميد معهد خادم الحرمني الريفني 
ألبحاث الحج  والعمرة بجامعة أم القرى

متحدث
إمقرب ويف الشخص

أخصايئ إسعاف وطوارئ، الهال األحمر السعودي

الجلسة التعليميّة األوىل: إدارة األمن والسالمة يف فعاليات األعامل 

إجراءات السالمة العامة يف فعاليات األعامل    

اإلسعافات األولية والطوارىء    

إدارة الحشود    1

ملخص الجلسة التعليمّية األوىل:

خــادم  معهــد  عميــد  برهمــني  ســامي  الدكتــور  قــال  البدايــة  يف 
ــرى أن إدارة  ــة أم الق ــرة بجامع ــج والعم ــاث الح ــني ألبح ــني الريف الحرم
الحشــود البريــة مــن أكــر املهــامت والواجبــات تعقيــداً، وأصبــح علــامً 
ــة  ــتية واألمني ــه اللوجس ــه ومتطلبات ــة حاجات ــه، ومعرف ــام ب ــب اإلمل يتطل
والخدميــة، حيــث أجريــت العديــد مــن البحــوث والدراســات حــول إدارة 
الحجــاج  عــدد  يف  املســتمر  التزايــد  ظــل  يف  وخصوصــاً  الحشــود. 
واملعتمريــن، وبــني برهمــني أن إدارة الحشــود البريــة يف مــكان واحــد 
ــراً  ــاً كب ــات، تحدي ــوس واالحتفالي ــطة والطق ــض األنش ــة بع ــرض مامرس بغ
إلدارة حاجاتهــم ومتطلباتهــم وتنظيمهــم، مــن حيــث النقــل، واالنتظــام 
يف الوقــوف، والجلــوس، والســر، والطعــام، والــراب، واألمــن العــام، 
والحضــور، واالنــراف وذكــر بــأن إدارة الحشــود يف العــر الحديــث تعتــرب 
علــامً قامئــاً بذاتــه، لــه أدواتــه وآلياتــه ورضوراتــه الحتميــة، التــي تهتــم 
الحلــول املبتكــرة  العــامل، وذلــك إليجــاد  بهــا جهــات متخصصــة يف 
لحــل مشــكات التكتــات البريــة يف نقــاط الحشــد الحرجــة. وتجربــة 
ــدول  ــن ال ــدد م ــة ع ــامم ومراقب ــط اهت ــت مح ــدة أصبح ــعودية الرائ الس
ــعودية  ــاح الس ــباب نج ــة أس ــا ومعرف ــتفادة منه ــدف االس ــة، به العاملي
تجهيــز  عــى  وقدرتهــا  الهائلــة،  البريــة  الحشــود  تلــك  إدارة  يف 
رجــال األمــن والعاملــني يف الحــج كافــة للتفاهــم مــع الحجــاج بلغاتهــم 
ــى  ــة ع ــاءة عالي ــة وكف ــومة بدق ــط املرس ــذ الخط ــاعدتهم، وتنفي ومس
رغــم احتــواء الحشــود عــى العجــزة واملعوقــني وكبــار الســن وأصحــاب 

ــة. ــاالت الخاص الح

بــدوره قــال الرائــد املهنــدس محمــد العتيبــي مــن معهد الدفــاع املدين 
بــوزارة الداخليــة أن جهــاز الدفــاع املــدين يتصــدى للكثــر مــن الصعوبــات 
والتحديــات يف ســبيل حاميــة األرواح، ويبــذل هــذا الجهــاز جهــوداً كبــرة 

الوقائيــة  الســامة  بوســائل  املجتمعــي«  »الوعــي  وتعزيــز  لتنميــة 
والحاميــة مــن املخاطــر يف املنــزل والشــارع ويف املنشــآت واملصانــع 
ومقــرات العمــل وحتــى يف املناطــق الربيــة وغرهــا، إذ يراهــن الدفــاع 
املــدين عــى هــذا »الوعــي« ليكــون عونــاً لــه يف املهــام التــي 
يؤديهــا لحاميــة األرواح مــن كل خطــر، حتــى يف التجمعــات واملؤمتــرات 
كــام يعــول الدفــاع املــدين كثــراً عــى تغيــر الصــورة النمطيــة عنــه مــن 
خــال اإلفــادة مــن كل جديــد يف مجــال الســامة وتحســني أداء وســلوك 
أفــراده يف التعامــل مــع املجتمــع واالنتقــال الريــع ملواقــع الحــوادث 
ــدات  ــارصه واســتقطاب املع ــر والتأهيــل لعن ــب والتطوي ــة التدري ومواصل
ــتجدات  ــع مس ــل م ــل األمث ــن التعام ــه م ــي متكن ــة الت ــات الحديث والتقني
الخطــر وذكــر إمقــرب ويف الشــخص اخصــايئ اســعاف وطــوارئ الهــال 
االحمرأنــه تــم اســتحداث إدارات التطــوع بعــدد الفــروع الرئيســية يف 
ــي يف  ــل التطوع ــات العم ــام وسياس ــع نظ ــم وض ــة وت ــق اململك مناط
الهيئــة توضــح كل مــا للمتطــوع ومــا عليــه، وقــد تــم إنشــاء صفحــة 
ــامل  ــا األع ــح فيه ــوع يوض ــة باملتط ــة خاص ــع الهيئ ــة يف موق إلكروني
ــن  ــتفادة م ــى االس ــت ع ــام عمل ــة، ك ــا الهيئ ــوم به ــي تق ــة الت التطوعي
التجــارب العامليــة يف هــذا املجــال فقامــت بعقــد دورات تدريبيــة إليضاح 
مســئوليات املتطــوع واملتطوعــة والعمــل املطلــوب منــه يف كل فــرة، 
ــن  ــدد م ــاركة ع ــن مش ــعودي م ــر الس ــال األحم ــة اله ــتفيد هيئ ــام تس ك
املتطوعــني يف تخصصــات متعــددة خــال مواســم الحــج والعمــرة مــن 
كل عــام ومــن خــال الحقائــق والصــور فهــي جســد مــا تــم انجــازه يف 

مجــاالت األعــامل التطوعيــة
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الرائد املهندس محمد مناحي العتيبي - معهد الدفاع املدين بوزارة الداخلية

إمقرب ويف الشخص - أخصايئ إسعاف وطوارئ، الهال األحمر السعودي
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متحدث
تريك بن عبدالله الطعيمي

مستشار وزير النقل واملرف العام عى 
التسويق واالتصال املؤسيس، وزارة النقل

متحدث
عبدالله الصويان 

مدير التواصل يف عني الرياض

الجلسة التعليميّة الثانية: إدارة التواصل واإلعالم يف فعاليات اإلعالم 

التسويق واالتصال اإلعالمي يف تعزيز فعاليات األعامل    

إدارة قنوات التواصل االجتامعي يف فعاليات األعامل    

2

ملخص الجلسة التعليمّية الثانية:

ــويق  ــى التس ــام ع ــرف الع ــي امل ــريك الطعيم ــدث ت ــة تح يف البداي
واالعــام  التواصــل  )إدارة  عــن  النقــل  بــوزارة  املؤســيس  االتصــال  و 
يف تعزيــز فعاليــات االعــامل( وانطلــق مــن بيــان أهميــة اليــة رســم 
االســراتيجية الناجحــة للمؤمتــرات والفعاليــات والتــي تتطلــب االهتــامم 
يف عــدة عوامــل منهــا إنشــاء فريــق عمــل التســويق املؤهــل وتوزيــع 
األدوار، واالســتفادة مــن وســائل اإلعــام املختلفــة مرئيــة مســموعة 
التــي  للفاعليــة  األجنــدة  أهميــة  اىل  إضافــة  للتســويق،  ومقــروءة 
ــي إىل  ــرق الطعيم ــة. وتط ــن الفعالي ــات وعناوي ــارض وجلس ــوي املح تح
ــة يف  ــات مهم ــج معلوم ــرا إىل رضورة دم ــة مش ــة الفعالي ــذ خط تنفي
ــة التســويق للفعاليــة وإضافــة أفــكار تتوافــق مــع حــدث الفعاليــة  حمل
ــاركة  ــال ملش ــال الفع ــوات االتص ــى خط ــاً ع ــدء معرج ــاء الب ــا أثن إلرشاكه
املســتهدفني مبينــا أهميــة اختيــار التوقيــت املناســب للبــدء بالتســويق 
والحديــث عــن الفعاليــة، مؤكــدا أن جهــد العمــل أثنــاء انطــاق الفعاليــة 
تكــون ضعــف جهــد فــرة اإلعــداد، ولفــت الطعيمــي اىل أن اإلعــداد 
يتطلــب )12( أســبوع إلتاحــة الفرصــة للتســويق ودعــوة الرعــاة وكبــار 
املســؤولني واســتضافة اشــخاص مــن الخــارج وأهميــة تريــب معلومــات 
عــن األعــداد والضيــوف وإنشــاء موقــع مبواقــع التواصــل االجتامعــي 
ــامم  ــر االهت ــه لن ــن خال ــيعرض م ــا س ــع، وم ــة باملجتم ــر الفعالي ون
ومــا ســيتولد عنــه مــن اهتــامم إعامــي وطلــب الرعايــة مــن الرعــاة، مــا 
يعطــي املصداقيــة واالهميــة لــدى الرعــاة مشــرا إىل أهميــة التواصــل 
ــتطيع  ــائل، وتس ــة الوس ــارش بكاف ــكل مب ــتهدفني بش ــع املس ــارش م املب
مــن خالــه اختيــار الوقــت املناســب لإلعــان. وعــن مرحلــة بــدء الفعاليــة 
أوىص الطعيمــي بالتوثيــق والتغطيــة والرصــد اإلعامــي لصناعــة الحــدث 
ــاء مركــز إعامــي وترجمــة، ومشــاركة  ــيف معلومــات، وإنش ــاء أرش وبن
ــم،  ــة منه ــئلة املطروح ــى األس ــرد ع ــم وال ــل معه ــور والتفاع الجمه
وأهميــة خلــق الفــرص للمشــاركني كتغطيــات إعاميــة وعــرض بروجكــرات 
وغرهــا، ورصــد املاحظــات لتجاوزهــا يف الفعاليــات القادمــة عقــب 
مراجعــة محتــوى التوصيــات والتأكــد مــن مناســبة التوصيــات قبــل اإلعــان 
التحفيــز عــى فريــق العمــل واالجتــامع  التوصيــات بأهميــة  واختتــم 

معــه ملراجعــة االداء وإعطائــه وقــت للراحــة مشــددا عــى أهميــة نــر 
مخرجــات الفعاليــة مــع تقريــر متكامــل عــرب صــور أو فيديــو والتحفــظ 
ــن  ــة تدوي ــا، باإلضافــة إىل أهمي ــب الســلبية وعــدم نره ــى الجوان ع
كافــة الــدروس املســتفادة مــن الفعاليــة، ومراجعــة كفــاءة األدوات 

ــويقية للفعاليــة وامليزانيــة. التس

مــن جانــب آخــر تطــرق مديــر التواصــل يف عــني الريــاض عبداللــه الصويــان 
مــن خــال عــرض بعنــوان )إدارة قنــوات التواصــل االجتامعــي يف فعاليــات 
االعــامل( إىل أهميــة التأســيس أثنــاء اإلعــداد قبــل الفعاليــة مشــرا إىل 
أن زمــن ووقــت اإلعــداد يحــدده نوعيــة الفعاليــة، وكذلــك مــكان إقامتــه 
قامئــة  وإعــداد  والتفاعــل  االهتــامم  لزيــادة  الفعاليــة  نــوع  يحــدده 
املهــام، إضافــة اىل تحديــد الشــبكة االجتامعيــة التــي تخــدم الفعاليــة 
، وينصــح الصويــان بعمــل هاشــتاق خــاص بالفعاليــة عقــب إنشــاء حســاب 
مســتقل بالفعاليــة الســتهداف املهتمــني وإعــداد الهويــة البريــة 
ــة  ــى أهمي ــّدد ع ــة وش ــكل منص ــة ل ــات مامئ ــم مبقاس ــب تصمي وقوال
معاملــة كل منصــة اجتامعيــة واســتخدام مميزاتهــا حســب طبيعتهــا 
وطالــب التنســيق مــع الضيــوف واملتحدثــني ملشــاركة املــواد اإلعاميــة 
الخاصــة بهــم مــع جمهورهــم مشــرا إىل أهميــة التنســيق مــع مؤثريــن 
مامئــني لطبيعــة الفعاليــة للتســويق وأخــذ اإلذن املســبق مــن الجهــات 

