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نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع

مكتبـة مركـز المعــلومـات

المناقصـــات والمزايدات
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية

التصفيات والتخفيضات

المعارض المحلية
والدولية

التخفيضات
نسبة التخفيض

اسم المنشأة

النوع

مدتها

مؤسسة البيوت الحديثة التجارية

10%

الى

30%

11/05/2015

حتى

24/06/2015

45

مفروشات

مؤسسة باقات التجارية

25%

الى

50%

04/05/2015

حتى

17/06/2015

45

عطورات

مؤسسة نجوم العليا

20%

الى

70%

05/05/2015

حتى

04/06/2015

30

شنط احذية مالبس

شركة واحة الجالبية التجارية

23%

الى

70%

14/05/2015

حتى

27/06/2015

45

مالبس جاهزة

شركة دار البندر العالمية للتجارة

20%

الى

50%

15/05/2015

حتى

13/06/2015

30

اثاث منزلي

فرع شركة ابناء محمد عبيد القثمي

25%

الى

80%

19/05/2015

حتى

20/07/2015

45

أقمشة الستائر والمفروشات

شركة نهج الخيال التجارية

15%

الى

70%

19/05/2015

حتى

17/06/2015

30

مالبس جاهزة

شركة بيت الرياضة الفالح

15%

الى

50%

20/05/2015

حتى

19/06/2015

30

مالبس وادوات واجهزة رياضية

شركة أنوال المتحدة للتجارة

40%

الى

40%

28/05/2015

حتى

26/06/2015

30

مالبس جاهزة

مؤسسة نجمة القاسمية التجارية

30%

الى

50%

25/05/2015

حتى

09/07/2015

45

مالبس نسائية

شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

20%

الى

50%

19/05/2015

حتى

02/06/2015

15

مالبس نسائية

مؤسسة سمينا للمالبس الجاهزة

20%

الى

70%

17/05/2015

حتى

31/05/2015

15

مالبس جاهزة

شركة الصفا لألدوية والمستلزمات الطبية

20%

الى

50%

17/05/2015

حتى

15/06/2015

30

ادوات تجميل

مؤسسة روعة المها للبصريات

25%

الى

50%

28/05/2015

حتى

12/07/2015

45

نظارات

شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة

10%

الى

35%

26/05/2015

حتى

17/06/2015

23

اجهزة كهربائية

مؤسسة اعمال العزيزية لألثاث

10%

الى

38%

23/05/2015

حتى

22/06/2015

30

اثاث منزلي

مجموعة نزية السعودية التجارية

15%

الى

60%

27/05/2015

حتى

26/06/2015

30

ادوات تجميل

الفا للبصريات

20%

الى

75%

23/05/2015

حتى

07/07/2015

45

نظارات

غرفة القصيم
تهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك
وكل عام وأنتم بخير
مواعيد العمل خالل رمضان
ً
 10:00صباحا
3:00

ً
مساء

aaj@qcc.org.sa

شؤون المنتسبين

9:30

ً
مساء

لإعالناتكم ورعايتكم للن�شرة التجارية الغرفة
التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم � -إدارة الت�سويق
هاتف - 06 3814000 :حتويلة 888
فاك�س06 3812231 :

11:30

ً
مساء
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المناقصات الحكومية
ترحيل محطة سيول تقاطع طريق الملك فهد مع
طريق الطرفية بمدينة بريدة

جهة المناقصة :إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية

 تمديد موعد منافس��ة صيانة ونظافة وتشغيل
نادي النجمة بعنيزة

جهة المناقصة :أمانة القصيم

بالقصيم

جهة المناقصة :الرئاسة العامة لرعاية الشباب

قيمة النسخة :ريال4000

قيمة النسخة :ريال1000

قيمة النسخة :ريال2000

آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/8/22 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/8/29 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/11 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/8/23 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/8/30 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/9/12 :هـ

تنفي��ذ تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق
عثمان بن عفان بمدينة بريدة

عملي��ة صيانة ونظافة وتش��غيل مرك��ز الدعوة
واإلرشاد بمحافظة البكيرية

جهة المناقصة :أمانة القصيم

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

قيمة النسخة :ريال2500

واإلرشاد ( فرع القصيم )

آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/8/22 :هـ

قيمة النسخة :ريال1000

موعد فتح المظاريف1436/8/22 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/13 :هـ

اس��تكماالت طرق )تقاطع طري��ق الملك خالد مع
طريق بريدة الدائري الداخلي مع تنفيذ تقاطعي
الملك عبداهلل والملكعبدالعزيز ( .1 -:استكمال
تقاطع طريق الملك خالد مع طريق بريدة الدائري
الداخل��ي الغرب��ي  .2اس��تكمال طري��قالدائري
الداخلي ببريدة مع تنفيذ تقاطعي الملك عبد

