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بسم الله الرحمن الرحيم

و  المعارض  رائدة في صناعة  كشركة  مكانتها  الدولية  الظهران  معارض  رسخت شركة  عقود،  ثالثة  طوال 
الفعاليات في المملكة العربية السعودية، وعملت بحرص على بناء الثقة والترابط مع مجتمعها عبر إستضافة 

وتنظيم وتنفيذ معارض و فعاليات تلبي تطلعات المنطقة إقتصاديًا وإجتماعيًا وثقافيا.

ولقد تمكنت الشركة بفضل الله خالل العام المنصرم الوصول إلى شرائح إقتصادية وإجتماعية أوسع وذلك 
بمواكبة التغيرات في البيئة المحيطة وتسخير كافة إمكاناتنا المادية والبشرية بالشكل األمثل، وإعتمادنا على 
كوننا أحد أكبر المنظمين للمعارض والفعاليات في المنطقة يمتلك مركز متكامل للتجهيزات يدار بمهارات 
هندسية قادرة على عكس الرؤى الخالقة وتجسيدها على أرض الواقع، حيث تمكنا من مضاعفة عدد المعارض 
التي تقام سنويًا من 12 إلى 23 فعالية خالل العام الماضي حضرها أكثر من 620 ألف زائر، كما ساهمت 
الشركة في دعم عددًا من المعارض والفعاليات المجتمعية والخيرية إنطالقا من إيمانها بمسؤوليتها اتجاه 

مجتمعها ولما تتركه هذه الفعاليات من أثر إيجابي في المجتمع. 
 

إننا نتطلع أن نكون واجهة مشرقة للمنطقة و نعمل على تحقيق هذا الهدف في السنتين القادمتين من خالل 
تنفيذ برنامج متكامل يعنى بتطوير منظومة عمل الشركة وإعادة هيكلة بنيتها التحتية من مباني و قاعات.     

 
ختامًا يسعدني أن أضع بين أيديكم إنجازات الشركة في عام 2016 م والتي تحققت بجهود كافة منسوبيها 

و بالتعاون مع شركاؤنا من مختلف الجهات و القطاعات.

كلمة الرئيس التنفيذي 

 "نتطلع بأن نكون واجهة مشرقة للمنطقة"  
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عبد الرحمن بن ابراهيم الجالل
الرئيس التنفيذي

والله الموفق،،

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عبدالله بن عبداللطيف الفوزان 
رئيس مجلس االدارة

بسم الله الرحمن الرحيم 
 

يسر مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية أن يقدم التقرير السنوي للعام المالي المنتهي 
في 31 ديسمبر 2016م  الذي يستعرض مسيرة الشركة وأبرز إنجازاتها وأنشطتها في مجال صناعة 

المعارض والمؤتمرات.
 

تعد شركة معارض الظهران " الرائدة في مجال صناعة المعارض والخدمات المساندة " من أوائل 
الشركات السعودية التي أطلقت خدمة المعارض والمؤتمرات واستطاعت بحمد الله السير بخطى 

ثابتة منذ التأسيس على مدى ثالثة عقود والذي مكنها من المحافظة على نمو إيراداتها وأرباحها.
وقد نجحت الشركة بفضل الله في عام  2016 من تنظيم واستضافة عدد (23) معرضًا رغم الظروف 
بالمنطقة، وعملت بخطط مدروسة على تطوير مرافق  الذي يعصف  العالمية والركود االقتصادي 
الشركة وكذلك اإلستثمار المستمر في بناء المجتمع والمشاركات الخيرية حيث تمت المساهمة في 
عدد (3) فعاليات لجهات خيرية ومجتمعية ولعل من أهم ما نحرص عليه بأن تكون معارض الظهران 
أنموذجًا لشركات المعارض السعودية من خالل العضويات في المنظمات العالمية المتخصصة، 
ومن أهمها عضويتنا في اإلتحاد الدولي للمعارض (UFI) و العضوية في الجمعية الدولية للمعارض 
والفعاليات (IAEE)، ونأمل من ذلك أن يزيد من المهنية واإلحترافية لعمل الشركة واإلرتقاء بها حسب 

المعايير الدولية.

وحرصًا منا إلستشراق مستقبل افضل للشركة من خالل التدريب إلعداد جيل مؤهل إلكمال مسيرة 
بالمساهمة في رأس مال "الشركة  المملكة، فقد قمنا  الهام والداعم إلقتصاد  القطاع  نمو هذا 
المتخصصة  األولى  السعودية  الشركة  تعد  والتي  والمؤتمرات"  للمعارض  السعودية  االكاديمية 

في هذا المجال.

كما نعمل على تطوير مركز المعارض وذلك من خالل التجديد الكامل لواجهة المركز والمداخل والمرافق 
الخارجية، وتجديد أسقف صاالت المركز، بما يتواكب مع التطور الحضاري للمنطقة. 

في الختام نؤكد بأن هذا لم يكن ليتحقق بدون وجود طاقم عمل مهني وذوي كفاءات عالية ولهم 
الشكر على ما تم إنجازه، ويسر مجلس إدارة الشركة أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو 
الملكي أمير المنطقة الشرقية لدعمه ومساندته لنشاط الشركة، كما نشكر جميع الجهات الرسمية 
في المملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل والمستمر، متمنين من الله العلي القدير أن 

يوفقنا في نماء الشركة ونجاحها . 

 "التجديد لمواكبة التطور الحضاري"
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والله ولي التوفيق ،،
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الريادة في قطاع المعارض والفعاليات 

الرؤية

تمكين وتشجيع تبادل المعرفة الواسعة واألفكار بين الناس 
وذلك بتوفير المكان والفرص والخدمات المطلوبة  

الرسالة

اإلهتمام – اإللتزام – الشغف – اإلحترام – المصداقية 

القيم

التقرير السنوي 2016 12

تأسست شركة معارض الظهران الدولية  عام  1985 م بمساهمة مجموعة من النخب 

اإلقتصادية ورجال األعمال والشركات، وتم تشييد مرافقها على مساحة 300,000 متر 

مربع، تقع في موقع مميز يتوسط مدن المنطقة الشرقية حيث يمكن الوصول إليها 

بسهولة ويصلها مع محافظات المنطقة الشرقية ومطار الملك فهد الدولي.

تعتبر شركة معارض الظهران الدولية إحدى أكبر شركات المعارض في المملكة حيث 

تعمل كشركة تنظيم معارض تمتلك مركزًا حديثًا للمعارض والمؤتمرات ومجهز بأحدث 

المعدات والكوادر الفنية لتقديم خدمات التجهيزات والتصاميم على أعلى المستويات، 

تضم مرافقها صاالت عرض بمواصفات عالمية ومرافق أخرى داعمة لصناعة المعارض 

وإلقامة المناسبات واإلحتفاالت والمؤتمرات، وتجهيزات وتصاميم منصات العرض 

بمواصفات عالمية.

المتخصصة في مجاالت مختلفة ومنها  المعارض  العديد من  بتنظيم  الشركة  تقوم 

معرض البترول والغاز، ومعرض المياه والكهرباء، ومعرض البتروكيماويات، ومعرض 

البناء واإلنشاء، ومعرض النقل والتخزين، ومعرض األمن والسالمة، ومعرض القوات 

التالية  الصفحات  وفي  البحرية،  الخدمات  ومعرض  الغيار،  وقطع  للمواد  المسلحة 

إستعراض شامل ألداء الشركة من أنشطة وبرامج تم تنفيذها خالل عام 2016 سعينا 

من خاللها تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها.

المقدمة
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نبذة عن الشركة   
(الظهران  الدولية  الظهران  معارض  شركة 
واحدة  وتعتبر  مقفلة  مساهمة  شركة  أكسبو) 
من أكبر شركات المعارض في المملكة العربية 
عاما   32 قبل  تأسيسها  ومنذ  السعودية. 
إحتلت موقعها كشركة رائدة في مجال صناعة 
حيث  المنطقة.  في  والفعاليات  المعارض 
والفعاليات  المعارض  دعم صناعة  على  تعمل 
والضيوف  لعمالئها  األسواق  فتح  طريق  عن 
وأثناء  قبل  المتكاملة  الحلول  وتقديم  والزوار 

وبعد كل حدث.

