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المناقصـــات والمزايدات 
الحكومية

المحاضرات والندوات 
والبرامج والقاءات

عسل الزهور من إسبانيا
 MAES HONEY  :اسم الشركة

الدولة:  إسبانيا 
 Carretera CL-512, Km 8.2, 37187  :العنوان

 /http: //www.maeshoney.com  :موقع اإلنترنت
 info@maeshoney.com  :البريد اإللكتروني

الهاتف:  0034923341214 
الفاكس:  0034923341089 

مالبس أطفال ورضع من هولندا
 DUTJES.NL  :اسم الشركة

الدولة:  هولندا 
 Adriaan Mulderweg 4 -10 5657 EM Eindhoven  :العنوان

 www.dutjes.nl  :موقع اإلنترنت

مالبس لألطفال من روسيا البيضاء 
 PRIVAT ENTERPRISE BEBIKA PLUS  :اسم الشركة

الدولة:  روسيا البيضاء 
 Tatarskaja 1 Minsk 220075  :العنوان

الهاتف:  00375172048722 

مالبس لألطفال والمراهقين من اليونان
 FRAGOS S.A  :اسم الشركة

الدولة:  اليونان 
 423B Vouliagmenis Ave., 16346, Helioupolis , Athens  :العنوان

 /http: //www.fragos-sa.com/en  :موقع اإلنترنت
 info@fragos-sa.com  :البريد اإللكتروني

الهاتف:  0302109971000 
الفاكس:  00302109971099 

خدمات تصميم الموضة )مالبس نسائية( في ليتوانيا 
 ”UAB ”WEAREX  :اسم الشركة

الدولة:  ليتوانيا 
 Savanoriu str. 280, Kaunas LT-50201, Lithuania  :العنوان

 rita@wearex.lt  :البريد اإللكتروني
الهاتف:  0037067925960 

المكاتب والعيادات والمختبرات المتنقلة للخدمات الصحية من األرجنتين 
 SCG  :اسم الشركة

الدولة:  األرجنتين 
 San Martín 1748 - Planta Alta 2200 - San Lorenzo, Santa Fe, 

 Argentina
 http: //www.scg1887.com  :موقع اإلنترنت

 Comunicaciones1887.com  :البريد اإللكتروني
الهاتف:  0054341156458912 

ش��ركة De Luxe Systems من أوكرانيا والمتخصصة ف��ي مولدات طاقة الديزل، 
ترغب في التعاون التجاري مع الشركات السعودية. 

 De Luxe Systems  :اسم الشركة
الدولة:  أوكرانيا 

 yiv, Ukraine 04071 Kostiantynivska Str., 2a, Second Floor  :العنوان
 http: //www.rostpower.com/eng/contacts  :موقع اإلنترنت

 info@rost.in.ua  :البريد اإللكتروني
الهاتف:  0038532613440 

شركة Revocomm Technologies ماليزي والمتخصصة في إعادة تدوير المطاط، 
ترغب في التعاون التجاري مع الشركات السعودية. 

 Revocomm Technologies  :اسم الشركة
الدولة:  ماليزيا 

 Jalan Medan Setia 2, ,2-Plaza Damansara, No. 24 العن��وان:  ماليزي��ا 
 Damansara Heights. 50490, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

 .Kuala Lumpur
الهاتف:  0060360282110 

فواكه وخضروات طازجة من المغرب
 LEADER MAN MAROC  :اسم الشركة

الدولة:  المغرب/ أغادير 
 Av. Hassan 1 Immeuble amal anezi el massira n 1887, 1er et. 80000 Agadir

 http: //www.leader-man.org/contacts  :موقع اإلنترنت
 export@leader-man.org  :البريد اإللكتروني

الهاتف:  00664045212661 

مدتهاالفترةالتاريخعنوانهاالفعالية
4 أيام 4.30 مساًء03/12/2017مدورة قيمة الضريبة المضافة دورة تدريبية

دعم وتمكين السعوديين والسعوديات لفرص العمل بالتعاون مع برنامج
يوم واحد6 مساء05/12/2017مصندوق الموارد البشرية )هدف(.

3 أيام3.30 مساًء07/12/2017ماستكشاف عالم ريادة األعمالبرنامج

التواصل الثاني بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة برنامج
يوم واحد6 مساًء19/12/2017موالمتوسطة ) منشآت(.

3 أيام 4.30مساًء10/12/2017مدورة كشف التزوير والتزييفمحاضرة

يوم واحد10 صباحًا06/12/2017مالجودة بالتعاون مع فرع الجمعية السعودية للجودة بمنطقة القصيمملتقى

يوم واحد10 صباحًا19/12/2017م ) الوسائل الحديثة في تصنيع وتسويق التمور (ندوة

المحاضرات 
والندوات 
والبرامج 
والقاءات 

لشهر 
ديسمبر



المناقصات الحكومية

صراف سيار طريق أبي بكر الصديق /بلدية محافظة المذنب 
جهة المزايدة:  بلدية محافظة المذنب 

قيمة النسخة:  500 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/16ه� 

موعد فتح العطاءات:  1439/3/7ه� 

تأجير موقع صراف آلي س��يار قائم على طريق عثمان بن عفان في 
المواقف الغربية لمستشفى الوالدة واألطفال في مدينة بريدة

جهة المزايدة:  أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة:  3000 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/16ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/3/17ه� 

معلومات حول المزاي��دة:  فعلى الراغبين الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

