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أعضاء مجلس اإلدارة

سلطان االحمدي/ م 
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة العالقات العامة واالعالم
املتحدث الرسمي

محمد مشاط/ م 
عضو مجلس إدارة

آل ناشردليم/ أ 
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة العضوية
ورئيس لجنة الشؤون القانونية

عبد الوهاب بغدادي/ أ
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التخطيط والتطوير

صديق سندي/ م 
املشرف املالي

امين عام لجنة العضوية
رئيس لجنة الفعاليات الثقافية

زيد زارع/ أ 
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة تنظيم فعاليات الجمعية

بسام حلواني/ أ 
نائب رئيس مجلس االدارة



:الرؤية

.أن نكون رواد تطوير صناعة الفعاليات في اململكة العربية السعودية

:الرسالة

 مع رؤيةة اململكةة العربيةة السةعودية 
ً
ة وتطبية  أفلةا املعةايار العامليةة فةي صةناع2030الوصول إلى أعلى درجات اإلحترافية تماشيا

وصةول إلةى اإلحترافيةة لل( الثقافية ، الترفيهية ، الرياضةية ، املةمتمرات ، املعةار  ، وجميةع املنا ةبات العامةة وا  اصةة ) الفعاليات 
. املهنية والتطوير املستدام

الفكر اإلستراتيجي

:ميثاق الشرف

ت مع ا جميع التزام األعلاء بكا مبادئ واخالقيات االنسان املسلم السوي في كا تعامال 

:تعريف
انواعيعجمبصناعةعالقةلهمأعلاءمنتتكون ربحيةغارمهنيةاهليةجمعيةهياالحترافيةالفعالياتصناعةجمعية

منخصةمر وهيالقطاعصوتا جمعيةوتعتبرا جماعيوالعماتطوعيةاجتماعيةخدمةبتأديةالرغبةولديهمالفعاليات
الفعالياتقطاعتخدما جمعيةانوحيث،هة1441/05/11وتاريخ1612برقماالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارة

.ألعلائهااملنافسةالفعالياتمننوعأيتنظمالفهيأهدافهالتحقي 



:األهداف

املحليالفعالياتصناعةسوق تطوير-١

الحديثةالتقنياتعلىالخاصالقطاعفيالعاملينتدريب-٢

الفعالياتصناعةقطاعفياإلبداعيةواألعمالاملبادراتتحفيز -٣



:املحليالفعالياتصناعةسوق تطوير-أ

.األعلاءخدماتوتطويرلتنميةاملالئمةالبيئةتهيئةفياإل هام1.

العتمادهااملشّرعةللجهاتورفعهاالعامليةاملعايارمنمنبثقةإرشاديةمعايارإقتراح2.
.الفعالياتقطاعفياملعاياربهذهالوعيونشراملهنيةوالسالمةا  دماتجودةللمانوذلك

.بهاامل تصةا جهاتوتزويد،وتصنيفهاالشأنذاتواإلحصاءاتاملعلوماتجمعفياملساهمة3.

.التعاماشرفوميثاقاملنهيالسلوكمبادئونشربالقطاعالعاملانتثقيف4.

املجاالتيعجمفياملتخصصةالعالقةذاتاألخرى وا جمعياتواملم ساتالهيئاتمعوالتنسي التعاون 5.
.بالفعالياتاملتعلقة

.التعاون روحوتعزيزالقطاعفيالعاملانبانالنزاعاتلفضاملشورةتقديمفياملساعدة6.

:األهداف



:الحديثةالتقنياتعلىالخاصالقطاعفيالعاملينتدريب-ب 

,املنهيستوى باملاإلرتقاءفييساهمبماا جمعيةألعلاءوالثقافيةواإلجتماعيةالتدريبيةالبرامجتقديم1.
.بينهمفيماوالشراكاتالتحالفاتوبناء,ومعلوماتهممهاراتهموتطوير

اتالفعاليمجالفيالعاملةالفنيةالكوادرودعمتدريبفياألخرى املعنيةا جهاتمعاإل هام2.
.ذلكيالحالعوائ وتذلياالقطاعبهذاالعمالقبول السعوديانلتحفازخطةوضعفيواملشاركة

.امل تصةالر ميةا جهاتموافقةبعداملتخصصةاملهنيةالدوريةوالنشراتاألدلةإصدار3.

