




نشــرة اقتصادية شــهرية تصدرها غرفــة القصيم لتوزع 
علــى منتســبي الغرفة ليكونــوا على درايــة بكافة الفرص 
التجاريــة احملليــة والدولية واملعارض وا/ســواق الدولية 
واحملليــة وا=عالنــات اخلاصــة باملنافســات احلكوميــة ويأتــي ذلــك 
لتحقيق التواصل بني الغرفة ومنتسبيها بشكل عام ومراجعي إدارة 

املعــلومات و الدراسات االقتصادية بشكل خاص.
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املناقصات والفرص I هذا العدد
االستثمارية

جديد مكتبة إدارة املعلومات 
والدراسات االقتصادية

التصفيات والتخفيضات
املعارض الدولية واحمللية

لرعاية هذه النشــرة يرجى االتصال على 
إدارة العالقــات العامــة وا=عــالم بالغرفة 
 : جوال


Exhibitions info and trade fairs schedule July – 2009


Exhibition - Trade Fair - Conference


Trade Show Classifications


Date of Event


Country /place of Events


Organizer


The 9th Syrian International 

Motor Show

–


P. O. Box: 3993 - Damascus - Syria

Tel: +963 11 332 4801

Fax: +963 11 332 1250


Summer in Abu Dhabi 2009

 –
 ––





Abu Dhabi National Exhibitions Company

Telephone 0097124446900

Fax : 00971 2 444 6135




Shanghai Modern International 

Exhibition Co. 

Tel:+(86)-(21)-63288899

Fax:+(86)-(21)-63749188





Tel   +919313574973

www.biztradeshows..com







www.biztradeshows.com


Perth Truck and Trailer Show 2009



Premiere Events 

Anne Duncombe - Events Manager 

Phone - (+ 61) 8 9386 9666 

Fax - (+61) 8 9386 9842 

Email -ane@premiereevents.com.au 

 www.perthtruckshow.com.au













www.messe-essen.de


www.biztradeshows.com

   
www.biztradeshows.com


Tendence International 

Frankfurter Herbstmesse









www.messefrankfurt.com

Expo Pakistan 2009















Pakcom.rdh@tdap/gov.pak

www.expopakistan.gov.pak





 –







مكــتــبــة إدارة املعلومات 
والدراسات ا=قتصادية

إصدارات / ا=بل اللقاء العلمي الدوV عن ا=بل ١٤٢٧هـ 





إصدارات اللقاء العلمي الدوV للنخيل والتمر 




التقرير السنوي / غرفة الشرقية




التقرير السنوي




U.S.business Bi Monthly ( newsletter ) 


Volume Number 2-2009



بوابة الدخول ملنطقة الشرق ا/وسط 




حماية املعلومات التجارية السرية 






اخملطط االقليمى ملنطقة القصيم 






اخملطط االقليمى ملنطقة القصيم 






الفرص االستثمارية

إنتاج احلجر الطبيعي والرخام و جرانيت

XIAMEN VINSTONE CO.,LTD


P.O.Box 04186,Xiamen,China

0086-592-3812995

0086-592-3988128

e-mailInfo@Vinstone.com

http://www.vinstone.com/Index.htm

أقفال ا/بواب وأنظمة ا=غالق 

Roztocze Z.U.P.


ul. Roztocze 18 22-600 Tomaszow Lubelski

0048846643502

0048667955771

e-maila.szewczuk@roztocze-rst.com.pl

www.roztocze-rst.com.pl

شركة فيتنامية متخصصة I إنتاج وتصدير ا/رز 

PHUC TAM COMPANY 



CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI PHÚC TÂM
Địa chỉ: 14/120 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam 

0084422422849 

0084436380019

e-mailphuctamjsc@gamil.com

www.phuctam.com

شركة باكستانية متخصصة I إنتاج وتصدير ا/رز 
Amitrader



0092215221100

0092215639835

www.amitraders.com

املواد الكيميائية ملعاجلة املياه

Moideen Export Enterprise


Av. Conductores No. 505

0091944322262

00914175251963

e-mailfaizalas@hotmail.com 

www.rdsonsexportenterprises.com

تنقيب معادن (فضة)




012054709

012054708

e-mailtajembsaudi@yahoo.com 

 بلوك ومواد بناء

KEBE S.A. 


Headquarters-Plant: Nea Santa, - Kilkis P.C. 61100

+30 23410 75570

+30 23410 75574

e-mailinfo@kebe-sa.gr 

http://www.kebe-sa.gr/en/contact.htm 

معدات املياه واملطابخ

Esteves & Companhia Ltda.

Brazil
Avenida Adriano Bertozzi, 1163 Bairro : Itaquera - Sمo 

Paulo - SP - Brazil CEP : 08265-000

55 11 25210200

0800-559197

e-mailesteves@esteves.com.br rh@esteves.com.br 

www.esteves.com.br

 أثاث منزV وفندقي

Móveis Sandrin Ltda 

Brazil
Rua Silva Paes, 545 Cidade Alta, Caixa Postal 504 Factory II: 

RSC 470 Km 217 Bento Gonçalves Rio Grande do Sul, Brasil

+55 (54) 3455-1500 +55 (54) 3455-1500

 55 (54) 3455-1577

e-mailsandrin@sandrin.com.br

http://www.sandrin.com.br

 عرض تصدير وإنشاء مصنع 

LTL Holdings (Pvt) Ltd


LTL Holdings (Pvt) Ltd

No. 67, Park Street, Colombo 02, Sri Lanka.

+94 112 695 007 

+94 112 684 900 

e-mailinfo@ltl.lk

http://www.ltl.lk/contact.htm

منتجات خاصة بالبناء والصناعات التحويلية 

Boomer Industries Ltd.


 Lisburn Hill Ind park-

0442892662881

0447753930306

http://www.boomer.co.uk

منتجات خاصة بالبناء والصناعات التحويلية 

The JLJ Group



+862152110068

e-mailinfo@jljgroup.com

www.jljgroup.com





























       

















أســـــــــــواق
بـــــــريـــــــدة
تخفيضــات
سميــة مـو

شركة أنوال املتحدة (أيتام)






 

 شركة أبناء qمد عبيد القثمي (القثمي لpقمشة)




 

العودة للمفروشات 




 

مؤسسة علي صالح احلصان (احلصان ملالبس اجلاهزة)




 

منافسات
أمانه

منطقة
القصيم

تعلن املؤسسة 
العامة لتدريب 

التقني و املهني 
عن طرح 

املنافسات التالية

شركة دار البندر العاملية (ستى ماكس)







 

مؤسسة رميزان الفوزان (الرميزان للمفروشات)




 

مؤسسة الدانة للتجارة (ماجنو)




 

 yشركة فواز احلك




جديد املكتبة








    

      


