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منتدى
 بطرسبرغ 
 االقتصادي

الدولي

. 1997

. 2005

–
 منصة عاملية رائدة ملناقشة القضايا الرئيسية لالقتصاد العاملي وتبادل أفضل الخربات والكفاءات العاملية من

أجل ضامن التنمية املستدامة

 تتمثل مهمة املنتدى يف أن يكون أداة عملية لتطوير األعامل من خالل الحوار متبادل املنفعة بني روسيا
واملجتمع الدويل

يتم عقد منتدى بطرسربغ االقتصادي الدويل سنويا منذ عام

تحت رعاية ومشاركة رئيس روسيا االتحادية يعقد املنتدى منذ عام

.

.
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* تؤخذ االتفاقيات التي ال يعترب مقدارها رسا تجاريا يف االعتبار.
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     منتدى بطرسربغ االقتصادي الدويل يف “  لواقع الجديد “
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دولة مؤسسة إعالمية من 

 اتفاقية استثامر
موقعة بإجاميل

 جائحة كوفيد

   تريليون
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اإلجراءات املضادة للوبائيات

“
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2021
جغرافيا املشاركني يف برنامج

منتدى بطرسربغ االقتصادي الدويل 

دولة141

 ممثلون من
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2021 املشاركون يف منتدى بطرسربغ االقتصادي الدويل 

الوفود الرسمية

وزير خارجية
ممثل عن الرشكات
،الروسية واألجنبية 

رئيس سلك دبلومايس أجنبي

منهم مدراء

مجتمع األعامل

أكرب عدد من الوفود التجارية
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الصناعات املمثلة

الخدمات املالية والتأمني

العلم والتعليم

الصناعة

الرعاية الصحية

تكنولوجيا املعلومات

التجارة

 اإلستشارات

وسائل اإلعالم

العقارات

البناء

والسياحة

اإلتصاالت

الزراعة

اللوجستيات والنقل

 التعدين

رشكات متعددة املجاالت

يف املجموع، يتم متثيل أكرث من        قطاع من قطاعات االقتصاد يف املنتدى.

HoReCa

100
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“إن حقيقة عقد مثل هذا املنتدى التمثييل هي بالطبع 
عالمة إيجابية ودليل آخر عىل أن الرشاكات واالتصاالت 
بني رواد األعامل واملستثمرين والخرباء تستعيد شكلها 
املعتاد بشكل تدريجي. نشهد اتجاهات إيجابية مامثلة يف 
االقتصاد العاملي. ]...[ نستطيع بكل ثقة القول إن االقتصاد 

العاملي يعود إىل طبيعته“.

رئيس روسيا االتحادية

الرئيس الرويس فالدميري بوتني

“ينعقد هذا املنتدى يف ظروف مواجهة التحديات غري 
املسبوقة التي يواجهها االقتصاد. ]...[ كل هذا يزيد من 
أهمية املنتدى الحايل، الذي أصبح حدثا اقتصاديا دوليا 
طرح  يف  بأرسه  الدويل  للمجتمع  منوذج  أنه  كام  مهام. 
للنمو  مواتية  تساعد عىل خلق ظروف  التي  املبادرات 
االقتصادي اإلقليمي والعاملي واالستثامر وتطوير حلول 
أن  الواضح  من  املشرتكة.  االقتصادية  للمشاكل  فعالة 
بطرسربغ  سانت  منتدى  يف  الواسعة  الدولية  املشاركة 
الدولية  العمليات  يف  لروسيا  الخاص  الدور  تعكس 

واإلقليمية“.

أمري قطر

متيم بن حمد آل ثاين

الرنان  من  نوع  هو  بطرسربغ  سانت  يف  “املنتدى 
وهي  أوراسيا،  لكامل  والجيو-اقتصادي  الجيوسيايس 
منطقة ذات أهمية اسرتاتيجية تتطور باستمرار وهي مركز 

التحوالت الكربى يف العامل الحديث.

يف سياق تحديات االنتعاش االقتصادي بعد الوباء، يقدم 
املنتدى مساهمة كبرية يف إقامة روابط جديدة وتقوية 
الروابط القدمية التي تعترب أساسية لبناء مستقبل ناجح 

ومستدام“.

