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المشاركين

في ملتقى ومعرض ريادة األعمال
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ٕان كانــت المملكــة العربيــة الســعودية قــد حباهــا اهلل عــز وجــل
فــان ٔاثمــن ثروتهــا بحــق هــي :مواردهــا البشــرية,
بثــروة النفــطٕ ,
ويشــكل الشــباب الطاقــة والحيويــة التــي ال تنضــب والشــخصية
الرياديــة الموروثــة لمعظــم أفــراد هــذه الشــريحة الهامــة.

رؤية الملتقى

فعاليات الملتقى

أ ن يكون الملتقى والمعرض الرائد في تنمية شباب وشابات األعمال

عدد العارضين

في المنطقة.

موسسة وشركة لشباب وشابات األعمال بالمنطقة
أكثر من ٔ 250
الشرقية.

رسالة الملتقى
ٕاتاحة الفرصة للمجتمع االقتصادي والشركات الكبرى ورجال األعمال

شريحة العارضين

للتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب والشابات و دعمها

• شباب األعمال من محافظات المنطقة الشرقية المختلفة الذين

وخارجيا
داخليا
موهلة للمنافسة
ً
ً
لهدف ٕايجاد منشآ ت ٔ

تتراوح أعمارهم من  20إلى  40عاما.

ٔاهداف الملتقى

الموسسات والشركات القائمة التي يملكها أ و يديرها شباب
•
ٔ

• ترويج منتجات وخدمات الشباب والشابات للمستهلك والمستثمر.

األعمال.

• تثقيف شباب وشابات األعمال من خالل األنشطة المختلفة التي

• صناديق التمويل والجهات الداعمة لمشاريع شباب األعمال

سوف يتم تقديمها في المعرض.

بالمملكة.

• حث الشباب والشابات على طرح أ فكارهم وأخذ زمام المبادرة فيها.

اختيار العارضين

• عرض بعض التجارب الشابة الناجحة لالستفادة منها.

تم إنشاء موقع إلكتروني للملتقى يقوم المشاركون من خالله
بالتسجيل وتعبئة كامل بياناتهم وبعد ذلك يتم فرز األسماء واختيار

• التعرف على ماتقدمه الجهات الممولة لدعم مشاريع الشباب

العارضين من قبل الفريق المختص للمعرض.

والشابات.

1
02/11/2019 3:12 AM

���� ���������.indd 1

كلمة رئيس مجلس
إدارة غرفة الشرقية
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وقود المرحلة ،،
يعتبـر الشباب قاعدة تغييـر المجتمعات ،وذلك بما يمتلكونه من
قدرات وطموح دائم نحو التغييـر ،فهم وقود المرحلة ،وفخر
وضامن ُمستقبلها ،والقادرون على تحقيق الرؤى والخطط
بالدنا،
ُ
االستراتيجية واستيعاب كل ما هو جديد.
كبيـرا بالشباب والشابات ،وعملت
اهتماما
وقد أولت غرفة الشرقية
ً
ً
على تأصيل ثقافة العمل الحر لديهم ،وعمدت إلى تحفيـزهم بأن
يكونوا منُ تجين للوظائف دون انتظارها ،وشجعتهم على خوض غمار
ومنظمة ،تجسدت
العمل االقتصادي ،وأوجدت لهما إطارات جامعة ُ
في مجلسي (شباب وشابات األعمال) ،ترصد خبـراتهم وأفكارهم،
وتدعم ترجمتها إلى مشروعات ناجحة تُ ضيف إلى االقتصاد الوطني.
وما ملتقى ومعرض ريادة األعمال (راد) ،الذي تُ نظمه الغرفة في
أفكار ويقدمونه من
نُ سـخته السادسة ،وما يطرحه الشاب فيه من
ٍ

إشراقا
تأكيدا بأن أبنائنا قادرون على صناعة ُمستقبل أكثـر
خبـرات ،إال
ً
ٍ
ً
لهذا الوطن المعطاء.
وال يسعني هنا ،إال أن ُأقدم ّ
السمو
عظيم الشكر والتقدير لصاحب
ّ
الملكي األميـر «سعود بن نايف بن عبدالعزيز» ،أميـر المنطقة
السمو الملكي األميـر« ،أحمد بن فهد بن
الشرقية ،ونائبه صاحب
ّ
سلمان» ،على حرصهما بمؤازرة كافة نشاطات الغرفة ،وأخص بالذكر
دعمهم لملتقى ومعرض ريادة األعمال (راد) ،الذي أدعو من منصته

رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية
عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي

جميعا
شبابنا إلى االستمرار في تقديم كل ما هو جديد ،آملين أن نسير
ً
إلى األفضل ،وأن نُ سهم في رفعة وطننا الغالي.
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كلمة األمين العام
لغرفة الشرقية
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العنصر الشبابي ،،
إن انطالق ملتقى ومعرض ريادة األعمال (راد) للمرة السادسة على
التوالي ،وما يحمله من رؤية ورسالة مفادها تحفيـز شباب وشابات
تأكيدا
المنطقة على االبتكار وطرح األفكار غيـر التقليدية ،إنما يأتي
ً
على استمرارية الغرفة في دعم العنصر الشبابي ،الذي اعتبرته
رؤية2030م أحد أبرز مكامن القوة التـي تمتلكها المملكة؛ إذ ُيتيح
المعرض للمجتمع االقتصادي التعرف على ما ُيقدمه أبنائنا الشباب
والشابات ( ..فكما هو فرصة للتـرويج لمنتجاتهم ،هو كذلك فرصة
لالطالع على التجارب الناجحة وطرح وتداول األفكار الجديدة).
وإنه مع التغيـرات االقتصادية الجديدة التـي تشهدها البالد ،نستطيع
القول( :أن لدينا شريحة كبيـرة من شباب وشابات األعمال الطموحين
والمتميزين ،الذين اقتنعوا بخوض تجربة العمل الحر ،وأصبحوا على قدر
تحمل المسؤولية ،وأخذوا بزمام المبادرة في العمل االقتصادي).
لسمو أميـر المنطقة
وفي هذه المناسبة ،أتقدم ببالغ الشكر والتقدير
ّ
وسمو نائبه ولإلخوة واألخوات في مجلسي شباب وشابات
الشرقية
ّ
األعمال ،على دورهم في شيوع ثقافة العمل الحر بين شباب
المنطقة ،والشكر إلى كل الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات
وأخيرا إلى شباب
القطاع الخاص الداعمة والراعية لهذا المعرض،
ً
مشرفا تفخر بهم المنطقة
نموذجا
قدموا
ً
ً
وشابات األعمال الذين ّ
والمملكة.

أمين عام غرفة الشرقية
عبدالرحمن بن عبد اهلل الوابل
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كلمة رئيس مجلس
شباب أعمال الشرقية
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اإلرادة والريادة ،،
ونحن في إطار تنفيذ رؤية المستقبل ،وتقف بجوارنا إرادة وطنية تثق
لزاما علينا كشباب أعمال
في قدراتنا وتعول على أدوارنا الكثيـر  ،أصبح ً
أن نكون على قدر هذه الثقة ،وأن نسعى جاهدين لتقديم الطروحات
ّ
يحملنا -
واألفكار الجديدة؛ فال يتصور تنمية بدون حضورنا ،وهو ما
نحن الشباب  -مسؤولية كبيـرة في رفد بالدنا بالمشاريع المتميزة،
فاآلفاق واسعة والنتائج موفقة  -بإذن اهلل تعالى.-
ويأتي ملتقى ومعرض ريادة األعمال (راد) ،كأحد المسارات الداعمة
لمشاركة الشباب في ركب مسيرة التنمية ،وذلك بتسليطه الضوء
ثم رصدها
على إبداعات الشباب وابتكاراته االقتصادية ،ومن ّ
وتطويرها برفع مستوى أدائها لخدمة االقتصاد والمجتمع.
وإننا أمام هذه اآلفاق االقتصادية ،والطروحات الجديدة ،التي تتبناها
حكومتنا الرشيدة ،ما على الشباب اليوم إال االنطالق نحو المزيد من
العطاء والمشاركة.
وال يسعني نيابة عن نفسي ،وجميع إخواني في مجلس شباب
سمو
أعمال الشرقية ،سوى تقديم خالص الشكر والتقدير لكل من
ّ
وسمو نائبه ،على تشجيعهم لنا كشباب أعمال،
أميـر المنطقة الشرقية
ّ
وفقا لروائهم الثاقبة ،والشكر موصول لمجلس إدارة غرفة
يعمل
ً
الشرقية وأمانتها العامة على حسن الرعاية واالهتمام ،آملين النجاح
لهذه النسخة الجديدة من معرض شباب وشابات األعمال ،متطلعين

رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية
عبداهلل بن فيصل البريكان

ألن نرى مشروعات جديدة تأخذ مكانتها في االقتصاد الوطني.
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كلمة رئيسة مجلس
شابات أعمال الشرقية
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اإلبداع والتميز ،،
فرصة ثمينة ،سواء من ناحية
ُيعد ملتقى ومعرض ريادة األعمال (راد)
ً
طرح شباب وشابات األعمال لمنتجاتهم وإبداعاتهم أمام المجتمع
االقتصادي في المنطقة والمملكة ،أو من ناحية تأكيد دورهم في
خدمة االقتصاد الوطني ،فهو بوابة واسعة ُيقدم من خالله الشباب
إبداعات اقتصادية ( ..فالشابات
بخاصة شابات األعمال ما يختـزن من
ٍ
ّ
ّ
وتمتلكن
تحملن بداخلهن خزائن من اإلبداع واالبتكار،
السعوديات
مواهب وطاقات تُ مكنهن من الحصول على الفرص المناسبة لبناء
مستقبلهن واإلسهام في تنمية الوطن)؛ وإذا كان المعرضُ ،يقدم
أيضا
منتجات وإبداعات شباب وشابات أعمال المنطقة؛ فإنه يؤكد ً
بأن ثقافة اإلنتاج والعمل الحر ،قد أخذت موضعها ،وبات العمل الحر
مالذا للعديد من الشباب والشابات الستخراج طاقاتهم واستكشاف
ً
مواهبهم.
سمو أميـر
وإننا باسم مجلس شابات أعمال الشرقية ،نثمن دعم
ّ
وسمو نائبه ،لكل ما من شأنه تدعيم المرأة في العمل
المنطقة
ّ
االقتصادي ،كما نُ ثمن لكل من مجلس إدارة غرفة الشرقية وأمانتها
العامة ومركز سيدات األعمال بالغرفة دورهم المتواصل في تحفيـز
المرأة للمشاركة في النشاطات االقتصادية ،ونأمل بأن يتـزين
معرض العام بمشاركة نسائية متميزة ،ونجد فيه المزيد من النجاحات
المتواصلة.

رئيسة مجلس شابات أعمال الشرقية
نجالء بنت حمد العبدالقادر
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قائمة
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رقم الجناحE138 /

مؤسسة شبكة األعمال التسويقية التجارية
قمرة باختصار ترتقي بثقافة ومهارة أدبيات العمل
ً
وتعامل لتعزز ثقة المرأة وترفع من طموحاتها.
مظهرا
ً
أتكيت العمل مهارة للتميز وليس للكمالية ،وطريقك
لآلداء القيادي المؤثر.

0547712444
sales@qamrah.com
www.qamrah.com

رقم الجناحE115 /

وكالة خارج اإلطار للدعاية واإلعالن
وكالة آوت فريم هي شركة إبداعية متخصصة
في مجال بناء وتطوير العالمات التجارية والهويات
البصرية ،باإلضافة إلى تصميم وتنفيذ الحمالت
التسويقية.
كما نقوم ببناء خطة إدارة حسابات الشركات في
مواقع التواصل االجتماعي وتنفيذ جميع األعمال
اإلبداعية المتعلقة بها.

0552880034
0583399997
0138325888
info@out-frame.com
www.out-frame.com

رقم الجناحE16 /

مركز األمير نايف للعالج الطبيعي لألطفال
أول مركز مؤسسة متخصصة في مجال التأهيل
الطبي لألطفال في المنطقة الشرقية ،تم تأسيس
المركز بداية عام  2016في مدينة الدمام لينتقل
عام  2018إلى مدينة الظهران بضعف الطاقة
االستيعابية وليخدم أكبر عدد من األطفال.
يقدم المركز حلول وخدمات ذات تقنية عالية
وبأحدث األساليب العالجية لتأهيل األطفال من
ذوي االحتياجات الخاصة ،غير غافلين عن التركيز على
المفهوم العالمي الجديد في التأهيل المجتمعي،
ليصبح المركز جزءاً متناغماً من أسلوب حياة الطفل
وأسرته .

0548370818
920001794
dhuha@thepnpc.com
thepnpc.net
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رقم الجناحE76 /

مؤسسة فلك التفاعلية لتقنية المعلومات
تقنيات عرض ذكية لزيادة فاعلية المنشأت ومبيعات
األعمال.

0594593001
@engineersalah7
gmail.com
www.
falakinteractive.com

رقم الجناحE3 /

نشق للعطور التجارية
دار تصميم عطور متخصصه على يد المصممة نوف
القحطاني أول مصممة عطور شابة بروح عربية
معتمدة على القوة
مطعمة بلمسة فرنسية
شرقية
ً
ً
العملية كونها خريجة بكالوريوس كيمياء ومتدربة
في معاهد فرنسية للعطور ،حاصلة على جائزة
المنظمة العربية العالمية للعطور عن عطر البودر،
وأول محكمة عطور سعودية في المنظمة.
دار نشق للعطور اآلن تظهر بحلتها الجديدة وبعطور
متنوعة النكهات تالمس جميع رغباتكم وتضفي
أللقكم ألقاً وأناقة.

الرشيد والمسيند للمحاماة واالستشارات القانونية
شركة الرشيد والمسيند ( محامون ومستشارون
قانونيون ) ،شركة مهنية متخصصة لديها رخصة
مزاولة العمل في مجال المحاماة واالستشارات
القانونية ،وهي من الشركات التي تعمل في
مجال تقديم المعلومات والخدمات القانونية بشكل
احترافي ،وتغطي خدماتنا كافة المناطق الجغرافية
للملكة العربية السعودية.
حصلت الشركة على عدد من الجوائز من أبرزها جائزة
غازي القصيبي ألفضل منشأة للخدمات القانونية،
وتم تكريمها من قبل هيئة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة وغرفة الشرقية.