ــاً. ــن اجتامعي ــاركة املؤثري ــمية ملش الرس

ــا  ــاور أبرزه ــتة مح ــان إىل س ــار الصوي ــة أش ــل الفعالي ــور تفعي ــن مح وع
نــر أجنــدة الفعاليــة ومواعيدهــا، ونــر قامئــة الضيــوف واملتحدثــني 
جــذب  يزيــد  تســويقي  فيديــو  نــر  اىل  إضافــة  مبدعــة،  بطريقــة 
الجمهــور للحضــور، ومشــاركة التجهيــزات خلــف الكواليــس عــرب تصويــره 
فيديــو وفوتوغــرايف، إضافــة اىل زيــادة كميــة املحتــوى املنشــور 
مــع قــرب بدايــة الفعاليــة والتوســع يف نــر املحتــوى مــع قــرب فــرة 
انطــاق املحتــوى لتحفيــز الجمهــور للحضــور، وآخــر املحــاور كان التذكــر 
باســتمرار اقــراب انطــاق الفعاليــة، وركّــز الصويــان عــى أهميــة التفاعل 
ــتخدام  ــئلة واس ــرح أس ــرب ط ــتاق_الفعالية ع ــاركني يف #هاش ــع املش م

ــة. ــم يف الفعالي ــا جذبه ــرز م ــة أب ــتفتاء ملعرف ــة االس خاصي
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متحدث
املهندس محمود أحمد العويض

الرئيس التنفيذي للمشاريع
رشكة لهيم لتنظيم املعارض واملؤمترات

الجلسة التعليميّة الثالثة: 

إدارة فعاليات األعامل كمشاريع 

   

3

ملخص الجلسة التعليمّية الثالثة:

التنفيــذي  الرئيــس  العــويض  أحمــد  بــن  محمــود  املهنــدس  افتتــح 
واملؤمتــرات  املعــارض  لتنظيــم  لهيــم  رشكــة  ورئيــس  للمشــاريع 
جلســته التعليميــة املوازيــة التــي أتــت بعنــوان )إدارة فعاليــات األعــامل 
كمشــاريع( وقــام العــويض بعــرض رشائــح مفصلــة مســتعرضا أهــم 
تعريفــات إدارة املشــاريع وأهدافهــا، إضافــة إىل العنــارص الرئيســية 
يف إدارة املشــاريع كــام اســتمع رواد األعــامل لـــمفهوم الـــ PMI الــذي 
يعــد املعهــد العاملــي إلدارة املشــاريع، حيــث يقــدم أقــوى منهــج 
التــي  الفعالــة، ومــن أهدافــه  إدارة املشــاريع  متخصــص يف مجــال 
ذكرهــا العــويض ملديــري الــركات بأنــه نظــام يهــدف لتنظيــم الوقــت 

والجــودة والتكلفــة.

»الفروقــات بــني إدارة املشــاريع وإدارة الفعاليــات« كان هــذا عنوانــاً 
ورجــال  لـــلمستثمرين  معرفتــه  يجــب  مهــم  كبــاٍب  العــويض  وضعــه 
األعــامل وفّصــل العــويض يف هــذا البــاب الفروقــات املهمــة بــني إدارة 
املشــاريع وإدارة الفعاليــات ففــي املشــاريع هنــاك معيــار يســمح بتأثر 
ــر بنســبة تصــل لـــ %58 ، أمــا  ــل للتغي التكلفــة بالزمــن حيــث أن الزمــن قاب
يف فعاليــات األعــامل ال يســمح بتغيــر الزمــن وال التكلفــة إال يف نطــاق 
ــات النقديــة مرتفعــة  ــاريع أيضــاً التدفق ــاوز %5 ، يف املش ــق ال يتج ضي
طــوال الزمــن، أمــا يف الفعاليــات التدفقــات النقديــة ترتفــع تدريجيــا مــع 
قــرب الزمــن ونبــه املهنــدس العــويض رواد املــال واألعــامل واملشــاريع 
عــى رضورة اطــاع العاملــني معهــم جميــع تفاصيــل العمــل واملــروع 
وذلــك يك يكــون العمــل بعقــل واحــد، إضافــة إىل االســتعانة قبــل بدايــة 
التعريــف،  األربــع( وهــي  )التــاءات  العــودة لقاعــدة  املــروع عــى 

ــليم . ــذ، التس ــط، التنفي التخطي

وقــال يجــب منــح كل مرحلــة وقتــا كافيــا لدراســتها ومراجعتهــا حتــى 
يســر املــروع بشــكل منظــم ودقيــق. وقبــل نهايــة الجلســة منــح 
ــا  ــاب عليه ــي أج ــئلتهم الت ــي أس ــور لتلق ــت للحض ــة الوق ــويض بقي الع

بشــكل موســع .

مركز امللك سلامن الدويل للمٔومترات - املدينة املنورة
 King Salman International Convention Center
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متحدث
نارص بن محمد العباس

مبتكر ومدرب معتمد 
يف مجاالت التصاميم

متحدث
عبداملجيد محمد العمودي

مراقب السامة، مركز الرياض الدويل 
للمؤمترات واملعارض

الجلسة التعليميّة الرابعة: مهارات التصاميم يف فعاليات األعامل 

مهارات التصميم واإلخراج املريئ واإلبداعي ومهارات تصميم اإلنفوجرافيك    

فنون إخراج تصاميم أجنحة املعارض وتخطيط املساحات    

4

ملخص الجلسة التعليمّية الرابعة:

 أكــد  املــدرب املعتمــد يف مجــال التصاميــم، االســتاذ نــارص محمــد 
العبــاس عــى رضورة مواكبــة املصمــم لألســاليب الحديثــة يف التصميــم 
ــك  ــو جرافي ــة اإلنف ــا ألهمي ــراءات تحقيقه ــودة وإج ــر الج ــار معاي واختي
يف صناعــة االجتامعــات، موضحــا أن تصميــم اإلنفــو جرافيــك معــروف 
منــذ القــدم وليــس وليــد اللحظــة وأصبــح منتــرا يف القطــاع التعليمــي 
)مــدارس، جامعــات( باإلضافــة إىل اســتخدامه أيضــا يف الســرة الذاتيــة 
مــام أدي إىل اتســاع دائــرة االهتــامم بهــذا الفــن وظهــور أدوات ســهلة 
إلنشــاء ملفــات اإلنفــو جرافيــك وفيــام يتعلــق بتجهيــزات أجنحــة املعارض 
وتخطيــط املســاحات يف املعــارض الــذي يرتبــط ارتباطــا مبــارشا بصناعــة 
االجتامعــات، أوضــح االســتاذ عبداملجيــد العمــودي، مراقــب الســامة 
مبركــز الريــاض الــدويل للمؤمتــرات، أن صناعــة املعــارض يف أي مدينــة 
مؤكــدا  املشــاركة،  والجهــات  واألهــداف  للســوق  دراســة  أوال  تحتــاج 
ــاع الخطــوات واإلجــراءات املتبعــة للموقــع واســتغال جميــع  أهميــة اتب
ــرض  ــة الع ــع صال ــد موق ــديئ لتحدي ــم املب ــرب أن التصمي ــاحات واعت املس
وانتقــال الركــة املنظمــة داخــل الصالــة لاطــاع عــى االشــراطات أهــم 
ــة  ــى تغطي ــاع ع ــراطات واالط ــاة االش ــى إىل رضورة مراع ــوة ودع خط
ــوارئ(  ــارج الط ــاه، مخ ــاء، مي ــن )كهرب ــا م ــم تقدميه ــي يت ــات الت الخدم
قبــل التصميــم، مشــددا عــى منــع أي معوقــات امــام مخــارج الطــوارئ، 
وبــني العمــودي أن الدراســات تؤكــد عــى رضورة أن تكــون املســافة بــني 

املمــرات ال تقــل عــن ثاثــة أمتــار.

اليوم األول األحد 2 جامدى اآلخرة 1439 املوافق 18 فرباير 2018

 مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي - الظهران
King Abdulaziz Centre for World Culture
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نارص بن محمد العباس - مبتكر ومدرب معتمد، يف مجاالت التصاميم

عبداملجيد محمد العمودي، مراقب السامة، مركز الرياض الدويل للمؤمترات واملعارض
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اليوم الثاين اإلثنني 3 جامدى اآلخرة 1439 املوافق 19 فرباير 2018

متحدث
جوكول باجاج

رئيس املبيعات والراكات يف الرق 
األوسط وأفريقيا

رشكة سيفنت

الجلسة التعليميّة الخامسة: 

التوجهات الحديثة يف تقنية الضيافة 

5

ملخص الجلسة التعليمّية الخامسة:

اســتعرض رئيــس املبيعــات والراكــة يف الــرق األوســط وأفريقيــا 
بركــة ســيفنت ، جوكــول باجــاج ، أحــدث األســاليب التــي تقــدم يف 
تقنيــة الضيافــة الحديثــة، مشــرا إىل امتــاك ســيفنت قاعــدة بيانــات 
كبــرة تؤهلهــا لتقديــم خدمــة ممتــازة لجميــع عمائهــا مــن خــال عــدد 
مــن املنصــات اإللكرونيــة، وأضــاف قائــاً: إن الركــة يقتــر دورهــا يف 
تقديــم التكنولوجيــا والتواصــل مــع العمــاء وتعريفهــم عــى منــط 
الحيــاة الراقيــة، فضــا عــن تقديــم حوافــز إضافيــة مجانــاً للســفر واإلقامة.

 فندق انركونتيننتال الرياض
InterContinental Hotel Riyadh
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متحدث
عيل فراج الشهري

مدير العمليات
الربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات

الجلسة التعليميّة السادسة: 

البوابة اإللكرتونيّة للربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات

6

ملخص الجلسة التعليمّية السادسة:

الوطنــي  الربنامــج  يف  العمليــات  مديــر  الشــهري  عــي  اســتعرض 
للمعــارض واملؤمتــرات البوابــة اإللكرونيــة للربنامــج الوطنــي للمعــارض 
واملؤمتــرات، حيــث أكــد الشــهري أن الربنامــج  يحــرص عــى تســهيل 
الخدمــات اإللكرونيــة للمســتفيدين مــن خــال التحديــث املســتمر لخدمات 
ــات  ــة االجتامع ــة صناع ــم لتنمي ــب تطلعاته ــا يواك ــة مب ــة االلكروني البواب
ــاً أن الربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات يســعى  الســعودية، مبين
ليكــون صناعــة االجتامعــات الســعودية رافــدا تنمويــا لجميــع القطاعــات 
ــة  ــة جاذب ــة كوجه ــويق اململك ــال تس ــن خ ــة م ــة يف اململك االقتصادي
لصناعــة االجتامعــات عــى مســتوى العــامل وأضــاف الشــهري أن الربنامج 
يهــدف تطبيــق التــايل مــن خــال البوابــة االلكرونيــة والتــي مــن أهمهــا 
ومتابعــة قطــاع  التحكــم  يف  تســاهم  عمــل ديناميكيــة  بيئــة  إيجــاد 
للمســتثمرين  املعــارض واملؤمتــرات، وتوفــر املعلومــات املفيــدة 
والدوليــني  املحليــني،  واملؤمتــرات  املعــارض  خدمــات  ومقدمــي 
الراغبــني يف إقامــة املعــارض واملؤمتــرات يف اململكــة، والســعي 
اىل تقديــم خدمــات اشــراك الكــروين يف البوابــة للجهــات ذات العاقة 
واملســتفيدة مــن املعــارض واملؤمتــرات التــي تقــام يف اململكــة، 
واإلرساع يف إصــدار تصاريــح إقامــة املعــارض واملؤمتــرات إلكرونيــا، 
ــآت  ــرات يف منش ــارض واملؤمت ــاط املع ــة نش ــص مامرس ــدار تراخي وإص
إصــدار  عــى  املبدئيــة  املوافقــات  وإصــدار  واملؤمتــرات،  املعــارض 
ســجات تجاريــة للراغبــني يف الحصــول عــى رخصــة تنظيــم معــارض 
ــرات  ــارض واملؤمت ــة املع ــاج روزنام ــات وإنت ــد املعلوم ــرات، ورص ومؤمت
ــتناداً  ــرات، اس ــارض واملؤمت ــاع املع ــة قط ــن حال ــة ع ــر اإلحصائي والتقاري
عــى البيانــات التــي تدخــل يف البوابــة، مــع الرغبــة يف إرشاك الجمهــور 
مبختلــف رشائحهــم وإتاحــة الفرصــة لهــم لتقديــم آرائهــم ومقرحاتهــم 
لتطويــر صناعــة االجتامعــات الســعودية، وترســيخ هويــة قطــاع املعــارض 
واملؤمتــرات يف اململكــة لــدى الجمهــور الداخــي والخارجــي، وتعزيــز 
ــع  ــة، م ــي والدولي ــة واإلقليم ــتويات املحلي ــى املس ــاع ع ــة القط مكان
العربيــة  الضــوء عــى املعــارض واملؤمتــرات يف اململكــة  تســليط 
الســعودية كصناعــة، وعــى املقومــات االقتصاديــة واألنشــطة املرتبطــة 

بهــا.

