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غرفة 3 أيامدورة فن التصوير االحترافي
القصيم

11 - 05 - 2014م

25 - 05 - 2014م3 أيامالتثمين العقاري الدورات 
التدريبية

لإعالناتكم ورعايتكم للن�شرة التجارية 
الغرفة التجارية ال�شناعية

مبنطقة الق�شيم - اإدارة الت�شويق 
هاتف : 3814000 06 - حتويلة 888

فاك�س : 3812231 06
aaj@qcc.org.sa

تنفيذ خط��وط صرف صحي لمرك��ز الملك خالد الحض��اري بمدينة 
بريده 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    
قيمة النسخة: ١000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/6/28هـ     
موعد فتح العطاءات: ١435/6/29هـ     

اسبانيا- األدوات الصحية   

Tres Comercial , S.A االسم
اسبانيا الدولة

Calle Penedès, 16-26 (Zona Industrial Sector A  العنوان
 (Vallirana (Barcelona

 0034936834004هاتف
 0034936835061فاكس

e-mail infotres@tresgriferia.com

المناقصات والمزايداتالفرص التجاريةجديد مكتبة المعلومات

Taiwan Trade Shows
 المكتبة الرقمية سمو نائب أمير منطقة القصيم االمير دار النشر

د.فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 
1434هـسنة النشر

جرائم الحواسيب - جرائم االنترنت - جرائم أمن الدولة موضوع الكتاب

التصفيات والتخفيضات
النوعمدتهانسبة التخفيضاسم المنشأة

المفروشات واالثاث المنزلي والمكتبي والسجاد والموكيت 20/05/201430حتى20/04/2014%30الى%20شركة مجموعة القفاري للسجاد
والباركيه

مالبس عطورات شنط07/06/201437حتى01/05/2014%50الى%15مجموعة شركة دار البندر العالمية للتجارة المحدودة

مالبس احذية اكسسوارات06/05/201445حتى23/03/2014%70الى%15شركة الشايع الدولية للتجارة

أقمشة الستائر والمفروشات14/05/201445حتى01/04/2014%80الى%25فرع شركة ابناء محمد عبيد القثمي

ديكورات منزلية وتحف20/05/201445حتى06/04/2014%50الى%35شركة عالم الروائع المحدودة

مالبس جاهزة14/05/201445حتى01/04/2014%70الى%70محل علي صالح الحصان للمالبس الجاهزة

  مالبس نسائية جاهزة أحذية إكسسوارات23/05/201430حتى24/04/2014%70الى%20شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

مالبس جاهزة احذية أواني منزلية23/05/201430حتى23/04/2014%50الى%20البطاقة الحمراء فرع شركة جزيرة سماء لألزياء

مالبس جاهزة10/06/201445حتى27/04/2014%70الى%15مؤسسة سمينا  للمالبس الجاهزة

مالبس جاهزة14/05/201430حتى14/04/2014%50الى%30فرع شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم وشركاه للتجارة

مالبس جاهزة18/06/201445حتى04/05/2014%50الى%15مؤسسة نفيسه جمل الليل الكاف التجارية

مفروشات بورصة للتجارة فرع شركة رميزان جاسر الفوزان واوالده 
مفروشات سجاد وموكيت10/06/201445حتى27/04/2014%40الى%20لالستثمار

دهن العود والعطورات الشرقية03/06/201430حتى04/05/2014%50الى%50الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية

مالبس جاهزة07/06/201445حتى24/04/2014%70الى%50فرع مؤسسة الشامل للمالبس الجاهزة



المناقصات الحكومية

تنفي��ذ خطوط صرف صحي لمركز المل��ك خالد الحضاري بمدينة 
بريده 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    
قيمة النسخة: ١000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/6/28هـ     
موعد فتح العطاءات: ١435/6/29هـ     

تأمين وتركيب ألعاب بالحدائق والمنتزهات ببريده    
 جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم

 قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/6/28هـ    

موعد فتح العطاءات: ١435/6/29هـ    

تأمين غطاسات و ديناموات لحدائق ومنتزهات بريده  
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    

قيمة النسخة: ١0000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/6/29 هـ    

موعد فتح العطاءات: ١435/7/١ هـ   

تأهيل وإنش��اء ملعب بالعشب الصناعي  مجموعة ) ٤( لعدد ) ٦( 
مدارس ببريدة

جهة المناقصة: تعليم القصيم      
قيمة النسخة: ١000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/5/2هـ    
موعد فتح العطاءات: ١435/5/3هـ     

تمديد منافسة تأمين مياه  بالمزروعات داخل مدينه بريده       
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    

قيمة النسخة: 400 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/5هـ    

موعد فتح العطاءات: ١435/7/6 هـ    

تأهيل الروضة األولى بالشحية وإنشاء صالة متعددة األغراض   
جهة المناقصة: تعليم البكيرية     

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/5هـ      

موعد فتح العطاءات: ١435/7/6هـ     

تأهيل وتطوير الشوارع والطرق والتقاطعات  
جهة المناقصة: بلدية المذنب    

قيمة النسخة: 5000  ريال  
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/7 هـ 

موعد فتح العطاءات: ١435/7/8هـ   
 

سفلتة مخططات المنح بالمذنب )حي القادسية(   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   

قيمة النسخة: ١0000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/7هـ    

موعد فتح العطاءات: ١435/7/8هـ

نظافة اإلدارات النس��ائية ومكات��ب التربية والوح��دات الصحية 
داخل وخارج بريدة   

جهة المناقصة: تعليم القصيم   
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/١4هـ    
موعد فتح العطاءات: ١435/7/١5هـ   
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مشروع أعمال البنية التحتية ألسواق النفع العام بمدينة بريده ) المناقصات الحكومية
سفلته و أرصفة و انارة(  

جهة المناقصة: صحة القصيم    
قيمة النسخة: ١000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/١4 هـ    
موعد فتح العطاءات: ١435/7/١4هـ   

صيان��ة األعمال الزراعية لمبنى اإلدارة العام��ة للتربية والتعليم 
ومكاتب التربية والتعليم التابعة )بنين - بنات(  

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/١4هـ      
موعد فتح العطاءات: ١435/7/١5هـ      

صيانة األعمال الزراعية بمجمع المالعب الرياضية ببريدة  
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/١4هـ   

موعد فتح العطاءات: ١435/7/١5هـ    

١- مش��روع استكمال مجمع مدرس��ي بعمائر سعيدة نموذج ١٢ 
فصل قرى وهجر .

٢ - مشروع استكمال مشروع إنشاء المتوسطة الرابعة واألربعون 
للبنات ببريدة٢  

جهة المناقصة: تعليم القصيم     
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/١4هـ   
موعد فتح العطاءات: ١435/6/23هـ   

المجموعة الحادي عشر المكونة من :
 ١ - إنشاء مجمع النخيل التعليمي للبنين ببريدة 

٢ - إنشاء ثانوية الشورى + متوسطة صقر قريش للبنين ببريدة 
٣ - إنشاء ثانوية بريدة للبنين ببريدة

جهة المناقصة: تعليم القصيم   
قيمة النسخة: 3000ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/١4هـ    
موعد فتح العطاءات: ١435/7/١5هـ    

توريد م��واد كهربائية وصحية للمدارس التابع��ة إلدارة التربية 
والتعليم في محافظة البكيرية 
جهة المناقصة: تعليم البكيرية 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/١5هـ    

موعد فتح العطاءات: ١435/7/١6هـ   

توري��د وتركيب أجهزة طبية لمستش��فى الملك فهد التخصصي 
ببريدة 

جهة المناقصة: صحة القصيم    
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/١6هـ    
موعد فتح العطاءات: ١435/7/١6هـ    

