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تجهیزات و مصالح ساختمانى

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید

:  کارشناس شما در امور ثبت نام
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فکس   : :تلفن همراه
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بزرگ ترین و ثروتمند ترین بازار ساخت و ساز منطقه

 در کشور قطر ، مهمترین هدف سیاسى و اقتصادى
ایران با باالترین سرعت رشد و در باالترین سطح

ما شما را به

دعوت مى نماییم
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تحت حمایت مستقیم نخست وزیر
 و    وزارت داخلى قطر 

شیخ عبداله بن ناصر بن الثانى



23,264 SQM 9,000 SQM 50314,520

یک پیشنهاد موفق براى هر سرمایه گذ ار
دولت قطر براى تنوع بخشیدن به اقتصاد، همراه با تاکید براى پیشرفت در  چشم انداز

زمینه هاى غیر نفتى، بودجه ى این دولت را به سمت پروژه هاى عمرانى در طى دوره 
2022-2018 سوق خواهد داد.

به عالوه تالش هاى دولت قطر براى ارتقاى زیر ساخت هاى حمل ونقل و پروژه هاى 
. عمرانى جام جهانى فیفا 2022، رشد صنعت را به همراه خواهد داشت

همچنین طبق گزارش Timetics پیش بینى مى شود ارزش تولیدى صنعت ساخت 
و ساز بین سال هاى 2018-2022 تا 15.3% رشد نماید.

ساخت و ساز 
در قطر

بزرگترین مجری منطقھ بھ ھمراه حمایت جامعھ ی ساخت و ساز تقدیم میکند:

.

ھفدھمین دوره ی نمایشگاه پروژکت قطر ،نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی و 
تکنولوژی ساخت و ساز ، بھ وسیله سرمایھ گذاری ھای قدرتمند ، ظرفیت فوق العاده 

تجارت، و از بین بردن موانع بین سرمایھ گذاران ، تامین کنندگان و خریداران در 
قطر، در راستای پیشرفت وموفقیت صنعت پویای ساختمان گام بر میدارد 

پروژه قطر بزرگترین و جامع ترین پلتفرم تجارى ساخت و ساز است که با 16 سال تجربه در بازار قطر 
همراه است. این نمایشگاه برند هاى پیشرو از سراسر جهان را جذب  و متخصصان صنعت را به تصمیم 

دآور گیران بلند رتبه در قطر متصل مى کند که در نتیجه راه را براى مشارکت ها و توافق هاى سو
میسر مى نماید.

PROJECT QATAR

نمایشگاه در دوره ی گذشتھ:

projectqatar.com

فضاى کل نمایشگاهغرفه دار بازدید کنندهفضاى  غرفه ها
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WALEED REFAAY
Dubai: +971 5055 84540 

پروفایل شرکت کنندگان در این نمایشگاه
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503
EXHIBITORS

1/700 
COMPANIES 
(EXHIBITOR, CO-EXHIBITOR  
AND REPRESENTED BRANDS)

10
NATIONAL PAVILIONS 

 23/26414/520

13
INTERNATIONAL
SuPPORTING BODIES

PAKISTAN

GERMANY ITALY

KUWAIT TURKEY UK

CHINA

غرفه دار
VISITORS 

بازدیدکننده کل فضاى نمایشگاهى

اسپانسرها

پاویون هاى بین المللى

33 
PARTICIPATING COuNTRIES

PAKISTAN SINGAPORESERBIA

KOREA

BuLGARIA

uK

KSAITALy

CANADA

uSA

JORDAN

EGyPT

SPAINKuWAIT

FRANCE

SWEDEN

LEBANON

BAHRAIN

TAIWAN

MALI

GERMANy

BELARuS

TuNISIA

GREECE

BELGIuM

INDIA

BRAZIL

uAE

QATAR

IRAN

CHINA

TuRKEy

OMAN

کشورهاى شرکت کننده

Full list on projectqatar.com

 PMV (Plant Machines & Vehicules)

HVAC
EXHIBITS 
PROFILES

تجهیزات و مصالح ساختمانى
ده در تجهیزات و مواد مورد استفا

 فضاى داخلى ساختمان

سنگ و تکنولوژى هاى 
وابسته به آن

ماشین آالت و

انرژى و الکتریسیته

روشنایى

تهویه و صنایع مرتبط

بخش هاى اصلى نمایشگاه :

.

.

..
.
.
.

