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التخفيضات 

النوعمدتهانسبة التخفيضاسم المنشأة

عطورات01/01/201530حتى02/12/2014%50إلى%15مؤسسة باقات التجارية     )زهور الريف(
سجاد وموكيت12/02/201545حتى30/11/2014%50الى%25مؤسسة دار الشيراز التجارية

عطور16/01/201545حتى02/12/2014%75الى%25شركة الصفا لألدوية والمستلزمات الطبية
مالبس نسائية19/12/201445حتى05/11/2014%50الى%50مؤسسة نسمة الخليج التجارية

اثاث منزلي15/12/201445حتى01/11/2014%50الى%15شركة مفروشات المطلق
سجاد وموكيت01/01/201545حتى18/11/2014%40الى%20شركة رميزان جاسر الفوزان واوالده لالستثمار

نظارات17/12/201445حتى03/11/2014%50الى%25مؤسسة روعة المها للبصريات
شنط احذية19/12/201445حتى05/11/2014%70الى%20شركة الرويس المتحدة للتجارة

مالبس جاهزة25/12/201445حتى11/11/2014%70الى%30فرع مؤسسة اوبرا للتجارة
اواني منزلية29/12/201445حتى15/11/2014%50الى%15معرض سليمان محمد السيف لالواني المنزلية

اثاث منزلي12/12/201430حتى13/11/2014%40الى%25مؤسسة المجال المنزلي التجاري
نظارات27/12/201445حتى13/11/2014%45الى%30ركن القرنية للنظارات

احذية ومستلزمات جلدية16/01/201530حتى17/12/2014%60الى%15مؤسسة خالد عبدالقادر دقل التجارية
اقمشة29/12/201445حتى15/11/2014%70الى%20مؤسسة محمد منصر العيسائي لبيع االقمشة
سجاد وموكيت17/12/201430حتى5018/11/2014الى %20فرع شركة عبداهلل محمد الدغيشم واخوانه
مجموعة شركة دار البندر العالمية للتجارة 

اثاث منزلي27/12/201440حتى18/11/2014%70الى %20المحدودة)هوم سنتر(

    مالبس نسائية02/01/201545حتى19/11/2014%65الى %30شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة
مالبس جاهزة06/01/201445حتى23/11/2014%50الى %30فن الوسام للخياطة والمالبس الجاهزة

نظارات16/01/201545حتى02/12/2014%50الى%25شركة مركز العدسات الجديدة للتجارة المحدودة
ادوات تجميل31/12/201430حتى01/12/2014%60الى %40مجموعة نزية السعودية التجارية
19/01/201545حتى05/12/2014%86الى %25مؤسسة طريق الطفل التجارية مالبس جاهزة 

مالبس اطفال 23/12/201421حتى01/12/2014%50الى %20القارب الصغير لبيع مالبس االطفال



المناقصات الحكومية

احتياطية  كهربائية  مولدات  وتركيب  تأمين 
ألمانة منطقة القصيم

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/10هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/2/11هـ 

هدم العقارات المنزوعة ملكيتها ألمانة منطقة 
القصيم

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 1500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/10 
موعد فتح المظاريف: 1436/2/11هـ 

شرق  السيول  تصريف  وبحيرات  شبكات  إنشاء 
بريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/10 
موعد فتح المظاريف: 1436/2/11هـ 

احتياطية  كهربائية  مولدات  وتركيب  تامين 
ألمانة منطقة القصيم

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/10هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/2/11هـ 

تامين وتوريد معدات لإلدارة العامة للنظافة
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 4000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/10هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/2/11هـ 

التخلص من النفايات وردم المستنقعات )تامين 
دينا(

جهة المناقصة: بلدية محافظة المذنب 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/17هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/2/18هـ 
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درء أخطار السيول و تصريف مياه األمطار
جهة المناقصة: بلدية محافظة المذنب 

قيمة النسخة: 10000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/17هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/2/18هـ 

