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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

المناقصات الحكومية
نسبة التخفيض

اسم المنشأة

النوع

مدتها

شركة امتياز العربية المحدودة

%25

الى

%70

2016/07/15

حتى

2016/08/13

30

مالبس جاهزة

فرع شركة الند مارك العربية (سنتر بوينت)

%20

الى

%70

2016/07/28

حتى

2016/08/26

30

مالبس جاهزة

فرع شـركة الند مارك العربية (ماكس)

%20

الى

%60

2016/07/27

حتى

2016/08/25

30

مالبس جاهزة

مؤسسة محمد عبداهلل الموسى التجارية

%20

الى

%50

2016/07/26

حتى

2016/08/26

30

مالبس واحذية

شركة دار سنبل للتجارة

%20

الى

%70

2016/07/27

حتى

2016/09/07

45

مالبس نسائية

فرع شركة خدمات التسويق وتشغيل
المشروعات التجارية

%20

الى

2016/08/01

حتى

2016/09/14

45

العاب أطفال

مؤسسة مروان علي باوزير للتجارة

%30

الى

%70

2016/08/01

حتى

2016/08/25

25

مالبس جاهزة

فرع شركة بيت االباء للسيراميك والرخام
المحدودة

%15

الى

%25

2016/08/06

حتى

2016/09/04

30

سيراميك ادوات صحية

شركة مكارم النخبة للسيراميك والرخام

%15

الى

%25

2016/08/06

حتى

2016/09/04

30

سيراميك ادوات صحية

مؤسسة واحة التكييف التجارية

%10

الى

%50

2016/08/02

حتى

2016/08/11

10

اجهزة منزلية والكترونية

الشركة المتحدة للسجاد والمفروشات
المحدودة

%30

الى

%50

2016/08/02

حتى

2016/09/15

45

اثاث منزلي

مؤسسة زين الخطوط للتجارة

%50

الى

%50

2016/08/04

حتى

2016/09/16

45

مالبس جاهزة

مؤسسة محمد عبداهلل الرشودي التجارية

%10

الى

%50

2016/08/02

حتى

2016/08/11

10

اجهزة منزلية والكترونية

مؤسسة البناء والعمار التجارية

%10

الى

%50

2016/08/09

حتى

2016/009/08

30

اثاث

مؤسسة دام الموضة للتجارة

%30

%70

2016/08/08

حتى

2016/09/21

45

مالبس نسائية

شركة العزيزية بنده المتحدة

%20

%70

2016/08/18

حتى

2016/08/31

14

مالبس جاهزة العاب اطفال
اجهزة الكترونية

الى
الى

%60
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المناقصات الحكومية
تأمين معدات نظافة

أعمال تطوير مستشفى البكيرية العام

جهة المناقصة :بلدية المذنب
قيمة النسخة1000 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/18 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/12/19 :هـ

جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة3000 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/25 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/12/25 :هـ

الصيان��ة والنظاف��ة والتش��غيل غي��ر الطب��ي
لمستشفى عيون الجواء بمنطقة القصيم

تأمي��ن أجهزة ومعدات طبية لمستش��فى بريدة
المركزي

ترحي��ل خطوط تصريف الس��يول المتعارضة مع
الممر السفلى بطريق الملك عبد اهلل

نظافة الجزء الشرقي من مدينة بريدة

جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة1500 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/20 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/12/20 :هـ

جهة المناقصة : أمانة القصيم
قيمة النسخة4000 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/19 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/12/20 :هـ

توريد قطع غيار تكييف  /إدارة التشغيل والصيانة
للمنشآت العسكرية بالقصيم

جه��ة المناقص��ة :إدارة التش��غيل والصيانة للمنش��آت
العسكرية بالقصيم
قيمة النسخة1000 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/19 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/12/20 :هـ

تأمين مس��تلزمات وأدوية طبية 1438 - 1437
ه��ـ لمركز األمير س��لطان لطب وجراح��ة القلب
بالقصيم
جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة1500 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/19 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/12/19 :هـ

ترميم وإصالح المس��بح بمبن��ى رقم ( )5بمعهد
طيران القوات البرية

جه��ة المناقص��ة :إدارة التش��غيل والصيانة للمنش��آت
العسكرية بالقصيم
قيمة النسخة500 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/19 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/12/20 :هـ

جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة2000 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/25 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/12/25 :هـ

جهة المناقصة :أمانة القصيم
قيمة النسخة30000 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/26 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/12/27 :هـ

توريدالمياهالصالحةللشرب للمبانيالتعليمي ة
لمحافظة رياض الخب��راء والبدائ��ع والنبهانية)
المجموعةالخامسة(
جهة المزايدة :تعليم القصيم
رقم المزايدة28/27/92 :
قيمة النسخة500 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/11/27 :هـ
موعد فتح العطاءات1437/11/28 :هـ

