86

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

المناقصـــات والمزايدات
الحكومية

مكتبـة مركـز المعــلومـات

الفرص التجارية
واالستثمارية

مايو 2017م

المعارض المحلية
والدولية

الفرص التجارية االستثمارية
أجهزة وأدوات علمية مختبرات (معامل) من المانيا
اسم الشركةLABCON GMBH :
الدولة :المانيا
العنوانBenzstraße 4 • 64646 Heppenheim :
موقع اإلنترنتde.labcon.www//:http :
البريد اإللكترونيinfo@Labcon.de :
الهاتف0049625294250 :
دواجن مجمده طازجة من تركيا
اسم الشركة.Tahilpazari Mah :
الدولة :انطاليا -تركيا
العنوانNo:22 Kapaliyol, Sarampol 07140 Antalya :
موقع اإلنترنت :البريد اإللكترونيantalya@mixriteturkey. :
com
الهاتف00902422487086 :
الفاكس00903124258438 :
فاكهة وخضار ،استيراد وتصدير  -من تركيا
اسم الشركةSultan 0rhan Mah. Hürriyet :
الدولة :تركيا
العنوانCaddesi. No : 38 GEBZE / Kocaeli :
موقع اإلنترنتcom.qualityturkey.www//:http :
البريد اإللكترونيexport@qualityturkey.com :
الهاتف00902626419195 :
مالبس جاهزة رجالى من تركيا
اسم الشركةPan Dis Ticaret Ltd :
الدولة :تركيا
العنوانMerter, Istanbul, Turkey 34010 :
البريد اإللكترونيinfo@pan-ltd.com.tr :
الهاتف00902126371780 :
تنقية المياه  -تجهيزات ومعدّات من ألمانيا
اسم الشركةCO. KG & ENVICON GMBH :
الدولة :ألمانيا
العنوانThyssenstrasse 81 46535 Dinslaken :
موقع اإلنترنت/net.envicon.www//:http :
البريد اإللكترونيinfo@envicon.net :

تدفئة منزلية ،تجهيزات ومنشآت  -أجهزة تدفئة كهربائية من
فرنسا
اسم الشركةSOLEA SARL :
الدولة :فرنسا
العنوانN° SIRET : 818 679 49 00016 :
اإلنترنت-radiateur-chauffant-poster.www//:http :
موقع
com.appoint-d-pliable
البريد اإللكترونيdecor.chauffant@gmail.com :
معالجة مياه الصرف الصناعي  -مواد إعادة تدوير مياه مستخدمة
في الصناعة من فرنساء
اسم الشركةlSPCB France :
الدولة :فرنسا
العنوانRue Lavoisier Espace d’activités kermelin nord :
56890 Saint-Avé
موقع اإلنترنتcom.aspifloc//:http :
البريد اإللكترونيcontact@aspifloc.com :
تصدير الفواكه والخضروات من إسبانيا
اسم الشركةMARSOL FRUITS ESPAÑA :
الدولة :إسبانيا
العنوانDunas de Cope 14 bajo B · 30880 Águilas :
)(Murcia
موقع اإلنترنت/com.marsolfruits//:http :
البريد اإللكترونيinfo@marsolfruits.com :
والقهوة والشاي
اسم الشركةLARONIS :
الدولة :بلجيكا
العنوانHerbesthaler Strasse 323 4700 / BELGIUM :
Eupen
موقع اإلنترنتus-contact/com.flaronis.www//:http :
البريد اإللكترونيinfo@flaronis.be :

كابتشينو ،مستحضرات القهوة ،إسبريسو من المانيا
اسم الشركةDEK DEUTSCHE EXTRAKT KAFFEE :
GMBH
الدولة :المانيا
العنوانCafeastrasse 1 21107 Hamburg :
موقع اإلنترنت/de.dek.www//:http :
البريد اإللكترونيmarketing@dek.de :
قهوة اسبريسو  -بُن مطحون  -بن خال من الكافيين من
ايطاليا
اسم الشركة’TORREFAZIONE RIO’S VARESINA CAFFE :
الدولة :إيطاليا
العنوانVellone 21100 Varese A , :
موقع اإلنترنت/com.varesinacaffe.www//:http :
العسل ،حبوب اللقاح ،غذاء الملكات من أسبانيا
اسم الشركةMAES HONEY SL :
الدولة :إسبانيا
العنوانCtra. Vecinos, km 8,2 37187 Aldeatejada- :
Salamanca
موقع اإلنترنت/com.maeshoney.www//:http :
البريد اإللكترونيinfo@maeshoney.com :
منتجات األلبان من فرنسا
اسم الشركةPRODILAC :
الدولة :فرنسا
العنوانavenue d’Auvergne Bât d4 94154 Rungis Cedex :
موقع اإلنترنت/com.prodilac.www//:http :
مشاتل زراعية-أشجار فاكهة وأشجار زيتون و جميع اصناف
الزيتون وجيمع نباتات الزينه من إسبانيا
اسم الشركةDSGOODTRADE iMPORT EXPORT :
LOGÍSTICA
الدولةSpain :
العنوانBarcelona :
موقع اإلنترنتcom.dsgoodtrade.www//:http :
البريد اإللكترونيinfo@dsgoodtrade.com :
الهاتف0034607486462 :
الفاكس0034616221025 :

لإعالناتكم ورعايتكم للن�شرة التجارية الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم � -إدارة الت�سويق
هاتف - 06 3814000 :حتويلة  888فاك�س06 3812231 :
aaj@qcc.org.sa
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المناقصات الحكومية
تمديد موعد منافسة تطوير وتشغيل سوق الخضار
جهة المناقصة :بلدية عنيزة
قيمة النسخة :ريال50000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/11 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/8/12 :هـ
التشغيل الطبي لوحدة العناية المركزة للكبار بمستشفى
بريدة المركزي بمنطقة القصيم سعة ( )20سرير
جهة المناقصة :وزارة الصحة
قيمة النسخة :ريال5000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/8/19 :هـ
التشغيل الطبي لوحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة
بمستشفى الوالدة واألطفال ببريدة بمنطقة القصيم
سعة ( )20سرير
جهة المناقصة :صحة القصيم
قيمة النسخة :ريال5000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/21 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/8/21 :هـ
مشروع استكمال بعض مرافق الجامعة ( )5-4-2-1بجامعة
القصيم
جهة المناقصة :جامعة القصيم
قيمة النسخة :ريال15000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/25 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/8/25 :هـ
وزارة التعليم :جامعة القصيم وزارة التعليم
صيانة مزروعات الشوارع والحدائق بمدينة بريدة
جهة المناقصة :أمانة القصيم
قيمة النسخة :ريال20000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/25 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/8/26 :هـ
توريد وتركيب جهاز فحص الثدي االشعاعي
جهة المناقصة :إدارة مستشفى القوات المسلحة بالقصيم
قيمة النسخة :ريال2000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/25 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/8/25 :هـ
وزارة الدفاع :إدارة مستشفى القوات المسلحة بالقصيم وزارة
الدفاع
مشروع استكمال بعض مرافق الجامعة ( )3بجامعة القصيم
جهة المناقصة :جامعة القصيم
قيمة النسخة :ريال15000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/26 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/8/27 :هـ

مشروع إنشاء شبكات وتوصيالت منزلية مياه شرب متفرقة
بمدينة بريدة
جهة المناقصة :المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم
قيمة النسخة :ريال5000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/08/26 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/08/27 :هـ
وزارة البيئة والمياه والزراعة المديرية العامة للمياه بمنطقة
القصيم

الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي لمستشفى الشفاء
للنقاهة ومجمع الخدمات الصحية بعنيزة وعدد  15مركز
صحي بالمنطقة
جهة المناقصة :المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة
بالقصيم
قيمة النسخة :ريال3000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/09/11 :هـ الساعة
الواحدة ظهراً
موعد فتح المظاريف 1438/09/12 :هـ الساعة الواحدة ظهراً

عملية تأمين معدات لفرق الجهود الذاتية
جهة المناقصة :أمانة القصيم
قيمة النسخة :ريال2500
آخر موعد لتقديم العطاءات  1438/08/25 :هـ
موعد فتح المظاريف  1438/08/26 :هـ

صيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي لمستشفيات عقلة
الصقور العام وضرية العام ورياض الخبراء العام بمنطقة
القصيم
جهة المناقصة :المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة
بالقصيم
قيمة النسخة :ريال3000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/09/09 :هـ الساعة
الواحدة ظهراً
موعد فتح المظاريف 1438/09/10 :هـ الساعة الواحدة ظهراً

صيانة ونظافة مباني قوة أمن المنشآت بمنطقة جازان
والمحافظات التابعة لها
جهة المناقصة :قوات أمن المنشآت
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/27 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/8/28 :هـ
مشروع استكمال األعمال الداخلية لكلية الحاسب اآللي
للطالب بجامعة القصيم
جهة المناقصة :جامعة القصيم
قيمة النسخة :ريال15000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/27 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/8/28 :هـ
مشروع استكمال األعمال الداخلية لكلية االقتصاد واإلدارة
للطالبات بجامعة القصيم
جهة المناقصة :جامعة القصيم
قيمة النسخة :ريال15000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/28 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/8/29 :هـ
مشروع استكمال األعمال الداخلية لكلية العلوم للطالبات
جهة المناقصة :جامعة القصيم
قيمة النسخة :ريال15000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/9/2 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/9/3 :هـ
منافسة تنفيذ الموقع العام لكليات الطالبات وغرف الدخول
جهة المناقصة :وزارة التعليم :جامعة القصيم وزارة التعليم
قيمة النسخة :ريال15000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/9/4 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/9/5 :هـ
وزارة التعليم :جامعة القصيم وزارة التعليم

نفيذ دورات تدريبية لمنسوبي مستشفى عيون الجواء
بالقصيم
جهة المناقصة :المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة
بالقصيم
قيمة النسخة :ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/09/12 :هـ الساعة
الواحدة ظهراً
موعد فتح المظاريف 1438/09/13 :هـ الساعة الواحدة ظهراً
وزارة البيئة والمياه والزراعة المديرية العامة للمياه
بمنطقة القصيم
جهة المناقصة :المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم
قيمة النسخة :ريال10000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/10/16 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/10/17 :هـ
زارة البيئة والمياه والزراعة :وزارة البيئة والمياه والزراعة
المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم
مشروع إنشاء شبكات وتوصيالت منزلية صرف صحي شرق
مدينة بريدة
جهة المناقصة :المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم
قيمة النسخة :ريال5000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/10/17 :هـ
موعد فتح المظاريف 1438/10/18 :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
تأمين سيارات الخدمات لزوم مركز التأهيل النفسي

تنفيذ البنية التحتية لشبكة االتصاالت الالسلكية

تأجير موقع صراف آلي سيار قائم شارع األربعين على

بالقصيم

الموحدة بمنطقة القصيم

المواقف الغربية لمبنى وكالة األمانة للخدمات في مدينة

جهة المزايدة :صحة القصيم

جهة المزايدة :وزارة الداخلية

بريدة

رقم المزايدة380631030049 :

رقم المزايدة19 /38 /53 /1 :

جهة المزايدة :أمانة القصيم

قيمة النسخة :ريال1000

قيمة النسخة :ريال25000

رقم المزايدة7588 :

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438 /8 /11 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438 /8 /7 :هـ

قيمة النسخة :ريال2000

موعد فتح العطاءات 1438 /8 /11 :هـ

موعد فتح العطاءات 1438 /8 /7 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

معلومات حول المزايدة :صحة القصيم وزارة الصحة

معلومات حول المزايدة :الديوان العام اإلدارة العامة للشؤون

موعد فتح العطاءات 1438/08/20 :هـ

اإلدارية والمالية إدارة المنافسات والعقود
تمديد موعد منافسة تطوير وتشغيل سوق المجلس

توريد وتركيب أجهزة طبية لمستشفى الملك فهد

تأجير أرض فضاء القطعة رقم ( )11إلقامة مدارس عالمية

بعنيزة

التخصصي ببريدة

أهلية على طريق عثمان بن عفان في حي اإلسكان في

جهة المزايدة :بلدية عنيزة

جهة المزايدة :صحة القصيم

مدينة بريدة

رقم المزايدة1 :

رقم المزايدة380631030048 :

جهة المزايدة :أمانة القصيم

قيمة النسخة :ريال50000

قيمة النسخة :ريال3000

رقم المزايدة7653 :

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/11 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438 /8 /7 :هـ

قيمة النسخة :ريال10000

موعد فتح العطاءات 1438/8/12 :هـ

موعد فتح العطاءات 1438 /8 /7 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

معلومات حول المزايدة :صحة القصيم وزارة الصحة

موعد فتح العطاءات 1438/8/20 :هـ
معلومات حول المزايدة :على الراغبين الدخول في هذه

مشروع ترميم واجهات وتشطيب البدروم بفرع الرئاسة
العامة بمنطقة القصيم

تأجير موقع صراف آلي سيار قائم شرق طريق عثمان بن

المزايدات مراجعة اإلدارة العامة لالستثمار في مبنى وكالة

جهة المزايدة :الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي

عفان على المواقف الغربية لحديقة حي اإلسكان الشرقية

األمانة للتعمير والمشاريع في مدينة بريدة ولالستفسارات

عن المنكر

في مدينة بريدة

االتصال على .152/ 0163251136

رقم المزايدة2017 /29 :

جهة المزايدة :أمانة القصيم

قيمة النسخة :ريال1000

رقم المزايدة7551 :

تأجير مبنى قائم لتشغيله تموينات مواد غذائية ولوازم

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438 /8 /11 :هـ

قيمة النسخة :ريال2000

رحالت في الواحة الخضراء (كراج عمال طمر النفايات)في

موعد فتح العطاءات 1438 /8 /12 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

عسيالن في مدينة بريدة

موعد فتح العطاءات 1438/8/20 :هـ

جهة المزايدة :أمانة القصيم
رقم المزايدة7552 :

مشروع تنفيذ شبكة االتصاالت الالسلكية الموحدة
بمنطقة القصيم

تأجير تشغيل وصيانة واستثمار وحدة تدوير اإلطارات

قيمة النسخة :ريال100

جهة المزايدة :وزارة الداخلية

التالفة في مدينة بريدة

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

رقم المزايدة18 /38 /53 /1 :

جهة المزايدة :أمانة القصيم

موعد فتح العطاءات 1438/08/20 :هـ

قيمة النسخة :ريال25000

رقم المزايدة7656 :

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438 /8 /8 :هـ

قيمة النسخة :ريال5000

تأجير أرض فضاء القطعة رقم ( )2إلقامة صالة رياضية

موعد فتح العطاءات 1438 /8 /8 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/08/19 :هـ

على طريق األمير فيصل بن مشعل في مدينة بريدة

معلومات حول المزايدة:

موعد فتح العطاءات 1438/08/20 :هـ

جهة المزايدة :أمانة القصيم
رقم المزايدة7657 :

الديوان العام اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية إدارة
تأجير كشك قائم لتقديم الوجبات الخفيفة داخل مدينة

قيمة النسخة :ريال10000

األنعام في مدينة بريدة

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

تنفيذ دورات تدريبية لمنسوبي مركز األمير فيصل بن

جهة المزايدة :أمانة القصيم

موعد فتح العطاءات 1438/08/20 :هـ

بندر لألورام بالقصيم

رقم المزايدة7660 :

جهة المزايدة :صحة القصيم

قيمة النسخة :ريال500

أرض فضاء إلقامة مطعم على الجهة الشمالية من مضمار

رقم المزايدة380631030050 :

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

حديقة حي اإلسكان في مدينة بريدة

قيمة النسخة :ريال2000

موعد فتح العطاءات 1438/08/20 :هـ

جهة المزايدة :أمانة القصيم

المنافسات والعقود

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438 /8 /13 :هـ

رقم المزايدة7591 :

موعد فتح العطاءات 1438 /8 /13 :هـ

قيمة النسخة :ريال5000

معلومات حول المزايدة :صحة القصيم وزارة الصحة

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ
موعد فتح العطاءات 1438/08/20 :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 السادس والثمانون  -مايوم  2017م

المنافسات االستثمارية

تأجير تشغيل وصيانة واستثمار وحدة فرز النفايات بالطمر

تأجير مواقف أسواق األمانة (القبو) في السوق المركزي في

تأجير ارض فضاء إلقامة فندق على تقاطع طريق ام

الصحي في مدينة بريدة

مدينة بريدة

المؤمنين عائشة بنت ابي بكر الصديق مع شارع التغييرة

جهة المزايدة :أمانة القصيم

جهة المزايدة :أمانة القصيم

(الدائري الداخلي الشرقي) في مدينة بريدة

رقم المزايدة7654 :

رقم المزايدة7659 :

جهة المزايدة :أمانة القصيم

قيمة النسخة :ريال5000

قيمة النسخة :ريال2000

رقم المزايدة661 :

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

قيمة النسخة :ريال10000

موعد فتح العطاءات 1438/8/20 :هـ

موعد فتح العطاءات 1438/08/20 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/26 :هـ

تأجير كشك حلويات ومعجنات قائم على مدخل مستشفى

تأجير موقع صراف آلي سيار قائم على طريق عمر بن

الملك فهد التخصصي في مدينة بريدة

عبدالعزيز في حي البساتين في مدينة بريدة

تأجير ارض فضاء القطعة رقم ( )4إلقامة صاالت تجارية

جهة المزايدة :أمانة القصيم

جهة المزايدة :أمانة القصيم

على طريق االمير فيصل بن مشعل في مدينة بريدة

رقم المزايدة7658 :

رقم المزايدة7609 :

جهة المزايدة :أمانة القصيم

قيمة النسخة :ريال1000

قيمة النسخة :ريال2000

رقم المزايدة662 :

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

قيمة النسخة :ريال10000

موعد فتح العطاءات 1438/08/20 :هـ

موعد فتح العطاءات 1438/08/20 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/26 :هـ

تأجير أرض فضاء إلقامة مركز تجاري ترفيهي على طريق

تنفيذ دورات فنية وتدريبية لمنسوبي مستشفى الملك

الملك فهد ( داخل منتزه الملك عبداهلل ) في مدينة بريدة

سعود بمحافظة عنيزة

جهة المزايدة :أمانة القصيم

جهة المزايدة :صحة القصيم

رقم المزايدة7636 :

رقم المزايدة380631030041 :

قيمة النسخة :ريال5000

قيمة النسخة :يال1500

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438 /7 /20 :هـ

موعد فتح العطاءات 1438/08/20 :هـ

موعد فتح العطاءات 1438 /7 /20 :هـ

موعد فتح العطاءات 1438/8/27 :هـ

موعد فتح العطاءات 1438/8/27 :هـ

معلومات حول المزايدة :صحة القصيم وزارة الصحة
تأجير مجسمات غرفة كهرباء أسواق األمانة في مدينة
بريدة

تأجير ارض فضاء إلقامة مالعب رياضية في خب روضان

جهة المزايدة :أمانة القصيم

غرب الطريق الدائري الغربي في مدينة بريد

رقم المزايدة7592 :

جهة المزايدة :أمانة القصيم

قيمة النسخة :يال500

رقم المزايدة7663 :

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ

قيمة النسخة :ريال2000

موعد فتح العطاءات 1438/08/20 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/26 :هـ
موعد فتح العطاءات 1438/8/27 :هـ

تأجير تشغيل وصيانة واستثمار وحدة إعادة تدوير

معلومات حول المزايدة :فعلى الراغبين الدخول في هذه

األخشاب في مدينة بريدة

المزايدات مراجعة اإلدارة العامة لالستثمار في مبنى وكالة

جهة المزايدة :أمانة القصيم

األمانة للتعمير والمشاريع في مدينة بريدة ولالستفسارات

رقم المزايدة7655 :