اليوم الثاين اإلثنني 3 جامدى اآلخرة 1439 املوافق 19 فرباير 2018

مركز أبكس للمعارض واملٔومترات
APEX Convention Center
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عيل فراج الشهري - مدير العمليات، الربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات
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متحدث
املهندس حسان بن عباس مغازل

عضو يف لجنة التوستامسر للخطابة و القيادة

متحدث
عبد العزيز الدليجان

عضو يف لجنة التوستامسر للخطابة و القيادة

الجلسة التعليميّة السابعة:

 فنون الخطابة 

   7

ملخص الجلسة التعليمّية السابعة:

تطــرق املختــص يف الخطابــة املهنــدس عبدالعزيــز الدليجان يف جلســة 
فنــون الخطابــة اىل أســاليب الخطابــة الناجحــة واالرتجــال دون إعــداد، 
ــت  ــرم توس ــخصية وه ــرض ش ــا وع ــن تعلمه ــة، وأماك ــات الخطاب ومتطلب
ماســرز ومهمتهــا وأسســها واحتياجهــا إىل املامرســة املســتمرة، 
وتفــادي االنقطــاع لذهــاب الرهبــة والخــوف، وذلــك يــأيت عــرب التدريــب، 
ــرز  ــت ماس ــام أن توس ــتمر. ك ــم املس ــدرب بالتقوي ــه املت ــيقوم ذات وس
الشــخيص، ولديهــا  للتطويــر  آمنــة ومحفــزة ومشــجعة  بيئــة  لديهــا 
ــدم  ــة وق ــواع الخطاب ــة ألن ــة حي ــان أمثل ــرض الدليج ــبوعي. وع ــدول أس ج
ــة  ــون الخطاب ــم فن ــن تعل ــدف م ــراً إىل أن اله ــا، مش ــا عنه ــاً مفص رشح
هــو دعــم املتحــدث يف مجــال فــن التواصــل والقيــادة وتوســيع شــبكة 
ــن  ــن ضم ــان إن م ــال الدليج ــرب، وق ــتوى أك ــى مس ــة ع ــات العام العاق
املشــاركني يف منظمــة توســت ماســرز يف اململكــة فائزيــن يف 
مســابقات خطــب عامليــة تأهلــوا إىل املنافســة العامليــة يف الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، والتــي تُعقــد باســتمرار كمحمــد القحطــاين، ولفــت 
الدليجــان إىل أن املشــاركني يف توســت ماســرز يتعلمــون ويتنافســون 
املَُعــّدة،  والخطــب  االرتجاليــة،  )الخطــب  وهــي:  مجــاالت  عــدة  يف 
والخطــب الفكاهيــة، وتقويــم الخطبــاء(، ويشــاركون يف ورش تعليميــة 
ــر  ــد أك ــال عق ــن خ ــادة م ــال والقي ــارات االتص ــر مه ــة يف تطوي متخصص
مــن ورش عمــل تتنــاول عــدداً مــن املواضيــع واملحــاور الهامــة ذات 
مســتوى عــاٍل للمشــركني موضحــاً أن معاهــد توســت ماســرز تكــون 
ــر  ــت ماس ــة توس ــدد أندي ــان أن ع ــر الدليج ــة، وذك ــة رائع ــة تعليمي تجرب
يف اململكــة العربيــة الســعودية يربــو عــى 240 ناديــاً  70 منهــا باللغــة 
العربيــة، وهنــاك عــدد مــن األنديــة العربيــة للســيدات مبــا مجموعــه أكــر 
مــن ســتة آالف عضــو توســت ماســرز مــن جميــع أنحــاء اململكــة. وتــأيت 
ــلوب  ــدث بأس ــاعدتهم يف التح ــني، ملس ــدى املتدرب ــة ل ــة الخطاب أهمي
ســهل، وبطريقــة توصــل املعلومــة للملتقــى دون تكلــف، وهــذا أكــر مــا 

ــامل. ــات األع ــون يف فعالي ــه املتحدث يحتاجون

اليوم الثاين اإلثنني 3 جامدى اآلخرة 1439 املوافق 19 فرباير 2018

مركز امللك سلامن الدويل للمٔومترات - املدينة املنورة
 King Salman International Convention Center
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املهندس حسان بن عباس مغازل - عضو يف لجنة التوستامسر للخطابة و القيادة

عبد العزيز الدليجان - عضو يف لجنة التوستامسر للخطابة و القيادة
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فنون الخطابة الجلسة التعليمّية السابعة
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الجلسة التعليميّة الثامنة: 

اإلخراج الفني والتصوير واملونتاج 

8

متحدث
روجيه عبود

مخرج سيناميئ

ملخص الجلسة التعليمّية الثامنة:

ــة  ــة التعليمي ــود، يف الجلس ــه عب ــيناميئ، روجي ــرج الس ــتعرض املخ اس
ــام،  ــدع يف األف ــتخدام الخ ــاج«، اس ــر واملونت ــي والتصوي ــراج الفن »اإلخ
ــراج  ــا أن إخ ــرج، موضح ــات املخ ــا، ومواصف ــينام والدرام ــني الس ــرق ب والف
الفعاليــات تختلــف عــن إخــراج األفــام، ومنبًهــا إىل رضورة التــزام املخــرج 
املناســبة  الكامــرا  اختيــار  كيفيــة  باإلضافــة  التقطيــع،  بربوتوكــوالت 
ــد  ــرز أخطــاء املخرجــني الســينامئية يف العــامل وأكّ للتصويــر، وعــرض ألب
الوثائقيــة لفعاليــات األعــامل تختلــف عــن  أّن األفــام  »عبــود« عــى 
األفــام الوثائقيــة األخــرى نظــرا ألن التصويــر يتــم مبــارشة، وهنــاك 
مراحــل متعــددة حتــى يصــل الفلــم للمتلقــي يف صورتــه النهائيــة. كــام 
أن اختيــار مواقــع الكامــرات يف القاعــات مهمــة، حتــى تكــون التغطيــة 
شــاملة لجميــع أنحــاء القاعــة، ولــي يســهل عــى املخــرج املونتــاج عنــد 

ــة. ــة الفعالي نهاي

اليوم الثاين اإلثنني 3 جامدى اآلخرة 1439 املوافق 19 فرباير 2018

مركز امللك سلامن الدويل للمٔومترات - املدينة املنورة
 King Salman International Convention Center
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روجيه عبود - مخرج سيناميئ

روجيه عبود - مخرج سيناميئ
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متحدث
محمد عبدالله رشف

مدير إدارة مبيعات
مجموعة فنادق فرمونت ورافلز وسويس أوتيل

الجلسة التعليميّة التاسعة: 

تجهيزات الضيافة واإلقامة يف الفنادق 

9

ملخص الجلسة التعليمّية التاسعة:

تطــرق مديــر إدارة مبيعــات مجموعــة فنــادق فرمونــت ورافلز وســويس 
أوتيــل، محمــد عبداللــه رشف إىل دور تجهيــزات الضيافــة واإلقامــة يف 
الفنــادق الرتباطهــا الكبــر بصناعــة االجتامعــات الســعودية، مشــددا عــى 
النــزالء  أهميــة توفــر التجهيــزات املتطــورة يف الغــرف وتطبيقــات 
واملوظفــني اآلليــني وحتــى الغــرف التــي تعمــل بنظــام األوامــر الصوتيــة  
ــزالء  ــن الن ــا م ــا هام ــكار مطلب ــة إىل االبت ــرباً أن الحاج ــر، معت ــك وأك كل ذل
والفنــادق عــى حــد ســواء وحظيــت الجلســة بتفاعــل كبــر مــن الحضــور 
وشــارك عــدد منهــم يف مناقشــة املتحــدث حــول طريقــة التغلــب عــى 
املعوقــات وكيفيــة االســتفادة منهــا يف صناعــة االجتامعــات الســعودية 

اليوم الثاين اإلثنني 3 جامدى اآلخرة 1439 املوافق 19 فرباير 2018
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الجلسة التعليميّة التاسعة: 

تجهيزات الضيافة واإلقامة يف الفنادق 

محمد عبدالله رشف - مدير إدارة مبيعات، مجموعة فنادق فرمونت ورافلز وسويس أوتيل
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متحدث
باول مارتني

رشكــة   يف  األوســط(  والــرق  )أوروبــا  واملبيعــات  العمليــات  مديــر 
ايــر ايفنتــس   - ســينتيوم 

الجلسة التعليميّة العارشة: 

دور التقنية يف إنجاح فعاليات األعامل  

10

ملخص الجلسة التعليمّية العارشة:

تحــدث مديــر العمليــات واملبيعــات بركــة ســينتيوم بــاول مارتــني خــال 
ــرض  ــة وع ــاح أي فعالي ــل نج ــد عوام ــة أح ــة الحديث ــن أن التقني ــة ع الجلس
الجديــدة كنظــارة قوقــل  للتقنيــات  للســنوات املاضيــة  بيــاين  رســم 
وغرهــا التــي تخــدم الفعاليــات الحديثــة مشــرا إىل أهميــة االســتثامر 
يف التقنيــة، ومؤكــدا عــى أن 50٪  مــن منظمــي الفعاليــات الحاليــة 
ــة  ــاف أن أهمي ــة، وأض ــة الحديث ــات التقني ــامل يســتخدمون إمكاني يف الع
التقنيــات يف الفعاليــات تكمــن يف توفــر األمــن و الســامة للمعلومــات 
وحاميــه البيانــات العامــة، باإلضافــة إىل ســهولة التعامــل مــع البيانــات، 
ــوق،  ــات الس ــع احتياج ــات م ــة املعلوم ــد يف تقني ــة الجدي ــب مامئ ويج
وأن تكــون عــن دراســة أكادمييــة متطرقــاً إىل كيفيــة االســتفادة مــن 
ــق  ــة وف ــذ التقني ــون تنفي ــك يف أن يك ــن ذل ــرب، ويكم ــكل أك ــة بش التقني
الحاجــة لهــا بالفعاليــة، مؤكــدا أن التقنيــة تتيــح للمنظــم اختيــار الجلســات 
وتغيــر املحــارضات وتنبيــه الحارضيــن عــى كل مــا يريــد، ويتــم تســجيل 
ــكل  ــم بش ــل معه ــك التواص ــني، وبإمكان ــور واملتحدث ــاركني والحض املش
وكذلــك  واملحــارض،  املشــارك  بــني  للعاقــة  وتبنــي  وأســهل،  أرسع 
توســيع قاعــدة التواصــل معهــم بالرســائل القصــرة واعطائهــم الحوافــز 
ــجلني ومل  ــخاص املس ــة األش ــة إىل معرف ــات، باإلضاف ــتخدام االعان واس
ــى  ــرف ع ــار التع ــني االعتب ــذ بع ــب األخ ــه يج ــاول إىل أن ــه ب ــروا.  ونبّ يح
أهــداف الفعاليــة الختيــار التقنيــة املناســبة لهــا، مشــرا إىل أن التقنيــة 
تختلــف الحاجــة اليهــا بحســب الزمــان واملــكان، ومــن املهــم اختيــار 
الريــك املناســب لتشــغيل التقنيــة التــي تــم تحديدهــا للفعاليــة، ومــن 
عوامــل اختيــار التقنيــة امليزانيــة املحــددة للفعاليــة. كــام نبـّـه مــن اختيــار 
ــمل  ــة تش ــار تقني ــة إىل اختي ــتخدامها، إضاف ــم اس ــن يت ــي ل ــة الت التقني
ــن  ــن املمك ــة، وم ــع الفعالي ــات م ــب املتطلب ــق وأن تتناس ــن تطبي ــر م أك
ــة  ــت الفعالي ــراء إن كان ــع وال ــة البي ــة يف عملي ــن التقني ــتفادة م االس

