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المقدمة  

الفــرص  دليــل  مــن  الثالثــة  النســخة  الريــاض  بغرفــة  المعلومــات  إدارة  تقــدم 
الــذي يشــتمل علــى فــرص تجاريــة مــن داخــل وخــارج  التجاريــة واالســتثمارية 
المملكــة بهــدف عرضهــا علــى المســتثمرين الســعوديين وأصحــاب المؤسســات 
والشــركات ورجــال األعمــال الســعوديين الراغبيــن فــي التعــاون التجــاري مــع 

مقدمــي الفــرص التجاريــة.

وبيانــات  تعريفيــة  مــن قوائــم  عليــه  يشــتمل  بمــا  الدليــل  هــذا  إصــدار  ويأتــي 
ومعلومــات ضروريــة متكاملــة عــن الفــرص التجاريــة مصنفــا حســب الموضوعــات 

حتــى يســهل الوصــول للفرصــة المناســبة حســب موضوعهــا.  

وتحــرص إدارة المعلومــات بالغرفــة علــى صحــة ودقــة نقــل المعلومات في هذا 
ــه ال يســتطيع التحقــق مــن صحــة  ــه مــن مصادرهــا إال أن الدليــل كمــا وردت إلي
وســالمة كافــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فيــه لذلــك فــإن هــذا الدليــل ومــا 
يحتويــه مــن فــرص تجاريــة وبيانــات ومعلومــات تــم الحصــول عليهــا مــن المصــدر 

المعلوماتــي المشــار إليــه. 
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إخالء مسؤولية  

جميــع  عــن  القانونيــة  مســؤوليتها  الريــاض،  بغرفــة  المعلومــات  إدارة  تخلــي 
المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ ألنــه ال يمكــن 
ــل عنها أية تبعات  التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
ــت مــن صحــة وســامة المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع  قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ

باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفــرص.

وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا عــن أيــة أخطــاء قد تقع بســبب الســهو 
أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ على البريــد اإللكتروني التالي: 

info@rdcci.org.sa



منتجات غذائية

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة BAYEDE MARKETINGاالسم 
جنوب إفريقياالدولة

إنتاج وتجارة الشايالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0218633406  ــــ  فاكس 0836503585العنوان

www.bayede.co.zaالموقع اإللكتروني
snto@bayede.co.zaالبريد اإللكتروني

شركة THE ART OF TASTEاالسم 
جنوب إفريقياالدولة

إنتاج األغذية والمشروبات والعصائرالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0832274054   العنوان

www.amir.co.zaالموقع اإللكتروني
@adept.co.zaleonardالبريد اإللكتروني

شركة TEXHA  االسم 
أوكرانياالدولة

تقنية محدثة في صناعة اللحوم ) دواجن (النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض

www.texha.comالموقع اإللكتروني
 office@twxha.comالبريد اإللكتروني

شركة BLUE AFRICA TRADINGاالسم 
جنوب إفريقياالدولة

إنتاج وتجارة الشايالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0218829800  ــــ  فاكس 0764732507العنوان

www.blueafricatrading.co.zaالموقع اإللكتروني
c.rudman@absamail.co.zaالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة STOLYCHNUJMLYNاالسم 
أوكرانيا الدولة

إنتاج دقيق القمح والنخالةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض

www.smlyn.comالموقع اإللكتروني
kyivmlyn.sales@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة FOREST FAIRIES SWEETS COاالسم 
جنوب إفريقياالدولة

إنتاج وتجارة الحلوياتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0314652481  ــــ  فاكس 0762584353العنوان

www.forestfairiessweets.co.zaالموقع اإللكتروني
thejes@forestfairiessweets.co.zaالبريد اإللكتروني

شركة KYIVKBLIB االسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج الحلويات والمخبوزات التقليديةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض

www.kyivkblib.com.uaالموقع اإللكتروني
eprokofieva@kbleb.ua البريد اإللكتروني

شركة LAUFFER FOODS االسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج المواد الغذائية والحلوياتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض

www.lauffer.comالموقع اإللكتروني
kachinskiy@ens.net.uaالبريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة FOREST FAIRIES SWEETS COاالسم 
جنوب إفريقياالدولة

