
المعارض ـ المؤتمرات ـ األسواق المحلية خالل )شهر مارس( 2010م
  Exhibitions and trade fairs schedule Mar – 2010

اسم المعرض 
Exhibition - Trade Fair - Conference

التصنيف
Trade Show Classifications

تاريخ المعرض
Date of Event

/البلد المعرض  إقامة  مكان 
Country /place of Events

المنظمون
Organizer

المعرض السعودي الدولي الثاني عشر للبناء 
الدمام6-2010/3/10موادو معدات  البناء واإلنشاءواإلنشاء )بيلدكش(

 شركة معارض الظهران الدولية للمعارض
 العنوان ) ص.ب 7519 الدمام 31472)

هاتف 8591888

الدمام14-2010/3/17قطاع التعليم والتدريبالمعرض السعودي للتدريب والتوظيف
 شركة معارض الظهران الدولية للمعارض
 العنوان ) ص.ب 7519 الدمام 31472)

هاتف  8591888

شركة التنظيم إلقامة المعارض والمؤتمراتالخبر19-2010/3/25صناعة خدمات الزفافمعرض مستلزمات العروس

جدة22-2010/3/25النقل ، البنية التحتية والمركبات التجاريةالمعرض الدولي للكمائن والمعدات
 شركة الحارثي للمعارض 

العنوان ) ص.ب 40740 جده 21511)
هاتف )6546384

جدة4-2010/4/7مواد البناء و زيناتالمعرض الدولي لصناعات البناء والديكورات
 شركة الحارثي للمعارض 

العنوان ) ص.ب 40740 جده 21511)
هاتف )6546384

المعرض السعودي الدولي لتقنية المعلومات 
)جيتكس السعودية 2010م(

المنتجات في مجال التكنولوجيا 
الرياض25-2010/4/29والبرمجيات الحاسوبية

 شركة معارض الرياض المحدودة لتنظيم المعارض 
العنوان ) ص.ب 56010 الرياض 11554)

هاتف ) 2295604
 المعرض الدولي للصوتيات والمرئيات 

 شركة معارض الوطنيةجدة8-2010/3/12تقنيات صناعة الصوت)معرض عالم الديجيتال 2010)
ت : 02/6974530 - ف : 02/6688183

 لمعرض السعودي لتكنولوجيا اإلتصاالت
 مؤسسة روز الخليجالرياض13-2010/3/19تكنولوجيا االتصاالت  والهواتف المحمولة

ت : 01/4652995 - ف : 01/4651488

المعارض ـ المؤتمرات ـ األسواق الدولية خال ل شهر ربيع األول و الثاني 1431هـ موافق ) شهر مارس - ابريل( 2010م
  Exhibitions and trade fairs schedule March, April – 2010 

اسم المعرض 
Exhibition - Trade Fair - Conference

التصنيف
 Trade Show

Classifications

تاريخ المعرض
Date of Event

/البلد المعرض  إقامة  مكان 
Country /place of Events

المنظمون
Organizer

107th Canton Fair 
الدورة 107 للمعرض الصيني

لسلع الواردات والصادرات

معرض الصيني لسلع 
الواردات والصادرات

المرحلة األولى: 15 -19 
المرحلة الثانية: 23 -27 ابريل 2010
المرحلة الثالثة: 1 -5 مايو  2010

Canton Fair Pazhou 
complex Address: 308 
Yue Jiang Zhong Road, 

Guangzhou 

 مركز التجارة الخارجية الصينية
E-mail: info@cantonfair.org.cn 

 Tel :0086-20-26089999 
  Fax :0086-20-89138888 

AEEDIC
2010  ، األسنان  لطب  العربي  المعرض  و  المؤتمر 

UAE International Dental Conference & Arab 
Detal Exhibition

   مختبرات األسنان
  حلول ومعدات الرعاية 

الصحية 
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 2010/3/11-9

والمعارض
 مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض

دبي ، اإلمارات العربية المتحدة

  دبي صناعات الدوائية ومعرض تقنيات
 DUBAI INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS 

AND TECHNOLOGIES CONFERENCE & 
EXHIBITION (DUPHAT 2010)

المستحضرات 
الصيدالنية والتنمية 

والتكنولوجيا
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 2010/3/17-15

والمعارض

 مدينة دبي الطبية ، بلوك ب 203 مكتب ، 
  الهاتف : + )971) - (4) -3624717 / تحويلة : 

119 اإلمارات العربية المتحدة

ITB Berlinميسي برلين ، ألمانيا10-2010/3/14السفر و السياحة
Messe Berlin GmbHMessedamm,, Berlin, Germany. 

Tel:+(49)-(30)-30380 
Fax:+(49)-(30)-30382325

GDS - The Premier Shoe Eventجلود 
ألمانيا10-2010/3/12األحذية العالمية

Messe Dusseldorf GmbHStockumer Kirchstrasse, 
61, Messeplatz, Germany. 

