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تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

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 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

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
تجارة الجملة في مستلزمات العود والبخور1433/10/0545هـ حتى1433/08/20هـ50 إلى15 شركة الماجد للعود

تجارة العود والعطورات الشرقية1433/09/3045هـ حتى1433/08/15هـ50 إلى30 مؤسسة احمد فهد بن دخيل لتجارة العود والعطورات
تجارة األقمشة النسائية1433/10/0245هـ حتى1433/08/16هـ50 إلى50 مؤسسة زين الخطوط لالقمشة النسائية

 تجارة أقمشة ستائر ومجالس و أقمشة1433/09/2845هـ حتى1433/08/13هـ80 إلى25 شركة أبناء محمد عبيد القثمي
سيارات

 تجارة المالبس الجاهزة واألحذية ولوازم1433/10/0345هـ حتى1433/8/17هـ50 إلى20مؤسسة طريق الطفل للتجارة
 األطفال

تجارة العود والعطورات الشرقية1433/09/1845هـ حتى1433/08/03هـ50 إلى25الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية

 تجارة المفروشات واألثاث المنزلي1433/10/1245هـ حتى1433/08/25هـ50 إلى20شركة مجموعة القفاري للسجاد
والسجاد

تجــارة المعادن الثمينة واألحجــار الكريمة1433/10/1945هـ حتى1433/09/05هـ30 إلى25مؤسسة روائع الفضة للمعادن الثمينة واالحجار الكريمة

0594379282
للحجز واالستفسار



مكــتــبــة مركز المعلومات 
والدراسات اإلقتصادية

 التقرير السنوي لهيئة االتصاالت و تقنية المعلومات    
هيئة االتصاالت و تقنية المعلومات دار النشر
1433هـ سنة النشر
التقرير السنوي موضوع الكتاب

و  الزواج  لجمعيات  الخامس  الملتقى   ) الختامي  التقرير   ( أسرة 
األسرة بالمملكة   

وزارة الشؤون االجتماعية دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير الختاميموضوع الكتاب

   ICC HANDBOOK 2012
مصلحة الزكاة و الدخل دار النشر
ربع الثاني 1433هـ سنة النشر
عناوين الغرف الدولية و القطاعات الصناعيةموضوع الكتاب

و الخدماتية في كافة دول العالم 

الرقم القياسي ألسعار الجملة
وزارة االقتصاد و التخطيط دار النشر
2012م سنة النشر
إحصاءات األسعار و األرقام القياسية موضوع الكتاب

التقرير اإلحصائي للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير االحصائى1432هـ موضوع الكتاب

  SAUDI ARAMCO WORLD
هيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج دار النشر
 1432هـسنة 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 1432هـ 
جمعية ماجد بن عبدا لعزيز للتنميةدار النشر

و الخدمات االجتماعية 
 1432هـسنة النشر
التقرير السنوي 1432 موضوع الكتاب

 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

جديد المكتبة

)تأمــل غرفة تجــارة منطقة القصيــم( أن تعود عليكم نشــرة 
الفــرص التجاريــة بالنفــع والفائــدة ونــود اإلشــارة إلــى أن 
الغرفة غير مســؤولة عن نتائج التعاقدات المترتبة على نشــر 
هــذه الفرص وننصــح بالتأكد من الســمعة التجارية والمالية 

للشركات قبل البدء بالتعاقد.

تأجير كشك كوفي شوب قائم / شارع الستين في حي الفايزية 
في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار 
رقم المزايدة : 44     

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ     

موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ     

تأجير أرض فضاء إلقامة مركز سكني تجاري  
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 2      
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23 هـ      
موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ      

تأجير موقع إلقامة جس��ر مش��اة واس��تغالله دعائيًا / طريق 
عثمان بن عفان مقابل مركز الحسون في مدينة بريده   

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 42       

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ       

تأجي��ر أرض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رق��م)1( مخطط المردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 34        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ        

تأجي��ر أرض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رق��م)3( مخطط المردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 36       
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ        

تأجي��ر أرض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رق��م)2( مخطط المردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 35       
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ        

تأجير كش��ك كوفي ش��وب قائم / طريق المل��ك خالد جنوب 
فندق موفنبيك في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       
رقم المزايدة : 45        