األغذية المجمدةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0315692122   ــــ   فاكس 082198909العنوان

www.iqlaasfoods.co.zaالموقع اإللكتروني
anisah@iglaasfoods.co.zaالبريد اإللكتروني

شركة HRHاالسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج األسماكالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 006562616888  ــــ  فاكس 006562652319العنوان

www.hrh.krn.uaالموقع اإللكتروني
sf@hrh.km.uaالبريد اإللكتروني

شركة KHONG GUAN BISCUIT FACTORYاالسم 
سنغافورا الدولة

إنتاج وتجارة المواد الغذائية والبسكويتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 006562616888  ــــ  فاكس 006562652319العنوان

www.khongguan.com.sgالموقع اإللكتروني
biscuit@ khongguan.com.sgالبريد اإللكتروني

شركة ELITEXاالسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج وتصدير الدقيقالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض

www.el-itex.com/enالموقع اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة STATE JOINT – STOEK FOREIGN TRADE COMPANYاالسم 
أوزباكستان الدولة

إنتاج وتصدير الفواكه والخضرواتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00998712385300    ــــ   فاكس 00998712025300العنوان

شركة SNACK EXPORT COMPANYاالسم 
أوكرانياالدولة

المنتجات الغذائية الخفيفةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00380676339956        العنوان

alex@snack.dp.uaالموقع اإللكتروني

شركة SUGAL ALIMENTOS.S.Aاالسم 
البرتغال الدولة

إنتاج وتعليب الفواكه ومعجون الطماطمالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00351263500501   ــــ  فاكس 00351910711677العنوان

www.sugal-group.comالموقع اإللكتروني
tiago.agostinho@sugal-group.comالبريد اإللكتروني

شركة OVOSTAR UNIONاالسم 
أوكرانيا الدولة

تجارة وإنتاج الدواجنالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض

www.ovostar.ua/enالموقع اإللكتروني
export@ovostar.uaالبريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة GREEN HORIZON ENTERPRISES (PVT) LTD االسم 
سيرالنكاالدولة

إنتاج وتعليب الشاي السيالنيالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0094112157098     العنوان

www.greenhorizon.lkالموقع اإللكتروني
info@greenhorizon.lkالبريد اإللكتروني

شركة POLTAVA SADاالسم 
أوكرانياالدولة

المواد الغذائية والزراعيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض

valentinkomlyk@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة ECONIAاالسم 
أوكرانياالدولة

المواد الغذائية والمياه المعبأةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض

www.econid.com.ud/enالموقع اإللكتروني

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائيةاالسم 
فلسطينالدولة

إنتاج الحلويات والسكاكر والمواد الغذائيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف:  009702259170   العنوان

www.sinokrot.comالموقع اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة AGRO-ROS LLCاالسم 
أوكرانياالدولة

لحوم الدواجنالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض

www.kurcha.com.ua/en الموقع اإللكتروني

شركة    PHILIPPINE GROCERS FOOD EXPORTSاالسم 
الفلبينالدولة

تجارة وتصدير المواد الغذائيةالنشاط
لتعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 006326424653      ــــ   فاكس 006326437995 العنوان

www.philippine-grocers.comالموقع اإللكتروني
mirpuriarun@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة VEDA-AGROاالسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج وتصدير المواد الغذائيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00380443644931  العنوان

www.veda-agro.comالموقع اإللكتروني
info@veda-agro.comالبريد اإللكتروني

شركة CHUMAKاالسم 
أوكرانيا الدولة

إنتاج المواد الغذائية والمعلباتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00380487297118    العنوان

www.en.chumak.comالموقع اإللكتروني
office@chumak.comالبريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة TERRA FOOD EXPORT  االسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج وتصدير المواد الغذائية واأللبان والحوم والمعلباتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف:  0038044594033  العنوان

www.terrafood-export.comالموقع اإللكتروني
export@terrafood.com.udالبريد اإللكتروني

شركة GALEKS AGROاالسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج الحبوب والنباتات البقولية, وتربية المواشيالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00380414153321  العنوان

www.galeks-agro.comالموقع اإللكتروني
galex.agro@gmail.comالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   

شركة OLEONAFTAاالسم 
روسياالدولة

إنتاج الحبوب والبقوليات والزيتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0074996788187      العنوان

www.oleonafta.comالموقع اإللكتروني
info@oleonafta.comالبريد اإللكتروني

شركة    OST -HORIZONاالسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج حبوب النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض

www.ost.horizon.comالموقع اإللكتروني
info@ost-horizon.comالبريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة الشركة المتحدة لألطعمةاالسم 
أمريكا الدولة

منح حق االمتياز ) بيتزا أن ( و ) فريش بيري ـــ اللبن المثلج (النشاط

دعــوة المســتثمرين ورجــال األعمــال والمؤسســات والشــركات لالســتفادة مــن العرض
حــق االمتيــاز التجــاري وذلــك فــي الســوق الســعودي