درء أخطار السيول و تصريف مياه األمطار أوفر(
جهة المناقصة: بلدية محافظة المذنب 

قيمة النسخة: 4000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/17هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/2/18هـ 

)حراسات  المنشآت  و  المرافق  و  المباني  صيانة 
أمنية(

جهة المناقصة: بلدية محافظة المذنب 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/17هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/2/18هـ 

مخطط   / محروقات  محطة  ألقامه  فضاء  أرض 
البيئة الجديد طريق قبة - أبا لورود

جهة المناقصة: بلدية محافظة األسياح 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/23هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/2/24هـ 

الملك  طريق  على  سيار  اآللي  صراف  موقع 
عبدالعزيز ) عين بن فهيد - التومة - خصيبة

جهة المناقصة: بلدية محافظة األسياح 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/23هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/2/24هـ 

عدد 8 محالت تجارية قائمة بالمنطقة المركزية 
) يؤجر كل واحد على حده(

جهة المناقصة: بلدية محافظة األسياح 
قيمة النسخة: 300 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/23هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/2/24هـ 

تشغيل مسالخ و نقاط ذبح قائمة للبلدية ) عين 
بن فهيد - خصيبة - الورود - ضيدة(

جهة المناقصة: بلدية محافظة األسياح 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/22هـ 
موعد فتح المظاريف: 1434/2/23هـ 

تأجير أرض إلقامة محطة محروقات بالميداء
جهة المناقصة: بلدية البصر 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/25هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/2/26هـ 

تأجير أرض ال قامة قصر أفراح بالميداء
جهة المناقصة: بلدية البصر 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/25هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/2/26هـ 

تأجير أرض إلقامة مستودع بالبصر
جهة المناقصة: بلدية البصر 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/25هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/2/26هـ 

تأجير أرض إلقامة صراف آلي بالبصر
جهة المناقصة: بلدية البصر 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/25هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/2/26هـ 

تأجير مبنى قائم بالبصر
جهة المناقصة: بلدية البصر 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/25هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/2/26هـ 
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تأهيل ميادين طريق الملك عبدالعزيز 
جهة المناقصة: بلدية محافظة األسياح 

قيمة النسخة: 7000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/9هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/2/10هـ 

مباني و مرافق بلدية )انشاء قرية تراثية(
جهة المناقصة: بلدية محافظة األسياح 

قيمة النسخة: 3000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/9هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/2/10هـ 

البلدية  مبنى  داخل  اآللي  صراف  موقع  تأجير 
بمحافظة األسياح

جهة المناقصة: بلدية محافظة األسياح 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/23هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/2/24هـ 

تأجير مواقع ألقامه لوحات اعالنية ) موبي( عدد 
)50(

جهة المناقصة: بلدية محافظة األسياح 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/23هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/2/24هـ 

تأجير مواقع لوحات اعالنية على أعمدة االنارة ) 
الم بوست( عدد 200 طريق الملك عبدالعزيز و 

طريق الملك فهد 
جهة المناقصة: بلدية محافظة األسياح 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/2/23هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/2/24هـ 

تمديد منافسة / صيانة مزروعات الواحة الخضراء 
بمدينة بريده شرق عسيالن

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/3/14هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/3/15هـ 

أرض اقامة صالة عرض على طريق الملك فهد للقطعتين )3+4( بمساحة )5300م(
جهة المزايدة: بلدية البدائع 

قيمة النسخة: 4000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/3/6هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/3/7هـ 

أدارة و تشغيل مسلخ البلدية الجديد الواقع بمخطط رقم ق/د/141
جهة المزايدة: بلدية البدائع 

قيمة النسخة: 7000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/3/6هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/3/7هـ 

موقعين صرافين آليين على طريق الملك فيصل
جهة المزايدة: بلدية البدائع 

قيمة النسخة: 100 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/3/6هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/3/7هـ 

