71
يوليو  2015م
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مكتبـة مركـز المعــلومـات

المناقصـــات والمزايدات
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية

التصفيات والتخفيضات

المعارض المحلية
والدولية

التخفيضات
اسم المنشأة

نسبة التخفيض

النوع

مدتها

شركة مفروشات المطلق

10%

الى

30%

04/06/2015

حتى

16/07/2015

42

تجارة االثاث

شركة درعه للتجارة

10%

الى

50%

02/06/2015

حتى

16/07/2015

45

عطورات اكسسوارات ادوات تجميل

مؤسسة نجمة القاسمية التجارية

30%

الى

50%

25/05/2015

حتى

09/07/2015

45

مالبس نسائية

مؤسسة روعة المها للبصريات

25%

الى

50%

28/05/2015

حتى

12/07/2015

45

نظارات طبية شمسية

مؤسسة بيت االمارات للتجارة

10%

الى

50%

01/06/2015

حتى

16/07/2015

45

اثاث منزلي

شركة الدخيل للعود

20%

الى

50%

01/06/2015

حتى

16/07/2015

45

تجارة العطورات والعود والبخور

مؤسسة وادي النحل التجارية

10%

الى

30/05/2015

حتى

14/07/2015

45

بخور وعطورات وزيوت الشعر

شركة الماجد للعود

50%

الى

50%

01/06/2015

حتى

16/07/2015

45

تجارة العطورات والعود والبخور

مفروشات سليمان عبدالعزيز الحجاب

20%

الى

50%

18/06/2015

حتى

16/07/2015

30

مفروشات و سجاد

مفروشات بورصة للتجارة

20%

الى

50%

12/06/2015

حتى

26/07/2015

45

مفروشات و سجاد

شركة مفروشات المطلق

15%

الى

50%

04/06/2015

حتى

16/07/2015

42

تجارة االثاث

شركة الزمان التجارية

25%

الى

50%

06/06/2015

حتى

21/07/2015

45

عطورات شرقية

مؤسسة نخبة العود للتجارة

50%

الى

35%

18/06/2015

حتى

16/07/2015

30

تجارة العطورات والعود والبخور

مؤسسة خالد عبدالقادر دقل التجارية

15%

الى

50%

18/06/2015

حتى

16/07/2015

30

احذية شنط جلديات

مركز منبع طيبة التجارية

50%

الى

40%

12/06/2015

حتى

21/07/2015

45

تجارة العود والعطورات الشرقية والعسل

مؤسسة زرف التجارية

20%

الى

50%

12/06/2015

حتى

11/07/2015

30

اثاث منزلي

مؤسسة باقات التجارية

25%

الى

70%

18/06/2015

حتى

31/07/2015

45

عطور ومستحضرات جسم

مؤسسة محمد سليمان الفائز لبيع الساعات

40%

الى

50%

27/06/2015

حتى

10/08/2015

45

ساعات اقالم

مؤسسة دار الشيراز التجارية

20%

الى

50%

25/06/2015

حتى

16/07/2015

22

مفروشات

فرع شركة بيت االباء للسيراميك والرخام المحدودة

20%

الى

25%

26/06/2015

حتى

10/08/2015

45

سراميك ادوات صحية

شركة ركن السرير للتجارة

20%

الى

50%

18/06/2015

حتى

16/07/2015

30

مراتب كراسي مساج

فرع شركة مرجان السعودية

20%

الى

50%

21/06/2015

حتى

16/07/2015

25

مالبس جاهزة

شركة مشكاتي للتجارة

10%

الى

40%

03/07/2015

حتى

16/07/2015

14

انارة وكهرباء

شركة مركز العدسات الجديدة

25%

الى

50%

02/07/2015

حتى

15/08/2015

45

نظارات طبية شمسية

الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية

50%

الى

50%

30/06/2015

حتى

24/07/2015

25

تجارة العطورات والعود والبخور

شركة العويس للوكاالت التجارية

20%

الى

40%

02/07/2015

حتى

15/08/2015

45

مفروشات واثاث منزلي

صيدلية وجدان عبداهلل النهدي البشرية

10%

الى

50%

04/07/2015

حتى

25/07/2015

22

مستحضرات طبية

صيدلية عبدالرحمن عبداهلل النهدي البشرية

10%

الى

50%

04/07/2015

حتى

25/07/2015

22

مستحضرات طبية

الشركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة

10%

الى

75%

21/07/2015

حتى

03/09/2015

45

مالبس جاهزة احذية واكسسوارات

شركة مغربي للبصريات المحدودة

30%

الى

50%

07/07/2015

حتى

20/08/2015

45

نظارات طبية شمسية
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المناقصات الحكومية
درء أخطار السيول وتصريف مياه األمطار في حي
السليمانية وجزء من طريق الملك فيصل رقم
المشروع 4/00/08/0602/001/008/019 