.القطاعفيا جددللمستثمرينوالتوجيهاملشورةتقديم4.

.القطاعفيللعاملانواللوجستيالفنيالدعم5.

:األهداف



:الفعالياتصناعةقطاعفياإلبداعيةواألعمالاملبادراتتحفيز-ج

.تبني ودعم املبادرات اإلبداعية املمازة وتنميتها 1.

.وخارجهاالسعوديةالعربيةاململكةداخاالفعالياتبيئةبتحسانالعالقةذاتاإلجتماعاتعقد2.

.وتسويقهاالفعالياتصناعةوتحسانبتطويراملتخصصةواملعار امللتقياتتنظيم3.

.املتخصصةالدوليةالفعالياتفياملشاركةعلىالتحفاز4.

.إطالق مسابقة  نوية ألفلا الفعاليات بكا أنواعها 5.

:األهداف



.ا جمعيةألعلاءالتراكميةا  براتمنلإل تفادةللعلوالفرصةإتاحة1.

ضمنانوعامليمحليانخبراءمنإضافيةخبراتواكتسابمعلوماتهلتنميةللعلوالفرصةإتاحة2.
.ألعلائهاا جمعيةتنظمهاالتيالفعاليات

.األعلاءمعمثمرةخدماتوتبادلوشراكاتتحالفاتلتكوينللعلوالفرصةإتاحة3.

.املتخصصةاملنشئاتفيلألعلاءتطرحالتيالوظيفيةالفرصمناإل تفادة4.

.واملمتمراتاملنتدياتمثاوالدوليةاملحليةاألعمالمجموعاتمناإل تفادة5.

 نشاطان حلور الفرصةإتاحة6.
ً
.مخفلةبنسبةا جمعيةأنشطةمن نويا

 الفرصةإتاحة7.
ً
.الفعالياتمناقصاتمناملطروحملعرفةمبكرا

.با جمعيةاإلنتسابعالمةبإ تخداما جمعيةإلعلاءالفرصةإتاحة8.

مميزات وفوائد عضوية الجمعية



تبادل الخبرات وتسويق الخدمات وتخطي التحديات  :-أ

.إمكانية حلور ملتقى الفعاليات و منا بات  ا جمعية 1.

.P2Pإمكانية املشاركة في اللقاءات الثنائية 2.

.إمكانية التسجيا في التدريب عبر اإلنترنت 3.

.إمكانية حلور الدورات الفنية وتطوير املهارات 4.

.إمكانية تبادل املعرفة واإلطالع على آخر األبحاث 5.

.6 
ً
.فرص حلور برامج التوجيه التي تقدمها ا جمعية مع قادة الصناعة محليا وعامليا

.سعودية إمكانية االنتفاع با  صومات املكتسبة للجمعية من منظمي الفعاليات داخا وخارج اململكة العربية ال7.

.دعم تحصيا املستحقات من العمالء بالتو ط السلمي8.

خدمات لألعضاء



:الخدمات الفنية واملهنية -ب

.  إمكانية اإل تفادة من مركز الوظائف1.

.إمكانية اإل تفادة من تنظيم  لم الرواتب في القطاع2.

.التعرف على مستجدات األنظمة ا حكومية مثا الصحة والسالمة املهنية وغارها في أعمال القطاع 3.

.إمكانية ا حصول على خطابات توصية من املتخصصان في القطاع أو من ا جمعية4.

خدمات لألعضاء



:شبكة األعضاء -ج

.الظهور في دليا العلوية1.

.إمكانية بناء التحالفات والشراكات تحت مشورة ا جمعية2.

.إمكانية اإل تفادة من و ائا التواصا االجتماعي 3.

.حلور اللقاءات الدورية ا  اصة باألعلاء لتعليد  با التعاون والعما ا جماعي4.