AUSTRIA

MALAYSIA

IRAN

AUSTRIA

INDOOR AND OUTDOOR 
EXHIBITION SPACE

شرکت کننده ها

فوالد.
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USD 2 Billion 
Health and Education

USD 2 Billion 
Other Sectors

QATAR ECONOMIC INSIGHTS
Qatar’s Ministry of Finance (MoF) released its 2017 budget on 
December 15th, 2016. The highlights of the budget include:

► Estimated Revenues: USD 47 Billion

► Projected Revenue: 9% more than 2016’s revenue

► Estimated Expenditure: USD 54 Billion

► Major projects account for 47% of total expenditure and are allocated USD 26 Billion

► USD 24 Billion allocated for Health, Education, and Infrastructure Projects

► Total cost of committed projects: USD 103 Billion

► New projects worth USD 13.3 Billion to be signed:

USD 7 Billion 
Infrastructure and  
Transportation projects

USD 2.3 Billion 
World Cup 2022 Facilities 

 |  MARKET INSIGHTS

OTHERS

QATAR’S CONSTRUCTION IMPORTS

USD 32.6 Billion
Total Value of Imports

USD 19.7 Billion
Total Value of 
Construction Imports 

TOTAL IMPORTS BY REGION

Source: UN Comtrade Database

Middle East
Americas
Oceania
Africa
Eastern Europe
Western Europe
Asia

IMPORTS 
VALUE

2,536

2,301

6,278

7,957 104

303

188

QATAR MAJOR CONSTRUCTION PROJECTS

Source: Major Building Construction Projects in Qatar: 
MEED Projects and QNB Economics

40,000

14,600

7,000

Qatar National Rail Scheme

Local Roads & Drainage Program
New Doha Port

11,000

10,000

10,400

5,500

4,000

4,940

Bul Hanine Redevelopment
Barzan North Field Development

Water Security Mega Reservoirs

HIA - Airport City Project

Msheireb Downtown Doha

Lusail Golf Residential Development

Project Name
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Doha Exhibition & 
Convention Center

projectqatar.com

QATAR'S UNIQUE 
CONSTRUCTION 

ARENA

Construction Material & Equipment

PROJECT QATAR 

04

7-9
2020

تهران -بلوار دادمان-خیابان بوستان-پالك 6- طبقه سوم

: 89783003021فکستلفن 021 43000033
- مجتمع صیاد تلفن:  051-38663566 مشهد - بلوار صیاد شیرازى - صیاد 18

 __

APRIL



QATAR TRANSPORT & 
LOGISTICS

QATAR SCHOOL BUILD

INNOVATION SERIES

QATAR SPORTS 
INFRASTRUCTURE

HEAVY MAX

QATAR HOSPITAL BUILD
 

QATAR STONETECH

نمایشگاه ها 
و رویدادهاى

همزمان 
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هفنمین دوره نمایشگاه بین المللى سنگ و 
تکنولوژى هاى وابسته ،یک رویداد منحصر 

به فرد و بزرگترین در نوع خود درکشور 
قطر و در منطقه مى باشد و شامل 

: موضوعات زیر مى باشد 
سنگ هاى طبیعى، گرانیت ،ماربل ،

سرامیک ،سنگ هاى تزئینى و کارشده 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللى ماشین آالت سنگین ،
بزرگترین رویداد در این زمینه در قطر و در منطقه خلیج فارس 

با تخصص ویژه در صنایع تجهیزات سنگین ، ماشین آالت ، 
ماشین هاى حمل و نقل و کرین .

با توجه به تقاضاى بسیار زیاد تجهیزات و فضاهاى 
آموزشى به دلیل افزایش رو به رشد جمعیت جوان 

و تمایل فراوان نسل جدید به مراکز آموزشى 
خصوصى ، این رویداد بهترین مکان جهت سرمایه 

گذارى و استفاده از این پتانسیل براى سرمایه 
گذاران و پیمانکاران محلى و بین المللى مى باشد

نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک ، تنها نمایشگاه در زمینه 
حمل ونقل ،لجستیک و مدیریت تامین زنجیره اى ،در قطر 

مى باشد .تمام شرکت هاى حمل کننده بار و شرکت هاى 
نیازمند به این شرکت ها و خدمات با حضور در این 

نمایشگاه ،مى توانند عالوه بر بهبود شرایط تجارت خود ، با 
شرکت هاى خدماتى جدید در این زمینه آشنا شوند . 