0554815105
info@nshq.sa
WWW.NSHQ.SA

رقم الجناحE14 /
0555799909
0138411961
sulaiman@rmlfco.com
WWW.rmlfco.com
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رقم الجناحE6 /

SAJAS
أول عالمة تجارية سعودية فاخرة بمعايير عالمية,
تشمل مجوهرات ،حقائب وأزياء .قامت بتأسيس
عالمتها التجارية  SAJASمنذ عام .2003

0566063800
SAJAS.SA@hotmail.com

شركة مسار اللياقة المحدودة (ستوديو )55
نادي ستوديو  55يقدم مفهومه الجديد للياقة
البدنية النسائية اآلن في مدينتي الخبر وجدة حيث
يوفر خيارات متنوعة من الحصص الرياضية المعتمدة
والمقدمة بمعايير عالمية من قبل مدربات بمؤهالت
عالية في جو من الحيوية واإلحتراف.
من اختصاصنا الحصص الجماعية على الدراجة
الهوائية الثابتة (سبننغ) في جو مميز وحماسي.
لنا الفخر أن نقول أن فاطمة باطوق هي أسست
النادي وهي من أولى النساء السعوديات كمدربة
رياضية كافحت وساهمت في الحصول على تراخيص
للنوادي النسائية ليس لها فقط بل لكل النساء في
هذا المجال.

رقم الجناحE1 /
0508443358
@fatima
fitstudio55.com
www.fitstudio55.com

رقم الجناحE67 /

مؤسسة رؤى سعود صابر للحلويات
نحن مصنع لصنع الشوكوالتة ،بأيدي سعودية
نسائية ،نعمل على تصنيع شوكوالتة عالمية بنكهات
عربية سعودية.

0547776699
Info@missfionkah.com
www.missfionkah.com
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رقم الجناحE62 /

إتقان واختيار
ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭاﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ واﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ.

0558466776
0138822570
per.1choice@gmail.com
www.pre_choice.com

رقم الجناحE2 /

مؤسسة مشاعل الباعود
هي عالمة تجارية سعودية جديدة إلى حد ما بدأت
في أوائل عام .2016
خالل السنوات الماضية اكتسبنا احترام عمالئنا
المهمين.
تصنع سلعنا الجلدية من أغلى أنواع الجلود الفخمة
كجلد التمساح والنعام والثعبان.

0535710000
torches.sa@gmail.com

Scanned with CamScanner

رقم الجناحE21 /

شركة حاضنة حلول لالستشارات اإلدارية
حاضنة حلول لتطوير األعمال منشأة متخصصة في
مجال ريادة األعمال تسهم في تحقيق نهضة شاملة
لتوفير الفرص للشباب السعودي وتأهيلهم ليكونو
قادرين على اإلسهام في بناء المملكة العربية
السعودية من خالل نخبة من المستشارين ذوي
الكفاءات العالية.
تعمل الحاضنة على تطوير أفكار الشباب السعودي
لتحويلها إلى مشاريع استثمارية ذات جدوى
اقتصادية وتطوير وبناء المشاريع المميزة وتأهيل
أصحاب األفكار الريادية في شتى المجاالت تعزيزاً
ألهدافها في تطوير وتنمية شباب األعمال بما
يتالءم مع رؤية المملكة 2030م.

0509691291
0138333742
@hololincubator
gmail.com
www.
hololincubator.com
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رقم الجناحE137 /

مكتب عبر الشرق للترجمة
C: 0
M: 30.2
Y: 80
K: 20

C: 100
M: 90.2
Y: 0
K: 20

مكتب عبر الشرق للترجمة واالستشارات – بالتعاون
مع شركة طالل أبو غزالة للترجمة والنشر والتوزيع –
هو مكتب حاصل على شهادة الجودة
.ISO 9001:2015
يعد المكتب من أفضل مكاتب الترجمة المعتمدة
في المملكة ،ووجهة للكثير من الكيانات المرموقة
داخل المملكة وخارجها.
متخصصون في تقديم كافة خدمات الترجمة
المعتمدة للشركات والمؤسسات والجهات
الحكومية.

0565000333
0138350909
info@translation.sa
www.translation.sa

رقم الجناحE29 /

مؤسسة أركان ميديا للتجارة
• دروع تذكارية.
• خدمات قص الليزر.
• دعاية و إعالن.

0138300060
@mohammed
arkanmedia.com.sa
www.
arkanmedia.com.sa

رقم الجناحE20 /

شركة المكتب المؤثث التجارية المحدودة
ذي أوفيس من مراكز األعمال المتكاملة التي توفر
خدمة المكاتب المجهزة بالكامل في الرياض وجدة
والدمام ودبي.
نحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات ومرافق
الدعم مع تقديم حلول مكتبية كاملة بمساحات
مناسبة.
مركز أعمال ذي أوفيس مزود بأثاث وتصاميم عصرية،
منطقة استقبال عامة ،عقود مرنة قابلة للتغيير،
عقود مرنة بدءاً من شهر واحد.

0566085599
0138077555
ams@theoffice-int.com
theoffice-int.com
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مصنع إبراهيم حسن عجيمي للمنتجات المطاطية
يقوم مصنع إبراهيم حسن عجيمي للمنتجات
المطاطية بصناعة ( الربر المطاطي) الخاص بشبابيك
األلمنيوم بمقاسات مختلفة تبداء من 1.5ملم
إلى  8ملم بألوان مختلفة ،كما يقوم بصناعة ربل
األبواب األلمنيوم وتسمى السرايا وله عدة أشكال
ومقاسات.
وبداء العمل بإخراج أشكال جديدة على حسب رغبة
العميل مثل ربل األبواب الخشبية بمقاسات وألوان
مختلفة وربل أبواب الحديد ودعسات الدرج الرخام
وأنواع أخرى ألكثر من  120شكل يتم تصنيعه ألكبر
الشركات.

مؤسسة الحدث األقوى لتنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية
نحن فريق عمل نعشق التحديات ودائما تواجدنا في
الفعاليات له أثر ملموس ,نعمل بشغف ونحقق
الهدف ونسعى إلى الكمال دون ملل ،نضع األفكار
ونصمم المتطلبات ونصنع المجسمات والمعارض
والمسارح ونورد اآلليات وأنظمة اإلنارة والصوتيات
باإلضافة إلى الشاشات العمالقة ونمكن الهواة
والمحترفين من أداء عروضهم وإبداعاتهم .كما أننا
نوفر فريق عمل متمرس في التنظيم وإدارة الحشود
ونوثق المشاريع بأحدث التقنيات الفنية لنقل صورة
مشرفة تعكس الجهود المبذولة والفنون المتنوعة.
نعمل في منظومة إنتاج تجعل من الترفيه صناعة
ومن الفعاليات لوحات جمالية.

رقم الجناحE18 /

0502568393
@brhoom1399
hotmail.com

رقم الجناحE19 /
0504376733
0138901462
info@climaxev.com
climaxev.com

رقم الجناحE121 /

أنتكة للتصميم
استديو تصميم إبداعي نقدم حلول تصميم داخلي
ومعماري لألفراد والمنشآت.

0500880172
@maram.mokhtar
gmail.com
antakah.com
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رقم الجناحE42 /

رؤى للترفيه
تعمل « رؤى للترفيه» على تنفيذ مشاريع الترفيه
والمناسبات وتقديم فعاليات مؤتمرات ومعارض
متنوعة تواكب أحدث التقنيات بأعلى مستوى من
إبتداء من صناعة األفكار
الجودة في صناعة الترفيه
ً
ً
وصوال لتقديم الخدمات
وتصميم الحدث بشكل كامل
اللوجستية والتشغيلية من بناء المسارح والمعارض
وتوريد أنظمة اإلنارة والصوت وتجهيز الفعاليات
وصناعة المحتوى واإلشراف على التشغيل.

0504980762
0138997899
info@roaa.tv
www.roaa.tv

رقم الجناحE75 /

شركة تطبيق ديل العقارية
هو تطبيق عقاري يهدف إلى رفع كفاءة التواصل
بين أطراف السوق العقاري وذلك من خالل منصة
وتطبيق إلكتروني يتقدم فيها الباحث عن العقار
بطلب عقاري يحتوي على السمات العامة للوحدة
العقارية التي يبحث عنها مثل :نوع الوحدة -
الموقع  -المساحة  -السعر ،يتم إرسال الطلب لجميع
العقاريين المسجلين مسبقا في قاعدة بيانات تطبيق
ديل بناء على المنطقة الجغرافية التي يعملون فيها
ونوع العقارات التي يسوقونها  ،يستقبل العقاري
الطلب ويتفاعل معه إذا كان يملك عروض عقارية
تناسب الطلب وذلك عن طريق التواصل المباشر من
خالل التطبيق.

0506839456
smw@dealapp.sa
www.Dealapp.sa

رقم الجناحE118 /

مؤسسة النظام األول التجارية
شركة مختصه في توريد مواد تشطيبات المشاريع
من مواد تكسية الجدران واألرضيات والعوازل بجميع
أنواعها.

0569444664
Construction Materials & Solution

info@firstsystem.sa
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مؤسسة مرسم اإلتقان ألعمال الديكور ETQAN STUDIO -

ETQAN STUDIO
ﺇﺗﻘﺎﻥ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

«احلم بقدر ما تشاء واترك لنا ترجمة احالمك إلى
واقع» مكتب اتقان للتصميم الداخلي حيث الفن
واإلبداع في صورة تصميم متقن الفكر والجمال ،تم
تأسيس المكتب في عام 2017م ،ومنذ البداية تميزنا
باهتمامنا بالتفاصيل الصغيرة والدقيقة ألننا نؤمن أنك
تستحق الجمال والراحة ،نهدف أن نكون الخيار األول
لكل شخص يحلم بتحقيق مشروع احالمه .يتكون
فريق إتقان من طاقات شبابية سعودية مبدعة
ومتميزة يجمعنا اإلبداع واالبتكار وحب اإلتقان .نفخر
بتسليم عدد من المشاريع التجارية والسكنية المتنوعة
الطرز ،والتي اتبعنا فيها أعلى معايير الجودة
واإلتقان.

مؤسسة كانفش العالمة التجارية المسجلة-مرسم اللوحة القماشية
مرسم كانفش هي مؤسسة وطنية متخصصة تعنى
بكل مايتعلق بالفنون التشكيلية من تنظيم المعارض
والمتاحف والملتقيات الفنية المتخصصة ،وإقامة
الدورات والورش ،وعرض اللوحات
والمقتنيات الفنية.

رقم الجناحE65 /
0563354555
info@etqanstudio.com
www.etqanstudio.com

رقم الجناحE114 /
0504915355
@maysa.alrowaished
hotmail.com
canvash.com

رقم الجناحE31 /

مؤسسة فيصل عدنان العامر للصناعة
نمذجة هي شركة متخصصة بتقديم خدمات التصنيع،
تأسست عام  2015في مدينة الدمام .نوفر لعمالئنا
حلول تصنيعية متكاملة بدئا من مرحلة التصميم
وحتى تصنيع المنتج النهائي .تخصصنا في مجال
الطباعة ثالثية األبعاد واكتسبنا ما يزيد عن 35000
ساعة طباعة إليماننا بما ستقدمه هذه التقنية من
آفاق جديدة للمهندسين والمصممين.
نخدم عمالئنا في مجاالت متعددة منها :الهندسة
العكسية وتصنيع قطع الغيار ،تصنيع التصاميم
المخصصة ذات الكميات المحدودة ،تصنيع القوالب
واألنماط ،تصنيع النماذج األولية ،تصنيع المجسمات.

0599210881
faisal@namthaja.com
www.namthaja.com
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رقم الجناحE34 /

شركة قمة الذكاء االصطناعي
خدمات الطائرات بدون طيار ألغراض تجارية.

0555454542
0138454106
a.alenzi@topai.co
www.
dronsolutionsksa.com

رقم الجناحE28 /

العالمية لألفكار اإلبداعية

CCI

شركة  CCIالعالمية للحلول اإلبداعية هي شركة
سعودية متخصصة في المجاالت البيئية ومنها
االستشارات والخدمات البيئية واإلصحاح البيئي،
ومكافحة اآلفات والمشاكل الصحية الناجمة عن
البيئه ،وتشغيل المشاريع وصيانتها للقطاعين العام
والخاص.

0567358445
@sflimban5
hotmail.com

Creative Concepts

INTERNATIONAL

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ

رقم الجناحE126 /

المنصة االحترافية للتسويق الرقمي
تقديم خدمات تسويق إلكتروني.

0545566611
@info
proplatform.com.sa
www.
proplatfrom.com.sa
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مردوف (مكتب علياء محمد عبداهلل باعارمة للدعاية واإلعالن)
نشأ مكتب مردوف للدعاية واإلعالن في عام
2018م في مدينة الخبر ،إيماناً بما للتسويق من أثر
في خلق الصورة الذهنية للمشاريع وبأن لكل مشروع
ما يميزه ويجعله متبوعاً في مجاله ،فيحرص بدوره
فريقنا المختص في المجاالت اإلبداعية على التكاتف
مع العميل لتحقيق رؤيته وأهدافه بوسائل أكثر تفرداً .

رقم الجناحE46 /
0554852399
saleh@mardouf.com
www.mardouf.com

رقم الجناحE80 /

مؤسسة فالش دايموند
تجهيز مستلزمات المهرجانات من إضاءات وصوتيات
وتنظيمهم.

0542222005
0138500539
info@flashd-SA.com
www.flashsa.com

رقم الجناحE51 /

Trenjh for Information Systems
تطبيق ترنجه يعمل كحلقة وصل بين المورد
والمستهلك (تجزئة أو جملة) يتم من خالله توصيل
الخضار والفواكة الطازجة يومياً .
مايميز ترنجه هو اإلهتمام بجودة المنتج والسعر.

0567005553

نحن في فريق عمل ترنجه نهتم بأدق تفاصيل طلبك
ليصل المنتج إلى مكانك كما لو أنك اخترت األصناف
من المحل بنفسك.

www.trenjh.com

استمتع بيومك بعيداً عن زحام السير وخلي ترنجه
تجي لك بكل األصناف الطازجة.
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رقم الجناحE68 /

مقهى دلة الفارس
قصة
يجسد ّ
دلّ ة الفارس ،مقهى ريادي وطني مبتكر ّ
ُ
تصل ماضي المنطقة بمستقبلِ ها.
ازدهار فريدة
في دلّ ة الفارس ،نسعد بتقديم ما يتم تحميصه بعناية
وما يتم استخالصه برعاية من أجود أصناف القهوة
والشاي ،في مساحة مريحة ،مزدانة بطاقمها
المضياف ،حيث تتجسد التجربة الخليجية في أدق
تفاصيلها.
تسعى دلة الفارس إلى أن تكون في كل مكان
وتكون الخيار األول لتقديم الضيافة العربية األصلية
داخليا وخارجيا.

0533388686
info@dallatalfaris.com
www.dallatalfaris.com

رقم الجناحE52 /

مكتب م .نوف ال دايل للتصميم الداخلي
يتميز مكتبنا بقيادة م.نوف ال دايل وفريق العمل
المنسجم المكون من مهندسات على قدر عال من
التميز واإلبداع والخبرة في مجال التصميم الداخلي
بتوفير خدمات متميزة في التصميم الداخلي
والتنفيذ ،حيث يجمع بين تخطيط المساحة والتصور
اإلبداعي ،التصميم الداخلي والخارجي وتصميم
أعمال الديكور ،إدارة المشاريع التجارية والسكنية
وتنفيذها .نسعى في تنفيذ المشاريع إلى الوصول
ألعلى مستويات الجودة واإلتقان وااللتزام بكل
معايير التصميم المثالي ,كما نهدف إلى بناء عالقة
متكاملة مع عمالئنا عن طريق خلق جو من التعاون
واالبتكار والعناية الفائقة بجميع اجزاء المشروع.

0500031456
@alnouf.design
gmail.com

رقم الجناحE45 /

بيت الرواد لالستشارات اإلدارية
الرواد مؤسسة سعودية في مدينة الدمام تقدم
خدمات استشارية في مجاالت اإلدارة مثل إعداد
الخطط االستراتيجية ودراسات الجدوى وتطوير
أساليب العمل كما ندعم ثقافة العمل الحر بين
الشباب وتطوير األفكار وتحويلها إلى فرص
استثمارية.

0503335791
0138337666
info@ent-house.net
www.ent-house.net
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رقم الجناحE104 /

نادي حيزوم الرياضي والثقافي

ﻧﺎدي رﻳﺎﺿﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ

حيزوم هو نادي رياضي وثقافي لألطفال نوجه
خدماتنا لعمر المرحلة االبتدائية للبنات واألوالد
والمتوسطة للبنات ،نتفرد بتصميم باقات تدريبية
تساعد على اكتشاف الذات وحفظ التوازن بين :الروح
والعقل والبدن والوجدان .نختص على المستوى
الرياضي بـ (السباحه والكاراتيه والجمباز والتسلق).
نتميز كذلك ببرامج منوعه في الجانب الثقافي مثل
(إعادة تدوير البالستيك ،التاجر الحيزومي ،المفكر
الحيزومي ،الهندسة وغيرها الكثير).
رؤيتنا أن يتحول المشروع إلى وقف نقوم فيه بتخريج
حيزوميين/حيزوميات بمستوى مدرب في أحد
المجاالت التي نختص بها.

0550888296
Hiazoom4d@gmail.com

رقم الجناحE32 /

مؤسسة بصمات اإلحترافية للتجارة
شركاؤك نحو مستقبل تقني رائد.
نطوع التقنية لتصنع التغيير لمستقبل واعد ومؤثر،
نلتمس شغفك وطموحك ونعيش أحالمك لنبتكر لك
هويتك التجارية التي تستحقها وأكثر.
سنكون معك من البداية ونساعدك لالنطالق مع
فريقنا المختص والمحترف في تقديم الحلول التقنية
والتسويقية والتصاميم االحترافية و اإلبداعية.

0568891775
0138191571
info@bsamat.sa
www.bsamat.sa

رقم الجناحE10 /

Speaking Roses
معرض لجميع انواع الورد.

0555871871
omar22-4-@hotmail.com
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رقم الجناحE56 /

تطبيق بطائق األعمال الذكية
هدفنا نقل بطائق األعمال من العالم الورقي إلى
العالم اإللكتروني للمساهمة في بناء مجتمع رقمي
يخدم قطاع األعمال وكافة القطاعات األخرى في
عملية التواصل وتبادل المعلومات في عالم األعمال
حول العالم.

0555623050
@jastaniahtech
gmail.com
www.
smartbusinesscard.sa

رقم الجناحE11 /

شركة تطوير األداء لالستشارات اإلدارية
نـفـخـر بتقـديـم حـلول وأدوات إدارية متعددة تالئـم
جـمـيـع احـتياجـات عمالئنا.
حلولنا وأدواتنا فعالة وعملية وغير مكلفة وقابلة
للتنفيذ .يصممها خبراؤنا الذين لديهم خبرة طويلة
في تقديم حلول ناجحة للمنظمات.
خدماتنا تشمل:
• دراسات الجدوى
• تطويراإلستراتيجيات
• تطوير الخطط التشغيلية
• تطوير الدليل التشغيلي
• إنشاء وتحليل معايير االداء
• تجهيز المنشئات لشهادات اإلعتماد.

0555939136
malquraini@pimcc.com
www.pimcc.com

رقم الجناحE61 /

مؤسسة افرح وامرح التجارية
مؤسسة افرح وامرح التجارية تأسست عام 2010م.
متخصصة في مجال تنظيم الفعاليات واالحتفاالت
للشركات واألفراد والجهات الحكومية في المملكة
العربية السعودية.
مقرها الرئيسي الدمام –المنطقة الشرقية.

0506699113
amar@ifrah-imrah.sa
ifrah-imrah.sa
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رقم الجناحE12 /

مؤسسة محللوا شفرة المستقبل التجارية
أخذنا على عاتقنا منذ  2003أن نقدم للسوق المحلية
حلوال إلكترونية وتقنية بخبرات عالية ضمن تجربة
استخدام محلية نموذجية ،قدمنا إنتاجاتنا الفنية
والتقنية للمئات من العمالء والجهات الصغيرة
والكبيرة والحكومية ،عملنا بشغف وبروح ريادية
والنزال فخورين بما حققناه وبنجاحات عمالئنا
ونجاحنا معهم ،حيث يعمل اليوم فريق فيودكس
بكادر يفوق الـ  50محترفا من إدارين ومبرمجين
بمجاالت عديدة ومصممين ومديري مشاريع
ومختصي جودة وغيرهم ألجل تأسيس مشاريع ريادية
ناشئة تخدم رؤية المملكة الطموحة والواعدة بإذن
اهلل.

 א א  



Intelligence Activated

m@fudex.com.sa
fudex.com.sa

رقم الجناحE69 /

مؤسسة مهار المتقدمة لتقنية المعلومات

א א  אא

0569164592

تيكيوير مؤسسة تقنية المعلومات وحلول الحوسبة
تأسست  2012كمؤسسة تقنية معلومات وخدمات
متقدمة بواسطة نخبة من المهندسين الوطنيين
ذوي خبرة واسعة في مجال التقنية ومهارات
متعددة في مختلف حقول تكنولوجيا المعلومات
مما مكنهم من تقديم خدمات تقنية فاعلة للعديد
من الجهات.
تهدف تيكيوير إلى وضع معايير جديدة للخدمات في
سوق التقنية لتتطابق مع أعلى المقاييس العالمية
وتقديم خدمات منافسة ذات جودة عالية.

0543732558
info@techiware.com
www.techiware.com

رقم الجناحE113 /

eco cycle collect
تأسست شركه عجلة االتقاط (ايكو سايكل كولكت)
في عام .2019
تأسيس منصه الكترونيه لتنظيم وتنفيذ استراتجيه
شامله لقطاع تدوير النفايات االستهالكيه بمساهمة
ومشاركة القطاعات وأفراد المجتمع على تقليل
االستهالك وعزل النفيات بشكل سليم ومحفز لتعزيز
ثقافه إعادة التدوير .

ecocyclecollect.com

ايكو-سايكل-كولكت تلعب دور الوسيط في
منصه إلكترونيه بين شركات جمع النفايات ومصادر
النفايات.
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رقم الجناحE17 /

مؤسسة النور األسود لإلنتاج الفني
مؤسسة إنتاج فني في المنطقة الشرقية بالدمام
تأسست عام  2014على يد صناع أفالم وفنانين
شغوفين بإثراء المحتوى المحلي على مستوى
المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام.
نقوم في بالك اليت فلمز بإنتاج المحتوى المرئي
والمسموع من أفالم قصيرة ووثائقية ،إعالنات
تلفزيونية ،حمالت فيديو ترويجية أو مواد تعليمية
باإلضافة إلى إنتاج العروض األدائية والمسرحية بإسم
(بيت الكوميديا).

0542466878
0138339602
talal@blacklight.com.sa
www.blacklight.com.sa

رقم الجناحE39 /

فلورا Flora
• هدايا وتنسيقات بالورد الصناعي.
• توزيعات أنيقه لمختلف المناسبات.

0568633322
@azzah.mohd.ghamdi
gmail.com

رقم الجناحE40 /

شركة صلة الدولية للموارد البشرية
تأسست شركة صلة العالمية للموارد البشرية عام
 2019بكوادر سعودية.
تقدم شركة صلة إستشارات في جميع مجاالت
الموارد البشرية ,وتعتبر صلة قناة وصل للباحثين عن
فرص وظيفية مناسبة في كافة القطاعات وإيجاد
حلول للراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم
الخاصة.

0505897277
@yousef.aldossary
hdc-connect.com
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مؤسسة لبنى عبدالعزيز المزيني للمالبس الجاهزة

رقم الجناحE15 /

إنتاج وصناعة وبيع المالبس الجاهزه والعبايات.

0560710200
opal.lubna@gmail.com

رقم الجناحE30 /

شركة وج لألكياس الورقية الفاخرة
تصنيع أكياس ورقية دعائيه وكذاك تصنيع جميع علب
المطاعم بأشكالها المختلفه ومقاستها.

0557999908
0138207509
@matar
wegpaperbags.com
www.wegpaperbags

رقم الجناحE9 /

شركة سمت المحتوى لتقنية المعلومات
متخصصة في تشغيل وإدارة مساحات العمل
المشتركة ،وحاضنات ومسرعات األعمال ،لتؤمن
أفضل المواقع ،المرافق ،التقنية ،الطاقم البشري،
لتقدم الخدمات المكتبية والسكرتارية والمحاسبية
والقانونية واالستشارية والبرامج المعرفية النوعية
في بيئة عصرية ،تمكن أصحاب األعمال من تحقيق
التفرد واالستدامة.

0531510700
info@sharik-hub.com
www.sharik-hub.com
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رقم الجناحE44 /

مؤسسة إحياء لتقنية المعلومات
يالزمنا الشغف منذ أكثر من عشرة أعوام حتى أصبحنا
اليوم نفخر بكوننا شركة سعودية شابة تعتمد على
اإلبداع كمصدر ينّ ميها الكتشاف المجال التقني
واإلعالمي واإلبداعي والعمل على تطويرهم.

0504846393
info@revival.sa
www.revival.sa

رقم الجناحE120 /

مجمع التجديد والتحفيز الطبي
هو مجمع متخصص في تقديم خدمات متميزه
للصحة النفسيه حيث تم إنشاءه ليجدد أفكار األفراد
ويثري مشاعرهم ويساعد على تطوير سلوكهم
المجزي ويحول تصرفاتهم وسلوكياتهم السلبية التي
يعانون بسببها إلى تصرفات وسلوكيات إيجابية.
يقع المجمع في مدينة الخبر بحي الراكة ،حيث تم
تأسيسة من قبل استشارية الطب النفسي والعالج
المعرفي السلوكي د.هيفاء القحطاني.

0533411192
0138146411
@info
renewalandreward.com
www.
renewalandreward.com

رقم الجناحE64 /

مشغل انتصار عبدالهادي المحسن
تجهيز للمواليد واألم وفساتين االطفال.

0504959840
@entisar_almohsin
hotmail.com
Entisardesigner
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رقم الجناحE79 /

مؤسسة صنعت بأناقة للهدايا
دائما
نحن في متجر ُصنعت بأناقة شعارنا
ً
( أخبروا الفرح بأننا هنا )
نشارك عمالئنا كل مناسباتهم السعيدة ،ونقدم لهم
جميع مايميز لحظاتهم الجميلة:
( مواليد  -نجاح  -تخرج  -خطوبة وزواج  -تزيين
بالبالونات ).
يتوفر لدينا كذلك ( :الورد الطبيعي  -الورد الصناعي
 الورد الدائم  -كروت اإلهداء  -البالونات  -عقودوتعهد ورد لدى الفنادق والشركات والمستشفيات
وتجهيز قاعات االجتماعات والمحافل الرسميه بأسعار
مناسبة ).

0505934470
elegantlym@gmail.com

رقم الجناحE41 /

مؤسسة جالب المتقدمة التجارية
نعمل بالتجارة العامة ومتخصصون بقطع الغيار
الصناعية (المواصير ووصالت المواصير بجميع
الخامات واالنواع والمقاسات) لشركات البترول
والبتروكيماويات وملتزمون بتوفير متطلبات
الشركات بأعلى المواصفات والجودة.
حائزين على شهادة الجودة
. ISO 9001-2015

0555171719
@awwadas
jalibadvanced.com
www.
Jalibadvanced.com

رقم الجناحE43 /

س و س كوتور تيز S&S Couture Tees
صديقتان منذ أكثر من عشرين سنة ونتشارك العديد
من االهتمامات كالتصميم ،والفن ،واألزياء ،وشرب
القهوة ...
بدأت قصتنا في فبراير  2016بتجربة شخصية ،حيث
كنا نحاول من خاللها عكس شغفنا واهتمامنا بأزياء
الكاجوال شيك  casual chicوالهوت كو تور Haute
 ، coutureومحاولة الدمج بين مفهومي التصنيع
والعمل اليدوي إلنتاج قطع متفردة ومتميزة
وأسعارها في متناول الجميع.

0504241987
@samahgh.saraoj.tees
gmail.com
www.instagram.com
couture_tees2
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رقم الجناحE108 /

شركة الطاقة الخارقة التجارية
وكيل حصري للشاشات التتش سكرين ستاند وموزع
الشاشات العرض من نوع  ،LEDومن مجاالتنا ايضاُ
العشب الصناعي بجميع أنواعه باإلضافة لألرضيات
.WbC

0542224431
0126333066
spower@outlook.sa
www.superpower.sa

رقم الجناحE53 /

شركة دائم الخليج المحدودة
خدمات استشارات في اإلدارة العليا تشمل اإلدارة
العامة واإلدارة المالية والتسويق والموارد البشرية.

0544098888
wecar@perpetualtc.com
www.perpetualtc.com

رقم الجناحE26 /

النجم الثاقب لالتصاالت وتقنية المعلومات
األخذ بأسباب التميز واالزدهار في مجال التسويق
اإللكتروني والخدمات اإللكترونية والتصميم
والصيانة ،اختيار طاقم ممن لديهم الموهبة والمرونة
والطاقة المتجددة للعمل والتفاني .التدريب
المستمر على أحدث ما وصلت له التكنولوجيا حتى
نقدم خدماتنا لكل ماهو موجود وكائن في عالم
التكنولوجيا .تنوع الخدمات التي نقدمها وتقديم أكبر
عدد ممكن منها من أجل تحقيق أكبر نفع لعمالئنا
وتيسير أعمالهم وتحقيق نجاحات مبهرة لهم و لنا.
نخلص في أداء الخدمة ونحرص على تحقيق جودتها
ألن هذا حق لعمالئنا علينا وتميزهم واجب نحمله
على عاتقنا.

