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كتيب المنتدى

أكبر منتدى إلدارة المشاريع في المنطقة

رسالة من الرئيس
تحية طيبة وبعد
إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم في المنتدى العالمي إلدارة المشاريع 2022
مرحبـ ًـا بكــم فــي المنتــدى األكثــر تنوعـ ًـا فــي المملكــة العربيــة الســعودية للمهنييــن فــي عالــم
إدارة المشــاريع.
تحــت شــعار“ :مســتقبل إدارة المشــاريع :الرقمنــة والتكيــف مــع التغييــر” والــذي ويركــز علــى
 4محــاور :البنيــة التحتيــة ،التكنولوجيــا واالبتــكار ،المــدن الذكيــة و التنميــة االجتماعيــة.
يأتــي الهــدف مــن إطــاق المنتــدى العالمــي إلدارة المشــاريع نحــو دفــع حــدود مهنــة إدارة
المشــاريع مــن خــال دعــوة الخبــراء وقــادة الفكــر مــن مختلــف أنحــاء العالــم للمشــاركة
كمتحدثيــن فــي المنتــدى للتطــرق إلــى العديــد مــن المواضيــع والمحــاور المتعلقــة
بقطــاع إدارة المشــاريع باإلضافــة إلــى تقديــم آراء ووجهــات نظــر حــول كيفيــة دمــج
إدارة المشــاريع بشــكل فعــال فــي مختلــف األعمــال  .كمــا يســعى المنتــدى مــن خــال
أحــدث أدوات إدارة المشــاريع إلــى تنشــيط اإلمكانــات الهائلــة لمجتمعنــا  ،ولدفــع
اقتصــاد بالدنــا المزدهــر ،وتحقيــق األهــداف الطموحــة لرؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية .2030
نتطلع إلى مشاركة المعرفة واإللهام بحضوركم
المهندس بدر بورشيد
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رئيس معهد إدارة المشاريع
فرع المملكة العربية السعودية
www.gpmf.sa
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عن المنتدى العالمي إلدارة المشاريع
يُ نظــم معهــد إدارة المشــاريع فــرع المملكــة العربيــة الســعودية فعاليــات الــدورة األولــى مــن المنتــدى العالمــي إلدارة المشــاريع وهــو حــدث
عالمــي مــن المقــرر إنعقــاده لمــدة يوميــن خــال الفتــرة مــن  26إلــى  27يونيــو  2022بفنــدق فيرمونــت الريــاض تحــت شــعار “مســتقبل إدارة
المشــاريع :مابيــن الرقمنــة والتكيــف مــع التغييــر”.
سيشــهد الحــدث الــذي يســتمر لمــدة يوميــن مشــاركة كبــار المتحدثيــن ومديــري المشــاريع وصنــاع القــرار وأبــرز المهنييــن وقــادة الفكــر فــي
مجــال إدارة المشــاريع مــن شــتى أنحــاء المنطقــة لمناقشــة مســتقبل قطــاع إدارة المشــاريع وتأثيــره فــي مســتقبل العالــم.
يهــدف المنتــدى العالمــي إلدارة المشــاريع إلــى إظهــار كيفيــة تنفيــذ الممارســات الذكيــة والمســتدامة والمبتكــرة فــي إدارة المشــاريع
لضمــان تحقيــق أفضــل النتائــج ،كمــا يســلط الضــوء علــى دور المملكــة الريــادي فــي قيــادة مســيرة التطويــر علــى صعيــد المنطقــة عبــر تبنيهــا
الناجــح ألعلــى المعاييــر العالميــة فــي تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الضخمــة التــي اســتحوذت علــى اهتمــام العالــم.

األهداف:

01
04
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استشــراف اتجاهــات َ
الغـــد فــي مجــال
إدارة المشــاريع ،مــع التركيــز علــى عــدد
مــن المحــاور الرئيســية ،علــى رأســها البنيــة
التحتيــة ،التكنولوجيــا واالبتــكار ،مــدن
المســتقبل والتنميــة المجتمعيــة.
القــاء الضــوء علــى مــا يشــهده الواقــع
العملــي مــن ممارســات جيــدة وذكيــة
ومســتدامة ومبتكــرة فــي مجــال إدارة
ُ
ا لمشــا ر يع .
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تســليط الضــوء علــى النهضــة التــي تشــهدها
المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تهــدف
إلــى تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030وذلــك
عبــر التركيــز علــى الممارســات الجيــدة والحلــول
المبتكــرة فــي مجــال إدارة المشــاريع.
ُ
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اطــاع المنظمــات واالفــراد علــى مختلــف
المعــارف والخبــرات عبــر احاطتهــم علمـ ًـا بآخــر
المســتجدات فيمــا يتعلــق بالتميــز والنجــاح
فــي إدارة مشــروعات البنيــة التحتيــة.
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إدارة حــوار مثمــر حــول اإلســتراتيجيات
الخاصــة باتجاهــات الغـَــد فــي مجــال إدارة
المشــاريع.
www.gpmf.sa
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تســليط الضــوء علــى شــركاء النجــاح ،وعلــى
رأســهم صنــدوق االســتثمارات العامــة
ً
وأيضــا علــى الخبــراء الدولييــن
الســعودي،
المشــاركين فــي المؤتمــر حــول مختلــف
الموضوعــات المتعلقــة بمجــال إدارة المشــاريع.
ً
ً
وإقليميــا
محليــا
ابــراز الممارســات الجيــدة
ً
وعالميــا عبــر القــاء الضــوء علــى التقنيــات
الحديثــة والحلــول الناجحــة فــي هــذا المجــال.
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ورش العمل المتقدمة
 25يونيو 2022

