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الرياضالرياض
معارض واجهة



معـرض الغـذاء السـعودي فـي البدايـة بنـاًء علـى فكرة . منصـة يتواجـد فيها جميـع العارضيـن المحلييـن والدوليين من تأسس 
الشـركات والموردين والمسـتثمرين لخلق فرص جديدة وللتفاعل والنمو مًعا تحت سـقف المملكة العربية السـعودية.  

 فـي معـرض الغـذاء السـعودي، المخصـص لصناعـات األغذيـة والمشـروبات العالميـة والضيافـة سـتجد فرصـة لعمـل شـراكات مربحـة 
لتطويـر مسـتوى عملـك وذلـك لوجود التنـوع الغني باقسـام العارضين في المـواد الغذائية وصناعاتهـا واالطعمة الفاخـرة والصحية وبين 

المطاعـم وخبـراء القهـوة و المنتجعـات الفاخـرة والفنادق.

نقـدم لكـم معرًضـا رائـًدا يجمـع بين التسـويق والمبيعـات . يهمنا ان تكون جزًءا مـن معرضنا وان يقـدم نتائج ويفضي إلى مـا هو أبعد من 
التسـويق، بالطريقة التـي تريدها تماًما.

حولحول
معرض الغذاء السعودي 2022
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االنضماماالنضمام
إلى معرض الغذاء السعودي 2022

التواصل مع رواد المجال في صناعة األغذية والمشروبات الدولية.

تنمية التسويق لشركتك ونشر عالمتك التجارية.

سلط االضواء على شركتك وعالمتك التجارية وضمها مع االسماء الرائدة في صناعتك.

اجذب قنوات بيع و توزيع جديدة ووكالء لتمثيل منتجاتك وخدماتك على الصعيد المحلي والدولي.

انتهز فرصة زيادة ارباحك ونشر نطاق عملك بتوقيع صفقات.

ف على كبار المستثمرين والتجار وصانعي القرار من كبرى الشركات. تعرَّ

واكب التطوارات االقتصادية والتغيرات الصناعية األخيرة وآثارها.

تابع السوق المستهدف وقم بإجراء أبحاث قيمة عن الزبائن.

ع قاعدة عمالئك وشبكة معارفك في المملكة العربية السعودية وباقي دول العالم. وسِّ
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خـالل رؤيتنـا ومكاننـا فـي الريـاض قلب التجـارة بالمملكة العربية السـعودية مهمتنا هي تعزيز اسـم الشـركات وعالماتها  التجارية بخلـق فرص فريدة  من 
للتواصـل، والتسـويق، وعمـل صفقـات جديـدة فـي مجـال صناعة األغذيـة والمشـروبات الدولية، وعـن طريق اسـتخدام احدث وسـائل التكنولوجيـا لبناء 

قاعـدة بيانـات للجمـع بين قـادة الصناعة والمسـتثمرين ورجـال األعمال تحت سـقف واحد .

نحـن هنـا لتسـريع أعمالـك ومسـاعدتك علـى الوصـول إلـى آفـاق جديـدة وتفانيـا لرفـع مسـتوى العالمـات التجارية والشـركات نرحـب بالطهـاة ومصنعـي المواد 
الغذائيـة وخبـراء أدوات المطبـخ وتعبئـة وتخزيـن المـواد الغذائيـة والخدمـات اللوجسـتية وشـركات االسـتيراد والتصديـر المحليـة والدولية. سـواء كنـت متخصًصا 

فـي اللحـوم أو المنتجـات العضويـة أو تكنولوجيـا تصنيـع المـواد الغذائية والمشـروبات. 

مهمتنـا هـي أن نصبـح شـريًكا اسـتراتيجًيا نؤمـن مسـارا جديـدا للمشـاركين لتحقيق النجـاح لهم والنشـاء الفرص ولتحويـل أهـداف المبيعات إلى حقيقـة واقعية  
وذلـك بتنظيـم معرض سـنوي  يـؤدي إلى النمـو واالزدهـار المتبادل.

