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إنضموا إلى نظرائكم وشاركوا جنبًا إلى جنب مع الشركات 
العالمية الرائدة في الدورة 33 ألكبر معرض لقطاع البناء في 

الشرق األوسط...

٢٢ - ٢٥ ربيع اآلخر ١٤٤٥هـ
الموافق 6 - 9 نوفمبر ٢0٢3م

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

المعرض التجاري الدولي الـ 24 للكهرباء والطاقة 
البديلة وتقنيات المياه واإلنارة

المعرض التجاري الدولي الـ 33 لمواد وتقنيات البناء

معرض البناء السعودي 2023

UFI Certified International Event

معرض دولي معتمد من:المنظمون:

يتضمن:

يتزامن معه



فرصتكم األفضل إلبراز عالمتكم التجارية جنبًا إلى جنب 
مع أكثر من ٢٥0 شركة دولية عارضة، وزيادة حجم 

مبيعاتكم...
 سجل قطاع اإلنشاءات في المملكة العربية السعودية

 أعلى نمو له في عام ٢0٢٢ بنسبة 8.8٪ من الناتج المحلي
اإلجمالي إذ بلغ حوالي ١8٢.٢ مليار دوالر أمريكي...

تقّدم مشاريع البناء الضخمة التي تفوق قيمتها 
الـ ٢.9 تريليون دوالر والقطاع الخاص السائر نحو 

انتعاش مستدام وقدرة على الصمود، فرًصا 
واسعة النطاق في قطاع اإلنشاءات...

البناء  في  مسبوقة  غير  طفرة  السعودية  العربية  المملكة  تشهد 
مستقبل  تشكيل  ستعيد  والتي  الضخمة  العمرانية  والمشاريع 
االستثمارات  صندوق  يمّولها  ضخمة  مشاريع  والمنطقة.  المملكة 
العامة والهيئات الملكية للمناطق الحضرية الرئيسية والوزارات ذات 
الصلة والقطاع الخاص الذي يقود العدد األكبر من المشاريع والفرص.

مرنة  بناء  وحلول  تقنيات  يقدمون  الذين  العارضون  سيشارك 
قيمتها  تقدر  جديدة  بمشاريع  مسبوقة  غير  فرص  عبر  ومستدامة 

بأكثر من 2.9 تريليون دوالر أمريكي.

سيواصل معرض البناء السعودي ٢0٢3 
نجاحه الذي حققه في دورته الـ 3٢ حيث 

تم حجز مساحات العرض بالكامل، 
وسيشارك فيه مجددًا أهم المشترين 

االستراتيجيين في هذا القطاع في 
المملكة...



ستشّكل الدورة الـ 33 من معرض البناء السعودي أكبر 
تجمع للمختصين في هذا القطاع... 

سيلتقي صناع القرار وأصحاب المشاريع واالستشاريين والمصممين 
 والمتخصصين والموزعين والمشترين االستراتيجيين في هذا القطاع 

الذين سيحّددون احتياجاتهم في معرض البناء ٢0٢3...

معرض البناء السعودي ٢0٢3: ٤ عقود 
من النجاح المستمر في مدينة الرياض، 

حيث تتم استضافة صناع القرار في 
القطاع المستهدف...

بمن ستلتقي؟
المشترون االستراتيجيون المشترين االستراتيجيين 	 

في القطاع الذي يهمك
مهندسو البناء	 
االستشاريون المعماريون	 
أصحاب المشاريع	 
أصحاب األعمال وصناع القرار	 
أخصائيي الطاقة واإلضاءة وتكييف الهواء	 
تجار وموزعي مواد البناء	 

يتزامن معه:

المعرض التجاري الدولي الـ 24 للكهرباء والطاقة البديلة وتقنيات 
المياه واإلنارة.



معرض البناء السعودي ٢0٢٢:
تقرير عن المعرض

حطمت الدورة الـ3٢ لمعرض البناء السعودي، التي أقيمت بين ١٤ و ١7 
نوفمبر ٢0٢٢، جميع األرقام القياسية السابقة لعدد العارضين والزّوار...

إضافة إلى مشاركة ٢١٤ عارًضا دولًيا من ١٤ دولة أخرى في أجنحة الشركاء 
المحليين

27,700
متراً مربعًا من مساحات 

العرض في 6 قاعات

550
عالمة تجارية

31
دولة مشاركة

28,529
زائراً

366
عارضًا

لماذا معرض البناء السعودي؟
منصة رائدة لتقديم أحدث التقنيات والحلول، 	 

والخدمات والمنتجات واالبتكارات.
فرصتكم إلبراز عالمتكم التجارية.	 
مركز صنع القرار في القطاعين العام والخاص.	 
مساحات عرض محجوزة بالكامل على مدى 32 عامًا، 	 

وأصحاب  للتجار  األكبر  التجّمع  المعرض  جعل  مما 
المشاريع.

بوابتك إلى أكبر سوق إنشاءات في المنطقة.	 
الرائدة 	  التنظيم  الرياض، شركة  تنظمه شركة معارض 

في المملكة على مدار الـ40 سنة الماضية.
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معرض البناء السعودي 2023، حدث متعّدد القطاعات:

تقنيات وابتكارات البناء	 
التقنيات الكهروميكانيكية	 

معدات وآالت البناء الثقيلة	 
منتجات وتقنيات الخرسانة	 

يتضمن:

المعرض السعودي 
لتقنية الحجر ٢0٢3

المعرض السعودي للمعدات 
والمركبات واآلالت الثقيلة ٢0٢3

لمحة عن المعروضات:
مواد التشييد والبناء 

منتجات اإلسمنت والجبس	 
الخدمات االستشارية	 
أنظمة وتقنيات البناء	 
المنتجات الخرسانية والهياكل مسبقة الصب	 
الهندسة والتصميم	 
الواجهات واإلكساء )التشطيب(	 
تنسيق المناظر الطبيعية ومنتجات تزيين الحدائق	 
منتجات وتقنيات السباكة	 
منتجات الصلب واألطر والعوارض الخشبية	 
األسمنت المطّبع	 
حمامات السباحة وملحقاتها	 
تجهيزات وأنظمة األمن والسالمة	 

التصميم الداخلي والتشطيبات
منتجات التشطيبات المعمارية	 
الديكورات الداخلية والزينة	 
بالط السيراميك	 
األبواب والشبابيك والمنتجات الخشبية	 
األثاث	 
الزجاج والتزجيج	 
الحرف اليدوية	 
معدات المطابخ	 
األقفال والمقابض	 
الدهانات وتكسيه الجدران	 
التركيبات واألجهزة الصحية	 
حلول وتركيبات اإلضاءة	 

تقنية الحجر )قطاع الحجارة وتقنياته
الطوب والقوالب	 
آالت وأدوات القطع والتصميم	 
الجرانيت والعقيق والحجر الرملي	 
الرخام والحجارة الطبيعية	 
بالط الفسيفساء والسيراميك	 
آالت وأدوات المقالع	 
آالت تشطيب وتلميع األسطح	 
حلول تركيب الحجارة والعناية بها	 
حجارة للتصاميم الداخلية والخارجية	 

المصانع واآلليات الثقيلة والمركبات
مصانع الخرسانة	 
اآلالت والمصانع	 
قوالب الصب والسقاالت	 
مركبات ومعدات البناء	 
الرافعات وآالت الحفر	 
آالت إزالة التربة والتعدين	 
رافعات التحميل ومعدات الرفع	 
الجرارات واآلالت الثقيلة والمعدات	 

تقنيات وخدمات البناء
طباعة ثالثية األبعاد	 
أالثمته والروبوتات	 
خدمات التصميم والهندسة	 
أدوات إنترنت األشياء والواقع االفتراضي	 
تجهيزات المباني الذكية	 

المعرض السعودي لمعدات وتقنيات 
التدفئة والتهوية والتبريد ٢0٢3



١٥ مشروًعا ضخًما ترسم مستقبل المملكة
تبلغ قيمة هذه المشاريع ٢.9 تريليون دوالر أميركي 

يقدم البرنامج الوطني لإلسكان فرًصا ضخمة للمشاركة 
في أكبر مشروع سكني في تاريخ المملكة

يهدف برنامج اإلسكان إلى زيادة ملكية المنازل، 
٤١١,000 عقدًا سكنيًا بقيمة ١00 مليار دوالر 

أمريكي
لتطوير  جديدة  معايير  على وضع  اإلسكان  برنامج  رّكز  أطالقه،  منذ 
الحصول على خيارات  المواطنين من  قطاع اإلسكان بهدف تمكين 
األسر  تملك  نسبة  زيادة  إلى  الدعم  سكنية متنوعة. وسيؤدي هذا 

للمنازل.

الفوري  االستحقاق  إجراءات  تسهيل  من  البرنامج  تمّكن  سابقًا، 
مما  عاًما،   15 البالغة  االنتظار  فترة  من  بداًل  للعقارات،  للمواطنين 
ضاعف حركة العرض والطلب ضمن البرنامج والخيارات السكنية التي 
يقدمها. كما ساهم ذلك في زيادة نسبة التملك من 47% في عام 

2017 إلى أكثر من 60% في عام 2022.

لزيادة  جهوده  اإلسكان  برنامج  سيستأنف  المقبلة،  المرحلة  وفي 
نسبة األسر السعودية التي تمتلك منازلها إلى 70% بحلول عام 2023. 
سعًيا  طفرة  والخاص  العام  للقطاعين  الواسعة  التطورات  وتشهد 
لسد الفجوة بين المساكن المعروضة والبنى التحتية ذات الصلة وبين 
الطلب عليها، مما يوّفر فرًصا للقطاع تزيد قيمتها عن 100 مليار دوالر 

أمريكي

يعمل برنامج اإلسكان على تمكين األسر 
السعودية من تملك منازل تلبي 

احتياجاتهم وتالئم قدراتهم المالية. كما 
يسعى البرنامج لتحسين ظروف السكن 

لألجيال الحالية والمستقبلية، وهو التزام 
يتطّلب تنفيذه أحدث تقنيات وموارد 

منتجات وابتكارات البناء...



مشروع القّدية - 8 مليار دوالر أمريكي
مدينة القّدية هي مشروع تنموي ترفيهي يمتد على مساحة تزيد عن 
مناطق  من  العديد  وتوّفر  الرياض  ضواحي  في  مربعًا  كيلومترًا   334
الجذب. بدأ العمل على المشروع الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دوالر 
أميركي حيث من المقّرر افتتاح المرحلة األولى منه في العام 2023. 

وستضم القّدية أكثر من 300 منشأة ترفيهية وتعليمية

مشروع أماال – ١0 مليارات دوالر أميركي
وجهة  إلنشاء  األحمر  البحر  ساحل  على  أماال  مشروع  تصميم  تم 
سياحية مرموقة جديدة على مساحة 3000 كيلومتر مربع وبمرافق 

فاخرة عالمية المستوى.

البحر األحمر / السندالة – ٢6 مليار دوالر أميركي
تعّد شركة البحر األحمر الدولية رائدة في إنشاء الوجهات السياحية 
العربية  للمملكة  الغربي  الساحل  طول  على  والجديدة  الفاخرة 
السعودية. يتكون المشروع الضخم من أرخبيل طبيعي من الجزر البكر 
والكنوز  الجبال  بقمم  مليئة  شاسعة  صحراوية  طبيعية  ومناظر 

التاريخية واألثرية وبركانًا خامًاد.

مشروع »ذا الين« – ٥00 مليار دوالر أميركي
»ذا الين« هي ناطحة سحاب أفقية مغلفة 

بالمرايا ومدينة ذكية بصفر انبعاثات كربون حيث 
تبلغ تكلفة بنائها ٥00 مليار دوالر أمريكي. 

ستمتد بشكل متواٍز لمسافة ١٢0 كيلومتًرا 
وستستوعب 9 ماليين شخصًا.

من المقرر أن تبلغ تكلفة المرحلة األولى من هذا المشروع العمالق 
زجاجيين  مبنيين  من  الهيكل،  سيتكون  أمريكي.  دوالر  مليار   319
عاكسين يصل ارتفاعهما إلى 488 متًرا )1600 قدمًا(، ويمتدان بالتوازي 
والجبلية  الساحلية  التضاريس  عبر  مياًل(   75( كيلومتًرا   120 لمسافة 
سندالة  جزيرة  وجهة  الضخم  المشروع  يشمل  كما  والصحراوية. 
ومدينة  العالمي  المستوى  ذات  الجبلية  تروجينا  ومشروع  الفاخرة 

أوكساغون الصديقة للبيئة.

نيوم والقّدية والبحر األحمر وأماال... مشاريع رائدة في 
قطاعات األعمال والترفيه والسياحة



المشاريع الحالية في مدينة الرياض:

حديقة الملك سلمان – ١9 مليار دوالر أمريكي
بمساحة تبلغ أربعة أضعاف مساحة حديقة سنترال بارك في مدينة 
نيويورك، ستمتد حديقة الملك سلمان في الرياض على مساحة 13.4 
السينما  ودور  كالمسارح  للفنون  قسًما  الحديقة  ستضم  كلم. 
وأكاديميات الفنون والمتاحف والفعاليات كما ستضم ملعب غولف 
وقسمًا  ترفيهية  ألعاب  ومنطقة  رياضيا  ومجّمعا  المستوى  عالمي 
للرياضات المائية. هذا باإلضافة إلى 12 ألف وحدة سكنية و16 فندًقا 
تزيد قيمتها عن  يوّفر فرًصا  تجارية. مما  ومطاعم ومكتبات ومحال 

100 مليار دوالر أمريكي

بوابة الدرعية - ١7 مليار دوالر أمريكي
السعودية«.  العربية  المملكة  »لؤلؤة  بكونها  الدرعية  بوابة  تشتهر 
ومن المقّرر أن يصبح المشروع أكبر وجهة ثقافية وتراثية في العالم. 
سيعرض المشروع الذي تبلغ تكلفته 17 مليار دوالر ثقافة المملكة 
تجارب  تقديم  خالل  من  عام   300 من  ألكثر  الممتد  وتاريخها  الغنية 
ضيافة  ومرافق  وثقافية،  تعليمية  وفرصًا  وملهمة،  فريدة  تراثية 
وترفيه عالمية المستوى، ومنتجعات فاخرة تضم عددًا من الفنادق 

العالمية الكبرى

المسار الرياضي – ٢3 مليار دوالر أميركي
والفنية  الرياضية  باألنشطة  غنية  مستقيم  بشكل  تمتد  حديقة 
المسار  يمتد  مستدام.  صحي  حياة  نمط  لخلق  والبيئية  والثقافية 
مليون   2.2 لـ  سيسمح  اكتماله،  وعند  كلم   135 طول  على  الرياضي 
بالدخول بسهولة  بالقرب منه  الرياض والمقيمين  شخصًا من سكان 
إما خالل رحلة لـ 15 دقيقة بواسطة الدراجات الهوائية أو 30 دقيقة 
المسار 8 مناطق متميزة وهي منطقة  سيرا على األقدام. يتضّمن 
والمنطقة  الترفيهية  والمنطقة  اليسين  وادي  ومنطقة  الفنون 
الرياضي  الرمال  منتزه  ومنطقة  السلي  وادي  ومنطقة  البيئية 

والمنطقة الرياضية ومنطقة وادي حنيفة.

مطار الملك سلمان الدولي
لوجستي  كمركز  الرياض  مكانة  الدولي  سلمان  الملك  مطار  سيعّزز 
يربط  كجسر  ويعمل  والسياحة  والتجارة  النقل  سيحّفز  كما  عالمي، 
الشرق بالغرب. سيكون المطار الجديد أحد أكبر المطارات في العالم 
مليون   120 مع  التعامل  على  وقادر  مدارج  بستة  ضخم  مطار  وهو 
مسافر سنويا بحلول عام 2030، و 185 مليون مسافر سنويا بحلول 
عام 2050. وسيضم المشروع أيضا منافذ قائمة حاليًا، باإلضافة إلى 
دعم  ومرافق  والترفيهية  السكنية  المرافق  من  مربًعا  كيلومترا   12

المطار ومحالت تجارية



 مشاريع النقل والسكن واألعمال في مكة المكرمة 
وجدة والعال...

مشروع جبل عمر
مشروع تطوير جبل عمر هو مخطط فريد من نوعه إلعادة التجديد 
اإلقامة  توفير  إلى  تهدف  شاملة  تطوير  خطة  ولتنفيذ  الحضري 
السيارات  ومواقف  واألسواق  التجارية  والمساحات  الفندقية 
واالجتماعية  الدينية  األنشطة  لدعم  العامة  والمرافق  واألماكن 
رمضان  وشهر  الحج  مواسم  خالل  والمعتمرين  للحجاج  والتجارية 
المشروع  أرض  مساحة  تبلغ  السنة.  مدار  على  الزوار  من  وغيرهم 
 2 حوالي  تبلغ  مبنية  أرضية  مساحة  مع  مربعًا  مترًا   230,000 حوالي 

مليون متر مربع. 

مشروع العال – ١٥ مليار دوالر أميركي
 – وسياحٍي  وثقافٍي  أثرٍي  مجمٍع  تطوير  إلى  العال  مشروع  يهدف 
سيكون متحفًا حيا في الهواء الطلق في منطقة شاسعة بمساحة 
توازي مساحة بلجيكا. سيتم إنجاز خطة تطوير العال الرئيسية بالكامل 
والتي تبلغ كلفتها 15 مليار دوالر على ثالثة مراحل في األعوام 2023 
و2030 و2035. ويهدف هذا االستثمار الضخم إلى جعل منطقة العال 
األثرية  )الطرق  الثقافة  خالل  فمن  للمملكة.  الثقافية  العاصمة 
الرائعة  الطبيعية  )المناظر  والطبيعة  القديمة(  والمدينة  والمتاحف 
والصحراء والواحات(، سيقّدم المشروع تجربة سياحية أصيلة ومؤثرة 

تعكس تقاليد الضيافة في العالم العربي. 

مشروع مترو جدة – 60 مليار دوالر أميركي
للتنقل الحضري  التحتية الحديثة  للبنية  مترو جدة هو مشروع ضخم 
الذي سيتألف من 74 محطة و 160 كلم من المسارات وأربعة مسالك 
تبلغ  الذي  المشروع  اكتماله، سيساعد  عند  عبر مدينة جدة.  فردية 
تكلفته 60 مليار دوالر أمريكي في جمع مئات اآلالف من األشخاص 

ضمن مسافة عشر دقائق سيًرا على األقدام من محور النقل.

برج جدة – ١.٥ مليار دوالر أميركي 
يقّدر  حيث  العالم  في  مبنى  أعلى  جدة  برج  سيكون  اكتماله،  عند 
التكلفة  تبلغ  ويتألف من 250 طابًقا.  واحد  كيلومتر  بحوالي  ارتفاعه 
تبلغ  أرضية  للبرج 1.5 مليار دوالر أمريكي ويغطي مساحة  التقديرية 
في  المراقبة  منصات  ألطول  مقّرا  وسيكون  مربًعا.  متًرا   243,866
برج جدة  األرض. وسيحتوي  متًرا من سطح   664 ارتفاع  على  العالم 
على مزيج من الوحدات السكنية والشقق الفندقية والفنادق. ومن 

المتوقع افتتاح فندق فور سيزونز بداخله.
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الدولي  االتحاد  في  عضوًا  بكونها  الرياض  معارض  شركة  تفخر 
جودة  دولي وشهادة  اعتراف  بمثابة  العضوية هي  هذه  للمعارض. 
فيها  التدقيق  يتم  والتي  الشركة  في  المتبعة  الدولية  للمعايير 

بانتظام عند تنظيم المعارض والفعاليات التجارية.

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

متخّصص ومحترف بصحة العميل وراحته ونجاحه.

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

المكاننضعها في خدمتك.
أحدث  هو   )RICEC( والمعارض  للمؤتمرات  الدولي  الرياض  مركز 
على  الشركات  لمساعدة  المصممة  والمعارض  المؤتمرات  مرافق 
أي  يلبي  أن  المركز  بمقدور  وقدراتها.  وخدماتها  منتجاتها  عرض 
وأماكن  العمل  وورش  بالمؤتمرات  متعلقة  إضافية  احتياجات 

اجتماعات كبار الشخصيات.
للتواصل:

الرياض، المملكة العربية السعودية
هاتف: 920024020 - 4979321 11 966+

فاكس: 5612 229 11 966+
E-mail: info@saudi-build.com

UFI حدث دولي معتمد من المنظمون:



قم بعرض منتجاتك 
وخدماتك وسط 

أكبر سوق في 
الشرق األوسط 



www.saudi-build.com

SCAN ME!

حدث دولي معتمد من االتحاد الدولي للمعارض

الفرصـة المثالية لعودة مرنة ومستدامـة إلى 
ريادتك في السوق وتوسيع نطاق عملك وسط أكبر 

سوق في الشرق األوسط...
خطط مبكًرا... إتصل بنا... نحن هنا للمساعدة...

المعرض التجاري الدولي الـ 33 لمواد وتقنيات البناء

لحجز مساحتك يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

معرض البناء السعودي 2023

أو اتصل بنا: 

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

info@recexpo.com : بريد إلكتروني


