
تأمين و توريد مستلزمات التكييف 
جهة المناقصة:  تعليم القصيم 

قيمة النسخة:  500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  12 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات:  13 / 5 / 1434هـ

تأمين و توريد مستلزمات السباكة 
جهة المناقصة:  تعليم القصيم 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 12 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات:  13 / 5 / 1434هـ 

تأمين و توريد مستلزمات الكهرباء 
جهة المناقصة:  تعليم القصيم 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 12 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات:  13 / 5 / 1434هـ 

انشأ مراكز أحياء ترفيهه ) مرحلة ثالثة( 
جهة المناقصة: بلدية الخبراء 

قيمة النسخة:  1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  20 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات:  21 / 5 / 1434هـ 

ردم المستنقعات و تطوير مرمى النفايات 
جهة المناقصة:  بلدية الخبراء 

قيمة النسخة:  1500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 20 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات:  21 / 5 / 1434هـ 

توسعة امتداد طريق الملك عبداهلل بعد المخرج 
جهة المناقصة:  بلدية الخبراء 

قيمة النسخة:  3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  20 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات:  21 / 5 / 1434هـ
 

فتح طرق هيكلية بالخبراء 
جهة المناقصة:  بلدية الخبراء 

قيمة النسخة:  4000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  20 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات:  21 / 5 / 1434هـ

أنشاء مجسمات و نوافير و بحيرات ) مرحلة ثانية( 
جهة المناقصة:   بلدية الخبراء 

قيمة النسخة:  1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 20 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 21 / 5 / 1434هـ

مش��روع إنش��اء ش��بكات الصرف الصحي بمدينة 
بريدة - مرحلة رابعة 

جهة المناقصة:  مياه القصيم ) وزارة المياه والكهرباء ( 
قيمة النسخة:  6000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 27 / 5 / 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 28 / 5 / 1434هـ

جديد مكتبة مركز المعلومات

فعاليات الربع الثاني للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية
المنظمة العربية للتنمية اإلداريةدار النشر
2013مسنة النشر
فعاليات ابريل- مايو - يونيو 2013موضوع الكتاب

خطة تدريب تكنولوجيا المعلومات 2013
المنظمة العربية للتنمية اإلداريةدار النشر
2013م سنة النشر
خطة تدريبموضوع الكتاب

دليل معارض البرازيل 2013 
Federative of republic of Brazilدار النشر
2013م سنة النشر
جدول المعارض في برازيلموضوع الكتاب

الوزارة و منظومة العمل
وزارة المياه و الكهرباءدار النشر
1433هـسنة النشر
التقرير السنوي 1432-1433هـ موضوع الكتاب

The Gulf Directoy2012دليل الخليج 
وزارة المياه و الكهرباءدار النشر
2012م سنة النشر
التقرير السنوي 1432-1433هـموضوع الكتاب

 GCC Economic Statistics 11th Edition,2012
 Gulf Investment Corporationدار النشر
2012مسنة النشر
Statistics موضوع الكتاب

 Messen Made in Germany
الغرفة األلمانية العربية للصناعة و التجارة دار النشر
2013مسنة النشر
دليل المعارض في ألمانيا 2012-2013 موضوع الكتاب

نشرة الرقم القياسي لتكلفة المعيشة أكتوبر 2012م 
وزارة االقتصاد و التخطيط دار النشر
2012مسنة النشر
الرقم القياسي لتكلفة المعيشة موضوع الكتاب

الدليل العمراني السعودي 
 مجلس الغرف السعوديةدار النشر
2012مسنة النشر
 قطاع العمراني في المملكةموضوع الكتاب

مجلة التدريب اليوم 
 مجلس التدريب التقني و المهني بالقصيمدار النشر
2012مسنة النشر
 التدريب التقني و المهنيموضوع الكتاب

 PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL دورية اإلدارة العامة
 معهد اإلدارة العامةدار النشر
2012مسنة النشر
 البحوث و الدراسات و المقاالت العلميةموضوع الكتاب

)تأمل غرفة تجارة منطقة القصيم( أن تعود عليكم نشرة الفرص التجارية بالنفع والفائدة ونود اإلشارة إلى أن الغرفة غير مسؤولة عن نتائج 
التعاقدات المترتبة على نشر هذه الفرص وننصح بالتأكد من السمعة التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد.