مهمتنامهمتنا
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رؤيتنارؤيتنا
العمـل مًعـا إلنشـاء معـرض احترافـي  وأن نصبـح انجـح معـرض غـذاء بالمملكـة العربيـة السـعودية بضـم اكبـر عـدد مـن المشـاركين المحلييـن 
والدوليـن واسـتقطاب اهـم الـزوار لتحقيـق اهدافـك.  وأن نصبـح مـن أفضل معـارض الغـذاء بأكبر عدد مـن العارضين حيـث ان نمـوذج أعمالنا يدعم 

هـذه الرؤيـة القائمـة علـى المبيعـات باإلضافـة إلـى التسـويق مـن خـالل تنميـة عالقـة عميقـة تكـون فرديـة وموثوقـة ومعتمدة. .1
تتمثل رؤيتنا في أن نكون أكثر معرض غذاء معتمد وموثوق بادارة فريق محترف ملتزم بتوفير بيئة امنة ومهنية وصحية.  .2

تهـدف المعـارض إلـى تحقيـق ربـح لـك ، أليس كذلـك؟ في معرض الغذاء السـعودي، تصورنـا هو اعادة  تعريـف معرض الغذاء مـن خالل توظيف 
أفضـل القـوى العاملـة، واعتمـاد المنهجيـات الحديثـة، وتعزيـز البيئـة المثاليـة للعارضيـن لدينـا من خـالل المبيعـات والتسـويق المضمونة اثنـاء وبعد 

العرض. .3
معرض الغذاء السعودي 05saudifoodexpo.com



نطمح أن نكون »مثاليين«

قيمناقيمنا
الغاية

 يلتـزم معـرض الغـذاء السـعودي بمسـاعدة الشـركات فـي رفـع مسـتوى مبيعاتهـا بالحصـول علـى مجموعـة متنوعـة مـن الفـرص نسـعى ألن نكـون قـوة 
للتغييـر اإليجابـي مـن خـالل إحـداث تأثيـر هائـل ودائـم / اآلن وفـي السـنوات القادمـة.

 التفوق
نتقـدم نحـو العظمـة مـن جميـع النواحـي بتقديـم معـارض عاليـة الجـودة وقيمـة بتجـاوز المعاييـر  فـي أدائنـا. تنعكـس مبادئنـا علـى حماسـنا الثابـت لتحقيـق 

أهدافنـا مـن خـالل محاولـة طـرق جديـدة وأن نصبـح نموذًجـا يحتـذى به.للتعامـل مـع كل التحديـات وضمـان  النجـاح بشـكل منتـج وفعـال.

الرضا
نتحـدى أنفسـنا باسـتمرار لتقديـم االفضـل دون المسـاومة بالجـودة. تتمثـل قيمنـا األخالقيـة والتزامنـا في كسـر حاجـز »الغالي أفضـل« وزيادة جهودنـا إلى أقصى 

حـد لتزويـد العارضيـن بمنصـة فعالـة بمعايير عاليـة من حيـث التكلفة.

الحكمة
تتمثـل قيمنـا األساسـية فـي الشـراكة مـع الخبـراء البتـكار معـارض من شـأنها أن تفيد كل شـركة على حدة. نديـر أعمالنا مـن خالل التفكير بشـكل مختلـف وأكبر، 

فالتفـاؤل هـو مـا يمّكننـا مـن المثابـرة ، وإلهام الجميـع من حولنا ، فال شـيء ممكن بـدون التعاون والمشـاركة. 

التعزيز
لتمكيـن الشـركات مـن السـعي إلـى التحـول الكامـل. نسـعى إلعـداد الشـركات لمسـاعدتهم فـي تحقيـق أهدافهـم. مهمتنـا هي بنـاء القـدرة االسـتيعابية على 

إشـراك المجتمـع الغذائـي واسـتثماره فـي تحقيـق بيئـة عمـل ناجحـة وممتعة.

االلتزام
اإلخـالص وعـدم المسـاومة بااللتـزام عبـر فعـل الشـيء الصحيـح واحتـرام رأي الجميـع. نحـن نبحـث باسـتمرار عـن طـرق جديدة وأفضـل للمضـي قدًمـا. مهما كان 

مـا نقـوم بـه اليـوم، يمكننـا أن نفعـل مـا هـو أفضـل غـًدا. نرحـب بتعليقـات العارضين الذيـن يسـاعدون في تحسـين جـودة منصتنا

وحدتنا
احتضـان التحديـات كفـرص وعـرض أخطائنـا للتعلـم والنمـو كفريـق علـى المسـتويين الشـخصي والمهنـي. أن نقـود بالقـدوة ونلهـم اآلخريـن مـن خـالل أفعالنـا 
مـن أجـل التنميـة األخالقيـة لمجتمعنـا. نحـن فخـورون بقيادتنـا فـي إظهـار الشـجاعة األخالقية والقـوة األخالقيـة ومعاملة العالم بأسـره علـى أنه واحـد بالرحمة 

والتعاطف. واالحتـرام 

معرض الغذاء السعودي 06saudifoodexpo.com





الحـدث نحن  هـذا  فـي  يعمـل  لمـن  المحوريـة  التفاصيـل  نتجاهـل  ال  طبعـا 
الضخـم. فطاقـم العمـل ألي حـدث يؤثـر علـى التجربـة بأكملهـا. يتـم 
تقييـم إنجـاز أي معـرض بشـكل عـام مـن خـالل أداء الموظفيـن لمهامهـم المحـددة 

مسـبًقا وأثنـاء العـرض.

تقـوم المعـارض العربيـة الدولية بتنظيم هـذا المعرض مع مجموعـة من منظمي 
المعـرض مـن ذوي الخبـرة وإدارة المواقـع  والمورديـن ومـا إلـى ذلـك. فطاقـم عملنـا 

هـم أحـد أهـم أهدافنـا  لتحقيـق نجـاح و إنجـازات معارضنا

تتألـف مجموعـة المعـارض العربيـة الدوليـة مـن األفـراد الذيـن يعملـون ب معـارض 
الشـركات ، والجرافيكـس ، والتسـويق ، والتصميـم ، وأكثـر مـن ذلك بكثيـر. باإلضافة إلى 
فريـق دعـم ضخم يسـاعد في كل ما تفعلـه المنظمة  من ناحية التنسـيق والتخطيط 

والمتابعـة مـن داخـل مكتـب اإلدارة ومن موقـع الحدث !

مـن التفاصيـل الدقيقـة إلى الخيارات المهمة، سـتضمن مجموعتنا مـن المنظمين ذوي 
الخبـرة أن يكـون معـرض الغـذاء السـعودي رائًعـا كما هو متوقـع من خالل المراسـالت 

الكاملة والمباشـرة.

فريقنافريقنا
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استثمر في

المملكة
العربية

السعودية



المملكـة العربيـة السـعودية بأهم سـوق للعمـالء الُمحتَملين في منطقة الخليج العربي والشـرق االوسـط وال تزال المملكة العربية السـعودية تنعم 
مكرسـة إلحـداث ثـورة فـي اقتصادهـا وجـذب أعمال جديـدة باإلضافة إلـى التوسـيع والتنويع االقتصادي المسـتمر مـن خالل رؤيـة 2030 / وهو 
مشـروع تدعمـه الدولـة يهـدف إلـى تقليـل اعتمـاد الدولـة علـى النفط من خـالل التعزيـز والتنويـع االقتصادي. كونهـا األكبر فـي المنطقة ، مـع ما يقـدر بنحو 221 
مليـار ريـال فـي صناعـة المـواد الغذائيـة وحدهـا، مما يجعـل المملكة العربية السـعودية سـوًقا مربًحا لالسـتثمارات في المطاعـم وتجار الجملة ومحالت السـوبر 

ماركت.