أرض اقامة صالة عرض على طريق الملك فهد للقطعة رقم )2( بمساحة )2650م(
جهة المزايدة: بلدية البدائع 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/3/6هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/3/7هـ 

أرض ال قامة مركز الرياضي بمساحة )10370,80(م على طريق الملك عبدالعزيز
جهة المزايدة: بلدية البدائع 

قيمة النسخة: 5000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/3/6هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/3/7هـ 

تأجير عدد ) 4( محالت متفرقة 
جهة المزايدة: بلدية محافظة رياض الخبراء 

قيمة النسخة: 200 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/3/10هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/3/11هـ 

عدد ) 3( مواقع لوحات اعالنية من جسور منشاة
جهة المزايدة: بلدية البدائع 

قيمة النسخة: 3000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/3/6هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/3/7هـ 



)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.

اليونان- زيت الزيتون

 MONAKRIVO S.A :اسم الشركة
الدولة: اليونان 

 Argyropoulou str., N. Kifissia ,2 :العنوان
 info@greekcompaniesonline.com  :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0030210228246 

اسبانيا- آالت وتجهيزات صناعة الزيوت الغذائية

 OLIS MIFERS SA :اسم الشركة
 Josep Tapiolas, 145 08226 Terrassa :الدولة

العنوان: إسبانيا 
 http://fr.sitestat.com :موقع اإلنترنت

فرنسا- آالت وتجهيزات مستخدَمة ومجدَدَة ماكينات نجارة 

 Kazi -Tani - Company :اسم الشركة
الدولة: فرنسا 

 RN7 - Challuy 58000 NEVERS :العنوان
 contact@kazi-tani.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0033386376160 
الفاكس: 0033386375824 

المانيا- معدات التعبئة والتغليف الدوائية, المعدات 
الصيدالنية الصناعات الدوائية

 .Hauser Maschinen e.K :اسم الشركة
الدولة: المانيا 

 Köthener Straße 8 D-06779 Raguhn :العنوان
 info@hauser-maschinen.de :البريد اإللكتروني

الهاتف: 00493490632280 
الفاكس: 004934906322828 

تايوان- تصميم وتركيب أنظمة التحكم اآللي التعبئة والتغليف 

 .CHII KAE MACHINERY CO., LTD :اسم الشركة
الدولة: تايوان 

 Fl., Taipei 7-Keelung Rd., Section 1, 5 333 :العنوان
 11012, Taiwan ROC

موقع اإلنترنت: 25360105-4-886 
الهاتف: 00886425360105 

الفاكس: 00886425389060 

المانيا- آالت ومعدات صنع الخبز والمعجنات والبسكويت 
والسكاكر

 ALCO FOOD MACHINES GMBH & CO. KG :اسم الشركة
الدولة: المانيا 

 Kreienbrink 5 49186 Bad Iburg :العنوان
 info@alco-food.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 00495403793300 
الفاكس: 00495403793333 

المانيا- صناعات غذائية متنوعة، آالت وتجهيزات

اسم الشركة: 
 MIVEG GMBH AUTOMATED FOOD SYSTEMS

 EUROPEAN
الدولة: المانيا 

 GmbH Gewerbering 4 D-91341 Röttenbach :العنوان
 info@miveg.de :البريد اإللكتروني

الهاتف: 004991959410 
الفاكس: 004991959411 

اليونان- صناعة منتجات األلبان اليونانية والجبن الليِّن 
األبيض وتشكيلة من الزبادي والحلويات اليونانية األصلية 

 MEVGAL S.A :اسم الشركة
الدولة: اليونان 

 MEVGAL S.A.57100 KOUFALIA,THESSALONIKI :العنوان
http://www.mevgal.gr/frontend/contact. :موقع اإلنترنت

 php?header_cat=9
 info@mevgal.gr :البريد اإللكتروني

 Hotline 800 11 55055 :الهاتف

ايطاليا- عطور للسيارات, رغوة تنظيف

 LA MAGA  srl :اسم الشركة
الدولة: ايطاليا 

 Via Vilfredo Pareto 8 - 31030 Dosson )TV( Roma :العنوان
 http://www.paginegialle.it/eng/lamaga :موقع اإلنترنت

