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مقدمة
تسعى

املديرية العامة للتسويق واالستثمار الزراعي واحليواني إىل تنمية وتطوير تسويق املنتجات الزراعية واحليوانية حملياً ودولياً من خالل االنفتاح على

التجارب امليدانية الرائدة يف جمال اخلدمات التسويقية بغرض التفاعل ونقل التجارب واخلربات املالئمة للظروف العُمانية ،وتركز دائرة التسويق الزراعي واحليواني على
دعم هذه األنشطة وتنفيذ الربامج املعتمدة يف خطط وبرامج الوزارة فيما يتصل باجلوانب املختلفة للتسويق الزراعي واحليواني واليت تلعب دور فعال يف توجيه املزارعني
واملستثمرين إىل استخدام التقنيات احلديثة من خالل عقد الندوات والربامج التدريبية وإعداد الكتيبات اإلرشادية الالزمة لتطوير القطاع الزراعي واحليواني.
وتُعد املعارض الزراعية من املنصات املهمة اليت تليب حاجات األطراف املتعددة يف العملية الزراعية وذلك ملا توفره من عرض للتقدم التقين السريع يف الوسائل العامة لإلنتاج
الزراعي ومستلزماته ويف التحديث املستمر لألساليب والطرق التقليدية يف النهوض حبرفة الزراعة.
كما توفر املعارض الزراعية فرص اتصال مباشرة بني شركات التكنولوجيا الزراعية يف ما بينها على أرض املعرض واليت تسعى لتسويق منتجاتها وفتح منافذ تسويقية
جديدة حملية وخارجية ،باإلضافة إىل تعليم املنتجني الزراعيني وتدريبهم على استخدام املبتكرات الزراعية املعروضة مما يساهم بالتالي يف فرص تبادل اآلراء وفتح آفاق
من التعاون التجاري والعلمي ويف نقل تلك التقنيات بني الدول املختلفة.
لذلك قامت دائرة التسويق الزراعي واحليواني بإعداد دليل إرشادي للمعارض وامللتقيات الدولية اخلاصة بالقطاع الزراعي والثروة احليوانية والتصنيع الغذائي لعام ٢٠١7م
واليت تعرض التقنيات احلديثة يف اجلوانب البحثية واإلنتاجية والتسويقية والتصنيعية لتوجيه وحث املزارعني واملستثمرين واملؤسسات العاملة يف القطاع لالستفادة من
احلضور واملشاركة يف هذه الفعاليات واالستفادة منها يف نقل التكنولوجيا والتمثيل التجاري واالستثمار الذي ميثل أهمية بالغة يف تطوير العاملني يف القطاع
الزراعي واثراءهم باملعلومات والتقنيات احلديثة.
وباإلضافة إىل ذلك ،وخالفا للطبعات السابقة واليت كانت تعرض املعارض فيها على اساس الشهر فإن هذه النسخة سردت املعارض على أساس املوضوعات الرئيسية بقطاع الزراعة
والغذاء ،حيث مت ادراج املوضوعات اآلتية:
املعارض الزراعية العامة ،اآلليات واملعدات الزراعية ،التصنيــع الغذائي  ،تربية احليوانات واملنتجات احليوانية  ،الصيد والصناعات السمكية  ،احلدائق والتشجري  ،تربية حنل
العسل واملنتجات العضوية ،والتسويق واخلدمات اللوجستية وأخري ًا املنتجات احلالل.
مالحظة :الوزارة ال تتحمل أي تكلفة مالية للمشاركة

 .1املعارض الزراعية العامة

المعرض  :أجروفيت
التاريخ  ١5 – ١٢ :يناير ٢٠١7
الموقع  :مركز أصفهان الدولي للمعارض
الدولة :أصفهان  /إيران
الهاتف +98 31 326 12282 :
إيميلagrovet@isfahanfair.com :
الموقع االلكترونيhttp://agrovet.ir/?bG49Mg :
التكرار :سنويا
الموضوع :اآلالت الزراعية وتربية الحيوانات

والمعدات البيطرية

المعرض  :معرض تكنولوجيا الحبوب
التاريخ  ١7 – ١5 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركزكييف أكسبو بالزا
الدولة  :كييف /أوكرانيا
الهاتف +380 (44) 461-93-40 :
إيميلinfo@kmkya.kiev.ua:
الموقع االلكتروني :
http://www.grainexpo.kiev.ua/en/aboutthe-project.html
التكرار :سنويا
الموضوع :إيجاد حلول حديثة في مجال إنتاج وتخزين

ومعالجة ونقل محاصيل الحبوب

المعرض  :معرض أجرامي
التاريخ  ١٢ - ١٠ :إبريل ٢٠١7
الموقع  :مركز دبي العالمي للتجارة
الدولة  :دبي /دولة األمارات العربية المتحدة
الهاتف +91 22 4059 8544 :
إيميلkrystle.almeida@informa.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.agramiddleeast.com/en/Home/

التكرار :سنويا

الموضوع :تقنيات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
في الشرق األوسط

المعرض  :معرض االسبوع االخضر الدولي
التاريخ  ٢9 – ٢٠ :يناير ٢٠١7
الموقع  :مركز معارض برلين
الدولة  :برلين /ألمانيا
الهاتف +49 30 / 3038-0 :
إيميلigw@messe-berlin.de :
الموقع االلكترونيhttp://www.messe-berlin.de/en :
التكرار :سنويا
الموضوع :أكبر معرض في العالم لألغذية والزراعة والبستنة

المعرض  :المعرض التجاري الدولي للنباتات
التاريخ  ٢7 – ٢4 :يناير ٢٠١7
الموقع  :مركز معارض ميسي إيسن
الدولة  :آيسن /ألمانيا
الهاتف +49 (0)201 72 44-226 :
إيميلtorben.brinkmann@messe- :
essen.de
الموقع االلكترونيhttps://www.ipm- :
essen.de/world-trade-fair/
التكرار :سنويا
الموضوع :الزراعة واآلليات الزراعية وأنظمة

التخزين والتبريد والتعبئة والتغليف

المعرض  :معرض الصين الدولي للري
التاريخ  3 – ١ :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركزأكسبو شنغهاي الدولي
الدولة  :شينغهاي /الصين
الهاتف +86 010-64272723 :
إيميلzhaoqing@ccpitchem.org.cn :
الموقع االلكتروني :
http://demo4.yiersan.cn/wC7Mt_787/en/index.html

المعرض  :معرض الصين الدولي للكيماويات
الزراعية و وقاية المحاصيل ( كــاك )
التاريخ  3 - ١ :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز إكسبو شنغهاي الدولي
الدولة  :شينغهاي /الصين
الهاتف 0086-10-64270243 :
إيميلsongyh@ccpitchem.org.cn:
الموقع االلكتروني :
http://www.agrochemshow.com

الموضوع :تقنيات الري

التكرار :سنويا
الموضوع :معرض للمبيدات والكيميائيات الزراعية

التكرار :سنويا

المعرض  :معرض كمسبيك الهند
التاريخ  ٢6 – ٢5 :إبريل ٢٠١7
الموقع  :مركز بومباي للمعارض
الدولة  :مومباي /الهند
الهاتف +91 (0) 22 2404 4472 :
إيميلrohit@chemicalweekly.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.chemspecevents.com/india/
التكرار :سنويا
الموضوع :مبيدات وكيميائيات زراعية

المعرض  :نيتشر أكسبو
التاريخ  3٠ – ٢7 :إبريل ٢٠١7
الموقع  :مركز ريجا الدولي للمعارض
الدولة  :ريجا /التيفيا
الهاتف +371 67065009 :
إيميلnatureexpo@bt1.lv :
الموقع االلكتروني :
http://www.bt1.lv/nature/?link=10000000

التكرار :سنويا
الموضوع :المعرض الدولي للزراعة والغابات

والحدائق

المعرض  :فروت لوجيسنيكا
التاريخ  ١٠ – 8 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركز معارض برلين
الدولة  :برلين /ألمانيا
الهاتف +49(0)30/3038-2048 :
إيميلfruitlogistica@messe-:
berlin.com
الموقع االلكتروني :
http://www.fruitlogistica.de/en/
التكرار :سنويا
الموضوع :تجارة الفواكه والخضروات

والخدمات اللوجستية ذات الصلة

المعرض  :أجرو ورلد أوزباكستان
التاريخ  3١ – ٢9 :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز أوزباكستان للمعارض
الدولة  :طشقند /أوزبكستان
الهاتف +49 (0)40 2 35 24 0 :
إيميلinfo@gima.de :
الموقع االلكتروني:
http://www.agroworld.uz/
التكرار :سنويا
الموضوع  :معرض الزراعة العامة
المعرض  :عمان أجرو
التاريخ  ١7 – ١5 :مايو ٢٠١7
الموقع  :مركز عمان الدولي للمعارض
والمؤتمرات

