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التدريبية
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ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات والدراسات 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

معرض البناء السعودي 2012 و معرض المعدات 
الثقيلة وآليات ومركبات البناء

المعدات الثقيلة وآليات
شركة معارض الرياض 11 - 14 نوفمبر 2012 ومركبات البناء لتقنية الحجر

شركه معارض الرياض المحدودة
info@recexpo.com

http://www.recexpo.com

جمهورية كوبا4 - 11 نوفمبر 2012معرض هافانا الدولي

Fair organizer
لمزيد من المعلومات 

يمكنكم االتصال على هاتف 5372716614 أو 5372170758
wilma@palco.cu

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 2 - 4 اكتوبر 2012قطاع أعمال االستثمار والتطوير العقاري في العالممعرض و مؤتمر سيتي سكيب 2012
مركز دبي التجاري العالميوالمعارض

قطاع صناعة النسيج والمابس، موزعين الصالون األورو متوسطي للمابس
المعرض الدولي بالكرم  - تونس3 - 5 اكتوبر 2012ومستوردين لمنتجات قطاع النسيج والمابس

شركة كروز للمعارض
project1@midagrouptunisia.com
http://www.texmed-tunisia.com

معرض و مؤتمر الهند الدولي السابع لصناعة 
مركز بومباى للمعارض - الهند4 - 6 اكتوبر 2012للصناعات الكيماوية و البتروكيماويةالكيماوية و البتروكيماوية

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
manojmehta@ficci.com
http://www.indiachem.in

امرتسر - الهند6 - 10 اكتوبر P.H.D india chamber2012معرض البنجاب التجاري الدولي
P.H.D india chamber

rkjoshi@phdcci.in
http://www.pitex.in

نيودلهي - الهند9 - 10 اكتوبر 2012الندوة الدولية لحصول الطاقة في الهند
Fair organizer

gkumar.mnre@nic.in
http://www.mnre.nic.in

معرض الخريف للعطـــــور

العناية  التجميل والعطــور •كماليــات  مســتحضرات 
باألظافر والشــعر •منتجات الســبا •معدات صالونات 
التجميــل وخدماتها العناية •عامــات تجارية راقية • 

آخر ابتكارات الصناعة ومستجداتها

معرض الكويت الدولي القاعة 10 - 20 اكتوبر 2012
رقم 5 , 6 , 7

مركز المعارض في الكويت
http://www.kif.net

الصالون الدولي لاستثمار الفاح
Fair organizerقصر المعارض بالكرم  تونس10 - 13 اكتوبر 2012قصر المعارض بالكرمو التكنولوجيا ) سيات 2012(

معرض الساعات
الساعات الثمينة، اآلليات، الكوارتز والساعات 

األثرية • الساعات الكبيرة • سوار الساعات • خدمات 
التصنيع والتصميم • خدمات الصيانة واإلصاح.

الكويت10 - 20 اكتوبر 2012
مركز المعارض في الكويت

info@kif.net
http://www.kif.net

مؤتمر منتدى األعمال الدولي السادس عشر 
و معرض الموصياد الدولي الرابع عشر

معرض الموصياد الدولي فرصة للبيع المباشر، فتح 
عاقات باألسواق الحيوية، منتجات ذات العامة 
التجارية المسجلة، فرصة للحصول على ممثلين, 
ومن ثم تطوير شبكة التواصل مع رجال األعمال

11 - 14 اكتوبر 2012
مركز معارض إسطنبول، سي إن 
آر إكسبو، الصاالت 7-6-5-4 و 

8، منطقة يشيل كوي 

Fair organizer
fairs@musiad.org.tr

http://www.musiad.org.tr

أسبوع جيتكس للتقنية

معلومات تقنية عن سبل بناء مهارات القيادة 
المبدعة. وتشتمل الفعاليات: مؤتمر ومعرض 
الحوسبة الحسابية، تقنية بطاقات جيتكس، 

التقنيات االستهاكية، جلف كومس، مؤتمرات 
جيتكس العالمية، المحتوى والتطبيقات المتحركة. 

ندوات ومحاضرات وورش عمل.