موعد فتح المظاريف1436/9/14 :هـ

جهة المناقصة : وزارة النقل  /مشاريع القصيم

تأمين سيارات لزوم مستشفيات منطقة القصيم
على برامج التشغيل الذاتي رقم () 2
جهة المناقصة :وزارة الصحة ( فرع القصيم )

توريد قطع غيار حاسب آلي وأجهزة وطابعات وأحبار

قيمة النسخة :ريال100000

عملية ترميم مس��جد غضياء الزهيرية بمحافظة
النبهانية

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/8/28 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/8/28 :هـ

قيمة النسخة :مجانا

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/8/29 :هـ

واإلرشاد ( فرع القصيم )

منافسة نقل طالبات جامعة القصيم

موعد فتح المظاريف1436/8/29 :هـ

قيمة النسخة :ريال500

جهة المناقصة :جامعة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/13 :هـ

قيمة النسخة :ريال15000

موعد فتح المظاريف1436/9/14 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/8/29 :هـ

تأمي��ن أجه��زة طبي��ة لمركز األمي��ر فيصل بن
مشعل للعقم بمنطقة القصيم
جهة المناقصة :وزارة الصحة ( فرع القصيم )
قيمة النسخة :ريال1500

موعد فتح المظاريف1436/8/30 :هـ

عملي��ة صيانة ونظافة وتش��غيل جام��ع ومركز
الدعوة وملحقاته بمنطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/8/28 :هـ

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

موعد فتح المظاريف1436/8/28 :هـ

واإلرشاد ( فرع القصيم )
قيمة النسخة :ريال2000

تأمين أجه��زة غير طبية لمركز األمير فيصل بن
مشعل للعقم بمنطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/13 :هـ

جهة المناقصة :جامعة القصيم

موعد فتح المظاريف1436/9/14 :هـ

قيمة النسخة :ريال20000
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/8/30 :هـ

جهة المناقصة :وزارة الصحة ( فرع القصيم )
آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/8/27 :هـ

تأمي��ن أجه��زة طبي��ة لمركز األمي��ر فيصل بن
مشعل للعقم بمنطقة القصيم

موعد فتح المظاريف1436/8/28 :هـ

جهة المناقصة :وزارة الصحة ( فرع القصيم )

قيمة النسخة :ريال1500

 /36/37جامعة القصيم 21
 منافس��ة تش��غيل المطاعم والمقاصف وإعداد
وتقدي��م خدم��ات التغذي��ة لط�لاب وطالب��ات
ومنسوبي جامعة القصيم

قيمة النسخة :ريال1500

موعد فتح المظاريف1436/9/1 :هـ

22/36/37
منافسة عملية التش��غيل الجزئي لمقررات اللغة
اإلنجليزية بعمادة الخدم��ات التعليمية بجامعة
القصيم

-1عملي��ة ترميمات وتحس��ينات وتأثيث لمباني
المحافظ��ات والمراك��ز الحكومي��ة التابع��ة
لإلمارة(لمرحل��ة األول��ى)  -2عملي��ة صيان��ة
المزروعات والموقع العام بس��كن صاحب السمو
الملكي أمير المنطقة ومباني الضيافة

تأمين أجه��زة غير طبية لمركز األمير فيصل بن
مشعل للعقم بمنطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/4 :هـ

جهة المناقصة :إمارة منطقة القصيم

جهة المناقصة :وزارة الصحة ( فرع القصيم )

موعد فتح المظاريف1436/9/5 :هـ

قيمة النسخة واحد :ريال1000

قيمة النسخة :ريال1500

آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/8/27 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/8/27 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/8/28 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/8/28 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/8/28 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/8/28 :هـ

جهة المناقصة :جامعة القصيم
قيمة النسخة :ريال25000

(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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المنافسات االستثمارية
23/36/37
ترميم غرفة الحراسة واستبدال البوابات بمحطة
تلفزيون القصيم

المنافسات االستثمارية
تعل��ن بلدية البدائع عن رغبته��ا تأمين معدات
كالتالي :رأس تريال  -وايت سكس  -قالب سكس

جهة المناقصة :هيئة اإلذاعة والتلفزيون

جهة المزايدة :بلدية البدائع  -الشئون لمالية

قيمة النسخة :ريال1000

رقم المزايدة0 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/6 :هـ

قيمة النسخة :ريال1500

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

موعد فتح المظاريف1436/9/7 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/8/15 :هـ

رقم المزايدة0 :