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ        

محط��ات توليد الكهرباء , مولدات الديزل ، وضواغط ومضخات 
البخار  
ATTSU Térmica SL االسم

CELRÀ - Girona - أسبانياالعنوان

 0034972171738الهاتف

  0034972171740الفاكس

e-mail attsu@attsu.com

http://www.attsu.comالموقع

ماكين��ات لصوامع الغالل ومطاحن الدقي��ق والمعدات الزراعية 
وملحقاتها   

DELTA MILLING SYSTEM CO االسم

تركيا  الدولة

HAZIM ULUSAHIN IS MERKEZI A BLOK NO 303 العنوان
 42060KONYA TURKEY

00903322380401الهاتف

 00903322380401الفاكس

e-mail info@ciliwood.com

http://www.deltamilling.com الموقع

معدات ثقيلة   
National Plant & Equipmen االسم

استراليا - Level 1, 40 McDougall Streetالعنوان

001300794448الهاتف

e-mail enquiries@nationalplant.com.au
sales@nationalplant.com.au

http://www.nationalplant.com.au الموقع

اإلنشاءات الحديدية الجاهزة و األبنية الجاهزة  
Dorce Prefabricated Building & Construction Industry trade Inc االسم

تركياالدولة

 Aşağı Öveçler Mahallesi 1325. Sokak No: 6 Çankaya, 06460 العنوان
/ Ankara

 00903124728218الهاتف

 00903124728210الفاكس

e-maildorce@dorce.com.tr 

http://www.dorce.comالموقع

أنواع الشامبو ومستحضرات العناية بالشعر  
Pettenon Cosmetics SpA االسم

ايطاليا الدولة

D, V. Del Palu 35018 SAN MARTINO DI LUPARI )PD/7العنوان

0039049998808الهاتف

 00390499 88809الفاكس

http://www.pettenon.itالموقع

إنتاج وتجارة مستحضرات التجميل  
Caelin Cosmetic e. Kاالسم

المانيا الدولة

Heidelberg Postfach 12 04 68العنوان

0039049998808الهاتف

 00390499 88809الفاكس

http://www.caelin.deالموقع

الفرص االستثمارية
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المزايدات الحكومية



تأجير موقع إلقامة جسر مشاة واستغالله دعائيًا / 
طريق الملك عبدالعزيز مقابل الشركة السعودية 

للنقل الجماعي في مدينة بريده
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       

رقم المزايدة : 41        
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ        

تأجير أرض فضاء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات 
القطاع الخ��اص القطعة رق��م)4( مخطط المردم 

الصحي الجديد في مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       

رقم المزايدة : 37       
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ        

تأجير كشك كوفي شوب س��يار جديد / بحيرة حي 
الخليج في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       
رقم المزايدة : 43       

قيمة النسخة: مجانًا
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ        

تأجير موقع قائم إلقامة لوحات إعالنية يوني 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 : 42       
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ        

تأجير أرض فضاء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات 
القطاع الخ��اص القطعة رق��م)5( مخطط المردم 

الصحي الجديد في مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 38       
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ        

تأجي��ر موقع إلقامة مقصف / مبن��ى وكالة األمانة 
للمشاريع والتعمير في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 46        

قيمة النسخة: 200 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/08هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ        

المناقصات والمزايدات الحكومية

برنامج تشغيل و صيانة مدينة األنعام ببريده   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم       

قيمة النسخة: 2500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/9/9هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/9/10هـ        

سقيا محافظة االسياح
جهة المناقصة: فرع وزارة المياه والكهرباء بمنطقة القصيم       

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/9/10هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/9/11هـ        

حراسات أمنية لبعض المواقع في بلدية البدائع   
جهة المناقصة: بلدية البدائع       

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ        

إنشاء شبكات مياه الشرب متفرقة بمدينة بريده   
جهة المناقصة: فرع وزارة المياه والكهرباء بمنطقة القصيم       

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

موعد فتح العطاءات: 1433/10/18هـ       

صيانة شوارع نطاق بلدية الجامعة ببريده   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/09هـ       

نظافة الجزء الشرقي من مدينة بريده   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم       

