
2022 - vol. 4



O
C
U
S

R
V
E

W
H
I
TC

M U F E E D
V
E
X



ــر مــن 15 عامــا اكتســبها المؤسســين مــن خــال عملهــم  ــرة امتــدت ألكث “بعــد خب

فــي مجــال تنظيــم المناســبات والمعــارض، تأسســت مفيــد فــي عــام 2008م ونمــت 

لتكــون إحــدى أفضــل الشــراكت فــي مجــال تنظيــم المعــارض والمؤتمــرات وأنظمــة 

ــال  ــن خ ــك م ــي وذل ــي والصوت ــاج المرئ ــرض واإلنت ــات الع ــوت وشاش ــاءة والص اإلض

ــى  ــك عل ــى بذل ــي، لتحظ ــال اإلداري أو الفن ــي المج ــوآء ف ــرة س ــل ذو خب ــم عم طاق

ــد مــن العمــاء فــي القطــاع الحكومــي والخــاص” ثقــة العدي

من نحن؟

About us?
overall 15 years of experience and more , acquired by the founders through 

their work in the field of organizing events and exhibitions, Mufeed company 

has been founded in 2008 and has grown to be one of the best companies in 

the field of organizing Events, Exhibitions, lighting shows and sounds effects, 

Visual and Audio Production, through experienced staff either technical or 

administrative fields, to gain trust of many of clients in the public and private 

sector.



.إدارة الفعاليات

Event Management

أنظمة اإلضاءة والصوت وشاشات العرض

Lighting, Sound and Screen Systems

 اإلنتاج اإلعالمي

Media Production

.تصميم وبناء المعارض

Exhibition Stand Design & Build

العالقات العامة والتسويق

Public Relations & Marketing

متخصصون في
We are specializedin



إدارة

الفعـاليـــات
Events Management



2022 

إدارة مشروع الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز 
لإلبل 6، وتقديم الخدمات االستشارية 

Managing the closing ceremony of the King Abdulaziz 
Camel Festival 6, and providing advisory services

الرياض
Riyadh

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

نادي اإلبل
Camel Club

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kamal_mufeed_com/ESo53cAQf7lOuMgQvwxmJz4BkbiepBb_ThvknC_A1ifg3Q?e=xNO8gl


الجوف - حايل
Al-Jouf - Hail

2021

مشاهدة العرض

يوم التأسيس

مهرجان

Foundation Day

Festival

وزارة الثقافة
Ministry of Culture 

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/personal/kamal_mufeed_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkamal_mufeed_com%2FDocuments%2Fبروموهات%2Fتجهيزات%20يوم%20التأسيس%20حائل%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fkamal_mufeed_com%2FDocuments%2Fبروموهات&ga=1


 الرياض - رماح - الصياهد
 Riyadh - Ramah - Al-Sayad

2021

نادي االبل

مهرجان

Camel Club

Festival

قرية الفعاليات المصاحبة ) حنا بدو(
Accompanying Events Village )Hanabdo(



الجوف 
Al-Jouf 

 2021 - 2020

أمانة منطقة الجوف

مهرجان

Al-Jawf Municipality

Festival

مشاهدة العرض

مهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر- الخامس عشر
Al-Jouf International Olive Festival 14th - 15th

عشر
س 

خام
ى ال

دول
ف ال

جو
ن ال

زيتو
مهرجان 

مشاهدة العرض

https://www.youtube.com/watch?v=uTMvA33s2lA
https://www.youtube.com/watch?v=xXnVZs2H6fM


 لينه
lina 

2021

الجامعة السعودية االلكترونية

مهرجان

Saudi Electronic University

Festival

مشاهدة العرض

تنظيم فعاليات في محمية االمام تركي بن عبد الله الملكية
Organizing events in the Imam Turki bin Abdullah Royal Reserve

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ibrahim_ak_mufeed_com/EeefFnoCPjJMn16djRJ6mZ8BXx2NecDBsWtXNOFM9qyIJQ?e=yCKXlP


2021

نادي االبل

مهرجان

Camel Club

Festival

مشاهدة العرض

توريد و تركيب و تأثيث منصة المالك 
وخيمة استقبال المالك

Supply, installation and furnishing of the an-
gel’s platform and the angel’s reception tent

 الرياض - رماح - الصياهد
 Riyadh - Ramah - Al-Sayad

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kamal_mufeed_com/EYiOMe5c8NBBuj3P37JNqrIBWcB3UtYbMy5ae1_mssFAhw?e=k84vmu


 الرياض - جدة
Riyadh - Jeddah 

2021

االتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية

فعاليات

Saudi Automobile  & Mototrcycle Federation

Events

تنفيذ و تشغيل انشطة داخل االسواق التجارية »مول«
Implementation and operation of activities within 

the commercial markets “Mall”



الجوف
Al-Jawf

2020

امانة الجوف 

فعاليات

Al-Jawf Municipality

Events

اليوم الوطني 90
National Day 90

مشاهدة العرض

https://www.youtube.com/watch?v=gO_y1NWm95g


الرياض
Riyadh

2022 - 2021

نادي سباقات الخيل

مهرجان

horse racing club

Festival

كحيلة
Kahilah

مشاهدة العرض

https://www.youtube.com/watch?v=HBIxxzWrQTE


 نجران
Najran 

2021

وزارة الثقافة

احتفال

Ministry of Culture 

a celebration

مشروع احتفال تسجيل حمى كموقع تراث عالمي
Celebration of the registration of Hima as a World Heritage Site

مشاهدة العرض

https://www.youtube.com/watch?v=kV3uYfZAc5Q


عسير
Asir

2021

نشامى عسير

احتفال

Nasma Asir

a celebration

نشامى عسير
Nasma Asir

مشاهدة العرض

https://www.youtube.com/watch?v=j-mNYZSvHHM


2021

امانة الجوف 

مهرجان اليوم الوطني 91 
National Day Festival 91

Al-Jawf Municipality

مهرجان
Festival

الجوف
Al-Jawf



2021

شركة تحكم

فعاليات اليوم الوطني 91
National Day 91 . Activities

Al-Jawf Municipality

الرياض
Riyadh

فعاليات
Events

Technology and Security Ecosystem

مشاهدة العرض

https://www.youtube.com/watch?v=6kmVuT1ghpI


2020 

نادي اإلبل

اعمال تصميم وتنفيذ خيام منصة في منطقة المزااين
Design and implementation of platform tents in 

Al-Mazayen area

Camel Club

المزااين
Al-Mazayen

 مهرجان
festival 



2022 

المنظمة الدولية لالبل

ملتقيات المنظمة الدولية لإلبل
Forums of the International Organization for Camel

Film makers for advertising

مشاهدة العرض

نقل تلفزيوني
TV transmission

 الرياض - رماح - الصياهد
 Riyadh - Ramah - Al-Sayad

https://drive.google.com/file/d/1UKjCSN2lycDxi7_5zdB1CtinVPucz1K-/view


 2019

جامعة حائل 

حفل تخرج
graduation party

University Hail

 حائل
Hail 

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kamal_mufeed_com/EfmmXUQE7zlFuRmpo5FI7rwBkdy8b8egEs809FVGBomwXw?e=LWvCvx


2021 

هيئة تطوير بوابة الدرعية

حاكية بوابة الدرعية
The story of the Diriyah Gate

Diriyah Gate Development Authority

الدرعية
 Al-Diriyah

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kamal_mufeed_com/EWxCUp6D4oJOi_7f8BqMIQ8BOWGgkyGVrsQvEGdIK2agMw?e=qNXCj2


2021-2019

حفل تخرج
graduation party

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

جامعة رياض العلم 
Riyadh Elm University

الدرعية
 Al-Diriyah

https://www.youtube.com/watch?v=QqLTwaMSrs0


2021 

حفل تخرج 
graduation party

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

جامعة دار العلوم
Dar Al-uloom University

 الرياض
Riyadh 

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kamal_mufeed_com/ESJzkWNpnWREm1BL6Mj7ecQBCxZxKng6kIaD-49qHMMXDA?e=WGCLLP


2021 

D,D Markiting اعمال اضافية لمشروع
Additional works for the D,D Marketing project

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

هيئة تطوير بوابة الدرعية
Diriyah Gate Development Authority

الدرعية
 Al-Diriyah

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kamal_mufeed_com/EeOpRulB7LlKkoD8CeWbohsBfKi8skpA5KPk4-sTneUGaw?e=rsryGe