موعد فتح العطاءات1436/8/16 :هـ

قيمة النسخة :ريال1000

 ترميم غرفة الحراسة واستبدال البوابات بمحطة
تلفزيون القصيم
جهة المناقصة :هيئة اإلذاعة والتلفزيون

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

تأجير مح�لات تجارية قائمة بالمجموعة رقم 40
الى  44فى عين بن فهيد)

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ

تأجي��ر محل قائم (  ) 6نش��اط تمور و ش��عبيات
بالمنطقة المركزية ( عين بن فهيد)

موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

تأجي��ر محل قائم (  ) 8نش��اط تمور و ش��عبيات
بالمنطقة المركزية ( عين بن فهيد)

قيمة النسخة :ريال1000

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/6 :هـ

رقم المزايدة0 :

موعد فتح المظاريف1436/9/7 :هـ

قيم��ة النس��خة :ريال 500آخ��ر موع��د لتقدي��م

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

العطاءات1436/9/18 :هـ

رقم المزايدة0 :

موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

قيمة النسخة :ريال500

 اس��تكماالت طرق ) دائري ال��رس  ،وصلة جنوب
البدائ��ع ازدواج طريق المذن��ب  /الخرماء  ،محول
البدائ��ع  ،طريقالز غيبية( بط��ول )  ( 18كلم-:
 .1استكمال الطريق الدائري لمحافظة الرس مع
اإلنارة  .2استكمال طريقالز غيبية)شمال تقاطع
الز غيبية( .3استكمال ازدواج طريق المذنب

رقم المزايدة0 :

جهة المناقصة :وزارة النقل  /مشاريع القصيم

قيمة النسخة :ريال1000

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

قيمة النسخة :ريال100000

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ

رقم المزايدة0 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/8/24 :هـ

موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

قيمة النسخة :ريال500

موعد فتح المظاريف1436/8/24 :هـ

معلومات حول المزايدة:

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ

فعل��ى الراغبي��ن الدخول ف��ى المزاي��دات مراجع��ة ادارة

موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

 1مشروع إنشاء كلية العلوم مشروع إنشاء كلية
العل��وم البدائع  2كلية العلوم واآلداب للطالبات
بمحافظة عقلة الصقور

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ

تأجير محالت تجارية قائم��ة بالمجموعة رقم (1
الى  25في عين بن فهيد)
جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

األراضي  -قس��م االس��تثمارات ببلدية محافظة األسياح و
لالستفسار االتصال على ( 0163453000تحويلة)285

موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

تأجي��ر محل قائم (  ) 9نش��اط تمور و ش��عبيات
بالمنطقة المركزية ( عين بن فهيد)

تأجي��ر مح��ل قائ��م رق��م( ) 3 نش��اط مقص��ف
بالمنطقة المركزية  /الموقع عين بن فهيد

تأجي��ر مح��ل قائ��م رق��م( ) 2 نش��اط مقص��ف
بالمنطقة المركزية  /الموقع عين بن فهيد

رقم المزايدة0 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/18 :هـ

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

قيمة النسخة :ريال500

موعد فتح المضاريف1436/10/19 :هـ

رقم المزايدة0 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ

20/36/37

قيمة النسخة :ريال500

موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

جهة المناقصة :جامعة القصيم
قيمة النسخة :ريال50000

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ

تمديد موعد منافس��ة صيانة ونظافة وتش��غيل
مدينة الملك عبداهلل الرياضية بالقصيم

موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

تأجير محل قائم رقم( ) 5 نشاط بقالة بالمنطقة
المركزية  /الموقع عين بن فهيد

تأجي��ر محل قائم (  ) 7نش��اط تمور و ش��عبيات
بالمنطقة المركزية ( عين بن فهيد)

رقم المزايدة0 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/14 :هـ

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

قيمة النسخة :ريال500

موعد فتح المظاريف1436/9/15 :هـ

رقم المزايدة0 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ

قيمة النسخة :ريال500

موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

جهة المناقصة :الرئاسة العامة لرعاية الشباب
قيمة النسخة :ريال2000

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

(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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المنافسات االستثمارية
تأجي��ر موقع صراف ألي س��يار  -التنومة  /طريق
الملك عبدالعزيز

األس��ياح طريق الملك عبدالعزيز و طريق الملك
فهد

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

رقم المزايدة0 :

رقم المزايدة0 :

قيمة النسخة :ريال1000

قيمة النسخة :ريال1000

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ

موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

تأجير موقع صراف ألي سيار  -ضيدة

أرض فضاءال نش��اء و تش��غيل مح�لات تجارية -
بالبرود على القطعة رقم 309

رقم المزايدة0 :

