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المناقصـــات والمزايدات
الحكومية

مكتبـة مركـز المعــلومـات

الفرص التجارية
واالستثمارية

أوكتوبر 2017م

المعارض المحلية
والدولية

الفرص التجارية االستثمارية
ش��ركة س��ما الجيب��ة للصناع��ات الغذائية م��ن مص��ر والمتخصصة في
للصناعات الغذائية ،ترغب في التعاون التجاري مع الش��ركات السعودية،
وتصدير منتجاتها.
اسم الشركة :سما ايجيبت للصناعات الغذائية
الدولة :جمهورية مصر العربية
العنوان :جمهورية مصر العربية
موقع اإلنترنتhttp://www.facebook.com :
البريد اإللكترونيexport.samafoods@gmail.com :
الهاتف00201003335109 :
الفاكس0020238204486 :
فالتر المياه من تركيا
اسم الشركةAkpas :
الدولة :تركيا
العن��وانÖmerağa mah., Hafız Binbaşı Cd. 15, Izmit/Kocaeli, :
Turkey
موقع اإلنترنتhttp://akpas.com.tr :
البريد اإللكترونيsatis@akpas.com.tr :
الهاتف009026232419999 :
الفاكس00902623319851 :
صناعة نظام االمن والمصاعد في تركيا
اسم الشركةSASSIN :
الدولة :تركيا
العنوانPerpa Tic Mer A Bl Kat 8 No: 731 :
موقع اإلنترنتhttp://tugbaelektrik.com/iletisim.php :
البريد اإللكترونيinfo@tugbaelektrik.com :
الهاتف00902123209457 :
الفاكس00902123209467 :
المالبس الداخلية من التركية
اسم الشركةcprtekstil :
الدولة :تركيا
العنوانSokak No:27 M.T.K. Sitesi Çamdibi / İZMİR 5/5746 :
البريد اإللكترونيinfo@cprtekstil.com :
الهاتف00902324310252 :
الفاكس00902324310990 :
مزاد علنى لبناء محطات كهربائية صغيرة فى القيرغيرستان
اسم الشركة :سفارة جمهورية قيرغيزستان
الدولة :جمهورية قيرغيزستان
العنوان :سفارة جمهورية قيرغيزستان في الرياض
موقع اإلنترنتhttp://qcc.org.sa/www.gkpen.k :
الهاتف0096312912154 :

أثاث ونسيج من سنغافورة
اسم الشركةDanovel Pte Ltd :
الدولة :سنغافورة
العنوانTanglin Shopping Centre, Singapore 247909 :
http://www.danovel.com/jm2/index.
اإلنترن��ت:
موق��ع
php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=101
الهاتف006562355020 :
خدمات هندسية وبيئية من أمريكا
اسم الشركةVersa :
الدولة :الواليات المتحدة
العنوانVersar Center Springfield, VA 22151 6850 :
موقع اإلنترنتwww.versar.com :
البريد اإللكتروني:
الهاتف0017097503000 :
صناعة الفالتر وأنظمة التقنية للمكانات وتر وبينات البترول من ماليزيا
اسم الشركةSalutary Avenue Manufacturing Services Sdn Bhd :
الدولة.MALAYSIA :ماليزيا
العن��وانNo.5, Jalan Penaga 12, Kawasan Perindustrian Kota :
,Puteri
http://www.salutaryavenue.com/a/index.php?s=sam
البريد اإللكترونيinfo@salutaryavenue.com :
الهاتف00616073883771 :
الفاكس00616073883776 :

أنابيب مياه من أوكرانيا
اسم الشركة.New Technologies Ltd :
الدولةUkraine :
العنوانUkraine, 49050 :
موقع اإلنترنتhttp://newtech.dp.ua/eng/index.html :
البريد اإللكترونيnewtech@newtech.dp.ua :
الهاتف00380562325856 :
الفاكس00380562360618 :
سجاد من تركيا
اسم الشركةBalat Mensucat San :
الدولة :تركيا
العن��وانAddress: 4. Organize San. Böl. 83414 Nolu Cad. No:12 :
Başpınar/GAZİANTEP
موقع اإلنترنتhttp://www.balatcarpet.com/iletisim.html :
الهاتف00903423570144 :
الفاكس00903423570149 :

ش��ركة صناعة س��فن في س��نغافورة  vard Singaporeف��ي مجال بناء
السفن التجارية يطلب التعاون مع الشركات السعودية
اسم الشركة.Vard Singapore Pte :
الدولة :سنغافورة
العنوانaSIA sAQUAE tOWER2 03-Marien View #29 12 :
البريد اإللكتروني/GUIFU.BUNAG@VARD.COM :
Saudicommercialkulalumpur@gmail.com
الهاتف004770210600 :
اجهزة مراقبة جودة زراعية من تركيا
اسم الشركةErmaksan Machine Gear Spare Parts Industry :
الدولة :تركيا
العنوان :انقرة Sincan/Ankara
موقع اإلنترنتhttp://www.ermaksandisli.com.tr/EN/Default.aspx :
البريد اإللكترونيinfo(a)ermaksandisli.com.tr : :
الهاتف009031226717777 :
الفاكس00903122670336 :
هندس��ة تقنية تصنيع مواد البناءو االس��منت و الزجاج و ال نتاج مكونات
الخالي��ا الكهروضوئي��ة و الواح الطاقة الشمس��ية ف��ى المملكة العربية
السعودية
اسم الشركة :شركة تشاينا تريومف إنترناشيونال CTIEC
الدولة :المملكة العربية السعودية
العنوان :الرياض
البريد اإللكترونيctenpeng@ctiec.net :
الهاتف00966506677908 :
الفاكس00966112255719 :
دعوة السفارة السعودية في جمهورية قيرغيزستان الشركات السعودية
للمش��اركة بمزاد من خالل صندوق ادارة امالك الدولة في قيرغيزس��تان
لبيع أسهم مملوكة للحكومة في شركة الفا تيليكوم لالتصاالت
اسم الشركة :صندوق ادارة امالك الدولة في قيرغيزستان
الدولة :قيرغيزستان
العنوان :صندوق ادارة امالك الدولة في قيرغيزستان
البريد اإللكترونيcontact@fgi.kg :
الهاتف00996312615187 :
فرص اس��تثمارية واردة من وزارة الزراعة فى المملكة بروناي دار السالم
«أنتاج المحاصيل الزراعية فى بروناي»
اسم الشركة :وزارة الزراعة في المملكة بروناي
الدولة :مملكة بروناي
العنوان :وزارة الزراعة في المملكة بروناي دار السالم
البريد اإللكترونيrfp@mprt.gov.bn :
الهاتف2388062/2388065/ 006732388064 :

