
جدول فعاليات قطاع
المعارض والمؤتمرات



المعارض والمؤتمرات
في السعودية

يناير
 فبراير
 مارس
أبريل
مايو
 يونيو
 يوليو

 أغسطس
 سبتمبر
 أكتوبر
 نوفمبر
 ديسمبر



 الملتقى السعودي لصناعة
المعارض والمؤتمرات

الرياض

فندق ومركز مؤتمرات كراون 
بالزا الرياض آر دي سي

09-08
يناير

مؤتمر ومعرض خدمات
الحج والعمرة

جدة

09-12جدة سوبر دوم
يناير

مؤتمر التعدين الدولي

الرياض

مركز الملك عبدالعزيز الدولي 
للمؤتمرات

12-11
يناير

https://goo.gl/maps/JVpWRcz1PcbDhr9E9
https://goo.gl/maps/BMbFcH8Xg4tvVXwx5
https://goo.gl/maps/ExjvEvyWdJVX8AkB9


منتدى مستقبل العقار

الرياض

23-25فندق فور سيزونز 
يناير

ملتقى االستثمار
البلدي "فرص"

الرياض

مركز واجهة الرياض للمعارض 
والمؤتمرات

26-24
يناير

قمة الرياض العالمية
للتقنية الحيوية الطبية 2023

الرياض

فندق هيلتون الرياض والشقق 
الفندقية

26-25
يناير

https://goo.gl/maps/fcGZGUgxwsmk3CY38
https://goo.gl/maps/uNBwy2EzYp82WmP89
https://goo.gl/maps/5QkNKLNUjkDQAJiKA


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

هان بوب اب

جدة

05-07استوديوهات لوكا
يناير

المعرض  السعودي 
لألعراس

الرياض

09-12فندق  الفيصلية
يناير

الملتقى السعودي 
لصناعة المعارض 

والمؤتمرات
الرياض

فندق ومركز 
مؤتمرات كراون 

بالزا الرياض
آر دي سي

09-08
يناير

معرض عطر ودخون

ينبع

مركز  ينبع الدولي 
للمعارض

11-07
يناير

الندوة السعودية 
الثالثة متعددة 

التخصصات للسرطان
الخبر

06-07فندق  مريديان 
يناير

ساند كالش

الرياض

مركز ذا أرينا 
للمعارض 
والفعاليات

07-05
يناير

معرض  أبيض وأسود

الخبر

فندق
توقيع 

08-04
يناير

مؤتمر التعليم 
المحاسبي الدولي

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

05-03
يناير

ملتقى
دراية

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

05-03
يناير

معرض
القصيم للكتاب

بريدة

مركز الملك 
خالد الحضاري

07-29
ديسمبر - يناير

مهرجان  الجبيل 
الشتوي

الجبيل

مركز الجبيل 

الدولي للمعارض
26-28

ديسمبر - يناير

هال
بالسيف

الخبر

مركز سيف 
الدولي للمعارض 

والمؤتمرات

20-22
ديسمبر - يناير

معرض أعراسنا
في مكة

مكة المكرمة

فندق  مكارم 
منى

03-01
يناير

معرض العود والعطور 
العاشر

القطيف

مركز األمير فيصل 
بن فهد للمناسبات

07-02
يناير

معرض العود األزرق
والعطور الدولي

تبوك

قاعة تركواز 
لإلحتفاالت 
والمؤتمرات

15-02
يناير

اللقاء السنوي للجمعية 
الصيدلية السعودية

سيفا 2023
الدمام

مركز معارض 
الظهران الدولي

05-02
يناير

https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/rw5CtwDScdEJ7QDj7
https://goo.gl/maps/6YoRmwnJ4vHqyRPq6
https://goo.gl/maps/bt6ikGQ4XhcSs9N7A
https://goo.gl/maps/RY8zdxiyDQH3Y6ww8
https://goo.gl/maps/CzWDhPg4YrfgkHu96
https://goo.gl/maps/BMbFcH8Xg4tvVXwx5
https://goo.gl/maps/cknL7AHDtnN5tu7y5
https://goo.gl/maps/3e9KmdnyzW12Uo5FA
https://goo.gl/maps/PdRLRJBfn5EookUL9
https://goo.gl/maps/skXprmwkTbBzmb758
https://goo.gl/maps/f5UtmoNAPjNBVZcJA
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/7yWFgeyfYJTfb7fk6
https://goo.gl/maps/1NGxhtEjuX8kt55s5
https://goo.gl/maps/AVAzDe4d2K6heh5n8


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

مؤتمر التعدين الدولي

الرياض

مركز الملك 
عبدالعزيز الدولي 

للمؤتمرات

12-11
يناير

افتتاح المعرض

الرياض

المتحف الوطني 
السعودي

16-15
يناير

تطوير ممكنات صناعة 
التحلية

الرياض

16-18فندق فيرمونت 
يناير

منتدى أعمال الهيئة 
السعودية للسياحة

الرياض

16فندق الفيصلية
يناير

منتدى مستقبل 
العقار

الرياض

فندق
فور سيزونز 

25-23
يناير

مؤتمر قمة الرياض 
العالمية للتقنيات 

الحيوية الطبية
الرياض

فندق هيلتون 
الرياض والشقق 

الفندقية

26-23
يناير

المؤتمر العالمي
للطيران والمطارات

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

27-23
يناير

معرض العائلة 
السعودي

الرياض

مجمع
العثيم مول

20-22
يناير - فبراير

المعرض الوظيفي 
السنوي الحادي عشر 

لجامعة الفيصل
الرياض

جامعة
الفيصل

26-24
يناير

معرض الخليج األول 
للموهوبين من

ذو اإلعاقة
الرياض

مركز األمير مشعل 
بن عبداهلل 
للمؤتمرات 
والفعاليات

28-22
يناير

ملتقى التوجهات 
العالمية في التعليم 

اإللكتروني
الرياض

23-25فندق  فيرمونت
يناير

معرض الشتاء

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

27-22
يناير

معرض
جدة للياقة

جدة

16-18فندق هيلتون
يناير

مؤتمر ومعرض 
خدمات الحج

والعمرة
جدة

09-12جدة  سوبر دوم
يناير

معرض العائلة 
السعودي

الرياض

23-21المكان مول 
يناير - فبراير

معرض مكة للفنادق 
والمطاعم

مكة المكرمة

مركز غرفة مكة 
المكرمة للمعارض 

والفعاليات

26-24
يناير

https://goo.gl/maps/brrVWHKXkL3KVpSNA
https://goo.gl/maps/ExjvEvyWdJVX8AkB9
https://goo.gl/maps/fcGZGUgxwsmk3CY38
https://goo.gl/maps/5QkNKLNUjkDQAJiKA
https://goo.gl/maps/sSMG6i6iRypAr3vy7
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/FGCCGUNrMKuQ4x989
https://goo.gl/maps/9qghY1tTA5ZxXCbY6
https://goo.gl/maps/uDpy6XLbUmdSByEX6
https://goo.gl/maps/ZphYuiCwhWFdsEGK8
https://goo.gl/maps/twgofL3kNPMBDuYy7
https://goo.gl/maps/H2dA1wsVMdBYMo4k9
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/JVpWRcz1PcbDhr9E9
https://goo.gl/maps/U2p81QNyg3KNBLLR7
https://goo.gl/maps/8LBXR4Td5fiy251M8


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

آللئ  مكية

مكة المكرمة

فندق
مكارم منى

31-29
يناير

معرض عبق
 الماضي 4

الرياض

مقابل جامعة 
اليمامة

09-27
يناير - فبراير

عطرك  تعطر

المدينة المنورة

قاعة ريماس 
لألفراح والمناسبات

02-27
يناير - فبراير

معرض عطرة

المدينة المنورة

31-04قاعة هذه ليلتي
يناير - فبراير

معرض عطري

القريات

الغرفة التجارية 
بالقريات

06-31
يناير - فبراير

تدشين هونشي 
اوسادو الشكل الجديد

الرياض

31فندق فيرمونت 
يناير

المؤتمر السنوي لفرق 
المبيعات

الرياض

26-28فندق الريتز كارلتون
يناير

معرض أبطال األمل 
والتعافي

الخبر

26-29فندق كمبينسكي 
يناير

معرض خوات نورة 
االستهالكي

الرياض

قاعة الخزامى 
للمناسبات 
والمؤتمرات

01-30
يناير - فبراير

ملتقى االستثمار 
البلدي “فرص”

الرياض

مركز واجهة 
الرياض للمعارض 

والمؤتمرات

26-24
يناير

معرض شتاء هيلدا

الخبر

فندق
هوليداي ان 

30-26
يناير

معرض  نفحة عطر

جدة

فندق
هيلتون

31-26
يناير

معرض  فخامة عطر

جدة

فندق
هيلتون

31-26
يناير

الجبيل
 الشتوي الثاني

الجبيل

مركز الجبيل
 الدولي للمعارض

26-28
يناير - فبراير

https://goo.gl/maps/3e9KmdnyzW12Uo5FA
https://goo.gl/maps/i2pGgAke6Ga81wMr6
https://goo.gl/maps/8w7xsA1vqmaTxZE4A
https://goo.gl/maps/U2p81QNyg3KNBLLR7
https://goo.gl/maps/FfarKZYNTu5h9bC96
https://goo.gl/maps/EeAeWegF8hZa62im6
https://goo.gl/maps/Qrt9pYLE9gvNdw2U6
https://goo.gl/maps/Kj9JLSFMtd5ynEEp8
https://goo.gl/maps/uNBwy2EzYp82WmP89
https://goo.gl/maps/FX4Hx26ABmUgPjr4A
https://goo.gl/maps/brrVWHKXkL3KVpSNA
https://goo.gl/maps/brrVWHKXkL3KVpSNA
https://goo.gl/maps/DSZDnMR1VQdTvqbL9
https://goo.gl/maps/U2p81QNyg3KNBLLR7


