
المناقصات الحكومية 

مشروع احالل وتامين معدات
جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء بمنطقة القصيم 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/7هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/8/8هـ

مش��روع تنفيذ خزانات عالية بمراك��ز متفرقة بمنطقة 
القصيم

جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء 
قيمة النسخة: مجانًا 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/1هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/8/2هـ 

تأجي��ر موقع إلقامة كش��ك مأكوالت خفيفة وتس��الي 
داخل منتزه الرفيعة في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
 رقم المزايدة: 6588

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/1هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/8/2هـ 

تأجير أرض فضاء إلقامة ثالجات
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 6563
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/24هـ
موعد فتح العطاءات: 1434/7/25هـ 

تأجي��ر موقع قائم لبي��ع العاب وهداي��ة داخل حديقة 
مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6568

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/24هـ

موعد فتح العطاءات: 1434/7/25هـ 

تأجير موقع صراف آلي سيار شارع القناة شرق المديرية 
العامة للزراعة في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6564

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/24هـ

موعد فتح العطاءات: 1434/7/25هـ 

تأجير كشك كوفي شوب سيار قائم طريق عثمان بن عفان 
في مواقف مدينة األس��رة الترفيهية في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6569

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/24هـ

موعد فتح العطاءات: 1434/7/25هـ 

تأجير أرض إلقامة فندق طريق الملك عبدالعزيز الجهة 
الشمالية لمدينة التمور في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6561

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/24هـ

موعد فتح العطاءات: 1434/7/25هـ 

جديد مكتبة مركز المعلومات

مفتاح الوظيفة
غرفة الشرقية دار النشر
2013مسنة النشر
دليل الطالب للوظيفة بما يترتب عليه من موضوع الكتاب

ادوار يقوم بها  

كيف تبحث الوظيفة
مجلس الغرف السعودية دار النشر
2013م سنة النشر
البحث عن العمل و الحصول عليه موضوع الكتاب

فــي إطار سلســلة تثقيفيــة لقطاع األعمــال الســعودي بقواعد 
منظمة التجارة العالمية أصدر مجلس الغرف الســعودية إصداره 
الرابع من سلســلة )دليل مجتمعات األعمال الســعودية بقواعد 

منظمة التجارة العالمية( 
مجلس الغرف السعودية دار النشر
2013م سنة النشر
تعريف قطاع األعمال السعودي بقواعد منظمة موضوع الكتاب

التجارة العالمية 

التنمية المستدامة
غرفة البكيرية دار النشر
2012مسنة النشر
التمر و الحليب غذاء كامل موضوع الكتاب

 R.A 7718 The Amended BOT Law
Public Private Partnership Center دار النشر
2013م سنة النشر
Revised Implementing Rules & Regulations موضوع الكتاب

تداول 
 السوق المالية السعوديةدار النشر
2012مسنة النشر
التقرير السنوي 2012 موضوع الكتاب

Saudi Commerce and Economic Review 

ASHARIQIA CHAMBER دار النشر
2013مسنة النشر
Saudi Aviation Industries موضوع الكتاب

 Saudi Arabia 2013
Oxford Business Group دار النشر
2013مسنة النشر
The Report Saudi Arabia2013 موضوع الكتاب

الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي 
وكالة الوزارة لشئون األبحاث و التقنية الزراعية دار النشر
2013مسنة النشر
التقرير اإلحصائي السنوي موضوع الكتاب

المنافسة العادلة 
مجلس حماية المنافسة بالمملكة العربية السعودية دار النشر
2012مسنة النشر
نظام المنافسة  والالئحة التنفيذية  موضوع الكتاب

)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

سفلة مواقع متفرقة بمدينة ببريده
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 5000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/23هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/7/24هـ 

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

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 6000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/24هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/7/25هـ 

تشغيل و صيانة و مباشرة مواقع بالغات طوارئ األمانة 
ببريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 7000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/25هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/7/26هـ 

ترميم و تأهيل مبنى وكالة الخدمات ببريده
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/29هـ

موعد فتح العطاءات: 1434/7/30هـ 

حفر آبار سطحية لحدائق و منتزهات جنوب بريده
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:1434/7/29هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/7/30هـ 

مش��روع تنفيذ خزانات عالية بمراك��ز متفرقة منطقة 
القصيم

جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء 
قيمة النسخة: مجانًا

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/1هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/8/2هـ 

