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 مؤتمر االستراتيجية واالبتكار

معرض ألوان السعودية 2019 

معرض ومكس الدولي الثالث عشر على التوالي

منتدى المشاريع المستقبلية 2020 

مع انتقال المملكة العربية السعودية من نموذج اقتصادي تقوده الحكومة إلى نهج 
قائم على السوق ، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يحقق قادة األعمال 
منتدى  2030. سيوحد  الرؤية  وأهداف  العمل  استراتيجية  بين  االستراتيجي  التوافق 
محاذاة  تطوير  هو  واحد  بهدف  الخاص  القطاع  وقادة  الحكومة  االستراتيجي  االبتكار 
استراتيجية حقيقية لتحقيق مستقبل السعودية ما بعد النفط.يضم هذا الحدث متحدثين 
عالميين وقادة إستراتيجيات وابتكارات من الحكومة والقطاع الخاص في المملكة العربية 
االستراتيجية  والمواءمة  األداء  تتبع  على  نظرة شاملة  الحدث  ، وسيقدم  السعودية 
نجاح  تحقيق  في  التنظيمية  الثقافات  ودور  العمالء  قيمة  وخلق  التخريبي  واالبتكار 

السوق ابتكار.

هو برنامج وطني أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في عام 2012م سعت 
من خالله إلى التأكيد على أهمية فن التصوير كأحد العناصر الرئيسية المساهمة في 
االرتقاء بالمنظومة السياحية بالمملكة، إلى جانب تبني المواهب السعودية الواعدة 
في مجال التصوير وتشجيعها على إبراز المقومات السياحية للمملكة من خالل برامج 
السنوية  المسابقات  بداية من  العام  المختلفة والممتدة على مدار  ألوان وأنشطته 

أللوان السعودية،

االجتماعية  الثقافية  التعليمية  اآلفاق  من  العديد  لفتح  مهنية  بطريقة  تعمل ومكس 
واالقتصادية من خالل نقل الخبرات الدولية والعربية بطريقة تتواءم مع ثقافة المجتمع 

وكذلك أهداف المرأة

المملكة العربية السعودية هي واحدة من دول مجموعة العشرين التي سجلت إجمالي 
ناتج محلي يبلغ 745.00 مليار دوالر أمريكي في عام 2018. كما تعتبر المملكة العربية 
السعودية أكبر سوق مقاوالت في الشرق األوسط بقيمة إجمالية سنوية تبلغ 100 مليار 
دوالر.  تماشيا مع الرؤية 2030 ؛ تنظم الهيئة السعودية للمقاولين منتدى المشاريع 
المستثمرين  بين  تجمع  منصة  إلنشاء   2020 فبراير   25-26 في   FPF المستقبلية  
وأصحاب المشاريع والمقاولين من أجل عرض ومناقشة المشاريع المستقبلية في 
قطاع المقاوالت. يعتبر المنتدى األول واألكبر من نوعه في الشرق األوسط ، تقدر 
قيمة المشروعات اإلجمالية بأكثر من 50 مليار دوالر أمريكي. سيكون الحدث فرصة 
بما سيحصل من  علم ووعي  على  ليكونوا متقدمين  السوق  للمهتمين في  ذهبية 
المشاريع  منتدى  يقدم  الحضور.  مع  جيدة  لبناء عالقات  كذلك  و  مشاريع مستقبلية 
المستقبلية منصة فريدة للتواصل مع أصحاب المشاريع والمشترين وأصحاب النفوذ 

في قطاع المقاوالت.