تأجير أرض فضاء إلقامة مطاعم وجبات سريعة داخل منتزه الملك 
عبد اهلل في مدينة بريدة

جهة المزايدة:  أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 1000  

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/16ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/3/17ه� 

معلومات حول المزاي��دة:  فعلى الراغبين الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

صراف سيار طريق الملك عبد العزيز / بلدية محافظة المذنب
جهة المزايدة:  بلدية محافظة المذنب 

قيمة النسخة:  500  
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/16ه� 

موعد فتح العطاءات:  1439/3/17ه� 

تأجي��ر مقصف قائم داخل حديقة اإلس��كان الش��رقية على طريق 
عثمان بن عفان في مدينة بريدة

جهة المزايدة:  أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة:  1000

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/16ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/3/17ه� 

معلومات حول المزاي��دة:  فعلى الراغبين الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

تأهيل وترميم س��كن الممرضات ومبنى األس��نان والموقع العام 
بمستشفى بريدة المركزي 

جهة المزايدة:  صحة القصيم وزارة الصحة 
رقم المزايدة:  390631040001 

قيمة النسخة:  3000
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/22ه� 

موعد فتح العطاءات:  1439/3/23ه� 

إنشاء عدد )22( غرفة سالبة الضغط لمستشفيات منطقة القصيم
جهة المزايدة:  صحة القصيم وزارة الصحة 

رقم المزايدة:  390631040002 
قيمة النسخة:  4000 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/23ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/3/4ه� 

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الثاني والتسعون - نوفمبر 2017 م

)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.

تش��غيل وصيانة الحاس��ب اآللي الصحة اإللكترونية بمستش��فى 
الملك فهد التخصصي ببريدة

جهة المزايدة:  صحة القصيم وزارة الصحة 
رقم المزايدة:  390631030002 

قيمة النسخة:  3000 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/9ه� 

موعد فتح العطاءات:  1439/3/9ه� 
طرح مشروع تنفيذ أعمال بتقنية االهتزازات التحذيرية على بعض 
المناطق )الرياض-الش��رقية-القصيم – المدينة المنورة-تبوك- 

الحدود الشمالية(
جهة المزايدة:  اإلدارة العامة للمناقصات والعقود وزارة النقل 

رقم المزايدة:  95 
قيمة النسخة:  يال10000 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/8ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/3/18ه� 

تش��غيل وصيانة شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات 
المعالجة الثانية بمحافظة عنيزة

جهة المزايدة:  وزارة البيئة والمياه والزراعة: مياه القصيم 
رقم المزايدة:  2200001685 

قيمة النسخة:  2000 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/8ه� 

موعد فتح العطاءات:  1439/4/29ه� 

تشغيل وصيانة ش��بكات المياه بمحافظة عنيزة والمراكز التابعة 
لها

جهة المزايدة:  وزارة البيئة والمياه والزراعة: مياه القصيم 
رقم المزايدة:  2200001675 

قيمة النسخة:  2000 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/28ه� 

موعد فتح العطاءات:  1439/4/29ه� 

س��فلتة الحفريات الناتجة عن أعمال الصيانة الطارئة للش��بكات 
بعنيزة

جهة المزايدة:  وزارة البيئة والمياه والزراعة: مياه القصيم 
رقم المزايدة:  2200001725 

قيمة النسخة:  500 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/30ه� 

موعد فتح العطاءات:  1439/4/1ه� 

إنشاء مسجد العايضية بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم
جه��ة المزايدة:  وزارة الش��ؤون اإلس��المية والدعوة واإلرش��اد/فرع 

القصيم 
قيمة النسخة:  1500 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/1ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/4/2ه� 

إنش��اء دورات مياه لمسجد الحس��ن التابع لمركز الفوارة بمنطقة 
القصيم

جه��ة المزايدة:  وزارة الش��ؤون اإلس��المية والدعوة واإلرش��اد/فرع 
القصيم 

قيمة النسخة:  500 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/1ه� 

موعد فتح العطاءات:  1439/4/2ه� 

مش��روع توريد وتركيب عدادات مختلفة بمنطقة القصيم )مرحلة 
ثانية(

جهة المزايدة:  
وزارة البيئة والمياه والزراعة: مياه القصيم 

رقم المزايدة:  2200001792 
قيمة النسخة:  2000 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  /1439/4ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/4/2ه� 

إنشاء مسجد أبرق العمال بمحافظة الرس بمنطقة القصيم
جه��ة المزايدة:  وزارة الش��ؤون اإلس��المية والدعوة واإلرش��اد/فرع 

القصيم 
رقم المزايدة:  00 

قيمة النسخة:  1500 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  /1439/4ه� 

موعد فتح العطاءات:  1439/4/2ه� 

ه��دم وإعادة بناء دورات مياه جام��ع بلدة الميليح التابع لمحافظة 
عقلة الصقور بمنطقة القصيم

جه��ة المزايدة:  وزارة الش��ؤون اإلس��المية والدعوة واإلرش��اد/فرع 
القصيم 

رقم المزايدة:  00 
قيمة النسخة:  1500 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/1ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/4/2ه� 

توريد وتشغيل وحدة معالجة االمونيا بخاليا التخلص من السوائل 
)محطة معالجة لمياه الرشح( بالمدفن الصحي ببريدة

جهة المزايدة:  أمانة القصيم وزارة الشؤون البلدية والقروية 
رقم المزايدة:  1439/1 

قيمة النسخة:  500 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/1ه� 

موعد فتح العطاءات:  1439/4/2ه� 

إنش��اء دورات مياه مس��جد العاتق التابع لمرك��ز الفوارة بمنطقة 
القصيم

جه��ة المزايدة:  وزارة الش��ؤون اإلس��المية والدعوة واإلرش��اد/فرع 
القصيم 

رقم المزايدة:  00 
قيمة النسخة:  500 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/1ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/4/2ه� 

صيانة دهانات شوارع بريدة
جهة المزايدة:  أمانة القصيم وزارة الشؤون البلدية والقروية 

رقم المزايدة:  1439/4 
قيمة النسخة:  2000 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/6ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/4/7ه� 

مشروع صيانة أرصفة شوارع بريدة
جهة المزايدة:  أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة:  1439/5 
قيمة النسخة:  2000 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/6ه� 
موعد فتح العطاءات:  /1439/4ه� 



المناقصات الحكومية المنافسات االستثمارية
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)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.

صيانة شبكات الحاسب اآللي واإلنترنت في المباني المدرسية
جهة المزايدة:  تعليم القصيم وزارة الت�ع�ليم 

رقم المزايدة:  6/39/92 
قيمة النسخة:  1500 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/7ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/4/8ه� 

صيانة وتش��غيل السيرفرات وش��بكات الحاسب واإلنترنت وشبكة 
االجتماعات المرئية والصوتية في مباني اإلدارة

جهة المزايدة:  تعليم القصيم وزارة الت�ع�ليم 
رقم المزايدة:  7/39/92 
قيمة النسخة:  يال1500 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/7ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/4/8ه� 

صيانة تجهيزات الحاسب اآللي بورش الحاسب باإلدارة
جهة المزايدة:  تعليم القصيم وزارة الت�ع�ليم 

رقم المزايدة:  8/39/2 
قيمة النسخة:  1500 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/7ه� 
موعد فتح العطاءات:  /1439/4ه� 

صيانة ونقل معامل الحاسب اآللي في المباني المدرسية
جهة المزايدة:  تعليم القصيم وزارة الت�ع�ليم 

رقم المزايدة:  9/39/92 
قيمة النسخة:  1500 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  /1439/4ه� 
موعد فتح العطاءات:  1439/4/8ه� 

مكافح��ة الحش��رات والقوارض واآلف��ات الضارة بالصح��ة العامة 
والحيوانات الضالة واآلفات الضارة بالزراعة بس��كن أمير المنطقة 

ومباني الضيافة ببريدة
جهة المزايدة:  إمارة منطقة القصيم 

رقم المزايدة:  1439/2 
قيمة النسخة:  1000 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/3ه� 
موعد فتح العطاءات:  41439/14ه� 

صيانة ونظافة مباني المحافظات ومباني المراكز الحكومية وكراج 
اإلمارة التابعة إلمارة منطقة القصيم

جهة المزايدة:  إمارة منطقة القصيم 
رقم المزايدة:  1439/3 

قيمة النسخة:  1000 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/4/13ه� 

موعد فتح العطاءات:  1439/4/13ه� 

تمديد مش��روع ترميمات مس��توصف معهد طيران القوات البرية 
بالقصيم

جهة المناقصة:  اإلدارة الهندسية واألشغال باإلدارة العامة للخدمات 
الطبية للقوات المسلحة 

قيمة النسخة:  5000 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/11ه� 

موعد فتح المظاريف:  1439/3/12ه� 

صراف سيار طريق أبي بكر الصديق 
جهة المناقصة:  بلدية محافظة المذنب 

قيمة النسخة:  500 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/16ه� 

موعد فتح المظاريف:  1439/3/17ه� 

صراف آلي سيار على طريق األمير فيصل بن بندر بمحافظة رياض 
الخبراء 

جهة المناقصة:  محافظة رياض الخبراء 
قيمة النسخة:  1000 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/24ه� 
موعد فتح المظاريف:  1439/3/25ه� 

أرض إلقامة كوفي ش��وب أم��ام مبنى البلدي��ة الجديد بمحافظة 
رياض الخبراء 

جهة المناقصة:  محافظة رياض الخبراء 
قيمة النسخة:  500 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/24ه� 
موعد فتح المظاريف:  1439/3/25ه� 

صراف آلي سيار طريق الملك خالد بمحافظة رياض الخبراء 
جهة المناقصة:  محافظة رياض الخبراء 

قيمة النسخة:  1000 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/24ه� 

موعد فتح المظاريف:  1439/3/25ه� 

محل تجاري رقم )6( بالسوق التجاري بمحافظة رياض الخبراء 
جهة المناقصة:  محافظة رياض الخبراء 

قيمة النسخة:  500 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/24ه� 

موعد فتح المظاريف:  1439/3/25ه� 

عملي��ة توريد قطع غيار لمع��دات وأجهزة قي��اس لمصادر المياه 
بمحافظة المذنب

جهة المناقصة:  وزارة البيئة والمياه والزراعة: مياه القصيم 
قيمة النسخة:  500 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/24ه� 
موعد فتح المظاريف:  1439/3/25ه� 

أرض إلقامة كوفي ش��وب على طريق الملك فهد بمحافظة رياض 
الخبراء 

جهة المناقصة:  محافظة رياض الخبراء 
قيمة النسخة:  500 

آخر موعد لتقديم العطاءات ) هجري(:  1439/3/24ه� 
موعد فتح المظاريف:  1439/3/25ه� 

تأجي��ر محالت قائمة رقم 6-7-8( بالمنطق��ة المركزية )يؤجر كل 
محل على حده(

جهة المناقصة:  بلدية محافظة االسياح 
قيمة النسخة:  500 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/22ه� 
موعد فتح المظاريف:  1439/3/23ه� 