2019 - 2020

مزاد النخبة 2019 2020-
The role of the accounting profession

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 نادي االبل
Camel Club

 الرياض - رماح - الصياهد
 Riyadh - Ramah - Al-Sayad

https://www.youtube.com/watch?v=N9T971em-P0


2019 

ساند لكاش
Sand Clash

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 ساند لكاش
Sand Clash 

 الرياض
Riyadh 

https://www.youtube.com/watch?v=4kWoZJJR9Zk&t=4s


2019

عيد تبوك
Eid Tabuk

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

امانة تبوك
Tabuk Municipality 

تبوك
Tabuk

https://www.youtube.com/watch?v=OgJtlwwGAeY&t=1s


2019 

اليوم المفتوح اريكسون
Ericsson open day

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 
 

 الرياض
Riyadh 

https://www.youtube.com/watch?v=OwH-uoQ2iOg


2019 

مهرجان التسوق موسم جدة
Shopping Festival Jeddah Season

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 
 

 جدة
Jeddah 

https://www.youtube.com/watch?v=Pon2gUk9oG4&t=47s


2019 

اليوم الوطني السفارة اإلماراتية
National Day UAE Embassy

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 السفارة االمارتية
UAE Embassy 

 الرياض
Riyadh 

https://www.youtube.com/watch?v=QORpNTHvyHg


اليوم الوطني نيوم
NEOM NATIONAL DAY

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 
 

2019 

 الرياض
Riyadh 

https://www.youtube.com/watch?v=ick4PK0x8ZY


مؤتمر التمريض الملك فيصل بجدة
King Faisal Nursing Conference in Jeddah

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 
 

2019 

 جدة
Jeddah 

https://www.youtube.com/watch?v=eW1P40HBALs


2019

مؤتمر الجبيل الصحي
Jubail Health Conference

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 
 

 الجبيل
Jubail 

https://www.youtube.com/watch?v=reiaJx8tDDU


 2019

جائزة التميز لالعالم الرياضي
Sports Media Excellence Award

مشاهدة العرض

حفل
Ceremony

الهيئة العامة للرياضة
General Sports Authority

الرياض
Riyadh

https://www.youtube.com/watch?v=RgbslHTU_MA


 2019

برنامج تحول أنظمة دعم االعمال
BSST Event

مؤتمر
Conference

الشركة السعودية لالتصاالت
STC

الرياض - فندق رافال كمبينسكي
Riyadh - Rafal Kempinski Hotel



 2017

مؤتمر برنامج سابك الصيفي لالبداع
SIP Conference

مؤتمر
Conference

الشركة السعودية لالتصاالت
SABIC

الرياض، مبنى االدارة
Riyadh, Sabic HQ



2019

واجهة الرياض
Riyadh Front

فعالية ترفيهية
Riyadh Season

موسم الرياض
Riyadh Season

الرياض
Riyadh



اإلجتماع الطارئ للجمعية العمومية لالتحاد الرياضي 
The emergency meeting of the General Assembly of 

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 
 

 2019

الرياض
Riyadh

ء

https://www.youtube.com/watch?v=vNcLIj9a81Q


2019 

LOL موسم الرياض
Riyadh Season LOL

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 
 

الرياض
Riyadh

https://www.youtube.com/watch?v=MMyHm5bH934&t=1s


 2019

نيوم اليوم المفتوح
NEOM OPEN DAY

فعاليات
Events

نيوم
NEOM

نيوم
NEOM



2017 

حفل افتتاح صيف الباحة وعيد الباحة
Al-Baha Summer Opening Ceremony and Al-Baha Eid

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 
 

 الباحه
Al-Baha 

https://www.youtube.com/watch?v=wpNtu8HVC_g


2018 - 2019

حفل تخرج جامعة الملك خالد بأبها 2018 - 2019
 Graduation Ceremony of King Khalid University in

2019-Abha 2018

مشاهدة العرض

حفل تخرج
Graduation Ceremony

جامعة الملك خالد
King Khalid University

ابها
Abha

https://www.youtube.com/watch?v=sK7YcoMXfI0


2021-2019-2018-2017

حفل تخرج لكية الملك فهد األمنية
Graduation Ceremony of King Fahd Security College

مشاهدة العرض

حفل تخرج
Graduation Ceremony

لكية الملك فهد االمنية
King Fahd Security College

لكية الملك فهد االمنية
King Fahd Security College

https://www.youtube.com/watch?v=-hmjXozrAv4&t=13s


2017 - 2016

مهرجان صيف طيبة 2016 - 2017
Taiba Summer Festival 2016 - 2017

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

امارة المدينة
city emirate 

المدينة المنورة
Madinah El Munawara

https://www.youtube.com/watch?v=ezyLqWaXQbg&list=PLNiLEB8OLgmX3ev_p3JDYH6OOLzGscVhg&index=2


