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التخفيضات 
النوعمدتهانسبة التخفيضاسم المنشأة

ساعات2345 / 07 / 2014حتى09 / 06 / 2014%60إلى%40مؤسسة الركن السويسري 
عطور شرقية2645 / 07 / 2014حتى12 / 06 / 2014%50إلى%50شركة الماجد للعود

سجاد موكيت2725 / 07 / 2014حتى02 / 07 / 2014%50إلى%20فرع شركة عبداهلل محمد الدغيشم واخوانه
مالبس جاهزة1945 / 07 / 2014حتى05 / 06 / 2014%70إلى%30مجموعة الدانة للتجارة

سجاد موكيت2545 / 07 / 2014حتى11 / 06 / 2014%40إلى%20مفروشات بورصة
مالبس احذية اكسسوارات1445 / 07 / 2014حتى31 / 05 / 2014%75إلى%15شركة الشايع الدولية للتجارة

مالبس جاهزة1045 / 07 / 2014حتى21 / 05 / 2014%70إلى%30شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة
مالبس أطفال2330 / 07 / 2014حتى24 / 06 / 2014%50إلى%20شركة نهج الخيال التجارية

اقمشة0145 / 08 / 2014حتى18 / 06 / 2014%45إلى%25مؤسسة فنون لوران التجارية
اواني منزلية2745 / 07 / 2014حتى13 / 06 / 2014%45إلى%15مؤسسة محمد عبداهلل السعيد التجارية

عطورات1045 / 07 / 2014حتى26 / 05 / 2014%75إلى%15مؤسسة باقات التجارية
مالبس جاهزة0640 / 07 / 2014حتى28 / 05 / 2014%70إلى%20فرع شركة نسك للمشاريع التجارية
نظارات طبية وشمسية2445 / 07 / 2014حتى09 / 06 / 2014%50إلى%30شركة مغربي للبصريات المحدودة

مالبس جاهزة0130 / 07 / 2014حتى02 / 06 / 2014%50إلى%30شركة دلتا لالزياء العالمية المحدودة
مالبس جاهزة2645 / 07 / 2014حتى12 / 06 / 2014%80إلى %25الشركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة

اكسسوارات ادوات تجميل2730 / 06 / 2014حتى29 / 05 / 2014%50إلى%50مجموعة نزية السعودية التجارية
فضة1545 / 07 / 2014حتى01 / 06 / 2014%40إلى%40مجوهرات جزيرة الفضة

دهن عود وعطورات2730 / 07 / 2014حتى28 / 06 / 2014%50إلى%20مؤسسة احمد فهد الدخيل لتجارة العود والعطورات
سراميك بالط1045 / 07 / 2014حتى26 / 05 / 2014%34إلى%15فرع شركة نزل العنقاء المحدودة

مفروشات2245 / 07 / 2014حتى08 / 06 / 2014%50إلى%35دار الشيراز للمفروشات
ساعات اكسسوارات2545 / 07 / 2014حتى11 / 06 / 2014%50إلى%30شركة عبداهلل اسامة عرابي فايد

مفروشات2245 / 07 / 2014حتى09 / 06 / 2014%30إلى%15فرع مفروشات عمر سليمان العبداللطيف  
اجهزة الكترونية2345 / 07 / 2014حتى09 / 06 / 2014%20إلى%15مؤسسة عمر سليمان العمار التجارية
ساعات2345 / 07 / 2014حتى09 / 06 / 2014%60إلى%40مؤسسة الركن السويسري للساعات

دهن عود عطورات شرقية2730 / 07 / 2014حتى28 / 06 / 2014%50إلى%50الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية
مالبس جاهزة0130 / 07 / 2014حتى02 / 06 / 2014%50إلى%30شركة دلتا لألزياء العالمية المحدودة