االتصال على .152/ 0163251136

قيمة النسخة :ريال5000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1438/8/19 :هـ
موعد فتح العطاءات 1438/8/20 :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 السادس والثمانون  -مايوم  2017م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
مؤتمر المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة كرافد

الملتقى التركي العربي الرابع للغذاء وتكنولوجيا

معرض أروشا لألحجار الكريمة السادسة ( )AGF

للتنمية

الصناعات الغذائية  /تركيا

بتنزانيا

التاريخ .2 :مايو  .4 - 2017مايو 2017

التاريخ .2 :مايو  .5 - 2017مايو 2017

التاريخ .3 :مايو  .5 - 2017مايو 2017

الجهة المنظمة :بالتعاون مع وزارتي التنمية االجتماعية،

الجهة المنظمة :جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية

الجهة المنظمة :سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة بالرياض

والشئون البلدية باألردن وبرنامج الخليج العربي للتنمية

العربية وشركة تراب إكسبو في تركيا

المدينة  /الدولة :تنزانيا  /دار السالم

المدينة  /الدولة :عمان  /المملكة األردنية الهاشمية

المدينة  /الدولة :تركيا

مكان اقامة المعرض :محافظة أروشا

مالحظات :بالمشاركة يرجى تعبئة استمارة التسجيل وإعادتها

المعروضات :الفواكه المجففة  -الفواكه الطازجة والخضروات

البريد اإللكترونيinfo@arushagemshow.com :

إلى المعهد وذلك على البـريد االلكـترونيaudievents@ :

– المكسرات المنتجات الطبيعية والعضوية المشروبات

موقع اإلنترنتhttp://www.arushagemshow.com :

 araburban.orgأو الفاكس  96611480666:مع استكمال

والمواد الغذائية السائلة  ،والمشروبات الخالية من الكحول-

ما يلزم نحو رسم االشتراك أو التسجيل في الموقع الكترونياً.

منتجات الدجاج زبوت نباتية وزيت الزيتون والزيتون -

ملتقى ريكون السعودية

المعروضات :ويمكنكم االطالع على باقي االهداف والمحاور

المعكرونة ومنتجات الطحين والمعجنات منتجات الشاي

التاريخ .7 :مايو  .8 - 2017مايو 2017

والمعلومات المتعلقة للمشاركة بحضور المؤتمر باالطار العام

والقهوة  -منتجات األغذية البحرية  -اللحوم ومنتجاتها

الجهة المنظمة :لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة

الموجود أدناه ،وفي حالة الرغبة و المعلومات ،يرجى االتصال

 -أغذية أطفال الحلويات والسكاكر والشوكوالته ومنتجاتها

المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية

هاتف  +96611 4821867:تحويله120

 -المكمالت الغذائية والمواد المساعدة المربى والعسل

مالحظات :لتنسيق والتواصل مع األستاذ /محمد سيف منصور

مكان اقامة المعرض :بمدينة عمان

والدبس والطحينة ومنتجاتها الصلصات بأنواعها المنتجات

على على جوال رقم 0505680563

البريد اإللكترونيaudievents@araburban.org :

الغذائية المصنعة وتجهيزاتها وخدماتها – البقوليات -

مكان اقامة المعرض :بفندق الهيلتون بجدة

موقع اإلنترنتhttp://www.araburban.com/?module :

الحليب ومنتجاته

البريد اإللكترونيSAIE@JCCI.ORG.SA :

=database&page=conference_details&id=80

مكان اقامة المعرض:
إزمير  – تركيا

الملتقى التركي العربي الثاني للزراعة وتكنولوجيا
الصناعات الزراعية  /تركيا
التاريخ . :مايو  .5 - 2017مايو 2017

البريد اإللكترونيturab@turabexpo.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.turabexpo.com :

دعوة الشركات و المؤسسات للحضور و المشاركة
معرض الجزائر الدولي الخمسون
التاريخ . :مايو  .13 - 2017مايو 2017
الجهة المنظمة :شركة الجزائرية للمعارض والتصدير

الجهة المنظمة :جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية

معرض الدولي لصناعة البالستيك في جمهورية

(صافكس)

العربية وشركة تراب إكسبو في تركيا

أفغانستان االسالمية

المدينة  /الدولة :الجزائر

المدينة  /الدولة :تركيا

التاريخ . :مايو  .5 - 2017مايو 2017

مكان اقامة المعرض :بقصر المعارض بالصنوبر البحري في

المعروضات :الدواجن -المياه وتكنولوجيا الري  -تكنولوجيا

الجهة المنظمة :شركة Bright Business Complexمع

الجزائر العاصمة

البيوت البالستيكية – األسمدة  -اآلالت وتكنولوجيا الزراعة

الغرفة التجارية الصناعية فى كابل

البريد اإللكترونيcontact@safex.dz :

 -تكنولوجيا المعلوماتية في الزراعة  -األعالف والمواد

المدينة  /الدولة :كابل /أفغانستان السالمية

موقع اإلنترنتhttp://www.safex.dz :

المساعدة  -البذور والشتالت والشجيرات والتخضير والبستنة

مكان اقامة المعرض :كابل  /أفغانستان

األدوية الزراعية وآالت األدوية الزراعية  -الجرارات واآلالت

البريد اإللكترونيàinfo@afghanplast.af :

الزراعية -الخدمات الزراعية  -الزراعة البيئية -معدات

موقع اإلنترنتhttp://www.afghanplast.af :

ومنتجات أخرى للزراعة
مكان اقامة المعرض :إزمير – تركيا
البريد اإللكترونيturab@turabexpo.com :
موقع اإلنترنتhttps://www.turabexpo.com :

معرض الجزائر الدولي الخمسون
التاريخ .8 :مايو  .13 - 2017مايو 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

مؤتمر المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة كرافد

المدينة  /الدولة :الجزائر

للتنمية دور البلديات والقطاعين العام والخاص

مكان اقامة المعرض :الجزائر العاصمة

والمجتمع المدني في إنجاحها في األردن
التاريخ .2 :مايو  .4 - 2017مايو 2017

البريد اإللكترونيcontact@safex.dz :
موقع اإلنترنتhttp://www.safex.dz :

الجهة المنظمة :المعهد بالتعاون مع وزارتي التنمية
االجتماعية ،والشئون البلدية باألردن وبرنامج الخليج العربي
للتنمية
المدينة  /الدولة :األردن
مكان اقامة المعرض :عمان  /المملكة األردنية الهاشمية
البريد اإللكترونيudievents@araburban.org :
موقع اإلنترنتhttp://www.araburban.com/?module :
=database&page=conference_details&id=80

(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 والثمانون  -مايوم  2017م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
منتدى األعمال الدنماركي السعودي و الفعاليات

The 2nd Global Timber Conference 2017

Cosmetics Ukraine (Jun 2017), Kiev Ukraine

المصاحبة منتدى األعمال الخليجي األوروبي في

)(GTC2017

التاريخ .1 :يونيو  .2 - 2017يونيو 2017

المملكة الدنمارك

التاريخ .15 :مايو  .17 - 2017مايو 2017

التاريخ .9 :مايو  .10 - 2017مايو 2017
الجهة المنظمة :مجلس الغرف السعودية
المدينة  /الدولة :لدنمارك
مالحظات :لمزيد من المعلومات و حول أعمال هذه الزيارة
يمكنكم التواصل مع المدير التنفيذي للمجلس األستاذ/

الجهة المنظمة :سفارة أوكرانيا بمدينة الرياض
المدينة  /الدولة :األوكرانية

الجهة المنظمة :مؤسسة تطوير صناعة الخشب

مكان اقامة المعرض :في العاصمة األوكرانية كييف

المدينة  /الدولة :ماليزيا

موقع اإلنترنتwww.cosmeticusukraine.org/eng :

مكان اقامة المعرض :والية كوشنج/سارواك ماليزية
البريد اإللكترونيconference@confexhub.com :
موقع اإلنترنت/http://globaltimberconference.com :

عبدالرحمن المعبيد عى جوال رقم 0556669472 :
مكان اقامة المعرض :بمدينة كبولينغ  /الدنمارك

معرض الزراعي ()Caspain Agro

البريد اإللكترونيaalmuaibid@csc.org.sa :

التاريخ .19 :مايو 2017

التجاري الدولي الحادي واالربعين
التاريخ .28 :يونيو  .8 - 2017يوليو 2017

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

دعوة لرجال األعمال السعوديين لحضور المنتدى
الدولى و المعرض االمتياز التجاري الدولي ( الفرنشايز)
لعام Franchise International Malaysia 2017
-FIM2017
التاريخ .12 :مايو  .14 - 2017مايو 2017
الجهة المنظمة :جمعية االمتياز التجاري الدولي الماليزي
المدينة  /الدولة :ماليزيا
المعروضات :قطاع حقوق االمتياز التجاري  -الخدمات
والمستشارات والموارد الجاهزة .فسواء كنت تبحث عن أفكار
تسويقية حديثة ،أو مفاهيم عمل عصرية فسوف نقوم بتزويدك
بمجموعة من الخيارات الواسعة التي تمنحك المرونة الكاملة
لتختار منها ما يتناسب وطبيعة أعمالك من أجل تطويرها
وتهيئتها لالنطالق والتوسع في األسواق اإلقليمية والعالمية.
مكان اقامة المعرض :مركز بوترا للتجارة العالمية
البريد اإللكترونيsecrtmfa@mfa.org.my :
موقع اإلنترنتhttp://www.mfa.org.my/fim2017 :

معرض صانعي ومنتجي المعدات والتجهيزات الرياضية
والترفيه
التاريخ .13 :مايو  .15 - 2017مايو 2017
الجهة المنظمة :منظمة التعاون اآلسالمى
المدينة  /الدولة :أذربيجان
مالحظات :للتواصل ulker@ceo.az :
مكان اقامة المعرض :بمركز باكو للمعارض بجمهورية
اذربيجان
البريد اإللكترونيulker@ceo.az :

دعوة الشركات السعودية للمشاركة في دار السالم

المدينة  /الدولة :أذربيجان

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :تنزانيا  /دار السالم
مكان اقامة المعرض :مدينة دار السالم