تأجير مواقع صراف آلي سيارة )تؤجر كال على حده( / عين بن فهيد 
مقاب��ل العثيم–طريف- التنومة - خصيب��ة –حنيظل- ضيدة- أبا 

لورود -الجعلة- البندرية
جهة المناقصة:  بلدية محافظة االسياح 

قيمة النسخة:  500 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/22ه� 

موعد فتح المظاريف:  1439/3/23ه� 

تأجير صالة وسط المحالت غرب مبنى العثيم / عين بن فهيد
جهة المناقصة:  بلدية محافظة االسياح 

قيمة النسخة:  1000 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/22ه� 

موعد فتح المظاريف:  1439/3/23ه� 

تأجير أراضي فضاء استثمارية من رقم 12 إلى 33 )تؤجر كل قطعة 
على حده(/ طريق الجعله– عين بن فهيد

جهة المناقصة:  بلدية محافظة االسياح 
قيمة النسخة:  500 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/22ه� 
موعد فتح المظاريف:  1439/3/23ه� 

صراف آلي سيار على طريق األمير فيصل بن بندر بمحافظة رياض 
الخبراء 

جهة المناقصة:  بلدية محافظة رياض الخبراء 
قيمة النسخة:  1000 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/03/24ه� 
موعد فتح المظاريف:  1439/03/25ه� 

أرض إلقام��ة صالة عرض ش��رق مبنى البلدي��ة الجديد بمحافظة 
رياض الخبراء 

جهة المناقصة:  بلدية محافظة رياض الخبراء 
قيمة النسخة:  1000 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/24ه� 
موعد فتح المظاريف:  1439/3/25ه� 

أرض إلقامة صالة عرض بطريق اإلسكان بمحافظة رياض الخبراء 
جهة المناقصة:  بلدية محافظة رياض الخبراء 

قيمة النسخة:  500 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/03/24ه� 

موعد فتح المظاريف:  1439/03/25 

أرض إلقامة صالة عرض بطريق اإلسكان
جهة المناقصة:  رياض الخبراء 

قيمة النسخة:  500 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1439/3/24ه� 

موعد فتح المظاريف:  1439/3/25ه� 



نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الثاني والتسعون - ديسمبر 2017 م

)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.

المعارض والمؤتمرات والمنتديات واللقاآت المحلية والدولية 

Tbilisi Belt & Road منتدى
التاريخ:  27. نوفمبر 2017 - 29. نوفمبر 2017 

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

مالحظ��ات:  ولمزيد م��ن المعلومات حو ل ه��ذه الزيارة يمك��ن التواصل مع 
األستاذ/ مشاري بن ابراهيم الراشد على الهاتف 011218219 

 Malrashed@csc.org.sa  :البريد اإللكتروني
 /http: //www.tbilisibrf.gov.ge/en/contact  :موقع اإلنترنت

Riyadh Economic Forum 2017 منتدى الرياض االقتصادي
التاريخ:  27. نوفمبر 2017 - 29. نوفمبر 2017 

الجهة المنظمة:  راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 
المدينة / الدولة:  المملكة العربية السعودية 

مالحظات:  معلومات االتصال: الغرف��ة التجارية الصناعية الرياض – المملكة 
العربي��ة الس��عودية هات��ف: +96614040044 تحويل��ة: 144/409 /187 

فاكس: +96614041947 
المعروضات:  دراس��ة القضاي��ا المؤثرة في االقتصاد الوطني وتش��خيصها - 
الوق��وف على معوقات النمو االقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها االطالع 
عل��ى التج��ارب العالمية المش��ابهة واالس��تفادة منها - اقت��راح حلول عملية 
للمس��اعدة ف��ي اتخاذ القرار االقتص��ادي تأصيل مبدأ الحوار والمش��اركة بين 

قطاعات المجتمع االقتصادي 
مكان اقامة المعرض:  فندق االنتركونتيننتال- قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، 

الرياض 
 allaa@riyadhef.com  :البريد اإللكتروني

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

المع��رض الس��عودي الدول��ي لألغذي��ة والمش��روبات والضيافة 
)هوريكا السعودية(

التاريخ: 27. 2017 - 29. نوفمبر 2017 
الجهة المنظمة:  السعودية لتنظيم المعارض –سيمارك 

المدينة / الدولة:  المملكة العربية السعودية 
المعروض��ات:  المعرض في عملية تبادل الخبرات والتجارب ما بين الش��ركات 
الكب��رى المحلية والدولية في مج��ال صناعة األغذية والمش��روبات والضيافة 
باإلضافة إلى المسابقات التي تكون ما بين الطهاة والتي تكون بإشراف لجنة 

تحكيم دولية. 
مكان المعرض:  مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض / الصاالت االربع 

 cominfo@seamark.com. :البريد اإللكتروني
 http: //www.semark.com.sa  :موقع اإلنترنت

المؤتمر الدولي للصيدلة والتمريض والعلوم الصحية
التاريخ:  8. نوفمبر 2017 - 30. نوفمبر 2017 

الجهة المنظمة:  راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 
المدينة / الدولة:  المملكة العربية السعودية 