القرية اإلسالمية
Islamic Village

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

امارة المدينة
city emirate 

 2017

المدينة المنورة
Madinah El Munawara

https://www.youtube.com/watch?v=HBNgCJq2kO4


 2017

نورني بملعب جامعة الملك سعود
The First Forum of Archeology in Al-Ula

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

جامعة الملك سعود
King Saud University

الرياض، ستاد جامعة الملك سعود
Riyadh, King Saud University

https://www.youtube.com/watch?v=HAN7uWc47G4


2017 م / 2018 م / 2019 م

حفل تخريج طالب مدارس التربية النموذجية
Students’ graduation ceremony of Tarbya Namouthajiyah Schools

مشاهدة العرض

حفل تخرج
Graduation Ceremony

مدارس التربية النموذجية
Tarbya Namouthajiyah Schools

مدارس التربية النموذجية
Ideal Education Schools

https://www.youtube.com/watch?v=_OEKJcOe7f8


 2016

سيرة مجد باليوم الوطني
The biography of the glory of the National Day

مشاهدة العرض

فعالية ترفيهية
Entertaining event

جامعة الملك سعود
King Saud University

الرياض، ستاد جامعة الملك سعود
Riyadh, King Saud University

https://www.youtube.com/watch?v=twstxVpBU9s


إدارة

اإلضاءة والصوت
وشاشات العرض

Lighting, Sound and
Screen Systems



 2018

فيديو ما بينق على مبنى سابك
A video of what appears on the SABIC building

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

شركة سابك 
SABIC

الرياض، مبنى االدارة
Riyadh, Sabic HQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ukxTdqX3QQ&t=1s


2018 - 2019

حفل تخرج الجامعة العربية المفتوحة 2019-2018
Arab Open University Graduation Ceremony 2018-2019

مشاهدة العرض

حفل تخرج
Graduation Ceremony

الجامعة العربية المفتوحة
Arab Open University

 مركز الملك فهد الثقافي
King Fahad Cultural Center

https://www.youtube.com/watch?v=oQZyz8ZnNKU


2017

عيد المدينة
city feast

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

امارة المدينة
city emirate 

المدينة المنورة
Madinah El Munawara

https://www.youtube.com/watch?v=Oe5coEEtR0Q


 2017

أضواء المدينة
city lights

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

امارة المدينة
city emirate 

المدينة المنورة
Madinah El Munawara

https://www.youtube.com/watch?v=31i10QP0wIk


 2017

الملتقى األول لآلثار بالعال
The First Forum of Archeology in Al-Ula

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

امارة المدينة
city emirate 

المدينة المنورة
Madinah El Munawara

https://www.youtube.com/watch?v=Wngq7ewg2uk


 قصور الفوطه - الرياض
Failure Alfawtih - Alriyad 

2021

وزارة الثقافة

فعاليات

Ministry of Culture 

Events

فعاليات عروض الصوت والضوء في المملكة
Sound and light show events in the Kingdom



2018

حفل تخرج أاكديمية محمد بن نايف 2018
Mohammed bin Nayef Academy Graduation 

Ceremony 2018

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

 
 

الرياض
Riyadh

https://www.youtube.com/watch?v=c6-BR6dYAdg


2022 - 2020 - 2019

جامعة تبوك 

حفل تخرج جامعة تبوك 
Tabuk University Graduation Ceremony

university of Tabouk

تبوك
Tabouk

مشاهدة العرض

احتفال
a celebration

https://www.youtube.com/watch?v=JCAXbAhB2UI 


2021 - 2020

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

حفل تخرج 2021
Graduation party 2021

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

 الدمام - الظهران
Dammam - Dhahran 

مشاهدة العرض

احتفال
a celebration

https://www.youtube.com/watch?v=bsCpTry9qPc


2022 

امارة منطقة عسير

حفل تكريم المشاركين في اللقاء الوطني عسير والعثمانيون

Ceremony honoring the participants in the National 
Meeting of Asir and the Ottomans