مركز دبي التجاري العالمي 12 - 14 اكتوبر 2012
مركز دبي التجاري العالمي

evad@khamis@dwtc.com
http://www.gitex.com

Indian Carpet Export Promotion Councilالهند12 - 15 اكتوبر 2012السجادالمعرض الدولي للسجاد 24
http://www.indiancarpets.com

معرض السوق الدوائية العربية األفريقية

التصنيع الدوائي ومنتجي األدوية في العالم 
العربي واألفريقي - معايير دائمة ومتعددة الرعاية 
الصحية, مواكبة للثورة المتنامية في مجال صناعة 

األدوية والمستلزمات الطبية الدوائية ومتابعتها

14 - 16 اكتوبر 2012
عمان - األردن

 The Intercontinental Hotel
Amman, Jordan

Fair organizer
kaled@throughoutjordan.com

http://www.tajpha.net

Mizan Conference Centre 17 - 19 اكتوبر 2012مؤتمر االستثمار التركمستانى
 Ashgabat, Turkmenistan

Fair organizer
 nt@summittradereevents.com

http://www.summittradeevents.com

معرض أكسبو اندونيسيا التجاري
جاكرتا / اإلندونيسي 17 - 21 اكتوبر 2012منتجات وصناعات من كافة القطاعات التجاريةالسابع والعشرون 2012

Fair organizer
luluhusein_riyadh@kemendag.go.id

sumarnoeljadi@hotmail.com
http://www.tradeexpoindonesia.com

المعرض العالمي للهدايا واألدوات المنزلية المعرض التجاري 2012
17 - 20 اكتوبر 2012والديكور واألثاث المنزلي واألزياء

 Puyatباساى الفلبين
 Avenue, Pasay City 1300 ,
 PHILIPPINES Golden Shell

 ,Pavilion, ITC Complex

Manila FAME International Secretariat
manilafame@citem.com.ph

http://www.manilafame.com/en

الصالون الجزائري للصادرات

المواد الزراعة والغذائية، تربية المائيات ، 
الصناعات التقليدية، المطاط والباستيك، الورق ، 

الكيماويات، اآلالت الكهربائية، المعدات، الصناعات 
الجلدية، الصناعات النسيجية المناجم، المنتجات 
المعدنية، الصلب والحديد، المابس الجاهزة، 

الخشبيات ومنتجات صناعية مختلفة.

Fair organizerقصر المعارض بالجزائر18 - 21 اكتوبر 2012
الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية

معرض الصين لبناء السفن و المعدات 
و الهندسة البحرية 

السفن البحرية و المعدات 
23 - 26 اكتوبر 2012و الهندسة البحرية

 China International
Exhibition Center

 old venue(, Beijing( 

Fair organizer
 bobbygfranklinm@gmail.com

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

مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات 1 - 4 نوفمبر 2012معرض فيرنكس الدولي 
المجلس التصديري لألثاث 

info@efec.org.eg
http://www.efec.org.eg

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
المابس الجاهزة3045 / 12 / 1433هـإلى16 / 11 / 1433هـ% 30إلى% 15 مؤسسة نفيسة جمل الكاف

لألحذية والحقائب1745 / 12 / 1433هـإلى03 / 11 / 1433هـ% 50إلى% 15مؤسسة خطوات األحذية التجارية
المابس الجاهزة1445 / 12 / 1433هـإلى29 / 10 / 1433هـ% 50إلى% 20مؤسسة عبداهلل إبراهيم المبيض التجارية

مابس أطفال1345 / 12 / 1433هـإلى28 / 10 / 1433هـ% 50إلى% 20مؤسسة ليان للتجارة
مابس أطفال1345 / 12 / 1433هـإلى28 / 10 / 1433هـ% 50إلى% 20مؤسسة نهج الخيال التجارية

المستلزمات الرياضية0930 / 11 / 1433هـإلى09 / 10 / 1433هـ% 40إلى% 15شركة بيت الرياضة الفالح
المابس الجاهزة1430 / 11 / 1433هـإلى14 / 10 / 1433هـ% 75إلى% 20 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

المابس و األزياء واألحذية1730 / 11 / 1433هـإلى18 / 10 / 1433هـ% 50إلى% 15البطاقة الحمراء فرع شركة جزيرة سماء لألزياء
المابس الجاهزة واألحذية3030 / 11 / 1433هـإلى15 / 10 / 1433هـ% 50إلى% 20مؤسسة محمد عبداهلل الموسى للتجارة



عقد تش��غيل وصيانة مش��اريع المياه باألس��ياح 
ومستلزماتها   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم         
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/5هـ         
موعد فتح العطاءات: 1434/1/6هـ         

تمديد منافس��ة تش��جير الواجه��ات المطلة على 
طريق الملك فهد ببريده   

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/21هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/22هـ         

إنشاء مركز التأهيل الشامل ببريده   
جهة المناقصة: وزارة الشئون االجتماعية         

قيمة النسخة: 10000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/25هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/12/26هـ         

إنشاء صالة رياضية مغلقة بالكلية التقنية بنجران    
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/14هـ          
موعد فتح العطاءات: 1433/11/15هـ          