مكان اقامة المعرض :العاصمة األذربيجانية ( باكو)

موقع اإلنترنتhttp://www.tantrade.or.tz :

منتدى سراييفو االقتصادي 2017

معرض داكار الدولي الثامن للصحة والمعدات الطبية

البريد اإللكترونيcaspianagro@ceo.az :
التاريخ .22 :مايو  .23 - 2017مايو 2017
الجهة

المنظمةkalafra@csc.gov.sa :مجلس

الغرف

السعودية
المدينة  /الدولة :سراييفو  .البوسنة والهرسك
مالحظات :الراغبين المشاركة تعبئة االستمارة المرفقة
وإرسالها على الفاكس  0112182485أو البريد اإللكتروني
kalafra@csc.gov.sa
المعروضات :لمنتدى يجمع بين أصحاب األعمال والمشروعات
من البوسنة والهرسك ،ألبانيا ،كرواتيا ،مقدونيا ،الجبل األسود،
صربيا وسلوفينيا ،إضافة ألصحاب األعمال من  30دولة

التاريخ .8 :يونيو  .1 - 2017يوليو 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :لسنغال
مالحظاتTel: +221 33827 76 45 / Fax: +221 33 827 :
52 75
مكان اقامة المعرض :رض المعارض بالمركز الدولي للتجارة
الخارجية بمدينة داكار
البريد اإللكترونيdec@cicesfidak.com :
موقع اإلنترنتco.cicessisdak.www//:http :

مكان اقامة المعرض :البوسنة والهرسك
البريد اإللكترونيkalafra@csc.org.sa :

Uzbekistan Agrotech Expo-2017
التاريخ .30 :مايو  .2 - 2017يونيو 2017
الجهة المنظمة :سفارة جمهورية أوزبكستان بالرياض
المدينة  /الدولة :أوزبكستان
مالحظات :لمزيد من المعلومات االتصال بالجهة المنظمة على
0049622113570 :
مكان اقامة المعرض :بمدينة طشقند
البريد اإللكترونيinfo@ifw-expo.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.agrominitech.mfer.uz :

موقع اإلنترنت/http://www.sportsexpo.az/2017 :

(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
دعوة السفارة السعودية في جمهورية قيرغيزستان الشركات
السعودية للمشاركة بمزاد من خالل صندوق ادارة امالك الدولة
في قيرغيزستان لبيع اسهم مملوكة للحكومة في شركة الفا
تيليكوم لالتصاالت
اسم الشركة:
صندوق ادارة امالك الدولة في قيرغيزستان
الدولة :قيرغيزستان
العنوان :صندوق ادارة امالك الدولة في قيرغيزستان
موقع اإلنترنت :البريد اإللكترونيcontact@fgi.kg :
الهاتف00996312615187 :
فرص استثمارية واردة من وزارة الزراعة فى المملكة بروناي دار
السالم “أنتاج المحاصيل الزراعية فى بروناي»
اسم الشركة :وزارة الزراعة فى المملكة بروناي
الدولة :مملكة بروناي
العنوان :وزارة الزراعة فى المملكة بروناي دار السالم
البريد اإللكترونيrfp@mprt.gov.bn :
الهاتف2388062/2388065/ 006732388064 :
تصدير الزجاج الخردة المغسول والمكسر من جمهورية مصر
العربية
اسم الشركة :شركة “ايجي اكسبورت» EG Export
الدولة :جمهورية مصر العربية
العنوان :الهرم – الجيزة
موقع اإلنترنتwww.egexport.com :
البريد اإللكترونيa.ghoweba@egexport.com :
الهاتف002001000198765 :
الفاكس0020233849951 :
أحواض ونوافير من فرنسا
اسم الشركةFRANCEPIERRE :
الدولة :فرنسا
العنوانRoute De Montpellier Rn 113 30620 Bennis :
موقع اإلنترنتhttp://www.francepierrebourgogne.com/ :
/contact
البريد اإللكترونيpierredebourgogne@orange.fr :
الهاتف0033648808112 :
الفاكس0033679175543 :
رخام وأحجار طبيعية من المغرب
اسم الشركةFossils Land S.A.R.L :
الدولة :المغرب
العنوانAvenue Moulay Ismail Lotissement Belhassane :
25200 Erfoud
موقع اإلنترنتhttp://www.fossilsland.com/contact.html :
البريد اإللكترونيfossilsland@gmail.com :

