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ملتقى ا�نتاج الفني ا�ول :
برايتها  نجاح  محققة  ا�ولى  النسخة  إنطلقت 
من  استطاع  والذي  ا�ول  الفني  ا�نتاج  كملتقى 
من  اعالمية  جهات  من  نخبة  يجمع  أن  خالله 
والقنوات  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
حفل  في  الفن  ونجوم  الخاصة  و  الرسمية 
من  كبيرة  نخبة  حضره  ضخم  تكريم 
في  الخليج  مستوى  على  والفنانين  المسؤولين 
االول  الملتقى  أهداف  أهم  كان  وقد  واحد  مكان 
هو تحقيق رؤية ٢٠٣٠م االقتصادية والتي أهتمت 
والفنـــي  االعالمـــي  بالجانب  باالستثمار  كثيرا 
الضوء  من  الكثير  وأولته  والترفيهي  والثقافي 
صناعة  أجل  من  بالمثابرة  المنظمون  وأهتم 

منصة تبدأ بالمملكة العربية السعودية .
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ملتقى ا�نتاج الفني ا�ول :
إنطلقت النسخة ا�ولى محققة نجاح برايتها 
كملتقى ا�نتاج الفني ا�ول والذي استطاع من 
خالله أن يجمع نخبة من جهات اعالمية من 
دول مجلس التعاون الخليجي والقنوات 
الرسمية و الخاصة ونجوم الفن في حفل 
تكريم ضخم حضره نخبة كبيرة من 
المسؤولين والفنانين على مستوى الخليج في 
مكان واحد وقد كان أهم أهداف الملتقى االول 
هو تحقيق رؤية ٢٠٣٠م االقتصادية والتي أهتمت 
كثيرا باالستثمار بالجانب االعالـمــي والفـنــي 
والثقافي والترفيهي وأولته الكثير من الضوء 
وأهتم المنظمون بالمثابرة من أجل صناعة 

منصة تبدأ بالمملكة العربية السعودية .
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                              أ  / عبير جليح

                                     ( الرـئــيس التنـفـيذي لمـعـرض ا�نـتـاج الفـنـي
(( Saudi ProdEX )                                     

حتى يكون Saudi Prodex كان هناك الكثير من االحالم التي 
حلقنا معها رغم كل التحديات �قامة منصة تهدف لصناعة 
محتوى ترفيهي وتلفزيوني وسينمائي يفتح أبواب االستثمار 
والفرص الالمحدودة أمام المنتجين وكان هناك أكبر حافز 

ومحرك لنا وهي مقولة قائدنا الملهم

محمد بن سلمان :
" الذي ال يستطيع أن يحلم ال يتفاوض معنا وال يأتي �بوابنا، 

نرحب بالحالمين الذين يريدون عالما جديدا "

وقبلت أن اتحدى وفريق Prodex بأحالمنا كل الصعوبات 
لنساهم في صناعة عالما جديدا يكتبه تاريخ بالدنا و يخدم 
صناعة المحتوى الترفيهي بكافة قطاعاته ونقدمه لوطننا 
وقيادتنا و لكل قطاع االنتاج وصناعة المحتوى وهي مبادرة 
بدأناها بإصرار حيث جمعنا الخبراء من كل مكان وكبار 
المشترين لتكون انطالقة لموعد سنوي ينتظره الجميع 
الستثمار ا�بداع والمضي به للعالمية في المملكة العربية 

السعودية فأهال بكل القادمين لنبدأ سويا من هذه المنصة.
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                              د /  رياض نجم

                              ( رئـيـس اللجـنـة المنظـمـة لمـعـرض ا�نـتـاج
                                     الفني الدولي الثاني )

أن إقامة هذا المعرض وما يصاحبه من ندوات وورش عمل 
يهدف الى تشجيع النتاج واالستثمار في المجاالت المرئية 
والمسموعة عبر كافة الوسائل التقليدية، من تلفزيون 
وإذاعة وسينما، ووسائل رقمية وتواصل اجتماعي. كما أن 
هذه الفعاليات توجد منصة للمؤسسات السعودية 
لالستفادة من الخبرات الدولية والقليمية في هذه المجاالت. 
ومما ال شك فيه أن كل هذا يدعم توجهات قيادة المملكة 
يحفظها اÇ ويسعى الى تحقيق الرؤية السعودية ٢٠٣٠، التي 
أولت اهتماما كبيرا لتطوير القطاعات العالمية والثقافية 

والترفيهية واالستثمار فيها .

