قائمة سٌاحة األعمال
منظمً الفعالٌات ( المعارض – المؤتمرات – االجتماعات ومناسبات األعمال )
فً
المملكة العربٌة السعودٌة
آخر تحدٌثٌ 02 :ونٌو 0202م

قائمة الشركات – المؤسسات
منظمً المعارض والمؤتمرات واالجتماعات ومناسبات األعمال

نوع
النشاط

#

اسم الجهة

1

شركة أساس لتنظٌم المعارض
والمؤتمرات

2

مؤسسة محور العاصمة

3

شركة إكسترٌم برومو

معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات

4

مجموعة المختص لتنظٌم
المعارض و المؤتمرات

معارض
مؤتمرات

مركز نٌارة للمعارض
والمؤتمرات
النظم المتخصصة للمعارض
والمؤتمرات ( أكسس)

معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات

5
6

االسم
بندر القرٌنً
د.عبد هللا الجبٌري
ماجد محمد
الغامدي
م .طارق النوري

المسمى
الوظٌفً
مدٌر الشركة

014660569 014665064

الرئٌس التنفٌذي 012935135 012935133
المالك  /المدٌر
العام
مدٌر تطوٌر
األعمال

د.زهٌر بن محمد
السراج

الرئٌس التنفٌذي

محمد السٌد

المدٌر التنفٌذي

عبد هللا صالح
الشماسً

الهاتف

الفاكس

012813337 012811117

البرٌد اإللكترونً
info@asas.biz
baneder@asas.biz
info1@dgraphit.com

soroof@gmail.com
tnouri@specialist.com.sa

014602316 014602332
014806969 014806655

الرئٌس التنفٌذي 014161501 014617315

zohair@specialist.com.sa

Gm@nayyara.com

abdullah880@yahoo.com

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة

0

نوع
النشاط

#

اسم الجهة

7

مكس( )MIXإلقامة و تنظٌم
المعارض و المناسبات

8

شركة تنظٌم المناسبات الوطنٌة
المحدودة

معارض
مؤتمرات

9

مؤسسة أوزون العالمٌة
للمعارض والمؤتمرات

معارض
مؤتمرات

10

مؤسسة رامتان لتنظٌم المعارض
والمؤتمرات

11
12

الجٌل لتنظٌم المعارض
والمؤتمرات
مناسبتكم

االسم

المسمى
الوظٌفً

الهاتف

الفاكس

سهى جمٌل أبو دف المدٌر التسوٌقً 012162161 012162160
معارض
مؤتمرات

معارض
مؤتمرات
تنسٌق مناسبات
مؤتمرات

suha@mix-events.com

مها المالك

المدٌر التنفٌذي

014196210 012162160

maha@mix-events.com

إبراهٌم بن
عبدالعزٌز الراشد

المدٌر العام

026520644 026526675

iar@resorts.com.sa

محمد بامطرف
طلعت إدرٌس
حسٌن سعد الفراج

معارض
مؤتمرات

البرٌد اإللكترونً

ٌاسر باحمٌد
أحمد المهندس
احمد ٌونس

المدٌر العام

خمٌس مشٌط
072244613
072261100

المدٌر العام

026915436 026915466

الرئٌس

012934260 012171787

سكرتٌر إداري
012934260 012171788
ومسئول تسوٌقً
رئٌس مجلس
026602313 026688365
اإلدارة
المدٌر التنفٌذي

