
 Exhibitions and Trade Fairs Schedule  June - july. 2012 - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية خالل شهر يونيو يوليو 2012م
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

المعرض الصيني الدولي لألثاث واألعمال 
الخشبية فى الصين

األثاث والمفروشات والديكورات الداخلية 
واإلضاءة 

6. يونيو 2012 
 8. يونيو 2012 

جمهورية الصين الشعبية 
معارض داليان الدولية

 FAIR ORGANIZER
HTTP://WWW.SINOEXHIBITION.COM

معرض الديكور والتصميم الداخلي في اليابان
األث��اث والمفروش��ات والديك��ورات الداخلي��ة 

واإلضاءة 
 6- 8 يونيو 2012م

 اليابان
 شركة »ميساجو معرض

فرانكفورت

 FAIR ORGANIZER
81332628441

HTTP://WWW.INTERIOR-LIFESTYLE.COM
 معرض جدة الدولي لتطوير المدن واالستثمار

العقاري
جدة  10- 16 يونيو 2012مالعقارات واإلسكان 

 FAIR ORGANIZER
HTTP://WWW.CITYSCAPEJEDDAH.COM

 الملتقى االقتصادي العربي األلماني الخامس
عشر -13 15 يونيو 2012 فى برلين

مشاريع البنية التحتية , واإلنشاءات , الخدمات 
المالية , الصناعات البتروكيماوية , االتصاالت 

, تكنولوجيا المعلومات , المنشآت العائلية 
الطاقة 

ألمانيا - برلين 13- 15 يونيو 2012م
 FAIR ORGANIZER

EVENTS@GHORFA.DE
HTTP://WWW.GHORFA.DE

 مركز دبي التجاري العالمياإلمارات العربية المتحدة  21- 23 يونيو 2012مسوق العقارات الهندية معرض العقارات الهندية 2012

 المعرض الدولي للتجارة الخارجية للمعدات
الطبية الدولية

السنغال  5- 8 يولي��و  2012مالمعدات الطبية 
 TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT

 COUNCIL
مؤتمر و معرض بترول الخليج

GULF PETROLEUM CONFERENCE 
AND EXHIBITION

البترول و البتروكيماويات 
30. يناير 2012 

1. ديسمبر 2012 
الكويت 

 GPEC
INFO@GULFPET.COM

HTTP://WWW.GULFPET.COM
لإلطالع على مزيد من المعلومات حول 

المعارض يمكنكم زيارة مركز المعلومات 
ودراسات االقتصادية 

مجلس الغرف السعودية15 - 17 مايو 2012م
مركز دبي التجاري العالمي 

info@dwtc.com

المعرض السعودي للمجوهرات
 THE 6TH SAUDI INT'L JEWELRY, 

WATCHES – SAUDI JEWATCH 
شركة معارض الظهران الدولية للمعارضالمملكة العربية السعودية 23 - 25 مايو 2012مصناعة المجوهرات والساعات 

الكتب معرض سنغافورة الدولي للكتاب
25. مايو 2012 
 3. يونيو 2012 

SINGAPORE
 536196 TIMES 

CENTRE 

 FAIR ORGANIZER
 WWW.BOOKFAIR.COM.SG/LNDEX.HTM
HTTP://WWW.TIMESDIRECTORIES.COM

آالت صناعية والسلع الصناعية األساسية المعرض الدولي لآلالت والمعدات فى اسبانيا
28. مايو 2012 
2. يونيو 2012 

بيلباو - اسبانيا  
 FAIR ORGANIZER

HTTP://WWW.BILBAOEXHIBITIONCENTRE.COM

2 - 10 يونيو 2012مسيارات وشاحنات وقطع غيارالمعرض الدولي للسيارات فى ألمانيا
ألمانيا 

معرض اليبزغ
 FAIR ORGANIZER

HTTP://WWW.LEIPZIGER-MESSE.DE
معرض ومؤتمر الشرق األوسط لبناء وتحديث 
المستشفيات 2012)الرعاية الصحية والطبية 