                              أ  / عبير جليح

                                     الرئـــيس التنفــــيذي لمعــــرض ا�نتــاج الفنــي
( Saudi ProdEX )                                     

التي  االحالم  من  الكثير  هناك  كان   Saudi Prodex يكون  حتى 
حلقنا معها رغم كل التحديات �قامة منصة تهدف لصناعة 
االستثمار  أبواب  يفتح  وسينمائي  وتلفزيوني  ترفيهي  محتوى 
حافز  أكبر  هناك  وكان  المنتجين  أمام  الالمحدودة  والفرص 

ومحرك لنا وهي مقولة قائدنا الملهم

محمد بن سلمان :
�بوابنا،  يأتي  وال  معنا  يتفاوض  ال  يحلم  أن  يستطيع  ال  الذي   "

نرحب بالحالمين الذين يريدون عالما جديدا "

الصعوبات  كل  بأحالمنا   Prodex وفريق  اتحدى  أن  وقبلت 
يخدم  و  بالدنا  تاريخ  يكتبه  جديدا  عالما  صناعة  في  لنساهم 
لوطننا  ونقدمه  قطاعاته  بكافة  الترفيهي  المحتوى  صناعة 
مبادرة  وهي  المحتوى  وصناعة  ا�نتاج  قطاع  لكل  و  وقيادتنا 
وكبار  مكان  كل  من  الخبراء  جمعنا  حيث  بإصرار  بدأناها 
الجميع  ينتظره  سنوي  لموعد  انطالقة  لتكون  المشترين 
العربية  المملكة  في  للعالمية  به  والمضي  ا�بداع  الستثمار 

السعودية فأهال بكل القادمين لنبدأ سويا من هذه المنصة.

                              د /  رياض نجم

                              رئيــس اللجنــة المنظمــة لمعــرض ا�نتــــــاج
                                     ( الفني الدولي الثاني )

عمل  وورش  ندوات  من  يصاحبه  وما  المعرض  هذا  إقامة  أن 
المرئية  المجاالت  في  واالستثمار  ا�نتاج  تشجيع  الى  يهدف 
تلفزيون  من  التقليدية،  الوسائل  كافة  عبر  والمسموعة 
أن  كما  اجتماعي.  وتواصل  رقمية  ووسائل  وسينما،  وإذاعة 
السعودية  للمؤسسات  منصة  توجد  الفعاليات  هذه 
لالستفادة من الخبرات الدولية وا�قليمية في هذه المجاالت. 
المملكة  أن كل هذا يدعم توجهات قيادة  ومما ال شك فيه 
التي   ،٢٠٣٠ السعودية  الرؤية  تحقيق  الى  ويسعى   Çا يحفظها 
والثقافية  ا�عالمية  القطاعات  لتطوير  كبيرا  اهتماما  أولت 

والترفيهية واالستثمار فيها .
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القنوات  للقاء  ا�برز  الحدث  السعودية  برودإكس 
والعربي  المحلي  المستوى  على  والخاصة  الرسمية 
ا�نتاج  وشركات  الفضائي  البث  بشركات  والعالمي 
اىستديوهات  و  والمسرحي  والسينمائي  التلفزيوني 
المنتجين  وكبار  والمخرجين  والفنانين  الصوت 
المملكة  عاصمة  الرياض  في  والمقام  والموزعين 

العربية السعودية بالفترة من ١٢  - ١٣ فبراير ٢٠٢٠ م.

الرؤية :
صناعة منصة إعالمية فنية ترفيهية عالمية، تكون 
و  شركات  من  الفني  ا�نتاج  مجال  في  العالم  هدف 
�صحاب  وفرصة  محتوى  وصانعي  وخبراء  منتجين 

للقاء  الفني  ا�نتاج  قطاع  في  والمستثمرين  القرار 
المشاركة  المشاركين  والعالمية  المحلية  بالخبرات 

في برودإكس السعودية.