مجال  في  متكاملة  خدمات  الشركة  وتقدم 
ويقام  وتجهيزها  والفعاليات  المعارض  تنظيم 
الفعاليات  من  العديد  الشركة  مركز  في 

منها  مختلفة  قطاعات  في  تتمثل  والمعارض 
البناء واإلنشاء، المياه والكهرباء وتوليد الطاقة، 
البترول والغاز، الشحن والنقل والتخزين، العقار 
واإلسكان، البتروكيماويات والبالستيك، األثاث 
فرص  والسالمة،  األمن  الداخلي،  والتصميم 
من  العديد  إلى  باإلضافة  والتوظيف،  العمل 

القطاعات األخرى.

تعمل الظهران أكسبو على ثالثة مجاالت ضمن  صناعة المعارض والفعاليات وهذه المجاالت 
هي: اإلستضافة - التنظيم – التجهيز.    

أقسام الشركة

تنظيم المعارض مركز المعارض 
تجهيز و تنفيذ والفعاليات

المعارض والفاعليات



17التقرير السنوي 2016

مركز المعارض 
• في مركز معارض الظهران الدولي توجد المساحات والمرافق والخبرات الالزمة لضمان نجاح أي معرض أو 
فعالية تقام في المركز، إن كان معرض كبير أو فعالية صغيرة أو حتى مناسبة خاصة فالمركز جاهز لتوفير 
المكان المناسب. حيث يمكن تحويل أي من المساحات الموجودة لتتناسب واإلحتياجات المطلوبة ألي فعالية 

وذلك بواسطة الموظفين والفنيين ذوي الخبرة العالية لتقديم كل اإلحتياجات الضرورية إلنجاح المناسبة.
• تبلغ مساحة المركز أكثر من 100,000 م²

• يوجد صالتي عرض تزيد مساحتيهما عن 7,200 م²
• ساحات للعرض الخارجي تصل الى 25,000 م²
• قاعة متعددة اإلستخدامات مساحتها 1,000 م²

• قاعات لكبار الشخصيات وقاعات إجتماعات ومركز رجال األعمال ومسجد وحدائق ومواقف للسيارات

تطبيقًا للتوجه بتقديم باقة متكاملة من الخدمات عالمية المستوى، قامت شركة معارض الظهران الدولية 
الخدمات  وكامل  اآللية،  االنتاج  خطوط  االنتاج،  فنيو  المشاريع،  مدراء  المصممين،  من  متكامل  فريق  ببناء 
اللوجستية لتقدم خدمات تتماشى وتدعم أعلى متطلبات صناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة. مع 

اإلستفادة المستمرة من التراكم المعرفي والخبرة الممتدة ألكثر من ثالثين عامًا.
 

يغطي الفريق كامل متطلبات الصناعة مع التركيز على:
• تصميم وتنفيذ أجنحة المعارض والديكورات

• تصميم وتنفيذ المخططات المتكاملة للفعاليات من منطلق بناء التجربة
• الخدمات اللوجستية المتكاملة

• تأجير التجهيزات المساندة 

تنظيم المعارض والفعاليات
• تنظيم المعارض والفعاليات المتخصصة هو أحد النشاطات الرئيسية لشركة معارض الظهران الدولية، سواء 
أقيم المعرض في مقر الشركة أو في أي مقر إستراتيجي آخر. وقد قامت الشركة بتعيين فريق من الخبراء 
والمختصين في تنظيم المعارض وفقا لمنهجية الشركة لغرض تنظيم المعارض المتخصصة المحلية منها 

والعالمية على أعلى مستويات.
والسياسة  البرامج  والتخطيط ووضع  اإلدارية  اإلستشارات  خدمة  الدولية  الظهران  معارض  تقدم شركة   •
أنحاء  جميع  في  متاحة  الخدمات  وهذه  األخرى.  اإلدارات  ومساعدة  والتدريب  اإلحتياجات  وتقييم  العامة 

البالد لمساعدة الشركات والمنظمات لتنظيم مشاريعهم بفعالية تامة.
• تفتخر الشركة بإهتمامها بأدق التفاصيل وتنظيم المعارض والفعاليات بجودة عالية، وضمان جودة ونجاح أي 

معرض أو فعالية تعمل الشركة عليها جنبا إلى جنب مع شركائها. 

تصميم وتنفيذ المعارض والفعاليات

رأس المال البشري
المعارض  وتجهيز  وتسويق  تنظيم  في  عالية  خبرة  ذو  إداري  فريق  الدولية  الظهران  معارض  شركة  لدى 
والفعاليات، وكل فرد من فريق العمل يمتلك خبرات متعددة تمكن  الشركة من تقديم تجربة مفيدة لعمالئها.

كما تهتم الشركة بتوطين الوظائف ورفع كفاءات الموظفين السعوديين وتدريبهم من خالل برامج متخصصة 
تمكنهم من شغل المناصب القيادية، كما أن  شركة معارض الظهران تقع ضمن النطاق األخضر المرتفع بنسبة 

توطين 35.5 %.

التقرير السنوي 2016 16
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المسؤولية االجتماعية
تسعى الشركة إلى تعزيز دورها المجتمعي في المنطقة من خالل دعمها للفعاليات والمعارض المجتمعية 
والخيرية، ومن منطلق إيمانها لما لهذه الفعاليات من أهمية في تنمية المجتمع قامت الشركة بدعم العديد 

من المبادرات خالل العام المنصرم والتي حققت نجاحات وأصداء واسعة ومن هذه المبادرات:
• معرض قافلة الخير

• معرض فتاة الخليج (جمعية فتاة الخليج الخيرية)
• يوم الدفاع المدني

• مهرجان حكايا مسك (جمعية مسك الخيرية)
• تنفيذ عدد من األجنحة للجهات الحكومية في معارض مختلفة

 

التحالفات والشراكة
المعنية وإقامة  لتطوير وتوسيع عالقاتها مع جميع األطراف  دائما  الدولية  الظهران  تتطلع شركة معارض 

تحالفات وشراكات أخرى إلقامة المزيد من المعارض والفعاليات بمستوى راقي يلبي حاجات المنطقة. 

ترتبط شركة معارض الظهران الدولية بالعديد من التحالفات اإلستراتيجية والشراكة الطويلة األجل مع شركات 
حاليًا  تقام  التي  المعارض  تشمل  التحالفات  وهذه  ومحلية،  دولية  وفعاليات  معارض  تنظيم  ومؤسسات 
باإلضافة إلى المعارض الجديدة المخطط لها مستقبًال. حيث أتاحت الشركة العديد من الفرص لجهات خارجية 

لتنظيم معارض وملتقيات على أرضها خالل عام 2016 .



عدد العارضين والمشاركين
الظهران  المقامة في مركز معارض  الفعاليات  العارضين والمشاركين في  بلغ عدد 
الفعالية  نوع  عارض ومشارك مصنفين حسب   2,535 أكثر من   2016 لعالم  الدولي 

بالرسم البياني التالي:
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الرسم البياني التالي يوضح عدد أيام تشغيل مركز 
معارض الظهران الدولي في آخر 4 أعوام
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إحصائيات عام 2016

تصنيف الفعاليات 
2016 على تنويع فعالياتها ما بين معارض  الدولية في عام  • حرصت شركة معارض الظهران 

متخصصة وتجارية وخيرية وترفيهية، وقد بلغ عددها 23 فعالية خالل السنة.
• الشكل التالي يوضح تصنيف وتنويع الفعاليات المختلفة والتي عقدت خالل عام 2016 .

عدد الزوار
نوع  حسب  الزوار  عدد  يوضح  التالي  البياني  الرسم 
بلغ عدد زوار شركة معارض  2016، حيث  الفعالية لعام 

الظهران الدولية أكثر من 620,000 زائر
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فعاليات مختلفة

18%

فعاليات خيرية

27%

فعاليات متخصصةفعاليات تجارية

5%50%
11 فعالية 6 فعاليات4 فعاليات فعالية واحدة

عدد الزوار

250000

200000

100000

50000

فعاليات مختلفة

فعاليات خيرية

فعاليات تجارية

فعاليات متخصصة

236,500200,540

36,000

147,000



٢-  المشاريع المنفذة حسب الموقع:
االداء والمرونة في  دائم وتطوير  اللوجستية بشكل  زيادة قدراتها  إلى  العمليات  إدارة  تسعى 

التجاوب مع متطلبات السوق عبر تنفيذ المشاريع المتزامنة في مواقع متعددة.