المناقصات والمزايدات الحكومية

تسمية الشوارع وترقيم األمالك بمدينة بريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 29 / 4 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 30 / 4 / 1434هـ 

تحسين مداخل مدينة بريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 9000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 29 / 4 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 30 / 4 / 1434هـ 

سفلتة الحفريات الناتجة عن صيانة شبكات المياه 
الطارئة بمحافظة عنيزه 

جهة المناقصة: مياه القصيم ) وزارة المياه والكهرباء ( 
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 29 / 4 / 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 31 / 4 / 1433هـ 

صيانة شبكة ري مزروعات وحدائق مدينة بريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 8000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 18 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات: 19 / 5 / 1434هـ 

نق��ل المياه لدعم خزانات التوزي��ع بالدرع العربي 
بمنطقة القصيم بواسطة الناقالت 

جهة المناقصة: مياه القصيم ) وزارة المياه والكهرباء (
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 5 / 5 / 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 6 / 5 / 1434هـ 

تشغيل منتزه الملك عبداهلل بمدينة بريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  26 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات:  27 / 5 / 1434هـ 

صيانة مزروعات شبكة طرق منطقة القصيم 
جهة المناقصة:  أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار 

قيمة النسخة: 3500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  26 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات:  27 / 5 / 1434هـ 

س��فلتة قرى ش��مال الدائري ) منطقة رق��م 4 ( ببريدة 
جهة المناقصة:  أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  28 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات:  29 / 5 / 1434هـ 

تأمين و توريد مستلزمات الحدادة والنجارة 
جهة المناقصة:  تعليم القصيم 

قيمة النسخة:  500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  12 / 5 / 1434هـ 

موعد فتح العطاءات:  13 / 5 / 1434هـ 

منتجات أدوات المائدة من الزجاج 

الشركة المصرية للزجاج الحديث االسم

القاهرة - جمهورية مصر العربية العنوان

 00201275444929الهاتف

 00201007075785الفاكس

زيت الزيتون من جمهورية مصر العربية 

شركة معصرة زيتون الصالحية االسم

القاهرة - جمهورية مصر العربية العنوان

 0020229703917جوال

 0020229703868تلفاكس

أنتللاج و تصميم المنتجات ذات مامح ثقافية إسللامية قرآنية, 
قلم قللراءة القران, سللجادة الصللاة, جرس الباب اإلسللامية, 

ومنتجات األجهزة اإلسامية  

SHENZHEN PIOUSMUSLIMS TECHNOLOGY.CO.,LTD االسم

الصين الدولة

 Baoshan Industrial Zone B, Longhua town, Baoanالعنوان
zone,Shenzhen China 

008675528198012 الهاتف

008675528196769 الفاكس

e-mail xinjieyicheng@zhupai.com

http: / / www.piousmuslims.comالموقع

معدات وأجهزة كهربائية 

Levis Manufacturer االسم

فيتنام الدولة

 84723751710الهاتف

 84723751713الفاكس

e-mailim-export@omegapowersystems.com 

http: / / www.omegapowersystems.comالموقع

خدمات صناعة األغذية و المشروبات  

ABSOGER SAS االسم

فرنسا الدولة

LES BARTHES, FRANCE, chemin de la 52182100 العنوان
 gravière

 330563316376+الهاتف

 330563315142+الفاكس

e-mailabsoger@absoger.fr 

http: / / www.absoger-controlled-atmosphere-nitrogen-generator.comالموقع

 )Snacks البطاطا و الذرة ) سناك

شركة باش سناكس االسم

لبنان - كفرشيما الدولة

 009615431555الهاتف

 009615431721الفاكس

bachsnack@bachsnack@.com الموقع

الخضروات و الفاكهة 

 شركة األمانة للتنمية الزراعيةاالسم

القاهرة - الجمهورية مصر العربية الدولة

 002035504247الهاتف

e-mailkhodeir.kk@gmail.com

الفرص التجارية االستثمارية
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المناقصات الحكومية

