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أهداف المعرض:

الفعاليات المصاحبة للمعرض

إفتتاح المعرض

سعادة الدكتور: سليمان بن علي الخطيب

الوكيل المساعد للشؤون الزراعية - وزارة البيئة والمياه والزراعة

توعية القطاع الخاص بأهمية اإلستثمار في مجال الطب البيطري  و مستلزمات الحيوانات األليفة.

إطالق منصة سنوية لتبادل الخبرات العلمية والعملية.

تفعيل ثقافة العمل التطوعي الخاص بالحيوانات األليفة.

تسليط الضوء على أهمية تربية الحيوانات األليفة في المجتمع.

إطالق مبادرات استثمارية صغيرة ومتوسطة في مجال اإلستثمار في الطب البيطري والحيوانات األليفة. 

تنظيم لقاءات الشركات المصدرة والمستوردة للقاحات واألدوية البيطرية.

لقــد زرنــا اليــوم معــرض الحيوانــات األليفــة وكان جميــل جــدًا التنــوع 

ــا بــأن  الموجــود فيــه مــن الشــركات ســواء محليــة أو عالميــة ووجدن

هنــاك ســوق واعــد كثيــف جــدًا فــي المملكــة فــي الحيوانــات األليفــة 

واإلهتمــام بهــا علــى مســتوى الــوزارة أو علــى المســتوى الشــخصي 

أو علــى مســتوى المنتجــات الخاصــة بالحيوانــات .

ورش عمل

ركن الرسم على
البيوت الخشبية

منصة لقاءات رجال 
األعمال

ركن السيارة 
البيطرية

المحاضرات القصيرة

احتفالية اليوم
العالمي للحيوان 2022

ركن الرسم الحي 
للحيوانات األليفة

ملتقى الجمعيات 
الخيرية والمنقذين 

والمتطوعين

ركن التبني

ركن سيارة 
العناية بالحيوان



المعرض باألرقام

الدول المشاركة

زائر للمعرض

فعاليات

عارض محلي

ورش عمل

عارض دولي

إجتماعات رجال األعمال
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توزيع الزوار حسب النشاط:

توزيع العارضين حسب النشاط:
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غذاء الحيوانات األليفة

أدوية ولقاحات

موزع جملة

متجر إلكتروني

مستلزمات الحيوانات األليفة

العيادات البيطرية
والعناية بالحيوان

نشاط آخر

فنادق حيوانات أليفة

منتجات عناية ونظافة
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جمعيات خيرية

المستوردين وتجار الجملة لمستلزمات الحيوانات األليفة

40%
العيادات البيطرية
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متاجر الحيوانات األليفة تجار التجزئة
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المستوردين وتجار الجملة الدواء - اللقاحات
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متاجر البيع اإللكتروني
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برنامج تواصل رجال األعمال:

اهتمامات رجال االعمال حسب النشاط

الغرض من االجتماع

العيادات البيطريةغذاء الحيوانات األليفة قطاع الجملة

الجمعيات الخيرية إكسسوارات الحيوانات األليفة

متاجر التسوق اإللكترونيةمنتجات العناية والنظافة

أدوية ولقاحات

منتجات الرمل

قطاع التجزئة

أخرى

ستثمار 
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صفقة تجارية
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العارضين العاديين

الرعاة والعارضين






