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المناقصات الحكومية

تأجي��ل موعد منافس��ة احتي��اج مستش��فى البدائع و 
المراكز الطبية المجاورة لمستودع طبى

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 1500  

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1435/11/16هـ 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1435/11/16هـ 

تأجيل موعد مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف 
الصحي السابعة بمنطقة القصيم

جهة المناقصة: مياه القصيم 
قيمة النسخة: 2000 

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1435/12/20 هـ 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1435/12/21هـ 

تفريغ بحيرات سيول شرق مدينة بريده
جهة المناقصة: امانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 10000 
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1435/12/25هـ 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1435/12/26هـ 

مش��روع أعمال البنية التحتية لس��وق الفحم والحطب 
بمدينة بريده ) سفلتة وأرصفة وإنارة (

جهة المناقصة: امانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 7000 

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1435/12/25هـ 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1435/12/26هـ 

حفر آبار بالواحة الخضراء شرق عسيالن بمدينة بريدة
جهة المناقصة: امانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 1500 
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1435/12/25هـ 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1435/12/26هـ 

تأمي��ن كابالت وعق��ود زينة لصيانة اإلن��ارة بمدينة 
بريده

جهة المناقصة: امانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 500 

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1435/12/25هـ 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1435/12/26هـ 

مش��روع أعمال البنية التحتية لسوق الفحم و الحطب 
بمدينة بريدة) سفلته و انارة(

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 7000 

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1435/12/25هـ 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1435/12/26هـ 

مش��روع أعمال البنية التحتية لسوق الفحم و الحطب 
بمدينة بريدة) سفلته و انارة(

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 7000 

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1435/12/25هـ 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1435/12/26هـ 

تفريغ بحيرات سيول شرق مدينة بريدة
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 10000 
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1435/12/25هـ 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1435/12/26هـ 

صيانة مزروعات دائري بريدة الجديد
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 6000 
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1436/1/2هـ 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1436/1/3هـ 

صيانة مزروعات الواحة الخضراء ببريدة شرق عسييالن
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 2000 
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1436/1/2هـ 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1436/1/3هـ 

نظافة نطاق بلدية الشرق ببريدة
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 30000 
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1436/1/2هـ 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1436/1/3هـ 

تأمين وايت و رافعة ألعمال صيانة السيول و الشبكات
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 500 
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1436/1/4هـ 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1436/1/5هـ 

حفر أبار بالواحة الخضراء شرق عسيالن بمدينة بريده
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 1500 
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1435/12/25هـ 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1435/12/26هـ 

الف��رص المتاح��ة للمس��تثمرين لتطوي��ر المطارات 
الداخلية، للمنافسة العامة 

جهة المناقصة: مطار األمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم 
قيمة النسخة: 0 

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1435/12/24هـ
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1435/12/24هـ

و ذلــك للخدمــات عبــاره عن طــاوالت تأجير ســيارات و 
استعالمات فنادق و موقع خدمات طعام، وخدمات األجرة 

العامة السيارات.



)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.

تجارة االت ومعدات واجهزة طبية من المانيا

GWZ International Investment Management Co االسم
المانيا الدولة
Weiherweg 5 A العنوان
004981669949025 هاتف

00498166995867 الفاكس
e-mail sg@gwzinternational.com

تجارة شكوالتة بكافة انواعها من تركيا 

بشار التركية للمكسرات والشوكوال االسم
تركيا الدولة
 اسطنبولالعنوان
00905549887561 هاتف

e-mail Mohammadalali17@yahoo.com

تجارة مواد غذائية معلبة 

 Awa Food Solutionsاالسم
مصر الدولة

اسكندريه مصر , Alexandria, Egypt Horreya Avenue العنوان
 Sporting

00201022208841 هاتف
e-mail olga.popova@awa-foodadd.net

تجارة مكائن ومعدات صناعة تعليب وتجميد مواد غذائية 

Inciler Endustriyel Makine Tic. Ve San. Ltd. Sti االسم
تركيا الدولة
00902642767737 الهاتف
www.invac.com.trالموقع