رئيس الربازيل

جري بولسونارو

“لقد تغري عاملنا كثريا يف األشهر الستة املاضية بسبب الوباء 
واألزمة التي رضبت اقتصاداتنا. لذلك، فهذه عالمة جيدة 
جدا عىل أن هذا الحوار يف سانت بطرسربغ كان قادرا عىل 
اإلنعقاد مرة أخرى. من املهم جدا أن ننظر بإيجابية إىل 

مستقبلنا. ]...[

النمسا بلد صغري، لكننا جزء من النظام العام. نحن نكافح 
مع دول أخرى ضد الوباء وتغري املناخ. إذا لزم األمر، فنحن 
نكافح من أجل الرخاء ورفع مستوى املعيشة يف جميع 
نحن  األزمة،  شدة  مدى  عن  النظر  بغض  العامل.  أنحاء 
العديد من مجاالت  نتحرك إىل األمام وسنعمل معا يف 

حياتنا ومن أجل تعاوننا“.

املستشار االتحادي للنمسا

سيباستيان كرز

“إنه الرشف العظيم يل أن أشارك يف هذا االجتامع، الذي 
يتم تنظيمه يف إطار منتدى سانت بطرسربغ االقتصادي 
الدويل. هذه فرصة عظيمة لنا جميعا للتفكري يف كيف كان 

العامل عندما بدأ الوباء. ]...[

خالل الوباء، رأينا أنه ال ميكن إنقاذ أي شخص مبفرده، 
وأننا بحاجة إىل مساعدة أصدقائنا، وإذا عملنا معا من أجل 

مستقبل أفضل، فمن األرجح أن نحققه“.

رئيس األرجنتني

ألربتو فرنانديز

“قبل كل يشء، أود أن أشكر رئيس روسيا االتحادية فالدميري 
بوتني لربط أفريقيا عرب جمهورية الكونغو الدميقراطية 
بهذا املنتدى األكرث أهمية للحوار حول مشاكل االقتصاد 

العاملي. ]...[

ميزات  متزايد  بشكل  فيه  نعيش  الذي  العامل  يكتسب 
شهرا  عرش  الستة  مدار  عىل  الواحدة.  العاملية  القرية 
فريوس  جائحة  تكافح  جمعاء  البرشية  كانت  املاضية، 
كورونا معا. تدل هذه التجربة عىل أنه فقط من خالل 
اإلنسانية  تتوقع  قدما.  امليض  ميكننا  املشرتكة  الجهود 
املشاكل  محاربة  يف  العامل  قادة  من  تضامنية  إجراءات 

السياسية واالجتامعية واالقتصادية والصحية“.

 رئيس جمهورية الكونغو
 الدميقراطية، رئيس االتحاد األفريقي

فيليكس تشيزيكيدي
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امنتدى بطرسربغ االقتصادي الدويل 

التجارية  الفعاليات  لزيارة  فرصة  هو  املشارك  وضع 
األعامل  قادة  والتواصل مع  باملنتدى  املعارض  ومساحة 
عىل  والعثور  اإلعالم  ووسائل  الحكوميني  واملسؤولني 
الثقافية  الربامج  يف  واملشاركة  والتفاوض  املستثمرين 
يف  املنتظمني  املشاركني  بقامئة  واإللتحاق  والرياضية 
االقرتاحات  يتلقى  من  أول  لتكون  الصندوق  فعاليات 

املربحة.

 مشارك منتدى بطرسربغ
 االقتصادي الدويل

يعد  رشيك املنتدى وضع مرموق متنح للرشكات الناجحة 
التي تم االعرتاف بها كأعضاء يف مجتمع األعامل وتفتح 

أكرث الفرص فعالية لرتويج األعامل يف موقع الحدث.

 رشيك منتدى بطرسربغ
 االقتصادي الدويل

لعقد  فريدة  فرصة  املنتدى  يف  العارض  وضع  يعد 
لجمهور  الرشكة  وتقديم  املستثمرين  مع  اجتامعات 
املنتدى عىل منصة اتصاالت خاصة للمشاريع االستثامرية 

.B2B الواعدة وحلول وتقنيات

 عارض منتدى بطرسربغ
 االقتصادي الدويل
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اميزات الرشاكة 

صيغ فريدة للمشاركة يف برنامج األعامل وفرصة 
تنظيم حدث عمل أو عرض تقدميي أو مؤمتر 

صحفي يف إطار املنتدى. 

الجمهور - أكرث من 13500 شخص مبا يف ذلك 
رؤساء الدول وأعضاء الحكومة ورؤساء الكيانات 

املكونة لروسيا االتحادية وكبار املسؤولني يف 
الرشكات الروسية واألجنبية الرائدة. 

الدعم مبصادر املعلومات الخاصة باملنتدى 
واملساعدة يف تنظيم األحداث الصحفية، وخدمات 
املصورين املحرتفني واملصورين املعتمدين يف إطار 

املنتدى. 