لإعالناتكم ورعايتكم للن�شرة التجارية الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم � -إدارة الت�سويق
هاتف - 06 3814000 :حتويلة  888فاك�سaaj@qcc.org.sa 06 3812231 :
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المنافسات االستثمارية
تأجي��ر موقع صراف آلي س��يار قائ��م على طريق

تأجير ع��دد ( )15موقع لوح��ات إعالنية باك اليت

تأجي��ر ع��دد ( )5مواقع لوحات إعالني��ة باك اليت

الملك فيصل في حي الهالل في مدينة بريدة

قائمة داخل مدينة بريدة

قائمة داخل مدينة بريدة

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة :ريال2000

قيمة النسخة :ريال2000

قيمة النسخة :ريال1000

آخ��ر موع��د لتقدي��م العط��اءات (هج��ري):

آخ��ر موع��د لتقدي��م العط��اءات (هج��ري):

آخ��ر موع��د لتقدي��م العط��اءات (هج��ري):

1438/12/27هـ

1438/12/27هـ

1438/12/27هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1438/12/28 :هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1438/12/28 :هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1438/12/28 :هـ

مـش��روع صيانة إنارة طرق وأحي��اء جنوب مدينة

تأجي��ر أرض فض��اء إلقامة عي��ادة بيطرية داخل

اإلدارة العامة لالس��تثمارات في مبنى أمانة منطقة

بريدة

مدينة األنعام في مدينة بريدة

القصيم في مدينة بريدة

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة :ريال2500

قيمة النسخة :ريال2000

تأجير عدد ( )30موق��ع لوحات إعالنية ميجا كوم

آخ��ر موع��د لتقدي��م العط��اءات (هج��ري):

آخ��ر موع��د لتقدي��م العط��اءات (هج��ري):

قائمة داخل مدينة بريدة

1438/12/26هـ

1438/12/27هـ

جه��ة المناقصة :أمان��ة منطقة القصي��م  -اإلدارة

موعد فتح المظاريف (هجري)1438/12/27 :هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1438/12/28 :هـ

العامة لالستثمار

تأجير أرض فضاء إلقامة مركز تجاري ترفيهي على

تأجير موقع صراف آلي س��يار قائم على طريق أبو

آخ��ر موع��د لتقدي��م العط��اءات (هج��ري):

طريق الملك فهد (داخل منتزه الملك عبد اهلل) في

بك��ر الصديق جنوب بلدية الصف��راء الفرعية في

1438/12/27هـ

مدينة بريدة

مدينة بريدة

موعد فتح المظاريف (هجري)1438/12/28 :هـ

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

فعلى الراغبين الدخول ف��ي هذه المزايدات مراجعة

قيمة النسخة :ريال5000

قيمة النسخة :ريال2000

اإلدارة العامة لالس��تثمارات في مبنى أمانة منطقة

آخ��ر موع��د لتقدي��م العط��اءات (هج��ري):

آخ��ر موع��د لتقدي��م العط��اءات (هج��ري):

القصيم في مدينة بريدة

1438/12/27هـ

1438/12/27هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1438/12/28 :هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1438/12/28 :هـ

تأجير عدد ( )2موقع صراف آلي س��يار على طريق

تأجير عدد ( )30موقع لوحات إعالنية موبي قائمة

المل��ك عبد اهلل في المواقف الغربية للنخيل بالزا

داخل مدينة بريدة

في مدينة بريدة

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة :ريال3000

قيمة النسخة :ريال3000

آخ��ر موع��د لتقدي��م العط��اءات (هج��ري):

آخ��ر موع��د لتقدي��م العط��اءات (هج��ري):

1438/12/27هـ

1438/12/27هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1438/12/28 :هـ

فعلى الراغبين الدخول ف��ي هذه المزايدات مراجعة

قيمة النسخة :ريال3000

موعد فتح المظاريف (هجري)1438/12/28 :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
تش��غيل وصيانة األجهزة واألنظمة بمبنى فرع��ي النيابة العامة

تأجير موقع إلقامة صراف آلي سيار على طريق عمر بن عبد العزيز

نقل األدوية والمستلزمات الطبية من المستودعات المركزية في

بمنطقة الري��اض والقصيم أنظمة اإلنذار وإطفاء الحريق األجهزة

في حي البساتين في مدينة بريدة

مدينة بريدة إلى المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة القصيم

األمنية واإللكترونية /الصوتية .نظام الكاميرات .صيانة المصاعد.