إنش��اء إس��كان للمدربي��ن والمتدربي��ن لبرنامج 
جنرال موتورز بجدة    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/21هـ          

موعد فتح العطاءات: 1433/12/22هـ          

مشروع ترحيل خدمات المياه بالطريق الدائري الداخلي 
الجنوبي والغربي   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم         
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/20هـ          
موعد فتح العطاءات: 1433/12/21هـ          

إنشاء المعهد العالي التقني للبنات بشروره     
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         
قيمة النسخة: 10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/5هـ         
موعد فتح العطاءات: 1434/1/6هـ         

إنشاء المعهد العالي التقني للبنات بخميس مشيط   
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض        
قيمة النسخة: 10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/4هـ         
موعد فتح العطاءات: 1434/1/5هـ         

مكتبة مركز المعلومات والدراسات اإلقتصادية

 سلســلة دليل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
المشتريات الحكومة  موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
اتفاق قواعد المنشأ  موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية   

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
اتفاق الصحة و الصحة النباتية موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
اتفاق الحواجز الفنية للتجارة موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
اتفاق و اجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة TRIMS موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية  

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
اتفاق الزراعة موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية 

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
سياســات و اجراءات حماية المنافســة في ظل موضوع الكتاب

منظمة التجارة العالمية 

جديد المكتبة

)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

مش��روع إنش��اء ش��بكات مي��اه ش��رب متفرق��ة 
بمحافظ��ات المذنب والبكيري��ة والبدائع ورياض 

الخبراء - مرحلة ثانية   
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        

قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/29هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/11/30هـ        

مشروع ربط األشياب بمحطة تنقية المياه الرابعة 
بالبكيرية

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/29هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/30هـ        

توريد وتركيب لوحات جهد متوس��ط لتغذية آبار 
البدائع وتوسعة محطة تنقية المياه بعنيزة   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/28هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/29هـ        

مش��روع إحالل وتأمين معدات وأجهزة وصمامات 
لزوم تش��غيل وصيان��ة محطة المعالج��ة األولى 

بمدينة بريده   
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/12هـ       

موعد فتح العطاءات: 1434/1/13هـ       

عملي��ة صيان��ة و نظاف��ة )70( مس��جدا و جامعا 
بالرس و جامع العذل و مكتب األوقاف بمركز دخنه   
جهة المناقصة: وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعوة 

واإلرشاد       
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/20هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/12/21هـ        

عملية صيانة و نظافة جامع الملك فهد ببريده   
جهة المناقصة: وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعوة 

واإلرشاد        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/20هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/12/20هـ        

مش��روع إنش��اء ش��بكات مياه بمحافظت��ي الرس 
والنبهانية   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/20هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/12/21هـ        

إنشاء الكلية التقنية الثانية بمكة المكرمة  
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 
قيمة النسخة:  10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/6هـ        
موعد فتح العطاءات: 1434/1/7هـ        

إنش��اء إس��كان للمدربي��ن والمتدربي��ن لبرنامج 
جنرال موتورز بالرياض   

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/25هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/12/26هـ

إنش��اء المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالمدينة 
المنورة   

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض  

قيمة النسخة:  5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/3هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/4هـ 

إنش��اء إس��كان للمدربي��ن والمتدربي��ن للمعهد 
العالي للصناعات البالستكية بالرياض    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض          

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/27هـ

موعد فتح العطاءات: 1433/12/28هـ

إح��الل وتأمين مع��دات وأجه��زة وصمامات لزوم 
تش��غيل وصيان��ة محط��ة المعالج��ة السادس��ة 

بمحافظة األسياح  
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم  

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/5هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/6هـ 

إنش��اء إس��كان للمدربي��ن والمتدربي��ن بكلي��ة 
السياحة والفندقية بالطائف    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض          

قيمة النسخة: 5000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/28هـ 

موعد فتح العطاءات: 1433/12/29هـ 

مشروع حفر بئر استكشافي بحقل المستوي    
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/21هـ 