026919320 026829192

kunoze@yahoo.com

tidriss@mena-ex.com

info@ramtan-expo.com

almohandis2@hotmail.com
younesone@awalnet.net.sa
younes@tri.net.sa

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة

3

#

اسم الجهة

نوع
النشاط

االسم

المسمى
الوظٌفً

13

مجموعة البشناق

المؤتمرات

طارق عادل بشناق

14

مجموعة المركز الدولً السعودي

معارض
مؤتمرات

15

مجموعة الجٌل الخامس

معارض
مؤتمرات

16

الولٌد العالمٌة للمعارض
والمؤتمرات

معارض
مؤتمرات

هانً اسحاق حافظ

17

 Xsلتنظٌم المؤتمرات
والمعارض المتخصصة

معارض
مؤتمرات

عادل حسن
عبدالشكور

18

مؤسسة نارٌمان أبا الخٌل
التجارٌة

معارض
مؤتمرات

نارٌمان أبا الخٌل

الهاتف

الفاكس

البرٌد اإللكترونً

مدٌر التدرٌب
وتنظٌم
المؤتمرات

026600664 026676200

Tarik.bushnakgroup@gmail.com

احمد سعٌد العجالن

المدٌر التنفٌذي

026528750 026528738

ahmad@sicgroup.net

سوسن سلٌمان
شادلً

المدٌر العام

026528750 026528738

sawsan@sicgroup.net

026689332 026689442

khalid.howidi@gmail.com
howidi@g5events.com

خالد عبدهللا
الهوٌدي

الرئٌس التنفٌذي
المدٌر العام
للمعارض
الدولٌة

022834150 022834122

الرئٌس التنفٌذي 022560867 022560828
المدٌر العام

038679336 038675550

Hani108@hotmail.com

adel@xs-conferences.com

marketing@lejenan.com

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة

4

#

اسم الجهة

19

قٌمة مضافة

20
21

مؤسسة االحتفال لتنظٌم
المناسبات
مؤسسة الخٌول العربٌة األربعة
للمعارض والمؤتمرات

22

شركة تنظٌم الدولٌة

23

مؤسسة روز الخلٌج للمعارض
والمؤتمرات

24

مؤسسة عالقات

25

مؤسسة وكري لنظم المعارض
والمؤتمرات

26

شركة المؤتمر للعالقات العامة
وتنظٌم المعارض والفعالٌات

نوع
النشاط
معارض
مؤتمرات
إدارة وتنظٌم
المناسبات
معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات

االسم

المسمى
الوظٌفً

عزٌزة الخطٌب
فهد طالل المهلهل
إٌاد محمد الهسً
بدر النٌف

الهاتف

الفاكس

البرٌد اإللكترونً

المدٌر العام

012791717 014642207

aziza@added-value.com.sa

المدٌر العام

026837310 026900141

almuhalhal@yahoo.com

014532006 012634660

Arabian4hs@yahoo.com

المالك  /المدٌر
العام
نائب رئٌس
مجلس اإلدارة 012493034 012402047
والعضو المنتدب

olyan9@hotmail.com

علً صالح العثٌم

المدٌر العام

014651488 014652995

grec@aricl.com
info@gulfrose.net

أسامه محمد كردي

رئٌس مجلس
اإلدارة

014648952 014621275

mouafi@alagat.com.sa

مدٌر المؤسسة

012199911 012199900

albwardy@hotmail.com
albwardy@wakry.com

أخصائً
العالقات العامة
والتسوٌق

012765523
014508722
012058009

Nst_32@hotmail.com

راشد البواردي
سعود محمد
الهواته

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة

5

#
27
28
29
30

اسم الجهة
شركة الشرق األوسط لتنظٌم
المعارض والمؤتمرات
مؤسسة مدارات العارض لتنظٌم
المعارض والمؤتمرات
مؤسسة العالقات المتمٌزة لتنظٌم
المعارض
مؤسسة أرض القمر لتنظٌم
المعارض

نوع
النشاط
معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات
معارض
معارض
معارض

31

مؤسسة النقاء لتنظٌم المعارض

32

مؤسسة الرخاء العالمٌة لتنظٌم
المعارض

معارض

مؤسسة الطائر األبٌض لتنظٌم
المعارض
مؤسسة الفارس العالمٌة لتنظٌم
المؤتمرات و المعارض