دعوة الش��ركات الس��عودية لبناء و تطوير ميناء المياه العميقة 
البحر األسود الجديد فى أنكاليا جورجيا

سفارة جورجيا بالرياض االسم
جورجيا الدولة
الرياض العنوان
e-mail السيد /بيجان شونياriyadh.emb@gov.ge

الطاقات المتجددة و البديلة من ايطاليا

ZETAGI PREFABBRICATI s.a.s. di Geom االسم
ايطاليا الدولة
Zoccarato Gianni & C. Via Rossignolo العنوان
00390499202155  الهاتف
e-mail info@zetagi.net
www.zetagi.netالموقع

المشاتل الزراعية من ايطاليا  

Vivai Fratelli Dainese االسم
ايطالياالدولة
VIA Sabbioncello 35020 Saonara (PD 87 العنوان
e-mail vivaifratellidainese@libero.it
0039049640174 الهاتف

سقاالت وساللم من البرتغال

Cobermaster - Indاالسم
البرتغال الدولة
Transformadora Metálica Unipessoal, Lda العنوان
00351256858025 الهاتف
e-mailgeral@cobermaster.com

يرغب شراء البالستيك من المملكة

SHANGH RUYUING االسم
الصين الدولة
00862151352680 الهاتف
00622914296999 الفاكس
e-mail rbccl@ymail.com

فرصة تجارية لمنتجي التمور ) مصدرين(

GUANGZHOU LUSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD االسم
الصين  - Yanmin Guanالعنوان
005615915849273 الهاتف
00498214484756الفاكس
e-mail moc.qq@803731572

مواشى ، استيراد وتصدير من إسبانيا

GANADOS AL-ANDALUS االسم
إسبانيا  الدولة

 Calle Santa Bárbara, 27 14400 POZOBLANCOالعنوان
(Córdoba( 

00 690953 893 الهاتف
00 690 953 893 الفاكس
e-mail galeriasis@yahoo.es

سماد ومنتجات تحسين التربة من بريطانيا

 HOCKLEY INTERNATIONAL LTDاالسم
بريطانياالدولة
 Park Lane Poynton, 354 SK12 1RL Stockport Cheshireالعنوان
00441612097400 الهاتف
00441612097401 الفاكس
e-mail mail@hockley.co.uk
http://hockley.co.ukالموقع

 Used machine تجارة مع��دات و ادوات مجددة من ايطالي��ا
tools trading

 .Gamba Giovanni s.r.lاالسم
ايطالياالدولة
 via Artigiani, 32 25063 Gardone V. T. Brescia - Italiaالعنوان
030968318913312 الهاتف
030831891137103 الفاكس
http://www.gambamacchine.comالموقع
e-mail info@gambamacchine.com

مالبس نسائية رسمية - جينز ومالبس رياضة - من المانيا

HOUSE STYLE االسم
المانيا الدولة
 KarbenBurg-Gräfenröder-Str., 25العنوان
http://www.house-style.deالموقع

تجارة االت ومعدات واجهزة طبية من المانيا

KAZI TANI االسم
فرنساالدولة
Rn 7 - Challuy, 58000 Nevers العنوان
e-mailhttp://www.kazi-tani.com

تجارة االت ومعدات واجهزة طبية من المانيا

GWZ International Investment Management Co االسم
المانيا الدولة
Weiherweg 5 A العنوان
004981669949025 هاتف

00498166995867 الفاكس
e-mail sg@gwzinternational.com

مكابس هيدروليكية مجدد - بلجيكا

HANDELSMAATSCHAPPIJ االسم
بلجيكا الدولة
hille zuid 6 8750 zwevezele العنوان
003251722583 هاتف

003251262958 الفاكس
e-mail noordzee@online.be

حلويات - فرنسا

Autret Traiteur االسم
France الدولة
Rue de l'Equerre 95310 ST OUEN L AUMONE ,6 العنوان
0033134308000  هاتف

