
مش��روع تنفيذ تعديالت و ترميمات لمباني كلية 
الطالبات بالبكيريه و المليداء بجامعة القصيم 

جهة المناقصة: جامعة القصيم 
قيمة النسخة: 4000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 24/ 2/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 25/ 02/ 1434هـ 

تأمين المحروقات و الغس��يل و التشحيم لسيارات 
الجامعة 

جهة المناقصة: جامعة القصيم 
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 26/ 2/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 27/ 2/ 1434هـ 

مش��روع إنش��اء القاعات الدراس��ية لطالبات كلية 
العلوم و اآلداب بمحافظة الرس بجامعة القصيم 

جهة المناقصة: جامعة القصيم 
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 30/ 2/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 1/ 3/ 1434هـ 

مش��روع إنش��اء القاعات الدراس��ية لطالبات كلية 
العلوم و اآلداب بمحافظة عنيزة بجامعة القصيم 

جهة المناقصة: جامعة القصيم 
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 2/ 3/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 3/ 3/ 1434هـ 

مش��روع إنشاء القاعات الدراس��ية للطالبات لكلية 
العلوم و اآلداب بمحافظة المذنب بجامعة القصيم 

جهة المناقصة: جامعة القصيم 
قيمة النسخة: 7000 ريال

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

مشروع إنشاء العيادات التعليمية للطالبات بكلية طب 
أألسنان بمحافظة الرس بجامعة القصيم 

جهة المناقصة: جامعة القصيم 
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1/ 3/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 2/ 3/ 1434هـ 

إحالل وحدات تكييف المياه المثلجة بمستشفى الملك 
فهد التخصصي ببريده 

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 01/ 03/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 01/ 03/ 1434هـ 

إح��الل وحدات تكييف المياه المثلجة بمستش��فى 
المذنب العام ببريده 

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال

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

مكتبة مركز المعلومات

Philippine Business Report
Department of Trade & Industry دار النشر
Oct2012 سنة النشر
Economic Report of Country موضوع الكتاب

التقرير السنوي لعام 1432-1433 
وزارة المياه و الكهرباءدار النشر
2011 سنة النشر
الوزارة و منظومة العملموضوع الكتاب

Saudi Commerce & Economic Review

ASHARIQIA CHAMBER دار النشر
December2012 سنة النشر
Corporate Governance Key to Survival موضوع الكتاب

 of Family Business

العلوم و التقنية للفتيات
مدينة الملك عبدا لعزيز دار النشر
يوليو 2012مسنة النشر
أمراض الدماغ موضوع الكتاب

مجلة القافلة
ارامكو السعودية دار النشر
نوفمبر2012 سنة النشر
الفضة تتفوق على الذهب موضوع الكتاب

التقرير السنوي الثالث و العشرون 1433هـ 
شركة مكة لإلنشاء و التعمير دار النشر
1433 هـ سنة النشر
المؤشرات المالية موضوع الكتاب

سلسلــة دليــل مجتمعــات األعمــال السعودية لقواعــد منظمة 

التجارة العالمية 
مجلس الغرف السعودية دار النشر
1433هـ/ 2012م سنة النشر
سياســات و اجراءات حمايــة المنافسة في ظل موضوع الكتاب

منظمة التجارة العالمية 

المرجــع الوطني الموحــد للعنــوان البريدي بالمملكــة العربية 

السعودية 
مؤسسة البريد السعودي دار النشر
1433هـ/ 2012م سنة النشر
نظام الترقيم و العنوانه في مؤسسة البريد السعودي موضوع الكتاب

سلسلــة دليــل مجتمعــات األعمــال السعودية لقواعــد منظمة 

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

جديد المكتبة

)تأمــل غرفة تجــارة منطقة القصيم( أن تعود عليكم نشــرة الفــرص التجارية 
بالنفع والفائدة ونود اإلشــارة إلى أن الغرفــة غير مسؤولة عن نتائج التعاقدات 
المترتبة على نشــر هذه الفرص وننصــح بالتأكد من السمعة التجارية والمالية 

للشركات قبل البدء بالتعاقد.