جهة المزايدة :أمانة منطقة القصيم

جهة المزايدة :صحة القصيم وزارة الصحة

صيانة التكييف .صيانة الس��نترال .تشغيل وصيانة أجهزة أنظمة

رقم المزايدة7609 :

رقم المزايدة380631030076 :

 BMSصيانة المولدات الكهر

قيمة النسخة :ريال1000

قيمة النسخة :ريال1500

جهة المزايدة :النيابة العامة

آخر موعد لتقديم العطاءات1438/12/27 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1439/1/4 :هـ

رقم المزايدة1439/1438/10 :هـ

موعد فتح العطاءات1438/12/28 :هـ

موعد فتح العطاءات1439/1/4 :هـ

قيمة النسخة :ريال2000

معلومات حول المزايدة :فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات

معلومات حول المزايدة :صحة القصيم  -إدارة المشتريات والمناقصات

آخر موعد لتقديم العطاءات1438/12/26 :هـ

مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في

 -المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

موعد فتح العطاءات1438/12/27 :هـ

مدينة بريدة

رقم صندوق البريد2295 :
الرمز البريدي51451 :

تش��غيل وصيان��ة ونظافة مبن��ى اإلدارة العامة لش��ؤون الزراعة

مشروع اإلدارة والتحكم فى شبكة اإلنارة

رقم الهاتف0163248467 :

بالقصيم ومديرياتها

جهة المزايدة :أمانة منطقة القصيم

الش��ئون الصحية بمنطقة القصيم -إدارة المشتريات والمناقصات -

جهة المزايدة:

رقم المزايدة1438/39 :

شارع الطرفية  -الدور الثالث

وزارة البيئة والمياه والزراعة

قيمة النسخة :ريال2000

رقم المزايدة2100000235 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1438/12/26 :هـ

الصيان��ة والنظافة والتش��غيل الغير طبي لمستش��فى النبهانية

قيمة النسخة :ريال3000

موعد فتح العطاءات1438/12/27 :هـ

العام

آخر موعد لتقديم العطاءات1438/12/21 :هـ
موعد فتح العطاءات1438/12/22 :هـ

جهة المزايدة :المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
تأجير مجسمات غرفة كهرباء أسواق األمانة في مدينة بريدة

رقم المزايدة380631030077 :

جهة المزايدة :أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة :ريال3000

تأمين جهاز استدعاء التمريض لمستشفى الرس العام

رقم المزايدة7592 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1439/1/6 :هـ

جهة المزايدة :صحة القصيم وزارة الصحة

قيمة النسخة :ريال100

موعد فتح العطاءات1439/1/6 :هـ

رقم المزايدة380631030076 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1438/12/27 :هـ

معلومات حول المزايدة :صحة القصيم  -إدارة المشتريات والمناقصات

موعد فتح العطاءات1438/12/28 :هـ

 -المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

قيمة النسخة :ريال3000
آخر موعد لتقديم العطاءات1438/12/22 :هـ
موعد فتح العطاءات1438/12/23 :هـ

رقم صندوق البريد2295 :
عقد نظافة وتشغيل وصيانة مدينة التمور ببريدة

الرمز البريدي51451 :

جهة المزايدة :أمانة منطقة القصيم

رقم الهاتف 0163248467 :

توريد األثاث المكتبي للعيادات المدرسية

رقم المزايدة1438/40 :

الش��ئون الصحية بمنطقة القصيم -إدارة المشتريات والمناقصات -

جهة المزايدة :وزارة التعليم :تعليم القصيم

قيمة النسخة :ريال2000

شارع الطرفية  -الدور الثالث

رقم المزايدة37/38/92 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1438/12/28 :هـ

قيمة النسخة :ريال2000

موعد فتح العطاءات1438/12/29 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1438/12/22 :هـ

مشروع استكمال منظومة الضخ من منطقة مصادر المستوي
جهة المزايدة :اإلدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم

موعد فتح العطاءات1438/12/23 :هـ

تأمين مستلزمات وأثاث لمستشفى الصحة النفسية ببريدة

رقم المزايدة2200000185 :

تأجير موقع كفي شوب سيار على طريق عثمان بن عفان على المواقف

جهة المزايدة :صحة القصيم /وزارة الصحة

قيمة النسخة :ريال15000

الغربية لحديقة حي اإلسكان الشرقية في مدينة بريدة

رقم المزايدة380631030075 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1439/1/12 :هـ

جهة المزايدة :أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة :ريال2000

رقم المزايدة7551 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1438/12/29 :هـ

قيمة النسخة :ريال1000

موعد فتح العطاءات1438/12/29 :هـ

اإلدارة الهندس��ية واألش��غال باإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات

آخر موعد لتقديم العطاءات1438/12/27 :هـ

معلومات حول المزايدة :صحة القصيم  -إدارة المشتريات والمناقصات

المسلحة

موعد فتح العطاءات1438/12/28 :هـ

 -المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

جهة المزايدة :أمانة منطقة القصيم

رقم صندوق البريد2295 :

رقم المزايدة/23 :ب1438/

تأجير عدد ( )100موقع لوحات إعالنية الم بوست على أعمدة اإلنارة

الرمز البريدي51451 :

قيمة النسخة :ريال5000

على طريق الملك عبد العزيز وطريق الملك عبد اهلل في مدينة بريدة

رقم الهاتف 0163248467 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1439/1/26 :هـ

جهة المزايدة :أمانة منطقة القصيم

الش��ئون الصحية بمنطقة القصيم -إدارة المشتريات والمناقصات -

موعد فتح العطاءات1439/1/27 :هـ

رقم المزايدة7674 :

شارع الطرفية  -الدور الثالث

موعد فتح العطاءات1439/1/13 :هـ

قيمة النسخة :ريال2000
آخر موعد لتقديم العطاءات1438/12/27 :هـ
موعد فتح العطاءات1438/12/28 :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 التاسع والثمانون  -أكتوبر  2017م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
دعوة معرض اس��طنبول للم��واد الغذائية والمش��روبات معالجة
األغذي��ة والتخزي��ن و التبريج و النقل و معدات الس��وق ومعرض
تقنيات تغليف االغذية
التاريخ .20 :سبتمبر  .23 - 2017سبتمبر 2017
الجه��ة المنظم��ةErzene Mahallesi, 8. Sk. No:1, 35040 :
Bornova/İzmir
المدينة  /الدولة :تركيا
المعروضات :يش��مل معرض االغذي��ة اللحوم ومنتجاتها ،االس��ماك
والرخويات والدواجن ،الفواك��ه والخضار والفواكه المجففة ،االطعمة
الجاهزة والمعلبة ،الحلبة ومشتقاته ،والحلويات والمنتجات العضوية
والمنتج��ات المطعم��ة .ويتخصص مع��رض التغليف ب��االت التعبئة
والتغليف الخاصة بالمنتجات الغذائية والمعدات المساعدة اضافة الى
المنتج��ات التكميلية للتغليف وماكينات ومعدات صناعة االغذية ،كما
يضم معدات التخزين والنقل.
مكان اقامة المعرض :ارض المعارض الدولي  CNRفي اسطنبول
البريد اإللكتروني info@intregp.com
موقع اإلنترنت : http://www.intrexgp.com
المعارض اإلقليمية الصناعية بـأوزباكس��تان ف��ي إطار المعرض
الصناعي الدولي والبورصة التعاونية «« IFCE-2017
التاريخ .5 :مايو  .19 - 2017نوفمبر 2017
الجهة المنظمة :ولالطالع عل��ى قائمة المعارض االقليمية الصناعية
الدخول على الرابط التاليhttps://goo.gl/SUpdh0 :
المدينة  /الدولة :أوزبكستان
مالحظات :ويمكن للراغبين بالمش��اركة من الش��ركات والمؤسسات
وأصحاب األعمال بالمملكة التسجيل على الموقع االلكترونيinfo@ :
 cooper.uzأو االتص��ال بالس��يد  /عبد القاس م��وف ،وزارة العالقات
االقتصادية واالس��تثمار والتجارة بجمهورية أوزباكستان على الهاتف
رقم () 009987123885413
مكان اقامة المعرض :مختلف مدن جمهورية أوزباكستان
البريد اإللكترونيinfo@cooper.uz :
موقع اإلنترنتhttps://goo.gl/SUpdh0 :
المؤتمر السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ()SMEA
التاريخ .10 :سبتمبر  .13 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية
المعروض��ات :يهدف المؤتمر الس��عودي الدولي للمنش��آت الصغيرة
والمتوس��طة إلى إرس��اء مفه��وم التكام��ل بين المنش��آت الصغيرة
والمتوس��طة والجه��ات الداعم��ة لها ،لتصب��ح قادرة عل��ى مواجهة
التحديات وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
م��كان اقامة المعرض :الري��اض ،مركز الرياض الدول��ي للمؤتمرات
والمعارض
موقع اإلنترنتhttp://www.smea.gov.sa :
معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي Cityscape Global 2017
التاريخ .11 :سبتمبر  .13 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :االمارات العربية المتحدة
المعروض��ات :فعاليات االس��تثمار والتطوير العق��اري وأكثرها تأثيرًا
لألس��واق الناش��ئة عالميً��ا؛ حيث يجم��ع المس��تثمرين والمطورين
والمسؤولين الحكوميين والمختصين في القطاع العقاري ،حيث أنه ال
يوجد مكان أفضل للحصول على فرص االستثمار وجذب شركاء
مكان اقامة المعرض :مركز دبي للمعارض والمؤتمرات ،دبي
البريد اإللكترونيinfo-mea@informa.com :
موقع اإلنترنتhttps://www.cityscapeglobal.com/en/home. :
html

دعوة الجهات والش��ركات الس��عودية للمش��اركة ف��ي المعرض
الصناعي الدولي  caspindexpoفي العاصمة األذربيجانية باكو
التاريخ .13 :سبتمبر  .15 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :سفارة جمهورية أذربيجان فى المملكة
المدينة  /الدولة :األذربيجان  /باكو
المعروضات :لفرص إلقامة االتصاالت والتعرف على الشركات الكبرى
ف��ي داخل البالد وخارجه��ا واالطالع على أحدث اإلنج��ازات والتقنيات
العالمي��ة ومن��ح الفرص لعقد االتفاق��ات العملية وتحدي��د مندوبين
ناشطين وتوفير األرضيات المناسبة لتقديم أحدث اإلنجازات العلمية
والبحثية والصناعية الحديثة
مكان اقامة المعرض :العاصمة األذربيجانية باكو
البريد اإللكترونيinfo@bakuexpocenter.az :
موقع اإلنترنتhttps://bakuexpocenter.az/en/contacts.php :
المعرض السعودي الدولي للمستودعات والتخزين
التاريخ .17 :سبتمبر  .20 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية
المعروض��ات :يش��مل كافة االم��ور المتعلق��ة بالمصاعد والس�لالم
المتحركة والمس��تودعات والتخزين ،ومعدات الرف��ع ومعدات الحمل
وكبائ��ن ومع��دات التحك��م ومع��دات الموازن��ة ومكون��ات األعمتة
وملحقاته��ا ،والعربات الخاصة المزودة بمصاعد رفع ومحوالت الهواء
المضغ��وط والمعدات الخاص��ة بالنظام ونظم نق��ل وامان العاملين
وانظم��ة ام��ن وس�لامة المصاع��د والس�لالم الكهربائي��ة واعمال
المقاوالت المتعلقة بتركيب المصاعد والس�لالم المتحركة ومقاوالت
تشغيلها وصيانتها
مكان اقامة المعرض :مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
البريد اإللكترونيinfo@alagat.com.sa :
موقع اإلنترنتhttp://www.alagat.com.sa :
المنتدى االستثماري األول للطاقة الشمسية والمتجددة بالبحرين
STEEB 2017
التاريخ .17 :سبتمبر  .19 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :البحرين
المعروضات :خبراء والمختصين للمناقش��ة وتب��ادل المعلومات حول
تقني��ات الطاق��ات المتج��ددة ،إل��ى جانب تحدي��د أولوي��ات التنمية
المستدامة لموارد الطاقة بالوطن العربي ،اضافة إلى دراسة مستقبل
مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وآليات تطويرها،
مكان اقامة المعرض :العرب لتنظيم المعارض والمؤتمرات  -المحرق
 مملكة البحرينالبريد اإللكترونيinfo@steeb2017.com :
موقع اإلنترنت/http://steeb2017.com :

المعرض االستهالكي للشركات الكبرى
التاريخ .19 :سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :مؤسسة معارض الشرق األوسط لتنظيم المعارض
المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية
مالحظات :السلع االستهالكية والتجزئة
المعروضات :السلع االستهالكية والتجزئة يعتبر المعرض االستهالكي
للش��ركات الكبرى أحد البوابات الضخمة لعبور الس��وق االستهالكية
بكل مكوناتها نحو اقتصاد منعش وواعد بالفرص االستثمارية بكافة
مناحي القطاع االستهالكي التجاري بالمملكة
مكان اقامة المعرض :فندق الفورسيزونز  -الرياض
موقع اإلنترن��تhttp://www.secb.gov.sa/ar/Events/Pages/ :
...ViewEventItem.aspx?enc=xDMKffZ2GVtdcRaP5K

مؤتمر غرف التجارة الدولية في بسيدني
التاريخ .19 :سبتمبر  .21 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمةICC World Chambers Federation :غرفو الدولية
فى باريس
المدينة  /الدولة :أستراليا
المعروض��ات :متخص��ص للتعاون بي��ن الغرف التجارية ح��ول العالم
لتطوير الخدمات التي تقدمها لمنسبيها
م��كان اقامة المع��رضSydney Business Chamber and New :
South Wales Business Chamber
/https://www.worldchamberscongress.org
/https://www.worldchamberscongress.org/contact
المؤتمر العاشر التحاد الغرف العالمي بسيدني
التاريخ .19 :سبتمبر  .21 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :الغرفة التجارية بسيدني
المدينة  /الدولة :أستراليا
https://worldchamberscongress.org/world-chamber/competation
دعوة الش��ركات الس��عودية للمش��اركة وحضور معرض The 14th
food service equipment, supplies, services & related
technology Malaysian international exhibition of food,
drinks, hotel, restaurant
التاريخ .26 :سبتمبر  .29 - 2017سبتمبر 2017
الجه��ة المنظم��ةMalaysian Exhibition Services Sdn Bhd :
(MES
المدينة  /الدولة :ماليزيا
المعروضات :ش��ركات تصنيع معدات المطاب��خ للمطاعم وتجهيزات
مطاعم وتجهيزات فنادق ومحالت وسوبر ماركت ومطابخ
مكان اقامة المع��رض :قاعة المؤتمرات  /KLLCكوااللمبور KUALA
LUMPUR CONVENTION CENTRE
البريد اإللكترونيvicky@mesallworld.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.foodandhotel.com :
منتدى التواصل االقتصادي الخليجي األردني”” تعزيز آفاق التعاون
الخليجي األردني لنمو وتكامل أفضل”
التاريخ .26 :سبتمبر  .28 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :عمان  /المملكة األردنية الهاشمية
مالحظات :للحصول مزيد من المعلومات التواصل مع األس��تاذ بسام
عطوة على جوال 0504825241:
المعروض��ات :آفاق التع��اون التجاري بي��ن القطاع الخ��اص الخليجي
ونظيره األردني
مكان اقامة المعرض :فندق فيرمونت  /عمان – األردن
البريد اإللكترونيbassamatwah@fgcc.org :
موقع اإلنترنت/http://fgccc.org :
الدعوة الى فعاليات المنتدى االقتصادي العربي  -اإلفريقي «العالم
العربي وإفريقيا :آفاق واسعة لعالقاتاقتصاديةواستثماريةناجحة»
التاريخ .27 :سبتمبر  .28 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :األردن
المعروض��ات :لمزيد من المعلومات التواص��ل مع المختصين باتحاد
الغرف العربية ـ هاتف ( )009611826020تحويله ()24()22()21
مكان اقامة المعرض :عمان – األردن
البريد اإللكترونيuac@uac.org.lb :

(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 التاسع والثمانون  -أكتوبر  2017م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
معرض ريس��تاتكس سيتي س��كيب الرياض العقاري في المملكة
العربية السعودية
التاريخ .27 :سبتمبر  .30 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :مؤسسة رامتان للمعارض والمؤتمرات في الرياض
المدينة  /الدولة :الرياض
مالحظات :استفس��ارات المعرض  -داخل الس��عودية حس��ين الفراج،
الرئيس التنفيذي  Tel: 0506345600استفس��ارات المعرض -خارج
الس��عودية أحمد زكريا ،مدي��ر المع��رض Tel: +971 4 407 2475
Fax: +971 4 335 1891 Email: ahmed.zakaria@informa.
com Email: sales@RestatexCityscape.com
المعروضات:
معرض ريس��تاتكس س��يتي س��كيب الرياض العقاري الحدث العقاري
الدولي األكبر في المملكة العربية السعودية بعد التحالف بين العالمة
التجارية لمعارض «ريستاتكس العقارية» المعروفة في المملكة ودول
الخليج والعالمة التجارية الرائدة لمعارض «سيتي سكيب» التي تمثل
أقوى وأهم الفعاليات العقارية على المستوى اإلقليمي والعالمي .هذا
المعرض سيكون استثنائياً من حيث الحجم والمشاركين على المستوى
المح ّلي واإلقليمي والدولي وس��يحتوي على إضاف��ات وخبرات نوعية
دولية في مضمون��ه وعروضه من أهمها وأبرزها األفكار واألس��اليب
والتقني��ات العالمي��ة الجديدة ف��ي التطوير العقاري وبناء المس��اكن
وثقافة المباني الذكية وأفضل مبتكرات تخطيط وبناء المس��اكن من
حيث اس��تغالل المس��احات وتقليل التكاليف المالي��ة للمنتج العقاري
واإلس��كاني وهو ما يتفق مع رغبة وتطلعات وزارة اإلسكان السعودية
نحو ضخ المزيد من منتجات ومشاريع اإلسكان مع االخذ الجاد والعملي
باألساليب والمواد والتقنيات الحديثة والموثوقة في الثقافة العمرانية
والصناعة العقارية لدى المطوّر والمستثمر من جهة والمستفيد من
المنتج العقاري واالسكاني من جهة أخرى.
مكان اقامة المعرض :مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
البريد اإللكترونيsales@RestatexCityscape.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.restatexcityscape.com :

