
UFI Certified International Event

إنضم إلى رّواد القطاع الزراعي الدوليين، في الدورة األربعين ألكبر 
معرض زراعي في منطقة الشرق األوسط...

تحت رعاية

9 – 12 ربـيع الـثـاني 1445هـ
الموافق 23 – 26 أكـتوبـر 2023م

مـركز الرياض الدولي للمـؤتمرات والمعارض
الريــــاض – المملكـة العربـية السـعـوديـة

المعـــرض والمــؤتمـر التجاري الدولي األربعون 
يشمل : تقنيات الزراعة، األغذية الزراعية والعضوية ، الدواجن ، 
الماشية واأللبان ، المطاحن واألعالف ، اإلستزراع المائي ، تجهيز 

األغذية والتغليف ، صحة الحيوان والخدمات البيطرية

٤٠

المنظمون :

معرض دولي معتمد من :



يّعد المعرض الزراعي السعودي في دورته األربعون أكبر معرض 
زراعي في المنطقة محققًا نجاًحا مستداًما غير مسبوق..

ندعوكم لالنضمام إلى أكبر تجمع لرواد قطاع الزراعة وصّناع القرار تحت 
سقف واحد ...

ُيقام المعرض الزراعي السعودي تحت رعاية وزارة 
البيئة والمياه والزراعة السعودية.

يوّفر المعرض وفعالياته منصة مثالية للتعاون على نطاق واسع بين 
في  المشاركين  والدوليين  المحليين  األعمال  وقادة  المزارع  مالك 

تطوير القطاع وتنميته

من 23 إلى 26 أكتوبر 2023
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

زراعية  فعالية  أكبر  السعودي  الزراعي  المعرض  من   40 الدورة  تّعد 
للتعاون بين المؤسسات التجارية في المنطقة. يتخلله عرض احدث 
الرائدة بهدف  المنتجات  التقنيات المتطورة واالبتكارات إضافة الى 

لتلبية احتياجات القطاعات عالية النمو.

الدواجنالماشية واأللبانالمطاحن، األعالف وصحة الحيوان

المعرض التجاري الدولي الخامس الستزراع 
األحياء المائية.

المعرض التجاري الدولي الحادي عشر 
لتصنيع وتغليف المواد الغذائية.

المعرض التجاري الدولي الثامن والعشرون
لألغذية الزراعية واألغذية العضوية 

والمكونات والتقنيات الغذائية.

المعرض الزراعي السعودي فعالية متعددة القطاعات تتضّمن :



يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي 
اإلجمالي للسعودية بنسبة 7.6%، وهو أسرع نمو منذ 

ما يقرب من عقد من الزمان
وتّعد الرياض مركزًا ألكبر سوق إقليمي، ويشهد قطاع الزراعة فيها معدالت 

نمو غير مسبوقة ...

القطاع الزراعي مساهم رئيسي 
في الناتج المحلي اإلجمالي ...

يّعد قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية من أهم القطاعات إسهامًا 
في تنمية االقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية وتحقيق 
أهداف رؤية 2030، ولهما دور كبير في تحقيق األمن الغذائي. حيث 

بلغت المساهمة الزراعية في الناتج المحلي 
اإلجمالي حوالي 19.37 مليار دوالر في عام 2022.

توّسع كبير في عدة قطاعات 
خالل السنوات الخمس الماضية ...

قفز إنتاج االستزراع المائي بنسبة 183٪ من 30 ألف طن إلى 85 ألف طن.   •

نمو إنتاج الدجاج الالحم خالل الفترة نفسها، إلى أكثر من ٪60     •
من الطلب المحلي.  

نمو إنتاج البيوت الزراعية المحمية بنسبة 58٪ من 257 ألف     •
طن إلى حوالي 407 ألف طن.  

نمو زراعة األغذية العضوية بنسبة 18٪ لتصل إلى 52.800 طن    •
خالل الفترة نفسها.  

بلغ النمو المرتفع للناتج المحلي 
اإلجمالي الزراعي نحو 19.37 مليار دوالر  

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة 
عن عدد كبير من المبادرات بغرض 
تسريع تحقيق أهداف رؤية 2٠3٠



18,224
sqm Exhibition Space

257
Exhibitors

09
Country Pavilions

31
Participating Countries

21,027
Visitors

المعرض الزراعي السعودي 2022 – التقرير الختامي

حطم المعرض بدورته التاسعة والثالثون، التي عقدت في الفترة من 17 إلى 
2٠  أكتوبر 2٠22، جميع األرقام القياسية في مشاركة العارضين والزوار مثبًتا 

بجدارة أنه المعرض التجاري الزراعي الرائد إقليمًيا...

