
ردم المستنقعات و تطوير مرمى النفايات 
جهة المناقصة: بلدية الخبراء 

قيمة النسخة: 1500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/21هـ

تأمين عدد ) 15( سيارة دفع رباعي إلدارة عمليات 
الطوارئ 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/5/28هـ 

تشغيل و صيانة و مباشرة مواقع بالغات طوارئ األمانة 
ببريده 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/6/3هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/6/4هـ 

مش��روع التعديالت الهندس��ية للتقاطعات في مواقع 
متفرقة بمدينة بريده 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 6000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/6/5هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/6/6هـ 

مش��روع إنش��اء ش��بكات الصرف الصحي بمدينة 
بريده - مرحلة رابعة 

جهة المناقصة: مياه القصيم ) وزارة المياه والكهرباء ( 
قيمة النسخة: 6000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/5/28هـ 

تطوير مخططات عشوائية ببريده 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 8000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/6/10هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/6/11هـ

تشغيل و صيانة مركز طوارئ األمانة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 9000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/6/13هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/6/14هـ

تأجير مبني قائم إلقامة معارض محلية ودولية 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 1
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/5/28هـ

جديد مكتبة مركز المعلومات

مالمح االقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية

التطورات االقتصادية و االجتماعيةموضوع الكتاب
2013مسنة النشر

ARAB BANKING & FINANCE 2012-2013
ARAB BANKING & FINANCE 2012 - 2013موضوع الكتاب
2013م سنة النشر

التقرير السنوي مؤسسة النقد العربي السعودي48 
أحدث التطورات االقتصاديةموضوع الكتاب
2012م سنة النشر

Import Statistic إحصاءات الواردات
التجارة الخارجيةموضوع الكتاب
2012م سنة النشر

 Labour Force Survey مسح القوى العاملة
نتائج مسح القوى العاملةموضوع الكتاب
2012م سنة النشر

برنامج الصادرات السعودية 
دليل تسهيالت تمويل الصادراتموضوع الكتاب
2012مسنة النشر

الرياض - مدينة المال و األعمال 
نظم و اللوائح التجاريةموضوع الكتاب
1433 هـسنة النشر

التقرير الســنوي ألنشــطة مركــز التنمية االجتماعيــة ببريده و 
اللجان التابعة له 

انجازات المركزموضوع الكتاب
1433 هـسنة النشر

اتفاقية االتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
اتفاقية اتحاد النقديموضوع الكتاب
2012مسنة النشر

القواعد الموحدة إلدراج األوراق المالية 
ألسهم , السندات و الصكوك, وحدات صناديق موضوع الكتاب

االستثمار في األسواق المالية
2012مسنة النشر

الئحة السالمة الخاصة بالسفن ذات الحموالت الصغيرة 
الئحة السالمة الخاصة بالسفن ذات الحموالت موضوع الكتاب

الصغيرة 
2012مسنة النشر

األرقام القياسية ألسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون 
األرقام القياسية ألسعار المستهلكينموضوع الكتاب
2012مسنة النشر

المسيرة و االنجاز 
انجازات نوعية من جميع المساراتموضوع الكتاب
2012مسنة النشر

)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.

المناقصات والمزايدات الحكومية

سفلتة قرى شمال الدائري ) منطقة رقم 4 ( ببريده 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/28هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/29هـ 

توسعة امتداد طريق الملك عبداهلل بعد المخرج 
جهة المناقصة: بلدية الخبراء 

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/21هـ 

فتح طرق هيكلية بالخبراء 
جهة المناقصة: بلدية الخبراء 

قيمة النسخة: 4000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/21هـ 

أنشاء مجسمات و نوا فير و بحيرات ) مرحلة ثانية( 
جهة المناقصة: بلدية الخبراء 

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/21هـ 

تشغيل منتزه الملك عبداهلل بمدينة بريده 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/27هـ 

صيانة مزروعات شبكة طرق منطقة القصيم 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم/اإلدارة العامة لالستثمار 

قيمة النسخة: 3500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/27هـ 

صيانة مزروعات شبكة طرق منطقة القصيم 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم/اإلدارة العامة لالستثمار 

قيمة النسخة: 3500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/27هـ 

س��فلتة قرى ش��مال الدائري ) منطقة رق��م 4 ( ببريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/28هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/29هـ 