س��فلتةالحفري��اتالناتج��ةعن أعم��الصيانة
شبكاتالمياه الطارئةلمدينةبريدة
جهة المزايدة :مياه القصيم
رقم المزايدة38/37/15 :
قيمة النسخة500 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/26 :هـ
موعد فتح العطاءات1437/12/27 :هـ

تش��غيل وصيانة الحاس��ب اآللي بأمانة منطقة
القصيم

تأمينأثاثغيرطبي لمستشفىعيونالجواء

جهة المزايدة :أمانة القصيم
رقم المزايدة37/27 :
قيمة النسخة3000 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/19 :هـ
موعد فتح العطاءات1437/12/20 :هـ

مركز إسعاف الضاحية ببريدة

تش��غيل وصيانة الحاس��ب اآللي بأمانة منطقة
القصيم

جهة المناقصة :وزارة الصحة (صحة القصيم)
قيمة النسخة1000 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/11/20 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/11/20 :هـ

جهة المناقصة : هيئة الهالل األحمر السعودي
قيمة النسخة1500 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1438/1/3 :هـ
موعد فتح المظاريف1438/1/3 :هـ

دعوة الش��ركات الس��عودية للمشاركة بمناقصة
دولي��ة ف��ي جمهوري��ة االرجنتي��ن تحت اس��م
( )RENOVARتهدف الى توفير  1000ميغاوات
لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
جهة المناقصة :سفارة جمهورية األرجنتين
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/29 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/12/29 :هـ

دعوة الش��ركات الس��عودية للمشاركة بمناقصة
دولي��ة ف��ي جمهوري��ة االرجنتي��ن بالري��اض
والمتضم��ن للمش��اركة بمناقص��ة دولي��ة
ف��ي جمهوري��ة األرجنتي��ن تح��ت اس��م برنامج
( )RENOVARتهدف الى توفير  1000ميغاوات
لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

جهة المزايدة :أمانة القصيم
رقم المزايدة37/27 :
قيمة النسخة3000 :
آخر موعد لتقديم العطاءات1437/12/19 :هـ
موعد فتح العطاءات1437/12/20 :هـ

بيع سيارات رجيع من مختلف األنواع والموديالت

جهة المزايدة : إمارة منطقة القصيم
رقم المزايدة1437 /9 :
قيمة النسخة1000 :
آخر موعد لتقديم العطاءات 1437 / 12 / 24 :هـ
موعد فتح العطاءات 1437 / 12 / 25 :هـ
معلومات حول المزايدة :بيع س��يارات رجيع من مختلف
األن��واع والمودي�لات عن طري��ق المزايدة م��ن يرغب
بالش��راء الحصول على كراس��ة الش��روط وعليه تقديم
لضم��ان بنك��ي بواقع  %2م��ن قيمة عطائ��ه وعلى من
ترس��ي عليه العملي��ة تقديم ضمان بنك��ي بواقع  %5و
سيتحمل المشتري كافة المصاريف المترتبة على شراء

(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 -
معرض أكسبو للنباتات بجمهورية تركياBotanic Expo 2016

الدعوة للحضور والمشاركة في معرض سالونيك الدولي الواحد والثمانين 2016م

التاريخ .23 :ابريل  .11 - 2016اكتوبر 2016

التاريخ .10 :سبتمبر  .18 - 2016سبتمبر 2016

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

المدينة  /الدولة :تركيا

المدينة  /الدولة :اليونان

مكان اقامة المعرض :انطاليا  -تركيا

مكان اقامة المعرض :مدينة سالونيك باليونان

البريد اإللكترونيexpo.info@expo2016antalya.org.tr :
موقع اإلنترنتhttp://www.expo2016antalya.org.tr/en :

معرض الفنادق 2016
التاريخ .17 :سبتمبر  .19 - 2016سبتمبر 2016

معرض أزمير الدولي تحت عنوان «ابتكار» بمدينة أزمير  -تركيا

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

التاريخ .24 :اغسطس  .28 - 2016اغسطس 2016

المدينة  /الدولة :االمارات العربية المتحدة

الجهة المنظمةhttp://ief.izfas.com.tr/registration.htm l :

المعروضات :قطاع الضيافة والمنتجات الغذائية معرض الفنادق أحد أكبر وأرقى فعالية في

المدينة  /الدولة :تركيا

قطاع الضيافة والفنادق والسياحة في المنطقة

مالحظات :ولمزي��د من المعلوم��ات يمكن التواصل على العناوي��ن التالية :الهاتف:

مكان اقامة المعرض :مركز دبي العالمي التجاري  ,دبي

 +9202324140000الموقع االلكترونيhttp://ief.izfas.com.tr/registration. :

البريد اإللكترونيdmgdubai@dmgeventsme.com :

 htmlالبريد االلكترونيamerika@ekonomi.gov.tr :

موقع اإلنترنت/https://www.dmgeventsme.com :

مكان اقامة المعرض :بمدينة أزمير
البريد اإللكترونيamerika@ekonomi.gov.tr :