موعد فتح العطاءات: 1433/12/22هـ 

سكر من إيطاليا  
BUGUGNOLI srl االسم

 )V. VOLTA 89 - MONDOLFO )PU -  ايطالياالعنوان

 6032445 0039721الهاتف

 1695118 0039721الفاكس

e-mail info@bugugnoli.it

http://www.bugugnoli.comالموقع

سكر من بولندا   
Taurus Mirosław Maczyta االسم

بولندا الدولة

Ul .Szkolna 4/1 11-100 Lidzbark Warmiński العنوان

  0048788777990جوال

 0048897672917تلفاكس

e-mail miroslaw@tauruspolska.pl

www.tauruspolska.plالموقع

عصائر فاكهة وخضار من بولندا   
TAB Koncentraty Sp. z o.o االسم

بولندا العنوان

ul. Rakietników 8 02-495 Warsaw Polandالعنوان

0048504285750 الهاتف

0048227251840 الفاكس

e-mail bozena.kusmider@tab.pl

http://www.tab.plالموقع

عصائر فاكهة وخضار من تركيا  
METE GUNEYHAN DIS TIC GIDA MADD ITH IHR االسم

تركياالدولة

 Camii Serif Mahallesi Istiklal Caddesi Icel Apt. Kat4 Noالعنوان
14, 33100 MERSIN 

  00903242320155الهاتف

  00903242320344الفاكس

e-maildorce@dorce.com.tr 

http://www.guneyhan.comالموقع

تجارة مواد غذائية استهالكية , تعبئة وتغليف من تركيا   
Makendi Industrial Products Mining Chemicals Ltd  االسم

تركيا  الدولة

Acibadem, Yeniyol Sok. Etab Is Merkezi, A Blok, Kat:4 العنوان
 Kadikoy, Istanbul - Turkiye

  00902163402870الهاتف

  00902163277902الفاكس

e-mailbusiness@makendi.com.tr 

http://www.makendi.com.trالموقع

الفرص االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق - العدد الثامن والثالثون - ذو القعدة - ذو الحجة 1433هـ الموافق اكتوبر  2012 م

المزايدات الحكومية

المناقصات الحكومية 

من بــولنـــدا - الشاي والقهوة  
Mokate Co االسم

بولندا الدولة

MOKATE SA ul. Katowicka 265 43-450 Ustroń Polska العنوان

  0048338549100الهاتف

  0048338549139الفاكس

e-mailmokate@mokate.com.pl 

http://www.mokate.com.plالموقع

قهوة من اندونيسيا  
P.T .Coffindo االسم

اندونيسيا  الدولة

 Jl. Tani Asli / Inpres No. 88 Medan - Binjai Km.9 Kabupatenالعنوان
Deli Serdang - Sumatera Utara Indonesia - 20352 

  0062618444448الهاتف

 0062618444000الفاكس

e-mail info@coffindo.com

http://www.coffindo.comالموقع

تجارة خضروات وفاكهه معلبة , تجارة فواكه مجففة     
AGROHARA Karipidis L.-Tsechelidou H. Sp. P االسم

اليونان الدولة

EPISKOPI NAOUSSA - IMATHIA - GREECE العنوان

 00302332044197الهاتف

e-mail info@kiwi-tsechelidis.com

http://www.kiwi-tsechelidis.comالموقع

استيراد وتصدير فاكهة وخضروات من تونس   
TUNISIAN GOLDEN FRUITS االسم

تونس  العنوان

 App A1-9 CP 1082 Centre Urbain Nordالعنوان

0021671822218الهاتف

0021671822208الفاكس

e-mail golden@tunisianfruits.com

http://www.tunisianfruits.comالموقع

وردنا من السفارة االسبانية قائمة تحتوي على شركات أسبانيا 
في مختلف القطاعات, يمكن للســادة المهتمين مراجعة مركز 

المعلومات بالغرفة للحصول قائمة الشركات المذكورة 

سفارة أسبانيا في الرياض العنوان

 App A1-9 CP 1082 Centre Urbain Nordالعنوان

014612153 الهاتف

014621303 الفاكس

e-mail riad@mcx.es

http://www.spainbusiness.comالموقع

مدة الدورة: 10 �أيام
لال�ستف�سار والتوا�سل - مركز �سيدات الأعمال 

هاتف: 3855000  حتويلة )111 - 113( - فك�س: 3836333

ر�سوم الدورة: 500 ريال

بداية الدورة: �ل�سبت 1433/12/25هـ �ملو�فق2012/11/10م      �ل�ساعة 4-9 م�ساء
مقـــر الــدورة: �لق�سيم ــ بريدة )حي �ل�سفر�ء غرب �ملرور بجو�ر جمعية �مللك عبد�لعزيز(

املقابلة ال�سخ�سية: �ل�سبت 1433/12/18هـ  �ملو�فق 2012/11/3م

�سمن م�ساريع البنك الأهلي للم�ساريع ال�سغرية
اأحد برامج البنك الأهلي لفر�س العمل بالتعاون مع غرفة الق�سيم



عقد تش��غيل وصيانة مش��اريع المياه باألس��ياح 
ومستلزماتها   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم         
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/5هـ         
موعد فتح العطاءات: 1434/1/6هـ         

