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التخفيضات 

النوعمدتهانسبة التخفيضاسم المنشأة

تجارة دهن العود والعطورات 2014/08/1545حتى502014/07/04%الى50%مركز منبع طيبة التجارية
الشرقية

ساعات2014/08/1845حتى752014/07/17%الى20%مؤسسة بيت روائع الساعات

تجارة المفارش2014/08/3145حتى282014/07/11%الى15%مؤسسة عبدالعزيز سليمان السنيدي التجارية

نظارات2014/08/2545حتى502014/07/12%الى25%شركة مركز العدسات الجديدة للتجارة المحدودة

تجارة البالط والسراميك والمواد 2014/08/2745حتى342014/07/17%الى15%شركة نزل العنقاء المحدودة
الصحية

عطورات ادوات تجميل2014/08/1630حتى502014/08/05%الى15%شركة درعه للتجارة

مالبس نسائية502014/07/20302014/09/1945%الى30%مؤسسة مروان علي باوزير للتجارة

اجهزة رياضية وادواتها2014/08/1830حتى502014/07/23%الى20%شركة التسويق والتجارة المتحدة

مفروشات2014/09/0645حتى702014/07/02%الى15%فرع مفروشات عمر سليمان العبداللطيف  

أدوات صحية2014/09/1530حتى302014/08/06%الى20%شركة الخزف السعودية

مالبس شنط عطور  العاب اطفال2014/08/2216حتى502014/08/03%الى15%مجموعة شركة دار البندر العالمية للتجارة المحدودة

مالبس نسائية2014/09/0130حتى602014/08/10%الى20%شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

مالبس نسائية2014/09/0830حتى702014/08/03%الى20%شركه دار سنبل للتجارة



دعم نقل المياه لمحطات التوزيع بالدرع العربي شمال منطقة 
القصيم بواسطة الناقالت 

جهة المناقصة: وزارة المياه القصيم 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/10/16هـ 

توزي��ع مي��اه الس��قيا من محط��ات التنقي��ة المصغ��رة على 
المواطنين بواسطة الناقالت 

جهة المناقصة: وزارة المياه القصيم 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/17هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/10/18هـ 

صيانة و نظافة مبنى االمارة الجديد و ملحقاتها
جهة المناقصة: امارة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/22هـ 

موعد فتح المظاريف: 1435/10/22هـ 

مش��روع ربط األش��ياب بمحطة تنقية المي��اه الثالثة بالبدائع 
والخامسة بالمذنب 

جهة المناقصة: وزارة المياه القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/11/1هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/11/2هـ 

مش��روع إنشاء أشياب بمحطات تنقية المياه الثانية والسادسة 
والسابعة بمنطقة القصيم 

جهة المناقصة: وزارة المياه القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/29هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/10/30هـ 

مش��روع إنش��اء ش��بكات مياه ببعض أحي��اء محافظتي الرس 
والنبهانيه

جهة المناقصة: وزارة المياه القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/28هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/10/29هـ 

مش��روع حماية لخط الصرف الناقل المؤدي الى محطة معالجة 
الصرف الصحي بالرس

جهة المناقصة: وزارة المياه القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/11/14هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/11/15هـ 

مش��روع إنش��اء مس��تودع للمديرية العامة للمي��اه بمنطقة 
القصيم

جهة المناقصة: وزارة المياه القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/24هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/10/25هـ 

مش��روع إنش��اء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الس��ابعة 
بمنطقة القصيم 

جهة المناقصة: وزارة المياه القصيم 
قيمة النسخة: 50000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/11/6هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/11/7هـ 

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي بمحافظة عنيزة مرحله 
خامسة 

جهة المناقصة: وزارة المياه القصيم 
قيمة النسخة: 5000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/11/7هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/11/8هـ 

عملي��ة إحالل وتأمين وتركيب مول��دات كهرباء لمحطة تنقية 
المياه الرابعة بمحافظة رياض الخبراء 

جهة المناقصة: وزارة المياه القصيم 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/11/13هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/11/14هـ 

دعم نقل المياه لمحطات التوزيع بالدرع العربي جنوب منطقة 
القصيم بواسطة الناقالت 

جهة المناقصة: وزارة المياه القصيم 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/11/13هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/11/14هـ 

