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الفرص التجارية االستثمارية
أثاث ونسيج من سنغافورة
اسم الشركةDanovel Pte Ltd :
الدولة :سنغافورة
العنوانTanglin Shopping Centre, Singapore 247909 :
http://www.danovel.com/jm2/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=1&Itemid=101
الهاتف006562355020 :
خدمات هندسية وبيئية من أمريكا
اسم الشركةVersa :
الدولة :الواليات المتحدة
العنوانVersar Center Springfield, VA 22151 6850 :
موقع اإلنترنتwww.versar.com :
الهاتف0017097503000 :
صناعة الفالتر وأنظمة التقنية للمكانات وتروبينات البترول من ماليزيا
اسم الشركةSalutary Avenue Manufacturing Services Sdn Bhd :
الدولة:
.MALAYSIAماليزيا
العنوان,No.5, Jalan Penaga 12, Kawasan Perindustrian Kota Puteri :
موقع اإلنترنتhttp://www.salutaryavenue.com/a/index.php?s=sam :
البريد اإللكترونيinfo@salutaryavenue.com :
الهاتف00616073883771 :
الفاكس00616073883776 :
أنابيب مياه من أوكرانيا
اسم الشركة.New Technologies Ltd :
الدولةUkraine :
العنوانUkraine, 49050 :
موقع اإلنترنتhttp://newtech.dp.ua/eng/index.html :
البريد اإللكترونيnewtech@newtech.dp.ua :
الهاتف00380562325856 :
الفاكس00380562360618 :
سجاد من تركيا
اسم الشركةBalat Mensucat San :
الدولة :تركيا
العن��وانAddress: 4. Organize San. Böl. 83414 Nolu Cad. No:12 Başpınar/ :
GAZİANTEP
موقع اإلنترنتhttp://www.balatcarpet.com/iletisim.html :
البريد اإللكتروني :الهاتف00903423570144 :
الفاكس00903423570149 :
اجهزة مراقبة جودة زراعية من تركيا
اسم الشركةErmaksan Machine Gear Spare Parts Industry :
الدولة :تركيا
العنوان :انقرة Sincan/Ankara
موقع اإلنترنتhttp://www.ermaksandisli.com.tr/EN/Default.aspx :
البريد اإللكترونيinfo(a)ermaksandisli.com.tr : :
الهاتف009031226717777 :
الفاكس00903122670336 :

هندس��ة تقني��ة تصنيع مواد البن��اءو االس��منت و الزجاج و آلنتاج مكون��ات الخاليا
الكهروضوئية و الواح الطاقة الشمسية فى المملكة العربية السعودية
اسم الشركة :شركة تشاينا تريومف انترناشيونال CTIEC
الدولة :المملكة العربية السعودية
العنوان :الرياض
البريد اإللكترونيctenpeng@ctiec.net :
الهاتف00966506677908 :
الفاكس00966112255719 :
دعوة السفارة السعودية في جمهورية قيرغيزستان الشركات السعودية للمشاركة
بمزاد من خالل صندوق ادارة امالك الدولة في قيرغيزستان لبيع اسهم مملوكة
للحكومة في شركة الفا تيليكوم لالتصاالت
اسم الشركة :صندوق ادارة امالك الدولة في قيرغيزستان
الدولة :قيرغيزستان
العنوان :صندوق ادارة امالك الدولة في قيرغيزستان
موقع اإلنترنت :البريد اإللكترونيcontact@fgi.kg :
الهاتف00996312615187 :
فرص استثمارية واردة من وزارة الزراعة فى المملكة بروناي دار السالم «أنتاج
المحاصيل الزراعية فى بروناي»
اسم الشركة :وزارة الزراعة فى المملكة بروناي
الدولة :مملكة بروناي
العنوان :وزارة الزراعة فى المملكة بروناي دار السالم
البريد اإللكترونيfp@mprt.gov.bn :
الهاتف2388062/2388065/ 006732388064 :
أحواض ونوافير من فرنسا
اسم الشركةFRANCEPIERRE :
الدولة :رنسا
العنوانRoute De Montpellier Rn 113 30620 Bernis :
موقع اإلنترنت/http://www.francepierrebourgogne.com/contact :
البريد اإللكترونيpierredebourgogne@orange.fr :
الهاتف0033648808112 :
الفاكس0033679175543 :
رخام وأحجار طبيعية من المغرب
اسم الشركةFossils Land S.A.R.L :
الدولة :المغرب
العنوانAvenue Moulay Ismail Lotissement Belhassane 25200 Erfoud :
موقع اإلنترنتhttp://www.fossilsland.com/contact.html :
البريد اإللكترونيfossilsland@gmail.com :
إنتاج وتوزيع من السنغال الكهرباء،
اسم الشركة:
C.E.G / BTP
الدولة :السنغال
العنوانBargny cité-Est:II 00221 Bargny :
موقع اإلنترنت/http://www.lavoiedebargny.com :