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

قيمة النسخة :ريال1000

رقم المزايدة0 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ

قيمة النسخة :ريال1000

موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/4 :هـ

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح

موعد فتح العطاءات143/11/5 :هـ

تأجير موق��ع صراف ألى س��يار  -خصيبة  /طريق
الملك عبدالعزيز
جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

تأجير مواق��ع لوحات اعالنية عل��ى أعمدة اإلنارة
(الم بوس��ت) ع��دد ( )200األس��ياح طريق الملك
عبدالعزيز و طريق الملك فهد
جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

تأجي��ر موقع صراف ألي س��يار  -عين بن فهيد -
مقابل مركز الشرطة
جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

تأجير مواق��ع لوحات اعالنية (موب��ي) عدد ()50

(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 السادس والستون  -فبراير  2015م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
اسم المعرض
Exhibition - Trade Fair - Conference

قائمة المعارض التي ستقام في جمهورية
أذربيجان خالل العام 2015

قائمة المعارض التي ستقام في جمهورية
أوكرانيا خالل العام 2015

التصنيف
Trade Show Classifications

تاريخ المعرض
Date of Event

األنشطة والخدمات والمنتجات السياحية ورش العمل ،التي تستهدف
تمكين العاملين في صناعة السياحة الوطنية من اكتساب المزيد من
المهارات والمعارف واالطالع على أفضل التجارب العالمية والمحلية ،كما
سيشتمل على عروض وبرامج سياحية للمواطنين والمقيمين وفعاليات
وأنشطة مختلفة.

29مارس 2 -ابريل 2015

التجارة واالستثمار

 5ابريل 15ديسمبر 2015

المعرض الدولي للتصميم والديكور
International Exhibition of design and
decoration

المعرض على مجموعة متميزة من الشركات المحلية والدولية التي تقوم
بعرض مجموعة كبيرة من المعروضات والخدمات التي يحتاجها المنزل
العصري الحديث  ,و متخصص في عرض وتسويق للمنتجات والخدمات
المتعلقة بكل ما يتطلب المنزل العصري المتكامل  ،يشارك فيه نخبة من
مصنعي و مقدمي الديكور والمفروشات و مكاتب التصميمات الداخلية

 29 - 26مايو 2015

المعرض السعودي الدولي الثاني لمستلزمات
األشخاص ذوي اإلعاقة (ضياء The Second )2
Saudi International Exhibition for
People with Disability

قطاع رعاية المعوقين وكبار السن على أحدث االبتكارات والبرامج
والتجهيزات والوسائل المساعدة ،التي تمكن األسر والعاملين في تلك
القطاعات من تسهيل األمور الحياتية لتلك الفئات ،ومن جهة أخرى فأن
المعرض يمثل قناة لتنشيط االستثمارات في ذلك القطاع ،فض ً
ال عن أنه
مصدر دعم لموارد جمعية األطفال المعوقين.

 28 - 26مايو 2015

معرض االثاث والصناعات الخشبية األول

مكان إقامة المعرض  /البلد
Country / Place of Events

المنظمون
Organizer

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
و المعارض

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://www.sttim.com.sa :

األوكرانية

وللمزيد من المعلومات و لالطالع يرجى مركز المعلومات او موقع
اإللكتروني لسفار ة أوكرانيا
مالحظات :وردت الى الغرفة من مجلس الغرف السعودية قائمة المعارض و
المؤتمرات الدولية المقرر تنظيمها في أوكرانيا خالل العام  2015في جمهورية
موقع اإلنترنتhttp://www.saudiarabia.mfa.gov.ua/en/ :
ukraien-sa/trade

مركز الرياض الدولي للمعارض
والمؤتمرات  -الرياض

مركز الرياض الدولي للمعارض
والمؤتمرات  -الرياض

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfo@alamatexpo.com :
موقع اإلنترنتhttp://decorexpo-sa.com/ar/Detailes. :
aspx?PageID=2011&MID=19

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfo@diaaexhibition.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.diaaexhibition.com :

معرض الصناعات الحديدية والمعدنية أكبر تجمع للشركات الرائدة بقطاع
الحديد والصل��ب والمعادن في منطقة الخليج ـ وه��و المعرض الذى وضع
الخليج والمملكة العربية السعودية تحت المجهر .حيث رسخ مكانته كمنصة
قوي��ة لمحترفي الصناعة ف��ي المنطقة فيحرص على حض��وره المصنعين
والموزعي��ن وصن��اع الق��رار والمقاولين ،الخ م��ن داخل الخلي��ج وخارجه .

