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STONE & SURFACE SAUDI 2018 WELCOMED

23% MORE UNIQUE VISITORS THAN LAST YEAR

WHAT OUR EXHIBITORS HAD TO SAY

"As a Canadian company, Stone & 
Surface Saudi has been a fantastic 
platform for us – we have met really good 
leads, so much so that we highly 
recommend this business opportunity to 
other international companies. The 
standard of buyers has been great and 
we even met a potential client whose 
procuring for one of the tallest towers in 
the Kingdom."

“It’s been pleasure to participate as a 
new exhibitor of Stone & Surface Saudi. 
We are one of the Turkish suppliers who 
participated at the event and found it a 
premier launching platform for our 
products in Saudi Arabia. Not only did 
we meet contractors, designers, 
architects but also some great new leads 
for future partnerships at the event too!"

“Saudi BASF is delighted to participate in 
Stone & Surface Saudi for the first time. 
We thank the organisers for bringing us 
together with our existing customers 
and connecting us with new clients. It 
was a great opportunity that definitely 
helped us create new business and 
establish new relationships that are 
crucial for our business.”
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of visitors have
purchasing authority

more Contractors visited
this year than in 2017

of visitors attended the show
to source new products

of visitors are 
Top Decision-Makers

SAVE THE

DATE 

89% 89% 87% 80%

BOOK PRIME FLOOR SPACE NOW FOR 2019

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:
T: +971 4 445 3739 | E: info@stoneandsurfacesaudi.com

A SELECTION OF BUYERS WHO ATTENDED THE 2018 EDITION:

THE DEBUT EDITION OF THE CPD-CERTIFIED CONFERENCE
AT STONE & SURFACE SAUDI WAS A RESOUNDING SUCCESS!

The inaugural Stone & Surface Saudi conference welcomed over                 
740 attendees across three days of CPD-Accredited workshops and 
presentations,  led  by  a  diverse  range  of  industry  speakers  including 
H. E. Faisal AlFadl, Secretary General of the Saudi Green Building Forum; 
Ibrahim Albuloushi, the new Country Head for KSA at JLL and Hisham Haridy, 
Co-Founder of Knowledge Valley for Management and Consultation Services.

These experts delivered a lively and interactive educational programme 
concentrated on stone demand and usage analysis in the Kingdom; its likely 
role in future sustainable development and best practice project management 
and material procurement in major construction projects.
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JOB TITLE COMPANY CITY
Architect ACGC - Arabian Castles for General Contracting Co. Al Khobar
Project Engineer AECOM Arabia Jeddah
Senior Procurement Officer Al Bawani Construction Riyadh
Project Director Al Saad General Contracting Co. Jeddah
Project Manager Alandalus Property Riyadh
Urban and Regional Planner Almadinah Almonawarah Development Authority Madinah
Chief Executive Officer Building Roots Yanbu
Architect ECCP Engineering Makkah
Interior Designer Ehsan Consult Dhahran
Procurement and Purchasing Officer EMECO General Contractors Jeddah
Senior Design Architect Engineering Consultancy Center and Partners (ECCP) Jeddah
Procurement and Tender Department Engineer Freyssinet Saudi Arabia Jeddah
Projects Manager HAK Architectural and Engineering Consultants Jeddah
Construction and Projects Manager Holy City Municipality Makkah
Senior Architect Ittihad & Takaful Investments Co. Ltd. Makkah
Senior Procurement Director Jabal Omar Development Company Jeddah
Architect Jeddah Municipality Jeddah
Supervisor King Abdulaziz International Airport Jeddah
Architect Madina Munawara Authority Madinah
Civil Engineer Ministry of Education Jeddah
Project Manager Ministry of Health Jeddah
Procurement Manager Mohammed Al Habib Co. Riyadh
Business Development Manager National Housing Services Riyadh
Project Procurement Manager Nesma & Partners Jeddah
Procurement Manager Optimum Engineering Company For Construction (OPECO) Jeddah
Procurement Specialist Raddah Holding Jeddah
Executive Director Saudi Bin Ladin Group Makkah
Procurement and Inventory Manager Saudi Building Material Co. Jeddah
  



الجهة المشتركة في الموقع الجهة المنظمة

"(The Hotel Show Saudi Arabia) يشمل الزوار الفريدين وتكرار الزيارات والعابرين والعارضين من الجهة المشتركة في الموقع "معرض الفنادق السعودي@

