
تأمين احتياج المدارس من مقاعد الطالب و الطالبات
جهة المناقصة: إدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم      

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/15 هـ     

موعد فتح العطاءات: 1433/06/16 هـ   

تأمين احتياج المدارس من مستلزمات التقنية 
للفصول الدراسية 

جهة المناقصة: إدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم      
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/15 هـ     
موعد فتح العطاءات: 1433/06/16 هـ    

نظافة:
منافس��ة أعم��ال النظافة بمجال��س التدريب 
التقن��ي والمهن��ي بمناط��ق مك��ة المكرمة ، 
الجوف ،الح��دود الش��مالية ، المدينة المنورة 

لعدد )14( وحدة تدريبية 
جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية والمناقصات - 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني      
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/21 هـ     
موعد فتح العطاءات: 1433/07/22 هـ  

منافس��ة أعم��ال النظافة بمجال��س التدريب 
التقن��ي والمهني بمناط��ق ج��ازان ، نجران ، 

عسير، الباحة لعدد )16( وحدة تدريبية 
جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية والمناقصات - 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني      
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/19 هـ     
موعد فتح العطاءات: 1433/07/20 هـ   

منافسة اعمال النظافة بمجلس التدريب التقني 
بمنطقة الري��اض لعدد )15( وح��دة تدريبية 
جهة المناقصة: إدارة المشــتريات المركزية و المناقصات 

- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني      
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/12 هـ     
موعد فتح العطاءات: 1433/07/13 هـ    

منافسة اعمال النظافة بمجالس التدريب التقني 
الش��رقية،القصيم،حائل  والمهن��ي بمناط��ق 

لعدد )15( وحدة تدريبية  
جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية والمناقصات - 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني      
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/14 هـ      
موعد فتح العطاءات: 1433/07/15 هـ    

مكــتــبــة مركز المعلومات 
والدراسات اإلقتصادية

 أقوى على مر السنين  
شركة االسمنت السعوديةدار النشر
2012م  سنة النشر
تقرير سنويموضوع الكتاب

AN INSTITUTION DEVOTED TO DEVELOPMENT OF TURKEY  

THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE دار النشر

2012م  سنة النشر
DEVELOPMENT OF TURKEY موضوع الكتاب

السوق الخليجية المشتركة   
األمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليجية العربية دار النشر
2012م  سنة النشر
حقائق و أرقام موضوع الكتاب

التقرير السنوي السابع و األربعون ) مؤسسة النقد العربي السعودي ( 
مؤسسة النقد العربي السعودي دار النشر
2011م سنة النشر
أحدث التطورات االقتصادية موضوع الكتاب

الكتاب اإلحصائي السنوي العدد السادس و األربعون   
وزارة االقتصاد و التخطيط دار النشر
2012مسنة النشر
البيانات اإلحصائية الرسمية موضوع الكتاب

الكتيب اإلحصائي السنوي لصناعة الكهرباء 
هيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج دار النشر
 1432هـسنة النشر
أهم مؤشرات صناعة الكهرباء في المملكة موضوع الكتاب

دراسات مشاريع في قطاع السياحي 
 الهيئة العامة للسياحة و اآلثاردار النشر
 1432هـسنة النشر
 فرص االستثماريةموضوع الكتاب

مجلة الزكاة و الدخل 
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةدار النشر
 1432هـسنة النشر
 نظام التأمينات االجتماعيةموضوع الكتاب

 دور مصلحة الزكاة والدخل 
 مصلحة الزكاة و الدخلدار النشر
 1432هـسنة النشر
 دور مصلحة الزكاة والدخلموضوع الكتاب

تقرير سنوي 1431هـ 
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةدار النشر
 1432هـسنة النشر
 بيانات رقمية تحليليةموضوع الكتاب

دليل فرص االستثمار الصناعي 
 بوابة جدة االقتصاديةدار النشر
 1432هـسنة النشر
 ملخص الدراسات فرص االستثماريةموضوع الكتاب

جديد المكتبة

المناقصات الحكومية
مشروع صيانة الشوارع بمحافظة الرس  

جهة المناقصة: بلدية محافظة الرس    
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/16 هـ   
موعد فتح العطاءات: 1433/06/17 هـ   

مبنى بلدية قصر ابن عقيل
جهة المناقصة: بلدية قصر ابن عقيل    

قيمة النسخة: 7000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/29 هـ   

موعد فتح العطاءات: 1433/06/30 هـ   

انشاء سوق للماشية بقصر ابن عقيل
جهة المناقصة: بلدية قصر ابن عقيل     

قيمة النسخة: 2500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/24 هـ     

موعد فتح المظاريف: 1433/06/25 هـ     

انشاء ساحات البلدية قصر ابن عقيل 
جهة المناقصة: بلدية قصر ابن عقيل  

قيمة النسخة: 1500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/24 هـ     

موعد فتح المظاريف: 1433/06/25 هـ     

إنشاء المعهد الصناعي الثانوي بالربوعة 
جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية والمناقصات - 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني    
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/07/01 هـ   
موعد فتح العطاءات: 1433/07/02 هـ 

انشاء مبنى للخدمات البلدية بالخشبى
جهة المناقصة: بلدية قصر ابن عقيل     

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/24 هـ    

موعد فتح العطاءات: 1433/06/25 هـ   

تسوير مقابر و انشاء مغاسل الموتى  
جهة المناقصة: بلدية قصر ابن عقيل     

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/24 هـ    

موعد فتح العطاءات: 1433/06/25 هـ   

إنشاء المعهد الصناعي الثانوي بالجموم 
جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية والمناقصات - 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني   
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/29 هـ     
موعد فتح العطاءات: 1433/06/30 هـ    

تأمي��ن المي��اه الصالح��ة للش��رب لم��دارس 
المنطقة لمدة ثالث سنوات

جهة المناقصة: إدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم       
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/15 هـ      
موعد فتح العطاءات: 1433/06/16 هـ    

تأمي��ن معدات التدريب على مهارات اإلنش��اء 
والحف��ر للمعه��د التقني الس��عودي لخدمات 

البترول 
جهة المناقصة: إدارة المشتريات المركزية - المناقصات       

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/21 هـ      

موعد فتح العطاءات: 1433/06/22 هـ 

إرفــاق ضمان ابتدائــي من بنك معتمــد بما يعادل . 1
1% من قيمة العطاء ساري المفعول مدة ال تقل عن 

تسعين يوم من تاريخ فتح المظاريف. 
إرفاق صور من كافة الشــهادات النظامية من سجل . 2

تجاري وغرفة تجارية وشهادة تسديد الزكاة والدخل 
ســارية المفعول بما فيها شهادة تصنيف المقاولين 

في الدرجة المطلوبة حسب قيمة العرض. 
يقدم العطاء طبقًا للشــروط والمواصفات الفنية من . 3

أصل وصــورة داخل ظــرف مختوم بالشــمع األحمر 
ومعنونــًا باســم مديــر إدارة المشــتريات المركزية 

ويشار فيه الى اسم المناقصة .

إنشاء المرحلة الثانية لمشروع الكلية التقنية 
بالطائف   

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

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/28 هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/06/29 هـ     

توصي��ل خ��ط أنابيب لالس��تفادة م��ن مياه 
الصرف الصحي المعالجة ) مرحلة الثانية(

جهة المناقصة: بلدية قصر ابن عقيل        
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/24 هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/06/25 هـ     

STEMAC من البرازيل , والمتخصصة في المولدات الكهربائية    

STEMAC االسم

MATRIZ - البرازيلالعنوان

 2131.3800 )51( 55+الهاتف

 3801 2131 51 55 +الفاكس

e-mail portoalegre@stemac.com.br

http://www.stemac.com.brالموقع

إنتاج المواد الخشبية من اسبانيا  

Biocazorla, S.L االسم

اسبانيا - بارسلونا العنوان

d - 84307 Eggenfelden, muhlweg 4 1/2 العنوان

0034950873772 الهاتف

0034953724159 الفاكس

http://www.blesbiocazorla.comالموقع

إنتاج أجهزة ووحدات طب األسنان  

Takamaru Sensri Company Ltd االسم

اليابان - طوكيوالعنوان

 221 6262 6 81+الهاتف

 4435 6252 6 81 +الفاكس

e-mail good@t-senri.co.jp

إنت��اج أنظم��ة ومع��دات مكافحة الحري��ق ) طفايات الحري��ق (, أنظمة 
ومعدات مكافحة الحريق ) طفايات الحريق ( من اليابان 

Miyashiro international االسم

اليابان - طوكيوالعنوان

 00819060495885الهاتف

 0081463326118الفاكس

e-mailmiyashiro@hotmail.com 

تجارة مواد غذائية إستهالكية  

Makendi Industrial Products Mining Chemicals Ltd االسم

تركيا - اسطنبولالعنوان

009216340702928 الهاتف

 00902163277902الفاكس

تجارة مالبس بمواصفات خاصة - اطفاء ، حريق ، مواد خطرة . . إلخ , 
 Cotton تجارة مالبس جاهزة بكافة أنواعها , وكالء عمولة للمالبس

    Fiber , Textile Goods , Copper and Agricultural

O’ZMARKAZIMPEKS االسم

O’Zpakistan -  أوزبكستانالعنوان

 998712385339+الهاتف

 998712385338+الفاكس

e-mail marketing@uzmarkazimpex.com

http://www.uzmarkazimpex.comالموقع

صناعة دباغة جلود , تجارة منتوجات جلدية متفرقة   

 Global Apex Enterprisesاالسم

باكستان  - سيالكوتالدولة

 0092528115440الهاتف

 0092523240385الفاكس

e-mail ask@globalapex.biz

http://www.globalapex.bizالموقع

مواد وأجهزة معالجة المياه , صيانة معدات أحواض السباحة 

The Bernoulli Trading Co االسم

 قبرصالعنوان

 0035722313116الهاتف

 0035722428130الفاكس

e-mail benroulli@cytanet.com.cy

http://www.thebenroulli.comالموقع

حليب خام طازج , تجارة حليب بودرة مكثف أو مركز - عدا حليب االطفال 
, تجارة حليب وقشطه معلبه , تجارة منتجات البان طازجة - حليب طازج 
ومبستر ، زبده ، روب ، لبنه ، قشطه , تجارة االت ومعدات ومصانع البان 

, تجارة أجبان , نقل حليب ومنتجات ألبان  

 KPI-KPI S.Aاالسم

اليونان العنوان

68327 - 23210 +الهاتف

68327 & 68327 - 23210 + الفاكس

e-mailhmavridis@krikri.gr-papazoglou@krikri.gr 

  Cotton Fabrics and ready made clothes القماش والمالبس القطنية

 Ermet Ltdاالسم

تركيا - انقرةالعنوان

 00902128825864الهاتف

 00902128825865الفاكس

e-mailmetinogretmen@ttmail.com 

مزارع طيور - عدا طيور زينة 

 Renboul S.Aاالسم

االرجنتين - بيونس ائرسالعنوان

 00541148617692الهاتف

 00541148659501الفاكس

e-mailjosemrendon@renboul.com 

االكسسوارات الخاصة بسيارات النقل )الوانيتات(  

 DeeZee Manufacturing Incاالسم

الواليات المتحدة االمريكية الدولة

E Broadway, Suite C Dee Zee Outlet Store 2123العنوان

 2102-779 )800(الهاتف

 5310-844 )800(الفاكس

e-mailhamid@deezee.com 

http://www.deezee.comالموقع

صناعة أسمدة كيماوية , صناعة أسمدة عضوية   

 Organic and Chemical Fertilizers, fish foodاالسم

تركيا - اسطنبولالعنوان

 00902324362021الهاتف

 00902324363713الفاكس

e-mailsevim.gungorurler@camli.com.tr 

 http://www.camli.com.trالموقع

تج��ارة أجهزة أمن وس��المة بم��ا فيها أجهزة ان��ذار وتنبي��ه ومراقبة ,  
وأجهزة ومعدات إطفاء حريق ومستلزماتها بما في ذلك طفايات حريق 

 Wafios AGاالسم
المانيا - Silberburgstr 5 72764 Reutlingen Tel. )Service( Nrالعنوان
 009216340702928الهاتف
 2320758 11 94+الفاكس
e-mailboard@wafios.de 
http://www.wafios.deالموقع

الفرص االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية - العدد الثالث والثالثون - جمادى الثاني 1433هـ  الموافق إبريل - مايو 2012 م
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 Exhibitions and Trade Fairs Schedule  April - May. 2012 - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية خالل شهر إبريل ومايو 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

معرض الطاقة السعودي
 The 15th International Trade Exhibition

 for Electricity,Power Generation,
 Alternative Energy, Water Technology,

Lighting & HVAC for Saudi Arabia

كهرباء، والطاقة المتجددة، وتقنية المياه، 
صالة شركة معارض الرياض  7- 10 مايو 2012مواالنارة والتكييف 

المحدودة لتنظيم المعارض 

شركه معارض الرياض المحدودة
info@recexpo.com

http://www.saudi-energy.com

Saudi Elenex السعودي 2012 
عــرض جميع أنواع التكنولوجيــا من مصنعين 
والطاقة ، وتكنولوجيــا إدارة الطاقة المتجددة 

واآلالت التقنية. 
 مركز الرياض للمعارض 7- 10 مايو 2012م

شركه معارض الرياض المحدودة
info@recexpo.com

http://www.saudi-energy.com

Saudi Aircon 2012 معرض التكييف السعودي

أنظمة تبريد المناطق، وأنظمة التمديدات، 
ووحدات التكييف بأنواعها، وأنظمة قنوات 

الهواء، وأنظمة التهوية، والمراوح الصناعية، 
ومعدات تبريد المخازن، والبرادات المركزية 
والمتنقلة، والعزل الصوتي، ولفائف التبريد 
والتسخين، وأنظمة تبريد األطعمة وتبريد 

محالت المواد الغذائية والفنادق والمطاعم، 
والحراقات وملحقاتها، والغاليات وملحقاتها، 

وسخانات المياه الكهربائية 

 7- 10 مايو 2012م
 Riyadh International 

 Convention & Exhibition
 Center- RICEC

شركه معارض الرياض المحدودة
info@recexpo.com

http://www.saudi-energy.com

العدد واألدوات الميكانيكية و البناء  معرض العدد واألدوات الميكانيكية 2012
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 8 - 10 مايو 2012موالتشييد وإدارة المرافق 

والمعارض 

 مركز دبي التجاري العالمي
info@dwtc.com

http://www.dwtc.com

الكويت 9 - 10 مايو 2012مالبترول ومشتقاتهGPCE 2012 مؤتمر ومعرض بترول الخليج
معرض الكويت الدولي
shadi@gulpet.com

http://www.gulfpet.com

المعرض الطبي السعودي
المنتجات الطبية و تجهيز و إدارة 

المستشفيات بهدف وصول الرعاية الصحية 
إلى العالمية 

12 - 15 مايو 
2012م

الرياض  , شركة معارض 
الرياض 

شركه معارض الرياض المحدوده
info@recexpo.com

 المعرض السعودي للمياه والكهرباء وتوليد
 The 8th Saudi Int'l Water, Electricityالطاقة

& Power Generation Conference & 
Exhibition 

أجهزة تقطير مياه، ومحطات توليد الطاقة، 
والمولدات، وأجهزة توليد الطاقة الشمسية، 

واألجهزة الثقيلة. 

13 - 15 مايو 
2012م

مركز معارض الظهران 
الدولية 

شركة معارض الظهران الدولية للمعارض
russell@bme-global.com

http://www.wepower-sa.com

 ملتقى عُمان الدولي للغذاء 2012 والمعرض
 المصاحب له تحت عنوان معرض مسقط الثاني

للحلويات والمواد الغذائية
14 - 17 مايو مواد غذائية و حلويات

مركز عمان الدولي للمعارض سلطنة عمانسلطنة عمان2012م
info@alshaam-exhibitions.com

معرض المكاتب كافة المصنعين والموردين معرض المكاتب 2012
والعاملين في مجال تجهيزات المكاتب 

15 - 17 مايو 
2012م

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض 

مركز دبي التجاري العالمي 
info@dwtc.com

 معرض المأكوالت وأحدث تجهيزات الفنادق
 Saudi.وماكينات ومعدات التغليف والتعبئة
Arabia’s 17th International Event for 
Food, Beverages & Catering,Hotel 
Equipment, Supplies and Services 

Incorporating 

معدات وخدمات التموين والمطاعم 
ومفروشات الفنادق والحدائق وأقمشة الديكور 
وأغطية الجدران واألرضيات واإلنارة وأنظمة 

إدارة الفنادق والمطاعم وأنظمة اإلنذار 
والحرائق.