كهرباء ،استيراد وتصدير من المغرب
اسم الشركةLEAD TECH MAROC SARL :
الدولة :المغرب
العنوانPlace Mohammed V, 26000 Settat :
موقع اإلنترنت/http://ltm.strikingly.com :
البريد اإللكترونيleadtechmaroc@gmail.com :
إلكترونيات ،استيراد وتصدير من تركيا
اسم الشركةNEL NUKLEER ELEKTRONIK A S :
الدولة :تركيا
العنوانAnkara 06440 A. Öveçler 2/42 Sumer Sokak :
موقع اإلنترنتhttp://www.nel.com.tr :
البريد اإللكترونيnelnel.com.tr :
استيراد وتصدير  -إضاءة الحدائق  -إضاءة خارجية من تركيا
اسم الشركةAYDINLATMAX OUTDOOR LIGHTING :
الدولة :تركيا
العن��وانBASAKSEHIR Ikitelli 9 :blok no Triko dokumacilar Sitesi M9 :
Istanbul 34000
موقع اإلنترنتhttp://www.aydinlatmax.com/en/aydinlatmax-contact.html :
البريد اإللكترونيinfo@aydinlatmax.com :
انتاج طاقة شمسية من المانيا
اسم الشركةSOLARBAYER GMBH :
الدولة :المانيا
العنوانPollenfeld 85131 22 Preith, Am Dörrenhof :
موقع اإلنترنتhttp://www.solarbayer.de :
البريد اإللكترونيinfo@solarbayer.de :
رخام وأحجار طبيعية و جرانيت من البرتغال
اسم الشركةDESENVOLMENTE UNIPESSOAL LDA :
الدولة :البرتغال
العنوانPenafiel 139-4575 Cabeça Santa, Rua Assento nº633 :
موقع اإلنترنتhttp://www.desenvolmente.com :
البريد اإللكترونيstone@desenvolmente.com :
رخام وحجر طبيعي من أسبانيا
اسم الشركةMÁRMOLES VISEMAR SLU :
الدولة :أسبانيا
العنوانNovelda-Alicante 03660 ,1 Ctra. Castillo, km :
موقع اإلنترنت/http://www.visenova.com :
البريد اإللكترونيadmin@visemar.es :

