
ديســمبر 2022 إلــى 10   مــن 06 
ــيتي ــاض س ــارد ري ــن  بوليف ــرب م Upload the English Versionبالق

https://drive.google.com/drive/folders/1-E9U8_B8u8w4yqgRk2IWNsStuXkJLgGJ


جوهرة فـي القلب



إلــى تمكيــن نمــو  العامــة للمعــارض والمؤتمــرات  الهيئــة  تســعى 
ــر المســتمر للتشــريعات والترتيبــات التــي تحكــم  القطــاع عبــر التطوي
وتنظــم البنيــة التحتيــة للصناعــة؛ بمــا ُيســهم في اســتقطاب معارض 
ــة،  ــرات المحلي ــارض والمؤتم ــر المع ــك تطوي ــة وكذل ــرات نوعي ومؤتم
ويســوق للمزايــا التنافســية للمملكــة. كمــا يعــزز  دور القطــاع فــي  

ــي. ــاد الوطن ــار االقتص ــّو وازده نم

الهيئة العامة للمعارض 
والمؤتمرات



معرض المجوهرات
 السعودي

تعــدُّ المملكــة العربيــة الســعودية أحــد أضخــم األســواق التجاريــة 
مــن ناحيــة القــّوة الشــرائية وحجــم االســتهالك للمجوهــرات الذهبيــة 
والماســية والســاعات الفخمــة. ونظــرًا ألهمّيــة هــذه الصناعــة، تســتعدُّ 
فــي  المتخصصــة  المعــارض  أفخــم  أحــد   الســتضافة  المملكــة 
ــم  ــذي ينظ ــة ال ــم والمنطق ــد العال ــى صعي ــي عل ــرات والحل المجوه
تحــت مظلــة  الهيئــة العامــة للمعــارض والمؤتمــرات ويســتقطب أبــرز 
العالمــات التجاريــة وكبــرى الشــركات العالمّيــة والمحلّيــة؛ لعــرض أروع 
تصاميــم  الحلــّي والســاعات والقطــع النــادرة التــي تجــذب األنظــار 

ــا. ــة تصاميمه ــال ودق بجم



عالم متــألق
العاصمــة الريــاض علــى موعــد مــع األصالــة والفخامــة حيــث 
تســتعد الســتضافة »معــرض المجوهــرات الســعودي« الــذي 

سيســتمّر علــى مــدار خمســة أيــام متواصلــة

من  06 إلى 10  ديسمبر  2022،
 بالقرب من  بوليفارد رياض سيتي.

ويســعى المعــرض بنســخته األولــى أن يكــون نقلــة نوعيــة 
فــي معــارض المجوهــرات ومنصــة عالميــة متمّيــزة تجمــع 
ــة  ــات التجاري ــى العالم ــرات وأرق ــار المجوه ــة وتج ــّم الصاغ أه
وعشــاق الحلــي والقطــع النــادرة تحــت ســقف واحــد، كمــا 
تّوفــر للحضــور  إمكانيــة الشــراء المباشــر خــالل أيــام المعــرض.

سيجمع معرض المجوهرات السعودي صّناع المجوهـــرات والمشترين من 
ذوي الذوق الرفيع،  والمصممين، وعشاق العالمات التجارية المحلية واإلقليمية 
والعالمية في مساحة عرض متميزة تمتّد على مساحة 200,000 متر مربع بالقرب 

من بوليفارد رياض سيتي.



أهداف المعرض

إتاحــةتعزيــز

التعريفعــرض

فرصة

بالتصاميم السعودية الحديثة 
وتفردها وتأسيس تجربة عالمية 

متميزة.

كواحــدة المملكــة   مكانــة 
الشــرائية القــوة  أهــّم   مــن 
صعيــد علــى  للمجوهــرات 

العالم.

 مجموعة متنوعة من الحلي
 والتصاميم الراقية أمام عشاق

المجوهرات والمقتنين لها
وتعزيز قيمة التجارة.

الشراء المباشر خالل 
أيام المعرض.

 فرصة المشاركة أمام
 شركات المجوهرات

والمستثمرين في هذه
الصناعة.



مزايا المعرض

متحف المجوهرات
النـــادرة 

ورش عمل
 جـذابة

مطاعم 
فاخـرة

صالة لكبار 
الشخصيات

 أنشطة
وفعاليات

ترحيب ممّيز 
للــزّوار



أهـمّيـــة 
المعرض

يعّد المعرض منصة متفردة لتوقيع 
مذكرات التفاهم واالتفاقيات 
مع أطراف مختلفة في قطاع 

المجوهرات.

منصة متفردة

مركز أعمال

7.41 مليار دوالر أمريكي

موقع استراتيجي

   قّوة شرائية ضخمة

ــارد  يقــام بالقــرب مــن منطقــة بوليفــ
ريــــاض ســــيتي، إحــدى أهــم المناطــق 

ــة.  ــي العاصم ــة  ف الجذاب

 بلغ حجم سوق المنتجات الفاخرة
في المملكة العربية السعودية 7.41

مليار دوالر أمريكي في عام 2021.

 الرياض هي مركز األعمال الجديد
وواحدة من أهّم المدن لعقد

االتفاقيات العالمية.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  تتمّيــز 
للمجوهــرات  الشــرائية  بقوتهــا 
صعيــد   علــى  الفاخــرة  والســاعات 

. لــم لعا ا

التغطية اإلعالمية
توفير تغطية إعالمية عبر وسائل 

اإلعالم المحلية و العالمية  لجذب 
الزّوار من كافة أنحاء المملكة 

والعالم.