تمديد منافس��ة تش��جير الواجه��ات المطلة على 
طريق الملك فهد ببريده   

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/21هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/22هـ         

إنشاء مركز التأهيل الشامل ببريده   
جهة المناقصة: وزارة الشئون االجتماعية         

قيمة النسخة: 10000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/25هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/12/26هـ         

إنشاء صالة رياضية مغلقة بالكلية التقنية بنجران    
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/14هـ          
موعد فتح العطاءات: 1433/11/15هـ          

إنش��اء إس��كان للمدربي��ن والمتدربي��ن لبرنامج 
جنرال موتورز بجدة    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/21هـ          

موعد فتح العطاءات: 1433/12/22هـ          

مشروع ترحيل خدمات المياه بالطريق الدائري الداخلي 
الجنوبي والغربي   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم         
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/20هـ          
موعد فتح العطاءات: 1433/12/21هـ          

إنشاء المعهد العالي التقني للبنات بشروره     
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         
قيمة النسخة: 10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/5هـ         
موعد فتح العطاءات: 1434/1/6هـ         

إنشاء المعهد العالي التقني للبنات بخميس مشيط   
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض        
قيمة النسخة: 10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/4هـ         
موعد فتح العطاءات: 1434/1/5هـ         

مكتبة مركز المعلومات والدراسات اإلقتصادية

 سلســلة دليل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
المشتريات الحكومة  موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
اتفاق قواعد المنشأ  موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية   

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
اتفاق الصحة و الصحة النباتية موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
اتفاق الحواجز الفنية للتجارة موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
اتفاق و اجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة TRIMS موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية  

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
اتفاق الزراعة موضوع الكتاب

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية 

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
سياســات و اجراءات حماية المنافســة في ظل موضوع الكتاب

منظمة التجارة العالمية 

جديد المكتبة

)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

مش��روع إنش��اء ش��بكات مي��اه ش��رب متفرق��ة 
بمحافظ��ات المذنب والبكيري��ة والبدائع ورياض 

الخبراء - مرحلة ثانية   
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        

قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/29هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/11/30هـ        

مشروع ربط األشياب بمحطة تنقية المياه الرابعة 
بالبكيرية

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/29هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/30هـ        

توريد وتركيب لوحات جهد متوس��ط لتغذية آبار 
البدائع وتوسعة محطة تنقية المياه بعنيزة   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/28هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/29هـ        

مش��روع إحالل وتأمين معدات وأجهزة وصمامات 
لزوم تش��غيل وصيان��ة محطة المعالج��ة األولى 

بمدينة بريده   
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/12هـ       

موعد فتح العطاءات: 1434/1/13هـ       

عملي��ة صيان��ة و نظاف��ة )70( مس��جدا و جامعا 
بالرس و جامع العذل و مكتب األوقاف بمركز دخنه   
جهة المناقصة: وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعوة 

واإلرشاد       
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/20هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/12/21هـ        

عملية صيانة و نظافة جامع الملك فهد ببريده   
جهة المناقصة: وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعوة 

واإلرشاد        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/20هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/12/20هـ        

مش��روع إنش��اء ش��بكات مياه بمحافظت��ي الرس 
والنبهانية   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/20هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/12/21هـ        

إنشاء الكلية التقنية الثانية بمكة المكرمة  
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 
قيمة النسخة:  10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/6هـ        
موعد فتح العطاءات: 1434/1/7هـ        

إنش��اء إس��كان للمدربي��ن والمتدربي��ن لبرنامج 
جنرال موتورز بالرياض   

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/25هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/12/26هـ

إنش��اء المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالمدينة 
المنورة   

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض  

قيمة النسخة:  5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/3هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/4هـ 

إنش��اء إس��كان للمدربي��ن والمتدربي��ن للمعهد 
العالي للصناعات البالستكية بالرياض    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض          

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/27هـ

موعد فتح العطاءات: 1433/12/28هـ

إح��الل وتأمين مع��دات وأجه��زة وصمامات لزوم 
تش��غيل وصيان��ة محط��ة المعالج��ة السادس��ة 

بمحافظة األسياح  
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم  

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/5هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/6هـ 

إنش��اء إس��كان للمدربي��ن والمتدربي��ن بكلي��ة 
السياحة والفندقية بالطائف    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزية - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض          

قيمة النسخة: 5000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/28هـ 

موعد فتح العطاءات: 1433/12/29هـ 

مشروع حفر بئر استكشافي بحقل المستوي    
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/21هـ 