0033134308001  الفاكس
e-mailhttp://www.autret-traiteur.fr

السكر البرازيلي لتصدير 

World Sugar Refinery االسم
البرازيل الدولة
sono paulo العنوان
00552123912922 هاتف

e-mail Pablo Martino@gmail.com

االت و معدات صناعة المشروبات من المانيا 

Autret Traiteur االسم
ألمانيا  الدولة
Industriestraße 34 a العنوان
0049823379720 هاتف

0049823320847   الفاكس
e-mail info@van-der-molen.com

الفرص التجارية االستثمارية
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جديد مكتبة مركز المعلومات
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مشروع فندق صحراوى
 موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهئية العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع التدريب على الغوص و تأجير معداته
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهئية العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع استراحة طرق متكاملة
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهيئة العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع متجر سياحي
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهبية العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع نزل ترثى 
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهبية العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع حافلة الجوالت السياحية
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهيئة العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع نادى الرماية
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهيئة العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع وكالة سفر إلكترونية
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهيئة العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع منطاد سياحي
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهيئة العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

نشاطات الهيئة و إنجازاتها 
موضوع الكتاب: التقرير المالي 

المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

Saudi Aramco World
 The Dragons,Road to Rio :موضوع الكتاب

 Saudi Aramco :المصدر
 KSA :الدولة

 Aug.2014 :سنة النشر

Dimension International
 AIN DAR WELL NO.1 :موضوع الكتاب

 Saudi Aramco :المصدر
 KSA :الدولة

 spring 2014 :سنة النشر

Journal of Technology
    ing production :موضوع الكتاب

 challenges,Solution,and Performacne
 Saudi Aramco :المصدر

 KSA :الدولة
 SEP 2014 :سنة النشر

Journal of Technology
 rilling production ::موضوع الكتاب

 challenges,Solution,and Performacne
 Saudi Aramco :المصدر

 KSA :الدولة
 SEP 2013 :سنة النشر

ضمان
موضوع الكتاب: التقرير السنوي 2013 

المصدر: المؤسسة لضمان االستثمار و ائتمان الصادرات 
الدولة: الكويت 

سنة النشر: 2013 

صندوق التنمية الصناعية السعودي 
موضوع الكتاب: التقرير لسنوي 1434/1435 

المصدر: وزارة المالية 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1435/1434 



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 انتر يلد األردن السادس
 Inter build Jordan Fair 2014

انتربيلــد األردن معرضــا ومنتدى هندســيا تجاريــا لكافة القطاعات الهندســية 
واالستشــارية ذات الصلة بالمباني والعمران واالســكان وتشارك فيه الشركات 
الرائدة في صناعة البناء وفن العمارة والديكور والحديد ويشــمل المعرض قاعة 
كاملة للمشــاركات األردنية والدولية وقاعة كاملة للمشــاركات العربية تتضمن 
جناح خاص لكبرى شركات الرخام المصرية وقاعة للتمديدات الكهروميكانيكية 
للمباني والتدفئة والتكييف وترشــيد الطاقة وأجنحة خاصة للتدريب والتشغيل. 
ويرافق المعرض منتدى انتربيلد ويشــمل محاضرات مختصة وورشات عمل في 
العمارة وترشيد الطاقة في المباني بالتعاون مع نقابة المهندسين األردنيين 

22-25 سبتمبر  2014
قاعات زارا إكسبو بجانب فندق حياة 

عمان - األردن 

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت المذكور أدناه
 goldgate@go.com.jo; info@jordan-fairs.com

http://www.jordan-fairs.com

دعوة لحضور الدورة الحادية والعشرون الجتماعات 
المجموعه الحكوميه الدولية المختصة بالشاي 

لمنظمة االغذية والزراعة
في مدينة بباندونج - اندونيسيا 22-25 سبتمبر  2014الشاي

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 kaison.chang@fao.org

http://www.fao.org/home/en

معرض سيكو ريتي اسن
 security Essen في المانيا

قطــاع األمــن ومكافحة الحرائــق، وفي نفــس الوقت الحــدث المثير بالنســبة 
للعاملين في هذا القطاع. فاســتعدوا للحصول على المعرفة الفنية من مصدرها 