المناقصات الحكومية 

شركة أردنية تبحث عن وكيل لتوزيع منتجاتها  

 شركة األلبسة األردنيةاالسم

األردن الدولة

ص ب:457 عمان 11118 األردن العنوان

 009625672701الهاتف

 009625672705الفاكس

e-mail a.marouf@cicip.com

Http: / / www.cjcjo.comالموقع

استقدام األيدي العاملة في المجال الطبي من الصين 

Heilongjiang Nursing College االسم

الصين - مقاطعة هيلونغ جيانغالعنوان

008645187064006 الهاتف

e-mail roddy@wanhe.org

أنتاج و معالجة الحبوب 

Małopolska Hodowla Roślin االسم

بولندا الدولة

 Małopolska Hodowla Roślin - HBP Sp. z o.30-002العنوان
Kraków 

48126330225+ الهاتف

48126330225+ الفاكس

e-mail nasiona@hbp.pl

http: / / www.hbp.pl الموقع

العطارات و مخلفات المطاط 

 PEAL MINERAL PROCESSING ABاالسم

 السويد الدولة

Garnisonsgatan 1125466 Helsingborg العنوان

4642151470+الهاتف

4642201959+الفاكس

e-mailinfo@pmpab.se 

 http: / / www.pmpab.seالموقع

خدمات اتصاالت 

 Bouygues Telecom Enterprisesاالسم

  فرنسا الدولة

 Rue Henri Farman 92130 ISSY LES ,82 العنوان
MOULINEAUX

33171171835+الهاتف

 33171171835+الفاكس

e-mailinfo@pmpab.se 

 http: / / www.bouyguestelecom-entreprises.frالموقع

مواسير و أنابيب ألومنيوم - برونز - النحاس 

Mittelrheinische Metallgießerei Heinrich Beyer GmbH االسم
& Co. KG

 ألمانياالدولة

Koblenzer Straße 69 العنوان

00490263240040الهاتف

 004902632400456vالفاكس

e-mailmail@mmhb.de

 http: / / www.mmhb.deالموقع

خدمات صناعات األغذية و المشروبات  

Scan Grow A / S االسم

 الدنماركالدولة

 Bane graven 13 3550 Slangerupالعنوان

4542003847 الهاتف

e-mailscangrow@scangrow.dk 

 http: / / www.scangrow.dkالموقع

خدمات صناعات األغذية و المشروبات

 MEDIAPاالسم

 التشيك -  Dostihová 678 Slušoviceالعنوان

  420420577981102الهاتف

 420101577101221الفاكس

e-mailslusovice@mediap.cz 

 http: / / www.mediap.czالموقع

مولدات- لوازم مغاسل السيارات - أفران االصباغ - و قطع غيار 

 شركة أوالد عبدا لوهاب عبدا لعزيز القطامى الخاصة بهماالسم

 الكويتالدولة

ص - ب - 619 الصفا 13007 الصفاء الكويت العنوان

 96524844787+الهاتف

 96524831678+الفاكس

 http: / / www.alqatami-eqpt.comالموقع

الشركة التونسية للمواد الشبه صيدلية, التجميل, التدليك 

 مخابر نهالاالسم

صفاقس - تونسالعنوان

04 90 27 74 216 +الهاتف

34 93 27 74 216 + الفاكس

e-mailnihel@gnet.tn 

 http: / / www.nihel.comالموقع

كشافات الطوارئ االستحمال الفائق بمروحة شفط 

 شركة أمير للصناعات الهندسية ش.م.م االسم

 جمهورية مصر العربيةالدولة

ش رشيد - ميدان صالح الدين - مصر الجديدة - القاهرة العنوان

  015374365الهاتف

 015374325الفاكس

e-mailamir@amirlight.com 

 http: / / www.amirlight.comالموقع

الكابات والمعدات الكهربائية 

 Halley Cablesاالسم

 رومانياالدولة

Bucharest and the headquarters in Galati بوخارست العنوان

 0040236319000الهاتف

 0040236319085الفاكس

e-mailvladimir@halleycables.com 

 http: / / www.halleycables.comالموقع