هاتف:  009665913151111       العنوان
info@unitedfood.com.saالبريد اإللكتروني

شركة JAY-GROUPاالسم 
أوكرانيا الدولة

تجارة المواد الغذائية المتنوعة النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض

www.jaygp.comالموقع اإللكتروني
info@jaygp.comالبريد اإللكتروني



الزراعـة

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة POLTAVA SAD   االسم 
أوكرانياالدولة

المواد الغذائية والزراعيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض

valentinkomlyk@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة  FROZEN CONVENIENCE FOODS    االسم 
جنوب أفريقيا الدولة

تجارة وتصدير الزهور والنباتاتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكة.العرض
هاتف: 0020507752144         العنوان

eg.trade21@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة BERRAK  االسم 
تركياالدولة

إنتاج اآلت تربية المواشي وإنتاج األلبان واألجبان والماكينات الزراعية النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 00905312301433       العنوان

www.berrakmakine.com/en/defaultالموقع اإللكتروني
berrakmakine.comالبريد اإللكتروني

شركة GALEKS AGRO  االسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج الحبوب والنباتات البقولية, وتربية المواشيالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00380414153321       العنوان

www.galeks-agro.comالموقع اإللكتروني
galex.agro@gmail.comالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة UKRPROMINVEST-AGRO     االسم 
أوكرانيا الدولة

إنتاج وتصدير القمح ونخالة القمحالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض

www.upi-agro.com.ua/en الموقع اإللكتروني

شركة POLETEHNIKAاالسم 
أوكرانيا الدولة

المعدات والمواد والتقنيات الزراعيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض
هاتف: 00380672352319       العنوان

www.poletehnika.com.ua/enالموقع اإللكتروني
yaroslav.churakov@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة UKRAINIAN ORGANICSاالسم 
أوكرانياالدولة

تجارة وإنتاج األسمدة العضويةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها العرض

www.ukrorganics.comالموقع اإللكتروني

شركة  POLTAVA SAD      االسم 
أوكرانيا الدولة

المواد الغذائية والزراعيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض

valentinkomlyk@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة EG.TRADE   االسم 
مصرالدولة

تجارة وتصدير الزهور والنباتاتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, والبحث عن وكيل تجاري لهاالعرض
هاتف: 0020507752144       العنوان

eg.trade21@gmail.comالبريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة مشروع مجمع تربية خاليا النحل إلنتاج العسلاالسم 
أوكرانيا الدولة

إنتاج العسلالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض

www.apimondia2013.org.uaالموقع اإللكتروني
anatoliyh@apimondia2013.org.uaالبريد اإللكتروني

شركة STATE JOINT – STOEK FOREIGN TRADE COMPANY  االسم 
أوزباكستان الدولة

إنتاج وتصدير الفواكه والخضرواتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00998712385300     ــــ   فاكس 00998712025300العنوان

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   

شركة SUGAL ALIMENTOS.S.A    االسم 
البرتغال الدولة

إنتاج وتعليب الفواكه ومعجون الطماطمالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00351263500501     ــــ   فاكس 00351910711677العنوان

www.sugal-group.comالموقع اإللكتروني
tiago.agostinho@sugal-group.comالبريد اإللكتروني



الحديد والمعادن 
والنفط والغاز

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة  ADVANCED PROCESS SOLUTION SDN BHD    االسم 
ماليزياالدولة

إنتاج المعادن والحديد واألنابيب والصماماتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض
هاتف: 0060320342188      ــــ   فاكس 0063032034199العنوان

www.aps.myالموقع اإللكتروني
info@aps.myالبريد اإللكتروني

شركة SHRAYOJ   االسم 
الهندالدولة

صناعة الفلنجات والسدادات وغوالق البراميل المطلية بطالء معدنيالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00918866740740       العنوان

www.shrayojenterprise.comالموقع اإللكتروني
info@shrayojenterprise.comالبريد اإللكتروني

شركة SPHERE FOR METAT AND PLASTICS  INDUSTRIES  االسم 
مصرالدولة

إنتاج المعدات واآلالت الكهربائية وتصنيع البالستيك وتشكيل المعادنالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0020238338224    ــــ   فاكس 0020238338224العنوان

www.sphereegypt.comالموقع اإللكتروني
mosallamahmed@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة ANG ECO LIDER LLC  االسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج أنابيب الفوالذ والصلب ومعادن أخرىالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00380487297118        العنوان

www.angecolider.comالموقع اإللكتروني
office@ang.org.uaالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة MUBAREKNEFTEGAZMONTAJ االسم 
أوزباكستان الدولة