لإعالناتكم ورعايتكم للن�شرة التجارية الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم � -إدارة الت�سويق
هاتف - 06 3814000 :حتويلة  888فاك�س06 3812231 :
aaj@qcc.org.sa
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المنافسات االستثمارية
مشروع إنشاء شبكات وتوصيالت منزلية مياه شرب متفرقة
بمحافظات منطقة القصيم
جهة المزايدة :اإلدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم
رقم المزايدة2200000183 :
قيمة النسخة 2000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/2 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري) 1438/11/3هـ
تأثيث مباني كليات و قاعات دراسية في المدينة الجامعية و
الفروع التابعة للجامعة في عدة محافظات
جهة المزايدة :جامعة القصيم
رقم المزايدة 39/38/33
قيمة النسخة 10000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري) 1438/11/16هـ
موعد فتح العطاءات (هجري) 1438/11/17هـ
اس��تكمال األعم��ال الداخلي��ة لكلي��ة االقتص��اد للطالبات
بالمليداء
جهة المزايدة :جامعة القصيم
رقم المزايدة 39/38/4
قيمة النسخة 5000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري) 1438/11/17هـ
موعد فتح العطاءات (هجري1438/11/18
صيان��ة ونظافة مركز أبح��اث الزراع��ة العضوية بمنطقة
القصيم
جهة المزايدة :وزارة البيئة والمياه والزراعة
رقم المزايدة2100000220
قيمة النسخة 3000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/17 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/18 :هـ
تأجير موقع حلويات بمستشفى البكيرية العام
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63143812 :
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
إنش��اء وتأجير موقع كوفي ش��وب بمستشفى الملك سعود
بعنيزة
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63143805 :
قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
معلومات حول المزايدة:
تباع كراس��ات ش��روط مواصفات المزاي��دات ب��إدارة الموارد
الذاتي��ة بالمديرية العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة القصيم
وتفتح المظاريف بإدارة الموارد الذاتية الساعة العاشرة صباحاً
بتاري��خ 1438/11/23ه��ـ ( مبنى رقم  ) 1لالستفس��ار هاتف
اإلدارة رقم  0163820286القصيم  /بريدة

جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63093818 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
معلوم��ات ح��ول المزايدة :تباع كراس��ات ش��روط مواصفات
المزايدات ب��إدارة الموارد الذاتية بالمديرية العامة للش��ؤون
الصحي��ة بمنطق��ة القصيم وتفت��ح المظاريف ب��إدارة الموارد
الذاتية الس��اعة العاش��رة صباحاً بتاري��خ 1438/11/23هـ (
مبنى رقم  ) 1لالستفس��ار هاتف اإلدارة رقم 0163820286
القصيم  /بريدة
إنشاء وتأجير موقع أسواق مركزية بمستشفى الرس العام
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63093809 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
إنش��اء وتأجي��ر موق��ع أس��واق مركزية بمستش��فى بريدة
المركزي
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63093802 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
معلوم��ات ح��ول المزايدة :تباع كراس��ات ش��روط مواصفات
المزايدات ب��إدارة الموارد الذاتية بالمديرية العامة للش��ؤون
الصحي��ة بمنطق��ة القصيم وتفت��ح المظاريف ب��إدارة الموارد
الذاتية الس��اعة العاش��رة صباحاً بتاري��خ 1438/11/23هـ (
مبنى رقم  ) 1لالستفس��ار هاتف اإلدارة رقم 0163820286
القصيم  /بريدة
تأجير موقع أسواق مركزية بمستشفى البكيرية العام
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63093813 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
إنشاء وتأجير موقع بوفية بمستشفى الملك سعود بعنيزة
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63143806 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ

تأجير موقع بوفية بمديرية الشؤون الصحية بالقصيم
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايد 63193819
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
معلوم��ات ح��ول المزايدة :تباع كراس��ات ش��روط مواصفات
المزايدات ب��إدارة الموارد الذاتية بالمديرية العامة للش��ؤون
الصحي��ة بمنطق��ة القصيم وتفت��ح المظاريف ب��إدارة الموارد
الذاتية الس��اعة العاش��رة صباحاً بتاري��خ 1438/11/23هـ (
مبنى رقم  ) 1لالستفس��ار هاتف اإلدارة رقم 0163820286
القصيم  /بريدة
تأجير موقع حلويات بمستشفى الرس العام
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63093810 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
تأجير موقع كوفي ش��وب بالمركز اإلقليمي لطب األس��نان
ببريدة
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63093803 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
تأجير مواقع مكائ��ن خدمات البيع الذاتي بالمراكز الصحية
بالمنطقة
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63243816 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
إنشاء وتأجير موقع أسواق مركزية بمستشفى الملك سعود
بعنيزة
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63093807 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :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
إنش��اء وتأجي��ر موقع أس��واق مركزية بمستش��فى الصحة
التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد.