والعلمية(
 HOSPITAL BUILD & UPGRADE AND

HEALTHSCAPE

التقنيات في تصميم المستشفيات، و مجال 
التخطيط والتصميم والتشييد، والعمليات 

والتوريد وإدارة وتحديث المستشفيات. 
4 - 6 يوني��و 2012م

اإلمارات العربية المتحدة
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 

والمعارض
مركز دبي التجاري العالمي 

معرض أمريكا الدولي للكتاب 
BOOK EXPO AMERICA

التقنيات في تصميم المستشفيات، و مجال 
التخطيط والتصميم والتشييد، والعمليات 

والتوريد وإدارة وتحديث المستشفيات. 
5 - 7 يوني��و 2012م

الواليات المتحدة األمريكية 
نيويورك

 FAIR ORGANIZER
TELTAYEB@SACM.ORG

HTTP://WWW.BOOKEXPOAMERICA.COM

المعرض الدولي للطاقة و الصناعة
 THE TUZLA INTERNATIONAL FAIR -

ENERGY, INDUSTRY

التقنيات في تصميم المستشفيات، و مجال 
التخطيط والتصميم والتشييد، والعمليات 

والتوريد وإدارة وتحديث المستشفيات. 
5 - 6 يوني��و 2012م

مدينة توزال 
 البوسنة و الهرسك 

 TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT
 COUNCIL

TUZLANSKI.SAJAM@BIH.NET.BA
TUZLANSKISAJAM.BA/BH/KONTAKT

معرض الثروة الحيوانية والداجنة في مصر
)Agrena 2012(

القاهرة28 - 30 يونيو 2012مالثروة الحيوانية والدواجن

شركة كروز لتنظيم المعرض 87 شارع العالمين - الصحفيين 
- المهندسين - الجيزة

هاتف وفاكس : 0020233038994
info@agrena.net

األستاذ خالد عبدالمنعم  - األستاذ محمد الصوفي

 intrade malaysia 2012
GROWTH

معرض ماليزيا التجاري الدولي  

المنتجات المعدات الزراعية السيارات وقطع 
غيار السيارات التكنولوجيا الحيوية مواد البناء 
المواد الكيميائية منتجات التجميل العشبية 
المنتجات الكهربائية وااللكترونية األغذية 
و المشروبات األثاث الهدايا و القرطاسية 
منتجات الحرف اليدوية احتياجات األسرة 
المعيشية الزينة الداخلية والديكور..إلخ

27 - 29 نوفمبر 2012م
بمنارة ماتريد بكوااللمبور 

- ماليزيا 

 MATRADE)Malaysia External Trade Development Corporation

 Trade Commissioner Consulate General of Malaysia Commercial 

 Section )MATRADE( 14th Floor, Saudi Business Centre Madina

Road P.O Box 20802 Jeddah 21465, Saudi Arabia

jeddah@matrade.gov.my

http://www.intrademalaysia.com

  

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية بالتعاون مع إدارة التسويق
العدد الرابع والثالثون - رجــب 1433هـ  الموافق يونيو - يوليو 2012 م

مركـز  مكتبـة 

المعــلومـات 

ـــات  ـــدراس وال

االقــتــصــاديــة

المناقصـــات 

ــدات  ــزاي ــم وال

الــحــكــومــيــة

الـــمـــعـــارض 

الـــمـــحـــلـــيـــة 

والــــدولــــيــــة

ــــــرص  ــــــف ال

ـــة  ـــاري ـــج ـــت ال

واالستثمارية

الــتــصــفــيــات 

والتخفيضات

34
يونيو - يوليو  2012 م

رجـــب 1433هـ

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

23-06-2012مغرفة القصيم4 أيامدورة تطوير العمل اإلداري بالمؤسسات

22-09-2012مغرفة القصيم4 أيامدورة الكتابة اإلدارية وإعداد التقارير

دورة أصول البروتوكول وفن األتكيت لرجل 
المراسم في العالقات العامة

27-10-2012م غرفة القصيم5 أيام 

التصفيات والتخفيضات

الدورات 
التدريبية

لإعالناتكم ورعاياتكم 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

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
مفروشات وسجاد1433/08/0345 حتى501433/06/18 إلى15شركة مجموعة القفاري للسجاد

عود وعطورات081433/0245 حتى501433/06/18 إلى25الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية
مالبس جاهزه1433/07/1930 حتى501433/06/19 إلى15البطاقة الحمراء فرع شركة البطاقة جزيرة سماء لالزياء

مالبس واكسسوارات1433/07/1530 حتى701433/06/15 إلى30شركة الحكير
مالبس واكسسوارات1433/07/1530 حتى701433/06/15 إلى30شركة توايال للتجارة

مالبس وستائر واقمشة1433/08/0845 حتى801433/06/23 إلى33مجموعة الجديعي للتجارة

 مالبس اطفال1433/08/1145 حتى501433/06/27 إلى20شركة دار البندر العالمية للتجارة
واكسسوارات

