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الطيران التجاري 

شركات انتاج الطائرات التجارية، 
شركات الطيران، 

موردو التجهيزات والمناولة األرضية

الطيران الخاص والطيران العام
شــركات انتــاج الطائــرات الخاصــة، أكاديميــات 
انتــاج  الطيــران والكليــات الجويــة وشــركات 
وطائــرات  العموديــة  الطائــرات  ومشــغلي 

رجــال األعمــال

الدفاع وقطاع الفضاء
شركات انتاج و مشغلي الطائرات 

العمودية،  المقاتالت الجوية، طائرات 
النقل العسكري 

البنى التحتية للمطارات والموردين
موردو معدات خدمة المطارات

موردو خدمات المسافرين والمدرجات
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الطيران التجاري
يشــهد الطيران التجاري نموًا كبيرا في منطقة الشــرق األوســط، حيث 
يواصــل التوســع مدفوعــًا - إلــى حــد كبيــر - بعمليــة النمــو فــي العــرض 
والطلــب مــن قبــل شــركات النقــل الرئيســية فــي منطقــة الخليــج. ولقــد 
كرســت تلــك الشــركات جهودهــا لتطويــر أســاطيلها الجويــة وتوســيع 
محــوري  طيــران  مركــز  إنشــاء  أجــل  مــن  المالحيــة  وجهاتهــا  نطــاق 
ــز الســياحة والســفر لألعمــال واالقتصــاد.  فــي الشــرق األوســط لتعزي
و يعــد ســوق الطيــران فــي المملكــة العربيــة الســعودية واحــد مــن 
المشــاركات  محدوديــة  رغــم  العالــم  فــي  تنظيمــاُ  االســواق  أكثــر 
األجنبيــة بهــا. ولكــن بالتزامــن مــع ازديــاد عــدد الســكان والوافديــن إلــى 
المملكــة، ازداد الطلــب علــى المزيــد مــن خدمــات الطيــران. لــذا، تتوقــع 
الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي ازديــاد حركــة المالحــة الجويــة بإزديــاد 
عــدد المســافرين مــن 65 مليــون فــي عــام 2012 لتصــل الــى 100 مليــون 
بحلــول عــام 2020، متضمنــة نمــو تعــداد المســافرين علــى الرحــالت 

الداخليــة الــذي مــن المتوقــع تضاعفــه ليصــل الــى 28.5 مليــون.

الطيران الخاص والعام:
ال يزال الطيران الخاص في الشــرق األوســط يشــهد نموًا مطردًا وقويًا 
فــي كل مــن الحركــة وعــدد الطائــرات المســجلة. تمثــل حصــة المملكــة 
العربيــة الســعودية 30٪ مــن اجمالــي عــدد الطائــرات المســجلة فــي 
الشــرق األوســط.  كمــا تعــد المملكــة العربيــة الســعودية واحــدة مــن 
ــرات األعمــال الخاصــة والطيــران العــام فــي الشــرق  ــر أســواق طائ أكب

األوســط.
يســاعد التنامــي الســريع إلقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
علــى توطيــد دعائــم الطيــران الخــاص والتجــاري باعتبارهــا حجــر الزاويــة 
لمســتقبل صناعــة الطيــران فــي الشــرق االوســط لســنوات قادمــة؛ 
ومــن المتوقــع أن ينمــو األســطول اإلقليمــي ليتضاعــف ثــالث مــرات 

بحلــول عــام 2036.

الدفاع وقطاع الفضاء:
تعــد المملكــة العربيــة الســعودية واحدة من أكبر األســواق في قطاع 
الدفــاع فــي الشــرق األوســط، ومــن خــالل المشــاركة فــي المعــرض 
الدولــي الســعودي للطيــران، ســيتم التعــرف علــى المؤسســات ولقــاء 
العناصــر الفاعلــة فــي هــذا القطــاع علــى المســتوى الدولــي وتحــت 

ســقف واحــد.
يقــدم المعــرض الدولــي الســعودي للطيــران برنامــج شــامل للمعنييــن 
الوفــود  أهــداف  لتلبيــة  خــاص  برنامــج  وكذلــك  المدنــي  بالطيــران 
المباشــر  بالتواصــل  المشــاركة  للجهــات  يســمح  ممــا  العســكرية 

النفــوذ. وأصحــاب  القــرار  صنــاع  مــع  واالنخــراط 

البنى التحتية للمطارات والموردين
ــر البنــى التحتيــة للمطــارات فــي جميــع أنحــاء  ــزداد مشــروعات تطوي ت
العالــم بشــكل مطــرد مــع زيــادة الطلــب علــى الســفر الجــوي المحلــي 

