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2030رؤية المملكة العربية السعودية 

نإلى إحداث تحّول في اقتصاد البالد من خالل تنويع االقتصاد ع2030تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 

.طريق االستثمار والترويج للقطاعات غير النفطية

2030األهداف الرئيسية لرؤية 

.2030مليار دوالر أمريكي بحلول عام1866.52إلى 2016مليار دوالر أمريكي في عام 159.99تعزيز إيرادات الحكومة من •

.2030٪ بحلول عام 50إلى حوالي 2016٪ في عام 16زيادة حصة الصادرات غير النفطية من حوالي •

.2030عامبحلول٪5.7إلى2016عامفي٪3.8مناإلجماليالمحليالناتجفي(FDI)المباشراألجنبياالستثمارحصةزيادة•

.2030عامبحلول٪35إلى2016عامفي٪20منوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتحصةزيادة•

منالعديدفيالخاصالقطاعدوريوّسعمما،2030عامبحلولاإلجماليالمحليالناتجمن٪65حواليإلىالخاصالقطاعمساهمةزيادة•

.البالدمستوىعلىالقطاعات

2030المبادرات الرئيسية لتحقيق رؤية 

مةبقيسياديةثروةصندوقإنشاءإلىالمملكةتهدف•

عمشاريلدعمأمريكيدوالرتريليون2نحوإلىتصل

.بالرؤيةالمرتبطةالتنمية

بقيمةرالمباشاألجنبياالستثماريتدفقأنالمتوقعومن•

2017منالفترةفيأمريكيدوالرتريليون1.00

نمويعززمماالسعوديةالعربيةالمملكةفي2032حتى

.الخاصالقطاع

2030مساهمة إدارة المرافق في تحقيق رؤية 

لتركيزاعلىوالصناعيةالتجاريةالمؤسساتالمرافقإدارةشركاتستساعد•

.مؤسساتاللهذهالتنافسيةالقدرةتعزيزوبالتالياألساسيةعملياتهاعلى

مجاليفتعملالتيوالمتوسطةالصغيرةالشركاتنطاقتوسيعشأنومن•

علىسطةوالمتوالصغيرةالمشاريعقطاعتشجيعفييسهمأنالمرافقإدارة

.البالدمستوى

إلىسيؤديالعالميةالمرافقإدارةشركاتتستثمرهالذيالمالرأسأنكما•

.العملفرصيعززمماالخدمات،قطاعفيالنموتحفيز
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✓ مقدمي الخدمات الفردية

✓ شركات المستوى الثالث

✓ المقاول الفرعي لشركات المستوى األول

✓ المجمعات التجارية

✓ القطاع السكني

✓ مقدمي الخدمات المجمعة

✓ شركات المستوى الثالث

✓ شركات المستوى الثاني

✓ المجمعات التجارية

✓ المجموعات الصناعية

✓ مقدمي الخدمات المتكاملة

✓ شركات المستوى الثاني

✓ شركات المستوى األول

✓ المشاريع الحكومية الكبيرة

✓ الشراكة االستراتيجية

بالمملكة العربية السعودية (FM)هيكل سوق إدارة المرافق

إدارةسوقتصنيفيتم•

إلىواسعنطاقعلىالمرافق

الفردية،الخدماتمقدمي

المجمعة،الخدماتومقدمي

.المتكاملةالخدماتومقدمي

الخدماتمقدمويوفر•

منأكثرأواثنينالمجمعة

المرافقإدارةخدمات

كاتشروتشملللمستهلكين،

شركاتأوالثانيالمستوى

.الثالثالمستوى

المتكاملةالخدماتمقدمو•

األولالمستوىشركاتهي

جميعتوفرالتيوالثاني

المرافقإدارةخدماتأنواع

اناتوللكيللجمهورتقريًبا

.أيًضاالخاصة

هيالفرديةالخدماتمقدمو•

ثالثالالمستوىمنشركات

مثلفرديةخدماتتقدم

والصيانة،واألمنالنظافة

.ذلكغيرإلى

الخدمات 
الميكانيكية 
والكهربائية

خدمات النظافة 
واألمن خدمات أخرى

صيانة هيكل المباني

الديكور والتجديد

صيانة األنظمة الميكانيكية والكهربائية

السباكة والصرف الصحي

صيانة المصاعد والساللم المتحركة
النظافة

األمن

التخلص من النفايات

مكافحة اآلفات

صيانة األرضيات

إعادة التدوير

خدمات التزويد بالطعام

إدارة أسطول المركبات

اإلدارة البيئية

إدارة المساحات

إدارة المرافق

خدمات أخرى*

نقاط مهمة بشأن خدمات إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية

في تُعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق لخدمات إدارة المرافق•

.(GCC)منطقة مجلس التعاون الخليجي 

بير من يتسم سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية بقدر ك•

ًرا أساسيًا الحساسية من حيث التكلفة ويعتبر الناس إدارة المرافق عنص

 .باعتبارها عملية صيانة وقائية

عودية شهد إجمالي اإلنفاق في قطاع اإلنشاءات في المملكة العربية الس•

.2015حتى2011٪ خالل الفترة من 5.10معدل نمو بلغ 

دارة يهيمن الطلب على الخدمات الميكانيكية والكهربائية على سوق إ•

.المرافق في المنطقة

بير من شأن التدعيم السريع لسوق إدارة المرافق من خالل إنشاء عدد ك•

مات من شركات إدارة المرافق الدولية الجديدة، أن يعزز الطلب على خد

.2030النظافة واألمن في البالد بحلول عام 

نظرة عامة على سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية

خدمات إدارة المرافق



المرافقإدارةسوقفي٪55نحوحصتهابلغتفقدالخليجي،التعاونمجلسمنطقةفيالمرافقإدارةلخدماتسوقأكبرالسعوديةالعربيةالمملكةباعتبار

عامنهايةبحلولأمريكيدوالرمليار49.82إلىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمرافقإدارةسوقيصلأنالمتوقعومن.2016عامفيالمنطقةفي

.لألمامكبيرةدفعةالتجزئةوتجارةوالسياحةالعقاراتمثلقطاعاتتشهدأنالمتوقعمن،2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةإطاروفي.2030

.السلسالتشغيليأدائهاضمانخاللمنالقطاعاتهذهالمرافقإدارةخدماتوستدعم

2016 2030F
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سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية

حجم سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية، 

(مليار دوالر أمريكي) 2030و2016حسب القيمة، في العام المالي 

TechSciشركة:المصدر Research 

2030و2016حصة سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية، حسب الخدمة، وحسب القيمة، في العام المالي 

 .تشمل الخدمات األخرى إدارة المساحات، والمشتريات التعاقدية، وإدارة المرافق، إلى غير ذلك

TechSci Researchشركة :المصدر



Commercial, 
42.98%

Industrial, 
31.32%

Residential, 
25.70% Commercial, 

44.29%

Industrial, 
35.08%

Residential, 
20.64%

2016 2030F

التحولبرنامجبدأ،2016عاموفي.2016عاممناعتباًراالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمرافقإدارةسوقعلىالتجاريالقطاعسيطر

أمريكيدوالرمليار47.73بقيمةاستثماراتإنفاقالمتوقعمنولذلك،.السعوديةللرؤيةالمؤقتةاألهدافتحقيقأجلمن2020الوطني

فيالمرافقإدارةخدماتمقدميمنكبيرعددبدأوقد.البالدفيالخاصالقطاعأعماللتطوير2020حتى2016منالفترةخالل

الصناعاتنممجموعةعلىالطلبتلبيةخاللمنأعمالهمتعزيزأجلمنالفرصهذهمنلالستفادةالسعوديةالعربيةالمملكةفياالستثمار

الهدفتحقيقفييسهمالذياألمرالعمل،فرصيشجعأنذلكشأنومن.ذلكإلىوماالخدمات،وقطاعوالسياحةالتجزئةتجارةمثل

.2030لرؤيةاألساسي
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األساسيةوالكهربائيةالميكانيكيةالخدماتوتشمل.للمبانيوالمدنيةالميكانيكيةاألنظمةوصيانةبتشغيلوالكهربائيةالميكانيكيةالخدماتترتبط•

الهواءتكييفووالتهويةالتدفئةأنظمةوصيانةالمباني،هيكلوصيانةالسباكة،وخدماتوالميكانيكيةالكهربائيةالخدماتالمرافقإدارةفي

(HVAC)،رمباشبشكلالجاريةالضخمةاإلنشاءاتمشاريعمنالعديدتؤثرأنالمتوقعومن.ذلكإلىوماالحريق،ومكافحةاألمانوأنظمة

