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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

مؤسسة مروان علي باوزير للتجارة

30%

الى

50%

05/08/2015

حتى

18/09/2015

45

مالبس جاهزة

عبدالعزيز ابراهيم الجماز للمالبس النسائية

30%

الى

70%

05/08/2015

حتى

09/09/2015

35

مالبس نسائية

مؤسسة عبدالعزيز عبداهلل اليوسف التجارية

30%

الى

70%

05/08/2015

حتى

18/09/2015

45

مالبس جاهزة

مؤسسة مختارات الجوارب للمالبس

30%

الى

70%

09/08/2015

حتى

07/09/2015

30

مالبس جاهزة وجوارب

شركة دلتا لألزياء العالمية المحدودة

20%

الى

70%

16/08/2015

حتى

14/09/2015

30

مالبس جاهزة

مؤسسة المتجر الوطني للتجارة

15%

الى

60%

13/08/2015

حتى

30/09/2015

45

مالبس واحذية رياضية

شركة امتياز العربية المحدودة

25%

الى

70%

14/08/2015

حتى

13/09/2015

30

مالبس جاهزة

شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم وشركاه للتجارة 20%

الى

75%

14/08/2015

حتى

13/09/2015

30

مالبس جاهزة

مؤسسة محمد عبداهلل الموسى التجارية

20%

الى

50%

16/08/2015

حتى

29/09/2015

45

مالبس جاهزة أحذية شنط

شركة محالت عبدالصمد القرشي للعود والعنبر

25%

الى

40%

01/09/2015

حتى

15/10/2015

45

عطور شرقية دهن عود

مؤسسة نفيسه جمل الليل الكاف التجارية

15%

الى

50%

30/08/2015

حتى

13/10/2015

45

مالبس نسائية

شركة يمم للتجارة

10%

الى

50%

20/08/2015

حتى

03/10/2015

45

مالبس نسائية

مؤسسة خالد عبدالقادر دقل التجارية

15%

الى

50%

25/08/2015

حتى

22/09/2015

30

احذية شنط جلديات

مفروشات سليمان عبدالعزيز الحجاب

20%

الى

50%

23/08/2015

حتى

21/09/2015

30

سجاد وموكيت

شركة دار الكامل للتجارة

20%

الى

50%

20/08/2015

حتى

03/10/2015

45

مالبس جاهزة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

30%

الى

50%

08/09/2015

حتى

22/09/2015

15

مالبس جاهزة

مركز االمير فيصل بن مساعد آل سعود

20%

الى

50%

22/08/2015

حتى

05/10/2015

45

مالبس جاهزة

شركة السريع التجارية لألرضيات والمفروشات

10%

الى

89%

30/08/2015

حتى

15/09/2015

17

اثاث وارضيات

فرع مؤسسة خطوات االحذية التجارية

15%

الى

50%

30/08/2015

حتى

13/10/2015

45

احذية شنط

مؤسسة طريق الطفل التجارية

30%

الى

70%

30/08/2015

حتى

28/09/2015

30

مالبس جاهزة

شركة الرويس المتحدة للتجارة

20%

الى

50%

02/09/2015

حتى

11/10/2015

40

احذية وشنط

مؤسسة ليليان للتجارة

50%

الى

50%

30/08/2015

حتى

28/09/2015

30

مالبس جاهزة

الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية

50%

الى

50%

09/09/2015

حتى

29/09/2015

20

تجارة العود والبخور

صيدليه وجدان عبداهلل النهدي البشرية

10%

الى

47%

08/09/2015

حتى

28/09/2015

21

مستحضرات تجميل

صيدلية عبدالرحمن عبداهلل النهدي لألدوية البشرية 10%

47%

08/09/2015

28/09/2015

21

مستحضرات تجميل

10%

47%

08/09/2015

28/09/2015

21

مستحضرات تجميل

صيدلية عبق السعودية
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المناقصات الحكومية
احالل الش��يلرات المركزية ووحدات التكييف الخاصة