ــة. تجاري

اليوم الثاين اإلثنني 3 جامدى اآلخرة 1439 املوافق 19 فرباير 2018

 مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي
King Abdulaziz Centre for World Culture
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الجلسة التعليميّة العارشة: 

دور التقنية يف إنجاح فعاليات األعامل  

باول مارتني - مدير العمليات واملبيعات )أوروبا والرق األوسط( يف رشكة  سينتيوم - ايفنتس اير
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الجلسة التعليميّة الحادية عرشة: 

املكتب السعودي للمتحدثني 

11

متحدث
أحمد بن فهد العبدالواحد

مدير املكتب السعودي للمتحدثني

ملخص الجلسة التعليمّية الحادية عرشة:

الربنامــج  يف  املتحدثــني  مكتــب  مديــر  العبدالواحــد  أحمــد  تحــدث 
الوطنــي ملعــارض واملؤمتــرات عــن املكتــب الســعودي للمتحدثــني، 
حيــث أكــد أن أيجــاد مكتــب املتحدثــني جــاء انطاقــاً مــن الحاجــة إىل رفــع 
ــة  ــام يف اململك ــي تق ــات الت ــات وامللتقي ــرات واملنتدي ــودة املؤمت ج
وتطويرهــا، إىل جانــب تريــع إجــراءات اســتخراج تراخيصهــا واملســاهمة 
يف تعزيــز البعــد التســويقي لهــا، والســعي إىل تســهيل مشــاركة 
ــدة  ــرات املنعق ــعودية يف املؤمت ــارج الس ــن خ ــني م ــامد املتحدث واعت
يف اململكــة وأيضــاً متكــني املتحدثــني الســعوديني مــن املشــاركة يف 
ــد. ــم الجدي ــن التنظي ــة م ــادة الثالث ــب امل ــك بحس ــة وذل ــل الدولي املحاف

اليوم الثاين اإلثنني 3 جامدى اآلخرة 1439 املوافق 19 فرباير 2018

مركز امللك سلامن الدويل للمٔومترات
 King Salman International Convention Center
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أحمد بن فهد العبدالواحد - مدير املكتب السعودي للمتحدثني
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اليوم الثالث الثالثاء 4 جامدى اآلخرة 1439 - 20 فرباير 2018

إدارة الحوار 

Speaker
John Peacock

 General Manager of
 Australian Associations Forum

Speaker
Robin Miller

 Director - Sales
Conferences & Events ADNEC

Speaker
Ajay Bhojwani

 Managing Director of
 MCI Middle East, MCI Group

يوم الجمعيات السعودي

الجلسة األوىل: تطوير أداء الجمعيات السعودية الستقطاب فعاليات األعامل الدولية

ــن  ــا م ــعودية لتمكينه ــات الس ــر أداء الجمعي ــبل تطوي ــارب يف س ــرح التج ــوء وط ــة الض ــلطت الجلس س
ــة ــة إىل اململك ــامت الدولي ــات واملنظ ــا الجمعي ــي تقيمه ــرات الت ــات واملؤمت ــتقطاب االجتامع اس 1

خالــد الرسحــان، مديــــر إدارة عاقــات الجمعيــــات واملؤسســات واملراكــز 

بوكالــة التنميــة االجتامعيــة يف وزارة العمــــل والتنميــــة االجتامعيــة 

ملخص الجلسة األوىل

ســلطت هــذه الجلســة الضــوء عــى ســبل تطويــر أداء الجمعيــات الســعودية لتمكينهــا مــن اســتقطاب االجتامعــات الدوليــة واملؤمتــرات التــي تقيمهــا 
الجمعيــات واملنظــامت الدوليــة إىل اململكــة، وأدار الجلســة الدكتــور خالــد محمــد الرحــان، مديــــر إدارة عاقــات الجمعيــــات واملؤسســات واملراكــز 
بوكالــة التنميــة االجتامعيــة يف وزارة العمــــل والتنميــــة االجتامعيــة، وشــارك فيهــا كا مــن املديــر العــام ملنتــدى الجمعيات االســرالية، جــون بيكوك، 
ــارض،  ــة للمع ــي الوطني ــو ظب ــة أب ــات يف رشك ــر إدارة املبيع ــة إىل مدي ــواين، باإلضاف ــاي بوج ــط، أج ــرق األوس ــدب لـــ إم يس آي ال ــو املنت والعض
ــات  ــى أّن للجمعي ــد ع ــث أكّ ــة، حي ــرة دولي ــن نظ ــات م ــات الجمعي ــل احتياج ــتدامة متوي ــن اس ــوك ع ــون بيك ــة ج ــدث يف البداي ــث تح ــر، حي ــني ميل روب
أهميــة عــى املســتوى الوطنــي يف صناعــة الخدمــات املهنيــة والتقنيــة والتدريــب واالستشــارات وتنظيــم املعــارض واملؤمتــرات واالجتامعــات يف 
اململكــة العربيــة الســعودية ووّجــه بيكــوك عــدًدا مــن النصائــح لنجــاح الجمعيــات، أهمهــا منــو الجمعيــة وريادتهــا، والســعي للحصــول عــى أمــوال 
مــن العضويــات والــركات الراعيــة، وعــدم االعتــامد عــى التمويــل الحكومــي، واكتســاب الخــربة اإلداريــة والعمليــة، والتســويق واملبيعــات، والحوكمــة 
ــدب لـــ إم  ــو املنت ــا العض ــة. ودع ــادات الدولي ــا لاتح ــهولة انضاممه ــاهم يف س ــام سيس ــنوية، م ــة س ــع خط ــراد، ووض ــف األف ــتثامر يف توظي ، واالس
يس آي الــرق األوســط، أجــاي بوجــواين، الجمعيــات يف اململكــة إىل جــذب االســتثامرات الخارجيــة وتحقيــق ربحيــة أكــرب مــن خــال رشكاء محليــني 
ودوليــني، مــع مراعــاة أّن نجــاح تنظيــم أّي اجتــامع يحتــاج إىل تكامــل ثاثــة عنــارص مهمــة تتمثــل يف: الــركات الراعيــة، واملنظمــني، والحضــور، مشــرًا 
ــي  ــو ظب ــة أب ــات يف رشك ــر إدارة املبيع ــال مدي ــه، ق ــن جانب ــار دوالر. م ــن 600 إىل 800 ملي ــنويًا م ــق س ــامل تحق ــات يف الع ــات االجتامع إىل أّن صناع
الوطنيــة للمعــارض، روبــني ميلــر، إّن رؤيــة اململكــة 2030 متثّــل قــوة يف صناعــة الفــرص االســتثامرية، وتَُعــدُّ نافــذة املســتقبل لاســتثامر واألعــامل، 
منوًهــا عــى أهميــة موقــع اململكــة االســراتيجي ومكانتهــا الدينيــة واالقتصاديــة. وتوقـّـع ميلــر، أن يحــدث خــال العريــن عاًمــا القادمــة تطــوًرا كبــرًا 
يف صناعــة االجتامعــات باململكــة، منبًهــا عــى رضورة مرونــة بعــض القوانــني واألنظمــة، ووضــع االســراتيجيات املناســبة لجــذب مزيــد مــن االجتامعــات 

للمنطقــة.
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التوصيات

1. رضورة التعريــف بالخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــات، وأنهــا قــد تســاهم يف دعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خــال صناعــة االجتامعــات باســتقطابها 
لاجتامعــات الدوليــة.

2. رضورة قيــام الجمعيــات بإعــداد وتنفيــذ املؤمتــرات واالجتامعــات عــى املســتوى املحــي لتكتســب الخــربة ومــن ثــم االنطــاق إىل تنفيذهــا خارجيــاً 
اقليميــاً ودوليــاً.

3. البد من تطوير عمل الجمعيات ليكون مربح وبالتايل تخفيف األعباء عن الحكومة.

4. االستفادة من مقرات الجمعيات لتنفيذ الفعاليات لزيادة مدخول الجمعيات.

5. رضورة انضامم الجمعيات إىل االتحادات الدولية.

6. العمل عى االستدامة املالية للجمعيات، من خال رسوم العضوية وجذب الركات الراعية.

7. العمل عى استقطاب املؤمترات واالجتامعات السياحية للدولة.

8. تدريب الكوادر يف الجمعيات لعقد املؤمترات قبل تنفيذها.

 John Peacock - General Manager of, Australian Associations Forum
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تطوير أداء الجمعيات السعودية الستقطاب فعاليات األعامل الدوليةالجلسة األوىل

أحمد بن فهد العبدالواحد - مدير املكتب السعودي للمتحدثني
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إدارة الحوار 

متحدث
أماندا قطز نهالبو

رئيس برنامج املؤمترات بهيئة السياحة يف جنوب أفريقيا

متحدث
غاري غرمير

الرئيس التنفيذي ل كة غينينغ إدج

متحدث
فهد العرفج 

مدير االتصاالت التسويقية بالربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات

يوم الجمعيات السعودي

الجلسة الثانية: برنامج املبعوث لدعم استقطاب اجتامعات الجمعيات واملنظامت الدولية

التعريــف بأحــد مبــادرات الربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات وهــو »برنامــج املبعــوث«، والتعريــف 
بخصائصــه وســبل االســتفادة منــه، والفــرص املتوفــرة التــي ميكــن اســتغالها لزيــادة أعــداد فعاليــات 
الجلســة ســيتم تســجيل املهتمــني  انتهــاء  التــي تســتقطبها اململكــة، وبعــد  الدوليــة  األعــامل 

ــوث. ــج املبع ــامم إىل برنام باالنض

2

الســعودية  بالهيئــة  الصحيــة  الجمعيــات  شــؤون  إدارة  مديــر  العايــد،  خالــد 

الصحيــة  للتخصصــات 

اليوم الثالث الثالثاء 4 جامدى اآلخرة 1439 - 20 فرباير 2018
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ملخص الجلسة الثانية

اســتهدفت هــذه الجلســة التعريــف بأحــد مبــادرات الربنامــج الوطنــي 
للمعــارض واملؤمتــرات وهــو برنامــج املبعــوث، والتعريــف بخصائصــه 
وســبل االســتفادة منــه، والفــرص املتوفــرة التــي ميكــن اســتغالها 
لزيــادة أعــداد فعاليــات األعــامل الدوليــة التــي تســتقطبها اململكــة. 
ــة  ــات الصحي ــر إدارة شــؤون الجمعي ــد، مدي ــد العاي حيــث أدار الجلســة خال
غــاري  مــن  كا  مبشــاركة  الصحيــة،  للتخصصــات  الســعودية  بالهيئــة 
ــدا قطــز نهابــو،  ــة غينينــغ إدج، وأمان ــس التنفيــذي لرك غرميــر، الرئي
رئيــس برنامــج املؤمتــرات بهيئــة الســياحة يف جنــوب إفريقيــا، باإلضافــة 
إىل فهــد العرفــج، مديــر إدارة االتصــاالت التســويقية بالربنامــج الوطنــي 
للمعــارض واملؤمتــرات، حيــث أشــاد بدايــة غرميــر بربنامــج املبعــوث 
ــعودية  ــًا أّن الس ــة، قائ ــامت الدولي ــات واملنظ ــتقطاب الجمعي ــم اس لدع
ــوث  ــج املبع ــل، وبرنام ــادر الدخ ــع مص ــو تنوي ــح نح ــاه صحي ــر يف اتج تس
ــاد  ــى الب ــل ع ــدر دخ ــك مص ــون كذل ــوف تك ــي س ــياء الت ــد األش ــو أح ه
مــن خــال جلــب املســتثمرين ورواد األعــامل، مضيًفــا: اطلعــُت عــى 
ــر إىل  ــًدا وتش ــة ج ــة ذكي ــي رؤي ــة 2030، وه ــة اململك ــراتيجية رؤي اس