المناقصات والمزايدات الحكومية

تعلن المطارات الداخلية بالهيئة العامة للطيران 
المدني عن طرح منافس��ة عامة بالظرف المختوم 
لتأجير موقع أرض بيضاء لإليجار إلنش��اء وتشغيل 
فندق بمطار األمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم 
جهة المناقصة: المطارات الداخلية بالهيئة العامة للطيران المدني 

قيمة النسخة: 15000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 21/ 03/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 06/ 04/ 1434هـ 
لمعرفة كافة تفاصيل شروط الدخول في المنافسة و لشراء الكتيب الخاص 
بها. يرجى مراجعة الهيئــة العامة للطيران المدني بمدينة جدة إدارة 
التنميــة التجارية و الممتلكات للمطارات الداخلية- التأجير و المرافق- 
)غرفة رقم 357( و لمزيد من المعلومات و لالستفسار يمكن االتصال 
على : هاتف رقم ) 026405000( التحويالت 3343-3341-3367

نظافة المباني المستأجرة التابعة إلمارة القصيم
جهة المناقصة: إمارة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 1500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 30/ 2/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 1/ 3/ 1434هـ

مش��روع حف��ر أربع آب��ار تدعيميه لمحط��ة تنقية 
المياه السابعة شمال بريده 

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

آخر موعد لتقديم العطاءات: 18/ 2/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 19/ 2/ 1434هـ 

إح��الل وحدات تكييف المياه المثلجة بمستش��فى 
الملك سعود بعنيزة 

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال

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

توري��د و تركيب نظام اإلن��ذار و اإلطفاء للمنطقة 
السكنية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريده 

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 22/ 2/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 23/ 2/ 1434هـ 

كشف و معالجة التسريبات الغير الظاهرة بشبكات 
المياه بمدينة بريده - مرحلة ثانية 

جهة المناقصة: مياه القصيم ) وزارة المياه والكهرباء ( 
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 24/ 2/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 25/ 2/ 1434هـ 

البنية التحتية و تطوير المستودعات المركزية برواق
جهة المناقصة: صحة القصيم 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 24/ 02/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 24/ 2/ 1434هـ 

إحالل وحدات تكي��ف المياه المثلجة بمستش��فى 
الوالدة و األطفال ببريده و مستشفى الرس العام و 
مستشفيات ضريه و عقلة الصقور و رياض الخبراء 

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال

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

سفلته و أرصفة و إنارة بعيون الجواء و قراها 
جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 

قيمة النسخة: 1500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 15/ 3/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 16/ 3/ 1434هـ 

ترميم الديرة القديمة بعيون الجواء 
جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء 

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 15/ 3/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 16/ 3/ 1434هـ 

إنشاء مظالت و أسوار للمنطقة الصناعية 
جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 15/ 3/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 16/ 3/ 1434هـ 

مش��روع إحالل وتأمين معدات وأجهزة وصمامات 
ل��زوم تش��غيل وصيانة محط��ة التنقي��ة الثانية 

بمحافظة عنيزة 
جهة المناقصة: مياه القصيم ) وزارة المياه والكهرباء ( 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 15/ 3/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 16/ 3/ 1434هـ 

تأجير مجمع مالعب لتش��غيلها عبارة عن خمس��ة 
مالعب 

جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 14/ 3/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 15/ 3/ 1434هـ 

تأجي��ر مواقع محطات وقود عدد)8( موقع إلنش��اء 
محطات 

جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 14/ 3/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 15/ 3/ 1434هـ 

تأجير مح��الت تجارية قائمة بمجمع رياض الخبراء 
كل واحدة 10 محالت 

جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 14/ 3/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 15/ 3/ 1434هـ 

