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مكتبـة مركـز المعــلومـات

المناقصـــات والمزايدات
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية

المعارض المحلية
والدولية

التصفيات والتخفيضات

التخفيضات
30/11/2014
02/12/2014
02/12/2014
05/12/2014
18/12/2014
12/12/2014
21/12/2014
07/12/2014
09/12/2014
17/12/2014
27/12/2014
01/01/2015
18/12/2014
23/12/2014
24/12/2014
15/12/2014
21/12/2014
17/12/2014
21/12/2014
23/12/2014
01/01/2015
01/01/2015
25/12/2014

حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى

مدتها
12/02/2015
16/01/2015
16/01/2015
19/01/2015
16/01/2015
25/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
23/01/2015
16/01/2015
09/02/2015
31/01/2015
31/01/2015
04/02/2015
23/01/2015
28/01/2015
03/02/2015
30/01/2015
03/02/2015
05/02/2015
30/01/2015
30/01/2015
22/01/2015

اسم المنشأة
مؤسسة دار الشيراز التجارية
شركة الصفا لألدوية والمستلزمات الطبية
شركة مركز العدسات الجديدة للتجارة المحدودة
مؤسسة طريق الطفل التجارية
شركة بيت الرياضة الفالح
شركة واحة الجالبية التجارية المحدودة
مؤسسة سمينا للمالبس الجاهزة
شركة دار سنبل للتجارة
مجموعة الدانة للتجارة
مجموعة شركة دار البندر العالمية للتجارة المحدودة
موسسة ممنون لمالبس االطفال
شركة مغربي للبصريات المحدودة
مؤسسة جمال لوال للتجارة
الشركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة
شركة أنوال المتحدة للتجارة
شركة درعه للتجارة
فرع مؤسسة الشامل للمالبس الجاهزة
شركة الثماد للتجارة
فرع شركة نسك للمشاريع التجارية
الفا للبصريات
شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
فرع شركة التجزئة الشرقية للموضة للمالبس الجاهزة

25%
25%
25%
25%
15%
17%
20%
30%
30%
20%
30%
30%
50%
25%
30%
10%
20%
10%
15%
50%
30%
20%
10%

نسبة التخفيض
الى
الى
الى
الى
الى
الى
الى
الى
الى
الى
الى
الى
الى
الى
إلى
إلى
الى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى

45
45
45
45
30
45
30
45
45
30
45
31
45
45
30
45
45
45
45
45
30
30
30

50%
75%
50%
80%
40%
50%
70%
70%
70%
60%
70%
70%
70%
75%
70
50%
50%
50%
70%
50%
70%
70%
50%

حتى

22/01/2015

30

البطاقة الحمراء فرع شركة جزيرة سماء لألزياء

10%

إلى

50%

25/12/2014

حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى

23/02/2015
18/02/2015
14/02/2015
22/02/2015
30/01/2015
07/02/2015
30/01/2015
24/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
31/01/2015
30/01/2015
21/02/2015
24/02/2015
21/02/2015
24/02/2015
24/02/2015

45
45
45
45
30
35
25
45
45
30
31
30
45
45
45
45
45

شركة الماجد للعود
مؤسسة خطوات االحذية التجارية
شركة الرويس المتحدة للتجارة
مؤسسة مروان علي باوزير للتجارة
شركة الشايع الدولية للتجارة
شركة دلتا لالزياء العالمية المحدودة
شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم وشركاه للتجارة
مؤسسة خالد يوسف النافع للمفروشات والسجاد والموكيت
شركة نهج الخيال التجارية
مؤسسة ليليان للتجارة
مؤسسة سلة مكشاتي التجارية
موسسة نجوم العليا
مؤسسة محمد عبداهلل الموسى التجارية
مؤسسة عبدالعزيز عبداهلل اليوسف التجارية
شركة الدخيل للعود
القارب الصغير لبيع مالبس االطفال
شركة يمم للتجارة

50%
15%
20%
30%
15%
30%
30%
15%
20%
30%
10%
20%
20%
%50
20%
15%
10%

إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى

50%
50%
70%
70%
75%
70%
75%
50%
60%
70%
60%
70%
50%
70%
50%
70%
75%

10/01/2015
05/01/2015
01/01/2015
09/01/2015
01/01/2015
04/01/2015
06/01/2015
11/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
08/01/2015
11/01/2015
07/01/2015
11/01/2015
11/01/2015