المعرض التجاري الدولي العاشر للصادرات والواردات اآلفريقية ()SAME2016

موقع اإلنترنتhttp://ief.izfas.com.tr/registration.html :

التاريخ .21 :سبتمبر  .23 - 2016سبتمبر 2016
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

مهرجان العالمات الكبرى 2016

المدينة  /الدولة :كينيا

التاريخ .1 :سبتمبر  .3 - 2016سبتمبر 2016

مكان اقامة المعرض :مركز كينيا الدول للمؤتمرات

الجهة المنظمة :مؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري

البريد اإللكترونيinfo@exhibitionevents.com :

المدينة  /الدولة :االمارات العربية المتحدة
المعروضات :أح��داث الموضة والجمال والتجزئة في االمارات ويهدف منذ إقامته في

مؤتمر ومعرض مجريات الطاقة لعام 2016

أكتوبر  2005الى تقديم مختلف العالمات التجارية

التاريخ .21 :سبتمبر  .23 - 2016سبتمبر 2016

مكان اقامة المعرض :مركز دبى التجاري العالمي

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :الفلبين

معرض األلعاب اإللكترونية (يوم الالعبين )

مكان اقامة المعرض :بمدينة باساى مترو مانيال

التاريخ .3 :سبتمبر  .5 - 2016سبتمبر 2016

البريد اإللكترونيleverage@leaverageinternational.com :

الجهة المنظمة :شركة آفاق المعارض لتنظيم المعارض
المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية

معرض  The Big 5الكويت 2016

المعروضات :معرض الترفيه اإللكتروني يعرضون منتجاتهم الجديدة في معارض

التاريخ .25 :سبتمبر  .27 - 2016سبتمبر 2016

مكان اقامة المعرض :مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات

الجهة المنظمة :معرض الكويت الدولي
المدينة  /الدولة :الكويت

معرض للنفط والغاز  2016فى جنوب افريقيا

المعروضات :الف��رص الت��ي س��تتاح من خالل هذا المس��توى من االس��تثمار؛ وس��يحصل

التاريخ .6 :سبتمبر  .8 - 2016سبتمبر 2016

الزوّار على إمكان��ات الوصول إلى المنتجات والمعرفة وجهات االتصال التي ستس��اعدهم

الجهة المنظمةCTICC, Cape Town South Africa :

ً
األمام.إضافة إل��ى ذلك كله ،تتوفر إمكانية اس��تعراض
في دفع أنش��طتهم التجاري��ة إلى

المدينة  /الدولة :جنوب أفريقيا

وش��راء اآلالف من المنتج��ات المبتكرة والمعتم��دة ،كما أن هذا الح��دث أكبر مما يمكنك

مكان اقامة المعرض :كيب تاون

تفويت��ه .فرص��ة ممت��ازة وأساس��ية للمتخصصي��ن م��ن مختل��ف القطاع��ات اإلنش��ائية
مكان اقامة المعرض :معرض الكويت الدولي
موقع اإلنترنتhttp://www.big5kuwait.com/ar/platinum-club/overview :

(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 -
مع��رض المصاعد والس�لالم المتحرك��ة والمس��تودعات والتخزين Saudi
WSEE Exhibition

خط��وط إنتاج الحديد  -االف��ران والدرافيل  -ماكينات القط��ع واالالت الخاصة بتصنيع

التاريخ .25 :سبتمبر  .27 - 2016سبتمبر 2016

وتش��كيل الصلب وجمي��ع المنتجات المعدنية  -الش��دات المعدني��ة وأنظمة التخزين

الجهة المنظمة :عالقات لتنظيم المعارض

والروافع  -لحام المعادن  -العزل الحرارى  -أنظمة توفير الطاقة  -كافة منتجات الحديد

المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية

والصلب

مكان اقامة المعرض :مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

مكان اقامة المعرضHM Ankiros Fuarcılık A.Ş işmerkezi, izmir , Turkey :

موقع اإلنترنتhttp://www.alagat.com.sa :

البريد اإللكترونيinfo@joudygroup.com :

مغذية  -االنش��اءات المعدنية  ،المبانى الحديدية  -المسبوكات  -االستانلس ستيل -

موقع اإلنترنتhttp://www.joudygroup.net :

معرض ديكور فن الدولي
التاريخ .26 :سبتمبر  .28 - 2016نوفمبر 2016

المعرض الدولى SWITCH GLOBAL EXPO

الجهة المنظمة :شركة أعالي التقنية للتجارة

التاريخ .6 :اكتوبر  .10 - 2016اكتوبر 2016

المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

المعروضات :مكان اقامة المعرض :مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

المدينة  /الدولة :الهند
مكان اقامة المعرض :مدينة غوجرات

معرض المشاريع الكبرى في الرياض

موقع اإلنترنتhttp://WWW.SWITCHGLOBALEXPO.COM :