أن هنــاك قــادة يعملــون مــن أجــل بنــاء وطــن اقتصــاده متنــوع وقــوي، 
وأضافــت امانــدا قطــز نهابــو، رئيــس برنامــج املؤمتــرات بهيئــة الســياحة 
يف جنــوب أفريقيــا: نحــن عــرب برنامجنــا الوطنــي يف جنــوب أفريقيــا 
بحاجــة إىل الســعودية، وأكّــدت عــى أهميــة االســتفادة مــن برنامــج 
املبعــوث بشــكل أكــرب، وجعلــه صناعــة ودخــل مســتمر. ويف نهايــة 
الجلســة تحــدث فهــد العرفــج مديــر االتصــاالت التســويقية بالربنامــج 
الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات عــن أبــرز النقــاط حــول جلــب واســتقطاب 
ــى  ــز ع ــرار، والركي ــاب الق ــوة أصح ــا: دع ــر منه ــة، ذك ــات الدولي االجتامع
اســتهداف الحضــور والتحقــق أخــرًا مــن نجــاح الفعاليــة. كــام تطــرق 
بــان هنــاك أكــر مــن 20 الــف اجتــامع ومؤمتــر للجمعيــات الدوليــة تقــام 
ســنويا، هــل اململكــة عــى اســتعداد الســتقطابها، مشــرا إىل االمكانــات 
املتوفــرة للمملكــة لجعلهــا مركــزا جاذبــا لعقــد تلــك االجتامعــات، ودعــا 
جميــع األعضــاء املســجلني يف الجمعيــات الســعودية إىل التســجيل يف 

ــحني. ــة للمرش ــا املقدم ــن املزاي ــتفادة م ــوث، لاس ــج املبع برنام
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برنامج املبعوث لدعم استقطاب اجتامعات الجمعيات واملنظامت الدولية الجلسة الثانية

أماندا قطز نهالبو  - رئيس برنامج املؤمترات بهيئة السياحة يف جنوب أفريقيا

فهد العرفج  - مدير االتصاالت التسويقية بالربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات
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غاري غرمير - الرئيس التنفيذي ل كة غينينغ إدج
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إدارة الحوار 

متحدث
عبدالله الصّغري

نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغرة واملتوسطة

متحدث
الدكتور زهري محمد الرّساج

العضو املنتدب لألكادميية السعودية إلدارة الفعاليات 
واملعارض واملؤمترات

لقاء قادة املستقبل

الجلسة األوىل: التعريف بفرص التوظيف واالستثامر يف صناعة االجتامعات السعودية

ــتثامر  ــل واالس ــرص العم ــة 18 – 35 بف ــة العمري ــن الفئ ــباب م ــف الش ــة إىل تعري ــذه الجلس ــت ه هدف
ــادرات  ــرض للمب ــة وع ــص هــذه الصناع ــزات وخصائ ــف مبمي ــعودية والتعري ــة االجتامعــات الس يف صناع
ــات  ــة إىل دور الجه ــطة، باإلضاف ــرة واملتوس ــآت الصغ ــامل واملنش ــباب األع ــة لش ــة الداعم الحكومي

ــات. ــة االجتامع ــباب يف صناع ــدرات الش ــاء ق ــة يف بن التعليمي
1

املهندس طارق عبدالرحمن العيىس، املدير التنفيذي للربنامج الوطني 

للمعارض واملؤمترات 

2018

متحدث
روال صالح باصمد 

مدير عام أول
باب رزق جميل

اليوم الثالث الثالثاء 4 جامدى اآلخرة 1439 - 20 فرباير 2018
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ملخص الجلسة األوىل

اســتهدفت هــذه الجلســة تعريــف الشــباب بفــرص العمــل واالســتثامر 
وخصائــص  مبميــزات  والتعريــف  الســعودية  االجتامعــات  صناعــة  يف 
ــادرات الحكوميــة الداعمــة لشــباب األعــامل،  هــذه الصناعــة وعــرض للمب
ــة يف  ــدرات البري ــاء الق ــة يف بن ــات التعليمي ــة إىل دور الجه باإلضاف
ــر التنفيــذي للربنامــج الوطنــي  صناعــة االجتامعــات. وأدار الجلســة املدي
العيــى،  الرحمــن  عبــد  طــارق  املهنــدس  واملؤمتــرات   للمعــارض 
مبشــاركة نائــب محافــظ الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة، 
الدكتــور عبداللــه الصغــر، والدكتــور زهــر محمــد الــراج العضــو املنتــدب 
لألكادمييــة الســعودية إلدارة املعــارض واملؤمتــرات، وروال باصمــد، مدير 
عــام أول برنامــج بــاب رزق جميــل. حيــث أوضــح املهنــدس طــارق يف 
البدايــة بــإن مســتقبل هــذه الصناعــة يعتمــد عــى الشــباب ولــن تحقــق 
الصناعــة أهدافهــا ومســاهمتها يف رؤيــة اململكــة 2030 إال مــن خــال 
الشــباب، ولهــذا يعمــل الربنامــج مــع رشكائــه عــى تطويــر الربامــج التــي 
 تدعــم الشــباب لــي يتوظفــوا أو يســتثمروا يف صناعــة االجتامعــات 
الســعودية. مــن جهتــه، أكــد الدكتــور عبداللــه الصغــر مســاهمة القطــاع 
يف االقتصــاد الوطنــي بنصــف ترليــون ريــال، واســتعرض الصغــر مبــادرة 
الهيئــة يف دعــم قــادة املســتقبل يف صناعــة االجتامعــات الســعودية 
ــن  ــدد م ــت ع ــة أطلق ــراً إىل أن الهيئ ــا، مش ــل عليه ــي تعم واألدوار الت
ــاق  ــة إط ــام القادم ــال األي ــزم خ ــابق، وتعت ــام الس ــادرات يف الع املب
ــن  ــل م ــة تعم ــال إن الهيئ ــامل وق ــاعدة رواد األع ــة ملس ــة إلكروني بواب
خــال 5 محــاور تشــمل اإلعفــاء مــن الرســوم وتجميــع رواد األعــامل وبنــاء 
ــات التــي تواجــه رواد االعــامل. مــن جانبــه دعــا  القــدرات وتذليــل الصعوب
ــرات،  ــارض واملؤمت ــعودية إلدارة املع ــة الس ــدب لألكادميي ــو املنت العض
ــراف  ــص واالح ــى التخص ــز ع ــباب إىل الركي ــراج، الش ــر ال ــور زه الدكت
ــة  ــني األكادميي ــاق ب ــن اتف ــف ع ــة، وكش ــذه الصناع ــول يف ه ــل الدخ قب
والربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات، لتنفيــذ 30 دورة أساســية 
موجهــة  عمــل  وورش  دورات  إىل  باإلضافــة  واملؤمتــرات،  للمعــارض 

لتخصصــات محــددة تســاعد الشــباب يف بنــاء قدراتهــم وشــدد عــى 
بنــاء القــدرات البريــة وأن الخــربة ال تصنــع القائــد مبينــا أن  أهميــة 
الرغبــة والشــعور بالــذات عنــر أســايس يف صناعــة قــادة املســتقبل. 
ووجــه الــراج عــددا مــن النصائــح لنجــاح قــادة املســتقبل، منهــا: الصــرب 
وأهميــة العمــل الجامعــي والحصــول عــى الرخصــة املهنيــة، والرغبــة 
والشــعور بالــذات، وتلمــس نقــاط القــوة ودراســة الســلبيات واإليجابيــات، 
إضافــة إىل عــدم الــردد يف الدخــول يف هــذا القطــاع باعتبــاره قطاعــا 
واعــدا والعمــل عــى إرضــاء العميــل عمــل مطلــوب جــدا يف صناعــة 
االجتامعــات. وتوقــع الــّراج إقبــاال متزايــدا خــال الفــرة القادمــة عــى 
صناعــة االجتامعــات باعتبارهــا أحــد أكــر الصناعــات منــوا. بدورهــا كشــفت 
ــر 5 آالف  ــن توف ــد، ع ــل، روال باصم ــاب رزق جمي ــج ب ــام أول برنام ــر ع مدي
 1156 وتوفــر  م،   2017 عــام  خــال  االجتامعــات  لصناعــة  عمــل  فرصــة 
فرصــة وظيفيــة يف صناعــة االجتامعــات الســعودية لربامــج التطــوع 
ــى أن  ــدة ع ــل، مؤك ــاب رزق جمي ــادرة ب ــال مب ــن خ ــربة م ــي بخ املنته
تنفيــذ املعــارض واملؤمتــرات يتطلــب خــربات طويلــة وأبطــال متحمســني 

ولديهــم العزميــة واإلرادة.
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التعريف بفرص التوظيف واالستثامر يف صناعة االجتامعات السعوديةالجلسة األوىل

املهندس طارق عبدالرحمن العيىس - املدير التنفيذي للربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات
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2018

إدارة الحوار 

لقاء قادة املستقبل

الجلسة الثانية: قادة املستقبل وصناعة االجتامعات السعودية

هدفــت هــذه الجلســة إىل عــرض تجــارب شــبابية عملــت يف صناعــة االجتامعــات ســواء مــن خــال 
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــة التحدي ــارب، ومناقش ــذه التج ــن ه ــتفادة م ــدى االس ــتثامر، وم ــف أو االس التوظي

ــة. ــذه الصناع ــباب يف ه الش
2

نوره فيصل الشعبان، عضو مجلس الشورى

متحدث
مرام عبدالعزيز الجارس

مدير عام ضاحية درة الرياض

متحدث
عبدالعزيز محمد السعيد

مدير العمليات يف مؤسسة سبل

متحدث
غادة املطريي

تنفيذي فعاليات وقاعات 
فندق رافال كمبينسي

متحدث
املهندس عبد الرحيم فطاين 

مؤسس أبعاد الحركة لإلنتاج الفني 

متحدث
يوسف عبدالعزيز السلطان

الرئيس التنفيذي
رشكة عنوان القيادة

متحدث
دميا عبدالعزيز الزامل

رشيك مؤسس، رشكة إدارة الحدث 
للخدمات التجارية

اليوم الثالث الثالثاء 4 جامدى اآلخرة 1439 - 20 فرباير 2018
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ملخص الجلسة الثانية

اســتعرضت هــذه الجلســة تجــارب شــبابية عملــت يف صناعــة االجتامعــات 
ســواء مــن خــال التوظيــف أو االســتثامر وتهــدف إىل مــدى االســتفادة 
مــن هــذه التجــارب ومناقشــة التحديــات التــي يواجهها الشــباب يف هذه 
ــي  ــعبان والت ــورة الش ــورى ن ــس الش ــو مجل ــا عض ــث أدارته ــة. حي الصناع
أكــدت أن قــادة املســتقبل يف العــامل اصبحــوا يشــكلون تأثــراً اقتصاديــاً 
يف الوقــت الراهــن فقــد أصبحــت الريــادة اقتصــادا مســتداما لــكل الــدول 
االقتصاديــة لهــذا نجــد اليــوم رواد املروعــات الناشــئة مصــدراً حقيقيــاً 
يف دعــم اقتصاديــات دولهــم بــل اســتفادت الــدول الغربيــة مــن ريــادة 
االعــامل وقامــت بتوظيــف روادهــا يف دعــم اقتصاداتهــا وذكــرت أن 
لــرواد  خاصــة   رســائل  مضامينهــا  يف  حملــت    2030 اململكــة  رؤيــة 
االعــامل كونهــم القــوة الســتغال طاقاتهــم نحــو ريــادة اعاملهــم 
ودعــم مروعاتهــم الصغــرة واملتوســطة، مــن جهتــه قــال عبدالعزيــز 
الســعيد مديــر العمليــات يف مؤسســة ســبل أن العمــل التطوعــي هــو 
ــل  ــي الكام ــاك الوع ــباب امت ــن الش ــا م ــروع طالب ــاح ألي م ــة النج بداي

