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سيداتي وسادتي
يشرفني ويسعدني  ،بصفتي رئيس اللجنة املنظمة  ،أن أعلن عن انعقاد
املؤتمرالسعودي الدولي للسالمة من حرائق النفط  ،الذي سينعقد خالل
الفترة من  16إلى  18سبتمبر ،2019في فندق هيلتون الرياض ،تحت رعاية
مقام وزارة الداخلية ممثلة في الهيئة العليا لألمن الصناعي.
وفي هذا املقام ،يسرني الترحيب بكافة الضيوف الدوليين واإلقليميين
واملحليين كضيوف فى غاية االهمية للمشاركة فى هذا التجمع املهم والذي
سينعقد على مدارثالثة أيام ويضم ممثلين عن املنظمات الدولية
وشخصيات رفيعة من الهيئات الحكومية السعودية واإلقليمية ،والرؤساء
التنفيذيين لشركات النفط والغازوالبتروكيماويات ومديري شركات
السالمة من الحرائق ،ويطيب لنا دعوتكم لتشريف املؤتمركمتحدث
ويسرني أن أضع بين يديكم دليل املتحدثين للمساعدة فى التنسيق
والتواصل معكم.
مع خالص التحايا والتقدير
غازي بن علي غازي
رئيس
اللجنة املنظمة

مسودة الجلسات العامة
يتضمن اليوم االول  16سبتمبر 2019فقط جلسات عامة
13:30 -12:00
اإلستقبال والصالة وإستراحة الغداء
13:55 -13:40
كلمة املتحدث الرئيس ي
معالي األمين العام للمنتدى الدولي للطاقة
14:00 – 15:15
الجلسة االولي
كوارث الحريق في صناعة النفط والغازوالبتروكيماويات :حقائق وأرقام وحلول
15:40 -15:15
صالة العصروإستراحة القهوة
16:50 -15:45
الجلسة الثانية
أفضل املمارسات واللوائح واالبتكارات في مجال الوقاية من حرائق النفط والغاز
18:00 - 16:55
الجلسة الثالثة
تعزيزثقافة السالمة من الحرائق في صناعة النفط والغازوالبتروكيماويات:
وجهات النظرالدولية

البرنامج العلمي
 رئيس الجلسة (ضيف الشرف املحلي – متحدث ) ضيف الشرف الدولي  -املتحدث املتحدث الدولي األول املتحدث الدولي الثاني -متحدث املحلي

فئات املتحدثين
 .1ضيوف الشرف الدوليين  -املتحدثين
ضيوف الشرف الدوليين  -املتحدثين هم شخصيات مهمة للغاية تمثل املنظمات
الدولية والشركات الدولية ،وهم يمثلون  ٪ 20من املتحدثين.
 .2املتحدثين الدوليين
املتحدثين الدوليين هم خبراء عامليون مشهورون ،معترف بهم في مجال خبرتهم قد
يكونون من شركات دولية أو شركات أجنبية أو جمعيات هندسية وهم يمثلون ٪ 40
من املتحدثين.
 .3ضيوف الشرف املحليين -املتحدثين
ى
ضيوف الشرف املحليين  -املتحدثين هم شخصيات رفيعة املستو من الوزارات
السعودية أو الهيئات الحكومية أو الشركات الراعية يمثلون ٪ 20
 .4املتحدثين املحليين
املتحدثين املحليين هم خبراء سعوديون ،معترف بهم في مجال خبرتهم قد يكونون
من الهيئات الحكومية والشركات املحلية والجمعيات الهندسية وهم يمثلون ٪ 20
من املتحدثين

دعوات املتحدثيين
ً
ستحدد اللجنة املنظمة املتحدثين املستهدفينً ،
ودوليا  ،وسيتم إرسال
محليا
دعوات رسمية لهم سيكون الحق في قبول أو رفض الدعوات ،سيكون يوم
 .2019/05/30آخريوم لرفضها أو قبولها ،سيتم اعتبارأي دعوة بدون إجابة
بمثابة رفض.