الدولة  :مسقط  /سلطنة عمان
الهاتف 0096824700656 :
إيميلmedia@alnimrexpo.com:
الموقع االلكتروني :
http://www.agrooman.com/index.php?pageid=1

التكرار :غير محدد

الموضوع :معرض زراعي متعدد

المعرض  :كمسبيك المانيا
التاريخ  3١ :مايو  -يونيو ٢٠١7
الموقع  :مركز معارض ميونخ
الدولة  :ميونخ /ألمانيا
الهاتف +44 (0)1737 855000 :
إيميلsales@quartzevents.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.chemspeceurope.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض للمبيدات والكيميائيات الزراعية

المعرض  :بيالجرو
التاريخ  ١٠ - 6 :يونيو ٢٠١7
الموقع  :مينسك أرينا
الدولة  :مينسك /روسيا البيضاء
الهاتف (+375-17) 2269858 :
إيميلtanya@minskexpo.com :
الموقع االلكتروني :
http://belagro.minskexpo.com/english
التكرار :سنويا
الموضوع :تقنيات الزراعة واآلالت الزراعية

المعرض  :اوبالجرو
التاريخ  ١١ – 9 :يونيو ٢٠١7
الموقع  :هوتل افياتور
الدولة  :أوبولي  /بولندا
الهاتف +48 (0) 667 799 759 :
إيميلm.jablonski@dlg-pl.pl :
الموقع االلكتروني :
http://www.opolagra.pl/home-2/
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض دولي للزراعة

المعرض :أجريتيك الهند
التاريخ  3٠ – ٢8 :أغسطس ٢٠١7
الموقع  :مركز بانغالور الدولي للمعارض
الدولة  :بانغالور /الهند
الهاتف +91-11- 41407851 :
:إيميل agritechindiagmail.com
الموقع االلكتروني :
http://www.agritechindia.com/index.php
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض مختص بالزراعة والثروة الحيوانية

المعرض  :المعرض التخصصي للشوكوالتة
التاريخ  5 - 3 :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز أولمبيا للمعارض
الدولة  :لندن /المملكة المتحدة
الهاتف +44 (0)20 7886 3000 :
إيميلinfo@montex.co.uk :
الموقع االلكتروني :

المعرض  :معرض صحــارى
التاريخ  3٠ - ٢7 :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات
الدولة  :القاهرة /مصر
الهاتف (+202) 3346 4216 :
إيميلinfo@saharaexpo.com :
الموقع االلكتروني www.saharaexpo.com :
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض الزراعة شامل ألفريقيا والشرق

والصناعات الغذائية

http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/

التكرار :سنويا

الموضوع:صناعة الشكوالتة والتجارة المرتبطة بها

األوسط

المعرض  :الصالون الدولي للفالحة واآلالت الفالحية والصيد
البحري (سياماب)
التاريخ  3١ :أكتوبر  5 -نوفمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز كرام للمعارض
الدولة  :تونس /تونس
الهاتف +216 71 806 800 :
إيميلinscription@siamap.com :
الموقع االلكتروني http://www.siamap.com/en/ :
التكرار :كل عامين
الموضوع :معرض عام للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

المعرض  :أجريبكس
التاريخ  ١٠ – 5 :ديسمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز بروكسل للمعارض
الدولة  :بروكسل /بلجيكا
الهاتف +32/2/263.07.85 :
إيميلinfo@fedagrim.be :
الموقع االلكتروني :
http://www.agribex.be/
التكرار :سنويا
الموضوع :الزراعة وتربية الماشية  /الحدائق

المعرض  :معرض شينجيانغ الدولي
للزراعة
التاريخ  ١٠ - 8 :أغسطس ٢٠١7
الموقع  :مركز شينجيانغ الدولي
للمؤتمرات والمعارض
الدولة  :شينجيانغ /الصين
الهاتف +86 991 2319149 :
إيميلitebeijing@yahoo.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.cxiaf.com.cn/en/

التكرار :سنويا

الموضوع :أكبر معرض للزراعة في
الصين
المعرض  :معرض الزراعة السعودي
التاريخ  ١١ – 8 :أكتوبر ٢٠١7
الموقع :مركز الرياض الدولي للمعارض
والمؤتمرات
الدولة  :رياض /المملكة العربية السعودية
الهاتف +966 11 2295604 Ext. 509 :
إيميلnoel.puno@recexpo.com:
الموقع االلكتروني :
http://saudi-agriculture.com/

التكرار :سنويا
الموضوع :الزراعة وتجهيز األغذية

وتربية األحياء المائية

المعرض :صالون الثروة الحيوانية والمعدات الزراعية
كالتاريخ  ١3 – ١٠ :أكتوبر ٢٠١7
الموقع  :قصر المعارض بالجزائر العاصمة
الدولة  :الجزائر  /الجزائر
الهاتف +213 23289211 :
إيميل mail@www.expovet-dz.net :
الموقع االلكتروني :
http://en.sima-sipsa.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :الحدث التجاري الدولي للثروة الحيوانية

والمواد الغذائية والمعدات الزراعية

والمساحات الخضراء

المعرض  :أديس أجريفوود
التاريخ  ١١ – 8 :ديسمبر  ٢٠١7م
الموقع  :اديس ابابا
الدولة  :أثيوبيا
الهاتف (+251) 118 695 669 :
إيميلinfo@ladin.com.tr :
الموقع االلكتروني :
http://www.addis-agrofood.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :التعبئة والتغليف والزراعة

واآلالت الزراعية وتكنولوجيا األغذية

 .2معارض اآلليات واملعدات الزراعية
المعرض  :القمة العالمية للمياه (معرض ومؤتمر)
التاريخ  ١9 - ١6 :يناير ٢٠١7
الموقع  :مركز أبوظبي الوطني للمعارض
الدولة  :أبوظبي  /دولة األمارات العربية المتحدة
الهاتف +971 2 409 0445 :
إيميلtarek.barada@reedexpo.ae:
الموقع االلكتروني :
http://www.internationalwatersummit.com
التكرار :سنويا
الموضوع :تقنيات المياه والخدمات االستشارية

المعرض :معرض الما للمعدات الزراعية
التاريخ  ١9 - ١8 :يناير ٢٠١7
ساحة معارض شرق إنجلترا
الموقع :
الدولة  :بيتربورو  /المملكة المتحدة
الهاتف 07812 013807 :
إيميلclaire.jones@briefingmedia.com:
الموقع االلكتروني :
http://agromashexpo.hu/en
التكرار :سنويا
الموضوع :اآلالت والمعدات والخدمات الزراعية

المعرض  :المعرض التخصصي الدولي لآلالت
والمعدات والتكنولوجيا(مولد أجرو تك)
التاريخ  ١8 - ١5 :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز مولد أكسبو
الدولة  :كيشيناو /مولدافيا
الهاتف +373 (2)2 810462 :
إيميلinfo@moldexpo.md :
الموقع االلكتروني :

المعرض  :أجروماش اكسبو
التاريخ  ٢8 - ٢5 :يناير ٢٠١7
الموقع  :هنج اكسبو
الدولة  :بودابست  /المجر
الهاتف +36 1 263-6000 :
إيميل agromashexpo@hungexpo.hu:
الموقع االلكتروني :
http://agromashexpo.hu/en
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض اآلالت الزراعية وتقنيات القياس

المعرض  :معرض سيمــا
التاريخ  ٢6 :فبراير  ٢ -مارس ٢٠١7
الموقع  :باريس نورد فيلبينت
الدولة  :باريس /فرنسا
الهاتف +33 (0)1 76 77 11 11 :
إيميلinfo@comexposium.com:
الموقع االلكتروني https://en.simaonline.com/ :
التكرار :كل سنتين
الموضوع :الحلول عالية األداء للزراعة المستدامة

األتوماتيكية

/http://www.moldagrotech2.moldexpo.md/en
التكرار :كل سنتين
الموضوع :معدات وتكنولوجيا زراعية
المعرض  :بيالجرو
التاريخ  ١٠ -6 :يونيو ٢٠١7
الموقع  :مينسك أرينا
الدولة  :مينسك – روسيا البيضاء
الهاتف (+375-17) 2269858 :
إيميل tanya@minskexpo.com:
الموقع االلكتروني :
http://belagro.minskexpo.com/english
التكرار :سنويا
الموضوع :المعدات واآلالت الزراعية

المعرض  :معرض الفلبين للمياه
التاريخ  ١9 – ١6 :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز  SMXللفعاليات والمعارض
الدولة  :مانيال /الفلبين
الهاتف +63 2551 7803 :
إيميلinfo@ubmphilippines.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.waterphilippinesexpo.com/
التكرار :كل سنتين
الموضوع :االتجاهات والتقنيات في صناعة المياه