فرصة لدعوة رشكاء األعامل إىل املنتدى والفعاليات 
التجارية للرشكة واستخدام غرف االجتامعات 

واملشاركة يف الربامج الثقافية والرياضية للمنتدى. 

مدير شخيص من مؤسسة “روس كونغرس“ 
ملرافقة الرشكة كجزء من املشاركة يف املنتدى. 

SPIEF INVESTMENT 
& BUSINESS EXPO

يعد معرض 
مساحة فريدة لبناء حوار بناء وإيجاد حلول وتوحيد 

الجهود وتبادل الخربات بني املشاركني يف املنتدى.

عرض املشاريع الروسية واألجنبية الواعدة. 

إظهار إمكانات االستثامر وأحدث التقنيات واملنتجات  
والحلول. 

حوار مفتوح مع قيادات الرشكات العاملية والخرباء 
املاليني واالستثامريني وممثيل السلطات العامة وقطاع 

األعامل ووسائل اإلعالم. 

جلسات عمل وتبادل أفضل الخربات.

تعمل منصة العرض الخاصة 
يف إطار املعرض.

SPIEF Investment & Business Expo

Business Priority
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 مشاريع خاصة 
ومساحات موضوعية

تعرض منصة تكنولوجيا املعلومات أفضل التطورات العلمية والتقنية للرشكات الروسية 
واألجنبية. يهدف املرشوع إىل دعم العلامء الشباب واملخرتعني واملطورين وزيادة 

تحفيزهم وتشكيل جيل من رواد األعامل يف مجال التكنولوجيا يف روسيا.

 منصة االبتكار

فففففففف فففففففف

فينوغراد  )VinoGrad(- هي عبارة عن منصة مواضيعية حرصية ملؤسسة 
Roscongress مخصصة لصناعة النبيذ وزراعة الكروم. خالل جميع أيام منتدى 

سانت بطرسبورغ االقتصادي الدويل - SPIEF 2022، ستستضيف منصة فينوغراد  
)VinoGrad(برنامج األعامل الخاص بها، مبا يف ذلك العروض التقدميية واملناقشات 

املفتوحة مع خرباء الصناعة وجلسات العرض التقدميي واملناقشات.

RK-Investments

منصة خاصة الجتامعات العمل والتواصل غري الرسمي لحكام األقاليم ومدراء الوزارات 
واإلدارات وكبار املسؤولني يف روسيا االتحادية والبلدان - ضيوف املنتدى، وكذلك لعرض 

الفرص االقتصادية والسياحية والثقافية لألقاليم.

غرفة ضيافة حكام األقاليم  (VinoGrad) فينوغراد

يف املنصة املواضيعية “القطب الشاميل - منصة الحوار“ سيتم عرض الفرص الجديدة يف 
القطب الشاميل والعارضات املواضيعية واألفكار املتطورة واإلنجازات. وكجزء من الربنامج، 
يتم التخطيط للعروض التقدميية وجلسات العرض التقدميي واملوائد املستديرة املخصصة 

للتنمية املستدامة يف منطقة القطب الشاميل.
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يعد منتدى األعامل اإلبداعية حدثا جديدا يجمع قادة العامل يف الصناعة اإلبداعية 
وأصحاب الرؤى اإلبداعية وممثيل األعامل واملسؤولني الحكوميني ملناقشة القضايا 

الرئيسية التي تواجه االقتصاد اإلبداعي.

منتدى األعامل اإلبداعية

تعرض منصة تكنولوجيا املعلومات أفضل التطورات العلمية والتقنية للرشكات الروسية 
واألجنبية. يهدف املرشوع إىل دعم العلامء الشباب واملخرتعني واملطورين وزيادة 

تحفيزهم وتشكيل جيل من رواد األعامل يف مجال التكنولوجيا يف روسيا.

INNOSOCIUM املنصة االجتامعية مؤسسة

نقطة جذب ومنصة مناقشة رئيسية لكبار ممثيل األوساط الطبية والعلمية، حيث يقدم 
الالعبون الرئيسيون يف قطاع الرعاية الصحية مشاريع تكنولوجية ومبتكرة متطورة.

فضاء “املجتمع الصحي“

منصة للنقاش والتواصل تجمع الطالب الروس واألجانب، وتتيح لهم الفرصة لتلقي 
الدعم اإلرشادي من رجال األعامل والسياسيني والشخصيات العامة البارزين يف العامل.

منصة جونيور

21 20



BUSINESS PRIORITY

شكل جديد ملنصة العروض التقدميية، يوفر للضيوف فرصا إضافية للتعاون وجلسات 
عمل حول مواضيع مختلفة وعروض تقدميية مرشقة للمشاريع االستثامرية وتبادل 

أفضل الخربات.