0549966338
0138951309
ghamdiaj@penstr.com
www.penstr.com
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رقم الجناحE78 /

مؤسسة نور ودي للحلويات
في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030
والتي ساعدت على زيادة مساهمة المرأة في سوق
العمل ،و خلق الوظائف و دعم االبتكار ،تمكنا من
تحقيق حلم سنين مضت إلى واقع ملموس بأفتتاح
 ( Noor&Dbakeryخبز  -تزيين الكيك ).

0505866862
hndam30@hotmail.com

مركز براعة القمه لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة
نعمل مع األسرة للحد من معانات البطالة للطالبات
من ذوي اإلعاقة وتوفير مستوى جيد من الخدمات
الشاملة لمساعدة الطالبة واألسرة على التكيف
واالستفادة من الطاقات والمواد المتوفرة في
المجتمع.

رقم الجناحE103 /
0504999710
0138183054
w.w.w@live.no

رقم الجناحE131 /

مؤسسة الفنون نم للتصميم
انطلقت مؤسستنا لتسهم في إعداد وتأهيل الفنانين
التشكيلين والتجريديين والمهتمين بإعادة تدوير
الزجاج وتحقيق هامش ربح يضمن استمرار المؤسسة
واستمرار تحقيق أهدافها سعياً لتحقيق مستقبل باهر
في صناعة التحول الوطني خالل هذا العام واألعوام
المقبلة.

0545407000
@nm2artgallery
gmail.com
www.nmartgallery.com

32
02/11/2019 3:12 AM

���� ���������.indd 32

رقم الجناحE63 /

مؤسسة أصداف قلب المحيط للتجارة
التجاره في مستلزمات األفراح والمناسبات
والكوشات وخدمات ما بعد البيع.

0503845866
@asdafweddings296
gmail.com

رقم الجناحE101 /

شركة ُم َ
ستقر
ستقر» النموذج النوعي لمساحات العمل
«م َ
إليكم ُ
المشتركة في المنطقة الشرقية ،والمخصص لرائدات
األعمال في قطاع «اإلنتاج اإلبداعي» نهدف من
خالله لصناعة مجتمع حيوي نابض باألبداع والتعلم.
ستقر» أن نُ عيد تعريف العمل والنمو به،
«م َ
أردنا في ُ
وأن نجدد المفاهيم الحيوية إلعمار اإلنسان ،بالتمكين
والمشاركة واالستثمار الممتد.

0558002450
@sara.alshammari
hotmail.com

رقم الجناحE4 /

مكتب إشادة الخبراء للخدمات التجارية
مكتب إشادة الخبراء إلدارة المشاريع التجارية
والسكنية PMO ،ندير تنفيذ مشاريع عمالئنا من الرغبة
إلى التحقيق على الواقع ،إدارة التكلفة والمدة
والجودة للمشروع وتعزيزها.

0558608800
0138950502
info@Isha.expert
www.Isha.expert
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رقم الجناحE22 /

سمك واصل للتجارة
أول منصة إلكترونية مبتكرة لتحويل سوق
المأكوالت البحرية إلى سوق إلكتروني متكامل
وحديث يواكب رؤية المملكة العربية السعودية
ويساهم لتطوير مستقبل خدمي للسوق السعودي.

0541077211
almuzayena@gmail.com
www.fishwasel.com

رقم الجناحE77 /

نورة محمد السعود لالستشارات الهندسية
مكتب هندسي استشاري مؤهل من قبل الهيئة
السعودية للمهندسين ووزارة الشؤون البلدية
والقروية وكذلك مؤهل في الهيئة السعودية للمدن
الصناعية.
يقدم المكتب الخدمات الهندسية التالية:
• التصميم المعماري.
• التصميم الداخلي.
• تصميم الهوية والعالمات التجارية.
• تصميم الحدائق.
• االستشارات الهندسية والتصميمية.
• اإلشراف الهندسي وإدارة التنفيذ.
للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وغيرها.

0551568285
0138966727
info
@noraengineers.com
www.
noraengineers.com

رقم الجناحE23 /

مؤسسة عالم ريادي لتقنية المعلومات
شركة أيكون ديجيتال أحد مشاريع مجموعة رؤية
وحلول التجارية والتي تأسست منذ عام 2007
تهتم باالبتكار التقني وتدعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة بمنتجات ابتكارية في جميع مجاالت
التطبيقات والمواقع والتصاميم اإلبداعية والتسويق
اإللكتروني.

0563555502
mdalfadel@iddma.com
www.iddma.com

34
02/11/2019 3:12 AM

���� ���������.indd 34

رقم الجناحE127 /

مركز صناعة فكر النسائي للتدريب
مركز معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني يقدم دورات بشهدات معتمدة ،في
المجاالت التطويرية واإلدارية والمالية وتقنية
المعلومات التي تلبي احتياجات الفرد والمجتمع.
خدماتنا لألفراد والشركات والجهات التنموية.
نتميز بالجودة العالية للتدريب والقدرة على ابتكار
البرامج واعتمادها ،فريق عمل متميز إيجابي ومرن
والببيئة الداخلية المهيأة بأحدث األجهزة وحضانة
خاصة ألطفال المتدربات ،وإقامة الدورات داخل
المقر أو خارجه حسب رغبة العميل.

مكتب المحامي خالد بن أحمد المحمادي محامون ومستشارون قانيوون
محاماة واستشارات قانونية.

0560010023
0138126931
sna3t.fekr@gmail.com

رقم الجناحE74 /
0555955132
920024247
hatem@lawyerkh.com
www.lawyerkh.com

رقم الجناحE8 /

تكنولوجيا البناء والطاقة الشمسية
تقدم المؤسسة ابتكارات وتقنيات حديثه تواكب رؤية
 2030خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الكريم.
• تقنية مكيفات الطاقة الشمسية سولركول هو
نظام تكييف يعمل على الطاقه الشمسية والكهرباء
العاديه .يوفر مكيف سولركول  % 80من الطاقه
المستهلكة ،وهو ابتكار وتقنية سعودية ,ابتكره د.
أحمد الرويشد استشاري الطاقه المتجددة وأنظمة
البناء.
• تقنية ترشيد الطاقه الكهربائيه في المكيفات
المركزية :ايفاب تك.
• تقنية ترشيد استهالك الماء في المباني.

0532119222
@solarkool2020
gmail.com
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رقم الجناحE7 /

تقنيه الطاقة المتجددة
تقدم المؤسسة ابتكارات وتقنيات حديثه لتواكب
رؤية .2030
• تقنية البناء الحديث :نظام ثرمو تك.
نظام ثرمو تك هو ابتكار وتقنية بناء حديثة تقاوم
مناخ المملكة ودول الخليج.تتميز بأنها تقنية األبنية
الخضراء ,مستدامة وذات توفير في الطاقه لتقاوم
الحرارة والرطوبة العالية .نظام ثرموتك ذات فعالية
كبيره في تقليل تكاليف البناء لتصل إلى % 40
مقارنة بالبناء التقليدي وهو نظام بناء سريع يمتاز
بجودته العالية.
• قرية الطاقه المتجدده.
• تدريب الكوادر الوطنيه .

مؤسسة ديمومة االستدامة لتقنية المعلومات

0532119222
@sunwind2020
gmail.com

رقم الجناحE35 /

مؤسسة إعالمية شبابية تقدم جميع خدمات
التسويق الرقمي.

0508777881

في ديمومة نصنع الصورة ونكتب
المحتوى ونلتقط اللحظة.

0138579849

نساعدك على صناعة محتوى مثالي يساهم في
كسب الثقة ويعزز االنتشار بشكل أوسع.

@abdulaziz
dimomco.com
www.dimomco.com

رقم الجناحE66 /

مصنع الرؤية المثالية للصناعة
صنع الرؤية المثالية للصناعة هو مصنع تم تأسيسة
على يد رائدي العمل صالح عوض ومحمد شايع في
بدايات عام  ،2018وقد استغرق التخطيط له مايقارب
العام ,حيث كان هدفهمها هو إدخال أحدث التقنيات
والتكنولوجيا إلى السوق السعودي .ليس هذا فقط
بل وتصنيعها في المملكة العربية السعودية بما
يتوافق مع رؤية المملكة ومع الرؤية الطموحة
لولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال
سعود حفظه اهلل ,رؤية .2030

0595999296
0138933338
@mohammed
perfectvisiontech.com
www.
perfectvisiontech.com
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رقم الجناحE81 /

منصة المستقبل للتدريب
تقديم خدمات متخصصة ومحتوى رقمي عالي
الجودة ألغراض العرض والتدريب في التعليم من
خالل االبتكار والتفوق في خططنا التشغيلية مع
تحقيق تطلعات جميع الجهات المتعاملة معنا.

0555833739
0138915506
info@futplat.com
www.futplat.com

رقم الجناحE27 /

شركة مخزني للتخزين الذاتي
مستودعات بمساحات صغيرة بإيجار شهري وسنوي
لألفراد والشركات مكيفة وغير مكيفة و مراقبة
أمنيا.
ً

0501716000
hello@makhzny.com
www.makhzny.com

رقم الجناحE57 /

روعة الفن للدعاية واإلعالن

روﻋﺔ اﻟﻔﻦ

مهمتنا في روعة الفن نشر العالمات التجارية
والشركات المتميزة من خالل إبداعاتنا وإبتكاراتنا.

0543333852

نهدف إلى أن نكون األفضل فيما نقدمة من خدمات
دعائية وتسويقية مثل تصميم المواقع والمتاجر
اإللكترونية وتنظيم المعارض والمؤتمرات وتوفير
الهدايا الدعائية واللوحات.

0138278882

نسعى جاهدين للتطوير والتميز في الجودة والسعر
لمنتجاتنا.

info@magnific-adv.com
www.magnifice-adv.com
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رقم الجناحE59 /

DANA ART
رسم على لوح كانفس.

0559982333
@dana.alrabeah
gmail.com

رقم الجناحE125 /

مؤسسة إيهاب مبارك الجاسر التجارية
تم إطالق ماركة  EJالفاخرة للعطور في معرض
شباب وشابات األعمال الذي كان في نوفمبر 2017
بعطورها األربعة والتى تحمل أسماء االتجاهات.
وأصبح هذا الشهر هو ميالدها السنوي حيث طرحت
السنة الماضية عطرها الخامس في الشهر نفسة
والذي حمل اسم  .One yearوهاهي االن تستعد
من خالل معرض شباب وشابات االعمال 2019
لالحتفال بسنتها الثانية وطرح عطرها الجديد من خالل
المعرض والذي يحمل اسم .Years 2

0566888856
ehab@ehabjasser.com
www.ehabjasser.com

رقم الجناحE33 /

شركة تطبيق منجز للصيانة والتشغيل
تطبيق إلكتروني يهدف إلى تحسين قطاع الصيانة
المنزلية والمنشآت بمفهومها التقليدي ونقلها
لمرحلة تقنية ومعايير عالية عن طريق فنيين مدربين
ذو خبرة عالية في مجال الصيانة.

0549880010
920010860
care@munjz.com
www.munjz.com
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رقم الجناحE38 /

شركة البرتقان الدولية للتجارة المحدودة
تطبيق يقوم بتوفير منتجات الخضار والفواكة ذات
جودة عالية وأسعار منافسة ويخدم قطاع المنازل
وقطاع األعمال ،توفير موقع يساعد على ظبط
المخزون وعدم هدر الخضار وفواكة.

0555524044
920010860
info@bortokan.com
w.w.w@bortokan.com

رقم الجناحE105 /

 / Tasmeem Studioتصميم ستديو
• التصميم المعماري.
• تصميم الشعارات وتطوير الهويه.
• تصميم المواقع اإلكترونيه والتطبيقات.

0554228808
@info
tasmeemstudio.com
www.
tasmeemstudio.com

رقم الجناحE70 /

شركة المستقبل العالمية
• حاضنات أعمال.
• استشارات وتدريب.
• تنظيم مؤتمرات وفعاليات دولية.
• تطبيقات وألعاب ذكية للهواتف.

0096556614926
0096522468320
@ahmed
futuregroup.com
www.futuregroup.com
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شركة بناة العمارة للتجارة والمقاوالت ذ.م.م
تجارة ومقاوالت.

رقم الجناحE106 /
0503600488
0138147500
info@bunah.sa
www.bunah.sa

رقم الجناحE60 /

مؤسسة عسل وأكثر
عسل طبيعي وجميع منتجات النحل.

0506857741
@s0506857741
gmail.com

رقم الجناحE72 /

الوسام لخدمات التجارة العالمية
• تأمين الطلبات للشركات واألفراد والقطاعات
الحكومية من الصين.
• استخراج الفيزا الصينية والرحالت التجارية لرواد
األعمال.
• تأثيث الفنادق والمنازل بأجود الخامات وأفضل
األسعار.
• استخراج شهادات الجودة من الصين المطلوبة
للمواصفات والمقاييس السعودية.
• اإلشراف على البضائع في الصين وشحنها إلى
أقرب ميناء للعميل.

0535553035
Alghamdi
@hotmail.com

نخدمكم في جميع دول الخليج والدول العربية.
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رقم الجناحE116 /

شركة شاب لتقنية نظم المعلومات
• أنظمة التشغيل.
• تحليل النظم.
• تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة و غيرها.
• متخصصون في نظام الـ .SAP

0504850144
ceo.shap@gmail.com
www.shap.com,sa

رقم الجناحE73 /

أسبار
مقدمي التجارب مع
أسبار هي منصة إلكترونية تربط
ّ
كل من يملك حس المغامرة تحت سقف إلكتروني
عملية البحث عن األنشطة والتجارب
واحد؛ لتسهيل
ّ
المختلفة.

0536131097
info@goasbar.com
www.goasbar.com

مؤسسة عبدالعزيز بن عبداهلل العليان لألثاث والمراتب

رقم الجناحE82 /

صناعه االسفنج والمراتب االسفنجيه
وجميع لوازم االسفنج حسب طلب العميل.

0568671117
0138430622
zx9999910@gmail.com
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مؤسسة فن ضاوي إلقامة وتنظيم المعارض
قاعات فنيه انشأت عام  2015و هي قاعة عرض
تشكيلة واسعة من أعمال الفنية من لوحات
ومنحوتات ومقتنيات على مدار العام .من أول
المعارض من نوعها مع العديد من أهداف لتعزيز
الفن وجذب جمهور من محبي الفن على نطاق
واسع ،ومنصة دعم ليست فقط لإلبداع المحلي بل
للفن والثقافة بشكل عام ،ولتشجيع الفنانين الهواة
والمحترفين.
تختلف أنشطة المعرض بين إقامة معارض وفعاليات
فنية بجميع أنواعها ،وتتضمن إقامة ورش عمل فنية
للصغار والكبار.

