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يرحب بالزوار من جميع أنحاء أنحاء العالم! ستجد في World of Concrete جميع المنتجات، والموارد والمعلومات الثمينة الضرورية لتقوية وتعزيز 
في  البناء  وأعمال  الخرسانة  في  العاملين  للمهنيين  التجارية  اإلنشاءات  صناعة  مجال  في  دولي  سنوي  حدث  وأهم  وأكبر  أول  هو  هذا  التجارية.  أعمالك 

مختلف أنحاء العالم!
الموقع: مركز المؤتمرات في الس فيغاس )Convention Centre(، الس فيغاس، نيفادا، الواليات المتحدة األمريكية

مجاالت التخصص:
مركز المنتجين )القاعة الشمالية(: تضم هذه المساحة سوًقا شاملة للمواد والمعدات والبيانات العملية، وهي 

مخصصة تحديًدا لمنتجي الخرسانة.

تكنولوجيا اإلنشاءات )القاعة الشمالية(: معرض االبتكارات الذي يضم أحدث المنتجات واألدوات في 
مجال اإلنشاءات التجارية من كبرى شركات تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والنظم.

الخرسانة سابقة الصب )القاعة الشمالية(: أحدث المنتجات والتكنولوجيات في قطاع الخرسانة سابقة 
الصب / سابقة اإلجهاد.

منتجات البناء األسمنتية )القاعة الشمالية(: ُيعرض في هذه المساحة كل شيء من أجل منتجي منتجات 
البناء األسمنتية )الطوب )البلوك(، وحدات الجدران الحاجزة، ألواح التكسية، البالطات، وحدات الرصِف، 

قرميد/ بالط )ترابيع( األسقف، المخاليط، المعدات واللوازم، األصباغ.

تقوية وتسليح الخرسانة )القاعة الشمالية(: تضم هذه المساحة كبرى الشركات في مجال تقوية وتسليح 
الخرسانة، حيث تعرض ثني منتجات التقوية وقطعها واستعدالها، وآالت التصنيع، ضابطات ومحددات 

المواقع، أسياخ مطلية باإليبوكسي، أسياخ الصلب، أسياخ األلياف الزجاجية، أسياخ مجلفنة، وجميع أنواع 
إكسسوارات تقوية وتسليح الخرسانة.

World of Masonry )القاعة المركزية(: هنا تجد كل شيء في صناعة البناء، من المنتجات واألدوات 
والمعلومات والتكنولوجيا الناشئة التي يحتاجها المهنيون لالستمرار في الصدارة.

مناولة المواد )القاعة المركزية(: إذا كان ما تبحث عنه جديًدا أو حائز للثقة في قطاع مناولة المواد فهو هنا: 
شاحنات، حفارات، معدات رصف، والكثير غيرها لنقل المواد وتوزيعها وصب/ وضع الخرسانة وتحريك 

التربة.

إصالح هدم الخرسانة )القاعة الجنوبية(: هنا ينتظرك عرض ألحدث معدات تجهيز األسطح، ومعدات 
التخديش والطحن والنشر، إضافة إلى مانعات التسرب، ومالئات الفواصل، والكثير غيرها.

األسطح الخرسانية والديكور )القاعة الجنوبية(: تضم هذه المساحة منتجات حماية األسطح، الطالءات، 
محاليل التنظيف، الملونات، األصباغ، القوالب، المعدات، وغيره الكثير.

المعروضات الخارجية )المربعات الفضية 1 و 2 و 3، أمام مركز مؤتمرات الس فيغاس(: تضم 
الموردين العارضين رواد الصناعة، بيانات عملية حية، أدوات، معدات ثقيلة، منتجات ديكور خرسانية، 

معدات، والكثير والكثير.

الفعاليات والمعروضات الخارجية )المربع البرونزي، بجوار القاعة الجنوبية(: شاهد بطوالت ممتعة، 
 SPEC MIX تحديات في المهارات، بيانات عملية إبداعية، وفعاليات ال يمكنك تفويتها مثل البطولة الدولية

 Western Star تحدي ،John Deere Operator Challenge تحدي ،BRICKLAYER 500 ®
Trucks Get Tough Challenge، وكذلك فعالية المشاهدين MCAA، والكثير غيرها. 

exhibitions

مشارك مختار في برنامج المشتري الدولي

المعروضات:
 WOC مصنعون للمعدات األصلية من جميع أنحاء العالم وموزعون أمريكيون حصريون للمعدات واألدوات والمنتجات والخدمات للمباني التجارية والخرسانة والصناعات اإلنشائية. يجذب معرض 
الدولي  المشتري  برنامج  في  للمشاركة  باختياره    World of Concrete يفخر  والخارجية.  الداخلية  العرض  مساحات  من  مربٍع  قدم   700000 من  أكثر  ويحتل  عارضة  شركة   1500  حوالي 
)IBP – International Buyer Program( للعام 2020. وألنه عضو في برنامج المشتري الدولي للعام 2020، فإن إدارة معرض World of Concrete ودائرة الخدمات التجارية األمريكية 

ستعمالن بشكل وثيق في مجال الترويج العالمي لمعرض 2020 للجمع بين المشترين الدوليين والعارضين األمريكيين في مكان واحد لتوسيع األعمال داخل الواليات المتحدة وخارجها. 