ــدام  ــتعداً لإلق ــون مس ــا، وأن يك ــى تحقيقه ــرة ع ــم واملثاب بأهدافه

عــى املخاطــرة املحســوبة، وأن يحيــط علــامً بالســوق الــذي يعمــل 
ــارس  ــرام الج ــت م ــا قال ــم. بدوره ــه له ــدم خدمات ــن يق ــن الذي ــه والزبائ ب
مديــرة عــام ضاحيــة درة الريــاض أن العمــل يحتــاج اىل الكثــر مــن الجهــد 
واملثابــرة والتــدرج يف العمــل مــام يعطــي الكثــر مــن الثقــة وقــال 
يوســف الســلطان الرئيــس التنفيــذي لركــة عنــوان القيــادة  أن العمــل 
ــن  ــر م ــل الكث ــباب يحم ــاج اىل ش ــرات يحت ــارض واملؤمت ــاع املع يف قط
ــات  ــعودي يف التطبيق ــرض س ــه أول مع ــدأت يف إقام ــث ب ــوح ،حي الطم
االلكرونيــة ونعمــل االن عــى إقامــة أول معــرض عاملــي يف التطبيقــات 
االلكرونيــة، مــن جهتهــا اكــدت دميــا الزامــل رشيــك ومؤســس يف رشكــة 
إدارة الحــدث للخدمــات التجاريــة بــأن التأهيــل املناســب رضوري قبــل 
الدخــول يف هــذه الصناعــة، أمــا املهنــدس عبدالرحيــم فطاين مؤســس 
ــو  ــغف ه ــوح والش ــأن الطم ــح  ب ــد أوض ــي، فق ــاج الفن ــة لإلنت ــاد الحرك ابع
ــات  ــذي فعالي ــري تنفي ــادة املط ــت غ ــا قال ــن جانبه ــل، م ــاح أي عم نج
وقاعــات فنــدق رافــال أن معرفــة متطلبــات العمــاء ورسعــة تقبــل النقــد 

ــة. ــل هــذه املهن والتعديــل الريــع هــو نجــاح الشــباب يف مث

التوصيات

ــات أمــام جعــل اململكــة منصــة لبــدء عمليــة صناعــة  1. تســهيل اســتخراج التأشــرات للمشــاركة يف فعاليــات األعــامل يف اململكــة وتذليــل الصعوب
االجتامعــات بــكل مجاالتهــا.

2. توفر الدورات املتقدمة من فرة ألخرى لتطوير أداء املشاركني يف صناعة االجتامعات ورفع معاير األداء.

3. وجود موقع واحد لتحديث أوقات فعاليات األعامل يف كل منطقة باململكة حتى ال تتعارض مع األخرى وبالتايل ال يُؤثر عى عدد الحضور.

4. دعم األفكار الجديدة من املتخصصني يف صناعة االجتامعات وتسهيل كل االمكانات لنجاحها.

5. إلزامية حضور دورات تنظيم الفعاليات للمنظمني قبل منحهم تريح عقد تلك الفعاليات.

6. االهتامم بذوي االحتياجات الخاصة عند تنظيم فعاليات األعامل.

7. توفر قامئة بالخرباء يف صناعة االجتامعات وتزويدها للشباب لاستعانة بهم يف تنظيم فعاليات األعامل لتفادي أي سلبية قد تحدث.

8. زيادة الدعم سواء الحكومي أو القطاع الخاص للشباب املقبلني عى االستثامر يف صناعة االجتامعات.
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قادة املستقبل وصناعة االجتامعات السعودية الجلسة الثانية
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املعرض

املعرض:

صاحــب امللتقــى الســعودي لصناعــة االجتامعــات معرضــاً تجاريــاً شــارك 
فيــه نخبــة مــن كــربى الــركات العاملــة يف صناعــة االجتامعــات وكذلــك 

العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة املعنيــة بهــذا املجــال. 

ــات  ــدرات وإمكاني ــربات وق ــى خ ــوء ع ــليط الض ــرض إىل تس ــدف املع وه
الــركات الخاصــة العاملــة يف صناعــة االجتامعــات يف اململكــة العربيــة 

الســعودية، عــرب عــرض الخدمــات وآخــر اإلبتــكارات والحلــول التــي تّســهل 
عــى العاملــني يف هــذه الصناعــة تنفيــذ وتصميــم وتنظيــم صناعــة 
ــذه  ــة ه ــراز أهمي ــال، وإب ــذا املج ــادة يف ه ــزز الري ــا يع ــات مب االجتامع
ــكل  ــياحة بش ــام والس ــكل ع ــاد بش ــة االقتص ــا يف تنمي ــة ودوره الصناع

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاص باململك خ
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A026 A042A004 A006 A044 A043A050 A027A045A021 A060A059

A037 A036 A007 A011A008 A010A009A035 A019A018A040A047

A023 A022A024A012 A062A061A063 A064 A049A055 A058A056

A003 A048 A013A002 A001 A054 A053 A052 A051A005 A015A033

A025 A034A039A016 A029A046 A032A014 A031A028

Main Partner

الرشيك الرئييس

Supervised by

اإلرشاف والرشاكة اإلسرتاتيجية

Academic Partner

الرشيك األكادميي

Organized by

تنظيم

Media Partners

الرشيك اإلعالمي

Media Partners

الرشيك اإلعالمي

Media Partners

الرشيك اإلعالمي

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض
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عارض
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عارض
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عارض
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عارض
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عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

A038

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

Exhibitor

عارض

DMP

رشيك إدارة الوجهة

Meeting Industry Partner

رشيك صناعة االجتامعات

Meeting Industry Partner

رشيك صناعة االجتامعات

Strategic Partner

الرشيك اإلسرتاتيجي

Strategic Hospitality Partner

رشيك الضيافة اإلسرتاتيجي

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم

Supporting Partners

الرشيك الداعم رشيك حلول إدارة الفعاليات

E.M. Solutions Partner

Research Partner

رشيك االبحاث

1 2 28 3 4

5
29

30
6

50

49
48

47

60
59

54

61 62 31
63 64

5857325655

45

43

44

13
14

15

16
39
38
34
33 53

25
52
51

20

13

14

15

7
8

109

11
12

42

27

26

24
23

22

21

35

36

37

46

مبادرة برنامج مشترك بين 

باب رزق جميل و ا�كاديمية السعودية 
دارة الفعاليات
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املعرض
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املعرض
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املعرض
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SAUDIMIC.com

السعودية 
ترحب باجتامعاتكم

توقيع االتفاقيات:

انطاقــا مــن حــرص مــن الربنامــج الوطنــي للمعــارض واملؤمتــرات عــى 
ابــراز الــراكات ذات العاقــة بصناعــة االجتامعــات الســعودية وذلــك 
ــة  ــص منص ــم تخصي ــد ت ــا، فق ــتثمرين فيه ــة واملس ــذه الصناع ــم ه لدع
امللتقــى  مقــر  يف  والعقــود  االتفاقيــات  بتوقيــع  خاصــة  مجهــزة 

الســعودي لصناعــة االجتامعــات، حيــث تــّم اتاحــة هــذه املنصــة 

للمشــاركني والــركات  الســتخدامها اثنــاء فــرة امللتقــى يف حــال 
رغبتهــم يف توقيــع اتفاقــات مــع رشكاؤكــم أو اإلعــان عــن فعالياتهــم 
أو الكشــف عــن معلومــات أو مبــادرات لهــا عاقــة بفعاليــات االعــامل 

ــة. ــام يف اململك ــي تق الت
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توقيع اإلتفاقيات
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توقيع االتفاقيات

الطرف األول: رحلة العمر لتنظيم املعارض واملؤمترات والرحالت السياحية 
 الطرف الثاين: مزارع الجوهرة

اتفاقية إلدارة وتشغيل املزارع يف تنظيم وتجهيز املعارض واملؤمترات، وتنظيم أفواج من املدراس والجامعات ورحالت سياحية.

الطرف األول: األكادميية السعودية إلدارة الفعاليات واملعارض واملؤمترات  
الطرف الثاين: االتحاد العريب للمعارض واملؤمترات الدولية

اتفاقية تعاون بإطالق الدبلوم العريب األول إلدارة الفعاليات وعدد من الدورات التدريبية املتخصصة.

الطرف األول: الربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات  
الطرف الثاين: األكادميية السعودية إلدارة الفعاليات واملعارض واملؤمترات

 اتفاقية عقد 30 دورة تأهيلية لتنمية مهارات العاملني واملستثمرين يف صناعة االجتامعات السعودية

الطرف األول: مؤسسة رؤية التنظيم لتنظيم الفعاليات   
الطرف الثاين: قاعة مكة الكربى

اتفاقية رشاكة لتنظيم فعاليات وتسويق قاعة مكة الكربى

الطرف األول: الربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات 
 )ICCA( الطرف الثاين: الجمعية الدولية للمؤمترات وامللتقيات 

)ICCA( انضامم اململكة العربية السعودية اىل الجمعية الدولية للمؤمترات وامللتقيات

الطرف األول: الربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات  
الطرف الثاين: هيئة املدن االقتصادية

مبادرة املدن االقتصادية وجهات واعدة لصناعة االجتامعات

الطرف األول: رشكة معارض الرياض املحدودة  
الطرف الثاين: رشكة عني الرياض

تسويق عني الرياض للفعاليات الخاصة برشكة معارض الرياض

الطرف األول: الربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات   
الطرف الثاين: رشكة عني الرياض

توقيع اتفاقية إدارة عني الرياض ملواقع التواصل االجتامعي للربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات

الطرف األول: األكادميية السعودية إلدارة الفعاليات واملعارض واملؤمترات 
)IAEE( الطرف الثاين: املنظمة الدولية للمعارض والفعاليات 

اتفاقية تعاون للتدريب واالعالن عن برامج منظمة )IAEE( يف الرشق االوسط

الطرف األول: مؤسسة هاله الفن لتنظيم املعارض واملؤمترات  
الطرف الثاين: املجتمع السعودي للموارد البرشية

اتفاقية رشاكة لتخطيط وتطوير مؤمتر للموارد البرشية ليقام يف الخرب

الطرف األول: األكادميية السعودية إلدارة الفعاليات واملعارض واملؤمترات  
Ungerboeck Software :الطرف الثاين

اتفاقية تعاون للتدريب يف مجال الربامج االلكرتونية الخاص بإدارة الفعاليات

الطرف األول: مؤسسة ابعاد التنظيم للمعارض واملؤمترات
الطرف الثاين: جمعية عون لرعاية ضحايا الجرمية

توقيع اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية لتنظيم الفعاليات وامللتقيات والندوات وورش العمل

الطرف األول: مجموعة املختص -  أكزيكون الدولية  
 الطرف الثاين: املهاد العربية للتميز

إعالن مذكرة تفاهم لتطوير امللتقى الخليجي للرشكات العائلية الثاين
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الطرف األول: مؤسسة نجم العربية لتنظيم املعارض و املؤمترات
الطرف الثاين: اتحاد املصممون لتنظيم املعارض واملؤمترات

اتفاقية تعاون لتنظيم معارض ومؤمترات دولية وداخلية

الطرف األول: رشكة عني الرياض  
الطرف الثاين: رشكة السعودية لتنظيم املعارض والتسويق )سيامرك(

تسويق عني الرياض للفعاليات الخاصة بالرشكة السعودية لتنظيم املعارض والتسويق

الطرف األول: الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم )شمس(
الطرف الثاين: وكالة مفاهيم بارعة للعالقات العامة