النفسية ببريدة
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المنافسات االستثمارية
تأجير موقع كوفي شوب بمستشفى البكيرية العام
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63223811 :
قيمة النسخة1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
معلوم��ات ح��ول المزايدة :تباع كراس��ات ش��روط مواصفات
المزايدات ب��إدارة الموارد الذاتية بالمديرية العامة للش��ؤون
الصحي��ة بمنطق��ة القصيم وتفت��ح المظاريف ب��إدارة الموارد
الذاتية الس��اعة العاش��رة صباحاً بتاري��خ 1438/11/23هـ (
مبنى رقم  ) 1لالستفس��ار هاتف اإلدارة رقم 0163820286
القصيم  /بريدة
تأجير موقع لبيع الزهور الطبيعية بمستشفى الملك سعود
بعنيزة
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63143804 :
قيمة النسخة1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
إنشاء وتأجير موقع كوفي شوب بمستشفى الصحة النفسية
ببريدة
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63223817 :
قيمة النسخة1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
تأجير موقع كوفي شوب بمستشفى الشفاء بعنيزة
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63143808 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
إنشاء وتأجير موقع أس��واق مركزية بمستشفى الملك فهد
التخصصي ببريدة
جه��ة المزايدة :المديري��ة العامة للش��ؤون الصحية بمنطقة
القصيم
رقم المزايدة63093801 :
قيمة النسخة :ذ
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
معلوم��ات ح��ول المزايدة :تباع كراس��ات ش��روط مواصفات
المزايدات ب��إدارة الموارد الذاتية بالمديرية العامة للش��ؤون
الصحي��ة بمنطق��ة القصيم وتفت��ح المظاريف ب��إدارة الموارد
الذاتية الس��اعة العاش��رة صباحاً بتاري��خ 1438/11/23هـ (
مبنى رقم  ) 1لالستفس��ار هاتف اإلدارة رقم 0163820286
القصيم  /بريدة

تأهي��ل وترميم مركزي إس��عاف (ش��ري ،البكيرية) ومبنى
الورشة بمنطقة القصيم
جهة المزايدة :هيئة الهالل األحمر السعودي
رقم المزايدة67/38 :
قيمة النسخة1500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/11/23 :هـ
مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمحافظة األسياح
جهة المزايدة :اإلدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم
رقم المزايدة2200000212 :
قيمة النسخة5000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/12/20 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/12/21 :هـ
تشغيل وصيانة ونظافة مبنى اإلدارة العامة لشؤون الزراعة
بالقصيم ومديرياتها
جهة المزايدة :وزارة البيئة والمياه والزراعة
رقم المزايدة2100000235 :
قيمة النسخة3000:ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/12/21 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1438/12/22 :هـ
مش��روع اس��تكمال منظوم��ة الضخ م��ن منطق��ة مصادر
المستوي
جهة المزايدة :اإلدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم
رقم المزايدة2200000185 :
قيمة النسخة15000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1439/1/12 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1439/1/13 :هـ

