


األعضاء املؤسسين 

محمد مرعي آل بني سرح/ األستاذ9. عبد الوهاب محمود بغدادي/ األستاذ 1.

هشام صدقة عرب/ األستاذ 10. بسام فضيل حلواني/ األستاذ2.

هيفاء محمود ناجي/ األستاذة 11. صديق صدقه سندي/ املهندس 3.

طلعت فخري الجنهي/ األستاذ 12. زيد حسن زارع/ األستاذ4.

ابنايف / األستاذ 13. محمود نوَّ سلطان سلمان االحمدي/ املهندس 5.

العلوميوليد صالح / األستاذ14. محمد حسين مشاط/ املهندس 6.

فيصل حسن اليماني/ األستاذ 15. ناشرسلمان آلدليم/ األستاذ 7.

مهند عبد اللطيف الجداوي / األستاذ 16. لينا احمد حجار/ األستاذة8.



أعضاء مجلس اإلدارة

سلطان االحمدي/ م 
عضو مجلس إدارة

محمد مشاط/ م 
عضو مجلس إدارة

آل ناشردليم/ أ 
عضو مجلس إدارة

عبد الوهاب بغدادي/ أ
رئيس مجلس االدارة

صديق سندي/ م 
املشرف املالي

زيد زارع/ أ 
عضو مجلس إدارة

بسام حلواني/ أ 
نائب رئيس مجلس االدارة



رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة السالمة والتدريب

عبد الوهاب محمود بغدادي/ األستاذ 

البعد الثالث الستشارات الفعاليات :  املنشأةاسم

م 1990 :سنة التأسيس

املالك و املدير العام :املنصب

سنة 30 :ةسنوات الخب 

(يات الليزر، اإلضاءة ، املرئ) تنفيذ عروض•
تنظيم الفعاليات •

:التخصص



نائب رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التطوير

بسام فضيل حلواني/ األستاذ 

لإلنتاجرشكة حلواين :  املنشأةاسم

م 1997 :سنة التأسيس

املالك و املدير العام :املنصب

سنة23 :ةسنوات الخب 

ئياتتجهيز الفعاليات بالصوتيات و املر • :التخصص



عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة تنظيم الفعاليات

زيد حسن زارع/ األستاذ 

Zمجموعة  Events :  املنشأةاسم

م 2008 :سنة التأسيس

و مدير تنفيذيمؤسس :املنصب

سنوات12 :ةسنوات الخب 

إدارة وتنظيم الفعاليات•
التسويق•
إدارة املشاريع•

:التخصص



عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

املشرف املالي

4S Fireworks shows :  املنشأةاسم

م 1998 :سنة التأسيس

املدير العام :املنصب

سنة20 :ةسنوات الخب 

تدريب وتشغيل عروض األلعاب النارية :التخصص

صديق صدقه سندي/ المهندس 



عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة التسويق

محمد حسين مشاط/ المهندس 

رشكة السنديان العاملية :  املنشأةاسم

م 1998 :سنة التأسيس

املدير العام :املنصب

سنة22 :ةسنوات الخب 

واإلعالنالدعاية•
العالقات العامة•
تنظيم الفعاليات•

:التخصص



عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة العضوية والشؤون القانونية

سلمان آل ناشردليم/ األستاذ 

للتسويق والتنظيمانرجايزرشكة  :  املنشأةاسم

م 2000 :سنة التأسيس

و رئيس مجلس اإلدارةاملالك :املنصب

سنة20 :ةسنوات الخب 

التسويق•
واإلعالنالدعاية•
تنظيم املعارض واملؤمترات •
التسويق العقاري•
اإلنتاج اإلعالمي والتليفزيوين•

:التخصص



عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة العالقات العامة

سلطان سلمان االحمدي/ المهندس 

Czar Plan–خطة القيرص  :  املنشأةاسم

م2006 :سنة التأسيس

العاماملالك واملدير :املنصب

سنة14 :ةسنوات الخب 

يةالعروض االستعراضية والعروض الحإدارة•
إدارة املواهب الفنية•
تنظيم الفعاليات •
ونية التسويق اإللكرتوين والتجارة اإللكرت •

:التخصص



شهادة تسجيل الجمعية



:الرؤية

.أن نكون رواد تطوير صناعة الفعاليات في اململكة العربية السعودية

:الرسالة

 مع رؤيةة اململكةة العربيةة السةعودية 
ً
ة وتطبيةق أفضةا املعةايار العامليةة فةي صةناع2030الوصول إلى أعلى درجات اإلحترافية تماشيا

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

الفكر اإلستراتيجي



:املحليالفعالياتصناعةسوق تطوير-أ

.األعضاءخدماتوتطويرلتنميةاملالئمةالبيئةتهيئةفياإل هام1.

العتمادهااملشّرعةللجهاتورفعهاالعامليةاملعايارمنمنبثقةإرشاديةمعايارإقتراح2.
.الفعالياتقطاعفياملعاياربهذهالوعيونشراملهنيةوالسالمةال دماتجودةلضمانوذلك

.ابهامل تصةالجهاتوتزويدوتصنيفها،الشأنذاتواإلحصاءاتاملعلوماتجمعفياملساهمة3.

.التعاماشرفوميثاقاملنهيالسلوكمبادئونشربالقطاعالعاملانتثقيف4.

املجاالتميعجفياملتخصصةالعالقةذاتاألخرى والجمعياتواملؤ ساتالهيئاتمعوالتنسيقالتعاون 5.
.بالفعالياتاملتعلقة

.التعاون روحوتعزيزالقطاعفيالعاملانبانالنزاعاتلفضاملشورةتقديمفياملساعدة6.