المناقصات الحكومية
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تأجي��ر موقع إلقامة لوح��ة تلفزيونية تقاطع 
النهضة مع األمام البخاري في مدينة بريدة 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 1 

قيمة النسخة: 3000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير مستودع أعالف رقم )14( داخل مدينة 
األنعام الجديدة في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 19 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير موق��ع لوحة اعالنية يون��ي بول قائم 
على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق 

الملك فيصل في مدينة بريدة 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 7 
قيمة النسخة: 2000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير مستودع أعالف رقم )74( داخل مدينة 
األنعام الجديدة في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 22 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير مستودع أعالف رقم )73( داخل مدينة 
األنعام الجديدة في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 16 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجي��ر موقع جدي��د إلقامة صراف آلي س��يار 
المواقف الش��رقية لحديقة ح��ي الرفيعة في 

مدينة بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 11 
قيمة النسخة: 2000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجي��ر ارض فضاء إلقامة مستش��فى بيطري 
داخل مدينة األنعام في مدينة بريدة 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 2 

قيمة النسخة: 3000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير مستودع أعالف رقم )24( داخل مدينة 
األنعام الجديدة في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 20 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير مجس��مات غرفة كهرباء أسواق األمانة 
في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 8 

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجي��ر موقع جديد إلقامة ص��راف آلي جداري 
غ��رب مركز النخلة في مدينة التمور الجديدة 

في مدينة بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 12 
قيمة النسخة: 2000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير موقع إلقامة لوحات اعالنية جي .س��ي. 
كوم الواجه��ة الجنوبية لبحي��رة حي الريان 

على طريق النهضة في مدينة بريدة 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 5 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير مستودع أعالف رقم )44( داخل مدينة 
األنعام الجديدة في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 21 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير موق��ع لوحة اعالنية يون��ي بول قائم 
على طريق الملك س��عود في حي االخضر في 

مدينة بريدة 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 15 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير موق��ع لوحة اعالنية يون��ي بول قائم 
طريق المل��ك عبدالعزيز الجنوبي في مدينة 

بريدة 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 9 
قيمة النسخة: 2000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير مستودع أعالف رقم )04( داخل مدينة 
األنعام الجديدة في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 18 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

المنافسات االستثمارية
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تأجي��ر ارض فضاء إلقامة نقطة بيع ش��تالت 
زراعي��ة على طري��ق عمر ب��ن عبدالعزيز في 

مدينة بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 13 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير ع��دد)01( مواقع لوح��ات اعالنية باك 
اليت قائمة داخل مدينة بريدة 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير مستودع أعالف رقم )74( داخل مدينة 
األنعام الجديدة في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 22 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير موق��ع لوحة اعالنية يون��ي بول قائم 
على طريق الملك س��عود في حي االخضر في 

مدينة بريدة 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 15 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير كشك العاب وهدايا قائم داخل حديقة 
مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 10 

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير موقع جديد إلقامة لوحة اعالنية يوني 
ب��ول«1« طري��ق المل��ك فهد داخل أس��وار 

حديقة الملك عبداهلل 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 26 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/22هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/23هـ 

تأجير ارض فضاء إلقام��ة ثالجات تبريد على 
الطريق الدائري الغربي في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 14 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير ارض فضاء إلقام��ة ثالجات تبريد على 
الطريق الدائري الغربي في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 14 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجير مستودع أعالف رقم )83( داخل مدينة 
األنعام الجديدة في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 17 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/15هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/16هـ 

تأجي��ر مقصف قائم بج��وار بلدي��ة الصفراء 
الفرعية في مدينة بريدة 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 28 

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/22هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/23هـ 

تأجير ارض فضاء إلقامة مس��تودعات طريق 
ن��ادي  الجنوب��ي غ��رب  المل��ك عبدالعزي��ز 

االتصاالت في مدينة بريدة 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 25 
قيمة النسخة: 2000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/22هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/23هـ 

تأجير موقع إلقامة كش��ك قرطاسيه وأدوات 
مكتبي��ة مبنى وكال��ة األمان��ة للخدمات في 