موعد فتح العطاءات: 1433/12/22هـ 

سكر من إيطاليا  
BUGUGNOLI srl االسم

 )V. VOLTA 89 - MONDOLFO )PU -  ايطالياالعنوان

 6032445 0039721الهاتف

 1695118 0039721الفاكس

e-mail info@bugugnoli.it

http://www.bugugnoli.comالموقع

سكر من بولندا   
Taurus Mirosław Maczyta االسم

بولندا الدولة

Ul .Szkolna 4/1 11-100 Lidzbark Warmiński العنوان

  0048788777990جوال

 0048897672917تلفاكس

e-mail miroslaw@tauruspolska.pl

www.tauruspolska.plالموقع

عصائر فاكهة وخضار من بولندا   
TAB Koncentraty Sp. z o.o االسم

بولندا العنوان

ul. Rakietników 8 02-495 Warsaw Polandالعنوان

0048504285750 الهاتف

0048227251840 الفاكس

e-mail bozena.kusmider@tab.pl

http://www.tab.plالموقع

عصائر فاكهة وخضار من تركيا  
METE GUNEYHAN DIS TIC GIDA MADD ITH IHR االسم

تركياالدولة

 Camii Serif Mahallesi Istiklal Caddesi Icel Apt. Kat4 Noالعنوان
14, 33100 MERSIN 

  00903242320155الهاتف

  00903242320344الفاكس

e-maildorce@dorce.com.tr 

http://www.guneyhan.comالموقع

تجارة مواد غذائية استهالكية , تعبئة وتغليف من تركيا   
Makendi Industrial Products Mining Chemicals Ltd  االسم

تركيا  الدولة

Acibadem, Yeniyol Sok. Etab Is Merkezi, A Blok, Kat:4 العنوان
 Kadikoy, Istanbul - Turkiye

  00902163402870الهاتف

  00902163277902الفاكس

e-mailbusiness@makendi.com.tr 

http://www.makendi.com.trالموقع

الفرص االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق - العدد الثامن والثالثون - ذو القعدة - ذو الحجة 1433هـ الموافق اكتوبر  2012 م

المزايدات الحكومية

المناقصات الحكومية 

من بــولنـــدا - الشاي والقهوة  
Mokate Co االسم

بولندا الدولة

MOKATE SA ul. Katowicka 265 43-450 Ustroń Polska العنوان

  0048338549100الهاتف

  0048338549139الفاكس

e-mailmokate@mokate.com.pl 

http://www.mokate.com.plالموقع

قهوة من اندونيسيا  
P.T .Coffindo االسم

اندونيسيا  الدولة

 Jl. Tani Asli / Inpres No. 88 Medan - Binjai Km.9 Kabupatenالعنوان
Deli Serdang - Sumatera Utara Indonesia - 20352 

  0062618444448الهاتف

 0062618444000الفاكس

e-mail info@coffindo.com

http://www.coffindo.comالموقع

تجارة خضروات وفاكهه معلبة , تجارة فواكه مجففة     
AGROHARA Karipidis L.-Tsechelidou H. Sp. P االسم

اليونان الدولة

EPISKOPI NAOUSSA - IMATHIA - GREECE العنوان

 00302332044197الهاتف

e-mail info@kiwi-tsechelidis.com

http://www.kiwi-tsechelidis.comالموقع

استيراد وتصدير فاكهة وخضروات من تونس   
TUNISIAN GOLDEN FRUITS االسم

تونس  العنوان

 App A1-9 CP 1082 Centre Urbain Nordالعنوان

0021671822218الهاتف

0021671822208الفاكس

e-mail golden@tunisianfruits.com

http://www.tunisianfruits.comالموقع

وردنا من السفارة االسبانية قائمة تحتوي على شركات أسبانيا 
في مختلف القطاعات, يمكن للســادة المهتمين مراجعة مركز 

المعلومات بالغرفة للحصول قائمة الشركات المذكورة 

سفارة أسبانيا في الرياض العنوان

 App A1-9 CP 1082 Centre Urbain Nordالعنوان

014612153 الهاتف

014621303 الفاكس

e-mail riad@mcx.es

http://www.spainbusiness.comالموقع

مدة الدورة: 10 �أيام
لال�ستف�سار والتوا�سل - مركز �سيدات الأعمال 

هاتف: 3855000  حتويلة )111 - 113( - فك�س: 3836333

ر�سوم الدورة: 500 ريال

بداية الدورة: �ل�سبت 1433/12/25هـ �ملو�فق2012/11/10م      �ل�ساعة 4-9 م�ساء
مقـــر الــدورة: �لق�سيم ــ بريدة )حي �ل�سفر�ء غرب �ملرور بجو�ر جمعية �مللك عبد�لعزيز(