إضافًة إلى 32٠ عارًضا دولًيا من 1٤ دولة شاركوا في أجنحة شركاء محليين ...

أكبر معرض زراعي في المنطقة يسجل أرقاًما قياسية جديدة في مشاركة 
العارضين والزوار

شّكل المعرض أكبر تجمع لرواد الصناعات الزراعية من 
زراعي  مركز  أكبر  في  والعالم،  المملكة  أنحاء  جميع 

نمًوا في المنطقة.
إفتتح المعرض التجاري أصحاب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة 
يرافقه وزير  معالي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي 
االستثمار معالي المهندس خالد الفالح، بعد مشاركتهم في أعمال 
منتدى وزارة البيئة والمياه والزراعة الذي عقد بالتزامن مع جلستهم 
الساعية  المملكة  مبادرات  على  التركيز   فيها  تم  التي  الوزارية 
الزوار  و  العـــــارضــــــين  من  المشــــاركين  بحضور  القــطاع.  هــذا  لتنمية 
للجلســـــــة اإلفـــتتاحية لمنــــتدى االعــمال الزراعي حيث تم اســــتعراض 
أحدث نسب النمو للقطاعات المختلفة في المملكة. و الذي نوقش 
خالله دور ومبادرات المعنيين في مجال األغذية الزراعية فيما يتعلق 

بمستقبل األمن الغذائي واستدامته.

استقطبت الدورة التاسعة والثالثون 
من المعرض الزراعي السعـودي، أهم 
رّواد القــطــاع الزراعي من المــمـلـكـة 

والعـــــالم. حـيث عـرضـــت التقــنـيات 
الحديثة، وعزّزت حلول األمن الغذائي 

والزراعة المســـــتـدامــة، فـضــاًل عن 
الهندسة المتطورة واالبتكارات



المعروضات تشمل: 
الزراعة 

نظم إدارة الزراعة  •
الزراعة العمودية   •

الزراعة في البيوت المحمية  •
األعالف والمكمالت الغذائية  •

إنتاج البذور  •
معدات تنسيق الحدائق والري  •

األدوات والمعدات الزراعية  •
تقنيات الري  •

األسمدة والمبيدات  •
تقنيات البستنة  •

الهندسة الزراعية واالستشارات  •
المشاتل وحماية المحاصيل  •

الزراعة العضوية  •
علم الوراثة  •

تقنيات الصحة الحيوانية الحديثة  •
معّدات المختبرات  •

مراقبة الجودة  •
طائرات زراعية بدون طيار )تصوير وإجراء التحليالت(  •

األغذية الزراعية والعضوية 
األغذية الطازجة والمجفّفة والمعلّبة  •
منتجات اللحوم والدواجن واألسماك  •