انشأ مراكز أحياء ترفيهه )مرحلة ثالثة( 
جهة المناقصة: بلدية الخبراء 

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/21هـ 

تجارة مصابيح وأنابيب إضاءة - فلورس��نت - ومعلقات ضوئية , 

تجارة أجهزة إضاءة - مصابيح منضدية , تجارة عدادات كهرباء 

 Indelagueاالسم

 البرتغال - Ageudaالعنوان

00351234612314 الهاتف

00351234612319 الفاكس

e-mailjoaorocha@indelague.pt 

 http://www.indelague.comالموقع

مواد وأجهزة معالجة المياه 

 The Bernoulli Trading Co Ltdاالسم

 قبرص - نيكوسيا العنوان

 0035722313116 جوال

 0035722428130 تلفاكس

e-mailbenroulli@cytanet.com.cy 

 http://www.thebernoulli.comالموقع

تجارة ألمنيوم , صناعة أبواب ونوافذ ألمنيوم 

 ALCO Groupاالسم

اليونان - اثينياالعنوان

 00302105595223الهاتف

 00302105595432الفاكس

e-mail xinjieyicheng@zhupai.com

 http://www.alco.grالموقع

تج��ارة مالبس جاهزة نس��ائية وبنات��ي ووالدي , تجارة مالبس 

داخلية بكافة أنواعها 

Ermet Ltd االسم

تركيا - اسطنبولالعنوان

00902128825864 الهاتف

00902128825865 الفاكس

e-mail metinogretmen@ttmail.com

أبواب خشبية جاهزة , أبواب كالسيكية, أبواب لوحيه 

 DORUK AGAC TİC. A.Ş االسم

 تركيا الدولة

 Keyap Sit. K-1 Blok No: 169 Yukarı Dudullu-Ümraniye العنوان
 - İstanbul

902163149072+الهاتف

902163149083+الفاكس

e-mail ismailabat@dorukagac.com.tr 

http://www.dorukagac.com.tr الموقع

دعوة للمستثمرين و الشركات السعودية لالستثمار 

 هيئة مناطق تجهيز الصادرات بباكستان التابعة لوزارة الصناعة االسم
الباكستانية

باكستانالدولة

00922135084742 الهاتف

00922135082009 الفاكس

e-mail nusrat.jamshed@epza.gov.pk 

http://www.epza.gov.pk الموقع

الفرص التجارية االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق - العدد الثالث واألربعون - إبريل 2013 م

المناقصات الحكومية

المنافسات االستثمارية

المناقصات الحكومية 

منتجات أدوات المائدة من الزجاج 

الشركة المصرية للزجاج الحديث االسم

القاهرة - الجمهورية مصر العربية العنوان

00201275444929 الهاتف

 00201007075785الفاكس

زيت الزيتون من جمهورية مصر العربية 

شركة معصرة زيتون الصالحية االسم

القاهرة - الجمهورية مصر العربية العنوان

0020229703917 الهاتف

0020229703868 الفاكس

e-mailcorporate@el-ssalheya.com 

إنتاج و تصميم المنتجات ذات مالمح ثقافية إس��المية قرآنية, 

و قلم قراءة القران و سجادة الصالة و جرس الباب اإلسالمي 

 SHENZHEN PIOUSMUSLIMS TECHNOLOGY.CO.,LTD االسم

الصين - ,Baoshan Industrial Zone B, Longhua town العنوان
 Baoan zone,Shenzhen China

 008675528198012الهاتف

 008675528196769الفاكس

e-mailxinjieyicheng@zhupai.com 

http://www.piousmuslims.comالموقع

معدات وأجهزة كهربائية من فيتنام 

 Levis Manufacturer االسم

 فيتنامالدولة

84723751710الهاتف

 84723751713الفاكس

e-mailim-export@omegapowersystems.com 

 www.omegapowersystems.comالموقع

معهد فرنس��ي لتعلي��م وتدريب ) المنه��ج الطبيعي والتدريب 

العملي وبرنامج تعليمي متكامل ( 

 Institut Polytechnique LaSalle Beauvais LaSalle Beauvais االسم

 فرنساالدولة

 nstitut Polytechnique LaSalle Beauvais - 19, rue Pierre العنوان
Waguet - BP 30313 - 60026 BEAUVAIS Cedex 

0033344062525الهاتف

 0033344062526الفاكس

 http://www.lasalle-beauvais.frالموقع

خدمات صناعات األغذية و المشروبات 

 ABSOGER SASاالسم

 فرنساالدولة

LES BARTHES, FRANCE, chemin de la gravière 52182100 العنوان

76 63 31 63 5 33+الهاتف

42 51 31 63 5 33+الفاكس

e-mail absoger@absoger.fr 

 -http://www.absoger-controlled-atmosphere-nitrogenالموقع
generator.com

تأجير إدارة وتشغيل وحدة فرز النفايات 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 2
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/5/28هـ