٣- المشاريع المنفذة حسب المنظمين:
للزيادة  التوجه  ضمن  العمليات،  لإلدارة  الدائمة  التركيز  نقاط  أحد  هي  العمالء  قاعدة  توسيع 
اإلستراتيجية للمداخيل واإلستقرار المالي، ويتم ذلك عبر التطوير الدائم للعالقات مع العمالء 

والمنظمين الخارجيين

23التقرير السنوي 2016

17 %83 %

منظمين خارجيين الظهران اكسبو

خارج المملكة (ألول مرة)

2%

مركز الظهران اكسبو

13%

مواقع اخرى داخل المملكة

54%

مواقع اخرى الدمام والخبر

31%  

26,380 م5,4022 م2

٢٥ مشروع١٤ مشروع1 مشروع 6 مشاريع

تصميم وتنفيذ المعارض والفعاليات لعام 2016

١- المشاريع المنفذة حسب نوع التجهيز:

نفذت إدارة العمليات في شركة معارض الظهران الدولية جميع الفعاليات الداخلية، إضافة الى 
العديد من المشاريع في مدن و دول أخرى.

وقد بلغ عدد المشاريع المنفذة 46 مشروع غطت في مجملها مساحة 31,782 متر مربع بحسب 
التفاصيل التالية:

مشاريع التصاميم الخاصة بالمقارنة مع التصاميم القياسية
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6%94%

األجنحة القياسية التصاميم الخاصة

29,912 م1,8702 م2
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عدد المعارض المقامة في مركز معارض الظهران الدولية 
خالل 5 سنوات األخيرة 

من أبرز إنجازات 2016 
حققت الشركة خالل العام المنصرم إنجازات على صعيد تطوير الُبنى التحتية للمركز وتنظيم المعارض ومنها:

• تشغيل خط انتاج التصاميم الخشبية في إدارة التجهيز والتنفيذ
• تركيب نظام إنذار ومكافحة الحريق في القاعات الرئيسية للمركز

• تنظيم أول معرض خارج مركز معارض الظهران الدولي في مركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل
• نمو عدد المعارض والفعاليات المقامة في مركز معارض الظهران الدولي خالل ٥ سنوات األخيرة بما يقارب 

60 % عن ما هي عليه في 2012.

 

2014
21

عدد الفعاليات

2013
13

عدد الفعاليات

2012
15

عدد الفعاليات

2016
22

عدد الفعاليات

2015
25

عدد الفعاليات
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واحة الظهران

٧ – ٩ رمضان معرض عالم السمو
١٢ - ١٤ يونيو

ملتقى قافلة الخير النسائي
١٤ – ٢١ ذو القعدة
١٧ - ٢٤ أغسطس

٢٠ ذو الحجة – ٤ محرممهرجان الواحة للتسوق  (٢)
٢١ سبتمبر - ٥ أكتوبر

٨ – ١١ محرممعرض وظائف
٩ - ١٢  أكتوبر

السعودي  المعرض 
للزيت  الثامن  الدولي 

والغاز

١٦ – ١٨ محرم
١٧ - ١٩  أكتوبر

المعرض السعودي الدولي  
للماكائن واآلالت

١٦ – ١٨ محرم
١٧ - ١٩  أكتوبر

معرض األعراس والمناسبات
٢ – ٥ صفر

٢ - ٥ نوفمبر

السعودي  المعرض 
للشحن  السابع  الدولي 

والنقل والتخزين

٦ – ٨ ربيع األول
٥ - ٧ ديسمبر

٩ – ١٠ ربيع األولبرنامج المواهب
٨ - ٩ ديسمبر

معرض األسر المنتجة
”صنعتي” 

١٤ – ١٨ ربيع األول
١٣ - ١٧ ديسمبر

٢٢ – ٢٥ ربيع األولحكايا مسك
٢١ - ٢٤ ديسمبر

السابع  الدولي  الشتاء  معرض 
٢٩ ربيع األول – ٥ ربيع الثانيللمنسوجات والصناعات الخفيفة

٢٨ ديسمبر - ٣ يناير
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قائمة الفعاليات المقامة لعام 2016 

التطور  ومعرض  منتدى 
النفط  صناعة  في  البيئي 

والبتروكيماويات

١٣ – ١٥ جمادى األول
٢٢ - ٢٤ فبراير

اليوم العالمي للدفاع المدني
”اإلعالم وقاية” 

٢٠ – ٢٣  جمادى األول
٢٩ فبراير - ٣ مارس

٢٧ جمادى األول – ١٢ جمادى الثانيمهرجان الواحة للتسوق (١) 
٧ - ٢١ مارس

واحة الظهران

مهنتي من الهواية لإلحتراف 
١٧ – ٢٣ شعبان

 ٢٤- ٣٠ مايو

الدولي  السعودي  المعرض 
واإلنشاء  للبناء  عشر  الثامن 
"بيلدكس  الثقيلة  والمعدات 

"٢٠١٦

١٩ – ٢٢ جمادى الثاني
٢٨ - ٣١ مارس

٩ – ١٢ رجب ملتقى المهنة - جامعة الدمام
١٦ - ١٩ ابريل

السنوي  والمعرض  الملتقى 
البترول  مهندسي  لجمعية 

"ATS&E"

١٨ – ٢١ رجب
٢٥ - ٢٨ ابريل

معرض المنزل والديكور
٢٣ – ٢٨ شعبان

٣٠HOME مايو - ٤ يونيو

الدولي  السعودي  المعرض 
السادس لألمن والسالمة

٩ – ١١ شعبان
١٦ - ١٨ مايو

الدولي  السعودي  المعرض 
الرابع  والديكور  لألثاث 

والعشرون

٢٦ رجب – ٢ شعبان
٣ - ٩ مايو

مهرجان رمضان للتسوق
٣ – ٢٨ رمضان

٨ يونيو - ٣ يوليو
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منتدى ومعرض التطور البيئي 
في صناعة النفط والبتروكيماويات

بتروكيماويات، منتجات وتقنيات صديقة للبيئة، حفر وصيانة اآلبار والتحديات البيئية، التحكم باإلنبعاثات، المياه 
والصرف الصحي، الحماية البحرية، علم البيئة األرضية، الصحة البيئية، الصحة الصناعية، الطاقة المتجددة، 
نظم اإلدارة البيئية، الوقود النظيف، تغير المناخ، إدارة الكربون، اإلستدامة، إدارة األزمات واإلستجابة لحاالت 

الطوارئ، القوانين والتشريعات البيئية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وإفتتاح وكيل إمارة المنطقة 
الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال

الراعي الرسمي واإلفتتاح

معرض ومنتدى

٦٠٠ مشارك وباحث و أكثر من ٥٠ متحدثًا وعالمًا في صناعة البترول والبيئة 

أمريكا وأوروبا وأستراليا والدول العربية والمملكة العربية السعودية

٣,٥٠٠ زائر

نخبة كبيرة من المهنيين والخبراء في صناعة البترول والبيئة وبمشاركة كبيرة من طالب الجامعات

الفعاليات المصاحبة

القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين
الدول المشاركة

التاريخ: من ١٣ إلى ١٥ جمادى األول ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٢ إلى ٢٤ فبراير ٢٠١٦ م
المدة: ٣ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة الثامنة 

طبيعة الحدث: محلي ودولي
الشريحة المستهدفة من الزوار: رجال األعمال والمتخصصين والطالب

الصاالت: صالة رقم "١" وصالة رقم "٢" وقاعة الزمرد
المساحة اإلجمالية: ٨،٢٠٠ م²

تنظيم: جمعية إدارة وتقنية البيئة  (ETMA)وشركة بي.أم.إي غلوبل البريطانية

معلومات عامة عن الحدث

يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في المجال البيئي، و أهم األهداف للمنتدى والمعرض تقديم منتجات 
وتقنيات صديقة للبيئة ذات جودة عالية وبأقل التكاليف، باإلضافة إلى تحقيق أفضل القيم المضافة بما 
يتعلق بالجودة واإلبداع والتطور المستدام، كما أن المنتدى يضم مشاركين لرواد البيئة في مجال البترول 
بحلول  والخروج  والبيئة  البترول  مجاالت  في  إيجابية  نتائج  تحقيق  إلى  ويسعى  البتروكيماويات  وصناعة 
وتوصيات مفيدة حيث يشكل المنتدى المنصة المثالية للتبادل الدولي للخبرات ولتعزيز التعاون بين شركات 

النفط والغاز العالمية ومقدمي الخدمات ومؤسسات البحث واألوساط األكاديمية والجهات الحكومية.