 28 - 26مايو 2015

األردن  -قاعات زارا اكسبو  -فندق
حياة ريجنسي

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيnada@alwaked@jci.org.jo :
موقع اإلنترنتhttp://www.liveinstyle-jo.com/about.html :

دعوة للمقاولين السعوديين للمشاركة فى
الملتقى التركى العربي للمقاولين فى البناء و
التشييد  ,التصميم  ,الديكور  ,و المفروشات

رعاية وخدمات ومنتجات تتعلق بها وبطفلها إلى جانب استضافته
لطبيبات استشاريات وأخصائيات سعوديات لتقديم استشارات نفسية
لآلباء واألمهات عن كيفية فهم نفسية الطفل والتعامل معها

 29 - 26مايو 2015

أزمير  -تركيا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
مالحظات :يمكن التنسيق مع السيدة /نسرين شيخو على جوال رقم
00905337363090
البريد اإللكترونيasia@turamexpo.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.turabexpo.com :

لمعرض الدولي لألحجار والمزمع .
(& International National Stone
Products ( Turkey Stone Antalya

يحضر المعرض عدد من المهنيين واالستشاريين والمصممين
والمهندسين المعماريين والمقاولين ورجال األعمال ،وشركات اآلالت
والتقنيات الخاصة بالرخام ،وشركات بيع اآلالت لتقنيات معالجة الرخام،
وشركات تأجير ماكينات تصنيع الرخام ،وشركات معالجة المواد
االستهالكية للحجر الطبيعي ،وشركات منتجي مواد الرخام ،ومبيعات
الرخام والحجر الطبيعي والكتل الحجرية ،وشركات البناء ،والشركات
العقارية والمكاتب الفنية والهيئات.

 31 - 28مايو 2015

مركز المعارض بأنطاليا بجمهورية
تركيا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfo@pyramidsfair.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.pyramidsfair.com :

معرض الثروة الحيوانية و منتجات األلبان
واألسماك و الدواجن و الزراعة لعام 2015

-

 31 - 30مايو 2015

باكستان

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيcontact@mohe.gov.sa :
موقع اإلنترنتhttp://ieche.com.sa :

المؤتمر الدولي و المعرض العلمي و التقني
INFACON14

يعتبر المعرض من المعارض المهمة في تركيا بحيث يقدم احدث و اخر
صيحات الموضة في عالم المفروشات و االثاث و لتجار التجزئة مصممي
الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين ويضم المعرض أكثر من 200
من المصنعين وتجار الجملة والمصممين

 .31مايو  .4يونيو 2015

مدينة كييف بأوكرانيا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfacon14@gmail.com, ukrfa2007@yandex.ru :
موقع اإلنترنتhttp://infacon14.com.ua :

المعرض الدولي االول و الشامل للمقاوالت
2015

المعرض االول من نوعه في الشرق االوسط و الذي سيعقد في عدة دول
عربية و اجنبية في العام الحالي  /نخبة من شركات المقاوالت العربية و
الدولية ،وعدد كبير من المهندسين ذوي االختصاصات

 4 - 2يونيو 2015

العاصمة االردنية (عمان)

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيsales@ieome.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.ieomc.com :

منتدى االستثمار فى المدينة االقتصادية
«شراكات استراتيجية القتصاد تنافسي»

-

 4 - 3يونيو 2015

فندق الفيصلية  /الرياض

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيmhadlaq@kaec.net :

مؤتمر و معرض تشجيع االستثمار بتنزانيا

تركز على تطبيقات وتقنيات المدن الذكية وسياسات التحول نحو المدن
الذكية

 6 - 3يونيو 2015

تنزانيا  /دار السالم

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيregister@nvestmentpromotion.co.tz :
موقع اإلنترنتhttp://www.investmentpromotion.co.tz :

(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 السادس والستون  -فبراير  2015م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
اسم المعرض
Exhibition - Trade Fair - Conference

التصنيف
Trade Show Classifications

منتدى الجزائر االقتصادي

سيشكل هذا المنتدى فرصة لالطالع على مزايا االقتصاد الجزائري
ومواردة وقدرته الكبيرة وسيسلط الضوء على المشاريع والفرص
االستثمارية في مختلف القطاعات

المنتدى االقتصادي العربي – اليوناني الرابع
فى أثينا

مالحظات :في حالة رغبتكم المشاركة التواصل مع الغرفة العربية
اليونانية

تاريخ المعرض
Date of Event

مكان إقامة المعرض  /البلد
Country / Place of Events

 6 - 3يونيو 2015

العاصمة الجزائرية

 4 - 3يونيو 2015

اليونان  -أثينا

المنظمون
Organizer
وزارة الصناعة والمناجم في دولة الجزائر باالشتراك مع الغرفة التجارية
مالحظات :للمشاركة واالستفسار يمكنكم االتصال باألستاذ غاندي
الجردين مدير المشروع بمجموعة االقتصاد واالعمال في بيروت هاتف
966+ 50258 2984
البريد اإللكترونيghandi.jourdi@iktissad.com :