.المرافقإلدارةوالكهربائيةالميكانيكيةالخدماتسوقعلى

الخدماتتلكوتشمل.للعملوآمنةممتعةالبيئةتجعلالتيالخدماتبأنهاأفضلبشكلالمرافقإدارةفيواألمنالنظافةخدماتوصفيمكن•

شركاتعدةإنشاءخاللمنالمرافقإدارةلسوقالسريعالتدعيميعززأنالمتوقعومن.ذلكإلىوماوالدعم،اآلفاتومكافحةواألمنالنظافة

.التوقعاتفترةخاللالبالدفيواألمنالنظافةخدماتعلىالطلبالسعودية،العربيةالمملكةفيالمرافقإلدارةجديدةدولية

سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية

السكنية
التجارية

الصناعية

السكنية
التجارية

الصناعية

TechSciشركة :المصدر Research  

2030و2016حصة سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية، حسب التنفيذ، وحسب القيمة، في العام المالي 



مشروع مترو جدة

مليار دوالر أمريكي 35

خط سكك حديد الرياض

مليار دوالر أمريكي 23

مشروع وادي العسالء

مليار دوالر أمريكي5.8

مدينة ذاخر بمكة المكرمة

مليار دوالر أمريكي 3.2

شمال جدة-قرية البحر األحمر 

مليار دوالر أمريكي 3.00

من شأن مشاريع اإلنشاءات واسعة النطاق التي تهدف إلى خدمة األغراض التجارية أن تعزز الطلب على خدمات إدارة 

.المرافق خالل فترة التوقعات
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388

Existing New Added

2016مشروعات اإلنشاءات الكبرى القادمة في المملكة العربية السعودية، اعتباًرا من عام 

IRENA, MEED Projects :المصدر

(ألف متر مربع) 2020-2013توفير مساحات مكتبية في الرياض، في العام المالي 

قائمة مضافة حديثًا

، الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعوديةTechSci Research :المصدر

سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية
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Existing New Added

مراكزالتطويرفيكبيرتعزيزمنتشهدهماالمدينتينكلتاوستواصل.السعوديةالعربيةالمملكةفيرئيسيةتجاريةمراكزوجدةالرياضتُعد

إلىوجدةالرياضفيالمكاتبمساحاتتوريدسيصل،2020عاموبحلول.المتناميالخدماتلقطاعالخدماتتقديمإلىتهدفالتيالتجارية

المرافقإدارةخدماتتوفيرفيالمرافقإدارةلخدماتتجاريةفرصةيوفرأنشأنهمنوهذا.التواليعلىمربعمترألف1252و3491

.المكتبيةالمجمعاتهذهإلىذلكإلىوماالحدائق،وتنسيقواألمنالنظافةمثل
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اسم المشروع المنطقة
تكلفة المشروع

(مليون دوالر أمريكي)
تاريخ اإلتمام المتوقع

مول السعودية الرياض 3200 2022

السكني "ضاحية الفرسان"مشروع  الرياض 20,000 2020

مشروع قلب جدة جدة 4200 2020

برج المملكة جدة 1800 2020

مدينة الطائف الجديدة مدينة الطائف - 2020

المدينة الطبية الرياض 346.6 2019-2020

"كيان"تنفيذ شركة -مشروع االستخدام المختلط  جدة 320 2019

"الرياض ووك"مشروع  الرياض - 2018

أبراج لمار جدة 460 2018

مجمع أنتارا الرياض 520 2018

مشروع برجي جدة جدة - 2017ديسمبر 

سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية

(ألف متر مربع) 2020-2013توفير مساحات مكتبية في جدة، في العام المالي 

قائمة مضافة حديثًا

، الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعوديةTechSci Research :المصدر

TechSci Research، وMEED Projects :المصدر

2016مشروعات العقارات الكبرى القادمة في المملكة العربية السعودية، اعتباًرا من أكتوبر 
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إلىتهدفوالتيالصناعي،القطاعمنالنطاقواسعةمشاركة2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةإطارفيالتنويعجهودستتطلب•

القطاعسيشكل،2020عاموبحلول.ذلكغيرإلىالتصدير،نحوموجهةتصنيعمراكزوتطويرمحلية،تصنيعوحداتإنشاء