المعرض باألرقام

وجوه إعالنية خارجية 
مميزة  في المملكة

التغطية التلفزيونية والصحفية

انطباعات من خالل حمالت مشاهدة للموقع اإللكتروني
مبرمجة على المواقع اإللكترونية

نقرة عبر حمالتسفراء المعرض

وصول إلى الجمهور المستهدف من 
خالل قنوات التواصل االجتماعي

33.7200

مليون2 +

مليون مليون+ +

++

ألف+500

عبر الرسائل النصية والبريد 
اإللكتروني

مليون2 +
GDN, GSN

150 4



لماذا معرض المجوهرات السعودي؟

ــة  ــل متخصص ــم ورش عم تنظي
يقدمهــا محترفــون وخبــراء فــي 

مجــال المجوهــرات.

ورش عمل

0103

0204

توقيع اتفاقيات تعاون مع  جهات 
مختلفة خالل المعرض.

اتفاقيات تعاون

 تصميم مجموعة من األنشطة
والفعاليات التفاعلية والتجريبية

التي تجذب الحضور.

الفعاليات

استقطاب أهم العالمات
التجارية في عالم المجوهرات

للمشاركة في المعرض.

المعرض



فرص
الرعايــة

قمنــا بتصميــم باقــات رعايــة مخصصــة لمعــرض 
المجوهــرات الســعودي تســاهم فــي التعريــف  
وتعزيــز  العمــالء  وجــذب  التجاريــة  بالعالمــة 

التجاريــة. العالقــات 

الراعي البالتيني

الراعي الماسي الراعي االستراتيجي

الراعي الذهبي



يمكنكــــــم  تـصميــــم وبنـــــاء 
وتجهيــز جناحكــم بمــا يتــالءم 
التجارّيــة  مــع أهــداف العالمــة 

بشــركتكم. الخاصــة 

القاعة 01

1,500
5,625

1,250
4,690

980
3,675

حجز المساحات فقط

القاعة 03 القاعة 02

السعر ال يشمل قيمة الضريبة
المضافة %15

دوالرًا
أمريكيًا 

 ريال
سعودي

دوالرًا
أمريكيًا 

 ريال
سعودي

دوالرًا
أمريكيًا 

 ريال
سعودي

السعر للمتر المربع



حتى 18 مترًا مربعًا

اضغط لالطالع على 
الخريطة الفعلية  

اختر مساحتك

اكثر من 30 مترًا مربعًابين 19-30  مترًا مربعًا

الراعي الذهبيالراعي البالتينيالراعي الماسيالراعي االستراتيجي

الفعاليات

https://drive.google.com/drive/folders/


عن الموقع

ــيتي”  ــاض س ــارد ري ــن “بوليف ــرب م ــعودي بالق ــرات الس ــرض المجوه ــام مع يق
أحــد أشــهر أماكــن الفعاليــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويضــّم 
المعــرض مجموعــة مــن الفعاليــات، منهــا ورش العمــل، والعــروض الحّيــة، 
باإلضافــة إلــى المطاعــم وصالــة كبــار الشــخصيات وغيرهــا مــن المميــزات؛ مــا 

ــتثنائية. ــة واس ــة خاص ــزّوار تجرب ــدم لل ــال يق ــًا متكام ــه حدث يجعل

امسح / اضغط 

https://maps.app.goo.gl/bsg45UKMs5TGSuJr6?g_st=ic


الجهة المنظمة صلة
 

لطالمـا كانـت صلـة منـذ تأسيسها عـام 1995 شـركة رائـدة فـي مجــال صناعــة 
الفعاليــات والمؤتمــرات والمعــارض.  وبخبـــرتها التــي تزيـــد عـــن 25 عاًمــا، قدمت 
دوًرا بــارًزا فــي مجال الرياضة والثقافة والســياحة.في عـــام 2017، أبرمـــت صلـــة 
شراكاٍت مـــع العديـــد مـــن الهيئـات الحكوميـــة؛ مـا عـزز مكانتهـــا فـي السـوق 
لتنفيـــذ عـــدد من أهــّـم وأضخـــم الفعاليات العالمية. وقد شـــهد عـــام 2019 

وحـــده،  أكثـــر مـــن 15 مليـــون مشـــاركة في فعاليات تديرها صلة.

 نحــن نفخــر بــأن صنــدوق االســتثمارات العامــة  شــريك أساســي فــي صلــة 
ويتمحور دوره الرئيــس فــي المساهمة فــي االقتصــاد الســعودي مــن خــالل 
ــي  ــن فــ ــًا. نحــ ــًا ودولّي ــة محلّي ــاريع المربح ــركات والمش ــل الش ــتثمار وتموي اس
شــــركة صلــــة نســــعى إلعــداد وإقامة مجموعــــة مــــن المعــارض والمؤتمرات 
الضخمــــة التــــي تتماشــــى مــــع برامــــج رؤيــــة المملكــــة العربيــــة الســعودية 

.2030

www.sela.sa

.
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للتواصل
لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل  

مع المسؤولين في مكاتب صلة:

لباقات الرعاية يرجى التواصل عبر:

www.saudijewelleryshow.com

+966535345451
d.shalati@sela.sa

لحجز المساحات يرجى التواصل عبر:

+966564578253    
sjs@sela.sa

لزيارة الموقع اإللكتروني:

@sajewelleryshow




