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للهندسة والرعاية الصحية

 فرباير 25-23 ,2023
:سجل اآلن
املكان: مركز املعارض ، الهور



نبذة عن الهيئة
 هيئة تنمية التجارة الباكستانية هي منظمة ترويج التجارة األوىل املكلفة بتطوير وترويج  منتجات

وخدمات الدولة يف األسواق العاملية

تنفذ هذه املنظمة سياسات وتوجيهات الحكومة االتحادية ومجلس إدارتها لتطوير و ترويج وتسهيل التجارة

من أجل تحقيق أهدافها ، تنظم وتشارك هذه املنظمة يف كل من املعارض التجارية املحلية والدول

واملعارض الخاصة  بالدول االخري  ، والوفود التجارية ، والندوات ، وفعاليات تبادل املعلومات

 عىل الصعيدين املادي و والعميل

أبرز أحداث النسخة األوىل ، 2022

- املعرض االول للهندسة والرعاية الصحية  2022 
(أفريقيا - CAR - 6; 40) البلدان املستهدفة: 46 

- املندوب° خارج البالد 325 
- العارضون 170

وفود الدوائر التنظيمية 6  دول     

وفود الغرف / االتحادات األجنبية :13دولة 

وفود منظµت ترويج التجارة:6 دول 

اجتµعات العمل اىل العمل الخاصة بالقطاعات2100

-
-
-
-



نبذة عن الهيئة قسم املعروضات 

اآلالت الزراعية

التجميل مستحرضات 

اليدوية الحرف 

والتغليف التعبئة 

السيارات

الكهربائية اآلالت 

موسيقية االت 

األدوية

بناء مواد 

ومراتب اثاث 

هواتف/ جواالت

املطاطية مواد 

أدوات الطعام وأدوات الطهي

واملجوهرات الكر¾ة  ألحجار 

ومعادن رخام 

السالمة معدات 

الجراحية أدوات 

كيميائية مواد 

مراوح  وأجهزة منزلية

بالستيكية أدوات 

الرياضية بضائع 
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الدول املشاركة
أفغانستان

فاسو بوركينا 

ديفوار كوت 

مبيا غا

الكويت

املغرب

قطر دولة 

السودان جنوب 

تركµنستان

الجزائر

بوروندي

مرص

غانا

قÆغيزستان

موزمبيق

رواندا

سÆيالنكا

املتحدة العربية  اإلمارات 

أنغوال

فÆدي كابو 

إريرتيا

غينيا

ليسوتو

ميبيا نا

السعودية العربية  اململكة 

السودان

أوغندا

بن°

الص°

أثيوبيا

كازاخستان

موريتانيا

يا Æنيج

اليون  Æس

نيا تنزا

زامبيا

أذربيجان

الكامÆون

يسواتيني إ

بيساو غينيا 

مايل

لنيجر ا

السنغال

ن طاجيكستا

أوزبكستان

بوتسوانا

الكونغو

الجابون

كينيا

موريشيوس

عµن سلطنة 

أفريقيا جنوب 

توجو

ز¾بابوي

عمر حسن باجوا
مساعد املدير

:لربيد اإللكرتو�: رقم التواصل

هيئة تنمية التجارة الباكستانية ، وزارة التجارة 