المعرض  :المعرض الدولي للتكنولوجيا الزراعية
(أجرو تك)
التاريخ  ١9 – ١7 :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز كيلسي المعارض
الدولة  :كيلسي  /بولندا
الهاتف +48 (0)41 3651222 :
إيميلbiuro@targikielce.pl :
الموقع االلكتروني www.agrotech.pl :
التكرار :سنويا
الموضوع :تقنيات ومعدات زراعية

المعرض :معرض الصين الدولي للزراعة الحديثة
التاريخ  ٢4 – ٢٢ :إبريل ٢٠١7
الموقع  :مركز الصين الدولي للعارض
الدولة  :بكين /الصين
الهاتف +86 (0)10 62919363 :
إيميلenquiry@shixinlamp.com :
الموقع االلكتروني :
http://en.cimae.com.cn/
التكرار :سنويا
الموضوع :أحدث التقنيات الزراعية

المعرض  :معرض اآلليات والتقنيات الغذائية
( فومــا اليابان)
التاريخ  ١6 – ١3 :يونيو ٢٠١7
الموقع  :طوكيو بيغ سايت
الدولة  :طوكيو /اليابان
الهاتف +81(3)6809-3745 :
إيميلfooma@ppp.bekkoame.ne.jp :
الموقع االلكتروني :
/http://www.foomajapan.jp/english
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض اآلالت والتقنيات الغذائية

المعرض  :المعرض االندونيسي العالمي للمعدات
الزراعية والتكنولوجيا واآلليات ( انأجريتك)
التاريخ  ٢5 - ٢3 :أغسطس ٢٠١7
الموقع  :المعرض جاكرتا الدولي
الدولة  :جاكرتا /اندونيسيا
الهاتف +62 - 21 - 5435 8118 :
إيميلinfo@inagritech-exhibition.net :
الموقع االلكتروني :
http://www.inagritech-exhibition.net

المعرض  :أجريتكنيكا لآلالت والمعدات الزراعية
التاريخ  ١8 – ١٢ :نوفمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز المعارض بهانوفر
الدولة  :هانوفر /ألمانيا
الهاتف +49(0)69 24 788-0 :
إيميلinfo@dlg-frankfurt.de :
الموقع االلكتروني :
https://www.agritechnica.com/en/
التكرار :كل سنتين
الموضوع :أكبر معرض تجاري في العالم لألألت

التكرار :سنويا
الموضوع :المعدات واآلالت الزراعية

والمعدات الزراعية

 .3معارض التصنيــع الغذائي
المعرض  :معرض هوريكــا
التاريخ  ١8 – ١6 :يناير ٢٠١7
الموقع  :فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة
الدولة  :الكويت /الكويت
الهاتف +961 1 502 983 :
إيميلhoreca-kuwait@leadersgroup.com.kw:
الموقع االلكتروني :

التاريخ  ١9 –١7 :يناير ٢٠١7م
الموقع  :أكسبو أنجيرز
الدولة  :أنجيرز /فرنسا
الهاتف +33(0) 2.41.93.40.43 :
إيميل info@sival-angers.com:
الموقع االلكتروني :

المعرض  :معرض الصالون الزراعي
التاريخ  ١9 – ١7 :يناير ٢٠١7م
الموقع  :ايسبيس سانت هياسنتي
الدولة  :سانت هياسنتي /كندا
الهاتف + 450 771-1226 :
إيميل info@salonagr.qc.ca :
الموقع االلكتروني :

http://horeca-kuwait.com/

http://www.salondelagriculture.com

http://www.salondelagriculture.com

التكرار :سنويا
الموضوع :المعرض التجاري لإلنتاج النباتي
المعرض  :أجريفود أكسبو
التاريخ  ٢3 -٢٢ :فبراير ٢٠١7
الموقع  :المركز التجاري اآلسيوي واالطلسي
الدولة  :أوسكا /اليابان
الهاتف +81-3-5775-2855 :
إيميل:
الموقع االلكتروني :
https://www.agri-foodexpo.com/english/
التكرار :سنويا
الموضوع :معدات المطابخ التجارية والخدمات

التكرار :سنويا
الموضوع :الزراعة واآلالت والثروة الحيوانية

التكرار :سنويا
الموضوع :قطاع الضيافة والصناعات الغذائية
المعرض  :تقنيات الغذاء في بنجالديش
التاريخ  ١8 – ١5 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركز بنجالدش الدولي للمؤتمر
الدولة  :دكا /بنجالدش
الهاتف +886-2-26596000 :
إيميلfanny@chanchao.com.tw:
الموقع االلكتروني :
http://www.bangla-expo.com/foodtech/
التكرار :سنويا
الموضوع :اآلالت تصنيع الغذاء والمخابز

المعرض  :سيـــفال

المعرض  :معرض جلفود
التاريخ  ٢6 :فبراير  ٢ -مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز دبي للتجارة العالمية
الدولة  :أبوظبي /دولة األمارات العربية المتحدة
الهاتف +971 (4) 332 1000 :
إيميلgulfood@dwtc.com:
الموقع االلكتروني http://www.gulfood.com :
التكرار :سنويا
الموضوع :أضخم حدث سنوي خاص بقطاع األغذية

والضيافة على مستوى العالم

المعرض  :معرض آيفود
التاريخ  ١٠ – 6 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مدينة معارض فارس الدولية الدائمة
الدولة  :شيراز /إيران
الهاتف +98 51 35099630-9 :
إيميلinfo@ifoodexpo.com:
الموقع االلكتروني :
http://shiraz.ifoodexpo.com/?lang=en
التكرار :سنويا
الموضوع :الغذاء وتصنيع األغذية
المعرض  :فودكس اليابان
التاريخ  ١٠ – 7 :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز نابيون للمعارض
الدولة  :شابا /اليابان
الهاتف +81 (0)3 3434 0093 :
إيميل:
الموقع االلكتروني :
http://www.jma.or.jp/foodex/en/
التكرار :سنويا
الموضوع :صناعة الغذاء والمشروبات

الغذائية
المعرض :معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات
التاريخ  9 - 7 :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز دبي للمعارض والمؤتمرات
الدولة  :دبي /دولة األمارات العربية المتحدة
الهاتف +971 4 3624717 :
إيميلindex@emirates.net.ae:
الموقع االلكتروني http://drinkexpo.ae/ :
التكرار :سنويا
الموضوع :أحدث التقنيات لمعالجة المشروبات

والتعبئة والتغليف

المعرض  :فاينفود شنغهاي
التاريخ  3١ – ٢8 :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز شنهاي أكسبو الدولي الجديد
الدولة  :شنغهاي /الصين
الهاتف + 86-21-33392569 :
إيميلhelen.fan@ubmsinoexpo.com :
الموقع االلكتروني :
http://en.hotelex.cn/exhibition/shanghai/
التكرار :سنويا
الموضوع :الغذاء والضيافة وخدمات التموين

المعرض  :معرض كينيا لألغذية الزراعية/فود أجرو
التاريخ  4 - ٢ :يونيو ٢٠١7
الموقع  :مركز كينياتا الدولي للمعارض
الدولة  :ناروباي /كينيا
الهاتف +254 722 886 376 :
إيميلeast_africa@expogroup.net :
الموقع االلكتروني :
http://www.expogr.com/kenyafood/index.php

التكرار :سنويا

الموضوع :التصنيع الغذائي

المعرض  :معرض المشروبات واألغذية الرائعة
التاريخ  5 – 4 :يونيو ٢٠١7
الموقع  :المركز الدولي للمعارض
الدولة  :سيدني /أستراليا
الهاتف +0755105102 :
إيميل7frica7@nationalmedia.com.au :
الموقع االلكتروني :
http://www.fantasticfood.com.au/
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض لصناعة الغذاء

المعرض  :معرض ميانمار الدولي للزراعة
والصناعات الغذائية ( أجروتك /فودتك )
التاريخ  ١8 – ١5 :ديسمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز ميانمار للفعاليات
الدولة  :يانغون /ميانمار
الهاتف +886-2-2659-6000 :
إيميلexfdp@chanchao.com.tw :
الموقع االلكتروني :
http://www.myanmar-expo.com/agrofood

التكرار :سنويا

الموضوع :صناعات غذائية
المعرض  :معرض أثيوبيا لألغذية الزراعية ( فود
أجرو)
التاريخ  ١4 - ١٢ :مايو ٢٠١7
الموقع  :قاعة ميلنيوم
الدولة  :آديس أبابا /أثيوبيا
الهاتف +971-4-3721421 :
إيميلfeedback@expogr.com:
الموقع االلكتروني :
http://www.expogr.com/ethiopia/foodexpo