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مركـز  مكتبـة 

المعــلومـات
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والتخفيضات
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تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

غرفة 4 أيامدورة إدارة المشاريع الصغيرة
القصيم

16 - 03 - 2013م

23 - 03 - 2013م5 أيامدورة البرمجية اللغوية العصبية

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

قائمة المعارض التجارية المقامة في الواليات المتحدة 
 الواليات المتحدة األمريكية18 - 26 فبراير 2013أهم المعارض في أمريكااألمريكية لعام 2013

Fair organizer 
يقوم القسم التجاري في السفارة والقنصليتين األمريكيتين في المملكة 
العربية الســعودية بتنظيم بعثات تجارية لزيــارة أهم المعارض القائمة 
فى الواليات المتحدة األمريكية، كما يترأس هذه البعثات أخصائيين من 
القسم التجاري لتيسير كافة المعلومات والمقابالت خالل هذه المعارض 
Hanein.Nassar@trade.gov للمهتمين الرجاء إرسال بريد الكتروني

http: / / www.buyusa.gov / saudiarabia

معرض الهند الدولي للسجاد 
INDIA CARPET EXPOالهند1 - 4 مارس 2013 أنواع السجاد 

New Delhi نيو دلهى

Carpet Export Promotion Council 
cepc@airtelmail.in

http: / / www.indiancarpets.com / contact.html

 منتدى ومعرض البنية التحتية السعودي
 The 2nd Saudi Downstream Forum and 

Exhibition 2013

 فرص في قطاعات البتروكيماويات والمعادن 
 مدينة ينبع الصناعية5 - 7 مارس 2013التحويلية في المملكة

CWC Group 
CWCExhibitions@thecwcgroup.com

http: / / www.thecwcgroup.com

معرض الرياض الدولي للكتاب
Riyadh book Fair 2013 

 المعرض دعمًا للمثقفين والباحثين والمهتمين 
بالقراءة و المشاركة في الندوات التي يشارك فيها 

العديد من كبار المثقفين
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 5 - 15 مارس 2013

والمعارض

 وزارة الثقافة واإلعالم
riyadhbookfair@moci.gov.sa

http: / / www.riyadhbookfair.org.sa

معرض الهند الدولي للمنسوجات اليدوية
India International Hand-woven Fair 5 - 7 مارس 2013 المنسوجات اليدويةMillipore - الهند 

Handloom Export Promotion Council 
hepc@hepcindia.com

http: / / www.ministryoftextiles.gov.in

 مجموعة الشرق األوسط فندق الفورسيزون - الرياض9 - 12 مارس 2013الحقوق الدولية للطفل معرض الطفل
www.babyexhibition.info

 االستثمار بكافة القطاعات والمجاالت الصناعية ملتقى أربيل االقتصادى الدولي 2013
 العراق10 - 12 مارس 2013والتجارية واالستثمارية فى اربيل

أربيل عاصمة إقليم كردستان

 اتحاد مستثمري و كردستان و شركة سالتوس األردن
info@saltusjordan.com

http: / / www.saltusjordan.com

معرض أسيا التاسع الدولى للمركبات
 INDIA / Ministry of New and Renewable Energyباكستان - كراتشي14 - 16 مارس 2013 مركبات و الوسائل النقلو الوسائل النقلية بكراتشى

http: / / www.autoasia.com.pk

معرض و مؤتمر الهند الدولي الثالث لصناعة الزجاج 
GLASSPEX INDIA 2013Glass Production / Production Technology 2013 20 - 22 مارس Bombay Exhibition الهند 