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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واحة الظهران
معرض واحة الظهران للتسوق

جميع أنواع المنتجات اإلستهالكية

أكثر من ١١٠ مشارك

٤٥,٥٠٠

كافة شرائح المجتمع وفئاته

القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: من ٢٧ جمادى األول إلى ١٢ جمادى الثاني ١٤٣٧ هـ الموافق ٧ إلى ٢١ مارس ٢٠١٦ م
المدة: ١٥ يوم

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة الثالثة

طبيعة الحدث: محلي
الشريحة المستهدفة من الزوار: العائالت وجميع الفئات من الزوار

الصاالت: الصالة رقم "١"
المساحة اإلجمالية: ٣٦٠٠ م²

تنظيم: مؤسسة واحة المعارض

معلومات عامة عن الحدث

معرض إستهالكي يوفر جميع ما تحتاجه األسرة والطفل من إحتياجات، ويعتبر فرصة ثمينة للشركات المحلية 
لتسويق منتجاتهم وأنشطتهم، ويحتوي المعرض على العديد من المنتجات العربية المتنوعة والمختلفة التي 

تتناسب مع حاجات جميع أفراد األسرة، ويهدف إلى تسهيل إلتقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعالة.

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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اليوم العالمي للدفاع المدني "اإلعالم وقاية"

شركة أرامكو السعودية، وشركة الكهرباء، وشركة الغاز، جهات حكومية مختلفة، كما تشارك جهات أكاديمية 
بدراسات وإختراعات وإبتكارات مثل الجامعة العربية المفتوحة، وجامعة األمير محمد بن فهد، وكليات الغد 

الدولية

تحت رعاية وإفتتاح صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية
الراعي الرسمي واإلفتتاح

معرض – مسرح تفاعلي – تجربة المنزل اآلمن – ركن تثقيفي لألطفال

٣٩  ركن

٣٢,٠٠٠ زائر

للعائالت وكافة  التعليمية واألطفال باإلضافة  المدارس والجامعات والمؤسسات  طالب 
شرائح المجتمع

الفعاليات المصاحبة

القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: من ٢٠ إلى ٢٣ جمادى األول ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٩ فبراير إلى ٣ مارس ٢٠١٦ م
المدة: ٣ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة الثامنة

طبيعة الحدث: محلي
الشريحة المستهدفة من الزوار: كافة شرائح المجتمع وفئاته وخاصًة الطالب والعائالت

الصاالت: الصالة رقم "١" و الصالة رقم "٢" وقاعة الزمرد باإلضافة إلى مساحة خارجية
المساحة اإلجمالية: ٨,٢٠٠ م² داخلي و١,٠٠٠ م² خارجي

تنظيم: الدفاع المدني بالتعاون مع شركة معارض الظهران الدولية

معلومات عامة عن الحدث

وكان شعار  وفئاته.  المجتمع  لكافة شرائح  توعوية  إنسانية  رسالة  إيصال  إلى  المدني  الدفاع  يهدف معرض 
المعرض لهذه الدورة "اإلعالم ... وقاية"، ويأتي في ظل إرتفاع نسبة الحوادث التي وقعت في السنوات 
الماضية، بإعتبار أن أغلب الحوادث التي تخلف وفيات تكون داخل المنازل الخاصة ويصعب الدخول لها. وهدف 
والمقيمين  المواطنين  لدى  والتثقيف  التوعية  ... وقاية" هو نشر  المعرض لشعار "اإلعالم  إختيار منظمي 
للحد من الحوادث والمساهمة بإنخفاض نسب الحرائق. وتعليم كيفية التصرف في حال وقوع حريق لتقليل 
اإلصابات وحاالت الوفيات. كما انه يحث المواطنين والمقيمين على الحرص لتوفير وسائل السالمة الوقائية 
داخل المنازل ورفع مستوى الوعي في كيفية إستخدامها في حال وقوع حادث –ال قدر الله- للعمل على تقليل 
أكبر قدر ممكن من الحوادث والكوارث لمنع وصولها إلى الحرائق المتطورة. كما يشجع معرض "اإلعالم ... 
وقاية" على أن يكون لكل منزل متطلبات للسالمة مثل كاشف دخان وطفاية حريق وكاشف تسرب الغاز، وأن 

تشكل كل أسرة خطط إخالء فورية من المنزل في حال إنتشار الحريق.

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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المعرض السعودي الدولي 

للبناء واإلنشاء والمعدات الثقيلة 

الخرسانة والفوالذ،  البناء والتشييد، وتقنيات الهندسة المدنية والميكانيكية، وتقنيات  معدات وتكنولوجيا 
مطابخ، حمامات، أدوات صحية، التكييف والتبريد والكوابل واألعمدة والمصابيح الكهربائية، مواد التشطيب 
الداخلي والديكور واألسقف المستعارة، الحجر والرخام والسيراميك والبورسالن والبالط، الخدمات الهندسية 

واإلستشارية، الحلول اإلنشائية الصديقة للبيئة، ومواد بناء وإنشاء متفرقة، معدات ثقيلة 

تحت رعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير

الراعي الرسمي واإلفتتاح

معرض وعروض حية خارجية لطريقة عمل المعدات الثقيلة

أكثر من ١٢٠ مشاركًا محليًا ودوليًا

ألمانيا  من  متميزة  دولية  بمشاركة  عشر  الثامن  نسختة  في  المعرض  تميز  حيث 
وإيطاليا وروسيا والصين وكوريا وتركيا واإلمارات وقطر

تجار مواد البناء، المقاولين، كبار صانعي القرار في الشركات العاملة في مجال البناء، أصحاب 
شركات التطوير العقاري، مسؤلي الدوائر الحكومية المتعلقة بهذا المجال، المهتمين

الفعاليات المصاحبة
القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: من ١٩ إلى ٢٢ جمادى الثاني ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨إلى٣١ مارس  ٢٠١٦م
المدة: ٤ أيام

المكان: مركز شركة معارض الظهران الدولية
الدورة: يقام للمرة ١٨ 

طبيعة الحدث: محلي ودولي
الشريحة المستهدفة من الزوار: المتخصصين في مجال البناء واإلنشاء والمعدات الثقيلة

الصاالت: صالة رقم "١" وصالة رقم "٢" باإلضافة إلى مساحة خارجية
المساحة اإلجمالية: ٧٫٢٠٠ م² مساحة داخلية و ١٠,٠٠٠ م² مساحة خارجية

تنظيم: شركة معارض الظهران الدولية

معلومات عامة عن الحدث

يقام المعرض بمشاركة محلية ودولية لعرض كل ما يتعلق بقطاع البناء واإلنشاء وعرض آخر تطورات صناعة 
المعدات الثقيلة التي تخدم السوق السعودي وأحدث ما وصلت إليه المواد المستخدمة، ويهدف الى إبراز 
الدور الفاعل والتطور الحقيقي الذي يشهده قطاع البناء واإلنشاء في المملكة وإلقاء الضوء على تطور 
الصناعة والتقنية المحلية في هذا المجال إضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة والذي يؤدي إلى 
دفع عجلة التنمية ليكون أحد الروافد الفاعلة في حركة التنمية اإلقتصادية التي تعيشها المملكة. ويجذب 
هذا المعرض عددًا هائًال من الزوار المهتمين بإنجاز أعمال تجارية في المنطقة بإعتباره الحدث الوحيد من 

نوعه في المنطقة الشرقية.

نبذة عن الحدث

الدول المشاركة

أكثر من ٢٣ ألف زائر عدد الزوار
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الملتقى والمعرض السنوي 

                “ATS&E” لجمعية مهندسي البترول

شركات النفط والغاز وتقنية الخدمات والمعدات 

تحت رعاية رئيس شركة أرامكو وكبير اإلداريين التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر
الراعي الرسمي واإلفتتاح

معرض ومؤتمر يشمل أكثر من ١٢٠ محاضرة موزعة على ٢٧ جلسة علمية

٢٦ عارض محلي ودولي

أكثر من ٥,٠٠٠ زائر

الخبراء واإلختصاصيين والمهندسين والمهتمين بشؤون البترول ومدراء الشركات النفطية الكبرى

الفعاليات المصاحبة
القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: من ١٨ إلى ٢١ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٥ إلى ٢٨ أبريل ٢٠١٦م
المدة: ٤ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة الثالثة

طبيعة الحدث: محلي ودولي
الشريحة المستهدفة من الزوار: رجال األعمال والمختصين

الصاالت: صالة رقم "١" وصالة رقم "٢" وقاعة الزمرد
المساحة اإلجمالية: ٨٫٢٠٠ م²

 (Society of Petroleum Engineers – SPE KSA) تنظيم: جمعية مهندسي البترول – فرع السعودية

معلومات عامة عن الحدث

تطوير  أجل  والخبرات، من  المعلومات  لتبادل  القطاع  للعاملين في هذا  المهندسين فرصة  يوفر ملتقى 
التقنيات والكفاءات وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية، وتقديم أوراق عمل من العاملين في مجال هندسة 
البترول والحفر تناولت الدور الرائد ألرامكو السعودية في هذا المجال. ويقدم المؤتمر العديد من الفرص 

الجذابة التي يمكن إغتنامها لفتح آفاق غير مسبوقة لهذه الصناعة. 