المكان :غرفة مكة
10:15 - 09:00

ورشة عمل :مستقبل إدارة المشاريع
·فهم النظام البيئي للمشروع
·التركيز القطاعي إلدارة المشاريع للمؤسسة
·تطوير أدوات إدارة المشاريع المستقبلية وتطبيقها
مقدمي الورشة:

د .ريكاردو فارغاس

الرئيس التنفيذي ،ماكروسولوشن

د .إبراهيم شيرة

مساعد المدير العام للتحول ،شركة الخطوط الجوية العربية السعودية
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11:30 - 10:15

ورشة عمل :مكتب تحقيق رؤية 2030
·تحول التركيز على اإلنجازات واألهداف والنتائج الرئيسية.
·دور إدارة المنافع كأساس منطقي لالستثمار العام.
·تحويل نماذج األعمال االستراتيجية ،إدارة المحافظ وأطر التنفيذ االستراتيجي ،وربط االستثمارات بتحقيق الرؤية.
·تنمية القدرات
·االستدامة والشمول في نماذج العمل المستقبلية
مقدمي الورشة:

د .سعدي عدره

المؤسس والمدير التنفيذي ،أدفايزورز

12:45 - 11:30

ورشة عمل :إطار عمل البيانات الضخمة للمؤسسات
·كيفية إنشاء استراتيجية إلتخاذ القرارات تعتمد على البيانات
·تطبيق الذكاء االصطناعي في إدارة المشاريع
·األدوات التي يستخدمها مديرو المشاريع في إدارة البيانات
مقدم الورشة:

جان ويليم ميدلبورغ

الرئيس التنفيذي لشركة سايبينت ومؤلف كتاب إطار البيانات الضخمة للمؤسسات
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 13:30إلى 14:45

ورشة عمل :فوائد استخدام أدوات إدارة المشاريع
·إعداد الميزانية ومراقبة الجودة
·الجداول الزمنية للمشاريع
·تنفيذ المشاريع  

·إدارة الموارد البشرية
·الحوكمة
مقدم الورشة:
لي آر المبرت
الرئيس التنفيذي لمجموعة المبرت االستشارية
 14:45إلى 16:00

ورشة عمل :سفيا ،إطار المهارات والكفاءات العالمي للعالم الرقمي
·تعلم كيفية تصميم األدوار والهيكل ،وإجراء تخطيط القوى العاملة.
·اكتساب ونشر وتقييم وتحليل وتحديد الثغرات والفرص.
·تطوير وبناء القدرات واألداء.
ً
عالميا لتحسين المهارات وإعادة تشكيلها.
·استخدم اللغة المشتركة المقبولة

د .لمياء صقر

الشريك اإلداري ،شركة أدفايزورز مصر
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برنامج المنتدى
اليوم األول –  26يونيو 2022
المكان :قاعة مراسم
09:30 - 08:00

التسجيل والتواصل

09:32 - 09:30

النشيد الوطني السعودي

09:35 - 09:32

فيديو حفل االفتتاح

09:37 - 09:35

الكلمة االفتتاحية من عريف الحدث

10:20 - 09:37

حفل االفتتاح
الكلمات الرئيسية:

م .بدر محمد بورشيد

رئيس معهد إدارة المشاريع ،فرع المملكة العربية السعودية

جينيفر ثارب

رئيس مجلس اإلدارة ،معهد إدارة المشاريع ،الواليات المتحدة األمريكية
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م .أيمن بن محمد المديفر

رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات العقارية المحلية ،صندوق االستثمارات العامة

معالي المهندس عبدالله إبراهيم العبدالكريم

محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والعضو المنتدب لشركة حلول المياه

10:40 - 10:20

حوار :نقاش حول تعاون القطاعات الحكومية والشركات وغير الربحية في المبادرات والمشاريع.
إدارة الحوار:

د .ريكاردو فارغاس

الرئيس التنفيذي ،ماكروسولوشن
الضيوف:

سمو األمير وليد بن ناصر آل سعود

مؤسس ورئيس ،شركة مكاتفة االستشارية

جوزيف كاهيل

كبير مسؤولي العمالء ،معهد إدارة المشاريع

10:45 - 10:40

إطالق مبادرة وطن طموح

12:10 - 10:45

توقيع مذكرات التفاهم
حفل الجوائز العالمية للتميز بإدارة المشاريع
تكريم الرعاة
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13:30 - 12:10

جلسة نقاشية :البناء على رؤية المملكة  - 2030االرتقاء بتطوير البنية التحتية
مدير الجلسة:

فيصل السراج

شريك استشاري ،بي دبليو سي الشرق األوسط
المتحدثون:

معالي الدكتور غانم الحميدي المحمدي

مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية

م .ثابت آل سويد

محافظ الهيئة السعودية للمقاولين

طارق عبدالله المسند

مدير التدقيق الهندسي ،مركز الملك عبد الله المالي

بدور ناصر الرشودي

الرئيسة التنفيذية ،شركة جازان للطاقة والتنمية

يو تاو

الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق األوسطChina State Construction and Engineering ،
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13:45 - 13:30

عرض تقديمي :االقتصاد في المشاريع  -تنفيذ االستراتيجات
المتحدث:

أنطونيو نيتو رودريغيز

مؤلف ومستشار ،مؤسس معهد تنفيذ اإلستراتيجية ،عضو في معهد إدارة المشاريع
14:45 - 13:45

استراحة غداء

14:45

الكلمة الترحيبية لعريف الحدث

15:45 - 14:45

جلسة نقاشية :االتجاهات الرقمية الناشئة لتشكيل إدارة المشاريع
مدير الجلسة:

أسامة أحمد جان

مؤسس ،جمعية االبتكار و التقنية
المتحدثون:

د .غسان رضا خليفة

المشرف العام على االستراتيجية والتحول ،مؤسسة البريد السعودي

أريج نقشبندي

مدير إدارة أول ،إدارة المشاريع ،صندوق االستثمارات العامة

رونان كولينز

مدير التسليم الرقمي ،شركة البحر األحمر للتطوير
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أنطونيو نيتو رودريغيز

مؤلف ومستشار ،مؤسس معهد تنفيذ اإلستراتيجية ،عضو في معهد إدارة المشاريع

16:00 - 15:45

عرض تقديمي :إدارة المشاريع في عصر الثورة الصناعية الرابعة 4.0
المتحدث:

أميريكو بينتو

رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي إلدارة المشاريع

16:15 - 16:00

استراحة

17:30 - 16:15

الجلسة الفنية :التطورات المستقبلية في إدارة المشاريع
عروض تقديمية مستقلة يديرها عريف الحدث

عرض تقديمي :إدارة المشاريع تعتمد على البيانات
المتحدث:

جان ويليم ميدلبورغ

الرئيس التنفيذي لشركة سايبينت ومؤلف كتاب إطار البيانات الضخمة للمؤسسات

عرض تقديمي :دور تحليل البيانات الضخمة في مشاريع التحول الرقمي
المتحدث:

ليلى فريدون

الرئيس التنفيذي والمؤسس ،لوكينك فورورد لالستشارات
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عرض تقديمي :البنية التحتية للبيانات المكانية  -مستقبل التكنولوجيا الحدودية
المتحدث:

سومي تشو

كبير مسؤولي األعمال ،نائب رئيس تطوير األعمال العالمية ،ميسا

عرض تقديمي :التكنولوجيا والبنية التحتية  -السنوات العشر القادمة
المتحدث:

د .علي العلي

رئيس االبتكار والتكنولوجيا ،صندوق االستثمارات العامة

عرض تقديمي :الذكاء االصطناعي وفرص وتحديات التعلم اآللي
المتحدث:

محمد رشدي

مستشار أول للتحول الرقمي في مؤسسة التمويل الدولية ومؤسس شركة فنتك بازار
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اليوم الثاني –  27يونيو 2022
المكان :قاعة مراسم
09:05 - 09:00

الكلمة االفتتاحية من عريف الحدث

09:30 - 09:05

عرض تقديمي :االتجاهات المستقبلية  -النظام البيئي للمشاريع الضخمة
المتحدث:

د .ريكاردو فارغاس

الرئيس التنفيذي ،ماكروسولوشن
10:45 - 09:30

جلسة نقاشية  :إطار تحقيق الرؤية المستقبلية
مدير الجلسة:

د .سعدي عدره

المؤسس والمدير التنفيذي ،أدفايزورز
المتحدثون:

م .ثامر السعدون

المدير التنفيذي ،برنامج التحول الوطني

نبيل الدبل

الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير ،وزارة الداخلية

م .فيصل الرباح

نائب الرئيس ،برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لرؤية 2030
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د .ريكاردو فارغاس

الرئيس التنفيذي ،ماكروسولوشن

عبدالله الخان

مدير إدارة المعايير واإلجراءات ،قطاع التخطيط وإدارة المشاريع ،هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية

11:05 - 10:45

استراحة

11:25 - 11:05

عرض تقديمي سفيا ،إطار المهارات والكفاءات العالمي للعالم الرقمي
د .ريكاردو فارغاس

الرئيس التنفيذي ،ماكروسولوشن

11:45 - 11:25

عرض تقديمي رئيسي :اليقظة االستراتيجية وأثرها في إدارة المشاريع
المتحدث:

البروفسور مالك يماني

المدير التنفيذي ،شركة إكسبالغو
13:00 - 11:45

جلسة نقاشية :التحول واالرتقاء بالمهارات للمشاريع المستقبلية
مدير الجلسة:

غريس نجار

المديرة اإلدارية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،معهد إدارة المشاريع
المدير العام للمشاريع ،مجموعة عمل الطاقة بمعهد إدارة المشاريع
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المتحدثون:

د .إبراهيم شيرة

مساعد المدير العام للتحول ،شركة الخطوط الجوية العربية السعودية

جون دورنيون

مدير مكتب إدارة المشاريع AMAALA ،

د .محمد الصرف

المدير اإلقليميGreen Business Certification Inc. ،

أنطونيو نيتو رودريغيز

مؤلف ومستشار ،مؤسس معهد تنفيذ اإلستراتيجية ،عضو في معهد إدارة المشاريع

د .معتز سوبجاكي

رئيس البحث والتطوير ،ثروة لالستشارات اإلدارية

14:00 - 13:00

استراحة غداء

14:05 - 14:00

الكلمة االفتتاحية من عريف الحدث
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14:30 - 14:05

عرض تقديمي :نظرة عامة على إدارة المشاريع في أرامكو السعودية
المتحدث:

حسين باعقيل

رئيس قسم التكاليف الرأسمالية والتكرير والبتروكيماويات والموازنة ،مكتب إدارة المشاريع ،أرامكو السعودية
16:00 - 14:30

مبــادرات المنتــدى :تمكيــن المــرأة وتمكيــن الشــباب فــي إدارة المشــاريع ،معهــد إدارة المشــاريع فــرع المملكــة العربيــة
الســعودية
مدير الجلسة:

سعادة األستاذة نورة الشعبان

عضوة سابقة ،مجلس الشورى السعودي
المتحدثون:

مشاعل بن سعيدان

رئيس مجلس إدارة مصنع آل سعيدان لتقنيات البناء الجديدة

د .نوف عبدالعزيز الغامدي

أستاذ مساعد ،جامعة الملك سعود

ريم خالد الزامل

مؤسس شركة إمباور
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م .ماهر الجهني

نائب رئيس أول ،معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية

م .معيض بن ناصر البيشي

نائب الرئيس لقطاع االستراتيجية واالبتكار ،بنك التنمية اإلجتماعية

د .مازن قادر

مدير التوعية ،معهد إدارة المشاريع فرع اإلمارات العربية المتحدة

16:00
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يضــم المنتــدى العالمــي إلدارة المشــاريع فعاليــات وأنشــطة مصاحبــة كمعــرض تفاعلــي يضــم الشــركاء والرعــاة الســتعراض أحــدث أســاليب
إدارة المشــاريع ،باإلضافــة إلــى مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة للــزوار والمشــاركين.

اﻟﻤﻨﺘﺪى

ﺧﺎرﻃﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

21

اﻟﻤﻌﺮض

ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ

اﻟﺠﻮاﺋﺰ

اﺳﺘﺪﻳﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻛﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

رﻛﻦ اﻟﺸﺒﺎب
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ﻧﺸﻜﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻋﺎة واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
اﻣﺴﺢ اﻟﺮﻣﺰ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Silver Sponsor