Centre, Hall 6

Indian Carpet Export Promotion Council 
Messe Düsseldorf :مالحظات

 http: / / www.glasspex.german-pavilion.com / content / 
en / home / home.php

الرياض - فندق الفورسيزون9 - 12 مارس 2012الحقوق الدولية للطفلالمعرض الدولي لطفل بفندق فور سيزن - الرياض
مجموعة الشرق األوسط 

info@babyexhibition.info
http: / / www.babyexhibition.info

االستثمار بكافة القطاعات والمجاالت الصناعية ملتقى أربيل االقتصادي الدولي 2013
العراق - أربيل عاصمة إقليم 10 - 12 مارس 2013والتجارية واالستثمارية فى اربيل 

كردستان

اتحاد مستثمري و كردستان و شركة سالتوس األردن
info@saltusjordan.com

http: / / www.saltusjordan.com

معرض أسيا التاسع الدولي للمركبات و الوسائل التقلية 
INDIA / Ministry of New and Renewable Energy باكستان - كراتشي14 - 16 مارس 2013مركبات و الوسائل النقل بكراتشي 

http: / / www.autoasia.com.pk

المؤتمر االقليمى الثانى للتعلم االلكترونى

التعليم اإللكتروني” في المنطقة من خالل 
بوابات وأنظمة إدارة التعلم اإللكتروني وربطها 
بالمجتمعات التعليمية العالمية األخرى برمجيات 
وتطبيقات معالجة المحتوى اإللكتروني للمناهج 

الدراسية بصورة متطورة

الكويت25 - 27 مارس 2013
Fair organizer

conference@redsoft.org
http: / / erc2013.redsoft.org

Fair organizer منطقة الجوف 30 مارس - 6إبريل 2013المنتجات الزراعيةالمعرض الزراعي الدول األول بالجوف

المعرض الزراعي الدول األول بالجوف
معرض مشترك للشركات الخليجية والتركية 

المتخصصة في انتاج األدوية واألجهزة الطبية 
لعرض منتجاتها

اسطنبول - تركيا 1 - 2 إبريل 2013

 Fair organizer
مالحظات: للمشاركة يرجى التكرم بالتنسيق مباشرة مع السيد تورغت 

طوق غور باتحاد شركات صناعة األدوية في تركيا
0090212351120

turgut.tokgoz@ieis.org.tr

الجوانب الهندسية والمالية و القانونية و اإلدارية الملتقى الرابع إلدارة المشاريع الهندسية الضخمة
األمارات العربية المتحدة 1 - 3 إبريل 2013للمشروعات

اد للهندسة 
info@sltc.sa

http: / / www.sltc.sa

مؤتمر و معرض الكويت الثالث للكهرباء و الماء

الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون الخليجي 
ويستعرض الخطط والبرامج لتطوير قطاع الكهرباء 
في مجاالت التوليد والتوزيع والنقل وشبكات التوزيع 

الذكية واستقرار منظومة الطاقة ورفع كفاءتها 
والعمل على تأهيل وتطوير شبكات التوزيع الحالية 

لمواجهة التوسعات المستقبلية. 

الكويت - بفندق رادي سون بلو 3 - 4 إبريل 2013
– قاعة الهاشمي 

 Fair organizer
تنظم وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت بالتعاون مع شركة بروميديا 

العالمية
talal@promediakw.com

http: / / www.kuwaitelectric.com

ورشة مشتركة حول تصنيع وتسويق األدوية واألجهزة 
الطبية بمدينة اسطنبول - تركيا

معرض مشترك للشركات الخليجية والتركية 
المتخصصة في انتاج األدوية واألجهزة الطبية 

لعرض منتجاتها
Fair organizer اسطنبول - تركيا 3 - 4 إبريل 2013

turgut-tokgoz@ieis.org.tr

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

تركيا
 Turan Gunes Bulvari. 5.