اإلنشاءات والتعدين, مدرجة في سوق األسهم األوزبكيالنشاط
ترغب في بيع أسهمها كفرصة استثمارية للشركات السعوديةالعرض
هاتف: 0096612635223     ــــ   فاكس 0096612635105العنوان

fayzullacvriyadh@gmail.comالبريد اإللكتروني



مالبس جاهزة وأقمشة

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة  KABOاالسم 
مصرالدولة

إنتاج المالبسالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 002034259707     ــــ    فاكس 002034280923العنوان

www.kabo.com.egالموقع اإللكتروني
raghda.ahmed@kabo.com.egالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



أثـــاث

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي

41

شركة  GURTEKS      االسم 
تركياالدولة

تجارة وتصدير السجادالنشاط
تصدير منتجاتها إلى السعوديةالعرض
هاتف: 00903423373828     ــــ   فاكس 00903423371460العنوان

home@gurteks.com.trالبريد اإللكتروني

شركة VENICE  االسم 
إيطالياالدولة

إنتاج وتصدير أثاث الفنادقالنشاط
تصدير منتجاتها إلى السعوديةالعرض
هاتف: 00393466647032        العنوان

hanun.omar@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة IPEK TEX  االسم 
مصرالدولة

إنتاج وتصدير األثاثالنشاط
: تصدير منتجاتها إلى السعوديةالعرض
هاتف: 00201226616807       العنوان

walid_aly161089@hotmail.comالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   

شركة مجموعة فيورياالسم 
تركياالدولة

إنتاج وتصدير األثاثالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 00905454348582       العنوان

contact@group-fiore.comالبريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة MIRT LUXURY INTERIORSاالسم 
أوكرانياالدولة

األثاث والديكور الداخلي الفاخرالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 00380504463961        العنوان

www.mirt.udالموقع اإللكتروني
info@mirt.udالبريد اإللكتروني

شركة LORD FURNITUREاالسم 
تركياالدولة

إنتاج وتصدير األثاثالنشاط
تصدير منتجاتها إلى السعوديةالعرض
هاتف: 00903523211997     ــــ   فاكس 00903523211996العنوان

muzaffer@lord.com.trالبريد اإللكتروني

شركة DANOVEL PTE LTD  االسم 
سنغافوراالدولة

إنتاج وتجارة األثاث والنسيجالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 006562355020     ــــ   فاكس 0065657345959العنوان

www.danovel.comالموقع اإللكتروني
info@danovel.comالبريد اإللكتروني

شركة HARVEST LINK INTERNATIONAL PTE LTDاالسم 
سنغافوراالدولة

إنتاج وتجارة األثاث المنزلي والمكتبي والفندقي والتعليميالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 006567452203     ــــ   فاكس 006567483280العنوان

www.harvestlink.comالموقع اإللكتروني
info@harvestlink.comالبريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة GEORGIA CHAIRاالسم 
أمريكياالدولة

إنتاج وتجارة األثاث المدرسي وأثاث المكتباتالنشاط

التعــاون التجــاري مــع مســتثمرات ســعوديات وذلــك إلنشــاء مصنــع لبينــاء خــط العرض
تجميــع إلنتــاج األثــاث المدرســي بأيــدي عاملــة مــن الســيدات الســعوديات

هاتف: 007705361366     ــــ    فاكس 007702879202العنوان
www.georgiachair.comالموقع اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي

المقاوالت
مواد البناء ـــ ديكورات 

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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شركة SANCRYL CHEMICALS  االسم 
جنوب إفريقياالدولة

دهانات النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها العرض
هاتف: 0319021422     ــــ   فاكس 0833786542العنوان

www.sancryl.co.zaالموقع اإللكتروني
saib@sunchem.co.za البريد اإللكتروني

شركة ARTBUDSERVICE COMPANY  االسم 
أوكرانياالدولة

البناء والتشييد وكافة أعمال المقاوالتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها العرض
هاتف: 00380443328886        العنوان

www.artbudservice.com.uaالموقع اإللكتروني
office@artbudservice.com.uaالبريد اإللكتروني

شركة JPN INDUSTRIAL TRADING  االسم 
سنغافوراالدولة

مقاوالت الطرقالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض
هاتف: 006562889991      ــــ   فاكس 006562805725العنوان

www.ipn.sgالموقع اإللكتروني

شركة محجرة جرانيت ديدكوفيتشي االسم 
أوكرانياالدولة

تصنيع وتصدير الجرانيتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها العرض
هاتف: 00380674044040         العنوان

www.didkovichi.com/en/aboutالموقع اإللكتروني
office@didkovichi.comالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
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شركة ستون الند االسم 
مصرالدولة