الحليب ومعالجة وإنتاج األلبان  •
معالجة وإنتاج العصائر  •

تنقية وتعبئة المياه   •
خطوط اإلنتاج والمرافق والخدمات اللوجستية  •

معدات وخدمات االغذية المبّردة والمجّمدة  •
تجهيزات ومعدات نقاط العرض والبيع  •

العسل والتمور  •
المنتجات والمكونات والتقنيات الغذائية  •

منتجات المخابز  •
الحلويات والشوكوالتة والتمور  •

المأكوالت واألغذية السريعة  •
األغذية الطازجة والمجففة والمعّلبة  •

االغذية المبّردة والمجّمدة  •
األغذية الطازجة والعضوية  •

معدات عرض وتجهيز األغذية  •
عصائر طبيعية  •

الدواجن 
أجهزة ومعدات تربية الدواجن  •

إنتاج وتصنيع الدواجن  •
أعالف الدواجن ومنتجات المحافظة على صحتها  •

أجهزة ومعدات تغذية الدواجن  •
تفريخ وحضانة الدواجن  •

معدات تجهيز وتحميل ومناولة البيض  •
تقنيات التجفيف  •

الصوامع ومعدات تصنيع األعالف للدواجن  •
تقنيات األتمتة   •

تقنيات إنتاج األعالف، المعدات المساعدة وتقنيات    •
معدات المختبرات للدواجن  

تقنيات التخزين  •
تقنيات الطحن  •

إنتاج العلف وعلب التروس \ تقنيات النقل  •
تقنية الطاقة األحيائية   •

تقنيات إضافة وتغليف العلف  •
برامج تربية الدواجن  •

الماشية واأللبان  
شركات التغذية الحيوانية  •

اآلالت و المعدات لتصنيع األلبان  •
مصّنعي آالت الحلب  •

مصّنعي خزانات تخزين الحليب  •
أجهزة فحص الحليب وإدارة الجودة  •

مصّنعي المعدات  •
أعالف الماشية ومنتجات المحافظة على صحتها  •

أجهزة ومعدات تغذية الماشية  •
منتجات حضانة صغار الماشية   •

  تجهيز وتغليف األغذية 
إنتاج وتصنيع األغذية  •

أجهزة ومعدات التعبئة والتغليف   •
حفظ وتعليب األغذية  •

معدات المخابز  •
آالت التعبئة والتغليف   •
تقنيات التبريد الصناعي  •

مستلزمات ومعدات ومواد التعبئة والتغليف  •
معدات إنتاج األلبان  •

معدات وخدمات األطعمة المبّردة والمجّمدة  •
معدات تغليف التمور  •
معدات تجهيز األغذية  •

معدات صناعية للتعبئة والتغليف  •
معدات تغليف المنتجات االستهالكية  •
تقنيات حفظ وتغليف المواد الغذائية  •

معدات التبريد والتخزين اآلمن  •
عرض وتقديم معدات نقاط البيع  •

  تربية األحياء المائية 
أجهزة ومعدات اإلستزراع المائي  •

لوازم تربية األحياء المائية  •
مرافق وخدمات اإلستزراع المائي  •

طائرات زراعية بدون طيار )تصوير وإجراء التحليالت(  •
أتمتة الزراعة والمزارع  •

مصائد األسماك ومنتجات المأكوالت البحرية  •
الخدمات اللوجستية لالستزراع المائي  •

أنظمة التغذية  •
الرافعات البحرية  •

تقنيات وحلول التغذية الحديثة   •
القوارب المتخصّصة  •

مضخات األسماك المائية  •
روبوتات الزراعة المائية وأجهزة االستشعار المائية     •

وكاميرات المراقبة
أنظمة الفلترة وإنتاج األكسجين  •

أقفاص من الشبك لتربية األحياء المائية  •
برنامج إدارة االستزراع المائي  •

أنظمة تفريخ وتربية األحياء البحرية وعلم الوراثة  •
معدات وتقنيات النقل الحديثة  •

خدمات صحة األسماك واللقاحات  •
تقنيات توليد الطاقة وتقنيات حصاد األعالف وتقنية    •

االستزراع السمكي  

البيطرة
معدات التربية والذكاء االصطناعي وغيرها من     •

األجهزة البيطرية  
أجهزة تشخيص األمراض  •

األدوية البيطرية المستحضرات الصيدالنية  •
األجهزة والمستلزمات البيطرية والمخبرية  •

المكونات والمنتجات الصيدالنية  •



تبلغ قيمة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي 
اإلجمالي للمملكة  19٬37 مليار دوالر  ...

تشهد القطاعات الفرعية المتعددة نمًوا سريًعا، بما في ذلك قطاعات 
األغذية الزراعية والدواجن والثروة الحيوانية والمطاحن وصحة وتغذية 

الحيوانات ومنتجات األلبان وتربية األحياء المائية وتجهيز األغذية وتغليفها 
وأحدث التقنيات الزراعية...

دوالر  مليار   4.30 للدواجن  السوقية  القيمة  بلغت 
أميركي في عام 2022...

بلغ سوق لحوم الدواجن في المملكة العربية السعودية 4.30 مليار 
نمو  معدل  يسّجل  أن  المتوقع  ومن   2022 عام  في  أميركي  دوالر 
سنوي مرّكب قدره 1.64٪ ليصل إلى 4.74 مليار دوالر أميركي بحلول 
الفترة  مليار دوالر في   4.5 المملكة الستثمار  وتخّطط   .2028 العام 
الدواجن  سوق  ينمو  أن  المتوقع  من  أنه  كما   .2025  –  2023 بين 

المحلي بنسبة 3.47٪ من عام 2022 حتى عام 2025.

مليون   201.80 إلى  البيطري  القطاع  سوق  وصول 
دوالر أميركي بحلول عام 2027...