مركز جدة للمنتديات والفعاليات
جدة، المملكة العربية السعودية

10-12 إبريل 2018

الـتـقـريـر
الـرئـيـســي لـعـام 2018

6,636@

زائًرا

+740
مشارًكا في

المؤتمرات

%90
نسبة المشاركة

الدولية

استقبل معرض ا�حجار وا�سطح السعودي (Stone & Surface Saudi) لعام 2018 زيادة استثنائية  

في عدد زائريه، تقّدر بنحو 23%، مقارنة مع نسبة الحضور في العام الماضي

آراء الجهات العارضة وتعليقاتها

كان  المشاركة،  الكندية  الشركات  إحدى  "بصفتنا 
منصة  بمثابة  السعودي  وا�سطح  ا�حجار  معرض 
فعالياته  خالل  التقينا  حيث  إلينا؛  بالنسبة  مذهلة 
توصية  إلى  دعانا  مما  الصناعة،  قادة  من  بالعديد 
الفرصة  هذه  بانتهاز  بشدة  ا�خرى  الدولية  الشركات 
لنا  مفيًدا  المشترين  معيار  كان  لقد  السانحة.  التجارية 
للغاية، لدرجة أننا قابلنا عميًال محتمًال، كان يخوض في 
في  السكنية  ا�براج  أعلى  من  واحد  شراء  صفقة 

المملكة".

جيم باباس
مدير قسم المبيعات واالستراتيجيات

بي إن إل ناتشورال ستون (كندا)

الجهات  كإحدى  مشاركتنا  كثيًرا  أسعدني  "لقد 
وا�سطح  ا�حجار  معرض  في  الجديدة  العارضة 
التركية  التوريد  شركات  إحدى  وبصفتنا  السعودي. 
المعرض  هذا  أن  وجدنا  الحدث،  هذا  في  المشاركة 
المملكة  في  منتجاتنا  ²طالق  رئيسية  منصة  يمثل 
فرصة  المعرض  لنا  يوفر  لم  حيث  السعودية؛  العربية 
والمهندسين  والمصممين  بالمقاولين  االلتقاء 
إلى  التعّرف  من  أيًضا  مكننا  بل  فحسب،  المعماريين 
لفيف من كبار قادة الصناعة، وإبرام عدد من الشراكات 

المستقبلية خالل فعاليات هذا الحدث!"

سليمان باليبي
رئيس مجلس ا�دارة

تراميرتاس ميرمر (تركيا)

البناء  لمواد  السعودية  باسف  شركة  سعدت  ”لقد 
ا�حجار  معرض  في  ا�ولى  بمشاركتها  المحدودة 
نبعث  أن  نوّد  المناسبة،  وبهذه  السعودي.  وا�سطح 
هذا  تنظيم  على  للقائمين  وامتناننا  شكرنا  بخالص 
عمالئنا  مع  لاللتقاء  أمامنا  الفرصة  ²تاحة  الحدث 
الحاليين، وتكوين عالقات أخرى جديدة مع العديد من 
فرصة  بمثابة  المعرض  ذلك  كان  لقد  الُجدد.  العمالء 
أعمال  إنشاء  تأكيد على  لنا؛ حيث ساعدنا بكل  سانحة 

وعالقات جديدة مهمة جًدا في مجال عملنا".

محمد سالم منصور
مدير قسم التوزيع غير المباشر

باسف السعودية لمواد البناء المحدودة
(المملكة العربية السعودية)

+250
عالمة تجارية

معروضة

أكثر من



www.stoneandsurfacesaudi.com

مجموعة المشترين الذين حضروا إصدار المعرض لعام 2018:

يمكنكم حجز جناح رئيسي ا�ن لعام 2019

حققت الموجة ا�ولى من حلقات العمل المعتمدة للتطوير المهني
المستمر في معرض ا�حجار وا�سطح السعودي نجاًحا مدوًيا!

%89%89%87%80
من الزّوار لديهم صالحية

للدخول في صفقات شراء
زيادة في عدد المقاولين من زّوار

المعرض هذا العام مقارنًة بعام 2017
من الزّوار حضروا إلى المعرض

لتوريد منتجات جديدة
من الزّوار من كبار

صناع القرار

الجهة الداعمةالجهة المعتمدة

استقبل المؤتمر ا�ول الذي أقيم في معرض ا�حجار وا�سطح السعودي ما يزيد عن 740 مشارًكا 
المهني  للتطوير  معتمدة  تقديمية  وعروض  عمل  حلقات  خاللها  ُعقدت  أيام  ثالثة  مدار  على 

المستمر. وألقى المحاضرات لفيف من الخبراء المتخصصين في هذه الصناعة، كان من أبرزهم
الخضراء،  لÂبنية  السعودي  للمنتدى  العام  ا�مين  الفضل"،  صالح  بن  "فيصل  المهندس  سعادة 
والمهندس "إبراهيم البلوشي"، المدير الوطني لمكاتب شركة "جيه إل إل" في المملكة العربية 
ا²دارية  للخدمات  المعرفة  وادي  لشركة  المشارك  المؤسس  هريدي،  وهشام  السعودية، 

واالستشارية بالمملكة.

معدل  تحليل  على  رّكز  حيث  والتفاعل؛  بالحيوية  غنًيا  تثقيفًيا  برنامًجا  الخبراء  هؤالء  قّدم  وقد 
الطلب على ا�حجار واستخداماتها داخل المملكة، فضًال عن دورها المحتمل في عملية التطوير 
المشروعات، وكذلك  إدارة  المتبعة في  الممارسات  المستقبل، وأفضل  المستدامة في  العقاري 

عملية شراء المواد في المشروعات ا²نشائية الكبرى.

21-23 أبريل 2019   |   مركز جدة للمنتديات والفعاليات
للحصول على مزيد من المعلومات، نرجو منكم التواصل معنا:

info@stoneandsurfacesaudi.comالبريد ا²لكتروني:رقم الهاتف:  4453739 4 971+   |

احفظ هذا
التاريخ

الجهة المنظمةالجهة المشتركة في الموقعمنتدى االستضافةالشريك الفندقيالجهة الداعمةجناح مميزالشريك الداعمالجهة الراعية للتسجيل

المدينةالشركةالمسمى الوظيفي
مهندس معماري

مهندس مشروعات
كبير موظفين بإدارة المشتريات

مدير مشروعات
مدير مشروعات

خبير تخطيط حضري وإقليمي
رئيس تنفيذي

مهندس معماري
مصمم ديكور

مسؤول مشتريات
كبير مهندسي التصميمات المعمارية

مهندس بإدارة المشتريات والمناقصات
مدير مشروعات

مدير إنشاءات ومشروعات
كبير مهندسين معماريين

كبير مديرين بإدارة المشتريات
مهندس معماري

مشرف
مهندس معماري

مهندس مدني
مدير مشروعات

مدير مشتريات
مدير تطوير ا�عمال

مدير مشتريات المشروع
مدير مشتريات

أخصائي مشتريات
مدير تنفيذي

مدير بإدارة المشتريات والمخزون

 (ACGC) شركة القالع العربية للمقاوالت العامة
ايكوم العربية المحدودة
شركة البواني للمقاوالت 

بشركة السعد للمقاوالت العامة
شركة ا�ندلس العقارية 

هيئة تطوير المدينة المنّورة
مؤسسة جذور العمارة

إي سي سي بي لالستشارات الهندسية
مكتب إحسان العباد لالستشارات الهندسية

اميكو مقاولون عامون
(ECCP) مركز االستشارات الهندسية وشركاه

فريسينه السعودية العربية
مكتب حسام العبد الكريم لالستشارات الهندسية 

أمانة العاصمة المقدسة
شركة مجموعة االتحاد والتكافل لالستثمار المحدودة

شركة جبل عمر للتطوير العقاري
أمانة جدة

مطار الملك عبد العزيز الدولي
هيئة تطوير المدينة المنّورة

وزارة التعليم
وزارة الصحة

شركة محمد الحبيب العقارية
الشركة الوطنية لخدمات ا²سكان

نسما وشركاهم
(OPECO) عمارÌشركة مهارة الهندسية ل

رده القابضة
مجموعة بن الدن السعودية

الشركة السعودية ²نتاج مواد البناء المحدودة

الُخبر
جدة

الرياض
جدة

الرياض
المدينة المنورة

ينبع
مكة المكرمة

الظهران
جدة
جدة
جدة
جدة

مكة المكرمة
مكة المكرمة

جدة
جدة
جدة

المدينة المنورة
جدة
جدة

الرياض
الرياض

جدة
جدة
جدة

مكة المكرمة
جدة
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