خدمات لألعضاء



:األفراد 

لةةةةةو ويحةةةةة  لكةةةةةا ع, يجةةةةةب أن تكةةةةةون العلةةةةةوية الفرديةةةةةة ألي جةةةةة ع يعمةةةةةا حالًيةةةةةا فةةةةةي مجةةةةةال الفعاليةةةةةات  •
.التصويت ، كما يح  له شغا منصب منتخب ، ويجب عليه العما في اللجان وفرق العما

:شروط وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  لـ العضو الفاعل بالجمعية 

.أن يكون من ذوي التخصع في قطاع صناعة الفعاليات1.

.   نوات في قطاع صناعة الفعاليات3خبرة ال تقا عن 2.

.ان يكون لديه ا تعداد للعما وتنفيذ توصيات مجلس اإلدارة3.

. ان يكون له القدرة في اكمال العما املناط به4.

أنواع العضويات 



مجلس 
االدارة

لجنة 
التخطيط 
والتطوير لجنة 

التدريب 
والتأهيل 

لجنة 
الشؤون 
.  القانونية

لجنة إدارة 
لجنة المخاطر

العالقات 
العامة 
واالعالم

لجنة 
تنظيم 

فعاليات 
الجمعية

لجنة 
التسويق

لجنة 
العضوية

اللجان االدارية



اللجان 
ةالتخصصي

لجنة 
الفعاليات 

الثقافية

لجنة 
الفعاليات 

الرياضية

لجنة 
الفعاليات 

ةالترفيهي

لجنة 
المناسبات 

الخاصة 
والعامة

لجنة 
المعارض

لجنة 
المؤتمرات

لجان فئات قطاع الفعاليات



لعمااوورشالدوراتبتنظيموذلكوعاملانأعلاءمنالقطاعملنسوبيتدريبهومابكاتهتم
معمشتركةعومشاريبرامجمناملبادراتكاإلىباإلضافة،واال تشاريةالتدريبيةا  اصةوالندوات

.الهدفتحق خارجيةجهات

:والتأهياالتدريب جنةأعلاءمهاممن
إلقامتهاوالتنظيماملنا بةالعماوورشالتدريبيةالدوراتإقرار•
إلبداءاإلدارةملجلسوتقديمهادرا تهابعدلهاواالعدادالتدريبيةوالبرامجاملبادراتمناقشة•

القراراتخاذوالرأي

:لجنة التدريب والتأهيل



اطرامل بتجنبوذلكللفعالياتواال تدامةالتطويروهوا جمعيةأهدافأحديحق بماتهتم

:اللجنةمهامضمنمن
جودةذاتفعالياتلتنفيذو ائامنلهيتبعاموجميع،الفعالياتفيوالسالمةاألمن•

.وعامليامحليااملعتمدةاملعايارمعمتوافقةللعمالءعالية

:لجنة إدارة املخاطر



منزيدامللبوجا تقطابقناةأنهاكما،منافعهموتحقي عامبشكااألعلاءشمونبجميعتهتموهي
املحافايفوالتواجداالعالنيةا حمالتثامبذلكا  اصةالبرامجتنفيذو ،مستمربشكااالعلاء
.والنشرللترويجواملعار 

:اللجنةمهامضمنمن
السنويةالعلويةر ومتحصيامنالتأكد•
العلويةبطاقاتإصدار•
األعلاءبياناتصحةمنالتأكد•
لذلكمتخصصة جنةضمناألعلاءيقدمهاالتيواملنتجاتا  دماتمنالتحق •
السنويةالر ومتحصياوالعلويةتجديدمتابعة•
باألعلاءخاصدلياتنفيذ•

:لجنة العضوية



.تعما على التأكد من صحة جميع النواحي القانونية ا  اصة بتعاما ا جمعيه مع الغار

:من ضمن مهام اللجنة
كتابة العقود بان ا جمعية واألعلاء •
كتابة ودرا ة تعاقدات ا جمعية مع ا جهات املتعاونة•
كا ما له عالقة من الناحية القانونية  حماية حقوق ا جمعية وحقوق األعلاء•

:لجنة الشؤون القانونية



وندواتومنتدياتعماوِرشووبرامجمحاضراتمنا جمعيةفعالياتكاتنظيمعلىبالعماتقوم
عتخصكاحسباللجانباقيونشاطاتبرامجتنفيذفيتصبفعالياتمنوخالفهومعار 