مالبس جاهزة2645 / 07 / 2014حتى12 / 06 / 2014%80إلى%25الشركة الوحيدة
اكسسوارات ادوات تجميل2730 / 06 / 2014حتى29 / 05 / 2014%50إلى%50مجموعة نزية السعودية التجارية

اواني منزلية0235 / 07 / 2014حتى30 / 05 / 2014%50إلى%15شركة سليمان محمد السيف وشريكة للتجارة
اكسسوارات شنط مالبس جاهزة2730 / 06 / 2014حتى29 / 05 / 2014%70إلى%30شركة أنوال المتحدة للتجارة

عطور دهن عود2730 / 06 / 2014حتى29 / 05 / 2014%50إلى%50الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية

شؤون 
المشتركين

10:00ً مساًء
1:00   صباحا

ً
10:00ً صباحا
5:00  ظهــرا

شؤون 
المشتركين

أوقات 
الدوام 

خالل 
الشهر

غرفة القصيم  تهنئكم 
بحلول شــــهر رمضان المبارك



المناقصات الحكومية

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 8000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/3هـ 
موعد فتح المظاريف: 3 /1435/8هـ 

تمديد منافسة ردم مستنقعات و تطوير 
مدفن النفايات بمدينة بريدة 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 5000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/4هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/8/4هـ 

) استكمال ميدان االحتفاالت ( مباني بلدية 
ومرافق عامة

جهة المناقصة: بلدية الخبراء 
قيمة النسخة: 13500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:1435/8/10هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/8/11هـ 

تنفيذ تقاطع طريق الملك عبداهلل مع طريق 
الملك فيصل بمدينة بريده 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 20000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/11هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/8/12هـ 

توريد وفرد تربه ردميه بالردم الصحي 
بمدينة بريده 

جهة المناقصة: أمان منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/11هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/8/12هـ 
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توريد وتركيب سياج حديدي للتوسعة 
بالمدفن الصحي بمدينة بريده 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/11هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/8/12هـ 

تنفيذ تقاطع طريق الملك عبداهلل مع طريق 
علي بن أبي طالب بمدينة بريده 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: ريال20000 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/11هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/8/12هـ 

توريد وتركيب وتشغيل محطة تحلية المياه 
لبرج بريدة المركزي

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/19هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/8/20هـ 

١- إنشاء المبنى اإلداري لمنتزه الطرفية 
بمنطقة القصيم

جهة المناقصة: وزارة الزراعة 
قيمة النسخة: 1500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/19هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/8/20هـ 

٤- إنشاء سور لمحطة التجارب بالقصيم

جهة المناقصة: وزارة الزراعة 
قيمة النسخة: 5000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/20هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/8/21هـ 

إنشاء مدارس بالقصيم )مجموعة الثانية 
عشر( .

جهة المناقصة: تعليم القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/19هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/8/20هـ 

١- ابتدائية الحجازية للبنات .

٢- ابتدائية العامودة بضليع رشيد للبنات .

٣- ابتدائية خب البريدي للبنات ببريدة .

٤- ابتدائية السيح للبنات.

٥- متوسطة القرين للبنات

تمديد منافسة / أعمال البنية التحتية لسوق 
الفحم و الحطب بمدينة بريدة ) سفلتة و 

أرصفة و أناره(

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 7000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/22هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/6/23هـ 

تمديد منافسة أعمال البنية التحتية ألسوق 
النفع العام بمدينة بريده 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 8000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/23هـ 
موعد فتح المظاريف: 1435/6/24هـ 



المنافسات االستثمارية

تأجير مستودعات أعالف داخل مدينة األنعام 
من رقم )١( إلى رقم )١٢(

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6802 -6803 6821-

-3826-243825-68-6823-6822
 -383-3829-3828-3827

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/4هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/8/5هـ 
معلومات حول المزايدة: 300 عن كل نسخه 

للمستودع الواحد

تأجير مستودعات أعالف داخل مدينة األنعام 
من رقم )١٣( إلى رقم )٢7(

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 3832-3831-3830-

-6807-3836-3835-3834-3833
-6840-6839-6838-6837-6808

 -6842-6841
قيمة النسخة: ريال300 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/11هـ 
موعد فتح العطاءات: 1435/8/12هـ 

معلومات حول المزايدة: 300 عن كل نسخه 
للمستودع الواحد

تأجير موقع إلقامة لوحة اعالنية تلفزيونية 
على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع 

الملك فيصل فى مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6805 

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

موعد فتح العطاءات: 1435/8/19هـ 
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تأجير قطعتي فضاء إلقامة مواقف سيارات 
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: 1435/8/18هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/8/19هـ 

تأجير مقصف قائم المواقف الغربية 
لمستشفى بريدة المركزي في مدينة بريدة 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6805 

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

موعد فتح العطاءات: 1435/8/19هـ 

تأجير موقع إلقامة العاب الكترونية داخل 
حديقة مركز الملك خالد الحضاري

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6806 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/8/18هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/8/19هـ 

تأجير ارض فضاء إلقامة مطعم عائلي 
الزاوية الشمالية 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: 1435/8/18هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/8/19هـ 

تأجير مستودعات أعالف داخل مدينة األنعام 
من رقم )٢8( إلى رقم )٣6( 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6862-6861-6834-

 6867-6866-6865-6864-6863
 -6868- -

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات:1435/8/18هـ 

موعد فتح العطاءات:1435/8/19هـ 
معلومات حول المزايدة: 300 عن كل نسخه 

للمستودع الواحد



)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.

تركيا- شركة تركية متخصصة في صناعة بسكويت يبحث عن 
وكالء مستوردين  

KLAS MACHINE INDUSTRY INCاالسم
تركيا الدولة

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

e-mailinfo@klasmakina.com
http://www.klasmakina.com/engالموقع

فرنسا- ألبان وأجبان 

SOGEBUL SASاالسم
فرنسا الدولة
POLIGNY CEDEX 39802 145 Route de Dole - BP ,22 العنوان
003384737820هاتف

e-mailcontact@sogebul.fr

تركيا- الطاقة الشمس��ية وأنظمة الطاق��ة المتجددة و معدات 
التوزيع بالمدن ومحطات المحوِّالت 

İSTANBUL RÜZGAR VE ALTERNATİF ENERJİاالسم

تركيا الدولة

ISTANBUL- Tepeören Mah. Istanbul Bulvarı ,Akfıratالعنوان
 TURKIYE

e-mailinfo@istanbulenergy.net
http://www.istanbulenergysolar.net/contact.phpالموقع

بولندا- مواد تغليف لمستحضرات التجميل واألدوية  

AREXIM PACKAGINGاالسم
بولندا الدولة
Warsaw, POLAND 919-01 ,440/133 .Wolczynska Str العنوان
004822226630931الهاتف
http://areximpackaging.comالموقع

اسبانيا- مخيمات عائلية 

CAMPING PLAYA CAMBRILS DON CAMILOاالسم
إسبانيا الدولة
Cambrils Catalunya )Spain 43850 .2 ,Av .Oleastrum( العنوان
e-mailinfo@playacambrils.com
http://www.playacambrils.comالموقع

المواد الغذائية من ايطالية 

BURANI INTERFOOD SRLاالسم
ايطاليةالدولة

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

00390522351501الهاتف
00390522351502الفاكس
http://www.buraniinterfood.itالموقع

النمسا- إنتاج وتوزيع أجهزة الرش الثابتة ومواد الرش وتجهيزات 
الحماية من رذاذ الرش والكمبريسورات واالكسسوارات 

RUBY GMBH SANDSTRAHL- UND االسم
DRUCKLUFTTECHNIK

النمسا الدولة
Niclas-Strobl-Weg 10العنوان
e-mailruby@ruby.at
http://www.ruby.at/index.htmlالموقع

لالستخدام  والمخلقة  االصطناعية  األلياف  من  أقمشة  ايطاليا- 
التقني والصناعي  

BALLESIO F.LLI SRLاالسم
ايطاليا الدولة
Torino 10145 Via Domodossola F.LLI SRL19 العنوان
e-mailinfo@ballesio.it
http://www.ballesio.comالموقع

بلجيكا- منتجات للتدري��ب الرياضي بالمدارس، وأدوات رياضية 
تقليدية )مثل كرة القدم أو األلعاب الرياضية(  

MEGAFORMاالسم
بلجيكاالدولة
EUPEN Belgium 1774700 ,Rue Haute العنوان
e-mailinfo@megaform.be
http://www.megaform.be/en-us/Default.htmlالموقع

الصين- الشركة )دوام (للتجارة والخدمات و مترجمين و تسهيل 
الخدمات للتجار وأنهاء المعامالت وشحن البضائع لجميع أنحاء 

العالم في الصين 

SBM - IRFI االسم
الصين - مدينة - قوانقزو العنوان
008613711719090الهاتف
00862083754675الفاكس
e-maildwam.gm@hotmail.com 

باكستان- شركة باكستانية تصدير جميع أنواع األرز و البسمتى 
- السكر - طحين و ترغب بالتعاون مع نظرائهم السعوديين

Karim Karobar Companyاالسم
Pakistanالدولة
Karim House, Opp City 15,16,19,20 :Head Office العنوان

 .Pakistan ,74200-Courts,Dandia Bazaar, Karachi
00922132733465الهاتف
009221327731815الفاكس
e-mailkkc@cyber.net.pk
http://www.karimkarobar.comالموقع

اسبانيا- األدوات الصحية  

Tres Comercial, S.A. االسم
اسبانيا الدولة
Zona Industrial Sector A( 26-16 ,Calle Penedès( العنوان

 )Vallirana )Barcelona 08759
0034936834004الهاتف
0034936835061الفاكس
infotres@tresgriferia.comالموقع

 wedding dress 2014 ايطاليا- فساتين زفاف

Atelier wedding dress Luisa Sposaاالسم
ايطاليا الدولة
Putignano 70017 44 Via G.ppe Pinto N العنوان
003904860727الهاتف
e-mailexport@luisasposa.it

ليتوانيا- اثاث مكتبي 

VENTA LT, JSCاالسم
Lithuaniaالدولة
Šiauliai, Lithuania 76160-LT,69 Basanavičiausالعنوان
0037141440963الهاتف
0037041544003الفاكس
info@venta.ltالموقع

اس��بانيا- توربين��ات هيدروليكية م��واد عزل ح��راري، مواد عزل 
صوتي  

DURO FELGUERA SERVICIOSاالسم

إسبانيا الدولة

Parque Científico Tecnológico - 90 ,Calle Ada Byron, العنوان
 GIJÓN - ASTURIAS 33203

info@fr.hbm.com الموقع

ايطاليا- تصميم وإنشاء وتركيب المنشآت الصناعية ولصناعات 
الحديد والصلب، أفران 

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

فرنسا- ألبان وأجبان 

SOGEBUL SASاالسم
فرنسا الدولة
POLIGNY CEDEX 39802 145 Route de Dole - BP ,22 العنوان
003384737820هاتف

e-mailcontact@sogebul.fr

الفرص التجارية االستثمارية
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المحاسبة و المراجعة فى الخليج
مجلس التعاون الخليج العربيةدار النشر

1435هـسنة النشر
قضايا اقتصاديةموضوع الكتاب

 Saudi Commerce AND ECONOMIC REVIEW
ASHARQIA CHAMBERدار النشر

2014م سنة النشر
New Vision for Saudi Agriculture موضوع الكتاب

Upbeat
Embassy of Phillipine Riyadhدار النشر

2014م سنة النشر
Phillipine Business Reportموضوع الكتاب

Indonesian Embassy Newsletter
Indonesian Embassy Riyadhدار النشر

2014م سنة النشر
Economic Newsموضوع الكتاب

 Saudi Economic Survey
Saudi Economic Surveyدار النشر

2014م سنة النشر
Saudi Tourism Sectorموضوع الكتاب

جريمة التحريض اإللكتروني المخلة بأمن الدولة 
 المكتبة الرقمية سمو نائب أمير منطقة القصيم دار النشر

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

جرائم الحواسيب - جرائم االنترنت - موضوع الكتاب
جرائم أمن الدولة

 A Business Guide to Saudi Arabia 2013
U.S Arabian Business Councilدار النشر

2013م سنة النشر
Basic fact of Saudi Arabiaموضوع الكتاب

 ) Upbeat ( philippine economy forecast
السفارة الفلبينيةدار النشر

1435هـسنة النشر
نشرة األخبار اقتصادية تصدر من وزارة التجارة موضوع الكتاب

و االستثمار وتوزع من قبل سفارة الفلبين

نشــاطات الهيئــة و انجازاتهــا للعــام المالــي 1433/1434هـــ 
هيئة تنظيم الكهرباء و االنتاج المزدوج دار النشر

1434هـسنة النشر
التقريــر الســنوي / هيئــة تنظيــم الكهرباء و موضوع الكتاب

االنتاج المزدوج 

جديد مكتبة مركز المعلومات
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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

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. 

26-28 مايو 2014
الكويت )المقر الدائم للمنظمات 

العربية(

Fair organizer
conference@redsoft.org

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

مركز عمان الدولي للمعارض مسقط3-5 يونيو 2014النقل والخدمات اللوجستيةمعرض النقل والخدمات اللوجستية 2014

العمانية للمعارض والتجارة الدولية
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

oiecoman@omantel.net.om
 1=http://www.omanexhibitions.com/arb/aboutoiec.asp?lid

معرض الطاقة اللبناني 2014
معرض الطاقة, من أقسام اإلنارة، واإللكتروميكانيك، والغاز، والتدفئة 

والتهوية والتبريد، والموّلدات، والكهرباء. وتقنية المياه واإلنارة والتكييف
بيروت3-6 يونيو 2014

العمانية للمعارض والتجارة الدولية
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

beirutboat@ifpexpo.com
http://www.energy-lebanon.com

)نحن نهتم ( »موبايلي« توفد موظفيها الفائزين 
في فعاليات

3http://www.mobily.com.sa-4 يونيو 2014

منتدى الفرص االستثمارية بقطاع التعدين 
 Mining Investment بالمدينة المنورة لعام
Opportunities Forum- Al Madina Al-

2014 Munawarah

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, إلحاطة 

بالقوانين واللوائح التي تنظم قطاع التعدين في اإلقليم لتسهيل عملية 
اتخاذ القرار المعززة الجتماع بأصحاب المصالح الذين يتطلعون إلى اختيار 
شركاء بهدف تعزيز مبادراتهم التعدينية في المجاالت الرئيسية للتمويل 

والتقنية الطالع على أحدث التقنيات واألساليب واالستراتيجيات التي يمكنها 
تحسين الكفاءة، السالمة، األمان واألهداف القابلة للتحقيق المتعلقة بالجهود 

التعدينية. 

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

المملكة العربية السعودية

Fair organizer
iqpc@snttadubai.com

http://www.almadinamining.com/en

 AUTOMECHANIKA MIDDLE EAST
 معرض أوتوميكانيكا 2014 

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

الدولي للمؤتمرات والمعارض

Fair organizer
automechanika@uae.messefrankfurt.com

http://www.automechanikadubai.com

الملتقى االقتصادي العربي األلماني السابع عشر
تشارك العديد من الشركات األلمانية في خطط تنويع وتطوير االقتصاد في 

الدول العربية بشكل فعّال، وتسعى بدورها لتعزيز آواصر التعاون مع الشركات 
العربية وعقد عالقات اقتصادية مستدامة وطويلة المدى.

4-6 يونيو 2014
ألمانيا

فندق الريتز كارلتون في برلين

Fair organizer
GHORFA@GHORFA.DE

http://www.ghorfa.de

المعرض الدولي السابع والعشرين أللبسة األطفال 
والرضع الجاهزة واكسسواراتها

 ISTANBUL KIDS FASHION 

كل ما يلزم األطفال والرضع من مالبس جاهزة، مالبس داخلية وغيرها من 
مستلزمات األطفال والرضع.

5-8 يونيو 2014

اسطنبول على مركز معارض 
 EMEKLİ SUBAY اسطنبول
 2:BLOK KAT.1 EVLERİ

 ESENTEPE - 80280 6:D
 İSTANBUL

 TİCARET A.Ş UBM | ICC FUAR ORGANİZASYON 
http://www.istanbulkidsfashion.com

info@istanbulkidsfashion.com

معرض االضاءة الدولي في كوانزو
عروض متنوعة من مختلف مصانع الصين, تخصص االضاءة ولألجهزة 

الكهربائية واإللكترونية المنزلية أجهزة اإلنارة الشمسية وغيرها من منتجات 
الطاقة الشمسية

9-13 يونيو 2014
 Unit A جمهورية الصين الشعبية

 161 .Center Plaza, No ,2001
Tianhe, District Linhexi Road

10times.com/guangzhou-international-lighting//:http

معرض العائلة
األثاث •الكماليات المنزلية •الهدايا •مستلزمات المطابخ •كماليات األثاث 

المنزلي الخارجي •اإللكترونيات •كماليات اإلنارة •اللوحات ، الصور ، اإلطارات 
الصور. 

16-28 يونيو 2014
معرض الكويت الدولي لصفاة 

13007 - الكويت
info@kif.net

http://www.kif.net

المعرض األفريقي الدولي للتعبئة والتغليف 
 AFRO وتكنولوجيا التصنيع الغذائي

2014 PACKAGING
19-21 يونيو 2014إنتاج الصناعات الغذائية وماكينات التعبئة والتغليف

جمهورية مصر العربية
مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات 

والمعارض بمدينة نصر

info@afropacking.com
http://www.afropackaging.com

معرض الرياض الدولي ستقام الدورة الخامسة 
بمدينة الرياض

 1. التعريف بفرص االستثمار والتجارة التي يقدمها االقتصاد السعودي 
للمستثمرين األجانب داخل المملكة والمصدرين إليها.

 2. رفع مستوى التبادل االقتصادي بين المملكة والدول المشاركة لتعزيز حجم 
التبادل التجاري إلى المستوى المأمول في هذه الفترة .

 3. فتح أسواق جديدة داخل المملكة لعدد من المنتجات والصناعات التي 
تحتاجها المملكة في المرحلة القادمة.

 4. الترويج لخدمات و صناعات و منتجات الدول المشاركة في المعرض تنوعا 
لمصادر السوق السعودي ودعما للمستهلك.

 5. تعميق أواصر التعاون الدولي في شتى المجاالت وتعزيز وتقريب وجهات 
النظر بين المصدر والمستورد من خالل اللقاءات المباشرة بينهم داخل 

المعرض . 

23-25 يونيو 2014
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض
المملكة العربية السعودية

info@alagat.com.sa
http://www.alagat.com.sa

الملتقى العربي االول لتطوير أداء التجارة في 
الدول العربية

http://www.gscjo.comاألردن24-26 يونيو 2014

الصين- المعرض السياحي في مدينة بكين
 )BITE( Beijing International Tourism Expo

2014
27-29 يونيو 2014السياحة والسفر

CHINA جمهورية الصين الشعبية
بكين

home.html/16/http://www.bitechina.com.cn/en/page
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