استخراج وتصنيع الرخام والجرانيتالنشاط

إيجــاد شــريك ســعودي لغــرض تمويــل مشــاريعها, والتعــاون التجاري مع الشــركات العرض
السعودية

هاتف: 00201006084347      ــــ   فاكس 00201000013362العنوان

شركة ايفانوفرانكيفسك سيمينتاالسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج وتصدير مواد البناء واإلسمنت والجبسالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها العرض
هاتف: 00380342583712        العنوان

www.ifcem.if.uaالموقع اإللكتروني
office@ifcem.if.uaالبريد اإللكتروني

شركة MUBAREKNEFTEGAZMONTAJاالسم 
أوزباكستانالدولة

اإلنشاءات والتعدينالنشاط
بيع أسهمها كفرصة استثمارية للشركاتالعرض
هاتف: 0096612635223       ــــ   فاكس 0096612635105العنوان

fayzullacvriyadh@gmail.comالبريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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خدمات إدارية وتجارية 
واستشارية وتوظيف

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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شركة WISON ENGINEERING LTDاالسم 
الصينالدولة

االستشارات الهندسيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض

www.wison.comالموقع اإللكتروني
uwenzhi@wison.comالبريد اإللكتروني

شــركة  SHENYANG UANDA ALUMINIUM INDUSTRY ENGINEERING االسم 
.CO., LTD

الصينالدولة
االستشارات الهندسية في مجال األلمونيومالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض
هاتف: 008621583666005083        العنوان

www.yuandacn.comالموقع اإللكتروني
smond@yuandasystem.comالبريد اإللكتروني

شركة TEMC ENGINEERING CO LTD  االسم 
أوغنداالدولة

الهندسة الكهربائيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض
هاتف: 00256312318100     ــــ    فاكس 00256772436239 العنوان

mkmayanja@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة CRIMSONLOGIC PTE LTD  االسم 
سنغافوراالدولة

خدمات االستشارات التجارية والقانونية والخدمات االجرائية الرسمية النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض
هاتف: 006568877888      ــــ    فاكس 006567785277 العنوان

www.crimsonlogic.comالموقع اإللكتروني
kennyching@crimsonlogic.comالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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شركة SINOPEC SHANGHAI ENGINEERING CO, LTDاالسم 
الصينالدولة

االستشارات الهندسيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض
هاتف: 008621583666005083       العنوان

www.sinopec.comالموقع اإللكتروني
xuwenhua.ssec@sinopec.c.comالبريد اإللكتروني

شركة WESRIA FOOD SDN BHDاالسم 
ماليزياالدولة

تصميم وإدارة المطاعمالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض
هاتف: 00603928583200     ــــ    فاكس 0060392859910العنوان

taib@wesri.comالبريد اإللكتروني

شركة  SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS,LTDاالسم 
تايوان الدولة

الخدمات االستشارية والهندسيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض

kungcs@sinotech.com.twالبريد اإللكتروني

شركة VERSAR     االسم 
أمريكاالدولة

الخدمات الهندسية والبيئية ومعدات الوقاية الشخصيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض

www.versar.comالبريد اإللكتروني

شركة SKALA DESIGN CONSULT SDN BHDاالسم 
ماليزيا الدولة

التصميم الداخليالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض
هاتف: 00603092822810      ــــ    فاكس 00603928338129 العنوان



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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شركة د اس سي أي ( DSCI)االسم 
أمريكا الدولة

وهندســة النشاط واالستشــعار  والمحــاكاة  أنظمــة  و  األمنيــة  الخدمــات  و  المنتجــات 
النظــم

التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض
هاتف: 0017325423113       العنوان

www.dsci.comالموقع اإللكتروني

شركة AGV ENVIRONMENT     االسم 
ماليزياالدولة

االستشارات البيئية وخدماتها الهندسية البيئيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض
هاتف: 00380443644931            العنوان

www.agvenvironment.comالموقع اإللكتروني
alfred@adaikalaraj.comالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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آالت ومعــدات

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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شركة SIE - SOCIEDADE INTERNATIONAL EMBALAGENS S.Aاالسم 
البرتغالالدولة

تصنيع معدات ومكائن التعليب والتغليف النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 00351244812450    العنوان

www.sie.ptالموقع اإللكتروني
sie@sie.ptالبريد اإللكتروني

شركة  HWANG, JUNG-CHIOUاالسم 
تايوانالدولة

صيانة وإصالح معدات الطاقةالنشاط
 التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض

u091417@taipower.com.twالبريد اإللكتروني

شركة POLETEHNIKA   االسم 
أوكرانيا الدولة

المعدات والمواد والتقنيات الزراعيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض
هاتف: 00380672352319            العنوان

www.poletehnika.com.ua/enالموقع اإللكتروني
yaroslav.churakov@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة TATUNG COاالسم 
تايوان الدولة