استئجار س��يارات متنوعة بدون س��ائق وبدون وقود

الصيانة والنظافة والتش��غيل غير الطبي لمستشفى

بالمنطقة السكنية بمستشفى الملك فهد التخصصي

لخدمات بلدية البدائع

المل��ك فه��د ببري��دة والمرك��ز الطب��ي التخصصي

ببريدة

جهة المناقصة :بلدية البدائع

بالمستش��فى ومركز األمير س��لطان لط��ب وجراحة

جهة المناقصة :صحة القصيم

قيمة النسخة 1000 :ريال

القلب بالقصيم وصيانة األجه��زة والمعدات الطبية

قيمة النسخة 2000 :ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/22 :هـ

لمستش��فى المل��ك فه��د ببري��دة والمرك��ز الطبي

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/17 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/11/23 :هـ

التخصصي بالمستشفى بمنطقة القصيم
جهة المناقصة :صحة القصيم

موعد فتح المظاريف1436/11/17 :هـ
ا :تمديد موعد منافس��ة مشروع إنش��اء كلية العلوم

قيمة النسخة 6000 :ريال

تأجي��ل موعد منافس��ة مش��روع تنفيذ خ��زان مياه

واآلداب للطالب��ات بمحافظ��ة البدائ��ع ب :تمدي��د

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/26 :هـ

استراتيجي وملحقاته ش��رق مدينة بريدة رقم – 8 -

موعد مش��روع إنش��اء كلية العلوم واآلداب للطالبات

موعد فتح المظاريف1436/11/26 :هـ

مرحلة أولى

بمحافظة عقلة الصقور

جهة المناقصة :مديرية المياه بمنطقه القصيم

جهة المناقصة :جامعة القصيم

مش��روع ترحي��ل خدم��ات المي��اه والص��رف الصحي

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/12/22 :هـ

قيمة النسخة 50000 :ريال

المتعارضة تنفيذ بعض الطرق بمدينة بريدة

موعد فتح المظاريف1436/12/23 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/23 :هـ

جهة المناقصة :مديرية المياه بمنطقه القصيم

موعد فتح المظاريف1436/11/24 :هـ

قيمة النسخة 2000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/29 :هـ

تأمين س��يارات الخدم��ات ل��زوم المديري��ة العامة

موعد فتح المظاريف1436/12/1 :هـ

للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

استئجار س��يارات متنوعة بدون س��ائق وبدون وقود

جهة المناقصة :صحة القصيم

لخدمات بلدية البدائع

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/16 :هـ

جهة المناقصة :بلدية البدائع

الصيانة والنظافة والتش��غيل الغي��ر طبي والصيانة

موعد فتح المظاريف1436/11/16 :هـ

قيمة النسخة 1000 :ريال

الطبية لمستش��فى المذنب الع��ام والمراكز الصحية

آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/11/22 :هـ

التابعة لها

موعد فتح المظاريف1436/11/23 :هـ

جهة المناقصة :صحة القصيم

إنش��اء مس��تودع في كل م��ن مستش��فيات ( قصباء

قيمة النسخة 3000 :ريال

ورياض الخبراء وضريه )
جهة المناقصة :صحة القصيم

صيان��ة المزروعات والمس��طحات الخضراء وش��بكات

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/29 :هـ

قيمة النسخة 1000 :ريال

الري بلدية البدائع

موعد فتح المظاريف1436/11/29 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/22 :هـ

جهة المناقصة :بلدية البدائع

موعد فتح المظاريف1436/11/22 :هـ

قيمة النسخة 1000 :ريال

تأجيل موعد منافس��ة مشروع توسعة محطة معالجة

آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/11/22 :هـ

الصرف الصحي الثالثة بمحافظة الرس

موعد فتح المظاريف 1436/11/23 :هـ

جهة المناقصة :مديرية المياه بمنطقه القصيم

صيان��ة المزروعات والمس��طحات الخضراء وش��بكات

قيمة النسخة 2000 :ريال

الري
جهة المناقصة :بلدية البدائع

الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي لمستشفيي

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/16 :هـ

قيمة النسخة 1000 :ريال

قبة العام وقصيباء العام و( )135مركز صحي ومبنى

موعد فتح المظاريف1436/11/17 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/22 :هـ