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻔﻀﻲ

Partner

Gold Sponsor

اﻟﺸﺮﻳﻚ

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ

Diamond Sponsor

Associate Partner

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺎﺳﻲ

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ

WhiteHelmet

Build with Conﬁdence
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برعاية

صندوق االستثمارات العامة
يعمــل الصنــدوق علــى تحقيــق مســتهدفات رؤيــة  ،2030وقــام باتخــاذ آليــة مرســومة تســاهم فــي خلــق قطاعــات جديــدة وواعــدة ،وتوليــد
فــرص العمــل المباشــرة وغيــر المباشــرة ،وإنشــاء وتأســيس الشــركات ويملــك صنــدوق االســتثمارات العامــة محافــظ اســتثمارية رائــدة ،ترتكــز
علــى االســتثمار فــي الفــرص الواعــدة محليـ ًـا وعالميـ ًـا؛ كونــه أحــد أكبــر الصناديــق الســيادية فــي العالــم.
يســعى صنــدوق االســتثمارات العامــة للعمــل نحــو تحقيــق مســتهدفات رؤيــة 2030؛ كونــه المحــرك األساســي لالقتصــاد واالســتثمار فــي
المملكــة .حيــث اعتمــد الصنــدوق اســتراتيجيته الطموحــة التــي تســاهم فــي تحقيــق مســتهدفاته ،والوصــول لمجموعــة مــن اإلنجــازات الفريــدة
مــن نوعهــا علــى مســتوى الصناديــق الســيادية حــول العالــم.
يشــكل الصنــدوق عجلــة التحــول االقتصــادي الوطنــي نحــو التغييــر اإليجابــي المســتدام فــي المملكــة ،حيــث نســعى بشــغف نحــو قيــادة النهضــة
التنمويــة لالقتصــاد المحلــي وتوطيــن التقنيــات والمعرفــة ،وتوســعة محافظــه االســتثمارية مــن األصــول الدوليــة ،واالســتثمار فــي القطاعــات
واألســواق العالميــة عبــر تكويــن الشــراكات االســتراتيجية وإطــاق عــدد مــن المبــادرات التــي تســاهم فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة .2030
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الراعي الماسي

شركة نسما وشركاهم للمقاوالت المحدودة
هــي شــعبة الهندســة واإلنشــاءات التابعــة لشــركة نســما القابضــة المحــدودة .ومنــذ تأسيســها عــام  ،1981ســاهمت الشــركة فــي تطويــر
القطاعــات الصناعيــة والبنــى التحتيــة للمملكــة العربيــة الســعودية ،مــن خــال مــا تقدمــه مــن خدمــات إنشــائية تتميــز باالعتماديــة والموثوقيــة
وتعــدد األبعــاد .وفــي الوقــت الراهــن تتبــوأ شــركة نســما وشــركاهم الريــادة فــي عــدد مــن المجــاالت والقطاعــات ذات األهميــة الحيويــة ،مثــل
النفــط والغــاز ،والبتروكيماويــات ،والطاقــة ،والميــاه.
وعــاوة علــى أهميتهــا ودورهــا الفعــال ضمــن شــركة رائــدة فــي إنجــاز كبــرى المشــاريع اإلنشــائية علــى مســتوى المملكــة ومســتوى منطقــة
الخليــج بأكملهــا ،تبــوأت شــركة نســما وشــركاهم مكانــة بــارزة كشــركة مقــاوالت معتمــدة لــدى العديــد مــن العمــاء المميزيــن .وبفضــل مــا
اكتســبته مــن ســمعة وتميــز وكفــاءة خدماتهــا ،تســتمر الشــركة فــي توســيع نطــاق إنجازاتهــا وخبراتهــا فــي مجــال اإلنشــاءات ،واســتخدامها
للتقنيــات الصناعيــة الحديثــة واألكثــر تطــورا.
كمــا تتميــز شــركة نســما وشــركاهم بقدرتهــا علــى تلبيــة كافــة متطلبــات خدمــات الهندســة المدنيــة واإلنشــاءات ،وخدمــات اإلنشــاءات
الميكانيكيــة والصناعيــة (النفــط والغــاز) ،وخدمــات اإلنشــاءات الكهروميكانيكيــة ،حيــث تقــدم خدماتهــا فــي مجــال توســيع المحطــات
والمصانــع ،والخدمــات اإلنشــائية الشــاملة للمشــاريع المتكاملــة (تســليم المفتــاح) ( ،)LSTKوخدمــات الهندســة والمشــتريات والبنــاء (،)EPC
ومشــاريع اإلنشــاءات ذات القيمــة المقطوعــة (.)LSPB
وبفضــل مــا تتمتــع بــه الشــركة مــن الخبــرات الفنيــة والتقنيــة الواســعة ،والفهــم والمعرفــة المتعمقــة لألســواق المحليــة ،ومــا تضمــه مــن
رأس مــال بشــري وقــوى عاملــة ،تضمــن شــركة نســما وشــركاهم وفــرة المــوارد التــي تمكنهــا مــن تلبيــة وإنجــاز مشــاريع اإلنشــاء والتشــغيل
والصيانــة
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اﻟﺸﻌﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﻤﻮدي

الراعي الذهبي

ﻳﺘﻜـــﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ  -رﻣﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ واﻟﺸـــﻌﺎر
اﻟﻨﺼـــﻲ ،ﺗـــﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴـــﺒﺔ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﻣﺰ واﻟﺸـــﻌﺎر
اﻟﻨﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟـــﻪ اﻻﻣﺜﻞ وﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ
ﻛﺘﻠﺔ واﺣﺪة.

