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 الدولة المدينه إسم المعرض التجاري التاريخ م

1.  01.06 2016 -01.06  

 هـ25/8/1437األربعاء 

 سنغافورة سنغافورة لالتصاالت الدولي معرضال

2.  03.06 2016 -01.06  

 هـ27/8/1437-25األربعاء 

 تركيا إسطنبول  الصيدالنية للمكونات دوليال معرضال

3.  03.06 2016 -01.06  

 هـ27/8/1437-25األربعاء 

 اليابان طوكيو المعرض الدولي للتصميم الداخلي

4.  03.06 2016 -01.06  

 هـ27/8/1437-25األربعاء 

 فرنسا باريس النانو وتكنولوجيامؤتمر ومعرض علم 

5.  03.06 2016 -01.06  

 هـ27/8/1437-25األربعاء 

المعرض الدولي لألحذية والجلديات واألالت المستخدمة في تقنية 
 صناعة الجلود 

 الصين  كوانزو

6.  04.06 2016 -01.06  

 هـ28/8/1437-25األربعاء 

 تركيا إسطنبول  الجلود وتقنية لألحذية الدولي معرضال

7.  04.06 2016 -01.06  

 هـ28/8/1437-25ألربعاء 

 تركيا إسطنبول والنسيج الغزل أالت لألقمشة و الدولي المعرض

8.  04.06 2016 -01.06  

 هـ28/8/1437-25ألربعاء 

 الصين شنغهاي والحماماتالمطابخ  ألدواتمعرض الصين 

9.  03.06 2016 -02.06  

 هـ27/8/1437-26الخميس 

 الهند مومباي الدوائية الصناعات معرض ومؤتمر

10.  04.06 2016 -02.06  

 هـ28/8/1437-26الخميس 

ومستلزمات المعرض الدولي ألنظمة وأدوات مكافحة الحرائق واإلنقاذ 
في العمل وأنظمة وأجهزة  السالمةومستلزمات  ومعدات اإلسعافات األولية

 مكافحة السرقات وأنظمة التحذير من المواد الكيميائية 

 بولندا وارسو

11.  05.06 2016 -03.06  

 هـ29/8/1437-27 لجمعةا

 الهند مومباي معرض طب األسنان

12.  05.06 2016 -03.06  

 هـ29/8/1437-27لجمعة ا

 معرض عالم الخبز والحلويات وفن تزيين الكيك 

 ) أدوات ومستلزمات وكتب تزيين الكيك ( 

 أستراليا سيدني

13.  09.06 2016 -07.06  

 هـ4/9/1437-2الثالثاء 

البوسنه  توزال (    ( ENERGAالمعرض الدولي للطاقة 
 والهرسك

14.  09.06 2016 -07.06  

 هـ4/9/1437-2الثالثاء 

 كندا تورنتو المعرض الدولي للمنسوجات المنزلية والسجاد 
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15.  09.06 2016 -07.06  

 هـ4/9/1437-2الثالثاء 

فرانك  المعرض الدولي للبصريات واإللكترونيات الضوئية
 تفور

 المانيا

16.  10.06 2016 -07.06  

 هـ5/9/1437-2الثالثاء 

 اليابان طوكيو الدولي لتقنية وآالت الغذاءالمعرض 

17.  10.06 2016 -08.06  

 هـ4/9/1437-2الثالثاء 

م التعلي –) خدمات المحفظة الذكية  الذكية االتصاالت تقنيةمعرض 
 أنظمة الدفع المحمول (  –الرقمي 

كوريا  سيئول
 الجنوبية

18.  11.06 2016 -08.06  

 هـ5/9/1437-2الثالثاء 

 اوكرانيا كيف المنتجات الزراعية  ألالتالمعرض الدولي 

19.  12.06 2016 -09.06  

 هـ7/9/1437-4الخميس 

 الصين كوانزو تقنية البناء واإلضاءة

20.  13.06 2016 -11.06  

 هـ8/9/1437-6السبت 

 سنغافورة سنغافورة المعرض والمؤتمر الدولي إلدارة النفايات وتكنولوجيا البيئة 

21.  16.06 2016 -14.06  

 هـ11/9/1437-9الثالثاء 

ة والتقنيات المستخدمة في التجار البيع بالتجزئةنظم وتقنية معرض 
 اإللكترونية

 هونج كونج هونج كونج

22.  16.06 2016 -14.06  

 هـ11/9/1437-9الثالثاء 

 الصين شنغهاي والخدمات اللوجستية  واإلمداد، للنقل الدولي المعرض

23.  16.06 2016 -14.06  

 هـ11/9/1437-9الثالثاء 

لوس  والبرمجيات التعليمية التفاعلي الترفيهمعرض 
 انجلوس

 أمريكا

24.  17.06 2016 -14.06  

 هـ12/9/1437-9الثالثاء 

ة وتقني القهوةصناعة للمواد الغذائية والمشروبات و الدولي المعرض
 التعبئة والتغليف والدعم اللوجستي