المنتدى االقتص��ادي العربي  -اإلفريقي «العالم العربي وإفريقيا:
آفاق واسعة لعالقات اقتصادية واستثمارية ناجحة»
التاريخ .27 :سبتمبر  .28 - 2017سبتمبر 2017
الجه��ة المنظمة :اتحاد الغرف العربية ومجموع��ة االقتصاد واألعمال
وبالتعاون مع غرفة تجارة األردن
المدينة  /الدولة :األردن
مالحظات :مكان اقامة المعرض:
عمّان عاصمة المملكة األردنية الهاشمية،
البريد اإللكترونيuac@uac.org.lb :
موقع اإلنترنتhttp://www.uac.org.lb :
مؤتمر البيئة والسالمة الصحية في المانيا
التاريخ .28 :سبتمبر  .29 - 2017سبتمبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :ألمانيا
المعروض��ات :الح��دث مناقش��ة مواضي��ع كثقاف��ة وقيادة الس�لامة
والتحدي��ات والتغيي��رات في نم��وذج الس�لامة ،الطريق إل��ى التميز
التشغيلي للسالمة والبيئة ،كيفية خلق بيئة مناسبة للناس
مكان اقامة المعرض :فندق كراون بالزا برلين ،برلين
البري��د اإللكترون��يeatrix.penzes@glceurope.com , glc@ :
glceurope.com
موقع اإلنترنت/https://glceurope.com :

الدعوة لمؤتمر النداء العربي االفريقي المشترك من خالل التكتالت
االقتصادية والتعاون الدولي
التاريخ .3 :اكتوبر  .5 - 2017اكتوبر 2017
الجهة المنظمة :سفارة جمهورية مصر العربية
المدينة  /الدولة :جمهورية مصر العربية
مكان اقامة المعرض :بمدينة الغردفة بمحافظة البحر األحمر
المؤتمر العربي األفريقي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
والمعرض المصاحب له «أراب أفروميديكا»
التاريخ .3 :اكتوبر  .5 - 2017اكتوبر 2017
الجهة المنظمة :وزارة الصناعة والصحة في جمهورية السودان
المدينة  /الدولة :السودان
لمعروضات :المصانع والشركات العاملة فى مجال الصناعات الدوائية
والمس��تلزمات الطبية والمختصين واالستشاريين والخبراء ،باإلضافة
إلى ممثل��ي الحكومات والمس��تثمرين والبنوك العربي��ة واألفريقية،
وذلك لمناقشة القضايا الرئيسية التى يواجها قطاع األدوية
مكان اقامة المعرض :قاعة الصداقة بالخرطوم بالسودان
البريد اإللكترونيauied@auied.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.arabafromedica.com :
معرض ( أسرا ) الدولي
التاريخ .3 :اكتوبر  .16 - 2017اكتوبر 2017
الجهة المنظمة :ش��ركة أسرا بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية
في أفغانستان
المدينة  /الدولة :كابل /أفغانستان اإلسالمية
مكان اقامة المعرض :قصر أورانوس
البريد اإللكترونيinfo@asraexpo.com :
موقع اإلنترنت/http://asraexpo.com/contact :

المعرض وملتقى التعدين الدولي سودان
التاريخ .3 :اكتوبر  .6 - 2017اكتوبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :السودان
مكان اقامة المعرض :بأرض المعارض بيرى الخرطوم
موقع اإلنترنت/http://www.korkomaz-ex.com :

معرض الصين التجاري لالستيراد و التصدير (كانتون خريف 2017
) Canton Fair Autumn
التاريخ .15 :اكتوبر  .4 - 2017نوفمبر 2017
الجهة المنظمة :خدمة استفس��ار المعلومات :يقام مكتب االستفسار
داخ��ل المعرض لتقديم استفس��ار المعلومات المتعلقة للمش��ترين.
ويقام نقطة خدمة المالحة لمعروضات المش��تركين ،ممكن يس��اعد
عل��ى المش��ترين استفس��ار المؤسس��ات لمش��اركة ف��ي المع��رض
ومعلومات المنتجات .الموقع الرس��مي لمعرض قوانغتشو « معرض
قوانغتشو على اإلنترنت « يصدر معلومات معرض قوانغتشو ）www.
)cantonfair.org.cn
المدينة  /الدولة :جمهورية الصين الشعبية
المعروض��ات 19-15 :أكتوب��ر  2017الكتروني��ات وأجهزة كهربائية
منزلية ،أدوات معدنية خامس��ة ،ماكينات ،مركب��ات وقطع غيار ،مواد
بن��اء ،اضاءات  ،منتج��ات كيماوية  27-23أكتوبر  2017مس��تلزمات
استهالكية يومية ،هدايا ،زينات منزلية  31أكتوبر –  4نوفمبر 2017
منس��وجات ومالبس ،أحذية ،مس��تلزمات مكتبي��ة ،حقائب ومنتجات
ترفيهية ،أدوية ومنتجات صحية ،أطعمة
مكان اقام��ة المعرض :قاعة المعرض الصيني لل��واردات والصادرات
(شارع رقم  380يويهجيانغ الوسطي ،حي هايتشو ،مدينة قوانغتشو)
البريد اإللكترونيinfo@cantonfair.org.cn :
موقع اإلنترنتhttp://www.cantonfair.org.cn :

