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مكتبـة مركـز
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وال�����دول�����ي�����ة واالستثمارية

التخفيضات
اسم المنشأة

نسبة التخفيض

النوع

مدتها

مؤسسة محمد عبداهلل الموسى التجارية

20%

إلى

 2014 / 08 / 14 50%حتى 2014 / 09 / 24

40

مالبس وأحذية

الشركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة

40%

إلى

 2014 / 08 / 07 80%حتى 2014 / 09 / 21

45

مالبس جاهزة واحذية

شركة نسك للمشاريع التجارية

30%

إلى

 2014 / 08 / 13 70%حتى 2014 / 09 / 12

25

مالبس جاهزة

البطاقة الحمراء فرع شركة جزيرة سماء لألزياء

15%

إلى

 2014 / 08 / 13 50%حتى 2014 / 09 / 12

30

مالبس جاهزة

مؤسسة نجوم العليا التجارية

20%

إلى

 2014 / 08 / 17 70%حتى 2014 / 10 / 01

45

شنط احذية مالبس

مؤسسة سمينا للمالبس الجاهزة

20%

إلى

 2014 / 08 / 31 60%حتى 2014 / 09 / 30

30

مالبس جاهزة

مؤسسة نفيسة جمل الليل الكاف التجارية

15%

إلى

 2014 / 09 / 10 50%حتى 2014 / 10 / 24

45

مالبس جاهزة

شركة رميزان جاسر الفوزان واوالده لالستثمار

20%

إلى

 2014 / 09 / 05 40%حتى 2014 / 10 / 19

45

سجاد موكيت

شركة سامي مصطفى الياس واسالم عبداهلل زاهد للتجارة

30%

إلى

 2014 / 09 / 05 80%حتى 2014 / 10 / 19

45

مالبس جاهزة

مؤسسة ليليان للتجارة

30%

إلى

 2014 / 09 / 10 65%حتى 2014 / 10 / 09

30

مالبس أطفال

شركة نهج الخيال التجارية

20%

إلى

 2014 / 09 / 10 60%حتى 2014 / 10 / 09

30

مالبس أطفال

شركه دار سنبل للتجارة

20%

إلى

 2014 / 08 / 10 70%حتى 2014 / 09 / 08

30

مالبس نسائية

شركة دار البندر العالمية للتجارة المحدودة

20%

إلى

 2014 / 09 / 05 50%حتى 2014 / 10 / 04

30

مالبس جاهزة

مؤسسة خالد عبدالقادر دقل التجارية

15%

إلى

 2014 / 09 / 10 60%حتى 2014 / 10 / 09

30

بيع المنتجات الجلدية

لإعالناتكم ورعايتكم للن�شرة التجارية  -الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم � -إدارة الت�سويق
هاتف - 06 3814000 :حتويلة  - 888فاك�سaaj@qcc.org.sa 06 3812231 :
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المناقصات الحكومية
مش��روع إنش��اء محطة معالجة مي��اه الصرف الصحي
السابعة بمنطقة القصيم
جهة المناقصة :وزارة المياه بالقصيم
قيمة النسخة 50000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/6 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/7 :هـ
تأجيل موعد منافسة تجهيز وتأثيث مستشفى رعاية
المسنين
جهة المناقصة :المديرية العامة للشؤون الصحية
قيمة النسخة 2000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/6 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/6 :هـ
مش��روع إنشاء ش��بكات صرف صحي بمحافظة عنيزة
مرحله خامسة
جهة المناقصة :وزارة المياه القصيم
قيمة النسخة 5000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/7 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/8 :هـ
عملية إحالل وتأمين وتركيب مولدات كهرباء لمحطة
تنقية المياه الرابعة بمحافظة رياض الخبراء
جهة المناقصة :وزارة المياه القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/13 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/14 :هـ
دعم نق��ل المياه لمحط��ات التوزيع بال��درع العربي
جنوب منطقة القصيم بواسطة الناقالت
جهة المناقصة :وزارة المياه القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/13 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/14 :هـ
تمديد منافس��ة  /أعمال البنية التحتية ألسواق النفع
العام بمدينة بريده ( سفلتة وأرصفة وإنارة )
جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة 8000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/14 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/15 :هـ
تقدي��م خدم��ات التغذي��ة المطهي��ة لمستش��فى
النبهانيه
جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/15 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/15 :هـ