والدولــي.
ــر المطــارات والبنــى التحتيــة  ــح مــن الضــروري تخطيــط وتطوي ــذا أصب ل
ــع بمرافــق  ــة، تتمت علــى نحــو يدعــم ويوفــر للمســافرين مطــارات آمن

مالئمــة، ســهلة االســتخدام، ذات ســعة متوازنــة.
والتــي  الســبع،  بمطاراتهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ســتكون 
ســيتم تجديدهــا بالكامــل الســتيعاب افتتــاح ســوق ســياحة األعمــال، 
الــذي  للطيــران  الســعودي  الدولــي  المعــرض  فــي  جــذب  نقطــة 
ســيكون منصــة ممتــازة لعــرض منتجــات وخدمــات الطيــران والمطــارات.



?
لماذا المشاركة في المعرض؟

داخــل  والخدمــات  المنتجــات  لعــرض  معــرض  أكبــر  يعــد 
األوســط. الشــرق  منطقــة 

يطــرح فــرص أعمــال جديــدة مــن خــالل التواصــل المباشــر 
والدخــول فــي برامــج األعمــال المنظمــة خــالل المعــرض.

ــح التواصــل مــع الجمهــور المســتهدف والراغــب فــي  يتي
ــران. ــرات والتفاعــل داخــل مجــال صناعــة الطي ــادل الخب تب

يعــد المنصــة االبــرز لتســويق وتوســيع وتطويــر العالمــات 
التجاريــة ونشــر التعريــف بمنتجاتهــا.

يفتــح قنــوات اتصــال بيــن المهنييــن فــي جميــع مجــاالت 
صناعــة الطيــران فــي المنطقــة.
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للطيــران  الســعودي  الدولــي  المعــرض  يجــذب  ان  المتوقــع  مــن 
المشــاركين مــن رواد جميــع مجــاالت صناعــة الطيــران  لاللتقــاء بالعمــالء 

المشــاركون: سيشــمل  والجــدد.  القدامــى 

•  كبار الشخصيات الفاعلة في القطاع
• شركات انتاج وتصنيع الطائرات

• الوكالء االقليميين لبيع الطائرات التجارية 
• الشركات المصنعة لطائرات االعمال الخاصة والطائرات العامة

• شركات الخطوط الجوية
• مشغلي صاالت ومحطات السفر 

• شركات المناولة األرضية
• خدمات الصيانة واإلصالح والعمرة

• شركات الطيران
• خدمات التأجير العارض

• شركات الوساطة
• شركات التمويل
• شركات التأمين

• الكترونيات الطيران
• شركات التدريب

• طواقم الدعم الفني
• مشرعي قطاع الطيران

• معدات المطارات ومورديها
• خبراء الدفاع وقطاع الفضاء

يعــد معــرض الطيــران الســعودي حــدًث رئيســي ألي جهــة تعمــل فــي 
صناعــة الطيــران المتطــورة والمتناميــة!

معرض الطيران السعودي 
ملتقى خبراء الطيران وقطاع 

الفضاء
   

يطــرح المنتجــون والمــوردون مــن جميــع أنحــاء العالــم مــن 
الوفــود  بهــم  فتلتقــي  ابتكاراتهــم،  أحــدث  المعــرض  خــالل 
مــن  العلــم  اليــه  توصــل  مــا  أحــدث  علــي  للتعــرف  الرســمية 
الحلــول علــى الصعيديــن العســكري والمدنــي، ثــم يناقــش 
المســؤولون الحكوميــون رفيعــو المســتوى تلــك التقنيــات 
اختيــار  يتــم  كلــه  ذلــك  ضــوء  وفــي  الغــد.  تستشــرف  التــي 
قطــاع  وتطويــر  لترقيــة  اســتراتيجي  إطــار  فــي  المشــاريع 
الطيــران داخــل المملكــة العربيــة الســعودية لتعزيــز برامــج 
التنميــة االقتصاديــة والتجاريــة الناجحــة. ثــم يقــوم ممثلــو 
المؤسســات البحثيــة بخلــق آفــاق جديــدة وفتــح قنــوات اتصــال 
مــع اقطــاب الصناعــات الجديــدة للتوســع فــي ادخــال وتطبيــق 

المســتقبل. تقنيــات 

 750
جهة مشاركة من جميع أنحاء العالم

١5000
 عن مؤسسات تجارية دولية

ً
ممثال



يتوقــع أن تخلــق رؤيــة 2030 العديــد مــن الفــرص فــي قطــاع الطيــران فــي المملكــة العربيــة الســعودية لــكل مــن الشــركات القائمــة حاليــا 
والتــي لديهــا خطــط طموحــة لتوســيع أعمالهــا وكذلــك لالعبيــن والمنافســين الجــدد الذيــن يســعون لدخــول الســوق الســعودية.