مالبس جاهزه1433/08/1545 حتى501433/07/01 إلى20مؤسسة نفيسه جمل الكاف للتجارة المالبس
مالبس واكسسوارات1433/08/2345 حتى601433/07/08 إلى30شركة ماف السعودية لالزياء
مالبس جاهزه1433/08/2330 حتى701433/07/23 إلى30شركة انوال المتحدة للتجارة

مالبس جاهزه1433/08/1645 حتى401433/07/02 إلى15مؤسسة زهور المدينة للتجارة
تجارة المفروشات1433/08/1745 حتى341433/07/03 إلى15شركة السريع التجارية لالرضيات والمفروشات

وردنا قائمة بالمعارض الدولية التي ستقام في جمهورية مصر العربية للنصف الثاني لعام 2012م 
ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات والدراسات بغرفة القصيم

0594379282 للحجز 
واالستفسار



مشروع إنش��اء غرف قياس التدفق وملحقاتها 
لشبكات المياه بمدينة بريدة 

جه��ة المناقص��ة: ف��رع وزارة المياه والكهرب��اء بمنطقة 
القصيم    

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/14 ه�      

موعد فتح العطاءات: 1433/07/15 ه�

مش��روع تنفيذ ش��بكات مياة بمنطق��ة القصيم-
مرحلة ثامنة

جه��ة المناقص��ة: ف��رع وزارة المياه والكهرب��اء بمنطقة 
القصيم       

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/13 ه� 

موعد فتح العطاءات: 1433/07/14 ه�    

توريد وتركيب عدادات قياس التدفق  
جه��ة المناقص��ة: ف��رع وزارة المياه والكهرب��اء بمنطقة 

القصيم       
قيمة النسخة: 200 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/13 ه�      
موعد فتح العطاءات: 1433/07/14 ه�     

توزي��ع مياه الش��رب للمواقع ش��مال القصيم 
بواسطة الناقالت 

جه��ة المناقص��ة: ف��رع وزارة المياه والكهرب��اء بمنطقة 
القصيم       

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/22 ه�      

موعد فتح العطاءات: 1433/07/23 ه�   

درء إخط��ار الس��يول وتصري��ف مي��اه اإلمطار 
بالرس رقم 3 

جهة المناقصة: بلدية الرس       
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/7/22ه�      
موعد فتح العطاءات: 1433/7/23ه�    

إنشاء سوق ماشية و األعالف 
جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء       

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/27 ه�      

موعد فتح العطاءات: 1433/07/28 ه�     

إنشاء مطمر للنفايات  
جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء       

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/27 ه� 

موعد فتح العطاءات: 1433/07/28 ه�     

مكــتــبــة مركز المعلومات 
والدراسات اإلقتصادية

 جريدة أم القرى   
شركة االسمنت السعوديةدار النشر
1433ه�سنة النشر
الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية موضوع الكتاب

االقتصاد الكويتي   
غرفة تجارة و صناعة الكويت دار النشر
2012م  سنة النشر
خمسون عاما من العطاء موضوع الكتاب

الزكاة و الدخل   
مصلحة الزكاة و الدخل دار النشر
ربع الثاني 1433ه� سنة النشر
دور الزكاة في اإلصالح االقتصادي و االجتماعي موضوع الكتاب

الحج و العمرة
وزارة الحج دار النشر
1433 ه� سنة النشر
الحج في ذاكرة الرحالة و المؤرخين موضوع الكتاب

خطوة ) العد الثاني(خطوة نحو التنمية االستدامة   
جمعية ماجد بن عبدا لعزيز للتنمية و الخدماتدار النشر
2012مسنة النشر
كرة واحدة : الصيد الجائر يهدد الحياة الفطرية موضوع الكتاب

  SAUDI ARAMCO WORLD
هيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج دار النشر
 1432ه�سنة النشر
أهم مؤشرات صناعة الكهرباء في المملكة موضوع الكتاب

دراسات مشاريع في قطاع السياحي 
ARAMCO دار النشر
2012 مسنة النشر
SEDDS FOR HIGH ASIA موضوع الكتاب

تقرير االستدامة السنوي 1432ه� 
جمعية ماجد بن عبدا لعزيز للتنمية و دار النشر

الخدمات االجتماعية 
 1432ه�سنة النشر
التقرير السنوي 1432 موضوع الكتاب

 ورد إلى الغرفة التقرير السنوي 2011 ) غرفة الشرقية ( 
غرفة الشرقية دار النشر
 2012 مسنة النشر
التقرير السنوي 2011 موضوع الكتاب

مجلة تداول 
شركة السوق المالية. السعودية دار النشر
2012م سنة النشر
استراتجيات السوق المال موضوع الكتاب

دليل فرص االستثمار الصناعي 
 بوابة جدة االقتصاديةدار النشر
 1432ه�سنة النشر
 ملخص الدراسات فرص االستثماريةموضوع الكتاب

جديد المكتبة

)تأمل غرفة تجارة بمنطقة 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.