مدينة بريدة 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 30 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/22هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/23هـ 

تأجي��ر عدد)2(أكش��اك قائم��ة لبي��ع ال��ذرة 
والتس��الي والوجبات الخفيف��ة داخل حديقة 

الملك عبداهلل في مدينة بريدة 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 31 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/22هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/23هـ 

تأجير موقع جديد إلقامة لوحة اعالنية يوني 
ب��ول«1« طري��ق المل��ك فهد داخل أس��وار 

حديقة الملك عبداهلل في مدينة بريدة
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 27 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/22هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/10/23هـ 

تأجير مستودع أعالف رقم )84( داخل مدينة 
األنعام الجديدة في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 23 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/10/22هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/10/23هـ 

المنافسات االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الستون - أغسطس 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.

فيتنام - أثاث المنزلي 

Hanoi Trade Corporation االسم

فيتنام الدولة

Le Thai To, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam 40-38 العنوان

008448268984 الهاتف

008448267983 الفاكس

http: //www.aurorafurniture.netالموقع

اندونيسيا - أثاث منزل - غرف نوم  

PT. Javin Furniture االسم

اندونيسيا الدولة

Jl. Raya Mulyoharjo – Bulungan RT 04 RW 04 العنوان
 Bulungan Village, Jepara

00622913323388 هاتف

00622914296999 الفاكس

e-mail info@javinfurniture.com

المانيا-  تصنيع السقاالت الحديدية - المشدات المعدنية. 

DEUTSCHE SCHALUNG االسم

إيطالياالدولة

Arasan & Fink - Schalung GmbH Eisackstraكe 10 العنوان

00498214484754 هاتف

00498214484756 الفاكس

e-mail info@german-formwork.com

الصين-  خيام المستودعات / الخيام الصناعية    

.ShenZhen Shoulder Tent Co., Ltdاالسم

الصين الدولة

Shenzhen, Guangdong province العنوان

008675529866002  الهاتف

e-mail info@shouldertent.com

االرجنتين- معالجة المياه ) طـــــــرق المعالجــــــة (  

FILTOMAT WATER SYSTEMS SRL االسم

االرجالدولة

 Migueletes 726 Piso 10. Ciudad Autonoma de Buenosالعنوان
Aires, Argentina. C1426BUH 

00541147750407 الهاتف

00541147746676 الفاكس

e-mail home@f-w-s.com

http: //www.filtomatwatersystem.com.ar الموقع

تركيا - فالتر المياه   

GURGENLER AS االسم

تركيا الدولة

ORGANİZE SANAYİ B Ankara 4 :AVAR CAD.NO العنوان

00903122670969 الهاتف

00903122670881 الفاكس

http: //www.gurgenler.comالموقع

المانيا- أنواع مواسير الصرف الصحي 

Pragmaticus Armaturen االسم

ألمانيا الدولة

 Albrecht-Dürer-Str. 21العنوان

00499123960979 الهاتف

http: //www.pragmaticus-armaturen.de الموقع

فيتنام- فستان الزفاف    

Ao Dai Vinh االسم

فيتنام الدولة

هو تشي منه31A Dien Bien Phu, District 3/611العنوان

0084907775202  هاتف

0084906755202  الفاكس

e-mail sales@aodaivinh.com

http: //www.aodaivinh.comالموقع

ســريالنكا- الفلفل الحار، الفلفل األســود، الكاري، الكاري وتلبية 
أشكال مسحوق الكاري   

Wijay Products االسم

Dodangoda، كالوتارا، سري ال نكا العنوان

0094342280092 هاتف
 0094342280093

0094342280285 الفاكس

e-mail wijayaproducts@sltnet.lk
 ankothalawala@sltnet.lk

http: //www.spiceswijay.comالموقع

ايطاليا- األلواح المعدنية -بالط - لوحات السقف الجدار و العزل 
الحراري

.Isoteck s.r.lاالسم

 SP 83 per Adelfia km 1,00 - 70021 - Acquaviva delleالعنوان
Fonti )BA( - Italy 

00390803050416 هاتف

0039080757104  الفاكس

e-mail ti.kcetosi@ofni

http: //isoteck.it/ita/web/index.aspالموقع

ماليزيا- أنظمة العزل الصوتي والعزل المائي 

PGF Insulation Sdn Bhd االسم

ماليزيا الدولة

Perai, Penang, Malaysia 13600 العنوان

006043908460  الهاتف

006043996197 الفاكس

e-mailinfo@ecowool.com.my

http: //www.ecowool.com.my/contact.aspxالموقع

اوكرانيا- تجارة معدات ولوازم تربية مواشي واجزاؤها 

European Register of Innovation-Investment االسم
 Technology and Projects

اوكرانيا الدولة

Umanska Str.,corp. 2, Kyiv, UKRAINE,03087,31 العنوان

e-mail info@eriip.com

0038683588680 الهاتف

0038444892319 الفاكس

تركيا- صناعة اثاث خشبي   

Dadiani االسم

اسطنبول  الدولة

http: //dadiani.com.tr/enالعنوان

00902247280694 الهاتف

00902247380548 الفاكس

e-mail export@dadiani.com.tr

http: //dadiani.com.tr/enالموقع

وردنا من سفارة أزباكستانية قرص مضغوطة بالسي دي CD تكون 
فرص استثمار في أوزبكستان يمكن للسادة المهتمين بالحصول 
على نســخة من قرص لدى مركــز المعلومات )غرفــة القصيم( 

سفارة أوزبكستان في الرياض االسم

أوزبكستان  الدولة

الرياض العنوان

e-mail jamshid.abdurakhimov@mfer.uz

http: //www.uiic.co.uk/investment-in-uzbekistan الموقع
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الفرص التجارية االستثمارية
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تركيا- شــركة تركية متخصصة في صناعة بسكويت يبحث عن 
وكالء مستوردين   

.KLAS MACHINE INDUSTRY INCاالسم

تركيا الدولة

/ EMKO Sanayi Sitesi Blok B10 No.8 26110 Eskişehir العنوان
 Turkey

e-mail info@klasmakina.com

http: //www.klasmakina.com/engالموقع

فرنسا- ألبان وأجبان  

SOGEBUL SAS االسم

فرنسا الدولة

Route de Dole - BP 145 39802 POLIGNY CEDEX ,22 العنوان

e-mail contact@sogebul.fr

003384737820 هاتف

تركيــا- الطاقة الشمســية وأنظمة الطاقــة المتجددة و معدات 
التوزيع بالمدن ومحطات المحوِّالت 

İSTANBUL RÜZGAR VE ALTERNATİF ENERJİ االسم

تركياالدولة

-Tepeören Mah. Istanbul Bulvarı ,Akfırat ISTANBULالعنوان
 TURKIYE

e-mail info@istanbulenergy.net

http: //www.istanbulenergysolar.net/contact.phpالموقع

بولندا- مواد تغليف لمستحضرات التجميل واألدوية 

AREXIM PACKAGING االسم

بولندا الدولة

Warsaw, POLAND 919-01 ,440/Wolczynska Str. 133 العنوان

004822226630931 الهاتف

http: //areximpackaging.comالموقع

اسبانيا- مخيمات عائلية   

CAMPING PLAYA CAMBRILS DON CAMILO االسم

اسبانيا الدولة

 )Av .Oleastrum, 2. 43850 Cambrils Catalunya )Spainالعنوان

e-mail info@playacambrils.com

http: //www.playacambrils.com الموقع

ايطاليا- المواد الغذائية   

BURANI INTERFOOD SRL االسم

ايطاليا الدولة

- Burani Interfood Srl - Via Madonna della Neve, 9 العنوان
 42122 Gavasseto di Reggio Emilia - Italy

00390522351501 الهاتف

00390522351502 الفاكس

http: //www.buraniinterfood.itالموقع



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

معــرض شــنغهاي الدولــي االســبوع الطبعــة 
الدولية 2014

 Shanghai 2014 International Printing  
Week

األسبوع الطبعة الدولية عام 2014، بالتزامن معدات الطباعة الدولية 
للطباعــة الرقمية ومعــرض التكنولوجيــا الرقمية ومنتجــات التعبئة 

والتغليف العادلة، 
3 يوليو - 6 سبتمبر  2014

جمهورية الصين الشعبية 
مركز شــنغهاي الدولي للمعارض 

الجديد )SNIEC(، والصين.
 yinizy@163.com

10-18 اغسطس 2014السياحة والسفر معرض الدولي الصيفي في الكويت 2014
معرض الكويت الدولي الصفاة 

الكويت - الدائري السادس 
 info@kif.net

المؤتمــر والمعــرض الدولي لتطويــر األدوية 
والمنتجات الطبية الصينية

 International Conference & Exhibition of the

 Modernization of Chinese Medicine & Health

Products )ICMCM( International

الصناعات الحيوية، وذلك لكونها واحدة من الصناعات االســتراتيجية, 
األدويــة الحيوية وتصنيعهــا، وكذلك األدوية الكيميائيــة والتقليدية 
لمواجهة أمراض منتشرة كالسرطانات وأمراض القلب وارتفاع ضغط 

الدم والسكري وأمراض الجهاز العصبي والجهاز التنفسي. 

14-16 اغسطس 2014

هونغ كونغ 
 Hong Kong Convention and

 Exhibition Centre 1 Expo Drive,

 Wan Chai, Hong Kong )Harbour

)Road Entrance

لمزيد من المعلومات 
  exhibitions@hktdc.org
http: //www.hktdc.com

معرض هونغ كونغ الدولي لشاي
 HKTDC Hong Kong International Tea

Fair

التبادل الدولي لثقافة الشــاي الصينية منصّــة متكاملة لعرض كافة 
أنواع الشــاي والمنتجات ذات الصلة من المنتجين الرئيسيين. الشاي 
المصنّع ومنتجات الشــاي, تغليف الشاي, أماكن تقديم الشاي, أدوات 

الشاي, تقنيات الشاي, فنون الشاي.

14-16 اغسطس 2014
مركز هونغ كونغ للمعارض 

و المؤتمرات 

لمزيد من المعلومات 
  info@hkteafair.com

http: //www.hkteafair.com

معرض جازان للعقار واالستثمار

شــركات االســتثمار العقاري وشــركات االســمنت واألعمال اإلنشائية 
الحديديــة ومصانــع  والتجهيــزات والتســويق والبنــاء والصناعــات 
األلمونيوم والفيبر جالس واألعمال الخشــبية والنجارة وأدوات الرخام 
والسيراميك واألثاث المكتبي والمنزلي والمخططات العقارية وشركات 

الغاز والتصنيع. معرض دولي للعقار والبناء واالستثمار والديكور.

18-21 اغسطس 2014
العربيــة  المملكــة   - جــازان 

السعودية
مؤسسة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات

معرض المنتجات الغذائية الصحية و الحالل في 
اسطنبول - تركيا

الفحــص ومنح شــهادات الحالل لألغذيــة مســتلزماتها( 200 عالمة 
تجارية ســتكون حاضرة في المعرض من بلدان مختلفة، والتي تعمل 
في مجــاالت المــواد الغذائية والمشــروبات ومســتحضرات التجميل 
والمنتجــات الطبيــة والمواد الصحيــة والنظافة، واألزياء اإلســالمية، 
والمنسوجات، ومالبس حجاب النساء ومستلزمات الحج. بعض البلدان 
التي ســتعرض منتجاتها تركيا وماليزيا وكوريا والجزائر واندونيســيا 

والواليات المتحدة. 

4-7 سبتمبر 2014
فــي  المعــارض  ارض   - تركيــا  

CNR Expo اسطنبول

irtibat@gimdes.org
http: //www.halalcertificationturkey.com/

ar/201403//you-are-invited-to-5th-intern...

معرض المستشفيات الكوري 2014
K- HOSPITAL FAIR 2014

كوريا الجنوبية 5-6 سبتمبر 2014لوازم طبية ومستشفيات 
هاتف: 0082233970942

 فاكس: 0082264550953

المعرض الزراعي السعودي 2014

أضخم المعارض المتخصصة وأوســعها نطاقًا، إذ يغطي مروحة كبيرة 
جــدًا من الخدمــات والتقنيــات الزراعية التي لطالمــا كان لها دور في 
تنميــة القطــاع الزراعي فــي المملكة، فضاًل عن مجموعــة كبيرة من 
المنتجات الزراعية، مخاطبًا بذلك كافة إحتياجات المزارع، والمشــاريع 
الزراعيــة معرض الدولــي للزراعة والميــاه والصناعــات الزراعية، من 
المســاهمة المتواصلة في تطوير قطاع الزراعــة والصناعات الزراعية 
فــي المملكة، ليكون بذلــك أعرق معرض زراعــي متخصص يقام في 

المملكة وسائر منطقة الشرق األوسط. 

7-10 سبتمبر 2014
المملكة العربية السعودية 

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض

info@recexpo.com  
http: //www.saudi-agriculture.com

8-11 سبتمبر 2014التجارة االستثمارمعرض المنتجات الصينية الحادي عشر 2014

األردن 
للســيارات/  عمــان  معــرض 
الشميســاني /شــارع عبد الحميد 

شرف عمارة رقم 101

mazen.kawar@petratours.com  
http: //www.petratours.com

 20th Tashkent International Tourism
Fair

األثاث •الكماليــات المنزلية •الهدايا •مســتلزمات المطابخ •كماليات 
األثــاث المنزلي الخارجــي •اإللكترونيات •كماليات اإلنــارة •اللوحات ، 

الصور ، اإلطارات الصور. 
7 - 9 أكتوبر 2014

أذربيجان 
Advantour Uzbekistan
NEC Uz Expo Center

  tashkent@adventure.com
http: //www.advantour.com

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية
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التقرير اإلحصائي 4341ه�
موضوع الكتاب: التقرير اإلحصائي 1434هـ 

المصدر: تأمينات اجتماعية 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1435هـ 

الطاقة فرص واعدة
موضوع الكتاب: التقرير السنوي لعام 2013 

المصدر: ارامكو السعودية 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

revocsiD I اكتشف
 Energy is Opportunity :موضوع الكتاب

 Saudi Aramco :المصدر
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2014 

تقرير عن المناسبات في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة
موضوع الكتاب: تقرير مناســبات أقيمت في مركــز الملك خالد الحضاري 

خالل 1434-1435هـ 
المصدر: أمانة منطقة القصيم 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 1435هـ 

 saG & liO erohsffO eniraM eropagniS
 Businesses in Singapore’s marine :موضوع الكتاب
 .Singapore Information Services Pte Ltd :المصدر

 Singapore :الدولة
سنة النشر: 20114 

ediuG gnicruoS lairtsudnI eropagniS
 Several areas related to industrial parts and machineries :موضوع الكتاب
 such as automation systems and equipment, controls, hardware,

 .machine tools, pumps and valves
 Singapore Information Services Pte Ltd :المصدر

 Singapore :الدولة
سنة النشر: 2014 

ngiseD noitcurtsnoC etatsE laeR erutcetihcrA
 Businesses featured include architectural :موضوع الكتاب

 firms, civil engineering contractors, developers, facility
 control and management firms, and interior design and

 renovation companies
 Singapore Information Services Pt e Ltd :المصدر

 Singapore :الدولة
سنة النشر: 2014 

sretropxE eropagniS
 Features businesses from various industries :موضــوع الكتــاب

 .that export or re-export their goods or services overseas
 Information Services Pte Ltd :المصدر

 Singapore :الدولة
سنة النشر: 2014 

CEM-noitcennoC tsaE elddiM 4102 اتصاالت الشرق األوسط 
 Middle East Connection directory highlights :موضــوع الكتــاب

 Singaporean companies
 Singaporean counterparts :المصدر

 Singapore :الدولة
سنة النشر: 2014 

جديد مكتبة مركز المعلومات
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جديد مكتبة مركز المعلومات
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 natsikebzU ni tsevnI
 investment opportunities :موضوع الكتاب

 ) UZINFOINVEST in CD :المصدر
 UZBEKISTAN :الدولة

سنة النشر: 2014 

 etavirp dna ssenisub llams fo ecnatropmi dna elor ehT
natsikebzU ni pihsruenerpertne

 role and importance of small business :موضوع الكتاب
 Uzbek Agency for Press and Information :المصدر

 UZBEKISTAN :الدولة
سنة النشر: 2014 

NATSIKEBZU OT EMOCLEW
 TOURISM :موضوع الكتاب

 UZBEKISTAN :المصدر
الدولة: أوزبكستان 
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