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CIDEX 2019 فوائد المشاركة في معرض

• من المتوقع أن يشهد سوق اإلنشاءات في السعودية نموًا كبيرًا وتوفر 
إمكانات مربحة بفضل رؤية 2030 و برنامج التحول الوطني 2020 واإلصالحات 

المستمرة لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن النفط.
• من المتوقع أن يرتفع اإلنفاق الحكومي في 2018 بنسبة ٪20 على أساس 

سنوي إلى 1111 مليار ريال سعودي ، وهو أعلى معدل على اإلطالق للمملكه 
العربية السعودية.

• من المتوقع أن ينمو سوق معدات البناء في السعودية بمعدل سنوي يبلغ 
٪3.1 خالل الفترة 2017-2022

• من المتوقع أن تؤدي المشاريع الكبرى مثل NEOM إلى تعزيز صناعة البناء 
في المملكة.

• أعلنت السعودية عن خطط إلنفاق 293 مليون دوالر على مشاريع البنية 
التحتية الرئيسية في جميع أنحاء المملكة.

الحدث 

مركز  في  سيقام  الذي   ،"CIDEX 2019" الداخلي  والتصميم  للبناء  الدولي  المعرض  في  للمشاركة  بدعوتكم  الدولية  الظهران  معارض  شركة  يسر 
البناء  صناعة  على  المعرض  ويركز  2019م،  ديسمبر   21 إلى   15 الموافق  1441هـ  الثاني  ربيع   24 إلى   18 من  الفترة  خالل  الدولي  الظهران  معارض 

والتشييد والتصميم الداخلي واألثاث. 
يعد المعرض منصة إقليمية للشركات المحلية والدولية لإلستفادة من الفرص الهائلة في سوق البناء والتصميم الداخلي القوي في المملكة العربية 

السعودية والتي تشكل ٪45 من إجمالي سوق الشرق األوسط.

قطاعات المعرض حقائق أساسية عن سوق البناء والتشييد
في المملكة العربية السعودية

- السيراميك واألرضيات 
- منتجات اإلسمنت 

- المنتجات الكهروتقنية 
والمعدات اإللكترونية 

- منتجات الفايبر جالس

- السقاالت وصب الخرسانات 
- شركات المعدات الثقيلة 

- الديكورات والمفروشات 
- تركيب المطابخ ومنتجاتها 

- معدات اإلضاءة 

- منتجات الرخام والحجر 

- األنابيب والسباكة 
- التركيبات صحية 

- أنظمة حماية المنتجات 
المعدنية 

- األخشاب 
- أدوات وآالت النجارة 

- التركيبات والتجهيزات 
- األثاث الخارجي، األكسسوارات 

والديكورات 
- أنظمة الري

- الصيانة الخارجية 
- أجهزة اإلستشعار وأجهزة   

القياس 
- أنظمة التحكم اآللي 

- أنظمة الحماية 
- أنظمة التجميع والنقل 

- أجهزة التكييف والتدفئة 
- أنظمة التحكم اآللي للمنازل 

- أقفال ومقابض األبواب
- واجهات المباني ومنتجات 

التكسية 
- أغطية الجدران  

الزوار المستهدفين

- الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين
- المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي

- المهندسين المدنيين والميكانيك والكهرباء
- أصحاب شركات مواد البناء والمعدات 

- مدراء المشتريات

- مدراء مشاريع البناء

- تجار الجملة و مواد البناء والموزعين

- الموزعين والوكالء
- المهنيين الماليين

- المستثمرين 
- رجال األعمال

- الشركات المصنعة
- المطورون العقاريون

- منصة B2B و B2C فريدة لتبادل األفكار المتعلقة بالمباني، البناء والتصميم الداخلي، المنتجات 

والخدمات.
- وضع شركتكم كشركة رائدة في السوق في مجال البناء والتصميم الداخلي.

- إكتشاف فرص إستثمارية كبيرة في سوق التصميم المعماري والسكن الداخلي في المملكة 
العربية السعودية.

- التواصل مع المستثمرين وصناع القرار الرئيسيين من القطاعين العام والخاص إلستكشاف 
المشاريع المحتملة.

- ضع شركتكم أمام صانعي القرار الحكوميين الرئيسيين الذين يبحثون عن منفذين للمشاركة 

في صناعة البناء والتصميم الداخلي بمليارات الدوالرات.
- عرض منتجاتكم الدولية ألصحاب اإلمتياز المحتملين المحليين.

- إستكشاف إمكانيات التعاون مع الشركات المحلية وتوقيع إتفاقيات على الفور.
- البقاء متقدما على المنافسة وإكتساب رؤية متعمقة في السوق السعودي.

- تسويق شركتكم من خالل الترقيات المصممة خصيصا للمشاركين.

- التواصل مع المهنيين في صناعة البناء والتصميم الداخلي.



Why Exhibit at CIDEX 2019?
• A unique B2B & B2C platform for an interchange of building, construction & interior design related ideas, products and services.
• Position your company as a market leader in the construction & interior design industry. 
• Discover major investment opportunities in Saudi Arabia’s massive construction & interior design market.
• Connect with investors and key decision makers from the public and private sector to explore possible ventures.
• Position your company in front of key governmental decision makers looking for bidders to take part in the multi-billion-dollars 
construction & internal design industry.
• Showcase your international products to potential local franchisees.
• Explore collaboration possibilities with local companies and sign agreements on the spot.
• To stay ahead of the competition and gain in-depth insight into the Saudi market. 
• Market your business and build your image through tailor-made promotions.
• Network with like-minded professionals in the construction & interior design industry.

The event 
Dhahran International Exhibition Company is pleased to invite you to participate at the International Construction & Interior 
Design Expo “CIDEX 2019”. The show will take place at Dhahran Expo from the 15th till the 21st of December 2019 and focuses 
on the building, construction and interior design industry. 

The show is a regional platform for local and International companies, to capitalize on the immense opportunities in Saudi 
Arabia’s robust construction and interior design market which currently stands at 45% share of the total Middle East market.

Currently, there are $284.3 billion worth of projects in the early stages of development in the Kingdom, with over 700 projects 
scheduled to begin work in the next few months and due by or before 2022. The stimulus behind this is the ambitious Saudi 
Vision 2030 which plan to move the economy away from oil profits, is driving construction activities in both residential and 
non-residential segments. This in turn is driving the demand for construction products in the country.

Visitor Profile:Exhibitor Profile:
• Construction and ceramic flooring
• Cement products
• Electrotechnical products and electronic 
equipment
• Fiberglass products
• Scaffolding
• Flooring materials
• Heavy equipment companies
• Decorations and furnishings
• Kitchen fittings & products
• Lighting equipment
• Marble and stone products
• Pipe and plumbing
• Sanitary fittings
• Security systems
• Metal products

• Timber, hardwood & softwood
• Woodworking machinery
• Finishing & fittings
• Outdoor furniture, accessories & décor
• Irrigation systems
• Exterior Maintenance
• Sensors & measuring equipment
• Complete factory automation systems
• Automation systems in building security
• Assembly & handling systems
• Technology heating & air-conditioning
• Complete home automation
• Locks & handles
• Facades & cladding
• Wall coverings

• Diplomats & high-ranking 
government officials
• Architects & interior designers
• Civil, mechanical, & electrical 
engineers
• Construction material & equipment 
purchasing managers
• Construction project managers
• Construction material wholesalers & 
distributors
• Distributors & agents
• Finance professionals 
• High-profile investors
• Entrepreneurs 
• Manufacturers
• Property developers

• The Saudi construction market is expected to show significant growth and 
offer lucrative potential due to Vision 2030, NTP 2020, and ongoing reforms 
to diversify away from oil.
• Government spending in 2018 set to increase 20% year-on-year (YoY) to 
SAR 1,111 Bn, the highest ever for Saudi Arabia. 
• Saudi’s construction equipment market is projected to grow at a CAGR of 
3.1% during 2017-2022
• Major projects such as NEOM are set to boost the kingdom’s construction 
industry 
• Saudi Arabia announced plans to spend $293 Mn on major infrastructure 
projects across the kingdom.

Key facts about Saudi Arabia’s Building & Construction Market



For  more information 
Please contact the Organizer :
Tel : +966 13 8410012
Mobile : +966 560 733 227
E-mail : w.alhussaini@diec.com.sa