المنافسات االستثمارية
تأجي��ر مواق��ع لوح��ات إعالنية موب��ي عدد خم��س لوحات
بمحافظة عيون الجواء
جهة المناقصة :بلدية محافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم
قيمة النسخة :ريال200
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/7 :هـ
موعد فتح المضاريف (هجري)1438/11/8 :هـ
تأجي��ر موقع صرا ف آلي بجوار أس��واق العثيم طريق األمير
سلطان بمحافظة عيون الجواء
جهة المناقصة :بلدية محافظة عيون الجواء
قيمة النسخة :ريال500
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/7 :هـ
موعد فتح المضاريف (هجري)1438/11/8 :هـ
تأجي��ر موقع صرا ف آلي بجوار جامع المل��ك فهد طريق األمير
سلطان بمحافظة عيون الجواء
جهة المناقصة:
بلدية محافظة عيون الجواء
قيمة النسخة :ريال500
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/7 :هـ
موعد فتح المضاريف (هجري)1438/11/8 :هـ
تأجير موقع كشك في منتزه الملك سلمان بمحافظة عيون
الجواء
جهة المناقصة :بلدية محافظة عيون الجواء
قيمة النسخة :ريال200
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/7 :هـ
موعد فتح المضاريف (هجري)1438/11/8 :هـ
صيان��ة ونظاف��ة مركز أبح��اث الزراعة العضوي��ة بمنطقة
القصيم
جهة المناقصة :وزارة البيئة والمياه والزراعة
قيمة النسخة :ريال3000
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/17 :هـ
موعد فتح المضاريف (هجري)1438/11/18 :هـ
تأهيل وترميم مركزي إس��عاف (ش��ري ،البكيري��ة) ومبنى
الورشة بمنطقة القصيم
جهة المناقصة :هيئة الهالل األحمر السعودي
قيمة النسخة :ريال1500
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1438/11/22 :هـ
موعد فتح المضاريف (هجري)1438/11/23 :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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المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
المعارض اإلقليمية الصناعية بـأوزباكس��تان في إطار المعرض
الصناعي الدولي والبورصة التعاونية «« IFCE-2017
التاريخ .5 :مايو  .19 - 2017نوفمبر 2017
الجهة المنظمة :ولالطالع عل��ى قائمة المعارض االقليمية الصناعية
الدخول على الرابط التالي https://goo.gl/SUpdh0 :
المدينة  /الدولة :أوزبكستان
مالحظات :ويمكن للراغبين بالمش��اركة من الش��ركات والمؤسسات
وأصحاب األعمال بالمملكة التسجيل على الموقع االلكتروني info@ :
 cooper.uzأو االتص��ال بالس��يد  /عب��د القاس��موف ،وزارة العالقات
االقتصادية واالس��تثمار والتجارة بجمهورية أوزباكستان على الهاتف
رقم ( ) 009987123885413
المعروضات :مكان اقامة المعرض :مختلف مدن جمهورية أوزباكستان
البريد اإللكترونيinfo@cooper.uz :
موقع اإلنترنتhttps://goo.gl/SUpdh0 :
سوق عكاظ
التاريخ .12 :يوليو  .31 - 2017يوليو 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية
المعروضات :برنامج «عيش السعودية» هو برنامج وطني يهدف إلى
تعزي��ز االنتماء بالوطن وتقوي��ة الترابط بين أف��راد المجتمع ،تبنته
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،وتنفذه بالشراكة مع مختلف
الجه��ات ف��ي القطاعين العام والخ��اص يندرج ف��ي البرنامج الثقافي
ندوات ومحاضرات بمش��اركة نخبة من المثقفين واألدباء والمفكرين
والشعراء السعوديين والعرب ،كما يش��مل البرنامج الثقافي أمسيات
شعرية بمشاركة نحو نخبة من الشعراء.
مكان اقامة المعرض :الطائف  -السعودية
البريد اإللكترونيinfo@scta.gov.sa :
موق��ع اإلنترن��تhttps://www.scta.gov.sa/Pages/default. :
aspx
معرض لصناعة المواسير واألنابيب Pipe Africa 2017
التاريخ .3 :اغسطس  .5 - 2017اغسطس 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :جمهورية مصر العربية
المعروضات :بتكنولوجيا صناعة المواسير واألنابيب
م��كان اقامة المعرض :مركز القاهرة الدول��ى للمؤتمرات والمعارض
مدينة نصرمعرض موضة البريطانيModa UK August 2017
التاريخ .6 :اغسطس  .8 - 2017اغسطس 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :بريطانيا
مالحظات :المعروضات :مع��رض األزياء العالمية الذي تقيمه منظمة
الموض��ة البريطانية عل��ى هامش باقة متنوعة من أهم مس��تلزمات
المرأة والعروس ،مثل العطور والمكياج ،والمالبس ،وفساتين الزفاف،
ومستحضرات التجميل ،والعناية
م��كان اقام��ة المع��رضirmingham - NEC Birmingham - :
National Exhibition Centre
موقع اإلنترنت/http://www.ntradeshows.com/moda-uk-1 :
دعوة الشركات والمؤسسات الس��عودية للمشاركة في المعرض
جوز الهند و المطاط و الشاي 2017
التاريخ .11 :اغسطس  .13 - 2017اغسطس 2017
الجهة المنظمة :سفارة جمهورية سريالنكا الديمقراطية بالرياض
المدينة  /الدولة :سريالنكا
مالحظ��ات :و لمزي��د م��ن المعلومات يمك��ن التواصل عب��ر الهاتف
 0114608251:فاكس  0114608846:جوال 0504481634
المعروضات :المطاط وجوز الهند والشـاي
مكان اقامة المعرض :جمهورية سريالنكا بمدينة كولمبو
البريد اإللكترونيgayan.rajapakse@mfa.gov.lk :
موقع اإلنترنتhttp://www.ceylonteaevents.com :