المديريةومرافق أخرى بمنطقة القصيم

موعد فتح المظاريف1436/11/23 :هـ

جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة 4000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/24 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/11/24 :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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المناقصات الحكومية
توري��د المياه الصالحة للش��رب للمبان��ي التعليمية

توري��د المياه الصالحة للش��رب للمبان��ي التعليمية

تشغيل مسلخ البلدية

لمحافظة عيون الجواء وقصيباء واألسياح والشماسية

بشمال بريدة(المجموعة الثانية)

جهة المزايدة :بلدية محافظه المذنب

(المجموعةالسابعة )

جهة المناقصة :تعليم القصيم

قيمة النسخة1000 :

جهة المناقصة :تعليم القصيم

قيمة النسخة 500 :ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/25 :هـ

قيمة النسخة 500 :ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري1436/12/23 :هـ

موعد فتح العطاءات1436/11/26 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/12/24 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/12/24 :هـ
نقليات بضائع جنوب المذنب

موعد فتح المظاريف1436/12/25 :هـ
توري��د المياه الصالحة للش��رب للمبان��ي التعليمية

جهة المزايدة :بلدية محافظه المذنب

توري��د المياه الصالحة للش��رب للمبان��ي التعليمية

بشمال بريدة( المجموعة األولى )

قيمة النسخة 1000 :ريال

لمحافظة عقلة الصقور والفوارة (المجموعة السادسة)

جهة المناقصة :تعليم القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/25 :هـ

جهة المناقصة :تعليم القصيم

قيمة النسخة 500 :ريال

موعد فتح العطاءات1436/11/26 :هـ

قيمة النسخة 500 :ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/12/23 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/12/24 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/12/24 :هـ

مشتل شمال المذنب
جهة المزايدة :بلدية محافظه المذنب

موعد فتح المظاريف1436/12/25 :هـ
تأجيل موعد منافس��ة مش��روع تنفيذ توسعة محطة

قيمة النسخة 1000 :ريال

توري��د المياه الصالحة للش��رب للمبان��ي التعليمية

تنقية المياه السابعة بمدينة بريدة (مرحلة أولى)

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/25 :هـ

لمحافظ��ة ري��اض الخب��راء والبدائ��ع والنبهاني��ة

جهة المناقصة :مديرية المياه بمنطقه القصيم

موعد فتح العطاءات1436/11/26 :هـ

(المجموعة الخامسة)

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/12/22 :هـ

جهة المناقصة :تعليم القصيم

موعد فتح المظاريف1436/12/23 :هـ

صراف سيار شمال المذنب
جهة المزايدة :بلدية محافظه المذنب

قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/12/24 :هـ

مشتل جنوب المذنب

قيمة النسخة 1000 :ريال

موعد فتح المظاريف1436/12/25 :هـ

جهة المزايدة :بلدية محافظه المذنب

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/25 :هـ

قيمة النسخة 1000 :ريال

موعد فتح العطاءات1436/11/26 :هـ

توري��د المياه الصالحة للش��رب للمبان��ي التعليمية

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/25 :هـ

بجنوب بريدة ( المجموعة الرابعة )

موعد فتح العطاءات1436/11/26 :هـ

جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال

قاعة أفراح

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/12/23 :هـ

جهة المزايدة :بلدية محافظه المذنب

موعد فتح المظاريف1436/12/24 :هـ

قيمة النسخة 1000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/11/25 :هـ

توري��د المياه الصالحة للش��رب للمبان��ي التعليمية

موعد فتح العطاءات1436/11/26 :هـ

بجنوب بريدة (المجموعة الثالثة )
جهة المناقصة :تعليم القصيم
قيمة النسخة 500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/12/23 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/12/24 :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 -
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

قائمة المعارض التي ستقام في جمهورية
أوكرانيا خالل العام 2015

التجارة واالستثمار

 5ابريل  15 -ديسمبر

أوكرانيا

الجهة المنظمة :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 في
جمهورية أوكرانيا .