تأمين سيارات لزوم مستشفيات المنطقة
جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/19 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/19 :هـ
تأجيل موع��د منافس��ة احتياج مستش��فى البدائع و
المراكز الطبية المجاورة لمستودع طبى
جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة 1500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/16 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/16 :هـ
تفريغ بحيرات سيول شرق مدينة بريده
جهة المناقصة :امانة منطقة القصيم
قيمة النسخة 10000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/12/25 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/12/26 :هـ
تأمين كابالت وعق��ود زينة لصيانة اإلن��ارة بمدينة
بريده
جهة المناقصة :امانة منطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/12/25 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/12/26 :هـ
حفر آبار بالواحة الخضراء شرق عسيالن بمدينة بريدة
جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة 1500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/12/25 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/12/26 :هـ
مش��روع أعمال البنية التحتية لسوق الفحم والحطب
بمدينة بريده ( سفلتة وأرصفة وإنارة )
جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة 7000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/12/25 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/12/26 :هـ
الف��رص المتاح��ة للمس��تثمرين لتطوي��ر المطارات
الداخلية ،للمنافسة العامة
جهة المناقصة :مطار األمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم
قيمة النسخة :مجاناً
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/12/24 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/12/24 :هـ
و ذل��ك للخدم��ات عباره عن ط��اوالت تأجير س��يارات و
اس��تعالمات فن��ادق و موقع خدم��ات طع��ام ،وخدمات
األجرة العامة السيارات.

مش��روع توريد وتركيب أسوار شبك ألحواض التبخير
وكاميرات مراقبة بمحطات التنقية الثامنة والتاسعة
والعاشرة
جهة المناقصة :المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم
رقم المزايدة44/35/36 :
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/21 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/22 :هـ
تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه الثامنة
جهة المناقصة :المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم
رقم المزايدة37/35/36 :
قيمة النسخة 2000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/27 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/28 :هـ
تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه التاسعة
جهة المناقصة :المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم
رقم المزايدة36/35/36 :
قيمة النسخة 2000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/27 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/28 :هـ
تش��غيل وصيانة مش��اريع المياه والص��رف الصحي
بمحافظة البدائع
جهة المناقصة :المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم
رقم المزايدة37/35/36 :
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/25 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/26 :هـ
تش��غيل وصيانة مش��اريع المياه والص��رف الصحي
بمحافظة البدائع
جهة المناقصة :المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم
رقم المزايدة37/35/36 :
قيمة النسخة 2000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/11/28 :هـ
موعد فتح المظاريف1435/11/29 :هـ
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الفرص التجارية االستثمارية
ايطاليا -الطاقات المتجددة و البديلة

الصين -خيام المستودعات  /الخيام الصناعية

تركيا -أسالك وكابالت حديدية

االسم

ZETAGI PREFABBRICATI s.a.s. di Geom

االسم

OZGUVEN KABLO SANAYI VE TICARET LTD. STI

االسم

ShenZhen Shoulder Tent Co., Ltd

الدولة

ايطاليا

الدولة

تركيا

الدولة

الصين

العنوان

Zoccarato Gianni & C. Via Rossignolo

العنوان

Hacıeyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2 Denizli/TURKEY

العنوان

Shenzhen, Guangdong province

هاتف

00390499202155

الهاتف

00902583719831

الهاتف

008675529866002

e-mail

info@zetagi.net

e-mail

export@ozguven.com.tr

e-mail

info@shouldertent.com

الموقع

www.zetagi.net

ايطاليا -المشاتل الزراعية

ايطاليا -خيام ومظالت كبيرة
االسم

األرجنتين -معالجة المياه ( طـرق المعالجــة ) من بيونس آئرس

COVER TECHNOLOGY SRL

االسم

Vivai Fratelli Dainese

الدولة

ايطاليا

الدولة

ايطاليا

العنوان

SERLE (BS) VIA CAPLÀ, 3 25080

العنوان

87 VIA Sabbioncello 35020 Saonara (PD

e-mail

info@covertechnology.com

الهاتف

00390306908111

هاتف

0039049640174

e-mail

vivaifratellidainese@libero.it

البرتغال -سقاالت وساللم

فيتنام -أثاث المنزلي
االسم

Hanoi Trade Corporation

االسم

Cobermaster - Ind.