الكهرباء ،إنتاج وتوزيع من السنغال
اسم الشركةC.E.G / BTP :
الدولة :السنغال
العنوانBargny cité-Est:II 00221 Bargny :
موقع اإلنترنت/http://www.lavoiedebargny.com :
كهرباء ،استيراد وتصدير من المغرب
اسم الشركةLEAD TECH MAROC SARL :
الدولة :المغرب
العنوانPlace Mohammed V, 26000 Settat :
موقع اإلنترنت/http://ltm.strikingly.com :
البريد اإللكترونيleadtechmaroc@gmail.com :
إلكترونيات ،استيراد وتصدير من تركيا
اسم الشركةNEL NUKLEER ELEKTRONIK A S :
الدولة :تركيا
العنوانA. Öveçler 06440 Ankara 2/Sumer Sokak 42 :
موقع اإلنترنتhttp://www.nel.com.tr :
البريد اإللكترونيnelnel.com.tr :
استيراد وتصدير  -إضاءة الحدائق  -إضاءة خارجية من تركيا
اسم الشركةAYDINLATMAX OUTDOOR LIGHTING :
الدولة :تركيا
العنوانTriko dokumacilar Sitesi M9 blok no: 9 :
BASAKSEHIR Ikitelli 34000 Istanbul
http://www.aydinlatmax.com/en/
اإلنترنت
موقع
aydinlatmax-contact.html
البريد اإللكتروني info@aydinlatmax.com
انتاج طاقة شمسية من المانيا
اسم الشركةSOLARBAYER GMBH :
الدولة :المانيا
العنوانPreith, Am Dörrenhof 22 85131 Pollenfeld :
موقع اإلنترنتhttp://www.solarbayer.de :
البريد اإللكترونيinfo@solarbayer.de :
رخام وأحجار طبيعية و جرانيت من البرتغال
اسم الشركةDESENVOLMENTE UNIPESSOAL LDA :
الدولة :البرتغال
العنوان139-Cabeça Santa, Rua Assento nº633 4575 :
Penafiel
موقع اإلنترنتhttp://www.desenvolmente.com :
البريد اإللكترونيstone@desenvolmente.com :

رخام وحجر طبيعي من أسبانيا
اسم الشركةMÁRMOLES VISEMAR SLU :
الدولة :أسبانيا
العنوانCtra. Castillo, km 1, 03660 Novelda-Alicante :
موقع اإلنترنت/http://www.visenova.com :
البريد اإللكترونيadmin@visemar.es :
مالبس الجلود الطبيعية واالصطناعية من تركيا
اسم الشركةMALAIKA TEKSTIL SAN VE DIS TIC. LTD. :
.STI
الدولة :تركيا
العنوانAlkent 2000 Yeditepe Fulya Sok. Dolfin3\19 :
Hadimkoy 34664 B.cekmece/istanbul
موقع اإلنترنت...www.malaika.com.tr/in :
البريد اإللكترونيinfo@malaika.com.tr :
الهاتف0090021245196 :
قطع غيار السيارات والمركبات من ايطالية
اسم الشركةRICAMBI RIBI - di GRUSOVIN MAURIZIO :
.& C. snc
الدولة :ايطالية
العنوانVia Monte Hermada 10 - 34170 Gorizia :
موقع اإلنترنت/http://www.ricambiribi.com :
البريد اإللكترونيinfo@ricambiribi.com :
أزياء سيدات من أوكرانيا
اسم الشركةMODIS”UKRAINE :
الدولة :أوكرانيا
العنوانHimikov 18000 Cherkassy :
موقع اإلنترنتhttp://modisfashion.com :
البريد اإللكترونيnatali2612@yandex.ru :
مالبس نسائية من ليثوانيا
اسم الشركةJSC “Kloteksa :
الدولة :ليتوانيا
العنوانraugystės 15B, Kaunas 51228 :
موقع اإلنترنت/http://www.kloteksa.lt :
البريد اإللكترونيruta@kloteksa.lt :
الهاتف0037069987233 :
صناعة النسيج والمالبس من ايطاليا
اسم الشركةParocas Dressing Srl :
الدولة :ايطاليا
العنوانVia Portogallo, 11/INT 35127 Padova :
موقع اإلنترنت/http://www.parocas.com :
البريد اإللكتروني :الهاتف0039498702140 :
الفاكس0039498706714 :

(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
اخاء
موضوع الكتاب :التقرير السنوي لمؤسسة الخيرية
للرعاية األيتام 1437هـ

التقرير السنوي الصادر من اإلدارة العامة لشؤون
الزراعة وفروعها بمنطقة القصيم
موضوع الكتاب :التقرير السنوي 1437هـ

المصدر :اخاء مؤسسة الخيرية للرعاية األيتام 1437هـ
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 :هـ

المصدر :اإلدارة العامة لشؤون الزراعة  /العالقات العامة
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1437 :هـ

زراعة وأنتاج العنب بمنطقة القصيم
موضوع الكتاب :االرشاد وتوعية مزارعي العنب

التقرير السنوي الثاني والخمسون 1437/1436هـ
موضوع الكتاب :التطورات المالية واالقتصادية في

المصدر :وزارة البيئة و المياه و الزراعة
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 :هـ

المملكة
المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2015 :
FRANCE-PARIS
سنة النشر1438 :

خطوات التخليص وأعمال الجمركي
موضوع الكتاب :أعمال الجمركي
المصدر :الصادرات السعودية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 :هـ

سيدة األعمال
موضوع الكتاب :مجلة اقتصادية

اقتصاد الجوف
موضوع الكتاب :توفير المعلومات االقتصادية عن

المصدر :مركز سيدات األعمال بالغرفة التجارية
الصناعية بابها
الدولة :المملكة العربية السعودية

المنطقة
المصدر :غرفة الجوف
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 :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.