معرض إكسبو ميالنو 2015

التعليم وتحفيز النقاش حول مواضيع إنتاج الغذاء ،واالستدامة ،والصحة،
والطاقة ستقدم مجموعة من المؤسسات المشاركة عدداً من العروض
واالجتماعات والمعارض والنشاطات للمساعدة في استنهاض المبادرات

 1مايو  31اكتوبر

إيطاليا  -ميالنو

مالحظات :لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل من خالل:
موقع اإلنترنتhttp://www.unido.it :

معرض لقاءات

التجارة واالستثمار

 30اغسطس  2سبتمبر

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://ricec.com.sa :
VYfdFLf9nIU.#aspx.Market-Night-Ramadan

منتدى التواصل االقتصادي األردني الخليجي

هدف المنتدى الى رفع مستوى التعاون األردني الخليجي واالرتقاء
بالعالقات االقتصادية األردنية الخليجية  -منصة للقاء أصحاب األعمال
وإقامة عالقات تجارية مع نظرائهم

 3 - 2سبتمبر

فندق لى رويال  -عمان  -المملكة
األردنية الهاشمية

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيkalafra@csc.org.sa :

معرض سالوليك فى نسخة الثمانين

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

 13 - 5سبتمبر

اليونان

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

The 3rd Arab forum data center
fundamentals international standard
operation management & best practice

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

 8 - 6سبتمبر

تركيا

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

معرض التعليم األهلي والتجهيزات المدرسية
Exhibition of private education Expo
and schools supplies

يستهدف مدارس البنين والبنات األهلية والجامعات والكليات والمعاهد
األهلية وكذلك شركات التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم وتقنيات
المعلومات تحت سقف واحد ،مساعدة الجامعات والكليات والمدارس
األهلية لعرض ما تمتاز به من برامج وخطط لجذب الطالب اليها في
األعوام القادمة – تقديم برامج تدريبية وورش عمل نوعية للحضور
في المجاالت المختلفة – تسويق الخدمات المساندة وتقنيات المكاتب
والتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد

الرياض

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيspe.015@gmail.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.speexpo.com/?page_id=91 :

المؤتمر والمعرض العربي الخامس
للمشـروبات ABCE

( التعبئة والتغليف  ،ماكنات ومعدات  ،مواد اولية وخدمات اخرى) وتشمل
القطاعات التالية • :االلبان • العصير ،النكتار والمشروبات الخفيفة •
المشروبات الغازية • المياه المعبئة المشروبات الساخنة

 9 - 8سبتمبر

فندق جراند حياة عمان  -المملكة
األردنية الهاشمية

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيmouniraj@arabbev.org :
موقع اإلنترنتhttp://arabbev.org/ar/contacts :

المؤتمر العالمى للمستثمرين

فرص استثمارية

 10 - 9سبتمبر

الهند  -بمدينة تشينا

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

دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة التجارية
بين الصين والدول العربية مدينة ين تشوان
مقاطعة نيغ شيا الصين

فرص استثمارية

 13 - 10سبتمبر

جمهورية الصين الشعبية CHINA
مدينة ينتشوان

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
هاتف رقم 00869515960610 :جوال رقم00869515960610 :
البريد اإللكترونيmelodylujing@qq.com :