التاريخ .27 :سبتمبر  .28 - 2016سبتمبر 2016

المعرض السعودي الدولي لتجهيزات وتكنولوجيا الفنادق

الجهة المنظمة :شركة الحارثي للمعارض المحدودة

التاريخ .9 :اكتوبر  .11 - 2016اكتوبر 2016

المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية

الجهة المنظمة :شركة الهضبة السعودية

المعروضات :مشاريع البنية التحتية الطموحة المستقبلية في المملكة

المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية

مكان اقامة المعرض :فندق الفيصلية  /الرياض

المعروضات :المع��رض الس��عودي الدول��ي لتجهي��زات وتكنولوجي��ا الفن��ادق 2016
إل��ى الجمع بين قطاع الفنادق والش��قق الفندقية والكمباوند ليس��تفيدو من الخدمات

منتدى «استثمر في عمان»

والتجهي��زات وتكنولوجي��ا الفنادق ليقوموا بتبادل ومش��اركة الخب��رات واخر ما توصل

التاريخ .27 :سبتمبر  .28 - 2016سبتمبر 2016

الي��ه قطاع الفنادق م��ن تجهيزات وتقنية  ،كم��ا يعد بمثابة منت��دى متعدد المجاالت

الجهة المنظمة :اتحاد الغرف العربية

ألصحاب الفنادق والش��قق الفندقية والكمباوند والمطاعم،واالستفادة من ورش العمل

المدينة  /الدولة :سلطنة عمان

واالس��تفادة من البرامج والحلول اإلدارية لديهما لتقديم ومناقش��ة أحدث االبتكارات،

المعروضات :االس��تراتيجيات والخطط التنموية العمانية يق��وم على تعزيز دور القطاع

والتوجه��ات ،والتحديات العملي��ة التي يواجهونها والحلول المتبع��ة للتغلب على هذه

الخ��اص وتوفير البيئ��ة المواتية الت��ي تمكنه من تقديم اس��هاماته الفعال��ة للتنمية

التحديات ومن أهم هذه األهداف

االقتصادي��ة واالجتماعي��ة وبذل الجهود الج��ادة إلزالة العقبات التي تح��د من كفاءته

مكان اقامة المعرض :بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض،

مبينيين انه وبفضل السياسات التي انتهجتها السلطنة خالل السنوات الماضية تمكنت

البريد اإللكترونيinfo@saudihoteltechexpo.com :

م��ن الحصول عل��ى مراكز متقدمة من حيث تأهيلها لجذب االس��تثمارات وفقا للمعايير

موقع اإلنترنتhttp://saudihoteltechexpo.com/ar/index.php :

التي وضعتها بعض المؤسس��ات العالمية المتخصصة لتقييم مناخ االستثمار وال سيما
معياري سيادة الشفافية والحرية االقتصادية اللذين تميزت بهما السلطنة بشكل خاص

مؤتمرا متخصصا حول تشجيع المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة بمدينة عمان

وهو ما يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير المناخ المالئم لالستثمار.

التاريخ .10 :اكتوبر  .11 - 2016اكتوبر 2016

مكان اقامة المعرض :غرفة تجارة عمان

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

موقع اإلنترنت/http://www.uac.org.lb :

المدينة  /الدولة :األردن
مكان اقامة المعرض :عمان  /المملكة األردنية الهاشمية

المعرض الدولي للصناعات المعدنية والحديد أسطنبول  -تركيا

البريد اإللكترونيaudievents@araburban.or ng :

التاريخ .29 :سبتمبر  .1 - 2016اكتوبر 2016
الجهة المنظمةwww.joudygroup.net :
المدينة  /الدولة :تركيا
المعروضات :حديد التسليح  -ألواح الصاج  -المواسير واألنابيب وما يلزمها من صناعات
(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 التساع والسبعون  -أغسطس2016م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
المنتدى االقتصادي الخليجي الفرنسي الثالث

المعرض الدولى للقطن والغزل والنسيج International Uzbek Cotton
and Textile Fair

التاريخ .18 :اكتوبر  .19 - 2016اكتوبر 2016

التاريخ .12 :اكتوبر  .13 - 2016اكتوبر 2016

الجه��ة المنظمة :ينظم اتحاد غرف دول مجلس التع��اون الخليجي المنتدى االقتصادي

الجهة المنظمةwww.cottonfair.uz/en :

الخليجي الفرنسي الثالث بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية

المدينة  /الدولة :أوزبكستان

المدينة  /الدولة :فرنسا

مكان اقامة المعرض :مدينة تاشقند د

المعروضات :الغرفة التجارية العربية الفرنسية
مكان اقامة المعرض :العاصمة الفرنسية باريس Salons Hoche

دعوة للمشاركة في منتدى تنمية الصادرات العالمية فى سريالنكا

البريد اإللكترونيbawami@fgccc.org :

« World Export Development Forum (WEDF)16TH
الجهة المنظمة :سفارة الجمهورية السريالنكية في الرياض

دع��وة لحض��ور مؤتمر تنمي��ة التجارة العربية ف��ي قطاع م��واد البناء /لقاء
المصدرين والمستوردين العاملين في قطاع البناء والتشييد

المدينة  /الدولة :سريالنكا

التاريخ .18 :اكتوبر  .20 - 2016اكتوبر 2016

المعروضات :الس��ياحة ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،األغذية ،المالبس ،منتجات

الجهة المنظمة :برنامج تمويل التجارة العربية

المطاط.

المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية

البريد اإللكترونيgayanpgd@gmail.com :

المعروضات :قطاع مواد البناء /لقاء المصدرين والمستوردين العاملين في قطاع البناء

http://wedf.edb.gov.lk/index.php/register/newlocalparticipants

والتشييد

التاريخ .12 :اكتوبر  .13 - 2016اكتوبر 2016

مكان اقامة المعرض :فندق جميرا ،أبراج االتحاد في أبوظبي – دولة اإلمارات العربية

دعوة للحضور والمش��اركة في معرض الس��فر الى كينيا الس��احرة )MKTE
) Magical Kenya Travel Expo

موقع اإلنترنتhttp://www.atfp.org.ae :

التاريخ .12 :اكتوبر  .14 - 2016اكتوبر 2016
الجهة المنظمة :بسفارة جمهورية كينيا السيد فيليب جوال00966554228248 :

دعوة للمشاركة في معرض الزراعه والصناعة الغذائية « كاز اغروم 2016م
«

المدينة  /الدولة :كينيا

التاريخ .26 :اكتوبر  .28 - 2016اكتوبر 2016

مالحظات :السيد فيليب جوال00966554228248 :

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

مكان اقامة المعرض :بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي بجمهورية كينيا

المدينة  /الدولة :كازاخستان

موقع اإلنترنتhttp://www.mkte.co.ke :

البريد اإللكترونيmarnager@expogroup.kz :

المنتـ��دى االقتصــ��ادي الخليجــ��ي الفرنس��ـــي الثـــال��ث ف��ى العاصمة
الفرنسية ،باريس

الدع��وة للحضور والمش��اركة ف��ى الدورة الرلبعة عش��ر للمع��رض الدولي
للصناعات التقليدية  ...واغادوغو  -بوركينا فاسو

التاريخ .16 :اكتوبر  .18 - 2016اكتوبر 2016

التاريخ .28 :اكتوبر  .6 - 2016نوفمبر 2016

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

المدينة  /الدولة :فرنسا

المدينة  /الدولة :بوركينا فاسو

المعروضات :وس��يتضمن المنتدى عقد جلس��ة عم��ل حول (تعزيز االس��تثمار والتبادل

المعروضات :صناعات التقليدية في واغادوغو

التجاري بين فرنس��ا ودول مجلس التعاون الخليجي) ،حيث س��تتم مناقش��ة محور حول

مكان اقامة المعرض :باواغادوغو

آفــ��اق العالقات الخليجية – الفرنس��ية االقتصادي��ة والتجارية (ومحور ث��ان حول مناخ

البريد اإللكترونيsalonsiao@ymail.com :

االس��تثمار والسوق الخليجية المش��تركة والمميزات المقدمة للمســتثمرين) ،في حين

موقع اإلنترنتhttp://www.siao.bf :

خصص المحور الثالث الستعراض المشروعات الخليجية – الفرنسية االستراتيجية ،حيث
يش��ارك مسؤولون خليجيون وفرنسيون في هذه الجلسات للخروج بتوصيات واقتراحات
تعزز من العالقات في شتى المجاالت االقتصادية والتجارية بين الجانبين
مكان اقامة المعرض :العاصمة الفرنسيةSalons Hoche Venue
البريد اإللكترونيbawami@fgccc.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.

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع  -العدد التساع والسبعون  -أغسطس2016م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
معرض صنع فى قطر

selenaxie@chtf.com , hecs@chtf.com , wangyq@chtf.com

التاريخ .6 :نوفمبر  .9 - 2016نوفمبر 2016

موقع اإلنترنت/http://www.chtf.com/english :

الجهة المنظمةwww.madeinqatar.com.sa :
المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية

المعرض السعودي الثانى للعقار والبناء واألثاث والديكور «هابيتات»2

مكان اقامة المعرض :مركز الرياض الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض

التاريخ .22 :نوفمبر  .26 - 2016نوفمبر 2016

البريد اإللكترونيlllham@qcci.org :

الجهة المنظمة :شركة قصر الريادة للمؤتمرات والمعارض الدولية

موقع اإلنترنتhttp://www.madeinqatar.com.sa :

المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية

معرض صناعة التعدين الدولي في العاصمة األوكرانية كييف

مكان اقامة المعرض :مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة

التاريخ .8 :نوفمبر  .10 - 2016نوفمبر 2016

البريد اإللكترونيalseadoon@qassimexpo.com :