1-2 ديسمبر

17 - 21 ديسمبر

2 - 5 ديسمبر

25 - 26 فبراير 2020

أهمـ المـسـتـجدات

تجاوزت عمليات المدفوعات اإللكترونية لقطاع التجزئة – األفراد في المملكة 
العربية السعودية مستوى حصة المعامالت غير النقدية المستهدفة من 
رؤية المملكة 2030 من خالل مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي 

والتي كانت تستهدف الوصول لمستوى %28 بنهاية العام 2020م   
حيث قامت بتسجيل مستويات قياسية جديدة بعدما بلغت مع نهاية شهر 
يوليو 2019م أكثر من %36 من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما 
النقد  مؤسسة  أجرتها  وشاملة  متخصصة  دراسة  وكشفت  النقد،  فيها 
العربي السعودي بالتعاون مع شركة المدفوعات السعودية، والتي تعمل 
كجهة ممكنة ومشغلة للبنية التحتية للمدفوعات الوطنية في المملكة، 
عن تنوع طرق الدفع اإللكتروني المستخدمة، حيث شكلت نسبة عمليات 
تنوعت  فيما   ،30% قاربت  بنسبة  األكبر  الحصة  البطاقات  عبر  الدفع 
الوسائل األخرى بين مدفوعات منصة سداد والتحويالت المالية وغيرها.

 المدفوعات اإللكترونية لقطاع التجزئة
 تسجل مستويات قياسية

ما هو سبب اختيار التسمية؟
تم اختيار هذا االسم ألنه هو الترجمة اللفظية السمنا التجاري.

 
 ماهي المجاالت التي تتخصصون بها؟

تخصصنا هو توفير مساحات عمل من مكاتب خاصة ومكاتب 
فردية وغرف اجتماعات يتم تأجيرها  بالساعة  أو اليوم أو الشهر 

أو السنة.
 

  ماهي شروط القبول في مسرعتكم؟
لدينا شرط واحد وهو أن يكون المشروع مبتكر وقابل للتنفيذ.

ماهي الخدمات التي تقدمونها للمشاريع المحتضنة؟ 
للمشاريع  استشارات  وتقديم  التدريب  بين  ما  خدماتنا  تتعدد 
الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  المحتضنة 

والمتوسطة “منشآت” وحاضنة بادر.

بعض النصائح ألصحاب المشاريع الناشئة؟ 
عدم  هي  األعمال  ريادي  بها  نوصي  التي  النصائح  أهم  من 

التسرع والتأني في دراسة المشروع قبل طرحه.

بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال وتقديم 
النوعية  والمصرفية  التمويلية  والحلول  الخدمات  من  متكاملة  منظومة 
أنشطتهم،  توسيع  من  وتمكينهم  المنشآت  تلك  أصحاب  أداء  لتحفيز 
والبنك  )منشآت(  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة  وّقعت 
األهلي التجاري اتفاقيتي تعاون ومذكرتي تفاهم، وتأتي هذه االتفاقيات 
انطالقًا من األهمية التي يوليها “األهلي” لهذا القطاع باعتباره أحد أهم 
محركات النمو االقتصادي، والتزامه بتقديم الدعم الذي يمكنه من تعزيز 

مساهماته في االقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

8:00 صباحًا - 4:15 مساًء

4:00 صباحًا - 10:00مساًء

3:30 مساًء - 10:30 مساًء

9:00 صباحًا - 5:00 مساًء

كراون بالزا الرياض فندق ومركز 
مؤتمرات, الرياض

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض, الرياض

فندق فور سيزونز, الرياض

فندق وشقق هيلتون
الرياض

 15-17 الفترة  خالل  الرابعة  نسخته  في  العالمي  مسك  منتدى  انطلق 
ربيع األول 1441هـ الموافق 14-12 نوفمبر 2019م، في الرياض بعنوان 
“إعادة صياغة العمل”، بهدف استكشاف االتجاهات الجديدة والتحوالت 
الجارية في عالم العمل، بحضور نحو 5 آالف شخص يمثلون أكثر من 120 

دولة حول العالم.

انضمام 5 آالف شاب من 120 دولة 
لـ”منتدى مسك العالمي”

انطلق االجتماع الثاني لمجلس التنسيق 
السعودي اإلماراتي برئاسة سمو ولي 

العهد وسمو ولي عهد أبو ظبي

عرًضا  اإلماراتي  السعودي  التنسيق  لمجلس  الثاني  االجتماع  تضمن 
ألبرز اإلنجازات والمبادرات بين البلدين. وكانت مبادرة التأشيرة السياحية 
المشتركة وتسهيل انسياب الحركة في المنافذ، تسهيال للتجارة، وتعزيًزا 
لحركة السياحة بين البلدين من ضمن المبادرات التي تم عرضها. وتتسع 
هذه المبادرات لتشمل التعاون في مجال األمن السيبراني، وتجربة إصدار 
عملة رقمية مشتركة. وتآتي مبادرة مجلس الشباب السعودي اإلماراتي 
البلدين، الستثمار طاقاتهم  الشراكة بين شباب وشابات  لتعزيز  كمبادرة 

في خدمة مجتمعاتهم وبلدانهم. 

نظمت هيئة المدن االقتصادية دورة تدريبية بعنوان “االبتكار في الخدمات 
الحكومية” بالتعاون مع معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة، وذلك في 
نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله االقتصادية، بهدف تفعيل قيمة 
الحكومية ذات الصلة وعرض  الجهات  التعاون مع  الشراكة وتعزيز أواصر 
أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجال الخدمات الحكومية، وشارك 

في الدورة 55 مسؤواًل حكوميًا من أكثر من 30 جهة حكومية.

هيئة المدن االقتصادية تنظم دورة تدريبية 
عن “االبتكار في الخدمات الحكومية”

 الهيئـــة العــــامة للمنشــــآت الصغيـــرة
 والمتوسطة )منشآت( والبنك األهلي
 يوقعان اتفـــاقيتي تعــــاون ومذكرتــي
 تفـاهم لدعم قطاع المنشآت الصغيرة

والمتوسطة ورواد األعمال

بريدة  في  منشآت  تنظمها  التي  الريادي  اإلعالم  صناعة  دورة  انطلقت 
الدورة شرح مفهوم  وتتضمن محاور  السيد،  بسام  األستاذ  المدرب  مع 
المحتوى اإلعالمي الريادي من خالل استعراض نماذج للمحتوى اإلبداعي 
وعناصره الجاذبة، بهدف تعريف المشاركين بأهمية صحافة ريادة األعمال 
وإكسابهم أهم المهارات الالزمة لصناعة محتوى إعالمي إبداعي يعزز من 

المحتوى الريادي.

 منشآت تطلق دورة صناعة اإلعالم
الريادي في بريدة

انطلق ملتقى التجارة اإللكترونية في نسخته األولى بالدمام ليؤكد على 
للتجارة  التحول  بهدف دعم  المعنية،  الجهات  كبير من قبل  دعم حكومي 
الوعي  السعودي، ورفع  ازدهار االقتصاد  لتسهم في  الحديثة؛  الرقمية 
بأهمية التجارة اإللكترونية ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة األعمال 

والتجارة اإللكترونية؛ وذلك من خالل تقديم ورش عمل وبرامج إرشادية.

 انطالق الملتقى األول للتجارة اإللكترونية
في بالدمام

 

العربية  المملكة  في  الجريء  االستثمار  منظومة  على  التعرف  بهدف 
السعودية عن كثب، يستعد مركز المبادرات في “مسك الخيرية” بالتعاون 
الذي  برنامج “مسك”  الجريء إلطالق  لالستثمار  السعودية  الشركة  مع 
في  العملية  الخبرة  إلكسابهم  الشباب،  من  المستقبل  قادة  يستهدف 

إحدى أبرز شركات االستثمار الجريء في المنطقة.

 مسك تطلق برنامج تدريبي للطلبة
 حديثي التخرج بالتعاون مع الشركة

السعودية لالستثمار الجريء
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 كلمة األمير عبدالعزيز
 بن سلمان آل سعود
وزير الطاقة
في ملتقى مسك العالمي

 رؤية المملكة 2030 موجودة، المهمـــة لكم،
 وتملكون شعلة المعرفة والتعلم والتدريب.
 ال يمكنني االنتظار ألرى اليوم الذي تنظرون
 بعز وشمــوخ لألمير محمد قائلين: المهمــــة

” أنجــزت

”

https://www.coworker.com/saudi-arabia/riyadh/the-ceremony
https://informaconnect.com/strategic-innovation-ksa/
http://www.colors.sa/Pages/default.aspx
http://www.mee-sa.com
https://saudifpf.com