:األهداف 



:تحفيز املبادرات واألعمال اإلبداعية في قطاع صناعة الفعاليات -ب

.إطالق مسابقة  نوية ألفضا الفعاليات بكا أنواعها 1.

.عقد اإلجتماعات ذات العالقة بتحسان بيئة الفعاليات داخا اململكة العربية السعودية وخارجها 2.

.تنظيم امللتقيات واملعار  املتخصصة بتطوير وتحسان صناعة الفعاليات وتسويقها 3.

.التحفاز على املشاركة في الفعاليات الدولية املتخصصة 4.

.تبني ودعم املبادرات اإلبداعية وتنميتها 5.

:األهداف 



:العاملين في القطاع الخاص على التقنيات الحديثة تدريب -ت 

املنهيباملستوى اإلرتقاءفييساهمبماالجمعيةألعضاءوالثقافيةواإلجتماعيةالتعليميةال دماتتقديم1.
.بينهمفيماوالشراكاتالتحالفاتوبناء,ومعلوماتهممهاراتهموتطوير,

اتالفعاليمجالفيالعاملةالفنيةالكوادرودعمتدريبفياألخرى املعنيةالجهاتمعاإل هام2.
.ذلكيالحالعوائقوتذلياالقطاعبهذاالعمالقبول السعوديانلتحفازخطةوضعفيواملشاركة

.امل تصةالر ميةالجهاتموافقةبعداملتخصصةاملهنيةالدوريةوالنشراتاألدلةإصدار3.

.القطاعفيالجددللمستثمرينوالتوجيهاملشورةتقديم4.

.القطاعفيللعاملانواللوجستيالفنيالدعم5.

:األهداف 



.الجمعيةألعضاءالتراكميةال براتمنلإل تفادةللعضوالفرصةإتاحة1.

ضمنانوعامليمحليانخبراءمنإضافيةخبراتواكتسابمعلوماتهلتنميةللعضوالفرصةإتاحة2.
.ألعضائهاالجمعيةتنظمهاالتيالفعاليات

.األعضاءمعمثمرةخدماتوتبادلوشراكاتتحالفاتلتكوينللعضوالفرصةإتاحة3.

.املتخصصةاملنشئاتفيلألعضاءتطرحالتيالوظيفيةالفرصمناإل تفادة4.

.واملؤتمراتاملنتدياتمثاوالدوليةاملحليةاألعمالمجموعاتمناإل تفادة5.

 نشاطانلحضور الفرصةإتاحة6.
ً
.مخفضةبنسبةالجمعيةأنشطةمن نويا

 الفرصةإتاحة7.
ً
.الفعالياتمناقصاتمناملطروحملعرفةمبكرا

.بالجمعيةاإلنتسابعالمةبإ تخدامالجمعيةإلعضاءالفرصةإتاحة8.

مميزات وفوائد عضوية الجمعية



:تبادل الخبرات وتسويق الخدمات وتخطي التحديات -أ

.إمكانية حضور ملتقى الفعاليات و منا بات  الجمعية 1.

.P2Pإمكانية املشاركة في اللقاءات الثنائية 2.

.إمكانية التسجيا في التعليم والتدريب عبر اإلنترنت 3.

.إمكانية حضور الدورات الفنية وتطوير املهارات 4.

.إمكانية تبادل املعرفة واإلطالع على آخر األبحاث 5.

.6 
ً
.فرص حضور برامج التوجيه التي تقدمها الجمعية مع قادة الصناعة محليا وعامليا

.سعودية إمكانية االنتفاع بال 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 الحكومية مثا الصحة والسالمة املهنية وغارها في أعمال القطاع 3.

.إمكانية الحصول على خطابات توصية من املتخصصان في القطاع أو من الجمعية4.

خدمات لألعضاء



:شبكة األعضاء -ج

.الظهور في دليا العضوية1.

.إمكانية بناء التحالفات والشراكات2.

.إمكانية اإل تفادة من و ائا التواصا االجتماعي 3.

خدمات لألعضاء



:األفراد 

ضةةةةةو ويحةةةةةق لكةةةةةا ع, يجةةةةةب أن تكةةةةةون العضةةةةةوية الفرديةةةةةة أل  جةةةةة ع يعمةةةةةا حالًيةةةةةا فةةةةةي مجةةةةةال الفعاليةةةةةات  •
.التصويت ، كما يحق له شغا منصب منتخب ، والعما في اللجان وفرق العما

:شروط وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  لـ العضو الفاعل بالجمعية 

.أن يكون من ذو  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 



:املوقع االلكتروني

مهام و أعمال الجمعية في قطاع الفعاليات •

ال دمات التي تقدمها الجمعية لألعضاء والعاملان في قطاع الفعاليات •

نافذة للتواصا مع شبكة عالقات محلية و دولية في قطاع صناعة الفعاليات •

قاعدة بيانات و دليا ل دمات العاملان في القطاع•

احدث املعلومات و التقنيات املستخدمة في قطاع الفعاليات •

االشتراك في عضوية الجمعية •

: قنوات التواصل االجتماعي

.  إضافة و نشر احدث الفعاليات ال اصة بالجمعية1.

دعم أعضاء الجمعية بنشر اإلعالنات للفعاليات 2.

.  تقويم زمني باألحداث و املستجدات العاملية في قطاع الفعاليات3.

التواصل 



تابعونا

PEIAKSA

www.peiaksa.org info@peiaksa.org

الفعاليات_صناعة#