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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ملتقى المهنة

القطاع الحكومي والجامعات والكليات، والقطاع الخاص بمجاالت متعددة كالشركات الهندسية والمحاسبية 
والتوظيفية والتدريبية والبتروكيماويات 

صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية 
الراعي الرسمي واإلفتتاح

معرض وملتقى

١٨ كلية من كليات الجامعة وعمادات مساندة، و١١٧ شركة ومؤسسة، و٤٠ مدرسة حكومية وأهلية

 ١٢,٨٠٠ زائر

طالب وطالبات الجامعة باإلضافة لحديثي التخرج والباحثي عن عمل

الفعاليات المصاحبة
القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: من ٩ إلى ١٢ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ١٦ إلى ١٩ أبريل ٢٠١٦م
المدة: ٤ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي 
الدورة: يقام للمرة الثالثة 

طبيعة الحدث: محلي 
الشريحة المستهدفة من الزوار: حديثي التخرج والباحثين عن الوظائف من الجنسين

الصاالت: صاله رقم"١" وصاله رقم "٢" 
المساحة اإلجمالية: ٧٫٢٠٠ م² 

تنظيم: جامعة الدمام

معلومات عامة عن الحدث

يهدف ملتقى المهنة إلى تقليص الفترة الزمنية التي يستغرقها الطالب في البحث عن العمل بعد التخرج 
إلى سوق العمل، حيث أن نجاح الملتقى في الدورات الماضية دفع الجامعة إلى مشاركة أقوى لهذا العام، 
وأوسع في جميع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. وتعمل الجامعة على إيجاد حلقة وصل بين قطاع 
الفاعلة في  الوظيفي، وتعريفهم باألساليب  بالمستقبل  الطالب والطالبات  العمل والمتخرجين، وتوعية 

البحث عن فرص العمل. 

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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المعرض السعودي الدولي لألمن والسالمة

الحريق، أنظمة الكشف عن  إنذار  الحريق، أنظمة  الحماية من  شركات ومؤسسات ووكالء وموزعي أنظمة 
الغازات السامة، أنظمة التنبيه واإلنذار واإلخالء، األقفال الرقمية، أنظمة دخول األبواب األمنية، العدادات، 

أنظمة بطاقات الدخول، البطاقات، المفاتيح واألبواب اإللكترونية، المنتجات المقاومة للحريق

تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز والذي إفتتحه 
سعادة محافظ الخبر األستاذ سليمان بن عبد الرحمن الثنيان

الراعي الرسمي واإلفتتاح

معرض ومنتدى

أكثر من ١٠٠ شركة من ٨ دول مختلفة

أكثر من ٧,٠٠٠ زائر 

جميع منسوبي األمن والسالمة في القطاعين العام والخاص وكافة شرائح المجتمع وعدد 
كبير من الشركات والمؤسسات المهتمة بهذا المجال

الفعاليات المصاحبة
القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: من ٩ إلى ١١  شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ١٦ إلى ١٨ مايو ٢٠١٦ م
المدة: ٣ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة السادسة

طبيعة الحدث: محلي ودولي
الصاالت: صالة رقم"١"

المساحة اإلجمالية: ٣,٦٠٠ م²
  BME Globalتنظيم: شركة معارض الظهران الدولية و

معلومات عامة عن الحدث

معرض األمن والسالمة يسلط الضوء على أهم التطبيقات الحديثة التي وصلت إليها التكنولوجيا الخاصة 
بتقنيات األمن والسالمة ومكافحة الحرائق من معدات وأجهزة وأنظمة عمل وبرامج الحماية الخاصة بالمنشآت 

ونظم األمن والمعلومات ومراقبة الطرق والسالمة المرورية.

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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المعرض السعودي الدولي لألثاث والديكور 

أثاث، ديكور، غرف نوم، غرف سفرة، صالونات، مطابخ وتجهيزاتها، طاوالت، كراسي، تحف، ستائر، سجاد، 
ورق جدران، أرضيات، مراتب، أجهزة منزلية، أدوات صحية، معدات الحدائق، إنارة داخلية، ثريات، نباتات زينة، 

أجهزة تكييف، أحواض سباحة، معدات، لوازم صيانة المنازل، أكسسورات المنزل

تحت رعاية وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال
الراعي الرسمي واإلفتتاح

معرض

٩٢ شركة محلية ودولية من ١٤ دولة مختلفة

 ٥٠,٠٠٠ زائر

المهتمين في مجال االثاث والتصميم الداخلي وكافة شرائح المجتمع

الفعاليات المصاحبة
القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: من ٢٦ رجب إلى ٢ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ٣ إلى ٩ مايو ٢٠١٦م
المدة: ٣ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي 
الدورة: يقام للمرة ٢٤

طبيعة الحدث: محلي ودولي
الشريحة المستهدفة من الزوار: المهتمين بمجال األثاث والتصميم الداخلي

الصاالت: صالة رقم"١" وصالة رقم "٢"
المساحة اإلجمالية: مساحة تبلغ ٧,٢٠٠ م²

تنظيم: شركة معارض الظهران الدولية

معلومات عامة عن الحدث

يهدف معرض البيت المثالي إليجاد فرص كبيرة عن طريق فتح قنوات جديدة في سوق يعد من أكبر أسواق 
الشرق األوسط في عالم الديكور واألثاث والتصميم الداخلي. 

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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القطاعات المشاركة

معرض رمضان للتسوق 

 ٨٥ عارض

٤٦,٢٠٠  زائر

عائالت وجميع أفراد العائلة فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: ٣ إلى ٢٨ رمضان ١٤٣٧هـ الموافق ٨ يونيو إلى ٣ يوليو ٢٠١٦ م
المدة: ٢٦ يوم 

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة األولى

طبيعة الحدث: محلي
الشريحة المستهدفة من الزوار: العائالت وجميع الفئات

الصاالت: صالة رقم "١"
المساحة اإلجمالية: ٣,٦٠٠ م²

تنظيم: شركة معارض الظهران الدولية

معلومات عامة عن الحدث

معرض إستهالكي يوفر جميع ما تحتاجه األسرة من إحتياجات، ويعتبر فرصة ثمينة للشركات المحلية لتسويق 
منتجاتهم وأنشطتهم، ويحتوي على العديد من المنتجات اإلستهالكية المتنوعة والمختلفة التي تتناسب مع 

جميع حاجات األسرة. 

نبذة عن الحدث

عدد الزوار

معرض عالم السمو

ندوة

شركات إستثمار وتطوير

٣٠  شركة

١٫٥٠٠ زائرة

النساء وسيدات األعمال

الفعاليات المصاحبة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: ٧ إلى ٩ رمضان ١٤٣٧هـ الموافق ١٢ إلى ١٤ يونيو ٢٠١٦م
المدة: ٣ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة األولى

طبيعة الحدث: محلي
الشريحة المستهدفة من الزوار: النساء وسيدات األعمال

الصاالت: صالة الزمرد
المساحة اإلجمالية: ١٫٠٠٠ م²

تنظيم: مؤسسة خزاري الصايل لتنظيم المعارض والمؤتمرات

معلومات عامة عن الحدث

هدف المعرض هو اإلستثمار وتنمية وتطوير ودعم رائدات األعمال السعوديات لتحقيق إنجازات ُيفخر بها
نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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معرض المنزل والديكور 

شركات الديكور والتصاميم الداخلية وأغطية الجدران واألرضيات واألسقف والسيراميك والمطابخ وتجهيزاتها 
وأثاث ومعدات الحدائق وأحواض السباحة ومعداتها واإلنارة الداخلية

تحت رعاية صاحب السمو األمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الراعي الرسمي واإلفتتاح

حفل تدشين توزيع الوحدات السكنية لموظفي مدينة الجبيل الصناعية

٢٥ عارض

٥,٥٠٠ زائر

المهتمين في مجال األثاث والتصميم الداخلي

الفعاليات المصاحبة
القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: من ٢٣ إلى ٢٨ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ٣٠ مايو إلى ٤ يونيو  ٢٠١٦ م
المدة: ٧ أيام

المكان: مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية 
الدورة: يقام للمرة األولى

طبيعة الحدث: محلي 
الشريحة المستهدفة من الزوار: المهتمين في مجال األثاث والتصميم الداخلي

الصاالت: صالة رقم "١" وصالة رقم "٢"
المساحة اإلجمالية: ٣,٠٠٠ م²

تنظيم: شركة معارض الظهران الدولية

معلومات عامة عن الحدث

يقام المعرض تزامنًا مع حفل تدشين توزيع الوحدات السكنية لموظفي مدينة الجبيل الصناعية والتي يزيد عددها 
عن ٤,٦٠٠ وحدة سكنية، حيث يركز المعرض على إبراز مجموعة متنوعة من المنتجات المتطورة لفئات مختلفة

نبذة عن الحدث

عدد الزوار

HOME
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معرض الواحة للتسوق 

جميع أنواع المنتجات اإلستهالكية

أكثر من ٦٧ مشارك

٤٥,٣٠٠ 

كافة شرائح المجتمع وفئاته

القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: ٢٠ ذو الحجة ١٤٣٧هـ إلى ٤ محرم ١٤٣٨هـ الموافق ٢١ سبتمبر إلى ٥ اكتوبر  ٢٠١٦م
المدة: ١٥ يوم

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة الثالثة

طبيعة الحدث: محلي 
الشريحة المستهدفة من الزوار: جميع أفراد األسرة

الصاالت: صاله رقم "١" 
المساحة اإلجمالية: ٣,٦٠٠ م²

تنظيم: مؤسسة واحة المعارض

معلومات عامة عن الحدث

معرض إستهالكي ممتع يوفر جميع ما تحتاجه األسره ويعتبر فرصة ثمينه للشركات المحلية للتسويق لمنتجاتهم 
وأنشطتهم. ويحتوي المعرض على العديد من المنتجات المتنوعة والمختلفة التي تتناسب مع جميع أفراد 

األسرة، ويهدف معرض الواحة للتسوق إلى تسهيل إلتقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعالة.

نبذة عن الحدث

عدد الزوار

واحة الظهران
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ملتقى قافلة الخير النسائي

ندوات، وإستشارات أسرية، ودورات تدريبية، أنشطة مختلفة يتضمن برامج منوعة من محاضرات وإستشارات 
وعروض وألعاب وأركان للبيع والمسابقات بأنواعها

الفعاليات المصاحبة

التاريخ: ١٤ إلى ٢١ ذو القعدة  ١٤٣٧هـ الموافق ١٧ إلى ٢٤ اغسطس  ٢٠١٦م
المدة: ٨ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة ١٥
طبيعة الحدث: محلي

الشريحة المستهدفة من الزوار: السيدات والفتيات
الصاالت: صالة رقم "١" وصالة رقم "٢" وصالة الزمرد  

المساحة اإلجمالية: ٨,٢٠٠ م²
تنظيم: جمعية قافلة الخير النسائية

معلومات عامة عن الحدث

يعتبر أكبر نشاط نسائي يقام في المنطقة الشرقية، يستهدف ببرامجه المرأة والفتاة الصغيرة والعاملة المنزلية 
والجاليات العربية والغير عربية.

نبذة عن الحدث

جهات تدريب، جمعيات خيرية، مشاريع األسر المنتجة، وغيرها 

١٢٠

٣٦,٠٠٠ زائرة

السيدات والفتيات

القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين
عدد الزوار
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المعرض السعودي الدولي للزيت والغاز 

تحت رعاية وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال
الراعي الرسمي واإلفتتاح

 ٧٥ عارض

 ٦,٥٦٠ زائر

القطاعات المشاركة

عدد العارضين

التاريخ: ١٦ إلى ١٨ محرم ١٤٣٨هـ الموافق ١٧ إلى ١٩ أكتوبر ٢٠١٦م
المدة: ٤ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة الثامنة

طبيعة الحدث: محلي ودولي
الشريحة المستهدفة من الزوار: المتخصصين في مجال الزيت والغاز والخبراء الفنيين والمهنيين 

الصاالت: صالة رقم "٢"
المساحة اإلجمالية: ٣,٦٠٠ م²

IES تنظيم: شركة معارض الظهران الدولية وبالتعاون مع شركة

معلومات عامة عن الحدث

تستعرض هذه الفعالية أحدث المنتجات في صناعة النفط في جميع التخصصات الصناعية وأبرز التحديات التي تواجه 
القطاع، باإلضافة إلى العديد من الحلول التي تسهم في رفع مستوى األداء واإلرتقاء بالخدمات المتعلقة به لتعزيز 
اإلستثمار من خالل جذب المزيد من رؤوس األموال التي تسهم في إطالق العديد من المشاريع في أهم قطاعات 

الصناعة الوطنية.

شركات البترول، شركات تقنية خدمات ومعدات النفط والغاز، شركات تقنية اإلستكشافات النفطية، تقنية الحفر والتنقيب، 
النظم واألجهزة في مجال خطوط األنابيب، المعدات المستخدمة في عملية البناء والهندسة، وغيرها

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
إيطاليا، تركيا، فرنسا، بريطانيا، هولندا، ألمانيا، الصين، باكستان، السعودية، قطر، الكويت، اإلمارات، لبنان، مصر

الدول المشاركة

المتخصصين في مجال الزيت والغاز فئة الزوار
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معرض وظائف

الشركات والمؤسسات من جميع القطاعات

تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
الراعي الرسمي واإلفتتاح

ندوات 

 ١٠٠ عارض

٦٧,٠٠٠ زائر

طالبي العمل من حديثي التخرج وأصحاب الخبرات

الفعاليات المصاحبة
القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: ٨ إلى ١١ محرم ١٤٣٨هـ الموافق ٩ إلى ١٢ أكتوبر ٢٠١٦م
المدة: ٤ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة الثالثة

طبيعة الحدث: محلي
الشريحة المستهدفة من الزوار: حديثي التخرج الباحثين عن الوظائف من الجنسين

الصاالت: صاله رقم "١" وصاله رقم "٢"
المساحة اإلجمالية: ٧,٢٠٠ م²

تنظيم: غرفة الشرقية 

معلومات عامة عن الحدث

العمل  فرص  توفير  في  األعمال  قطاع  دور  وإبراز  الوظائف،  توطين  جهود  دعم  إلى  وظائف  معرض  تنظيم  يهدف 
للمواطنين، وتوفير إحتياجات قطاع األعمال من الموظفين السعوديين، والتواصل بين قطاع األعمال ومقدمي خدمات 
التدريب والتوظيف، وتبادل الخبرات بين المشاركين في مجال إدارة الموارد البشرية والتوظيف، وخلق جّو من الوعي 
المهني وتطوير المهارات والقدرات بين راغبي العمل من خالل التخطيط السليم لمستقبلهم المهني، ال سيما في 

إختيار التخصص والمهنة األنسب لمؤهالتهم وقدراتهم، ونشر مفهوم الثقافة المهنية في المجتمع.

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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معرض األعراس والمناسبات                       

الفن والجمال، ومنتجات وتصاميم وخدمات  عالم  األزياء والخبراء في  مجموعة من مصممين ومصممات 
إحتياجات األعراس والمناسبات

تقديم فرقة سعودية لمجموعة لوحات شعبية كالعرضة

١١٠ مشارك

المقبلين على الزواج إضافة إلى المختصين والمهتمين بمجال األفراح والتصميم

الفعاليات المصاحبة
القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: ٢ إلى ٥ صفر  ١٤٣٨هـ الموافق ٢ إلى ٥ نوفمبر ٢٠١٦م
المدة: ٤ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي 
الدورة: يقام للمرة الثانية

طبيعة الحدث: محلي ودولي
الشريحة المستهدفة من الزوار: المقبلين على الزواج والمختصين والمهتمين بمجال األفراح والمناسبات

الصاالت: صاله رقم "١"
المساحة اإلجمالية: ٣,٦٠٠ م²

تنظيم: شركة معارض الظهران الدولية

معلومات عامة عن الحدث

يعد معرض األعراس الحدث األبرز واألكبر بالمنطقة الشرقية والمتخصص بتنظيم األعراس والمناسبات وإقامة الفعاليات، 
ويهتم بكافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة من متطلبات األفراح ومستلزماتها. كما ويستهدف أيضًا معرض األعراس شريحة 

كبيرة من المقبلين على الزواج، إضافة إلى المختصين والمهتمين بمجال األفراح والتصميم.