املقابلة ال�سخ�سية: �ل�سبت 1433/12/18هـ  �ملو�فق 2012/11/3م

�سمن م�ساريع البنك الأهلي للم�ساريع ال�سغرية
اأحد برامج البنك الأهلي لفر�س العمل بالتعاون مع غرفة الق�سيم



نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

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

38
اكتوبر  2012 م

ذو القعدة - ذو الحجة 1433هـ

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

دورة أصول البروتوكول وفن األتكيت لرجل 
27-10-2012م غرفة القصيم5 أيام المراسم في العاقات العامة

التصفيات والتخفيضات

الدورات 
التدريبية

لإعالناتكم ورعايتكم للن�سرة التجارية 
الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم - اإدارة الت�سويق 

هاتف : 3814000 06 - حتويلة 888
فاك�س : 3812231 06

aaj@qcc.org.sa

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات والدراسات بغرفة القصيم

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
مابس واكسسوارات3045 / 12 / 1433هـإلى16 / 11 / 1433هـ% 30إلى% 15 مؤسسة نفيسة جمل الكاف

1745 / 12 / 1433هـإلى03 / 11 / 1433هـ% 50إلى% 15مؤسسة خطوات الحذية التجارية
1445 / 12 / 1433هـإلى29 / 10 / 1433هـ% 50إلى% 20مؤسسة عبداهلل إبراهيم المبيض التجارية

1345 / 12 / 1433هـإلى28 / 10 / 1433هـ% 50إلى% 20مؤسسة ليان للتجارة
1345 / 12 / 1433هـإلى28 / 10 / 1433هـ% 50إلى% 20مؤسسة نهج الخيال التجارية

0930 / 11 / 1433هـإلى09 / 10 / 1433هـ% 40إلى% 15شركة بيت الرياضة الفالح
1430 / 11 / 1433هـإلى14 / 10 / 1433هـ% 75إلى% 20 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

مابس واكسسوارات1730 / 11 / 1433هـإلى18 / 10 / 1433هـ% 50إلى% 15البطاقة الحمراء فرع شركة جزيرة سماء لألزياء
3030 / 11 / 1433هـإلى15 / 10 / 1433هـ% 50إلى% 20مؤسسة محمد عبداهلل الموسى للتجارة

 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 البناء السعودي 2012 و معرض المعدات 
الثقيلة وآليات ومركبات البناء

المعدات الثقيلة وآليات
شركة معارض الرياض 11 - 14 نوفمبر 2012 ومركبات البناء لتقنية الحجر

شركه معارض الرياض المحدودة
info@recexpo.com

http://www.recexpo.com

جمهورية كوبا4 - 11 نوفمبر 2012معرض هافانا الدولي

Fair organizer
لمزيد من المعلومات 

يمكنكم االتصال على هاتف 5372716614 أو 5372170758
wilma@palco.cu

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 2 - 4 اكتوبر 2012قطاع أعمال االستثمار والتطوير العقاري في العالممعرض و مؤتمر سيتي سكيب 2012
مركز دبي التجاري العالميوالمعارض

قطاع صناعة النسيج والمابس، موزعين الصالون األورو متوسطي للمابس
المعرض الدولي بالكرم  - تونس3 - 5 اكتوبر 2012ومستوردين لمنتجات قطاع النسيج والمابس

شركة كروز للمعارض
project1@midagrouptunisia.com
http://www.texmed-tunisia.com

معرض و مؤتمر الهند الدولي السابع لصناعة 
مركز بومباى للمعارض - الهند4 - 6 اكتوبر 2012للصناعات الكيماوية و البتروكيماويةالكيماوية و البتروكيماوية

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
manojmehta@ficci.com
http://www.indiachem.in

امرتسر - الهند6 - 10 اكتوبر P.H.D india chamber2012معرض البنجاب التجاري الدولي
P.H.D india chamber

rkjoshi@phdcci.in
http://www.pitex.in

نيودلهي - الهند9 - 10 اكتوبر 2012الندوة الدولية لحصول الطاقة في الهند
Fair organizer

gkumar.mnre@nic.in
http://www.mnre.nic.in

معرض الخريف للعطـــــور

العناية  التجميل والعطــور •كماليــات  مســتحضرات 
باألظافر والشــعر •منتجات الســبا •معدات صالونات 
التجميــل وخدماتها العناية •عامــات تجارية راقية • 

آخر ابتكارات الصناعة ومستجداتها

معرض الكويت الدولي القاعة 10 - 20 اكتوبر 2012
رقم 5 , 6 , 7

مركز المعارض في الكويت
http://www.kif.net

الصالون الدولي لاستثمار الفاح
Fair organizerقصر المعارض بالكرم  تونس10 - 13 اكتوبر 2012قصر المعارض بالكرمو التكنولوجيا ) سيات 2012(

معرض الساعات
الساعات الثمينة، اآلليات، الكوارتز والساعات 

األثرية • الساعات الكبيرة • سوار الساعات • خدمات 
التصنيع والتصميم • خدمات الصيانة واإلصاح.