الدولة

فيتنام

الدولة

البرتغال

e-mail

info@ballesio.it

العنوان

Transformadora Metálica Unipessoal, Lda

الهاتف

008448268984

هاتف

00351256858025

الفاكس

008448267983

e-mail

geral@cobermaster.com

الموقع

http://www.aurorafurniture.net

الموقع

http://www.cobermaster.com/contactos.php

المانيا -آالت رفع وونشات من لكسمبورغ

اندونيسيا -أثاث منزل  -غرف نوم
االسم

PT. Javin Furniture

الدولة

اندونيسيا

االسم

PFEIFER SOGEQUIP

الدولة

لكسمبورغ

العنوان

Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck L-3844
Schifflange (Schëffleng) LUXEMBOURG

الهاتف

الهاتف

00352574242

الفاكس

00622914296999

الموقع

http://www.pfeifer-sogequip.lu

e-mail

info@javinfurniture.com

e-mail

sogequip@pt.lu

ايطاليا -شبكات قضبان معدنية لألسوار أسوار معدنية

العنوان

Jl. Raya Mulyoharjo – Bulungan RT 04 RW 04
Bulungan Village, Jepara
00622913323388

االسم

FILTOMAT WATER SYSTEMS SRL

الدولة

األرجنتين

Migueletes 726 Piso 10. Ciudad Autonoma de Buenos
العنوان
Aires, Argentina. C1426BUH
الهاتف

00541147750407

الفاكس

00541147746676

e-mail

home@f-w-s.com

الموقع

http://www.filtomatwatersystem.com.ar

تركيا -فالتر المياه
االسم

GURGENLER AS

الدولة

تركيا

العنوان

AVAR CAD.NO:4 ORGANİZE SANAYİ B Ankara

الهاتف

00903122670969

الفاكس

00903122670881

الموقع

http://www.gurgenler.com

المانيا -أنواع مواسير الصرف الصحي
االسم
الدولة
العنوان
الهاتف
الموقع

Pragmaticus Armaturen
المانيا
Albrecht-Dürer-Str. 21
00499123960979
http://www.pragmaticus-armaturen.de

المانيا -تصنيع السقاالت الحديدية  -المشدات المعدنية
االسم

DEUTSCHE SCHALUNG

االسم

RETINOVA srl

العنوان

Arasan & Fink - Schalung GmbH Eisackstra e 10

الدولة

ايطاليا

الهاتف

00498214484754

العنوان

RETINOVA srl | V. Torrazza Levante 2/a - 48010
Cotignola (RA

الفاكس

00498214484756

e-mail

retinova@outlook.it

e-mail

moc.krowmrof-namreg@ofni

الهاتف

0039054541342

(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.
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جديد مكتبة مركز المعلومات
Saudi Aramco World

صندوق التنمية الصناعية السعودي

موضوع الكتابThe Dragons, Road to Rio :
المصدرSaudi Aramco :
الدولةKSA :
سنة النشرAug.2014 :

موضوع الكتاب :التقرير لسنوي 1434/1435
المصدر :وزارة المالية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435/1434 :

Dimension International

التقرير اإلحصائي 1434هـ

موضوع الكتابAIN DAR WELL NO.1 :
المصدرSaudi Aramco :
الدولةKSA :
سنة النشرspring 2014 :

موضوع الكتاب :التقرير اإلحصائي 1434هـ
المصدر :تأمينات اجتماعية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :هـ

Journal of Technology

الطاقة فرص واعدة

موض��وع الكت��ابproduction : :
challenges,Solution,and Performacne
المصدرSaudi Aramco :
الدولةKSA :
سنة النشرSEP 2014 :