التكرار :سنويا

الموضوع :أكبر معرض دولي لألغذية وخدمات
الفنادق والزراعة في أفريقيا
المعرض  :المعرض الدولي لتقنيات األغذية
والمشروبات ( إفتـك )
التاريخ  3 – ١ :أغسطس ٢٠١7
الموقع  :مركز كراتشي للمعارض
الدولة  :كراتشي /باكستان
الهاتف (92-21) 111 734 266 :
إيميلnfo@foodtech.com.pk:
الموقع االلكتروني :
http://www.foodtechpakistan.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :تقنيات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية

والمشروبات

المعرض  :معرض تكنولوجيا الغذاء والضيافة ( فود
أكسبو )
التاريخ  :ديسمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز معارض الدار البيضاء
الدولة  :الدار البيضاء  /المغرب
الهاتف +90 212 273 18 18 :
إيميلinfo@moroccofoodexpo.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.moroccofoodexpo.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :الغذاء والضيافة والتكنولوجيا
المعرض  :المعرض الدولي لمكونات األغذية
والمواد المضافة ( إيفيـا اليابان )
التاريخ  ٢6 – ٢4 :مايو ٢٠١7
الموقع  :طوكيو بيغ سايت
الدولة  :طوكيو /اليابان
الهاتف +81-3-3238-7520 :
إيميلifia@foodchemicalnews.co.jp:
الموقع االلكتروني :
http://www.ifiajapan.com/en/
التكرار :سنويا
الموضوع :المكونات الغذائية والمواد المضافة

المعرض  :معرض الجزائر الدولي للغذاء ( جاز
أجرو )
التاريخ  ١3 – ١٠ :إبريل ٢٠١7
الموقع  :قصر المعارض بالجزائر العاصمة
الدولة  :الجزائر /الجزائر
الهاتف +33 (0)1 76 77 11 11 :
إيميلinfo@comexposium.com :
الموقع االلكتروني https://en.djazagro.com/ :
التكرار :سنويا
الموضوع :المعرض الدولي لصناعة الغذاء في الجزائر
المعرض  :معرض األغذية والتكنولوجيا الزراعية (
أجروفود نيجيريا )
التاريخ  ١5 – ١3 :يوليو ٢٠١7
الموقع  :مركز الندمارك
الدولة  :الجيوز /نيجيريا
الهاتف +90 212 273 18 18 :
إيميلinfo@nigeriaagrofood.com:
الموقع االلكتروني :
http://www.nigeriaagrofood.com
التكرار:
الموضوع :معرض التقنيات الزراعية والغذائية

المعرض  :معرض أفريقيا للغذاء ( فود أفريكا )
التاريخ  ٢4 – ٢٢ :إبريل ٢٠١7
الموقع  :مركز القاهرة الدولي للمعارض
الدولة  :القاهرة /مصر
الهاتف +20 2 25245187/88 :
إيميلinfo@ifpegypt.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.foodafrica-expo.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :المواد الزراعية والصناعات الغذائية في مصر

وأفريقيا
المعرض  :معرض فيبـان
التاريخ  ٢8 – ٢5 :يوليو ٢٠١7
الموقع  :مركز معارض نورتي
الدولة  :ساو باولو  /البرازيل
الهاتف +55 (11) 3105-6766 :
إيميلfipan@fipan.com.br :
الموقع االلكتروني :
http://www.fipan.com.br/2016/indexen.html
التكرار :سنويا
الموضوع :صناعة الخبز والحلويات

واألغذية الصحية
المعرض  :معرض عمان للغذاء والضيافة
التاريخ  ١8 – ١6 :أكتوبر ٢٠١7
الموقع  :مركز عمان للمعارض والمؤتمرات
الدولة  :مسقط /سلطنة عُمان
الهاتف +968 24660124 :
إيميل:
foodandhospitalityoman@omanexpo.com

الموقع االلكتروني :
/http://www.foodandhospitalityoman.com

التكرار :سنويا
الموضوع :اآلت ومعدات تصنيع الغذاء

المعرض  :مهرجان التمور ال ُعمانية
التاريخ  :أكتوبر ٢٠١7
الموقع  :نزوى
الدولة  :نزوى /سلطنة عُمان
الهاتف +96824952062 :
إيميلcs@maf.gov.om:
الموقع االلكتروني :
http://omanidates.market/ar/Default.aspx
التكرار :سنويا
الموضوع :قطاع التمور العُمانية

المعرض  :معرض أبوظبي الدولي للنخلة
التاريخ  ١3 - ١١ :ديسمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز دبي الوطني للمعارض
الدولة  :أبوظبي /دولة األمارات العربية المتحدة
الهاتف +971 50 817 9727 :
إيميلm.abdo@sialme.com:
الموقع االلكتروني :
http://www.abudhabidatepalm.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :صناعات التمور ومنتجاتها

 .4معارض تربية احليوانات واملنتجات احليوانية
المعرض  :أسبوع أستراليا الدولي لأللبان
التاريخ  ١9 – ١5 :يناير ٢٠١7
الموقع  :تاتورا بارك
الدولة  :تاتورا /فيكتوريا /أستراليا
الهاتف + 61 418 656 082 :
إيميلinfo@internationaldairyweek.com.au :
الموقع االلكتروني :
https://internationaldairyweek.com.au/
التكرار :سنويا
الموضوع :الدارة البيئية والتكنولوجيا والتربية

المعرض  :معرض نتري فير /الدنمارك
التاريخ  ١9 - ١8 :يناير ٢٠١7
الموقع  :مركز فردريسا للمعارض
الدولة  :فردريسا /الدنمارك
الهاتف +4521 59 00 09 :
إيميلmi@messec.dk :
الموقع االلكتروني: http://www.nutrifair.dk/
التكرار :سنويا
الموضوع :الميكنة في صناعة اإلنتاج الحيواني

المعرض  :زوتكنيكــا
التاريخ  5 – ٢ :فبراير ٢٠١7
الموقع  :معرض سالونيك الدولي
الدولة  :سالونيك /اليونان
الهاتف 0030 2310 291 101 :
إيميلzootechnia@helexpo.gr:
الموقع االلكتروني :
http://zootechnia.helexpo.gr/en
التكرار :كل سنتين
الموضوع :كل جوانب القطاع الحيواني والدواجن

والممارسات الزراعية واألبقار الحلوب االسترالية
المعرض  :معرض تكنولوجيا األعالف
التاريخ  ٢5 - ٢3 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :سوق جديد للحبوب
الدولة  :هايرين /الهند
الهاتف +91 184-404-7817 :
إيميلfeedtechexpo@gmail.com :
الموقع االلكترونيhttp://feedtechexpo.com/ :
التكرار :سنويا
الموضوع :صناعة التغذية الحيوانية وصحة الحيوان
واآلت ال الطحن والتخزين صومعة
المعرض  :معرض أفريقيا للدواجن و الثروة الحيوانية
التاريخ  ١6 – ١4 :يونيو ٢٠١7
الموقع  :مركز كينتيا الدولي للمؤتمرات
الدولة  :نيروبي /كينيا
الهاتف +91 (0)79 2640 1101 :
إيميلsales@radeecal.in :
الموقع االلكتروني
http://www.agritecafrica.com:
التكرار :سنويا
الموضوع :أكسبو األلبان والثروة الحيوانية والدواجن

المعرض  :معرض صناعة األلبان واللحوم
التاريخ  ٢8 :فبراير  3 -مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز كروكس للمعارض
الدولة  :موسكو /روسيا
الهاتف+7 (499) 750 - 08 - 28 (ext. 4299 :
إيميلAnna.Zozo@ite-russia.ru :
الموقع االلكترونيhttp://www.md-expo.ru/en-GB :
التكرار :سنويا
الموضوع :معدات وتقنيات لتربية الماشية ومنتجات

األلبان واللحوم
المعرض  :معرض النــكا للثروة الحيوانية
التاريخ  ٢٢ – ٢٠ :يوليو ٢٠١7
الموقع  :مركز سيرالنكا للمؤتمرات والمعارض
الدولة  :كولومبيا /سيرالنكا
الهاتف (+603) 26926888 :
إيميلian@ambtarsus.com:
الموقع االلكتروني :
http://www.lankalivestock.com/

التكرار :سنويا

الموضوع :معرض إنتاج الماشية واألعالف

المعرض  :المعرض التجاري البيطري (فيت الشرق
االوسط)
التاريخ  ١٢ – ١٠ :إبريل ٢٠١7
الموقع  :مركز دبي للتجارة العالمية
الدولة  :دبي /دولة األمارات العربية المتحدة
الهاتف +91 22 4059 8544 :
إيميلkrystle.almeida@informa.com:
الموقع االلكترونيhttp://www.vetmiddleeast.com :
التكرار :سنويا
الموضوع :الصناعة البيطرية في منطقة الشرق األوسط
المعرض  :معرض سبيس
التاريخ  ١5 - ١٢ :سبتمبر ٢٠١7
الموقع Parc-Expo de Rennes-Aéroport :
الدولة  :ريننيس /فرنسا
الهاتف +33 (0)2 23 48 28 80 :
إيميلinfo@space.fr :
الموقع االلكتروني :
http://uk.space.fr/en/welcome.aspx

التكرار :سنويا
الموضوع :المعرض الدولي لتجارة الماشية

المعرض  :أجرو فارم
التاريخ  9 - 7 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركز  VDNHللمعارض
الدولة  :موسكو /روسيا
الهاتف +49 (0) 69 - 24788-278 :
إيميلg.mindru@dlg-international.com:
الموقع االلكتروني :
http://www.agrofarm.org/english/
التكرار :سنويا
الموضوع :المعدات والتكاثر وتربية الماشية
المعرض  :المعرض االندونيسي للثروة الحيوانية
التاريخ  ١9 – ١7 :مايو ٢٠١7
الموقع  :مركز جراند سيتي للمعارض
الدولة  :سورابايا /اندونيسيا
الهاتف +62-21-8650962 :
إيميلcontact@merebo.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.indolivestock.merebo.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :تربية الماشية وصناعة األعالف
المعرض  :معرض آسيا لتكنولوجيا اللحوم
التاريخ  3٠ – ٢8 :أغسطس ٢٠١7
الموقع  :مركز بنغالور الدولي للمعارض
الدولة  :بنغالور /الهند
الهاتف +91-11-29535848 :
إيميلmeattechasia@gmail.com :
الموقع االلكترونيhttp://www.meattechasia.com/ :

التكرار :سنويا
الموضوع :تربية الماشية وتقنيات التعبئة والتغليف

والتصنيع وانتاج اللحوم

 .5معارض الصيد والصناعات السمكية
المعرض  :معرض يورو ماريتايم
التاريخ  3١ :يناير  ٢ -فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركز بورت دو فرساي للمعارض
الدولة :باريس /فرنسا
الهاتف +33 (0)1 56 59 15 10 :
إيميلsabrina.jonas@euromaritime.fr:
الموقع االلكتروني :
http://www.euromaritime.fr/9-visitors
التكرار :غير معروف
الموضوع :مصايد األسماك /بناء الموانئ والنقل

المعرض  :فور فيشنج
التاريخ  ١9 – ١6 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركز براغ للمعارض
الدولة :براغ /جمهورية التشيك
الهاتف +420 225 291 129 :
إيميلinternational@abf.cz:
الموقع االلكتروني :
http://forfishing.cz/en/aktuality/
التكرار :سنويا
الموضوع :معدات الصيد

البحري والخدمات اللوجستية
المعرض  :المعرض العالمي للمأكوالت البحرية
التاريخ  ٢7 – ٢5 :إبريل ٢٠١7
الموقع  :مركز بروكسل للمعارض
الدولة  :بروكسل /بلجيكا
الهاتف +1 207-842-5504 :
إيميلcustomerservice@divcom.com:
الموقع االلكتروني :
http://commercialmarineexpo.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :أكبر معرض عالمي للمأكوالت البحرية

المعرض  :عالم األغذية البحرية
التاريخ  3١ :مارس –  4يونيو ٢٠١7
الموقع  :مركز أمباكت للمؤتمرات والمعارض
الدولة  :بانكوك /تايلند
الهاتف +65 6500 6712 :
إيميلl.how@koelnmesse.com.sg :
الموقع االلكتروني :
http://www.worldofseafood.com
التكرار :سنويا
الموضوع :صناعة األغذية البحرية في آسيا

المعرض  :معرض آيسلندا للثروة السمكية
التاريخ  ١5 – ١3 :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز سمارنن للمؤتمرات والرياضة
الدولة  :كوبافوغور /أيسلندا
الهاتف +44 1329 825 335 :
إيميلmrasmussen@mercatormedia.com :
الموقع االلكتروني http://www.icefish.is/home :
التكرار :كل  3سنوات
الموضوع :صناعة الصيد التجاري  /تحديد المواقع

وتجهيز األسماك والتعبئة والتغليف

المعرض  :معرض أكوا فيش
التاريخ  ١٢ – ١٠ :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز معارض فردريتهافن
الدولة  :فردريتهافن  /ألمانيا
الهاتف +49 7541 708-405 :
إيميلinfo@messe-fn.de :
الموقع االلكتروني:
http://www.aqua-fisch.de/af-en/index.php

التكرار :سنويا

المعرض :معرض كوريا الدولي لصيد االسماك كوفيش
التاريخ  ١٢ – ١٠ :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز كوريا الدولي للمعارض كنتكس
الدولة  :سول /كوريا الجنوبية
الهاتف +82 2 2284 0021 ext: 22 :
إيميلkofish@kofish.co.kr :
الموقع االلكترونيhttp://kofish.co.kr/xe :
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض معدات وخدمات صيد السمك

الموضوع :االستزراع السمكي  /معدات الصيد /
صناعة القوارب وسفن الصيد
المعرض  :معرض فيشكس
التاريخ  ٢7 - ٢5 :أغسطس ٢٠١7
الموقع  :بازهو كومبلكس
الدولة  :قوانجتشو /الصين
الهاتف +86 20 6633 9113 :
إيميلinfo@gzboyi.com.cn:
الموقع االلكتروني :
http://www.chinafishex.com/index.asp
التكرار :سنويا
الموضوع :صناعات المأكوالت البحرية والثروة

المعرض  :معرض فيتنام الدولي للثروة السمكية (
فيت فيش)
التاريخ  3١ - ٢9 :أغسطس ٢٠١7
الموقع  :مركز سايجون للمؤتمرات والمعارض
الدولة  :مدينة هو شي منه /فيتنام
الهاتف 08.6281.0430 (Ext: 24) :
إيميلxuandao@vasep.com.vn :
الموقع االلكتروني :
http://www.en.vietfish.com.vn/

التكرار :سنويا

السمكية

الموضوع :صناعات المأكوالت البحرية

المعرض  :معرض سيفيكس دبي
التاريخ  ٢٠ – ١8 :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز دبي للتجارة العالمية
الدولة  :دبي /دولة األمارات العربية المتحدة
الهاتف +971 (4) 332 1000 :
إيميلinfo@dwtc.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.seafexme.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض المأكوالت البحرية في الشرق

المعرض  :المعرض الدولي الدنماركي للثروة
السمكية ( دانفيش)
التاريخ  ١3 – ١١ :أكتوبر ٢٠١7
الموقع  :المركز الثقافي في آلبورغ
الدولة  :البورغ /الدنمارك
الهاتف +45 99 35 55 09 :
إيميلlhj@akkc.dk :
الموقع االلكترونيhttp://www.danfish.com/en/:
التكرار :كل سنتين
الموضوع :أحد أكبر المعارض التجارية في العالم

المعرض  :معرض تايوان الدولي للثروة
السمكية والمأكوالت البحرية
التاريخ  ١١ – 9 :نوفمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز كاوهسيونغ للمعارض
الدولة  :كاوهسيونغ  /تايوان
الهاتف +886 (2) 2725-5200 :
إيميلtaitra@taitra.org.tw :
التكرار :سنويا
الموضوع :مصائد األسماك /وسفن الصيد وتربية

األوسط وأفريقيا

لمعدات صناعة صيد األسماك

األحياء المائية

الموقع االلكترونيhttp://www.taiwanfishery.com :

 .6معارض احلدائق والتشجري
المعرض  :معرض البحرين الدولي للحدائق
التاريخ  ٢6 – ٢٢ :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات
الدولة  :المنامة /البحرين
الهاتف +973 3961 6003 :
إيميلsana@niadbh.com:
الموقع االلكتروني http://www.bigs.com.bh/ :
التكرار :سنويا
الموضوع :معدات الحديقة والرعاية المنزلية والحدائق

المعرض  :معرض البستنة والتشجير
التاريخ  ٢6 – ٢4 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركز معارض هندوستان انتيبيوتك
الدولة  :بوني /مهاراشترا /الهند
الهاتف +91-11-65655264 :
إيميلilandscapeExpo@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.Landscapeexpo.in :
التكرار :غير معروف
الموضوع :تجارة المشاتل والتشجير ومعدات

المعرض  :الحديقة الهنغارية
التاريخ  ٢8 - ٢5 :يناير ٢٠١7
الموقع  :مركز هنج أكسبو
الدولة  :بودابست /المجر
الهاتف + (06 1) 263 6000 :
إيميلhungexpo@hungexpo.hu:
الموقع االلكتروني:

العامة

الحدائق

المعرض  :حديقة ميونخ (منشن جارتين)
التاريخ  ١4 - 8 :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز المعارض التجارية الجديد ميونخ
الدولة  :مبونخ /ألمانيا
الهاتف +49 (0)89 189 149 0 :
إيميلmesse@ghm.de:
الموقع االلكتروني:
http://www.garten-muenchen.de/en/
التكرار :سنويا
الموضوع :تصميم الحدائق والبستنة

المعرض  :معرض غوانغتشو الدولي آلليات الحدائق
التاريخ  ١5 – ١3 :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز قوانغتشو للتعاقدات الدولية
الدولة  :قوانغتشو /الصين
الهاتف +86 20 2918 8711 :
إيميلmae_law1@163.com :
الموقع االلكترونيhttp://www.yljxz.com :
التكرار :سنويا
الموضوع :تجارة اآلالت المخصصة للحدائق

المعرض  :معرض أوكرانيا للزهور
التاريخ  ٢3 – ٢١ :مارس ٢٠١7
الموقع  :المركز الدولي للمعارض
الدولة  :كييف /أوكرانيا
الهاتف +31 85 401 73 97 :
إيميلinfo@nova-exhibitions.com:
الموقع االلكتروني :

المعرض  :معرض الند سكيب
التاريخ  ١3 – ١٢ :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :حديقة باترسي
الدولة  :لندن /المملكة المتحدة
الهاتف +44 (0)20 7821 8221 :
إيميلInfo@LandscapeShow.co.uk:
الموقع االلكتروني:
http://www.landscapeshow.co.uk/
التكرار :سنويا
الموضوع :تصميم الحديقة

المعرض  :معرض والتصميم الخارجي
التاريخ  ٢7 – ٢5 :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز دبي للتجارة العالمية
الدولة  :دبي /دولة األمارات العربية المتحدة
الهاتف +971 4 438 0355 :
إيميلLouisaWalton@dmgeventsme.com:
الموقع االلكترونيhttps://www.theoutdoorshow.ae/ :
التكرار :سنويا
الموضوع :البناء والمناظر الطبيعية والتصميم الخارجي

http://kertkiallitas.hu/en

التكرار :سنويا
الموضوع :المعدات وتصميم الحدائق في

هنغاريا

http://www.flowerexpo-ukraine.com/en/

التكرار :سنويا
الموضوع :تصميم المناظر الطبيعية والمشاتل

المعرض  :معرض جاردينيا
التاريخ  4 - ٢ :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز بوزنان للمؤتمرات
الدولة  :بوزنان  /بولندا
الهاتف +48 61 869 2000 :
إيميلinfo@mtp.pl :
الموقع االلكترونيhttp://gardenia.mtp.pl/en/ :
التكرار :سنويا
الموضوع :تقنيات الحدائق والتشجير والزهور
المعرض  :المعرض الدولي لزراعة نباتات الزينة
التاريخ  ١5 – ١3 :يونيو ٢٠١7
الموقع  :ماكورميك بالس شيكاغو
الدولة  :شيكاغو /ألينوي /أمريكا
الهاتف +1-207-842-5508 :
إيميلinfo@floriexpo.com :
الموقع االلكتروني http://www.floriexpo.com
التكرار :سنويا
الموضوع :صناعة الزهور

والبستنة
المعرض  :المعرض الدولي للنباتات والزهور
التاريخ  :نوفمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز دبي للتجارة العالمية
الدولة  :دبي /دولة األمارات العربية المتحدة
الهاتف +49 (0) 201 724 40 :
إيميلinfo@messe-essen.de :
الموقع االلكتروني:
http://www.ipm-dubai.net/
التكرار :سنويا
الموضوع :المعرض الدولي للنباتات والزهور

المعرض :آيبرفلورا
التاريخ  6 – 4 :ديسمبر ٢٠١7
الموقع  :فيريا فالنسيا
الدولة  :فالنسيا /اسبانيا
الهاتف +34 96 386 11 60 :
إيميلIberflora@feriavalencia.com:
الموقع االلكتروني
http://iberflora.feriavalencia.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :زراعة الغابات والحدائق

 .7معارض تربية حنل العسل واملنتجات العضوية
المعرض  :معرض أمريكا الشمالية لتربية النحل
التاريخ  ١4 – ١٠ :يناير ٢٠١7
الموقع  :مركز مؤتمرات منتجع سان لويس
الدولة  :غالفستون /تكساس /الواليات المتحدة
األمريكية
الهاتف +404-760-2820 :
إيميل:
الموقع االلكتروني :
http://nabeekeepingconference.com/

التكرار :غير معروف

المعرض  :بيو بوير
التاريخ  ١9 – ١8 :يناير ٢٠١7
الموقع  :آيزلهيلين زفولة
الدولة  :زفولة  /هولندا
الهاتف +31 (0)30 233 99 82 :
إيميلinfo@bio-beurs.nl:
الموقع االلكتروني :
http://www.bio-beurs.nl/english
التكرار :سنويا
الموضوع :تجارة المنتجات العضوية في هولندا

المعرض  :المعرض الدولي لتربية النحل
التاريخ  ١٢ – ١١ :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركز معارض جودفاك
الدولة  :بيلوفار /كرواتيا
الهاتف +385 (0)43 238 846 :
إيميلprodaja@bj-sajam.hr:
الموقع االلكتروني :
http://www.bj-sajam.hr/ /
التكرار :سنويا
الموضوع :معدات ومنتجات النحل

الموضوع :معرض ومؤتمر تقنيات تربية النحل
المعرض  :معرض بيو أجرا
التاريخ  ٢6 - ٢٢ :فبراير ٢٠١7
الموقع  :المركز الدولي للمعارض ببلوفديف
الدولة  :بلوفديف  /بلغاريا
الهاتف 032/902 180 :
إيميلfairinfo@fair.bg :
الموقع االلكتروني :
http://www.fair.bg
التكرار :سنويا
الموضوع :المعرض التجاري للزراعة العضوية
المعرض  :معرض المنتجات الطبيعة والعضوية /
أوروبا
التاريخ  3 – ٢ :إبريل ٢٠١7
الموقع  :مركز إكسل للمعارض
الدولة  :لندن /المملكة المتحدة
الهاتف +1 (207) 842-5500 :
إيميلfood@divcom.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.naturalproducts.co.uk/
التكرار :سنويا
الموضوع :المنتجات الطبيعية والعضوية

المعرض  :أكسبو لوهـاس
التاريخ  ٢5 – ٢3 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركز هونج كونج للمعارض والمؤتمرات
الدولة  :هونج كونج /الصين
الهاتف +852 3520 3617 :
إيميلlohas@baobab-tree-event.com :
الموقع االلكتروني :

المعرض  :معرض أبيميل
التاريخ  5 - 3 :مارس ٢٠١7
الموقع  :بياشنزا إكسبو
الدولة  :بياتشينزا /إيطاليا
الهاتف +39 (0)523 602711 :
إيميلinfo@piacenzaexpo.it:
الموقع االلكتروني http://www.apimell.it/ :
التكرار :سنويا
الموضوع :المعرض التجاري الدولي لتربية النحل

الموضوع :المعرض التجاري للمنتجات الصحية
والعضوية

ومنتجات معدات المنحل

المعرض  :معرض النحال
التاريخ  9 – 5 :إبريل ٢٠١7
الموقع  :مركز أكسبو ترينشن
الدولة  :ترينشن /سلوفاكيا
الهاتف 00421 -32 - 770 43 32 :
إيميلdchrenkova@expocenter.sk:
الموقع االلكتروني :

المعرض  :المعرض الدولي للسياحة الريفية
والزراعية (أجرو ترافل )
التاريخ  9 – 7 :إبريل ٢٠١7
الموقع  :كيليسي مدينة المعارض
الدولة  :كيليسي  /بولندا
الهاتف +48 41 365 12 22 :
إيميل+48 41 365 14 16 :
الموقع االلكتروني http://agro.travel/en :
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض دولي للسياحة الريفية والزراعية

http://www.lohasexpohk.com/?lang=en9

التكرار :سنويا

http://www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?E
xhibitionID=368&ItemID=17

التكرار :سنويا

الموضوع :معدات تربية النحل ومنتجات النحل

المعرض  :بيـوفــاك
التاريخ  ١8 – ١5 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركز المعارض
الدولة  :نورنبيرغ  /ألمانيا
الهاتف +49 911 8606 8998 :
إيميلiinfo@nuernbergmesse.de :
الموقع االلكترونيhttps://www.biofach.de/en :
التكرار :سنويا
الموضوع :المعرض التجاري الرائد في العالم

لألغذية العضوية
المعرض  :المعرض الحكومي لتربية النحل
التاريخ  5 - 4 :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز معارض بلغراد
الدولة  :بلغراد /صربيا
الهاتف +381 (0)11 2655-555 :
إيميلinfo@sajam.rs:
الموقع االلكتروني :
http://sajam.rs/en/calendar-2016/8thgovernmental-beekeeping-fair/
التكرار :سنويا
الموضوع :معدات تربية النحل
المعرض  :معرض إيكولوجي أزمير
التاريخ  ٢9 - ٢6 :إبريل ٢٠١7
الموقع Culturepark Fair Ground :
الدولة  :أزمير /تركيا
الهاتف +90 (232) 497 10 00 :
إيميلvisit@izmirfair.com.tr:
الموقع االلكتروني :
http://ekolojiizmir.izfas.com.tr/home1
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض للمنتجات العضوية المعتمدة

المعرض :بيو كلشورا
التاريخ  7 – 4 :مايو ٢٠١7
الموقع  :باالو سينت جوردي
الدولة  :برشلونة /أسبانيا
الهاتف +34 93 580 08 18 :
إيميلserviciosbiocultura@vidasana.org :
الموقع االلكتروني:
http://www.biocultura.org/barcelona
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض المنتجات العضوية
المعرض  :معرض المنتجات الطبيعة والعضوية /
آسيا
التاريخ  3٠ :أغسطس –  ١سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض
الدولة  :هونج كونج /الصين
الهاتف (+852) 3958-0502 :
إيميلwww.divcom.com.hk :
الموقع االلكتروني :
http://www.naturalproducts.com.hk/beta
التكرار :سنويا
الموضوع : :المعرض التجاري للمنتجات الصحية

المعرض  :بيوفــاك الصين
التاريخ  ٢7 – ٢5 :مايو ٢٠١7
الموقع  :معرض شنغهاي إكسبو للمعارض
الدولة  :شنغهاي  /الصين
الهاتف +86(0)21.6036-1210 :
إيميلtracy.feng@nm-china.com.cn:
الموقع االلكتروني :
http://www.biofachchina.com/en/home.php

التكرار :سنويا
الموضوع :إكسبو للمنتجات العضوية العالمية
المعرض  :معرض المنتجات العضوية ( سنــا )
التاريخ  ١١ – 8 :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز بولونا للمعارض
الدولة  :بولندا /ايطاليا
الهاتف +39.051282856 :
إيميلdaniela.marmocchi@bolognafiere.it:
الموقع االلكتروني :
http://www.sana.it/en/home/1229.html
التكرار :سنويا
الموضوع :المنتجات الطبيعية  -التغذية والصحة

والبيئة

المعرض  :اكسبو المنتجات الصحية والعضوية
التاريخ  5 – 4 :يونيو ٢٠١7
الموقع  :مركز سيدني الدولي للمؤتمرات
الدولة  :سيدني /أستراليا
الهاتف +61 5510 5109 :
إيميلnatalie@nationalmedia.com.au :
الموقع االلكتروني :
http://naturallygood.com.au/
التكرار :سنويا
الموضوع :سوق المنتجات الطبيعية والعضوية

المعرض  :أكسبو المنتجات العضوية
التاريخ  ٢6 – ٢4 :أغسطس ٢٠١7
الموقع  :باسيفيكو يوكوهاما
الدولة  :يوكوهاما /اليابان
الهاتف +49(0)911-8606-8179 :
إيميلinfo@biofach-world.com :
الموقع االلكتروني http://organic- :
expo.jp/en/
التكرار :غير معروف
الموضوع :المنتجات العضوية ومستحضرات التجميل

والصحية

الطبيعية

المعرض  :المعرض الدولي لألغذية الطبيعية
والعضوية
التاريخ  ١7 – ١5 :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :مجمع الصين لالستيراد والتصدير
الدولة  :قوانغتشو /الصين
الهاتف 86-15018753482 :
إيميلnikilai@zhenweiexpo.com:
الموقع االلكتروني :
http://www.iofexpo.com/iof2017/en/
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض األغذية الطبيعية والعضوية

المعرض  :أبيمونديــا
التاريخ  ٢9 :سبتمبر –  4أكتوبر ٢٠١7
الموقع  :مركز إسطنبول للمؤتمرات
الدولة  :أسطنبول /تركيا
الهاتف +90 312 417 59 72 :
إيميلtab@apimondia2017.org:
الموقع االلكتروني :
http://www.apimondia2017.org/default.as
p#
التكرار :سنويا
الموضوع  :المؤتمر الدولي للنحل

والعضوية
المعرض  :معرض أبيتيرا
التاريخ  ٢٢ – ٢٠ :أكتوبر ٢٠١7
الموقع  :مركز معارض زغرب
الدولة  :زغرب /كرواتيا
الهاتف +385 (0)1/6503-431 :
إيميلgmiosic@zv.hr:
الموقع االلكتروني :
http://www.zv.hr/default.aspx?id=3265
التكرار :سنويا
الموضوع :المعرض التجاري الوطني لتربية النحل

المعرض  :المعرض التجاري للمنتجات العضوية (نات المعرض  :معرض العسل المحلي
التاريخ  ٢8 – ٢6 :أكتوبر ٢٠١7
أكسبو )
الموقع  :سانداون بارك
التاريخ  ٢4 – ٢٢ :أكتوبر ٢٠١7
الدولة  :ساري /إنجلترا
الموقع  :باريس نورد فيلبينت
الهاتف :
الدولة  :باريس /فرنسا
إيميلtradestands@honeyshow.co.uk:
الهاتف +33 (0)1-45-56-09-09 :
الموقع االلكتروني :
إيميلcontact@natexpo.com:
http://www.honeyshow.co.uk/index.php
الموقع االلكتروني :
التكرار :سنويا
http://natexpo.com/en/
الموضوع :معدات تربية النحل ومنتجات العسل
التكرار :كل سنتين
الموضوع :معرض للمنتجات العضوية

المعرض  :بيوفــاك الهند
التاريخ  ١١ – 9 :نوفمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز الهند للمعارض نويدا
الدولة  :نيودلهي /الهند
الهاتف +91(0)11.47168830 :
إيميلpriya.sharma@nm-india.com:
الموقع االلكتروني :
http://biofach-india.com/en
التكرار :سنويا
الموضوع :المعرض الدولي للتجارة العضوية

 .8معارض التسويق واللوجستيات
المعرض  :معرض لوجيستيات الفاكهة
التاريخ  ١٠ – 8 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :ميزيجالند برلين
الدولة  :برلين  /المانيا
الهاتف +49(0)30/3038-2048 :
إيميلfruitlogistica@messe-berlin.com :
الموقع االلكتروني:
http://www.fruitlogistica.de/en/
التكرار :سنويا
الموضوع :التسويق والخدمات اللوجستية للفواكه

والخضروات
المعرض  :معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات
التاريخ  9 – 7 :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز دبي للمؤتمرات والمعارض
الدولة  :دبي /األمارات العربية المتحدة
الهاتف +971 4 3624717 :
إيميلindex@emirates.net.ae :
الموقع االلكتروني http://drinkexpo.ae/ :
التكرار :سنويا
الموضوع :أحدث تقنيات تصنيع المشروبات والتعبئة

والتغليف

لمحاصيل الحبوب والبقوليات والزيتية

المعرض  :المعرض التجاري للسوبرماركت
التاريخ  ١7 – ١5 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :ماكوهاري ميسي
الدولة  :طوكيو /اليابان
الهاتف +81-3-3512-5673 :
إيميلsuper@smj.co.jp :
الموقع االلكتروني :
http://www.smts.jp/en/index.html
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض يستهدف تجارة الجملة والتجزئة

المعرض  :فود باك آسيا
التاريخ  5 – ٢ :مارس ٢٠١7
الموقع  :مركز بانكوك الدولي للمعارض والتجارة
الدولة  :بانكوك /تايلند
الهاتف +66 2967 9999 Ext. 8602 :
إيميلnualtip.tbp@gmail.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.foodpackthailand.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :معدات المخابز وصناعة الحلويات وتقنيات

المعرض  :أكسبو تكنولوجيا الحبوب
التاريخ  ١7- ١5 :فبراير ٢٠١7
الموقع  :مركز كييف أكسبو بالزا
الدولة  :كييف /أوكرانيا
الهاتف +380 (44) 461-93-40 :
إيميلinfo@kmkya.kiev.ua :
الموقع االلكتروني :