رقم الجناحE55 /
0562222876
0138027412
info@dawigallery.com
www.dawigallery.com

رقم الجناحE58 /

مؤسسة بوابة الجنوط  -جنوط ستيشن
مؤسسة بوابة الجنوط (جنوط ستيشن) هي مؤسسة
سعوديه تمارس نشاط بيع جنوط السيارات فقط
وصناعتها بأحدث التقنيات العالمية التي تفوق
في القوه والصالبة حتى جنوط وكاالت السيارات
العالمية.
توفر المؤسسة عدة إستشارات وخدمات من أهمها
«اصنع جنطك بنفسك».

0567482669
0138232185
@WheelsGate
hotmail.com
www.wheels.com

مطعم ومقهى مكاسب النخبة ()ALLEY CAFE
بعد خبرة  12سنه نقدم لكم مخبوزات وتقديمات
للضيافه فاخرة نعدها لكم بكل احترافية على أيدي
محترفين من صناع الحلويات والمخبوزات.

رقم الجناحE71 /
0553181555
0138969766
alleycafea@gmail.com

Boutiquee

www.theally.com
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رقم الجناحE50 /

فانزر
أول شبكة تواصل اجتماعي متخصصة بكرة القدم
على مستوى العالم مصممة بشكل فريد تحتوي
على خصائص تجعل المستخدم يعبر عن آراءه الكروية
بسهولة وتجعل المشجع جزء من صناعة اللعبة،
وكذلك تعطيه نصيب في صناعة القرار.

0546151111
ahmed@fanzir.com
www.fanzir.com

رقم الجناحE49 /

سفن تيكتس
أول وأكبر شركة متخصصة بالسياحة الرياضية.
نمتلك حقوق حصرية في الشرق األوسط لبيع تذاكر
أكبر األندية األوروبية لمختلف البطوالت.

0546151111
ahmed@fanzir.com
www.7tickets.com

رقم الجناحE36 /

مؤسسة عاين لتقنية نظم المعلومات
عاين هي المنصة األولى في المملكة العربية
السعودية لطلب خدمات فحص العقارات بواسطة
فاحصين مؤهلين وبسعر مناسب.
تتيح لك المنصة إجراء طلب فحص ألي عقار
يبين حالته بالتفصيل
والحصول على تقرير احترافي ّ
مع توثيق بالصور لجميع العيوب ،مما يساعدك على
اتخاذ قرارك بوضوح قبل اإلقدام على أي خطوة.

0558696999
0136675155
info@ayen.app
www.ayen.app
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رقم الجناحE107 /

مصنع الالمع لألثاث الخشبي والمعدني
مصنع الالمع لألثاث الخشبي والمعدني هي
شركة أثاث متكاملة الخدمات ،مقرها في الدمام
 المملكة العربية السعودية  ،تأسست في عام 1426هـ.
عاما من التميز والخبرة والجودة العالية
ً 18
واإلنتاجية .نحن فخورون بصناعة السعودية ومنتجاتنا
عالية الجودة.

ALL AMA A

نتميز باحترافنا تصميم وتصنيع جميع أنواع األثاث،
التصميم عند الطلب؛ أيا كان نوع وحجم وخصوصية
التصميم.

0590804020
0138290229
masfer@allamaa.com
www.allamaa.sa

رقم الجناحE119 /

مؤسسة يال نسافر للتسويق اإللكتروني
تطبيق يال نسافر مخصص لتسويق عروض وبكجات
السفر للشركات السياحية والذي يتميز بسهولة
االستخدام وتنوع الخيارات والوجهات مع إمكانية
الحجز المباشر اونالين من الشركات مقدمة الخدمة
بخيارات دفع متعددة.

0541112541
hani@yalla-nesafer.com
www.yalla-nesafer.com

رقم الجناحE37 /

مركز ساحة الرياضة الرياضي
مركز رياضي

05927227206
@a.alhabshi
sportyard.sa
www.sportyard.sa
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مكتب منطقة التصميم للهندسة المعمارية ومركز منطقة التصميم للتدريب
• تصميم داخلي.
• تصميم مخططات معمارية.
• دورات تدريبية.

رقم الجناحE110 /
0505878087
0138050054
@design
designregion.net
www.designregion.net

رقم الجناحE83 /

شركة المؤسسون للموارد البشرية
خدمات الموارد البشرية.

0504108148
920007656
@aalabdullatif
founders.com.sa
founders.com.sa

رقم الجناحE130 /

مؤسسة األراضي الثرية
موقع لبيع وتوصيل الخضروات والفواكه العضوية
الموثقة.

0582111188
5 8 0 -0 1 3 8 8 7 8 8 8 8

HQOL

fraih@live.com

Organic Vegetables & Fruits
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رقم الجناحE141 /

مؤسسة تصاميم ميم التجارية
نحن في تصاميم ميم نوفر حلول متكاملة في مجال
تصميم وتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية.
ما يميز تصاميمنا الداخلية هو اإلبداع في التصميم
وتوصيف جميع المواد واألثاث المستخدم لمساعدة
عمالئنا في تحقيق التصميم على أرض الواقع.
ما يميز تنفيذنا هو دقة العمل وااللتزام بالوقت
والتصميم.

شركة الفنيون المتخصصون لفحص المعدات
شركة سعودية متخصصة في فحص المعدات
واالختبار والتدريب وخدمات االستشارات الهندسية
لمختلف الصناعات والنفط والغاز.
من أهدافنا توفير خدمة دقيقة وعادلة وموثوقة
وتحسين مستوى جودة المنطقة الصناعية بشكل
دائما بتلبية متطلبات العمالء
مستمر ونحن ملتزمون
ً
وتوقعاتهم.

0563624909
info@mdesigns.sa
www.mdesigns.sa

رقم الجناحE142 /
0567407889
0138084277
info@testcosa.com
www.testcosa.com

رقم الجناحE102 /

بوتيك ميوز
بوتيك ميوز هو عبارة عن محل ومتجر إلكتروني
يتيح للمصممين والمصممات المحليين عرض وبيع
منتجاتهم اإلبداعية وأيضاً نعرض فيه مختارات من
القطع المميزة والمنتقاة من أماكن مختلفة ،وبذلك
تكون مهمتنا تشجيع الحرف والفنون في مملكتنا
الحبيبة ،وتوفير قطع جميلة وعملية لعمالئنا من كل
مكان.
تتنوع منتجاتنا بين اإلكسسوارات المنزلية ،الفخار،
المجوهرات ،العطور والصابون ،الجالبيات ،التيشرتات
 ...وغيرها.

0506864519
@muse.conceptboutique
gmail.com

@museboutique-sa
gmail.com
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رقم الجناحE109 /

مركز منارة اليوقا الرياضي
مركز يوغا  -رياضي.

0505802181
@Ghada
lighthouseyoga.co
www.
lighthouseyoga.com

LIGHTHOUSE
CHOOSE TO SHINE

رقم الجناحE24 /

شركة المغسلة المتنقلة Express Wash
اكسبرس واش هي شركة سعودية تعمل في مجال
العناية بالسيارات ومقرها الرياض .أول مركز ( متنقل
) مختص في تقديم خدمة غسيل وتلميع السيارات
في موقع تواجد العميل (المنزل  -مقر العمل -
االستراحة).
السيارات مجهزة بالكامل لخدمة الغسيل المتنقل
باستخدام أحدث أجهزة البخار النفاث الصديقة
للبيئة ،حيث أنها تحافظ على كمية كبيرة من الماء.
وتستخدم اكسبرس واش أحدث مستحضرات العناية
بالسيارات لتنظيف (البودي الخارجي  -المقصورة
الداخلية) ودون الحاجة إلى فك مراتب وقطع
السيارة الداخلية.

0500060245
info@expresswash.sa
www.expresswash.sa

رقم الجناحE5 /

طيب العربية Arabian teeb -
مباشرة حينما تُ ريد الحصول
اسم يتبادر إلى ذهنك
ً
على العود ودهن العود الطبيعي ذو الجودة
والسعر المناسب.

0508998883
arabianteeb@gmail.com
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إشراقة العصر لالستشارات التربوية والتعليمية
نقدم االستشارات والدرسات والتدريب والتطوير
وتنظيم الفاليات.
ننطلق من ركائز رؤية  2030بأن اإلنسان محور التنمية
وصوال إلى مجتمع حيوي واقتصاد وتمكين لألفراد.
نقوم بعمل خطط تطوير لألفراد والمجموعات
والمؤسسات.

رقم الجناحE139 /
0502345184
0138061999
eshrakah.-sa@gmail.com

رقم الجناحE132 /

مؤسسة عبق الفخامة لتقنية المعلومات
العطور.

0567268826
0138305083
tefnup@gmail.com

رقم الجناحE48 /

مؤسسة الدان التطوعية لتنظيم المعارض
دان لتنظيم الفعاليات إلدارة وتنظيم الفعاليات
نمتلك أفضل األجهزة واألنظمة في مجال الفعاليات
( إضاءات  -مسارح  -صوت  -تصوير  -مطبوعات
إعالمية  -فرق التسويق والتصميم ) سنوات خبرة
وعشرات العمالء على مستوى المملكة.

0502273965
@Ayish.almoturi
gmail.com
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مؤسسة المشهد الراقي لتنظيم الفعاليات الترفيهية

رقم الجناحE133 /

نحن فريق محترف يعمل في مجال المؤتمرات
والمعارض وتنظيم وإدارة األحداث.

0568963096

في  Eventiveنحن ملتزمون بتوفير حلول إدارة
متكاملة للمناسبات.

0138170044
m@eventive.com.sa
www.eventive.com.sa

رقم الجناحE47 /

مؤسسة نقرة العبور لتقنية المعلومات
شركة متخصصة في البرمجة وإنشاء المواقع
اإللكترونية باإلضافة لتطبيقات الجوال بخبرات محلية
شابة ومبدعة يجمعها الشغف والطموح.
نهدف ألن نكون واحدة من أهم الشركات في
ُ
حلوال إبداعية وغير تقليدية
المنطقة التي تقدم
نساعد من خاللها العالمات التجارية على أن تروى
قصصها بطريقة الينساها وتتواصل مع جمهورها
بسهولة ويسر.

0593588885
0138995558
@alotaibi
clicktopass.com
www.clicktopass.com

رقم الجناحE140 /

تطبيق همة
تطبيق للتوظيف.

0569705979
@salem
hemmahapp.com
www.hemmahapp.com
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مكتب رضي الغمغام لالستشارات الكيميائية
• استشارات كيميائية وبيئية.
• دراسات وإشراف على المشاريع.
• توريد أجهزة مختبرات صناعية.
• تقديم جميع حلول الموازين.
• توريد وتركيب أثاث مختبرات الجامعات والمدارس
والمصانع.

رقم الجناحE128 /
0533347427
info@raccoest.com
www.raccoest.com

رقم الجناحE117 /

قنوات العرب لألنظمة المتكاملة
• تقنية معلومات.
• برامج مالية.
• برامج مطاعم.
• برامج نقاط بيع.
• كاميرات مراقبة.
• أنظمة صوت.
• أنظمة سنترال.
• شبكات.

0534505854
0138968787
info@ACIS.NET.SA
WWW.ACIS.NET.SA

رقم الجناحE54 /

مكتب أنس منصور الزامل للمحاماة
تقديم خدمات وحلول قانونية للمنشآت واألفراد.

0548892136
0138813331
@contact
alzamillaw.com
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رقم الجناحE129 /

قيادة لحاضنات ومسرعات األعمال

coworking and business center

ﻗﻴﺎدة ﻟﺤﺎﺿﻨﺎت وﻣﺸﻐﻼت اﻋﻤﺎل

شركة مختصة بتأجير المكاتب المشتركة لرواد
ورائدات األعمال وتسهيل عقباتهم عند تأسيس
المشاريع الجديدة .تكونت فكرة قيادة لتكون
ملتقى لرواد ورائدات األعمال وكل من يسعى لفتح
مشروعة الخاص ففيها يلتقي االستشاريون وروار
ورائدات األعمال وكل من له فكرة ويسعي لنقلها
إلى مشروع تجاري بمكان واحد وتحت سقف واحد.
تعد قيادة أول مسرع أعمال يقدم استشارات فورية
وحلول مكتبية.
يتوفر لدى قيادة مكاتب متنوعة مشتركة وموحدة
بمساحات مختلفة مع قاعات اجتماعات وقاعات
تدريب وقاعات عصف ذهني.

0556001491
0138492766
bashaar.alidi
@gmail.com

رقم الجناحE13 /

run in sports
منشأة سعودية في قطاع المالبس واألحذية
واإلكسسوارات الرياضية ،رن إن موزع معتمد ألكبر
الماركات الرياضية مثل أديداس ،نايك ،ريبوك ،اندر
ارمور ،بوما وغيرها .تمارس رن إن البيع بالتجزئة عبر
فروعها في المنطقة الشرقية ،كما توجد لديها
منصة إلكترونية متقدمة تمارس من خاللها التجارة
اإللكترونية لتخدم جميع مناطق المملكة عبر الموقع.
ومن حيث أنظمة وطرق التجارة الحديثة والجودة
العالية ونظام خدمة العمالء فإن رن إن تحرص على
توفير بيئة آمنة ومشجعة للعمالء والموظفين
والموردين.

,
Baby s Spot

920008061
info@runin.sa
www.runinsports.com

رقم الجناحE25 /
منصة الكترونية مختصة بمنتجات الطفل واحتياجاته.
يتميز متجر بيبي سبوت بتخصيص المنتجات وتصميمها
الفريد حيث تتوفر خدمة كتابة االسم بطرق إبداعية
على أغلب المالبس واإلكسسوارات باالضافة إلى
مستلزمات المواليد واأللعاب واألدوات الخاصة بهم.

0566596683
info@babysspot.com

منتجات تصمم باسم طفلك بكل حب.

www.babysspot.com
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رقم الجناحE99 /

فوما
متجر متخصص في فنون الصابون الطبيعي ومنتجات
طبيعية بمكونات عضوية محلية ومستوردة  ،صديقة
للبيئة وللجسم .

0500690390
@luxurious9bath
gmail.com
foma-sa.com

رقم الجناحE100 /

Sportor
تطبيق إلكتروني خاص بالتعليق والتحليل الرياضي
ّ
يمكن المستخدم من التعليق على المباريات مباشرة
ويمكن للمشتركين متابعة التعليق سواء في
مدرجات الملعب ،أو خالل مشاهدة المباراة على
الشاشة ،كما يمكنهم التفاعل مع المعلق بالردود،
ويمكن للمستخدم التحليل فنيا على المباريات سواء
بشكل مباشر بين شوطي المباراة أو بعدها أو من
خالل التحليل المسجل في صفحة التحليل.