النوع
سجاد وموكيت
أجهزه طبية ومواد تجميل وعطورات
نظارات
مالبس اطفال
مالبس وأدوات رياضية
جالبيات
مالبس جاهزة
مالبس جاهزة
مالبس جاهزة
مالبس جاهزة
مالبس اطفال
نظارات
مالبس جاهزة
مالبس نسائية
مالبس جاهزة
عطور واكسسوارات وادوات تجميل
مالبس جاهزة
مستحضرات تجميل
مالبس جاهزة
نظارات
عطورات وأدوات تجميل
مالبس جاهزة واحذية واكسسوارات
مالبس جاهزة
مالبس جاهزة  -اكسسوارات  -احذية
اثاث منزلي
عطورات شرقية
احذية وشنط
احذية وشنط
مالبس نسائية جاهزة
مالبس احذية اكسسوارات
مالبس نسائية
مالبس شنط
اثاث منزلي
مالبس جاهزة
مالبس أطفال
لوازم الرحالت
مالبس احذية شنط
مالبس واحذية
مالبس نسائية جاهزة
عطورات شرقية
مالبس اطفال
مالبس جاهزة
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المناقصات الحكومية
إنشاء بوابة لمنطقة الصوامع بالقصيم
جهة المناقصة :المؤسسة العامة لصوامع الغالل و
مطاحن الدقيق
قيمة النسخة 1500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/8 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/9 :هـ
إنشاء مبنى إدارة األوقاف والمساجد بمحافظة
الرس بمنطقة القصيم
جهة المناقصة :وزارة الش��ؤون اس�لامية واألوقاف
والدعوة و ارشاد
قيمة النسخة 3000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/8 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/9 :هـ
تمديد منافسة  /صيانة مزروعات الواحة الخضراء
بمدينة بريده شرق عسيالن
جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة 2000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/14 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/15 :هـ
نظافة المباني المدرسية واإلدارية (قطاع
محافظة عقلة الصقور) بنين  +بنات
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/15 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/16 :هـ
نظافة المباني المدرسية واإلدارية (قطاع
الفوارة) بنين  +بنات
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/15 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/16 :هـ
تأمين وتوريد قطع غيار آلالت التصوير للمدارس
والمرافق التعليمية التابعة إلدارة التعليم
بالقصيم
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/15 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/16 :هـ

توريد وتأمين قطع الغيار الغير استهالكية
للمدارس طبق ًا للعقد الوزاري الموحد
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/15 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/16 :هـ
تأمين وتوريد أدوات ومستلزمات التكييف
والتبريد لإلدارة والمكاتب والمدارس
والمحافظات المرتبطة بها
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/15 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/16 :هـ
صيانة و نظافة مركز الملك خالد الحضاري
بمدينة بريدة
جهة المناقصة :أمانة القصيم
قيمة النسخة 2000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/16 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/17 :هـ
استبدال وحدات التكييف المركزي و ملحقاته
وكالة الخدمات ببريده
جهة المناقصة :أمانة القصيم
قيمة النسخة 3000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/16 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/17 :هـ
تمديد منافسة تأمين و توريد معدات لإلدارة
العامة للنظافة بمدينة بريدة
جهة المناقصة :أمانة القصيم
قيمة النسخة :ريال4000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/7 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/8 :هـ
إحالل مغاسل مستشفى الملك سعود بعنيزة
جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/14 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/15 :هـ

صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف
والتدفئة للمباني التعليمية (قطاع محافظة
عيون الجواء قصيباء ) بنين
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/21 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/22 :هـ
صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف
والتدفئة للمباني التعليمية (قطاع محافظة
عقلة الصقور) بنين  +بنات
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/21 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/22 :هـ
صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف
والتدفئة للمباني التعليمية (قطاع الفوارة)
بنين  +بنات
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/21 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/22 :هـ
صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف
والتدفئة للمباني التعليمية (قطاع محافظة
األسياح) بنات
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/21 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/22 :هـ
صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف
والتدفئة للمباني التعليمية (قطاع محافظة
عيون الجواء قصيباء) بنات
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/21 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/22 :هـ
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المناقصات الحكومية
صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف
والتدفئة للمباني التعليمية (قطاع محافظة
رياض الخبراء) بنات
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/22 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/23 :هـ
صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف
والتدفئة للمباني التعليمية (قطاع محافظة
االسياح  +قطاع الشماسية) بنات
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/23 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/24 :هـ
صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف
والتدفئة للمباني التعليمية (قطاع محافظة
البدائع) بنات
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/22 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/3/23 :هـ


تنفيذ دورات فنية وأنشطة تدريبية لمنسوبي
صحة منطقة القصيم لعام ٢٠١٥ / ١٤٣٦
جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة 1500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/4/6 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/4/6 :هـ
تأمين أدوية طبية تخصصية لمركز األمير فيصل
بن بندر لألورام بالقصيم
جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/4/5 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/4/5 :هـ
انشاء خطوط تصريف السيول بطريقة الدفع
النفق بمدينة بريدة
جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة :ريال40000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/3/29 :هـ
موعد فتح المظاريف 1436/4/1 :هـ