مواعيد قادمة: 
WOC 2020: 4-7 فبراير/ شباط؛ التعليم 7-3 

WOC 2021: 19-22 يناير/ كانون الثاني؛ التعليم 22-18

المركز التجاري الدولي )IBC – International Business Center( - القاعة الشمالية
بريدك  وافحص  المجانية  المشروبات  مع  باالسترخاء  وتمتع  التشبيك  عبر  الزمالء  مع  تواصل 
التجاري  المركز  في  لغات  بعدة  ملمين  موظفين  من  معلومات  على  احصل  أو  اإللكتروني 
الدخول؛  تأشيرة  طلب  عن  ومعلومات  اإلنترنت؛  عبر  الدخول  تأشيرة  على  للحصول   . الدولي 
سريعة  نصائح  وصفحة  الدخول؛  تأشيرة  عن  الحالية  والمعلومات  الدولية؛  للوفود  ومعلومات 
 عن تأشيرة الدخول؛ والمزيد من المعلومات، يمكنك التوجه إلى موقع اإلنترنت، تفضل بزيارة
 .)International Visitors( تحت البند زوار دوليين www.worldofconcrete.com

الوفود الدولية 
ممكن  جهد  كل  ويبذل  المعرض  هذا  إلى  الدولية  بالوفود   World of Concrete يرحب 
لمساعدة األطراف التي ترغب في استقطاب وتنظيم مجموعة من 15 شخصاً أو أكثر لحضور 
األصلي  البلد  حسب  الوفود  تنظيم  يتم  والبناء.  الخرسانة  صناعتي  في  دولي  سنوي  حدث  أكبر 
 U.S. Commercial Service( األمريكية  التجارية  للخدمات  الدولية  المواقع  خالل  من 
إلى  القادمين  الرسميين  الوفود  لقادة  خاصة  حوافز  تتوفر  كما   .)International Posts
الوفود،  ألحد  رسمياً  قائداً  تصبح  أن  في  ترغب  كنت  إذا   .World of Concrete معرض 
يرجى االتصال بواسطة البريد اإللكتروني مع Jackie James، مدير المجموعة، على عنوان 
عضواً  تكون  أن  في  ترغب  كنت  إذا   jackie.james@informa.com :اإللكتروني البريد 
إلى  الكترونية  رسالة  ارسل  أو  بلدك  في  البناء  بأخصائي  االتصال  يرجى  الوفود،  أحد  ضمن 

contactus@worldofconcrete.com للمزيد من المعلومات. 
االمتيازات ألعضاء الوفود: 
-- دعم ودي، باللغة المحلية 

-- الدخول مجاناً للمعارض فقط 
-- المساعدة في ترتيبات السفر واإلقامة 

-- المساعدة في طلب تأشيرة الدخول 

الحضور:
أكثر من 60000 من المهنيين في مجال الصناعة من جميع أنحاء العالم يمثلون كافة قطاعات 
مديرو  خرسانة،  مضخات  أخصائيو  خرسانة،  مقاولو  تجاريون،  مقاولون  البناء:  صناعة 
إنشاءات، موزعون/متعهدون، مقاولو ديكور خرسانة، مصممون ومدققون، مقاولون عامون، 
االسمنت  منتجو  مهندسون،  معماريون،  مهندسون  بناء،  مقاولو  البناء،  وقوالب  طوب  منتجو 
مقاولون  السكنية،  للمباني  مقاولون  التصليحات،  مقاولو  المعدات،  تأجير  مراكز  الجاهز، 
للخرسانة المتخصصة، منتجو األنابيب والقوالب، ومنتجو خرسانة سابقة الصب/خرسانة سابقة 

اإلجهاد، وغيرها الكثير.

التعليم: 
في  األفضل  هو  للتعليم   WOC برنامج   - آخر  مكان  أي  في  كهذا  مهني  تعليم  على  تعثر  لن 
الصناعات الخرسانية والبنائية، حيث يقدم أكثر من 150 جلسة وورش عمل تفاعلية وشهادات 
وندوات وتدريب المدربين وتدريب عملي وحسب القطاع لبناء مهاراتك الفنية ومعرفتك بقطاع 

األعمال.

الجهات المشاركة في الرعاية:
•  American Concrete Institute
•  American Concrete  

Pavement Association
•  American Concrete  

Pumping Association
•  American Shotcrete Association
•  American Society of  

Concrete Contractors
•  Associated Construction 

Distributors International
•  Basement Health Association
•  Canadian Ready-Mixed 

Concrete Association
•  Concrete Foundations Association

•  Concrete Reinforcing  
Steel Institute

•  Concrete Sawing &  
Drilling Association

•  International Concrete  
Repair Institute

•  International Grooving & 
Grinding Association

•  Portland Cement Association
•  Post-Tensioning Institute
•  Precast/Prestressed  

Concrete Institute
•  Tilt-Up Concrete Association
•  Wire Reinforcement Institute

الهيئات الداعمة: 
Expanded Shale, Clay & Slate Institute
Fiber Reinforced Concrete Association