0504826094
@salahdobikhi
gmail.com
https://apps.apple.com/us/
app/sportor/id1211642281

رقم الجناحE143 /

شركة فليكس سلوشنز ®
بدأت فليكس سلوشنز ® بتنفيذ خطط عملها
بخطوات ثابتة حتى استطاعت المنافسة على العديد
من المشاريع الرائدة وتسعى إلى احتالل صدارة
شركات المنطقة المتخصصة في مجال المقاوالت
والنظافة العامة.
تتطلع فليكس سلوشنز ® إلى تثديم أعلى مستويات
الخدمة إلى العمالء مع مراعاة متطلبات الجودة في
ظل قيم وأسس نيرة في التعامل على المستوين
الداخلي والخارجي.

0567299967
@saudiflexsolutions
gmail.com
www.linkedin.com/
company/flex-solutions-ksa
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رقم الجناحE134 /

شركة فيول لتحصيل الديون
تقدم شركة فيول للتحصيل مجموعة كاملة من
خدمات التحصيل واالستشارات في مجال التحصيل
والخدمات القانونية للشركات واألعمال في جميع
المجاالت الرئيسية في المملكة وقوانين سوق
أبوظبي.

0566153989
0138129100
@a.alzahrani
fuelcollection.com
www.
fuelcollection.com

رقم الجناحE111 /

تطبيق مويا اب
تطبيق يحتوي على أكبر سوق إلكتروني للماء
بالمملكة.
يوفر لك العديد من الخيارات للماء بأسعار منافسة
ويوصلها إلى أي مكان وفي أي زمان.
طلب المويا  #أسهل ـ من ـ شربها

0555680114
92001288
info@moyaapp.com
www.moyaapp.com

رقم الجناحE112 /

وطن االبتكار INNOVATION NATION -
تمكين أبناء الوطن من تشكيل المستقبل.
إحداث التأثير من خالل تشجيع االبتكار وتمكين
األفراد والمجتمع والشركات والجهات الحكومية من
امتالك أدوات االبتكار ،لتحسين جودة الحياة وإحداث
تغيير إيجابي في عالمنا.

0552535022
w@innonat.com
www.innonat.com
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رقم الجناحE124 /

شركة العامر للدعاية واإلعالن
شركة متخصصة في صناعة الدعاية واإلعالن حيث
لديها عدة خطوط إنتاج لصناعة اللوح الدعائية
والهدايا الخاصة والشارات المعدنية.
طورت الشركة من طرق التصنيع مؤخراً لتتناسب مع
احتياجات السوق.

0532662757
0138140606
@abdullah
alameradvertising.com.sa
www.
alameradvertising.com.sa

رقم الجناحE122 /

وكالة االستوديو للدعاية واإلعالن
دعاية وإعالن.

0567855555
0138305555
@mohammed
alestudio.com

رقم الجناحE123 /

مؤسسة الغابة الخضراء المميزة
تجارة وتركيب العشب الصناعي بجميع أنواعه.

0542224431
0126333066
spower@outlook.sa
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مؤسسة نجاح مالك بن عقيل الشمري للدعاية واإلعالن

رقم الجناحE136 /

تطبيق إلكتروني لجمع مراكز رعاية األطفال.

0552299009
@najah.shammari
hotmail.com

شركه المناهج المطورة للتدريب والخدمات التعليمية

رقم الجناحE135 /

شركة المناهج شركة تقدم خدمات للجمعيات الخيرية
والمؤسسات والشركات للمسؤولية االجتماعية
والتطوير في مجال تدريب الموظفين.

0507060659
@Fow_almorai2
yahoo.com

رقم الجناحE100 /

مؤسسة محصول للتسويق اإللكتروني
أول منصة إلكترونية تجمع باعة التمور مع المشترين
وتسهل لهم عملية الشراء عن طريق وسائل الدفع
ّ
وتوفر المنصة مزاد أسبوعي وخدمات عديدة
الحديثة
ّ
للتمر والنخيل.

0569788310
@waleed1293
gmail.com
www.mahsol.com.sa
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رقم الجناحE85 /

حلول النظم التجارية الصغيرة
حلول المصادر الحرة هي الوكيل المعتمد لنظام
الريدهات لينكس  Red Hat Linuxونظام VMware
في المملكة العربية السعودية ،والحاصلة على
أعلى تصنيف للشراكة مع شركة ريدهات لينكس
العالمية  .Premier Partnershipنركز على مبيعات
ودعم وتوفير االستشارات والتدريب المعتمد من
شركة ريدهات لينكس ،باإلضافة لدعمنا للبرامج
المفتوحة المصدر  Open Sourceفي شتى مجاالت
تقنية المعلومات ،مثل برامج مراقبة الخوادم
والتحكم  Automationوأنظمة التشغيل Operating
 Systemsوالخوادم االفتراضية ،Virtualization
وذلك بناء على خبراتها الممتدة منذ عام .2004

0547737747
@alshaikh
opensource.sa
wwww.opensource.sa

رقم الجناحE86 /

كتابي لك
كتابي لك هو أول تطبيق إلكتروني لبيع وشراء
الكتب المستعملة  ,يعمل كمنصة لعرض الكتب
الجامعية المستخدمة بطريقة مرنة ومنظمة تمكن
الطالب من عرض كتبهم المستعملة ليشتريها طالب
آخرون .أيضا يدعم التطبيق إضافة أنواع الكتب
مساهما في
األخرى للمهتمين من عامة القراء،
ً
إعادة استخدام الكتب بأسهل طريقة لتكوين أول
منصة لعرض الكتب المستعملة.
حاز التطبيق على المركز الثالث في مجال الشركات
االجتماعية في منتدى االم اي تي التابع لمعهد
ماساتشوسستس للتقنية.

0541336324
Service@ketabilk.com
www.ketabilk.org

رقم الجناحE87 /

LazyWait
ليزي ويت اسس في عام  2016وتتطور ليصبح حل
متكامل يسد الفجوة بين رواد األعمال وعمالئهم.
يوفر ليزي ويت حلول تسهل العمليات المعقدة
ويتطور باستمرار دائم لتسهيل التعامل بين األعمال
ّ
وزبائنهم.

0541904482
asad@lazywait.com
www.lazywait.com
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رقم الجناحE88 /

حي الهوايات
مؤسسة حي الهوايات لتنظيم الفعاليات
والمؤتمرات تقدم ورش تدريبية ودروس لمجموعات
عمرية مختلفة في مجال :اإللكترونيات ،التصميم
الثالثي األبعاد ،الطباعة الثالثية األبعاد ،القطع بالليزر،
التصنيع باستخدام  CNCوالمزيد!
كما تعمل حي الهوايات مع شركائها على تقديم
فعاليات تقنية ،مثل :هاكاثون اآلالت الرقمية
السعودية ،هاكاثون بريديكس  ،.GEوهاكاثون التمور.
تعمل المؤسسة في مجال التجارة اإللكترونية وقد
تأسست في عام .2016

0503815230
@bader
hobbydistrict.com
www.
HobbyDistrict.com

رقم الجناحE89 /

3eesh
شركة عيش المغامرة متخصصة في تصميم وبرمجة
التطبيقات وتشغيلها.
لدينا تطبيق عيش المغامرة مخصص للرحالت
واألنشطة الرياضية مثل الهايكنج وتسلق الجبال
والتخييم والغوص ورحالت النزهة داخل المدينة
وغيرها.
تطبيق مهارة مخصص لتسويق الدورات التدريبية
المقدمة من األفراد أو مراكز التدريب المعتمدة .

0569917363
ali@3eesh.com.sa
www.3eesh.com.sa

رقم الجناحE90 /

شركة النورس
شركة تسهل عملية الشراء والشحن لشركات التجارة
اإللكترونية والشركات التقليدية من الصين إلى
السعودية عبر موقع متخصص.

0599697952
salm222-@hotmail.com
www.anawras.com/home
/pages/about-anawras
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رقم الجناحE91 /

Dr.App
منصة طبية إلكترونية تسهل على المستخدمين
الوصول إلى مقدمي الخدمات الطبية ومعرفة
المزيد عنهم وحجز موعد وإجراء كافة الخدمات
المتعلقة بها في أسرع وقت وبكل يسر وسهولة
ويسهل على المنشآت الطبية الوصول للمرضى
وتنظيم المواعيد بأقل عناء.

0535369556
info@dr.app-sa.net

Find a Doctor

www.dr.app-sa.net

رقم الجناحE92 /

Dress Finder
دريس فايندر هو منصة الكترونية ( تطبيقات جوال
– موقع الكتروني) لبيع وتأجير الفساتين إلكترونيا.
دريس فايندر ال يمتلك السلعة  ,هو وسيط فقط
ينظم عملية البيع واإليجار ما بين المستخدمين سواء
كانو تجار أو أفراد .الجميع يستطيع االستفادة من
هذه الخدمات جديد كان الفستان ام مستعمل ايجار
كان او بيع فقط يشترط أن يكون الفستان بحالة
جيدة وتصوير ذو جودة« .دريس فايندر منصة تمكنك
من إيجاد ما يناسبك من فساتين الزفاف أو فساتين
السهرات ،كما يمكنك ذلك من عرض منتجاتك أو
مقتنياتك من الفساتين الجديدة أو المستعملة القابلة
لالستخدام مرة أخرى للبيع أو لإليجار».

0544443115
@info
dressesfinder.com
www.
dressesfinder.com

رقم الجناحE93 /

C zone
منصة على الهواتف الذكية توفر خدمة تقديم
الرحالت البحرية واأللعاب المائية والتي يمكن
للعمالء حجزها عبر التطبيق مثل القوارب واليخوت
والجيت سكي وقواراب الصيد المجهزة بعدة الصيد
أو دورات تدريب الغوص أو رحالت الغوص وتوفير
معداته وإيجاد العاب مائية مناسبة لجميع األعمار
على الشواطئ .كما يمكن تجهيز جوالت بحرية
للمعالم السياحية البحرية والشعب المرجانية أو تحديد
وإختيار نزهة بحرية لمناسبتك الخاصة .يوفر C. Zone
شبكة متنوعة من مقدمي الوسائط البحرية والتي
تمكنك من حرية اإلختيار بما يتناسب مع أسلوب
حياتك وتحقيق هواياتك وكذلك يوفر عليك الوقت.

0554941238
Info@seazone.org
www.seazone.org
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رقم الجناحE94 /

بكجات
packagesapp Logo.jpg

10/27/2019

منصة إالكترونیة لبكجات السفر والسیاحة بجمیع
أنواعھا من مزودي الخدمات السیاحیة.
بكجات ھو محرك بحث للمھتمین ببكجات السفر
والسیاحة بجمع أنواعھا مثل الجاھزة والمصممة
حسب الطلب والمتكاملة ما یساھم في التسویق
لمزودي الخدمات السیاحیة المحلیین والعالمیین مثل
شركات ووكاالت السفر والسیاحة وخطوط الطیران
والفنادق وشركات المواصالت وغیرھا.

0567699700
0560606909
@bader
packagesapp.com
www.
packcagesapp.com

رقم الجناحE95 /

نيار للتكنولوجيا
مشروع نقل من شركة نيار التكنلوجيا.

1/1

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

مشروع نقل هي منصة الكترونية سهلة االستعمال
لربط مزودي خدمات النقل والخدمات اللوجستية
بالعمالء وتحويل العملية إلى سوق مواصالت
مفتوح يتمتع بضمان توفير افضل مقدمي الخدمة
وسرعت طلبها ،شفافية االسعار ،باإلضافة إلى خدمة
تتبع الشاحنات والبضائع.

0556807777
Ali@nyartech.com
www.nyartech.com

رقم الجناحE96 /

Araba KSA
عربة عبارة عن سوق إلكترونية تضم أفضل محالت
تصنيف اللحوم واالسماك الطازجة من حولك .تقدم
خدمة توصيل صحية وآمنة مع خدمة دفع مريحه
وسهلة.

0581443493
0138339956
info@araba.com.sa
www.araba.com.sa
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رقم الجناحE197 /

Kaffeen
تطبيق كافيين يجمع المقاهي تحت مظلة واحدة.
ّ
يمكن المستخدم من طلب القهوة والدفع لها عبر
التطبيق واستالمها في الموعد المحدد من قبل
المستخدم.

0549999513
@marketing
gokaffeen.com
www.hgokaffeen.com

رقم الجناحE98 /

مؤسسة جاه المعرفة
«جاه»
هدايا | كتب | مكتبات
منصة
مؤسسة جاه المعرفية للتجارة ُولدت لتكون ّ
ابداعية ّ
خلقة في مجال الكتب والهدايا والمكتبات.
باالضافة إلى اهتمامها بجانب المعرفة والثقافة من
خالل تطوير عملية القراءة بجميع الوسائل العصرية
الحديثة وابتكار هدايا واكسسوارات فريدة من نوعها،
باالضافة إلى إثراء العميل بصناعة مكتبات مميزة
في تصميمها ،وادارة الفعاليات الثقافية.
جاه تُ دار من قبل فريق عمل سعودي يتبع منهج
التفكير االبداعي في طرح الخدمات مع تطبيق أعلى
المعايير في اختيار المحتوى الثقافي واالبداعي.

0502444152
info@jah-store.com
www.jah-store.com

رقم الجناحE00 /

دواؤك
تقديم الرعاية الصحية لمرضى األمراض المزمنة والتي
تتمثل في التثقيف الصحي ومتابعة التزام المريض
بأدويته الشهرية والحرص على ضمان استمراريته
عليها ،باإلضافة إلى التأكد من وعي المريض بأهميته
االلتزام بعالجاته لضمان تحسن صحته.

920000828
@dawaok.service
al-dawaa.com.sa
https://www.
al-dawaa.com/dawaok
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رقم الجناحE00 /

ناال
ناال المساعد طبي باللغة العربية التحدث إلى ناال هو
أسهل وأفضل طريقة للحصول على الرعاية الطبية
الخاصة.
هي دائما معك جاهزة للمساعدة طوال اليوم.
تمتع بحياة صحية ودع ناال تتابع احتياجاتك الطبية
لحظة بلحظة.

Othman@nala.ai
www.nala.ai

رقم الجناحE00 /

كيورا
كيورا خدمة تمكنك من استشارة األطباء والطبيات
المعروفين والمتميزين عبر الرسائل الفورية
ومكالمات الفيديو المباشر وبدون مواعيد وفي أي
تخصص.

info@cura.healthcare
www.cura.healthcare
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مركز أرامكو السعودية
لريادة األعمال واعـــــــد
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مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال ،،
مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال هي مبادرة هامة
واستراتيجية لشركة أرامكو السعودية لدعم التحول االستراتيجي
للمملكة ،تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال دعم ريادة
األعمال على مستوى المملكة وذلك باالستثمار في تأهيل رواد
األعمال القادرين على المساهمة بشكل فاعل في عملية تنويع
موارد االقتصاد الوطني وخلق فرص وظيفية جديدة للشابات
والشباب السعودي من خالل مساعدتهم على تأسيس منشآت
صغيرة ومتوسطة الحجم خاصة في مجال توطين الصناعة ونقل
التكنولوجيا إلى المملكة.

