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راعي حصري
سابك

ــدرة  ــرت ق ــي، أظه ــوم ملك ــب مرس ــام 1976م بموج ــي ع ــابك( ف ــيس )س ــذ تأس من
ــرة زمنيــة قياســية. اســتثنائية بإنجــاز مــا عجــز عنــه اآلخــرون وفــي فت

الصناعــات  مجــال  فــي  القياديــة  العالميــة  الشــركات  أكبــر  مــن  )ســابك(  تعــد 
ــة  ــي مدين ــس ف ــا الرئي ــع مركزه ــة يق ــاهمة عام ــركة مس ــي ش ــة، وه البتروكيماوي
الســعودية(  )أرامكــو  وتمتلــك  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  عاصمــة  الريــاض 
حالًيــا 70% مــن أســهمها، والنســبة الباقيــة البالغــة 30%، متداولــة فــي ســوق األســهم 
الســعودية. وكان نمــو الشــركة أشــبه بالمعجــزة، حيــث تديــر اآلن عملياتهــا فــي أكثر 
مــن 50 بلــدًا، ويعمــل بمواقعهــا حــول العالــم أكثــر مــن )32( ألــف مــن الموظفيــن 

الموهوبيــن والمبدعيــن. 
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معــــادن 
ــر رائــدة صناعــة التعديــن فــي المملكــة  معــادن تعــد مــن أســرع شــركات التعديــن نمــوًا فــي العالــم. وتعتب
ــات  ــادن صناع ــي مع ــط. وتبن ــرق األوس ــي الش ــلع ف ــددة الس ــن متع ــركة تعدي ــر ش ــعودية وأكب ــة الس العربي
ــتوى  ــى مس ــعودية أو عل ــة الس ــة العربي ــل المملك ــواء داخ ــة س ــة المضاف ــادن ذات القيم ــى المع ــة عل قائم
العالم.وتتمثــل اســتراتيجيات معــادن فــي تطويــر أصــول متنوعــة واســعة النطــاق, ذات عمــر طويــل تنافســي 
مــن حيــث التكلفــة وذلــك مــن أجــل تقديــم منتجــات عاليــة الجــودة إلــى الســوق العالميــة وتقديــم قيمــة 
للمســتفيدين. معــادن تلتــزم بأعلــى المعاييــر الدوليــة لحوكمــة الشــركات وتواصــل بنــاء أعمالهــا علــى أســاس 
قــوي مــن الممارســات المســتدامة التــي تســاهم فــي تنميــة المجتمعــات والمحافظــة علــى البيئــة. وبصفتهــا 

رائــدًا لصناعــة التعديــن.

www.maaden.com.saجناح رقم
F32

راعي استراتيجي
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شركة البيك لألنظمة الغذائية وشركة اقوات للصناعات الغذائية
ــداد  ــال إع ــي مج ــزة، ف ــة الممي ــودة والخدم ــة الج ــات العالي ــزا للوجب ــك” رم ــد “البي ــً، يع ــدى 48 عام ــى م عل
وجبــات الدجــاج والمأكــوالت البحريــة. وقــد تميــزت شــركة أقــوات للصناعــات الغذائيــة، الشــقيقة لشــركة 
البيــك والحائــزة علــى ترخيــص تصنيــع مــواده الغذائيــة والمــزودة لــه بكافــة احتياجاتــه مــن األغذيــة، 
بتطبيقهــا ألعلــى معاييــر ســامة الغــذاء العالميــة لمختلــف منتجاتهــا الغذائيــة، وتــوج ذلــك بحصــول 
ســعودي  مصنــع  أول  ليكــون  الغــذاء،  ســامة  أنظمــة  فــي   2005:22.000 اآليــزو  شــهادة  علــى  مصنعهــا 
ــتهلكين  ــودة للمس ــتويات الج ــى مس ــه أعل ــب تقديم ــى جان ــاز. وإل ــذا اإلنج ــتكمل ه ــة يس ــي بالمملك وطن
ــة  ــج تعليمي ــدة برام ــر ع ــي تطوي ــدة ف ــركات الرائ ــن الش ــك” م ــد “البي ــعودية، ُيع ــة الس ــة العربي ــي المملك ف

واجتماعيــة وترفيهيــة مكرســة لتنميــة العقــول وتحفيــز ملكــة اإلبــداع .

www.albaik.comجناح رقم
B92

راعي ذهبي
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www.al-rushaid.comجناح رقم
D26

راعي بالتيني
مجموعة الرشيد

للمملكــة  مملوكــة  ورائــدة  بــارزة  شــركة  هــي  الرشــيد  مجموعــة 
والدولــي.  الوطنــي  الصعيديــن  علــى  وتعمــل  الســعودية  العربيــة 
والبنــاء  التصنيــع  فــي  أساســي  بشــكل  الرشــيد  مجموعــة  تعمــل 

والتكنولوجيــا. التجاريــة  والعقــارات  والتجــارة  والهندســة 
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المصنع السعودى لألغذية الحديثة
باســتخدام أجــود أنــواع ســميد القمــح القاســى مــن حقــول القمــح الذهبيــة يفخــر المصنــع 
الســعودي لألغذيــة الحديثــة فــرع شــركة باســمح الصناعيــة بأنتــاج أجــود أنــواع المكرونــة ألبــرز 

العامــات التجاريــة الغذائيــة فــى المملكــة العربيــة الســعودية منــذ أكثــر مــن 40 عامــا ً.
1981 م كأول وأحــدث مصنــع إلنتــاج  الحديثــة عــام  الســعودي لألغذيــة  المصنــع  تأســس 
المكرونــة فــى المملكــة العربيــة الســعودية متوجــً مســيرته بإطــاق مكرونــة بيرفيتــو 
مســتخدمً أجــود المكونــات وأحــدث تقنيــات إنتــاج المكرونــة وطريقــة تعبئــة مزدوجــة 
تضمــن وصــول المنتــج بشــكل يلبــى تطلعاتكــم ، لتصبــح مكرونــة بيرفيتــو المنتــج المفضــل 
ــوق . ــة الس ــات وحص ــى المبيع ــتثنائية ف ــً إس ــك أرقام ــة بذل ــعودي محقق ــوق الس ــى الس ف

www.perfetto.com.saجناح رقم
F124

راعي بالتيني
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شركة باسمح للتسويق المحدودة
شــركة باســمح للتســويق المحــدودة أنشــأت فــي عــام 1990 وهــي شــركة  تتميــز 
بشــبكة توزيــع ممتــدة فــي جميــع أنحــاء المملكــة لتســاعد العامــات التجاريــة 
للمنتجــات الغذائيــة واالســتهاكية الوطنيــة والدوليــة علــى توفيــر منتجاتهــا فــي 
كل مناطــق المملكــة. علــى مــدى عقــود نمــت شــركة باســمح للتســويق بخبــرة 
ــى  ــة إل ــة باالضاف ــع الموثوق ــات التوزي ــم خدم ــا لتقدي ــة، توظفه ــة التجاري عميق
الخدمــات اللوجســتية، وهــي مصنفــة مــن ضمــن أفضــل 10 شــركات توزيــع فــي 
المملكــة. شــركة باســمح للتســويق المحــدودة هــي مالــك العامــة التجاريــة 
أنحــاء  جميــع  فــي  منتجاتهــا  وجميــع  العالــي  لماركــة  الحصــري  والمــوزع 
ــر  ــت بفخ ــي صنع ــي الت ــات العال ــن منتج ــن 110 م ــر م ــاك أكث ــد هن ــة. يوج المملك

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــي المملك ف

www.alalali.comجناح رقم
F116
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البداد
علــى مــدار 50 عاًمــا عرفــت »البــداد« بوصفهــا مــن أكبــر المجموعــات علــى مســتوى العالــم 
فــي مجــال توفيــر وصناعــة المبانــي والقاعــات الثابتــة والمؤقتــة ووحــدات اإلغاثــة وصناعــة 
المبانــي الجاهــزة )البريفــاب( ومظــات الشــد، واألغطيــة الخارجيــة والمــواد اإلنشــائية 
والبنــى التحتيــة مثــل: الحديــد وااللمنيــوم، والزجــاج، وهــي تضطلــع عبــر فروعهــا المنتشــرة 
فــي 46 دولــة بــدور فاعــل فــي مجــال االســتثمارات والتطويــر العقــاري والمقــاوالت، وتوفيــر 
حلــول وقاعــات المعــارض ومنشــآت الغــاز والنفــط والحلــول العســكرية، إضافــة إلــى 

تنفيــذ قاعــات وتصميــم الفعاليــات المختلفــة وتنظيمهــا وإداراتهــا.

www.albaddadintl.comجناح رقم
B142
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شيبستر
حكايــة شيبســتر قــد تبــدو فــي عمرهــا قصيــرة ولكنهــا فــي شــغف فريقهــا وتنــوع منتجاتهــا 
هــي مذهلــة وفريــدة، حيــث لــم تبــدأ شيبســتر لتقــدم منتجــات مشــابهة لمنافســيها.. مملــة 
..فــي التوجــه وغيــر فريــدة بــدأت شيبســتر لتصنــع تحــوال جديــدا وتوجهــا مميــزا فــي منتجــات 
ــا،  ــي كل قراراتن ــوى ف ــة القص ــل األولوي ــا حام ــتهلك لمنتجاتن ــون المس ــس ليك ــق البطاط رقائ
لتكــون منتجاتنــا بذلــك جديــرة بثقــة مســتهلكيها وحاملــة لرايــة التحســن المســتمر مــن 
ناحيــة الجــودة فــي .المكونــات والتنــوع فــي النكهــات لتلقــى اعجــاب جميــع األذواق وتناســب 
ــنة 2018،  ــي س ــا ف ــذ انطاقته ــرا من ــانا كبي ــتر استحس ــات شيبس ــت منتج ــد الق ــات وق كل األوق
ــات  ــوع النكه ــة وتن ــات المقدم ــة المنتج ــا نوعي ــي منه ــدة نواح ــي ع ــور ف ــي التط ــتمرت ف واس
المتوفــرة كمــا تمكنــت فــي وقــت قياســي مــن صنــع مكانــة لهــا فــي ســوق منتجــات رقائــق 
البطاطــس المزدحــم بتوفيــر جــودة ونكهــة منقطعــة النظيــر وتوفيــر المنتجــات بانتشــار 
واســع بفضــل شــركائها المميزيــن فــي نقــاط البيــع التجزيئــي أعرنــا كل هــذا االهتمــام والدقــة 
لمنتجاتنــا لتكــون ضيفــا دائمــا ألوقــات الفــرح والمتعــة، وليكــون وجودهــا قيمــة تضيــف لجمــال 

هــذه األوقــات وباعثــة علــى المزيــد مــن الفــرح .والســعادة فيــه.

www.chipster.saجناح رقم
B86



15

اكــسا 
اكســا شــركة ســعودية رائــدة فــي مجــال صناعــة الســيراميك 
والبورســان للجــدران واألرضيــات الداخليــة والخارجيــة بتصاميم 

عصريــة و جــودة اســتثنائية.

https://www.instagram.com/exaporcelainجناح رقم
D176
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مجموعة جات
شــركة جاتــي لتصميــم الديكــور والتنفيــذ و أعمــال النجــاره لتصنيــع 
ــدات  ــة وتمدي ــال اللياس ــخ وأعم ــبابيك و المطاب ــواب والش ــاث و األب األث
البــاط والرخــام  و  الطــاء  أعمــال  و  األلمنيــوم  أعمــال  و  الكهربــاء 
الصــرف  و  الحــدادة  أعمــال  و  الكهربــاء  و  الميكانيكيــة  األعمــال  و 

الصحــي.

tamadher.j@gmail.comجناح رقم
K196
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مركز الترقيم السعودي
الوحيــده  الوطنيــة  الجهــة  هــي   )Saudi Arabia  GS1( الســعودي  الترقيــم  مركــز 
المســؤولة عــن ادارة كافــة العلميــات المتعلقــة بنظــام التعريــف واالتصــال للســلع، 
ــر  ــا لمعايي ــة وفق ــات المختلف ــة القطاع ــول لخدم ــن، واألص ــحن، األماك الخدمات،الش
ــن خــال تطبيــق  ــة مـ ــة وعالميــة مشتركـ ــة تجــارة محليـ دوليــة تــؤدي إلــى خلــق لغـ
 EAN/UPC Barcodes العالميـــة للتـــرميز بـاالعمـــدة System GS1 مـواصفـــات نظــام
ترقيــم  هيئــة   )104( جانــب  الــى   )GS1( العالميـــة  المنظمـــة  فـــي  عضـــو  بصفتهــا 

منتشــرة فــي مختلــف دول العالــم.