المناقصات الحكومية
منافسة أعمال النظافة بمجلس التدريب التقني 

بمنطقة الرياض لعدد )15( وحدة تدريبية   
جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية - المناقصات 

مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني     
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/12 ه�    
موعد فتح العطاءات: 1433/07/13 ه�    

منافسة أعمال النظافة بمجالس التدريب التقني 
الش��رقية،القصيم،حائل  والمهن��ي بمناط��ق 

لعدد )15( وحدة تدريبية 
جهة المناقص��ة: إدارة المش��تريات المركزي��ة - المناقصات 

مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني     
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/14 ه�    
موعد فتح العطاءات: 1433/07/15 ه�    

سفلتة قرى بريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم      

قيمة النسخة: 4000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/15 ه� 

موعد فتح المظاريف: 1433/07/16 ه� 

صيان��ة وتش��غيل ش��بكات ومواق��ع تجمعات 
السيول ببريدة  

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/19 ه�      
موعد فتح المظاريف: 1433/07/20 ه�      

تنفيذ و تأهيل وسائل التهدئة ببريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم     

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/19 ه�    

موعد فتح العطاءات: 1433/07/20 ه�  

درء إخط��ار الس��يول وتصري��ف مي��اه األمطار 
بالرس 

جهة المناقصة: بلدية الرس      
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/7/13ه�     
موعد فتح العطاءات: 1433/7/14ه�    

نق��ل المياه لخزان��ات التوزيع بال��درع العربي 
شمال القصيم بواسطة الناقالت  

جه��ة المناقص��ة: ف��رع وزارة المياه والكهرب��اء بمنطقة 
القصيم      

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/22 ه�     

موعد فتح العطاءات: 1433/07/23ه�   

أنشاء كراج و مستودعات
جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء        

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/21 ه�       

موعد فتح العطاءات: 1433/07/22 ه�    

ترميم الديرة القديمة  
جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء   

قيمة النسخة: 3500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/21 ه�       

موعد فتح العطاءات: 1433/07/22 ه�  

حفر آبار لري المزروعات   
جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء      

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/19 ه�        

موعد فتح العطاءات: 1433/07/20 ه�      

درء إخط��ار الس��يول وتصري��ف مي��اه اإلمطار 
بالرس رقم 5

جهة المناقصة: بلدية الرس         
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/22 ه�        
موعد فتح العطاءات: 1433/07/23 ه�     

درء إخط��ار الس��يول وتصري��ف مي��اه األمطار 
بالرس 4

جهة المناقصة: بلدية الرس        
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/22 ه�       
موعد فتح العطاءات: 1433/07/23  ه�     

إنشاء أسواق تجارية 
جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء       

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/27 ه� 

موعد فتح العطاءات: 1433/07/28 ه�    

مشروع تنفيذ خزانات عالية بسعة 750م3 في 
مناطق متفرقة بمنطقة القصيم 

جه��ة المناقص��ة: ف��رع وزارة المياه والكهرب��اء بمنطقة 
القصيم        

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/26 ه�  

موعد فتح العطاءات: 1433/07/27 ه�    

شركة برازيلية تعمل بمجال األخشاب ترغب بالتعاون مع شركات  سعودية 

INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA االسم

 BRASIL - البرازيلالعنوان

e-mail SC@SUDATI.COM.BR

http://www.sudati.com.brالموقع

األبواب والشبابيك من الصين  

CILI WINDOWS AND DOORS االسم

الصين العنوان

العنوان
 ROOM 1803, NO.6 APARTMENT OF QIANHE HOME,

 NO.108 EAST ROAD OF NORTH SIHUAN, CHAO
 YANG DISTRICT,BEIJING,CHINA

+86-010-84831952الهاتف
84831952-010-86+

 84831951الفاكس

e-mail info@ciliwood.com

http://www.ciliwood.comالموقع

مجال الشبكات والتمديدات االلكترونية وغرف الخوادم   

ELECTRO METAL PRESSINGS THE COMPANY االسم

سريالنكا - كوااللمبورالعنوان

+94 11 275 1900الهاتف
1900 275 11 94+      

 +94 11 444 2497الفاكس

e-mail SALES@EMP.LK

HTTP://WWW.EMP.LKالموقع

 NAPPIES AND WIPES ،صناعة حفاضات األطفال والرعاية النسائية

ONTEX COMPANY االسم

تركيا  - اسطنبول العنوان

+90 212 4110900الهاتف
4110900 212 90+      

 31 20 6245079الفاكس

e-mailHAITHAM.OWAID@ONTEXGLOBAL.COM 

HTTP://WWW.ONTEXGLOBAL.COMالموقع

تجارة خضروات وفاكهه معلبة  

شركة كنوز الشرق KENOOZ EL SHAREK CO االسم

مصر - القاهرةالعنوان

)Ext)102    26210579 2 0020  -  26210579 2 0020الهاتف

 26210579 2 0020الفاكس

e-mailHANYSALAMA@KENOOZELSHAREK.COM 

HTTP://WWW.KENOOZELSHAREK.COMالموقع

تجهيز مصانع ومعاجين تثبي��ت زجاج , صناعة أواني منزلية من زجاج أو صيني 
أو فخار أو بالستيك , تجارة أواني منزلية من صيني أو خزف أو زجاج أو بالستيك 

ACTIA – POLSKA POLAND االسم

 بولندا العنوان

 48601186610الهاتف

 48227263591الفاكس

e-mail P.BUDZISZEWSKI@ACTIAPOLSKA.PL

HTTP://WWW.ACTIA.COMالموقع

من بولندا / صناعة مشروبات وعصير بكافة أنواعه  

 XL ENERGY DRINKاالسم

  ,UL. NIEGOLEWSKIEGO 1701-570 WARSAWالعنوان
POLAND  - بولندا

39 53 433 22 48               39 53 433 22 48الهاتف

 39 75 839 22 48+الفاكس

e-mail BK@XL-ENERGY.COM

HTTP://WWW.XL-ENERGY.COMالموقع

تجارة األدوات والمعدات الكهربائية 

JENKA MAKINE METAL االسم

تركيا  - اسطنبولالعنوان

      00902662464199               00902662464199الهاتف

 00902662464175الفاكس

e-mail JENKA@JENKA.COM.TR

HTTP://WWW.JENKA.COM.TR الموقع

رز من تايالند  

 UMMAH-RICEاالسم

تايالند  - بنكاكالعنوان

e-mailUMMAH-RICE@HOTMAIL.COM 

 LATITUDE MACHINERY CORP إنتاج وتجارة مكائن الطباعة

 Ermet Ltdاالسم

تايوان - تايبيةالعنوان

1099 477 3 886               1099 477 3 886الهاتف

 0088634970101الفاكس

e-mailSALES@LMC.COM.TW 

HTTP://WWW.LMC.COM.TWالموقع

البرتغ��ال / تجارة أجه��زة إضاءة - مصابي��ح منضدية , تج��ارة عدادات 
كهرب��اء ، أجهزة إض��اءة اتوماتيكية للطرق ، في��ش ومفاتيح كهربائية 
ومنظم��ات طاق��ة كهربائي��ة , تج��ارة األدوات الكهربائي��ة , صناع��ة 

المصابيح الكهربائية 

 INDELAGUEاالسم

البرتغال - AGUEDAالعنوان

e-mailDIR@.INDELAGUE.COM 

HTTP://WWW.INDELAGUE.COMالموقع

من كن��دا / تجارة مكائن ومع��دات ولوازم صناعة مش��روبات وعصير , 
تأس��يس وإدارة وصيانة مش��اريع إنتاج وتعبئة مياه , نقل مش��روبات , 

أعمال المسح واالستشارات لمشاريع إنتاج مياه معدنية 

 WATERWORKS TECHNOLOGIES INCاالسم

كندا - CALGARY, ALBERTAالدولة

)403( 289 - 3198 الهاتف

)403( 289 - 3198 الفاكس

e-mailANTOINE.SUSINI@WATERWORKS.CA 

WWW.CRYOTEC.DEالموقع

STEMAC من البرازيل , والمتخصصة في المولدات الكهربائية    

 STEMACاالسم

  MATRIZ -   البرازيلالعنوان

2131.3800 )51( 55+               2131.3800 )51( 55+الهاتف

 3801 2131 51 55 +الفاكس

e-mailPORTOALEGRE@STEMAC.COM.BR 

HTTP://WWW.STEMAC.COM.BRالموقع

إنتاج المواد الخشبية من اسبانيا 

 BIOCAZORLA, S.Lاالسم
اسبانيا - بارسلوناالعنوان
      0034950873772               0034950873772الهاتف
 0034953724159الفاكس
e-mailboard@wafios.de 
HTTP://WWW.BLESBIOCAZORLA.COMالموقع

الفرص االستثمارية
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