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

 Serenas International Tourism Congress
ozlemkarakis@gmail.com

http: / / www.worldhealthand3rdagetourism.org

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
مالبس جاهزة واحذية0345 / 05 / 1434هـ حتى20 / 03 / 1434هـ50إلى20مؤسسة محمد عبداهلل الموسى التجاريه

مالبس نسائية جاهزة2345 / 04 / 1434هـ حتى08 / 03 / 1434هـ70إلى30مؤسسة بانو التجارية
مالبس جاهزة2445 / 04 / 1434هـ حتى09 / 03 / 1434هـ50إلى15مؤسسة نفيسة جمل الكاف لتجارة المالبس

مالبس نسائية واطفال2645 / 03 / 1434هـ حتى12 / 02 / 1434هـ75إلى15شركة الشايع الدولية
مالبس اطفال وبنات2945 / 04 / 1434هـ حتى14 / 03 / 1434هـ70إلى35مؤسسة طريق الطفل للتجارة

احذية وشنط1345 / 05 / 1434هـ حتى28 / 03 / 1434هـ50إلى15مؤسسة خطوات االحذيه
مفروشات واثاث0645 / 05 / 1434هـ حتى21 / 03 / 1434هـ50إلى15مفروشات عمر سليمان العبداللطيف

ساعات0345 / 05 / 1434هـ حتى18 / 03 / 1434هـ50إلى50مؤسسة محمد صالح المصعبي
 مركز االمبر فيصل بن مساعد ال سعود للمالبس

بيع المالبس الجاهزة0845 / 05 / 1434هـ حتى23 / 03 / 1434هـ50إلى20 الجاهزة

بيع المفروشات2945 / 05 / 1434هـ حتى15 / 04 / 1434هـ50إلى20محل محمد صالح الدغيشم للمفروشات
تجارة المالبس الجاهزه2545 / 05 / 1434هـ حتى10 / 04 / 1434هـ50إلى50مؤسسة علي صالح الحصان التجارية

أخي الشاب أختي الشابة بادروا بالتقدم

جائزة العصامي )الدورة الرابعة(

للحصول عىل نموذج التقديم من خالل الموقع اإللكتروني للجائزة www.essami.org أو بالحضور لمقر الغرفة التجارية الصناعية ببريدة

تسليم النموذج بعد التعبئة مرفقاً صورة الهوية الوطنية وصورة من التراخيص النظامية ونبذة عن اإلنجازات أو التطور للمنشأة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم

 smes@qcc.org.sa إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لالستفسار االتصال ت: 063814000 )289-287 – 288( بريد إلكتروني

* نضمن سرية كافة البيانات وعدم استخدامها 

إال بالغرض المستهدف من منح الجائزة

شروط التقديم :
أن يكون سعودي الجنسية     1
أن ال يقل عمره عن 18سنه، وال يزيد عن 40 سنة     2
أن يكون قد مضى عاٌم واحد عىل األقل عىل تأسيس المشروع من تاريخ التقديم     3
توفر جميع المستندات واإلجراءات الحكومية )التراخيص النظامية (، وأن تكون     4

سارية المفعول 
لهم     5 سبق  ممن  يكون  ال  وأن  القصيم،  منطقة  داخل  المشروع  موقع  يكون  أن 

الحصول عىل جائزة مماثلة 
ان ال يكون موظفا يف القطاع الحكومي     6
أن يمارس المتقدم العمل بنفسه     7

فروع الجـــائزة :
الفــرع األول: الزراعـــة     الفرع الثـــاني: التقنية       الفرع الثـالـث: التجارة 

الفــرع الرابع: الحـــرف    الفرع الخامس: الخدمات      الفرع السادس: الصناعة

الفرع السابع: اإلعالم ووسائل النشر والمطبوعات 