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮزوﻧﺔ ﻋﻨﺪ

اﻟﺘﻜﺒﻴـــﺮ او اﻟﺘﺼﻐﻴﺮ وﻋﺪم ﺿﻐﻄﻪ ﺣﻴﺚ ﻻ
تعنــى بتحليــة ميــاه البحــر ،وإيصــال الميــاه المحــاة المنتجــة
ﻳﻨﺒﻐﻲ هــي مؤسســة حكوميــة ســعودية
المالحــة
المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه
إﻋـــﺎدة إﻧﺸـــﺎﺋﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻠـــﻪ ،ﻣﻤـــﺎ ﻗـــﺪ ﻳـــﺆدي إﻟـــﻰ
ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
الســعودية ،تــم انشــاؤها بمرســوم ملكــي كريــم برقــم م 49/فــي 1394/8/20هـــ الموافــق 1974/9/7م
ﻗﻮةــة
العربي
المملكـ
اﻟﺸﻌﺎر.
ﺗﺨﻔﻒـةﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ
لمختلــف مناطــقﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
كمؤسســة حكوميــة مســتقلة ذات شــخصية اعتباريــة.

الرؤية
ً
عالميا في صناعة تحلية المياه.
الريادة والتميز

دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ |

2022

الرسالة
تلبيــة احتياجــات عمالئنــا مــن الميــاه المحــاة بكفــاءة وموثوقيــة وبأقــل تكلفــة ممكنــة وأعلــى مــردود اقتصــادي واالســتثمار الفعــال فــي
مواردنــا البشــرية وتحفيزهــا وتطويــر
صناعة التحلية والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية وااللتزام بمعايير السالمة والبيئة.
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الراعي الفضي

شركة أوراسكوم للمقاوالت
مجموعــة اوراســكوم أو اورا كمــا يطلقــون عليهــا ،تضــم مجموعــة أوراســكوم كوكبــة مــن الشــركات الضخمــة علــى صعيــد شــركات مطــورة أو
شــركات مقــاوالت ســاهمت فــي أهــم المشــروعات القوميــة ليــس فــى مصــر فقــط بــل فــى الوطــن العربــى بأكملــه ،يوفــن اليــوم يتيــح لــك
الفرصــة للتعــرف اكثــر و اكثــر عــن مجموعــة أوراســكوم وأهــم مشــاريعها .
تنقســم مجموعــة أوراســكوم الــى مجموعــة شــركات مصريــة متعــددة النشــاطات ،ترجــع بدايتهــا إلــى شــركة مقــاوالت وأشــغال عامــة أسســها
قاســم الملــك ســنة1976م ،فــي الثمانينــات والتســعينات توســع نشــاط الشــركة ليشــمل الســياحة والفنــادق وخدمــات الكمبيوتــر وخدمــات
الهاتــف المحمــول ،لتصبــح المجموعــة مــن أضخــم الشــركات المصريــة .لهــا حضــور فــي الجزائــر ،تونــس ،العــراق ،باكســتان ،بنغالديــش ،إيطاليــا
 ،وقــد كان ســاويرس قــد بــدأ أعمالــه مــن خــال شــركة مقــاوالت أخــرى وقــع تأميمهــا ســنة 1961م .
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DATA CENTERS

Orascom Construction (OC) is a leading global engineering
and construction contractor with a footprint covering
the Middle East, Africa and the United States and
operations encompassing the infrastructure,
industrial and commercial sectors. The Group also owns
50% of the BESIX Group and holds a construction
materials, facility management and equipment services
portfolio.
With roots tracing back to 1950, Orascom Construction
PLC has grown from a local contractor based in Upper
Egypt, into a leading global engineering and construction
group with a reputation for excellence. The group has also
consistently ranked among the world’s top contractors and
employs over 65,000 people worldwide.
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الراعي المساهم

WhiteHelmet

Build with Confidence

شركة وايتهلمت
منصــة مخصصــة لخدمــة قطــاع البنــاء والتشــييد كأحــدث منتجاتهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وســتعمل وايتهلمــت WhiteHelmet
علــى تمكيــن مــاك المشــاريع ،مكاتــب االستشــارات الهندســية ،وشــركات المقــاوالت مــن متابعــة عمليــات اإلنشــاء عــن بعــد ومعاينــة مواقــع
البنــاء مــن أي مــكان وفــي أي وقــت .كمــا تهــدف لتكويــن أرشــيف رقمــي لــكل مرحلــة مــن مراحــل البنــاء وتتيــح للمهندســين إضافــة مالحظاتهــم
علــى التقاريــر المرئيــة علــى شــكل نقــاط علــى األماكــن المحــددة.
المنجــز بدقــة عاليــة ،وكذلــك مشــاركتها ليطلــع عليهــا المالــك أو
تتيــح المنصــة المقارنــة بيــن التقاريــر بخاصيــة العــرض الثنائــي لقيــاس العمــل ُ
مــع طــرف ثالــث.

جي جي سي لالستشارات
شــركة استشــارية رائــدة بكفــاءات ســعودية طموحــة ومتميــزة تنفــذ أعمالهــا االستشــارية فــي مجــاالت إداريــة
متكاملــة (البنــاء المؤسســي واالبتــكار والجــودة والتميــز) ،تســتند الشــركة علــى خبــرات متينــة مجهــزة بأحــدث
الــرؤى والتقنيــات ،كمــا تحظــى بشــبكة مــن التحالفــات العالميــة والشــراكات االســتراتيجية مــع محــركات التنميــة
والمعاهــد المعرفيــة المرموقــة .خدمــت الشــركة قاعــدة واســعة مــن العمــاء تزيــد عــن  25جهــة مــن القطــاع
ً
دائمــا لضــخ االبتــكار والممارســات اإلداريــة الحديثــة لمواكبــة المتغيــرات فــي
الحكومــي والخــاص ،وتســعى
أعمالهــا اليوميــة والتأكــد مــن االمتثــال لمعاييــر الجــودة.
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الهيئة السعودية للمقاولين
تأسســت الهيئــة مــن خــال قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  510بتاريــخ  23/11/1436هـــ لتنظــم وتطــور قطــاع مقــاوالت يســاهم فــي دفــع عجلــة
التنميــة فــي المملكــة .وتســعى الهيئــة إلــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــال التطويــر الدائــم لجميــع الجوانــب المتعلقــة ببيئــة العمــل للوصــول
ألعلــى درجــات اإلنتاجيــة والجــودة.

بنك التنمية االجتماعية
شــهد البنــك منــذ نشــأته تطــورات جوهريــة وضعتــه هــذا اليــوم كأحــد أهــم المؤسســات التنمويــة التــي تقــوم بــدور فاعــل ومؤثــر فــي مســيرة
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ضمــن مكونــات الوطــن العزيــز ،جــاء هــذا إيمانـ ًـا مــن القيــادة الرشــيدة بأهميــة األدوار التــي يقدمهــا فــي
مجــال برامــج التمويــل التنمــوي الميســر ألبنــاء هــذا الوطــن مــن جهــة ،ودعــم المنشــآت الصغيــرة والناشــئة كمســاهم مهــم فــي بنــاء اقتصــاد
المملكــة مــن جهــة أخــرى.
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الشريك المعرفي:

هارفارد بزنس ريفيو العربية
تصــدر منصــة هارفــارد بزنــس ريفيــو العربيــة بترخيــص مــن المنصــة العالميــة  ،Harvard Business Reviewالتــي صــدر عددهــا األول عــام 1922
عــن دار النشــر التابعــة لكليــة هارفــارد لألعمــال “هارفــارد بزنــس ببليشــينغ” .وقــد ظهــرت النســخة العربيــة للمــرة األولــى فــي أبريل/نيســان 2015
بالترافــق مــع إطــاق الموقــع اإللكترونــي.
تتضمــن المنصــة مقــاالت مكتوبــة ومقــاالت صوتيــة وفيديــو وبودكاســت وويبينــارات .تقــوم مــواد المنصــة علــى البحــث العلمــي فــي مجــال
اإلدارة واألعمــال ،وجمهــور قرائهــا هــو مــن ممارســي اإلدارة واألعمــال أو الباحثيــن فــي هــذا المجــال .وتحظــى المنصــة بمكانــة مميّ ــزة بيــن
األكاديمييــن ،والمــدراء التنفيذييــن واالستشــاريين فــي مجــال اإلدارة ،وتعتبــر مرجعـ ًـا دوليـ ًـا فــي اإلدارة والقيــادة ،ويرتبــط إســمها بواحــدة مــن
أفضــل الجامعــات فــي العالــم.
ً
آثــارا هامــة فــي علــوم اإلدارة ،ومنهــم كاليتــون
يشــارك فــي تحريــر “هارفــارد بزنــس ريفيــو” العديــد مــن الباحثيــن والمفكريــن الذيــن تركــوا
ً
عــددا مــن
كريستنســن ،بيتــر دراكــر ،مايــكل بورتــر ،غــاري هاميــل ،روبــرت كابــان ،وآخريــن .وكانــت مقــاالت المنصــة هــي أول مــن أطلــق
المصطلحــات الشــائعة اليــوم فــي علــم اإلدارة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال وثيقــة التقييــم المتوازنــة ،الكفــاءة األساســية ،الهنــدرة ،العولمــة،
االبتــكار المزعــزع ،والســقف الزجاجــي (الرجــاء االطــاع علــى التوضيــح التالــي بشــأن المصطلحــات العربيــة).
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كونستركشن ويك
مجلــة كونستركشــن ويــك هــي المجلــة الرئيســية لقطــاع البنــاء ،وينضــوي تحتهــا بعــض المجــات الخاصــة بالقطاعــات المرتبطــة بالبنــاء مثــل
مجــات األعمــال الميكانيكيــة .والكهربائيــة والســباكة فــي الشــرق األوســط ،وإدارة المرافــق فــي الشــرق األوســط ،والوحــدات واآلالت
والمركبــات فــي الشــرق األوســط.
تغطــي المنتجــات المطبوعــة والرقميــة لمجلــة كونستركشــن ويــك التوجهــات الصاعــدة وأهــم المســتجدات فــي العقــود والمشــروعات وابتكار
المنتجــات ،ممــا يجعلهــا المصــدر الرئيســي للمعلومــات عندمــا يتعلــق األمــر بسالســل التوريــد الخاصــة بالحكومــة والقطــاع الخــاص فــي الشــرق
األوسـ�ط .ويمكـ�ن الوصـ�ول إلـ�ى جميـ�ع المحتويـ�ات المنشـ�ورة فـ�ي المجلـ�ة علـ�ى موقعهـ�ا اإللكترونـ�ي المخصـ�ص constructionweekon� ،
line.com
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القناة اإلخبارية
رؤيتنا:
تحقيق الريادة في صناعة المحتوى ،وأن نكون المصدر األول للمحتوى المحلي وذلك عبر منصاتنا المختلفة.
رسالتنا:
توفيــر بيئــة تحفــز التميــز واإلبــداع فــي صناعــة المحتــوى اإلعالمــي ،وذلــك لتزويــد المتلقــي بمحتــوى يســهم فــي رفــع مســتوى الوعــي والمعرفة
لديه.
قيمنا:
تنطلــق اإلخباريــة فــي عملهــا مــن مجموعــة قيــم تؤطــر عملهــا لتكــون أخبارهــا علــى قــدر ثقــة المشــاهد وتتلخــص هــذه القيــم فــي مبــادئ
ضروريــة عــدة عنــد كتابــة أي نــص تلفزيونــي تختصرهــا وهــي األحــرف األولــى مــن ABC :
 الدقة الموضوعية أو التوازن أو الحياد -الوضوح
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عين الرياض
بوابــة تســويقية لمدينــة الريــاض تخــدم جميــع شــرائح المجتمــع مــن مواطنيــن ومقيميــن وســياح ومســتثمرين ،وتقــدم العديــد مــن الخدمــات
التفاعليــة واألخبــار والمعلومــات المتنوعــة والمحدثــة يوميـ ًـا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة .وتدعــم الفعاليــات واألنشــطة مــن خــال الرعايــة
والتنظيــم والتســويق ،كمــا تقــدم خدمــات تســويق إلكترونيــة.
خدماتنا:
• تسويق عبر حمالت البريد اإللكتروني
• مساحات و بنرات إعالنية
• تسويق عبر وسائل اإلعالم االجتماعي
• تسويق الفعاليات والدورات التدريبية
• رسائل جوال نصية
• خدمات العالقات العامة
• تصميم المواقع وتطوير الخدمات
• اإلعالن ،والتصميم االحترافي
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معهد إدارة المشاريع  -فرع المملكة العربية السعودية
تتمثــل مهمــة معهــد إدارة المشــاريع فــرع المملكــة العربيــة الســعودية فــي المســاهمة مــن تطويــر قطــاع إدارة المشــاريع فــي جميــع أنحــاء
المملكــة العربيــة الســعودية ،ونشــر الثقافــة ،وتعزيــز الممارســات المتميــزة مــن خــال تمكيــن ممارســي إدارة المشــاريع وتزويدهــم بالمعرفــة
والمــوارد واألدوات الالزمــة للتميــز فــي المهنــة.
رؤيتنا هي أن نكون المؤسسة المهنية الرائدة في مجال إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية.
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شركة االستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات
تعــد شــركة االســتراتيجي لتنظيــم المعــارض والمؤتمــرات منــذ انشــائها عــام  2000الشــريك الموثــوق بــه مــن الجهــات الحكوميــة فــي تطويــر
وإدارة المؤتمــرات والفعاليــات البــارزة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ومــن أبرزهــا :ملتقــى االســتثمار الســنوي ،القمــة العالميــة
للتســامح ،القمــة العالميــة لالســتثمار فــي مجــال الطيــران ،معــرض العقــارات الدولــي و أســبوع دبــي لالســتثمار وغيرهــا الكثيــر ،وهــي أول
شــركة تأسســت تحــت مظلــة االســتراتيجي القابضــة.
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