مشروع تأسيس شبكات حاسب آلي وكاميرات لعدد
من فروع الجوازات بمناطق الرياض والقصيم
والشرقية

عملية ترميم مسجد غضيا الزهيرة بمحافظة
النبهانية

مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة
بمحافظات منطقة القصيم

جهة المناقصة :بلدية البدائع
قيمة النسخة3000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/11 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/12 :هـ

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ( فرع القصيم )
قيمة النسخة500:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/13 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/9/14 :هـ

عملية صيانة ونظافة وتشغيل مركز الدعوة واإلرشاد
بمحافظة البكيرية
جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ( فرع القصيم )
قيمة النسخة1000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/13 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/9/14 :هـ

تمديد األعمال المتبقية لمشروع الطرق الثانوية
بمنطقة القصيم (المجموعة الرابعة)
جهة المناقصة :وزارة النقل (اإلدارة العامة للمناقصات
والعقود)
قيمة النسخة10000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/13 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/14 :هـ

تمديد موعد منافسة فتح الطرق الهيكلية (مرحلة
ثانية)
جهة المناقصة :بلدية البدائع
قيمة النسخة10000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/12 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/9/13 :هـ

تمديد موعد منافسة إنشاء أسواق ومسالخ بمحافظة
البدائع والقرى التابعة لها

جهة المناقصة :بلدية البدائع
قيمة النسخة15000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/12 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/9/13 :هـ

عملية صيانة ونظافة وتشغيل جامع ومركز الدعوة
وملحقاته بمنطقة القصيم
جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ( فرع القصيم )
قيمة النسخة2000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/13 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/9/14 :هـ

جهة المناقصة :المديرية العامة للجوازات
قيمة النسخة2000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/11 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/12 :هـ

جهة المناقصة :مياه القصيم
قيمة النسخة4000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/13 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/14 :هـ

مشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظة البكيرية
جهة المناقصة :مياه القصيم
قيمة النسخة2000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/12 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/13 :هـ

مشروع إنشاء شبكات مياه متفرقة بمحافظتي البدائع
و رياض الخبراء
جهة المناقصة :مياه القصيم
قيمة النسخة2000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/12 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/13 :هـ

مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة
بمحافظات منطقة القصيم
جهة المناقصة :مياه القصيم
قيمة النسخة4000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/13 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/14 :هـ

مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمحافظة عنيزة (
مرحلة خامسة)
جهة المناقصة :مياه القصيم
قيمة النسخة5000:
آخر موعد لتقديم العطاءات18/10/1436 :
موعد فتح المظاريف1436/10/19 :

 1مشروع إنشاء كلية العلوم مشروع إنشاء كلية
العلوم البدائع  2كلية العلوم واآلداب للطالبات
بمحافظة عقلة الصقور
جهة المناقصة :جامعة القصيم
قيمة النسخة50000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/18 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/19 :هـ
20/36/37

مشروع إنشاء خط ناقل وشبكات صرف صحي
بمحافظة الرس
جهة المناقصة :مياه القصيم
قيمة النسخة5000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/19 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/20 :هـ

صيانة شبكة الحاسب

جهة المناقصة :بلدية األسياح
قيمة النسخة1500:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/25 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/26 :هـ

سفلة و أرصفة و أناره

جهة المناقصة :بلدية األسياح
قيمة النسخة5000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/25 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/26 :هـ

تمديد موعد منافسة صيانة ونظافة وتشغيل مدينة
الملك عبداهلل الرياضية بالقصيم
جهة المناقصة :الرئاسة العامة لرعاية الشباب
قيمة النسخة2000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/14 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/9/15 :هـ

مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي الثالثة
بمحافظة الرس
جهة المناقصة :مياه القصيم
قيمة النسخة20000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/19 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/20 :هـ

 مشروع إنشاء محطات تنقية مصغرة بمنطقة
القصيم  -مرحلة ثانية
جهة المناقصة :مياه القصيم
قيمة النسخة5000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/12 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/13 :هـ

 إنشاء شبكات مياه بمحافظة البكيرية

جهة المناقصة :مياه القصيم
قيمة النسخة2000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/10/12 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/10/13 :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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المنافسات االستثمارية
تأجير محل قائم رقم ( ) 2 نشاط مقصف بالمنطقة
المركزية  /الموقع عين بن فهيد

تأجير محالت تجارية قائمة بالمجموعة رقم ( 1الى
 25فى عين بن فهيد)

تأجير محل قائم (  ) 7نشاط تمور و شعبيات بالمنطقة
المركزية ( عين بن فهيد)

معلومات حول المزايدة :فعلى الراغبين الدخول فى
المزايدات مراجعة ادارة األراضي  -قسم االستثمارات
ببلدية محافظة األسياح و لالستفسار االتصال على (
0163453000تحويلة)285

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة500:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة500:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

تأجير محالت تجارية قائمة بالمجموعة رقم  40الى
 44فى عين بن فهيد)
جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة1000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

تأجير محل قائم (  ) 8نشاط تمور و شعبيات بالمنطقة
المركزية ( عين بن فهيد)

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة500:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

تأجير محل قائم (  ) 9نشاط تمور و شعبيات بالمنطقة
المركزية ( عين بن فهيد)

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة500:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

تأجير محل قائم (  ) 6نشاط تمور و شعبيات بالمنطقة
المركزية ( عين بن فهيد)

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة500:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة1000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

تأجير محل قائم رقم ( ) 3 نشاط مقصف بالمنطقة
المركزية  /الموقع عين بن فهيد

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة500:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

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

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة500:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/9/18 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/9/19 :هـ

تأجير موقع صراف ألي سيار  -ضيدة

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة1000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

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

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة1000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

تأجير موقع صراف ألي سيار  -عين بن فهيد  -مقابل
مركز الشرطة
جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة1000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

تأجير مواقع لوحات اعالنية (موبي) عدد ( )50األسياح
طريق الملك عبدالعزيز و طريق الملك فهد
جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة1000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

أرض فضاءال نشاء و تشغيل محالت تجارية  -بالبرود
على القطعة رقم 309

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة1000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/4 :هـ
موعد فتح العطاءات143/11/5 :هـ

تأجير موقع صراف ألي سيار  -خصيبة  /طريق الملك
عبدالعزيز

جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة1000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/11/9 :هـ

تأجير موقع صراف ألي سيار  -التنومة  /طريق الملك
عبدالعزيز
جهة المزايدة :بلدية محافظة األسياح
رقم المزايدة0 :
قيمة النسخة1000:
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/8 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/11/9 :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.

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع  -العدد الحادي والسبعون  -يوليو  2015م

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

التصنيف
Trade Show Classifications

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 SAUDI TRANS4
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”

تاريخ المعرض
Date of Event

 30يونيو  3 -يوليو 2015

التجارة واالستثمار

 7 - 1يوليو 2015

يوفر تخفيضات على المالبس ،والمجوهرات ،ومنتجات الصحة والجمال،
والعطور ،واألغذية ،واألجهزة المنزلية ،واإللكترونيات ،واأللعاب
ومستلزمات األطفال ،والسيارات ،والهدايا التذكارية الخاصة باألعياد
والمقتنيات أجنحة لكل منتج ،تشمل المالبس واإلكسسوارات واألغذية،
باإلضافة إلى مجلس كبير على الطراز العربي .ويُعد سوق رمضان الليلي
فعالية عائلية بامتياز مع ما يو ّفره من مساحة واسعة مصممة خصيصاً
للصغار تُتيح لألطفال قضاء وقتاً ممتعاً في منطقة األلعاب الكبيرة التي
تشمل الرسم على الوجه ،وارتداء مالبس األمراء واألميرات ّ
التنكرية،
وعروض ألزياء األطفال ،والفنون والحرف اليدوية ،والقلعة النطاطة،
ومسرح وسنيما األطفال ،وركن التصوير مع الشخصيات الكرتونية
الشهيرة!