مؤتمر ليب 2023

الرياض

واجهة الرياض للمؤتمرات 
والمعارض

09-06
فبراير

مؤتمر الزكاة والضريبة
والجمارك

الرياض

09-08فندق الريتز كارلتون
فبراير

https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/EeAeWegF8hZa62im6


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

المعرض المصري 
السعودي للخضار 

والفاكهة
الجوف

مركز المعارض 
الدولية

05-03
فبراير

ليب 23

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

09-06
فبراير

وطن من ذهب 

جدة

فندق
هيلتون

04-02
فبراير

مذاق للخبز والشاهي

بريدة

قاعة المعالي 
لإلحتفاالت

10-06
فبراير

معرض السوق

الرياض

فندق
هيلتون 

08-05
يناير

معرض العود األزرق 
والعطور الدولي

األحساء

قاعة
قصر السالم

07-01
فبراير

المؤتمر العالمي الرابع 
واألربعون القتصاديات 

الطاقة
الرياض

مركز الملك 
عبداهلل للدراسات 
والبحوث البترولية

09-04
فبراير

المعرض السعودي الدولي 
لألغذية والمشروبات 
والضيافة - هوريكا 

السعودية
جدة

جدة
سوبر دوم

09-07
فبراير

منتدى ماسك 
السنوي لإلستثمار

الرياض

05فندق الفيصلية
فبراير

معرض عائلتي 5

الخرج

مركز الخرج 
للمعارض 

والمؤتمرات

07-06
فبراير - مارس

سؤال وجواب متخصص 
أورام الطب الباطني 

2023
جدة

03-04فندق إنتركونتيننتال
فبراير

معرض عبق الماضي 4

الرياض

حي القيروان - 
مقابل جامعة 

اليمامة

18-05
فبراير

المؤتمر األول ألورام 
الغشاء البريتوني 
بالشرق األوسط

جدة

04-06فندق هيلتون
فبراير

معرض القبة

الدمام

03-16القبه
فبراير 

المؤتمر الدولي السنوي 
للجمعية السعودية العلمية 

للرعاية الصحية المنزلية

المدينة المنورة

جامعة
طيبة

09-07
فبراير

مؤتمر المشتريات 
وسالسل اإلمداد

الرياض

فندق
برج رافال 

09-08
فبراير

https://goo.gl/maps/taqcJjGZYGafjQw97
https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/brrVWHKXkL3KVpSNA
https://goo.gl/maps/oRZZfVEu6bUa7WEj7
https://goo.gl/maps/QpiFNBy8hwbvEdi26
https://goo.gl/maps/qJd8shW2UDy28WbT7
https://goo.gl/maps/D48ffz3Cp3U15Axr7
https://goo.gl/maps/JVpWRcz1PcbDhr9E9
https://goo.gl/maps/nGNGmz9oxXWR7sYt8
https://goo.gl/maps/WKhkhsCdCNVe882H6
https://goo.gl/maps/TjsjKnDh7gn8vx4n9
https://goo.gl/maps/HRRJUmtD51qYt8Py7
https://goo.gl/maps/CC4gW7okfUbFpaLe6
https://goo.gl/maps/q3Ae3XRoZCgbucqE8
https://goo.gl/maps/2xL9BZm2CEYkiqxC9
https://goo.gl/maps/eUMpo5DHGAFMPbka6


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

مؤتمر الطائف الثاني 
للميكروبات المقاومة 

للمضادات الحيوية ومكافحة 
العدوى

الطائف

فندق
أريديوم 

14
فبراير

معرض الطالء 
السعودي

الدمام

مركز معارض 
الظهران الدولي

15-13
فبراير

معرض المملكة الدولي 
للطب التجميلي

الرياض

فندق
الريتز كارلتون 

16-13
فبراير

ملتقى مجنة

مكة المكرمة

مركز غرفة مكة 
المكرمة للمعارض 

والفعاليات

12-09
فبراير

معرض التوظيف 
2023م

الرياض

جامعة األمير 
سلطان

14-12
فبراير

المؤتمر الدولي الثاني 
لمزدوجي االستثنائية

الرياض

شركة إدارة وتطوير 
مركز الملك 

عبداهلل المالي

14-12
فبراير

مؤتمر الشرق األوسط 
لجمعية المعلومات 

الدوائية
الرياض

12-15فندق فيرمونت 
فبراير

المعرض السعودي 
الدولي للديكور والبناء 

المعاصر - القازة
جدة

09-11غرفة جدة
فبراير

المؤتمر السنوي الثالث 
عشر لجمعية األشعة 

السعودية
جدة

فندق
الريتز كارلتون 

11-09
فبراير

اليف ستايل

جدة

فندق
هيلتون

11-09
فبراير

مؤتمر الزكاة والضريبة 
والجمارك

الرياض

فندق الريتز 
كارلتون

09-08
فبراير

أنمي كي اكسبو

الرياض

10-12ذا ارينا
فبراير

المستجدات في
 طب األطفال حديثي 

الوالدة 2023
جدة

فندق إنتركونتيننتال 
جدة العمودي

16-14
فبراير 

معرض باربيكيو

الرياض

منتجع وسبا
درة الرياض

17-14
فبراير

مؤتمر ومعرض نمذجة 
معلومات البناء والتوأمة 

الرقمية في المملكة

الرياض

كراون بالزا الرياض 
الواحة

15-14
فبراير 

معرض اإلبداع

جدة

قاعة الملكات 
لالحتفاالت 
والمؤتمرات

17-15
فبراير 

https://goo.gl/maps/9icuZeGEJd7sxVYx8
https://goo.gl/maps/AVAzDe4d2K6heh5n8
https://goo.gl/maps/2qYnHTPUUCN82sTK9
https://goo.gl/maps/waXuZrRGuDB4ZouL9
https://goo.gl/maps/XXC6ALXHSq2YGvDd7
https://goo.gl/maps/kDunJDt6oKVJHoNBA
https://goo.gl/maps/FfarKZYNTu5h9bC96
https://goo.gl/maps/vm5q7BzvZWKm2CLR8
https://goo.gl/maps/7cqpuFKJqFurKZC26
https://goo.gl/maps/brrVWHKXkL3KVpSNA
https://goo.gl/maps/EeAeWegF8hZa62im6
https://maps.app.goo.gl/ZFqPPBMsBgVEpxUB7
https://goo.gl/maps/wHpDUP5714upev9A7
https://goo.gl/maps/3sUd5h4NSnZiDrQu9
https://goo.gl/maps/ogzm5FWNeiE2KZxbA
https://goo.gl/maps/XJQhkgT1ttBSgKuy8
https://goo.gl/maps/3sUd5h4NSnZiDrQu9
https://goo.gl/maps/wHpDUP5714upev9A7
https://goo.gl/maps/3sUd5h4NSnZiDrQu9


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

معرض توظيف كلية 
البترجي الطبية

جدة

كلية البترجي 
للعلوم الطبية و 

التكنولوجيا

16
فبراير

المعرض والمؤتمر 
الدولي لصناع القهوة

الخبر

فندق
موفنبيك 

17-15
فبراير

فاشن هب

جدة

أرض سماء الغربية 
للفعاليات

23-15
فبراير 

منتدى االبتكار 
االجتماعي

الرياض

برج رافال الرياض 
- فندق جي دبليو 

ماريوت 

16-15
فبراير

المؤتمر السنوي السادس 
للجمعية العربية السعودية 

لجراحة األيض والسمنة

الرياض

كراون بالزا الرياض 
أردي سي فندق 
ومركز مؤتمرات

17-15
فبراير 

المؤتمر الرابع والثالثون 
لجمعية المسالك البولية 

السعودية

الرياض

فندق هيلتون 
الرياض والشقق 

الفندقية

17-15
فبراير

المؤتمر السنوي التاسع 
للجمعية السعودية ألمراض 

الروماتيزم

الرياض

فندق
فيرمونت 

18-15
فبراير 

المستجدات في
 العقم واإلنجاب

الرياض

فندق الماريوت 
الرياض

17-16
فبراير - مارس

المؤتمر الطبي
 لصحة المرأة

جدة

16-18فندق مريديان 
فبراير 

فعالية رايز جامعة 
الفيصل

الرياض

جامعة الملك 
فيصل

18-16
فبراير

ليالي الفندر

جدة

16-18فندق هيلتون
فبراير

معرض ليالي
 الخبر الثاني

الخبر

16-01فندق القصيبي
فبراير - مارس 

معرض اإلبداع

جدة

16-18لوكا استديو
فبراير

عطور كوراتيل

الخبر

16-19مجمع بافليون 
فبراير 

المعرض األيقوني

الدمام

فندق ومركز 
مؤتمرات 
شيراتون 

19-16
فبراير

معرض دكاكين حرف 
وتصاميم

الرياض

فندق
فور سيزونز 

21-17
فبراير

https://goo.gl/maps/fgyg5Lx6Uowd8TZ56	جدة
https://goo.gl/maps/wDsBTHp5h7CgrQ969
https://goo.gl/maps/CC4gW7okfUbFpaLe6
https://goo.gl/maps/q3Ae3XRoZCgbucqE8
https://goo.gl/maps/SeJmqMnJ52Y8h6cg7
https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/PHL5ChQGhLkvdhtu7
https://goo.gl/maps/UJ9Z266WLKbqejQT8
https://goo.gl/maps/gczhdQhTRp7bpAaM7
https://goo.gl/maps/niHqNFZc8Hggdftg8
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Fairmont+Riyadh/@24.8082207,46.7160953,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x3e2efc5ababc7065:0xbd4b4b5828b1d31a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d24.8082207!4d46.7182893!16s%2Fg%2F1hf3gj8tm?coh=164777&entry=tt
https://goo.gl/maps/H2dA1wsVMdBYMo4k9
https://goo.gl/maps/BtJhkzDyiUdRSPo16
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo6
https://goo.gl/maps/JsEqVvdwVmL921og6
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://www.google.com/maps/place/Alfaisal+University/@24.6645919,46.674817,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3e2f04a8d10e834b:0xb60f3792b7de22aa!8m2!3d24.6645919!4d46.677011!16s%2Fm%2F03nsk3m?coh=164777&entry=tt
https://goo.gl/maps/TjsjKnDh7gn8vx4n9
https://goo.gl/maps/HRRJUmtD51qYt8Py7
https://goo.gl/maps/M5GsZusq6wQ9diJP8
https://goo.gl/maps/Qn7jcsom1yDtzuNEA
https://goo.gl/maps/ew6EZnZefmKUDsU47
https://goo.gl/maps/q3Ae3XRoZCgbucqE8
https://goo.gl/maps/kZQLW6hLvX4tj5MM7
https://goo.gl/maps/fcGZGUgxwsmk3CY38