ومصنعي المواد الغذائية و المزارعين المنتجين

تصنيع الغذاء والمشروبات

المعرض  :معرض آسيا لسلسلة التبريد
التاريخ  ٢9 – ٢7 :إبريل ٢٠١7
الموقع  :مركز بانكوك للتجارة الدولية والمعارض
الدولة  :بانكوك /تايلند
الهاتف +66-617361478 :
إيميلprashant@manchcommunications.com :
الموقع االلكتروني :
http://www.asiacoldchainshow.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :الخدمات اللوجستية في سلسلة التبريد

المعرض  :المعرض الدولي لصناعة التعبئة
والتغليف( روس يو باك )
التاريخ  ٢3 – ٢٠ :يونيو ٢٠١7
الموقع  :كروكوس اكسبو
الدولة  :موسكو /روسيا
الهاتف +7 (499) 750-08-28 # 6237 :
إيميلJulia.Markova@ite-russia.ru:

المعرض  :أكسبو الحمضيات
التاريخ  ١7 – ١6 :أغسطس ٢٠١7
الموقع  :مركز لي سيفيك
الدولة  :فلوريدا /الواليات المتحدة األمريكية
الهاتف 352-671-1909 :
إيميلcitrusexpo@agnetmedia.com:
الموقع االلكتروني :
http://www.citrusexpo.net/
التكرار :سنويا
الموضوع :انتاج وتسويق وتصنيع الحمضيات

http://www.grainexpo.kiev.ua/en/about-the-project.html

التكرار :سنويا
الموضوع :الحلول المبتكرة في سلسلة األمداد

الموقع االلكترونيhttp://www.rosupack.com/en-GB :

التكرار :سنويا

الموضوع :معرض دولي لصناعة التعليب والتغليف

واجهزة التخزين والتحكم في درجة الحرارة
المعرض :معرض التعاونيات الزراعية /كووب اكسبو
التاريخ  ٢٠ - ١7 :أغسطس ٢٠١7
الموقع  :مجمع نيترا الزراعي
الدولة  :نيترا /سلوفاكيا
الهاتف +421 37 6572 111 :
إيميلagrokomplex@agrokomplex.sk :
الموقع االلكتروني :
http://www.agrokomplex.sk/en/vystavy/coopexpo2017/

التكرار :سنويا

الموضوع :معرض دولي متخصص للتعاونيات
والزراعة التعاقدية

المعرض  :معرض أوراسيا لسلسلة التبريد
التاريخ  ١٠ – 7 :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز توياب للمعارض
الدولة  :أسطنبول /تركيا
الهاتف +90 212 291 83 10 :
إيميل emrah.karaman@ite-turkey.com :
الموقع االلكتروني:
http://www.coldchain-eurasia.com
التكرار :سنويا
الموضوع :سلسة التوريد المبرد /التخزين المبرد/

المعرض  :معرض الهند لسلسلة التبريد
التاريخ  ١4- ١٢ :ديسمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز بومباي للمعارض
الدولة  :مومباي /الهند
الهاتف +91-9873201377 :
إيميل rohan.chopra@reedmanch.com :
الموقع االلكتروني:
http://indiacoldchainshow.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :سلسة التوريد المبرد /التخزين المبرد/

المعرض  :معرض سيفــال
التاريخ  :ديسمبر ٢٠١7
الموقع  :بارك إكسبو أغادير
الدولة  :اغادير /المغرب
الهاتف +212 (0)22 470600 :
إيميل stazi@sifelmorocco.com :
الموقع االلكتروني:
http://www.sifelmorocco.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض دولي متخصص في انتاج

والنقل المبرد

والنقل المبرد

وتسويق وتصنيع الفواكه والخضروات

 .9معارض منتجات احلالل
المعرض  :حالل أكسبو أستراليا
التاريخ  ١٢ – ١١ :فبراير ٢٠١7
الموقع  :حدائق روسهيل
الدولة  :سيدني /أستراليا
الهاتف +61 412 881 597 :
إيميلinfo@halalexpo.com.au :
الموقع االلكترونيhttp://halalexpo.com.au/ :
التكرار :سنويا
الموضوع :االغذية والصناعات الحالل

المعرض  :ميهاس
التاريخ  8 – 5 :إبريل ٢٠١7
الموقع  :مركز كوااللمبور للمؤتمرات
الدولة  :كوااللمبور  /ماليزيا
الهاتف +603 6203 4433 :
إيميلenquiry@halal.org.my :
الموقع االلكترونيwww.mihas.com.my :
التكرار :سنويا
الموضوع :االغذية والصناعات الحالل

المعرض  :حالل تايوان
التاريخ  ٢4 – ٢١ :يونيو ٢٠١7
الموقع  :مركز تايبيه للتجارة العالمية
الدولة  :تايبيه /تايوان
الهاتف +886 (2) 2725-5200 :
إيميلhalal@taitra.org.tw :
الموقع االلكتروني:
http://www.halalexpo.com.tw/en_US/inde
x.html
التكرار :سنويا
الموضوع :معرض تايوان الدولي للحالل
المعرض  :أكسبو المنتجات الحالل – دبي
التاريخ  ١9 – ١8 :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :فندق كراون بالزا ديره
الدولة  :دبي /دولة األمارات العربية المتحدة
الهاتف +971 4 2988144 :
إيميلnafees@orangefairs.com :
الموقع االلكتروني:

المعرض  :معرض تجارة منتجات الحالل
التاريخ  ١9 – ١7 :أغسطس ٢٠١7
الموقع  :كويكس /مركز المعارض
الدولة  :سيول /كوريا الجنوبية
الهاتف +82 2 557 6776 :
إيميلstella@world-expo.co.kr :
الموقع االلكتروني:
http://www.halalkoreaexpo.co.kr/eng/
التكرار :سنويا
الموضوع :االغذية والصناعات الحالل

http://worldhalalexpos.com/index.html

التكرار :سنويا
الموضوع :االغذية والصناعات الحالل

المعرض  :معرض حالل أمريكا الالتينية
التاريخ  8 – 6 :نوفمبر ٢٠١7
الموقع  :انتركونتيننتال سانتياجو
الدولة  :سانتياجو /شيلي
الهاتف +33.658.017.027 :
إيميلhidalgo@chilehalal.cl :
الموقع االلكترونيhttp://halalexpochile.cl :
التكرار :سنويا
الموضوع :االغذية والصناعات الحالل

المعرض  :معرض المنتجات الحالل  /أوروبا
التاريخ  3٠ :إبريل – مايو ٢٠١7
الموقع Beursgebouw Eindhoven :
الدولة  :إيندهوفين /هولندا
الهاتف +31 (0)88 166 06 06 :
إيميلinfo@halalexpoeurope.com :
الموقع االلكتروني:
http://www.halalexpoeurope.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :أغذية الحالل والصناعات األخرى للحالل
المعرض  :أكسبو كازخستان الدولي للحالل
التاريخ  ١٢ - ١١ :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :قاعة المؤتمرات
الدولة  :أستانا /كازاخستان
الهاتف +7 (495) 664-34-80 :
إيميلexpodamu@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
http://www.kormeexpo.kz/en/expos/2017/?id=376#sthash.drsbsuxk.dpbs

التكرار :سنويا
الموضوع :االغذية والصناعات الحالل
المعرض  :معرض المنتجات الحالل – إسطنبول
التاريخ  ١7 – ١5 :نوفمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز اسطنبول للمؤتمرات
الدولة  :إسطنبول /تركيا
الهاتف 0212 485 82 10 :
إيميلinfo@helalexpo.com.tr :
الموقع االلكتروني: http://halalexpo.com.tr/
التكرار :سنويا
الموضوع :االغذية والصناعات الحالل

المعرض  :معرض المنتجات الحالل /اليابان
التاريخ  ١6 – ١5 :مايو ٢٠١7
الموقع OSAKA :
الدولة  :أوسكا /اليابان
الهاتف :
إيميل:
الموقع االلكتروني:
http://www.halalmedia.jp/expo2017/en/index.html

التكرار :سنويا
الموضوع :االغذية والصناعات الحالل
المعرض  :المعرض الدولي للمنتجات الحالل
التاريخ  ١5 – ١4 :سبتمبر ٢٠١7
الموقع  :قصر المؤتمرات في مراكش
الدولة  :مراكش /المغرب
الهاتف +212 664-786987 :
إيميلmccmrh@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
http://expo-halalinternational.com/
التكرار :سنويا
الموضوع :المعرض الدولي لمنتجات الحالل

والخدمات
المعرض  :معرض موسكو الدولي للحالل
التاريخ  ١8 – ١6 :نوفمبر ٢٠١7
الموقع  :مركز المؤتمرات والمعارض
الدولة  :موسكو /روسيا
الهاتف +7 (499) 1105072 :
إيميلinfo@mhe.su :
الموقع االلكترونيhttp://www.halalexpo.org/:
التكرار :سنويا
الموضوع :االغذية والصناعات الحالل