مهرجان كوبن هاجن للطبخ و الطعام Copenhagen Cooking
& Food Festival
التاريخ .18 :اغسطس  .27 - 2017اغسطس 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :الدانمارك
المعروضات :معارض المواد الغذائية
البريد اإللكتروني info@copenhagencooking.dk
موقع اإلنترنت/http://www.copenhagencooking.com :
المعرض األردني الدولي الخامس لصناعة وتجارة الحجر والرخام
والجرانيت
التاريخ .21 :اغسطس  .24 - 2017اغسطس 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :األردن
المعروضات :األحج��ار والرخ��ام ولغراني��ت ،والهندس��ة المعماري��ة،
والديكور ،والمباني الخضراء ،والتصميم الداخلي ،والصوف الصخري،
والم��واد العازل��ة ومواد الصقة لألحج��ار والجراني��ت واآلالت الحجارة
واألدوات.
م��كان اقامة المعرض :قاع��ات زارا  /فندق جراند حي��اة عمان (الدوار
الثالث)
البريد اإللكترونيinfo@jordan-fairs.com :
موقع اإلنترنت/http://www.jordanfairs.com/ar :

معرض انتر يلد األردن Interbuild Jordan Fair 2017
التاريخ .21 :اغسطس  .24 - 2017اغسطس 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :األردن
المعروضات :صناعة البناء والتشييد،الحجر و الرخام والجرانيت ،اإلنارة
والتمديدات الكهروميكانيكية للمباني
م��كان اقامة المعرض :قاع��ات زارا  /فندق جراند حي��اة عمان (الدوار
الثالث) عمان  -االردن
البريد اإللكترونيnfo@jordan-fairs.com :
موقع اإلنترن��تhttp://www.jordanfairs.com/ar/index.php/ :
/contact
مؤتمر غرف التجارة الدولية في بسيدني
التاريخ .19 :سبتمبر  .21 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمةICC World Chambers Federation :غرفو الدولية
فى باريس
المدينة  /الدولة :أستراليا
المعروضات :متخص��ص للتع��اون بي��ن الغرف التجارية ح��ول العالم
لتطوير الخدمات التى تقدمها لمنتسبيها
م��كان اقامة المع��رضSydney Business Chamber and New :
South Wales Business Chamber
البري��د اإللكترون��يhttps://www.worldchamberscongress. :
/org
موقع اإلنترن��تhttps://www.worldchamberscongress.org/ :
/contact
المؤتمر العاشر التحاد الغرف العالمي بسيدني

التاريخ .19 :سبتمبر  .21 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :الغرفة التجارية بسيدني
المدينة  /الدولة :أستراليا
موقع اإلنترن��تhttps://worldchamberscongress.org/ :
/world-chamber-competation