معارض

33
34

معارض
مؤتمرات

االسم

المسمى
الوظٌفً

رٌم الحثالن

المدٌر العام

ٌوسف صالح
الصاٌغ

المالك  /المدٌر
العام
المالك  /المدٌر
العام
المالك  /المدٌر
العام
المالك  /المدٌر
العام
المالك  /المدٌر
العام

عادل الزهرانً
دخٌل هللا بن فتن
م .إبراهٌم عبدهللا
المقبل
م .عماد عبد الغنً
ناظرٌن
عبدالعزٌز خلٌل
الخلٌوي
فؤاد فرانك حلبً

المدٌر العام
المدٌر العام

الهاتف

الفاكس

البرٌد اإللكترونً

014707060 014707060

info@mee-sa.com

014611944 014166665

yousef@ctgro.com

026025566 026025566

ال ٌوجد

027484950 027440696

Taraq-1966-1@hotmail.com

8051345

038051346

ngaexb@hotmail.com

026395507 026835993

m-youssef8@hotmail.com

014772127
014629280
تحوٌله114

advertising@whitebirdgroup.com

026680996 026687220

fhalabi@knight.com.sa

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة

6

#

اسم الجهة

نوع
النشاط

االسم

المسمى
الوظٌفً

35

مؤسسة خالد الباز لتنظٌم
المعارض

معارض

خالد محمد الباز

المالك  /المدٌر
العام

معارض

مشاري صالح
المشاري

36
37
38
39

مؤسسة دار الروشن لتنظٌم
المعارض
مؤسسة زاوٌة الشعٌب لتنظٌم
المعارض
مؤسسة مدٌنة المعارض لتنظٌم
المعارض
مؤسسة عالقاتً لتنظٌم
المعارض

40

وكالة راما للدعاٌة و اإلعالن
وتنظٌم المعارض

41

شركة ستار لتنظٌم المهرجانات
والمعارض

معارض
معارض
معارض

014060660
014060660
تحوٌله 102
تحوٌله 107
014327942

Kkk432@hotmail.com

065330701 065315555

Haitham6633@gmail.com

014116933 014648868

ال ٌوجد

014503622 014505046

ogoood@hotmail.com

المالك  /المدٌر
العام

012172202
العالقات العامة 012172282
احمد الخمٌس

ahmed99@mail.net.sa
husseinmohsen@hotmail.com
info@elaqaty.com.sa

محمد الدخٌل

المالك  /المدٌر
العام

012001626 012001616

خالد محمود
الشرفاء

المدٌر العام

سعد محمد العواد
صالح محمد سالم
سلمان علً
المطٌوٌع

معارض

معارض

الهاتف

الفاكس

البرٌد اإللكترونً

المالك م المدٌر
العام
المالك  /المدٌر
العام
المالك المدٌر
العام

014623271 014630352

MD@Ramapr.net

star@star.com.sa
khalidalsharfa@yahoo.com

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة
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42

شركة بتوال لتنظٌم المعارض
المحلٌة والدولٌة

43
44
45

نوع
النشاط
معارض

شٌخة المزٌنً

شركة معارض الرٌاض

معارض

شركة جدة الدولٌة للمعارض
مجموعة د .عبدهللا مرعً
محفوظ
شركة السعودٌة لتجهٌزات
وتنظٌم المعارض

معارض

46

شركة الحارثً للمعارض

47

شركة المدٌنة الدولٌة للمعارض

48

شركة معارض الظهران الدولٌة

االسم

فراس فارس
حسٌن الحارثً

المسمى
الوظٌفً

الهاتف

الفاكس

البرٌد اإللكترونً

الملك  /المدٌر
العام

014703855 014703844

info@batolaco.com

مدٌر المبٌعات
والتسوٌق

012295612 012295604

info@recexpo.com
Firas.fares@recexpo.com

المدٌر العام

026688177 026685656

info@jiec.net

معارض

معارض
معارض
معارض

محفوظ رزق

المدٌر التنفٌذي

026650418 026650664

exposerv@windowslive.com

ولٌد واكد

المدٌر التنفٌذي

026546853 026546384

waleed@acexpos.com

048252807 048224417

As2m@hotmail.com

إسالم حسٌن طوله
نشوى الشٌخ

مدٌر العالقات
العامة
مدٌر إدارة
تطوٌر األعمال

038591888
تحوٌله182

038590212

Nashwa@dhahran-expo.com

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة
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49