المنافسات االستثمارية
أرض اقام��ة صالة عرض عل��ى طريق الملك فهد
للقطعتين ( )4+3بمساحة (5300م)
جهة المزايدة :بلدية البدائع
قيمة النسخة :ريال4000
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/6 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/7 :هـ
أدارة و تش��غيل مس��لخ البلدي��ة الجدي��د الواقع
بمخطط رقم ق/د141/
جهة المزايدة :بلدية البدائع
قيمة النسخة :ريال7000
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/6 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/7 :هـ
عدد (  )3مواقع لوحات اعالنية من جسور منشاة
جهة المزايدة :بلدية البدائع
قيمة النسخة 3000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/6 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/7 :هـ
أرض اقام��ة صالة عرض عل��ى طريق الملك فهد
للقطعة رقم ( )2بمساحة (2650م)
جهة المزايدة :بلدية البدائع
قيمة النسخة 2000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/6 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/7 :هـ
موقعين صرافين آليين على طريق الملك فيصل
جهة المزايدة :بلدية البدائع
قيمة النسخة :ريال100
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/6 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/7 :هـ
تأجير عدد (  )4محالت متفرقة
جهة المزايدة :بلدية محافظة رياض الخبراء
قيمة النسخة :ريال200
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/10 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/11 :هـ
أرض إلقامة مركز الرياضي بمساحة ()10370,80
م على طريق الملك عبدالعزيز
جهة المزايدة :بلدية البدائع

قيمة النسخة 500 :ريال0
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/6 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/7 :هـ
تأجير بوفية بمستشفى البدائع العام
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
انشاء و تأجير األسواق المركزية بمستشفى بريده
المركزي
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
تأجير كوفي شوب بمستشفى الرس العام
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
تأجي��ر بوفي��ة بس��كن مستش��فى المل��ك فهد
التخصصي ببريدة
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
تأجي��ر مواق��ع مكائ��ن خدم��ات البي��ع الذات��ي
بمستشفيات المنطقة
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
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المنافسات االستثمارية
تأجي��ر األس��واق المركزية بمستش��فى الوالدة و
األطفال ببريده
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
تأجي��ر األس��واق المركزية بمستش��فى البكيرية
العام
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
تأجير حلويات بمستشفى بريدة المركزي
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
تأجير كوفي شوب بمستش��فى الوالدة و األطفال
ببريده
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
تأجير كوفي شوب بمستشفى المذنب العام
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ

تأجير كوفي شوب بمستشفى بريدة المركزي
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
تأجير محل بيع الزهور الطبيعة بمستشفى الوالدة
و األطفال ببريده
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
تأجير االس��واق المركزية بمستشفى الملك فهد
التخصصي ببريدة
جه��ة المزايدة :المديرية العامة للش��ئون الصحية
بمنطقة القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/3/15 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/3/16 :هـ
تأجي��ر موقع آلي س��يار قائم عل��ى طريق الملك
عبدالعزي��ز ف��ي المواقف الش��رقية لمبنى وكالة
األمانة للخدمات في مدينة بريدة
جهة المزايدة :امانة منطقة القصيم
رقم المزايدة3 :
قيمة النسخة 3000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/4/13 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/4/14 :هـ

تأجير ع��دد ( )50موقع لوحة اعالنية موبى قائمة
داخل مدينة بريدة
جهة المزايدة :امانة منطقة القصيم
رقم المزايدة1 :
قيمة النسخة 5000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/4/13 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/4/14 :هـ
تأجير موقع صراف آلي سيار شارع على طرق الملك
عب��داهلل جنوب مكت��ب البريد الس��عودي في حي
الصفراء في مدينة بريدة
جهة المزايدة :امانة منطقة القصيم
رقم المزايدة6 :
قيمة النسخة 3000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/4/13 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/4/14 :هـ
تأجير مش��روع أدارة و تشغيل و صيانة و استثمار
وحدة ف��رز النفايات بالردم الصح��ي الحديث في
مدينة بريدة
جهة المزايدة :امانة منطقة القصيم
رقم المزايدة2 :
قيمة النسخة 500 :ريال0
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/4/13 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/4/14 :هـ

تأجي��ر موقع صراف آلي س��يار قائ��م على طريق
عثمان بن عفان بجوار مس��جد الرشيد فى مدينة
بريدة
جهة المزايدة :امانة منطقة القصيم
رقم المزايدة5 :
قيمة النسخة 3000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/4/13 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1436/4/14 :هـ

(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.
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الفرص التجارية االستثمارية
كبسوالت قهوة إيطالية
اسم الشركةTorrefazione Caffè Michele Battista :
الدولة :ايطالية
العنوانTriggiano (BA) Italy :
البريد اإللكترونيcaffe@battista.it :
الهاتف00390805494492 :
الفاكس00390805494491 :

القهوة كبس��والت و آالت تحضير القهوة  -اكياس قهوة إس��بر
يسو  -كابتشينو  -من فرنسا
اسم الشركة)Andy(CAFFANDY :
الدولة :فرنسا
العنوانrue louis davis ile de France 34-18 :
البريد اإللكترون��يcaffandy-distribution.e-monsite@gmail. :
com
الهاتف00330646686037 :
الفاكس00330652558376 :

قهوة وشاي من سرى لنكا
اسم الشركة,HELLENS TEA (Pvt) Ltd :
الدولة :سرى لنكا
07,PALAWATHTHA
ROAD,
العن��وان10250, :
NUGEGODA SRI LANKA
موقع اإلنترنتhttp://hellenstea.com :
البريد اإللكترونيsales@hellenstea.com :

أف��ران صناعي��ة للمنتج��ات الزجاجي��ة م��ن ايطالي��ة Heat
treatment

مع��دات التعبئ��ة والتغلي��ف الدوائي��ة ,المع��دات الصيدالني��ة
الصناعات الدوائيّة من المانيا

اسم الشركةCO.VE.RI. spa :
الدولة :ايطالية
العنوان)Via Ghebba, 65/h - 30034 - Oriago di Mira (VE :
البريد اإللكترونيinfo@coveri.it :
الهاتف0039041429466 :
الفاكس00390415630422 :

اسم الشركةHauser Maschinen e.K :
الدولة :المانيا
العنوانKitchener Strafe 8 D-06779 Raghu :
البريد اإللكترونيinfo@hauser-maschinen.de :
الهاتف00493490632280 :
الفاكس004934906322828 :

أف��ران صناعي��ة للمنتج��ات الزجاجي��ة م��ن ايطالي��ة Heat
treatment

تصمي��م وتركي��ب أنظمة التحك��م اآللي التعبئ��ة والتغليف من
تايوان

اسم الشركةCO.VE.RI. spa :
الدولة :ايطالية
العنوان)Via Ghebba, 65/h - 30034 - Oriago di Mira (VE :
البريد اإللكترونيinfo@coveri.it :
الهاتف0039041429466 :
الفاكس00390415630422 :

اسم الشركة.CHII KAE MACHINERY CO., LTD :
الدولة :تايوان
العنوانFl., Taipei 11012, 7-Keelung Rd., Section 1, 5 333 :
Taiwan ROC
موقع اإلنترنت25360105-4-886 :
الهاتف00886425360105 :
الفاكس00886425389060 :

ش��ركة االرجنتينية الرائدة فى مجال خدم��ات و معدات البترول
تبحث عن وكيل بالسعودية
NO

تصنيع الطوب األوتوماتيكية م��ن الصين Block and Brick
Making Machine
اسم الشركةQGM Quangong Machinery Co., Ltd :
الدولة :الصين
العن��وانTaoyuan Industrial Zone, Fengzhou, Quanzhou :
.City, Fujian Province, China
البريد اإللكترونيoverseas@qzmachine.com :
الهاتف008659586799299 :
الفاكس008659586799557 :

مضخات مياه ومضخات هيدروليكية من ايطالية
اسم الشركةT.F.G. srl :
الدولة :ايطالية
العن��وانVia Per Per Spilamberto 1766 - 41058 - Vignola :
(MO
موقع اإلنترنتhttp://www.tfgricambitrattori.com :
البريد اإللكترونيtfgricambitrattori@virgilio.it :

اسم الشركةADSORBOIL :
الدولة :األرجنتين
العنوان :بيونس آيرس
موقع اإلنترنتhttp://www.adsorb-oil.com/en :
زيت الزيتون من اليونان
اسم الشركة.MONAKRIVO S.A :
الدولة :اليونان
العنوانArgyropoulou str., N. Kifissia ,2 :
البريد اإللكترونيinfo@greekcompaniesonline.com :
الهاتف0030210228246 :

آالت وتجهيزات صناعة الزيوت الغذائية ،من إسبانيا
اسم الشركةOLIS MIFERS SA :
الدولةJoseph Tapiocas, 145 08226 Tarrasa :
العنوان :إسبانيا
موقع اإلنترنتhttp://fr.sitestat.com :

آالت وتجهيزات مستخدَمة ومجدَدَة ماكينات نجارة من فرنسا
اسم الشركةKazi -Tani - Company :
الدولة :فرنسا
العنوانRN7 - Challuy 58000 NEVERS :
البريد اإللكترونيcontact@kazi-tani.com :
الهاتف0033386376160 :
الفاكس0033386375824 :

آالت ومعدات صنع الخبز والمعجنات والبسكويت والسكاكر ،من
المانيا
اسم الشركةALCO FOOD MACHINES GMBH & CO. KG :
الدولة :المانيا
العنوانKreienbrink 5 49186 Bad Iburg :
البريد اإللكترونيinfo@alco-food.com :
الهاتف00495403793300 :
الفاكس00495403793333 :

صناعات غذائية متنوعة ،آالت وتجهيزات من المانيا
اس��م الش��ركةMIVEG GMBH AUTOMATED FOOD :
SYSTEMS EUROPEAN
الدولة :المانيا
العنوانGmbH Gewerbering 4 D-91341 Rotten Bach :
البريد اإللكترونيinfo@miveg.de :
الهاتف004991959410 :
الفاكس004991959411 :

صناع��ة منتج��ات األلب��ان اليوناني��ة والجب��ن الليِّ��ن األبيض
وتشكيلة من الزبادي والحلويات اليونانية األصلية
اسم الشركةMEVGAL S.A :
الدولة :اليونان
العنوانMEVGAL S.A.57100 KOUFALIA,THESSALONIKI :
موق��ع اإلنترن��تhttp://www.mevgal.gr/frontend/contact. :
php?header_cat=9
البريد اإللكترونيinfo@mevgal.gr :
الهاتفHotline 800 11 55055 :

(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.
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جديد مكتبة مركز المعلومات
التقري��ر الموثق  -اللجنة الوطنية لش��باب األعمال(الدورة
1435-1432هـ) The National Young Businessmen
Committee
موضوع الكتاب :األنشطة و االنجازات
المصدر :اللجنة الوطنية لشباب األعمال
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :

النشرة اإلحصائية
SEMA Show Directory 2014
موضوع الكتاب النشرة اإلحصائية 2013 ،
موض��وع الكت��ابShow Guide for buyers :
المصدر :قطاع شئون المعلومات  ،إدارة اإلحصاء
Manufacturers, Distributor/Retailer, Services,
مجلس
بدول
الدولة :الرياض  /مطبوع��ات األمانة العامة
and Manufacturers’ Reps and Exhibitor List
التعاون لدول الخليج
group of manufacturers, distributors, retailers,
سنة النشر2013 :
publishing companies, auto restorers, streetrod builders, restylers, car clubs, race teams
السوق الخليجية المشتركة
.and more
موضوع الكتاب :حقائق وأرقام 2013 ،
Specialty
Equipment
المص��درMarket :
المصدر :قطاع شئون المعلومات  -إدارة اإلحصاء الرياض )Association (SEMA
الدولة :الرياض  /مطبوع��ات األمانة العامة بدول مجلس الدولةCalifornia - USA :
التعاون لدول الخليج
سنة النشر2014 :
سنة النشر1434 :هـ
دول مجلس التعاون  :لمحة إحصائية
دليل للخدمات السياحة بمنطقة القصيم
موضوع الكتاب :اإلحصاءات
موضوع الكتاب :فرص االس��تثمار السياحي والذي اصدر
الرياض
اإلحصاء
إدارة
المعلومات
المصدر :قطاع شئون
من قبل قطاع االستثمار بالهيئة العامة للسياحة واآلثار .
الدولة :الرياض  /مطبوع��ات األمانة العامة بدول مجلس المصدر :الهيئة العامة للسياحة واآلثار بمنطقة القصيم
التعاون لدول الخليج
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1434 :هـ
سنة النشر1435 :هـ

خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
موضوع الكتاب :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
المصدر :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2015 :

األرقام القياس��ية ألس��عار المس��تهلكين في دول مجلس
التعاون
موضوع الكتاب :األس��عار  / /أس��عار المواد األساسية / /
أس��عار األغذية  / /الخدمات العامة  / /تكاليف المعيش��ية
 / /القيمة
المصدر :قطاع شئون المعلومات  -إدارة اإلحصاء
الدولة :مطبوع��ات األمانة العامة ب��دول مجلس التعاون
لدول الخليج
سنة النشر1434 :هـ
الكتاب االحصائي السنوي للبلديات لعام 1434هـ
موضوع الكتاب :تعريف األنش��طة التي تقوم بها األجهزة
القواع��د الموح��دة (االسترش��ادية) لط��رح األس��هم في البلدية من خالل عرض البيانات واالحصاءات وفق االسس
األسواق المالية الية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العلمية.
موض��وع الكتاب :اإلص��دارات األولي��ة واالكتتاب��ات على المصدر :وزارة الشئون البلـدية والقروية
األس��واق المالي��ة ب��دول مجلس التع��اون ل��دول الخليج الدولة :المملكة العربية السعودية
العربية.
سنة النشر1434 :هـ
المصدر :مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الدولة :مطبوع��ات األمانة العامة ب��دول مجلس التعاون
لدول الخليج
سنة النشر1434 :

Philippine Business Report
موضوع الكتابEconomy report :
المصدرdti :
الدولةPhilippine :
سنة النشر2014 :
الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي
موضوع الكتاب :الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي
المصدر :وكالة الوزارة لشئون لألبحاث و التنمية الزراعية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :

نشرة الحسابات القومية لدول مجلس التعاون
موضوع الكتاب :اإلحصاءات
المصدر :قطاع شئون المعلومات  -إدارة االحصاء
الدولة :الرياض  /مطبوع��ات األمانة العامة بدول مجلس
التعاون لدول الخليج
سنة النشر2014 :
مسيرة مجلس التعاون
موضوع الكتاب :مسيرة مجلس التعاون
المصدر :قطاع شئون المعلومات
الدولة :الرياض  /مطبوع��ات األمانة العامة بدول مجلس
التعاون لدول الخليج
سنة النشر2014 :

برنامج الصادرات السعودية
موض��وع الكتاب :البرنامج إلى المس��اهمة في مس��اعدة
الصناعة الوطني��ة والمصدرين الس��عوديين على تحقيق
أهدافهم
المصدر :مركز تنمية الصادرات السعودية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2014 :
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المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
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

خدم��ات الهندس��ة المعمارية/البناء/الهندس��ة وأجه��زة الكمبيوتر/األجه��زة
معرض البناء العالمي في الس فيغاس ،نيفادا في
الواليات المتحدة
NAHB International Builders’ Show 2015

الطرفي��ة وس��لع المس��تهلك المنزلي��ة واألدوات اليدوية/الكهربائي��ة .من��ازل
والمنش��آت الخفيفة والمهندس��ون المعماريون والمطورون ومخططو استخدام
األراضي والمسؤولون الحكوميون وأصحاب المباني والمهندسون االستشاريون

 22 - 20يناير 2015

مركز مؤتمرات الس فيغاس نيفادا
الواليات المتحدة األمريكية

وشركات التسويق وشركات التصميم/البناء والمرممون والمقاولون العموميون

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت المذكور أدناه
البريد اإللكترونيmcurrier@nahb.org :
موقع اإلنترنتhttp://buildersshow.com :

وبائعو الجملة وموزعو مواد ومعدات البناء
 .1التع��رف عل��ى المتغي��رات االقتصادي��ة المعاص��رة وآثاره��ا االقتصادي��ة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة كرافد أساسي
للتنمية والقضاء على البطالة (دور القطاعين العام
والخاص في تعضيدها ومساعدتها).

