
س��فلتة الحفريات الناتجة عن صيانة ش��بكات 
المياه الطارئة ببريده  

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

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/9/3 ه�     

موعد فتح العطاءات: 1433/9/4ه�   

عقد تش��غيل وصيان��ة محطة تنقي��ة المياه 
الثالثة ومستلزماته - البدائع  

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

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23 ه�      

موعد فتح العطاءات: 1433/10/24 ه�

عقد تش��غيل وصيانة محطة تنقية المياه الرابعة 
ومستلزماتها -رياض الخبراء

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

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23 ه� 

موعد فتح العطاءات: 1433/10/24 ه�    

إنشاء إس��كان للمدربين والمتدربين للمعهد 
السعودي التقني لتربية الدواجن بالقصيم   

جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية - المناقصات 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1 ه�      

موعد فتح العطاءات: 1433/11/12 ه�     

توريد وتركيب محطات توليد طاقة كهربائية 
ألبار وبع��ض محطات تنقية المي��اه بمنطقة 

القصيم - م2  
جه��ة المناقص��ة: ف��رع وزارة المياه والكهرب��اء بمنطقة 

القصيم        
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/24 ه�      
موعد فتح العطاءات: 1433/10/25 ه�   

اس��تكمال إنش��اء المعهد الصناع��ي الثانوي 
بالمجمعة  

جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية - المناقصات 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني        

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23ه�      

موعد فتح العطاءات: 1433/10/24ه�    

مكــتــبــة مركز المعلومات 
والدراسات اإلقتصادية

 التقرير االحصائى للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية دار النشر
1432ه�سنة النشر
التقرير االحصائى1432ه� موضوع الكتاب

   SINGAPORE MARIEN OFFSHORE OIL&GAS
SINGAPORE INFORMATION SERVICES pte Ltd دار النشر

2012م  سنة النشر
دليل صناعة السفن الغاز و النفط موضوع الكتاب

    SINGAPORE A.R.C.D
SINGAPORE INFORMATION SERVICES pte Ltd دار النشر

2012م  سنة النشر
دليل العقارى  موضوع الكتاب

SINGAPORE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
SINGAPORE INFORMATION SERVICES pte Ltd دار النشر

2012مسنة النشر
دليل الصناعى موضوع الكتاب

    SINGPORE EXPORTER
SINGAPORE INFORMATION SERVICES pte Ltd دار النشر

2012مسنة النشر
دليل التجارى GLOBAL YELLOW PAGES موضوع الكتاب

 SINGAPORE MIDDLE EAST CONNECTIONS
اتصاالت الشرق األوسط  

SINGAPORE INFORMATION SERVICES pte Ltd دار النشر

2012مسنة النشر
دليل التجارى GLOBAL YELLOW PAGES موضوع الكتاب

التقرير ) لجنة اصدقاء بنوك الدم ( 
لجنة اصدقاء بنوك الدم بمنطقة القصيم دار النشر
1433ه� سنة النشر
التقرير موضوع الكتاب

الرقم القياسى لتكلفة المعيشة 
وزارة االقتصاد و التخطيط  دار النشر
مارس 2012 مسنة النشر
احصاءات االسعار و االرقام القياسية  موضوع الكتاب

 سيدة األعمال 
غرفة ابها دار النشر
 2012 مسنة النشر
مجلة اقتصادية اجتماعية ثقافية موضوع الكتاب

المنظمة العربية للتنمية االداراية 
المقر الرئيسى / القاهرة دار النشر
2011م سنة النشر
التقرير السنوى 2011 موضوع الكتاب

مهرجان بريدة الترويجى 33  
 بوابة جدة االقتصاديةدار النشر
 1432ه�سنة النشر
خطة مهرجان بريدة الترويجى33 ) بريدة 33 وناسة( موضوع 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
س��فلتة الحفريات الناتجة عن صيانة ش��بكات 

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

القصيم      
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/9/3ه�     
موعد فتح العطاءات: 1433/9/4 ه�    

تش��غيل وصيان��ة ش��بكات المي��اه والصرف 
الصحي ومحطة معالج��ة مياه الصرف الصحي 

بمحافظة عنيزة 
جهة المناقصة: فرع وزارة المياه والكهرباء بمنطقة القصيم      

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/9/3 ه�    

موعد فتح العطاءات: 1433/9/4 ه�    

مش��روع عقد تنفي��ذ توصي��ات منزليه مياه 
ش��رب متفرقة بمحافظات البكيري��ة والبدائع 