عالم المعارض

50

تكمٌل الدولٌة لتنسٌق المناسبات

51

سفراء الخلٌج

52
53

مؤسسة اإلباء والرقً لتنظٌم
المعارض والمؤتمرات
مؤسسة الفعالٌة المثالٌة
( بٌرفكت اٌفٌنت)

54

وكالة نوارة نجد

55

شركة مؤتمرات لتنظٌم
المؤتمرات

56

مؤسسة النماء الدولً لتنظٌم
الفعالٌات

نوع
النشاط
معارض
معارض
معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات

االسم
نواف محمد
المشٌقح
محمد عبدربه
الٌامً
ماجد سعد
القحطانً
هٌفاء ناجً
أنٌس حسن دحالن
محمد مصطفى
شهرزاد الغامدي

معارض
مؤتمرات

مبارك الغامدي

معارض
مؤتمرات
مناسبات

إٌمان أل حمود

المسمى
الوظٌفً

الهاتف

الفاكس

البرٌد اإللكترونً

المدٌر العام

026392452 026621646

nawaf@expoworld.com.sa
info@expoworld.com.sa
nawafmoshegeh@gmail.com

المدٌر العام

014161603 014162019

yaqaza@gmail.com

المدٌر العام

012441211
012441211
تحوٌله 105

msg78_ksa@hotmail.com
www.gam.com.sa

المدٌر العام

026688599 026688599

Haifa1394@yahoo.com
www.irevent.com

026673443 026611543

anees@perfectevents-ksa.com

المدٌر العام
مسئول الفعالٌات
012077778
نائب المدٌر
012077784
تحوٌله 555
التنفٌذي
مدٌر الخدمات
اللوجستٌة
المدٌر العام

shahrazad@nawaratnajd.com

012128000
014429777
تحوٌله 1457

enquiries@motamarat.net
m.alghamdi@motamarat.net

022630466 022630466
تحوٌله 120
تحوٌله 111

iman@evolve-sa.com

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة
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اسم الجهة

نوع
النشاط

االسم

57

شركة هولو العالمٌة المحدودة

معارض
مؤتمرات

مبارك القحطانً

58

شركة العربٌة إلدارة المناسبات

المناسبات

59

الشركة العربٌة لتنظٌم المؤتمرات

معارض
مؤتمرات

عماد شرف الدٌن

60

شركة خطوط وألوان لتنظٌم
المعارض

معارض
مؤتمرات

61

مركز جدة للفعالٌات والمنتدٌات

62

Impact Proximity
" التأثٌر القرٌب"

عماد البٌلً
خالد با داود

المسمى
الوظٌفً
رئٌس مجلس
اإلدارة
المدٌر العام
مساعد المدٌر
التنفٌذي

الهاتف

الفاكس

البرٌد اإللكترونً

014536999
014536999
تحوٌله 105
026609320 026641155

osama@a4em.com

026609320 026641155

kbadawood@a4em.com

مدٌر المؤتمرات 026656188 026636920

info@holomarketing.net

ammar@arcme.net

خالد الغامدي

المالك

014028333 014081444

sources.com-fahd@knowledge
Fn717@hotmail.com

محمد منصور
الساعد

المدٌر التنفٌذي

026581122 026581122

درهام كبور

المدٌر العام

026514487 026504668

YahyaM@jcci.org.sa
asaaed@jcci.org.sa
kapoor@impactproximitysa.com

63

مؤسسة هٌا السنٌدي للمعارض

معارض

هٌا إبراهٌم
السنٌدي

المالك

026603682 026603996

Aysha.dollie@sunaidiexpo.com

64

مؤسسة أسس التنظٌم إلقامة
المعارض

معارض

فهٌد المزٌد

المدٌر العام

012491635 012491635

oses_t@hotmail.com

معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة
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نوع
النشاط