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

تجارة السيارات

 17 - 12سبتمبر

جمهورية الصين الشعبية
مدينة شنغهاي

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

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

رؤيا هامة عن سوق المخابز في المستقبل

 17 - 12سبتمبر

ميونيخ ،ألمانيا

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

سيعرض الخمسة الكبار مجموعة من منتجات قطاع اإلنشاءات التي تتنوع
معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء واإلنشاءات
بين مواد التشطيبات واإلنشاءات الثقيلة ،مما يتيح للعارضين فرصة
لترويج منتجاتهم فض ً
في الكويت The Big 5 Kuwait 2015
ال عن المقابلة وجهاً لوجه مع المشترين من كبرى
المشروعات في الكويت
المعرض الصيني الدولي للسيارات ()CIAPE

السيارات

سيشمل المعرض جميع القطاعات الفرعية والرئيسية في صناعة
السيارات ومستلزماتها والصناعات الداعمة لها مثل التكنولوجيا وصناعة
معرض اكسبوا الصين العالمي لقطاع السيارات
الزيوت ،وصناعة اإلطارات ،و صناعة األلمنيوم لوسائل النقل ،والطاقة
2015
النظيفة بمشاركة أكثر من  3000عارض وأكثر من مئتي ألف زائر متوقع
لمعرض هذا العام

 8 - 6سبتمبر

 16 - 14سبتمبر

معرض الكويت الدولي

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيchamber@arabgreekchamber.gr :
موقع اإلنترنتhttp://www.arabhellenicchamber.gr :

 22 - 19سبتمبر

مدينة شنغهاي

موقع اإلنترنتhttp://en.japechina.com :

 22 - 19سبتمبر

مدينة شنغهاي

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://www.chinaexhibition.com/trade_events :

(المعرض التجاري و المؤتمر العلمي الدولي
العاشر ) تحت عنوان كتاب -سبيل التعاون
واالزدهار

التعاون واالزدهار

 26 - 24سبتمبر

Ashgabat, Turkmenistan

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيkitapsergi@mail.com.ru :

منتدى االستثمار الدولي االستثمار فى بمدينة
بتومي في جورجيا

التجارة واالستثمار

 25سبتمبر

جورجيا  -مدينة بتومي

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://www.investinbatumi.ge :

(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 الثالث والسبعون  -سبتمبر 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

الصالون الدولي للصيد البخرى و تربية
المائيات

التربية والصيد

 4 - 1اكتوبر

الجزائر  -مدينة وهران

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيwww.algeriasipa.com :
موقع اإلنترنتhttp://algeriasipa.com :

المنتدى االقتصادي العربي  -الهنغاري الثالث

التجارة واالستثمار

 6 - 5اكتوبر

المجر -فندق ماريوت بالعاصمة
بودابست

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتwww.uae.org.lb :

المعرض السنوي بنيبال Nepal Chamber
Expo2015

التجارة واالستثمار

 12 - 8اكتوبر

النيبال  -قاعة بهركوتى للمتغرض
بكتمندو

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

ملتقى الشرق االوسط ألمن المعلومات The
Middle East Info Security Summit

امن وتقنية المعلومات

 13 - 10اكتوبر

فندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة –
جمهورية مصر العربية

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيriham@promediakw.com :
موقع اإلنترنتhttp://meinfosecurity.com :

معرض الدواجن السعودي الدولي
International Poultry Exhibition

معرض الدواجن السعودي الدولي يعتبر المعرض الوحيد في المملكة
العربية السعودية تحت سقف واحد من أجل تسليط الضوء على احدث
التقنيات والتكنولوجيا والمنتجات فى هذا القطاع

 14 - 11اكتوبر

الرياض  -شركة معارض الرياض
المحدودة

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

المعرض العالمي لالتصاالت
( )ITU Telecom World 2015

الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومساحات العرض الخاصة
بصناعة االتصاالتالمنتجات المبتكرة ،والتكنولوجيات ،وفرص االستثمار
والشراكات من جميع أنحاء العالم