والخدمات  للمرافق  المستمر  التحسين  إلى  المملكة  سياسة  تحث 
والقوى العاملة البيطــــرية. وتشمل المــــبادرات افـــتتاح مســــتـشـــفى 
بيطري لإلبل في منطقة القصيم. ومن المتوقع أن تتوّسع الخدمات 
البيطرية لتشـــمل مجــموعة كاملة من الخـــــدمات األســـاســــية التي 

يحتاجها قطاع الزراعة

مليار   5.2 الحيوانية  للثروة  السوقية  القيمة  بلغت 
دوالر أميركي...

بقيمة  الحيوانية  والمنتجات  المواشي  من  المملكة  واردات  تقّدر 
تبلغ  الذي  العودي،  الدواجن  5.2 مليار دوالر أميركي. وشهد قطاع 
قيمته 1.17 مليار دوالر أميركي، نمًوا كبيًرا في اإلنتاج خالل السنوات 

األخيرة. ويستمر سوق الدواجن المحلي في النمو وبسرعة.

أميركي  مليار دوالر   3.36 إلى  األعالف  وصول سوق 
بحلول عام 2024...

العربية  المملكة  في  الحيواني  العلف  سوق  ينمو  أن  المتوقع  من 
دوالر  مليار   3.36 السوق  حجم  ليبلغ   ٪5.93 بمعدل  السعودية 
أميركي. وتّعد المملكة من أسرع أسواق األعالف نمًوا في منطقة 

الشرق األوسط.



المملكة العربية السعودية األكبر إنفاقًا على توسيع 
قطاع الزراعة وزيادة إنتاج الغذاء في الشرق األوسط ...

تستثمر  المملكة 24.26 مليار دوالر في إنتاج الغذاء 
محلًيا

قابلة  السعودية  العربية  المملكة  في  األغذية  تجهيز  صناعة  تعتبر 
ألحدث  المملكة  وترّوج  القريب.  المستقبل  في  كبير  بمعدل  للنمو 
التقنيات الزراعية، بما في ذلك الزراعة العمودية التي تتضمن الزراعة 
في بيئة خاضعة للرقابة. حيث أصبحت المملكة سوًقا واعًدا للجيل 
الزراعة  مثل  الزراعية  والتقنيات  والهندسة  المعرفة  من  القادم 
المائية، النظام الغذائي المائي، الطائرات بدون طيار والزراعة اآللية. 
على  سيحصل  القطاع  أن  والتخطيط  االقتصاد  وزارة  أعلنت  وقد 

استثمارات بقيمة 24.26 مليار دوالر.

تقدر قيمة اإلنتاج الزراعي والبيوت المحمية بحوالي 
12.88 مليار دوالر  

تقوم المملكة العربية السعودية بتحديث قطاعها الزراعي. ويؤدي 
الزراعة  زيادة  الطلب على  ارتفاع  إلى  الدخل  وارتفاع  السكاني  النمو 
واإلنتاج في البيوت المحمية بالقرب من المراكز الحضرية. كما يجري 
للبيوت  وتقنيات  مبتكرة  وتقنيات  جديدة  استثمارات  عن  البحث 
وسالمة  والموثوقية  والجودة  اإلنتاجية  تحسين  أجل  من  المحمية 

الغذاء.

من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات 
الغذائية في المملكة العربية 

السعودية من 1٤.16 مليار دوالر 
أميركي في عام 2٠22 إلى 3٠.٤7 مليار 

دوالر أميركي في عام 2٠29، مما 
ُيظهر معدل نمو سنوي مّركب بقيمة 

11.57 خالل الفترة 2٠29-2٠22.

تشهد القطاعات الغذائية المتنوعة بما فيها تجهيز األغذية 
والمياه المعبأة والثروة الحيوانية والدواجن وتربية األحياء المائية 

والتقنيات الزراعية نمًوا سريًعا ومتزايدًا...



فرص استثمارية بمليارات الدوالرات 
في القطاع الزراعي في المملكة...

وتشمل القطاعات الفرعية عالية النمو:
تربية األحياء المائية، والزراعة العضوية، والعسل، والتمور، 

وتجهيز وتعبئة وتغليف األغذية...

تبلغ قيمة تصنيع وتغليف األغذية 
في المملكة 21.7 مليار دوالر...