طلب االوراق العلمية
يتم طلب األوراق العلمية في املوقع الرسمي للمؤتمر،
 ،www.saudi-ofsac.comلعدد محدود من املتحدثين.
ً
سيتم قبول األوراق العلمية عند تو افرها أوال.

عنوان الورقة العلمية

ً
يجب صياغة موضوع الورقة بوضوح تام ،ويجب أن يكون مرتبطا بالبرنامج
العلمي.
ستكون املوضوعات التي تجذب االنتباه موضع تقديركبير ،يجب أال يحتوي
املوضوع على أكثرمن  100كلمة.
ينبغي على جميع املتحدثين تقديم ملخصات أوراقهم العلمية إلى اللجنة املنظمة،
بتاريخ  .2019/06/15قد يؤدي التأخيرفي تقديم العنوان قبل هذا التاريخ ،إلى
تأجيل نشرالبرنامج الرسمي للمؤتمر ،وقد يؤدي بالتالي إلى إستبدال الورقة
العلمية.

ملخص الورقة العلمية

ً
موجزا ملضمون الورقة ،ويجب أال يتجاوزحجم
يجب أن يكون امللخص العلمي
امللخص  350كلمة.
يتم تقديم جميع امللخصات العلمية في النموذج املعتمد كحد أقص ى بتاريخ
2019/07/15

البيانات الشخصية للمتحدثين
يجب على املتحدثين إرسال املطلوبات التالية إلى اللجنة املنظمة لنشرها في املوقع
اإللكتروني والدليل الرسمي للمؤتمر:
ً
 االسم كامال ،كما هو مكتوب في جوازالسفر صورة شخصية حديثة ملونة السيرة الذاتية امللخصة (أقل من  350كلمة)يجب إرسال البيانات الشخصية إلى اللجنة املنظمة بأقص ى حد بتاريخ
2019/07/15

إجراءات التأشيرة
يجب على ضيوف الشرف واملتحدثين الدوليين ملء نموذج التأشيرة ،وإرساله مرةأخرى إلى اللجنة املنظمة ،كحدأقص ى فى 2019/07/15م
يجب إرسال نسخة من جوازالسفرمع نموذج التأشيرة
ستتعامل اللجنة املنظمة مع إجراءات التأشيرة بصورة رسمية وتستكمل كافة
االجراءات باململكة وترسل للمتحدث برقم مرجعي صادرمن وزارة الخارجية
لتكملة االجراءات بممثليات اململكة بالخارج.
سيتم دفع تكلفة إصدارالتأشيرات للمتحدثين الدوليين فى الرياض .

اإلقامة
سيتم توفيرإقامة كاملة لضيوف الشرف واملتحدثين الدوليين ،من قبل اللجنة
املنظمة
إقامة فندقية
وجبة افطار
وجبة الغداء
وجبة العشاء

التنقالت الدولية
سيتم توفيرتذاكرالطيران من قبل اللجنة املنظمة لضيوف الشرف واملتحدثين
الدوليين واملتحدثين املحليين غيراملقيمين في مدينة الرياض وسيتم تعويض أولئك
ً
الذين سيدفعون مقدما عند وصولهم مباشرة إلي مدينة الرياض.

التنقالت املحلية
سوف يتم إستقبال كافة ضيوف املؤتمر ( ضيوف الشرف واملتحدثين الدوليين
واملتحدثين املحليين غير املقيمين في مدينة الرياض ) بتوفير سيارات دائمة لهم
مع السائقين ستكون تحت تصرفهم طيلة فترة انعقاد املؤتمر وحتى تاريخ
مغادرتهم.

حو افزاملتحدثين باملؤتمر
ستقدم اللجنة املنظمة لجميع املتحدثين ،بدل املشاركة في املؤتمر حسب
تصنيف فئاتهم.