الكويت10 - 20 اكتوبر 2012
مركز المعارض في الكويت

info@kif.net
http://www.kif.net

مؤتمر منتدى األعمال الدولي السادس عشر 
و معرض الموصياد الدولي الرابع عشر

معرض الموصياد الدولي فرصة للبيع المباشر، فتح 
عاقات باألسواق الحيوية، منتجات ذات العامة 
التجارية المسجلة، فرصة للحصول على ممثلين, 
ومن ثم تطوير شبكة التواصل مع رجال األعمال

11 - 14 اكتوبر 2012
مركز معارض إسطنبول، سي إن 
آر إكسبو، الصاالت 7-6-5-4 و 

8، منطقة يشيل كوي 

Fair organizer
fairs@musiad.org.tr

http://www.musiad.org.tr

أسبوع جيتكس للتقنية

معلومات تقنية عن سبل بناء مهارات القيادة 
المبدعة. وتشتمل الفعاليات: مؤتمر ومعرض 
الحوسبة الحسابية، تقنية بطاقات جيتكس، 

التقنيات االستهاكية، جلف كومس، مؤتمرات 
جيتكس العالمية، المحتوى والتطبيقات المتحركة. 

ندوات ومحاضرات وورش عمل.

مركز دبي التجاري العالمي 12 - 14 اكتوبر 2012
مركز دبي التجاري العالمي

evad@khamis@dwtc.com
http://www.gitex.com

Indian Carpet Export Promotion Councilالهند12 - 15 اكتوبر 2012السجادالمعرض الدولي للسجاد 24
http://www.indiancarpets.com

معرض السوق الدوائية العربية األفريقية

التصنيع الدوائي ومنتجي األدوية في العالم 
العربي واألفريقي - معايير دائمة ومتعددة الرعاية 
الصحية, مواكبة للثورة المتنامية في مجال صناعة 

األدوية والمستلزمات الطبية الدوائية ومتابعتها

14 - 16 اكتوبر 2012
عمان - األردن

 The Intercontinental Hotel
Amman, Jordan

Fair organizer
kaled@throughoutjordan.com

http://www.tajpha.net

Mizan Conference Centre 17 - 19 اكتوبر 2012مؤتمر االستثمار التركمستانى
 Ashgabat, Turkmenistan

Fair organizer
 nt@summittradereevents.com

http://www.summittradeevents.com

معرض أكسبو اندونيسيا التجاري
جاكرتا / اإلندونيسي 17 - 21 اكتوبر 2012منتجات وصناعات من كافة القطاعات التجاريةالسابع والعشرون 2012

Fair organizer
luluhusein_riyadh@kemendag.go.id

sumarnoeljadi@hotmail.com
http://www.tradeexpoindonesia.com

المعرض العالمي للهدايا واألدوات المنزلية المعرض التجاري 2012
17 - 20 اكتوبر 2012والديكور واألثاث المنزلي واألزياء

 Puyatباساى الفلبين
 Avenue, Pasay City 1300 ,
 PHILIPPINES Golden Shell

 ,Pavilion, ITC Complex

Manila FAME International Secretariat
manilafame@citem.com.ph

http://www.manilafame.com/en

الصالون الجزائري للصادرات

المواد الزراعة والغذائية، تربية المائيات ، 
الصناعات التقليدية، المطاط والباستيك، الورق ، 

الكيماويات، اآلالت الكهربائية، المعدات، الصناعات 
الجلدية، الصناعات النسيجية المناجم، المنتجات 
المعدنية، الصلب والحديد، المابس الجاهزة، 

الخشبيات ومنتجات صناعية مختلفة.

Fair organizerقصر المعارض بالجزائر18 - 21 اكتوبر 2012
الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية

معرض الصين لبناء السفن و المعدات 
و الهندسة البحرية 

السفن البحرية و المعدات 
23 - 26 اكتوبر 2012و الهندسة البحرية

 China International
Exhibition Center

 old venue(, Beijing( 

Fair organizer
 bobbygfranklinm@gmail.com

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

مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات 1 - 4 نوفمبر 2012معرض فيرنكس الدولي 
المجلس التصديري لألثاث 

info@efec.org.eg
http://www.efec.org.eg