 اتفاقية تعاون لتقديم خدمات استشارية وتسويقية لإلدارة الفعاليات

الطرف األول: الربنامج الوطني للمعارض واملؤمترات  
 الطرف الثاين: مركز الرياض الدويل للمعارض واملؤمترات

اتفاقية حجز مساحة للملتقى السعودي لصناعة االجتامعات لعام 2019م وعام 2020م

الطرف األول: مؤسسة رمز الشباب لتنظيم املعارض واملؤمترات
الطرف الثاين: وكالة قنوات العرص لدعاية واإلعالن

اتفاقية تسويق ملؤمتر الدويل لألعامل التطوعية لرؤية اململكة 2030م

الطرف األول: مؤسسة رمز الشباب لتنظيم املعارض واملؤمترات  
الطرف الثاين: مؤسسة املكعب لنرش اإللكرتوين

اتفاقية تسويق ملؤمتر الدويل لألعامل التطوعية لرؤية اململكة 2030م

الطرف األول: رشكة لهيم لإلدارة وتنظيم الفعاليات
الطرف الثاين: رشكة عني الرياض

تسويق املؤمتر اإلسالمي لألوقاف

الطرف األول: فندق هيلتون مكة للمؤمترات  
 الطرف الثاين: رشكة لهيم لإلدارة وتنظيم الفعاليات

تسويق املؤمتر اإلسالمي لألوقاف

الطرف األول: األكادميية السعودية إلدارة الفعاليات واملعارض واملؤمترات
الطرف الثاين: باب رزق جميل

اتفاقية تعاون خاصة بالتدريب والتوظيف واإلعالن عن الربامج التدريبية املتخصصة يف صناعة االجتامعات

الطرف األول: رشكة 4 ايفنت
الطرف الثاين: مؤسسة املعدل

مذكرة تفاهم بني مؤسسة املعدل ورشكة فور افينت ملوامئة املعارض واملؤمترات والفعاليات يف اململكة لتكون صديقة لذوي  
اإلعاقة

الطرف األول: مؤسسة املعدل
الطرف الثاين: مؤسسة العروض الثالثية للمعارض

مذكرة تفاهم بني مؤسسة العروض الثالثية للمعارض ومؤسسة املعدل ملوامئة املعارض واملؤمترات والفعاليات يف اململكة

الطرف األول: رحلة العمر لتنظيم املعارض واملؤمترات والرحالت السياحية  
 الطرف الثاين: الكامل للورد الطائفي

مذكرة لتطوير إدارة وتشغيل مزارع الكامل للورد الطائفي
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صالة لقاءات الرشكات
B2B Arena
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B2B Arena  صالة لقاءات الرشكات
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ورشة عمل

ورشة عمل الخريطة االستثامرية ملنشأت ومرافق 

فعاليات األعامل يف اململكة

 
مبشاركة جميع مدراء االستثامر يف أمانات املناطق واملرشف العام عىل 

االدارة العامة لتنمية االستثامر يف وزارة الشؤون البلدية والقروية و مدير عام 
االستثامر السياحي بالهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني.
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الجولة السياحية للجنادرية

 APEX Convention Center
مركز أبكس للمعارض واملٔومترات

األنشطة املصاحبة:

أنشــطة،  عــدة  االجتامعــات  لصناعــة  الســعودي  امللتقــى  صاحــب 
منهازيــارة ضيــوف امللتقــى واملتحدثــني ملتحــف امللــك عبدالعزيــز 
، حيــث تــم توزيــع الهدايــا التذكاريــة خــال الزيــارة، ومشــاهدة بعــض 
الفنــون الشــعبية الســعودية أثنــاء حفــل العشــاء والــذي أقيــم يف 

الطينيــة. البيــوت 

ويف اليــوم الثــاين قــام ضيــوف امللتقــى  بزيــارة املهرجــان الوطنــي 
للــراث والثقافــة )الجنادريــة( واالطــاع عــى ثقافــات وتقاليــد املــدن 

ــعودية. الس
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الجولة السياحية
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الجولة السياحية
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الجولة السياحية
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الجولة السياحية
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SAUDIMIC.com

السعودية 
ترحب باجتامعاتكم

 APEX Convention Center
مركز أبكس للمعارض واملٔومترات
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اإلعالنات واألخبار الصحفيّة
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اإلعالنات الصحفّية
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األخبار الصحفّية

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يختتم أعامله برسائل موجهة لقادة املستقبل  صحيفة املواطن   27.2.2018

61 متحدثًا دوليًا يف امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات    صحيفة املواطن   7.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات: خمس جلسات رئيسية ومثاٍن علمية ويوم للجمعيات ولقاء لقادة املستقبل  الخليج 365   24.1.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يناقش التوجهات االسرتاتيجيّة لصناعة االجتامعات السعودية 2030  مكة االن   2.2018 .13

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يناقش دور املبادرات الحكومية يف مواجهة تحديات صناعة    مكة االن   15.2.2018

االجتامعات السعودية      

اقتصاد السعودية - امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يختتم أعامله برسائل موجهة لقادة املستقبل  الواقع اون الين   2018 .3 .18

مشاركون: الدعم الحكومي والتأهيل مطلبان لتفعيل دور الشباب امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات  يختتم أعامله    صحيفة عاجل   2.2018 .21

برسائل لقادة املستقبل      

اليوم.. انطالق فعاليات امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات   رواد األعامل   18.2.2018

غًدا.. انطالق امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات    صحيفة صدى   2.2018 .18

61 متحدثًا دوليًا يف امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات    الخليج 365   7.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يعتمد برنامجه العلمي   صحيفة عاجل   22.1.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات: )5( جلسات رئيسية و)8( علمية ويوم للجمعيات ولقاء لقادة املستقبل  عسري نيوز   22.1.2018

تحت شعار »السعودية ترحب باجتامعاتكم« انطالق امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات  بوابة ارقام   17.2.2018

برعاية األمري سلطان بن سلامن »امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات« يستقطب أموال 6 رشكات عاملية  صحيفة عاجل   14.2.2018

شكل جديد للملتقى السعودي لصناعة االجتامعات بالرياض    صحيفة ايفا   30.1.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات: )5( جلسات رئيسية و)8( علمية ويوم للجمعيات ولقاء لقادة املستقبل  مجلة أبحر   22.1.2018

أخبار السعودية - امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يستعرض أحدث مرشوعات املجال يف املدن السعودية  الواقع أون الين   17.2.2018

ملتقى االجتامعات: خبري أجنبي ينصح السعوديني »تشجعوا واستخدموا التقنية الحديثة« تعّزز توجه اململكة   صحيفة سبق   20.2.2018 

نحو تنويع مصادر الدخل      

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يناقش املبادرات الحكومية   صحيفة املواطن    14.2.2018

انطالق أعامل امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات األسبوع القادم بالرياض   صحيفة اليوم   10.2.2018

تحت شعار »السعودية ترحب باجتامعاتكم« انطالق امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات  بوابة أرقام   17.2.2018

ملتقى السعودي لصناعة االجتامعات بالرياض يختتم أعامله   مجلة سواح   22.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يستقطب رؤوس األموال األجنبية   بوابة ارقام   14.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يناقش دور املبادرات الحكومية يف مواجهة تحديات صناعة   عيون الوطن    14.2.2018 

االجتامعات السعودية      

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يعتمد برنامجه العلمي   صحيفة عاجل   21.1.2018

لقاء لقادة املستقبل يف امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات   عني الرياض   11.1.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يخصص يوما للجمعيات يف اململكة   املسلة السياحية   3.3.2018
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ملتقى يناقش املبادرات الحكومية لصناعة االجتامعات السعودية   صحيفة الجزيرة   16.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يختتم أعامله برسائل موجهة لقادة املستقبل  محيط نت   12.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يناقش دور املبادرات الحكومية يف مواجهة تحديات صناعة االجتامعات السعودية  صحيفة نبض الحدث   15.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يناقش استدامة فعاليات األعامل ومأسستها  اكرث بوابة   17.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يناقش التوجهات االسرتاتيجيّة لصناعة االجتامعات السعودية 2030  عيون الوطن االخبارية   13.2.2018

اخبار السعودية - ملتقى صناعة االجتامعات يناقش دور الجمعيات.. الثالثاء   محبط نت   2.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يخصص يم للجمعيات   املساحة السياحية   3.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يختتم أعامله برسائل موجهة لقادة املستقبل  صحيفة قلم   21.2.2018

افتتاح امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات بجلسة استقطاب فعاليات األعامل الدولية  وكالة رسد االخبارية   18.2.2018

لقاء لقادة املستقبل يف امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات   عنب الرياض   

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يستقطب خرباء دوليني ومنظامت عاملية  صحيفة املدائن   6.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يناقش دور املبادرات الحكومية يف مواجهة تحديات صناعة االجتامعات السعودية  ساحات املجمعة    14.2.2018

غًدا.. انطالق امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات    شبكة راصد االخبارية   17.2.2018

افتتاح امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات بجلسة استقطاب فعاليات األعامل الدولية  موطن االخبار    18.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يستقطب خرباء دوليني ومنظامت عاملية  نبض الحدث   6.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يختتم أعامله برسائل موجهة لقادة املستقبل  اخبار صح    21.2.2018

انطالق امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات.. سلطان بن سلامن: اململكة مؤهلة للعاملية يف املعارض واملؤمترات  صحيفة البالد   19.2.2018

الهيئة العامة للسياحة      21.2.2018 

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات: )5( جلسات رئيسية و)8( علمية ويوم للجمعيات ولقاء لقادة املستقبل  والرتاث الوطني     

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يستقطب خرباء دوليني ومنظامت عاملية  صحيفة برق   6.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يناقش التوجهات االسرتاتيجية لصناعة االجتامعات السعودية 2030  ساحات املجمعة   13.2.2018

»امللتقى السعودي«: صناعة االجتامعات تحقق 800 مليار دوالر   عكاظ   21.2.2018

عام . امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يخصص يوًما للجمعيات السعودية  وكالة واس   21.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يخصص يوما للجمعيات يف اململكة   املسلة السياحية   3.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات« يستقطب أموال 6 رشكات عاملية   الخرج نيوز   14.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يستقطب خرباء دوليني ومنظامت عاملية  صحيفة الوطن   6.2.2018

يوم للجمعيات السعودية يف ملتقى صناعة املؤمترات    صحيفة مكة   1.2.2018

تطبيقات وهواتف موقع مرصي األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز يرعى امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات بالرياض   29.1.2018

العيىس: السعودية تتأهب لريادة صناعة االجتامعات العاملية   عكاظ   18.2.2018
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األخبار الصحفّية

معرض للموردين يف امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات   صحيفة قلم    4.3.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يستقطب رؤوس األموال األجنبية   االخبار    14.2.2018

سلطان بن سلامن يرعى ملتقى صناعة االجتامعات    عكاظ   29.1.2018

“االتحاد العريب للمعارض واملؤمترات الدولية” يشارك يف “امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات”  الوطن االماراتية   12.2.2018

افتتاح امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات بجلسة استقطاب فعاليات األعامل الدولية  الجفر نيوز    19.2.2018

ملتقى صناعة االجتامعات يبحث استدامة فعاليات األعامل ومأسستها   مكة   17.2.2018

معرض للموردين يف امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات   يس برس   21.1.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يختتم أعامله برسائل موجهة لقادة املستقبل  صحيفة مبنيات   21.2.2018

الجهني والعيىس يكرمان رعاة وضيوف امللتقى    بوابة العرب   19.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يختتم أعامله برسائل موجهة لقادة املستقبل  جريدة الرياض    22.2.2018

خمس جلسات رئيسية للملتقى السعودي لصناعة االجتامعات ولقاء لقادة املستقبل  سعودي بوست   21.1.2018

العيىس: اململكة ستكون من قادة العامل يف صناعة االجتامعات 2030   برس يب    18.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات: خمس جلسات رئيسية ومثاٍن علمية ويوم للجمعيات ولقاء لقادة املستقبل  جريدة الرياض   24.1.2018