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :األوكرانية

معرض صفاقس الدولي 2016

المعروضات :أحدث التكنولوجيا والمعدات األوكرانية الستخراج ومعالجة المعادن

التاريخ .23 :نوفمبر  .24 - 2016نوفمبر 2016

مكان اقامة المعرض :كييف

الجهة المنظمة :مركز اعمال صفاقس ووكالة النهوض
المدينة  /الدولة :تونس

معرض منتجات الحالل «حالل إسبانيا expo halal Spain« 2016

المعروضات، :مؤسس��ات التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي المنظم��ات والجمعيات

التاريخ .10 :نوفمبر  .11 - 2016نوفمبر 2016

،ش��ركات االستش��ارات والخبراء  ،ش��ركات ذات صبغة انتاجية وخدماتية  ،المكاتب

الجهة المنظمة :AMBAR CONNECT S.L

الهندسية

المدينة  /الدولة :إسبانيا

مكان اقامة المعرض :مركز اعمال صفاقس

المعروضات :األزي��اء ومس��تحضرات التجميل والصح��ة .الغذاء،و الس��ياحة ،وكذلك

موقع اإلنترنتhttp://www.salondelentreprise.tn :

&Mediterranean Food, Tourism Lifestyle Exhibition

مؤتمر اإلسكان والتعمير العربي الرابع عام 2016

مكان اقامة المعرض :مركز المعارض(مدريد  -إسبانيا)

التاريخ .20 :ديسمبر  .22 - 2016ديسمبر 2016

البريد اإللكترونيinfo@ambarconnect.com :

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

موقع اإلنترنتhttp://expohalal.com :

المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية
المعروضات :تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير قطاع االسكان «

المعرض الدولي الصيني للتكنولوجيا العالية 2016م

مكان اقامة المعرض :بمدينة الرياض

التاريخ .16 :نوفمبر  .21 - 2016نوفمبر 2016

البريد اإللكترونيahc4@housing .gov.sa :

الجهة المنظمة :المدينة  /الدولة :جمهورية الصين الشعبية CHINA
المعروضات :وتق��دم الجه��ة المنظم��ة للمعرض عروضن��اً تفضيلية للمش��اركين

دع��وة لحضور مؤتمر اإلس��كان العربي الرابع بالرياض “تفعيل الش��راكة
بين القطاع العام والخاص لتطوير قطاع اإلسكان”

لكل منصة 2- .كل منصة لش��خصين (تشمل السكن ووجبات وتنقل داخل المدينة

التاريخ .20 :ديسمبر  .22 - 2016ديسمبر 2016

مجان��اً لفترة ال تتع��دى  8أيام) 3- .رحالت تجارية مجانية للش��ركات داخل المدينة.

الجهة المنظمة :وزارة اإلسكان

 4-أجتماع مجاني(.)B2B

المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية

مكان اقامة المعرض :بجمهــورية الصيـن الشعـبية في مدينة شنجن

المعروضات :تطوير مراكز المدن * .تطوير المناطق العش��وائية * .تطوير المناطق

البريد اإللكترونيmay@chtf.com :

المتدهورة عمرانياً * .السكن المستدام * .السكن الميسر.

الس��عوديين في المع��رض منها 1- :عدد ( )4منصات عرض مجانية بمس��احة 9م2

مكان اقامة المعرض :بمدينة الرياض

المعرض الدولي الصيني للتكنولوجيا العالمية  2016فى دورة الثامنة

البريد اإللكترونيAHC4@housing.gov.sa :

التاريخ .16 :نوفمبر  .21 - 2016نوفمبر 2016
الجهة المنظمةShenzhen Convention & Exhibition Center，Fuhua Third :
Road，Futian District，Shenzhen
المدينة  /الدولة :جمهورية الصين الشعبية
مكان اقامة المعرض Shenzhen Convention & Exhibition Center :مدينة بكين
(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 التساع والسبعون  -أغسطس2016م

الفرص التجارية االستثمارية
شركة األرجنتينية ترغب تصدير منتجاتها للمملكة ( تصنيع

الهاتف00903382130496 :

ش��ركة األرجنتينية ترغب تصدير منتجاتها للمملكة (تصنيع

العيادات المتنقلة للخدمات الصحية)

الفاكس00903382130497 :

العيادات المتنقلة للخدمات الصحية)

ش��ركة تركية متخصص��ة لألث��اث المنزلي ترغب ف��ي التعاون

صناديق تبريد وأجهزة نقل أطعمة من الصين

اسم الشركةSCG :

التجاري مع الشركات السعودية

اسم الشركةSCC :

الدولة :األرجنتين

اسم الش��ركةKartaltepe Mahallesi, Belediye Cad. No :

الدولة :الصين

العن��وانParaguay 661, cp2200, SAN LORENZO, :

Istanbul TURKEY ,45/3

العن��وانNO.2551, Middle Chengliu Road, Jiading::