معدات الطاقة الحركية والطاقة الشمسيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض

fshiue@tatung.comالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   
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شركة SHANGHAI SCC ENVIRONMENTALاالسم 
الصينالدولة

إنتاج صناديق التبريد وأجهزة نقل وتقديم األطعمة الساخنة وأجهزة الفنادق النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 006562889991    ــــ   فاكس 006562805725العنوان

www.sccet.comالموقع اإللكتروني
rachel@sccet.comالبريد اإللكتروني

شركة  BERRAKاالسم 
تركياالدولة

إنتاج اآلت تربية المواشي وإنتاج األلبان واألجبان والماكينات الزراعية النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 00905312301433   العنوان

www.berrakmakine.com/en/defaultالموقع اإللكتروني
mehmet@berrakmakine.comالبريد اإللكتروني

شركة SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO, LTD     االسم 
الصينالدولة

إنتاج المعدات الصناعية وتقديم الخدمات الصناعية المختلفةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 00862134059888             العنوان

www.shanghai-electric.comالموقع اإللكتروني
uoxx@shanghai-electric.comالبريد اإللكتروني

شركة BPS TRAING PTE LTDاالسم 
سنغافورا الدولة

وخالطــات النشاط والكســارات  المتنقلــة  والرافعــات  كالحفــارات  الثقيلــة  المعــدات 
الخرســانة

التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 006562234383       ــــ    فاكس 006562236968  العنوان

www.bpstrading.comالموقع اإللكتروني
phamlyn@bpstrading.comالبريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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شركة ALLIANCE SOLUTIONS GROUPاالسم 
أمريكا الدولة

معدات الكشف عن الحرائق ومعدات الدفاع المدني، وتدريب منظماته النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 0017572237233      العنوان

www.asg-inc.orgالموقع اإللكتروني

شركة  AGROPROMSERVIVEاالسم 
أوكرانيا الدولة

مواد التغليف للشحن والتخزينالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض

www.apslrade.com.ua/en الموقع اإللكتروني

شركة EASY PACK   االسم 
مصرالدولة

إنتاج معدات واآلت معدنية وبالستيكيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0020110000931        ــــ    فاكس 002015484585  العنوان

www.easypackeg.comالموقع اإللكتروني
info@easypackeg.comالبريد اإللكتروني

شركة DE LUXE SYSTEMSاالسم 
أوكرانياالدولة

مولدات طاقة الديزلالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض

www.rostpower.com/engالموقع اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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شركة CAD CAM HOUSEاالسم 
مصرالدولة

إنتاج معدات وآالت الحاسب اآلليالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0020224470027        العنوان

www.cch-eg.netالموقع اإللكتروني
info@cch-eg.netالبريد اإللكتروني

شركة  SUPER PACK FOR MANUFACTURING PACKING MACHINERYاالسم 
مصرالدولة

إنتاج معدات وآالت التغليفالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00201097777701      ــــ   فاكس 00201005800092 العنوان

www.superpackegypt.comالموقع اإللكتروني
superpackm@yahoo.comالبريد اإللكتروني

شركة SPHERE FOR METAT AND PLASTICS  INDUSTRIES   االسم 
مصرالدولة

إنتاج المعدات واآلالت الكهربائية وتصنيع البالستيك وتشكيل المعادنالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0020238338224        ــــ    فاكس 0020238338224  العنوان

www.sphereegypt.comالموقع اإللكتروني
mosallamahmed@gmail.comالبريد اإللكتروني

شركة PLAST STEELاالسم 
مصرالدولة

إنتاج معدات واآلت معدنية وبالستيكيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0020227878969            العنوان

www.semafs.orgالموقع اإللكتروني
koura@semafs.orgالبريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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شركة ANG ECO LIDER LLCاالسم 
أوكرانيا الدولة

إنتاج أنابيب الفوالذ والصلب ومعادن أخرىالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00380487297118        العنوان

www.angecolider.comالموقع اإللكتروني
office@ang.org.uaالبريد اإللكتروني

شركة مجلة سليب تكاالسم 
تركياالدولة

تنظيــم المعــارض المرتبطــة بالمراتــب ولوازمهــا مــن االســفنج  ومكائــن تعبئــة النشاط
المراتــب ومكائــن الخياطــة 

التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0020227878969      ــــ    العنوان

www.sleeptechmagazine.comالموقع اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



التبريد والتكييف

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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شركة SMITHS MANUFACTURINGاالسم 
جنوب أفريقيا الدولة

أجهزة التكييف والتدفئةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 0317194374      ــــ    فاكس 0836457271العنوان

www.smiths.co.zaالموقع اإللكتروني
rajan.moodley@smiths.co.zaالبريد اإللكتروني

شركة  FUJIAN SNOWMAN CO, LTDاالسم 
الصين الدولة

أنظمة التبريد والثالجات الصناعيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 008659128701111           العنوان

www.snowkey.comالموقع اإللكتروني
harry.snowkey@gmail.comالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تجهيزات طــبية وصحية

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 
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شركة شركة متخصصة تابعة لوزارة البحث العلمي  االسم 
تونس الدولة

والمستشــفيات النشاط المســتوصفات  لتعقيــم  معــدة  شــاملة  معقمــة  مــادة  إنتــاج 
والمســاجد

التعاون التجاري مع مستثمرين سعوديين أو شركاء لتسويق هذه المادة العرض
هاتف: 00966546941682          العنوان

شركة  SCGاالسم 
األرجنتينالدولة

تصنيع وتصدير المكاتب والعيادات والمختبرات المتنقلة للخدمات الصحيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض

www.scg1887.comالموقع اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



إكسسوارات 
ومستحضرات تجميل

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة JANAاالسم 
لبنان الدولة

منتجات العناية بالبشرةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 009616435445       ــــ    فاكس 009616444611العنوان

contact@jana-lb.comالبريد اإللكتروني

شركة شركة جوهرة أركانهاالسم 
المغرب الدولة

إنتاج وتجارة مستحضرات التجميلالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها العرض
هاتف: 00212524890098       ــــ   فاكس 009616444611 العنوان

contact@jana-lb.comالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



معالجة مياه

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة HYFLUX  LTDاالسم 
سنغافوراالدولة

والمفاعــالت النشاط العادمــة  الميــاه  ومعالجــة  الصــرف  ميــاه  وإعــادة  الميــاه  تحليــة 
الغشــائية الحيويــة 

التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض
هاتف: 006531577567      ــــ   فاكس 006562141211العنوان

www.hyflux.comالموقع اإللكتروني
roland_ang@ hyflux.comالبريد اإللكتروني

شركة JOINT WATER COMPANY LLC   االسم 
روسياالدولة

إنتاج المياه المعدنية والغازيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض
هاتف: 0079383002626       ــــ    فاكس 0079280083000  العنوان

www.ovkwaters.ruالموقع اإللكتروني
export@ovkwaters.ruالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



االتصاالت وتقنية المعلومات

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة BEYONDSOFT CORPORATION  االسم 
الصين الدولة

تقنية المعلوماتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض
هاتف: 00861062973608       العنوان

www.beyondsoft.comالموقع اإللكتروني
pple.zhang@beyondsoft.comالبريد اإللكتروني

شركة STRONG DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD االسم 
الصين الدولة

تقنية المعلومات وتطوير البرامجالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض
هاتف: 008679188188888        العنوان

www.strongit.com.cnالموقع اإللكتروني
trong@strongit.com.cnالبريد اإللكتروني

شركة JOHN KEELS COMPUTER SERVICES  االسم 
سيرالنكاالدولة

خدمات هندسة البرامج اإللكترونيةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض
هاتف: 0094112300779     ــــ   فاكس 0094113200779العنوان

www.jkcsworld.comالموقع اإللكتروني
info@ jkcsworld.comالبريد اإللكتروني

شركة CAD CAM HOUSEاالسم 
مصرالدولة

إنتاج معدات وآالت الحاسب اآلليالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0020224470027        العنوان

www.cch-eg.netالموقع اإللكتروني
info@cch-eg.netالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



مشاريع استثمارية وعقارية

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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سفارة جهورية الفلبين االسم 
الفلبين الدولة

السياحةالنشاط
دعوة لالستثمار في مجال تطوير البنية التحتية للسياحة البيئيةالعرض
هاتف: 00639175069123       العنوان

fifarr@yahoo.comالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تجـارة عامة  

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة GRANDLUXE PTE LTD  االسم 
سنغافورا الدولة