 15 - 12اكتوبر

الدولة :بودابست  -هنغاريا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيitutelecom@itu.int :
موقع اإلنترنتhttp://telecomworld.itu.int/about/contact-us :

المعرض الدولي التخصصي للمصاعد
والمكونات واللوازم انترليفت في ألمانيا

منشآت المصاعد وعبر المكونات ،والساللم المتحركة ،والسيور النقالة،
وأنظمة المواقف ،والنقل ،والقيادة ،وأنظمة المراقبة واألمن

 16 - 13اكتوبر

الرياض

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfo@interlift.de :
موقع اإلنترنتhttp://www.interlift.de :

دعوة الشركات السعودية للمشاركة في برنامج
INDONESIA-MIDDLE EAST UPDATE
)(IMEU

عقد لقاء أعمال لمختلف الصناعات وزيادة المراكز الصناعية

 20 - 17اكتوبر

منطقة آشية  -اندونيسيا

الدورة العاشرة لمعرض تيانجين للمنتجات
المستوردة

التجارة واالستثمار

 25 - 21اكتوبر

الصين  -مدينة تيانجين

البريد اإللكترونيcictfair@sina.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.gkc-expo.com :

ملتقى األعمال السعودي الهندي

التجارة واالستثمار

 30 - 26اكتوبر

الهند  -مدينة بنغلور

البريد اإللكترونيmalshiddi@csc.org.sa :

المعرض الدولي التخصصي ألماكن الراحة
ومنشآت الرياضة والمسابح

قطاع «بناء المسابح و تخطيط ألماكن الرياضة ،ومنشآت الرياضة،
وتجهيزات الرياضة ،ومعدات الرياضة ،وصيانة أماكن الرياضة والترفيه،
وتخطيط أرض المالعب الرياضية ،والعشب اإلصطناعي

 30 - 27اكتوبر

كولونيا ،ألمانيا

البريد اإللكترونيfsb@visitor.koelnmesse.de :
موقع اإلنترنتhttp://www.fsb-cologne.com :

دعوة للمشاركة في المنتدى الدولي الثالث
مال وأعمال

التجارة واالستثمار

 29اكتوبر

تونس  -فندق رمادا بالزا

البريد اإللكترونيhaitham@mal-palestine.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.conect.org.tn :

دعوة للمشاركة في فعاليات ملتقى االتحاد
العالمي لمجالس التنافسية ( )GFCCتحت
عنوان « تأثير البنية التحتية فى تنافسية
الدول»

التجارة واالستثمار

 3 - 1نوفمبر

المعرض الزراعي الدولي الرابع «AGRITEQ
»2015

الشركات المحلية الزراعية والبيطرية والصناعات الغذائية واألسمدة
الكيماوية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي ومؤسسات التسويق الزراعي
وشركات المياه وكل ما له عالقة بالزراعة والغذاء والبيئة ،للمشاركة
في المعرض ،الذي يعتبر فرصة ممتازة للشركات لعرض وبيع منتجاتها
الزراعية وأنظمة الري الحديثة ومستلزمات اإلنتاج الزراعي والحيواني
والسمكي وكل ما يتعلق بقطاع الزراعة والبيئة

 12 - 10نوفمبر

قطر  -بمركز الدوحة للمعارض

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

التجارة واالستثمار

 21 - 19نوفمبر

الهند  -مدينة مومباي

مدينة الملك عبداهلل االقتصادية

البريد اإللكترونيmeg@sagia.gov.sa :

موقع اإلنترنتhttp://www.aqriteq.com :

(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 الثالث والسبعون  -سبتمبر 2015م