Tel:+(49)-(211)-4560900/4560175 
Fax:+(49)-(211)-4560668/4560740

Beauty Internationalألمانيا26-2010/3/28مستحضرات التجميلMesse Dusseldorf GmbHStockumer Kirchstrasse, 
61, Messeplatz, Germany

 المعرض االورو متوسطى للمالبس
 قصر المعرض16-2010/6/18مالبس جاهزةتاكسماد 2010

التونس

 سفارة الجمهورية التونسية
 هاتف : 4887922 - فاكس : 4887640

a_riyadh@digi.net .sa

موتيكسا 2010
مالبس والمنسوجات 

والجلود واألزياء 
واإلكسسوارات

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 2010/4/8-6
والمعارض

 مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض
دبي ، اإلمارات العربية المتحدة

سفارة المملكة فى موسكوموسكو8-2010/4/10المعرض العربىأربيا أيكسبو2010

إدارة اللجان:

إدارة اللجاناإلصدار
لجنة التمورحشرات النخيل الشائعة بالمملكة

اللجنة الزراعيةجيل جديد من التسميد ) السليكون(

مركز سيدات األعمال : 

إدارة اللجاناإلصدار
الدليل االرشادى للمنتسبات

فرع السيدات دليل المراة التجارى

مركز سيدات األعمال

معهد للغرفة للتدريب  

إدارة اللجاناإلصدار

معهد تدريب مخطط عام للدورات التدريبية
غرفة

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية
 العدد الثالث عشر - صفر / ربيع أول 1431هـ الموافق مارس 2010 م

الفئـةالسعرالمدةالدورة
نساء3500 أشهركيف تبدأ مشروعك الصغير

نساء- رجال100يوم واحدالمهارات القانونية

نساء100يوم واحدطريقك الحصول على الوظيفة

نساء -رجال5300 أيامأساسيات التسويق

نساء2000شهرالسكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

نساء-رجال500شهرصيغ الخطابات اإلدارية وإعداد التقارير في العمل

مطلوب فني 
أخصائي أشعة

برعاية



مكــتــبــة إدارة المعلومات 
والدراسات اإلقتصادية

الرقم القياسى لتكاليف المعيشة 
وزارة االقتصاد و التخطيطدار النشر
2009سنة النشر
اإلحصاءموضوع الكتاب

التبادل التجارى بين المملكة و شركائها الرئيسين 
وزارة االقتصاد و التخطيطدار النشر
2009سنة النشر
اإلحصاءموضوع الكتاب

انظمة و شروط االستثمار الصناعى 
غرفة الشرقيةدار النشر
2009سنة النشر
االستثمارموضوع الكتاب

دليل برنامج الصادرات السعودية 
الصندوق السعودى للتنميةدار النشر
2009سنة النشر
دليل الشركات المشاركة فى برنامجموضوع الكتاب

دليل تسهيالت تمويل الصادرات 
الصندوق السعودى للتنميةدار النشر
2008سنة النشر
دليل الشركات المشاركة فى برنامجموضوع الكتاب

السوق الخليجية المشتركة 
األمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليج العربيةدار النشر
2009سنة النشر
حقائق و ارقامموضوع الكتاب

االرقام القياسية ألسعار المستهلكين فى دول مجلس 
التعاون 

األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةدار النشر
2009سنة النشر
اإلحصاءموضوع الكتاب

المسيرة و ا النجاز 
األمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليج العربيةدار النشر
2009سنة النشر
مسيرة مجلس التعاون الخليجىموضوع الكتاب

مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى عقدة الثالث 
التكامل و الوحدة 

األمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليج العربيةدار النشر
2009سنة النشر
التعاون االقتصادىموضوع الكتاب

السكر – زيت- الصويا
DXB Millsاالسم

برازيلالدولة

DXB - Av. Paulista 726 – 17th & 18th  Floors - São العنوان
Paulo, Brazil - Cep: 01310-100

Fax: (+55) 11 3254-7628 7675-3254 11 (55+)الهاتف

http://www.exportbureau.comالموقع

السكر و العصائر 

BRAZILIAN MIDDLE EAST TRADING S/Aاالسم

Avenida São Paulo, 172, 13º andar Maringáالدولة

5131-3269 44 55الهاتف

5131-3269 44 55الفاكس

e-mailAdenoidal @exportbureau.com

www.brazmeast.com.brالموقع

زجاج السيارات
SHENZHEN BENSON AUTOMOBILE GLASS CO,LTDاالسم

الصينالدولة

27599663-755-0086الهاتف

27599996-755-0086الفاكس

e-mailviviam@bensonautomobileglass.com

www.bensonautomobileglass.comالموقع

معدات طبية
REXMED INDUSTRIES CO, LTDاالسم

تايوانالدولة

13F, No. 1-31 Kui Chiem Road, KAOHSIUNG, TAIWANالعنوان

3814010-7-886+الهاتف

e-maileur@rexmed.eu

www.rexmed.euالموقع

 السيارات مستعملة من اليابان 
GLOBAL STAR LTDاالسم

اليابانالدولة

Skymanor Yokohama, 2-11-2 Takashima Nishi- 515العنوان
kuYokohama shi, 220-0011�@JAPAN