لذكـر بعـض المشـاريع الضخمـة ، مدينـة نيـوم )500 مليـار دوالر( ، أماال »ريفيرا الشـرق األوسـط« )2500 غرفة فندقية ، 700 فيـال خاصة ، 250 منفـًذا( ، تطوير البحر 
األحمـر )مشـروع ضخـم يركـز على بناء مكان للسـائحين على البحر األحمـر( ، مدينة القدية الترفيهيـة )مدينة ترفيهية بحجـم الس فيغاس تقريًبا(

ليـس هـذا فقـط، فقـد أعلـن صنـدوق النقـد الدولـي )IMF( أن المملكـة العربيـة السـعودية هـي األسـرع نمـًوا فـي العالـم مع نمو غيـر نفطـي بنسـبة 7.2٪ و دخل 
للفـرد يبلـغ 33500 دوالر. واحتلـت المرتبـة السادسـة فـي العالـم مـن حيث اسـتقرار االقتصـاد الكلي.

امـا صناعـة المـواد الغذائيـة، فيبلـغ اسـتهالك الغـذاء إلـى 3130 سـعًرا حرارًيـا للفـرد فـي اليوم، مـع نمو سـنوي قـدره 18.5٪ واسـتيراد قـدره 14.2 مليار دوالر سـنوًيا. 
وبسـبب زيـادة عـدد السـكان، سـينمو االسـتهالك إلـى 70 مليـار دوالر سـنوًيا. تلعـب المملكـة العربيـة السـعودية دوًرا محورًيـا فـي النهـوض بالصناعـة الغذائيـة 

ودعمهـا مـن خـالل إطـالق مبـادرة األمـن الغذائـي بقيمـة 800 مليـون دوالر.

بالنظـر إلـى كل هـذه الحقائـق ، تميـل المملكـة العربيـة السـعودية إلـى أن تكـون الخيار األفضـل للعارضين فـي صناعة المـواد الغذائيـة ، وإغالق الصفقـات ، ورفع 
مسـتوى عملـك بالكامـل إلى مسـتوى جديـد تماًما يقـودك إلى النجـاح المسـتدام والمزدهر.

استثمر استثمر 
في المملكة العربية السعودية
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34,173,498
تعداد السكان )20 20(

حوالي %51
هم تحت سن 27

$680 مليار دوالر
الناتج المحلي اإلجمالي

19th
مرتبة الناتج المحلي 

اإلجمالي

3.1%
نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي

$53 مليار
 صناعة األغذية

السعودية 2021



صناعـة األغذيـة فـي المملكة العربية السـعودية تظل 
فالمملكـة  ككل.  االقتصـاد  فـي  مجـال  أقـوى 
العربيـة السـعودية هـي موطـن لتطـور مجـال تصنيـع األغذيـة 
وتجهيزهـا والـذي يزيـد مـن خـالل النمـو السـكاني ودخـل الفـرد، 

ودعـم الدولـة

مـن المتوقـع أن يصل االسـتثمار في المنطقة إلـى 53 مليار دوالر 
فـي عـام 2021 ، وهـو توسـع بنسـبة 64٪ أكثـر مـن عـام 2013. 
تقديـم  وخدمـات  والمطاعـم  الفنـادق  )قطـاع  إلـى  بالنسـبة 
تتضمـن    2030 لرؤيـة  ايجابيـة  نتائـج    ،»HORECA« الطعـام( 

واإلقامـة. والترفيـه  التسـوق  لمسـاحات  ضخمـة   مشـاريع 

الـواردات  علـى  السـعوديين  األغذيـة  منتجـي  معظـم  يعتمـد 
لالسـتهالكات الغذائيـة. قالـت وسـائل إعـالم محليـة، نقـاًل عـن 
تقريـر صـادر عـن البنـك الدولـي ، إن المملكـة العربيـة السـعودية 
تسـتورد 80 بالمائـة مـن احتياجاتهـا الغذائيـة مـن دول أجنبيـة ، 

بينمـا يتـم إنتـاج 20 بالمائـة المتبقيـة مـن األغذيـة محلًيـا.

مـن  يجعـل  االعتبـار  عيـن  فـي  اإلحصائيـات  هـذه  كل  أخـذ  إن 
الضـروري إدراك إمكانيـات النمـو المتسـارع فـي صناعـة األغذيـة.

