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 المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لالتصاالت 
وتكنولوجيا الجواالت )سعودي موبايل شو(

 يأتي المؤتمر انطالقًا من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة برعاية خادم الحرمين
 الشريفين وولي عهده وكذلك تعزيزًا لرؤية المملكة 2030. وسيستعرض المؤتمر آخر ما
 توصلت إليه العلوم في مجاالت التقنية المختلفة وفائدتها للتحول الرقمي الذي تشهده
 كافة مؤسسات الدولة. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر 4 محاور رئيسية هي عصب
 المستقبل في صناعة تقنية المعلومات حيث تتناول جلسات المؤتمر المحاور التالية:
 »الجيل الخامس والمدن الذكية والتحول الرقمي وتقنيات الصناعة الرابعة«. ويحظى
 المؤتمر بمشاركة العديد من الجهات العلمية والحكومية والمحلية والدولية، على رأسها
 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت( وجامعة

األمير سطام بن عبدالعزيز  وأمانة الرياض ووزارة الحج والعمرة وغرفة الرياض.

 المعرض الدولي السعودي للنقل
 والخدمات اللوجستية

 يقدم معرض النقل والخدمات اللوجستية السعودي 2019، فرص مشاريع
استثمارية غير مسبوقة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

الشرق األوسط للكهرباء

  تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، يقدم معرض  الشرق األوسط للكهرباء السعودية،
 الفرصة لمصنعي الطاقة والموردين وتجار الجملة والموزعين المحليين عرض أحدث
 الحلول و اإلبتكارات في صناعة الطاقة آلالف الزوار من جميع أنحاء المملكة والدول
للكهرباء األوسط  الشرق  معرض  يعد  القرار.  اتخاذ  بكفاءة  يتمتعون  والذين   المجاورة 
 السعودية رسميًا تحت رعاية تحت رعاية معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير

الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
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 هوريكا: أكبر معرض دولي في المملكة لألغذية
 والمشروبات والضيافة في مركز الرياض الدولي

للمعارض

 تكمن أهمية هذا المعرض في عملية تبادل الخبرات والتجارب ما بين الشركات الكبرى
إلى باإلضافة  والضيافة  والمشروبات  األغذية  صناعة  مجال  في  والدولية   المحلية 
كما دولية،  تحكيم  لجنة  بإشراف  تكون  والتي  الطهاة  بين  ما  تكون  التي   المسابقات 
 سيتضمن المعرض ورش عمل وعروض لفنون الطهي، باإلضافة للعديد من الفعاليات
 األخرى، كما سيجذب المعرض عارضين وزائرين وصانعي القرار في المجاالت المتعلقة

بالمعرض على المستويين المحلي والدولي.
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المنتجات الصينية

3 أضعاف الناجحة بشكل كبير   هذه النسخة تضم معرض المنتجات المنزلية الصينية 
 الشركات العارضة األخرى مقارنة بالحدث السابق. هذه هي فرصتك الفريدة من نوعها
 لتلتقي وجها لوجه مع المصنعين والمصدرين لمنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية

للغاية.

ربيع اآلخر ديسمبر16-14 12-10

الصيدلية والمختبرات

 نافذة للمختصين والطلبة السعوديين لالطالع على أفضل األبحاث العلمية المحلية
 والعالمية الخاصة بعلوم الصيدلة والمختبرات الطبية التي يقدمها متحدثين من أفضل
 الكوادر الوطنية، إضافة إلى االستفادة من ساعات علمية معتمدة من الهيئة السعودية

للتخصصات الصحية لكل مؤتمر.

ربيع اآلخر ديسمبر16-14 12-10

المزيد

أهمـ المـسـتـجدات

بعنوان : االستثمار في قطاع #السياحة بمشاركة عدد من المستثمرين 
والمختصين وبحضور جاوز 273 من رواد األعمال والمهتمين في السياحة 
والفرص االستثمارية في المنطقة. وذلك على مسرح غرفة أبها التجارية. 
بالتعاون مع مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة أبها نّظم مركز 
لبوصلة  الشهري  اللقاء  االجتماعية،  التنمية  لبنك  التابع  لألعمال  دلني 
السياحة( تحدث خاللها عدد من  دلني بعنوان )بوصلة االستثمار بقطاع 

المتخصصين في قطاع السياحة .
 