SANTA FE, ARGENTINA

الدولة :تركيا

District, Shanghai

comunicacion@scg1887.com

العنوانinfo@turkishproducers.com :

موقع اإلنترنتhttp://www.sccet.com :

الهاتف009021224246764 :

البريد اإللكترونيvera@sccet.com :

شركة من اليابان ،ترغب في التعامل مع التجار والمستوردين
(أجهزة ومكائن عيادات األسنان )

00902125993161
أثاث ونسيج من سنغافورة

اسم الشركةTAKAMARU SENRI COMPANY LTD :

خطوط إنتاجية كاملة  -مشروع صناعة العصائر والمشروبات

اسم الشركةDANOVEL@TANGLIN :

الدولة :اليابان

من الدنمارك

الدولة :سنغافورة

العنوانJapan 0081-Osaka, Osaka, 542 :

اسم الشركةA.P. MASKINER A/S :

العنوانTanglin Shopping Centre, Singapore 247909 :

البريد اإللكترونيgood@t-senr.co.jp :

الدولة :الدنمارك

موقع اإلنترنتhttp://www.danovel.com :

الهاتف0081662524435 :
الفاكس0081662622215 :

العنوانNissetvej 58 8600 Silkeborg :
موقع اإلنترنتhttp://www.apmaskiner.dk :

المع��دات الثقيل��ة مث��ل الحف��ارات والرافع��ات المتنقل��ة

البريد اإللكترونيap@apmaskiner.dk :

والكسارات وخالطات الخرسانة من سنغافوره

ش��ركة من األردن ترغ��ب في التعاون التجاري مع الش��ركات

إنتاج المالبس الجاهزة األطفال من تركيا

اسم الشركةBps Traing Pte Ltd :

السعودية فى مجال الحجر الطبيعي منتجاتها

اسم الشركةVELMOD ENTERPRISE :

الدولة :سنغافورة

اسم الشركة :شركة الكوبرا للتجارة

الدولة :تركيا

العن��وانBukit Batok Crescent WCEGA Tower :

الدولة :المملكة األردنية الهاشمية

العنوانYalova 77100 Yalova 4-Fevzi Cakmak No:44 :

Singapore 658065

العنوان :األردن

البريد اإللكترونيali@velmod.com :

http://www.qcc.org.sa/enquiry%40bpstrading.com

البريد اإللكترونيjordan_cobra@yahoo.com :

الهاتف0092268121795 :

البريد اإللكترونيenquiry@bpstrading.com :

الهاتف00962799800122 :

حلويات شوكوالتة وبسكويت من تركيا

معدات الكشف عن الحرائق ومعدات الدفاع المدني ،وتدريب

اس��م الش��ركةVemfo Engineering Machinery And :

منظمات الدفاع المدني

Foreign Trade Co, Ltd

اسم الشركةAlliance Solutions Group, Inc :

الدولة :تركيا

الدولة :الواليات المتحدة االمريكية

العنوان :اسطنبول

العنوانNewport News, Virginia 23606 :

البريد اإللكترونيinfo@vemfo.com :

موقع اإلنترنتhttp://www.asg-inc.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.

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع  -العدد التساع والسبعون  -أغسطس2016م

الفرص التجارية االستثمارية
ش��ركة تركية ال نتاج الشوكوالتة ,والبس��كويت والمعجنات,

استقدام األيدي العاملة من فيتنام

فلين خام -حبيبات فلين مس��حوقة ،عازلة للصوت والحرارة،

ومواد غذائية ترغب تصدير منتجاتها إلى المملكة

اسم الش��ركةGIA VI MANPOWER CONSTRUCTION :

من البرتغال

اس��م الش��ركةVemfo Engineering Machinery And :

JOINT STOCK COMPANY

اسم الشركةALVES & CORTICAS S.A :

Foreign Trade Co, Ltd

الدولة :فيتنام

الدولة :البرتغال

الدولة :تركيا

العن��وانSuite: #909, Bldg:#17T8 Thanh Xuan Dist, :

العنوانBarcarena 146-Queluz de Baixo 2730 :

العنوان :تركيا

Hanoi, Vietnam

موقع اإلنترنتhttp://alvestecidos.wix.com/liege :

البريد اإللكترونيinfo@vemfo.com :

موقع اإلنترنتhttp://www.gvmanpower.com :

الهاتف00903382130496 :

vietnamrecruit786@gvmanpower.com

مواد أولية للبناء واألشغال العامة من فرنسا
اسم الشركةRBC FRANCE :

الفاكس00903382130497 :
أنظمة الري بالتنقيط من إيطاليا

الدولة :فرنسا

أنتاج الدهانات والديكورات من جمهورية مصر العربية

اسم الشركة ITALDRIP SRL

العنوانCourtaboeuf 1 91953 Les Ulis Codex :

اسم الشركة :المجموعة الدولية للدهانات الحديثة

الدولة :إيطاليا

موقع اإلنترنتhttp://www.rbcfrance.com/fr/accueil :