 11 - 2يوليو 2015

معرض البناء التقني 2015

سوق رمضان الليلي فى مركز دبي التجاري
العالمي

مكان إقامة المعرض  /البلد
Country / Place of Events

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
و المعارض

زامبيا

مركز دبي التجاري العالمي
االمارات العربية المتحدة

المنظمون
Organizer

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

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

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfo@dwtc.com :
موقع اإلنترنت/2015/Pages/events/ar/com.dwtc.www//:http :
VYfdFLf9nIU.#aspx.Market-Night-Ramadan

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.

 4 - 2يوليو 2015

الهند
بمركز المؤتمرات فى مدينة باساي

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhtml.index/ibte/com.um360media.www//:http :

القمة الثالثة لصناعة المنشأت الصغيرة
ومتوسط الحجم

التجارة واالستثمار

 4 - 3يوليو 2015

الهند  -مدينة مومباي

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيmohan.roy@ilfsindia.com :

معرض الرعاية الصحية المحلية في سريالنكا

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

 5 - 3يوليو 2015

سريالنكا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيecon@lankaemb-riyadh.org :

معرض السيارات  2015فى االردن Amman
International Motor Show

لآلالت والمعدات الكهروميكانيكي  2015 JIMEXحيث ينظم المعرض
بالتعاون مع نقابة المهندسين األردنيين وبدعم غرفة التجارة والصناعة
العربية واأللمانية ووزارة الصناعة في الهند حيث يضم القطاعات
الرئيسية وهي “ اآلالت الصناعية واإلنشائية – الكهرباء واألثمة -الطاقة
والطاقة المتجددة – تقنيات الطاقة الشمسية وتكنولوجيا المياه –
التدفئة والتكييف والتبريد – العدد واللوازم الصناعية

 10 - 8يوليو 2015

األردن  -معرض عمان الدولي
للسيارات عمان طريق المطار

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيaims@aimsjordan.com.jo :
موقع اإلنترنتjo.com.aimsjordan.www//:http :

المؤتمر التجاري و االستثماري السنوي ( بناء
الجسور و ربط العالم بجمهورية ترينيداد
وتوباغو )

فرص استثمارية

 11 - 8يوليو 2015

ماكويا  -بجمهورية ترينيداد

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتexhibitors/com.tt-tiic.www//:http :

معرض سألونك في نسخة الثمانين

فرص استثمارية

 13 - 5سبتمبر 2015

اليونان

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

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 اإلنترنتen/de.iba.www//:http :

المعرض الصيني الدولي للسيارات ()CIAPE

تجارة السيارات

 22 - 19سبتمبر 2015

جمهورية الصين الشعبية
مدينة شنغهاي

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتcom.japechina.en//:http :

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 الحادي والسبعون  -يوليو  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.

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع  -العدد الحادي والسبعون  -يوليو  2015م

الفرص التجارية االستثمارية
Vefa Ilac Pharmaceuticals

اسم الشركة,Mermerciler San. Sit. 2. Cadde No.3 :
الدولة :تركيا
العنوانISTANBUL \ Mermerciler San. Sit. 2. Cadde No.3, Beylıkdüzü :
موقع اإلنترنتtr.com.vefailac.www//:http :
البريد اإللكترونيınfo@vefaılac.com.tr akgunarda@vefailac.com.tr :

آالت تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية

اسم الشركةMatsubo corporation :
الدولة :اليابان
العنوان0001-Tokyo 105 ,Toranomon, Minato-ku ,21-8-Mori Bldg. (4F) 3 33 :
Japan
موقع اإلنترنتenglish/english/jp.co.matsubo.www//:http :
البريد اإللكترونيMaekawa.takashi@kobelco-matsubo.com :

الجيالتين الغذائي من روسيا بيضا

اسم الشركةMOGELIT :
الدولة :بيال روس
العنوانstr., 84 Republic of Belarus, Mogilev, Chelyuskincev ,212003 :
موقع اإلنترنتinfo/contacts/en/by.gelatin//:http :
البريد اإللكترونيgelatin@tut.by :