البريد اإللكترونيchamber@arabgreekchamber.gr :
موقع اإلنترنتhttp://www.arabhellenicchamber.gr :

توسيع وتطوير العالقات االقتصادية العربية األلمانية تعمل غرفة التجارة
والصناعة العربية األلمانية ويو ّفر الملتقى اإلطار المناسب إلقامة شبكة
تواصل بين رجال األعمال من الجانبين ،والتهيئة لعالقات تعاون ناجحة
بين رجال األعمال العرب واأللمان

 10 - 8يونيو 2015

فندق «ريتش كارلتون» في برلين

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيmalshiddi@csc.org.sa :
موقع اإلنترنتhttp://www.ghorfa.de/konferenzen_ar.html :

معرض جوردن فود 2015بمجال المواد
الغذائية في عمان  /األردن

تجار والمستوردين للمواد الغذائية والموالت والمراكز التجارية باإلضافة
لمصنعي ومنتجي الغذاء المحليين والنقابات والجمعيات القائمة على
خدمة قطاع المواد الغذائية.

 13 - 9يونيو 2015

معرض عمان الدولي للسيارات على
طريق المطار

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfo@gafjo.org :
موقع اإلنترنتhttp://www.jordanfood.net :

مؤتمر اتحاد الغرف العالمي التاسع

التجارة واالستثمار

 12 - 10يونيو 2015

غرفة التجارة والصناعة بتورينو
بإيطاليا و ذلك بالتعاون مع اتحاد
الغرف العالمى والذي يعمل تحت
مظلة الغرفة التجارية .

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://www.qcc.org.sa/www. :
.worldchamberscongress.org

 13 - 11يونيو 2015

إندونيسيا  -جزيرة بالى

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfo@qcc.org.sa :

الملتقى االقتصادي العربي األلماني الثامن
عشر برلين

دعوة للمشاركة ببرنامج INDONESIA -
MIDDLE EAST UPDATE (IMEU) 2015
وبمهرجان بالى الفني في اإلندونيسية

مشاركة ضخمة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والهيئة العليا
لتطوير مدينة الرياض (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض)
وهيئات تطوير بعض المدن وأمانات المناطق التي تم اعتماد مشاريع
معرض مشاريع النقل العام الرائدة في
النقل العام الجديدة بها ،وكذلك مشاركة واسعة من الشركات والتحالفات
المملكة العربية السعودية TRANS4 SAUDI
 30يونيو  3 -يوليو 2015
المحلية والدولية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وبناء مشاريع النقل
ARABIA
العام (المترو) داخل المدن ومشاريع (القطارات) بين المناطق وما يتبعها
من مرافق ومنشآت وخدمات والتي ستعرض خبراتها ومنتجاتها وأعمالها
وخدماتها في هذا التجمع الكبير والرائد.
دعوة الشركات و المؤسسات السعودية
لحضور المعرض التجاري الدولي الحادي
والخمسون( )51لزامبيا تحت شعار «االزدهار
من خالل اإلصالحات التجارية الروابط»

المملكة العربية السعودية

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfo@ramtan-expo.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.ramtan-expo.com :

 7 - 1يوليو 2015

زامبيا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
مالحظات :لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل من خالل :الهاتف:
 00260212651514موبايل00260966651514:
البريد اإللكترونيmarketing@zitf.org.zm :

معرض البناء التقني 2015

البناء

 4 - 2يوليو 2015

مركز المؤتمرات فى مدينة باساي
 -الهند

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://www.um360media.com/ibte/index.html :

معرض سالوليك فى نسخة الثمانين

مرفق معلومات و استمارة التسجيل الخاصة بالمعرض ( يوجد لدى مركز
المعلومات)

 13 - 5سبتمبر 2015

اليونان

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://www.um360media.com/ibte/index.html :

المعرض العالمي الرائد للمخابز والحلويات
والوجبات الخفيفة والوجبات الخفيفة (،معرض
إيبا  ) 2015في ألمانيا

رؤيا هامة عن سوق المخابز في المستقبل

 17 - 12سبتمبر 2015

ميونيخ ،ألمانيا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيcontact@ghm.de :
موقع اإلنترنتhttp://www.iba.de/en :

دعوة الشركات و المؤسسات السعودية
للحضور و المشاركة في المؤتمر االقتصادي
العالمي في دورته الخامسة «توفير الغذاء
للجميع»