مالحظات:  لمزيد من المعلومات غلى الهاتف 0126541438 
المعروض��ات:  دور الصيدلة والتمريض والعلوم الصحية في تحس��ين الرعاية 
الصحي��ة في ظل رؤي��ة المملكة 2030 االس��تفادة من كل م��ا هو جديد من 
خالل التجارب المحلية والدولية في مجال العلوم الصحية التطبيقية مناقش��ة 
اس��تراتيجيات لتحس��ين صحة الفرد والمجتمع من خالل الصيدلة والتمريض 
والتغذي��ة والعل��وم الصحي��ة التطبيقية-- اث��راء البحث العلم��ي في مجاالت 

الصيدلة والتمريض والعلوم الصحية المختلفة 
مكان اقامة المعرض:  فندق هوليداي إن القصر، الرياض 

 info@bm-exhibitions.com  :البريد اإللكتروني
 http: //www.bm-expo.com  :موقع اإلنترنت

دعوة الش��ركات الس��عودية للمش��اركة ف��ي المع��رض التجاري 
والسياحي في غانا

التاريخ:  28. نوفمبر 2017 - 4. ديسمبر 2017 
الجهة المنظمة:  راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 

المدينة / الدولة:  غانا/ أكرا 
المعروضات:  ماكينات ومعدات و أليات 

مكان اقامة المعرض:  مركز غانا في أكرا 
 http: //www.dwapafair.com  :موقع اإلنترنت

دعوة من الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية للمشاركة في 
المنتدى االقتصادي العربي اليوناني السادس تحت شعار » اليونان 

والعالم العربي: رؤية لمستقبل مشترك«
التاريخ:  29. نوفمبر 2017 - 30. نوفمبر 2017 

الجهة المنظمة:  الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية 
المدينة / الدولة:  اليونان 

مالحظ��ات:  للتواص��ل لمزيد م��ن المعلوم��ات والمش��اركة االتص��ال على: 
 auichambers@csc.org.sa 0112182304ايميل

المعروض��ات:  يتناول هذا المنتدى بالعرض والت��داول قطاعات ومحاور تتعلق 
بفرص االس��تثمار، الحوافز والتس��هيالت وبالتطورات الرقمي��ة والتكنولوجيا 
وأثاره��ا في خلق واقع اقتصادي جديد، ويعرض لتجارب الش��باب رواد األعمال 
وآفاق التمويل والتوس��ع والمش��اركة بين هؤالء الرواد من الشباب في العالم 

العربي واليونان 
مكان اقامة المعرض:  بفندق دفاني كرافيل في بالعاصمة اليونانية أثنيا 

 auichambers@csc.org.sa  :البريد اإللكتروني
 http: //www.diwanis.com  :موقع اإلنترنت

مهرجان زايد التراثي الثامن 
التاريخ:  1. ديسمبر 2017 - 27. يناير 2018 

الجهة المنظمة:  مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية 
المدينة / الدولة:  االمارات العربية المتحدة 

مالحظ��ات:  مزيد م��ن المعلومات يرجى االتص��ال مع الس��يدة/ ميره عصام 
المزروعي: 00971507336787 

المعروضات:  محالت التجارية - )حرف مختلفة( فرقة شعبية تراثية 
مكان اقامة المعرض:  أبو ظبي - دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 m.almazrouel@khalifafoundation.ae  :البريد اإللكتروني

 http: //www.khalifafoundation.ae  :موقع اإلنترنت

المعرض الس��عودي الثان��ي للعقار والبن��اء واألث��اث والديكور ) 
) Habitat هبيتات

التاريخ:  2. ديسمبر 2017 - 28. ديسمبر 2017 
الجهة المنظمة:  شركة مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات 

المدينة / الدولة:  المملكة العربية السعودية 
 0163258000 م��ع  التواص��ل  المعلوم��ات  م��ن  مالحظ��ات:  ولمزي��د 

 marketing@gassimexpo.com 0597345500 أو
المعروضات:  للعقار والبناء واألثاث والديكور 

مكان اقامة المعرض:  مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات / القصيم 
- بريدة - طريق الملك فهد 

 info@gassimexpo.com  :البريد اإللكتروني
 /http: //habitatexpo.net  :موقع اإلنترنت

المعرض الدولي للقهوة والشكوالتة - 2017
التاريخ:  3. ديسمبر 2017 - 6. ديسمبر 2017 

الجهة المنظمة:  راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 
المدينة / الدولة:  المملكة العربية السعودية 

مالحظات:  بيانات التواصل لفرع الس��عودية الهات��ف: 00966920002081 
جوال: 00966558791293 

المعروضات:  المعرض جميع جوانب قطاعي القهوة والشوكوالتة والصناعات 
ذات الصلة تحت س��قف واحد، ويسّلط الضوء على أفضل المعدّات والخدمات 

والمنتجات من المنتجين والموردين اإلقليميين والدوليين 
مكان اقامة المعرض:  مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات 

 info@coffeechoco-expo.com  :البريد اإللكتروني
 https: //coffeechoco-expo.com/ar/content  :موقع اإلنترنت

دعوة للمش��اركة في وفد تج��اري الى جمهوري��ة بنغالديش 7-4 
ديسمبر 2017

التاريخ:  4. ديسمبر 2017 - 7. ديسمبر 2017 
الجهة المنظمة:  سفارة بنغالديش في الرياض 

المدينة / الدولة:  بنغالديش 
مالحظات:  يرجى من الراغبين تقديم الطلب للمشاركة عبر سفارة بنغالديش 
ولمزيد من المعلومات عبر أرقام التواصل 0114193555 او مستشار اقتصادي 