مش��روع إنشاء شبكات مياه شرب متفرقة شمال مدينة 
بريده

جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء القصيم   
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/8هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/8/9هـ 

مش��روع إنشاء شبكات مياه شرب متفرقة جنوب مدينة 
بريده

جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء القصيم 
قيمة النسخة: 5000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/8هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/8/9هـ

 
كش��ف ومعالجة التسريبات الغير ظاهرة بشبكات مياه 

محافظة عنيزة
جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء القصيم 

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/8هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/8/9هـ 

مواشي, استيراد وتصدير 

GANADOS AL-ANDALUS االسم
أسبانيا الدولة
Calle Santa Bárbara, 27 14400 POZOBLANCO )Córdoba(العنوان  

00690953893 الهاتف
e-mail galeriasis@yahoo.es

بريطانيا: سماد ومنتجات تحسين التربة من بريطانية 

HOCKLEY INTERNATIONAL LTD االسم
 بريطانيا الدولة
 Park Lane Poynton, 354 SK12 1RL Stockport Cheshireالعنوان
00441612097400 الهاتف
00441612097401 الفاكس
e-mail mail@hockley.co.uk
http://hockley.co.uk الموقع

تجارة معدات و أدوات مجددة من ايطاليا
 Used machine tools trading

 Gamba Giovanni s.r.l.االسم
 ايطالياالدولة
via Artigiani, 32 25063 Gardone V. T. Brescia - Italia العنوان
030831086-891312 الهاتف
http://www.house-style.de الموقع

فرنسا- تجارة  آالت وتجهيزات

 KAZI TANIاالسم
 فرنساالدولة
Rn 7 - Challuy, 58000 Nevers العنوان
e-mail http://www.kazi-tani.com

 بلجيكا- مكابس هيدروليكية مجدد 

HANDELSMAATSCHAPPIJ االسم

 بلجيكاالدولة

 hille zuid 6 8750 zwevezeleالعنوان

003251722583 الهاتف

003251262958 الفاكس

e-mailnoordzee@online.be

حلويات - فرنسا 

Autret Traiteur االسم

 Franceالدولة

Rue de l’Equerre 95310 ST OUEN L AUMONE ,6 العنوان

0033134308000 الهاتف

0033134308001 الفاكس

http://www.autret-traiteur.fr الموقع

البرازيل- السكر البرازيلي لتصدير 

World Sugar Refinery االسم

البرازيل الدولة

sono paulo العنوان

00552123912922 الهاتف

e-mail Pablo Martino@gmail.com

المانيا- آالت و معدات صناعة المشروبات 

 VAN DER MOLEN GmbHاالسم

ألمانياالدولة

Industriestraße 34 a العنوان

0049823379720 الهاتف

0049823320847 الفاكس

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

الفرص التجارية االستثمارية
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المناقصات الحكومية