ا�هداف :
القطاعات  بجميع  ا�نتاج  لشركات  منصة  إيجاد   -  ١
برودإكس  في  لها  المقدمة  الفرص  من  لËستفادة 

السعودية من خالل اللقاء المباشر مع أصحاب القرار
وأصحاب الخبرات.

أوسع  بشكل  المملكة  إلى  الدولية  التجارب  نقل   -  ٢
لالستفادة من الخبرات واللقاءات المتبادلة .

٣ - التشجيع على االستثمار والعمل في المجال الفني 
القطاعات  بجميع  الفن  رموز  وتكريم  ا�بداعي  و 

التلفزيونية والسينمائية وا�ذاعية.

- ملتقى المنتجين و صناع المحتوى الفني :
ملتقـــى  السعــودية  برودإكس  هامــش  علــى  يقــــام 
خالله  من  ويقدم  العربي  المحتوى  وصناع  للمنتجين 
ا�نتاج  في  الخبراء  كبار  مع  اللقاءات  من  مجموعة 

والتوزيع واالستثمار بهذا القطاع.
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                مؤسسة منصة تصوير لËنتاج الفني
ا�عالمي  االحتراف  مرحلة  وحتى  االبتكار  مرحلة  من  ا�بداعي  والمحتوى  الفكرة  بصناعة  تهتم  منصة  ستيج  كام  مؤسسة 

والتصوير  والوثائقية  السينمائية  ا�فالم  صناعة  يتضمن  متنوع  إعالمي  إنتاج  خالل  من  وذلك  متمّيزة.  وذائقة  عالية  بجودة 

إعالمية  وتغطية  شامل  تنظيم  إلى  با�ضافة  الموشن.  ومقاطع  افيك  االنفوجر  وأعمال   (  ٣D  ) ا�بعاد  ثالثي  والتصميم 

للفعاليات والمؤتمرات. ففي كل وجهة، لها بصمة بارزة وخبرة فريدة.

Website: www.camstage.com.sa
                  كلو ميديا لËنتاج

إلى  الوصول  هو  الرئيس  وهدفنا  المنطقة،  في  إقناعًا  ا�كثر  التلفزيوني  المحتوى  وتوزيع  وإنتاج  بابتكار  نقوم  ميديا،  كلو  في 

خلف  لجمهورنا  لنقدم  تطوراً  وأكثرها  التقنيات  أحدث  باستخدام  التلفزيوني  إنتاجنا  يتميز  جديدة.  إنتاج  وفرص  مناطق 

الشاشات تجربة غير مسبوقة. نؤمن بأن فريقنا هو أعظم رصيد لدينا، فشغفه بالتمّيز يضعه في قلب التمّيز ا�بداعي الذي 

Website: www.cluemediauae.com                                                                                                                                      .نقدمه لعمالئنا

تأسست شركة / الجذور لËنتاج الفنى منذ أكثر من ثالثون عاما وعضو عامل فى غرفة صناعة السينما منذ هذا التاريخ ومن 

أعمالها : ( إسماعيليه رايح جاى – فص ملح وداخ – يابانى أصلى – دعدوش – جدو نحنوح – شاومينج ................. ) 

Website: Elgozour@gmail.com                                                                                                             وقامت بتوزيع أكثر من ٩٠ فيلم

                  مؤسسة تمكين للفنون
إدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية وتقديم خدمات العروض الحية بترخيص من الهيئة العامة للترفيه.

Website: www.tamkeenarts.sa
               مؤسسة ا�نتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مؤسسة خليجية إقليمية رسمية غير ربحية، أنشأت بموجب مرسوم بقانو ن رقم ٧١ لسنة ١٩٧٦ م بالموافقة على اتفاقية 

إنشاء مؤسسة ا�نتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاو ن لدول الخليج العربية وتعتبر المؤسسة تحددت أغراض المؤسسة 

بإنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية لعرضها على المحطات الفريدة من نوعها خليجيا ا�ذاعية والتلفزيونية الخليجية والعربية .

Website: GCCJPPI.COM.KW
               شجرة ا�عالم لËنتاج ا�عالمي

شجرة ا�عالم فريق شبابي سعودي متخصص في صناعة المحتوى القصير من التقارير المرئية وا�فالم الوثائقية كما ينتج 
Website: www.mediatree.media                                                                   عبر الهواتف الذكية بمفهوم صحافة الموبايل٠

                 مدينة الكويت الفنية لËنتاج الفني
شركة  وهي   ٢٠١٠٨ عام  اغسطس  انشات  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  وتنمية  لرعاية  الكويتي  الصندوق  شركات  احدى 
متخصصة بانتاج االعمال الدرامية والفنية والبرامج الوثائقية باالضافة الى الدعاية واالعالن والهدف هو الوصول لمدينة انتاج 

Website: www.Kmpckw.com                                                                                                               .اعالمية متكاملة بدولة الكويت

tamkeen
ARTS

El Gozour Film Production

Inverleigh Media
Inverleigh Media has fast become the leader in premium of Non-Live Sports Programming by supply programming 
to over 380 broadcasters globally and have offices in Melbourne, London & LA. In recent years Inverleigh Media 
been employed to represent the NBL, ABL & EFC international Live Rights sales and distribution. 
Our core business is in creating valuable content solutions for our partners by producing and distributing a 
dynamic range of weekly magazines, timeless documentary and short form series. 
We love the story of sport and it’s at the heart of everything we do.
                                                                                                                   Website: http://www.inverleigh.com/



             نبض
ا�خبار  آخر  لك  يقدم  مجاني  تطبيق  هو  مستخدم،  مليون   ٢٢ على  والحاصل  العربي  الوطن  في  ا�ول  ا�خباري  التطبيق  نبض، 
المحلية و العالمية و السياسية و الرياضية و النسائية و التقنية و أخبار السيارات من مصادرك المختارة، مع خاصية التنبيهات 

لÜخبار العاجلة .
تابع أكثر من ١٥٠٠ مصدر إخباري من الشرق ا�وسط و العالم، مايمكنك من متابعة آخر االخبار من ا�مارات، السعودية، مصر، 

الكويت، البحرين، ،فلسطين، ا�ردن، المغرب، تونس، ليبيا، اليمن، لبنان، سوريا، عمان و مصادر عالمية أخرى.
Website: www.nabd.com

                        ستارز لËنتاج ا�عالمي ...
نحن الوحيدين المتميزين في ا�نتاج ا�عالمي ، من خالل التكامل في خدمات ا�نتاج في المنطقة ، نقدم محتوى عالي الجودة في 

ا�نتاج التلفزيوني المهني ، الرقمي ، والفعاليات . لنرتقي بإنتاجنا الفني لخلق القصص وإلتقاط اللحظات في  عالمنا.
الترويجي  المحتوى  ، وصناعة  الترويجية  ، وا�قالم  ،الدعايات  الوثائقيات   ، التلفزيونية  إنتاجات ا�ستوديوهات  في ستارز نصنع 
ا�فالم  لصناعة  لحماسنا  فقط  ليس   ، العمل  وجودة  لËبداع  أولوية  .نولي  ا�خبارية  والخدمات  شر  المبا  البث   ، التليفزيوني 

وا�نتاج  التلفزيوني والرقمي ، بل �ننا أيضا حريصون على بناء عالقة متبادلة مع عمالئنا .
Website: www.starsmediaproduction.com                                                                 