تصدير المكسرات والشوكوال المحشية من تركيا

اسم الشركةBeslerkuruyemis :
الدولة :تركيا
العنوان :اسطنبول
موقع اإلنترنتcom.beslerkuruyemis.www//:http :
البريد اإللكترونيMohammadalali17@yahoo.com :

مشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة من المانيا

اسم الشركةCo KG & Tako-Granite GmbH :
الدولة :المانيا
العنوانBitte klicken Sie auf ein Bild, zur Vergrösserun :
موقع اإلنترنت/news/de.granit-tako.www//:http :
البريد اإللكترونيcom.hotmail@surendramenon :

مرشات للري من البرازيل

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

آالت تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية من اليابان

اسم الشركةMatsubo Corporation :
الدولة :اليابان
العنوانHead Office in Tokyo :
موقع اإلنترنتjp.co.matsubo.www//:http :
البريد اإللكترونيMaekawa.takashi@kobelco-matsubo.com :
الهاتف0081354721731 :
الفاكس008154721730 :

تجارة االت زراعية  -ادوات ري

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

مجوهرات من ذهب ومعادن ثمينة  -فضه  ،الماس من سريالنكا Jewelry
Manufacturing/ Sri Lanka

اسم الشركةR K S Lanka (Pvt) Limited :
الدولةSri Lanka :
العنوانKatunayake, Sri Lanka :
موقع اإلنترنتen-translate#/contactus/com.rkslanka//:http :
البريد اإللكترونيmarketing@rkslanka.com :
الهاتف0049112258667 :

صناعة شيكوالته  -تصدير

اسم الشركةSarvan Confectionery :
الدولة :تركيا
العنوانCad. No:13/C Sanayi Mahallesi Küsget Halıcılar Sitesi 160 Nolu :
Gaziantep/TÜRKİYE
موقع اإلنترنتtr.com.sarvansekerleme.www//:http :
البريد اإللكترونيoktay@sarvansekerleme.com.t :

المختبرات الهندسية في مجاالت التربة

اسم الشركة Arab Center for Engineering Studies ACES :الشركة العربية
للمختبرات و التربة
الدولة :المملكة العربية السعودية
العنوان :الرياض
موقع اإلنترنتcom.int-aces.www//:http :
البريد اإللكترونيacesriyadh-int@aces com :
الهاتف00966112372222 :
الفاكس0096112357434 :

(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 الحادي والسبعون  -يوليو  2015م

جديد مكتبة مركز المعلومات
SINGAPORE EXPORTERS SE2015
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدر.Singapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
SINGAPORE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدر.Singapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
.Singapre Arechitecture -Real Estate -Construction -Design
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدر.Singapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
Middle East Connection Singapore - MEC 2015
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدر.Singapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
اإلصالح
موضوع الكتاب :حاضر زاهر لمستقبل مشرق
المصدر :المديرية العامة للسجون
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ
التقرير اإلحصائي 1435هـ Statistical Report 36
موضوع الكتاب :التقرير اإلحصائي
المصدر :المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :
التقرير اإلحصائي السنوي لفرع وزارة الشؤون االجتماعية بمنطقة القصيم
موضوع الكتاب :التقرير اإلحصائي السنوي 1435هـ
المصدر :وزارة الشؤون االجتماعية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :هـ

Philippines Business Report Voulme25 No.09
موضوع الكتابPhilippine Economic Zone Authority ( PEZA ) new :
investment
المصدر) Development and Trade Industry in Philippine ( Dti :
الدولةPhilippine :
سنة النشر2014 :
مفتاحك نحو الوظيفة
موضوع الكتاب :دليل لطالب الوظيفة
المصدر :ادارة التدريب و تنمية الموارد البشرية بغرفة القصيم
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2015 :
بشر Basharr - English Version
موضوع الكتابHuman Trafficking :
المصدرSaudi Human Rights Commission :
الدولةKingdom of Saudi Arabia :
سنة النشر2015/1 :
اللجان الوطنية
موضوع الكتاب :فكرة انشاء المجلس التنسيقى للجان الوطنية
المصدر :مجلس الغرف السعودية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2015 :
احصاءات الواردات Import Statistics
موضوع الكتاب :التجارة الخارجية
المصدر :مصلحة احصاءات العامة و المعلومات
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435-1434 :هـ
Natureمجلة العالمية للعلوم
موضوع الكتاب :طموح القيادة
المصدر :مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :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.