ADONE EVENTS لمحة عن
تتمركــز شــركة ADONE EVENTS فــي مقرهــا فــي مدينــة كان بفرنســا، وهــي شــركة رائــدة فــي إدارة معــارض الطيــران وتنظيــم الفعاليــات 
المتخصصــة فــي مجــال الطيــران علــى نطــاق واســع. وممــا تنظمــه الشــركة معــرض الطيــران الفرنســي، والــذي يعــد مــن معــارض ومؤتمــرات 

الطيــران الجوالــة علــى كل مــن مــدن كان وليــون وباريــس. كمــا تنظــم الشــركة معــرض ابوظبــي للطيــران والمعــرض األفريقــي للطيــران.
وعلــى مــدار أكثــر مــن 17 عامــًا، نظمــت ADONE EVENTS العديــد مــن الفعاليــات الرائــدة بالتعــاون مــع بعــض أفضــل فــرق التنظيــم فــي كل 

مــن كان، نيــس، موناكــو )الريفيــرا الفرنســية(، ليــون، باريــس، أفريقيــا واإلمــارات.
ومــع خبــرة قويــة فــي تنظيــم الفعاليــات مــن األلــف إلــى اليــاء ألكثــر مــن 17 عامــًا، أصبــح فريــق عمــل الشــركة مــن الخبــراء فــي مجــال 

اختصاصهم.    

معارضنا األخرى

لمحة عن شركة معارض الرياض المحدودة
هــي شــركة ســعودية متخصصــة فــي مجــال تنظيــم المعــارض والمؤتمــرات والفعاليــات التجاريــة. تغطــي الشــركة العديــد مــن القطاعــات 
االقتصاديــة المنتجــة، وهــي تتميــز بســجل حافــل علــى مــدى 38 عامــًا نظمــت خاللهــا أكثــر مــن 400 معرضــًا ومؤتمــرًا تميــزت جميعهــا 
بالتجــدد واالبتــكار واالحتــراف ودقــة التنظيــم مــا جعلهــا تحقــق نجاحــًا منقطــع النظيــر.  كمــا تتمتــع الشــركة بدعــم أكثــر مــن 120 هيئــة تجاريــة 
ــًا  ــًا وصناعي ــات فــي المنطقــة يخــدم 20 قطاعــًا تجاري ــة أوســع برنامــج فعالي ــم، وهــي صاحب ــة حــول العال ــر مــن 50 دول ــة مــن أكث وصناعي

.)UFI( وماليــًا فــي منطقــة الشــرق األوســط ودول منطقــة الخليــج، ومعارضهــا معتمــدة مــن قبــل االتحــاد الدولــي للمعــارض
www.recexpo.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

مــن المتوقــع مســتقبالً ان يلعــب الطيــران دورًا أساســيًا فــي تنويــع وتوســع االقتصــاد الســعودي مــن خــالل انشــاء مطارات جديدة وتوســيع 
مرافــق المطــارات القائمــة. لــذا فاالســتثمار فــي هــذه الســوق ســيمثل نقلــة نوعيــة فــي تطويــر هــذا القطاع.

يمكــن لصناعــة الطيــران المزدهــرة أن تجلــب مزايــا رائعــة للــدول التــي تســتثمر فــي هــذا القطــاع، حيــث تشــمل صناعــة الطيــران العشــرات مــن 
ــرات ومســتلزماتها،  ــاء والتشــييد التــي تبنــي منشــآت المطــارات وتجهــز مرافقهــا، ومــوردي وقــود الطائ القطاعــات بــدءً مــن شــركات البن

وصــوالً إلــى الشــركات المصنعــة للســلع االســتهالكية التــي تبــاع فــي منافــذ البيــع بالتجزئــة فــي المطــار.

ســتعزز الزيــادة فــي حجــم الســياحة نمــو صناعــة الطيــران فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن ثــم توفيــر فــرص هائلــة للعمــل والتدريــب 
للشــباب السعودي

يعد تمكين الشباب من خالل توفير البيئة المالئمة واتاحة فرص النجاح واالبداع لهم أحد ركائز ودالالت تحقيق رؤية 2030 للمملكة.
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