د. محمد أبو الحسن على جوال رقم 0542464648/ في الرياض 
مكان اقامة المعرض:  دكا 

 hasan1090@gmail.com  :البريد اإللكتروني

المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي
التاريخ:  4. ديسمبر 2017 - 7. ديسمبر 2017 
الجهة المنظمة:  الهيئة السعودية للمهندسين 

المدينة / الدولة:  المملكة العربية السعودية 
مالحظات:  لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على هاتف: 0112942999 

و الفاكس: 0112405855 
المعروضات:  سيناقش في المؤتمر الهندسي الدولي الكثير من المواضيع في 
الجوانب الهندس��ية الهامة والتي تتمثل في 12 مس��ارًا هندسيا في عدد من 
التخصصات الهندس��ية. ومن أهم أهداف ه��ذا المؤتمر ايجاد البيئة المالئمة 
التي تسهل تبادل المعلومات وتعزيز التواصل بين المهندسين وبناء عالقات 

عملية ذات طابع مشترك وهو السعي لتحقيق اهداف رؤية 2030 
م��كان اقامة المعرض:  بفندق الفور س��يزون - في مدين��ة الرياض بالمملكة 

العربية السعودية، 
 m.reda@saudieng.sa  :البريد اإللكتروني

 /http: //www.iecesaudi.com/ar  :موقع اإلنترنت

دعوة الشركات السعودية للمش��اركة في لقاء الشركات المصدرة 
األذربيجاني��ة في مج��االت الفواك��ة والخضار والش��اي والعصائر 

والفواكه المجففة والمياه وااللبان
التاريخ:  6. ديسمبر 2017 

الجهة المنظمة:  سفارة جمهورية أذربيجان 
المدينة / الدولة:  أذربيجان 

مالحظات:  للراغبين في المشاركة في لقاء يمكن التواصل مع سفارة جمهورية 
أذربيجان على هاتف: 0114192383 والفاكس: 0114192260 

مكان اقامة المعرض:  بفندق هيلتون جدة 

المعرض السعودي الدولي للمختبرات 2017
التاريخ:  6. ديسمبر 2017 - 8. ديسمبر 2017 

الجهة المنظمة:  ش��ركة الهضبة الس��عودية لتنظيم المؤتمرات والمعارض 
وسياحة األعمال 

المدينة / الدولة:  المملكة العربية السعودية 
المعروض��ات:  احت�ياجات ق�طاع الم�خت�برات، ويهدف المعرض إلى: تس��ليط 
الضوء على أحدث الم�عدات والتق�ني��ات واألج�هزة الم�خبرية، تغطية الع�ديد 
م��ن المج��االت مثل)تكنولوجي��ا المختبرات والتش��خيص الس��ريري، والطب 
الشرعي واألمن والبحث والتطوير وغيرها قطاع المختبرات في المملكة العربية 

السعودية 
مكان اقامة المعرض:  مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض 

 info@hillmice.com  :البريد اإللكتروني

 2017 مال��ي  ف��ي  االس��تثمار   Invest Mali دول��ي  مؤتم��ر 
International Investment Forum in Mali

التاريخ:  7. ديسمبر 2017 - 8. ديسمبر 2017 
الجهة المنظمة:  حكومة جمهورية مالي 

المدينة / الدولة:  مالي - باماكو 
المعروضات:  الفرص االستثمارات المتاحة في جمهورية مالي وتقوية التبادل 

االقتصادي مع بقية دول العالم 
مكان اقامة المعرض:  العاصمة المالي باماكو 

 http: //www.foruminvestmali.com/en  :موقع اإلنترنت



المعارض والمؤتمرات والمنتديات واللقاآت المحلية والدولية 

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الثاني والتسعون - ديسمبر 2017 م

)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.

ملتقى ألوان السعودية
التاريخ:  12. ديسمبر 2017 - 16. ديسمبر 2017 

الجهة المنظمة:  راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 
المدينة / الدولة:  المملكة العربية السعودية 

info@ مالحظات:  ولالستفس��ارات ع��ن ملتقى ال��وان التوا صل عل��ى البريد
colors.sa او التواصل الجوال /: 0565999696 

المعروض��ات:  أل��وان الس��عودية س��نويًا ليؤك��د عل��ى أهمية ف��ن التصوير 
الفوتوغرافي في الس��ياحة وإبراز المقومات السياحية وكذلك تقديم المواهب 
الشابة السعودية وتشجيعهم ودعمهم على االستمرار لتقديم المزيد من الفنون 
التي من شأنها عكس صورة فنيّة رائعة عن المقومات السياحية في المملكة 
مكان اقامة المعرض:  مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض / الصاالت 

االربع +مركز المؤتمرات + قاعة كبار الشخصيات 
 sales@colors.sa - info@colors.sa  :البريد اإللكتروني

 http: //www.scta.gov.sa  :موقع اإلنترنت

 Paper Arabia 2017 معرض الورق – بيبر أرابيا
التاريخ:  12. ديسمبر 2017 - 14. ديسمبر 2017 

الجهة المنظمة:  الفجر للمعلومات والخدمات 
المدينة / الدولة:  اإلمارات العربية المتحدة 

مالحظات:  الهاتف: 0097143406888 الفاكس: 009713403608 
المعروض��ات:  يبر أرابيا 2017 المعرض العالمي ال��� 10 لصناعة الورق، وورق 
المناديل، والتحويل، الذي يغطي الخامات المجعدة وخامات الكرتون، إضافة إلى 
اآلالت، وسيقوم العديد من كبار موردين ومتخصصين الورق، واآلالت، والتقنية، 