الفرص التجارية االستثمارية
عروض مصنع سيارات الشحن األوكرانية
اسم الشركةKRAZ :
الدولة :األوكرانية
العنوان :األوكرانية
موقع اإلنترنتhttp://www.autokraz.com.ua :
أغذية مجمدة من جنوب إفريقيا
اسم الشركةFrozen Convenience foods :
الدولة :جنوب افريقيا
العن��وانColumbine Place, Ring Road Industrial Park, Avoca, 16 :
Durban, South Africa
موقع اإلنترنتhttp://www.iqlaasfoods.co.za :
البريد اإللكترونيanisah@iglaasfoods.co.za :
معدات المتخصصة في إنتاج الش��كوالتة ,والبسكويت والمعجنات ,ومواد
غذائية
اسم الشركةVemfo Engineering Machinery and Foreign Trade Co :
Ltd
الدولة :تركيا
العنوانCedit Mah 321 Sok no:19/B 70100 Karman/Turkey :
موقع اإلنترنتhttp://www.vemfo.com :
البريد اإللكترونيinfo@vemfo.com :
تجارة وتصدير السجاد من تركيا
اسم الشركةGürteks Group :
الدولة :تركيا
العنوانŞehitkamil/Gaziantep :
موقع اإلنترنتhttp://www.gurteks.com :
البري��د اإللكترون��يhome@gurteks.com.tr foreigntrade@gurteks. :
com.tr
إنت��اج مكيف��ات اله��واء التي يتم تش��غيلها بالغ��از والطاقة الشمس��ية
Absorption central air conditioners, household gas airconditioning
اسم الشركةBroad Air Conditioning Co., Ltd :
الدولة :الصين
العنوانinquiry@foreintrade.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.broad.com :
البريد اإللكترونيjiangyan@broad.net :
إنتاج أجهزة شحن الجواالت في حالة الطوارئ Mobile phone charging
station
اسم الشركةBeijing Kaiser :
الدولة :الصين
العنوانBeijing :
موقع اإلنترنتhttp://www.kaier365.net :
البريد اإللكترونيTDB@Mofcom.gov.cn :
إنتاج أجهزة ش��حن الجواالت في حالة الطوارئ Mobile phone charing
station
اسم الشركةBeijing Kaiser :
الدولة :الصين
العنوانBeijing :
موقع اإلنترنتhttp://www.kaier365.net :
البريد اإللكترونيTDB@Mofcom.gov.cn :

إنتاج أجهزة ش��حن الجواالت في حالة الطوارئ Mobile phone charring
station
اسم الشركةBeijing Kaier :
الدولة :الصين
العنوانBeijing :
موقع اإلنترنتhttp://www.kaier365.net :
البريد اإللكترونيTDB@Mofcom.gov.cn :
مكيف وفلتر هواء وجهاز تنظيف هواء في جهاز واحد من الصين
اسم الشركةBROAD Group :
الدولة :الصين
العنوانBROAD Town, Changsha :
موقع اإلنترنتhttp://en.broad.com :
البريد اإللكترونيinternational@broad.net :
فالتر و أنظمة التقنية ماكينات و تور بينات الغاز لش��ركات البترول و الغاز
و شركات الكهرباء
اسم الشركةSalutary Avenue Group :
الدولة :ماليزيا
العنوان :كوااللمبور
موقع اإلنترنتhttp://www.salutraryavenue.com :
الهاتف006073883771 :
الفاكس006073883776 :
آالت تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية
اسم الشركةMatsubo corporation :
الدولة :اليابان
العن��وانToranomon, Minato-ku, Tokyo ,21-8-Mori Bldg (4F) 3 33 :
Japan 0001-105
موقع اإلنترنتhttp://www.matsubo.co.jp/english/english :
البريد اإللكترونيMaekawa.takashi@kobelco-matsubo.com :
الجيالتين الغذائي من روسيا بيضا
اسم الشركةMOGELIT :
الدولة :بيال روس
العن��وانRepublic of Belarus, Mogilev, Chelyuskincev str., ,212003 :
84
موقع اإلنترنتhttp://gelatin.by/en/contacts/info :
البريد اإللكترونيgelatin@tut.by :