مع��رض ومؤتم��ر البحري��ن للدف��اع Bahrain international
defense exhibition
التاريخ .16 :اكتوبر  .18 - 2017اكتوبر 2017
الجهة المنظمة :االمن الوطني العربي
المدينة  /الدولة :لبحرين
مالحظات :للتواصل مع ادارة موق��ع االمن الوطني العربي thomas.
gaunt@clarionevents.com
المعروض��ات :عرض ثابتة الس��تعراض أحدث الطائ��رات والمركبات
العسكرية.
م��كان اقام��ة المع��رضBahrain International Exhibition & :
 Convention Centreالمنامة/البحرين
البريد اإللكترونيcraig.leroux@clarionevents.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.bahraindefence.com :

المعرض الروسي التاسع عشر خريف الذهب( الزراعي )
التاريخ .4 :اكتوبر  .6 - 2017اكتوبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :روسيا االتحادية
م��كان اقامة المع��رضRussia, Moscow, Prospekt Mira. 119, :
VDNKh, Pavilions 75, 69
موقع اإلنترنتhttp://goldenautumn.moscow.com :

الدعوة للمشاركة في ملتقى حول ( دور المناطق و تنمية الصادرات
بطنجة بالمملكة المغربية )
التاريخ .23 :اكتوبر  .25 - 2017اكتوبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :المغرب
مكان اقامة المعرض :أكدا ،الرباط ،المملكة المغربية
البريد اإللكترونيaidmo@aidmo.org :
موقع اإلنترنت/http://aidmo.org/fzi2017/ar :

الدعوة للمشاركة والحضور في اعمال المنتدى البيالروسي السنوي
للطاقة وعلم البيئة
التاريخ .10 :اكتوبر  .13 - 2017اكتوبر 2017
الجهة المنظمة :سفارة جمهورية بيالروسي لدى ابوظبى
المدينة  /الدولة :بيال روس
المعروضات :لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المنظمين على
هاتف 00375172033386 :او بريد اإللكترونيenergy@tc.by :
مكان اقامة المعرض :مينسك  -بيالروس Minsk, Belarus
البريد اإللكترونيenergy@tc.by :
موقع اإلنترنتhttp://www.tc.by :

ملتقىحولدورالمناطقالصناعيةوالمناطقالحرةفيجذباالستثمار
الصناعي وتنميـ��ة الصادرات بمدينة طنج��ة بالمملكة المغربية
التاريخ .23 :اكتوبر  .25 - 2017اكتوبر 2017
الجه��ة المنظم��ة :والمركز اإلس�لامي لتنمي��ة التجارة ومؤسس��ة «
 »MEDZوالوكالة المغربية لتنمية االستثمارات.
المدينة  /الدولة :المغرب
مالحظ��ات :لمزي��د م��ن المعلوم��ات :الهات��ف-537-274500 :
212+-537-772188+212
المعروضات :تدعو جميع الباحثين والمهتمين للمش��اركة في تقديم
أوراق علمي��ة ضم��ن محاور هذا الملتقى الهام س��عياً إلث��راء محتواه
العلمي،

(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 -
مكان اقامة المعرض :بمدينة طنجة بالمملكة المغربية
البريد اإللكترونيaidmo@aidmo.org :
موقع اإلنترنت/http://aidmo.org/fzi2017/ar :
منتدى العالمى لتنمية الصادرات فى العاصمة المجرية بودابست
World Export Development Forum - Budapest,
Hungary
التاريخ .25 :اكتوبر  .26 - 2017اكتوبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :المجر
مالحظ��ات :لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع األس��تاذ عبد
الرحمن بن حمد المعيبد على الهاتف رقم 0112182182
مكان اقامة المعرض :فى العاصمة المجرية بودابست
البريد اإللكترونيaalmuaibid@csc.org.sa :
مع��رض اوغدوغو الدولي متع��دد القطاعات (تنمي��ة التجارة من
الجنوب الى الجنوب)
التاريخ .27 :اكتوبر  .5 - 2017نوفمبر 2017
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :بوركينا فاسو
مالحظات :المعلومات التواصل على رقم0022650324786 :
المعروضات :تنمية التجارة من الجنوب الى الجنوب
مكان اقامة المعرض :اوغدوغو  /بجمهورية بوركينا فاسو
مؤتمر ومعرض دول آسيا لكفاءة الطاقة
التاريخ .30 :اكتوبر  .2 - 2017نوفمبر 2017
الجهة المنظمة :وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع
وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية
المدينة  /الدولة :المملكة العربية السعودية
مالحظ��ات :لمزيد من المعلوم��ات يمكن التواصل م��ع وزارة الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية العنوان :الملك س��عود ،الوزارات ،الرياض
 12622الهاتف0114787777 :
المعروض��ات :المواضيع الملحة المس��ببة الرتفاع اس��تهالك الطاقة
وتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات االستهالكية الرئيسية.
مكان المعرض :الرياض ،مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
البريد اإللكترونيinfo@asiaee.sa :
موقع اإلنترنتhttp://www.asiaee.sa :
دعوة للمش��اركة ف��ى مؤتم��ر  Web Summitأصح��اب األعمال
السعوديين في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
التاريخ .5 :نوفمبر  .9 - 2017نوفمبر 2017
الجهة المنظمة :مجلس الغرف السعودية
المدينة  /الدولة :البرتغال  /لشبونة
مالحظات :و لمزيد من المعلومات و المش��اركة تواصل مع األس��تاذ.
مشاري الراشد على هاتف 0112182195
البريد اإللكترونيMalrashed@csc.org.sa :
موقع اإلنترنتhttp://www.websummit.com :
دعوة للمش��اركة في منتدى ماالوي لالستثمار العام والمقرر عقده
في جمهورية ماالوي
التاريخ .7 :نوفمبر  .8 - 2017نوفمبر 2017
الجهة المنظمة :سفارة جمهورية ماالوي في الكويت
المدينة  /الدولة :جمهورية ماالوي
المعروض��ات :ولمزيد م��ن لمعلومات التواصل مع س��فارة جمهورية
م��االوي ف��ي الكوي��ت عل��ى هات��ف 0096525235416 :و الفاكس
0096525235418
البريد اإللكترونيmalakuwait@gmail.com :