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/16هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/17هـ       

صيانة شوارع قرى مدينة بريده   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم       

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/16هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/17هـ       

توريد ديزل بمدينة بريده   
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/09/24هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/09/25هـ        

مشروع صيانة الحاسب اآللي بالبلدية   
جهة المناقصة: بلدية عنيزة       

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/09/18هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/09/19هـ        

عقد 2 تكملة لمش��روع س��فلتة و أرصف��ة و إنارة 
مدمج ) سفلتة و أرصفة(   

جهة المناقصة: بلدية عنيزة        
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/09/18هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/09/19هـ         

صيانة و نظافة مركز الدعوة و اإلرشاد ببريده   
جهة المناقصة: فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ         

عقد تش��غيل وصيانة محطة تنقية المياه الثالثة 
ومستلزماته - البدائع    

جهة المناقصة: فرع وزارة المياه والكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ         

صيانة و نظافة مركز الدعوة و اإلرشاد بمحافظة عنيزة   
جهة المناقصة: فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ         

توريد وتركي��ب محطات توليد طاق��ة كهربائية لآلبار 
وبعض محطات تنقية المياه بمنطقة القصيم - م2    
جهة المناقصة: فرع وزارة المياه والكهرباء بمنطقة القصيم        

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/24هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/10/25هـ        

مشروع صيانة الحاسب اآللي بالبلدية   
جهة المناقصة: بلدية عنيزة       

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/09/18هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/09/19هـ        

إنش��اء إس��كان للمدربي��ن والمتدربي��ن للمعهد 
السعودي التقني لتربية الدواجن بالقصيم 

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المناقصــات 
مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني        

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/01هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/11/02هـ        

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

جهة المناقصة: فرع وزارة المياه والكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ        

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية - العدد السادس والثالثون - رمضان 1433هـ  الموافق اغسطس - سبتمبر 2012 م

المناقصات الحكومية 



 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

المعرض الصيني األوروأسيوى
The China-Euroasia Expo جمهورية الصين الشعبية- 1 - 5 سبتمبر 2012تكنولوجيا الهندسة البحرية وبناء السفن

بكين
Fair organizer

 caeexpo@163.com

ورشة عمل المنظمة المرنة : نحو بناء هياكل وأدلة 
كوااللمبور - ماليزيا 10 - 13 ســبتمبر 2012تكنولوجيا الهندسة البحرية وبناء السفنتنظيمية متميزة

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
zaina.r@arado.org.eg

أ. زينة الروابده 00201064482860 
رسوم اإلشراك :1000 دوالر أمريكي

Emerging Kerala 2012 كيــراال12 - 14 ســبتمبر 2012والية كيراال الناشئة  - كوتشــي  Fair organizerمدينــة 
com.riyadh@mea.gov.in

المؤتمر القرغيزى لألغذية 

دعوة للمشاركة في مؤتمر المستثمرين في 
مجال األغذية و الصناعة التجهيزية في جمهورية 

قرغيزية و خاصة في مجاالت تجهيز الحليب و 
اللحوم و الفواكه و الخضروات 

13 - 14 ســبتمبر 2012
 Agro-processing Sector

in the Kyrgyz Republic
جمهورية قرغيز 

Agro-processing Sector in the Kyrgyz Republic
project@apsp.kg

http://www.apsp.kg

المنتدى االقتصادي العربي - الهنغاري 
Arab-Hungarian Economic Forum 

الخدمات المصرفية و المالية  و الطاقات 
المجددة, و تطوير الشركات الصغيرة و 

المتوسطة, و الصناعات الخضراء، والسياحة 
والزراعة و الصناعات الغذائية, و القطاعات 

العلمية و التكنولوجيا و المعلومات و االتصاالت 

بودابست - الهنغارى 24 - 25 ســبتمبر 2012
االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية

admin@uac.org.lb - uac@uac.org.lb
http://www.uac.org.lb

الصالون األورو متوسطي للمالبس
TUNSIA TEXMED 2012 

قطاع صناعة النسيج والمالبس, منتجين 
وموزعين ومستوردين لمنتجات قطاع النسيج 

والمالبس 
2012 أكتوبــر    5  - تونس 3 

في المعرض الدولي بالكرم

شركة كروز للمعارض
roject1@midagrouptunisia.com
http://www.texmed-tunisia.com

السيمنار الدولي للطاقة
International Seminar Energy Access2012  أكتوبــر  10  - نيودلهي  - الهند9 