 البرازيل ساو باولو

25.  17.06 2016 -14.06  

 هـ12/9/1437-9الثالثاء 

 اسبانيا مدريد  المعرض الدولي للطاقة والبيئة 

26.  16.06 2016 -15.06  

 هـ11/9/1437-10األربعاء 

 فرنسا باريس  معرض الهدايا وتغليف مستلزمات المناسبات

27.  17.06 2016 -15.06  

 هـ12/9/1437-10األربعاء 

 والخاليا الكهروضوئية المعرض الدولي لشاشات العرض المسطحة
 الصديقة للبيئة  LEDوإضاءة 

 تايوان تايبيه

28.  18.06 2016 -15.06  

 هـ13/9/1437-10األربعاء 

لمعدات وأجهزة المختبرات وأجهزة القياس ومراقبة  المعرض الدولي
  وتجهيز وتعبئة األدوية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية الجودة 

 تايلند بانكوك
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29.  18.06 2016 -15.06  

 هـ13/9/1437-10األربعاء 

 البرازيل ساو باولو ( ) الفرنشايز  معرض حق اإلمتياز التجاري

30.  19.06 2016 -16.06  

 هـ14/9/1437-11الخميس 

 تايوان تايبيه والطبية الصحية للرعايةالدولي  المعرض

31.  19.06 2016 -18.06  

 هـ14/9/1437-13السبت 

فرانك  لمستحضرات ومواد التجميلالمعرض التجاري 
 تفور

 المانيا

32.  22.06 2016 -21.06  

 هـ17/9/1437-16الثالثاء 

جنوب  كيب تاون معرض ومؤتمر إدارة الكوارث وخدمات الطوارئ ومكافحة الحرائق
 أفريقيا 

33.  23.06 2016 -21.06  

 هـ18/9/1437-16الثالثاء 

 14من  أكثربمشاركة المعرض الدولي لترخيص العالمات التجارية 
في  التصنيع وشركاتألف عالمة تجارية تشمل تجار التجزئة 

 (منتجات وقطاعات مختلفة

لوس 
 أنجلوس

 أمريكا

34.  23.06 2016 -22.06  

 هـ18/9/1437-16الثالثاء 

 البرازيل ساو باولو اإللكتروني والتسويق المعرض الدولي للتجارة

35.  22.06 - 24.06 2016 
 الثالثاء 16-1437/9/19هـ

 الهند نيودلهي المنزلية كسسواراتإلوا للمنسوجات الدولي التجاري المعرض

36.  24.06 2016 -22.06  

 هـ19/9/1437-16الثالثاء 

تقنيات وخدمات  لعرض الفرص التجارية ألحدث التجاري المعرض
 . (  3Dثالثية األبعاد )بتقنية  طباعةال

كوريا  سيئول
 الجنوبية

37.  201624.06  -22.06  

 هـ19/9/1437-16الثالثاء 

 اليابان طوكيو ومؤتمر أجهزة الواقع اإلفتراضي واألجهزة الطبية  معرض

38.  25.06 2016 -22.06  

 هـ20/9/1437-16الثالثاء 

والمصابيح الضوئية  المرنةالمعرض الدولي إكسبو لشاشات العرض 
 الصديقة للبيئة 

كوريا  سيئول
 الجنوبية

39.  25.06 2016 -22.06  

 هـ20/9/1437-16الثالثاء 

 تايوان تايبيه وتمويل المطاعم والفنادق والتغليف للتعبئة المعرض الدولي

40.  25.06 2016 -22.06  

 هـ20/9/1437-16الثالثاء 

 أالت ومواد التصنيعواإللكترونية  الصناعةالمعرض الدولي لتقنية 
 والخدمات المساندة

 تايلند بانكوك

41.  24.06 2016 -23.06  

 هـ19/9/1437-18الخميس 

 المانيا هامبورج معرض تقنية التعبئة والتغليف المبتكرة

42.  26.06 2016 -23.06  

 هـ21/9/1437-18الخميس 

 هونج كونج هونج كونج  الكريمة واألحجار مجوهراتالمعرض الدولي لل

43.  26.06 2016 -24.06  

 هـ21/9/1437-18الخميس 

واألثاث واإلكسسوارات  الداخليةتصميمات المنزلية المعرض أحدث 
 وتصميم الحمامات والمطابخ وتقنية المنازل 

لوس 
 انجلوس

 أمريكا
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 0536900500لطلب  خدمة التنسيق لحضور المعارض يتم اإلتصال بمركز خدمة رجال األعمال  

 

44.  30.06 2016 -28.06  

 هـ25/9/1437-23الثالثاء 

 الصين شانغهاي  الكهربائية عوازلال معرض ومؤتمر

45.  01.07 2016 -28.06  

 هـ26/9/1437-23الثالثاء 

لتقنية وتشكيل المعادن بإستخدام المعرض الدولي لمعالجة المعادن 
ة السيارات وتقنية الطاق وخدمات وقطع غيار القوالب الصناعية تقنية

 المتجددة والذكاء الصناعي 

 الصين شانغهاي

46.  01.07 2016 -29.06  

 هـ26/9/1437-24األربعاء 

صناعة والمعرض والمؤتمر الدولي للمكونات الدوائية وتقنية 
 مستحضرات التجميل ومواد التنظيف 

 اليابان طوكيو