الكابالت والمعدات الكهربائية من رومانيا 
Halley Cables االسم

رومانيا الدولة

 Bucharest and the headquarters in Galati بوخارستالعنوان

40236319000+الهاتف

40236319085+الفاكس

e-mail vladimir@halleycables.com

 www.halleycables.comالموقع

مسامير - البراغي, منتجات التثبيت لألغراض العامة في صناعة 
الماكنات, المعدّات الصناعية 

MESCO Group االسم

باكستان الدولة

Block # 27, Arben Area, Sargodha, Pakistan العنوان

 92483716807+جوال

92483762555+تلفاكس

e-mail mesco.group1@yahoo.com

 www.mescogroup.comالموقع

كشافات الطوارئ االستحمال الفائق بمروحة شفط 
شركة أمير للصناعات الهندسية ش.م.م االسم

جمهورية مصر العربية العنوان

 ش رشيد - ميدان صالح الدين - مصر الجديدة - القاهرةالعنوان

20224170826+ الهاتف

20222915714+الفاكس

e-mail amir@amirlight.com

 www.amirlight.comالموقع

الشركة التونسية للمواد الشبه صيدلة و التجميل و التدليك 
مخابر نهال االسم

تونسالدولة

04 90 27 74 216 +الهاتف

34 93 27 74 216 +الفاكس

e-mailnihel@gnet.tn 

 www.nihel.com الموقع

مع��دات الطاق��ة والطاقة المتج��ددة - ، محط��ات معالجة مياه 
الصرف من روسيا

Metal Prom Export االسم

روسيا الدولة

روسيا، ياروسالفل المنطقة، رايبنسكالعنوان

74855290824 +الهاتف

74855290825 +الفاكس

e-mailinfo@mpe-export.com 

 mpe-export.com/ about.htmlالموقع

سكر من ايطاليا 
BUGUGNOLI srlاالسم

ايطالياالدولة

)V. VOLTA 89 - MONDOLFO )PUالعنوان

6032445 0039721الهاتف

1695118 0039721الفاكس

e-mailinfo@bugugnoli.it

 www.bugugnoli.comالموقع

الفرص االستثمارية
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المنافسات الحكوميةالمناقصات الحكومية

موقع ص��راف آل��ي س��يار بالمنطق��ة الصناعية 
بمحافظة البدائع 

جهة المزايدة: بلدية محافظة البدائع 
رقم المزايدة: 4 

قيمة النسخة: 100 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 21/ 3/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 22/ 3/ 1434هـ 

موقع س��يار للخدمات التمويني��ة و الصحية على 
طريق الملك فيصل بمحافظة البدائع 

جهة المزايدة: بلدية محافظة البدائع 
رقم المزايدة: 8 

قيمة النسخة: 100 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 21/ 3/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 22/ 3/ 1434هـ 

موق��ع ص��راف آل��ي طريق عل��ى بن أب��ى طالب 
بمحافظة البدائع 

جهة المزايدة: بلدية محافظة البدائع 
رقم المزايدة: 1 

قيمة النسخة: 100 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 21/ 3/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 22/ 3/ 1434هـ 

المثلجات  المتنقل��ة لبي��ع  مس��ارات للس��يارات 
والمرطبات و الوجبات الخفيفة بمحافظة البدائع 

جهة المزايدة: بلدية محافظة البدائع 
رقم المزايدة: 5 

قيمة النسخة: 100 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 21/ 3/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 22/ 3/ 1434هـ 

أرض على طريق المل��ك عبدالعزيز إلقامة فندق 
بمحافظة البدائع 

جهة المزايدة: بلدية محافظة البدائع 
رقم المزايدة: 9 

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 21/ 3/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 22/ 3/ 1434هـ 

أرض بمخط��ط141/ ق د إلقامة صال��ة لمزاين 
األغنام بمحافظة البدائع 

جهة المزايدة: بلدية محافظة البدائع 
رقم المزايدة: 2 

قيمة النسخة: 100 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 21/ 3/ 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 22/ 3/ 1434هـ 