6498-461-045الهاتف

www.gs-limited.comالموقع

معدات و السيارات المستعملة
Carjunction Co Ltdاالسم

اليابانالدولة

 ,1F Center Plaza,2-12-13 Asashigaokaالعنوان
City: Asaka,Province: Saitama,Country: Japan

6566 9685 8190+الهاتف

300 4862 8148الفاكس

www.carjunction.comالموقع

معدات الزراعية مستعملة من اليابان
Kikawa Corporation Ltdاالسم

Shinzan Nagano Daisen City, Akita, 014-0207 Japan 1-61الدولة

81187563497+الهاتف

81187564832+الفاكس

e-mailkikawa@kikawa.net

www.kikawa.netالموقع

األجهزة نظام المياه النظيفة
NIHON CALCIUM INDUSTRIAL CO,LTDاالسم

اليابانالدولة

 بداية شارع شهيد مطهري،حي منصور، رقم البناء5 ،الطابق األولالعنوان
والثاني

e-mailinfo@n-kc.co.jp

www.n-kc.co.jpالموقع

 اآلالت الجديدة والمستعملة لطباعة  و النسيج
GERMATECH Europe Textile Machinery & partsاالسم

ألمانياالدولة

D-78239 Rielasingen-Worbl. Hardstr. 23aالعنوان

865328-7731-0049  -    865327-7731-0049الهاتف

e-mailinfo@germatech.eu

المعدات الصناعية
Altecco GmbHاالسم

ألمانياالدولة

494055448110+الهاتف

494055448112الفاكس

e-mailinfo@altecco.com

www.altecco.comالموقع

مصنعين والمالبس السباحة اإلسالمية 
Mayox Swimwear & Burkinix Islamic Swimwearاالسم

تركياالدولة

ALİRIZA GÜRCAN CAD.ÇIRPICI YOLU NO:1 MERİDYEN العنوان
 PLAZA NO:17 MERTER/ İSTANBUL/TURKEY

57 60 481 0212 (9+)الهاتف

Fax: 0212 481 60 57الفاكس

e-mailinfo@mayox.com

www.mayox.comالموقع

الفاكهة و الخضروات الطازجة  
.NOVIA GIDA URUNLERI DIS TIC.LTD.STIاالسم

تركياالدولة

 Fahri Koruturk Mahallesi , Meltem Sokak No.39/1العنوان
,35330 BalcovaIZMIR

0001-295-232-0090الهاتف

3567-277-232-0090الفاكس

e-mailovia@novia-food.com & novia@noviafood.com.tr

www.novia-food.comالموقع

قيمة المواصفات اسم المناقصةم
بالرياالت

أخر موعد لتقديم 
تاريخ فتح المظاريفالمعطاءات

1431/3/211431/03/22  هـ1000تشغيل ونظافة وصيانة دورات المياة بمدينة بريدة1

1431/03/211431/03/22  هـ1500صيانة شبكة االنارة بمدينة بريدة2

1431/03/231431/03/24  هـ4000تحسين مداخل بريدة3

03/24/ 1431  هـ1431/03/23  هـ4000استكمال انشاء منتزه الملك عبداهلل الوطني4

بريدة 5 لمدينة  البلدية  للنفايات  الصحي  المدفن  وصيانة  وتشغيل  إدارة 
1431/04/13  هـ1431/04/12  هـ3000والقرى التابعة لها

1431/04/21  هـ1431/04/20  هـ2000تجهيز وتأثيث ميدان الملك خالد وتأمين أجهزه اتصال6

1431/04/21  هـ1431/04/20  هـ2000تسمية الشوارع وترقيم االمالك7

04/26/ 1431  هـ1431/04/25  هـ8000تنفيذ تقاطع طريق الملك عبداهلل مع طريق عمر عبدالعزيز ببريدة8

1431/04/28  هـ25001431/04/27صيانة المباني والمرافق والمنشآت التابعه لألمانة9

04/28/  1431 هـ1431/04/27  هـ3000صيانة وتشغيل سوق الخضار10

1431/05/12 هـ1431/05/11  هـ8000تنفيذ تقاطع طريق الملك عبداهلل مع طريق عمر عبدالعزيز ببريدة11

1431/05/12  هـ05/11/ 1431  هـ4000استكمال انشاء سوق الماشية )مرحلة ثانية(12

1431/05/19  هـ1431/05/18 هـ4000إنشاء سوق الخضار ببريدة13

1431/05/19  هـ1431/05/18  هـ3000صيانة وتشغيل مدينة األنعام14

رقم نوع المزايدةم
سعر نوع المزايدةالمزايدة

النسخة
أخر موعد لتقديم 

المظاريف
تاريخ فتح 
المظاريف

1431/03/29هـ1431/03/28هـ3000داخل مدينة بريدة4442تأجير عدد 50 موقع لوحات إعالنية موبي قائمه1

جنوب ساحة االمانة في حي الرفيعة 4443تأجير موقعين إلقامة بقاله سيار2
1431/03/29هـ1431/03/28هـ500في مدينة بريدة

طريق الملك عبداهلل مقابل مركز 4444تأجير موقع كفي شوب سيار قائم3
1431/03/29هـ1431/03/28هـ500سامره التجاري في مدينة بريدة

 4445تأجير المحالت التجارية ذات األرقام 47,6
4446

المحالت التجارية في اسواق االمانة 
في مدينة بريدة

1000
03/29/ 1431هـ1431/03/28هـللنسخة

 4447تأجير عدد )2( موقع إلقامة صراف آلي سيار5
4461

طريق النهضة مقابل مجمع بركتين 
التجاري طريق النهضة شرق دوار 

عثمان بن عفان

1000
1431/03/29هـ03/28/ 1431هـللنسخة

1431/04/06هـ1431/04/05هـ1000مخطط المليدا في مدينة بريدة4462تأجير جزء من أرض فضاء إلقامة مواقف سيارات نقل ثقيل6

مخطط اليتيمة الواقع جنوب شرق 4463تأجير موقع لتجميع الزيوت المستعملة7
1431/04/06هـ1431/04/05هـ500مدينة بريدة

الغربي 4464تأجير جزء من أرض فضاء إلقامة بنك وخدمات مصرفية8 الجنوبي  الجزء  النهضة  طريق 
1431/04/06هـ1431/04/05هـ3000من بحيرة حي الريان في مدينة بريده

سوق االبل الجديد في مدينة األنعام 4465تأجير موقع إلقامة مقصف وبقاله9
1431/04/06هـ04/05/ 1431هـ500الجديدة في مدينة بريدة

طريق علي بن ابي طالب مقابل 4467تأجير موقع إلقامة صيدلية سيار10
1431/04/06هـ1431/04/05هـ500االتصاالت السعودية

 4468تأجير موقعين إلقامة بقاله سيار11
4481

طريق علي بن ابي طالب مقابل 
الدوريات والنجدة المواقف الشرقية 

في شارع الستين في حي الفايزية
1431/04/05هـ1431/04/05هـ500

منافسات
أمانه

منطقة
القصيم

مزيدات 
استثمارية 
فى مدينة 

بريده

مزيدات 
استثمارية 
فى مدينة 

بريده

جديد المكتبة

فعلى الراغبين 
الدخول في المزبدات 
مراجعة اإلدارة العامة 
لالستثمار في مبنى 

وكالة األمانة للخدمات 
في مدينة بريده 

فعلى الراغبين الدخول 
في هدا المزايدات 

مراجعة اإلدارة  العامة 
لالستثمار  في مبنى 

وكالة األمانة للخدمات 
في مدينة بريده

• المصدر إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية

رقم 
تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتسعر النسخاسم المنافسةالمنافسة

1431/03/29 هـ1431/03/28 هـ00توريد مياه لبعض وحدات المؤسسة5310005

منافسة تأمين احتياج تخصص االلكترونيات بالكليات التقنية و المعاهد 1310033
1431/03/28 هـ 1431/03/27 هـ3000المهنية الصناعية 1431

فعلى الراغبين الدخول في هذا يقدم العطاء باسم مدير إدارة المشتريات المركزية ويشار مقر المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني بالرياض إدارة المنشات المركزية

نأمل من نشــر الفرص التجاريــة النفع والفائدة لكم... ونود اإلشــارة إلى أن 
الغرفة غير مســئولة عــن نتائج التعاقــدات المترتبة على نشــر هذه الفرص 

وننصح بالتأكد من السمعة التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد.

تنبيه :

مؤسسة سامره للتجارة
نسبة التخفيضالسلع المخفضةالعنوان

تصل لغاية : 50%مالبس جاهزة النخيل بالزا

45 يومعدد األيام: التاريخ   1431/02/22هـ لغاية1431/03/26هـ

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية العدد الثالث عشر - صفر / ربيع أول 1431هـ الموافق مارس 2010 م

الفرص االستثمارية