 Fair organizer
gkumar.mnre@nic.in

http://www.mnre.nic.in

منتدى األعمال الدولي الرابع عشر و معرض 
الموصياد الدولي الرابع عشر

 The 14th MUSIAD International Fair

معرض الموصياد الدولي فرصة للبيع المباشر، 
أسواق جديدة، عالقات باألسواق الحيوية، 

شراكات تجارية جديدة، منتجات ذات العالمة 
التجارية المسجلة، فرصة لترويج المنتجات 
بشكل مباشر، فرص لقياس التنافسية مع 

منتجات اآلخرين، إدراك قوتك في المنافسة، 
فرصة للحصول على ممثلين وموزعين ووكالء 

ومن ثم تطوير شبكة التواصل مع رجال األعمال 

11 - 14 أكتوبــر  2012
مركز معارض إسطنبول، سي 
إن آر إكسبو، الصاالت 5-4-

6-7 و 8، منطقة يشيل كوي 

 Fair organizer
fairs@musiad.org.tr

http://www.musiad.org.tr

معرض أكسبو اندونيسيا التجاري – 27
 The 27th Trade Expo Indonesia 2012  جاكرتا / إندونيسيا  17 - 21 أكتوبــر  2012منتجات وصناعات من كافة القطاعات التجارية

 Fair organizer
 sumarnoeljadi@hotmail.com

luluhusein_riyadh@kemendag.go.id
http://www.tradeexpoindonesia.com

Manila FAME 2012 المعرض التجاري
المعرض العالمي للهدايا واألدوات المنزلية 

والديكور واألثاث المنزلي واألزياء 
مكان إقامة المعرض: باساى الفلبين

17 - 20 أكتوبــر  2012

باساى الفلبين
 Puyat Avenue, Pasay

 City 1300, PHILIPPINES
 Golden Shell Pavilion,

ITC Complex

Manila FAME International Secretariat
manilafame@citem.com.ph

http://www.manilafame.com/en

المعرض التجاري الدولي للمجوهرات
واألحجار الكريمة 

Australian Opal Exhibition

 Fine مجوهرات وساعات و اكسسوارات
 jewellery Fashion jewellery2012 سيدني - استراليا 2 - 12 أغســطس

 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 

 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 

التحف والهدايا
 Chinese gift industryPremium and

 Houseware Exhibition Gifts & Home
14 - 17 أغسطس 2012

جمهورية الصين الشعبية
 Reed Huaqun Exhibitions

 15th ,03,05-Unit 01
 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

 Fair organizer
info@argentina.messefrankfurt.com

http://www.indexport.com.ar

معرض الصين لبناء السفن و المعدات
China Ships 23 - 26 أغسطس 2012منتجات وصناعات من كافة القطاعات التجارية و الهندسة البحرية

جمهورية الصين الشعبية
 China International

 Exhibition Center )old
 venue(, Beijing

Fair organizer
 bobbygfranklinm@gmail.com

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

مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمر
 Emirates International Date Palm Festival

أصناف التمور المتنوّعة والعروض الثقافية 
والتاريخ والتقاليد. ، والطهي، وزراعة األشجار، 

وتقاليد تسلق أشجار النخيل 

26. نوفمبر 2012 
Fair organizer اإلمارات العربية المتحدة 1. ديسمبر 2012 

http://www.datepalmfestival.net

CAT 2012 ملتقى األعمال و التكنولوجيا

الميكانيكا و الكهرباء و اإللكترونيك، الصناعات 
الغذائية، البالستيك و مشتقاته، النسيج التقني، 
تكنولوجيات المعلومات و االتصال، الصناعات 

الصيدالنية

28 - 30 نوفمبــر 2012
وكالة النهوض بالصناعة
و التجديد / قصر بالكرم 

بتونس 

Fair organizer
cat@api.com.tn

  

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات والدراسات بغرفة القصيم