نمایشگاه تجهیزات و زیرساخت هاى ورزشى ،اولین 
نمایشگاه در این زمینه در کشور قطر و خاورمیانه 
مى باشد . با توجه به نیاز قطر به زیر ساخت هاى 

بسیار در این زمینه با توجه به میزبانى جام جهانى 
2022 ، این نمایشگاه پلتفرمى منحصر به فرد جهت 

برنامه ریزى ،ساخت ساختمان هاى جدید و بهبود 
بخشیدن تجهیزات و زیرساخت هاى ورزشى این 

کشور مى باشد .  

پروژه قطر براى دومین بار با برگزارى رویداد نوآورى 
در صنعت ساختمانى،فناورى هاى وابسته و با برگزارى 

ورکشاپ هاى متعدد ،سعى در گردهمایى متخصصین 
صنعت ساختمان مى نماید .در طى برگزارى این 

همایش ، شرکت ها مى توانند توسط کنفرانس هاى 
زنده ، آخرین تکنولوژى ها و محصوالت خود را در 

معرض نمایش و عرضه دیگر کارشناسان قرار دهند . 

نمایشگاه ساخت و ساز بیمارستان ،اولین نمایشگاه با 
موضوع ساختمان و زیرساخت هاى بیمارستانى در 
کشور قطر مى باشد .این رویداد بزرگترین فرصت 

براى حضور در بازار و صنعت ساخت و سازو زیرساخت 
هاى بیمارستانى با توجه به رشد وسیع صنعت 

بهداشت و سالمت در قطر مى باشد .موضوعات این 
: نمایشگاه عبارتند از 

صنعت ساخت و ساز بهداشتى و بیمارستانى ،مراکز 
. بهداشت ، داروخانه ها و ... 

این رویداد پلتفرمى مناسب جهت بازدیدکنندگان و 
غرفه داران مى باشد تا با فرصت هاى جدید تجارى در 

این زمینه آشنا شوند و تجارت خود را گسترش دهند .  

و نمایشگاه سنگ 
 تکنولوژى هاى وابسته

نمایشگاه ماشین آالت 
سنگین

نمایشگاه ساخت و ساز آموزشى و زیرساخت

نمایشگاه حمل ونقل و لجستیک

نمایشگاه ساخت و ساز ورزشى و زیرساخت

نمایشگاه نوآورى و فناورى هاى نوین

و نمایشگاه ساخت و ساز بیمارستانى 
 زیرساخت هاى سالمت و بهداشت



IFP Qatar 
Ibn Seena Street, Al Muntazah Area 
P.O. Box: 22376 
Doha, Qatar 
Tel.: +974 4 432 9900 
Fax: +974 4 443 2891 
E-mail: info@ifpqatar.com

Two Other Groundbreaking  
Construction Shows, One Leading Brand

Project 
Lebanon

Project 
Iraq - Erbil

برگزار کننده نمایشگاه 

برگزار کننده نمایشگاه ،شرکت IFP Group ( شرکت بین الملی نمایشگاهی)است که به مدت  بیش از 34 سال برگزار 
کننده موفق ترین  نمایشگاه هاي بین الملی در خاورمیانه می باشد و در حدود 480 عنوان نمایشگاه در طول سال 

برگزار می کند   . شرکت IFP GROUP  در جهت توسعه پلتفرم هاى تخصصى تجارى ، از طریق ارزیابى پتانسیل و 
ارزش توسعه بازارهاى کشورهاى مختلف ، توسط شبکه بین المللى خود و تعداد پنج نمایندگى در کشورهاى منطقه 

عهده دار برگزارى صد ها عنوان نمایشگاه تخصصى بین المللى مى باشد 

شرکت اوژن : شرکت برگزارکننده همایش ها و نمایشگاههاى بین المللى 

خدمات تور و سفر به قطر
 ستاد برگزارى نمایشگاه جهت رفاه و آسایش غرفه داران محترم و عالقه مندان 

به حضور  در نمایشگاه ، اقدام به برگزارى تور سفر و بازدید از این نمایشگاه خواهد کرد  که در صورت نیاز 
فرمایید .به اطالعات بیشتر با کارشناس خود تماس حاصل 

 doha exhibition & 
conventioncenter

The Doha Exhibition & Convention 
Center, DECC. A state-of-the-art 

facility in the heart of Doha’s Westbay 
District and in walking distance of a 

variety of four and five-star hotels.

THE VENUE

را به ما شما 
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