باركيه )أرضيات من الخشب( 

 .Industria Parquet Fabriano s.r.l :اسم الشركة
الدولة: ايطاليا 

 Via del Lazzaretto, s.n.60044 fabriano )An( Italy :العنوان
 info@ipfparquet.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 00390732629262 
الفاكس: 00390732629562 

البرازيل- السكر و فول الصويا

 Ademir Sousa :اسم الشركة
الدولة: البرازيل 

Nordeste-Investimentos- :العنوان
 Brazil/131091613608647

 ademir@cearainvest.com.br :البريد اإللكتروني
الهاتف: 00558588499994 

المملكة العربية السعودية- مصاعد الدرج لخدمة كبار السن 
ومن ال يستطيع صعود الدرج 

اسم الشركة: مصاعد الدرج التي تناسب كل البيوت لخدمة كبار السن 
ومن ال يستطيع صعود الدرج 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
العنوان: مهندس/ سمير عمرو 966542032323 
 samir@northcaesar.com :البريد اإللكتروني

ايطاليا- آالت وتجهيزات صنع اآليس كريم 

 BABBI SRL :اسم الشركة
الدولة: ايطاليا

 Bertinoro 47032 - 80/Via Caduti di via Fani 78 :العنوان
 )FC( Italy

 info@babbi.it :البريد اإللكتروني
الهاتف: 0034936805405 

الفاكس: 00390543445898 

ايطاليا- إنتاج اآلالت الزراعية، الفواكه، والمعدات شبه اآللية 
لجمع الفواكه

 Elettronica Veneta S.p.A. - Via Postumia 16, :اسم الشركة
 31045 Motta di Livenza )TV(, Italy

الدولة: ايطاليا 
 v. Albert Bruce Sabin 44028 Gallo-Poggio ,10/8 :العنوان

 )Renatico )FE
 http://www.paginegialle.it/fratellifesti :موقع اإلنترنت

 talia@elettronicaveneta.com :البريد اإللكتروني

ايطاليا- قطع غيار السيارات والمركبات

 RICAMBI RIBI SNC - RICAMBI PER :اسم الشركة
 AUTOVETTURE - AUTOCARRI E MOTOCICLI

 Italy :الدولة
 v. M.Te Hermada 34170 Gorizia GO ,10 :العنوان

 /http://www.ricambiribionline.it :موقع اإلنترنت
 ricambiribi@tin.it :البريد اإللكتروني

فرنسا- تصدير واستيراد المنتجات الغذائية المجففة، الطازجة 
والمُجمدة

 ETS DUPOUY - SBCC :اسم الشركة
الدولة: فرنسا 

 Rue Bertrand Balguerie, 33520 Bruges Z.I. De :العنوان
 Bordeaux - Fret

الهاتف: 00335651181480 
الفاكس: 003355111499 

بولندا- مصنِّع ومورِّد أنظمة تهويه 

 ALNOR VENTINATION SYSTEMS LTD :اسم الشركة
الدولة: بولندا 

 Wola Mrokowska 552-Krakowska,10 05 :العنوان
 alnor@alnor.com.pl :البريد اإللكتروني

الهاتف: 227374000 
الفاكس: 227374004 

الفرص التجارية االستثمارية
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نشرة الحسابات القومية لدول مجلس التعاون 
موضوع الكتاب: اإلحصاءات 

المصدر: قطاع شئون المعلومات - إدارة االحصاء 
الدولة: الرياض / مطبوعات األمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج 
سنة النشر: 2014 

مسيرة مجلس التعاون
موضوع الكتاب: مسيرة مجلس التعاون 

المصدر: قطاع شئون المعلومات 
الدولة: الرياض / مطبوعات األمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج 
سنة النشر: 2014 