دعوة الشركات السعودية للمشاركة و حضور معرض The 14th
food service equipment, supplies, services & related
technology Malaysian international exhibition of
food, drinks, hotel, restaurant
التاريخ .26 :سبتمبر  .29 - 2017سبتمبر 2017
الجه��ة المنظم��ةMalaysian Exhibition Services Sdn Bhd :
(MES
المدينة  /الدولة :ماليزيا
المعروضات :ش��ركات تصنيع معدات المطاب��خ للمطاعم و تجهيزات
مطاعم وتجهيزات فنادق ومحالت وسوبر ماركت ومطابخ
مكان اقام��ة المعرض :قاعة المؤتمرات  /KLLCكوااللمبور KUALA
LUMPUR CONVENTION CENTRE
البريد اإللكترونيvicky@mesallworld.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.foodandhotel.com :
مع��رض و مؤتم��ر البحري��ن للدف��اع Bahrain international
defence exhibition
التاريخ .16 :اكتوبر  .18 - 2017اكتوبر 2017
الجهة المنظمة :االمن الوطني العربي
المدينة  /الدولة :البحرين
مالحظات :لتواص��ل مع ادارة موقع االمن الوطن��ي العربي thomas.
gaunt@clarionevents.com
المعروض��ات :عرض ثابتة الس��تعراض أحدث الطائ��رات والمركبات
العسكرية.
م��كان اقام��ة المع��رضBahrain International Exhibition & :
 Convention Centreالمنامه/البحرين
البريد اإللكترونيcraig.leroux@clarionevents.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.bahraindefence.com :
معرض اوغدوغ��و الدولي متعدد القطاع��ات ( تنمية التجارة من
الجنوب الى الجنوب )
التاريخ .27 :اكتوبر  .5 - 2017نوفمبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :بوركينا فاسو
مالحظات :المعلومات التواصل على رقم 0022650324786 :
المعروضات :تنمية التجارة من الجنوب الى الجنوب
مكان اقامة المعرض :اوغدوغو  /بجمهورية بوركينا فاسو
مؤتمر ومعرض دول آسيا لكفاءة الطاقة
التاريخ .30 :اكتوبر  .2 - 2017نوفمبر 2017
الجهة المنظمة :وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع
وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية
المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية
مالحظات :لمزي��د من المعلوم��ات يمكن التواصل م��ع وزارة الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية العنوان :الملك س��عود ،الوزارات ،الرياض
 12622الهاتف0114787777 :
المعروضات :المواضي��ع الملحة المس��ببة الرتفاع اس��تهالك الطاقة
وتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات االستهالكية الرئيسية.
م��كان اقامة المعرض :الري��اض  ،مركز الري��اض الدولي للمؤتمرات
والمعارض
البريد اإللكترونيinfo@asiaee.sa :

موقع اإلنترنتhttp://www.asiaee.sa :

مؤتم��ر تعزيز التب��ادل التجاري الس��عودي اللبنان��ي والمعرض
المصاحب Saudi-Lebanese Expo2017
التاريخ .19 :ديسمبر  .21 - 2017ديسمبر 2017
الجهة المنظمة :وزارة الصناعة اللبنانية
المدينة  /الدولة :لبنان
مالحظات :للتواصل هاتف 009611427119
مكان اقامة المعرض :مركز بيال ببيروت
البريد اإللكترونيinfo@saerat.org :

(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
مكتبة إدارة مركز المعلومات
المرصد الحضري لحاضرة بريدة
موضوع الكتاب :التقرير الشامل لنتائج مؤشرات الرصد الحضرى
المصدر :أمانة القصيم
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1437 :هـ
التقرير السنوي لهيئة السوق المالية 1438/1437هـ
موضوع الكتاب :التش��ريعات واإلجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة
خالل العام
المصدر :هيئة السوق المالية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2016 :
موضوع الكتاب :الفرص اآلستثمارية المتاحة فى مدينة بريدة (
األصدار الثانى)
المصدر :أمانة منطقة القصيم
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 :هـ
مجلة (القصيم ..شواهد تنموية)
موضوع الكتاب :بريدة عنوان التاريخ و الحضارة
المصدر :إمارة منطقة القصيم
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر :العدد السابع جمادى اآلول1438هـ
تجارة نجران
موضوع الكتاب :سعودة
المصدر :الغرفة التجارية بنجران
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 :هـ

دليل نجران
موضوع الكتاب :دليل الهاتف لمنطقة نجران
المصدر :غرفة نجران
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 :
مجلة اإلسكان (إسكان)ESKAN Magazine
|  موضوع الكتاب:
أبرز مش��اريع وزارة األس��كان في المملك��ة وأماكن تنفيذه��ا ولمحة عن
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(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.