األول وإقامة االتصاالت الجديدة 
أرض معارض مدينة اسن، ألمانيا 23-26 سبتمبر  2014

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
مالحظــات: يحتوي البرنامج العام الوافي والمتخصص على أحدث االتجاهات في 
القطاع. وهناك أكثر من 100 حدث من األحداث المختلفة التي ستكون في مع عدد 
مــن المحاضرات المهمة والعروض التفاعلية والمقابالت الشــخصية مع الخبراء

  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، وســائل النقل بالماء و الســكك 
الحديدية 

23-25 سبتمبر  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 فى ماليزيا

 5th OIC World Business & Investment
 Zone

24-27 سبتمبر  2014التجارة واالستثمار
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
فى أسبانيا 

RESTALIMED 2014

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

 إسبانيا 28Feria Valencia-30 سبتمبر  2014

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

 Advantour Uzbekistan2014  7-9 أكتوبرNEC UzExpoCenter أذربيجان
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

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

مؤتمر داتاماتكس جيتكس 2014
المؤسســات الحكومية والخاصة والذي يستعرض أفضل التطورات التكنولوجية 

والممارسات اإلقليمية والعالمية في مجال تطوير الفكر المؤسسي الحديث. 
جمهورية الصين الشعبية 15 أكتوبر - 4 نوفمبر  2014

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 info@cantonfair.org.cn

http://www.cantonfair.org.cn

15 أكتوبر  2014  منتدى و معرض »استثمر فى البحرين 2014«
مركز البحرين الدولى

 للمعارض و المؤتمرات 

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 bassamatwah@fgccc.org

http://www.fgccc.org

معرض العزل الحرارى فى مبانى 

معــرض متخصص في مجال العــزل الحراري، يضــم 35 جناحــًا، تجمع الجهات 
الحكوميــة المعنيــة بتطبيق العزل الحراري وعددًا من الجهــات األخرى التي لها 
جهود في مجال العــزل الحراري للمباني، وكذلك الشــركات المصنعة والموردة 
لمــواد العــزل الحــراري في الســعودية. عقــد ورش عمــل تســتهدف المكاتب 
الهندســية بالســعودية، وســتتنقل في 18 مدينة رئيســية على مدى شهرين، 
هــي )مكة المكرمة، جــدة، الطائف، المدينــة المنورة، ينبع، الدمام، األحســاء، 
القطيــف، حفر الباطن، بريدة، حائل، ســكاكا، عرعر، تبــوك، أبها، جازان، الباحة 
ونجران(. ويتم خالل ورش العمل تقديم عرض مفصل عن تطبيق العزل الحراري 
اإللزامي على المباني الســكنية وأدوار الجهات ذات العالقة، واإلجابة عن أسئلة 
واستفســارات الحضور كافة من المكاتب الهندســية التي ستضطلع بدور مهم 
وحيــوي في هذا الجانب، وكذلك التعريف بمســؤولياتها فــي التطبيق اإللزامي 

للعزل الحراري في المباني الجديدة. 

21-22 أكتوبر  2014
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض 
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

 bshehri@kacst.edu.sa

اربيل العراق 21-24 أكتوبر  2014تجارة واستثمارمعرض بروجكت عراق
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه 

www.ifpiraq.com

المنتدى االقتصادي العربي - البريطاني الثاني

الغرفة العربية البريطانية التجارية يســرها تنظيــم المنتدى االقتصادي العربي 
البريطانــي الثانــي و بالتعــاون مع االتحاد العــام للغرف العربيــة و جامع الدول 
العربيــة و غرفة تجارة األردن . والهدف حيث توفيــر منصة فريدة لتعزيز الحوار 
والتعاون التجاري، والتي سوف تسهم في تعزيز العالقات التجارية وتعميق فرص 

التعاون واالستثمار بين المملكة المتحدة والعالم العربي 

21 أكتوبر  2014
فندق الميلينيوم جروسفينور سكوير، 

لندن 

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 f.villanueva@thebentley-hotel.com

http://www.abccarabic.org.uk

المؤتمر االستثمارى األول للتعاون مع حكومة 
جمهورية طاجكستان

الغرفة العربية البريطانية التجارية يســرها تنظيــم المنتدى االقتصادي العربي 
البريطانــي الثانــي و بالتعــاون مع االتحاد العــام للغرف العربيــة و جامع الدول 
العربيــة و غرفة تجارة األردن . والهدف حيث توفيــر منصة فريدة لتعزيز الحوار 
والتعاون التجاري، والتي سوف تسهم في تعزيز العالقات التجارية وتعميق فرص 

التعاون واالستثمار بين المملكة المتحدة والعالم العربي 

21 أكتوبر  2014
فندق الميلينيوم جروسفينور سكوير، 

لندن 

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 f.villanueva@thebentley-hotel.com

http://www.abccarabic.org.uk
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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 Essen في 
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 
23-26 سبتمبر  2014

ألمانيا 
أرض معارض مدينة إسِّن، ألمانيا 

مالحظات: يحتوي البرنامج العام الوافي والمتخصص على أحدث االتجاهات 
في القطاع. وهناك أكثر من 100 حدث 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 

23-25 سبتمبر  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

24-27 سبتمبر  2014التجارة واالستثمار
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 
RESTALIMED 2014 إسبانيا

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

إسبانيا 28Feria Valencia-30 سبتمبر  2014

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

 Advantour Uzbekistan2014  7-9 اكتوبرNEC UzExpoCenter أذربيجان
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه 

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

العراق- اربيل21-24 اكتوبر  2014التجارة واالستثمارمعرض بروجكت عراق
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

www.ifpiraq.com

الدورة العاشرة المنتدى االقتصادي اإلسالمي 
العالمي 2014 

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

غرفة تجارة وصناعة دبي28-30 اكتوبر  2014
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

 ghayeh.alshamsi@dubaichamber.com

المعرض الدولي لالستثمار الفالحي والتكنولوجيا 
بتونس ) سيات 2014)

االســتثمارات الفالحيــة دليــال للشــراكة يحتــوى علــى94 عرضا للشــراكة في 
مجــاالت الفالحــة البيولوجيــة والنباتــات الطبيــة والعطريــة وإنتــاج البواكــر 
باســتعمال الميــاه الجيو حراريــة والمشــاتل والزهــور وإنتاج الخضــر والغالل 
األســماك.  وتربيــة  البحــري  والصيــد  الماشــية  وتربيــة  األولــي  والتحويــل 

تونس 29 اكتوبر 1 نوفمبر 2014

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

سات 2014
لوازم طبية ومستشفيات 

مالحظات: الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي لالستثمار الفالحي 
والتكنولوجيا

تونس 29 اكتوبر 1 نوفمبر 2014

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 
بوركينا فاسو 31 اكتوبر 9 نوفمبر 2014

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 inscriptionsiao@gmail.com

http://www.siao.bf

معرض السيارات 2015 فى االردن
 Amman International Motor Show 

5 - 14 نوفمبر 2014السيارات
معرض عمان الدولي للسيارات عمان 

طريق المطار 

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه 
 aims@aimsjordan.com.jo

http://www.aimsjordan.com.jo

دعوة الشركات و المؤسسات السعودية للحضور 
و المشاركة ملتقى التبادل التجارى الغذائى بين 

السعودية و الدول اإلسالمية 

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

 جده 5 - 6 نوفمبر 2014

المؤتمر الدولي الثالث للقهوة األثيوبية فى 
اديس ابابا

 اثيوبيا - اديس ابابا 6 - 7 نوفمبر 2014القهوة

 Infotage Dental-Fachhandel - Mitte
Frankfurt

 Trade Fair for dental equipment and medical supplies , These
 are dental and dental products from the areas of installation,