النشرة اإلحصائية 
موضوع الكتاب: النشرة اإلحصائية ، 2013 

المصدر: قطاع شئون المعلومات ، إدارة اإلحصاء 
الدولة: الرياض / مطبوعات األمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج 
سنة النشر: 2013 

السوق الخليجية المشتركة 
موضوع الكتاب: حقائق وأرقام ، 2013 

المصدر: قطاع شئون المعلومات - إدارة اإلحصاء الرياض 
الدولة: الرياض / مطبوعات األمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج 
سنة النشر: 1434هـ 

دول مجلس التعاون : لمحة إحصائية
موضوع الكتاب: اإلحصاءات 

المصدر: قطاع شئون المعلومات - إدارة اإلحصاء الرياض 
الدولة: الرياض / مطبوعات األمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج 
سنة النشر: 1434هـ 

األرقام القياسية ألسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون 
موضوع الكتاب: األسعار / / أسعار المواد األساسية / / أسعار األغذية / 

/ الخدمات العامة / / تكاليف المعيشية / / القيمة 
المصدر: قطاع شئون المعلومات - إدارة اإلحصاء 

الدولة: مطبوعات األمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
سنة النشر: 1434هـ 

القواعد الموحدة )االرشــادية( لطرح األســهم في األسواق المالية الية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

موضــوع الكتاب: اإلصدارات األولية واالكتتابات على األســواق المالية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

المصدر: مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الدولة: مطبوعات األمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

سنة النشر: 1434 

SEMA Show Directory 2014
 Show Guide for buyers Manufacturers, الكتــاب:  موضــوع 
 Distributor/Retailer, Services, and Manufacturers› Reps
 and Exhibitor List group of manufacturers, distributors,
 retailers, publishing companies, auto restorers, street-rod

 .builders, restylers, car clubs, race teams and more
 )Specialty Equipment Market Association )SEMA :المصدر

 California - USA :الدولة
سنة النشر: 2014 

دليل للخدمات السياحة بمنطقة القصيم
موضوع الكتاب: فرص االســتثمار السياحي والذي اصدر من قبل قطاع 

االستثمار بالهيئة العامة للسياحة واآلثار . 
المصدر: الهيئة العامة للسياحة واآلثار بمنطقة القصيم 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 1435هـ 

برنامج الصادرات السعودية
موضوع الكتاب: البرنامج إلى المساهمة في مساعدة الصناعة الوطنية 

والمصدرين السعوديين على تحقيق أهدافهم 
المصدر: مركز تنمية الصادرات السعودية 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 2014 

الكتاب االحصائي السنوي للبلديات لعام 1434هـ
موضوع الكتاب: تعريف األنشــطة التــي تقوم بها األجهزة البلدية من 

خالل عرض البيانات واالحصاءات وفق االسس العلمية. 
المصدر: وزارة الشئون البلـدية والقروية 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 1434هـ 

مبادئ سالمة االغذية
موضــوع الكتــاب: معلومــات عــن الغــذاء ومكوناتــه األساســية من 

كربوهيدرات وبروتينات ولمبيدات وفيتامينات وأمالح معدنية، 
 KACST المصدر: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 2011 

الكتاب اإلحصائي السنـوي العدد الثامن و االربعون 
موضوع الكتاب: اإلحصاءات العامة )اإلحصــاءات الميدانية( والمتمثلة 

بالتعدادات والمسوح الميدانية 
المصدر: مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 2013 

الكتاب اإلحصائي السنـوي / العدد التاسع و األربعون 
موضوع الكتاب: اإلحصاءات العامة )اإلحصــاءات الميدانية( والمتمثلة 

بالتعدادات والمسوح الميدانية 
المصدر: مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 2012 

المؤشر اإلحصائي 37
موضوع الكتاب: المؤشر اإلحصائي السنوي 

المصدر: مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2012 

مشروع فندق صحراوي
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهيئة العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع التدريب على الغوص و تأجير معداته
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهيئة العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع استراحة طرق متكاملة
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهيئة العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع متجر سياحي
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهيئة العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مشروع نزل ترثى 
موضوع الكتاب: دراسة فرصة استثمارية 