(ا جمعيةمعةمشتركمصلحةوتشكااألعلاءمنمجموعةمعمشتركةالفعاليةكانتاذاااللالعلاءمنافسةفعاليةأيالتنظمانهاالتأكيدمع)

:اللجنةمهامضمنمن
وخالفهمواقعمنواملستليفانوالليوفاملتحدثانمعوالتنسي التواصا•
الرعاهمعالتنسي •
ا جمعيةبهاتقومفعاليةأيالنجاحالتفصيليةالتنظيميةا جوانبجميع•

:لجنة تنظيم فعاليات الجمعية



ومععامةةبصفالقطاعومعوأعلائهاا جمعيةبانالعامةالعالقاتمفهومتحتيندرجمابكاتهتم
.واملتعاونانالر ميةوا جهاتاال تراتيجيةوالشراكاتالداعمةا جهات

:اللجنةمهامضمنمن
أعمالمنبهتقوموماوبرامجهاا جمعيةنشاطاتمثااملعلومةوايصالنشر•
املعلومةوايصالللنشرا حديثةوالطرق االجتماعيالتواصاو ائاا تخدام•
(ا  ارجية/الداخلية)املحافافيللجمعيةالر ميالتمثيا•

:لجنة العالقات العامة واالعالم



اودعمهاعاواملتوقالداعمةاألخرى القطاعاتوالفعالياتصناعةقطاعضمنا جمعيةبتسوي تهتم
ا جمعيةمعاال تراتيجيةمشاركتها

:اللجنةمهامضمنمن
للجمعيةتسويقيةبرامجتصميمعليالعما-١
ا جمعيةلنشاطوالراعيةالداعمةا جهاتمعا تراتيجيةشراكاتتنفيذعليالعما-٢
ا جمعيةنشاطترويج-٣

:لجنة التسويق



لتطويرقبليةاملستا  ططووضعا حديثةالطرق ومواكبةا جمعيةوإدارةومشاريعاعمالبتطويرتهتم
اال تدامةللمانوا حوكمةالشفافيةعليوا حرصأعلائهاواعمالا جمعيةنشاطات

:اللجنةمهامضمنمن

اإلدارةمجلسعليوعرضهااملنا بةاملستقبليةاال تراتيجيةا  ططواقتراحدرا ة-١
املعتمدةا  ططتنفيذمتابعة-٢
ا جمعيةوبرامجاإلدارةيخعفيمااإلدارةملجلساملدرو ةاملشورةابداء-٣
اال تدامةلتأكيدا جمعيةمخرجاتفيالشفافيةوضمانا حوكمةعلياالشراف-٤

:لجنة التخطيط والتطوير



التخصصيةاللجان 

لجنة الفعاليات الثقافية•

لجنة الفعاليات الرياضية•

لجنة الفعاليات الترفيهية•

لجنة المناسبات العامة والخاصة•

لجنة المؤتمرات •

لجنة المعارض•

بنفستعملمصغرةجمعياتعنعبارةوهي

األهدافونفسللجمعيةاالستراتيجيالفكر

متعمقةبتخصصيةولكنوالفرعيةالرئيسية

هذهفيالنوعيةجودةاليتهدف

الفعالياتلصناعةالفرعيةالتخصصات

يعلجمبدقةالوعيونشروالتدريبلتطويرها

يزةالمتماإلبداعيةالمبادراتوتحفيزجوانبها

.التخصصضمنالجمعيةأعضاءمن



:الثقافيةالفعاليات جنة•
العمارةوفنون تبوالكواملسرحاالثريةواملواقعواملتاحفالتراثبتهتمالتيالفعالياتكاتحتهاويندرج

والفنون املكتباتو واالدبالطهيوفنون واالزياءلألفالماألول االعر وتدشانالطبيعيوالتراثوالتصميم

ا خوالترجمةواللغةاملو يقيةوا حفالتالبصرية

:اللجان التخصصية

:الترفيهيةالفعاليات جنة•
الترفيهيةواملتعةالفرحالبهجة،التسلية،الىتهدفالتياألنشطةتقدمالتيالفعالياتكاتحتهاويندرج