 Equipment and materials
Frankfurt, Germany 7 - 8 نوفمبر 2014

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 sternweber@sternweber.com

http://www.sternweber.com/en/about-us/contact

المعرض السعودي لتقنيات الحجر 2014

معــرض »البنــاء الســعودي 2013« أحــدث تقنيات ومــواد ومعــدات البناء ويقومــون بعقد 
الصفقات والعقود التجارية، يشــكل المعرض الســعودي لتقنيات الحجر منصة عرض شــاملة 
ألحدث الحلول والتقنيات التي تواكب التطور السريع الذي يشهده قطاع تصنيع الحجر والرخام 

والغرانيت في العالم. 
مالحظات: شــركة معــارض الريــاض بالتعــاون مع هيئــة معــارض فيرونا وكونفيدســتريا 
مارموماشيين، وهما الجهتان اللتان تنظمان معرض مارموماك الشهير في مدينة فيرونا اإليطالية 

شركة معارض الرياض 7 - 8 نوفمبر 2014
شركة معارض الرياض المحدودة 

  info@ifpexpo.com
 http://www.recexpo.com

معرض البناء السعودي 2014

لتقنيــات ومواد ومعــدات البناء، للمقاوليــن ومطوري العقــارات وأصحاب المشــاريع خيارات 
واســعة مــن حلــول اإلنشــاءات، في حــدث تجــاري واحــد هو األكبــر في مجــال البنــاء في 
المملكــة وأهــل االختصــاص فرصــة االطــالع علــى أحدث اإلبتــكارات فــي مــواد وتقنيات 
ومعــدات البنــاء والتشــييد، ومــواد التشــطيب الداخلــي والديكــور، وتقنيــات الهندســة 
المدنيــة والميكانيكيــة، وتقنيــات الخرســانة والفــوالذ، والحجــر والرخــام والســيراميك، 
الحلــول  الــى  إضافــة  والســالمة،  األمــن  وأنظمــة  والبــالط،  والبورســالن  والحمامــات 
اإلنشــائية الصديقــة للبيئــة وغيرهــا. كمــا يتيــح لهــم الفرصة لتوقيــع عقــود التوكيالت 
التجاريــة وتوســيع نطــاق أعمالهــم وتوســيع مصادر التــزود بــكل إحتياجات مشــاريعهم. 

شركة معارض الرياض 10 - 13 نوفمبر 2014
شركة معارض الرياض المحدودة 

  info@ifpexpo.com
 http://www.recexpo.com
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مؤتمر الغذاء و تكنولوجيا الصناعات الغذائية 
والزراعية فى تركيا

المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز فرص التعاون اإلقتصادي والتجاري واإلستثماري 
المشترك بين رجال األعمال األتراك والعرب, وسيشمل المؤتمر قدوم وزراء من 
الدول العربية وتركيا باإلضافة إلى رؤساء الغرف التجارية ومعظم السفراء العرب 
وسيتم  العربية  الدول  مختلف  من  شركة   500 من  أكثر  حضور  سيشمل  كما 
اشتراك العديد من رجال األعمال األتراك و150 من الشركات التركية المختصة 

بالغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية . 

11 - 14 نوفمبر 2014
مدينة أزمير في تركيا فندق 

 (Sheraton cemse(الشيراتون

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت المذكور أدناه
  izmir@turkarap.org

http://www.turabexpo.com

Saudi Build 2014 - معرض البناء السعودي

معــرض البناء السعــودي لزواره مــن رجال االعمــال وأهل االختصــاص فرصة 
االطالع على أحدث اإلبتكارات في مواد وتقنيات ومعدات البناء والتشييد، ومواد 
التشطيب الداخلي والديكور، وتقنيات الهندسة المدنية والميكانيكية، وتقنيات 
الخرسانــة والفــوالذ، والحجر والرخــام والسيراميــك، والحمامــات والبورسالن 
والبالط، وأنظمة األمن والسالمة، إضافة الى الحلول اإلنشائية الصديقة للبيئة 
وغيرها. كما يتيح لهم الفرصــة لتوقيع عقود التوكيالت التجارية وتوسيع نطاق 

أعمالهم وتوسيع مصادر التزود بكل إحتياجات مشاريعهم. 