ROSCONGRESS CLUB 

نادي خاص من النخبة الفكرية والتجارية والسياسية وخدمة مميزة لحاميل بطاقات 

واسعة من ممثيل األعامل والحكومة تجعل من 

ومثرية لالهتامم من الناحية االسرتاتيجية ألي شخص يريد التأثري عىل املشهد السيايس
املشهد السيايس.

منصة هادفة 

إن مشاركة قادة الرأي الروس والعامليني وتوحيد مجموعة  .Roscongress Club
Roscongress Club

فرص الرتويج الفريدة

يعد منتدى األعامل اإلبداعية حدثا جديدا يجمع قادة 
العامل يف الصناعة اإلبداعية وأصحاب الرؤى اإلبداعية 

وممثيل األعامل واملسؤولني الحكوميني ملناقشة القضايا 
الرئيسية التي تواجه االقتصاد اإلبداعي.

 األحداث الصحفية ودعم
وسائل اإلعالم

يعد تنظيم مراسم التوقيع يف موقع املنتدى فرصة ممتازة 
للتعبري عن النفس وجذب انتباه وسائل اإلعالم الرائدة 

والرشكاء املحتملني واملستثمرين. وتشمل املرافقة تنظيم 
حفل توقيع االتفاقيات يف موقع املنتدى وتوزيع اإلعالنات 

عىل قاعدة بيانات الصحفيني املعتمدين يف إطار املنتدى.

 الربوتوكول والدعم التنظيمي
ملراسم توقيع االتفاقات

يعد وضع محتوى الفيديو الخاص بالرشيك بالتناوب عىل 
اللوحات التلفزيونية الخاصة باملنتدى فرصة رائعة لجذب 

انتباه الجمهور الفريد للمنتدى إىل رشكتكم. يتم تعديل 
الوقت وعدد مرات الظهور وفقا لربنامج األعامل الخاص 

باملنتدى.

 خدمات دعم الفيديو واستضافة
الفيديو داخل املنتدى
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سيؤدي التنسيب عىل األسطح اإلعالنية ملوقع املنتدى 
ويف املطار وعىل الطرق الرئيسية باملدينة إىل جذب انتباه 

املشاركني إىل رشكتكم. 

لقد قمنا بتطوير تنسيقات مختلفة للموضع، مبا يف ذلك 
هياكل اإلعالنات القامئة بذاتها واللوحات الكبرية عىل 

الواجهات والالفتات املعلقة والوسائط األخرى. 

فرص الدعاية

مينح رشكاء املنتدى األولوية يف وضع األسطح اإلعالنية 
واملعلوماتية يف مكان املنتدى. 

إن ربط اللوحات التليفزيونية يف املنصة بالبث املبارش 
لفعاليات برنامج أعامل املنتدى هو فرصة للفت انتباه 

الجمهور إىل جناح الرشكة، مام يجعل برنامجها ثريا قدر 
اإلمكان.

قدرات الوسائط املتعددة

فففففففف ففففففف ففففف

تسمح لك خدمة الواقع املعزز )AR( بتوسيع إمكانيات عرض 
األجنحة ودمج محتوى الفيديو يف املعرض دون استخدام 

التكنولوجيا واملعدات.

تكنولوجيا الواقع املعزز لألعامل

تعكس موضوعات املجلة الرسمية جدول األعامل التجاري 
للمنتدى وتتمتع تقليديا بردود إعالمية وعامة واسعة.

مؤلفو املجلة هم رجال دولة وشخصيات عامة ورؤساء 
رشكات كربى وخرباء معرتف بهم وقادة رأي. 

جمهور املجلة فريد من نوعه. هؤالء هم األشخاص الذين 
يعتمد مستقبل السياسة واالقتصاد والثقافة الروسية والدولية 
عىل قراراتهم. يتم تأكيد فعالية الحوار معهم من قبل الرشكاء 

ومدراء اإلعالنات يف منتدياتنا.

الدعاية املعيارية - وضع املخططات اإلعالنية.

اإلعالن األصيل - التنسيقات التحريرية ألغراض الدعاية: 
مقابلة، قصة، حالة، عمود خبري، رسوم بيانية ومعلومات 

عن الرشكة.