20 - 23 مايو 
جدة2012م

شركة الحارثي للمعارض المحدودة - جدة
wadih@acexpos.com ace@acexpos.com

http://acexpos.com/contact-us

 المعرض السعودي لتقنية المعلومات)جيتكس
GITEX Saudi Arabia 2012 )السعودية

 معرض جيتكس السعودية 2012 بدورته الحادية
 عشرة برعاية وزارة اإلتصاالت وتقنية المعلومات،
 وبالتزامن مع معرض اإلتصاالت السعودي 2012
 المعتمد من اإلتحاد الدولي للمعارض، في مركز

.الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

منتجــات وخدمات وأنظمة االتصــاالت وتقنية 
المعلومــات ومعــدات االتصــاالت والشــبكات 
وبرمجيــات وحلــول تقنية المعلومــات وأتمتة 
الكمبيوتر الشــخصية  المكاتب وأحدث أجهزة 
والمحمولة والهواتف النقالة وأجهزة الوسائط 
المتعــددة وغيرهــا مــن المنتجــات الرقميــة 
األخــرى. كما ســيتم أيضًا عرض سلســلة من 
والترفيهيــة  التعليميــة  والمعــدات  األجهــزة 

القائمة على التقنية.

21 - 24 مايو 
2012م

مركز الرياض الدولي 
للمؤتمرات والمعارض 

شركه معارض الرياض المحدودة
info@recexpo.com

http://www.saudigitex.com/home.php

 The 6th Saudi المعرض السعودي للمجوهرات
Int’l Jewelry, Watches – Saudi JeWatch23 - 25 مايو صناعة المجوهرات والساعات

شركة معارض الظهران الدولية للمعارض2012م

 The Tuzla المعرض الدولي للطاقة و الصناعة
International Fair - Energy, Industry5 - 6 يونيو 2012م - تــوزال  مدينــة 

الهرســك و  البوســنة 

Taiwan External Trade Development Council
tuzlanski.sajam@bih.net.ba

http://www.tuzlanskisajam.ba/bh/kontakt

معرض الشرق األوسط 
لتجهيزات الصوت واإلضاءة 2012

أنظمة اإلضاءة، والصوت والفيديو، وأتمتة 
البناء، وتكامل النظم، والتقنيات الموسيقية 

والترفيهية
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 1 - 3 مايو 2012م

مركز دبي التجاري العالميوالمعارض

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية بالتعاون مع إدارة التسويق
العدد الثالث والثالثون - جمادى الثاني 1433هـ  الموافق إبريل - مايو 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

33
إبريل - مايو  2012 م
جمادى األول 1433هـ

مشروع صيانة الشوارع بمحافظة الرس 
جهة المناقصة: بلدية محافظة الرس  

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/16هـ 

موعد فتح العطاءات: 1433/06/17هـ 

مبنى بلدية قصر ابن عقيل
جهة المناقصة: بلدية قصر ابن عقيل  

قيمة النسخة: 7000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/06/29 هـ 

موعد فتح العطاءات: 1433/06/30 هـ

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

2012/05/26مغرفة القصيم5 أيامدورة إدارة الموارد البشرية

2012/06/23مغرفة القصيم4 أيامدورة تطوير العمل اإلداري بالمؤسسات

2012/09/22مغرفة القصيم5 أيامدورة الكتابة اإلدارية وإعداد التقارير

إنتاج المواد الخشبية من اسبانيا  
Biocazorla, S.L االسم
اسبانيا - بارسلونا العنوان
0034950873772 الهاتف
0034953724159 الفاكس
http://www.blesbiocazorla.comالموقع

إنتاج أجهزة ووحدات طب األسنان  
Takamaru Sensri Company Ltd االسم
اليابان - طوكيوالعنوان
 221 6262 6 81+الهاتف
 4435 6252 6 81 +الفاكس
good@t-senri.co.jp الموقع

   أقوى على مر السنين  
شركة االسمنت السعوديةدار النشر
2012م  سنة النشر
التقرير السنوي لعام 2011مموضوع الكتاب

  السوق الخليجية المشتركة
األمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليجية دار النشر

العربية 
2012م  سنة النشر
حقائق و أرقام موضوع الكتاب

مكتبـة مركـز المعــلومـات 
والدراسات االقتصادية

المناقصات والمزايدات 
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية

التصفيات والتخفيضات

الدورات 
التدريبية

تتمة ص2تتمة ص2تتمة ص2

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
عطورات وهدايا1433/06/2345هـ حتى1433/05/08هـ70 إلى30شركة العجالن ألصحابها عبداهلل ابراهيم العجالن وشركاه

 مالبس1433/07/2045هـ حتى1433/06/05هـ50 إلى20 فرع محل محمد صالح الدغيشم للتجارة.

مالبس 1433/08/0545هـ حتى1433/06/21هـ40 إلى15شركة بيت الرياضة الفالح

مالبس واكسسوارات1433/07/2545هـ حتى1433/06/10هـ75 إلى25فرع شركة المتحدون السعودية للشيكوالته والهدايا