موقع صراف آلي سيار على طريق الملك عبدالعزيز 
مقابل مبنى البلدية الجديد 

جهة المزايدة: بلدية محافظة البدائع 
رقم المزايدة: 6 

قيمة النسخة: 100 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 21/ 10/ 1433هـ 

موعد فتح العطاءات: 22/ 3/ 1434هـ 



نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

مركـز  مكتبـة 

المعــلومـات

المناقصـــات 

ــدات  ــزاي ــم وال

الــحــكــومــيــة

الـــمـــعـــارض 

الـــمـــحـــلـــيـــة 

والــــدولــــيــــة

ــــــرص  ــــــف ال

ـــة  ـــاري ـــج ـــت ال

واالستثمارية

الــتــصــفــيــات 

والتخفيضات
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تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

12-01-2013مغرفة القصيم4 أيام دورة إعداد وتأهيل أخصائي عالقات عامة

pmp 23-01-2013مغرفة القصيم5 أيامدورة دبلوم إدارة المشاريع االحترافية

16-02-2013مغرفة القصيم4 أيام دورة مهارات البيع والتسويق عبر البريد اإللكتروني

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

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

المؤتمر السعودي العالمي الرابع والعشرين للجمعية 
السعودية لطب االسنان24

 Saudi Dental Society International Dental 
 Conference

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 28 - 30 يناير 2013طب االسنان
والمعارض

الجمعية السعودية لطب األسنان
info@ricec.com.sa

www.sdssa.org

معرض الجلود السعودية
Saudi Leather Expo 2013 

المالبس الجلدية بأنواعها والحقائب واإلكسسوارات 
الجلدية المختلفة والتحف والبراويز المصنوعة من 

الجلد الطبيعي
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 28 - 31 يناير 2013

والمعارض

Fair organizer
المالبس الجلدية بأنواعها والحقائب واإلكسسوارات الجلدية المختلفة 

والتحف والبراويز المصنوعة من الجلد الطبيعي
info@alagat.com.sa

www.saudileatherexpo.com 

المعرض الدولي للزجاج والخزف والسيراميك في ألمانيا 
 Trend Set Glass, Porcelain, Ceramics ميونخ - ألمانيا 3 - 5 يناير 2013الزجاج والكريستال

 Fair organizer
info@trendset.de

www.messe-trendset.de 

المعرض والمؤتمر التجاري الدولي الحادي عشر لصناعة 
البالستيك والمطاط

Arabplast & Tekno Tube Arabia Exhibition

البتر وكيماويات، كاألسمدة الكيماوية واألصباغ 
والمطاط، وأجهزة القياس واالختبار، وأدوات 

تشكيل البالستيك بالحقن
7 - 10 يناير 2013

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض القاعات 1، 2، 3، 4، 

 ،7 ،6 ،5

مركز دبي التجاري العالمي 
 info@dwtc.com
www.dwtc.com 

المؤتمر العام الرابع لالتحاد العربي للكهرباء والمعرض 
 General المصاحب له

 Conference of Arab Union of Electricity & 
Exhibition- 4

فرص االستثمار في الصناعات المرتبطة بقطاع 
الكهرباء في الدول العربية” و”المعرض السابع 

للمعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي 
7 - 9 يناير 2013

 Sheraton Doha Resort and
Convention Hotel – Qatar

مدينة الدوحة بدولة قطر

اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
 naceur@sakerexpo.com
www.cauedoha2013.com 

فرص االستثمار و التبادل التجاري المتنامي في الدورة الثالثون لمعرض الخرطوم الدولي
أرض المعارض 14 - 21 يناير 2013السودان