المصدر: الهيئة العامة للسياحة و اآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

جديد مكتبة مركز المعلومات
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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

معرض لومى الدولي الثاني عشر 
التجارة واالستثمار

21. نوفمبر - 8. ديسمبر 
2014

جمهورية توغو
مركز توجو لمعارض في لومى

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت المذكور أدناه
http://www.cetef.tg

http://www.saudi-agriculture.com 

معرض الوسائل الدعائية واإلعالنية الرابع 
الوسائل الدعائية واإلعالنبالرياض

30. نوفمبر - 2. ديسمبر 
2014

فندق الرياض انتركونتننتال
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

huda.batola@hotmail.com

المعرض والملتقى السعودي الدولي لالستثمار في 
الصناعات البترولية والتحويلية

فرص في قطاعات البتروكيماويات والمعادن التحويلية في المملكة, و مؤتمر 
ينظر في األسس الموضوعية للحلول التقنية. الفرص االستثمارية المستقبلية 
للصناعات التحويلية في المملكة وتعزيز أهمية الصناعات التحويلية في تنويع 

مصادر الدخل الوطني تشجيع وتمكين االستثمار في الصناعات التحويلية 
والمنتجات االستهالكية. 

1 - 3 ديسمبر 2014
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 inof@ricec.com.sa
http://ricec.com.sa

مؤتمر القيادات اإلدارية الحكومية في المملكة 
العربية السعودية فى الرياض 1436هـ 

 Government Administrative Leaders in the
 Kingdom of Saudi Arabia

المتفحص ألدبيات القيادة اإلدارية وممارستها في المنظمات الحكومية 
والخاصة يجدها تشير، في وضوح تامٍّ، إلى وجود معضلة كبيرة متمثلة في قلة 

وجود قادة إداريين متميزين
2 - 4 ديسمبر 2014

مركز األمير سلمان للمؤتمرات 
– معهد اإلدارة العامة – الرياض – 

المملكة العربية السعودية

مالحظات: سيتم عقد المؤتمر خالل الفترة من 10-12 صفر 1436هـ الموافق 
2-4 ديسمبر 2014م، وسيتم االفتتاح في تمام الساعة التاسعة صباحًا 

وتستمر الفعاليات حتى الساعة الثالثة مساًء. علمًا بأن التسجيل يبدأ من 
الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحًا 

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 dhfeeri@rcjubail.gov.sa

http://jubailwastemanagement.com

المعرض الصيني الدولي السابع للمؤسسات 
المتوسطة والصغيرة 

5 - 8 ديسمبر 2014محاضرات عن المعارف المالية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة
جمهورية الصين الشعبية 

CHINA
مدينة دانغ بمقاطعة سيشتوان

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه 
sukisusu1988@163.com

 مركز جدة للمنتديات والفعاليات6 - 9 ديسمبر 2014التجارة واالستثمارمعرض جدة التجاري الدولي

جمهورية الصين الشعبية 8CHINA ديسمبر 2014صيانة السياراتالندوة الدولية لصيانة السيارات عام 2014م
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

 gac2014@163.com :البريد اإللكتروني

معرض مواد وتكنولوجيا التعبئة 
معرض تجاري يجمع موردي التكنولوجيا والشركات لتبادل المعرفة والخبرات 

وتشجيع االبتكار، وعرض اخر المستجدات 
9 - 12 ديسمبر 2014

مركز الظهران الدولي للمعارض، 
الظهران

 info@perfectevents-ksa.com :البريد اإللكتروني
 /http://www.arabiangerman.com :موقع اإلنترنت

المنتدى االقتصادي العربي - االوروبي الثالث

االستثمار االوروبي في المنطقة العربية لزيادة حصة المنطقتين في سلسة 
االمداد العالمي، وتشجيع الشراكات ما بين القطاعين العربي واالوروبي في 
القطاعات الرئيسية كتصنيع الصناعات الوسطية والمواد الغذائية والزراعية 