نبذة عن الحدث

: ١٦,٥٠٠ زائرعدد الزوار
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المعرض السعودي الدولي للمكائن واآلالت 

المكائن واآلالت لمنشآت المصانع ومعدات أشغال المعادن وأعمال القص وصب السبائك واللحام والتغليف 
الخدمات  وجميع  والمولدات  الخفيفة  الصناعات  ومكائن  الحديد  وتشكيل  والمخارط  والبالستيك  والطباعة 

والمنتجات ذات العالقة

تحت رعاية وإفتتاح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال
الراعي الرسمي واإلفتتاح

ندوات 

٣١ عارض

٣,٧٨٠ زائر

كبار المصنعين والموردين والمتخصصين في القطاع الصناعي

الفعاليات المصاحبة
القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: ١٦ إلى ١٨ محرم ١٤٣٨هـ الموافق ١٧ إلى ١٩ أكتوبر ٢٠١٦م
المدة: ٤ أيام 

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة الثانية

طبيعة الحدث: محلي ودولي
الشريحة المستهدفة من الزوار: كبار المصنعين والموردين والمتخصصين في القطاع الصناعي

الصاالت: صاله رقم "١"
المساحة اإلجمالية: ٣,٦٠٠ م²

IES  تنظيم: شركة معارض الظهران الدولية وبالتعاون مع شركة

معلومات عامة عن الحدث

يقدم المعرض أهم اإلبتكارات والصناعات في قطاع المكائن على مستوى العالم حيث يشهد مشاركة محلية وعالمية 
متخصصة في هذا المجال الحيوي والمهم من دول ذات خبرة في قطاع المكائن واآلالت، تعرض خالله أحدث المنتجات 

والتقنيات.

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
إيطاليا، تركيا، هولندا، ألمانيا، الصين، السعودية، اإلمارات الدول المشاركة



47التقرير السنوي 2016

Got Talent برنامج المواهب

١٠ أجنحة تقدم المأكوالت والمشروبات الخفيفة 

٥,٠٠٠ زائر

جميع أفراد األسرة

الفعاليات المصاحبة

فئة الزوار

التاريخ: ٩ إلى ١٠ ربيع األول ١٤٣٨هـ الموافق ٨ إلى ٩ ديسمبر ٢٠١٦م
المدة: يومين

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
يقام للمرة: األولى

طبيعة الحدث: مسرح محلي ودولي
الشريحة المستهدفة من الزوار: عائالت

الصاالت: صالة رقم "٢"  
المساحة اإلجمالية: ٣,٦٠٠ م²

تنظيم: مؤسسة الزمرد العالمية

معلومات عامة عن الحدث

إستعراض شيق على المسرح يقدم أفضل المواهب المشاركة والمتميزة ببرنامج Got Talent  من عدة دول، يجذب جميع 
أفراد األسرة.

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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المعرض السعودي الدولي السابع 

للشحن والنقل والتخزين

تكنولوجيا  اللوجستية،  الخدمات  والسريع،  الخاص  والبحري،البريد  والبري  الجوي  النقل  الشحن،  شركات 
اإلتصاالت الصناعية، معدات التغليف، نظم التخزين، حلول النقل، خدمات الموانئ، طرق النقل العالمية، 

معدات األسواق الحرة، اإلستشارات والتدريب، النقل الخاص، وكاالت النقل

للخطوط  العامة  المؤسسة  رئيس  وإفتتاح  الحمدان  عبدالله  بن  الدكتور سليمان  النقل  وزير  معالي  برعاية 
الحديدية المهندس بدر العطني

الراعي الرسمي واإلفتتاح

ندوات متخصصة بالشحن والنقل 

 ٥٦ شركة 

 ٥,٤٠٠ زائر

في  القرار  أصحاب  االعمال،  ورجال  والنقل  الشحن  مجال  في  والمهتمين  المتخصصين 
الشركات الكبرى، المصانع

الفعاليات المصاحبة
القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: ٦ إلى ٨  ربيع األول ١٤٣٨هـ الموافق ٥ إلى ٧ ديسمبر ٢٠١٦م
المدة: ٣ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة السابعة

طبيعة الحدث: محلي ودولي
الشريحة المستهدفة من الزوار: المتخصصين والمهتمين في مجال الشحن والنقل والتخزين

الصاالت: صاله رقم"١"
المساحة اإلجمالية: ٣,٦٠٠ م²

تنظيم: شركة معارض الظهران الدولية

معلومات عامة عن الحدث

اللوجستية، فيما يشارك نخبة من  الممكنة في قطاع الشحن والخدمات  يهدف المعرض إلحياء الفرص اإلستثمارية 
منتسبي قطاع األعمال حيث تعرض الشركات أحدث ما لديها من خدمات متنوعة في تكنولوجيا النقل والشحن والسالمة 
واإلستئجار ونقل البضائع والنقل الدولي البري والبحري وتطور السكك الحديدية ومعدات األمن الخاصة بالنقل، وآخر 

تقنيات إدارة التخزين والمواد المستخدمة فيه، والتجارة اإللكترونية اللوجستية وأنظمة تتبع الشحنات.

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
السعودية، اإلمارات، البحرين، مصر، ألمانيا، إيطاليا، الصين الدول المشاركة
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َحكايا ِمسك

ركن محترف الكتابة ويشارك به نحو ١٠ جهات، ركن ساحة الرسم بمشاركة ١٤ جهة، ركن معمل األنميشن بمشاركة 
١٤ جهة ورسام، ركن واستديو اإلنتاج بمشاركة نحو ١٤ جهة، ركن المؤلف الصغير بمشاركة ١٢ جهة، سوق حكايا 
بمشاركة ٢٤ جهة وموهوبا، ويشارك فيه ٣ جهات، ومسرح يضم ١١ فيلما قصيرًا و٣ مسرحيات، وحكايا شباب 

بمشاركة ٤ شباب من رواد سرد القصة

: أكثر من ١٠٠ مشارك

٨٥,٠٠٠

العوائل والشباب وطالب المدارس 

الفعاليات المصاحبة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: ٢٢ إلى ٢٥ ربيع األول ١٤٣٨ الموافق ٢١ إلى ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦ م
المدة: ٤ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة األولى

طبيعة الحدث: محلي 
الشريحة المستهدفة من الزوار: العوائل والشباب واألطفال من عمر ٧ وحتى ٣٥ سنة

الصاالت: صالة رقم "١" و صالة رقم "٢" وقاعة الزمرد باإلضافة إلى خيمة ومساحات خارجية
المساحة اإلجمالية: ٨,٢٠٠ م² مساحة داخلية  و٥,٠٠٠ م²  مساحة خارجية

تنظيم: مؤسسة األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية"

معلومات عامة عن الحدث

بالطرق  بدءًا  والموروثة،  التاريخية  القصة  عرض  وتقنيات  أشكال  كافة  واحد  سقف  تحت  يجمع  مسك  حكايا  مهرجان 
المسموعة  كالقصة  وتقنيًا  إلكترونيًا  القصة  عرض  في  الطرق  أحدث  وحّتى  والحكواتي،  كالرواي  المعروفة  الشعبية 
والمتحركة. ويأتي مهرجان حكايا مسك زاخرًا بورش عديدة متخصصة في الكتابة والتأليف ورسم القصص المصورة، 
والرسوم المتحركة واإلنتاج واإلخراج. حيث تقدم كل ورشة مسارًا دقيقًا ضمن مسارات هذه الصناعة الضخمة، ويهدف 
إلى أن يخرج كل متدرب ملتحق بهذه الورش بقاعدة معرفية متينة في هذا المجال، ومفاتيح تقنية أساسية ومهمة 
تخوله لصقل هذه المعرفة بالممارسة المستمرة. ويهدف أيضًا حكايا مسك إلى إكتشاف مواهب الشباب السعودي 
عرض  آليات  تطوير  خالل  من  المفيدة  التفاعلية  بالقصص  التقنية  وربط  إنتشارها  في  والمساعدة  وتطويرها  المبدع 
القصص وإلى تعريف الشباب بفرص اإلستثمار والعمل في المجاالت اإلبداعية وإكساب الشباب المهارات والخبرات 

من خالل التواصل والتفاعل مع ذوي الخبرة.

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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معرض األسر المنتجة "صنعتي"      

األسر المنتجة من جميع القطاعات

المحببة  العروض  من  العديد  على  يحتوي  ١٠ سنوات  إلى   ٣ من سن  لألطفال  خاص  ركن  المعرض  يتضمن 
ركن  إلى  باإلضافة  الفوري.  التلوين والحناء، والتصوير  القصة وركن  والجاذبة لألطفال كشاشة األلعاب وركن 
المعرفة اإلقتصادية للسيدات يتم من خالله تقديم محاضرات من متخصصات في مجال أعمال األسر المنتجة.