الدولة :جمهورية مصر العربية

العنوانv. Scuro 76121 Barletta (BT ,25 :

العنوان :جمهورية مصر العربية

موقع اإلنترنتhttp://www.italdrip.it/contatti.html :

البريد اإللكترونيalzmity2000@yahoo.com :

البريد اإللكترونيinfo@italdrip.com :

الهاتف002034593555 :
الفاكس002034594353 :

مكافحة األعش��اب الضارة  -حماي��ة المحاصيل -أجهزة رش
لحمل الزيوت ومواد التشحيم المبردة من ألمانيا

ش��ركة الصيني��ة ترغب في التع��اون التجاري مع الش��ركات

اسم الشركةMANTIS ULV SPRÜHGERÄTE GMBH :

الس��عودية مواد بناء وماكينات المتخصص��ة في إنتاج مواد

الدولة :ألمانيا

البناء

العنوانVierlander Strasse 11a 21502 Geesthacht :

اسم الشركةDONGYUE Machinery Group Co., Ltd :

موقع اإلنترنتhttp://www.mantis-ulv.eu/en/weitere- :

الدولة :الصين

produkte

العنوانZhuanbu Industry Area,Linyi City, Shandong :

البريد اإللكترونيmantis@mantis-ulv.eu :

Province
موقع اإلنترنتhttp://www.chinablockmachine.com :

تراكتورات ومقطورات زراعية آالت ولوازم زراعية من فرنسا

البريد اإللكترونيdyblockmachine@yahoo.cn :

اسم الشركةSAS SDMA :
الدولة :فرنسا
العنوانCreis Obet 29380 Bannalec :
موقع اإلنترنتhttp://www.sdma-agri.com :
البريد اإللكترونيcontact@sdma-agri.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 التساع والسبعون  -أغسطس2016م

جديد مكتبة مركز المعلومات
التقرير السنوي1437/1436هـ السوق المالية في السعودية

نظام التحكيم السعودي الجديد

SINGAPORE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE

موضوع الكتاب :منتجات وخدمات األسواق المالية

موضوع الكتاب :معلقا عليه تشريعا وفقها

موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :

المصدر :هيئة السوق المالية السعودية

المصدر :محمد على بن الدن المحامي والمستشار القانوني

المصدرSingapore Information Services Ltd :

الدولة :المملكة العربية السعودية

الدولة :المملكة العربية السعودية

الدولةSingapore :

سنة النشر1437-1436 :هـ

سنة النشر1436 :هـ

سنة النشر2015 :

التحليل االقتصادي ألسعار السلع

التقرير السنوي الحادي والخمسون  /مؤسسة النقد العربي

Singapore Architecture -Real Estate

موضوع الكتاب :التحليل االقتصادي ألسعار السلع األساسية في

السعودي

-Construction -Design

المملكة العربية السعودية

موض��وع الكتاب :التقري��ر السن��وي الذى يستع��رض أحدث

موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :

المصدر :مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

التطورات التي ش��هدها االقتصاد السعودي خالل العام المالي

المصدرSingapore Information Services Ltd :

الدولة :المملكة العربية السعودية

1435/1434

الدولةSingapore :

سنة النشر1437 :هـ

المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي

سنة النشر2015 :

الدولة :المملكة العربية السعودية
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـ��ـﺔ اﻟﻌﺎﻣـ��ـﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت

سنة النشر1436 :هـ ( )2015م

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ النسخة السابعة والثالثين

Middle East Connection Singapore - MEC 2015
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :

موض��وع الكتاب :يش��مل بيان��ات المنش��آت والمش��تركين

مجلة االصالح العدد 81

المصدرSingapore Information Services Ltd :

واالصابات والمنافع وفق توزيعات محددة،

موضوع الكتاب :حاضر زاهر لمستقبل المشرف

الدولةSingapore :

المصدر :ﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ

المصدر :المديرية العامة للسجون

سنة النشر2015 :

الدولة :المملكة العربية السعودية

الدولة :المملكة العربية السعودية

سنة النشر1436 :هـ

سنة النشر1436 :

مجلة العلوم والتقنية للفتيان

نشرة برنامج الصادرات()54

موضوع الكتاب :من هم قراصنة االنترنت؟

موضوع الكتاب :األنش��طة والتسهيالت الت��ي قدمها برنامج

المصدر :مدينة الملك عبدالعزيز

الصادرات السعودية

الدولة :المملكة العربية السعودية

المصدر :الصندوق الصادرات السعودية

سنة النشر1436 :هـ

الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :

خطة عمل المنظمة 2015
موضوع الكتاب :خطة عمل المنظمة العربية للتنمية االدارية

SINGAPORE EXPORTERS SE2015

2015

موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :

المصدر :المنظمة العربية للتنمية االدارية

المصدرSingapore Information Services Ltd :

الدولة :جمهورية مصر العربية

الدولةSingapore :

سنة النشر2015 :

سنة النشر2015 :

(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.