شركة معارض الرياض المحدودة 11 - 12 نوفمبر 2014
شركة معارض الرياض المحدودة 

 info@ifpexpo.com
http://www.recexpo.com

)جيتكس( معرض االتصاالت وتقنية المعلومات 
 COM.IT السعودي

عــرض أحــدث التطــورات واالتجاهــات العالمية في مجــال االتصــاالت وتقنية 
المعلومــات. حيــث سيجمع الحدث أكبــر الفاعلين في القطاع علــى المستويين 
اإلقليمــي والعالمي، وذلك من أجــل إدارة حوار بناء وتفاعــل إيجابي بين جميع 
المشاركيــن. وتعقد خالل ايام المعرض عديد من ورش العمل المتخصصة التي 
تناقش المواضيع واالتجاهات الرئيسية في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 

16 - 19 نوفمبر 2014
مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات 

- الرياض - السعودية 

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
info@mcit.gov.sa 

http://www.mcit.gov.sa/Ar/InformationTechnology/Pages/
ShowExhibitions.aspx?Event...

World of Trading Frankfurt
Helpful hints about the subject area and trading. Numerous 
banks, online brokers, securities dealers and issuers, investment 
companies will introduce their latest products and services. 

20 - 22 نوفمبر 2014

 ألمانيا
Ludwig-Erhard-Anlage 1 
60327 Frankfurt, Hesse, 

Germany

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
http://www.wot-messe.de

21 نوفمبر - 8 ديسمبر 2014التجارة واالستثمارمعرض لومى الدولى الثانى عشر 
جمهورية توغو 

مركز توجو لمعارض فى لومى
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه 

 http://www.cetef.tg

الهند - نيو دلهى26 - 27 نوفمبر 2014التجارة واالستثمارمؤتمر الشراكه العربي - الهندى الرابع
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

 http://ww.japc2014.com

المنتدى االقتصادي العربي - االوروبي الثالث

االستثمار االوروبي في المنطقة العربية لزيادة حصة المنطقتين في سلسة 
االمداد العالمي، وتشجيع الشراكات ما بين القطاعين العربي واالوروبي في 
القطاعات الرئيسية كتصنيع الصناعات الوسطية والمواد الغذائية والزراعية 

والخضراء والطاقة المتجددة والخدمات السياحية والمالية والنقل التجاري.

المغرب -  الدار البيضاء المغربية10 - 11 ديسمبر 2014
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

 http://www.uae.org.lb

معرض البالستيك والبتروكيماويات
البالستيك, البتروكيماويات, مواد التجميل, المنظفات, الطباعة من قبل شركة 

) بير اميدس كروب . 
العراق  - معرض اربيل الدولي16 - 19 ديسمبر 2014

  a.pramidsfair@yahoo.com
 http://www.apia.com.tn

مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية و المترو 
فى دول مجلس التعاون 

ويهدف المؤتمر إلى ما يلي : 1. التركيز على تنمية مستدامة لصناعات السكك 
الحديدية والمترو في المنطقة مع التركيز بوجه خاص على األهداف الرئيسية 
المتمثلة في خلق بيئة مواتية تسعى إلى توطين الصناعات الداعمة للسكك 
الحديدية والمترو. 2. طرح الفرص التصنيعية والخدمية والتدريبية المتوفرة 
للمستثمرين والقطاع الخاص، بمافي ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
في كافة مشاريع دول مجلس التعاون. 3. مناقشة العوائق والتحديات التي 

تقف أمام المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع قطاع السكك الحديدية 
والمتر ووضع سياسيات وخطط للتغلب على هذه العوائق. 4. تحفيز مشاركة 

القطاع، مثل شركات الخدمات االستشارية، وشركات المقاوالت، وأصحاب 
المصانع، وقطاع البنوك وهيئات االستثمار ومؤسسات التطوير اإلقليمية 

والدولية. -5توفير التدريب وبناء القدرات، وضمان المشاركة الفاعلة للقطاع 
الخاص في االستثمار وتقديم الخدمة ألعمال تطوير السكك الحديدية والمترو 

في دول مجلس التعاون. 

سلطنة عمان 11 - 8 يناير 2014
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

http://www.gcc.rmc.com
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