https://gs1.org.saجناح رقم
F124
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 I’M HUNGRY
الســريعة  للوجبــات  العـالـــم  فــي  األول  الخيــار  نكــون  أن 
باللحم الطازج. نقــــدم الوجبــــات الســــريعة باللحــم الطــازج 
والغيــــر مجمــــد بجــــودة عاليــــة وأســــعار مناســــبة لجميــــع 
الفئــــات فــي جــو جــذاب بفريــق عمــــل محتــرف ومتناغــم.

www.imhungry.coجناح رقم
K186
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مجلس تك
منصــة مجلــس تــك هــي منصــة ونظــام قــادر علــى حوكمــة المجالــس اإلداريــة 
لتقــدم الممارســات المثاليــة تبًعــا ألنظمــة الحوكمــة المقــررة، وال تقتصــر أدوار 
ــات  ــع االحتياج ــتمل جمي ــل تش ــات، ب ــن العملي ــن م ــط معي ــى نم ــك عل ــس ت مجل
ــم  ــاء العال ــى أرج ــة إل ــات التقليدي ــن األوراق والملف ــًدا ع ــا بعي ــات وتنقله والعملي
الرقمــي. مجلــس تــك ينقــل حوكمــة مجلــس االدارة والجمعيــات العموميــة بــكل 
عملياتــه واحتياجاتــه مــن عالــم الــورق والملفــات إلــى العالــم الرقمــي. كمــا انــه 
ــت  ــي أي وق ــات ف ــول للمعلوم ــاهمين الوص ــس االدارة والمس ــاء مجل ــح ألعض يتي

ــة. ــان العالمي ــر األم ــى معايي ــاز و بأعل ــتخدام أي جه ــكان و باس وأي م

www.site.majles.techجناح رقم
E146
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بيور بوليميرز
ــة  ــي المملك ــدة ف ــي ج ــر 2017 ف ــي يناي ــرز« ف ــور بوليمي ــع » بي ــاق مصن ــم إط ت
ــي  ــوان( والت ــزات األل ــتقلة ) لمرك ــة مس ــركة مصنع ــعودية كش ــة الس العربي
تتضمــن لــون أبيــض وغيــره مــن األلــوان  والمــواد المضافــة كمــا تــم تجهيزهــا 
معالجــة  صناعــة  لخدمــة  اللولــب  ثنائيــة  اإليطاليــة  البثــق  اآلالت  بأحــدث 
ــودة  ــة الج ــواد عالي ــج م ــن ننت ــة . نح ــي المنطق ــودة ف ــة الج ــتيك عالي الباس
باللــون األبيــض ومتعــدد األلــوان ومضافــات ومركبــات لــداءن حراريــة حســب 
الطلــب .وملونــات أساســها ســائل أو معجــون ومركبــات مخصصــة لتصنيــع 

البويلمــر وتحويلــه ومعالجــة البتروكيمائيــات والباســتيك .

www.purepolymers.netجناح رقم
G20
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رسفل للصناعة
الشــركة الوحيــدة الرائــدة فــي مجــال صناعــة افــام العزل 
ــة  ــة بالمركب ــات العناي ــي ومنتج ــيارات والمبان ــراري لس الح

بشــتى انواعهــا بالمملكــة العربيــة الســعودية.

www.rsfil.comجناح رقم
F62
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بالستيك السعودية ألنظمة التغليف
شــركة باســتيك الســعودية ألنظمــة التغليــف هــي أكبــر مصنــع لمنتجــات التعبئــة 
ــركة  ــي ش ــا، وه ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــتيكي ف ــف الباس والتغلي
رائــدة متكاملــة فــي توفيــر حلــول التغليــف المبتكــرة. تأسســت شــركة باســتيكو 
أربعــة مصانــع حديثــة متطــورة فــي مختلــف  عــام 1993، وهــي اآلن تمتلــك وتديــر 
أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية، وتحتــل مكانــة الريــادة فــي مجــال حلــول التعبئــة 
األلبــان  منتجــات  صناعــة  قطــاع  فــي  العامليــن  لمختلــف  الباســتيكي  والتغليــف 
ــى  ــا عل ــع أنواعه ــوت بجمي ــوات الزي ــروبات وعب ــتهاكية والمش ــلع االس ــة والس واألغذي
ــى  ــتيكو، إل ــركة باس ــطة ش ــتملت أنش ــد اش ــي. وق ــي والدول ــي واإلقليم ــاق المحل النط
جانــب نشــاطها الرئيســي لتصنيــع العبــوات ومصغــرات القواريــر المصنوعــة مــن البولــي.

www.takweenai.comجناح رقم
J112

1
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شبابنا
ــر االجتماعــي مــن خــال  ــا فــي شــبابنا كشــركة استشــارية تهــدف إلــى تحقيــق األث بدأن

ــة. ــج التوعوي ــة والبرام ــادرات االجتماعي ــا والمب عمائن
ــا  ــأنا تحته ــة وأنش ــات تجاري ــة بعام ــركة اجتماعي ــى ش ــا إل ــتدامة، تحولن ــق االس ولتحقي
ــداع  ــار إب ــع وإظه ــي المجتم ــع ف ــا النف ــت رؤيتن ــا كان ــة. لطالم ــة وتوعوي ــات نافع منتج
شــبابنا فنحــن متشــوقون لمشــاركة عاماتنــا التجاريــة: مــن معــدن اإلنســان، بنــّي ، 

ــبابنا. ــور ش ــي و عط ــكاة ، سنس مش

www.shababuna.orgجناح رقم
H86
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دهانات سيجما السعودية
تعتبــر شــركة ســيجما الســعودية مــن رواد صناعــة الدهانــات عاليــة الجــودة فــي الشــرق االوســط 
ــا  ــعودية وفروعه ــة الس ــة العربي ــام بالمملك ــي الدم ــى ف ــا الرئيس ــث مقره ــام 1982 حي ــن ع م
فــي جــدة والريــاض و الدمــام و دول الشــرق االوســط مثــل عمــان و الكويــت و البحريــن و االمــارات 
العربيــة المتحــدة و اليمــن والعــراق. تقــوم الشــركة بتصنيــع جميــع انــواع الدهانــات المعماريــة 
ــوم  ــا نق ــات. كم ــة االرضي ــات حماي ــاب و دهان ــات االخش ــر ودهان ــة والتكتش ــة والخارجي الداخلي
ــات ســيجما  ــات الخاصــة بالعبــوات. دهان ــة والدهان ــات البحري ــة والدهان ــات الحماي بتصنيــع دهان

جــزء مــن شــركة بــي بــي جــي للصناعــات الشــركة رقــم 1 عالميــا فــي صناعــة الدهانــات.
الدهانات المعمارية-دهانات الحماية-الدهانات البحرية -دهانات العبوات.

www.sigmapaints.comجناح رقم
H86
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TONIOX
الفــوالذ  عامــة تجاريــة ســعوديه متخصصــة فــي تصنيــع االثــاث والمنتجــات الطبيــة مــن 
المقــاوم للصــدأ والمعــادن االخــرى مثــل: االلمونيــوم والحديــد المدهــون حرارياوهــي تعبــر 

أحــدى العامــات التجاريــة التابعــة لشــركة صحتــي القابضــة
شــركة ســعودية متخخصــة بتصنيــع وانتــاج االجهــزة الطبيــة مــن معــادن ومــواد مختلفــة مثــل 
الفــوالذ المقــاوم للصــدأ -األمونيــوم - الحديــد المدهــون حراريــا- الكوريــان - التفلــون - محليــا 

بالمملكــة لتغطيــة أحتيــاج القطــاع الطبــي فــي المملكــة العربيــه الســعودية.
نشــاة القطــاع فــي عــام 2017 أنشــى القطــاع ضمــن رؤيــة الشــركة لتلبيــة احتيــاج القطــاع الطبــي 
وبمــا يضمــن خدمــة القطــاع بمنتجــات ذات جــودة عاليــة وباســعار منافســة وفتــرة توريــد 

ــاع . ــة القط ــن خدم ــا يضم ــة بم منافس

www.toniox.comجناح رقم
G92
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الخزائن المبتكرة
منــذ تأســيس الخزائــن المبتكــرة عــام 1997 م دأبــت الشــركة على تقديــم حلول 
ــت  ــط وكان ــرق األوس ــة الش ــة ومنطق ــي المملك ــا ف ــة لزبائنه ــن المنزلي التخزي
أول مــن قــدم فكــرة تخزيــن المابــس والمقتنيــات فــي خزائــن عمليــة وأنيقــة 
يتــم تصميمهــا وتفصيلهــا بشــكل يســمح باســتغال المســاحات المتاحــة 
بالطريقــة األمثــل. وقــد أكــدت الخزائــن المبتكــرة ريادتهــا لهــذه الصناعــة عــن 
طريــق االلتــزام بمعاييــر الجــودة فــي كل خطــوات العمــل واالهتمــام بتدريــب 
وتطويــر فريــق العمــل مــن المهندســين والفنييــن المؤهليــن وتقديــم أحــدث 
االبتــكارات وأعلــى مســتوى مــن خدمــات مــا بعــد البيــع فــي فروعهــا المنتشــرة 

فــي منطقــة الخليــج والشــرق األوســط.

جناح رقم
H32
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مصنع الدخيل للعود
تأسســت شــركة الدخيــل للعــود عــام 1984م فــي مجــال صناعــة وتجــارة العــود والعطــور 
ومشــتقاتها حيــث تقــوم الشــركة بابتــكار أجــود أنــواع العــود والعطــور ومشــتقاتها. 
ــة  ــزو 14001: 9001 بثق ــهادة اآلي ــزو: 9001:2015 وش ــهادة اآلي ــى ش ــة عل ــركة الحاصل ــى الش وتحظ
العمــاء لمــا تتميــز بــه منتجاتهــا مـــن جـــودة عاليـــة، وتميزهــا باألصـالـــة والتنــوع، فهـنـالـــك 
أكـثـــر مــن 500 صـــنفً مــن العطــور، العــود ودهــن العــود ومشــتقاته، المخلطــات، منتجــات 
الرعايــة الشــخصية، منتجــات الرعايــة بالمنــزل، معقمــات اليــد، كريمــات الجســم، زيــوت 
ــعودية«  ــي الس ــع ف ــعار »صن ــل ش ــا تحم ــود أن منتجاته ــل للع ــر الدخي ــخ .وتفخ ــم إل الجس
وهــي بذلــك تتطلــع للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 التــي تقــوم علــى نشــر 

ــم. ــواق العال ــة أس ــي كاف ــة ف ــة الوطني ــجيع الصناع وتش

www.shop.aldakheeloud.comجناح رقم
D62
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الزامل للصناعة و التجارة و النقل
تأسست شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل في عام 1985م

ــام  ــي ع ــراري. ف ــي والح ــزل المائ ــاه والع ــول المي ــال حل ــي مج ــة ف ــركة متخصص ــي ش وه
1997م تــم انشــاء مصنــع خزانــات الميــاه ليصبــح اليــوم أكبــر مصنــع فــي الشــرق األوســط 
لخزانــات البولــي إثيليــن. تمتــاز مصانــع الزامــل بقــدرة عاليــة فــي تصنيــع الخزانــات بســعات ال 
محــدودة تصــل إلــى 100,000 لتــر و يمكــن تصميمهــا لتكــون فــوق األرض أو دفــان تحــت األرض. 
ــعودي و  ــوق الس ــي الس ــدة ف ــركات الرائ ــدى الش ــتقبلية كإح ــة مس ــركة برؤي ــل الش تعم
ــا  ــاري عموم ــاع التج ــا والقط ــكان خصوص ــاع اإلس ــة لقط ــاملة ومتكامل ــوال ش ــدم حل تق
وذلــك مــن خــال فريــق التطويــر المســتمر واألبحــاث، والشــراكة مــع شــركات عالميــة 

ــة ــة الحديث ــات واألنظم ــن المنتج ــة م ــم حزم لتقدي

www.zamilco.comجناح رقم
D142
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الشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة
مجموعــة تحويــل القابضــة متخصصــة فــي صناعــة 
مــواد التغليــف و تقديــم الحلــول المتنوعــة و المبتكــرة 
تحــت  وينــدرج   ، العالــم  مســتوى  علــى  لعمائهــا 
ــج  ــركة الخلي ــا ش ــن و هم ــركتين صناعيتي ــة ش المجموع
باســتيك  ترايومــدى  شــركة  و  التغليــف  لصناعــات 

العالميــة.