الخرطوم/ السودان 

Fair organizer
info@infsudan.com

 www.infksudan.com

معرض الخيل و اإلبل و التراث في دورته الثانية في 
سلطنة عمان

العناية بالخيل و اإلبل و أخر المستجدات
Fair organizerمسقط/ عمان14 - 16 يناير 2013في طب الخيل

visionexop.om@gmail.com

المؤتمر والمعرض التجاري لألمن والسالمة - 
Intersec Exhibition

تجارة مستلزمات األمن الداخلي والشرطة، والحرائق 
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 15 - 17 يناير 2013واإلنقاذ والصحة والسالمة

والمعارض

مركز دبي التجاري العالمي
info@dwtc.com
 www.dwtc.com

دعوة للمشاركة في معرض األسبوع الدولي األخضر 
الثامن و السبعين في برلين

The International Green Week Berlin

المستلزمات الزراعية اليدوية واإللية ، وشبكات الري 
وبالستيك البيوت المحمية “ الدفيئات الزراعية “ ، 
إكسسوارات الحدائق ، المظالت ، فازات للنباتات 

والزهور ، األسمدة والمخصبات والحشائش والبذور 
للزهور ونباتات الزينة

برلين - ألمانيا18 - 27 يناير 2013
 Messeglände Berlin 

Fair organizer
igw@messe-berlin.de
www.gruenewoche.de 

المعرض الدولي للمجوهرات في ماليزيا
Malaysia International Jewellery Fair 201318 - 21 يناير 2013ماركات المجوهرات العالمية

ماليزيا 
No. 46, Jalan Layang-

 Layang 3, Bandar Puchong
Jaya,Selangor, Malaysia

) Malaysia External Trade Development Corporation 
)MATRADE(

exhibition@elite.com.my
 elite.com.my/ mijf_spring

ورشة العمل في الهندسة القيميه MOD-I بدبي

صممت ورش العمل هذه ليشارك فيها القياديون 
والمهندسون والمعماريون ممن لديهم الخبرة 
في المجال الهندسي بكافة فروعه ، ويتمكن 
المشاركون من التعرف على أسلوب وتقنية 

الهندسة القيمية وتطبيقاتها على المشروعات

دبي - )فندق كرأون بالزا(19 - 23 يناير 2013
آد للهندسة المدينة

riyadh@adeng.com.sa
www.adeng.com.sa 

معرض الشرق األوسط للوحات والتصميمات اإلعالنية
  Sign & Graphic Middle East

وسائل اإلعالم الخارجية، والشاشات والطباعة 
مركز دبي التجاري العالمي20 - 22 يناير 2013الرقمية

مركز دبي التجاري العالمي
info@dwtc.com
www.dwtc.com 

معرض ومؤتمر الصحة العربي
Arab Health Exhibition & Congressمركز دبي الدولي للمؤتمرات 28 - 31 يناير 2013الرعاية الصحية والطبية والعلمية

والمعارض

مركز دبي التجاري العالمي
info@dwtc.com
www.dwtc.com 

دعوة للحضور و المشاركة لمائدة المستديرة للمال 
واألعمال في ألمانيا 

  8th- NUMOV German – Middle East
Business Round Table

NUMOVفرانكفورت - ألمانيا29 يناير 2013مؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص
numov@numov.de

2 - 7 فبراير info@chittagongchamber.com2013المعرض التجاري الدولي 21 شيتاغونغ في بنجالديش
بنجالديش

 Chittagong Chamber of
Commerce & Industry

INDIA/ Ministry of New and Renewable Energy
info@chittagongchamber.com
www.chittagongchamber.com 

معرض أسيا التاسع الدولي للمركبات و الوسائل النقلية 
 www.autoasia.com.pkكراتشي - باكستان14 - 16 مارس 2013مركبات و الوسائل النقلبكراتشي

Fair organizerمنطقة الجوف30 مارس 6- إبريل 2013منتجات الجوف الزراعيةالمعرض الزراعي الدول األول بالجوف

دعوة رجال األعمال السعوديين للمشاركة المؤتمر 
19 - 23 إبريل 2013السياحة الصحيةالعالمي الثالث للسياحة الصحية في تركيا

تركيا
 Turan Gunes Bulvari. 5.