Emirate of Asir region

عسير
 Asir

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

https://www.youtube.com/watch?v=6GE_EAH_58Q


حفل افتتاح عاصمة السياحة اإلسالمية
The opening ceremony of the capital of Islamic 

tourism

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

امارة المدينة
city emirate 

 2017

المدينة المنورة
Madinah El Munawara

https://www.youtube.com/watch?v=Eg157F7UQjc&t=11s


المهرجان االنشادي
Song Festival

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

امارة المدينة
city emirate 

 2017

المدينة المنورة
Madinah El Munawara

https://www.youtube.com/watch?v=llEc69NB3r0


اإلنتاج

اإلعالمي
Media Production



 
 

2021

نادي االبل

مهرجان

Camel Club

Festival

النقل التفزيوني لمهرجان الملك عبدالعزيز لالبل
Television broadcast of the King Abdulaziz Camel Festival

مشاهدة العرض

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/personal/kamal_mufeed_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkamal_mufeed_com%2FDocuments%2Fبروموهات%20فوكس%2Fبروموهات%20مهرجان%20الملك%20عبدالعزيز%20للإبل%2Fبرومو%20فوكس%20في%20مهرجان%20الملك%20عبدالعزيز%20لإبل%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fkamal_mufeed_com%2FDocuments%2Fبروموهات%20فوكس%2Fبروموهات%20مهرجان%20الملك%20عبدالعزيز%20للإبل&ga=1


الطائف
Taif

2022

االتحاد السعودي للهجن 

مهرجان

Saudi Camel Sports

Festival

سباق ولي العهد للهجن ) الطايف(
Crown Prince Camel Race )Taif(

مشاهدة العرض

https://www.youtube.com/watch?v=7lOBVjJz_Jg


تبوك - نجران - السيح
Tabuk - Najran - Seeh

2021

االتحاد السعودي للهجن 

مهرجان

Saudi Camel Sports

Festival

النقل التلفزيوني لموسم 2021م في تبوك ونجران والسيح

TV transmission for the 2021 AD season in Tabuk, Najran and Al-Saih



الجوف
Al-Jawf

2022

شركة الديار العربية

فعاليات

Al-Diar Alarabiya

Events

انتاج برنامج يومى للشيخ عائض القرنى 
Production of a daily program for Sheikh Ayed Al-Qarni

مشاهدة العرض

http://BTS برنامج مع القرني عالي الجودة .mp4


2022 

صانعي االفالم للدعاية واالعالن

نقل تلفزيوني)برنامج المسار(-ذات
TV transmission )program track( - self

Film makers for advertising

 الرياض
Riyadh 

مشاهدة العرض

نقل تلفزيوني
TV transmission

https://www.youtube.com/watch?v=O2dHrlhnHAg&t=37s


2022 

اتحاد كرة القدم الشاطئية 

بث تلفزيوني لبطولة اتحاد غرب اسيا لبطولة كرة القدم 
الشاطئية 

TV broadcast of the West Asian Federation Beach 
Soccer Championship

beach soccer federation

 جازان
Jazan 

مشاهدة العرض

بث تلفزيوني
TV broadcast 

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kamal_mufeed_com/ESZdyXG7x35CmbaiDcRpdaUB4MmKKnsi4FmXG5_36KIo9g?e=6wlt4J


2022 

نادي اإلبل

استديوهات مهرجان االبل 
Camel Club Studios

beach soccer federation

الرياض
Riyadh

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kamal_mufeed_com/EYoZa76LzNJDjtWuCXmf0AoBKdb95pqUZUso3iDMEIHXcQ?e=n1bUf3


2022

التوثيق والنقل التلفزيوني لسباقات المارثون 2022م 
Documentation and television broadcasting of the 

2022 marathon races

فعاليات
Events

االتحاد السعودي للهجن 
Saudi Camel Sports

 الرياض - رماح - الصياهد
 Riyadh - Ramah - Al-Sayad



2021 

الحفل السنوي )مشروع وزارة التجارة(
Annual Ceremony )Ministry of Commerce Project(

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

وزارة االعالم 
Ministry of Media

افتراضي
Hypothetical 

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kamal_mufeed_com/EcxHDNCqAYFOvaN_M0m2xxgBca8bTb0AKcjTqzGRJVHiuw?e=qgeynx


 

اللقاء السنوي لمنسوبي وزارة االعالم
The annual meeting of the employees of the Ministry of Information

مشاهدة العرض

فعاليات
Events

سبيكترا
spectra

 
 

https://mufeed4com-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kamal_mufeed_com/EeNxFl_9WndCnI5gwRjtt9MB0bIPL_NV5Hv97ogAYB4S3w?e=gthwdV