مثلالدعمخدماتعلىالطلبيعززأنالصناعيةالقاعدةتوسيعشأنومن.للبالداإلجماليالمحليالناتجمن٪24حواليالصناعي

االحتفاظلىعمساعدتهاعنفضالً الصناعية،للمنشآتالسلسالتشغيليكفلمماذلك،إلىوماالدعموموظفيالعاملةالقوىإمدادات

.التنافسيةبقدرتها

إلنشاء،2030لعامرؤيتهاإطارفيالسعودية،العربيةالمملكةخططتالبالد،فيالمتزايدةالسكانأعدادالستيعابمحاولةفي•

متقديالمساكنتوفيروتيرةارتفاعويتطلب.2020عامبحلولمسكنعلىالحصولمنمواطنيهامن٪52يتمكنحتىسكنيةوحدات

مساحاتللالفعالاالستخداملضمانواألمن،النظافةخدماتأووالكهربائيةالميكانيكيةالخدماتكانتسواءً المرافق،إدارةخدمات

.السكنية

اسم المشروع المنطقة
مليون )تكلفة المشروع 

(دوالر أمريكي
(متوقع)تاريخ اإلتمام 

مجمع بناء السفن الجبيل 4300 2021

سيمحطة تحلية مياه البحر والتناضح العك

(SWRO)
الشعيبة 422 2020

مصنع تصنيع السيارات مدينة سدير الصناعية 1000 2018

مصنع إنتاج األسمنت الرياض - 2018

سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية

2016المشروعات الصناعية القادمة في المملكة العربية السعودية، اعتباًرا من أكتوبر 

TechSci Research، وMEED Projects :المصدر



الرياض

المنطقة الشرقية

مكة المكرمة

أخرى

2016      2030F
--------------------
32.05%    33.25%

2016      2030F
--------------------
29.14%    29.64%

2016      2030F
--------------------
24.25%    24.39%

2016      2030F
--------------------
14.56%    12.72%

المنطقة الشرقية
26.65%

21.92%
21.49%

29.94%

2016
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سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية

2030و2016حصة سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية، حسب المنطقة، وحسب القيمة، في العام المالي 

ة تبوكنطقتشمل المناطق األخرى منطقة الباحة، ومنطقة العسير، ومنطقة حائل، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، والحدود الشمالية، ومنطقة القصيم، وم

TechSci Researchشركة :المصدر

2016عدد سكان المملكة العربية السعودية، حسب المنطقة، لعام 

المناطق األخرى

مكة المكرمة
الرياض

TechSci Researchتقديرات شركة :المصدر



تعتبر تفتخر منطقة مكة المكرمة بمدينة مكة المكرمة حيث أنها مكان الحج المقدس للمسلمين، ومدينة جدة، التي•

شرق وقد أصبحت المنطقة واحدة من أبرز وجهات السفر في ال. العاصمة التجارية للمملكة العربية السعودية

ي منطقة مكة ونتيجة لذلك، يبلغ عدد الغرف التي هي قيد اإلنشاء ف. األوسط بسبب زيادة اإلقبال السياحي عليها

ام غرفة قيد اإلنشاء في المملكة العربية السعودية اعتباًرا من ع35,770غرفة من مجموع 24,133المكرمة 

ح ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء هذه الغرف إلى زيادة الطلب على إدارة المرافق في المنطقة مما سيتي. 2017

.2030بدوره فرص عمل هائلة على النحو المتوخى في رؤية 
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العربية تعد منطقة الرياض ثاني أكبر منطقة في المملكة العربية السعودية وتشمل الرياض، عاصمة المملكة•

مبنية السعودية التي تضم بعض المباني المعمارية المهمة مثل مكتبة الملك فهد الوطنية ومتحف البيئة ال

(MOBE)  رى، من بين عدة جامعات أخ(أكبر جامعة للبنات في العالم)وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن .

مشاريع ومن المتوقع أن يشهد سوق إدارة المرافق زيادة في الطلب خالل فترة التوقعات، وذلك بسبب إنشاء ال

.  التجارية وتجديد المباني القائمة في المنطقة

منطقة الدمام، وهي وتشمل المدن الرئيسية في ال. تعتبر المنطقة الشرقية أكبر منطقة في المملكة العربية السعودية•

الجبيل ، والظهران والخبر و(أو الحسا التي تشمل الهفوف والمبرز والشيبة)أيًضا عاصمة المنطقة، واألحساء 

أكثر )قة كما أن صحراء الربع الخالي تغطي معظم المنط.  والقطيف والخفجي وبقيق، وحفر الباطن ورأس تنورة

ة الشرقية تعتبر المناطق الصناعية المنشأة بالقرب من الساحل الشرقي للبالد هي مصدر طلب المنطق(. 50%من

لب على ومع سرعة وتيرة التصنيع في المنطقة، من المتوقع أن يزداد الط. لخدمات إدارة المرافق بشكل أساسي

.  إدارة المرافق في فترة التوقعات

تشمل المناطق األخرى منطقة الباحة، ومنطقة العسير، ومنطقة حائل، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، والحدود•

ا في سوق نادًرا ما تكون هذه المناطق مأهولة بالسكان، وقد بلغت حصته. الشمالية، ومنطقة القصيم، ومنطقة تبوك

.  2016فقط خالل عام 14.56 %إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية

سوق إدارة المرافق بالمملكة العربية السعودية



طورة بشكل جيد المدن االقتصادية في المملكة العربية السعودية هي مشاريع تطويرية جديدة تتضمن تجمعات مت

 .لالستيطان السكني والصناعي والتجاري

الوصف مدينة الملك عبد هللا

االقتصادية 
(KAEC)

ن مدينة األمير عبد العزيز ب

مساعد
(PABMEC)االقتصادية 

مدينة المعرفة 
(KEC)االقتصادية

مدينة جازان 
(JEC)االقتصادية

تاريخ اإلتمام 2006-2029 2009-2025 2006-2020 2007-2037

عدد السكان

(مليون)المتوقع 

2.00 0.30 0.15 0.30

االستثمارات

مليار دوالر )

(أمريكي

93 8 7 27

(شخص)التوظيف  1,000,000 55,000 20,000 100,000
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المدن االقتصادية بالمملكة العربية السعودية

المواقع الجغرافية للمدن االقتصادية بالمملكة العربية السعودية

مدينة األمير عبد العزيز بن مساعد االقتصادية

مدينة المعرفة االقتصادية

مدينة الملك عبد هللا االقتصادية

مدينة جازان االقتصادية

TechSci Researchشركة :المصدر

TechSci Research، وMEED Projects :المصدر

تفاصيل المدن االقتصادية بالمملكة العربية السعودية



وتعتبر المدن .لقد دفع تزايد عدد سكان المملكة العربية السعودية الحكومة إلى إنشاء مدن جديدة وتحديث المدن القائمة•

توفر المدن االقتصادية .االقتصادية بمثابة المراكز الناشئة التي ستلبي االحتياجات االجتماعية واالقتصادية الناشئة في البالد

مليار دوالر أمريكي، ومن أمثلة ذلك مدينة الملك عبد هللا االقتصادية، ومدينة 135فرص استثمار بقيمة تصل إلى نحو 

وستضم هذه المدن مشاريع .المعرفة االقتصادية، ومدينة جازان االقتصادية، ومدينة األمير عبد العزيز بن مساعد االقتصادية

عليمية ومراكز متعددة مثل المناطق الصناعية والميناء البحري ومشاريع التطوير العقاري السكنية والمنتجعات والمناطق الت

.النقل واإلمداد، وغيرها
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يوفر المشروع فرص استثمار تصل قيمتها إلى.تعتبر مدينة الملك عبدهللا هي األكبر بين جميع المدن االقتصادية المخطط لها•

وتستوعب المنطقة . كيلو متر مربع64.8كما سيتم إنشاء منطقة صناعية في المدينة بمساحة  .مليار دوالر أمريكي93

ومن المقدر أن .فندق ضمن المشروع70وعالوة على ذلك، من المتوقع تشييد .فيال56,000شقة و260,000السكنية 

وسيكون هناك طلب على خدمات إدارة المرافق مثل تنسيق الحدائق، والنظافة، .2029يتم استكمال المشروع بحلول عام 

.واألمن، وما إلى ذلك لضمان األداء والتنفيذ السليم للمدينة القادمة

ات العمالة الكثيفة تعتبر مدينة جازان االقتصادية إحدى المدن االقتصادية الكبرى التي تركز على الوحدات الكبيرة والثانوية ذ•

ومن المتوقع أن يكتمل .والمشاريع الزراعية والمشاريع المتعلقة بالطاقة مثل محطات توليد الكهرباء والمصافي وغيرها

.بشكل سلسستتطلب المشاريع الصناعية خدمات إدارة المرافق لضمان تنفيذ األنشطة التشغيلية. 2037المشروع بحلول عام 

وسيتم إنشاء منطقة .ستركز مدينة األمير عبد العزيز بن مساعد االقتصادية على األعمال اللوجستية والنقل وأعمال المعادن•

وسوف يستلزم ذلك الحاجة إلى .مليار دوالر أمريكي لتلبية متطلبات اإلسكان المحتملة2.7سكنية باستثمار تصل قيمته إلى 

.خدمات إدارة المرافق األساسية مثل النظافة واألمن، وما إلى ذلك

التكنولوجية تهدف مدينة المعرفة االقتصادية أن تصبح مركز التعليم في البالد من خالل البدء في مشاريع مثل الكليات•

.حيةواإلدارية، ومركز دراسات الحضارة اإلسالمية، والحرم الجامعي للدراسات الطبية والعلوم البيولوجية والخدمات الص

وستعطي جميع هذه المشاريع دفعة كبيرة لخدمات .موظف10,000كما سيتضمن المشروع مركًزا تجاريًا يستوعب نحو 

.إدارة المرافق األساسية

المدن االقتصادية بالمملكة العربية السعودية



About TechSci Research

TechSci Research is a research-based management consulting firm providing market research

and advisory solutions to its clients worldwide, spanning a range of industries. Led by a team

of dynamic industry experts, TechSci Research provides its clients with high value market

research and advisory services that help them identify new market opportunities, growth

engines and innovative ways to capture the market share.

In order to deliver unique research value, TechSci’s cutting-edge research model leverages its

decades of research knowledge and an increased use of technology as engines of innovation.

www.techsciresearch.com

About MEFMA

MEFMA is a non-profit professional organization, formed under The Dubai Association Centre

(DAC) which has been established by the Dubai Chamber of Commerce & Industry, Dubai

Business Events (part of Department for Tourism and Commerce Marketing) and the Dubai

World Trade Centre. MEFMA aims at unifying the facility management industry in the Middle

East, by conducting research, providing educational programs and assisting corporate

organizations in creating sustainable facility management strategies.

‘Together We Can - Build a Sustainable Middle East’

http://mefma.org/

TechSciتُعد Research(لألبحاثسايتك)شركاتإحدى

اثأبحتقدموالتيالبحوثعلىالقائمةاإلداريةاالستشارات

فيم،العالأنحاءجميعفيلعمالئهااالستشاريةوالحلولالسوق

الصناعة،خبراءمننشطفريقبقيادة.الصناعاتمنالعديد

TechSciتقدم Researchاالستشاريةالخدماتلعمالئها

يدتحدعلىتساعدهمالتيالعاليةالقيمةذاتالسوقوأبحاث

حصولللالمبتكرةوالطرقالنموومحركاتالجديدةالسوقفرص

.السوقفيحصةعلى

معارفهامنيستفيدمتطورأبحاثنموذجTechSciتمتلك

ومحركاتللتكنولوجياواستخدامهاعقودمدىعلىالبحثية

بحثيةمةقيتقديملهايتيحالذياألمرمتزايد،نحوعلىاالبتكار

.نوعهامنفريدة

www.techsciresearch.com

Contact us

TechSci Research  
North America 

708 3RD Avenue, 6th Floor, 
New York, NY,

United States, 10017
Tel: +1- 646- 360-1656   

TechSci Research  
Europe

54, Oldbrook,  Bretton, 
Peterborough, 

United Kingdom

TechSci Research 
Asia-Pacific

B-44, Sector -57, Noida, 
National Capital Region, UP, 

India
Tel: +91-120-4523900  

TechSciشركةعننبذة Research(لألبحاثسايتك)

من الحاضر إلى المستقبل

:للحصول على معلومات إضافية، يرجى االتصال ب

، دبي، اإلمارات العربية المتحدة9525. ب.ص

0097143097061: هاتف
info@mefma.org
www.mefma.org

عضو مسجل في

http://www.techsciresearch.com/
http://mefma.org/
http://www.techsciresearch.com/
mailto:info@mefma.org
http://www.mefma.org/