.إليهلوصول اا جمهور فئاتمنفئةاوللجمهور يمكنو،غارهاوترفيهيمرف فيممقتبشكاللحلور 

:والعامةخاصةاملنا بات جنة•
.اال رةخعتمنا بةوأيالعزاءوامليالدوأعيادالزواجحفالتمثاا  اصةالفعالياتكاتحتهاويندرج

ا وماللدولةلتابعةاواملنا باتواالفتتاحاتاملشاريعوتدشاناأل اسحجروضعمثاالعامةالفعالياتأمَّ
،يتبعها



:املمتمرات جنة•
عما،ورشندوات،منتديات،،(محلية–دولية)ممتمراتمناالعمالقطاعاجتماعاتكاتحتهاويندرج

ا ختدريبيةودوراتمحاضرات

:اللجان التخصصية

:املعار  جنة•
ا خللسوق ا جديدةاملنتجاتوتقديموالبازاراتالتجاريةاملعار أنواعكاتحتهاويندرج

:الرياضيةالفعاليات جنة•
الرياضية الغار مكررة ويندرج تحتها كا الفعاليات التي لها عالقة بالرياضة مثا افتتاح األوملبياد و البطوالت

 نويا وكا االفتتاحات للبطوالت واألنشطة الرياضية املمقتة ا خ 



:مثلاللجنةنشاطعلياالشرافهو اللجنةرئيسمهام
العمافري قيادة•
الدعوةفياالجتماعجدول كتابة•
با حلور األعلاءوتذكارالدعواتوار اللالجتماعاتالتنسي •
اللجنةجروبفيوار الهصوتيااالجتماعتسجيا•
ا جروبفيوار الهاالجتماعمحلركتابة•
اللجنةفياملنتدباإلدارةمجلسعلومعالتوصياتمتابعة•
اللجنةأعلاءباناملهامتوزيع•
بذلكوااللتزامالتنفيذفيوالسرعةالعماعلياألعلاءتحفاز•
اللجانمعاإلدارةمجلساجتماعاتفياللجنةتمثيا•

رئاسة اللجان

:نائب رئيس اللجنة 
يقوم بمساعدة الرئيس وقيادة اللجنة في حال غياب الرئيس 



اإلعالن في اللجنة املطلوب رئيس ونائب لها من أعلائها•
ء اللجنة فتح باب الترشيح للراغبان في اشغار املنصبان،  ثم التصويت لهما من أعلا•
يتم عر  األ ماء  ا حاصلة على اعلى نسبة تصويت ملجلس اإلدارة •
يتم االختيار بناء علي ا  برة والتصويت له من أعلاء مجلس االدارة•

تعيين رئيس ونائب رئيس اللجنة

اإلدارةمجلسمننشاطهتقيميتمثمأشهر،3ملدةاللجنةرئا ةفيبالعمايسمح•
رئا يةلفترةالسنةنهايةقباللترشيحالسماحيتمثم،م٢٠٢٠نهايةاليالرئا ةفترةتمديد•

كاملةواحدة نةأخرى 
االدارةمجلسقرارعلىبناءً اوبديايوجدلماذااالالتجديديتمال•

مدة الدورة لرئاسة اللجنة



الفرص املتاحة 

(رئيس لجنة )منصب 

اللجان االدارية

لجنة التدريب والتأهيل لجنة إدارة المخاطر لجنة تنظيم فعاليات 
الجمعية

لجنة التسويق

(رئيس لجنة نائب) منصب 

اللجان االدارية

جميع اللجان 



الفرص املتاحة 

(رئيس لجنة )منصب 

الفعالياتاللجان التخصصية ألقسام

لجنة المناسبات الخاصة والعامة يةلجنة الفعاليات الثقاف

لجنة المؤتمرات  ةلجنة الفعاليات الرياضي

لجنة المعارض ةلجنة الفعاليات الرياضي

(نائب رئيس لجنة )منصب 

الفعالياتاللجان التخصصية ألقسام

لجنة المناسبات الخاصة والعامة يةلجنة الفعاليات الثقاف

لجنة المؤتمرات  ةلجنة الفعاليات الرياضي

لجنة المعارض ةلجنة الفعاليات الرياضي



لالشتراك بالعضوية 

www.peiaksa.org/membership-1

https://peiaksa.org/membership-1


تابعونا

PEIAKSA
الفعاليات_صناعة#




