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عن المؤتمر
تقنية  مؤتمر  إقامة  على  المباركة  التقنية  شركة  تعتزم 
والذي  الثانية  نسخته  في  (حلول)  الربحي  غير  القطاع 
في  التقني  الدور  على  الضوء  تسليط  إلى  يهدف 
الترشيد المالي وعرض أبرز الحلول التقنية لتحقيق ذلك، 
باإلضافة إلى الحلول التي تضاعف إنتاجية الموظفين في 

وقت أسرع وجهد أقل.
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سبب التسمية
من  المؤتمر  في  للمشاركين  الرئيسي  الدافع  إن 
المنظمات غير الربحية هو البحث عن حلول تقنية تساهم 
في حل العقبات والتحديات وتزيد من مستوى األداء في 
بيئة العمل، ومنها نشأت فكرة مؤتمر حلول والذي نطمح 

من خالله إلى عرض أفضل الحلول في الترشيد المالي.
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الرؤية
خفض التكاليف المالية للمصروفات في 

المنظمات غير الربحية

الموضوع
دور التقنية في الترشيد المالي
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األهداف
تسليط الضوء على الحلول التقنية في خفض التكاليف المالية

إبراز عوامل االستثمار األمثل للمشاريع التقنية
المساهمة في تحقيق االستدامة المالية عبر الحلول التقنية

صناعة شراكات تقنية مجتمعية
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موقع المؤتمر
المنطقة الشرقية – الخبر

فندق كمبينسكي العثمان
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محاور المؤتمر
بعد إقامة العديد من ورش العمل لدراسة حلول نمو 
القطاع  يواجه  تحدي  وجود  تبين  وتطويره،  القطاع 
لخفض التكاليف المالية وادارتها بالشكل المناسب ال 
المستوى  على  االقتصادية  التطورات  بعد  سيما 
 4 إلى  المؤتمر  محاور  تقسيم  تم  فقد  لذا  المحلي، 
ويندرج  المالي،  الترشيد  في  تسهم  رئيسية  محاور 

تحت كل محور مجموعة من العناوين.
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الترشيد المالي

رفع اإلنتاجية وتحسين األداء

استدامة حلول التقنية

الشراكة المجتمعية
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الترشيد المالي
وامكانية  المالي  الترشيد  في  التقنية  أثر  على  الضوء  المحور  هذا  يسلط 
توفير  الى  باالضافة  التشغيلية  والتكاليف  االدارية  المساحات  عن  االستغناء 

المبالغ الباهضة مقابل حلول تقنية أكثر كفاءة وأوسع أثر.
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الشراكة المجتمعية
بين  المجتمعية  الشراكة  نماذجًا مميزة في  نكون  أن  المحور  نتطلع في هذا 
العديد  والبناء ورعاية  المثمر  التعاون  تحقيق  القطاعات والمنظمات من خالل 
من المشاريع التقنية التي تخدم القطاع غير الربحي. باالضافة الى تعزيز ثقافة 
المشاركة الجتمعية في المجاالت التقنية واطالق مشروعات رائدة في مجال 

الشراكة المجتمعية التقنية
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استدامة حلول التقنية
الكثيـــر مـــن الحلـــول التقنية ال تمكث طويـــًال حتى تختفي وتتالشـــى مما خلق 
حاجـــزًا فـــي اإلقدام نحو االســـتفادة من تلك الحلول، لـــذا فإننا نتطلع من خالل 
هـــذا المحـــور أن نوضـــح األســـباب الرئيســـة لتحقيق اســـتدامة الحلـــول التقنية، 

وطرح أفضل األساليب واألدوات إلدارتها وتطويرها.
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رفع اإلنتاجية وتحسين األداء
نمو  المنظمات ساهم بشكل مباشر في  أداء  التقنية على  الحلول  تأثير  إن 
اإلنتاجية، فاستعمال برامج المعالجة الخاصة بالعمليات اإلنتاجية، باإلضافة إلى 
كل  اإلنتاج،  ومراقبة  المخزون  لتسيير  الحلول  وإيجاد  المكتبية،  األعمال  أتمتة 
جانب  إلى  لإلنتاج،  اإلجمالية  التكلفة  تخفيض  بعيد في  حد  إلى  ذلك ساهم 

تقليل الوقت الالزم للقيام بالمهمات اإلدارية.
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أبرز 3 أسئلة ستطرح في المؤتمر
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1
2

3

كم ستوفر األدوات التقنية من قيمة التكاليف التشغيلية
والمصروفات ؟

لماذا تستحق التقنية أن ُيخصص جزء من 
الميزانية لها ؟

أكثر من %66 من المشاريع  التقنية في العالم تفشل، 
فما هو السبب ؟
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الفئة المستهدفة

 المدراء وأصحاب القرار، من أجل:
- القدرة على اتخاذ القرارات.

- توسيع المدارك واالستفادة من التجارب.

- تبني رؤية التحول التقني في المنظمة.

 تقنية المعلومات، من أجل:
- تحديد مدى مواءمة األنظمة والبرامج والحلول

 التقنية للبيئة التقنية في المنظمة.
- معرفة التفاصيل التقنية للحلول المقدمة.

- االطالع على التوجهات التقنية العالمية.

 الشؤون اإلدارية والمالية، من أجل:
- معرفة التقنيات التي تتناسب مع االحتياج الفعلي.

- مناسبة الحلول المقدمة إلجراءات المنظمة أو التعديل عليها.
- االطالع على الحلول التقنية في المجال اإلداري والمالي.
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المسرح الرئيسي :

يتم طرح أوراق العمل والجلسات في 

شخص   300 الى  تسع  مساحة 

ولمقاعد مقسمة الى 3 فئات

منصة حلول

اثراء حلول

و  االستراحات  طاوالت  استغالل 

Coffee break في مناقشة التجارب 

التقنية الرائدة.

بشتى  التقنية  الحلول  يضم  معرض 

فيه  يكون  أن  نتطلع  والذي  أقسامها 

التقنية  بالحلول  خاصة  معارض 

واالستشارات والداعمين.

معرض حلول
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والعصف  للتفكير  مهيأة  قاعات 

بمبادرات  الخروج  اجل  من  الذهني 

غير  بالقطاع  خاصة  تقنية  ومشاريع 

رؤية  تحقيق  في  تسهم  الربحي 

المملكة 2030.

العصف الذهني

حلول االستشارات

انشاء مكاتب استشارية بهوية منصة 

استشارة تك بحيث يمكن للمستفيد 

الحاصل عليها من  العروض  التأكد من 

سالمة  من  والتأكد  الخاص  القطاع 

العقود. 

إيجاد حل تقني  يحصر أكبر عدد ممكن 

من بيانات الزوار والمنظمات من أجل 

تسهيل التواصل بينهم.

حلول العالقات



نماذج االستشارات
تقديم  في  المبادرة  على  التقنيون  المستشارون  يركز 

غير  القطاع  منظمات  لمساعدة  االستشارية  الخدمات 

الحديثة واالشراف على تطبيقها  التقنيات  لتطبيق  الربحي 

في  المناسبة  والتوعية  التغيير  وإدارة  العالية  بالجودة 

تقييم موضوعي، حيث  تقديم  ويتضمن عملهم  المنشأة، 

إنه من األسهل بالنسبة لشخص من خارج المنشأة أن يرى 

الصورة في داخل المنشأة من خالل منظور أوسع.
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نموذج 

Multicast: 
one to many

نموذج 

Broadcast:
one to all

نموذج 

Unicast: 
one to one



ورش العمل
من منطلق تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى:

 “ تهيئة البيئة التقنية المساندة“ و“ الوصول إلى 1 مليون متطوع 

لتصل  المحلي  الناتج  رفع نسبة  الربحي سنويًا“ و“  غير  القطاع  في 

إلى أكثر من (% 33) بإذن الله بحلول عام 2020 م“. 

نشأت فكرة إقامة ورش العمل متطلعين أن تنتج بمبادرات ومشاريع 

المملكة  رؤية  تحقيق  في  تسهم  الربحي  غير  بالقطاع  خاصة  تقنية 

.2030
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مخرجات المؤتمر المتوقعة

توعية أكثر من 200 
منظمة بأهمية التقنية
 في الترشيد المالي.

تقديم 1000 
استشارة تقنية.

إطالق جائزة التميز 
التقني في القطاع 

غير الربحي.

صناعة 5 شراكات 
تقنية كحد أدنى.

توفير 1.000.000 ريال

للقطاع غير الربحي.



 250.000

 150.000

 100.000

 75.000

 50.000

إكسا بايت

بيتا بايت

تيرا بايت

قيقا بايت

ميقا بايت

قيمة الرعاية

رغال

رغال رغال

رغال

رغال

فئات الرعاية
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منطقة المعارض

الشعار على لوحات مدخل االفتتاح الخارجية

الشعار على خلفية حفل االفتتاح

الشعار على ديكورات المسرح الرئيسي

الدخول إلى صالة كبار الشخصيات

بطاقات دعوات لحضور حفل االفتتاح

اغلفة شهادات ورش العمل

الشعار على شهادات ورش العمل وشهادات الشكر

التكريم بدرع / وسام مناولة أثناء المؤتمر

أحقية استخدام الشعار لمدة عام ضمن وسائلكم الدعائية

منح دعوات VIP لحضور المؤتمر

مقابلة مع الراعي تنشر في كليب المعرض

الشعار على جميع المطبوعات

الشعار على الشهادات المقدمة للمشاركين

صفحة إعالنية في كتالوج الفعالية

صفحة إعالنية في التقرير الختامي

الشعار على أسماء الطاوالت

الشعار على جميع الحمالت اإلعالمية الصحف / 

الراديو قبل وأثناء وبعد الفعالية

الشعار على جميع المواد التسويقية لهذه الفعالية

الشعار على الفتات المؤتمر

الشعار على بطاقات الحضور والعاملين

الشعار على الدعوات التي ترسل عن طريق الفاكس

الشعار لمدة عام على الموقع اإللكتروني الرسمي للمؤتمر

نشر الشعار على جميع قنوات التواصل االجتماعي

لقاء مع الراعي في وسائل التواصل

الشعار ورابط الويب في حمالت البريد اإللكتروني

الشعار على جميع المواد التسويقية لهذه الفعالية

البند

المعرض

حفل االفتتاح

التكريم والمميزات
 الخاصة

المطبوعات

الموقع االلكتروني
 وصفحات التواصل

 االجتماعي

250.000 المميزات
إكسا بايت

100.000
تيرا بايت

75.000
قيقا بايت

150.000
بيتا بايت

36 متر مربع

10

صفحين داخلية
مميزة

8

24 متر مربع

8

صفحين داخلية
مميزة

5

16 متر مربع

5

صفحة داخلية

3

12 متر مربع

3

نصف صفحة
داخلية

1

6 متر مربع

2

65321

ربع صفحة
داخلية

1

50.000
ميقا بايت
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www.altqniah.sa



تواصل معنا
 Conf@altqniah.sa / +966563766522 / @altqniah

ww
w.
alt

qn
iah

.sa

الحساب البنكي:
SA1880000514608010082088