من  واسعة  مجموعة  السعودي  األغــــــذية  تغليف  معـــرض  يقدم 
والخدمات  اآلالت  وموزعي  مصّنعي  من  والتقنيات  المعدات 
الضرورية لتجهيز وإنتاج وتعبئة األغذية، باإلضافة إلى عروضات نقاط 
المملكة  في  والمشروبات  األغذية  سوق  ويّعد  المتاجر.  في  البيع 

العربية السعودية األكبر واألكثر جاذبية في الشرق األوسط.

تبلغ القيمة السوقية لقطاع المياه المعبأة 2.46 
مليار دوالر أميركي ومرّشحة لتنمو بمعدل نمو 

سنوي مرّكب بنسبة %6.7...
يشهد سوق المياه المعبأة للشرب في المملكة العربية السعودية 
نمًوا سريًعا. وتّعد المملكة أكبر مستهلك للمياه المعبأة في الشرق 
مجلس  دول  في  المعبأة  المياه  مصانع  من   ٪52 وفيها  األوسط 
في  المعبأة  للمياه  السوقية  القيمة  بلغت  وقد  الخليجي.  التعاون 
المملكة العربية السعودية حوالي 2,462 مليون دوالر. ومن المتوقع 
 2028-2023 من  المتوقعة  الفترة  في  السوق  هذا  ينمو  أن  أيضا 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7٪ ليصل إلى ما يقرب من 3,658 

مليون دوالر بحلول عام 2027. 

إستثمارات بقيمة 4 مليارات دوالر أميركي في 
مصائد األسماك وتربية األحياء المائية. 

من المتوقع أن يسّجل سوق مصائد األسماك وتربية األحياء المائية 
في المملكة، مدفوًعا بالطلب المتزايد باستمرار محلًيا ودولًيا، معدل 

نمو سنوي مرّكب بنسبة 4.1٪ خالل الفترة 2020 – 2025.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج االستزراع المائي السعودي إلى 970.000 
 4 المملكة خططت الستثمار  أن  2029. كما  عام  بحلول  طن سنويا 

مليارات دوالر أميركي لتحديث اإلنتاج وتعزيزه بشكل كبير.

تهدف قطاعات الزراعة العضوية والعسل والتمور 
إلى تحقيق زيادة بنسبة %300...

الزراعي  اإلنتاج  لزيادة  هدًفا  والزراعة  والمياه  البيئة  وزارة  حدّدت 
العضـــــوي بنسبة 300٪ في ضوء اإلقبال الكـــــبير للمســــتهلك على 

األغذية العضوية والعسل والتمور.

وذلك  القرار  صانعي  قبل  من  إضافي  باهتمام  العسل  إنتاج  يحظى 
النحل في المملكة بما يتماشى مع خطة  تربية  بهدف تعزيز ثقافة 
تقديم  على  النحل  مربي  وتشجيع  السوق  لتنويع   »2030 »رؤية 



أحدث التقنيات والحلول الزراعية 
في المعرض الزراعي السعودي 2023...

تّعد الطائرات بدون طيار والتصوير الجوي 
من بين أحدث التقنيات المطلوبة لتطوير القطاع 

الزراعي السعودي...
تّعد الطائرات بدون طيار من بين أحدث التقنيات التي من المتوقع 
رئيسًيا  دوًرا  تلعب  حيث  الزراعي.  القطاع  على  كبير  بشكل  تؤّثر  أن 
في رسم خرائط المزارع ومراقبة صحة المحاصيل من الجو، ودراسة 
من  وغيرها  التفتيش  إلى  باإلضافة  المحاصيل،  ورش  التربة  وتقييم 

االستخدامات الزراعية. 

المستمر  اإلشراف  مثاًل  تشمل  كبيرة  مسؤولية  مع  الزراعة  يرافق 
مرض.  بأي  إصابتها  وعدم  صحيح  بشكل  المحاصيل  نمو  لضمان 
وقد استخدم المزارعون طائرات بدون طيار لتحّلق فوق المحاصيل 
سيسّهل  جهته  من  والمعرض  لتحليلها.  والبيانات  الصور  وتلتقط 
األنشطة  من  التخفيف  شأنها  من  التي  التقنيات  أحدث  استكشاف 
الزراعية التي تستلزم عمالة كثيفة وتسريع عملية المراقبة الضرورية 

لنجاح اإلنتاج بفعالية.