املجلة الرسمية للمنتدى

فرص اعالنية يف مجلة املنتدى

ميزات إضافية: توزيع املواد الرتويجية واإلعالمية يف شكل 
إدراجات، ووضعها يف صفحة أو قالب معني، ووضع 

اإلعالن عن املواد يف املحتوى وإلخ.
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  برامج رياضية و ثقافية خاصة
مبنتدى بطرسربغ االقتصادي الدويل

عرشات األحداث عىل اختالف أنواعها

أفضل األعامل يف مسارح سانت بطرسربغ

برنامج موسيقي واسع النطاق

جوالت سياحية ومتاحف ومعارض يف سانت 
بطرسربغ وضواحيها

مناسبات خريية

بطوالت رياضية ومباريات الجاال

جو مريح للحوار غري الرسمي

وأخريا، موسم الليايل البيضاء يف سانت بطرسبورغ 
الفريد من نوعه
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مؤسسة   روس كونغرس
 املؤسسة املنظمة ملنتدى بطرسربغ

االقتصادي الدويل

“   

“   –

مؤسسة “روس كونغرس“ هي مؤسسة تنمية غري مالية ذات توجه 
اجتامعي، وهي أكرب مؤسسة تنظم الفعاليات الدولية واملؤمترات 

واملعارض واألعامل التجارية والعامة والرياضية والثقافية، والتي تم 
إنشاؤها وفقا لقرار رئيس روسيا االتحادية.

تأسس الصندوق يف عام 2007 بهدف تعزيز تنمية اإلمكانات 
االقتصادية، وتعزيز املصالح الوطنية وتقوية صورة روسيا. يدرس 

الصندوق بشكل شامل ويحلل ويشكل ويسلط الضوء عىل قضايا جدول 
األعامل االقتصادي الرويس والعاملي. يوفر الصندوق اإلدارة ويعزز 

املشاريع التجارية ويجذب االستثامرات ويعزز تنمية ريادة األعامل 
االجتامعية واملشاريع الخريية.

208

100 >

1500076

165

5000
 املشاركون من

 املالية والتجارية يف

 إقامة تفاعل مع

 يشارك

دولة ومنطقة.

 دولة يف العامل.

 خبري يف روسيا وخارج
  روسيا يف األعامل

التحليلية والخربات.

 حدث عميل سنويا
من مونتيفيديو إىل

 فالديفوستوك. 

>

>

ممثل إعالمي يف السنة.

 من الرشكاء االقتصاديني
 األجانب وجمعيات

 الصناعيني ورجال
 األعامل والجمعيات

ROSCONGRESS.ORG
 نظام املعلومات والتحليل

يعترب نظام “روس كونغرس“ للمعلومات والتحليل قاعدة معرفية فريدة ملؤسسة “روس كونغرس“.

تتضمن قاعدة املعرفة التفاعلية: 

الوصول األرسع واألكرث مالءمة إىل املواد األكرث أهمية ألكرب األحداث التجارية يف البالد التي تنظمها مؤسسة “روس 
كونغرس“.

وصف أكرث من 3000 جلسة حول أكرث من 270 موضوعا عىل جدول األعامل العاملي والرويس.

خطب ومقابالت وتعليقات من أكرث من 11000 متحدث.

دراسات ومقاالت وملخصات تحليلية وآراء الخرباء.

خدمات النظام الفريدة:

امللخصات“ - ملخصات تحليلية موجزة للمناقشات الرئيسية مع وصف لالستنتاجات والتحديات والحلول.

“التحليالت“ - مجموعة مختارة من املواد التحليلية حول أهم املوضوعات املدرجة عىل جدول أعامل 
املنتديات.

يتم بث الفيديو ألحداث برنامج األعامل خالل أيام املنتدى وأرشيف املحارض بعد انتهائه.

“البحث عن طريق عمليات بث الفيديو“ - يسمح بالعثور عىل أجزاء الجلسات التي ناقش فيها املشاركون 
موضوع االهتامم.

مدونة “روس كونغرس“ - مقابالت مع شخصيات معروفة يف الثقافة والعلوم والرياضة وقصص رائعة حول 
املدن واملناطق التي تستضيف أحداث املؤسسة، باإلضافة إىل مواد حول أسلوب حياة رجال األعامل.
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الرشيك العنوانالرشيك العنوان الرشيك العنوان الرشيك اإلسرتاتيجي الراعي العام الناقل الرسمي للمنتدى

General Partners

أهال وسهال
إىل منتدى بطرسربغ االقتصادي الدويل! 

مركز معلومات منتدى بطرسربغ االقتصادي الدويل

+7 (812) 680 0000

info@forumspb.сom

forumspb.com

مركز معلومات مؤسسة “روس كونغرس“ 

الرشكاء الرئيسيون يف منتدى بطرسربغ االقتصادي الدويل - 2022

مجتمع مؤسسة “روس كونغرس“ عرب اإلنرتنت 

+7 (495) 640 4440

cooperation@roscongress.org

roscongress.org

RoscongressDirect
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