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رسالة رئيس مجلس إدارة الهيئة
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يشكل قطاع اإلنشاءات ثاني أكبر قطاع 
غير نفطي في المملكة، حيث يعد نشاط 
المقاوالت جزًءا ال يتجزأ من هذا القطاع. 

تهدف الهيئة السعودية للمقاولين إلى تنظيم 
وتطوير مجال المقاوالت وخلق قدرات إنتاجية 

يشار إليها بالبنان مع توفير بيئة آمنة تراعي 
سالمة أفرادها متبنية أرقى المعايير العالمية 

المطبقة في هذا الصدد.
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المهندس أسامة حسن العفالق

 رسالة رئيس مجلس
إدارة الهيئة

تفخر الهيئة السعودية للمقاولين بكونها الهيئة 
األولى في مجال قطاع المقاوالت في المملكة 

العربية السعودية تماشيًا مع »رؤية 2030«. 

ستتولى الهيئة -إن شاء اهلل- موقع الصدارة في 
مجال تطوير قطاع المقاوالت وسوف تقوم 

الهيئة بتوجيه عملها بالكفاءة والمنافسة والدقة 
في الوقت. 

وكذلك بتطبيق معايير جودة عالية وأداء السامة 
المتميز وبالتالي سترتقي بمعايير تنافسية جديدة 

ليرتقي لها الجميع.

نتطلع في السنوات القادمة للتميز ومجاراة 
التطور وأفضل الممارسات العالمية الناجحة 

في مجال عملنا وذلك بتبني إجراءات التنظيم و 
الجودة. 

المهندس أسامة  حسن العفالق
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين

المهندس ثابت مبارك آل سويد

  رسالة األمين
العام للهيئة

بصفتي األمين العام للهيئة السعودية للمقاولين 
أعتز بتقديم فرص الرعاية لعام 2018. 

إن االرتباط مع الهيئة السعودية للمقاولين 
هو بالطبع وسيلة استراتيجية لمجاراة هيئة 

متميزة وقائدة ستقوم بإحداث ثورة في مجال 
المقاوالت في المملكة العربية السعودية.

نحن على أهبة موجة من االرتقاء سترتفع بالمملكة 
العربية السعودية إلى أفق جديد مع »رؤية 2030«.  

إنها اللحظة المثالية ليغتنم الشريك المثالي هذه الفرصة 
لترويج عالمته التجارية لمئات األلوف من المقاولين في 

المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول.

المهندس ثابت مبارك آل سويد
األمين العام للهيئة السعودية للمقاولين
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تمر المملكة العربية السعودية 
بمرحلة تغيير جذري للوصول الى 

»رؤية 2030« والتي ستمكننا 
من حيازة الريادة في المنطقة 

ويتمثل جزء من هذا التغيير 
في تحقيق االستدامة لقطاع 

المقاوالت في المملكة.

1  

3

5

7

2

4

6

قرار مجلس الوزراء رقم )510( بتاريخ 
1436/11/23هـ

الهيئة السعودية للمقاولين في لمحة

تشكيل مجلس إدارة الهيئة األول

منظمة غير ربحية

أكبر القطاعات

تحديد 20 هدًفا وسلطة 

إلزامية التسجيل  لجميع المقاولين 

النطاق:
 - مقاوالت اإلنشاءات العامة

 - مقاوالت عامة للمباني
 - مقاوالت فرعية تخصصية

- تشغيل وصيانة ونظافة المنشآت
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رؤيتنا ورسالتنا

الرؤية

بناء المستقبل بثقة
الرسالة

تنظيم قطاع المقاوالت من خالل وضع 
وتنفيذ معايير تنظيمية مرتفعة الجودة، 

وتشجيع االبتكار وتنمية المهارات، 
وتحسين التواصل في القطاع، وتحقيق 

االستدامة االقتصادية.
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قيمنا

الشراكة

الشفافية

التنمية البشرية

التميز

االبتكار

 الكفاءة 
والفعالية
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الموضوعات االستراتيجية للهيئة السعودية للمقاولين

 المحاور 
االستراتيجية

األهداف

 إطار عمل 
تنظيمي عالمي

قطاع مقاوالت 
ابتكاري

 منظومة 
 مقاوالت 
متعاونة

تنظيم قدرات االستدامة المالية
فعالة

وضع وتنفيذ أفضل 
الممارسات المعنية بتنظيم 

المقاوالت

 تقديم حلول ابتكارية 
لقطاع المقاوالت

تشجيع التعاون بمنظومة 
المقاوالت

تحقيق االستدامة المالية
 بناء قيادة الهيئة

 و رأس مالها البشري

إنشاء منظومة عالمية 
للمقاوالت

ترسيخ الشفافية في قطاع 
المقاوالت

تحسين مهارات المقاولين ومساعدة 
المنشآت المحلية العاملة بالقطاع على 

توسيع نطاق أعمالها خارج المملكة

تفصيل النموذج التشغيلي، 
والسياسات، وإجراءات العمل

 تطوير القدرات 
التقنية للهيئة

تشجيع ثقافة المسائلة 
واالبتكار

الترويج للهيئة على مستوى 
المملكة
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 الخارطة االستراتيجية 
للهيئة السعودية للمقاولين

دليل المبادرات:

األفق 1

 اإلنشاء وبدء 
المكتسبات السريعة

المكتسبات السريعة

المبادرات الداخلية

المبادرات الخدمية

المبادرات التنظيمية

ترخيص المقاول

معايير وأنظمة القطاع

العقود النموذجية

تمويل الهيئة

التسجيل اإللزامي

إجراءات إلزام التسجيل

التوظيف

المنشورات واإلحصاءات

حل النزاعات

الخدمات االستشارية

أنظمة تقنية المعلومات

التسويق واالتصاالت

المقرات الرئيسية للهيئة

البنية التحتية للهيئة

عام الوقت:

تقييم المقاولين

المعارض والمؤتمرات

تصنيف المقاولين

السعودة

الشراكات

التعاقدات اإللكترونية

مؤشر األسعار

خدمات التدريب

شهادات العاملين

التسهيالت المالية

شهادات إدارة المشروع

المناقصات الحكومية

العقود الحكومية

إمكانيات الموظفين 
المدنيين

اإلجراءات القضائية

فروع الهيئة

جودة تصميم المشاريع

األكاديمية

الشهادات المتخصصة

تيسير توثيق المشاريع

األفق 3

تحقيق أفضل الممارسات 
والمعايير

األفق 2

التوسع والنمو

3 أعوام فأكثرمن عام لعامين
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02

الرعاية
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نوفر لك فرصة ذهبية لتنضم للشركاء 
االستراتيجيين للهيئة السعودية للمقاولين 

لعام 2018 . وكون الهيئة هي الجهة 
المرجعية في قطاع المقاوالت في 

المملكة العربية السعودية تتوفر اآلن 
فرصة جديدة للتواصل مع مئات اآلالف 

من المقاولين لنشر العالمة التجارية الخاصة 
بمنشأتكم في القطاع.

  عروض رعاية الهيئة السعودية للمقاولين
لعام  2018

 الفئة البالتينية لرعاية الهيئة السعودية
للمقاولين

 الفئة الذهبية  لرعاية الهيئة السعودية
للمقاولين

 الفئة الفضية لرعاية الهيئة السعودية
للمقاولين

 الفئة اللؤلؤية لرعاية الهيئة السعودية
للمقاولين

جدول التلخيص

نموذج طلب االنضمام للرعاية
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3

بالتيني

10

ذهبي

20

فضي

30

لؤلؤي

 األعداد 
المتوفرة

 األعداد 
المتوفرة

 األعداد 
المتوفرة

 األعداد 
المتوفرة

 تتوفر الفرص التالية 
لرعاية الهيئة السعودية 

للمقاولين 2018.

باقات رعاية الهيئة السعودية 
للمقاولين لعام 2018

المزايا العامة لرعاية الهيئة السعودية 
للمقاولين 

تحسين العالمة التجارية

إن كونك شريًكا راعًيا للهيئة السعودية 
للمقاولين سيعزز من  سمعة منشأتك.

التوافق االستراتيجي

إن االنضمام إلى رعاة الهيئة ستوفر لك فرصة 
لتتوافق عالمتك التجارية وترتبط مع هيئة 

رسمية تم إنشاءها بقرار مجلس الوزراء رقم 
)510( بتاريخ 1436/11/23هـ.

المسؤولية االجتماعية للمنشآت

ستساهم في االرتقاء بممارسات المسؤولية 
االجتماعية لمنشأتك الخاصة من خالل المشاركة 

في مبادرات المسؤولية االجتماعية الخاصة 
بالهيئة السعودية للمقاولين والتي من شأنها أن 

تعود بالنفع على المجتمع السعودي.

الوصول إلى قطاع المقاوالت 

ستمكنك رعاية الهيئة السعودية للمقاولين من 
الوصول إلى قاعدة البيانات التي تحوي آالف 

المقاولين المتواجدين في المملكة العربية 
السعودية وكذلك في األسواق العالمية.

زيادة المبيعات في تطوير المحتوى المحلي 

وبكونك راعًيا للهيئة السعودية للمقاولين فسوف تحصل على منصة للترويج لمنتجات وخدمات 
العالمة التجارية الخاصة بك لجمهور المعارض التي تقيمها الهيئة السعودية للمقاولين على مدار السنة. 

باإلضافة إلى ذلك، سوف تكون داعًما إليجاد فرص العمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة 
العربية السعودية من خالل زيادة االستثمار والتنويع االقتصادي المنبثق من تطوير المحتوى المحلي. 
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سوف يكون موقع Muqawil.org هو المصدر 
المناسب ألي شخص مهتم أو يبحث عن مقاولين 
في المملكة العربية السعودية مع قاعدة بيانات 

متوقعة تصل الى 300,000 مقاول، وسيكون 
الموقع واحًدا من أكثر الموارد المتاحة في هذا 

القطاع ، مما يوفر معلومات هامة وحاسمة لجميع 
األعضاء المسجلين.

الجمعية العمومية هي الساحة التي تحتضن 
آراء المقاولين وتتناول توجهات قطاع 

المقاوالت. ويسهم هذا الحدث في ربط 
المقاولين في هيئة شبكة ضخمة تعّرف كاًل 
منهم على اآلخر وتساعد الجميع على إرساء 

أسس متينة ألعمالهم.

حضوركم في الجمعية العامة للهيئة 
السعودية للمقاولين يضمن لكم انتشاًرا أوسع 

لعالماتكم التجارية، مما يفتح آفاًقا جديدة 
لألعمال التجارية والشراكات الناجحة. 

"يضم هذا الحدث جميع 
المقاولين في المملكة ويفتح 

أبواب النجاح على مصراعيها 
أمام مجال المقاوالت"

 لمحات من رعاية الهيئة السعودية للمقاولين 
الجمعية العمومية للهيئة السعودية 

للمقاولين
لمحات من رعاية الهيئة السعودية للمقاولين

المؤتمر والمعرض األول للهيئة 
السعودية للمقاولين

إن الهيئة السعودية للمقاولين لها دور أساسي 
في قطاع المقاوالت وهو الواجهة األفضل 

للترويج لمجال المقاوالت بحيث تصبح انت في 
صميم هذا المجال.  لهذا السبب فإن أول مؤتمر 

ومعرض ضخم لهيئة السعودية للمقاولين هو 
جزء من خريطة الطريق لعام 2018.

سيتم جمع المقاولين لمناقشة أفضل ممارسات 
المجال ومستقبله والترويج لواحد من أضخم 
المعارض في المهنة في آن واحد سيحدث 

بالتأكيد أثرا كبيرا على تطوير المجال.

سيفتح هذا المعرض األفق للمقاولين 
والموردين ومقدمي الخدمات مما سوف 
يصنع بيئة عمل مثالية لنمو الفرص وعرض 

المنتجات والعالمات التجارية.
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الرعاية البالتينية3 × األعداد المتوفرة

5,000,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية البالتينية لعام  2018 )12 شهًرا(

  MUQAWIL.ORG 1. موقع الهيئة السعودية للمقاولين

2. وسائل التواصل االجتماعي للهيئة السعودية للمقاولين 

3. الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمقاولين 

سيوضع الشعار هنا في موقع 
استراتيجي على الصفحة الرئيسية 

Muqawil.org لموقع

 المزايا الرئيسية 
 للراعي البالتيني للهيئة

السعودية للمقاولين

الشعار على الصفحة الرئيسية

الشعار على اإلشعارات اآللية للبريد االلكتروني 

الشعار على صفحة العضوية

الشعار على صفحة جهات االتصال

الشعار على صفحة )عن مقاول( 

الشعار على صفحة دليل المقاولين

الشعار على تذييل الصفحة

الشعار على خلفية الصفحة الرئيسية لوسائل التواصل االجتماعي 

ظهور الشعار في فيديو يوتيوب )لكل ربع سنة( 

× 2 مشاركات منشورات الفيسبوك )لكل ربع سنة( 

× 2 تغريدات تويتر )لكل ربع سنة(

× 2 مشاركات إنستغرام )لكل ربع سنة(

الراعي الرئيسي ألهم فعاليات الهيئة السعودية للمقاولين 

الشعار على المنصة

اإلشارة للعالمة التجارية لمدة 5 دقائق خالل الفعاليات

مقالة في كتيب فعاليات الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمقاولين

الشعار بالرعاية على جميع إعالنات الجمعية العمومية، وشاشات الجلسات

شعار المنشأة في قسم استقبال شبكات االتصاالت

شعار المنشأة على كل طاولة

مقاعد كبار الشخصيات في الجمعية العمومية 

حقيبة ملحقات الفعالية

صفحة كاملةاإلعالن في الكتيب الخاص بالجمعية العمومية-

اإلقرار بالرعاية في لوحة الرعاية الرسمية

)pop up( إعالن رأسي

الشعار على  مطبوعات الجمعية العمومية 

فيديو الفعالية

Logo on homepage

Logo on automated email notifications

Logo on Membership page

Logo on Contacts page

Logo on About page

Logo on Contractors directory page

Logo on page footer
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5,000,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية البالتينية لعام  2018 )12 شهًرا(
الرعاية البالتينية3 × األعداد المتوفرة

4. مجلة مقاول والتي تصدر دوريًا عن الهيئة السعودية للمقاولين

5. تقويم مقاول التجاري المكتبي الفاخر   

6. حفل إفطار شهر رمضان المبارك التابع للهيئة السعودية للمقاولين

 المزايا الرئيسية 
 للراعي البالتيني للهيئة

السعودية للمقاولين
االعالن:

نشر شعار الراعي على الغالف االمامي للمجلة كراعي رئيسي 
للعدد اعالن مزدوج الصفحة مع ربط االعالن بتقنية الواقع 

المعزز  )AR(   فيديو + صور تصميم واخراج فيديو  لنشره بتقنية 
الواقع المعزز مع االعالن المطبوع

ميزة تحرير المقاالت

باالضافة لنشر المقابلة بالواقع المعزز لعدد واحدمقابلة مع الرئيس التنفيذي )أو من يمثله(

اإلشارة في الصفحة الرمضانية

+30نسخ مجانية

المميزات
نشر اعالن شهري بمقاس ) 6.5 * 3.5 ( سم ،  لمدة شهر في 

 )AR(  السنة مع تقنية الواقع المعزز

100 تقويم مكتبي فاخر باالسم والشعار النسخ

اإلشارة بالرعاية لإلفطار، بما في ذلك وضع شعار المنشأة على المنصة

× 6تذاكر

خطاب  مدته 10 دقائق 

الشعار على مكتب االستقبال

الشعار على الصور في الخلفية 

الشعار على الطاولة  

عنصر ترويجي

إعالن في دليل العشاء

الشعار على غالف دليل العشاء 

مقاعد كبار الشخصيات في الفعالية
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5,000,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية البالتينية لعام  2018 )12 شهًرا(
الرعاية البالتينية3 × األعداد المتوفرة

7. المؤتمر والمعرض األول للهيئة السعودية للمقاولين  

8. مزايا أخرى  

 المزايا الرئيسية 
 للراعي البالتيني للهيئة

السعودية للمقاولين

المشاركة في المؤتمر الصحفي

التقاط الصور في نقطة االستقبال في الفعالية 

شعار الراعي على جميع الفتات اإلعالن للفعالية  وشاشات الجلسة

مقدمة تحريرية في كتيب الفعالية

الشعار على منصة المؤتمر

شعار المنشأة الراعية على جميع الدعوات المطبوعة الرسمية

لمدة 10 دقائقمتحدث المؤتمر/ مشاركة رئيسية:

مدخل لمواقف السيارات في الخارج

تغطية المشاركة بالفيديو على وسائل التواصل االجتماعي

لوحة استقبال في مكان الفعالية 

شعار المنشأة على الطاوالت 

حقيبة ملحقات الفعالية

صور لمشاركات وجناح الراعي في وسائل التواصل االجتماعي 

اإلعالن عن الراعي في لوحة الرعاية الرسمية

شعار المنشأة الراعية على جميع الدعوات المرسلة عبر البريد اإللكتروني

الدروع

× 6الدخول الى صالة كبار الشخصيات

× 8تذاكر مجانية للفعالية

72 م2مساحة المعرض 

فيديو مدته دقيقتينعرض متكرر  على شاشات الفعالية:

صفحة كاملةإعالن في كتيب الفعالية: 

الشعار على مطبوعات الفعالية

بحجم 100 سم × 50 سمالشعار في المكتب الرئيسي للهيئة السعودية للمقاولين:

درع االلتزام السنوي 

شهادة االلتزام السنوي
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1,500,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية الذهبية لعام  2018 )12 شهًرا(
الرعاية الذهبية10 × األعداد المتوفرة

  MUQAWIL.ORG 1. موقع الهيئة السعودية للمقاولين

2. وسائل التواصل االجتماعي للهيئة السعودية للمقاولين 

3. الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمقاولين  

 المزايا الرئيسية 
 للراعي الذهبي للهيئة

السعودية للمقاولين

الشعار على الصفحة الرئيسية

الشعار على اإلشعارات اآللية للبريد االلكتروني 

الشعار على صفحة العضوية

الشعار على صفحة جهات االتصال

الشعار على صفحة )عن مقاول( 

الشعار على صفحة دليل المقاولين

الشعار على تذييل الصفحة

الشعار على خلفية الصفحة الرئيسية لوسائل التواصل االجتماعي 

ظهور الشعار في فيديو يوتيوب )لكل ربع سنة( 

× 1مشاركات منشورات الفيسبوك )لكل ربع سنة(

× 1تغريدات تويتر )لكل ربع سنة(

× 1مشاركات إنستغرام )لكل ربع سنة( 

الراعي الرئيسي ألهم فعاليات الهيئة السعودية للمقاولين 

الشعار على المنصة

الشعار بالرعاية على جميع إعالنات الجمعية العمومية، وشاشات الجلسات

شعار المنشأة في قسم استقبال االتصاالت

شعار المنشأة على كل طاولة

مقاعد كبار الشخصيات في الجمعية العمومية 

حقيبة ملحقات الفعالية

نصف صفحةاإلعالن في الكتيب الخاص بالجمعية العمومية-

اإلقرار بالرعاية في لوحة الرعاية الرسمية

)pop up( إعالن رأسي

الشعار على  مطبوعات الجمعية العمومية 

فيديو الفعالية
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1,500,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية الذهبية لعام  2018 )12 شهًرا(
الرعاية الذهبية10 × األعداد المتوفرة

4. مجلة مقاول والتي تصدر دوريًا عن الهيئة السعودية للمقاولين   

5.تقويم مقاول التجاري المكتبي الفاخر  

6. حفل إفطار شهر رمضان المبارك التابع للهيئة السعودية للمقاولين

 المزايا الرئيسية 
 للراعي الذهبي للهيئة

اإلعالنالسعودية للمقاولين

 نشر شعار الراعي على الغالف االمامي 
للمجلة كراعي ذهبي للعدد اعالن صفحة 

مميزة مع ربط االعالن بتقنية الواقع المعزز  
)AR(   فيديو + صور تصميم واخراج فيديو  

لنشره بتقنية الواقع المعزز مع االعالن 
المطبوع 

مرة في السنةمقابلة مع الرئيس التنفيذي )أو من يمثله(

اإلشارة في الصفحة الرمضانية

+20نسخ مجانية  

االعالن
نشر اعالن شهري بمقاس ) 6.5 * 3.5 

( سم ،  لمدة شهر في السنة مع تقنية 
)AR(  الواقع المعزز

 75  تقويم مكتبي فاخر باالسم والشعارالنسخ

× 4تذاكر

الشعار على مكتب االستقبال

الشعار على الصور في الخلفية 

الشعار على الطاولة  

عنصر ترويجي

اإلعالن في دليل العشاء

الشعار على غالف دليل العشاء 

 مقاعد كبار شخصيات في الفعالية

6. حفل إفطار شهر رمضان المبارك التابع للهيئة السعودية للمقاولين
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1,500,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية الذهبية لعام  2018 )12 شهًرا(
الرعاية الذهبية10 × األعداد المتوفرة

7. المؤتمر والمعرض األول للهيئة السعودية للمقاولين 

8. مزايا أخرى 

 المزايا الرئيسية 
 للراعي الذهبي للهيئة

السعودية للمقاولين

شعار المنشأة الراعية على جميع الدعوات المطبوعة الرسمية

 لمدة 5 دقائقمتحدث المؤتمر/ مشاركة رئيسية: 

مدخل لمواقف السيارات في الخارج

تغطية المشاركة بالفيديو على وسائل التواصل االجتماعي

لوحة استقبال في مكان الفعالية 

شعار الراعي على الطاوالت 

حقيبة ملحقات الفعالية

صور لمشاركات وجناح الراعي في وسائل التواصل االجتماعي 

اإلعالن عن الراعي في لوحة الرعاية الرسمية

شعار المنشأة الراعية على جميع الدعوات المرسلة عبر البريد اإللكتروني

الدروع

× 4الدخول الى صالة كبار الشخصيات  

× 6تذاكر مجانية للفعالية

 36 م2مساحة المعرض   

 فيديو مدته دقيقةعرض متكرر  على شاشات الفعالية:

 نصف صفحةإعالن في كتيب الفعالية: 

الشعار على مطبوعات الفعالية 

بحجم 60 سم × 40 سمالشعار في المكتب الرئيسي للهيئة السعودية للمقاولين: 

درع االلتزام السنوي 

شهادة االلتزام السنوي
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750,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية الفضية لعام  2018 )12 شهًرا(
الرعاية الفضية20 × األعداد المتوفرة

  MUQAWIL.ORG 1. موقع الهيئة السعودية للمقاولين

2. وسائل التواصل االجتماعي للهيئة السعودية للمقاولين 

3. الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمقاولين 

 المزايا الرئيسية 
 للراعي الفضي للهيئة

السعودية للمقاولين
الشعار على صفحة العضوية

الشعار على صفحة جهات االتصال

الشعار على صفحة )عن مقاول( 

الشعار على صفحة دليل المقاولين

الشعار على تذييل الصفحة

× 1مشاركات منشورات الفيسبوك )لكل ربع سنة( 

× 1تغريدات تويتر )لكل ربع سنة( 

× 1مشاركات إنستغرام )لكل ربع سنة(

شعار المنشأة على كل طاولة

حقيبة ملحقات الفعالية

ربع صفحةاإلعالن في الكتيب الخاص بالجمعية العمومية-

اإلقرار بالرعاية في لوحة الرعاية الرسمية

)pop up( إعالن رأسي

الشعار على  مطبوعات الجمعية العمومية 

فيديو الفعالية
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750,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية الفضية لعام  2018 )12 شهًرا(
الرعاية الفضية20 × األعداد المتوفرة

 المزايا الرئيسية 
 للراعي الفضي للهيئة

السعودية للمقاولين

4. مجلة مقاول والتي تصدر دوريًا عن الهيئة السعودية للمقاولين  

5. تقويم مقاول التجاري المكتبي الفاخر   

6. حفل إفطار شهر رمضان المبارك التابع للهيئة السعودية للمقاولين

اإلعالن

اعالن صفحة مميزة مع ربط االعالن بتقنية 
الواقع المعزز  )AR(   فيديو + صور  تصميم 

واخراج فيديو  لنشره بتقنية الواقع المعزز 
مع االعالن المطبوع

+ 15نسخ مجانية

االعالن
 نشر اعالن اسبوعي بمقاس )  6.5 * 3.5( 

سم ،  لمدة اسبوع في السنة مع تقنية 
)AR(  الواقع المعزز

50   تقويم مكتبي فاخر باالسم والشعار  النسخ

× 2تذاكر

الشعار على الصور في الخلفية 

الشعار على الطاولة  

الشعار على غالف دليل العشاء 

6. حفل إفطار شهر رمضان المبارك التابع للهيئة السعودية للمقاولين
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750,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية الفضية لعام  2018 )12 شهًرا(
الرعاية الفضية20 × األعداد المتوفرة

 المزايا الرئيسية 
 للراعي الفضي للهيئة

السعودية للمقاولين

7. المؤتمر والمعرض األول للهيئة السعودية للمقاولين األول 

8. مزايا أخرى 

لوحة استقبال في مكان الفعالية 

شعار المنشأة على الطاوالت 

حقيبة ملحقات الفعالية

صور لمشاركات وجناح الراعي في وسائل التواصل االجتماعي

شعار المنشأة الراعية على جميع الدعوات المرسلة عبر البريد اإللكتروني

الدروع

× 2الدخول الى صالة كبار الشخصيات 

× 4تذاكر مجانية للفعالية

ربع صفحةإعالن في كتيب الفعالية: 

الشعار على مطبوعات الفعالية 

 بحجم 20 سم × 10 سمالشعار في المكتب الرئيسي للهيئة السعودية للمقاولين:

شهادة االلتزام السنوي
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250,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية اللؤلؤية لعام  2018 )12 شهًرا(
30 × األعداد المتوفرة

 المزايا الرئيسية 
للراعي اللؤلؤي للهيئة السعودية للمقاولين

الرعاية اللؤلؤية 

  MUQAWIL.ORG 1. موقع الهيئة السعودية للمقاولين

2. وسائل التواصل االجتماعي للهيئة السعودية للمقاولين 

3. الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمقاولين 

الشعار على صفحة جهات االتصال

الشعار على صفحة )عن مقاول( 

الشعار على صفحة دليل المقاولين

الشعار على تذييل الصفحة

× 1مشاركات منشورات الفيسبوك )لكل ربع سنة( 

× 1تغريدات تويتر )لكل ربع سنة(

× 1مشاركات إنستغرام )لكل ربع سنة(

شعار المنشأة على كل طاولة

حقيبة ملحقات الفعالية

الشعار على الغطاء الخلفياإلعالن في الكتيب الخاص بالجمعية العمومية-

اإلقرار بالرعاية في لوحة الرعاية الرسمية

)pop up( إعالن رأسي

الشعار على  مطبوعات الجمعية العمومية

فيديو الفعالية
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250,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية اللؤلؤية لعام  2018 )12 شهًرا(
30 × األعداد المتوفرة

 المزايا الرئيسية 
للراعي اللؤلؤي للهيئة السعودية للمقاولين

الرعاية اللؤلؤية 

4. مجلة مقاول والتي تصدر دوريًا عن الهيئة السعودية للمقاولين

5. تقويم مقاول التجاري المكتبي الفاخر  

6. حفل إفطار شهر رمضان المبارك التابع للهيئة السعودية للمقاولين

اعالن صفحة داخليةاإلعالن:

+10نسخ مجانية

نشر اعالن اسبوعي بمقاس )6.5*3.5( سماالعالن

 25  تقويم مكتبي فاخر باالسم والشعارالنسخ

× 1تذاكر

الشعار على الصور في الخلفية

الشعار على الطاولة

الشعار على غالف دليل العشاء 
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250,000 ريال سعودي

تكلفة الرعاية اللؤلؤية لعام  2018 )12 شهًرا(
30 × األعداد المتوفرة

 المزايا الرئيسية 
للراعي اللؤلؤي للهيئة السعودية للمقاولين

الرعاية اللؤلؤية 

7. المؤتمر والمعرض األول للهيئة السعودية للمقاولين األول 

صور لمشاركات وجناح الراعي في وسائل التواصل االجتماعي  

اإلعالن عن الراعي في لوحة الرعاية الرسمية 

شعار المنشأة الراعية على جميع الدعوات المرسلة عبر البريد اإللكتروني

الدروع

× 1الدخول الى صالة كبار الشخصيات 

× 2تذاكر مجانية للفعاليات

8. مزايا أخرى 

بحجم 8 سم × 4 سمالشعار في المكتب الرئيسي للهيئة السعودية للمقاولين: 

شهادة االلتزام السنوي
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جدول التلخيص

MUQAWIL.ORG 1. موقع الهيئة السعودية للمقاولين

الشعار على الصفحة الرئيسية

الشعار على اإلشعارات اآللية للبريد الإللكتروني

الشعار على صفحة العضوية

الشعار على صفحة جهات االتصال

الشعار على صفحة )عن مقاول(

الشعار على صفحة دليل المقاولين

الشعار على تذييل الصفحة

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

اللؤلؤيةالفضيةالذهبيةالبالتينية

اللؤلؤيةالفضيةالذهبيةالبالتينية

·
2

2

2

1

1

1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

·

 الشعار على
 الغالف الخلفي

ربع صفحة نصف صفحة صفحة كاملة

الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمقاولين   .3

الراعي الرئيسي ألهم الفعاليات للهيئة السعودية للمقاولين

الشعار على المنصة

اإلشارة للعالمة التجارية لمدة 5 دقائق خالل الفعاليات

مقالة في كتيب فعاليات الجمعية العمومية للهيئة 

السعودية للمقاولين

الشعار على جميع إعالنات الجمعية العمومية، وشاشات 

الجلسات

شعار المنشأة في قسم استقبال االتصاالت

شعار المنشأة على كل طاولة

مقاعد كبار الشخصيات في الجمعية العمومية

حقيبة ملحقات الفعالية

اإلعالن في الكتيب الخاص بالجمعية العمومية

اإلقرار بالرعاية في لوحة الرعاية الرسمية

)pop up( إعالن رأسي

الشعار على مطبوعات الجمعية العمومية 

فيديو الفعالية

اللؤلؤيةالفضيةالذهبيةالبالتينية

2. وسائل التواصل االجتماعي للهيئة السعودية للمقاولين

الشعار على خلفية الصفحة الرئيسية لوسائل 

التواصل االجتماعي

ظهور الشعار في فيديو يوتيوب )لكل ربع سنة( 

مشاركات منشورات الفيسبوك )لكل ربع سنة( 

تغريدات تويتر )لكل ربع سنة(

مشاركات إنستاغرام )لكل ربع سنة(

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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جدول التلخيص

4. مجلة مقاول والتي تصدر دوريًا عن الهيئة السعودية للمقاولين

اإلعالن 

مقابلة مع الرئيس التنفيذي )أو من يمثله( مرة في السنة

نسخ مجانية 

 

··

اللؤلؤيةالفضيةالذهبيةالبالتينية

اللؤلؤيةالفضيةالذهبيةالبالتينية

شهري                       

 AR) 3.5 * 6.5 (

100

1شهري                       

 AR) 3.5 * 6.5 (

75

إعالن مزدوج 
الصفحة

إعالن في صفحة 
كاملة

إعالن في نصف 
صفحة

 إعالن في 
ربع صفحة

30+20+15+10+

5. تقويم مقاول التجاري المكتبي الفاخر 

المميزات

النسخ

شهري                       

 AR) 3.5 * 6.5 (

50

شهري                       

 ) 3.5 * 6.5 (

25

6. حفل إفطار شهر رمضان المبارك التابع للهيئة السعودية للمقاولين

اإلشارة بالرعاية لإلفطار، بما في ذلك وضع شعار المنشأة على المنصة

تذاكر

خطاب مدته 10 دقائق

الشعار على مكتب االستقبال

الشعار على الصور في الخلفية

الشعار على الطاولة 

عنصر ترويجي

إعالن في دليل العشاء

الشعار على غالف دليل العشاء

مقاعد كبار الشخصيات في الفعالية

· 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

اللؤلؤيةالفضيةالذهبيةالبالتينية

6422
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جدول التلخيص

7. مؤتمر ومعرض الهيئة السعودية للمقاولين األول

المشاركة في المؤتمر الصحفي

التقاط الصور في نقطة االستقبال في الفعالية

شعار الراعي على جميع الفتات اإلعالن للفعالية  وشاشات الجلسة

مقدمة تحريرية في كتيب الفعالية

الشعار على منصة المؤتمر

شعار المنشأة الراعية على جميع الدعوات المطبوعة الرسمية

متحدث المؤتمر/مشاركة رئيسية

مدخل لمواقف السيارات في الخارج

تغطية المشاركة بالفيديو على وسائل التواصل االجتماعي

لوحة استقبال في مكان انعقاد الفعالية

اإلعالن عن الراعي في لوحة الرعاية الرسمية

شعار الراعي على الطاوالت

حقيبة ملحقات الفعالية

صور لمشاركات وجناح الراعي في وسائل التواصل االجتماعي

· 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

اللؤلؤيةالفضيةالذهبيةالبالتينية

5 دقائق10 دقائق

شعار المنشأة الراعية على جميع الدعوات المرسلة عبر البريد اإللكتروني

الدروع

الدخول الى صالة كبار الشخصيات

تذاكر مجانية للفعالية

مساحة المعرض

عرض متكرر على شاشات الفعالية

إعالن في كتيب الفعالية

الشعار على مطبوعات الفعالية

 االعالن عن الراعي في لوحة الرعاية الرسمية

·

·

·

··

·

·

·

·

·

·

·

·

اللؤلؤيةالفضيةالذهبيةالبالتينية

36 م722 م2

8642

 فيديو مدته 
دقيقتين

 فيديو مدته 
دقيقة واحدة 

ربع صفحةنصف صفحةصفحة كاملة

6421

اللؤلؤيةالفضيةالذهبيةالبالتينية

60 سم × 40 سم100 سم × 50 سم

8. مزايا أخرى 

 عرض الشعار في المكتب الرئيسي للهيئة 
السعودية للمقاولين 

درع االلتزام السنوي

شهادة االلتزام السنوي

8 سم × 4 سم20 سم × 10 سم

· 

·

· 

·

· 

·

· 

·
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طلب الرعاية

معلومات االتصال الرئيسية

رقم الهاتف:

اللقب: اإلسم األخير / إسم العائلة

البريد االلكتروني:

المنصب:

معلومات المنشأة

رقم السجل التجارياسم المنشأة:

العنوان:

نوع الرعاية الذي ترغب في الحصول عليه؟ )يرجي وضع عالمة في المربع(

لؤلؤية فضيةذهبيةبالتينية

SPONSOR@SCA.SA  يرجى مسح نموذج الطلب الكامل ضوئًيا وإرساله على
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sca.sa

رعاية خدمات

الهيئة السعودية للمقاولين

2018