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

يوم بدينا

الرياض

20-24مجمع ريفرووك
فبراير 

المستقبل العالمي 
للتمريض

جدة

فندق إنتركونتيننتال 
جدة العمودي

21-20
فبراير 

معرض رستكـة
 وتبتكـة

جدة

فندق اصيله 
للضيافة المحدودة

21
فبراير 

معرض التبريد والتكييف 
وإدارة المرافق

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

21-18
فبراير

القطاعات اإلنشائية 
الخمسة الكبار

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

21-18
فبراير

المعرض السعودي 
للنوافذ واألبواب

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

21-18
فبراير

معرض جدة الدولي 
للسياحة والسفر

جدة

جدة
سوبر دوم

21-19
فبراير

منتدى الرياض الدولي 
اإلنساني الثالث

الرياض

كراون بالزا الرياض 
ردي سي فندق و 

مركز مؤتمرات

21-20
فبراير

معرض األناقة
 والجمال

الرياض

مركز صحارى
 مول

22-21
فبراير-مارس 

معرض
 الكتاب العائم

جدة

ميناء جدة 
اإلسالمي

27-19
فبراير

معرض
 األعراس

الرياض

فندق
 الفيصلية

22-19
فبراير

معرض القبة
 للتسوق

األحساء

مركز األحساء 
للمعارض

22-21
فبراير

هال بالسيف
 الثالث 

الخبر

مركز سيف 
الدولي للمعارض 

والمؤتمرات

22-21
فبراير

معرض العائلة 
السعودي

الرياض

21-22العثيم مول
فبراير-مارس 

مواهب للتسوق

الرياض

مجمع
حياة مول

07-22
فبراير - مارس

تطوير المناهج وطرق 
التدريس

جدة

فندق
راديسون بلو جدة 

السالم

23-21
فبراير

https://goo.gl/maps/3sUd5h4NSnZiDrQu9
https://goo.gl/maps/wHpDUP5714upev9A7
https://goo.gl/maps/q3Ae3XRoZCgbucqE8
https://goo.gl/maps/CC4gW7okfUbFpaLe6
https://goo.gl/maps/eW4w72ja2o3vGYDM8
https://goo.gl/maps/q3Ae3XRoZCgbucqE8
https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/JVpWRcz1PcbDhr9E9
https://goo.gl/maps/ea6smS1wsBCh2pbx6
https://goo.gl/maps/wHpDUP5714upev9A7
https://goo.gl/maps/tC3SZMVxwYMJ8KhG6
https://goo.gl/maps/3sUd5h4NSnZiDrQu9
https://goo.gl/maps/u2wBRKxn6xYEYPPg9
https://www.google.com/maps/place/Al+Faisaliah+Hotel/@24.6903668,46.6819189,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x3e2f03890d489399:0x5150c28ec6abe1da!5m2!4m1!1i2!8m2!3d24.6903668!4d46.6841129!16s%2Fg%2F1tf2_w95?coh=164777&entry=tt
https://goo.gl/maps/nWtGciPD4sfUXyeUA
https://goo.gl/maps/XJQhkgT1ttBSgKuy8
https://goo.gl/maps/b29Tr23LNos2ShGz5
https://goo.gl/maps/3sUd5h4NSnZiDrQu9
https://goo.gl/maps/UJ9Z266WLKbqejQT8
https://goo.gl/maps/niHqNFZc8Hggdftg8


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

المؤتمر الدولي 
للتعليم الرقمي في 

العالم العربي
جدة

فندق
راديسون بلو جدة 

السالم

26-24
فبراير

معرض النفيد

القصيم

بلدة النفيد
 التراثيه

25-22
فبراير 

معرض شعبانيات

الرياض

شركة مجموعة 
المطلق

23-22
فبراير-مارس

بسطة ماركت

جدة

غرفة
 جدة

25-22
فبراير

المؤتمر السابع عشر 
للجمعيه السعوديه 

لتقويم األسنان
جدة

فندق
 الرتز كارلتون 

26-23
فبراير

مؤتمر نظم القلب 
الخليجي الخامس

جدة

فندق
 هيلتون 

25-24
فبراير 

معرض
 ليالي نجد 2

الرياض

اطياف
 مول

23-22
فبراير - مارس

معرض هامة نجد 5 
للتسوق اإلستهالكي

الرياض

المراكز العربية 
الرياض مجمع سالم 

مول - مخرج 26

01-23
فبراير - مارس

سوق
 الموسم

الدرعية

حي طريف
الدرعية

24-24
فبراير - مارس

انفصال
الشبكية

الرياض

بانوراما
 مول

25-24
فبراير

معرض ون هوتيل 
بيزنيس باي

الخبر

 فندق
 كمبينسكي 

العثمان 

25
فبراير 

مؤتمر األحساء السادس 
للحاالت المستجدة
 في طب األطفال

األحساء

فندق سموير 
األحساء

27-26
فبراير

المؤتمر اإلقليمي
 األول للشرق األوسط 

للري والصرف
الرياض

فندق هيلتون 
الرياض والشقق 

الفندقية

28-26
فبراير

جاك رمضان

الرياض

شركة إدارة وتطوير 
مركز الملك 

عبداهلل المالي

27-25
فبراير

المنتدى السعودي 
الدولي ألمراض القولون 

والمستقيم
الرياض

26-28فندق إنتركونتيننتال
فبراير

معرض فخامة نجد 
للعطور والبخور 2

الرياض

فندق
فيرمونت 

04-26
فبراير - مارس

https://goo.gl/maps/niHqNFZc8Hggdftg8
https://goo.gl/maps/wHpDUP5714upev9A7
https://goo.gl/maps/3sUd5h4NSnZiDrQu9
https://goo.gl/maps/gczhdQhTRp7bpAaM7
https://goo.gl/maps/niHqNFZc8Hggdftg8
https://goo.gl/maps/BQzuegX9MVXxbvvX9
https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://www.google.com/maps/place/Alfaisal+University/@24.6645919,46.674817,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3e2f04a8d10e834b:0xb60f3792b7de22aa!8m2!3d24.6645919!4d46.677011!16s%2Fm%2F03nsk3m?coh=164777&entry=tt
https://goo.gl/maps/M57UmoYT4vgTrrRK7
https://goo.gl/maps/TjsjKnDh7gn8vx4n9
https://goo.gl/maps/JpevxCTv421ZGsKv6
https://goo.gl/maps/cknL7AHDtnN5tu7y5
https://goo.gl/maps/zxca64JeuRFR2j7c7
https://goo.gl/maps/zxca64JeuRFR2j7c7
https://goo.gl/maps/cPbL5mVq48ojHABj8
https://goo.gl/maps/U7RzWwqJyy2A2Qym7
https://goo.gl/maps/ThuQvhzwRiZL68iq8
https://goo.gl/maps/JsEqVvdwVmL921og6
https://goo.gl/maps/4LgjnLjy3FtTmsGCA
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/bfmJRzdqZfAHAYGM8
https://goo.gl/maps/gczhdQhTRp7bpAaM7
https://goo.gl/maps/gczhdQhTRp7bpAaM7
https://goo.gl/maps/BtJhkzDyiUdRSPo16
https://goo.gl/maps/ixbBvmJ4t8EUz7BHA
https://goo.gl/maps/ixbBvmJ4t8EUz7BHA
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo6
https://goo.gl/maps/TjsjKnDh7gn8vx4n9
https://goo.gl/maps/H2dA1wsVMdBYMo4k9


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

معرض عطري

القريات

الغرفة التجارية 
بالقريات

05-27
فبراير-مارس 

معرض جدة لسيارات 
الرفاهية والسرعة

جدة

فندق
 هيلتون 

02-27
فبراير-مارس 

معرض آرابيسك

جدة

مطعم صوفا 
وقهوة لخدمات 

االعاشة

1-27
فبراير - مارس 

شعبنة ليبرستيج

جدة

مركز 
ليبرستيج

19-27
فبراير-مارس 

معرض عبق للعود 
والعطور

بريدة

مركز القصيم 
الدولى للمؤتمرات 

والمعارض

04-28
فبراير-مارس 

المؤتمر السابع عشر 
للجمعية السعودية لألحياء 
الدقيقة الطبية واألمراض 

المعدية

جدة

28-02فندق شانغريال 
فبراير - مارس

اطالق
 مجموعة باني

الرياض

فندق
 الريتز كارلتون 

27
فبراير

معرض كوزمو
للصحة والجمال

الرياض

فندق
الفيصلية

03-27
فبراير - مارس

معرض األقمشة الرجالية 
واالكسسوارات 2023

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

03-27
فبراير - مارس

https://goo.gl/maps/USzdUNdYYfm5sDad6
https://goo.gl/maps/3sUd5h4NSnZiDrQu9
https://goo.gl/maps/ew6EZnZefmKUDsU47
https://goo.gl/maps/5CYDvUuLBP3MFabb8
https://goo.gl/maps/q3Ae3XRoZCgbucqE8
https://goo.gl/maps/wHpDUP5714upev9A7
https://goo.gl/maps/tC3SZMVxwYMJ8KhG6
https://goo.gl/maps/3sUd5h4NSnZiDrQu9
https://goo.gl/maps/wHpDUP5714upev9A7
https://goo.gl/maps/q3Ae3XRoZCgbucqE8
https://goo.gl/maps/wiGhxy6sWtKADYt69
https://goo.gl/maps/vb3GA3gkHoS48NEA8
https://goo.gl/maps/q3Ae3XRoZCgbucqE8
https://goo.gl/maps/q3Ae3XRoZCgbucqE8
https://goo.gl/maps/iDoF3dNSeuNoMRce6
https://goo.gl/maps/cknL7AHDtnN5tu7y5
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo6


معرض ريستاتكس
الرياض العقاري

الرياض

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض

10-07
مارس

ملتقى بيبان
الرياض

الموقع
 واجهة الرياض

13-09
مارس

https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/k8izBhUiXFfbHrzM8


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

المعرض الدولي 
لالستثمار العقاري

جدة

فندق
هيلتون

04-01
مارس

أزياء السياحة

جدة

فندق
هيلتون

03-01
مارس

رؤية إبداع

مكة المكرمة

فندق
مكارم منى

04-02
مارس

مؤتمر ومعرض االبتكار 
التكنولوجي الصحي

الرياض

فندق
هيلتون

06-05
مارس

يوم األبحاث

الرياض

فندق كراوان 
بالزا

03
مارس

معرض شارع 6

الرياض

مجمع ريفير - حي 
التعاون

09-03
مارس

معرض صناع العطور 
الرابع

المدينة المنورة

الواجهه البحرية 
ينبع الصناعية 

14-01
مارس

معرض الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا الثامن 

للتعليم العالي

جدة

فندق
 مريديان 

02
مارس

معرض موسم
 ملح القصب

شقراء

البلدة
 التراثية

11-02
مارس

المؤتمر
 العدلي الدولي

الرياض

فندق
 الريتز كارلتون 

07-05
مارس

منتدى البيئة الذكية 
المبنية - النسخة 

السعودية
الرياض

فندق
 راديسون بلو 

01
مارس

معرض يونيفر
 للتعليم العالي

الرياض

فندق كراون
 بالزا الرياض

 المنهل الرياض 

02-01
مارس

معرض متاجر
 األنمي 5

الرياض

02-04ريس 
مارس

معرض الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا التاسع 

للتعليم العالي
الرياض

فندق هوليداي 
إن - العليا 

04
مارس

معرض الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا التاسع 

للتعليم العالي
الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض 

06-04
مارس

بساط الريح

جدة

مركز جدة
 سوبر دوم

27-01
مارس - أبريل

23/3160

https://goo.gl/maps/brrVWHKXkL3KVpSNA
https://goo.gl/maps/brrVWHKXkL3KVpSNA
https://goo.gl/maps/3e9KmdnyzW12Uo5FA
https://goo.gl/maps/QpiFNBy8hwbvEdi26
https://www.google.com/travel/hotels/s/o2CyN22vqcCVDHaUA
https://goo.gl/maps/gseyDVPxajufzWf86
https://goo.gl/maps/qRjzG4HZ56oAiv3K7
https://goo.gl/maps/JsEqVvdwVmL921og6
https://goo.gl/maps/vm5q7BzvZWKm2CLR8
https://goo.gl/maps/iDoF3dNSeuNoMRce6
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/W87hnbb1fmjMpey28
https://goo.gl/maps/iCyn2DdrimH2AQyn8
https://goo.gl/maps/iCyn2DdrimH2AQyn8
https://goo.gl/maps/EvekxGdfuiJxsVkx9
https://goo.gl/maps/ydycxYYDNuQKXdFf9
https://goo.gl/maps/ydycxYYDNuQKXdFf9
https://goo.gl/maps/rP33XiWF1yW7tn4Z8
https://goo.gl/maps/9BLWFJtcf8TzsV25A


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

المؤتمر السادس 
ايزوكارد

األحساء

الجمعية الطبية 
البيطرية السعودية

16-12
مارس

البيت الحديث

بريدة

قاعة قمة 
اليمامة للحفالت 

والمؤتمرات

15-13
مارس

المعرض السعودي 
الدولي لمستلزمات 

اإلعاقة والتأهيل
الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

15-13
مارس

المعرض السعودي 
الدولي للتصدير 

واالستيراد
الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

18-12
مارس

معرض الصناعات 
الوطنية 

واالستهالكية
جدة

غرفة
جدة

18-09
مارس

المؤتمر السعودي 
لمطالبات التأمين

الرياض

فندق هيلتون 
دبل تري لألجنحة 
الفندقية - المركز 

المالي

09-08
مارس

معرض جدة 
للشوكوالته والقهوة 

جدة

08-11فندق هيلتون 
مارس

معرض عبق
 للعود والعطور

الدوادمي

قصر
 المعالي

16-12
مارس

ملتقى
 بيبان

الرياض

واجهة
الرياض

13-09
مارس

المؤتمر العلمي الدولي 
السابع للجمعية السعودية 

لطب وخدمات نقل الدم

جدة

ذا فينيوا جدة 
الكورنيش 

11-09
مارس

الحملة التوعوية عن 
الصرع بمناسبة اليوم 

العالمي للصرع
جدة

العرب
 مول 

11
مارس

مزيج

تبوك

قاعة تركواز 
لإلحتفاالت 
والمؤتمرات

18-12
مارس

معرض الصناعة 
والخدمات اللوجستية 

الذكية
الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

10-07
مارس

ملتقى اثر التقنية
 في تمكين المرأة

الرياض

فندق هيلتون 
الرياض والشقق 

الفندقية

25-07
مارس

مؤتمر الخدمة 
االجتماعية األول 
بتجمع مكة الصحي

مكة المكرمة

قاعة مكة
 الكبرى

16-13
مارس

معرض ريستاتكس
الرياض العقاري

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

10-07
مارس

https://goo.gl/maps/L8XJMYurvuHVSE2v5
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/vm5q7BzvZWKm2CLR8
https://goo.gl/maps/dt9zpBXiwDydqC948
https://goo.gl/maps/78PPTPAmqjK8Gzmi8
https://goo.gl/maps/ZTy6QthQ2u322XAr7
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/k8izBhUiXFfbHrzM8
https://goo.gl/maps/k8izBhUiXFfbHrzM8
https://goo.gl/maps/vm5q7BzvZWKm2CLR8
https://goo.gl/maps/E5oX7S3X4YGxGowK8
https://goo.gl/maps/E5oX7S3X4YGxGowK8
https://goo.gl/maps/E5oX7S3X4YGxGowK8
https://goo.gl/maps/YuQYg7FPbG2yp88p9
https://goo.gl/maps/E5oX7S3X4YGxGowK8
https://goo.gl/maps/YuQYg7FPbG2yp88p9
https://goo.gl/maps/RoNdqtFVkRNydo5z9
https://goo.gl/maps/RoNdqtFVkRNydo5z9
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo7
https://goo.gl/maps/4xyqqgvJ1kXTMFPQ8
https://goo.gl/maps/9YRG5edr4ooeDQ847
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

منتدى العاملين
 مع الشباب

الرياض

كراون بالزا الرياض 
أردي سي فندق 
ومركز مؤتمرات

18
مارس

معرض الرداء
 العربي الشرقي

الرياض

قاعة الخزامى 
للمناسبات 
والمؤتمرات

18-15
مارس

الحملة التوعوية
 لمرض الصرع

بريدة

مركز
 العثيم

19
مارس

معرض سمر رمضان

جدة

14-17فندق هيلتون
مارس

مؤتمر الطائف 
األول للطب البديل 

والتكميلي
الطائف

14-16فندق أريديوم 
مارس

ملتقى السياحة 
السعودية

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

16-14
مارس

حفل إفتتاح
 الشركة

الرياض

فندق
 الريتز كارلتون 

15
مارس

المنتدى الخامس 
لصاحبات األعمال 

الخليجيات
جدة

غرفة
جدة

16-15
مارس

القمة السعودية 
لألمراض النادرة

الرياض

كراون بالزا الرياض 
أردي سي فندق و 

مركز مؤتمرات

17-16
مارس

مؤتمر السمنة

الرياض

فندق فوكو
 الرياض

18-17
مارس

اقنايت ذا سين

الرياض

إدارة وتطوير مركز 
الملك عبداهلل 

المالي

18-16
مارس

المؤتمر األول لزراعة 
القوقعة وأمراض 

السمع
الرياض

فندق هوليداي إن 
االزدهار

19-18
مارس

ندوة البركة

المدينة المنورة

جامعة األمير 
مقرن بن 
عبدالعزيز

16-15
مارس

الكود للعود والعطور 
والبخور

حائل

14-20فندق ميلينيوم 
مارس

المؤتمر الخليجي 
العاشر لتنمية الموارد 

البشرية
الرياض

فندق روش ريحان 
روتانا

15-14
مارس

ليالي جبل

جدة

19-11فندق الرتز كارلتون 
مارس - أبريل

23/3232

https://goo.gl/maps/PHL5ChQGhLkvdhtu7
https://goo.gl/maps/jtLMwvnZ5QHQPCT29
https://goo.gl/maps/Cy1caZY7W4FNPQn26
https://goo.gl/maps/GjiexXULbDaAYPJYA
https://goo.gl/maps/Q8qpuKUt45PyhyMbA
https://goo.gl/maps/HRRJUmtD51qYt8Py7
https://goo.gl/maps/jtLMwvnZ5QHQPCT29
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/iDoF3dNSeuNoMRce6
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/PUvcpDNc2BXY8JCU7
https://goo.gl/maps/FMpSTpNj5V2xNEtq6
https://goo.gl/maps/yGzzwDeT7cLYWxH37
https://goo.gl/maps/QtQWygHSvVeEJgKv5
https://goo.gl/maps/WC7MDYkUvXPHZ9oN9
https://goo.gl/maps/kDGizsXxNjfyyWVAA
https://goo.gl/maps/fPHUcHWe6amYs6Fv9
https://goo.gl/maps/GjiexXULbDaAYPJYA
https://goo.gl/maps/ycCJaGwUPPysLUKY6