عرض للروبوتات الزراعية في المعرض والتي تلعب 
دوًرا متزايًدا في البيوت المحمية الحديثة...

أنحاء  جميع  في  المحمية  البيوت  إلى  الزراعية  الروبوتات  دخلت 
العالم فهي باتت مسؤولة عن رش وزراعة وتعبئة الفاكهة والخضار 

المزروعة في بيئات البيوت المحمية. 

الحديثة  المحمية  البيوت  في  الروبوتات  وابتكارات  تقنيات  وتتوّسع 
المهرة  الشباب  وجذب  العمالة  وتقليل  اإلنتاجية  لزيادة  المصممة 

إلى هذا القطاع.

تعمل أجهزة اإلستشعار والبرامج والتطبيقات 
الزراعية على تعزيز التخطيط والرقابة من أجل زراعة 

خاضعة للرقابة ذات كفاءة وانتاجية...
أحدث  بين  من  اآلفات  ومكافحة  والرطوبة  التربة  أحوال  تعتبر 
المعلومات الحيوية التي يمكن الحصول عليها عبر أجهزة االستشعار 
مالك  لدعم  المعلومات  بمعالجة  المتعلقة  الزراعية  والتطبيقات 
والتعرف  مزارعهم  ومراقبة  خططهم  توسيع  في  الراغبين  المزارع 
على المخاطر التي قد تصيب محاصيلهم قبل أن يقع الضّرر كوسيلة 

لتجنبه أو الحد منه. 



SCAN ME!

لحجز مساحتك يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للفعالية:
www.saudi-agriculture.com

www.recexpo.com

اإلتحاد  في  عضو  بكونها  الرياض  معارض  شركة  تفخر 
اعتراف  بمثابة  هي  العضوية  هذه  للمعارض.  الدولي 
في  المتبعة  الدولية  للمعايير  جودة  وشهادة  دولي 
تنظيم  عند  بانتظام  فيها  التدقيق  يتم  والتي  الشركة 

المعارض والفعاليات التجارية.

من  عاًما   40 من  أكثر  الرياض  معارض  شركة  تمتلك 
الخبرة في تنفيذ أنجح المعارض والفعاليات التجارية في 
المملكة. ويلتزم فريق متخّصص ومحترف بصحة العميل 

وراحته ونجاحه.
من  أكثر  مع  بالشراكة  محلية:  وقدرات  عالمية  خبرات 
رائدة،  دولة   50 من  أكثر  من  وصناعية  تجارية  هيئة   120
حتى  ناجحة  فعالية   450 الرياض  معارض  شركة  نفّذت 
اآلن. وتضع الشركة إمكاناتها من خبرات عالمية وقدرات 
إلى  كالوصول  أهدافك  لتحقيق  خدمتك  في  محلية 
وتوسيع  القرار  وأصحاب  والموزعين  والتجار  المشترين 
مبيعاتك في المنطقة أو عالمًيا. أكثر 4 عقود من الخبرة 

والعالقات نضعها في خدمتك.

المكان

 )RICEC( والمعارض  للمؤتمرات  الدولي  الرياض  مركز 
المصككة  والمعارض  المؤتمرات  مرافق  أحدث  هو 
وخدماتها  منتجاتها  عرض  على  الشركات  لمساعدة 
احتياجاتك  تلبي  المركز قاعات متخصصة  لدى  وقدراتها. 
اجتماعات  وأماكن  العمل  وورش  للمؤتمرات  اإلضافية 

كبار الشخصيات.

لمزيد من المعلومات:
الرياض، المملكة العربية السعودية

هاتف : 920024020 - 11 4979321  966+
فاكس : 5612 229 11 966+

info@saudi-agriculture.com

UFI المنظمون :حدث دولي معتمد من



 تعّرف على رّواد
 الصناعة في أكبر

 معرض زراعي متعدد
 القطاعات في

الشرق األوسط



لحجز مساحتك يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
www.saudi-agriculture.com

www.recexpo.com

SCAN ME!

Under the Patronage of

الفرصة المثالية للعودة المرنة والمستدامة إلى ريادتك في السوق وتوسيع نطاق عملك في قلب 
أكبر سوق في الشرق األوسط... 

خطط مبكًرا... إتصل بنا.... نحن هنا للمساعدة...

أو اتصل بنا: 

الرياض - المملكة العربية السعودية
هاتف: 920024020 - فاكس: 2295612 11 966+

info@recexpo.com : بريد الكتروني