www.tahweelholding.com.saجناح رقم
F66
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SLIC - الشركة السعودية للصناعات الجلدية
تأسســت الشــركة الســعودية للصناعــات الجلديــة عــام 1401 هـــ / 1981 م وهــي شــركة 
ســـعودية 100 % متخصصــة فــي إنتــاج األحذيــة العســكرية وأحذيــة الســامة وذلــك بهــدف 
تلبيــة احتياجــات المملكــة ودول المنطقــة مــن تلــك المنتجــات. يقــع مصنــع الشــركة فــي 
المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام وتبلــغ مســاحته 15 ألــف متــر مربــع وهــو مجهــز بأحــدث 
آالت ونظــم تصنيــع األحذيــة كمــا أن المصنــع مجهــز بمختبــر حديــث لغــرض اختبــار 
ــة  ــودة ومطابق ــن الج ــد م ــك للتأك ــع وذل ــة الصن ــة منتهي ــام واألحذي ــواد الخ ــم الم وتقيي
المواصفــات إلــى المســتوى العالمــي. الشــركة عضــو فــي عــدة معاهــد ومؤسســات 
ــتجدات  ــر المس ــى آخ ــاع عل ــى اط ــك عل ــي بذل ــال وه ــذا المج ــي ه ــة فـ ــة متخصص عالمي

ــة. ــذه الصناع ــي ه ف

www.slicshoes.comجناح رقم
K182
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الشركة العالمية لألثاث
ــدأت نشــاطها فــي تجــارة وتصنيــع  ــل الشــركات التــي ب ــاث مــن اوائ الشــركة لعالميــة لألث
االثــاث عــام 1386 هـــ / 1967 م واكتســبت بهــذا المجــال الخبــرة الطويلــة حتــى وصلــت 
ــاث المكتبــي والفندقــي مــن خــال تعاماتهــا مــع  الــى الريــادة فــي التصنيــع وتوريــد االث

القطاعــات الحكوميــة والخاصــة.
رؤيتنــا: ان نكــون الشــركة الرائــدة واالولــى فــي توريــد وتصنيــع األثــاث المكتبــي والفندقــي 

بالمملكــة العربيــة الســعودية بأفضــل مســتوى مــن الجــودة للمنتجــات والخدمــات.

االرقــى نقدمهــا لشــركائنا تجســيدا  االفضــل والخدمــة  القيمــة  المنتــج ذو  أهدافنــا: 
لطموحنــا فــي كســب رضــاء ووالء عمائنــا باالســتثمار فــي البحــث والتطويــر وكفــاءة 

التصنيــع والنظــم اإلداريــة الحديثــة والتدريــب المســتمر

www.icf.saجناح رقم
E134
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الشركة العالمية لألثاث والمستلزمات الطبية
الشــركة العالميــة لألثــاث والمســتلزمات الطبيــة )IMFS Co( هــي شــركة تقــدم حلــول 
ومؤسســات  المســنين  ودور  للمستشــفيات  واألثــاث  لألســرة  الجــودة  وعاليــة  مبتكــرة 
الرعايــة الســكنية. مــن خــال مزيــج متســق مــن الكفــاءة التكنولوجيــة والتصميميــة فــي 
ــاج  ــات اإلنت ــتخدام عملي ــال اس ــن خ ــدة وم ــات جدي ــل لمنتج ــه العمي ــذي يحرك ــر ال التطوي
ــى  ــاص عل ــكل خ ــز بش ــي يرك ــة 2030 الت ــع رؤي ــتثمارنا م ــن اس ــة. يتزام ــتريات الفعال والمش
التصنيــع واالســتثمار ونهــدف إلــى االســتفادة مــن الموقــع االســتراتيجي للمملكــة العربيــة 
ــا  ــارات: إفريقي ــاث ق ــط ث ــة ورب ــارة الدولي ــي للتج ــرك أساس ــا كمح ــاء دوره ــعودية لبن الس

ــا. ــيا وأوروب وآس

www.Imfsco.comجناح رقم
H66

INTERNATIONAL MEDICAL FURNITURE & SUPPLIES CO. LTD
الشرکة العاملیة لألثاث واملستلزمات الطبیة املحدودة

IMFS



33

الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية عنايه
تقــوم عنايــة بتصنيــع مجموعــة واســعة مــن منتجــات الرعايــة الصحيــة ذات االســتخدام 
ــات  ــم العملي ــة ، وأطق ــل الجراحي ــاءات والمرايي ــات: العب ــة المنتج ــمل مجموع ــد. تش الواح
ــع  ــم. المصن ــات التعقي ــة ، ولف ــزل والحماي ــم الع ــات ، واطق ــة والملحق ــة المتنوع الجراحي
مجهــز بأحــدث تقنيــات ومعــدات التصنيــع و لديهــا منشــأة التعقيــم الخاصــة بهــا. تتكــون 
الفئــات مــن مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات لتلبيــة متطلبــات كل عمليــة جراحيــة علــى 

حــدة. كمــا تقــوم عنايــة بتصنيــع المعاطــف الصناعيــة للقطاعــات الصناعيــة والزراعيــة.
ــع  ــى تصني ــدرة عل ــا الق ــة لديه ــإن عناي ــات ، ف ــي للمنتج ــاق القياس ــن النط ــر ع ــرف النظ بص

ــاء. ــات العم ــب متطلب ــة بحس ــة مخصص ــة صحي ــات رعاي منتج

www.enayah.comجناح رقم
D156



34

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
تأسســت الشــركة الوطنيــة للصناعــات الغذائيــة المحــدودة فــي جــدة، المملكــة العربيــة 
الســعودية عــام 1993. ويعتبــر مصنعهــا هــو المصنــع األكبــر فــي صناعــة المــواد الغذائيــة 
فــي الشــرق األوســط كوحــدة متكاملــة، حيــث يضــم المصنــع العديــد مــن المرافــق 
التصنيعيــة ذات تقنيــات حديثــة للغايــة مــن حيــث التصنيــع والتجهيــز والتعبئــة والتغليــف 
ــق  ــة وف ــودة عالي ــة ذات ج ــات المعلب ــن المنتج ــعة م ــكيلة واس ــم تش ــن تقدي ــا م تمكنه
ــة. ويشــرف علــى التصنيــع طاقــم تشــغيلي  ــر الدوليــة فــي صناعــة األغذي جميــع المعايي
تــم تدريبهــم تدريبــً عاليــً، وبــإدارة متمرســة، مــع الفحــص الروتينــي الدقيــق علــى جميــع 

مســتويات اإلنتــاج مــن قبــل فريــق مــن مراقبــي الجــودة ذوي المهــارات العاليــة.

www.luna.com.saجناح رقم
B146
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الشركة الوطنية للصناعات الغذائية
-موبك )المصنع الحديث المثالي للحافظات الباستيكية(

-متخصص في انتاج حافظات المياه الباستيكية وحافظات الثلج بجودة عالية وتقنية إيطالية.
-يقــع المصنــع فــي المنطقــة الصناعيــة الثالثــة ـ بجــده. والمصنــع لديــه موظفيــن ذوي خبــرة يدركــون جيــدًا 
ــتفادة  ــودة المس ــان الج ــع ضم ــة م ــاءة عالي ــغيل بكف ــة للتش ــة الازم ــة الفني ــة والدراي ــا المطلوب التكنولوجي

مــن التقنيــة اإليطاليــة .
-وقــد بــدأ اإلنتــاج الفعلــي للمصنــع فــي 1437/02/03هـــ ـ 2015/11/15م. بإنتــاج 13 منتجــا بمختلــف االحجــام تحــت 
عامــات تجاريــة معروفــة ) موبــك و فريجوثيرمــو موبــك ( وبــدأت المبيعــات فــي الســوق المحليــة والتصديــر 

الخارجــي .
.) 9001:2015 ISO( 9001 موبك حاصل على شهادة نظام إدارة الجودة االيزو-

-يلتزم موبك باستخدام المواد الخام االمنة .

www.moipcfactory.comجناح رقم
A72
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المصنع العربي للمنتجات الورقية
صناعــة  فــي  مختــص  مصنــع  العربــي  المصنــع 
االكــواب الورقيــة والســطول الورقيــة بجــودة ودقــة 

عاليــة وطباعــة مخصصــة للعمــاء

mtawfik999@gmail.comجناح رقم
C86
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دهانات الجوهرة
الكيماويــة  الشــركة  لــدى  المميــزة  التجاريــة  المــاركات  : هــي إحــدى  دهانــات الجوهــرة 
للتشــكيات الملونــة المحــدودة والتــي تأسســت فــي عــام 1995 م بمدينــة الريــاض دهانــات 
الجوهــرة ظلــت تعمــل بنجــاح طــوال العشــرون ســنه الماضيــة فــي مجــال صناعــة الدهانــات 
اإلنشــائية والصناعيــة فــي ســوق المملكــة العربيــة الســعودية وجميــع األســواق الخارجيــة. 
ــرا  ــا باه ــة نجاح ــات محقق ــوق الدهان ــي س ــطة ف ــركة ناش ــت الش ــرة  ظل ــذه الفت ــال ه وخ
فــي الحفــاظ علــى مســتوى جــودة منتجاتهــا والمنافســة العادلــة مــن اجــل إرضــاء عمائهــا. 
وطموحنــا دائمــا وأبــدا هــو خدمــة عمائنــا أينمــا كانــوا إلشــباع رغباتهــم وتلبيــة احتياجاتهم 

وحيــازة رضائهــم ونســعى لالتــزام بأعلــى معاييــر األداء واإلنتــاج والتســويق.

aljawharapaints.comجناح رقم
H126
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رست للمياه
رست ....... عذبة نقية

يتــم اســتخراج ميــاه رســت مــن آبــار جوفيــة مــن أفضــل المصــادر الطبيعيــة والنقيــة المتوفــرة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية ، إذ تشــكل محافظــة وادي الدواســر مصــدر للميــاه النقيــة المعروفة 
ــأة  ــاه المعب ــت للمي ــركة رس ــت ش ــوث. تأسس ــل التل ــا لعوام ــدم تعرضه ــك لع ــة وذل ــي الممكل ف
ــذا  ــي ه ــدة ف ــركات الرائ ــن الش ــون م ــام 2014 م لتك ــي ع ــر ف ــة وادي الدواس ــدودة بمحافظ المح
المجــال ، وتــم تأســيس المصنــع بأحــدث التقنيــات المتطــورة باإلضافــة لوحــدة معالجــة متطــورة 
خاصــة للميــاه تعمــل علــى تنقيــة الميــاه فــي المختبــرات المتطــورة بأعلــى مقاييــس الجــودة كمــا 

تــم تجهيــز صــاالت اإلنتــاج والمقــرات بأعلــى معاييــر الجــودة العالميــة الحديثــة.

restwater.com.saجناح رقم
E66
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The Balloon Factory
لصناعــة  المنطقــة  فــي  الوحيــد  المصنــع 
2016 عــام  تاسيســه  تــم  القصديــري  البالــون 

www.tbf.saجناح رقم
G166
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شركة أسمنت المنطقة الشمالية
قــدره  و  مـــال  بــرأس   ، م   2006 عــــام  الشــمالية  المنطقــة  أســمنت  شــركة   2006 عــــام  تأسســت 
)1,200,000,000( مليــار ومئتــان مليــون ريــال ، وتــــم الــبــــدء فــي اإلنتــاج فــي النصــف األول من عــام 2008 
م ، وفــي 2011 قــررت الشــركة زيــادة راس المــال بمبلــغ و قــدره )600,000,000( مليــون ريــال ، ليصبــح بعــد 
الزيــادة )1800,000,000( مليــار وثمانمائــة مليــون ريــال ، وتعــد شــركة أســمـنــــت المنطقــة الشــمالية 

بـــاكــــورة الـــمشاريع الصناعيــة فــي منطقــة الحــدود الشــمالية.
الرؤية:

بنــاء شــركة عالميــة ، ومتخصصــة فــي مجــال صناعــة اإلســمنت ، بأجــود المواصفــات و أحــدث 
التقنيــات فــي بنــاء هــذا الوطــن.

مهمة الشركة:
إنتاج منتجات عالية الجودة ، بأيدي سعودية مدربه

nrc.com.saجناح رقم
F134
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أطياب الكرم الدولية المحدودة
نتميــز فــي “روســت مايســترو” بكوننــا مــن أهــم مــوردي ومصــدري 
القهــوة، ومــن أبــرز شــركات التحميــص، مــن مصنعنــا الكائــن فــي 
ينبــع بالمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تصــل الطاقــة اإلنتاجيــة 

فــي هــذا المصنــع الحديــث إلــى 16 طنــً مــن القهــوة يوميــً.

جناح رقم
K56

Food Industry

ATYAB AL-KARAM INTERNATIONAL

www.roastmaestro.com
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شركـة إتقــان الغــذاء الصناعيــة 
مــن نحــن : شــركة اتقــان الغــذاء الصناعيــة هــي شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة تأسســت عــام 1433هـــ , ومقرهــا الرئيســي فــي المدينــة المنــورة 
- المدينــة الصناعيــة الجديــدة. نشــاط الشــركة صناعــي وعملهــا الرئيســي 
هــو تصنيــع وانتــاج المخبــوزات والمعجنــات ومشــتقاتها بواســطة المخابــز 

اآلليــة , باإلضافــة إلــى صناعــة الكيــك و البســكويت و الــكاكاو بأنواعــه.

جناح رقم
H192

www.itqanfood.sa
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شركـة األحسن للتجارة
-في مجموعة  الكبير ، ساعد هوسنا بالجودة في شراء وتصنيع وتوزيع األغذية 

المجمدة المصنعة في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في صناعة األغذية المجمدة 
في الشرق األوسط.

متعــددة  شــركة  إلــى  وتطــورت   ، عاًمــا   40 مــن  أكثــر  منــذ  المجموعــة  -تأسســت 
المنتجــات مــع مكاتــب ووحــدات معالجــة ومخــازن تبريــد فــي جميــع أنحــاء دول 

الخليجــي. التعــاون  مجلــس 
-تضمن الشركة استيراد اللحوم والدواجن المذبوحة وفقً للشريعة اإلسامية.

-مجموعــة الكبيــر تلبــي جميــع أنــواع األذواق التــي تشــترك فــي شــيء واحــد - المــذاق 
الجيــد!  وتشــمل اللحــوم ومنتجــات الدواجــن والمأكــوالت البحريــة والمنتجــات النباتيــة 

والوجبــات الجاهــزة.

جناح رقم
E162

www.al-kabeer.com
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شركة البداهة للصناعات الحديثة
تأسســت شــركة البداهــة للصناعــات الحديثــة المحــدودة فــي العــام 2000 م كشــركة 
ــي  ــيا ف ــا دورًا أساس ــث كان له ــي( حي ــام الصناع ــة )الرخ ــطح الصلب ــع األس ــة بتصني مختص
نشــر منتــج الرخــام الصناعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية والخليــج، وتعــد الشــركة 
المصنــع رقــم واحــد فــي المنطقــة العربيــة والشــرق األوســط بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى ما 
يقــارب المليــون متــر طولــي ســنويا ويعــد منتجهــا الــذي يحمــل العامــة التجاريــة األشــهر 
ــا واعتمــادًا لــدى الجهــات والمشــاريع الحكوميــة  )جولــد ســتون( هــو أكثــر المنتجــات طلب

ــة. والخاص
وفــي العــام 2014 افتتــح مصنــع البداهــة للراتنجــات )الــرزن( ليعلــن دخــول الشــركة رســميا 
ــا  ــودة بم ــة الج ــات عالي ــدة منتج ــركة ع ــت الش ــث أطلق ــة حي ــات الكيميائي ــم الصناع لعال

ــة. ــة والدولي ــواق المحلي ــات األس ــع احتياج ــب م يتناس

جناح رقم
G142

www.albadaha.com
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شركة الرائد العربي للصناعة والتجارة 
شــركة رائــدة فــي مجــال الصناعــة والتجــارة ، ومتخصصــة فــي صناعــات وحــدات اإلنــارة 
الليــد والفلورســنت الداخليــة والخارجيــة والصناعية وإنارة الشــوارع والحدائق واألســبوت 
اليــت وإكسســوارات اإلنــارة ومــراوح الشــفط والســقف والتهويــة وعلــب التوصيــل، 
األفيــاش والمفاتيــح ، ولوحــات التوزيــع الكهربائيــة بنظاميهــا األمريكــي واألوربــي ذات 
ــع  ــات، جمي ــاك والكيب ــر ، األس ــى 400 أمبي ــد أقص ــط بح ــض والمتوس ــط المنخف الضغ
منتجــات الشــركة طبقــً ألعلــى مســتويات الجــودة . علمــً بــأن الشــركة تأسســت عــام 
1987م ، وأكثــر مــا اهتمــت بــه الشــركة هــو ضمــان جــودة المنتــج والخدمــات ممــا أتــاح 

. »SASO« للشــركة الحصــول علــى عامــة الجــودة مــن هيئــة المواصفــات الســعودية

جناح رقم
K52

www.albadaha.com
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MESC شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
ُتعــد شــركة الشــرق األوســط للكابــات المتخصصــة )مســك( بمثابــة شــركة رائــدة فــي 
ــات.  ــن القطاع ــد م ــوًلا للعدي ــدم حل ــي تق ــودة الت ــة الج ــات عالي ــد الكاب ــع وتوري تصني
قطــاع النفــط والغــاز والبتروكيماويــات والقطاعــات الصناعيــة والتجاريــة والســكك 
الحديديــة واألتمتــة والصناعــة العســكرية والطاقــة المتجــددة، كمــا تدعــم )مســك( 
مشــاريع المنطقــة منــذ عــام 1993 فــي الشــرق األوســط والعالم.تأسســت شــركة 
ــاع  ــة للقط ــركة مملوك ــا ش ــك( باعتباره ــة )مس ــات المتخصص ــط للكاب ــرق األوس الش
للكابــات  المتناميــة  الصناعــة  احتياجــات  لتلبيــة   1993 عــام  الريــاض  فــي  الخــاص 
المتخصصــة فــي المنطقــة. وبعــد تعزيــز وجودهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
كشــركة رائــدة فــي الســوق، نجحــت )مســك( فــي الوصــول ألســواق أخــرى فــي دول 

ــات. ــا والوالي ــا وأوروب ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــي والش ــاون الخليج ــس التع مجل

www.mesccables.comجناح رقم
E156
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 .SharattCo شركة الصناعات المعدنية الفضية والذهبية شارات
منــذ أكثــر مــن أربعيــن عامــا انبثقــت فكــرة إنشــاء صــرح صناعــي متميــز لتلبيــة كل مــا 
يحتاجــه الســوق الســعودي مــن هدايــا تذكاريــة ورمــوز فخريــة، وبهــذه الفكــرة التــي 
احتضنتهــا مؤسســة الملــك فيصــل الخيريــة تأسســت شــركة »شــارات«، وكان هدفهــا 

وال يــزال هــو اإلتقــان، وجــودة اإلنتــاج فــي الصناعــات المعدنيــة والذهبيــة والفضيــة.
وانطاقــا بقســم فنــي مــن المصّمميــن المهــرة تميزنــا بترجمــة األفــكار إلــى منتجــات 
ملموســة بواســطة خبــرات عاليــة مــن الفنييــن المتخصصيــن الذيــن يعملــون بمســتوى 
وأداء رفيــع. بأحــدث المكائــن وبأفضــل التقنيــات كّنــا الفريديــن فــي تمّيــز قســمنا 
ــا  ــف جميعه ــي تتكات ــدي الت ــاءات واألي ــك الكف ــع كل تل ــادن م ــكيل المع ــاص بتش الخ

للخــروج بمنتــج متقــٍن فريــد وُمــرٍض للــذوق الرفيــع، يدعــم ذلــك فريــق متكامــل.

www.sharatt.comجناح رقم
152
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شركة امجاد المتحدة
حققــت شــركة »أمجــاد المتحــدة« توســعات أفقيــة ضخمــة شــملت تصديــر منتجاتهــا 
إلــى العديــد مــن البلــدان المجــاورة شــملت دول مجلــس التعــاون الخليجــي باإلضافــة 
و  قبــوال  منتجاتهــا  لقيــت  و  أفريقيــا  وكذلــك  أســيا  قــارة  فــي  الــدول  بعــض  إلــي 
ــة  ــات عالمي ــن مواصف ــه م ــز ب ــا تتمي ــرب لم ــتهلكين الع ــن المس ــعً بي ــانً واس إستحس
ــأت  ــة و خدمــات مــا بعــد البيــع و التــي ن ــر الصيان وجــودة ال تضاهــى، إضافــة إلــى توفي

بالمجموعــة عــن منافســيها.
- وتعتبرشــركة »أمجــاد المتحــدة القابضــة« هــي الرائــدة محليــً وإقليميــً فــي مجــال 
مــن  عــددًا  وتمتلــك  المطاعــم  وتجهيــز  واإللكترونيــة  المنزليــة  األجهــزة  تصنيــع 

العامــات التجاريــة وهــي:
برادات الكوثر وثاجات الفرات ومكيفات الكوثر الصحراوية والباستك والمكثفا

www.amjadaljazira.comجناح رقم
A214
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شركة بادريق للتجارة و الصناعة المحدودة 
بدايــة مــن عــام 1977م فــي المملكــة العربيــة الســعودية و بالتحديــد فــي مدينــة جــدة 
عنــد قيــام المرحــوم لــه بــاذن اهلل تعالــى الشــيخ احمــد ســليمان بادريــق بتاســيس 
مؤسســة بادريــق للتجــارة و الصناعــة و التــي كانــت شــرارة االنطــاق للتميــز فــي مجــال 
اســتيراد و صناعــة االدوات المنزليــة و تغطيــة كافــة االحتياجــات للســوق المحلــي و 
الخارجــي، و الحــرص علــى توفيــر اعلــى مقاييــس الجــوده و الكفــاءه العاليــه و الصحيــه 
ــا  لجيمــع المنتجــات المســتورده و المصنعــه و التــي كانــت ســبب فــي نجاحنــا و تميزن
الــى يومنــا هــذا ، و تــم تحويلهــا الــى شــركة بعــام 2015م . و تضــم الشــركة عــدة 

ــتيك ــع الباس ــع الجرانيت,مصن ــع الميامين,مصن مصانع,مصن

www.badreig.saجناح رقم
F112



50

شركة حدائق القهوة
شــركة رائــدة فــي صناعــة القهــوة الســعودية 
المجتمــع  أذواق  جميــع  مــع  يتناســب  ممــا 

ــوة العربيــة. ــي للقه العرب

Gardenscoffee.netجناح رقم
H106
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شركة ذي فاكتوري لالثاث
وبيــع  صناعــة  فــي  مختصــون  لاثــاث  فاكتــوري  ذي  شــركة 
اكبــر  وننافــس  عاليــه،  جــودة  بمعاييــر  االمريكــي  الكنــب 
االمريكــي،  الكنــب  صناعــة  مجــال  فــي  العالميــة  الشــركات 
لدينــا 8 فــروع فــي المملكــه العربيــه الســعودية )3 فــروع فــي 

الريــاض، وفــرع فــي الخبــر.

www.thefactoryfurniture.comجناح رقم
92-96
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شركة ربض للصناعات المعدنية
شــركه ربــض هــي شــركه رائــده فــى صناعه معــدات المطابــخ المركزيــه باعلــى مســتويات الجوده 
ــى  ــدات الطه ــه مع ــوم بصناع ــط تق ــرق االوس ــركه بالش ــد اول ش ــة )RMI( وتع ــا التجاري وعامتن
ــع %60  ــه بواق ــتهاك الطاق ــى اس ــد ف ــى ترش ــن( والت ــث المغناطيسي)االندكش ــل بالح ــى تعم الت
بالمقارنــه بمثيلتهــا التــى تعمــل بالغــاز او الكهربــاء باالضافــه الــى انهــا صديقــه البيئــه منافســين 
فــى ذلــك كبــري الشــركات االوربيــة نقــوم بالتصديــر الــى مصــر كمــا اننــا نســتهدف اســواق دول 
الخليــج جميعهــا نصنــع جميــع المعــدات مــن ) افران/قايات/شــوايات/ حلــل بخاريــة/ حلــل 
طهــي االرز/ثاجات/غــرف تبريد-تجميــد / باالضافــه الــى جميــع اعمــال منتجــات خدمــه المطبــخ 

مــن االســتانلس ســتيل كطــاوالت الخدمــه والتروليــات والكبائــن وغيرهــا(

www.Rabadh.comجناح رقم
G72
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شركة سهم للتجارة والصناعة
ــي  ــل ف ــام 1988م لتعم ــو ع ــريكه امبك ــي وش ــد الماض ــن محم ــز ب ــد العزي ــركة عب ــت ش تأسس
وبفضــل  التدويــر  ســريعة  االســتهاكية  للمنتجــات  والتصديــر  والتصنيــع  االســتيراد  نشــاط 
ــذا  ــي ه ــة ف ــركات العامل ــر الش ــن اكب ــت م ــى اصبح ــود حت ــال 3 عق ــركة خ ــورت الش اهلل تط
المجــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية لتســهم بخدمــة الوطــن وتكــون ســببا بعــون اهلل 
ــز النهضــة االقتصاديــة والتنمويــة واالجتماعيــة مســتلهمين رؤيــة  فــي اســتدامة النجــاح وتعزي
المملكــة 2030 الطموحــة. اليــوم ننظــر بفخــر الــى سلســلة االنجــازات التــي حققتهــا مجموعــة 
ســهم للتجــارة والصناعــة وشــركة امبكــو خــال الســنوات المنصرمــة مــن خــال انشــاء 3 
مصانــع بمســاحة 30 الــف كــم وتضــم مصنــع ســهم للباســتيك ومصنــع ســهم لأللمونيــوم 