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

معرض
 أتاريك

المدينة المنورة

قاعة
 هذه ليلتي

01-27
مارس - أبريل

ذا ليبل

الرياض

شركة هتون
 للتجارة والتسويق

31-26
مارس

معرض العائلة 
السعودي

الرياض

قاعة
 هذه ليلتي

28-27
مارس

معرض رمضان 
االستهالكي للسيارات

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

30-26
مارس

معرض لمسة
الملكة

جدة

26-29فندق هيلتون
مارس

مع الحبيب.. كهاتين

مكة المكرمة

فندق فور بوينتس 
باي شيراتون

27-23
مارس

المعرض
 الدولي لألثاث

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

24-20
مارس

جبنا العيد

جدة

كراون بالزا جدة 
السالم

26-24
مارس

رمضاننا احلى

جدة

21-17مركز ليبرستيج
مارس - أبريل

23/3123

ليالي الخير
 الرمضانية

الجبيل

المركز الثقافي 
بالفناتير

12-23
مارس - أبريل

23/3139

سمت 23

الدمام

فندق ومركز 
مؤتمرات شيراتون 

الدمام 

20
مارس

الملتقى السنوي الرابع 
عشر لاللتزام ومكافحة 

غسل األموال

الرياض

فندق
 فيرمونت 

20
مارس

هال بالسيف
 الرابع

الخبر

مركز سيف 
الدولي للمعارض 

والمؤتمرات

09-27
مارس - أبريل

23/2942

معرض داري
 للعطور واألزياء

القصيم

27-10ليالي برستيج
مارس - أبريل

23/2934

معرض األحساء
 الثاني

األحساء

مركز األحساء 
للمعارض

09-27
مارس - أبريل

23/3410

بازار أنا غير

جدة

23-20مول انا غير
مارس - أبريل

23/3484

https://goo.gl/maps/NVHrEgwqWCHAG2hMA
https://goo.gl/maps/NVHrEgwqWCHAG2hMA
http://
https://goo.gl/maps/HRRJUmtD51qYt8Py7
https://goo.gl/maps/sB5QrCdscw3RfQpF9
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/brrVWHKXkL3KVpSNA
https://goo.gl/maps/47bCaZNWMbDaR9uy8
https://goo.gl/maps/rP33XiWF1yW7tn4Z8
https://goo.gl/maps/rP33XiWF1yW7tn4Z8
https://goo.gl/maps/xREy8CmaXVNN39oT9
https://goo.gl/maps/YMVCdGHiHsnSAVzCA
https://goo.gl/maps/jt56ovUpL2Jzw9aj6
https://goo.gl/maps/QHo66mfiFZSV4w3X6
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Fairmont+Riyadh/@24.8082207,46.7160953,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x3e2efc5ababc7065:0xbd4b4b5828b1d31a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d24.8082207!4d46.7182893!16s%2Fg%2F1hf3gj8tm?coh=164777&entry=tt
https://goo.gl/maps/tWUt7s4tjNrM1L2JA
https://goo.gl/maps/3xU7AJ82hX4uM5BGA
https://goo.gl/maps/BRFUZ8agJwCpNUgU8
https://goo.gl/maps/WyWNAGAdVAQgMGBy7


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

هان
 بوب اب

جدة

30-01مركزلوكا استديو
مارس - أبريل

CP2022-256CP2022-25623/3087

معرض العطور 
واإلزياء الرمضاني

الطائف

29-04قاعة السالم
مارس-أبريل

معرض زوارة

جدة

الرواسي للشقق 
الفندقية

31-29
مارس

ليالي رمضان
 بالرس

الرس

مركز األمير سلطان 
الحضاري

18-29
مارس - أبريل

23/3042

معرض
 غدفة

الدرعية

مركز أوشا 
للمناسبات 
والمؤتمرات

01-29
مارس-أبريل

معرض العطور واألزياء 
الرمضاني

الطائف

29-03مدينة الورود
مارس - أبريل

23/3170

تليد

الرياض

واجهة
 الرياض 

31-28
مارس

سدو ٢

جدة

29-01تامبد
مارس - أبريل

23/3274

فعاليات الليالي 
الرمضانية للتسوق

جدة

29-07غرفة جدة
مارس - أبريل

23/3327

غبقة الفت

الخبر

حديقة األمير 
سعود بن نايف

01-29
مارس - أبريل

23/3380

ليالي رمضانية

الرياض

29-27اطياف مول
مارس - أبريل

23/3399

معرض الواجهة
 لألناقة

الرياض

28-26واجهة الرياض
مارس - أبريل

23/3150

رمضان العمارية

الرياض

منتجع العمارية 
هيلز

12-29
مارس - أبريل

23/3446

معرض أتاريك

مكة المكرمة

29-11قاعة مكه الكبرى
مارس - أبريل

23/3464

معرض األناقة
 والجمال 

الرياض

مركز صحارى
 مول

12-30
مارس - أبريل

23/3486

رمضان
 ماركت

الرياض

مركز
 بوليفارد 

08-28
مارس-أبريل

https://goo.gl/maps/B1zENtcUeent58zHA
https://goo.gl/maps/d6itiJManqqKXnaS8
https://goo.gl/maps/D33LK4o7NWxFg8ph6
https://goo.gl/maps/9MvkL5LDFm8Yh8aMA
https://goo.gl/maps/D5vLCLVH77Gv8th57
https://goo.gl/maps/PUvcpDNc2BXY8JCU7
https://goo.gl/maps/8Y8XH9RBeZAcBr1V9
https://goo.gl/maps/k8izBhUiXFfbHrzM8
https://goo.gl/maps/k8izBhUiXFfbHrzM8
https://goo.gl/maps/SYiu2H2o3PnDSMdz6
https://goo.gl/maps/T3W5sjV5351dEo6G8
https://goo.gl/maps/7y3xDC9pqT66yqh16
https://goo.gl/maps/KrcfZoJbCrf2QrUa6
https://goo.gl/maps/jzZqTc27UBUiyX4BA
https://goo.gl/maps/YnEniv8afUnYoegs9
https://goo.gl/maps/kMp3h4S87YwG2A8KA
https://goo.gl/maps/Pda1tsJwk3Z4KGwCA


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

رمضان الساحة

مكة المكرمة

30-11مركز ساحة دان
مارس - أبريل

23/3423

معرض 
رمضان يجمعنا

مكة الكرمة

فندق
 مكارم منى

05-30
مارس-أبريل

https://goo.gl/maps/aKssDwUL5pUcmT9H8
https://goo.gl/maps/v3v1A7EGkrm2Vtry9
https://goo.gl/maps/EjzZhr7LCQS2pniJ6




المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

غبقه

الرياض

شركة العربية 
للعروض 

08-01
أبريل

معرض ليالي الخير 
2023

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

09-03
أبريل

23/2984

معرض نور

المدينة المنورة

قاعة هذه
 ليلتي

05-02
أبريل

23/3205

الشموخ لألناقة 
والجمال

جدة

22-25غرفة جدة
أبريل

23/3412

معرض فوانيس

مكة المكرمة

مركز غرفة مكة 
المكرمة للمعارض 

والفعاليات

15-04
أبريل

23/3458

CP2023-60  

العارضية

الرياض

كراون بالزا الرياض 
أردي سي فندق 
و مركز مؤتمرات

11-03
أبريل

CP2023-65

شاطئ
 الكرنفاالت

الخبر

الواجهة
 البحرية

09-26
أبريل - مايو

CT2022-701  

حملة لغز
 التوحد

الرياض

مجمع
 رياض بارك

08-05
أبريل

GOV-2023-0577

التوعية بتخصص
 حياة الطفل

الرياض

مزرعة ثنيان بن 
فهد الثنيان

08-06
أبريل

GOV-2023-0811

اليوم العالمي 
لسرطان الفم

المدينة المنورة

العالية
 مول

13
أبريل 

GOV-2023-0875

يوم الصحة
 العالمي

الرياض

الحياة
 مول

14-13
أبريل 

GOV-2023-0906

يوم المختبرات 
العالمي

المدينة المنورة

العالية
 مول

15
أبريل

GOV-2023-0859

معرض العائلة 

الرياض

1-21المكان مول
أبريل

23/3546

معرض األناقة 
والجمال 

الرياض

مركز صحارى
 مول

20 -14
أبريل

23/3694

https://goo.gl/maps/tGoWLcevi3QG1ozu5
https://goo.gl/maps/tGoWLcevi3QG1ozu5
https://goo.gl/maps/c9opV5raCDjaoFQC9
https://goo.gl/maps/T3W5sjV5351dEo6G8
https://goo.gl/maps/sCGvvYvNxsqVE83e7
https://goo.gl/maps/FMpSTpNj5V2xNEtq6
https://goo.gl/maps/DxGLitXgV3Rgzd8k9
https://goo.gl/maps/G9rd4vUyTAUSpMiF8
https://goo.gl/maps/G9rd4vUyTAUSpMiF8
https://goo.gl/maps/qWftVHfmet82dU5X6
https://goo.gl/maps/2geNgXU7tGJFh7Pr7
https://goo.gl/maps/kMp3h4S87YwG2A8KA




المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

معرض ألوان الشاي 
الدولي 2023

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

11-08
مايو

معرض الشرق 
األوسط للدواجن 

2023
الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

03-01
مايو

المؤتمر الدولي للذكاء 
االصطناعي والتطبيقات 

المتقدمة في الصحة 
الرقمية
المدينة المنورة

مبنى المؤتمرات - 
جامعة طيبة

04-01
مايو

قمة االستثمار
 في الضيافة
 المستقبلية

الرياض

فندق
 الفيصلية

09-07
مايو

أسبوع جدة الدولي 
للفخامة

جدة

08-11فندق هيلتون
مايو

CM2022-177GOV-2023-0280

تقنيات الذكاء االصطناعي 
في االمراض الجلدية و 

جراحاتها

الخبر

02-04هوليداي ان الخبر
مايو

CFS2023-72

المعرض التعليمي 
للمعرفة

الطائف

فندق
 انتركونتيننتال

06-03
مايو

CM2020-23

معرض الرياض
لأللعاب

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

06-03
مايو

CM2022-4

CFS2023-37

مؤتمر جي تي آر 
السعودية 2023

الرياض

فندق
 فيرمونت 

09-08
مايو

CFS2023-75CM2023-38

CP2023-50

المنتدى العالمي األول 
لستيرلينج انترناشيونال 

الرياض

فندق
 الماريوت 

03-01
مايو

23/3695

مؤتمر ومعرض سالمة 
األصول والعمليات 

الجبيل

فندق قرية
 الريم

04-02
مايو

23/3627

تخصيص األصول 
العالمّية 

الرياض

فندق
 الريتز كارلتون

02
مايو

23/3669

المؤتمر الدولي الخامس 
للجودة والهندسة 

القيمية 
الرياض

فندق روش
 ريحان روتانا 

09-08
مايو

23/3636

معرض جدة الدولي 
للبناء والديكور 

جدة

مركز جدة للمنتديات 
والفعاليات

11-09
مايو

CM2023-26

المؤتمر التعاوني 
للجودة والسالمة 

الغذائية 
مكة المكرمة

جمعية عون
 التقنية 

11-10
مايو

23/3720

مؤتمر اإلبتكار في 
إدارة الموارد البشرية 

2022
الرياض

10-11فندق هيلتون
مايو

CFS2022-403

https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo7
https://goo.gl/maps/9cjHtarXNBX47jt68
https://www.google.com/maps/place/Al+Faisaliah+Hotel/@24.6903668,46.6819189,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x3e2f03890d489399:0x5150c28ec6abe1da!5m2!4m1!1i2!8m2!3d24.6903668!4d46.6841129!16s%2Fg%2F1tf2_w95?coh=164777&entry=tt
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo7
https://goo.gl/maps/brrVWHKXkL3KVpSNA
https://goo.gl/maps/uGLz941C75hNRBqT8
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/F2bGiqFvrBB5N1y99
https://goo.gl/maps/F2bGiqFvrBB5N1y99
https://goo.gl/maps/tf5SQmY5GugnjAhw5
https://goo.gl/maps/9NnME12169tuNpaB9
https://goo.gl/maps/KUq545iNRUNx4qnz7
https://goo.gl/maps/PvVpBRtxb2PTvDrf7
https://goo.gl/maps/nZEatTwGAhgqj3HKA
https://goo.gl/maps/nZEatTwGAhgqj3HKA
https://goo.gl/maps/E9CaMGvC7ZTSUq9f9
https://goo.gl/maps/QpiFNBy8hwbvEdi26


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

معرض التعليم
العالمي

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

18-14
مايو

معرض عسير للمنتجات 
التمويلية والتسويق 
العقاري 1444 - 2023

خميس مشيط

مركز األمير
 سلطان بن عبد 
العزيز الحضاري 

18-14
مايو

CM2023-27CM2022-76

المؤتمر السعودي 
الدولي األول

 لإلعاشة
مكة المكرمة

مركز غرفة مكة 
المكرمة للمعارض 

والفعاليات

19-15
مايو

CFS2023-11

المؤتمر السعودي 
للكوتشنج

الرياض

فندق هيلتون 
دبل تري

 لألجنحة الفندقية - 
المركز المالي

17-16
مايو 

CFS2023-54

معرض المخبوزات 
السعودي

جدة

فندق
 بارك حياة 

18-16
مايو

CM2023-19

أسبوع الرياض
 الدولي للفخامة

الرياض

فندق
الفيصلية

19-16
مايو

CP2023-51

معرض عائلتي 6

الخرج

مركز الخرج 
للمعارض 

والمؤتمرات

13-15
مايو - يونيو

23/3376

قاليريا فاشن

الرياض

منتجع وسبا

درة الرياض
17-13

مايو

CM2022-151

اليوم العالمي
 للربو

الرياض

12الحياة مول
مايو

GOV-2023-0855

معرض الذكاء 
االصطناعي

الرياض

فندق
الريتز كارلتون 

12-11
مايو

CM2020-69

معرض فرح 2023

نجران

مركز األمير مشعل 
بن عبداهلل 
للمؤتمرات 
والفعاليات

17-11
مايو

CP2022-281

التوعية بتخصص
 حياة الطفل

الرياض

مركز واجهة 
الرياض للمؤتمرات 

والمعارض

11
مايو

GOV-2023-0802

المعرض الوطني 
للتوعية باألمن 

السيبراني
الرياض

قاعة
 سراج 

22-17
مايو

GOV-2023-0430

المؤتمر العالمي
 لالختراع واإلبداع

جدة

فندق
 الرتز كارلتون 

19-18
مايو

CFS2022-457

المؤتمر السنوي 
الثالث تمكين تجربة 

العميل
الرياض

كراون بالزا الرياض 
أردي سي

17-16
مايو

CFS2022-211

معرض رياضي
 للجميع

الرياض

مركز واجهة 
الرياض للمؤتمرات 

والمعارض

20-18
مايو

23/3970

https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/s1sa2rupXQxXaqxXA
https://goo.gl/maps/s1sa2rupXQxXaqxXA
https://goo.gl/maps/KGn3vXFHivfnkSQC8
https://goo.gl/maps/8FFPLBCG3NfMFCZW7
https://goo.gl/maps/MdxXDPsD2SR2S7yg8
https://goo.gl/maps/L8XJMYurvuHVSE2v5
https://goo.gl/maps/cknL7AHDtnN5tu7y5
https://goo.gl/maps/vtetDN9M6wcq2dtx6
https://goo.gl/maps/ogzm5FWNeiE2KZxbA
https://goo.gl/maps/qWftVHfmet82dU5X6
https://goo.gl/maps/2qYnHTPUUCN82sTK9
https://goo.gl/maps/twgofL3kNPMBDuYy7
https://goo.gl/maps/tGoWLcevi3QG1ozu5
https://goo.gl/maps/xM8CfaT28bLf9hhr6
https://goo.gl/maps/M57UmoYT4vgTrrRK7
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo7
https://goo.gl/maps/FMpSTpNj5V2xNEtq6
https://goo.gl/maps/tGoWLcevi3QG1ozu5


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

المؤتمر السعودي
 إلدارة المخاطر

 الشاملة

الرياض

فندق هيلتون دبل تري 

لألجنحة الفندقية -

 المركز المالي

24-23
مايو

CFS2023-64

المعرض الدولي 
للتطوير والدعم 

التعليمي
جدة

24-26فندق هيلتون
مايو

CM2022-72

األحساء فود

األحساء

فندق سموير 
األحساء

27-21
مايو

CP2023-31

المعرض الدولي
 لألثاث

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

24-20
مايو

23/2997

هال بالسيف 

الخبر

مركز سيف 
الدولي للمعارض 

والمؤتمرات 

07-25
مايو - يونيو

23/3710

معرض
 العقار الهندي

الرياض

فندق
 هوليدي ان - 

القصر 

19-20
مايو

CM2023-21

اليوم العالمي
 الرتفاع ضغط الدم

الدمام

مجمع دارين
 مول

20-19
مايو

GOV-2023-0747

المؤتمر الدولي 
الخامس لسرطان 
الغدد اللمفاوية

جدة

19-20فندق هيلتون
مايو

23/3849

منتدى المشاريع 
المستقبلية

الرياض

فندق
 فورسيزونز 

23-20
مايو

GOV-2023-0995

إضاءة جازان

جازان 

فندق راديسون 
بلو جازان 

22-21
مايو

GOV-2023-0975

المعرض التعليمي 
للمعرفة

الطائف

فندق
 انتركونتيننتال

26-24
مايو

23/3918

معرض عقارات
 النيل

الرياض

كراون بالزا الرياض 
أردي سي فندق و 

مركز مؤتمرات

29-24
مايو

23/3769

مؤتمر مستجدات 
الوقاية والعالج من 

فيروس كوفيد19
جدة

فندق 
ماريوت

25
مايو

23/3910

معرض المصحف 
الشريف

الجبيل

مجمع غاليريا
 مول 

31-18
مايو

GOV-2023-0904

مسكن العقاري

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

27-25
مايو

23/3815

معرض الزهور
2023 

الجبيل

منشأة مؤقتة 
شاطئ الفناتير 

الجنوبي

31-18
مايو

23/3794

https://goo.gl/maps/8FFPLBCG3NfMFCZW7
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo7
https://goo.gl/maps/brrVWHKXkL3KVpSNA
https://goo.gl/maps/wiGhxy6sWtKADYt69
https://goo.gl/maps/8mRBx7G3fCsCHWvx9
https://goo.gl/maps/q3Ae3XRoZCgbucqE8
https://goo.gl/maps/548RsFQiXYRZvLNZ9
https://goo.gl/maps/R3pHbnx8Z98hjWsh6
https://goo.gl/maps/qapAKGUiAHgxUbMCA
https://goo.gl/maps/3UAonYtghip98YbP7
https://goo.gl/maps/oszpPGntheZkMaEa7
https://goo.gl/maps/tQoFczZYQwSnyYwJA
https://goo.gl/maps/vXWLFY3EpfMbJweMA
https://goo.gl/maps/eh9kM2u4uSzzkHfS6
https://goo.gl/maps/Ui6ejejQ75H1rn3t9
https://goo.gl/maps/4nLzE5Pf8e1icyE17
https://goo.gl/maps/cX8tfe2FEhynYn6H6
https://goo.gl/maps/DxGLitXgV3Rgzd8k9


