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Exhibition - Trade Fair - Conference


Trade Show Classifications


Date of Event


Country /place of Events


Organizer




Saudi Healthcare And Saudi Hospital 

Wellbeing 2009





 







Food &Hotel Arabia


 


Propac Arabia





Saudi Medicare - 17 - 20 May 2009










Saudi Women’s World
















17th Int’l. Furniture & Decoration 

Exhibition “Ideal Home”

 










The 3rd Saudi International  Jewelry &  

Watches Show – Saudi watch













 –









OFFICE 101 - 102 1ST FLOOR

ENTRANCE 4 MANAMA CENTRE

P.O.BOX 921, MANAMA

Tel: +973 17 200001 - Fax: +973 17 212088 

Website: www.meembahrain.com


ISTANBUL LEATHER FASHION FAIR 2009


Tüyap Fair, Convention and Congress 

Center Beylikduzu, Buyukcekmece, 

Istanbul Turkey

 +90 (212) 886 68 43     +90 (212) 886 62 43













chade@wtcdoha.com 





conferences@iktissad.com













 - 





infothd@batelco.com.bh

 

	 هذا العدد

جديد مكتبة إدارة املعلومات املناقصات والفرص االستثمارية
والدراسات االقتصادية

التصفيات والتخفيضات
املعارض الدولية واحمللية

نشــرة اقتصادية شهرية 
القصيــم  غرفــة  تصدرهــا 
منتســبي  علــى  لتــوزع 
الغرفة ليكونوا على دراية بكافة الفرص 
التجارية احملليــة والدولية  واملعارض 
وا7ســواق الدولية واحمللية وا4عالنات 
اخلاصة باملنافســات احلكومية ويأتي 
ذلــك  لتحقيــق التواصــل بــني الغرفــة 
ومنتسبيها بشكل عام ومراجعي إدارة 
املعــلومــات و الدراســات االقتصاديــة 

بشكل خاص.

هي




بيت رجال ا.عمـال










Samson Electric Wari Co

Hong Kong

(Special Administrative Region Of China)

e-mailthomashon@samsoncable.com.hk

www.samsoncable.com.hk




UAB TRUCKS MARKET

Lithuania

Lentvano g 7,Lt-02300 vilnius, Lithuania

08980 614 00370

2784747 2 00370

e-mailkarolis.ramanauskas@trucksmarket.it

www.trucksmarket.it


PT International Natama Trans

Indonesia

Perkantoran Kayu Putih Jl.Kayu Putih IV Block C / 5

81843+ 478 21 62

69178 478 21 +62 

e-mailzulfikar.int@cbn.net.it










e-mailmmechrem@arabdairy.com

www.arabdairy.com


Shanghai Hao Chang Engineering Co., Ltd. 

China
 Songjiang City 

86-013701658878

086-021-67690656

e-mailhaihuajx@hotmail.com

http://www.51diaoche.com

http://www.overseasad.cn

املستوصف السعودي لطب ا.سنان











مؤسسة الشامل للمالبس اجلاهزة


 –



 – –





































كيف تبداء مشروعا سياحيا صغ?ا 




أمةامللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل




العالقات التجارية السعودية - الصينية 




Smo2009
Insis facilitating global business




(Kلة) سابك




نشرة اجلبيل الصناعية 




King Abdulazia Port Dammam
Saudi Arabian Seaport Authority

2009

Report on king abdulaziz port Dammam

Kلة الباحة




استثمر 	 عس? 




مكــتــبــة إدارة املعلومات 
والدراسات اNقتصادية


Building and construction fields

Almanar Trade & Services


Germany

68 50 84 23 4940

69 50 84 23 4940

e-mailinfo@almanar-hh.com

http://www.almanar-hh.com




 Tooba Handicraft Co

India

915626523806

915624005786

e-mailtoobahandicraft@yahoo.com

 –
.Jaty Electronics

Korea

 F, Jaty Bldg, 1659-5 Bongchun11-Dong,/9

Kwanak-Ku, Seoul, Korea

8228792011

e-mailMichael@jaty.co.kr

http://www.jaty.co.kr
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مشغل فوزية الهليل






شركة أبناء Tمد عبيد القثمي






شركة الشايع التجاريه









شركة املتحدون السعودية للشيكوالته والهدايا احملدودة






العودة للمفروشات






شركة بدون أسم التجارية









مؤسسة عا] الروئع






منافسات أمانة 
منطقة القصيم  

تعلن املؤسسة العامة 
لتدريب التقنى و املهني عن 

طرح املنافسات التالية 

جديد املكتبة

الفرص 
االستثمارية