باإلضافة الى ذلك تؤمن مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال
وتنتهج مبدأ التعاون النشط والفاعل مع كيانات مؤثرة وفاعلة من
أجل تطوير بيئة ريادة األعمال في المملكة.
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رقم الجناحW46 /

مجمع الفداغي الصناعي  -برافو
مصنع سعودي مرخص إلنتاج المولدات الكهربائية
و كبائن كاتمة للصوت من  20إلى  2000ك ف
أ ،منذ أكثر من  25عام بالعالمة التجارية (برافو)
وعلى مساحة  55ألف متر 2في المدينة الصناعية
الثانية بالرياض يقدم المجمع لعمالئه قائمة طويلة
من الماركات العالمية ذات الجودة العالية بصفته
وكيال حصريا وموزعا لها ،ويشمل ذلك تقديم الدعم
الفني وخدمات مابعد البيع من صيانة وقطع غيار.
كذلك يتميز المجمع بالمرونة في تقديم العديد
من االختيارات والمواصفات حسب طلب العميل.
وللمجمع سجل طويل ومشرف في تنفيذ المشاريع
والمناقصات الحكومية والخاصة بكفائة عالية.

0505151630
920027754
Fahad@alfaddaghi.com
www.alfaddaghi.com

رقم الجناحW50 /

مصنع الخليج العربي للكيماويات المتخصصة
Chemical products.

0500128019
sayedjh@yascp.net

رقم الجناحW6 /

مصنع تروس للخدمات الصناعية

0549967777

الخدمات الصناعية.

0138225819
Dammam@truoos.com
www.truoos.com
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رقم الجناحW40 /

شركة تدوير الطعام لألسمدة
مصنع متخصص في إعادة تدوير فائض الطعام
والمخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة.

0555802807
0138855556
@aljabr
tadweersaudi.com
www.
tadweersaudi.com

رقم الجناحW49 /

مصنع الحلول الذكية للطاقة
مصنع لوحات ومحطات وقيادة وتحكم.

0504505590
0172331313
majq2000@gmail.com
www.sspfactory.com

مصنع داز السعوديه لتدوير النفايات اإللكترونية
تم وضع حجر األساس برعاية خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود في الجبيل
الصناعية.
يــعمل المصـنع في مجـال معـالجة وإعــادة تدوير
المخلفات الكهربائية واإللكترونية ،وتهدف هذه
المبادرة للحد من تراكم معدل النفايات الكهربائية
واإللكترونية المتزايدة بإعادة تدويرها حسب المعايير
البيئية والدولية بطريقة صديقة للبيئة؛ لـتخفيض نسـبة
التـلـوث البيئي الصــادر من النفايات في جـميع
مناطق الممـلـكة لتحقيق أثر بيئي مستدام.

رقم الجناحW54 /
0561224949
920006713
@info
DazRecycling.com
www.DazRecycling.com
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رقم الجناحW52 /

مصنع قياسات الطاقه ألجهزة القياس
Manufacturing facility in Dammam

0504505590

Manufacturers :
• Pressure Gauges.
• Temperature Gauges.
• RTDs.
• Thermocouples.
• Thermowells .

0172331313
info@hisco-arabia.com
www.hisco-arabia.com

مصنع اللدائن النقية للملونات واإلضافات البالستيكية
تصنيع مواد البالستيك الخام.

رقم الجناحW53 /
0546460891
926631575
info@purepolymers.net
www.purepolymers.net

رقم الجناحW51 /

مصنع أنقى
تأسس المصنع فى عام  2014م فى جنوب
المملكة العربية السعودية وذلك بإنتاج وتوريد
المواد األولية لمصانع العزل فى األسواق الداخلية
والخارجية ،وبناء على متطلبات األسواق قمنا
بإضافة بعض المواد التى تزيد المنتج مرونة وتماسك
وبدراسة احتياج األسواق وتلبية لرغبة العمالء قمنا
بصناعة لفات العزل المتطورة والتى تعطي المنتج
أعلى درجات الجودة وسرعة العمل وقوة التماسك
وتحمل لدرجات البرودة بما يصل الى درجة حرارة -35
تحت الصفر ومرونة وعدم اختراق حتى درجات الحرارة
العالية بما يتناسب مع األجواء فى المناطق الحارة
كما هو الحال فى معظم مناطق المملكة.

0503065983
gm@anqa.sa.com
www.anqa.sa.com
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رقم الجناحW1 /

مصنع الحلول الهوائية للصناعة
إنتاج أنظمة هواء مضغوط.

0505821271
0138335035
@Fahad
addameghGroup.com
www.
addameghGroup.com

رقم الجناحW39 /

شركة او ام اس ساليري السعودية
تجارة وتصميم الصمامات الكروية.

2016

0505883800
0138985665

1896

thaner@oms-saleri.sa
www.oms-saleri.it

رقم الجناحW32 /

مصنع أيجاز الخبر
الغازات الصناعية والغازات الخاصة.

0551805511
0138305666
manaim@igassa.com
www.igassa.com
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شركة عصر كفاءة الطاقة للتطوير واالستثمار الصناعي
Energy Services and Consultant.

رقم الجناحW3 /
0505858802
0138205633
@ibrahim.sanea
energyera.com.sa
www.
energyera.com.sa/en/

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺼﺮ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

رقم الجناحW15 /

مركز أناة للعالج الطبيعي والتأهيل
طبي صحي.

0531166618

مركز عالج طبيعي وتأهيل.

0135938999
info@anahcare.com
www.anahcare.com

رقم الجناحW29 /

Efhas
منصة افحص هي منصة إلكترونية تسهل عملية
فحص السيارات المستعملة قبل الشراء بالنيابه عن
المشتري في الفحص في مراكز فحص متخصصه
بالسيارات ويتم إرسال تقرير شامل عن السيارة
بالصور والتفاصيل بدون حضور المشتري ،مما يساعد
المشتري على اتخاذ قرار الشراء بنا على معلومات
موثقة ومتكاملة.

0592928123
info@efhes.com
www.efhes.com/ar
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رقم الجناحW42 /

شركة المعايير العضوية
مصنع إلنتاج األسمدة الزراعية البودرة والسائلة
والمعلقة والمحببة والمبيدات الزراعية.

0544425858
info@efhes.com
www.organicstds.com

رقم الجناحW22 /

مصنع التيلر لوحدات التوزيع الكهربائية
Electrical Panel Board Manufacturing
( LV / MV : Switch Gear ).

0503195394
0114730530
info@tayyar.com.sa
www.tayyar.com.sa

رقم الجناحW31 /

شركة المعايرة العربية الصناعية
ممارسة الخدمات والنشاطات التجارية المتعلقة
بمعايرة القياسات وتصنيع عدادات المعايرة.

0546622505
0114310113
@info
arabiancalibration.com
www.
arabiancalibration.com
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W43 /رقم الجناح
0535201222

شركة الروبوتات العربية المحدودة
خدمات الفحص والتفتيش باستخدام التقنيات الذكية
.وتصنيع آلي

0138035169
omar.alhawsawi@
arabianbots.com
www.arabianbots.com

W47 /رقم الجناح
0559327048

Aesseal Saudi Arabia Co. Ltd.
Mechanical Seals and Systems.

0138024170
sallam.abumahfouz@
aesseal.com
www.Aesseal.com

W2 /رقم الجناح

شركة الغزال األخضر للصيانة والنظافة

0546488885
alaa@
oriental-promises.com
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رقم الجناحW4 /

شركة تقنيات أزر للخدمات الصناعية
شركة تقنيات أزّ ر أول شركة سعودية متخصصة في
مجال فحص أعماق ابار النفط والمياه (Wireline
 . )Loggingوهي مبادرة من قبل شباب سعودي
من ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال الفريد.
نقدم خدمات تمكن منتجي النفط من معرفة
خصائص مهمة عن أعماق االبار مثل تشخيص
الطبقات المنتجة للنفط ومدى إنتاجيتها وأيضا
األعماق الغير منتجة .فهي بمثابة تقديم صورة
تشخيصية عن باطن االرض تستخدم بصفة دورية
لزيادة إنتاجية االبار وكفائتها على المدى الطويل.

0559327048
0138024170
@Khalid.rehaili
azrtec.com
www.azrtec.com

رقم الجناحW48 /

Bright up
تقديم البرامج والورش اإلثرائية في االبتكار واإلبداع
لألطفال والنشء.

0563732989
info@brightup.io
www.brightup.io

رقم الجناحW45 /

مصنع اكترى للصناعة
صناعة روالت السلوفان الحراري.

0561165656
munif@ektra.com.sa
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رقم الجناحW35 /

مصنع آفاق الخليج للدهانات
مصنع آفاق الخليج للدهانات تقوم لصناعة الدهانات
الصناعية بالشراكة مع شركة تنميك األمريكية الرائدة
في مجال صناعة جميع أنواع الدهانات الصناعية منذ
أكثرمن مائة عام المتخصصة في صناعة مجموعة
متنوعة من الطالءات لحماية األنابيب والصهاريج
في البيئة القاسية حيث أن تنميك تمتلك الخبرة
والتكنولوجيا لحماية الهياكل ضد التآكل ،والحك وآثار
العوامل الجوية واألضرارالكيميائية.

0505807010
0138993344
info@gulfhorizon.com
www.gulfhorizon.com

رقم الجناحW55 /

شركة أي كيه السعودية للتصنيع
تصنيع أدوات لتنظيف أنابيب النفط.

0505929349
0567331925
0138026387
@contact-IK-saudi
ik-worldwide.com

مصنع األفق العالي للدعاية واإلعالن (هاي سكاي)
أحد المصانع السعودية الرائدة في صناعة المنتجات
صديقة البيئة باستخدام األقمشه غير المنسوجه,
صناعه وطباعة األكياس القماشية.

رقم الجناحW41 /
0541389536
0138023136
@info
nonwovenbags.com.sa
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رقم الجناحW17 /

شركة كابالت جدة المحدودة
صناعة الكابالت /كابالت الضغط المنخفض
والمتوسط والعالي وكابالت الجهد الفائق.

05053678995
0126360770
@ymahdali
cables.energya.com
www.
cables.energya.com

رقم الجناحW10 /

شركة حلول المجرى للخدمات المساندة
خدمات لوجيستية.

0507444460
@info
majrasolutions.com
www.
majrasolutions.com

رقم الجناحW34 /

شركة مارينا المتحدة للطباعة
الطباعة الورقية والرقمية والتغليف.

0546055550
0112705533
adelj@marina.com.sa
www.
marinaprinters.com
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رقم الجناحW13 /

مؤسسة البيت المتنقل للبرتبالت
مصنع برتبالت البيوت الجاهزة الثابتة والمتنقلة
والكرفانات.

0540009766
0138599999
@gm
portable-house.com
www.
portablehousefactory.com

شركة دقة التقنية والجودة السعودية للتجارة والمقاوالت
تقديم خدمات الفحص.

رقم الجناحW18 /
0556001491
0138492755
@bashar
saudiqtech.com
www.saudiqtech.com

رقم الجناحW26 /

Workhint
منصة إلكترونية للشركات لتسهيل عملية إدارة شبكة
استشارين أو خبراء خارجيين.

0504366654
@mahmood
workhint.com
www.workhint.com
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رقم الجناحW44 /

شركة الكم لإلتصاالت وتقنية المعلومات
خدمات ومنتجات الحوسبة السحابية.

0555637396
920008514
info@.v2.com.sa
www.v2.com.sa

رقم الجناحW19 /

مصنع كشف الكواشف
إنتاج وتصنيع وتوريد مجموعة شاملة من الكواشف
الطبية والكيميائية والمطهرات والمواد الكيميائية
واألطباق الحيوية ( أطباق بتري ) ووسائط التحليل
بالخطوة الواحدة (  ) RDTكوسائل كشف الحمل
المنزلي والمالريا والوسائط المستخدمة في مخابر
التحليل والمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع
الكيميائية والجامعات ومراكز األبحاث والمزارع
البيطرية.

0557996999
0138596833
info@alkawashef.sa
www.alkawashef.sa

رقم الجناحW36 /

عيادات ارتال
عيادة أسنان.

0505410323
0138999914
lmnassif@artal.com.sa
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رقم الجناحW37 /

شركة النظافة الكيميائية القابضة
• مقاوالت.
• إنشاء أنابيب المصانع.
• معالجة الزيت والغاز.

0553033221
0138963444
barakfa@icms.com.sa

رقم الجناحW7 /

مجمع الدكتور إبراهيم الطبش الطبي
مجمع طبي عام متخصص في جراحة العظام.

0547510001
920002873
info@curemed.net
www.curemed.net

رقم الجناحW11 /

معمل توب لتركيبات األسنان
معمل تركيبات أسنان صناعية.

0555184890
@Ceoalrashed1
gmail.com
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رقم الجناحW38 /

مدارس ذوي األوطان المتعددة العالمية

DHAHRAN

بدأ المشروع من فكرة مساعدة األجيال السعودية
الناشئه على تحسين مستواهم باللغة اإلنجليزية
والرياضيات في مركز ما بعد الدوام المدرسي إلى
مدرسة عالمية لها نفس الهدف أال وهو وصول
تالميذنا السعوديين إلى أعلى الرتب بالتعليم.

0505867661
1380219320
@Nadia.aldossary
mnsdhahran.com

MULTINATIONAL
SCHOOL

www.mnsdhahran.com

رقم الجناحW28 /

شركة التسهيل العلمي
Edutech ( study abroad ).

0501200212
Hello@easyunime.com
www.easyunime.com

رقم الجناحW12 /

المصنع السعودي البيئي للمنظفات
يملك العالمة التجارية  Go Greenيقوم بتصنيع جميع
المنظفات محلياً بمواصفات عالمية معتمدا على
المواد الكيميائية الصديقة للبيئة والزيوت العطرية
الطبيعية .قو غرين أول مصنع حاصل على اعتماد
كبرى الشركات ومنها شهادة الجودة العالمية و
 ECOLOGOالمنظمة الكندية للحفاظ على البيئة.
قوغرين يلبي التوجه العالمي لجميع البيئات ويوفر
بيئة ووضع صحي مميز خالي من مخاطر التلوث
والحريق طبقاً ألحدث المعايير البيئية العالمية.
قوغرين يلبي جميع احتياجات المنازل والمستشفيات
والفنادق والمناطق الصناعية من المنظفات ذات
الجودة العالية والفعالة والصديقة للبيئة.

0553998811
@saad
gogreensolvents.com
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رقم الجناحW20 /

أروقــة الخــليج Gulf Megaron
أهم المنتجات أسالك الطاقة النحاسية المطلية
بمادة المينا ومشتقاتها.

0505902744
info@gulfmegaron.com
www.gulfmegaron.com

رقم الجناحW33 /

شركه جودة العلوم الطبية المحدودة
تحضير بيئه زراعة البكتريا.

5411136170
info@qms.com.sa

رقم الجناحW23 /

شركة قدراتي
شركة قدراتي.

5008312220
016381555
qudurati@hotmail.com
www.qudurati.sa
78
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رقم الجناحW8 /

شركة العمل التقني للخدمات الصناعية
• خدمات وحلول صناعية.
• أعمال الكهرباء الصناعية.
• اختبار المعدات لمحطات التوليد.

5550711070
0135305054
mustafa@tchworx.com
www.tchworx.com

مصنع شركة تيكو الشرق األوسط للكهرباء والمعدات المحدودة
تم تأسيس مصنع شركة تيكو الشرق األوسط في
 12يونيو  2008في المدينة الصناعية الثانية
بالدمام ،المملكة العربية السعودية .نوفر آخر وأحدث
التقنيات في مجال المحركات الكهربائية.
مرفق اختبار متكامل بقدرة تصل إلى  30000حصان،
مرافق تصنيع المحركات الكهربائية ( منخفضة
ومتوسطة وعالية ) الجهد بقدرات تصل إلى 13000
حصان بقدرة إنتاجية تصل إلى  600وحدة  /سنة.
معمل إنتاج الملفات النحاسية للمحركات ( منخفضة
ومتوسطة وعالية) الجهد.
نغطي بإنتاجنا أسواق لخليج العربي والشرق
األوسط ،فريق عملنا يمتاز بالكفاءة والخبرة.

رقم الجناحW16 /
0555848908
0138213939
@saad.alarfaj
teco-me.com

رقم الجناحW9 /

gymtasic
لدينا مركز فريد من نوعه يجمع بين المرح ونمط حياة
صحية.
مهمتنا هي تعليم األطفال عادات نمط حياة صحية
كاملة ببرنامج التربية البدنية.
نسعى لتعزيز مبادئ وقيم الرياضة لألطفال وزيادة
مستوى األداء .وذلك سوف يساهم في تحسين
وتطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية.

0530077762
@halahalabdi
gmail.com
www.gymtastic.ksa

79
02/11/2019 3:13 AM

���� ���������.indd 79

رقم الجناحW14 /

مصنع إدارة الهواء
• مجال منتجات الهواء الخاص بالتكيف.
• مانعات الصوت.
• مانعات الغبار.
• مجاري الهواء.
• تحكم التدفق.

0503894948
0138085060
info@amf_co.com

رقم الجناحW5 /

مصنع وسج إلعادة التدوير
مصنع إلعادة تدوير اإلطارات والبالستيك.

0505868699
0138892399
@ab
sajainternational.sa
www.
sajainternational.sa

رقم الجناحW30 /

شركة المخازن المتكاملة المحدودة
• التجارة عن طريق اإلنترنت.
• البيع بالجمله لقطع غيار.
• البيع بالجملة ألنواع أخرى من األدوات والمعدات
المكانيكية.

0505365687
0133479300
@Mustafa.abdullah
win.com
www.win.com

80
02/11/2019 3:13 AM

���� ���������.indd 80

مؤسسة ديمومة االستدامة لتقنية المعلومات

رقم الجناحW25 /

مؤسسة إعالمية شبابية تقدم جميع خدمات
التسويق الرقمي.

0508777881

في ديمومة نصنع الصورة ونكتب
المحتوى ونلتقط اللحظة.

0138579849

نساعدك على صناعة محتوى مثالي يساهم في
كسب الثقة ويعزز االنتشار بشكل أوسع.

@abdulaziz
dimomco.com
www.dimomco.com
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دولــــــــة
الكويـــت
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رقم الجناحKW1 /

مدينة الكويت الفنية لإلنتاج الفني

0096599040142
@almayoufmedia
hotmail.com

رقم الجناحKW2 /

مصنع لألصباغ والمنتجات الكيماوية

0096597419944
aaljehaim@gmail.com

مصنع عبدالوهاب ألعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية

رقم الجناحKW3 /

0096597973797
info@afppf.com
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KW4 /رقم الجناح

Overlay House of fashion

0096565668000
Overlaykw@gmail.com

KW5 /رقم الجناح

Almadrasa.com

0096550043600
Hani.shakhss@
gmail.com

KW6 /رقم الجناح

مصنع ومطبعة جوب اوردر لتجهيز وتغليف السلع

0096590000508
abbas88-@outlook.com

84
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رقم الجناحKW7 /

The Vase Event

0096595580506
Thevasekw@gmail.com

شركة تي اس ال إلصالح األجهزة اإللكترونية الدقيقة

رقم الجناحKW8 /

0096550299448
Yousef@tsl-me.com

رقم الجناحKW9 /

شركة األنصاري للحلول التقنية

0096599399144
khaled@ats.com.kw
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رقم الجناحKW10 /

شركه سيلو لمالبس ولوازم األطفال

0096566650369
Nbk_5@hotmail.com

شركة تكستايل بوتيك لألقمشة والمالبس الجاهزة

رقم الجناحKW11 /

0096566361770
@hasan
textileboutique.net

شركة ايرث ألعمال التعبئة والتغليف للمواد الغذائية

رقم الجناحKW12 /

0096597149699
ammar@erthkw.com
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KW13 /رقم الجناح

pastry and coffee

0096598938282
mousa@pastry.coffee

KW14 /رقم الجناح

Earth Roastery

00965977610011
ali@earthroastery.com

KW15 /رقم الجناح

شركة كب المتحدة التجارية

0096550777507
ucckuwait@gmail.com

87
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رقم الجناحKW16 /

شركة فايزة ستايل

0096550326222
faiza.q88@gmail.com

رقم الجناحKW17 /

مطعم جست ليديز

0096555525257
@justladieskw
gmail.com

رقم الجناحKW18 /

شركة ادا تكنولوجيز للتجارة العامة

0096556565069
@manmody12
gmail.com
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رقم الجناحKW19 /

مجموعة النجار التجارية

0096599601044
edarh@usa.net

رقم الجناحKW20 /

شركة راشد الزيد الناصر

0096597173088
@r-business
homail.com
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اإلمــارات
العربــيـــة
المتحـــدة
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UE7 /رقم الجناح

مانجو مينا

00971508162616
mangomainaa3@
gmail.com

UE8 /رقم الجناح

سعيد كافيه

00971502222103
uaesq@icloud.com

UE9 /رقم الجناح

فورورد

00971544762020
info@goforward.ae

91
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UE10 /رقم الجناح

إعداد

00971503799996
sh.hawarna@gmail.com

UE11 /رقم الجناح

فليفر فليك

00971506113222
chairman@
flavorflake.com

UE12 /رقم الجناح

فستق زادا

00971569665559
ebtihal@makara.ae

92
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مؤسسة راشد كركين للبحوث والتدريب واالستشارات

رقم الجناحUE13 /

00971505171707
rashed@karkain.com

رقم الجناحUE14 /

دافو ميدل إيست للتجارة العامة

00971558005509
@info
dafo-middle-east.com
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مملكـــــة
البحريـــــن

02/11/2019 3:13 AM
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BH1 /رقم الجناح

Tarsheed Energy

0097366611711
Seena@
tarsheedenergy.net

BH2 /رقم الجناح

الراوي

0097337777122
beyondbordersconsultancy

@gmail.com

BH3 /رقم الجناح

Horse Pride

0097336333309
huda@horsepride.com
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BH4 /رقم الجناح

شركة فاطمة األنصاري للتصميم والتنفيذ

0097334444557
admin@
fatimaalansari.com

BH5 /رقم الجناح

Football Mania Stadium Management

0097339141935
yasser@
malaebapp.com

BH6 /رقم الجناح

نزل للتعمير والتصميم الداخلي

0097336665363
kkaladari@
nuzulgroup.com

96
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BH7 /رقم الجناح

بولمارس للخدمات اإلستشارية

0097333777977
halrahma@
polemaris.com

BH8 /رقم الجناح

LAM BRAND

0097337344171
info@lam-brand.com

BH9 /رقم الجناح

بيكاسو هاوس

0097333077088
hamza@
picassohouse.co.uk

97
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BH10 /رقم الجناح

 تمرن- تطبيق هاتفي

0097336021122
az@tamarran.com

BH11 /رقم الجناح

Brother Developme nt Institute (BDI)

0097333019340
zyousif@
brotherinstitute.com

BH12 /رقم الجناح

Tumooh

0097339667460
mohamed@
tumooh.org
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BH13 /رقم الجناح

Qalam

0097337777487
qaalaam.bh@
gmail.com

BH14 /رقم الجناح

Marketology Agency

0097333110766
fatema@
marketologybh.com

BH15 /رقم الجناح

Supplify S.P.C

0097334020134
bani@supplifyme.com

99
���� ���������.indd 99

02/11/2019 3:13 AM

سلطنـــــة
عمــــــــان
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رقم الجناحOM1 /

سمات العالمية

0096894999044

ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

hilal@cimatglobal.com

CIMAT GLOBAL

رقم الجناحOM2 /

شعاع الدنيا للتجارة

0096879056319
@alioman76_rashed
yahoo.com

المحيط السادس العالمية للدراسات واالستشارات البيئية

رقم الجناحOM3 /

0096894203030
@sog.e.cunslting
gmail.com
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رقم الجناحOM4 /

خاكي للتجارة

0096896168686
z.khaku86@gmail.com

رقم الجناحOM5 /

زعيمة السالمية للتجارة

0096892683380
@Z_alsalami
hotmail.com

دكان العسل العماني شركة رتاج سمائل للتجارة

رقم الجناحOM6 /

0096899601190
@hs120033
hotmail.com
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رقم الجناحOM7 /

مهارة اإلبداع للتجارة

0096895604461
skill_iq@hotmail.com

ﻣﻬـــــﺎﺭﺓ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ

Creative Skills Trading

رقم الجناحOM8 /

شهب الجنوب المتميزة

0096895513877
@Mohammed
gaininbound.com

رقم الجناحOM9 /

ندى الربيع إلنتاج محطات تحلية المياة

0096899775838
Mnohsin@gmail.com
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رعاة مجلسي
شباب وشابات األعمال

02/11/2019 3:13 AM
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رعاة مجلسي شباب وشابات األعمال
الشريك االستراتيجي

الشريك المصرفي

الرعاة الرئيسيون
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رعاة
راد
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رعاة ملتقى ومعرض ريادة األعمال (راد)
شريك استراتيجي

راعي ماسي

راعي منصة االبتكار

راعي رئيسي

شريك أكاديمي

راعي ذهبي

راعي بالتيني

راعي ضيافة

شريك داعم

راعي إعالمي
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أعضاء المجلس التنفيذي
لشباب أعمال الشرقية

02/11/2019 3:14 AM
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رئيس

عبداهلل بن فيصل البريكان

عضو

عبدالرحمن بن أحمد الغامدي

نائب رئيس

فهد بن عبداهلل الفراج

عضو

عبدالرحمنالعفالق

نائب رئيس

عبداهلل بن خليفة الضبيب

عضو

عبدالعزيز بن أحمد العوهلي

عضو

إبراهيم بن صالح السحيباني

عضو

عبدالعزيز بن حسن القحطاني

عضو

أحمد بن سالم بالحمر

عضو

عبدالعزيز بن سامي العلي

عضو

أنس بن فهد الضويان

عضو

عبدالعزيز بن طارق البسام

عضو

تركي بن عبدالرحمن الراجحي

عضو

عبدالعزيز بن فهد الجبير

عضو

حماد بن حمود الحماد

عضو

عبدالعزيز بن يوسف الدوسري

عضو

حمد بن أحمد البوعلي

عضو

عبداللطيف بن خالد الملحم

عضو

حمد بن عبداهلل الهاجري

عضو

عبداللطيف بن علي الفوزان

عضو

حمد بن سليمان الزامل

عضو

عبداهلل بن خليفة الحواس

عضو

حمد بن محمد الخالدي

عضو

عبداهلل بن علي آل مبارك

عضو

خالد بن مازن السعيد

عضو

عبداهلل بن سعود التويجري

عضو

رامي بن صالح السيد

عضو

عبدالهادي بن رفيع الجابري

عضو

رياض بن عبداهلل القحطاني

عضو

عثمان بن أديب أباحسين

عضو

سعد بن خالد المعجل

عضو

عثمان بن سعد الزهراني

عضو

محمد بن خالد المحمدي

عضو

سعد بن عادل المعمر

عضو

علي بن صالح الحميدان

عضو

محمد بن سليمان المهيدب

عضو

سعود بن عبداهلل العليوي

عضو

فارس بن عبدالرحمن القاضي

عضو

محمد بن عبداهلل كحل

عضو

سعود بن مرشد الجرثام

عضو

فهد بن أحمد السليم

عضو

مساعد بن محمد العبدالكريم

عضو

سعيد بن عوض قريعة

عضو

فهد بن خالد العطيش

عضو

معاذ بن عبداهلل أبابطين

عضو

سليمان بن خالد القناص

عضو

لؤي بن صالح لبني

عضو

هشام بن عبدالمحسن الراشد
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عضوات المجلس التنفيذي
لشابات أعمال الشرقية

02/11/2019 3:14 AM
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رئيسة

نجالء بنت حمد العبدالقادر

نائبة رئيسة

دالل بنت أحمد الرحمه

نائبة رئيسة

نوف بنت مسند الرشيدي

عضوة

أريج بنت محمد أبوبشيت

عضوة

أسماء بنت خليفة الجعيب

عضوة

بشرى بنت محمد العليان

عضوة

حنان بنت محمد النشمي

عضوة

خلود بنت عي السفالن

عضوة

دانة بنت أسامة العفالق

عضوة

رنا بنت عبدالرحمن الفهيد

عضوة

رند بنت صالح البسام

عضوة

رؤى بنت خالد الغنام

عضوة

رؤى بنت سعود صابر

عضوة

مشاعل بنت عبدالرحمن الباعود

عضوة

سمر بنت مهناء الصايل

عضوة

منال بنت حمد البنعلي

عضوة

سهى بنت معن الصانع

عضوة

موضي بنت فهد العتيبي

عضوة

شوق بنت عبدالرؤف المطرود

عضوة

نجالء بنت أحمد الراجح

عضوة

ضحى بنت علوى آل إبراهيم

عضوة

نجالء بنت عبداهلل العتيبي

عضوة

غادة بنت مسفر القحطاني

عضوة

نورة بنت أحمد الرميح

عضوة

لبنى بنت عبدالعزيز الخالدي

عضوة

هند بنت طالل الرشيد

عضوة

لطيفة بنت سعود الحمود

عضوة

وعد بنت عبدالعزيز ابونيان

عضوة

مزون بنت وهيب أشقر

عضوة

وعد بنت سعود الدوسري
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