تأمين أدوية طبية لمستشفى الصحة النفسية بالقصيم 
جهة المناقصة: صحة القصيم     

قيمة النسخة: ١000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/١9هـ    

موعد فتح العطاءات: ١435/7/١9هـ    

تنفيذ آبار حقن لتصريف مياه بحيرات السيول بمدينة بريده   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم     

قيمة النسخة: ١500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/20هـ    

موعد فتح العطاءات: ١435/7/2١هـ    

سفلتة مخططات المنح بمدينة بريده حي األخضر    
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم     

قيمة النسخة: ١000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/20هـ     

موعد فتح العطاءات: ١435/7/2١ هـ     

نظافة وتشغيل وصيانة مدينة التمور بمدينة بريدة    
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/20 هـ

موعد فتح العطاءات: ١435/7/2١هـ 

سفلتة مخططات المنح بمدينة بريدة حي الروابي   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    

قيمة النسخة: ١000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/6/١4هـ     

موعد فتح العطاءات: ١435/6/١5هـ   

عمل جدار خرس��اني لمنع تس��رب الرمال إلى اإلس��فلت باألراضي 
الفضاء بمدينة بريدة   

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    
قيمة النسخة: ١000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/7/20هـ     
موعد فتح العطاءات: ١435/7/2١هـ     

تمديد منافسة ردم مستنقعات و تطوير مدفن النفايات بمدينة 
بريدة  

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/6/22هـ     
موعد فتح العطاءات: ١435/6/١5هـ   

تأجيل موعد منافس��ة نقل المياه لخزانات التوزيع بالدرع العربي 
شمال القصيم بواسطة الناقالت رقم )٢(.

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم
قيمة النسخة: ١000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: ١435/5/30هـ     
موعد فتح العطاءات: ١435/6/١هـ    

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم
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تأجير مستودعات أعالف داخل مدينة األنعام من رقم )1( الى رقم 
)12(

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    
-68-6823-6822-6821  6803-  6802 المزاي��دة:  رق��م 

 383-3829-3828-3827-3826-243825
قيمة النسخة: 300 ريال  

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/4ه�           
موعد فتح العطاءات: 1435/8/5ه� 

معلومات حول المزايدة: 300 عن كل نسخه للمستودع الواحد    

تأجير مس��تودعات أعالف داخل مدين��ة األنعام من رقم )13( الى 
رقم )27(

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    
رق��م المزاي��دة: 3835-3834-3833-3832-3831-3830-
-6841-6840-6839-6838-6837-6808-6807-3836

 -6842
قيمة النسخة: 300 ريال  

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/11ه�           
موعد فتح العطاءات: 1435/8/12ه� 

معلومات حول المزايدة: 300 عن كل نسخه للمستودع الواحد    

تأجير موق��ع إلقامة لوحة اعالنية تلفزيوني��ة على تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم  
رقم المزايدة: 6805 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/18ه�           

موعد فتح العطاءات: 1435/8/19ه�     

تأجير قطعتي فضاء إلقامة في مواقف س��يارات مكشوفة مخطط 
الحمراء شرق مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة بريدة 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم    
رقم المزايدة: 6809  

قيمة النسخة: 3000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/18ه�            

موعد فتح العطاءات: 1435/8/19ه�      

تأجي��ر مقص��ف قائم ف��ي المواق��ف الغربية لمستش��فى بريدة 
المركزي في مدينة بريدة 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم      
رقم المزايدة: 6805   

قيمة النسخة: 500  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/18ه�              

موعد فتح العطاءات: 1435/8/19ه�       

المزايدات الحكومية
تأجي��ر موقع إلقام��ة العاب الكترونية داخ��ل حديقة مركز الملك المزايدات  الحكومية

خالد الحضاري
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم   

رقم المزايدة: 6806     
قيمة النسخة: 2000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/18ه�             
موعد فتح العطاءات: 1435/8/19ه�       

تأجير ارض فضاء إلقامة مطعم عائلي الزاوية الش��مالية الغربية 
لحديقة اإلسكان الشرقية على طريق عثمان بن عفان 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم   
رقم المزايدة: 6810    

قيمة النسخة: 3000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/18ه�             

موعد فتح العطاءات: 1435/8/19ه�       

تأجير مس��تودعات أعالف داخل مدين��ة األنعام من رقم )28( الى 
رقم )36( 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم    
رق��م المزاي��دة: 6865-6864-6863-6862-6861-6834-

   6868- - 6867-6866
قيمة النسخة: 300  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/18ه� 
موعد فتح العطاءات: 1435/8/19ه� 

معلومات حول المزايدة: 300 عن كل نسخه للمستودع الواحد

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم



ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم

اسم المعرض 
Exhibition - Trade Fair - Conference

التصنيف
Trade Show Classifications

تاريخ المعرض
Date of Event

مكان إقامة المعرض / البلد
Country / Place of Events

المنظمون
Organizer

Saudi Energy 2014 معرض الطاقة السعودي
أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة، الطاقة البديلة، اإلضاءة والماء. 
تعرف على أكبر من 100 عارض وتواصل مع صانعي القرار األهم في 

هذا المجال. 
28-26 مايو   2014

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض

 Fair organizer
 edward.rabbat@recexpo.com

http://www.informaexhibitions.com

المؤتمر العالمي الثاني لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في خدمة ذوي اإلعاقات وصعوبات 

التعلم 

تطبيقات وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف االطالع 
على آخر ما توصلت إليه أحدث التقنيات في خدمة ذوي اإلعاقات 

وصعوبات التعلم 
28-26 مايو   2014

الكويت )المقر الدائم للمنظمات 
العربية)

 Fair organizer
 conference@redsoft.org

 http://www.redsoft.org/icdd2012/venue.html

المعرض العالمي لإلطارات
 REIFEN 2014 رايفن

رايفن REIFEN 2014، تلتقي السوق الدولية لقطاع اإلطارات 
والورش في مكان واحد لتعطي النبضات الهامة ألعمالكم حيث 
يعتبر معرض اإلطارات رايفن REIFEN، بورصة االتصاالت على 
اتساع العالم التي تمهد الطريق إلجراء العديد من االتصاالت 

والمحادثات الدولية في وقت قصير وفعال. 

27-30 مايو   2014
ألمانيا 

بأرض معارض مدينة اسن 
MESSE ESSEN األلمانية

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على 
اإلنترنت مذكور أدناه  

 automechanika@uae.messefrankfurt.com
 http://www.automechanikadubai.com

AUTOMECHANIKA MIDDLE EAST 2014
 معرض أوت وميكانيكا دبي 2014 

3 - 5 يونيو  2014صناعة قطع غيار السيارات في المنطقة
االمارات العربية المتحدة 

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض

 Lahore Chamber of Commerce & Industry,
LAHORE -PAKISTAN

في حال وجود أي استفسار يرجى االتصال السيد/ وسيم 
حيات باجوه او مباشر الى االمين العام الغرفة في الهور 

 sect@lcci.org.pk
http://www.lcci.org.pk

منتدى الفرص االستثمارية بقطاع التعدين بالمدينة 
المنورة لعام 2014

 Mining Investment Opportunities Forum- 
Al Medina Al-Munawarah 2014

لتعرف على الفرص االستثمارية في قطاع التعدين بالمدينة المنورة 
تحديد أصحاب المصالح الرئيسيين على المستوى الحكومي وشبه 

الحكومي والقطاع الخاص المنوط بهم توسيع أعمال قطاع التعدين 
في المدينة المنورة.

3 - 4 يونيو  2014
فندق لو مريديان, المدينة 
المنورة, المملكة العربية 

السعودية 

  Fair organizer
 iqpc@snttadubai.com

http://www.almadinamining.com/en/

الملتقى االقتصادي العربي األلماني السابع عشر 

تشــارك العديــد من الشــركات األلمانيــة في خطط تنويــع وتطوير 
االقتصــاد في الــدول العربية بشــكل فعّال، وتســعى بدورها لتعزيز 
أواصر التعاون مع الشركات العربية وعقد عالقات اقتصادية مستدامة 

وطويلة المدى. 

4 - 6 يونيو  2014
فندق الريتز كارلتون في برلين، 

ألمانيا 

  Fair organizer
  ghorfa@ghorfa.de

 http://www.ghorfa.de

المعرض الدولي 27 أللبسة األطفال والرضع 
 ISTANBUL KIDS الجاهزة واكسسواراتها

 FASHION
5 - 8 يونيو  2014كل ما يلزم األطفال والرضع من مالبس جاهزة.

تركيا - اسطنبول على مركز 
 EMEKLİ معارض اسطنبول
 SUBAY EVLERİ 1.BLOK

 KAT:2 D:6 80280
ESENTEPE - İSTANBUL

  UBM | ICC FUAR ORGANİZASYON TİCARET A.Ş
 info@istanbulkidsfashion.com

http://www.istanbulkidsfashion.com

معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل
 Bahrain Exhibition for Training and 

Education Pre Employment

قطــاع الطيــران والصناعة واالتصــاالت والهندســة والرعاية الطبية 
والصحية.

مركز البحرين الدولي للمعارض 23 - 24 ابريل 2014
Fair organizer

 habib@medpoint-design.com

معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني
) ريستاتكس 16 )

27 - 30 إبريل 3 2014دور القطاع الخاص في ضخ الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين. 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض 

 Fair organizer
Ramatan, 011 2171788

 http://restatex.com

Chic Home 2014 معرض شيك هوم
المعرض الدولي لألثاث والديكور أحدث الموديالت والتصميمات 

لألثاث، اإلضاءة. 
30 إبريل - 3 مايو 2014

مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 
أبوظبي 

  Fair organizer
مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أبوظبي 

معرض جدة لتطوير المدن واالستثمار العقاري - 
 Cityscape Jeddah سيتي سكيب

لتطوير المدن واالستثمار العقاري - سيتي سكيب جدة الرابع 
بمشاركة عددٍ كبيٍر من شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية.

مركز جدة للمنتديات والفعاليات 4 - 6 مايو 2014

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على 
اإلنترنت مذكور أدناه  

http://www.cityscapejeddah.com/en/arabic/ 
JeddahHome

مؤتمر أوروبا والعالم العربي
مؤتمر لتطوير العالقات العربية - األوروبية تحت رعاية الرئاسة 

اليونانية لالتحاد األوروبي و جامعة الدول العربية 
أثينا- اليونان 5 - 8 مايو 2014

 Fair organizer
 germb.ria@mfa.gv

 Riyadh (معرض الرياض الدولي )الدورة األولى
(International Exhibition - First Edition

 يهدف هذا المعرض إلى اآلتي :
• التعريف بفرص االســتثمار والتجارة التي يقدمها االقتصاد السعودي 

للمستثمرين األجانب داخل المملكة والمصدرين إليها. 
• رفع مستوى التبادل االقتصادي بين المملكة والدول المشاركة.

•  فتح أســواق جديدة داخل المملكة لعــدد من المنتجات والصناعات 
التي تحتاجها المملكة في المرحلة القادمة.

• الترويج لخدمات و صناعات و منتجات الدول المشاركة في المعرض. 
• تعميق أواصر التعاون الدولي في شتى المجاالت . 

4 - 8 يونيو  2014
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض 

   Fair organizer
 info@alagat.com.sa

http://www.riyadhinterexpo.com/ar/default.aspx

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد السابع والخمسون - مايو 201٤ م



)تأمل غرفة تجارة منطقة القصيم) أن تعود عليكم نشرة الفرص التجارية بالنفع والفائدة ونود اإلشارة إلى أن الغرفة غير مسؤولة عن نتائج التعاقدات المترتبة على نشر هذه الفرص وننصح بالتأكد من السمعة 
التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد.

اسبانيا- األدوات الصحية   

Tres Comercial , S.A االسم
اسبانيا الدولة

Calle Penedès, 16-26 (Zona Industrial Sector A  العنوان
 (Vallirana (Barcelona

 0034936834004هاتف
 0034936835061فاكس

e-mail infotres@tresgriferia.com

  wedding dress 2014 ايطاليا- فساتين زفاف

Atelier wedding dress Luisa Sposa االسم
إيطاليا الدولة
Via G.ppe Pinto N 44 70017 Putignano العنوان
  003904860727هاتف

e-mail export@luisasposa.it

ليتوانيا- اثاث المكتبية   

VENTA LT, JSC االسم
Lithuania  الدولة
Basanavičiaus 69,LT-76160 Siauliai, Lithuania العنوان
 0034927674300هاتف
 0034927678012فاكس

e-mailinfo@venta.lt 

اسبانيا- رخام وأحجار طبيعية 

Ctraاالسم

أسبانيا الدولة

Ctra. Pinoso - Fortuna s/n 03658 El Rodriguillo -Pinoso العنوان
 (Alicante(p.o.box: 239Spain

 0037141440963الهاتف
 0037041544003الفاكس
e-mailinfo@lymjar.com 

اس��بانيا- تور بين��ات هيدروليكية مواد عزل حراري، م��واد عزل صوتي   

DURO FELGUERA SERVICIOS االسم
إسبانيا  الدولة

,Calle Ada Byron, 90 - Parquets Científico Technologic العنوان
 33203 GIJÓN - ASTURIAS

http://www.dfdurofelguera.com الموقع

ايطاليا- تصميم وإنشاء وتركيب المنشآت الصناعية ولصناعات 
الحديد والصلب. 

SBM-IRFI SPA االسم
ايطاليا  الدولة

Via Predalva, 14 25050 Pian Camuno (BS)العنوان
  00390364590810الهاتف
 00390364590822الفاكس
e-mailsegreteria@sbm-irfi.com 
http://www.sbm-irfi.com/?idioma=engالموقع

ايطاليا- فوالذ ومعادن، تشكيل بالقطع    

 TRAFITAL spaاالسم

ايطاليا  الدولة

Via Ambrogio Colombo 301 - 21055 Gorla Minore العنوان

00331368900    الهاتف

00331368940 الفاكس

صربيا- تجارة االت زراعية مكائن ومعدات  
 MINAV d.o.oاالسم
Serbia الدولة
SERBIA العنوان
00302310517058 - 540527 الهاتف
0038163352981  الفاكس
e-mail komercijala@minav.co.rs

كينيا- دعوة مستوردي الشاي في المملكة لزيارة كينيا  

سفارة جمهورية كينيا بالرياض االسم

سفارة جمهورية كينيا بالرياض العنوان

0594252211 الهاتف

0114882484 الفاكس

ايطاليا- مولدات كهرباء توليد الكهرباء

SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL االسم

ايطاليا الدولة

العنوان
SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL12/R VIA 

Secca Torrente 16163 Bolzaneto-Genova 12/R VIA 
Secca Torrente 

00390107261834 الهاتف

00390107261836 الفاكس

e-mailinfo@saepowerelectronic.it

ايطاليا- تجهيزات كهربائية وإلكترونية

CAEV srl االسم

ايطاليا  الدولة

 VIA Rosella 25125 Brescia (bs) 10العنوان

00390303581710 الهاتف

00390303581539 الفاكس

http://www.caev.it/index.php?HIGSLingua=Ingleseالموقع

اسبانيا- إنتاج عسل النحل    

Apihurdes, S. Coop االسم
إسبانيا  الدولة

 Ctra. de Salamanca, 12 E10630 Pinofranqueadoالعنوان
Caceres - España 

 0034927674300الهاتف
 0034927678012الفاكس

اسبانيا- رخام وأحجار طبيعية     

Ctra  االسم

إسبانيا الدولة

 Ctra. Pinoso - Fortuna s/n 03658 El Rodriguilloالعنوان
-Pinoso (Alicante(p.o.box: 239Spain 

0034965478588 الهاتف

0034965478432 الفاكس

 info@lymjar.comالموقع

ايطاليا- قهوة إيطالية محمصة انواع     

TMK S.r.l االسم

ايطاليا   الدولة

Via dell’Industria 13 - 36030 Sacred - Vicenza - Italy العنوان

e-mail  info@italycoffeecapsules.com

http://www.italycoffeecapsules.com الموقع

بلجيكا- مالبس داخلية      

Cette - Artemis االسم

بلجيكا  الدولة

)Industrielaan 14 B-9320 Erembodegem (Aalst العنوان
 Belgium

003253859530 الهاتف

003255859132  الفاكس

e-mailinfo@cette.com

بلجيكا- األسالك المعدنية      

GER S.A االسم

بلجيكا    الدولة

GER S.A.|52A, rue Gomelevay|B-4870 Nessonvaux العنوان
 - Belgium

00322268732  الهاتف

00323287260201   الفاكس

e-mail  ger@ger.be

http://www.italycoffeecapsules.com الموقع

اليونان- عجالت وبكرات للعربات الصناعية       

RODA S.A. INSTITUTIONAL CASTORS االسم
MANUFACTURING COMPANY

اليونان   الدولة

Monasteries str.GR - 546 27 Thessaloniki ,137 العنوان

00302310517058 - 540527 الهاتف

00302310518223 الفاكس

e-mailinfo@sind.roda.gr

الفرص التجارية االستثمارية
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جريمة التحريض اإللكتروني المخلة بأمن الدولة
 المكتبة الرقمية سمو نائب أمير منطقة القصيم االمير دار النشر

د.فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 
1434هـسنة النشر
جرائم الحواسيب - جرائم االنترنت - جرائم أمن الدولة موضوع الكتاب

 A Business Guide to Saudi Arabia 2013
U.S Arabian Business Council دار النشر
2013 م سنة النشر
Basic fact of Saudi Arabia موضوع الكتاب

  ( Upbeat ( Philippine economy forecast
السفارة الفلبينية دار النشر
1435هـ سنة النشر
االستثمار موضوع الكتاب و  التجارة  وزارة  من  تصدر  اقتصادية  األخبار  نشرة 

وتوزع من قبل سفارة 

تقرير حول لقاء معالى الوزير المالية الهندي و الوفد المرافق له مع 
رجال األعمال السعوديين 

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1435هـ سنة النشر
تقرير موضوع الكتاب

تقريــر حــول ملتقى األعمــال الســعودي اإليطالي مجلــس الغرف 
السعودية 2/5/1435هـ الموافق 3/3/2014م 

 مجلس الغرف السعوديةدار النشر
1435هـ سنة النشر
تقرير موضوع الكتاب

تقريــر مختصر حول لقاء رئيس الــوزراء االيرلندي مع رجال األعمال 
السعوديين بتاريخ 5/3/1435هـ 

 مجلس الغرف السعوديةدار النشر
1435هـسنة النشر
تقرير مختصر حول لقاء موضوع الكتاب

 Taiwan Trade Shows
Organized by the Bureau of Foreign Trade (BOFT(, Ministry دار النشر

 .of Economic Affairs of the Republic of China
2014 م سنة النشر
برنامج دليل أهم المعارض الدولية موضوع الكتاب

المرصد الحضري لحاضرة بريدة 
امانة منطقة القصيم دار النشر
1434هـسنة النشر
التقرير الشامل لمؤشرات الرصد الحضري موضوع الكتاب

  U.S.-Saudi business
U.S-Saudi Arabian Business Council دار النشر
Number5 -13 سنة النشر
highlighted U.S Saudi Commercial Business relationship موضوع الكتاب

جديد مكتبة مركز المعلومات
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ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم