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

معرض أرض القهوة 
والشوكوالته

بريدة

مركز القصيم 
الدولى للمؤتمرات 

والمعارض

01-28
مايو - يونيو

CP2023-41

المعرض السعودي 
للتطوير والتمليك 

العقاري
جدة

28-31غرفة جدة
مايو

23/3434

المعرض السعودي 
للتسلية والتشويق

جدة

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

30-28
مايو

CM2022-66

المعرض الدولي
 للقطاع غيرالربحي 

واألوقاف 
الرياض

27-29فندق الهيلتون
مايو

CM2022-175

معرض الخزامى
 للعطور والبخور

خميس مشيط

مركز األمير سلطان 
بن عبدالعزيز 

الحضاري 

09-27
مايو - يونيو

CP2023-25

مؤتمر اإلرشاد 
والعالج األسري 

للفئات الخاصة
جدة

فندق راديسون 
بلو جدة السالم

28-26
مايو

CFS2022-12

المعرض السعودي 
لإلضاءة و الصوت

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

30-28
مايو

CM2022-159

المؤتمر السعودي 
األول للتصلب العصبي 

المتعدد 
الدمام

مركز معارض 
الظهران الدولي

27-26
مايو

23/3529

مؤتمر التربية الخاصة 
وصعوبات التعلم 

جدة

فندق راديسون بلو 
- جدة السالم

28-26
مايو

23/3560

معرض األطفال 
الدولي

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

28-26
مايو

CM2022-93

مؤتمر اإلرشاد
التقني والسيبراني

الرياض

26-28فندق بريرا
مايو

CFS2022-313

معرض فرصة الدولي 
للمجوهرات والذهب 

خميس مشيط

مركز األمير سلطان 
بن عبد العزيز 

الحضاري

29 -25
مايو

23/3563

لمسة إبداع
 للعطور

الرس

مركز األمير
 سلطان الحضاري

05-27
مايو - يونيو

23/3780

المؤتمر السنوي الخامس 
للملتقي العلمي 

السعودي للتحصينات

الرياض

فندق
 فوكو 

30-29
مايو

23/3900

منتدى مستقبل
السياحة

الرياض

فندق
برج رافال

29-28
مايو

CFS2022-211

هذي مصر 

الرياض

برج رافال -  فندق 
جي دبليو ماريوت  

27-25
مايو

23/3559

https://goo.gl/maps/gWuANg3JFvXjZzYk7
https://goo.gl/maps/T3W5sjV5351dEo6G8
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/4xyqqgvJ1kXTMFPQ8
https://goo.gl/maps/niHqNFZc8Hggdftg8
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo7
https://goo.gl/maps/ukG4zzLbrvcQk4j9A
https://goo.gl/maps/13MaXrMse7KqM3yt9
https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/iN6r1LDHyt874yAo7
https://goo.gl/maps/s1sa2rupXQxXaqxXA
https://goo.gl/maps/JWCRbynK6SsSe2MP9
https://goo.gl/maps/MnhqtFm5iDrLLx2j8
https://goo.gl/maps/YHdooVLVAo8TiMpe9


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

ذا أوت لت 

الرياض

قاعة الخزامى 
للمناسبات 

والمؤتمرات 

04-31
مايو - يونيو

23/3564

معرض
 الفصول االربعة

الخبر

فندق سوفيتل 
الكونيش 

04-31
مايو-يونيو

CP2023-53

إي-موتورشو
 الشرق األوسط

الرياض

مركز ذا أرينا 
للمعارض 
والفعاليات

03-31
مايو - يونيو

CM2020-62

https://goo.gl/maps/Cy1caZY7W4FNPQn26
https://goo.gl/maps/vHEkqJPZvBkv7s4Z6
https://goo.gl/maps/vHEkqJPZvBkv7s4Z6
https://goo.gl/maps/bt6ikGQ4XhcSs9N7A


الملتقى السعودي الدولي
للسياحة العالجية

الرياض

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض

08-06
يونيو

https://goo.gl/maps/3UY77EW1DzPuP7uV6


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

الملتقى السعودي 
الدولي للسياحة 

العالجية
الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

08-06
يونيو

ملتقى الطب التجميلي 
والمراكز العالجية

 التجميلية ومراكز التغذية
 والحمية واللياقة

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

08-06
يونيو

مؤتمر ومعرض
 االبتكار التكنولوجي 

الصحي
الرياض

فندق هيلتون 
الرياض والشقق 

الفندقية

06-05
يونيو

المعرض السعودي 
الدولي للديكور والبناء 

المعاصر - القازة

جدة

غرفة
 جدة

07-05
يونيو

معرض المملكة الدولي 
للطب التجميلي

جدة

فندق
 الرتز كارلتون 

03-01
يونيو

معرض جدة لسيارات 
الرفاهية والسرعة

جدة

فندق
 هيلتون 

07-05
يونيو

المؤتمر الدولي 
للطحالب

الدمام

مركز معارض 
الظهران الدولي

06-04
يونيو

CM2022-87

المعرض السعودي 
الدولي للثروة السمكية

المام

مركز معارض 
الظهران الدولي

06-04
يونيو

CM2022-174CFS2023-12CFS2022-298

CM2022-116CM2022-83CM2023-1CFS2019-87

المعرض السعودي 
للتصنيع والخدمات 
اللوجستية الذكية

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

15-12
يونيو

مؤتمر المشتريات 
وسالسل اإلمداد

الرياض

برج رافال الرياض - 
فندق جي

 دبليو ماريوت 

13-12
يونيو

CFS2022-204CM2022-145

المعرض السعودي 
للبالستيك والصناعات 

البتروكيماوية وللطباعة 
والتغليف

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

15-12
يونيو

CM2023-7

يوم توعوي
 عن صحة الطفل

الرياض

بارك افنيو
 مول

15
يونيو

GOV-2023-0849

معرض األهرام
 العقاري 

جدة

فندق
 هيلتون

03-01
يونيو

23/3511

معرض الخزامى
 للعطور والبخور 

حفر الباطن

قاعة قصر
 السلطان

07-01
يونيو

23/3686

معرض الجوف
 للكتاب

سكاكا

مركز الجوف 
الحضاري بسكاكا 

الجوف

10-01
يونيو

23/3925

قمة السعودية جيجا 
والشرق األوسط 

لإلنشاءات
الرياض

كراون بالزا الرياض 
أردي سي فندق 
ومركز مؤتمرات

06-05
يونيو

23/3797

https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/fJ8s7XT16zN37Kbm6
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/gczhdQhTRp7bpAaM7
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo7
https://goo.gl/maps/BQzuegX9MVXxbvvX9
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://www.google.com/maps/place/Al+Faisaliah+Hotel/@24.6903668,46.6819189,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x3e2f03890d489399:0x5150c28ec6abe1da!5m2!4m1!1i2!8m2!3d24.6903668!4d46.6841129!16s%2Fg%2F1tf2_w95?coh=164777&entry=tt
https://goo.gl/maps/priTXuX55TkFexHc6
https://goo.gl/maps/Zdv1xFWGHy2DRv9S6
https://goo.gl/maps/Zdv1xFWGHy2DRv9S6
https://goo.gl/maps/ukG4zzLbrvcQk4j9A
https://goo.gl/maps/AVAzDe4d2K6heh5n8
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/SeJmqMnJ52Y8h6cg7
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo7
https://goo.gl/maps/da3mwoZHAMjskPkq8
https://goo.gl/maps/Bwc9ivonhhXBi8We7
https://goo.gl/maps/1Nf6quYh5HFWYJHz6
https://goo.gl/maps/vDc4ZKMDJDv2DM2N9
https://goo.gl/maps/Ui6ejejQ75H1rn3t9


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

معرض
 األم والطفل

الرياض

قاعة الخزامى 
للمناسبات 
والمؤتمرات

29-26
يونيو

CP2023-7

ندوة الحج
 الكبرى

جدة

فندق
 الريتز كارلتون

20-17
يونيو

GOV-2023-1013

معرض
األغذية السعودي

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

22-20
يونيو

جلوبال
 انفيستمنت هاب

الرياض

فندق
 انتركونتيننتال

18-15
يونيو

CM2022-161CM2022-14

https://goo.gl/maps/Cy1caZY7W4FNPQn26
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo7
https://goo.gl/maps/RXtzHs52Z5aVKGEk6
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/KAyDfb4a1Pyi8ehp8
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58




المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

معرض رشفة وحال 
للقهوة والشوكوالتة

بريدة

مركز القصيم 
الدولى للمؤتمرات 

والمعارض

16-13
يوليو

23/3078

معرض العود األزرق 
والعطور الدولي

أبها

قصر الشيوخ 
لألفراح والمناسبات

05-27
يوليو - أغسطس

23/3159

معرض فرصة الدولي 
للمجوهرات والذهب

خميس مشيط

مركز األمير سلطان 
بن عبد العزيز 

الحضاري

23-19
يوليو

23/3382

المؤتمر الـ 2 لتأهيل 
وتمكين القيادات 

التربوية واألكاديمية 
جدة

فندق راديسون بلو 
- جدة السالم 

30-28
يوليو

23/3603

https://goo.gl/maps/WKFw4RMpt3LXcaQr9
https://goo.gl/maps/6GJY34511VviQf4d9
https://goo.gl/maps/s42mwqiEZr7F1uLV9




المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

المستقبل الذكي

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

08-06
أغسطس

سعودي أوتو شو

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

26-24
أغسطس

المؤتمر الدولي السادس 
عشر لجمعية النحالين 

األسيويه ومهرجان العسل 
الدولي الخامس عشر

بلجرشي

فندق ساف 
الجنوب

15-01
أغسطس

معرض
 المدارس الدولي

الرياض

واجهة
 الرياض 

25-22
أغسطس

CFS2023-28CM2022-115

CM2022-108CM2022-149

معرض البحر األحمر 
للعطور ومزاد جدة 

للبخور 
جدة

فندق الرتز
 كارلتون 

05 -01
أغسطس

23/3576

نكست موف 

الطائف

مدينة
 الورود 

09-02
أغسطس

23/3471

المؤتمر الرابع لمستقبل 
التعليم الرقمي 

جدة

فندق راديسون بلو 
- جدة السالم

27-25
أغسطس

23/3505

طلة

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

31-28
أغسطس

23/3816

https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/4EgXSgwfAfTZkej2A
https://goo.gl/maps/k8izBhUiXFfbHrzM8
https://goo.gl/maps/k8izBhUiXFfbHrzM8
https://goo.gl/maps/P8dB9icF6bhuUHNL6
https://goo.gl/maps/KUU6vZjysMzAYgQu7
https://goo.gl/maps/2qXBswNonC1T4EDMA


اكسبو! اكسبو! مينا

الرياض

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض

12-10
سبتمبر

معرض التصنيع السعودي

الرياض

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض

13-11
سبتمبر

https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58


المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

معرض اندكس 
السعودي

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

12-10
سبتمبر

معرض تجهيزات 
الفنادق

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

12-10
سبتمبر

مؤتمر أمن المعلومات في 
منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا 2023

الرياض

فندق هيلتون 
الرياض والشقق 

الفندقية 

13-12
سبتمبر

الشموخ لألناقة
والجمال

جدة

فندق
بارك حياة 

25-21
سبتمبر

22/9053

اكسبو!
اكسبو! مينا

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

12-10
سبتمبر

22/9282

معرض التصنيع 
السعودي

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

13-11
سبتمبر

22/9049

22/9049

23/1997

23/2542

معرض العود
 األزرق والعطور

 الدولي
القصيم

ليالي
 برستيج

03-27
سبتمبر - اكتوبر

23/1426

المعرض السعودي
 الدولي المتخصص في

 قطاع األغذية

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

20-17
سبتمبر

22/9711

مؤتمر دعم ورعاية 
أصحاب الهمم الدولي

الرياض

جمعية األطفال 
المعوقين

07-06
سبتمبر

23/2929

معرض جوانا الدولي
 للسيارات 4 

الدمام

مركز معارض 
الظهران الدولي 

09-07
سبتمبر

CM2022-157

مؤتمر مكة الثالث 
للدراسات اإلسالمية 

ودورها في خدمة 
مكة المكرمة

فندق هوليداي ان 
- كراون بالزا مكة 

العزيزية

24-22
سبتمبر

23/3676

سيتي سكيب
 جلوبال

الرياض

مركز الرياض 
للمعارض 

والمؤتمرات

13-10
سبتمبر

23/3777

الشموخ لألناقة 
والجمال

الرياض

فندق بارك
 حياة 

25-21
سبتمبر

23/3740

معرض خطوة 
للتوظيف

الرياض

فندق هيلتون 
جاردن ان

30-27
سبتمبر

23/3760

المؤتمر الدولي 
لالستجابة اإلنسانية

الرياض

فندق هيلتون 
الرياض والشقق 

الفندقية

19-17
سبتمبر

GOV-2023-0568

https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://goo.gl/maps/gczhdQhTRp7bpAaM7
https://goo.gl/maps/gczhdQhTRp7bpAaM7
https://goo.gl/maps/ULeGyMX5FfyP6cMq7
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/qWx7F4LRH33kDKR7A
https://goo.gl/maps/qWx7F4LRH33kDKR7A
https://goo.gl/maps/ukG4zzLbrvcQk4j9A
https://goo.gl/maps/MyXjUk2FvxPqj8sSA
https://goo.gl/maps/MTuNzi5qo5BvZVcw8
https://goo.gl/maps/q8po1VwJC5UVWdr77
https://goo.gl/maps/Lkeb3LfR2MTkrdAdA
https://goo.gl/maps/gczhdQhTRp7bpAaM7




المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

المعرض السعودي 
الدولي للصيدلة 

والمختبرات الطبية
الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

11-09
أكتوبر

معرض طاقة المستقبل 
والطاقة الشمسية في 

المملكة العربية السعودية

جدة

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

31-30
أكتوبر

معرض جمال الرياض

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

07-05
أكتوبر

معرض سمارت
 هوم الدولي

جدة

14-18غرفة جدة
أكتوبر

معرض الشرق 
األوسط للتعليم 

والتدريب 
جدة

03-05غرفة جدة
أكتوبر

23/356121/4766

22/1276623/2300

مؤتمر الزيوت األساسية 
ومواد التشحيم في 

الشرق األوسط

جدة

15-18الرتز كارلتون
أكتوبر

23/2874

المعرض الزراعي 
السعودي

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

26-23
أكتوبر

معرض ماي كار

الرياض

واجهة الرياض 
للمؤتمرات 
والمعارض

28-26
أكتوبر

معرض فلولس الدولي 
للصحة والجمال 

والرياضة
الرياض

فندق
 الفيصلية 

19-16
أكتوبر

23/190523/51322/12564

معرض القهوة 
والشوكوالتة

المدينة المنورة

قاعة ريماس 
لألفراح 

والمناسبات

03-30
أكتوبر - نوفمبر

22/930022/11542

اليف السعودية 
للسيارات الكهربائية

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

31-30
أكتوبر

23/3271

معرض غدفة 

الرياض

قاعة الخزامى 
للمناسبات 

والمؤتمرات 

05-02
أكتوبر

23/3490

معرض اللوحات الرقمية 
الدولي 2023 

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض 

05-03
أكتوبر

23/3587

الموتمر السعودي 
للقانون 

الرياض

جامعة األمير 
سلطان

17-15
أكتوبر

23/3677

معرض مطوري
 العقار المصري

الخبر

فندق سوفيتل 
الخبر الكورنيش

14-12
أكتوبر

23/3772

https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/VZZmhqykq1GDpga56
https://goo.gl/maps/ZDQFLZnL7iNM28Ek6
https://goo.gl/maps/oUv8XLT7sNaJn8St9
https://goo.gl/maps/d8Zzcg5KBX6212jo7
https://goo.gl/maps/drZGSXvcG88AmC5P6
https://www.google.com/maps/place/Al+Faisaliah+Hotel/@24.6903668,46.6819189,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x3e2f03890d489399:0x5150c28ec6abe1da!5m2!4m1!1i2!8m2!3d24.6903668!4d46.6841129!16s%2Fg%2F1tf2_w95?coh=164777&entry=tt
https://www.google.com/maps/place/Al+Faisaliah+Hotel/@24.6903668,46.6819189,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x3e2f03890d489399:0x5150c28ec6abe1da!5m2!4m1!1i2!8m2!3d24.6903668!4d46.6841129!16s%2Fg%2F1tf2_w95?coh=164777&entry=tt
https://goo.gl/maps/co2XnPdpdtiPQ5579
https://goo.gl/maps/548RsFQiXYRZvLNZ9
https://goo.gl/maps/Cy1caZY7W4FNPQn26
https://goo.gl/maps/ELp7ym5AAGfvjHum7
https://goo.gl/maps/XJJoTXKjvYchELYD7
https://goo.gl/maps/TSmwrzwQmLiJishn7




المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

المعرض السعودي 
الدولي لكرة القدم

جدة

مركز جدة 
للمنتديات 
والفعاليات

27-22
نوفمبر

22/7800

المعرض السعودي 
الدولي للمنتجات 

العضوية
الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

21-19
نوفمبر

معرض الطب البيطري 
والحيوانات األليفة 

السعودي
الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

15-13
نوفمبر

معرض البناء
 السعودي

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

09-06
نوفمبر

معرض سعودي
 إلينكس 2023

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

09-06
نوفمبر

23/93223/94123/2706

22/12764

المؤتمر الثالث للبحث 
العلمي ودوره في تحقيق 

التنمية المستدامة 
جدة

فندق راديسون بلو 
- جدة السالم

19-17
نوفمبر

23/3564

معرض جدة
 الدولي للسيارات

جدة

مركز جدة
 سوبر دوم

11-07
نوفمبر

23/3745

https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/cnDJFqMJbsU1LWB58
https://goo.gl/maps/fJ8s7XT16zN37Kbm6
https://goo.gl/maps/2qXBswNonC1T4EDMA
https://goo.gl/maps/xA8U5roeu1qRbtB96




المعارض
والمؤتمرات
في المملكة

القمة العالمية للذكاء 
االصطناعي 2023

الرياض

مركز الملك 
عبدالعزيز الدولي 

للمؤتمرات

14-09
ديسمبر

معرض جدة الدولي 
للزراعة والمنتجات 

الغذائية
جدة

05-07غرفة جدة
ديسمبر

23/2434

ملتقى الحكومة 
الرقمية

الرياض

فندق
 الريتزكارلتون

20-19
ديسمبر

GOV-2023-0976

GOV-2023-0042

معرض ومنتدى 
الخدمات المالية 

الرياض

مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

14-12
ديسمبر

23/3480

مؤتمر ومعرض 
مملكة الغد

الرياض

مركز الرياض 
للمعارض 

والمؤتمرات

08-03
ديسمبر

23/3781

https://goo.gl/maps/ExjvEvyWdJVX8AkB9
https://goo.gl/maps/ZDQFLZnL7iNM28Ek6
https://goo.gl/maps/ExjvEvyWdJVX8AkB9
https://goo.gl/maps/rP33XiWF1yW7tn4Z8
https://goo.gl/maps/MTuNzi5qo5BvZVcw8

	  2: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 