المزايدات الحكومية

 المانيا- خدمات صناعات األغذية و المشروبات

IKB Industrieplanung GmbH االسم

 ألمانيا الدولة

Nachtigallenstraße 15 | 57589 Pracht l Germany العنوان

004995242683 الهاتف

00492495242682 الفاكس

e-mail info@ikb-planung.de

http://www.ikb-planung.de الموقع

وفد اقتصادي تايواني سيزور جدة والرياض في شهر يونيه المقبل لبحث 

التعاون التجاري وتتنوع مجاالت الوفد التايواني القادم ما بين قطع غيار 

وإكسسوارات الس��يارات والموتوسيكالت، وماكينات التعبئة والتغليف، 

واإللكتروني��ات، واألس��قف المعلقة، وإكسس��وارات المالبس الجاهزة، 

TAITRA االسم

 تايوان الدولة

قصر الرياض - في الرياض و لى مريدان بجدة العنوان

014881605 الهاتف

014881900 الفاكس

السودان - الهندسة واالستشارات والتنفيذ 

Amrsina for Integrated Solutions Co.Ltd االسم

 السودانالدولة

 ص-ب 7559 الخرطوم 11123العنوان

 018147157249الهاتف

e-mail info@amrsina.com

http://www.amrsina.com الموقع

 قائم��ة الش��ركات البرتغالي��ة الراغبة ف��ي المش��اركة مختلف 
القطاعات 

سفارة البرتغالية في الرياض االسم

 البرتغال الدولة

 سفارة البرتغالية في الرياضالعنوان

موسكو- ماكينات ومعدات الحفر الروسية

Geomash-Center Co االسم

 Moscow, Russian Federationالدولة

Geomash-Center Co. 121351Moscow, Russian Federation العنوان

e-mail member@ru4arab.ru

http://www.geomash.ru الموقع

ل��ب��ن�ان - مربيات - شوكوالتة 

مؤسسة بسام الغراوي لصناعة و تجارة السكاكر و الشوكوالتة االسم

 لبنانالدولة

 كفرشيماالعنوان

009611313186 الهاتف

009615433030 الفاكس

e-mail info@ghrawi.com

http://www.amrsina.com الموقع

المانيا- مالبس نسائية رسمية - جينز ومالبس رياضة 

 HOUSE STYLEاالسم

ألمالنياالدولة

KarbenBurg-Gräfenröder-Str., 25 العنوان

 http://www.house-style.deالموقع

تأجي��ر موقع صراف آلي س��يار ش��ارع الس��تين بجوار 
مستوصف الفيحاء في مدينة بريده
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 6565
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/24هـ
موعد فتح العطاءات: 1434/7/25هـ 

تأجير كشك كوفي شوب سيار قائم, المواقف الجنوبية 
لحديقة الش��روق على طريق الربيعي��ة في حي األبراج 

بمدينة بريده
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 6581
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/07/24هـ
موعد فتح العطاءات: 1434/7/25هـ 

تأجير أرض فضاء إلقامة صال��ة لبيع الزهور الطبيعية 
تقاطع طريق األمير عبد اإلله مع األمير فيصل بن بندر 

بمدينة بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 6562
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/24هـ
موعد فتح العطاءات: 1434/7/25هـ 

تأجي��ر موقع إلقام��ة مجمع عي��ادات بيطري��ة الجهة 
الشمالية الشرقية من مدينة األنعام في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6586

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/1هـ

موعد فتح العطاءات: 1434/8/2هـ 

تأجير موقف س��يارات قائمة في قبو أسواق األمانة في 
السوق المركزي في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6567

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/24هـ

موعد فتح العطاءات: 1434/7/25هـ 

مقصف قائم حديقة غرب مبني وكالة األمانة للخدمات 
في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 6567

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/24هـ

موعد فتح العطاءات: 1434/7/25هـ 

تأجير موق��ع إلقامة لوحة إعالني��ة تليفزيونية تقاطع 
طري��ق الملك خالد مع عمر بن عب��د العزيز في مدينة 

بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 6567
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/1هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/8/3هـ  
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تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

غرفة 3 أيامدورة  إدارة الجودة الشاملة 
القصيم

15 - 06 - 2013م

22 - 06 - 2013م3 أيامدورة اتخاذ القرار وإدارة االزمات 

التصفيات والتخفيضات

الدورات 
التدريبية

إلعالناتكم ورعايتكم للنشرة التجارية 
الغرفة التجارية الصناعية

بمنطقة القصيم - إدارة التسويق 
هاتف : 3814000 06 - تحويلة 888

فاكس : 3812231 06
aaj@qcc.org.sa

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
مالبس جاهزة 2545 /8/ 1434هـ حتى10/ 7/ 1434هـ -إلى- مجموعة الدانة للتجارة

مالبس جاهزة 745 /8/ 1434هـ حتى8/ 7 /1434 هـ50إلى40 شركة سامى مصطفى الياس للتجارة
مالبس جاهزة / وكماليات  /ولعب اطفال745/ 8/ 1434  حتى8/ 7/ 1434 هـ50إلى50مؤسسة جاسر عمر الجاسر للرياضة
مالبس جاهزة 2215 /8/ 1434هـ حتى8/ 7 /1434 هـ50إلى15 مؤسسة نفيسه جمل الليل التجارية

مالبس جاهزة  وشنط / واحذية / 830 /8/ 1434هـ حتى8/ 7 /1434 هـ50إلى20شركة دار البندر العالمية
ومالبس اطفال

مالبس جاهزة  1115 /8/ 1434هـ حتى27 /6/ 1434 هـ50إلى20فرع مؤسسة سميناء للمالبس
ادوات رياضية930 /8/ 1434هـ حتى10 /7/ 1434 هـ50إلى20شركة بيت الرياضة الفالح

