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والزراعة،  والمياه  البيئة  وزير  معالي  رعاية  تحت 

الفضلي،  المحسن  بن عبد  الرحمن  المهندس/ عبد 

افُتِتح المعرض الزراعي السعودي 2019 رسمًيا في 

للمؤتمرات  الدولي  الرياض  بمركز   2019 أكتوبر   21

والمعارض.

على  الضوء  وسلَّط  باهًرا،  نجاًحا  المعرض  حقق 

التطور والنهوض في القطاعات الزراعية والغذائية 

واالستزراع المائي في المملكة العربية السعودية 

االكتفاء  وتحقيق  الغذائية  اإلمدادات  توفير  بهدف 

الذاتي على نحو مستدام. كما أصبح المعرض نقطة 

للشركات  العالمية  الخريطة  على  سنوية  توقف 

الدولية الرائدة في هذا القطاع للبحث عن فرص عمل 

في المملكة. 
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شهادات العارضين
شهادات العارضين

شهادات العارضين
"بصفتنــا الراعــي الذهبــي؛ فــإن الهــدف الرئيســي مــن مشــاركتنا 

يتمثــل فــي عــرض منتجــات »ســينجنتا«، واإلعــان عــن عودتنــا إلــى 

الســوق الســعودي. ويعــد المعــرض الزراعــي الســعودي بوابــة 

للمملكــة العربيــة الســعودية فــي القطــاع الزراعــي، حيــث وجدنــا 

تفاعــًا رائًعــا مــن جميــع المشــاركين والمتخصصيــن والمســتثمرين 

وصنــاع القــرار"

رائد مدانات 
سينجنتا



شهادات العارضين

شهادات العارضين
"ُأتيحــت لنــا الفرصــة لمقابلة العديد من المشــاركين من بلدان عديدة، 

يمثلــون العديــد مــن القطاعــات. لذلــك، أعتقــد أنهــا مبــادرة رائعــة 

علــى غــرار المعــارض العالميــة األخــرى، مثــل المعــارض األوروبيــة أو 

الصينيــة. وأعتقــد أيًضــا أنــه مــن الرائــع حًقــا أن تدعــو المملكــة العربيــة 

الســعودية مشــاركين مــن بلــدان أخــرى لزيــارة المعــرض والمشــاركة 

فيــه ألن ذلــك يشــجع األعمــال التجاريــة الصغيــرة بيــن البلــدان."

إيلينا بونوماريفا
شركة مولفيست - جناح روسيا



TESTIMONIALSشهادات العارضين
TESTIMONIALS

شهادات العارضين

"زرنــا العديــد مــن المعــارض التجاريــة المختلفــة فــي المنطقــة مــن 

ــا معجبــون  دبــي إلــى أبــو ظبــي إلــى الكويــت، ويجــب القــول إنن

جــًدا بالمعــرض الزراعــي الســعودي، وســعداء جــًدا بوجودنــا هنــا. 

شــكًرا للمعــرض الزراعــي الســعودي، ألنــه احتفــى بنــا، كمــا أنــه 

معــرض تجــاري محتــرف للغايــة. لذلــك، فإننــا متحمســون بشــدة 

للعــودة إليــه فــي العــام المقبــل"

ماثياس
الهندسة الزراعية - الواليات المتحدة األمريكية

شهادات العارضين



TESTIMONIALSشهادات العارضين
TESTIMONIALS

طاهر الجفري
مزارع فقيه للدواجن – السعودية

المعــرض  فــي  عــام  كل  المشــاركة  علــى  دائًمــا  حريصــون  "أنحــن 

الزراعــي الســعودي، وهــذه هــي الســنة الخامســة علــى التوالــي. 

والحظنــا تطــور كل نســخة مــن المعــرض إلــى األفضــل مــن حيــث حضــور 

الزراعــي،  بالقطــاع  المهتميــن  والــزوار  والمشــترين  المســتثمرين 

وخاصــة قطــاع الدواجــن."

شهادات العارضين



إحجـــز مـنصتك اآلن 

نتطلع الى النسخة القادمة في 2022
كن جزءا من المعرض اآلن

للحجــز المباشــر والمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء التواصــل مــع ممثلينــا ادناه:

لضمــان موقــٍع متمّيــز ألعمالــك بيــن الشــركات الرائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والزائريــن 

التجارييــن المســتهدفين؛ احجــز مبكــًرا فــي المعــرض المقبــل، الــذي ســيقام فــي الفتــرة من

17 إلــى 20 أكتوبــر 2022 
بمركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعارض،

مخــرج 10، طريــق الملــك عبــد اللــه، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية.
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هـ : 920024020 966+
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