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الـبـيـطـــري الـطــب  مــعــرض 
والحيوانات األليفة السعودي
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١٣ - ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

info@cityevents.com.sa www.petvet-expo.com
Saudi Pet & Vet Expo



مقدمة
ــرض األول  ــو المع ــعودي ٢٠٢٣ ، ه ــة الس ــات األليف ــري والحيوان ــب البيط ــرض الط مع

والوحيــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والــذي يقــام للمــرة الثانيــة علــى التوالــي 

نظــرًا للســوق الواعــد الحالــي والمتوقــع لمســتلزمات الحيوانــات األليفــة والطــب 

ــري.   البيط

إن البحــث عــن أســواق جديــدة ليــس ســهاًل ونظــرًا لزيــادة المجتمــع الســعودي 

بأهميــة الحيوانــات األليفــة وتربيتهــا داخــل البيــوت والمــزراع، فإنــه يتوقــع بــأن يــزداد 

ــة. ــنوات القادم ــالل الس ــد خ ــريع ومتزاي ــكل س ــة بش ــات األليف ــاع الحيوان ــو قط نم

وال شــك بــأن هــذا التطــور صاحــب زيــادة متاجــر الحيوانــات األليفــة فــي كافــة انحــاء 

المملكــة بصــورة كبيــرة وزيــادة عــدد مربــي الحيوانــات األليفــة والعيــادات والفنــادق 

الخاصــة بهــذه الحيوانــات، فضــاًل  عــن زيــادة عــدد الجمعيــات الخيريــة الغيــر ربحيــة 

فــي مجــال الرفــق بالحيــوان. 



سوق الحيوانات في المملكة:

أهم الدول المصدرة إلى المملكة: 

حجم سوق إستيراد حجم السوق 

الحيوانات األليفة ٢٠٢١ 

السنوي

حجم سوق إستيراد 

مستلزمات الحيوانات 

األليفة السنوي

2500 1.3 
مليار ريال سعودي مليون ريال سعودي مليار ريال سعودي 

الصينأميركا الهندإسبانيا

ماليزيا

األردنألمانيا

اإلمارات

إيطاليا

السودانبلجيكا

تايالند

أوكرانياأيرلندا

فرنسا

مصرنيوزيالندا

تركيا

الدنمارك



أهداف المعرض:

لماذا تشارك؟
تطوير أعمالك في منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية.

الوصول إلى السوق المتنامي الواعد.

تعزيز العالقات التجارية بين البائعين والمشترين.

زيادة القدرة التنافسية.

عرض المنتجات والخدمات والتعرف بالعالمات التجارية.

المكان األمثل لتوليد عمالء محتملين جدد وإطالق المنتجات الحالية.

إبراز العالمة التجارية بين المنافسين.

و  البيطــري   الطــب  مجــال  فــي  اإلســتثمار  بأهميــة  الخــاص  القطــاع  توعيــة 

األليفــة. الحيوانــات  مســتلزمات 

إطالق منصة سنوية لتبادل الخبرات العلمية والعملية.

تفعيل ثقافة العمل التطوعي الخاص بالحيوانات األليفة.

تسليط الضوء على أهمية تربية الحيوانات األليفة في المجتمع.

إطــالق مبــادرات اســتثمارية صغيــرة ومتوســطة فــي مجــال اإلســتثمار فــي الطــب 

البيطــري والحيوانــات األليفــة. 

تنظيم لقاءات الشركات المصدرة والمستوردة للقاحات واألدوية البيطرية.



العارضين:

أغذية الحيوانات.

تكنولوجيا أغذية الحيوانات األليفة.

مستلزمات الحيوانات األليفة.

ألعاب وألبسة الحيوانات األليفة.

مراكز تجميل الحيوانات األليفة.

العيادات البيطرية.

مصنعي اللقاحات البيطرية.

مستثمرين محليين ودوليين.

موزعين.

تجار الجملة والوكالء.

تجار التجزئة.

ورش عمــل: يرافــق المعــرض إقامــة ورش عمــل متخصصــة فــي مجــال 

الحيوانــات األليفــة.

منطقــة الفعاليــات: يرافــق المعــرض منصــة خارجيــة للفعاليــات مخصصة 

. للعائالت 

برنامـــج تواصـــل رجـــال األعمـــال B2B : هـــو البوابـــة 

الـــى عقـــد لقـــاءات بيـــن العارضيـــن والمســـتثمرين 

ـــن.  ـــن والدوليي ـــن المحليي ـــاء التنفيذيي والرؤس

الزوار:

ليس مجرد معرض فقط:

المتاجر اإللكترونية لبيع مستلزمات 

الحيوانات األليفة. 

شركات نقل الحيوانات األليفة.

فنادق الحيوانات األليفة. 

مزارع تدريب الحيوانات األليفة.

الجمعيات الخيرية الخاصة بالحيوانات 

األليفة. 

شركات ومصانع وموردي

المصّنعين المحليين والعالميين.

الجهات الحكومية ذات الشأن.

الجمعيات الخيرية ذات الشأن.



كيف تشارك:
www.petvet-expo.com :١- عبر الموقع اإللكتروني

2- انقر على صفحة المعرض.

٣- قم بتعبئة حجزك

exhibition@cityevents.com.sa أو ارسل بريد إلكتروني إلى        

        أو االتصال على:

        المبيعات المحلية: ٩٦٦٥٠٥2١٨٣٩٩+

        المبيعات الدولية: ٩٦٦٥٠٦٤٦٧٨٤٧+