مالبس جاهزة2530 /8/ 1434هـ حتى10 /7/ 1434 هـ70إلى30فرع مؤسسة المنطق للتجارة
 مالبس جاهزة2630 /8/ 1434هـ حتى26 /7/ 1434 هـ50إلى20 شركة انوال المتحدة

 نظارات2430/ 9/ 1434 هـ حتى6/ 8 /1434 هـ70إلى30 شركة مغربى للبصريات

مشروع احالل وتامين معدات
جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء بمنطقة القصيم 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/7هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/8/8هـ

مش��روع تنفيذ خزان��ات عالية بمراك��ز متفرقة بمنطقة 
القصيم

جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء 
قيمة النسخة: مجانًا 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/1هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/8/2هـ 

تجارة معدات و أدوات مجددة من ايطاليا 
 Used machine tools trading

 Gamba Giovanni s.r.l.االسم
 ايطالياالدولة
via Artigiani, 32 25063 Gardone V. T. Brescia - Italia العنوان
891312 - 030831086الهاتف
http://www.house-style.de الموقع

فرنسا- نجارة  آالت وتجهيزات

 KAZI TANIاالسم
 فرنساالدولة
Rn 7 - Challuy, 58000 Nevers العنوان
e-mail http://www.kazi-tani.com

المناقصات والمزايداتالفرص التجاريةجديد مكتبة المعلومات

 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

معرض تقنية الماكينات 
و صناعة البالستيك و البتروكيمياوية

 البتر وكيماويات والبالستيك والطباعة 
والتغليف وتقنيات اللوحات اإلعالنية والجرافيك، 

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

للمؤتمرات والمعارض

Fair organizer 
مالحظات: خطة مؤسسة وجه المناسبات - الرياض / مؤسسة وجه 

المناسبات إلقامة وتنظيم المعارض 
info@face-event.com 

http://www.face-events.net

المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 2013 
Hong Kong International Education Expo

 مؤسسات التعليم العالي والمدارس التجارية 
 Fair organizer هونغ كونغ3 - 5 يونيو 2013ومؤسسات التدريب المهني

info@newayfairs.com 

الصناعات البالستيكية والبتروكيماوية في المعرض الدولي للبالستيك والبتروكيماويات
 مركز الرياض الدولي 3 - 6 يونيو 2013المملكة العربية السعودية

للمؤتمرات
Fair organizer 

http://www.face-events.com 

 مركز دبي الدولي للمؤتمرات 3 - 5 يونيو 2013 تقنية المعلوماتمعرض ومؤتمر الخليج ألمن المعلومات
والمعارض

Fair organizer 
info@dwtc.com 

http://www.dwtc.com

معرض ومؤتمر الشرق األوسط لبناء وتحديث 
Hospital Build Middle East 2013 المستشفيات

 صناعة بناء المستشفيات منتدى الكتشاف 
وتوليد األعمال الجديدة، ومناقشة وتطوير 

التقنيات المبتكرة الحديثة
 مركز دبي الدولي للمؤتمرات 3 - 5 يونيو 2013

والمعارض

Fair organizer 
info@dwtc.com 

http://www.dwtc.com

معرض العدد + األدوات الميكانيكية في الشرق 
 Hardware Tools Middle East Exhibition األوسط

2013

 البناء والتشييد معرض العدد واألدوات 
الميكانيكية الحدث الوحيد المتخصص في 

األدوات والمعدات واألجهزة واآلالت
 أرينا المركز التجاري مركز دبي 11 - 13 يونيو 2013

الدولي للمؤتمرات والمعارض

Fair organizer 
info@dwtc.com 

http://www.dwtc.com

معرض العدد واألدوات الميكانيكية في الشرق األوسط 
 Hardware tools Middle11 - 19 يونيو 2013 البناء والتشييد وإدارة المرافق

 مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض فى أرينا المركز 

التجاري

Fair organizer 
info@dwtc.com 

http://www.hardwaretoolsME.com 

معرض الشرق األوسط للمعدات والتجهيزات 
الميكانيكية - أوتوميكانيكا

 المنتجات والمعدات والخدمات في هذا القطاع 
 مركز دبي الدولي للمؤتمرات 11 - 13 يونيو 2013الحيوي،للسيارات والنقل