والخضراء والطاقة المتجددة والخدمات السياحية والمالية والنقل التجاري

الدار البيضاء المغربية10 - 11 ديسمبر 2014
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

http://www.uae.org.lb

الكويت15 - 17 ديسمبر 2014التجارة واالستثمارالملتقى الخليجي للشركات العائلية 2014
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

http://WWW.gfb2014.com :موقع اإلنترنت

معرض البالستيك والبتروكيماويات
البالستيك, البتروكيماويات, مواد التجميل, المنظفات, الطباعة من قبل شركة 

) بير اميدس كروب( . 
العراق - معرض اربيل الدولي16 - 19 ديسمبر 2014

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه 
a.pramidsfair@yahoo.com

مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية و المترو 
فى دول مجلس التعاون 

في  والمترو  الحديدية  السكك  لصناعات  مستدامة  تنمية  على  التركيز   .1
المنطقة مع التركيز بوجه خاص على األهداف الرئيسية المتمثلة في خلق بيئة 
 .2 والمترو.  الحديدية  للسكك  الداعمة  الصناعات  توطين  إلى  تسعى  مواتية 
والقطاع  للمستثمرين  المتوفرة  والتدريبية  والخدمية  التصنيعية  الفرص  طرح 
دول  مشاريع  كافة  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  ذلك  بمافي  الخاص، 
مجلس التعاون. 3. مناقشة العوائق والتحديات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة 
سياسيات  ووضع  والمتر  الحديدية  السكك  قطاع  مشاريع  في  الخاص  للقطاع 
شركات  مثل  القطاع،  مشاركة  تحفيز   .4 العوائق.  هذه  على  للتغلب  وخطط 
البنوك  وقطاع  المصانع،  وأصحاب  المقاوالت،  وشركات  االستشارية،  الخدمات 
التدريب  -5توفير  والدولية.  اإلقليمية  التطوير  ومؤسسات  االستثمار  وهيئات 
وبناء القدرات، وضمان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في االستثمار وتقديم 
التعاون.  مجلس  دول  في  والمترو  الحديدية  السكك  تطوير  ألعمال  الخدمة 

سلطنة عمان11 - 12 يناير 2015
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

http://www.gcc.rmc.com

المشروعات الصغيرة والمتوسطة كرافد أساسي 
للتنمية والقضاء على البطالة )دور القطاعين العام 

والخاص في تعضيدها ومساعدتها(.

1. التعرف على المتغيرات االقتصادية المعاصرة وآثارها االقتصادية 
واالجتماعية على وتيرة التنمية عامة. 2. التعريف بأهمية تقييم المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة وأثرها على المجتمعات والتنمية المستدامة. 3. التعرف 
على أساليب معالجة سلبيات المشاريع الصغيــــرة والمتوسطــة، وإمكانيات 

تشجيعها ودعمها. 4. دراسة تجارب ومحاوالت الدول في مجال تنمية المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة.

بفندق ريزت كارلتون البحرين20 - 22 يناير 2015
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

 info@araburban.org
 http://www.araburban.com/index.php?page_id=187

المشروعات الصغيرة والمتوسطة كرافد أساسي 
للتنمية والقضاء على البطالة )دور القطاعين العام 

والخاص في تعضيدها ومساعدتها(.
جمهورية الصين الشعبية 4CHINA - 6 فبراير 2015التجارة واالستثمار

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 gac2014@163.com :البريد اإللكتروني

معرض GDS “الملتقى العالمي لألحذية 
واإلكسسوار في المانيا

8 ديسمبر 2014مصنعي األحذية و اإلكسسوار  والمجوهرات وماركات الحقائب اليدوية
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناهدوسلدورف، ألمانيا 

http://www.gds-online.de
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نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الرابع والستون - ديسمبر 2014 م