              الشركة المصرية لمدينة ا�نتاج ا�عالمي
أعباء  فرض  دون  والنقل  الحركة  تسهيل  يعني  مما   ، الحر  ا�عالم  منطقة  داخل   ، مربع  متر  مليون   ٢ مساحة  على  مبني  إنه 
ضريبية على مستثمري وسائل ا�عالم. تنقسم هذه المنطقة إلى عدة مجاالت رئيسية ، اعتماًدا على مجموعة متنوعة من 
EMPC هي منطقة ا�ستوديوهات المخصصة لبرامج التصوير.  ا�نتاج ا�عالمي ومتطلباته. ولعل أهم المناطق الرئيسية في 
والمسلسالت الدرامية ، ومجهزة بتكنولوجيا متطورة للغاية في التصوير الفوتوغرافي . ولتسهيل ا�مر على المستثمرين في 
مجال ا�نتاج والدراما ا�عالمية ؛ لقد أنشأنا منطقة الخدمة ، والتي تشمل النجارة والحدادة وجميع افتراءات وا�عمال الفنية 
وكذلك   ، مستوى  أعلى  على  والمدربين  المهرة  التقنيين  العمال  من  ممتازة  مجموعة  لديه  ا�نتاج.  لعملية  الالزمة 
في  الصوت  أنظمة  أحدث  مع  متوافق   ،  ATMOS دولبي  واستوديو  العالم  في  التقنيات  بأحدث  مجهزة  الصوت  استوديوهات 
شاشات السينما الدولية. نظًرا �ن قطاع ا�عالم يتطور بسرعة ويحتاج دائًما إلى دماء جديدة ، فقد كان النشاط التعليمي جزًءا 
، والتي تضم ٣ كليات للمعلومات  الهندسية وا�عالمية  الدولية للعلوم  التي تمثلها ا�كاديمية   ،  EMPC مهًما من أنشطة 
من  درجة  لتحقيق   ،  EMPC استوديوهات  في  العملية  التدريبات  لحضور  للطالب  تسهيالت  يوفر  ا�عمال.  وإدارة  والهندسة 

التميز الدولي.

  Bright lens media              
سينما  من  ا�عالمي  ا�نتاج  في  يعمل  محترف  وفني  أكاديمي  طاقم  من  ومكونة   ٢٠٠٧ منذ  ا�حساء  في  سعودية  مؤسسة 
وتلفزيون افالم دعائية وترويجية ووثائقية والتصوير الفوتوغرافي. أنتجت BLM مسلسل بعنوان "ورق مسموم" والذي يحكي 
فهمي  للمخرج  اللعبة"  "قوانين  بعنوان  سينمائي  فيلم  إنتاج  تم  كما  الزائفة.  المثالية  عن  بعيًدا  للحياة  اليومي  الواقع  قصة 
ومهرجان  بروتردام  العربي  الفيلم  مهرجان  من  كل  في  قصير  فيلم  افضل  ومنها  عديدة  جوائز  على  الفيلم  وحاز  فرحات 
العين  القصيرة وكما حصد جائزة تقديرية لجرأة الطرح في مهرجان  البحرين لÜفالم  بالرياض ومهرجان  الهولندية  السفارة 

السينمائي با�مارات العربية.
وكما عرض في أكثر من ٢٠ مهرجان حول العالم. وكما أنتجت مسرحية بعنوان ريا وسكينا إخراج هشام العبدي

                      المونتاج
شركة المونتاج هي شركة متخصصة في مجال ا�نتاج والتصوير المرئي وصناعة ا�فالم. 

Website: www.almontage.com

Issam Hijjawi Productions
Issam Hijjawi Productions Which provides all pre-production, production and post-production services from A 
to Z. We are a production company located in Amman - Jordan Its director general is Mr. Issam Hijjawi.
                                                                                                                     Website: www.esamhijawi.com

Website: www.empc.com.eg 

Website: www.blm.com.sa
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لإلنتاج الفنونمركزشركة
الفني بالكويت والتوزيع

عاما من اإلنتاج المتميزاربعون 
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contact@glmediaproductions.com
+966598297477
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الرعــاة االستراتيجــين

الراعي الفضـــــيالراعي الماســــي

راعـــــــــي إذاعـــــــــي

الراعــــي التليفزيونـــــي

راعي موسيقيراعي تقني وتكنولجي

tamkeen
ARTS

شـــركاء النجاح شركــــــــاء إعالمـــــييـن
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M. +966 50 384 4221
     +966 53 522 7481

INFO@3DIMENSIONS.ME
WWW.3DIMENSIONS.ME