تأجير ارض فضاء إلقامة ثالجة تبريد )1( 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 3
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/5/28هـ

تأجير ارض فضاء إلقامة ثالجة تبريد )2( 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 4
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/5/28هـ

تأجير مواقف سيارات قائمة 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار 

رقم المزايدة: 5
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/5/28هـ

تأجير موقع إلقامة جسر مشاة 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار 

رقم المزايدة: 6
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/5/28هـ

تأجير موقع قائم إلقامة لوحات إعالنية يونى بول 
/ شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد على مجسمات 

غرفة كهرباء أسواق األمانة في مدينة بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار 

رقم المزايدة: 7
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/5/28هـ

تأجي��ر ارض فضاء إلقامة فن��دق ذو طابع تراثي ال 
يقل عن فئة)4( نجوم / مركز الحائط على الش��ارع 
الجنوبي لمدينة التمور الجديدة في مدينة بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار 

رقم المزايدة: 8
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/5/28هـ



مالمح االقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية

التطورات االقتصادية و االجتماعيةموضوع الكتاب
2013مسنة النشر

ARAB BANKING & FINANCE 2012-2013
ARAB BANKING & FINANCE 2012 - 2013موضوع الكتاب
2013م سنة النشر

سفلتة قرى شمال الدائري ) منطقة رقم 4 ( ببريده 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/28هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/29هـ 

توسعة امتداد طريق الملك عبداهلل بعد المخرج 
جهة المناقصة: بلدية الخبراء 

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/5/21هـ 

تج��ارة مصابيح وأنابيب إض��اءة - فلورس��نت - ومعلقات 
ضوئية , تجارة أجه��زة إضاءة - مصابيح منضدية , تجارة 

عدادات كهرباء 
 Indelagueاالسم

 البرتغال - Ageudaالعنوان
00351234612314 الهاتف
00351234612319 الفاكس
e-mailjoaorocha@indelague.pt 
 http://www.indelague.comالموقع

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

مركـز  مكتبـة 

ت مـا لمعــلو ا

المناقصـــات 

ــدات  ــزاي ــم وال

الــحــكــومــيــة

الـــمـــعـــارض 

الـــمـــحـــلـــيـــة 

والــــدولــــيــــة

ــــــرص  ــــــف ال

ـــة  ـــاري ـــج ـــت ال

واالستثمارية

الــتــصــفــيــات 

والتخفيضات

43
إبريل 2013 م

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

غرفة 5 أيامدورة إدارة الموارد البشرية
القصيم

13 - 04 - 2013م

27 - 04 - 2013م3 أيامدورة السلوك الوظيفي

التصفيات والتخفيضات

المناقصات والمزايداتالفرص التجاريةجديد مكتبة المعلومات

الدورات 
التدريبية

لإعالناتكم ورعايتكم 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 ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية
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

Saudi Energy 2013- - مركز الرياض الدولي 26 - 29 مايو 2013 كافة المجاالت المتعلقة بقطاع الطاقةمعرض الطاقة السعودي 
للمؤتمرات والمعارض

 شركه معارض الرياض المحدودة
info@ricec.com.sa

http://www.ricec.com.sa

معرض تقنية الماكينات
و صناعة البالستيك و البتروكيمياوية

 البتروكيماويات والبالستيك والطباعة والتغليف 
وتقنيات اللوحات اإلعالنية والجرافيك، ماكينات 

وأدوات وتقنيات الصناعة السعودية
 مركز الرياض الدولي 3 - 6 يونيو 2013

للمؤتمرات والمعارض

Fair organizer
info@face-event.com

http://www.face-events.net/arabic/#/contact-ar

15 - 19 يونيو 2013لمناقشة التعاون بين الدولمعرض هاربين الصين الدولي للتجارة و االقتصاد

جمهورية الصين الشعبية
 Venue Harbin International
 Conference Exhibition and

Sports Center

 Administration Office of China Harbin International 
 Economic and Trade Fair

eng@ichtf.com
http://www.ichtf.com

مؤتمر التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس 
التعاون الخليجي

 المعرض دعمًا للمثقفين والباحثين والمهتمين 
بالقراءة و المشاركة في الندوات التي يشارك فيها 

العديد من كبار المثقفين
 سلطنة عمان - صاللة18 - 20 اغسطس 2013

 Fair organizer 
training@gcccac.org

http://www.salalah.gcac.biz

معرض جنوب شرق أسيا لألثاث والديكور 
COMPLETE POINT  كوااللمبور - ماليزيا13 - 16 سبتمبر 2013 المعرض الدولي لألثاث والمفروشات)تصدير و استيراد(

http://www.migratemalaysia.com

 Fair organizer  منطقة الجوف30 مارس - 6 ابريل 2013الشركات المنتجات الزراعيةالمعرض الزراعي الدولي األول بالجوف

الملتقى الرابع إلدارة المشاريع الهندسية الضخمة 
)الجوانب الهندسية والمالية و القانونية و اإلدارية 

المشروعات(

 االستثمار بكافة القطاعات والمجاالت الصناعية 
اإلمارات العربية المتحدة1 - 3 إبريل 2013والتجارية واالستثمارية فى اربيل

 آد للهندسة 
http://www.sltc.sa

info@sltc.sa

ورشة مشتركة حول تصنيع و تسويق األدوية و األجهزة 
الطبية

 معرض مشترك للشركات الخليجية والتركية 
المتخصصة في إنتاج األدوية واألجهزة الطبية 

لعرض منتجاتها
 تركيا - اسطنبول1 - 2 ابريل 2013

 Fair organizer 
للمشاركة يرجى التكرم بالتنسيق مباشرة مع السيد تورغت طوق غور 
باتحاد شركات صناعة األدوية في تركيا هـاتف: 0090212351120

turgut.tokgoz@ieis.org.tr

مؤتمر و معرض الكويت الثالث للكهرباء و الماء

 الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون الخليجي 
ويستعرض الخطط والبرامج لتطوير قطاع الكهرباء 

في مجاالت التوليد والتوزيع والنقل وشبطات 
التوزيع الذكية واستقرار منظومة الطاقة ورفع 

كفاءتها والعمل على تأهيل وتطوير شبكات التوزيع 
الحالية لمواجهة التوسعات المستقبلية

 الكويت - فندق راديسون بلو – 3 - 4 ابريل 2013
قاعة الهاشمي

 Fair organizer
talal@promediakw.com

http://www.kuwaitelectric.com

GITEX Shopper تكنولوجيا وإلكترونيات المستهلكين - أحدث جيتكس شوبر 2013 - دورة الربيع 
 مركز دبي التجاري العالمي 3 - 6 ابريل 2013منتجات تكنولوجيا المعلومات واإللكترونيات

-شارع الشيخ زايد، دبي
مركز دبي التجاري العالمي 

http://www.dwtc.com/en

معرض مشترك و للشركات الخليجية والشركات 
Fair organizer  اسطنبول - تركيا3 - 4 ابريل 2013التعاون والتبادل التجارياسطنبول بتركيا المختصة

 turgut-tokgoz@ieis.org.tr 

معرض السودان العالمي للسياحة والتسويق
 الشركات السياحية ومنظمي الرحالت ووكاالت السفر 
والســياحة وخطوط الطيران حول العالم . ســتكون 
هنالك مؤتمرات وندوات مصاحبة للفعاليات المعرض

 السودان - الخرطوم8 - 12 ابريل 2013
 Fair organizer 

info@sudtourism.com
http://www.sudan-tourism.gov.sd/ar

معرض جدة الدولي للسياحة والسفر

 المنتجات الســياحية من مناطق مختلفة من العالم، 
■تســويق المنتجات والخدمات والوجهات الســياحية 
■توقيــع صفقات طويلة األجل ■استكشــاف أســواق 
جديــدة وقطاعــات خدمية ■مقابلة العمالء مباشــرة 
مــن المنطقة مما يؤدي إلى زيادة المبيعات ■مقابلة 
العمــالء الحالييــن وشــركاء التوزيع ■تجنيــد عمالء 
وموزعين جدد ■إطالق منتجات جديدة وحزم سياحية

 قاعة المؤتمرات - هيلتون جدة9 - 13 ابريل 2013
Fair organizer

maya@4m.com.sa 
http://www.jttx-sa.com/Arabic/index.html

منتدى االستثمار
 مجال الخدمات السياحية والصحة العالجية، مشاريع 

البنية التحتية واإلنشائية والبناء بجميع أنواعه، 
االستثمار في المجال الزراعي وصناعة األغذية

 أوغندا - كمباال11 - 12 ابريل 2013
 uganda chamber of commerce and industry

info@chamberuganda.com
http://www.chamberuganda.com/calendar/201304-

المعرض التجاري األول للصناعة التقليدية للدول 
 بصاالت العرض لمكتب معارض 11 - 13 إبريل 2013الصناعات التقليديةاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

الدار البيضاء - المغرب
 Fair organizer

http://www.icdt.oic.org 

الدورة الـ 113 للمعرض الصيني لسلع الواردات 
 China Import and Export ) والصادرات) كانـتــون

Fair (Canton Fair Canton Fair2013

 الكترونيات وأجهزة كهربائية منزلية، أدوات 
15 إبريل - 5 مايو 2013معدنية

قاعة المعرض الصيني للواردات 
والصادرات رقم 380 شارع 
يويهجيانغ الوسطي، حي 
هايتشو، مدينة قوانغتشو

 China Council for the Promotion of International Trade
 يعتبر معرض قوانغ تشو بتجارة اإلستراد والتصدير رئيسيا ، وأساليب

التجارة األشكال المتعددة
http://www.cantonfair.org.cn

المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي
16 - 19 إبريل 2013 برنامج خادم الحرمين الشريفين لألبتعاث الخارجيالدورة الرابعة

الرياض  - مركز الرياض الدولي 
للمعارض والمؤتمرات طريق 
الملك عبداهلل، بجانب مركز 

األمير سلمان االجتماعي

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 
gdoafa@mohe.gov.sa

http://ieche.com.sa

دعوة رجال األعمال السعوديين للمشاركة المؤتمر 
العالمي الثالث للسياحة الصحية

معرض مشترك للشركات الخليجية والتركية 
المتخصصة في انتاج األدوية واألجهزة الطبية 

لعرض منتجاتها
19 - 23 إبريل 2013

تركيا 
 Turan Gunes Bulvari. 5. 
 Cad. No:13, 06550. Yildiz,

 Cankaya - Ankara

 Serenas International Tourism Congress 
ozlemkarakis@gmail.com

http://www.worldhealthand3rdagetourism.org

مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن
the World Chambers Congress

•مجموعات من غرف التجارة المحلية واإلقليمية 
والوطنية والدولية •اتحادات الغرف والشركات 
والمؤسسات ومنتسبيها •الوكاالت الحكومية 

•الموردون والمستوردون الباحثون عن فرص أعمال 
جديدة •المعاهد المالية ومزودو الخدمات المهنية

 قطر - الدوحة22 - 25 إبريل 2013

 غرفة التجارة الدولية , االتحاد الدولي لغرف التجارة ,غرفة تجارة 
وصناعة قطر

inalawalan@qcci.org
http://www.worldchamberscongress.com

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
مالبس جاهزة واحذية2945 / 05 / 1434 حتى15 / 04 / 501434إلى20محل محمد صالح الدغيشم للمفروشات

تجارة المالبس الجاهزه2545 / 05 / 1434 حتى10 / 04 / 501434إلى20مؤسسة علي صالح الحصان التجارية
مالبس نسائية واكسسوارات2645 / 06 / 1434 حتى09 / 05 / 301434إلى30مؤسسة الدانة التجارية

ساعات رجالية ونسائية1845 / 07 / 1434 حتى03 / 05 / 601434إلى40مؤسسة الركن السويسري للساعات
مفروشات وموكيت وسجاد2645 / 06 / 1434 حتى11 / 05 / 551434إلى25مؤسسة خالد يوسف النافع للمفروشات والسجاد

مالبس نسائية ومالبس اطفال0645 / 06 / 1434 حتى21 / 05 / 751434إلى25مؤسسة دلتا التجارية
تحف وديكورات منزلية1045 / 07 / 1434 حتى25 / 05 / 501434إلى40شركة عالم الروائع المحدودة

شنط ومفارش ومجالس1245 / 06 / 1434 حتى27 / 04 / 401434إلى25مؤسسة حمد سليمان الخضيري التجارية
مالبس وشنط واكسسوارات0845 / 06 / 1434 حتى23 / 04 / 751434إلى15شركة مرجان السعودية
مجوهرات وفضة وساعات2745 / 05 / 1434 حتى22 / 04 / 301434إلى30مجوهرات جزيرة الفضة

اقمشة وستائر للمفروشات1645 / 07 / 1434 حتى01 / 06 / 801434إلى25شركة ابناء محمد عبيد القثمي
اجهزة منزلية والكترونيات265 / 05 / 1434 حتى22 / 05 / 501434إلى15الشركة المتحدة لاللكترونيات