الغذاء

 21 - 19نوفمبر 2015

مدينة مومباي  -الهند

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيcontact@ghm.de :
موقع اإلنترنتhttp://www.iba.de/en :

(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
الجيالتين الغذائي من روسيا بيضا
اسم الشركةMOGELIT :
الدولة :بيال روس
العنوانRepublic of Belarus, Mogilev, Chelyuskincev str., 84 ,212003 :
موقع اإلنترنتhttp://gelatin.by/en/contacts/info :
البريد اإللكترونيgelatin@tut.by :

تصدير المكسرات والشوكوال المحشية من تركيا
اسم الشركةBeslerkuruyemis :
الدولة :ركيا
العنوان :اسطنبول
موقع اإلنترنتhttp://www.beslerkuruyemis.com :
البريد اإللكترونيMohammadalali17@yahoo.com :

مشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة من المانيا
اسم الشركةTako-Granite GmbH & Co KG :
الدولة :المانيا
العنوانBitte klicken Sie auf ein Bild, zur Vergrösserun :
موقع اإلنترنتhttp://www.tako-granit.de/news :
البريد اإللكترونيsurendramenon@hotmail.com :

رشاشات للري من البرازيل
اسم الشركةMechanical Industry Araujo Ltda :
الدولة :البرازيل
العنوان,Av. Dílson de Oliveira, 207 - Alvorada :
موقع اإلنترنتhttp://www.aspersoresaraujo.com.br/contato :
البريد اإللكترونيcontaco@aspersoresaraujo.com.br :

آالت تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية من اليابان
اسم الشركةMatsubo Corporatio :
الدولة :اليابان
العنوانHead Office in Tokyo :
موقع اإلنترنتhttp://www.matsubo.co.jp :
البريد اإللكترونيMaekawa.takashi@kobelco-matsubo.com :
الهاتف0081354721731 :
الفاكس008154721730 :

تجارة االت زراعية  -ادوات ري

اسم الشركةNoorani industries Faisalabad :
الدولة :باكستان
العنوان :فيصل أباد
موقع اإلنترنتhttp://www.noorani.pk :
البريد اإللكترونيnoorani@fsd.comsats.net.pk :

مجوهرات من ذهب ومعادن ثمينة  -فضه  ،الماس من سرى لنكا Jewelry
Manufacturing/ Sri Lanka
اسم الشركةR K S Lanka (Pvt) Limited :
الدولةSri Lanka :
العنوانKatunayake, Sri Lanka :
موقع اإلنترنتhttp://rkslanka.com/contactus/#translate-en :
البريد اإللكترونيmarketing@rkslanka.com :
الهاتف0049112258667 :

صناعة شكوالتة  -تصدير
اسم الشركةSarvan Confectionery :
الدولة :تركيا
العن��وانSanayi Mahallesi Küsget Halıcılar Sitesi 160 Nolu Cad. No:13/C :
Gaziantep/TÜRKİYE
موقع اإلنترنتhttp://www.sarvansekerleme.com.tr :
البريد اإللكترونيoktay@sarvansekerleme.com.t :

المختبرات الهندسية في مجاالت التربة
اس��م الش��ركة Arab Center for Engineering Studies ACES :الش��ركة العربي��ة
للمختبرات و التربة
الدولة :المملكة العربية السعودية
العنوان :الرياض
موقع اإلنترنتhttp://www.aces-int.com :
البريد اإللكترونيacesriyadh-int@aces com :
الهاتف00966112372222 :
الفاكس0096112357434 :

إنتاج وتصنيع الكريستال األزرق الصناعي ألمانيا
اسم الشركةIMPEX HIGHTECH GMBH :
الدولة :ألمانيا
العنوانImpex HighTech GmbH, Hovesaatstr. 6, 48432 Rheine (Germany :
البريد اإللكترونيsales(at)impex-hightech.de :
الهاتف650-981/00495971 :

(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
بصريات و أدوات طبية من ألمانيا

أقمشة ومفروشات وديكورات داخلية من اليونان

اسم الشركةSüd Optik Schirmer GmbH :

اسم الشركةPETROXEILOS HOUSE STORE A.E.E.E :

الدولة :ألمانيا

الدولة :اليونان

العنوانD-87600 Kaufbeuren-Neugablonz Germany :

العنوانDRAPETSONA, 18648 PREFECTURE OF ATTICA :

البريد اإللكترونيinfo@sued-optik.de :

موقع اإلنترنت4082340-210 :

الهاتف0049834162570 :

البريد اإللكترونيpertroch@hol.gr :

الفاكس0049834161437 :

نظارات وإطارات وإكسسوار آتها من فرنسا

تصميم وتصنيع وإعادة تأهيل األدوات واآلالت وتركيبات صناعة الحديد فى
ايطاليا

اسم الشركةKELNET :