المصاحب Saudi-Lebanese Expo2017
التاريخ .19 :ديسمبر  .21 - 2017ديسمبر 2017
الجهة المنظمة :وزارة الصناعة اللبنانية
المدينة  /الدولة :لبنان
مالحظات :للتواصل هاتف 009611427119
مكان اقامة المعرض :مركز بيال ببيروت
البريد اإللكترونيinfo@saerat.org :
دعوة للش��ركات السعودية للمشاركة في المعرض التجاري الدولي الـ
ـ 23بدكا Dhaka International Trade Fair
التاريخ .1 :يناير  .31 - 2018يناير 2018
الجهة المنظمة :وزارة التجارة بحكومة بنغالديش
المدينة  /الدولة :بنجالديش
مكان اقامة المعرض :مقر شير بنغال
البري��د اإللكترون��يhasan1090@gmail.com : mission. :
riyadh@mofa.gov.bd
موقع اإلنترنتhttp://www.bangladeshembassy.org.sa :
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  .2 - 2018فبراير 2018
الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة  /الدولة :بوليفيا
مالحظ��ات :الس��يد  /س��وزانا كوه��ل (مدي��ر التروي��ج) الهات��ف:
 0048226497669و0048226497669
المعروض��ات :مزيد من التفاصيل بش��أن مش��اركتك ف��ى المعارض
يرجى االتصال مباشرة :السيد  /سوزانا كوهل (مدير الترويج) الهاتف
0048226497669 :و 0048226497669البري��د اإللكترون��ي :
 ZUZANNA.KUHL@AGENCJASOMA.PLالموقع اإللكتروني
www.soma.info.pl:
مكان اقامة المعرض :مركز اكسبو البولندي
البريد اإللكترونيzuzanna.kuhl@agencjasoma.pl :
موقع اإلنترنتhttp://www.soma.info.pl :
معـرض الكويـت التجـاري الـدولـي بالتزامن مع المعرض التجاري
للدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي
التاريخ .6 :فبراير  .10 - 2018فبراير 2018
الجهة المنظمة :دول األعضاء في منظمة التعاون االس�لامي  /شركة
للمعارض في دولة الكويت
المدينة  /الدولة :الكويت
مكان اقامة المعرض :معرض الكويت الدولي مركز معارض
موقع اإلنترنتhttp://www.itf-kw.com :
الدورة االس��تثنائية للمعرض التجاري لل��دول األعضاء فى منظمة
التعاون االس�لامى فى دولة الكويت بالتزامن مع معرض الكويت
الدولي
التاريخ .6 :فبراير  .10 - 2018فبراير 2018
الجهة المنظمة :بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة معرض
الكويت الدولي
المدينة  /الدولة :الكويت
مالحظات :ستقام الدورة االستثنائية للمعرض التجاري للدول االعضاء
في منظمة التعاون االس�لامي في دولة الكويت بالتزامن مع معرض
الكويت الدولي يمكنكم زيارة الموقع االلكترونيwww.itf-kw.com :
م��كان اقامة المع��رض :قاع��ة  ،1أرض المعارض ،الطري��ق الدائري
السادس
موقع اإلنترنتhttp://www.itf-kw.com/?lang=ar :

والمعرض
اللبنان��ي
الس��عودي
نشرةالتجاري
التب��ادل
تعزي��ز
اإلشارة إلى أن الغرفة غير مسؤولة عن نتائج التعاقدات المترتبة على نشر هذه الفرص وننصح بالتأكد من السمعة
والفائدة ونود
بالنفع
الفرص التجارية
عليكم
مؤتم��ر تعود
(تأمل غرفة تجارة منطقة القصيم) أن
التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد.
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جديد مكتبة مركز المعلومات
الفرنشايز (مجلة االمتياز التجاري )
موضوع الكتاب :المجلة التجارية المتعلق بامتياز
المصدر :مكتب االمتياز التجاري لالستشارات «فرانكس»
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 :هـ

مجلة (القصيم ..شواهد تنموية)
بريدة عنوان التاريخ والحضارة
المصدر :إمارة منطقة القصيم
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر :العدد السابع جمادى االول 1438هـ

مجلة رواد األعمال Entrepreneurs
موضوع الكتاب 4 :مبادرات لتعزيز العمل مع المؤسسات الحكومية
لتحقيق رؤية 2030
المصدر :سواحل الجزيرة ال عالم ريادة األعمال
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 :هـ

تجارة نجران
موضوع الكتاب :سعودة
المصدر :الغرفة التجارية بنجران
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 :هـ

المرصد الحضري لحاضرة بريدة
موضوع الكتاب :التقرير الشامل لنتائج مؤشرات الرصد الحضري
المصدر :أمانة القصيم
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1437 :هـ
التقرير السنوي لهيئة السوق المالية 1438/1437هـ
موض��وع الكتاب :التش��ريعات واإلجراءات والق��رارات التي اتخذتها
الهيئة خالل العام
المصدر :هيئة السوق المالية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 2016 :هـ

دليل نجران
موضوع الكتاب :دليل الهاتف لمنطقة نجران
المصدر :غرفة نجران
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438 :
مجلة اإلسكان (اسكان) ESKAN Magazine
موضوع الكتاب :أبرز مش��اريع وزارة األس��كان ف��ي المملكة وأماكن
تنفيذها ولمحة عن الوحدات السكنية وما تشتمل عليه من مرافق
المصدر :وزارة األسكان
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1438/6/1 :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.