ــف. ــورق والتغلي ــهم لل ــع س ومصن

https://ampco.com.saجناح رقم
J102
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شركة صلني
صلنــي هــي شــركة رائــدة فــي مجــال تقديــم االستشــارات التقنيــة واإلداريــة باســتخدامها 
حلــول ذكيــة و متكاملــة تجســمت فــي الخدمــات المتنوعــة التــي تقدمهــا كتطويــر البوابــات 
والخدمــات اإللكترونيــة وكذلــك تأســيس مكاتب ادارة مشــاريع و االستشــارات و التحــول الرقمي 
وأيضــا تطويــر تطبيقــات الهواتــف الذكيــة... وهــو مــا جعلنــا نســعى دائمــا للتطــور واالبتــكار مــن 
ــا  ــه، جعلن ــتقبل لنصنع ــر بالمس ــاص ، نفك ــي والخ ــاع الحكوم ــي القط ــا ف ــة عمائن ــل خدم أج
لهــم إســمً ســاطعا وفعــاال ســاهم بدرجــة كبيــرة فــي إبــراز القــوة المعرفيــة والتقنيــة لهــم 

لمواكبــة التحــول الرقمــي ورؤيــة المملكــة 2030

www.slnee.comجناح رقم
H186

14212طريق خريص الفرعي، المنار، الرياض 

+966504197779  /920034141

contact@slnee.com

رواد
الحلول الذكية

ششررككةة  صصــــــــــــــــــللننيي
لتقنية المعلومات

SlneeIT
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شركة فالكون للمنتجات البالستيكية
محمــد  لشــركة  التابعــة  الشــركات  إحــدى  هــي  الباســتيكية  للمنتجــات  فالكــون  شــركة 
ــئت  ــاض أنش ــة بالري ــة الثاني ــة الصناعي ــي المدين ــع ف ــتثمار تق ــي وأوالده لاس ــز الراجح عبدالعزي
ــع الـــ  ــاض مصن ــة الري ــي مدين ــع ف ــع مصان ــي أرب ــت الحال ــي الوق ــم ف ــام 1987م وتض ــي الع ف
PVC الخــاص بتغليــف األدويــة واألغذيــة ومصنــع األشــرطة الاصقــة ومصنــع تغليــف األطعمــة 

ــل ــبك الظ ــرة لش ــع الجزي ومصن

www. falconplastic.com.saجناح رقم
K152

Falcon Plastic Products Company



56

شركة مصانع وطن للمنتجات الطبية
ــع  ــع جمي ــي تصني ــط ف ــرق األوس ــد بالش ــع الرائ ــو المصن ــام 2010 م . وه ــي ع ــع ف ــس المصن تأس
ــاج ادوات  ــوم بانت ــات .ويق ــرف العملي ــي غ ــتخدمة ف ــة. المس ــدات الجراحي ــواع األدوات و المع أن
الجراحــة العامــة وادوات جراحــة االســنان وادوات الجراحــات التجميليــة وحشــوات االســنان 

التجميليــة ومنتجــات التعقيــم

www.watan.saجناح رقم
G104
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شركة مصدر الحياة للصناعات الغذائية المحدودة
شــركة مصــدر الحيــاة للصناعــات الغذائيــة المحــدودة هــي شــركه متخصصــة فــي مجــال 
تصنيــع وتوزيــع مجموعــة و اســعة من الســلع الغذائيــة المعبــأة ) CPG ( ، وموزعــة تحت عامات 
تجاريــة مختلفــة أهمهــا العامــة التجاريــة فـونـــتي . أهــم المنتجــات االساســية للشــركة هــي 
التاليــة : المخبــوزات الطازجــة والمجمــدة ، الكيــك ، الكرواســان ، الفطائــر ، والمعمــول ، معجــون 

الطماطــم والعصائــر بعبــوات تتــرا بــاك زيــت الطبــخ ، ولحــم التونــا الخفيــف
تعتبــر الشــركة فــي مصــاف الشــركات التــي تقــدم أجــود وأرقــى المنتجــات حيــث توفــر الشــركة 
ــازا  ــركة جه ــك الش ــا تمتل ــة كم ــودة عالمي ــزة وذات ج ــات الممي ــن المنتج ــرة م ــة كبي مجموع

توزيعيــا ضخمــا تــوزع عبــره منتجاتهــا علــى االســواق الســعودية والخليجيــة.

www.masdar.saجناح رقم
F86
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شركة مصنع أحمد سعيد كلش وشركاه للغتر والمالبس
والــزي  والغتــر  الشــماغ  لصناعــة  المنــورة  المدينــة  فــي  األول  المصنــع 

. لخليجــي ا

www.castle-shemagh.comجناح رقم
E62
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شركة مصنع بالستيك الرياض
تــم إنشــاء مصنــع باســتيك الريــاض فــي عــام 1970م مــن قبــل مجموعــة عبــد المحســن 
العربيــة  المملكــة  الترفيــه والفنــادق فــي  رواد صناعــة  الــذي يعتبــر مــن  القابضــة  الحكيــر 
الســعودية لعقــود مــن الزمــن، وللحصــول علــى تغطيــة افضــل فــي المملكــة مــن خــال 
المنتجــات ولإلســتفادة مــن أفضــل الخبــرات، فــإن المصنــع يشــكل جــزءًا مــن اســتثمارات شــركة 
كوزموباســت الريــاض والتــي تشــكل أحــد الشــراكات الهامــة فــي القطــاع، ومــع توســعنا 
فــي المجــال الصناعــي يعتبــر مصنــع باســتيك الريــاض مــن المصانــع الرائــدة المتكاملــة فــي 
المملكــة وهــو نتيجــة عمــل منظومــة محترفــة مــن المهندســين واإلدارييــن المتخصصيــن فــي 

ــال.. ــر األعم ــة وتطوي ــات الصناعي القطاع

www.riyadhplasticfactories.comجناح رقم
H134
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شركة مصنع خالصة الطيبات للمواد الغذائية
تأسســت شــركة مصنــع خاصــة الطيبــات للمــواد الغذائيــة عــام 2013م وتخصصــت فــي مجــال 
ــي  ــركة ف ــدأت الش ــد ب ــة، ولق ــودة ممكن ــى ج ــة وبأعل ــه المختلف ــض بأنواع ــن األبي ــع الجب تصني
الســوق المحلــي بنقــاط توزيــع محــدودة ثــم وصلنــا االن   بفضــل اهلل   إلــى نقــاط توزيــع تغطــي 
اغلــب مناطــق المملكــة. ولقــد ركــزت الشــركة عملهــا بالســوق المحلــي وبحمــد اهلل أصبحــت 

اجبــان خاصــة الطيبــات متصــدرة قائمــة منتجــات االلبــان.

www.altayebat.com.saجناح رقم
D72

الطيبات

est. 2013 تأسست عام
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الجريسي للطباعة والتغليف
رائــدة فــي مجــال  )الجريســي للطباعــة والتغليــف( شــركة ســعودية 
ــة  ــددة ومختلف ــات متع ــنة بمنتج ــن 35 س ــر م ــذ أكث ــة من ــول الطباع حل
رول،  الــكاش  المتصلــة،  الفواتيــر  الورقيــة،  التغليــف  علــب  تشــمل: 

األظــرف. اللواصــق،  التجاريــة،  المطبوعــات 

www.mayed@jeraisy.comجناح رقم
G106
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صافوال األغذية
تحتــل شــركة صافــوال األغذيــة مكانــة كبــرى علــى مســتوى المملكــة والخليــج العربــي 
وبــاد الشــام وتعتبــر الرائــدة فــي مجــال انتــاج زيــوت الطعــام والســكر. تتصــدر منتجاتهــا 
ســوق الزيــت والســكر حيــث يبلــغ إجمالــي انتــاج الزيــوت الســنوي حوالــي 600 ألــف طــن، 
والســكر حوالــي مليــون و200 ألــف طــن ســنويا. وبحمــد هلل أصبحــت مــن أنجــح الشــركات 
واألســرع نمــوا فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا. ومــن أبــرز منتجــات الزيــوت 
زيــت عافيــة، زيــت العربــي، زيــت شــمس، وزيــت أواليــت باإلضافــة للعديــد مــن المنتجــات 
األخــرى باختــاف أنــواع الزيــوت. بالنســبة للســكر، تتصــدر عامــة ســكر األســرة أبــرز عامات 
ــج  ــره للخلي ــم تصدي ــا يت ــعودية كم ــي الس ــر ف ــوقية األكب ــة الس ــك الحص ــكر وتمتل الس

العربــي والشــام وشــمال افريقيــا

www.savola.comجناح رقم
B96
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مصنع هرمون للصناعات البالستيكية الطبية
تأسســت شــركة مصنــع هرمــون للصناعــات الباســتيكية الطبيــة منــذ مــا يزيــد عــن ثاثــون عامــً 
حيــث تقــوم بتصنيــع العديــد مــن المنتجــات الباســتيكية واللــوازم الطبيــة وذلــك فــى مصنعنــا 
المعتمــد مــن الجهــات الرســمية وذات االختصــاص حيــث تقــوم بانتــاج العديــد مــن المنتجــات 

منهــا :
 اواًل: الحاويــات الطبيــة: يقــوم المصنــع بإنتــاج الحاويــات الطبيــة بمختلــف احجامهــا واشــكالها 

المعتمــدة عالمًيــا.
ثانيــً: المنتجــات الخاصــة بالمستشــفيات والتــي تســتخدم فــى مختلــف أقســام المستشــفيات 
والمنشــآت الصحيــة. وقــد القــت منتجاتنــا قبــواًل واســعً داخــل وخــارج المملكــة , كمــا أن 

ــا. ــي خارجه ــك ف ــة وكذل ــق المملك ــف مناط ــي مختل ــوكاء ف ــن ال ــد م ــركة العدي للش

www.harmonmedical.netجناح رقم
G76
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شركة فيدكو لألعالف
)فيدكــو(.. خبــرة عريقــة فــي صناعــة األعــاف وفــق أعلــى مســتويات الجــودة العالميــة تعــد 
فيدكــو بمصانعهــا فــي المنطقــة الشــرقية والغربيــة واحــدة مــن أكبــر الشــركات الســعودية 
المتخصصــة فــي صناعــة وانتــاج االعــاف الحيوانيــة بكافــة انواعهــا وفقــا ألعلــى معاييــر 
ــذ  ــتطاعت من ــث اس ــة حي ــي المملك ــة ف ــروة الحيواني ــري الث ــو يث ــى نح ــة عل ــودة العالمي الج
نشــأتها فــي عــام 1983 وعلــى مــدى مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود أن تمــد الســوق الســعودي 
بكافــة احتياجــات مربــي الماشــية مــن األعــاف ذات الجــودة العاليــة حيــث تعتبــر فيدكــو مــن 
أوائــل المصانــع التــي حصلــت علــى ترخيــص هيئــة الغــذاء والــدواء فــي صناعــة االعــاف كمــا 

ــز لســامة وجــودة منتجاتهــا. حــازت علــى العديــد مــن شــهادات الجــودة والتمي

www.feedco.com.saجناح رقم
F166
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مجموعة محمد العجيمي
اســتهلت الشــركة أعمالهــا عــام 1976 مــن خــال تأســيس شــركة محمــد العجيمــي للمقــاوالت وذلك 
للعمــل علــى خدمــات نقــل وتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة لجهــات القطــاع الخــاص والمشــروعات 
شــركتنا  تفخــر  اليــوم  وحتــى  انطاقنــا  ومنــذ  المفتــاح.  تســليم  نظــام  علــى  القائمــة  المدنيــة 
بتمتعهــا بــرأس مــاٍل ســعودي تبلــغ نســبته 100%. ابتــدأت مجموعــة محمــد العجيمــي الصناعيــة 
بمصنــع المحطــات واللوحــات فــي عــام 1997م وامتــدت لتشــمل األن منتجــات المحطــات ولوحــات 
التوزيــع والمحــوالت الكهربائيــة و منتجــات مــن األســاك المعزولــة والقضبــان )نحاســية وألمنيــوم(
و القواطــع الكهربائيــة ونهايــات الكيابــل عاليــة الجهــد- كمــا تــم افتتــاح مصنــع أوراق الجبــس 
المقــوى وأوراق التغليــف ليتمــم المســيرة الحافلــة بالنجاحــات ونهــدف لزيــادة االنتــاج الوطنــي 

ــي. ــوى المحل ــز المحت وتعزي

www.alojaimi.comجناح رقم
H132
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مجموعة بن رشد الطبية 
كانــت االنطاقــة األولــى لمركــز بــن رشــد عــام 1997 م .حيــث ســعى المركــز خال هــذه الفتــرة الزمنية 
ليكــون متخصصــا فــي طــب وجراحــة العيــون. بــن رشــد مركــز التقــاء الخبــرة مــع التقنيــة الحديثــة 
فــي أحــد أكبــر المراكــز المتخصصــة الرائــدة التــي أخــذت بأســلوب التطويــر التقنــي فــي مجــال طــب و 
جراحــة العيــون، ويفخــر المركــز بأنــه يضــم نخبــة مــن أســاتذة الجامعــات واالستشــاريين مــن حملــة 
الشــهادات العلميــة العالميــة ذوي الخبــرات المتميــزة، والكثيــر منهــم عمــل ســابقا فــي مستشــفى 
الملــك خالــد التخصصــي للعيــون بالريــاض. يضــم المركــز جميــع التخصصــات الدقيقــة لطــب 
وجراحــة العيــون حيــث اســتقطب كل خبيــر فــي تخصصــه لتقديــم أفضــل وأرقــى الخدمــات الطبيــة 

التــي يســتحقها المراجعيــن الكــرام.