قرطاسية الورق من دفاتر المالحظات ودفاتر اليومية التجاريةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 006562685944     ــــ   فاكس 006567785277العنوان

www.Grandluxe.comالموقع اإللكتروني
percychan@Grandluxe.com.sgالبريد اإللكتروني

شركة ODESSA STURGEON-FARMING COMPLEXاالسم 
أوكرانياالدولة

تربية وتجارة األسماكالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض
هاتف: 0038487859025      ــــ   فاكس 0038487859024العنوان

odosetrovod@ukr.netالبريد اإللكتروني

شركة BUILDING BOND SDN BHD  االسم 
ماليزيا الدولة

التجارة العامةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض
هاتف: 0060356316648      ــــ    فاكس 0060356318648العنوان

razifahmadbb@gmail.comالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



صناعة عامة

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة CABELTE – CSBOS ELECTRICOS E TELEFONICOS S.A  االسم 
البرتغال الدولة

تصنيع وتصدير كوابل االتصاالت النحاسية وكوابل األلياف البصريةالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 00351227537500     العنوان

www.cabelte.ptالموقع اإللكتروني
inform@ cabelte.ptالبريد اإللكتروني

شركة TECHNO GROUPاالسم 
مصرالدولة

إنتاج الكرتون المضلع وإنتاج الورقالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 0020238338224      ــــ   فاكس 0020237446023العنوان

www.technogroupeg.comالموقع اإللكتروني
yasang1001@yahoo.comالبريد اإللكتروني

شركة ZORYA-MASHPROEKTاالسم 
أوكرانياالدولة

تصميم وإنتاج توبينات الغازالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض

www.eng.zmturbines.comالموقع اإللكتروني
office@zorya.com.uaالبريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   

شركة  PKRCBW  االسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج عربات القطارات وقطع الغيار وسيارات الشحنالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض

www.kvsz.comالموقع اإللكتروني
vliv kvsz@kvsz.com البريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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مشروع  مجمع تربية خاليا النحل إلنتاج العسل االسم 
أوكرانيا الدولة

إنتاج العسلالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية العرض

www.apimondia2013.org.uaالموقع اإللكتروني
anatoliyh@apimondia2013.org.uaالبريد اإللكتروني

شركة الصناعات األولى المتخصصة االسم 
األردنالدولة

إنتاج وتصدير حافظات األطفالالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 00962777661919        العنوان

www.dundundiapens.comالموقع اإللكتروني

شركة REVOCOMM TECHNOLOGISاالسم 
ماليزياالدولة

إعادة تطوير المطاطالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 0060360282110           العنوان

شركة VLIV IS A GROUP OF COMPANIESاالسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج وتصدير حاويات نقل النفايات ومعدات الشاحناتالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتها إلى المملكةالعرض
هاتف: 00380536782548       ــــ    فاكس 00380536782549 العنوان

www.vliv.com.uaالموقع اإللكتروني
vliv@vliv.com.uaالبريد اإللكتروني



تنويــه : تخلــي إدارة المعلومــات بغرفــة الريــاض، مســؤوليتها القانونيــة عــن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن حيــث صحــة البيانــات؛ 
ــت مــن صحــة وســالمة  ــل عنهــا أيــة تبعــات قانونيــة. ومســؤولية التثبُّ ألنــه ال يمكــن التحقــق فعلًيــا مــن جديــة وصــدق المعلومــات عنهــا, وال نتحمَّ
المعلومــات مــن عدمهــا؛ تقــع باألســاس علــى عاتــق الجهــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن مثــل هــذه الفرص.وتهيــب بالجميــع الكتابــة إليهــا أو إبالغهــا 

.info@rdcci.org.sa :عــن أيــة أخطــاء قــد تقــع بســبب الســهو أو الخطــأ؛ لتــدارك األمــر فــي اإلصــدارات الالحقــة؛ علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
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شركة NEW TECHNOLOGIESاالسم 
أوكرانياالدولة

إنتاج أنابيب المياه وملحقاتها النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعوديةالعرض

www.newtech.dp.uaالموقع اإللكتروني
manager@newtech.dp.ua البريد اإللكتروني

كتيب الفرص التجارية المتنوعة   

شركة SHRAYOJ   االسم 
الهندالدولة

صناعة الفلنجات والسدادات وغوالق البراميل المطلية بطالء معدنيالنشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض
هاتف: 00918866740740       العنوان

www.shrayojenterprise.comالموقع اإللكتروني
info@shrayojenterprise.comالبريد اإللكتروني

شركة TEXHA     االسم 
أوكرانياالدولة

 تقنية محدثة في صناعة اللحوم ) دواجن (النشاط
التعاون التجاري مع الشركات السعودية وتصدير منتجاتهاالعرض

www.texha.comالموقع اإللكتروني
office@twxha.comالبريد اإللكتروني