االسم

المسمى
الوظٌفً

65

مؤسسة اآلفاق الفاخرة للمعارض

معارض
مؤتمرات

هناء الحٌدري

المدٌر العام

66

عالم التمٌز لتنظٌم المعارض
والمؤتمرات الداخلٌة والدولٌة

معارض
مؤتمرات

م .غسان قلعاوي

67

شركة الطال

68

وكالة رناد العربٌة

معارض
المناسبات
المعارض

69

شركة برٌت ستار
" النجم المتألق "

غادة الطبٌشً
خالد ناقرو

الهاتف

الفاكس

026981969 026981969

012756496
مستشار إعالمً 012107286 920011313
012740793
نائب المدٌر العام 014567651 014567651
المدٌر العام

022831564 022844400

معارض
مؤتمرات

هتان مدنً

70

Event Quest
" الحدث "

معارض
مؤتمرات

سلطان السلٌمان

المدٌر اإلقلٌمً 022847676 022847272

71

مؤسسة البداٌة المتمٌزة

معارض
مؤتمرات

أشرف الطنجً

عضو لجنة
الفعالٌات بالغرفة 026637199 026636599
التجارٌة

مدٌر المبٌعات

026694681 026696191

البرٌد اإللكترونً
l.horizon.e@gmail.com

ghassan@worldofmerits.com
g.altobaishi@attala-services.com
k-nagro@hotmail.com

info@brightstarsa.com

sultan@eventquest.com

ashraf@preone0.com

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة
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اسم الجهة
مكتب الدكتور إٌهاب بن حسن
أبو ركبة لالستشارات وتنظٌم
الفعالٌات والعالقات العامة
مؤسسة الفنون الحرة للمعارض
شركة دنٌا اإلعالم المتكامل
واألبحاث والمؤتمرات
المتخصصة
مؤسسة ثالثمائة وستون لتنظٌم
المؤتمرات
مؤسسة الكوكب الدري لتنظٌم
المعارض

المسمى
الوظٌفً

نوع
النشاط

االسم

معارض
مؤتمرات

د .إٌهاب أبو ركبه

المدٌر التنفٌذي

معارض

نواف المرشد

المدٌر العام

الهاتف

الفاكس

026146643 026146646
2054312

4703742

البرٌد اإللكترونً
events@ame.com.sa
abonajed@hotmail.com

المؤتمرات
المتخصصة

خالد باوزٌر

المدٌر العام

026602599 026657055

info@duniaintermedia.com
k.bawazir@duniaproduction.com

المؤتمرات

سراب الرشٌد

المدٌرة العام

014703345 014703345
012051000 012051000

m.hamed@successuniverse.co.uk

معارض

حسٌن علً العباس

المدٌر العام

038555348 038555348

Ibn-ali@live.com

77

أبواب السعودٌة

معارض
مؤتمرات

صالح الصباح

المالك  /المدٌر
العام

038968823 038968822

saleh@saudigates.com

78

مؤسسة صكوك المستقبل لتنظٌم
المعارض

معارض

المدٌر العام

026688977 026689997

info@futuredeeds.net

79

إٌجاد العربٌة إلقامة المعارض

معارض

المدٌر العام

038896262
038945459

74
75
76

عامر عبدهللا آل
ثامر
عبدالرحمن آل
شفلود

038932727

info@ejadexpo.com
gm@ ejadexpo.com

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة
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اسم الجهة