جناح رقم
A166
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مجموعة محمد الشهراني مصنع تقنية االبواب
أبــواب ذات تقنيــة عاليــة وحديثــة يتــم تثبيتهــا بالجــدار بعــد االنتهــاء من 
البنــاء كامــا حيــث نعمــل فــي مجــال صناعــة تقنيــة األبــواب وتحقيــق 

هــدف تلبيــة الطلبــات المتزايــدة علــى الصناعــات االنشــائية.

ms.alghamdi@alshahranig.comجناح رقم
D76
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مصنع الحميدان للمنظفات والمطهرات

 يفخر مصنع HFCDA بأنه من المصانع الرائدة في صناعة المنظفات 
والمطهرات في المملكة العربية السعودية وذلك إلعتماده أحدث المعدات 
واآلالت الصناعية وخطوط االنتاج المتكاملة التي تضمن للمستهلك منتجات 

عالية الجودة تطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة عالميً.

www.hfcda.comجناح رقم
L142
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مصنع شرق االوسط للمواد الكاشطة
مصنــع شــرق االوســط للمــواد الكاشــطة الريــاض الشــركة 
فيلكــرو  واقــراص  قمــاش  ورق  للمــاء  مقــاوم  ورق  الرائــدة 

. باالضافــة 

www.m-e-abrasive.com.saجناح رقم
F94
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RFUFCO - رفوفكو
تأسســت شــركة رفوفكــو فــي عــام2007م وترتكــز فــي نشــاطها علــى حلــول وانظمــة التخزيــن 
اللوجســتية المختلفــة باختــاف اســتخداماتها التجاريــة والحكوميــة وبجــودة عالميــة . ومنــذ تأســيس 
ــا دائمــا  ــا الكــرام , هــذا مــا يجعلن ــا فــي التعامــل مــع عمائن ــا ومصداقيتن ــا اخاصن الشــركة وهدفن
خيــارا مثاليــا لتلبيــة احتياجاتكــم . ويقــدم مصنــع رفوفكــو حلــول تخزيــن تخــدم مختلــف القطاعــات 

التجاريــة والصناعيــة واللوجســتية مــن خــال المنتجــات التاليــة :

- أرفف تخزين الطبالي
- أرفف تخزين منتجات التجارة اإللكترونية

- أرفف تخزين بنظام الميزانين
- أرفف تخزين المواد الغذائية

www.rfufco.com.saجناح رقم
H212

- أرفف تخزين قطع الغيار
- أرفف تخزين األدوية

- أرفف تخزين بنظام الدرايف ان والراديو شتل
- أرفف متخصصة بنظام األرشفة
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مصنع الطعم األصيل للتعبئة والتغليف 
منتجــات متنوعــة مــن الشــاي والقهــوة والســحلب وغيرهــا مــن المشــروبات الســاخنة والبــاردة 
ــي  ــودة ف ــة الج ــة وعالي ــات طبيعي ــتخدم مكون ــاول الجميع.نس ــي متن ــبة ف ــعار مناس وبأس
تحضيــر منتجاتنــا والتــي يتــم شــراؤها مــن كبــرى الشــركات المحليــة والعالمية.منتجــات 
مصنــع الطعــم األصيــل معبــأة فــي عبــوات مختلفــة تناســب الجميع,شــاي وقهــوة ســريعة 
ــت  ــة نوربس ــك بتجرب ــر ، فعلي ــريع التحضي ــاخن س ــروب س ــن مش ــث ع ــت تبح ــرذا كن التحضي
ــود  ــن أج ــة م ــر مصنع ــريعة التحضي ــاي س ــوة وش ــات قه ــم األصيل,منتج ــع الطع ــن مصن م
مســتخلصات الشــاي والقهــوة ســريعة الذوبان,التحضيــر بمكونــات طبيعيــة وعاليــة الجــودة.

* الكابتشينو اإليطالي الرائع بنكهات البندق والكراميل والفراولة

www.altaamalaseel.comجناح رقم
E16



72

مصنع العقيل لالثاث
مصنع متخصص بتأثيث الفنادق والمنتجعات 

والوحدات السكنية.

www.alaqeel.comجناح رقم
H182



73

مصنع رديترات الخليج للصناعة
ــي  ــدة ف ــي الرائ ــة ه ــة الوطني ــل الصناع ــن لجع ــل جاهدي ــن نعم ــع ونح ــيس المصن ــذ تأس من
المنافســة ســواءا فــي الســوق المحلــي أو فــي األســواق العالميــة . كان لنــا الشــرف أن نكــون 
جــزءا مــن رؤيــة المملكــة 2030 بصفتنــا مصنــع وطنــي يخــدم الوطــن بجميــع إمكانياتــه 
وقدراتــه مــن خــال تصنيــع رديتــرات الســيارات والشــاحنات والمعــدات والمولــدات وخدماتهــا 
المختلفــة. نعمــل وبــكل جهــد وِجــد للحفــاظ علــى ريادتنــا وصدارتنــا لصناعــة الرديتــرات فــي 
ــتخدمة  ــودة المس ــر الج ــى معايي ــان أعل ــال ضم ــن خ ــك م ــعودية وذل ــة الس ــة العربي المملك
فــي المــواد الخــام، واســتخدام أحــدث التكنولوجيــا للتصنيــع واالختبــار، ووجود كادر هندســي 
وفنــي متعــدد الخبــرات واإلمكانيــات، بحيــث نضمــن أن نقــدم لعمائنــا أفضــل المنتجــات 

ــة. ــتويات الخدم ــى مس ــعار وأعل ــب األس بأنس

www.gulfrad.comجناح رقم
F196
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مصنع ساف كبريت للصناعة
مصنــع ســعودي تأســس عــام 2009م و يقــع فــي مدينــة الريــاض، كمــا لدينــا مكتــب فرعــي 
فــي مدينــة الدمــام بالقــرب مــن منطقــة المينــاء البحــري ، حيــث يوجــد لــدى المصنــع فــروع 
فــي إثيوبيــا واألردن. نهتــم بتطويــر منتجاتنــا فيمــا يخــص األســمدة المركبــة ومعالجــات 
ــكار  ــل ابت ــم بالفع ــال وت ــذا المج ــي ه ــة ف ــارية دولي ــب استش ــع مكات ــل م ــث نعم ــاه ، حي المي
ــى  ــة إل ــة ، باإلضاف ــين الترب ــي وتحس ــاج الغذائ ــرة اإلنت ــي وف ــاهمة ف ــا مس ــات وكان له منتج
المســاهمة مــع مراكــز البحــوث بالجامعــات الســعودية والمراكــز الخاصــة فــي دعمهــا 

لمنتجاتنــا الخاصــة.

www.safsulphur.comجناح رقم
H122
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مصنع شركة النعمان اخوان العالمية
المنشــأ  الســعودية حديثــة  العربيــة  المملكــة  المصنــع مــن مصانــع  يعتبــر 
الكائــن فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بجــدة ويتــم تحميــص وطحــن البــن 
ارقــى  مــن  انتــاج  خطــوط  بواســطة  وتغليفــه  تعبئــة  وأيضــا  انواعــه  بكافــة 
خطــوط اإلنتــاج وكمــا انــه يقــوم بتعبئــة وتغليــف الشــاي والبهــارات والسمســم 

والزعفــران.

www.alnoman1.comجناح رقم
J122
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مصنع شركة مصدر لصناعة األلواح الشمسية
ــواح  ــة األل ــدر لصناع ــركة مص ــع ش ــاء مصن ــيس وانش ــم تأس ت
مســاحة  علــى  بتبــوك  الصناعيــة  المدينــة  فــي  الشمســية 
اجماليــة تبلــغ حوالــي 27,000 متــر مربــع وحيــث يعتبــر هــذا 
الشــرق األوســط  المصنــع األكبــر مــن نوعــه فــي منطقــة 
و شــمال أفريقيــا، حيــث تصــل قدرةتــه اإلســتعابية إلــى 1.2 

جيجــاوات.

jalil.abdallatif@binomairah.comجناح رقم
D182
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مصنع صناع القهوة
لتصنيــع  الغذائيــة  للصناعــات  القهــوة  صنــاع  مصنــع 
المعمــول   - والحلويــات  الكيــك  أنــواع  جميــع  وتوريــد 
القهــوة   - التركيــة  القهــوة   - الســعودية  القهــوة   -

العدنــي. الشــاي   - الفرنســية 

ales@coffeemakers.saجناح رقم
G146
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مصنع فرماء لألدوية والمستحضرات الطبية
تأسيســه  تــم  ســعودي  مصنــع  لألدويــة  فرمــاء  مصنــع 
ــوق  ــي الس ــي ف ــن الدوائ ــق األم ــى تحقي ــدف إل ــام 2015 يه ع
رؤيــة  مــع  تماشــيا  الوطنيــة  الصناعــة  وتعزيــز  الســعودي 

.  2030 المملكــه 

www.pharma.com.saجناح رقم
K116

PHARMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
مصنع فرماء لألدوية والمستحضرات الطبية
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مؤسسة هنادي احمد كركشان للتصميم
مكتــب كركشــان ديزايــن متخصصــون فــي جميــع خدمــات التصميــم 
الداخلــي و االثــاث . خبــرة اكثــر مــن 9 ســنوات، نعمــل علــى كل مشــروع 
كقطعــة فنيــة فريــدة بإبتــكار الفكــرة التصميميــة المميــزة و الخاصــة 
بــه و التصميــم الداخلــي للفــراغ وتطويــره و الرســومات التنفيذيــة الــى 
مرحلــة االشــراف , لمشــاريع مختلفــة منهــا التجــاري والســكني بأنمــاط 

مختلفــة مــن الكاســيكي والحديــث و الصناعــي وغيــره.

www.karkashandesign.comجناح رقم
F02
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مصنع ياسر للخزائن الحديدية المأمونة
ــذا  ــي ه ــا ف ــبة لن ــة بالنس ــوة تكاملي ــام 2003 م كخط ــر ع ــع ياس ــيس مصن ــم تأس ت
المجــال، فبعــد قيامنــا باســتيراد وبيــع وتوزيــع الخزائــن المقاومــة للحريــق والســرقة 
ــً،  ــه أيض ــوقين ل ــج ومس ــس المنت ــن لنف ــح اآلن مصنعي ــً، نصب ــن 40 عام ــر م ــذ أكث من
ــتقطاب  ــا الس ــة من ــة، ومحاول ــدوى االقتصادي ــن الج ــدر م ــر ق ــق أكب ــي تحقي وبالتال
المأمونــة  الخزائــن  وإنتــاج  بتصميــم  المتعلقــة  التكنولوجيــة  المعرفــة  وتوطيــن 
ــن  ــي، آملي ــن الوقائ ــة لألم ــات الوطني ــن الصناع ــا ضم ــاهمة بمنتجاتن ــك للمس وكذل

ــة. ــواق العالمي ــا لألس ــول منتجاتن لوص

majed@yaserfactory.comجناح رقم
L126
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Alrra  الراء
الحقائــب  وتصنيــع  لتصميــم  محليــة،  تجاريــه  عامــه  الــراء 
العمليــة و المميــزه لتكــون اضافــة فــي عالــم االزيــاء والموضــه.

www.alrra-sa.comجناح رقم
B02
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دلهمس للعطور
مؤسســة دلهمــس التجاريــة هــي مؤسســة رســمية مســجلة فــي وزارة التجــارة 
واالســتثمار فــي الســعودية. موقــع Dlhms.sa أفضــل مــكان لشــراء العطــور 
حيــث نتميــز بالجــودة العاليــة ونســعى مــن خــال منتجــات متجرنــا ان نقــدم لكــم 
افضــل العطــور العالميــة بلمســتنا الخاصــة بحيــث نبحــث عــن أفضــل مكونــات 

ــا. ــى متجرن ــده اال عل ــن تج ــد ل ــع فري ــة بطاب ــور العالمي ــم العط ــج لك ــور وننت العط

www.dlhms.saجناح رقم
H184
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شركة تيته للحلويات
ــعودية.  ــا الس ــعبية مقرن ــات الش ــاج الحلوي ــة إلنت ــركة تيت ش
نعمــل علــى إنتــاج أجــود أنــواع الحلويــات الشــعبية بلمســة 

ــة. عصري

www.titah.saجناح رقم
H86
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شركة كريستال العربية سنوفا
ــي  ــودة ف ــة الج ــات عالي ــة المنظف ــي صناع ــدة ف ــركة رائ ــي ش ه
ــهادات  ــى ش ــة عل ــة , حاصل ــخصية والمنزلي ــة الش ــال العناي مج
ــة  ــا صناع ــع منتجاته ــان جمي ــر ب ــة وتفتخ ــة ومحلي ــودة عالمي ج

ســعودية %100 .

www.crystalarabia.comجناح رقم
F206
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مكيال شركة الجسم اآللي لتقنية المعلومات
ــة  ــة اإللكتروني ــزة األتمت ــر أجه ــي تطوي ــة ف ــعودية متخصص ــركة س ش

والميكانيكيــة، واألنظمــة المدمجــة.

www. mkyal.coجناح رقم
L112
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شركة افالون فارما
أفالون فارما شركة سعودية تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة 

واسعة من العامات التجارية الفريدة في مجال الصحة والجمال وأدوية 
الوصفات العامة. يتمثل المقياس األكبر لنجاحنا في عدد عمائنا المتزايد 

باضطراد في المملكة العربية السعودية و في جميع أنحاء الشرق األوسط 
وخارجه، و الذين يقّدرون منتجاتنا ويعتمدون عليها بشكل يومي. تتماشى 

رؤيتنا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وذلك لكوننا »نفخر بأننا« شركة 
سعودية. يدفعنا الطموح في سعينا لتقديم فوائد ملموسة لعمائنا و 

للمجتمع ككل. نتميز في أفالون فارما بمجموعتنا الواسعة من المنتجات 
الصيدالنية، كما أننا باإلضافة إلى ذلك فقد أنشأنا مجموعة واسعة من 

العامات التجارية االستهاكية الرائدة.

www.avalonpharmaceutical.comجناح رقم
K46
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مؤسسة هند المجاهد للتصميم
نهتــم فــي مجموعــة هنــد المجاهــد بالمعاييــر العــــالية التــي نـــقدمها ونفتخــر 
بتقديــم اعلــى مـــستوى مــن خدمــات التصميــم، نؤمــن بــأن كل تصميــم يمكــن 
أن يكــون لــه حكايــة، وكل اســتدارة تحتــوي علــى منعطــف. نحــن حريصــون 
علــى أولئــك الذيــن يقــدرون طعــم الحيــاة ويســتمتعون بهــا حيــث تجتمــع 
بهجــة وروعــة األماكــن المذهلــة حــول العالــم فــي قالــب واحــد مــن الحقيقــة. ) 
مؤسســة هنــد المجاهــد للتصميــم الداخلــي - مصنــع هنــد المجاهــد للديكــور 

ــجاد ( ــد للس ــد المجاه ــع هن ــاث - مصن واالث

hindalmujahed.vipجناح رقم
F104



88

www.alkawther.comجناح رقم
D166

شركة الكوثر للتصنيع المحدودة
فــي  الميــاه  معالجــة  وخدمــات  لمعــدات  مــزود  كأول   1979 عــام  تأسســت 
المرجــان  لشــركة  تابعــة  شــركة  هــي  الكوثــر  الســعودية.  العربيــة  المملكــة 
القابضــة ، وهــي مجموعــة أعمــال ســعودية رائــدة لهــا أســهم فــي العديــد مــن 
الشــركات الكبــرى العالميــة. يقــع مقرهــا الرئيســي فــي جــدة إلــى جانــب مكاتــب 
فــي الريــاض والخبــر. منــذ البدايــة ، نمــت بشــكل ثابــت لتتحــول إلــى شــركة رائــدة 
ومتكاملــة تماًمــا ومــزود رئيســي لجميــع أنــواع معالجــة الميــاه وحلــول التحكــم 

ــي. البيئ
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www.alsultan-socks.comجناح رقم
J172

مصنع السلطان للجوارب
فــي  للجــوارب  مصنــع  كأول   1984 عــام  للجــوارب  الســلطان  مصنــع  تأســس 
ــن  ــة م ــواع مختلف ــع أن ــي صن ــص ف ــو متخص ــعودية. وه ــة الس ــة العربي المملك
مرضــى  وجــوارب   ، الرســمية  والجــوارب   ، العســكرية  الجــوارب  مثــل  الجــوارب 
ــة. يتعامــل المصنــع مــع جهــات  الســكري ، وجــوارب األطفــال ، والجــوارب الملون
ــاع.  ــعودية ووزارة الدف ــة الس ــوط الجوي ــل الخط ــة مث ــة مختلف ــة وخاص حكومي

.Falcon Socks و   Claw Socks يمتلــك المصنــع شــركتين تابعتيــن همــا
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sarah@steelcasejeraisy.comجناح رقم
D162

ستيلكيس الجريسي
ســتيلكيس الجريســي المحــدودة، تــم تأسيســها فــي 1994 م كمشــروع مشــترك 
أكبــر  مــن  وهــي  األمريكيــة   Steelcase وشــركة  الجريســي  مجموعــة  بيــن 

ــي ــاث المكتب ــع األث ــم لتصني ــي العال ــع ف المصان



91

www.unimed.com.saجناح رقم
G162

الشركة المتحدة للصناعات الطبية المحدودة
الشــركة المتحــدة للصناعــات الطبيــة المحــدودة هــي شــركة ســعودية تنتــج 
لتلبيــة   ، العيــون  وأدوات  والربــاط  الجراحيــة  الخيــوط  مــن  شــاملة  مجموعــة 
الداخــل والخــارج. مــع خبــرة واســعة فــي مجــال  الجراحيــن فــي  احتياجــات 
الرعايــة الصحيــة ، تنتــج UNIMED منتجــات عاليــة الجــودة يمكــن التخلــص منهــا 
ــتمرار  ــرة باس ــات المتغي ــة المتطلب ــركة لتلبي ــعى الش ــي. تس ــص جراح ــكل تخص ل

للجراحــة الحديثــة وإلنتــاج نــوع وأســلوب الخيــوط التــي يحتاجهــا الجراحــون.
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www.zaamkids.comجناح رقم
H02

زام كيدز
ــة  ــي المملك ــت ف ــة ، تأسس ــوارات عائلي ــس وإكسس ــركة ماب ــي ش ــدز ه زام كي
ــر  ــن متج ــت زام م ــزام. نم ــة الل ــل عائل ــن قب ــام 2016 م ــي ع ــعودية ف ــة الس العربي
ــة  ــل عام ــا تحم ــرف أنه ــت ، ويع ــوارات ونجح ــاء واإلكسس ــد لألزي ــي واح الكترون
أزيــاء مريحــة  نقــدم  نحــن   ، اليــوم  وأزيــاء جديــدة.  تجاريــة مشــهورة فاخــرة 
وعصريــة واكسســوارات و أحذيــة لألطفــال. تقــدم زام ســعًرا وجــودة جيــدة 

لألطفــال فــي جميــع الفصــول.
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zamilladders.comجناح رقم
J126

شركة مصنع الزامل للساللم المحدودة
نقــدم لكــم ســالم عاليــة الجــودة مــع أربعيــن عاًمــا مــن الخبرة فــي الســوق المحلية 
ــب ،  ــب الطل ــة حس ــالم المصنوع ــوم والس ــي األلومني ــص ف ــي تتخص ــة ، والت والدولي
ــقف ،  ــى األس ــول إل ــالم الوص ــى ، وس ــالم الممش ــوم ، وس ــات األلمني ــة فتح وأغطي
ــدرة  ــة والق ــعار المعقول ــدة ذات األس ــات الفري ــة المنتج ــات. مجموع ــالم المنص وس
اإلنتاجيــة التــي نقدمهــا هــي األنســب لدخــول أســواق جديــدة هدفنــا الرئيســي هــو 
توريــد وتقديــم منتجاتنــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. مصنعنــا معتمــد كمــورد لجميــع 
المؤسســات الكبيــرة هنــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية مثــل أرامكــو الســعودية 

وســابك والمؤسســات الحكوميــة األخــرى.
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www.zamilplastic.comجناح رقم
H96

شركة الزامل للصناعات البالستيكية
ــي  ــل الت ــة الزام ــار مجموع ــي إط ــتيك ف ــع الباس ــال تصني ــي مج ــرواد ف ــن ال ــن م نح
تأسســت عــام 1980. لقــد نجحنــا فــي تحقيــق نمــو كبيــر ونجــاح منــذ التأســيس ونتيجــة 
ــن  ــد م ــل العدي ــن قب ــز م ــة وجوائ ــات الدولي ــن المؤه ــد م ــى العدي ــا عل ــك حصلن لذل
المنظمــات الدوليــة. مــن خــال ممارســة شــركائنا الدولييــن الذيــن انضمــوا حديًثــا 
العربيــة  المملكــة  فــي  نتوســع  فإننــا   ، إقليمــي  أســاس  علــى  المحليــة  وخبراتنــا 

الســعودية كمركــز رئيســي لــدول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. 
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www.desert-technologies.comجناح رقم
F24

تكنولوجيا الصحراء
تقنيــات الصحــراء )dt( هــي عبــارة عــن منصــة خاصــة ومتكاملــة تماًمــا للطاقــة 
كمطــور  حافــل  ســجل  مــع  الذكيــة  التحتيــة  والبنيــة  الكهروضوئيــة  الشمســية 
للمشــروع ومقــاول EPC والتشــغيل والصيانــة واللوحــة الشمســية الكهروضوئيــة 
ــة  ــدة )المملك ــي ج ــاوات ف ــدرة 110 ميج ــا بق ــال مصنعه ــن خ ــات م ــع المنتج ومصن
ــة  ــية الكهروضوئي ــة الشمس ــول الطاق ــات وحل ــر DT منتج ــعودية(. توف ــة الس العربي
للعمــاء التجارييــن والصناعييــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة والحكومــة. تشــمل 
مجموعــة منتجــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة لشــركة dt األنظمــة المتصلــة 
بالشــبكة وخارجهــا وأنظمــة تخزيــن البطاريــات والحلــول الهجينــة وأضــواء الشــوارع 
الشمســية وأنظمــة ومجموعــات الطاقــة الشمســية المنزليــة وأنظمــة البنيــة التحتيــة 

ــية. ــة الشمس ــوق الطاق ــل لس ــف الكام ــة الطي ــة لتغطي ــات الكهربائي للمركب
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www.rawabielectric.comجناح رقم
F192

شركة روابي للكهرباء
شــركة روابــي للكهربــاء، إحــدى شــركات مجموعــة روابــي القابضــة، تعتبــر واحــدة مــن 
ــي  ــة ف ــة واألتمت ــول الطاق ــر حل ــع وتوفي ــال التصني ــي مج ــدة ف ــركات الرائ ــم الش أه
المملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي لمختلــف القطاعــات 

منــذ عــام 1982 .
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www.sapin.com.saجناح رقم
D146

سابين
صناعــة التغليــف فــي المملكــة العربيــة الســعودية )SAPIN( هــي شــركة رائــدة 
فــي مجــال توريــد العبــوات المعدنيــة والباســتيكية لألغذيــة والطــاء والصناعــة 
واأليروســول. نمــت SAPIN لتصبــح المــورد المختــار للشــركات الوطنيــة والعالميــة 
ــة  ــارات العربي ــعودية واإلم ــة الس ــة العربي ــاء المملك ــع أنح ــي جمي ــق ف ــر 4 مراف وتدي