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

واالجتماعي��ة عل��ى وتيرة التنمي��ة عام��ة .2 .التعريف بأهمية تقييم المش��اريع
الصغيرة والمتوس��طة وأثرها على المجتمعات والتنمية المس��تدامة .3 .التعرف
على أس��اليب معالجة س��لبيات المشاريع الصغيــــرة والمتوس��طــة ،وإمكانيات

 22 - 20يناير 2015

بفندق ريتز كارلتون البحرين

البريد اإللكترونيinfo@araburban.org :
موقع اإلنترنتhttp://www.araburban.com/index.php?page_ :
id=187

تش��جيعها ودعمها .4 .دراسة تجارب ومحاوالت الدول في مجال تنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.

“الدورة الـ ( )32لمعرض الخرطوم الدولي”

التجارة واالستثمار

 28 - 21يناير 2015

مركز مدينة الخرطوم ومطار الخرطوم
الدولي  -السودان

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
البريد اإللكترونيinfo@ifksudan.com :
موقع اإلنترنتhttp://ifksudan.com :

المع��رض التجاري الدولي للنقل الحضري والش��حن وخدمات الموانئ والمناطق
الحرّة ،ليؤمّن طريقاً س��ريعاً ألقطاب القطاع الدوليين من رواد النقل والش��حن
المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية
The Saudi Rail Show 2015

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

وسالس��ل التوريد والخدمات اللوجس��تية للقاء هيئات النقل ،وس��لطات الموانئ
والمراف��ئ ،ومزوّدي خدمات الش��حن والتخزي��ن ،وبقيّة أه��ل االختصاص في

 28 - 25يناير 2015

المنطقة ،لبحث واس��تعراض فرص النمو الهائلة التي تكمن في قطاع الخدمات

والمعارض ,المملكة العربية
السعودية

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
البريد اإللكترونيinfo@recexpo.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.saudilogitrans.com/ar/home.php :

اللوجستية السعودي ،متيحاً للمشاركين فرصة فريدة للتواصل مع أصحاب القرار
وواضعي السياسات في المملكة العربية السعودية والمنطقة
تجمع أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص ،إلى جانب أصحاب االختصاص،
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

والمورّدين ،ومقدّمي الخدمات في مجال تصميم وإنش��اء المشاريع الكبرى في
المعرض السعودي للخدمات اللوجستية والشحن

قط��اع النقل العام الس��عودي ،إذ يو ّفر المعرض فرصة مباش��رة لبناء التحالفات،

2015

وتأس��يس العالقات ،وعرض التقنيّات والخبرات المح ّلية والدولية التي تقدّمها

 28 - 25يناير 2015

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

البريد اإللكترونيinfo@recexpo.com :

والمعارض

موقع اإلنترنتhttp://www.saudilogitrans.com/ar/home.php :

الشركات المهتمّة باالستفادة من فرص األعمال التي تو ّفرها المشاريع الكبرى
الحالية والمستقبلية.
معرض و ملتقى مشاريع النقل العام الرائدة في
المملكة العربية السعودية
Trans4 Saudi Arabia 2015

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

ش��ركات والتحالف��ات المحلية والدولي��ة المتخصصة في تصمي��م وتنفيذ وبناء
مشاريع النقل العام (المترو) داخل المدن ومشاريع (القطارات) بين المناطق وما
يتبعها من مرافق ومنشآت وخدمات والتي ستعرض خبراتها ومنتجاتها وأعمالها

 28 - 25يناير 2015

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

البريد اإللكترونيbelal@trans4-saudiarabia.com :

والمعارض  ،الرياض

موقع اإلنترنتhttp://www.trans4-saudiarabia.com/text-more :

وخدماتها في هذا التجمع الكبير والرائد.
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

المؤتمر الدولي للتقنيات الحيوية ICAB 2015 -

المؤتمر الدولي الثاني وورش عمل للتقنيات الحيوية

 27 - 26يناير 2015

فندق جدة هيلتون ،جدة ،السعودية

البريد اإللكترونيinfo@kacst.edu.sa :
موقع اإلنترنتhttp://www.kacst.edu.sa :

يُعَ��د المعرض الدولي لإلنتاج والمعالجة أكبر معرض تجاري س��نوي في العالم
المعرض الدولي لإلنتاج والمعالجة في الواليات

يجم��ع بين إنتاج األعالف وتربي��ة الدواجن والخنازير ومعالج��ة اللحوم الحمراء/

المتحدة (للدواجن والبيض )