اسم الشركةIPP srl - PASTORELLI IMPIANTI :

الدولة :فرنسا

الدولة :إيطاليا

العنوانrue des Fabriques F-68470 FELLERING 4 :

العنوانv. Manzoni 25040 Berzo Inferiore :

موقع اإلنترنتhttp://www.kelnet-optic.com/page/Contact :

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

الهاتف0033389576977 :

البريد اإللكترونيimmobiliare.p.p@alice.it :

الفاكس0033389576479 :

تصدير أنابيب ومواسير حديدية المانيا

منتجات تنقية الماء ايطاليا

اسم الشركةDETLEF KLOCKOW MASCHINENBAU GMBH :

اسم الشركةComelt S.p.A :

الدولة :برلين  -المانيا

الدولة :ايطاليا

العنوانFlugplatzstr. 2 97437 Haßfurt :

العنوانVia Sondrio 4 – 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) – Italy :

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

البريد اإللكترونيcomelt@comelt.it :

البريد اإللكترونيmail: info@klockow.com :

الفاكس0039029244761 :

صناعة الحديد والسبك من فرنسا

رغبة الش��ركات األوكرانية المتخصصة بالتعاون مع الشركات السعودية فى
المجاالت :المعدات الزراعية  -ش��ركات البان -المعدات الكهربائية  -االبواب
الخشبية و أكسس وارها

العنوانZ.I. Carrefour de L'Europe - B.P. 90124 - 57602 FORBACH Cedex :

اسم الشركة :سفارة أوكرانيا

موقع اإلنترنتhttp://www.schaeffer.fr :

الدولة :أوكرانيا

البريد اإللكترونيschaeffer@schaeffer.fr :

العنوان :الرياض
...http://www.csc.org.sa/Arabic/BusinessCouncils/BusinessCouncilsList/ocr/Pages/Okr

اسم الشركةSCHAEFFER INDUSTRIE :
الدولة :فرنسا

زيت الزيتون من ايطاليا
اسم الشركة.Sicilsapori Soc. Coop. Agr :

عطور ومستحضرات تجميل من إسبانيا

الدولة :ايطاليا

اسم الشركةVICINANZA TRADING SL :

العنوانBiancavilla (CT) - Italy 95033 :

الدولة :إسبانيا

موقع اإلنترنتhttp://www.sicilsapori.net :

العنوان :بارسلونا)C/ Sant Ferran Nº 70 Cornellà de Llobregat (Barcelona

البريد اإللكترونيinfocom@sicilsapori.it :

موقع اإلنترنت :البريد اإللكترونيvicinanza@vicinanza.net :

الهاتف003995687938 :

الهاتف0034934753110 :
الفاكس0034933778810 :
(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
التقرير اإلحصائي السنوي لفرع وزارة الشؤون االجتماعية
بمنطقة القصيم

موضوع الكتاب :فكرة انشاء المجلس التنسيقي للجان الوطنية

موضوع الكتاب :التقرير اإلحصائي السنوي 1435هـ

المصدر :مجلس الغرف السعودية

المصدر :وزارة الشؤون االجتماعية

الدولة :المملكة العربية السعودية

الدولة :المملكة العربية السعودية

سنة النشر2015 :

اللجان الوطنية

سنة النشر1435 :هـ

احصاءات الواردات Import Statistics

Philippines Business Report Voulme25 No.09

موضوع الكتاب :التجارة الخارجية

موضوع الكتابPhilippine Economic Zone Authority ( :

المصدر :مصلحة احصاءات العامة و المعلومات

PEZA ) new investment

الدولة :المملكة العربية السعودية

المصدر) Development and Trade Industry in Philippine ( Dti :

سنة النشر1435-1434 :هـ

الدولةPhilippine :
سنة النشر2014 :

اللجان الوطنية
موضوع الكتاب :اهداف اللجان الوطنية

مفتاحك نحو الوظيفة

المصدر :مجلس الغرف السعودية

موضوع الكتاب :دليل لطالب الوظيفة

الدولة :المملكة العربية السعودية

المصدر :ادارة التدريب و تنمية الموارد البشرية بغرفة القصيم

سنة النشر2015 :

الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2015 :

 natureمجلة العالمية للعلوم
موضوع الكتاب :طموح القيادة

بشر Basharr - English Version

المصدر :مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية

موضوع الكتابHuman Trafficking :

الدولة :المملكة العربية السعودية

المصدرSaudi Human Rights Commission :

سنة النشر1436 :هـ

الدولةKingdom of Saudi Arabia :
سنة النشر2015/1 :

(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.