والمعارض

Fair organizer 
info@dwtc.com 

http://www.dwtc.com

معارض ومؤتمرات علوم التكنولوجيا والتكنولوجيا 
المبتكرة في تركمنستان 

 SCINCE TECHNOLOGY AND INNOVATIVE
Technology

11 - 14 يونيو 2013علوم التكنولوجيا والتكنولوجيا المبتكرة
 EXHIBITION HALL 104 

 INDEPENDENCE AVENUE
ASHGABAD

Fair organizer 
http://www.cci.gov.tm 

معرض هاربين الصين الدولي
للتجارة و االقتصاد

The 24nd China Harbin International 
Economic and Trade Fair

15 - 19 يونيو 2013التجارة 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

معرض توطين جدة 2013
) فرص حقيقية أليدي سعودية(

 مشاركة الشركات والمؤسسات الوطنية فى 
 فندق هيلتون جدة22 - 23 يونيو 2013دعم الكوادر الوطنية

Fair organizer 
info@tawteenksa.com 

http://www.tawteenksa.com 

 صناعات الصيد البحري - تربية المائيات - صالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات
 تونس26 - 29 يونيو 2013مربو مختلف أنواع األسماك

Fair organizer 
contats@caca.org..dz 

http://www.qcc.org.sa/www.capa.org.dz 

 اآلالت و المعدات الثقيلة و الكمائن معرض الهند للماكينات والمعدات
 الهند - نيو دلهى4 - 7 يونيو 2013المستخدمة فى العديد من المجاالت الصناعية

Fair organizer 
info@engimach.com

http://www.imtos.com 

 مركز بنجاباندو الدولي 18 - 20 يونيو 2013 أثاث و ديكورمعرض بنغالديش لألثاث والديكور
للمؤتمرات، دكا، بنجالديش

Fair organizer 
info@bfidexpo.com 

http://www.bifdexpo.com 

 مؤتمر التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس
التعاون الخليجي

 التحكيم في منازعات أسواق المال بدول 
مجلس التعاون الخليجي

18 - 20 أغسطس 
 سلطنة عمان - صاللة2013

Fair organizer 
training@gcccac.org 

http://www.salalah.gcac.biz 

28 - 30 أغسطس االستيراد و التصديرالمعرض األفريقي السادس للتصدير و االستيراد
 Fair organizer كينيا - تيروبى2013

info@exhibitionevents.com 

 جمهورية الصين الشعبية 8 - 11 سبتمبر 2013 التجارة واالستثمارالمعرض الدولي الصيني لالستثمار
بكين - مدينة شيا

Fair organizer 
cifit@chinafair.org.cn

http://www.chinafair.org.cn 

معرض جنوب شرق أسيا لألثاث والديكور
)تصدير و استيراد(

األثاث والمفروشات واكسسواراتها والديكور 
والكماليات المنزلية صناعة األثاث وأنواعه في 

بلدان جنوب شرقي آسيا
  COMPLETE POINT ماليزيا - كوااللمبور13 - 16 سبتمبر 2013

http://www.migratemalaysia.com 

16 - 18 سبتمبر 2013 أثاث و ديكورالمنتدى السعودي األمريكي لفرص األعمال )الثالث (
 الواليات المتحدة األمريكية

لوس انجلوس - كاليفورنيا - 
ماريوت

Fair organizer 
http://www.us-ssaudiforum.com 

 مركز بنجاباندو الدولي 25 - 29 سبتمبر 2013 فساتين ومالبس، موضة، مجوهرات وعطورالمهرجان الدولي للموضة مالبس أقمشة في سرايفو
 Fair organizerللمؤتمرات، دكا، بنجالديش

 معرض عمان الدولي الثالث )انفرا عمان( لمشاريع
30 سبتمبر التجارة واالستثمارالبنية التحتية والمشاريع الصناعية

 سلطنة عمان2 اكتوبر 2013
 مركز عمان الدولي للمعارض سلطنة عمان

mail@alnimrexpo.com 
http://www.alnimrexpo.com 

مفتاح الوظيفة
غرفة الشرقية دار النشر
2013مسنة النشر
دليل الطالب للوظيفة بما يترتب عليه من موضوع الكتاب

ادوار يقوم بها  

كيف تبحث الوظيفة
مجلس الغرف السعودية دار النشر
2013م سنة النشر
البحث عن العمل و الحصول عليه موضوع الكتاب

عزيزي المشترك وضع رقم العضوية على مطبوعاتك يسهل علينا خدمتك 