الدواجن .ويش��ارك في المعرض كبار موردي المعدات في كل قطاع من قطاعات

International Production & 2015

ه��ذه الصناعة؛ من اإلنتاج الحي وماكين��ات التفريخ/الحضانات ومعالجة األعالف

Processing Expo

ومعالج��ة الدواجن/اللح��وم الحم��راء والمعالج��ات اإلضافية والتعبئ��ة واإلنتاج

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 29 - 27يناير 2015

أتالنتا ،جورجيا في الواليات المتحدة

البريد اإللكترونيpstathes@ippexpo.org :
موقع اإلنترنتhttp://ippexpo.com :

التجاري للبيض والتسويق وجميع األنشطة الداعمة.
معرض “ GDSالملتقى العالمي لألحذية
واإلكسسوار في المانيا

مصنعي األحذية و األكسسوارات والمجوهرات وماركات الحقائب اليدوية

 6 - 4فبراير 2015

دوسلدورف ،ألمانيا

فعالي��ات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية  .»30ويهدف المهرجان
المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( 30الجنادرية)

اس��ترجاع العادات والتقاليد ،وإيجاد صيغة للتالحم بين الموروث الشعبي بجميع

Al Janadriyah Festival

جوانب��ه وبي��ن اإلنج��ازات الحضارية التي تعيش��ها المملكة والعم��ل على إزالة

 4فبراير  20 -ديسمبر 2015

الرياض
المملكة العربية السعودية

الحواجز الوهمية بين اإلبداع األدبي والفني وبين الموروث الشعبي.

عرب بالست ARABPLAST 2015 2015

مجال البالس��تيك والبتروكيماويات في العالم .وتش��ارك هيئ��ة تنمية الصادرات
السعودية

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
موقع اإلنترنتhttp://www.gds-online.de :

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
البريد اإللكترونيjanadria@sang.gov.sa :
موقع اإلنترنتhttp://www.janadria.org.sa :
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

 13 - 10يناير 2015

مركز دبي العالمي التجاري

البريد اإللكترونيalfajer@emirates.net.ae :
موقع اإلنترنتhttp://www.arabplast.info/index.html :

(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.

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع  -العدد الخامس والستون  -يناير  2015م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
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

ويهدف المؤتمر إلى ما يلي  .1 :التركيز على تنمية مس��تدامة لصناعات السكك
الحديدي��ة والمترو في المنطقة مع التركيز بوجه خاص على األهداف الرئيس��ية
المتمثل��ة في خلق بيئة مواتية تس��عى إلى توطين الصناعات الداعمة للس��كك
الحديدية والمت��رو .2 .طرح الفرص التصنيعية والخدمي��ة والتدريبية المتوفرة
للمستثمرين والقطاع الخاص ،بماقي ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية و المترو كافة مشاريع دول مجلس التعاون .3 .مناقشة العوائق والتحديات التي تقف أمام
في دول مجلس التعاون

المش��اركة الفاعلة للقطاع الخاص في مش��اريع قطاع الس��كك الحديدية والمتر

 12 - 11يناير 2015

سلطنة عمان

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
موقع اإلنترنتhttp://www.gcc.rmc.com :

ووضع سياس��يات وخطط للتغلب على هذه العوائق .4 .تحفيز مش��اركة القطاع،
مثل ش��ركات الخدمات االستش��ارية ،وش��ركات المقاوالت ،وأصح��اب المصانع،
وقطاع البنوك وهيئات االستثمار ومؤسسات التطوير اإلقليمية والدولية5- .توفير
التدريب وبناء القدرات ،وضمان المش��اركة الفاعلة للقطاع الخاص في االستثمار
وتقديم الخدمة ألعمال تطوير السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون
البرازيل

معرض ساو باولو  -PRET-A- PORTERأزياء
ومالبس  ،واكسسوار 5th International
Trade Fair for the Fashion, Garment and

أزياء نسائية ورجالية ومالبس األطفال واكسسوار

 14 - 11يناير 2015

Accessories Industry

Rua Padre João Manuel, 923

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

-- 6º andar Zip Code: 01411

البريد اإللكترونيinternational@couromoda.com.br :

São Paulo - SP - Brazil - 001

موقع اإلنترنتhttp://www.saopaulopretaporter.com :

ساو باولو
يغطي هيمي كس��تل القطاع الكامل لمنس��وجات الديكور الداخلي ومفروش��ات

المعرض الدولي الرائد للمنسوجات المنزلية

المنس��وجات للمش��اريع التجاري��ة من المنتج��ات الخاص��ة بالنواف��ذ والتنجيد

ومنسوجات المشاريع  Heim textileفى

واألرضيات والحائط والوقاية من الش��مس إلى المنسوجات الخاصة بالحمامات

فرانكفورت

واألس��رّة والطاوالت .إلى جانب ذلك يتميز المعرض ببرنامج معلوماتي متكامل

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 17 - 14يناير 2015

Messes Frankfurt GmbH

البريد اإللكترونيheimtextil@khoury-verlag.eu :
موقع اإلنترنت/http://www.heimtextil-blog.com :

لكل من الزوار والعارضين
الدعوة موجه��ة للمصنعين ،التجار ،الموزعين ،المح�لات التجارية ,تجار الجملة
و المصدري��ن  ،ومناف��ذ البي��ع بالتجزئة ،وسالس��ل الس��وبر مارك��ت والمتاجر،
والمصممي��ن والعاملين ف��ي صناعة الموض��ة ،ودور الحضانة ،المستش��فيات
معرض البسة االطفال و الرضع و االمومة في

والعيادات والمؤسسات التعليمية بعرض منتجاتها وخدماتها من مالبس للرضع

اسطنبول | معارض البسة االطفال في تركيا الـ 28واألطفال واألمومة ومالبس الحمل ..واألجهزة الكهربائية األثاث واإلكسس��وار،
International Istanbul

ارض المعارض في اسطنبول CNR
 18 - 15يناير 2015

وعناصر التغذية والنظافة وعربات واكسس��وار البيبي ،مقعد السالمة والمعدات،

Expo Cobancesme Kavsagi
P.K. 40, Airport - Yesilkoy
تركيا

النس��يج ،لعب األطفال ،المنش��ورات والجمعي��ات ،والمنتجات المتنوعة .س��وف

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
البريد اإللكترونيdilayra@efemfuar.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.ubmicc.com :

تس��اعدهم على تلبية عمالء جدد وزيادة ش��بكة االتصال الخاصة بهم وبالتالي
توسيع نطاق األعمال التجارية
القمة العالمية الثامنة لطاقة المستقبل
( 2015 The World Future Energy Summit
)(WFES

ش��ركات العالمية ورواد األعمال ،للنقاش والتحاور والتعرف على أحدث التوجهات
واألفكار البنّاءة في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة

 22 - 19يناير 2015

مركز أبوظبي الوطني للمعارض

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

(أدنيك)

البريد اإللكترونيclaude.talj@reedexpo.ae :

االمارات العربية المتحدة

موقع اإلنترنت/http://www.worldfutureenergysummit.com :

مركز أبوظبي الوطني للمعارض

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

(أدنيك)

البريد اإللكترونيdania.ghalayini@reedexpo.ae :

االمارات العربية المتحدة

http://ecowaste.ae/portal/about-ecowaste/overview.aspx

دع��م احتياج��ات المنطق��ة لمواجهة التحدي��ات الراهنة للتخلص م��ن النفايات
معرض الكويست الثاني إلعادة تدوير النفايات
Eco WASTE 2015

بأس��لوب يراعي س�لامة البيئة ويس��هم في تحقيق التنمية المس��تدامة مجال
التنظيف الصناع��ي ،وإعادة التدوي��ر ،ونقل وجمع النفاي��ات ،والحاويات ،وخلط

 22 - 19يناير 2015

األس��مدة ،وتطهير األماك��ن من التلوث ،وتنظيف وصيانة الش��وارع ،والحد من
التلوث الجوي .
المعرض سيش��هد تنظيم مجموعة كبيرة من مس��ابقات الطهي بمشاركة أكثر

معرض هوريكا الكويت  2015للضيافة والصناعات
الغذائية والتجهيزات الفندقية
HORECA Kuwait 2015

من  190طاهيا من مختلف الفنادق والمطاعم الكبرى بالكويت ومنطقة الش��رق
األوس��ط ،تحت إشراف لجنة تحكيم عالمية تتكون من  9خبراء تم اختيارهم من
مختلف مدارس الطهي حول العالم ،لالرتقاء بمس��توى معرض هوريكا والحفاظ

 21 - 19يناير 2015

الكويت
فندق الجميرا  -قاعة بدرية

عل��ى المكانة العالمية التي حققها خالل دوراته الثالث الماضية ،وتعزيز الصورة

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
البريد اإللكترونيhorecakuwait@gmail.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.horeca-kuwait.com :

الرائدة
المعرض السعودي للبالستيك والصناعات
البتروكيماوية 2015

أح��دث التقني��ات في مج��ال اآلالت والمع��دات والم��واد الخام والمنتجات ش��به

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
 3 - 1مارس 2015

المملكة العربية السعودية

مصنعي األحذية و اإلكسسوار والمجوهرات وماركات الحقائب اليدوية

 9 - 6مايو 2015

تونس

مصنعي األحذية و اإلكسسوار والمجوهرات وماركات الحقائب اليدوية

 .31مايو  .4 -يونيو 2015

مدينة كييف بأوكرانيا

المصنعة وقطع الغيار والخدمات في مجالي البالستيك والصناعات البتروكيماوية.

مكان اقامة المعرض :البريد اإللكترونيinfo@recexpo.com :
موقع اإلنترنتhttp://saudipp.com/jeddah/ar/home.php :
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه

معرض صفاقس الدولي رقم ( )2014-595

البريد اإللكترونيcontact@foire-sfax.com.tn :
موقع اإلنترنتhttp://www.foiredesfax.com/contact.php :

المؤتمر الدولي و المعرض العلمي و التقني
INFACON14

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور أدناه
البريد اإللكترونيinfacon14@gmail.com, ukrfa2007@yandex.ru :
موقع اإلنترنتhttp://infacon14.com.ua :

(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.