مكان اقامة المعرض:  مركز دبي العالمي التجاري، دبي 
 lamyaa@alfajer.net  :البريد اإللكتروني

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

المعرض السعودي العالمي للسيارات ٢٠١٧
التاريخ:  17. ديسمبر 2017 - 21. ديسمبر 2017 

الجهة المنظمة:  شركة الحارثي 
المدينة / الدولة:  المملكة العربية السعودية 

مالحظات:  الهاتف: 966+ 0126546384 الفاكس: 966+ 0126546853 
المعروضات:  أحدث موديالت السيارات وأفضل إمدادات اإلكسسوارت 

مكان اقامة المعرض:  مركز جدة للمعارض والمؤتمرات 
 ace@acexpos.com  :البريد اإللكتروني

 http: //sims-arabia.com/contact-us  :موقع اإلنترنت

مؤتم��ر تعزي��ز التب��ادل التجاري الس��عودي اللبنان��ي والمعرض 
Saudi-Lebanese Expo 2017 المصاحب

التاريخ:  19. ديسمبر 2017 - 21. ديسمبر 2017 
الجهة المنظمة:  وزارة الصناعة اللبنانية 

المدينة / الدولة:  لبنان 
مالحظات:  للتواصل هاتف 009611427119 

مكان اقامة المعرض:  مركز بجال ببيروت 
 info@saerat.org  :البريد اإللكتروني

معرض المستثمرات من المنزل � منتجون 
التاريخ:  25. ديسمبر 2017 - 30. ديسمبر 2017 

الجهة المنظمة:  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 
المدينة / الدولة:  المملكة العربية السعودية 

مالحظات:  لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الهاتف: 0114040040 
الفاكس: 0114041947 

المعروضات:  أكبر تجمع على مس��توى المملكة والش��رق األوسط يتبنى دعم 
المستثمرات من المنزل ورائدات االعمال الناشئات ويعد »منتجون« مثااًل مميزًا 
في خدمة المجتمع من خالل دعم المرأة السعودية وتفعيل دورها في المجتمع 
وتحقيق تطلعاتها في دعم مس��يرة التنمية الوطنية. المعرض تنظمه الغرفة 
التجاري��ة الصناعية في الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية األعمال الصغيرة 

والمتوسطة 
مكان المعرض:  مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض / الصاالت االربع 

 rdchamber@rdcci.org.sa  :البريد اإللكتروني
 http: //www.chamber.sa  :موقع اإلنترنت

دعوة للشركات السعودية للمشاركة في المعرض التجاري الدولي 
Dhaka International Trade Fair ال� �23 بدكا

التاريخ:  1. يناير 2018 - 31. يناير 2018 
الجهة المنظمة:  وزارة التجارة بحكومة بنغالديش 

المدينة / الدولة:  بنغالديش 
مكان اقامة المعرض:  مقر شير بنغال 

hasan1090@gmail.com: mission.riyadh@mofa.  :البريد اإللكتروني
 gov.bd

 http: //www.bangladeshembassy.org.sa  :موقع اإلنترنت

Indus food 2018 معرض األغذية الدولي
التاريخ:  18. يناير 2018 - 19. يناير 2018 

الجهة المنظمة:  وزارة التجارة والصناعة الهندية 
المدينة / الدولة:  الهند 

المعروضات:  قطاع األغذية والمشروبات 
مكان اقامة المعرض:  منطقة نوجدا القريبة من العاصمة 

 Penang International Halal 2017 المعرض والمؤتمر الدولي
Expo and Conference )PIHEC( التاري��خ:  26. يناير 2018 - 

28. يناير 2018 
 .PIHH Development Sdn. Bhd  :الجهة المنظمة

المدينة / الدولة:  ماليزيا 
المعروض��ات:  المنتجات الغذائية والمش��روبات )الح��الل( والفعاليات و أقامه 

لقاءات B2B مع الشركات الدولية 
مكان اقامة المعرض:  Setia SPICE - Pinang بينان )ماليزيا( 

 pihec@halalpenang.com  :البريد اإللكتروني
 /http: //www.pihec.com.my  :موقع اإلنترنت

دعوة الش��ركات الس��عودية للمش��اركة المعرض التجاري الدولي 
الس��ادس عش��ر لمع��دات الكهرباء والمع��رض التج��اري الدولي 

السادس العشرون لمعدات اإلضاءة
التاريخ:  31. يناير 2018 - 2. فبراير 2018 

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

مالحظات:  السيد / سوزانا كوهل )مدير الترويج( الهاتف: 0048226497669 
و0048226497669 

المعروضات:  مزيد من التفاصيل بشأن مشاركتك في المعارض يرجى االتصال 
مباشرة: السيد / سوزانا كوهل )مدير الترويج( الهاتف: 0048226497669و

ZUZANNA.KUHL@ اإللكترون��ي:  البري��د   0048226497669
 www.soma.info.pl :الموقع اإللكتروني AGENCJASOMA.PL

مكان اقامة المعرض:  مركز اكسبو البولندي 
 zuzanna.kuhl@agencjasoma.pl  :البريد اإللكتروني

 http: //www.soma.info.pl  :موقع اإلنترنت

مع�رض الكوي�ت التج�اري ال�دول�ي بالتزامن مع المعرض التجاري 
للدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي 