مرشات للري من البرازيل
اسم الشركةMechanical Industry Araujo Ltda :
الدولة :البرازيل
العنوان,Av Dílson de Oliveira, 207 - Alvarado :
موقع اإلنترنت/http://www.aspersoresaraujo.com.br/contato :
البريد اإللكترونيcontaco@aspersoresaraujo.com.br :
آالت تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية من اليابان
اسم الشركةMatsudo Corporation :
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 :

تصدير المكسرات والشوكوال المحشية من تركيا
اسم الشركةBeslerkuruyemis :
الدولة :تركيا
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 اإلنترنت/http://www.tako-granit.de/news :
البريد اإللكترونيsurendramenon@hotmail.com :

(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 الثالث والسبعون  -سبتمبر 2015م

جديد مكتبة مركز المعلومات
مجلة المئوية
موضوع الكتاب :دعم رواد األعمال والمبادرات االقتصادية
المصدر :صندوق المئوية في ريادة األعمال
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر:
التقري��ر اإلحصائي 1435هـ  /المؤسس��ة العامة للتأمينات
االجتماعية
موض��وع الكتاب :البيان��ات االحصائي��ة ألعم��ال و انج��ازات
المؤسسة
المصدر :المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :هـ
تقرير الدورة األولى (1436-1432هـ) غرفة حفر الباطن
موض��وع الكتاب :االقتصادي��ات و أب��رز انج��ازات الغرف��ة و
المشاركات و الخدمات المجتمعية
المصدر :غرفة حفر الباطن
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436-1432 :هـ
الكتاب اإلحصائي السنوي لعام1435هـ
موضوع الكتاب :االنشطة البلديات
المصدر :وزارة الشئون البلدية و القروية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :هـ
مجلة العلوم و التقنية للفتيان
    موضوع الكتاب :من هم قراصنة االنترنت؟
المصدر :مدينة الملك عبدالعزيز
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ
خطة عمل المنظمة 2015
موض��وع الكتاب :خط��ة عم��ل المنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة
االدارية2015
المصدر :المنظمة العربية للتنمية االدارية
الدولة :جمهورية مصر العربية
سنة النشر2015 :

مجل��ة االدارة العام��ة PUBLIC ADMINISTRATION
Journal
موضوع الكتاب :دور ممارس��ات ادارة الموارد البشرية في بناء
البراعة التنظيمية و اثرهما على األداء التنظيمي
المصدر :معهد االدارة العامة
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ
مجل��ة االدارة العام��ة PUBLIC ADMINISTRATION
Journal
موضوع الكتاب :القيادة الريادية و تطبيقاتها في الجامعات
المصدر :معهد االدارة العامة
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ
نظام التحكيم السعودي الجديد
موضوع الكتاب :معلقا عليه تشريعا و فقها
المصدر :محمد على بن الدن المحامي و المستشار القانوني
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ
التقرير السنوي الحادي و الخمسون  /مؤسسة النقد العربي
السعودي
موض��وع الكتاب :التقري��ر الس��نوي الذى يس��تعرض أحدث
التطورات التي ش��هدها االقتصاد السعودي خالل العام المالي
1435/1434
المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ ( )2015م
مجلة االصالح العدد 81
موضوع الكتاب :حاضر زاهر لمستقبل المشرف
المصدر :المديرية العامة للسجون
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :
نشرة برنامج الصادرات()54
موضوع الكتاب :األنش��طة و التس��هيالت التي قدمها برنامج
الصادرات السعودية
المصدر :الصندوق الصادرات السعودية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :

SINGAPORE EXPORTERS SE2015
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدرSingapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
SINGAPORE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدرSingapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
Singapore

Architecture
-Real
Estate
-Construction -Design
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدرSingapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
Middle East Connection Singapore - MEC 2015
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدرSingapore 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 الس��نوي لفرع وزارة الشؤون االجتماعية
بمنطقة القصيم
موضوع الكتاب :التقرير اإلحصائي السنوي 1435هـ
المصدر :وزارة الشؤون االجتماعية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :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.