Drilling

ضمان
موضوع الكتاب :التقرير السنوي 2013
المصدر :المؤسسة لضمان االستثمار و ائتمان الصادرات
الدولة :الكويت
سنة النشر2013 :

موضوع الكتاب :التقرير السنوي لعام 2013
المصدر :ارامكو السعودية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2013 :

اكتشف I Discover
موضوع الكتابEnergy is Opportunity :
المصدرSaudi Aramco :
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2014 :
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المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
اسم المعرض
Exhibition - Trade Fair - Conference

التصنيف
Trade Show Classifications

تاريخ المعرض
Date of Event

المعرض الزراعي السعودي SAUDI 2014
AGRICULTURE

المعرض الدولي للزراعة والمياه والصناعات الزراعية ،في دورته الماضية
32عاماً من المساهمة المتواصلة في تطوير قطاع الزراعة والصناعات الزراعية
في المملكة ،الخدمات والتقنيات الزراعية التي لطالما كان لها دور في تنمية
القطاع الزراعي في المملكة ،فض ً
ال عن مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية،
مخاطباً بذلك كافة احتياجات المزارع ،والمشاريع الزراعية.

 10-7سبتمبر 2014

المعرض السعودي لتغليف الغذاء
SAUDI AGRO FOOD

المعرض السعودي لألغذية الزراعية أول وأكبر معرض مخصّص لتلبية
االحتياجات الغذائية في المملكة ،فض ً
ال عن أنّه المعرض الوحيد في هذا
المجال الذي يحظى بمصادقة االتحاد الدولي للمعارض .وبعد إتمامه عشرين
عاماً من دعم الس ّلة الغذائية السعودية ،للمنتجات الغذائية بحجم المشاركة
الواسعة ومستوى الحضور الرفيع ،إذ يجمع تحت سقفه كافة أهل االختصاص
في المملكة والمنطقة بمجموعة كبيرة من شركات الصناعات الغذائية
من حول العالم الستعراض أوسع تشكيلة من األغذية والمشروبات التي
تشمل األغذية المبرّدة والمجمّدة والمع ّلبة والعضوية ،واألطعمة السريعة،
والحلويات ،والمعجّنات ،إلى جانب أحدث التقنيّات والمنتجات والخدمات التي
تغطي كافة مراحل تصنيع وإنتاج األغذية

 10-7سبتمبر 2014

المعرض الزراعي السعودي 2014

مكان إقامة المعرض  /البلد
Country / Place of Events

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض.

المنظمون
Organizer
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت المذكور أدناه
info@recexpo.com
http://www.saudi-agriculture.com

مالحظات :المعارض المصاحبة المعارض المصاحبة المعرض السعودي لألغذية
الزراعي��ة بالتزامن مع اثنين من أهم المع��ارض الزراعية والغذائية في المملكة
العربي��ة الس��عودية والمنطقة .المع��رض الزراعي الس��عودي المعرض التجاري
الدولي الثالث والثالثون للزراعة والمياه والصناعات الزراعية المعرض السعودي
لتغليف الغذاء المعرض التجاري الدولي الرابع لتقنيّات معالجة وتغليف األغذية.
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
http://www.recexpo.com/home.php

أضخم المعارض المتخصصة وأوسعها نطاقاً ،إذ يغطي مروحة كبيرة جداً
من الخدمات والتقنيات الزراعية التي لطالما كان لها دور في تنمية القطاع
ال عن مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية ،مخاطباً
الزراعي في المملكة ،فض ً
بذلك كافة احتياجات المزارع ،والمشاريع الزراعية معرض الدولي للزراعة
والمياه والصناعات الزراعية من المساهمة المتواصلة في تطوير قطاع الزراعة
والصناعات الزراعية في المملكة ،ليكون بذلك أعرق معرض زراعي متخصص
يقام في المملكة وسائر منطقة الشرق األوسط

 10-7سبتمبر 2014

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
info@recexpo.com
http://www.saudi-agriculture.com

المعرض الدولي الصيني لالستثمار والتجارة

االستثمار ودعاية سياسة االستثمار ،التنمية والتنسيق بين دول ومناطق ،و
تبادل االقتصاد والتجارة مع تايوان»  ،أكبر معرض معترف به من لجنة صناعة
المعارض الدولية ()UFI

 11-8سبتمبر 2014

جمهورية الصين الشعبية CHINA
وزارة التجارة الصينية

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
cifit@chinafair.org.cn
http://ae.chinafair.org.cn

معرض المنتجات الصينية الحادي عشر 2014

التجارة واالستثمار

 11-8سبتمبر 2014

األردن
معرض عمان للسيارات /الشميساني
/شارع عبد الحميد شرف عمارة
رقم 101

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
mazen.kawar@petratours.com
www.petratours.com

المؤتمر الدولي  28للطب االشعاعي ICR 2014 -
في مركز دبي التجاري العالمي

محاضرات متنوعة و ورش العمل ،باإلضافة إلى مواضيع الدورات المتقدمة
جميع التخصصات الفرعية للطب االشعاعي.

 12-9سبتمبر 2014

االمارات العربية المتحدة
مركز دبي التجاري العالمي

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
salma.darwish@icomegypt.com
http://www.icomgroup.org

ملتقى لمنشآت التعليم والتدريب السياحي

؟؟؟؟؟

 3-2سبتمبر 2014

الرياض  -المملكة العربية السعودية

يعقد لهدف تبادل الخبرات والتجارب واقتراح الحلول للصعوبات التي تواجه
هذا القطاع الحيوي ,وتفعيل التعاون بين القطاعيين العام والخاص في مجال
التعليم والتدريب السياحي.
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
ghorfa@ghorfa.de
http://www.ghorfa.de

معرض المنتجات الغذائية الصحية و الحالل في
اسطنبول  -تركيا

( الفح��ص ومن��ح ش��هادات الح�لال لألغذي��ة ومس��تلزماتها)  200عالم��ة
تجاري��ة س��تكون حاضرة ف��ي المعرض م��ن بل��دان مختلفة ،والت��ي تعمل في
مج��االت الم��واد الغذائي��ة والمش��روبات ومس��تحضرات التجمي��ل والمنتجات
الطبي��ة والم��واد الصحي��ة والنظاف��ة ،واألزي��اء اإلس�لامية ،والمنس��وجات،
ومالب��س حج��اب النس��اء ومس��تلزمات الح��ج .بعض البل��دان التي س��تعرض
منتجاته��ا تركي��ا وماليزي��ا وكوري��ا والجزائر واندونيس��يا والوالي��ات المتحدة.

 7-4سبتمبر 2014

ارض المعارض في اسطنبول CNR
Expo

مالحظات :يعقد لهدف تبادل الخبرات والتجارب واقتراح الحلول للصعوبات التي
تواجه هذا القطاع الحيوي ,وتفعيل التعاون بين القطاعيين العام والخاص في
مجال التعليم والتدريب السياحي.
irtibat@gimdes.org
you-are-/03/http://www.halalcertificationturkey.com/ar/2014
invited-to-5th-intern

معرض المستشفيات الكوري
) K- HOSPITAL FAIR (2014

لوازم طبية ومستشفيات

 6-5سبتمبر 2014

كوريا الجنوبية

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
هاتف0082233970942 :
فاكس0082264550953 :

 Trade expoلسلع االستهالكية في فرنسا

جميع أنواع السلع االستهالكية غير الغذائية

 10-7سبتمبر 2014

فرنسا
GL events Exhibitions75005
PARIS

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
tradexpo@gl-events.com
http://www.tradexpo-paris.com/exhibit/contact-us-1

معرض الصين الدولي االطارات
China International Tire Expo 2014

معدات إلصالح اإلطارات الملحقات ،الحافات ،المجددة المواد واآلالت.

 12-10سبتمبر 2014

Rm 1702, Bldg 6, SOHO
New Town, 88 Jianguo Road,
Chaoyang District, Beijing,
China (Mainland) Zip: 100022

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
http://www.citexpo.com.cn

صناع��ة البتروكيماوي��ات  ,قط��اع الصناع��ات البتروكيماوي��ة الثانوي��ة
التحويلي��ة ،التقني��ات الناش��ئة ونق��ل التكنولوجي��ا وإتاح��ة الفرص��ة لاللتق��اء
والتح��اور وتواص��ل الش��ركات المش��اركة مع بعضها وم��ع كبار المس��تثمرين.
مكان اقامة المعرض :مركز الشركة الواقع على طريق الدمام – الخبر الساحلي.

 18-16سبتمبر 2014

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض
المملكة العربية السعودية

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
info@diec.com.sa
http://www.dhahran-expo.com

بترويكم السعودية 2014
The 4th Saudi Arabia Int›l Petrochemical
Exhibition Petrochem

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع  -العدد الحادي والستون  -سبتمبر  2014م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
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

معرض سيكو ريتي اسن  security Essenفي
المانيا

قطاع األمن ومكافحة الحرائق ،وفي نفس الوقت الحدث المثير بالنسبة
للعاملين في هذا القطاع .فاستعدوا للحصول على المعرفة الفنية من مصدرها
األول وإقامة االتصاالت الجديدة

 26-23سبتمبر 2014

ألمانيا
أرض معارض مدينة إسِّن ،ألمانيا

مالحظات :يحتوي البرنامج العام الوافي والمتخصص على أحدث االتجاهات
في القطاع .وهناك أكثر من  100حدث من األحداث المختلفة التي ستكون
في عدد من المحاضرات المهمة والعروض التفاعلية والمقابالت الشخصية
مع الخبراء
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت المذكور أدناه
visitor@security-essen.de
http://www.security-essen.de

المعرض الدولي اإلمداد بالماء و الغاز و التدفئة،
الطاقة و الوقود والتعدين في ماليزيا
MOGSEC 2014

الطاقة و الوقود والتعدين ,المعدّات الصناعية ,وسائل النقل بالماء و السكك
الحديدية

 25-23سبتمبر 2014

ماليزيا
Kuala Lumpur Convention
Centre

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
mogsc@mogsc.org.my
http://www.mesallworld.com

المعرض الدولي الخدمات االستشارية ,الخدمات
التجارية ,الخدمات المالية في ماليزيا
the OIC World Business & Investment
Zone

التجارة واالستثمار

 27-24سبتمبر 2014

ماليزيا
OIC International Business
Centre Sdn Bhd

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
http://2013.muslimworldbiz.com

المعرض الدولي للمطاعم الوجبات السريعة في
إسبانيا RESTALIMED 2014

المأكوالت و المشروبات ,خدمات األعمال ,معدّات التنظيف و الفنادق و
المطاعم

 30-28سبتمبر 2014

إسبانيا Feria Valencia

20the Tashkent International Tourism Fair
2014 will be held in Tashkent

Advantour Uzbekistan

 9-7اكتوبر 2014

أذربيجان NEC UzExpoCenter

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
tashkent@adventure.com
http://www.advantour.com

معرض بروجكت عراق

التجارة واالستثمار

 24-21اكتوبر 2014

العراق -اربيل

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
www.ifpiraq.com

الدورة العاشرة المنتدى االقتصادي اإلسالمي
العالمي 2014

ً
منصة عالمية مثالية لبناء جسور
المنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي يشكل
السالم وتحقيق االزدهار بين العالم اإلسالمي والمجتمع الدولي

 30-28اكتوبر 2014

تركيا غرفة تجارة وصناعة دبي

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
ghayeh.alshamsi@dubaichamber.com

المعرض الدولي لالستثمار الفالحي والتكنولوجيا
بتونس
(سيات )2014

االس��تثمارات الفالحي��ة ,دلي�لا للش��راكة يحتوى عل��ى 94عرضا للش��راكة في
مج��االت الفالح��ة البيولوجي��ة والنبات��ات الطبي��ة والعطري��ة وإنت��اج البواك��ر
باس��تعمال المي��اه الجيو حراري��ة والمش��اتل والزه��ور وإنتاج الخض��ر والغالل
والتحوي��ل األول��ي وتربي��ة الماش��ية والصي��د البح��ري وتربي��ة األس��ماك.

 29اكتوبر  1نوفمبر 2014

تونس

مالحظات :يعقد لهدف تبادل الخبرات والتجارب واقتراح الحلول للصعوبات التي
تواجه هذا القطاع الحيوي ,وتفعيل التعاون بين القطاعيين العام والخاص في
مجال التعليم والتدريب السياحي.
prom.agr@apia.com.tn
http://www.apia.com.tn

المعرض الدولي الرابع عشر ببوركينا فاسو

لوازم طبية ومستشفيات

 31اكتوبر  9نوفمبر 2014

بوركينا فاسو

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
inscriptionsiao@gmail.com
http://www.siao.bf

دعوة الشركات و المؤسسات السعودية للحضور
و المشاركة ملتقى التبادل التجاري الغذائي بين
السعودية و الدول اإلسالمية

منتجات الدول اإلسالمية في مجال المواد الغذائية الحبوب
( األرز -الشعير  -الشاي  -القهوة) الفاكهة و الخضروات و النباتات اللحوم و
الدواجن و األسماك

 6 - 5نوفمبر 2014

جده

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
http://www.tradexpo-paris.com/exhibit/contact-us-1

معرض الصين الدولي االطارات
China International Tire Expo 2014

معدات إلصالح اإلطارات الملحقات ،الحافات ،المجددة المواد واآلالت.

 12-10سبتمبر 2014

Rm 1702, Bldg 6, SOHO
New Town, 88 Jianguo Road,
Chaoyang District, Beijing,
China (Mainland) Zip: 100022

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
http://www.citexpo.com.cn

بترويكم السعودية 2014
The 4th Saudi Arabia Int›l Petrochemical
Exhibition Petrochem

صناع��ة البتروكيماوي��ات  ,قط��اع الصناع��ات البتروكيماوي��ة الثانوي��ة
التحويلي��ة ،التقني��ات الناش��ئة ونق��ل التكنولوجي��ا وإتاح��ة الفرص��ة لاللتق��اء
والتح��اور وتواص��ل الش��ركات المش��اركة مع بعضها وم��ع كبار المس��تثمرين.
مكان اقامة المعرض :مركز الشركة الواقع على طريق الدمام – الخبر الساحلي.

 18-16سبتمبر 2014

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض
المملكة العربية السعودية

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
info@diec.com.sa
http://www.dhahran-expo.com

معرض صحاري الزراعي

المجال الزراعي وخاصة مجال التمور

 24-21سبتمبر 2014

جمهورية مصر العربية
مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
http://www.saharaexpo.com

المؤتمر العربي الثاني لالستشراف االستراتيجي (
رؤية شاملة لتنمية متكاملة )

البحث العلمي التنمية البشرية ،المال واالعمال.

 24-22سبتمبر 2014

تونس  -فندق رمادا بالزا بتونس
العاصمة

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
هاتف0112696128 :و تحويله  106فاكس ,0114533880 :جوال
0530423302
atif.ghandour@gmail.com

معرض انتر يلد األردن السادس Inter build
Jordan Fair 2014

انت��ر يل��د األردن معرضا ومنتدى هندس��يا تجاري��ا لكافة القطاعات الهندس��ية
واالستش��ارية ذات الصلة بالمباني والعمران واالس��كان وتشارك فيه الشركات
الرائدة في صناعة البناء وفن العمارة والديكور والحديد ويش��مل المعرض قاعة
كاملة للمش��اركات األردنية والدولية وقاعة كاملة للمش��اركات العربية تتضمن
جناح خاص لكبرى شركات الرخام المصرية وقاعة للتمديدات الكهرو ميكانيكية
للمباني والتدفئة والتكييف وترش��يد الطاقة وأجنحة خاصة للتدريب والتشغيل.
ويرافق المعرض منتدى انتر يلد ويش��مل محاضرات مختصة وورش��ات عمل في
العمارة وترش��يد الطاقة في المباني بالتعاون مع نقابة المهندس��ين األردنيين

 25-22سبتمبر 2014

األردن
قاعات زارا إكسبو بجانب فندق حياة
عمان

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
goldgate@go.com.jo
info@jordan-fairs.com
http://www.jordan-fairs.com