2016 

انتاج افالم قصيرة
Production of short films

ميديا
Media

لكية الملك فهد األمنية
King Fahd Security College

لكية الملك فهد االمنية
King Fahd Security College 



2017 

انتاج إعالنات تلفزيونية
مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة اإلسالمية 2017

Production of TV commercials 
The occasion of Medina, the capital of Islamic tourism

ميديا
Media

الهئية العامة للسياحة والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism and National Heritage

المدينة المنورة
Madinah El Munawara



2016 

انتاج فيلم توعوي
Info-graphic TV episodes

ميديا
Media

المديرية العامة للدفاع المدني
General Directorate of Civil Denfense

الرياض
Riyadh



2016 

انتاج برومو فعاليات فنار سابك الصحي
Promo production event Fanar Sabic Al-Sahi

ميديا
Media

شركة سابك
SABIC

الرياض
Riyadh



تصميم

وبناء المعارض
Exhibition Stand

Design & Build



الرياض - القصيم - حائل - عسير - الباحه - جازان - المنطقة الشرقية 

Riyadh - Qassim - Hail - Asir - Al Baha - Jazan - Eastern Province 

2021

وزارة المياه والبيئة والزراعة

مهرجان

horse racing club

Festival

مهرجان المنتجات الموسمية بمناطق المملكة
Festival of seasonal products in the regions of the Kingdom

مشاهدة العرض

http://هذا موسمنا - الرياض - اليوم الأول - بدون شعارات.mp4


2017

ملتقى السفر واالستثمار السياحي السعودي
STTIM.

معارض
Exhibitions

 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
 Saudi Commission for Tourism and National 

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
Riyadh International Centre for

conference and Exhibition



2016

المعرض الطبي السعودي
Saudi Health

معارض
Exhibitions

الهيئة العامة للغذاء والدواء
food and medicine general authorityHeritage

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
Riyadh International Centre for

conference and Exhibition



2018

معرض المصاعد والساللم المتحركة.
Saudi WSEE Exhibition

معارض
Exhibitions

شركة فوجي السعودية
FUJI Saudi Arabia

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
Riyadh International Centre for

conference and Exhibition



2018

المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي
The International Exhibition & Conference on 

Higher Education

معارض
Exhibitions

الجامعة اإلسالمية
Islamic University

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
Riyadh International Centre for

conference and Exhibition



2019 - 2017

المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي
The International Exhibition & Conference on 

Higher Education

معارض
Exhibitions

جامعة المجمعة
Majmaah University

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
Riyadh International Centre for

conference and Exhibition



 2017

معرض سوق السفر العربي 2017
Market exhibition 2017 for Arab

معارض
Exhibitions

جامعة المجمعة
Majmaah University

مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض - دبي
 Dubai International Convention and Exhibition :

Center - Dubai



 2018

BIG 5 معرض
BIG 5 Exhibition

معارض
Exhibitions

شركة فوجي السعودية
FUJI Saudi Arabia

دبي
Dubi



2019 -  2018

معرض القوات المسلحة
AFED Exhbition

معارض
Exhibitions

شركة المتحدة
United co

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
Riyadh International Centre for

conference and Exhibition



2017

المعرض الطبي السعودي
Saudi Health

معارض
Exhibitions

شركة الحماد الطبية
Al-Hammad Medical Corporation

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
Riyadh International Centre for

conference and Exhibition



2017

معرض ليالي رمضان – شركة اكنديال
Ramadan Nights Exhibition - Candella Co.

معارض
Exhibitions

شركة اكنديال
Candella

الرياض، قاعة نياره لالحتفاالت
Riyadh, Nayyara



2016

المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي
The International Exhibition & Conference on 

Higher Education

معارض
Exhibitions

جامعة فهد بن سلطان
Fahad bin Sultan University

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
Riyadh International Centre for



جائزة التميز السياحي لعام 2017	 

        عن مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة اإلسالمية 2017م

جائزة القاهرة الدولية لإلعالم ”اكرتش“	 

        عن اوبريت المدينة المنورة عاصمة السياحة اإلسالمية 2017م

Our Awardsأهم جوائزنا
	 Tourism Excellence Award for 2017 

        Madinah Event , the  capital city  of Islam tourism

	 Cairo International Media Award “Cartosh”

        Operetta Madinah capital of Islamic tourism



Saudi Credit Bureau

Technology and Security Ecosystem

Success Partners
شركاء النجاح
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