سلطان بن سلامن: السعودية مؤهلة ألن تصبح وجهة عاملية مهمة للمعارض واملؤمترات  االقتصادية   18.2.2018

تطوير صناعة االجتامعات والتجارب العاملية عىل طاولة »امللتقى السعودي«   صحيفة املدينة   18.2.2018

عكاظ . سلطان بن سلامن يرعى ملتقى صناعة االجتامعات - صحف. نت   صحف    29.1.2018

وزارة الخارجية: منحنا 12مليون تأشرية دخول إىل اململكة يف 2017   اخبار 24   20.2.2018

شكل جديد للملتقى السعودي لصناعة االجتامعات    صحيفة الخرج نت    30.1.2018

سلطان بن سلامن: اململكة مؤهلة ألن تصبح وجهة عاملية مهمة للمعارض واملؤمترات  صحيفة الجزيرة    19.2.2018

  »ICCA« اململكة تنضم إىل الجمعية الدولية للمؤمترات وامللتقيات صحيفة البالد   20.2.2018

امللتقى السعودي يناقش التوجهات االسرتاتيجيّة لصناعة املعارض   املواطن   13.2.2018
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ملتقى متخصص يناقش التوجهات االسرتاتيجيّة لصناعة االجتامعات السعودية   صحيفة الرياض   14.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يستقطب االستثامرات األجنبية   املواطن   14.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يناقش املبادرات الحكومية   املواطن   14.2.2018

عرض دور املبادرات الحكومية لتحديات صناعة االجتامعات    صحيفة الرياض   14.2.2018

خمسة مشاريع جديدة ملنشآت فعاليات األعامل يف أربع مدن   صحيفة الرياض   16.2.2018

استعراض مشاريع مرافق جديدة للمعارض واملؤمترات بامللتقى السعودي لصناعة االجتامعات  عني الرياض    16.2.2018

استدامة فعاليات األعامل ومأسستها ضمن أعامل امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات  عني الرياض    16.2.2018

استدامة األعامل ومأسستها ضمن فعاليات امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات  املواطن    16.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يدرس إنشاء مرافق جديدة للمعارض واملؤمترات  املواطن    16.2.2018

صناعة االجتامعات السعودية.. واقع وآفاق    صحيفة الرياض    17.2.2018

تحت شعار »السعودية ترحب باجتامعاتكم« تدشني امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات  صحيفة الرياض   18.2.2018

خمسة مرشوعات جديدة ملنشآت فعاليات األعامل يف أربع مدن   صحيفة الرياض    18.2.2018

افتتاح امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات بجلسة استقطاب فعاليات األعامل الدولية  صحيفة الرياض   18.2.2018

افتتاح امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات بجلسة ›فعاليات األعامل الدولية‹  عاجل    18.2.2018

عبدالله الجهني يكشف للمواطن” هدف لقاء قادة املستقبل   املواطن   18.2.2018

تأسيس ثقافة صناعة االجتامعات يعزز توجه اململكة نحو تنويع مصادر الدخل   صحيفة الرياض   21.2.2018

»برنامج املبعوث« يستقطب املنظامت الدولية.. وصناعات االجتامعات تحقق 800 مليار دوالر سنويًا  صحيفة الرياض    21.2.2018

امللتقى السعودي لصناعة االجتامعات يختتم أعامله برسائل موجهة لقادة املستقبل  صحيفة الرياض    21.2.2018

30 دورة لتنمية مهارات العاملني واملستثمرين يف صناعة االجتامعات السعودية  صحيفة الرياض    20.2.2018

توقيع مبادرة املدن االقتصادية وجهات واعدة لصناعة االجتامعات   صحيفة الرياض   20.2.2018

الجهني والعيىس يكرمان رعاة وضيوف ملتقى صناعة االجتامعات   جريدة الرياض   19.2.2018
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SAUDIMIC.com

السعودية 
ترحب باجتامعاتكم

 APEX Convention Center
مركز أبكس للمعارض واملٔومترات
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اإلحصاءات
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اإلحصاءات
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اإلحصاءات - تويرت
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اإلحصاءات - فيسبوك
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املوقع اإللكرتوين
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معلومات عن امللتقى

متثل الدعوات الرسمية أكر وأهم مصدر استقى منه أفراد العينة معلوماتهم عن امللتقى، إذ بلغت النسبة لهذا املصدر  
%53 )، يي ذلك اإلنرنت بنسبة ( 36 % ، يليهام األقارب واألصدقاء بنسبة 6 %، ثم الصحف واملجات بنسبه %3

توزيع عينة الدراسة عىل نوعية الحضور للملتقى

58 % من عينة الدراسة من زوار امللتقى، فيام بلغت نسبة املشاركني يف املعرض املصاحب للملتقى 38 %، وبلغت نسبة 
املشاركني يف الجانب العلمي  4 %من أفراد العينة.
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1,360

الذكور

%62
القطاع الخاص

%58
الطالب

%24
القطاع الحكومي

%17
اإلناث

%38

زوار امللتقى

زاروا املوقع اإللكرتوين %48
سهولة الحصول عىل املعومات من املوقع  %91

قالوا عمليات التسجيل من خالل املوقع ممتازة %94

قالوا املعلومات املتوفرة عىل املوقع كافية %94 زوار امللتقى للموقع اإللكرتوين
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معلومات عن امللتقى

تقييم املشاركني

قيم املشاركون يف الجانب العلمي امللتقى بتقييم إيجايب جد اً، حيث ذكر ما نسبته  100 % من أفراد العينة بأن مستوى
التنظيم، ومدى فاعلية الوسائل التعليمية وتجهيزات القاعة، ومقر عقد امللتقى،وتوقيت امللتقى، وتوفر الخدمات

ح ما نسبته  67 % بأن جودة املناقشات  والتسهيات، وتوفر املواقف، وخدمات املواصات وخدمات االستقبال كانت ممتازة. وضَّ
العلمية كانت ممتازة ، فيام بنيَّ 67 % من أفراد العينة بأن خدمات السكن وعدد ونوعية الحضور كانت ممتازة لكل منهام.

رأي املشاركني يف رسالة امللتقى من حيث الوضوح

رأى 50 % من أفراد العينة أن رسالة وأهداف امللتقى كانت واضحة، ورأى أيضا ً 50 % من أفراد العينة أنها واضحة إىل حد ما.
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رأي زوار امللتقى يف إقامة امللتقى بشكل سنوي

يرى 85 % من أفراد العينة أن إقامة امللتقى بشكل سنوي مهم، فيام يرى 15 % بأن إقامة امللتقى بشكل سنوي مهم إىل حد ما.

تقييم املشاركني يف املعرض املصاحب للملتقى

حصل امللتقى عى تقييم إيجايب من غالبية أفراد العينة من املشاركني يف املعرض، ذكر 70 % بأن جودة تنظيم امللتقى 
بشكل عام كانت ممتازة، وذكر ما نسبته  59 % بأن توفر الخدمات والتسهيات يف مقر امللتقى كانت ممتازة، وبنيَّ 52 % من 

أفراد العينة بأن مدى االستفادة من املشاركة يف املعرض كانت ممتازة، فيام بنيَّ ما نسبته 55 % بأن عدد الزوار كان من ممتاز 
إىل جيد جد اً، وذكر  63 % بأن نوعية زوار امللتقى كان من ممتاز إىل جيد جد اً.
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معلومات عن امللتقى

تقييم زوار امللتقى

ح ما نسبته 78 % من أفراد العينة بأن موقع  حصل امللتقى عى تقييم إيجايب من غالبية أفراد العينة من زوار امللتقى، وضَّ
ح ما نسبته 54 %  ح ما نسبته 66 % من أفراد العينة بأن التقييم العام للملتقى ممتاز، ووضَّ امللتقى كان ممتاز، فيام وضَّ

من أفراد العينة بأن خدمات املطاعم واملأكوالت يف امللتقى كانت ممتازة، وأكد ما نسبته 59 % من أفراد العينة بأن توفر 
اللوحات اإلرشادية يف مقر امللتقى كانت ممتازة.
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تقييم الجلسات وورش العمل يف امللتقى

شارك 68 % من زوار امللتقى يف ورش العمل والجلسات العلمية، وقيَّم زوار امللتقى الجلسات وورش العمل بالتقييم 
اإليجايب جد اً، بنيَّ 93 % من أفراد العينة بأن التقييم العام للمتحدثني يف امللتقى كان ممتاز اً، وذكر أيضاً 93 % بأن مدى 
مامئة املذكرات واملطبوعات ملوضوع املحور، ومدى فعالية الوسائل التعليمية، ومدى فعالية أسلوب اإللقاء وجودة 

الرجمة كانت ممتازة لكل ما سبق.
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معلومات عن امللتقى

تقييم املعرض املصاحب للملتقى

ح ما نسبته 88 % من أفراد  حصل املعرض املصاحب للملتقى عى تقييم إيجايب من غالبية أفراد العينة من زوار امللتقى، وضَّ
ح ما نسبته أيضا 88 % من أفراد العينة بأن سهولة التنقل داخل املعرض  العينة بأن ترتيب وتنظيم املعرض كان ممتاز اً، ووضَّ

كانت ممتازة، وبنيَّ 88 % من أفراد العينة بأن حجم الفائدة املتحقق من املعرض كانت ممتازة أيضا.ً
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رأي زوار الجلسات وورش العمل يف موضوعات محاور اللقاء من حيث األهمية 

يرى 96 % من زوار الجلسات وورش العمل أن موضوعات محاور اللقاء كانت مهمة، فيام يرى 4 % أنها مهمة إىل حد ما.

رأي زوار الجلسات وورش العمل يف محاور اللقاء من حيث شموليتها وتغطيتها ملوضوع اللقاء 

أفاد  81 % من زوار الجلسات وورش العمل أن محاور اللقاء كانت شاملة لتغطية موضوع اللقاء، فيام ذكر 19 % بأن محاور اللقاء 
كانت شاملة إىل حد ما لتغطية موضوع اللقاء.
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HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE
SULTAN BIN SALMAN BIN ABDULAZIZ
President and Head of the Board of the Saudi Commission for Tourism and 
National Heritage and Head of the Supervisory Committee of the Saudi 
Exhibition and Convention Bureau

12 - 14 جامدى اآلخرة 1440             17 - 19 فرباير 2019
فندق كراون بالزا - الرائدة املدينة الرقمية – الرياض، اململكة العربية السعودية

ملزيد من املعلومات قم بزيارة املوقع اإللكرتوين
FOR MORE INFORMATION, VISIT

17 - 19 FEBRUARY 2019 - CONVENTIONS HALL
CROWNE PLAZA RIYADH RDC HOTEL AND CONVENTION , SAUDI ARABIA

اإلرشاف 
تنظيموالرشاكة اإلسرتاتيجيّة

الرشيك اإلعالمي

الرشيك االكادمييالرشيك الرئييس

sema.edu.sa

saudimic.com



Organized by Main PartnerSupervised by
اإلرشاف والرشاكة اإلسرتاتيجيةالرشيك الرئييس

Academic Partner
تنظيمالرشيك األكادميي

Media Partners
الرشيك اإلعالمي

DMP
رشيك إدارة الوجهة

O�cial Carrier
الناقل الرسمي

Meeting Industry Partner
رشيك حلول إدارة الفعالياترشيك صناعة االجتامعات

Broadcast Partner
الرشيك الفضايئ

Strategic Partner
الرشيك اإلسرتاتيجي

Strategic Hospitality Partner
رشيك الضيافة اإلسرتاتيجي

E.M. Solutions Partner

Supporting Partners
الرشيك الداعم

Meetings Industry Technology Partner
رشيك تقنية صناعة االجتامعات

Research Partner
رشيك االبحاث رشيك النقل الحرصي

Transportation Partner



2 - 4 جامدى اآلخرة 1439  املوافق  18 - 20 فرباير 2018 

قاعة امللك فيصل للمؤمترات - فندق انرتكونتيننتال الرياض - اململكة العربية السعودية