التاريخ:  6. فبراير 2018 - 10. فبراير 2018 
الجهة المنظمة:  دول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي / شركة للمعارض 

في دولة الكويت 
المدينة / الدولة:  الكويت 

مكان اقامة المعرض:  معرض الكويت الدولي مركز معارض 
 http: //www.itf-kw.com  :موقع اإلنترنت

الدورة االس��تثنائية للمعرض التجاري لل��دول األعضاء فى منظمة 
التعاون اإلس��المي في دولة الكويت بالتزامن مع معرض الكويت 

الدولي
التاريخ:  6. فبراير 2018 - 10. فبراير 2018 

الجهة المنظمة:  بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة معرض الكويت 
الدولي 

المدينة / الدولة:  الكويت 
مالحظات:  س��تقام الدورة االس��تثنائية للمعرض التجاري لل��دول االعضاء في 
منظم��ة التعاون االس��المي في دولة الكوي��ت بالتزامن مع مع��رض الكويت 

 www.itf-kw.com :الدولي يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني
المعروضات:  مكان اقامة المعرض:  قاعة 1، أرض المعارض، الطريق الدائري 

السادس 
 http: //www.itf-kw.com/?lang=ar  :موقع اإلنترنت

الدعوة للمشاركة في معرض تحت ش��عار أفريقية فرصة األعمال 
واالستثمار 2018

التاريخ:  22. مارس 2018 - 25. مارس 2018 
الجهة المنظمة:  راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 

المدينة / الدولة:  اثيوبيا - اديس ابابا 
مالحظ��ات:  للمش��اركة يمك��ن التواصل مبش��رة مع مس��ئولي المعرض في 

السفارة األثيوبية في الرياض على جوال: 0508210696 
مكان اقامة المعرض:  بفندق شيراتون باديس أبابا 

فعالي��ات ومعارض ف��ي اديس اباب��ا المعرض الدولي الس��ادس 
للسياحة والسفر 10-14 مايو 2018م 
التاريخ:  10. مايو 2018 - 25. يونيو 2018 

الجهة المنظمة:  غرفة اديس أبابا 
المدينة / الدولة:  أديس أبابا، إثيوبيا 

مالحظات:  ولمزيد من المعلومات االتصال على يمكن التواصل مع مس��ئولي 
المع��ارض التجارية في غرفة اديس أبابا على هات��ف: 00251115504647-

-002511118055جوال: 00521911212179 
المعروضات:  

المعرض الدولي الس��ادس للسياحة والسفر 10-14 2018م المعرض الدولي 
الثاني للتجارة التكنولوجيا 21-25 يونيو 2018م المعرض الدولي الثاني عشر 
للغرفة التجارية 22-28 فبراير2018م المعرض الدولي الحادي عشر للمعرض 

التجاري للزراعة والغذاء 10-14 مايو 2018م 
 abrahamgrid@yahoo.com  :البريد اإللكتروني



)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.

مجلة األحساء
موضوع الكتاب:  ذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة 

المصدر:  غرفة تبوك 
الدولة:  المملكة العربية السعودية 

سنة النشر:  1438ه� 

تجارة تبوك   
موضوع الكتاب:  نشرة دورية 

المصدر:  غرفة تبوك 
الدولة:  المملكة العربية السعودية 

سنة النشر:  1438ه� 

مجلة االرض
موضوع الكتاب:  مجال العمل البيئي بالشروط والمواصفات العلمية 

المصدر:  الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة 
الدولة:  المملكة العربية السعودية 

سنة النشر:  1438ه� 

نشرة ربع سنوية )الزكاة والدخل(
 موضوع الكتاب:  نظام ضريبة القيمة المضافة 

المصدر:  الهيئة العامة الزكاة والدخل 
الدولة:  لمملكة العربية السعودية 

سنة النشر:  1438ه� 

Entrepreneurs KSA رواد األعمال
 موضوع الكتاب:  ملحق الفرشاية 

المصدر:  الجوهرة بنت تركي العطشان 
الدولة:  المملكة العربية السعودية 

سنة النشر:  2017 

جديد مكتبة مركز المعلومات

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الثاني والتسعون - ديسمبر 2017 م

السعودية  فوديكس  معرض  سيزورون  بنغالديش  من  أعمال  رجال  قائمة 
 2017

 موضوع الكتاب:  قائمة رجال أعمال والمسئولين شركات 
المصدر:  سفارة بنغالديش 

الدولة:  بنغالديش 
سنة النشر:  2017 

القصيم عمق التجربة
موضوع الكتاب:  التقرير الختامي 

المصدر:  مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم 
الدولة:  المملكة العربية السعودية 

سنة النشر:  1438ه� 

وثيقة والء وانتماء
 موضوع الكتاب:  تقرير خاص بفعاليات 

المصدر:  امارة منطقة القصيم 
الدولة:  المملكة العربية السعودية 

سنة النشر:  1438ه� 

التقرير السنوي لألداة العامة لشئون الزراعة بمنطقة القصيم
 موضوع الكتاب:  التقرير السنوي 

المصدر:  وزارة البيئة المياه والزراعة 
الدولة:  المملكة العربية السعودية 

سنة النشر:  1437ه� 

الفرنشايز )مجلة االمتياز التجاري(
 موضوع الكتاب:  المجلة التجارية المتعلق بامتياز 

المصدر:  مكتب االمتياز التجاري لالستشارات »فرانكس« 
الدولة:  المملكة العربية السعودية 

سنة النشر:  1438ه� 


