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 2020يوليو  14 خبر صحفي

لى ا السعوديةماتيريالز هاندلينج تأجيل الدورة الثالثة من 

2022 
 

 

والخدمات اللوجستية  التخزين قطاعاتصص بختالم المعرض التجاري

 .في جدة 2022ينطلق بدورته الجديدة في التوريد في المملكة  وسالسل

 جاريث رايت
 4573 389 4 971+هاتف: 

kfurt.comnamousa@uae.messeframah.s 

 www.messefrankfurtme.com 
www.materialshandlingksa.com 

أعلن منظمو معرض ماتيريالز هاندلينج السعودية، المملكة العربية السعودية: جدة، 
 وسالسلالتخزين والخدمات اللوجستية المعرض التجاري المتخصص في قطاعات 

 .2022عن إقامة الدورة الجديدة منه في  يوليو( 14اليوم )التوريد، 
 

عامين  مرة الثالثة من المعرض التجاري الذي يقام كل الدورةكان من المقرر إطالق وقد 
 2022نوفمبر  24إلى  22في الفترة من  لتكون تقرر تأجيلها ، ولكن2020في نوفمبر 

 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.
 

ة يتدابير الصحالالمملكة تطبيق حكومة وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه 
 حصل قرار تأجيل الفعالية وقد، 19-الحتواء انتشار جائحة كوفيد ةفي السعوديالمناسبة 

 .القطاعفي  الشركاءمن قبل النطاق واسع دعم على 
 

 الحارثي للمعارضمن قبل مجموعة  معرض ماتيريالز هاندلينج السعوديةيتم تنظيم 
وسط ومقرها ميسي فرانكفورت الشرق األشركة ومقرها السعودية بموجب ترخيص من 

، المعرض التجاري الرائد الشرق األوسطمعرض ماتيريالز هاندلينج ، والتي تنظم دبي
 التخزين والخدمات اللوجستية في المنطقة. قطاعاتفي 

 
ذا كان هلقد ، قائالً: "عام معرض ماتيريالز هاندلينج السعودية، مدير وعلق نيش لياناج

أن  نعلمنحن ، ولظروف الحاليةفي ظل ا، ولكنه في النهاية القرار الصحيح اً صعب اً قرار
ً حقق نجاحيس معرض ماتيريالز هاندلينج السعودية  ".2022في  عودته عند اً كبير ا

 
ً ، نحن "في الوقت الحالي  سالسل توجهات واستكشافأهمية تبادل المعرفة  نعي تماما

أطلقنا سلسلة ندوات  األوقات غير المسبوقة. ولهذهذه ا في، ال سيما التوريد العالمية
 ."الواسعة تهاشعبيعبر اإلنترنت والتي أثبتت ماتيريالز هاندلينج 

 
"تغطي ندواتنا المباشرة عبر اإلنترنت مواضيع مثل التنبؤ بالطلب  :أضاف السيد لياناجو

 كما التوريد العالمية. سالسلعلى 19-كوفيد جائحةعلى التخزين في المستقبل وتأثير 
ً سنطرح برنامج ً وحيوي اً مثير ا وتواصلهم  عمالئنا اطالعفي األشهر القادمة لضمان  ا

 .بانتظام" بأحدث المستجدات
 

سوق مناولة  حجم، قُدر (6WResearchدبليو ريسيرتش ) 6من  ينمحللالوبحسب 
مليار  16المواد والخدمات اللوجستية والتخزين في المملكة العربية السعودية بأكثر من 

ألوسط. كما في المائة من سوق الشرق ا 34يمثل  وهو، 2019دوالر أمريكي في عام 
ً أنشأت برنامجأن المملكة  ً وطني ا للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية لتحقيق هدفها في  ا

 أن تصبح رائدة في الصناعة العالمية.
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ر ة العربية السعودية أكب: "تعتبر المملكنائب رئيس مجموعة الحارثي قال زهور صديق،و
في جميع  مطاراً  19سوق في قطاع مناولة المواد والخدمات اللوجستية، حيث يوجد 

أنحاء المملكة، وأكبر ميناء بحري في الشرق األوسط، وغيرها من المشاريع الصناعية 
 محتملين في هذا القطاع". شركاءالرئيسية التي تعتبر جميعها 

 
وأوضح صديق أنه "من المتوقع أن يضخ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 

 36من  بما يقر 2030 المملكة كجزء من رؤية 2019الذي تم إطالقه في واللوجستية 
في  توسعالوهو مؤشر إيجابي على  ةالمقبل السنوات العشرمليار دوالر أمريكي على مدى 

 هذه الصناعة".
 

، وهو مؤتمر يستمر مؤتمر سكاليكس تيريالز هاندلينج السعوديةمعرض ما كما سيضم
عمليات التوريد وال قطاع سالسليومين ويهدف إلى التركيز على بناء المرونة والتميز في ل

 اللوجستية في المملكة العربية السعودية.
 

الشرق ماتيريالز هاندلينج  سيتم تنظيم الدورة الجديدة من معرضفي غضون ذلك، 
 ً نظيره السعودي، في  معيتناوب وكل عامين يتم تنظيمه معرض  األوسط، وهو أيضا

دولة،  15عارض من  مائة 2019العاشرة في  دورته حيث استضافتفي دبي.  2021
في  ةالسابق الدورةبالمائة عن  12بزيادة  ،دولة 55من  زائراً  3,886 استقبلتبينما 

2017. 
 
ج و ماتيريالز هاندلين الشرق األوسطماتيريالز هاندلينج عن كل من مزيد من المعلومات لل

 السعودية، يرجى االطالع على الموقعين اإللكترونيين:
www.materialshandlingme.com  

ksa.comwww.materialshandling  

 –انتهى -

 

 : نبذة عن ميسي فرانكفورت

مليون يورو    *661ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز منظمي المعارض التجارية في العالم. بلغت مبيعات الشركة 

. ويفضل عالقاتها  فرعا 30موظف حول العالم. وتمتلك الشركة شبكة عالمية من  *2.500 ويعمل بالشركة أكثر من

المترامية مع القطاعات ذات الصلة وشبكة مبيعاتها الدولية، تتطلع الشركة إلى تعزيز مصالح عمالئها بشكل فاعل. كما 

حصول العمالء حول العالم دائما على جودة عالية ومرونة  –الميدانية وااللكترونية  –تضمن تشكيلة شاملة من الخدمات 

مجموعة الخدمات تأجير مساحات العرض، تركيب منصات العرض في تخطيط، تنظيم وإدارة فعالياتهم. تتضمن 

ية العامة تخضع الشركة للملكوالتسويق، خدمات العاملين والتغذية. تقع مقار الشركة الرئيسية في فرانكفورت ماين و

لمعلومات لمزيد من ا  الباقية. % 40من الشركة فيما تمتلك والية هيسي نسبة الـ  % 60حيث تمتلك مدينة فرانكفورت 

 زيارة المواقع: يرجى 

www.festhalle.de|   www.congressfrankfurt.de|   www.messefrankfurt.com  

 حول ميسي فرانكفورت الشرق األوسط جي إم بي اتش: 

: أوتوميكانيكا دبي لقطع غيار السيارات، معرضا تتضمن 16وتتضمن قائمة أحداث ميسي فرانكفورت الشرق األوسط 

 ، وبيوتي ورلد السعودية،ومعرض التجميل بيوتي ورلد الشرق األوسط  أوتوميكانيكا الرياض أوتوميكانيكا جده،

ومعرض  معرض إنترسك السعودية، ومعرض المعدات واألدوات الشرق األوسط هاردوير آند تولز ومعرض إنترسك،

عرض م الشرق األوسط لعالم الجلود، ومعرض اإلضاءة في الشرق األوسط، ومعرض ماتريالز هاندلينج الشرق األوسط،
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رلد معرض األدوات المكتبية والقرطاسية بايبر وف، أسبوع الشرق األوسط لتقنيات التنظي ماتريالز هاندلنج السعودية،

 الشرق األوسط. SPS، وأتمتة ، ومعرض الشرق األوسط للسمعيات والصوتيات "برواليت آند ساوند"الشرق األوسط

أعمال  لحماية صحة العمال، قمة BOHSكما تنظم الشركة الفرعية سلسلة من المؤتمرات والندوات مثل مؤتمر 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة  .المؤتمر الدولي لمركبات المستقبلو،مؤتمر اإلضاءة في الشرق األوسط، التجميل،

 .  www.messefrankfurtme.comالموقع االلكتروني: 
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