80

مؤسسة المستقبل لتنظٌم
المعارض

81

مؤسسة دار التنظٌم

82

شركة المٌس العربٌة لتنظٌم
المعارض والمؤتمرات

83

مؤسسة اإلقلٌم لتنظٌم المعارض
والمؤتمرات الداخلٌة والخارجٌة

نوع
النشاط

االسم

المسمى
الوظٌفً

معارض

أحمد الجوهري

مدٌر إدارة
التسوٌق

معارض

سٌد عبدالمولى

مسئول فرع

معارض

علً أبو شعٌشع

مندوب مبٌعات

ماهر سنٌور

مدٌر الفرع

محمد عبدهللا
الصبٌحً

المدٌر العام

معارض

معارض
مؤتمرات

ٌوسف الزنبقً

معارض
مؤتمرات

إبراهٌم الشرٌدة

الهاتف

الفاكس

البرٌد اإللكترونً

026512797

Info_f4e@yahoo.com

جدة – الطائف
026520672
األحساء
035857257
035857257
تبوك
ال ٌوجد
ال ٌوجد
المدٌنة المنورة
048157070
048158080
تبوك
048158080
048157070

026673211 026673211
مسئول الفعالٌات
تحوٌله 315
تحوٌله 259
المدٌر العام

014971275 014971275

Info_f4e@yahoo.com
Info_f4e@yahoo.com

dar.altanzeem@gmail.com

yosef@micearabiagroup.com

ال ٌوجد

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة
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نوع
النشاط

االسم

المسمى
الوظٌفً

84

مؤسسة حٌاة الراحة للتجارة

الحفالت

سالم عبدهللا
الجعٌدي

المدٌر التنفٌذي

85

مؤسسة إٌالف العالمٌة لتنظٌم
المعارض

86

رواد التنظٌم

معارض
مؤتمرات
مؤتمرات
اجتماعات
معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات

علً بن راشد

المدٌر العام

87
88
89
90
91

شركة أنترو لتنظٌم المعارض
والمؤتمرات
مؤسسة سٌام الخلٌج لتنظٌم
المعارض والمؤتمرات
مجموعة مزاٌا الذهبٌة لتنظٌم
المعارض
مؤسسة أتوز لتنظٌم المعارض
والمؤتمرات
شركة االتصال المستحدث

الهاتف

الفاكس

012133854 012133854
سٌسجل الحقا

سٌسجل الحقا

البرٌد اإللكترونً
almari3@hotmail.com
Elaf.net@windowsliv.com

رغده الشرٌف

مدٌرة التسوٌق و
العالقات العامة

012491664 012403208

pioneers-2010@hotmail.com

شرٌف عبدالهادي

المدٌر العام

026635551 022830055

info@intro-sa.com
Sharif@intro-sa.com

راشد البواردي

المدٌر العام

012199911 012199900

r.albwardy@siamgulf.com

معارض

حمٌد الرشٌدي

المدٌر العام

038573103 038573103

Ma-zaya@windowslive.com

معارض
مؤتمرات
معارض
مؤتمرات

شروق عبدهللا آل
محمود
عبدهللا عبدالمحسن
العساف

المالك

014161357 014161357
تحوٌله 211
تحوٌله 111

info@atouz.com

الرئٌس التنفٌذي 012939696 012939494

a.alassaf@ci.com.sa

( حدود المسئولٌة )
تبذل الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ما بوسعها حصر الجهات ذات العالقة بسٌاحة األعمال ومن ذلك منظمً المؤتمرات والمعارض فً المملكة بهدف تطوٌر هذه الصناعة .و للتأكد من
أن تكون المعلومات والعناوٌن الواردة فً هذه القائمة وافٌة ودقٌقة بقدر اإلمكان ولشمول المعلومات تنصح الهٌئة المهتمٌن من أفراد أو جهات التواصل بشكل مباشر مع هذه
المؤسسات ,ولن تتحمل الهٌئة أي مسؤولٌة تجاه أي جهة كانت نتٌجة ألي قرارات أو تصرفات اتخذت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار
اإلدارة العامة للبرامج والمنتجات السٌاحٌة
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