شباب  من   كبير  عدد  حضرها  التي  الندوة  خالل  الطرح  تنوع  وقد  هذا 
وشابات عسير ، حيث  قدم مركز دلني لألعمال حزمة متكاملة من الخدمات 
المساندة الغير مالية للمشاريع التي تواجه تحديات وذلك من خالل خبرات 
الصغيرة  للمنشآت  داعمة  جهات  مع  عالمية  وشراكات  وعملية  علمية 
اكتساب  على  ومساعدتهم  المشاركين  تمكين  يتم  حيث  والمتوسطة، 
تحديد  المنشأة,  تواجه  التي  والمعوقات  التحديات  تحديد  على  القدرة 
اكتشاف  على  السياحي  المشروع  صاحب  ومساعدة  التحسين,  فرص 
وضع مشروعه الحقيقي مقارنة بالمنافسين ومساعدته في إعادة توجيه 
المسار الصحيح للمنشأة وخاصة في القطاع السياحي بعسير. وقد أقيم 
 على هامش لقاء بوصلة دلني، جلسات إرشادية وورش عمل للنقاش مع 

المتحدثين بهدف تبادل التجارب والخبرات.

 إقامة #بوصلة_دلني في أبها 

من القاهرة ينطلق منتدى مسك لإلعالم امتدادًا للمنتدى الرئيسي الذي 
يعقد سنويًا في العاصمة الرياض، محتضنًا نخبة من المتحدثين البارزين 
في صناعة المحتوى اإلعالمي انطالقا من اإليمان التام بأن اإلعالم بكل 
أشكاله وفنونه وبكل المنصات اإلعالمية الحديثة والمبتكرة وحتى التقليدية 
لها الدور المهم في مواكبة النهضة العالمية وازدهار المجتمعات. وألن 
على  التأثير  في  واألقوى  للتغيير  األولى  العالمية  األداة  أصبح  اإلعالم 
الرأي العام والقرار  األفراد والمجتمعات و لكونه من أهم أدوات صناعة 
العالمي، جاء منتدى مسك لإلعالم طارحًا ألحدث األفكار والرؤى من خالل 
جلسات حوارية وورش عمل حول الريادة في مختلف المجاالت اإلعالمية 
التطورات  اإلعالمية في ظل  مكانتهم  تعزيز  العربي في  الشباب  ودور 

التقنية الذكية التي يشهدها مجال اإلعالم على المستوى العالمي.

 عبر 10 جلسات رئيسية و 45 متحدًثا
و 11 ورشة عمل يختتم #منتدى_مسك_

 لإلعالم في القاهرة
 بتفاعل مميز، وتناقل للمعرفة والخبرات.. من أجل نقل الصناعة 

اإلعالمية إلى مستويات متقدمة

المزيد

خطت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوة إضافية على طريق تعزيز االبتكار 
الوطني والمبادرات الرقمية في مجال تعزيز الصحة العامة، وذلك بتنظيم 
“هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي” الذي انتهت منافساته الشهر الماضي 
تقليدية  غير  حلواًل  تحدث  أن  يمكن  التي  االبتكارات  من  ثرية  بحصيلة 
الغذاء والمستحضرات  الغذاء الصحي، وسالمة  لتحديات تواجه مجاالت 
الصيدالنية واألجهزة والمنتجات الطبية والصحة الرقمية والصحة العامة.

والدواء  الغذاء  100 مشروع شاركت في منافسات “هاكاثون  بين  ومن 
الرقمي” في مقر الهيئة بالرياض؛ حصد 12 مشروعًا نتائج متميزة وانتقلت 
الرقمية”، بما  الغذاء والدواء  إلى مرحلة االحتضان والدعم عبر “حاضنة 
يسهم في إيجاد بيئة عمل مثالية لتطويرها تمهيدًا لتسويقها وتحقيق 

الفائدة للوطن.

 هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي
 لتطوير المشاريع التقنية في الغذاء والدواء واألجهزة والمنتجات الطبية

 لحل التحديات التي تواجه القطاعات

المزيد

حققت المملكة المركز األول عالميًا في إصالحات بيئة األعمال بين 190 
DOING BUSINESS 2020 دولة تسهيــاًل لممارسي األعمــال في تقريـر

ضمن مؤشر سهولة ممارسة األعمال الصادر من البنك الدولي، وحصلت 
على المرتبة )62( متقدمة بـ )30( مرتبة عن العام الماضي. وأشار التقرير 
إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في عدة مؤشرات بدءًا بالنشاط 
التجارة عبر الحدود  38، كذلك  114 إلى  التجاري حيث انتقلت من المرتبة 
من المرتبة 112 إلى 80، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28، 
ومؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 95 إلى 51، كذلك في مؤشر تسجيل 
أقلية  تغيرًا ملحوظًا بمؤشر حماية  كما حققت   ،19 إلى   24 الملكية من 
المستثمرين من المرتبة7 إلى 3، وأخيرًا حققت تغيرًا ملحوظًا بمؤشر دفع 

الضرائب لتنتقل من 78 إلى 57.

 من بين 190 دولة ؛ السعودية األولى
  عالميًا في إصالحات بيئة األعمال

 بحسب تقرير ممارسة األعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي 

من المرتبة 92 إلى المرتبة 62

ما َأصل كلمة ديوم؟
ديوم هي جمـع ديمة.. وهي المطــــر الخفيف غير المنقطــــع 

وهو األنفع لألرض والزرع. 

ماهو سبب التسمية؟
 ألن الديمـة جزء أساسي من النظــــام البيئي وتوفــر الظروف

المناسبة للنمو واالزدهار.

  من هم مرتادي ديوم ؟
والصغيرة  النــاشئــــــة  الشركـــــات  وأصحــــاب  األعمـــال  رواد 
والمتوسطة وكذلك الجهات الخاصة والحكومية المهتمة بدعم 

بريادة األعمال. 

ماهي خدمات ديوم؟
عمل  ومكاتب  مساحات  األعمال..  ومسرعات  حاضنات  برامج 
مشتركة ومكاتب مغلقة، وغرف اجتماعات ونادي صحي ورش 

العمل، دعم واستشارات. 

ماذا الذي يميز ديوم؟
ديوم ليست مجرد مساحة للعمل فنحن نعيش معكم التجربة 
بأدق تفاصيلها داخل بيئه عمل متكاملة مصممة بطريقة تعطي 
حيث  له،  األنسب  المكان  للعمل في  لألعضاء  والحرية  الخيار 
نهدف إلى إلهام مجتمعنا بأسلوب مبتكر وفعال سواء كانت 

على صعيد العملي أو الشخصي.

 ماذا يحتاج المجتمع الريادي؟
االعضاء  بين  والمشاركة  التعاون  تحفز  مساحات  إلى  يحتاج 
إلى  )وباألضافه  التدريبية  والدورات  واالبتكار  االبداع  لتحفيز 
األساسيات المكتبيه واحتياجات العمل )مساحة عمل، اجتماعات، 
خصوصية، أنشطة، دعم واستشارات، طباعة، انترنت وغيرها 

من االحتياجات الشخصية؛ نادي صحي، كافيه، أنشطة(

بالدورة  الخاص  البرنامج  تفاصيل  عن  العامة  االستثمارات  صندوق  أعلن 
الثالثة من مبادرة مستقبل االستثمار، حيث من المقرر أن تستضيف المبادرة 
هذا العام أيضًا، نخبة من أبرز شخصيات صناع القرار، وكبار المستثمرين 
المقبلة،  والفرص  االقتصادية  االتجاهات  الدوليين الستكشاف  والخبراء 
مدى  حول  النقاش  وإثراء  المستقبلية،  الصناعات  على  الضوء  وتسليط 

قدرة االستثمار على اإلسهام بدفع عجلة التنمية في العالم.
هو  »ما  موضوع  رئيسي  بشكل  الثالثة  نسختها  في  المبادرة  وتتبنى 
رئيسية،  محاور  ثالثة  على  الفعالية  تركز  حيث  األعمال«،  عالم  مستقبل 
يتضمن المحور األول مستقبل مستدام من خالل استكشاف نماذج جديدة 
لالبتكار واالستثمار تسهم في تعزيز العوائد المالية وتدعم االستدامة في 
جوانب الحياة، فيما يتضمن المحور الثاني في التقنية لمصلحة الجميع عبر 
وضع السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع 
التقنية، والمحور الثالث يتمثل في المجتمع المتقدم من خالل تأسيس 
الممارسات  أفضل  تشجيع  في  تسهم  التي  الثقافة  وتبني  األنظمة 

البشرية في عصر اآلالت.

 الرياض وجهة
 نقاش االستثمار واألعمال..

 النسخة الثالثة من مبادرة مستقبل االستثمار تبدأ أعمالها بحضور 6000 
آالف مشارك

المزيد

المزيد
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كلمة معالي وزير المالية
األستاذ محمد الجدعان
في ملتقى الشباب والفرص 2017

جيل القادمة  السنوات  نرى خالل  أن   أتمنى 
 مختـــلف تماًما من القــادة. الذين لم يمّكنوا
 في السابق. وبعد التمكين يقودون مبادرات
 كبيرة جًدا وتتســــارع وتيرة تحقيــق المبادرات

والنتائج
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