صناعة المواد الغذائيةصناعة المواد الغذائية
في المملكة العربية السعودية
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اللحوم والدواجن

القهوةالدهون والزيوتالمشروبات

الحلوياتمنتجات األلبان



الحبوب

خدمات الضيافة

المنتجات العضوية

حلول األعمال

معدات المطبخ

تقنيات التصنيع
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المعـارض أداة قويـة عندمـا يتعلـق األمـر بالبيـع وجـذب االهتمـام بمنتجـك  تعد 
زائـر يوقـع   2 1 مـن كل  أن  ، والحقيقـة األساسـية هـي  التجاريـة  أو عالمتـك 
صفقـات فـي المعـارض. هنـا فـي معـرض الغـذاء السـعودي، نثـق أنـه مـع وجـود اآلالف 
مـن العارضيـن والحضـور فـي البيئـة المناسـبة، يمكنـك ضمـان النجـاح الحقيقـي لعملـك.

كلمتيـن: االتصـال المباشـر .مـن األسـهل كثيـًرا اكتسـاب ثقـة الزبـون وانهـاء صفقـة عندمـا 
يكـون العميـل أمامـك بـداًل من عبـر الهاتف أو عبـر البريد اإللكترونـي. في الواقـع ، حتى في 
هـذا العصـر المحوسـب، ال شـيء يتفوق على اللقاء الشـخصي. قم بإبـرام الصفقات وحجز 

موعـد االجتماعـات ، كل ذلـك في مـكان واحد.

فـإذا كان لنـا شـرف اسـتضافتك في معرض الغـذاء السـعودي في الريـاض ، فنؤكد لك 
أنـك سـتتلقى مـا دفعتـه فـي البدايـة، وأكثر مـن ذلك بكثيـر. نحـن ال نضيف فقط إلـى نجاح 
عملـك مـن خـالل دعوة المشـترين األكثـر اهتماًما في خدمـات )قطاع الفنـادق والمطاعم 
وخدمـات تقديـم الطعـام( HORECA، ولكننا نمنحـك الحرية لمقابلة العمـالء المحتملين، 

وبالتالـي، يمكنـك إجـراء اتصـاالت عالية الجودة فـي معرضنا السـعودي للغذاء.

لماذا لماذا 
معرض الغذاء السعودي
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حـال كنـت ترغـب فـي حضـور معـرض مـا أو المشـاركة فيـه، يجـب أن تكـون إحدى األفـكار الرئيسـية التي تتبـادر إلـى ذهنك حـول الموقع: أين سـيقام في 
المعـرض؟ ال تريـد أن تعـرض أو حتـى تحضـر معرًضـا محصوًر المسـاحة و ذو رويـة محدودة 

يلعـب موقـع المعـرض دوًرا حيوًيـا عندمـا يتعلـق األمـر بعـرض عملك وإنشـاء صـورة تجلب لـك الصفقات. الموقـع بمثابة وسـيلة تواصـل تتيح للعارضيـن والحضور 
التواصـل فيمـا بينهـم، لذلـك نقـدم لكـم معـارض واجهـة الريـاض  ألننـا نوفـر لـك أكبـر مـكان للمعـارض وأكثرهـا فخامـة وأناقـة  للجمـع بيـن أعمـال صناعـة 

المـواد الغذائيـة مـن جميـع أنحـاء العالم بحًثـا عـن اإلنجـازات والنجـاح المتبادلين. 

معارض واجهة الرياض أكبر مكان مخصص  للمعارض يدمج بين الرقي والفخامة. يستضيف هذا المكان الساحر ماليين من الزوار كل عام.

  نقــدم لــك موقع/مــكان فخــم  للترويــج لعملــك وتوقيــع صفقــات جديــدة ، كــن جــزًءا مــن شــيء اســتثنائي وقــم بالمشــاركة فــي معــرض الغــذاء
 السعودي 2022.

الموقعالموقع
معارض واجهة الرياض
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