المتحــدة.  
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Signify Saudi Arabia - Philips SLC
نحــن Signify الســعودية ، ســابًقا شــركة Philips Lighting ، مصنــع محلــي لتركيبــات اإلضاءة 
الكهربائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ أربعــة عقــود. نحــن متخصصــون فــي إنتــاج 
ــي  ــة الت ــة والخارجي ــات الداخلي ــع التطبيق ــتدامة لجمي ــة و LED مس ــاءة LED متصل ــول إض حل
ــة  ــات المصنوع ــع المنتج ــن أن جمي ــن نضم ــون. نح ــات الكرب ــن انبعاث ــل م ــة وتقل ــر الطاق توف
تتوافــق مــع لوائــح SASO وجاهــزة لظــروف الطقــس المحليــة. نحــن نتماشــى مــع رؤيــة 2030 
ــي  ــا ف ــريًكا وطنًي ــا ش ــراء وكونن ــات الخض ــاج المنتج ــة وإنت ــب المحلي ــز المواه ــال تعزي ــن خ م

جعــل المملكــة العربيــة الســعودية خاليــة مــن الكربــون.

www.slc.philips.comجناح رقم
G86
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شركة االعمدة الحديثة المحدودة
ــرؤ  ــون ونج ــباب جريئ ــن ش ــووي. نح ــا الن ــي حمضن ــول ف ــرة ، الفض ــا المبتك ــزود للتكنولوجي كم
ــة  ــر ذكاًء وصديق ــول أكث ــن حل ــث ع ــل البح ــكار. نواص ــداع واالبت ــدود اإلب ــع ح ــدي ودف ــى التح عل
للبيئــة لرفــع تأثيرنــا االجتماعــي ومســاعدة الحكومــة والقطــاع الخــاص علــى االلتــزام بمســتقبل 
أكثــر خضــرة. هدفنــا هــو أن نصبــح عامــًا رئيســيً فــي قيــادة التحــول األخضــر فــي منطقــة 
ــر ونشــر  دول مجلــس التعــاون الخليجــي. نحــن نعمــل بشــكل وثيــق مــع قــادة الصناعــة لتطوي
ــة  ــي المملك ــات ف ــدث التقني ــم أح ــى تأمي ــون عل ــا حريص ــا أنن ــول. كم ــم والحل ــدث المفاهي أح
العربيــة الســعودية مــن خــال إنشــاء المصانــع وخطــوط التجميــع لمنتجاتنــا وحلولنــا المختلفــة. 
الصناعــات التاليــة هــي جــزء مــن مجموعــة شــركات الراجحــي ، حيــث حصلنــا علــى تقاربنــا وحبنــا 
ــتدامة  ــول مس ــم وحل ــم مفاهي ــون بتقدي ــن ملتزم ــة ، نح ــامنا الثاث ــر أقس ــي. عب ــاج الصناع لإلنت

مــن أجــل مســتقبل أكثــر خضــرة.

www.alaamedah.com.saجناح رقم
H92



100

www.alkhazar.comجناح رقم
G156

شركة مصنع بحر الخزر لألسماك
ــة  ــي المنطق ــع ف ــتورد يق ــة ومس ــوالت البحري ــد للمأك ــع رائ ــو مصن ــماك ه ــزار لألس ــع الخ مصن
الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية ، بالقــرب مــن ســوق القطيــف لألســماك ، أكبــر مــوارد 
المــواد الخــام فــي الشــرق األوســط. وضــع المصنــع أعلــى معاييــر الجــودة بيــن صناعــة المأكــوالت 
ــة  ــة عالي ــوالت البحري ــر المأك ــا بتوفي ــا والتزامه ــزر بريادته ــتهرت الخ ــة. اش ــي المملك ــة ف البحري

الجــودة ، وقــد حصلــت علــى اعتــراف فــي الســوق الوطنيــة والدوليــة.
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www.sachlo.comجناح رقم
82-A

المصنع السعودي للكلور والقلويات
تــم تجســيد فكــرة وحــدة تصنيــع الكلــور والقلويــات الرائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

فــي عــام 2011 لشــركة SACHLO ، مــع تصنيــع المنتجــات التاليــة فــي المنشــأة:
1. سائل الصودا الكاوية )%50-20(
2. رقائق الصودا الكاوية )%98.4(

3. الكلور السائل %99
4 - حمض الهيدروكلوريك )%32-31(

5. هيبوكلوريت الصوديوم )%13-10(
إلنشاء خطوة قوية في سوق الكلور القلوي ، قررت SACHLO ذلك

توسيع طاقتها اإلنتاجية السنوية من الصودا الكاوية من 19800 د
39600DMT ، مع إضافة خط إنتاج جديد من كلوريد الكالسيوم سنوًيا

الطاقة اإلنتاجية 50،000 طن متري.
1. رقائق كلوريد الكالسيوم )%77(

2 - آللئ كلوريد الكالسيوم )%94(
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www.bahra-electric.comجناح رقم
H62

شركة بحرة للكهرباء
المملكــة  فــي  الرائــدة  الشــركات  إحــدى   ، للكهربــاء  بحــرة  نحــن 
ــة  ــا المصنع ــة لمنتجاتن ــمعة طيب ــي س ــي نبن ــعودية الت ــة الس العربي
المنتجــات  إلــى  باإلضافــة  الجــودة  مــن األســاك والكابــات عاليــة 
الكهربائيــة األخــرى مثــل المحــوالت ، وخطــوط الحافــات ، ونظــام 

... والصواعــق  التأريــض  ونظــام   ، الكابــات  إدارة 
)شــركة بحــرة للكهربــاء مدرجــة ضمــن أفضــل 100 شــركة األســرع نمــًوا 
ــو  ــز النم ــادرة جوائ ــال مب ــن خ ــعودية م ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
الســريع الســعودية ، واحتلــت المرتبــة 48 كأكبــر مصنــع للكابــات 

ــم( ــتوى العال ــى مس عل
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www.bindajam.comجناح رقم
F156

حديد بن دعجم
فــي عــام 2016 ، كانــت بدايــة بــن دعجــم للحديــد كياًنــا صناعًيــا متكامــًلا ، وثقــًلا جديــًدا للصناعــات 
شــركات  كبــرى  مــن  كواحــدة  والمنطقــة.   ، الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الحديديــة 
مجموعــة ســعد حســين بــن دعجــم. يســتمد قوتــه مــن خبــرة المجموعــة التــي تزيــد عــن 
خمســة وثاثيــن عاًمــا فــي مختلــف المجــاالت ، بمــا فــي ذلــك النقــل والعقــارات والمقــاوالت. أخــذ 

ــع.  ــل المصن ــاس لتكام ــه كأس ــوع خدمات ــاره وتن انتش
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www.coca-cola.saجناح رقم
E72

شركة تعبئة كوكاكوال السعودية
ــرق  ــعودية والش ــة الس ــة العربي ــى المملك ــوال إل ــوكا ك ــركة ك ــم ش ــد تقدي ــام 1988 ، أعي ــي ع ف
ــة  ــركة تعبئ ــاء ش ــم إنش ــام 1993 ، ت ــي ع ــترك ف ــروع مش ــي مش ــق ف ــت الح ــي وق ــط ، وف األوس
كوكاكــوال فــي المملكــة العربيــة الســعودية )CCBCSA(. تقــوم بتصنيــع مجموعــة متنوعــة 
مــن العامــات التجاريــة للمشــروبات بمــا فــي ذلــك Coca-Cola و Fanta و Sprite والمزيــد فــي 

منشــأة علــى أحــدث طــراز داخــل الدولــة.
تشــمل المجموعــة الواســعة مــن أحجــام الزجاجــات وأنواعهــا وعبواتهــا الُمنتجــة والمعبــأة فــي 
المملكــة العلــب والزجاجــات والزجاجــات الفرديــة والعائليــة. كمــا تقــوم بتشــغيل وإدارة نظــام 
ــي  ــتراتيجية ف ــع اس ــي مواق ــع ف ــددة تق ــات متع ــتودعات مبيع ــع مس ــاق م ــع النط ــع واس توزي

جميــع أنحــاء المملكــة.
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www.aahandmades.comجناح رقم
G24

A&A Handmades
احنــا فريــق  A&AHandmades ابتكرونــا بنتيــن ســعوديات ورثــوا حبهــم للخياطــة مــن 
أمهاتهــم وجداتهــم , فقــرروا يصنعوننــا بأنفســهم يعنــي100% منتــج ســعودي , احنــا 
حلــول لمشــاكل ممكــن تواجهــك فــي حياتــك ونخــدم الشــباب والبنــات بنفــس الوقــت , 

مناســبين كهدايــا لموظفيــن الشــركات أو مناســباتكم المختلفــة, اســتمتع بإقتنائنــا!
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www.vivi-water.comجناح رقم
J134

مياه ياسمين للمياه والمشروبات
الميــاه المعبــأة فــي زجاجــات مــن اآلبــار الجوفيــة النقيــة والعميقــة ، وبعيــدة عــن مصــادر التلــوث ، 
وال توجــد ميــاه مخزنــة فــي العمليــة لذلــك ال يتــم اســتخدام الكلــور. يتــم معالجــة الميــاه بأعلــى 

تقنيــة لمعالجــة الميــاه فــي العالــم ، ممــا يجعلهــا فريــدة مــن نوعهــا فــي الشــرق األوســط.
الميــاه المعبــأة فــي زجاجــات مــن اآلبــار الجوفيــة النقيــة والعميقــة ، وبعيــدة عــن مصــادر التلــوث  

وال توجــد ميــاه مخزنــة فــي العمليــة لذلــك ال يتــم اســتخدام الكلــور.
ــن  ــدة م ــا فري ــا يجعله ــم ، مم ــي العال ــاه ف ــة المي ــة لمعالج ــى تقني ــاه بأعل ــة المي ــم معالج يت

ــط. ــرق األوس ــي الش ــا ف نوعه
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www.almothalath.meجناح رقم
L146

مصنع عمير لألنابيب
تأســس مصنــع العميــر لألنابيــب عــام 2001 ، حيــث ينتــج األثــاث التعليمــي وفًقــا للمواصفــات 
العالميــة ومطابًقــا لمتطلبــات وزارة التربيــة والتعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، وذلــك 
باســتخدام أفضــل الخامــات المقدمــة مــن شــركة ســابك والحديــد والمصانــع المحليــة األخــرى. 
وهــذا يجعــل نســبة اســتخدام المــواد المحليــة أكثــر مــن 90%. منتجاتنــا الرئيســية هــي أثــاث ريــاض 
ــة.  ــية بالجامع ــول الدراس ــاث الفص ــتويات وأث ــع المس ــية لجمي ــول الدراس ــاث الفص ــال وأث األطف
تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة فــي المتوســط 1000 مقعــد مدرســي يومًيــا مــن جميــع األحجــام واألنــواع.
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www.eng.iplast.comجناح رقم
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.I Plast Saudi LLC
- صناعة البوليمر بدول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى حوالي 12 مليون طبلية / السنة. 

 ُتفقد 500.000 من األشجار الكاملة النمو سنوًيا لتغطية هذه االحتياجات
- تزداد إزالة الغابات سوًءا وتعتبر الطبليات الباستيكية هي أفضل بديل

خاصة عندما يتم إنتاجها محلًيا من البوليمرات المعاد تدويرها.
-ال يتطلب انتاج وتنفيذ األلواح الخشبية أي تكلفة إضافية.

- يمكن دائًما بيع الطبلية الباستيكية المسخدمة كخردة ألي معيد تدوير.
- الطبلية الباستيكية هو خيار مثالي بداًل من الخيارات المستوردة.
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www.dynamicoiltools.comجناح رقم
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شركة مصنع معدات النفط الديناميكية
الشــركة الديناميكيــة لتصنيــع أدوات الزيــت هــي اســتثمار ســعودي %100 
ــي  ــل المصاف ــودة مث ــة الج ــات عالي ــع المنتج ــم وتصني ــى تصمي ــز عل يرك
ــط  ــاج النف ــات وإنت ــة العملي ــي صناع ــع ف ــاق واس ــى نط ــتخدم عل ــي تس الت
والغــاز والميــاه. بــكل فخــر قمنــا مؤخــًرا بإضافــة الشــعار )صنــع فــي 
المحتــوى  لزيــادة  القطاعــات  مــن  العديــد  مــع  ونعمــل  الســعودية( 

المحلــي.
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جناح رقم
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شركة الجزيرة
 لألجهزة المنزلية

khaled.basiony@aljazierah.comsaudi.ibrahimalqurashi.com

جناح رقم
K26

شركة عبدالعزيز 
إبراهيم القرشي للتجارة

C   = 10
M  = 25
Y   = 100
K   = 0

C   = 0
M  = 10
Y   = 50
K   = 0

C   = 25 
M  = 40
Y   = 100
K   = 10

GRADIENT

Corporate identity color scheme 

www.nassli-led.com.sa

مصنع نسلي 
للصناعات الكهربائية

جناح رقم
F22