 Cad. No:13, 06550. Yildiz,
Cankaya - Ankara

Serenas International Tourism Congress
 ozlemkarakis@gmail.com

www.worldhealthand3rdagetourism.org 

MIT2013 مركز المعارض الدولي بالكرم 19 - 23 إبريل 2013السياحةالسوق الدولية للسياحة
بتونس

 Fair organizer
 direction@tourisminfo.com.tn

www.mit-med.com.tn 

IFEX الفلبين 19 - 23 مايو 2013أغذية و منتجات زراعيةالمعرض الدولي لألغذية و المنتجات الزراعية
SMX ماتيال - بمركز

 Fair organizer
 ifexphilippines@citem.com.ph

www.ifexphilippines.com 

نسبة  اسم الشركة
النوع مدتهاالتخفيض %

تجارة النظارت الطبية17/ 02/ 1434 حتى02/ 01/ 501434 إلى25مؤسسة روعة المها للبصريات
تجارة المالبس الجاهزه واالاكسسوارات21/ 02/ 1434 حتى06/ 01/ 501434 إلى30شركة ماف السعودية لالزياء

تجارة المفروشات15/ 02/ 1434 حتى04/ 01/ 501434 إلى25مؤسسة دار الشيراز التجارية )مفروشات(
بيع المالبس النسائيه25/ 02/ 1434 حتى10/ 01 /501434 إلى20شركة دار البندر العالمية للتجارة

تجارة المالبس الجاهزه واالاكسسوارات15/ 03/ 1434 حتى01/ 02/ 501434 إلى30مؤسسة عبداهلل سليمان مشاط التجارية
مالبس نسائية ومالبس اطفال08/ 03/ 1434 حتى24/ 01/ 501434 إلى30مؤسسة ابراهيم محمد باعقيل للمالبس الجاهزه

تجارة المالبس الجاهزه واالقمشه والعطورات02/ 03/ 1434 حتى17/ 01/ 701434 إلى30مؤسسة محمد ذيب الغريميل للتجارة
مفروشات واثاث02/ 03/ 1434 حتى19/ 01/ 501434 إلى15شركة مفروشات المطلق للتجارة

تجارة المالبس النسائية02/ 03/ 1434 حتى19/ 01/ 701434 إلى30مؤسسة رشن التجارية
تجارة المالبس النسائية والعطورات13/ 03/ 1434 حتى13/ 02/ 701434 إلى15شركة انوال المتحدة للتجارة

تجارة التجزئة في المالبس الجاهزه05/ 03/ 1434 حتى20/ 01/ 501434 إلى15شركة واحة الجالبية
تجارة االجهزه المنزلية والكهربائية واالدوات الرياضية07/ 03/ 1434 حتى22/ 01/ 701434 إلى15شركة التسويق والتجاره المتحدة

تجارة السجاد والموكيت والمفروشات واقمشة الستائر10/ 03/ 1434 حتى25/ 01/ 501434 إلى15شركة السريع التجارية لالرضيات والمفروشات
تجارة النظارات الطبية03/ 04/ 1434 حتى19/ 02/ 501434 إلى25شركة مغربي للبصريات

مشروع تنفيذ تعديالت و ترميمات لمباني كلية 
الطالبات بالبكيريه و المليداء بجامعة القصيم 

جهة المناقصة: جامعة القصيم 
قيمة النسخة: 4000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 24/ 2/ 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 25/ 02/ 1434هـ 

مصنع الطوب األحمر المستعمل الكامل للبيع في تركيا 
Birr Trade Turkey االسم
تركيا العنوان
00905418462917 الهاتف
e-mail birrtrade@gmail.com

Saudi Commerce & Economic Review

ASHARIQIA CHAMBER دار النشر
December2012 سنة النشر
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 of Family Business

مكتبـة مركـز المعــلومـات المناقصات والمزايدات 
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية