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

القصيم       
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/9/3 ه� 
موعد فتح المظاريف: 1433/9/4 ه� 

سقيا محافظة االسياح  
جه��ة المناقص��ة: ف��رع وزارة المياه والكهرب��اء بمنطقة 

القصيم    
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/9/10ه�       
موعد فتح المظاريف: 1433/9/11ه�       

إنش��اء ش��بكات مياه الش��رب متفرقة بمدينة 
بريده 

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

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/17 ه�    

موعد فتح العطاءات: 1433/10/18 ه�  

تش��غيل وصيان��ة ش��بكات المي��اه والصرف 
الصحي ومحطة معالج��ة مياه الصرف الصحي 

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

القصيم       
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/9/3ه�     
موعد فتح العطاءات: 1433/9/4ه�    

نظافة المعهد الصناعي الثانوي ببلقرن  
جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية - المناقصات  

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني        
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/21 ه�      
موعد فتح العطاءات: 1433/10/22 ه�     

مشروع إنش��اء ش��بكات صرف صحي بمناطق 
متفرقة بمدينة بريده -مرحلة ثانية  

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

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15 ه� 

موعد فتح العطاءات: 1433/10/16 ه�     

إنشاء مباني المرحلة الثانية بالمعهد الصناعي 
الثانوي بالمندق 

جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية - المناقصات  
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني         

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/16 ه�       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/17 ه�    

إنشاء إسكان معهد إعداد المدربات بالرياض   
جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية - المناقصات  

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني    
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/28 ه�       
موعد فتح العطاءات: 1433/10/29 ه�  

تش��غيل وصيان��ة ش��بكات المي��اه والصرف 
الصحي ومحطة معالج��ة مياه الصرف الصحي 

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

القصيم       
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/9/3 ه�        
موعد فتح العطاءات: 1433/9/4 ه�      

تش��غيل الحراس��ات األمنية لوحدات مجالس 
التدري��ب التقن��ي والمهني بحائ��ل والحدود 

الشمالية وتبوك والجوف لعدد )12( وحدة 
جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية - المناقصات  

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني          
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/08/20ه�         
موعد فتح العطاءات: 1433/08/21ه�     

العود العطورات العربية الخالصات العطرية الصافية العطورات الشرقية
  Mukhallat(mixed) and Oriental Perfumes producer Pure Essential

مصنع ماجد مظفر عطرجي للعطور ومستحضرات التجميل االسم

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمةالعنوان

 0096625671717الهاتف

 0096625671717الفاكس

تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية  

Uzman Cosmetic االسم

تركيا  الدولة

/Sekerpinar Mh. Ozbek Sk. No:4 Cayirova/KOCAELIالعنوان
 TURKEY

 00902626580399الهاتف

 00902626580320الفاكس

e-mail info@uzmancosmetic.com

http://www.uzmancosmetic.com الموقع

أدوات تعمل بالهواء المضغوط    

BESTAR االسم

الصين  الدولة

F., XingYe Building, No. 901 Bai Zhang East Road,/17 العنوان
Ningbo 315040 China

 008657487886792الهاتف

 008657487882882الفاكس

e-mail BESTAR3@MAIL.NBPTT.ZJ.CN

صناعة اسمدة كيماوية , صناعة اسمدة عضوية 

Organic and Chemical Fertilizers, fish food االسم

تركيا  - اسطنبول العنوان

 00902324363713الهاتف

 00902324362021الفاكس

e-mailsevim.gungorurler@camli.com.tr 

http://www.camli.com.trالموقع

مكيفات بالغاز   

Broad Air Conditioning االسم

الصين  - Shanghaiالعنوان

 008673184086266الهاتف

 008673184086387الفاكس

e-mailinternational@broad.net 

http://www.broad.comالموقع

الوالي��ات المتحدة األمريكية - المنتجات الباردة والمثلجة الصحية والخالية من 
السكر - نظام الفرنشايز  

Slimberry Inc االسم

الواليات المتحدة األمريكيةالدولة

 HAYNES BRIDGE RD, SUITE 204 11770العنوان
ALPHARETTA, GA, 30009 

 0016789053497الهاتف

 0016783794056الفاكس

e-mail careers@myslimberry.com

أقمشة من الهند  

 kausartxاالسم

الهند - بومباىالعنوان

 009123432684الهاتف

 009123432684 /00919820050755الفاكس

e-mail BK@XL-ENERGY.COM

kausartx@gmail.com الموقع

ش��ركة برازيلية تعمل في مجال االخش��اب ترغب بالتعاون مع ش��ركات 
السعودية 

INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA االسم

 البرازيلالعنوان

 00554332638400الهاتف

e-mail sc@sudati.com.br

http://www.sudati.com.br الموقع

االبواب والشبابيك من الصين   

 Cili windows and doorsاالسم

العنوان
 Room 1803, No.6 Apartment of Qianhe Home,
 No.108 East Road Of North Sihuan, Chao Yang

District,Beijing,China
 00861084831952الهاتف

 00861084831951الفاكس

e-mailinfo@ciliwood.com 

http://www.ciliwood.comالموقع

مجال الشبكات والتمديدات االلكترونية وغرف الخوادم  

 Electro Metal Pressings the Companyاالسم

سريالنكا  - كولمبوالعنوان

1900 275 11 94 + الهاتف

2497 444 11 94 + الفاكس

e-mailsales@emp.lk 

http://www.emp.lkالموقع

 Nappies and wipes ،صناعة حفاضات االطفال والرعاية النسائية

 Ontex Companyاالسم

تركيا  - اسطنبولالعنوان

003252454611 الهاتف

003252454610 الفاكس

e-mailhaitham.owaid@ontexglobal.com 

http://www.ontexglobal.comالموقع

تجارة خضروات وفاكهه معلبة  

 Kenooz El Sharek Co شركة كنوز الشرقاالسم

مصر  - القاهرةالعنوان

0020205792621 الهاتف

0020205792620 الفاكس

e-mailhanysalama@kenoozelsharek.

من بولندا / تجهيز مصانع ومعاجين تثبيت زجاج , صناعة اواني منزلية 
من زجاج او صيني او فخار او بالس��تيك , تجارة اواني منزلية من صيني 

او خزف او زجاج او بالستيك    

 ”Inco-Veritas S.A. Oddz. Tarnowiec Huta Szkla “Tarnowiecاالسم

   Tarnowiec K/Jasla -   بولنداالعنوان

 48601186610الهاتف

 48227263591الفاكس

e-mailp.budziszewski@actiapolska.pl 

http://www.actia.comالموقع

من بولندا / صناعة مشروبات وعصير بكافة انواعه   

 XL Energy Drinkاالسم
بولندا - Warsaw, Poland 570-ul. Niegolewskiego 1701العنوان
 0048224335339الهاتف
 0048758392248الفاكس
e-mailbk@xl-energy.com 

الفرص االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية بالتعاون مع إدارة التسويق - العدد الخامس والثالثون - شعبان 1433هـ  الموافق يوليو - اغسطس 2012 م



 Exhibitions and Trade Fairs Schedule  july - Aug. 2012 - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية خالل شهر يوليو أغسطس 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

مهرجان بريده موبايلي ) بريده وناسه 33(
Buraydah Summer Recreational Festival

مهرجان صيف بريده الترويحي فعاليات 
المهرجان الصيفي, مسابقات, متعه, هدايا, 
الشيالت والشعر الشعبي, محاضرات, ندوات, 

جوائز, أمسيات 

17. يونيو  2012 
8. يوليو  2012 

للعائالت 
مركز الملك خالد الحضاري

للشباب 
حديقة غرب األستاذ الرياضي

الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع أمانة 
منطقة القصيم والهيئة العامة للسياحة واآلثار 

mhrjan@qcc.org.sa
http://www.bur-mhrajan.com

مهرجان عالم دبي للرياضة
Dubai Sports World Arabic 2012

الترفيه والرياضة والس��فر في دب��ي الرياضية 
الذي تستمر فعالياته على مدى شهور الصيف، 
تجرب��ة رياضي��ة رائعة داخل القاع��ات المغلقة 
في دبي. س��توفر المالع��ب الرياضية الداخلية 

لعشاق الرياضة والرياضيين 

8. يونيو 2012 
31. أغسطس 2012 

 مركز دبي الدولي للمؤتمرات
 والمعارض

 اإلمارات العربية المتحدة

مركز دبي التجاري العالمي 
raymond.tinston@dwtc.com

معرض تجاري للبناء واإلنشاء
INTERBUILD AFRICA 2012

 woodworking industry including timber
 processing, woodworking machinery,
 complementary equipment, finishes

and البناء واإلنشاء 

Johannesburg  23- 26 يونيو 2012م
جوهانسبرج - جنوب إفريقيا 

 Fair organizer
johns@specialised.com

http://www.interbuild.co.za

 المعرض الدولي للتجارة الخارجية للمعدات
Taiwan External Trade Development Council السنغال  5- 15 يوليو 2012مالمعدات الطبية الطبية الدولية

المعرض الدولي للبصريات 10
the Wenzhou Int›l Optics Fair, China 10- 12 يوليو 2012ممعارض طبية 

جمهورية الصين الشعبية 
 Wenzhou Int’l

 Convention & Exhibition
 Center )No.1 East

)Binjiang Road

Fair organizer 
fair@donnor.com

http://www.opticsfair.com/wof/en/contact.htm

 المعرض الدولي الحتياجات وأزياء األطفال
KIDS FASHION13- 15 يوليو 2012ممالبس و العاب األطفال 

ألمانيا
 R a h m e n p r o g r a m m :
Trend-Area - Fachforum

Fair organizer
http://www.komm-online.info

 المعرض الدولي لصناعات البالستيك والمطاط
في ماليزيا

Rubber Plas Malaysia Fair

لصناعات البالستيك والمطاط و معدات وآالت 
المواد المطاطية, منطقة المواد البالستيكية 

الحيوية والقابلة للتحلل
 Manufacturers & Suppliers of  
 Machinery such as Mixing Equipments,
 Extruders, Calendars, Injection &

Compression Moulding Machines

 19- 22 يوليو 2012م

ماليزيا
 Putra World Trade

 Centre )PWTC(41 Jalan
Tun Ismail

 Fair organizer
http://cpe.21cp.com

المعرض الدولي للمجوهرات في ماليزيا
Malaysia International Jewellery Fair19- 22 يوليو 2012مالمصوغات و الحلي و المجوهرات الثمينة 

 Kuala Lumpur - ماليزيا
 Convention Centre,

Kuala Lumpur,Malaysia

Fair organizer
http://www.elite.com.my/mijf/index.php

20. يوليو 2012 المأكوالت العربية والشرقيةمجلس المركز التجاري الرمضاني 2012
31. أغسطس 2012

اإلمارات العربية المتحدة 
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 

والمعارض
اإلمارات العربية المتحدة

المعرض التجاري الدولي للمجوهرات واألحجار 
الكريمة

Australian Opal Exhibition

المجوهرات والساعات و اإلكسسوارات
Fine jewellery Fashion jewellery 2012 سيدني - استراليا 2-12 أغسطس

Fair organizer
mail@austopalexpo.com.au

http://www.austopalexpo.com.au

المعرض الزراعي والمواد الغذائية 19
 th Szentlőrinci Gazdanapok Agricultural

and Food Exhibition’s
10 -12 أغسطس 2012المعرض الزراعي والمواد الغذائية

المجر
 BMVK Exhibition :
 Center, Szigetvári

 street, Szentlőrinc,
Hungary بودابست

Fair organizer
gvegh@bmvk.hu

http://bmvk-gazdanapok.eu

المعرض الدولي لألدوات المنزلية والهدايا 
والتحف

China Beijing International Gifts

 Chinese gift industry Premium and
 House ware Exhibition Gifts & Home

والتحف والهدايا
14 -17 أغسطس 2012

جمهورية الصين الشعبية
 Reed Huaqun

 Exhibitions Unit
 01-03,05, 15th Floor,

 Tower A, Ping An
Internatio

Taiwan External Trade Development Council
decki.wu@reedhuaqun.com
http://www.giftsbeijing.com

المعرض التجاري الدولي للمواد الغذائية
Seguriexpo Buenos Aires بوينس ايرس - األرجنتين 15 -18 أغسطس 2012المواد الغذائية والمشروبات واللحوم

  Buenos Aires, Argentina

 Fair organizer
info@argentina.messefrankfurt.com

http://www.indexport.com.ar

المعرض الصيني اليوروأسيوى
The China-Euroasia Expo2012تكنولوجيا الهندسة البحرية وبناء السفن س��بتمبر   5- جمهورية الصين الشعبية1 

بكين 
Fair organizer

caeexpo@163.com

معرض الصين لبناء السفن و المعدات
و الهندسة البحرية

China Ships

بناء السفن و المعدات
و الهندسة البحرية

2012 اكتوب��ر   26-  23

جمهورية الصين الشعبية 
 China International

 Exhibition Center )old
venue(, Beijing

 Fair organizer
bobbygfranklinm@gmail.com

http://th2.mofcom.gov.cn/chinafair/chinafair.html

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية بالتعاون مع إدارة التسويق
العدد الخامس والثالثون - شعبان 1433هـ  الموافق يوليو - اغسطس 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

35
يوليو - اغسطس 2012 م

شعبان 1433هـ

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

2012/09/22م غرفة القصيم4 أيامدورة الكتابة اإلدارية  وإعداد التقارير

دورة أصول البرتك��ول وفن االتيكيت لرجال 
2012/10/27م غرفة القصيم5 أيامالمراسم في العالقات العامة 

اإلعالم��ي  االتص��ال  اس��تراتيجيات  دورة 
2012/11/24م غرفة القصيم5 أيام ومهارات كتابة الخبر الصحفي

2012/12/22م غرفة القصيم5 أيام دورة السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

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
مالبس جاهزه1433/08/1545ه� حتى1433/07/01ه�50 إلى20مؤسسة نفيسه جمل الكاف للتجارة المالبس

مالبس واكسسوارات1433/08/2345ه� حتى1433/07/08ه�60 إلى30شركة ماف السعودية لالزياء
مالبس جاهزه1433/08/2330ه� حتى1433/07/23ه�70 إلى30شركة انوال المتحدة للتجارة

مالبس جاهزه1433/08/1645ه� حتى1433/07/02ه�40 إلى15مؤسسة زهور المدينة للتجارة
  1433/08/25ه� حتى1433/07/11ه�50 إلى15شركة التسويق والتجاره المتحدة

تجارة المفروشات1433/08/1745ه� حتى1433/07/03ه�34 إلى15شركة السريع التجارية لالرضيات والمفروشات
مالبس جاهزه1433/09/0845ه� حتى1433/07/23ه�75 إلى20الشركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة

ماليس جاهزة1433/09/1445ه� حتى1433/07/19ه�50 إلى23 مركز االمبرفيصل بن مساعد ال سعود للمالبس الجاهزة
 عود وعطورات1433/09/1045ه� حتى1433/07/16ه�50 إلى15 مؤسسه وادي النحل التجارية

 مالبس واكسسورات1433/09/0445ه� حتى1433/07/19ه�50 إلى50 مؤسسه الدانه التجارية
 مالبس واكسسورات1433/09/0145ه� حتى1433/07/16ه�70 إلى20 مؤسسه نسك التجارية
مالبس جاهزة1433/09/0345ه� حتى1433/07/18ه�70 إلى20 مؤسسه رشن التجارية
 مالبس جاهزة1433/08/2130ه� حتى1433/07/22ه�70 إلى25 مؤسسه دلتا التجارية

مفروشات واثاث1433/09/1045ه� حتى1433/07/25ه�60 إلى20 مؤسسه مفروشات بورصة للتجارة
 نظارات طبيه1433/09/1045ه� حتى1433/07/25ه�50 إلى30 فرع شركة مغربي للبصريات

المالبس الجاهزه والعطورات ةالساعات1433/09/1045ه� حتى1433/07/25ه�70 إلى30شركة العجالن لصاحبها عبداهلل ابراهيم العجالن وشركاه
مالبس اطفال1433/09/1045ه� حتى1433/07/25ه�50 إلى50شركة نهج الخيال للتجارة

 المالبس الجاهزه والعطورات واالقمشة واداوت1433/09/1045ه� حتى1433/07/25ه�50 إلى50مؤسسة ليليان للتجارة
التجميل

 تجارة الجملة في معدات التبريد والمطابخ واجهزة1433/09/1245ه� حتى1433/07/27ه�75 إلى15شركة الشايع الدوليه للتجارة
الحاسب واالثاث ولالدوات الصحية والمالبس

 تجارة االحذية1433/09/1045ه� حتى1433/07/25ه�20 إلى20مؤسسة خطوات االحذيه
تجارة الجملة في مستلزمات العود والبخور501433/08/201433/10/0545 إلى15 شركة الماجد للعود

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات والدراسات بغرفة القصيم