تحت رعاية وافتتاح أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف
الراعي الرسمي واإلفتتاح

شارك في المعرض أكثر من ٢٥٠ أسرة منتجة وحرفي و١٤ جمعية ومركز تنمية المجتمع

٢٥,٠٠٠ زائر

عائالت

الفعاليات المصاحبة

القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين

التاريخ: ١٤ إلى ١٨ ربيع األول ١٤٣٨هـ الموافق ١٣ إلى ١٧ ديسمبر ٢٠١٦م
المدة: ٥ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة: يقام للمرة الثانية

طبيعة الحدث: محلي
الشريحة المستهدفة من الزوار: العائالت
الصاالت: صاله رقم"١" وصاله رقم "٢"

المساحة اإلجمالية: ٧,٢٠٠ م²
تنظيم:غرفة الشرقية

معلومات عامة عن الحدث

يهدف المعرض إلى تشجيع ثقافة ريادة األعمال داخل األسرة السعودية وتحفيزها على تأسيس اإلستثمارات المنزلية، 
فضًال عن مساعدتها بالتدريب والتأهيل على أن يكون لها دورًا في التنمية اإلقتصادية في البالد. هذا المعرض يأتي 
ضمن إطار الدعم المتواصل للمشروعات والبرامج والفعاليات التي تتماشى مع الجهود الوطنية لإلرتقاء بقطاع يدعم 

اإلقتصاد الوطني والمنظومة اإلجتماعية. 

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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معرض الشتاء الدولي السادس 
للمنسوجات والصناعات الخفيفة

١٦٥ مشارك.

 ٨٥,٠٠٠ زائر

جميع أفراد العائلة

القطاعات المشاركة

فئة الزوار

عدد العارضين
السعودية، البحرين، اإلمارات، الكويت، اليمن، لبنان، مصر، الصين، باكستان  الدول المشاركة

التاريخ: :٢٩ربيع األول إلى ٥ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦م إلى ٣ يناير ٢٠١٧م
المدة: ٧ أيام

المكان: مركز معارض الظهران الدولي
الدورة يقام للمرة: السابعة

طبيعة الحدث: محلي ودولي
الشريحة المستهدفة من الزوار: العائالت

الصاالت: صاله رقم"١" و صاله رقم "٢"
المساحة اإلجمالية: ٧,٢٠٠ م²

تنظيم: شركة معارض الظهران الدولية

معلومات عامة عن الحدث

المعرض يوفر ويغطي كافة مستلزمات األسرة من المالبس الجاهزة واألقمشة والسجاد والمفروشات والهدايا والتحف 
والمشغوالت اليدوية والمنتجات الجلدية والمنسوجات والمستلزمات المنزلية وأدوات المطبخ ومواد الزينة وغيرها من 

الصناعات الخفيفة.

تجار ومستوردي المنسوجات والمالبس والمطرزات والشنط والشرقيات والصناعات الخفيفة والصناعات 
اليدوية والمشاغل، الخشبيات، السجاد

نبذة عن الحدث

عدد الزوار
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١- مشروع تطوير المساحات الخارجية الجنوبية

20,000 م² المساحة
نوفمبر 2017 بداية التنفيذ

مدة االنجاز المتوقعة 18 شهر
يستهدف المشروع تطوير مساحات العرض الخارجية، والشاملة للمداخل الخارجية ومناطق الفعاليات والعرض الخارجية 

المؤدية من مداخل الشركة الخارجية إلى المدخل الرئيسي لصاالت المعارض والمداخل الثانوية.
توجه التصاميم يراعي إيجاد مساحات عرض ومساحات فعاليات خارجية مع مراعاة الجانب المعماري الجمالي عبر كتل نباتية 

تتماشى مع التصميم المتقدم للمبنى الجديد.
يراعى التصميم أعلى المقاييس البيئية المعتمدة من المنظمات الدولية الخاصة بتقييم مراكز المعارض والمؤتمرات 

والفعاليات المتخصصة.
يتزامن تنفيذ هذا المشروع تمامًا مع تنفيذ مشروع مبنى المدخل الجنوبي. ويبدأ عند إقتراب تسليم مشروع إنشاء مبنى 

المدخل الغربي.

الله  بمشيئة  به  العمل  ويبدأ  والقاعات،  المباني  هيكلة  وإعادة  التحتية  البنية  لتطوير  متكامل  برنامج  الشركة  إعتمدت 
في سبتمبر 2017 حيث سيعزز تنفيذ هذا البرنامج الميزة التنافسية للشركة وإمكاناتها وقدراتها في تنظيم المعارض 

والفعاليات ويشمل هذا البرنامج المشروعات التالية:

برنامج تحسين وتطوير البنية التحتية لمركز المعارض
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٢- مشروع انشاء مبنى المدخل الغربي

900 م² المساحة
سبتمبر 2017 بداية التنفيذ

5 أشهر مدة اإلنجاز المتوقعة

المعارض، مكاتب األعمال،  الرئيسي لصاالت  المدخل  الموجود، والمحتوي على  الجنوبي  المبنى  المشروع  يستبدل 
المنظمين وكبار الشخصيات، باإلضافة إلى غالبية مكاتب شركة معارض الظهران الدولية.

يؤسس التصميم لمبنى دائم يحتوي على كامل الخدمات الموجودة في المبنى الجنوبي القديم، ويقدمها ضمن رؤية 
معمارية معاصرة تتالئم ومكانة المنطقة والمركز.

ويمكن إستعمال مبنى الجديد كمدخل بديل لكامل صاالت المعارض عند الحاجة، أو كمدخل موازي للمدخل الجنوبي خالل 
الفعاليات المتزامنة. كما ينسجم المبنى مع كامل سيناريوهات التطوير والتوسع المستقبلية.

يشترط إنهاء العمل في هذا المبنى ليبدأ تنفيذ مشاريع المبنى الجنوبي وتطوير المساحات الخارجية الجنوبية.



 

  
 

 

Front View  
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٣- مشروع انشاء مبنى المدخل الجنوبي

2617 م² المساحة
نوفمبر 2017 بداية التنفيذ

18 شهر مدة االنجاز المتوقعة

المعارض، مكاتب األعمال،  الرئيسي لصاالت  المدخل  الموجود، والمحتوي على  الجنوبي  المبنى  المشروع  يستبدل 
المنظمين وكبار الشخصيات، باإلضافة إلى غالبية مكاتب شركة معارض الظهران الدولية.

توجه التصاميم يتبنى تأسيس معلم ريادي جديد على مستوى المنطقة الشرقية، يراعى أعلى المقاييس المعتمدة 
من المنظمات الدولية الخاصة بتقييم مراكز المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة.

يعكس التصميم رؤية معاصرة، تطور الخدمات الحالية الموجودة في مركز معارض الظهران الدولي، و تقدمها ضمن 
رؤية معمارية وبيئية تستند على "بناء التجربة" لكل االطراف.

يتزامن تنفيذ هذا المشروع تمامًا مع تنفيذ مشروع تطوير المساحات الخارجية الجنوبي. ويبدأ عند إقتراب تسليم مشروع 
إنشاء مبنى المدخل الغربي.
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في الختام,
 
 

ظل  والمجتمع في  اإلقتصاد  تنمية  في  األساسية  الركائز  أهم  أحد  والمؤتمرات  المعارض  تمثل صناعة 
رؤية الممكلة 2030، ومن هذا المنطلق تعي شركة معارض الظهران الدولية دورها ومسؤوليتها كونها أحد 
أهم الشركاء الفاعلين في هذه الصناعة على مستوى المملكة، حيث سنعمل جاهدين إلى ابتكار معارض 
وفعاليات خالقة تلبي تطلعات كافة شرائح المجتمع مع تعزيز قدراتنا التنافسية من خالل تنفيذ مشروعات 

تطوير و تحسين البنى التحتية لمركز المعارض من مداخل وقاعات متعدة اإلستخدام.
 

نعلم جيدًا أنه ال يزال أمامنا الكثير من العمل الجاد و المخلص للوصول إلى أن نكون الواجهه الرائدة لسياحة 
األعمال والمعارض والمؤتمرات والمكان األول للفعاليات والبرامج الترفيهية والمجتمعية  في المملكة، ونحن 

بمشيئة الله ملتزمون للوصول إلى هذا الهدف.




