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

مكتبـة مركـز المعــلومـات

المناقصـــات والمزايدات
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية

التصفيات والتخفيضات

المعارض المحلية
والدولية

التخفيضات
اسم المنشأة

نسبة التخفيض

النوع

مدتها

شركة مفروشات المطلق

%10

الى

%03

2015/06/04

حتى

2015/07/16

42

تجارة االثاث

شركة درعه للتجارة

%10

الى

%05

2015/06/02

حتى

2015/07/16

45

عطورات اكسسوارات ادوات تجميل

مؤسسة نجمة القاسمية التجارية

%30

الى

%05

2015/05/25

حتى

2015/07/09

45

مالبس نسائية

مؤسسة روعة المها للبصريات

%25

الى

%05

2015/05/28

حتى

2015/07/12

45

نظارات طبية شمسية

مؤسسة بيت االمارات للتجارة

%10

الى

%05

2015/06/01

حتى

2015/07/16

45

اثاث منزلي

شركة الدخيل للعود

%20

الى

%05

2015/06/01

حتى

2015/07/16

45

تجارة العطورات والعود والبخور

مؤسسة وادي النحل التجارية

%10

الى

%05

2015/05/30

حتى

2015/07/14

45

بخور وعطورات وزيوت الشعر

شركة الماجد للعود

%50

الى

%05

2015/06/01

حتى

2015/07/16

45

تجارة العطورات والعود والبخور

مفروشات سليمان عبدالعزيز الحجاب

%20

الى

%05

2015/06/18

حتى

2015/07/16

30

مفروشات و سجاد

مفروشات بورصة للتجارة

%20

الى

%05

2015/06/12

حتى

2015/07/26

45

مفروشات و سجاد

شركة مفروشات المطلق

%15

الى

%05

2015/06/04

حتى

2015/07/16

42

تجارة االثاث

شركة الزمان التجارية

%25

الى

%53

2015/06/06

حتى

2015/07/21

45

عطورات شرقية

مؤسسة نخبة العود للتجارة

%50

الى

%05

2015/06/18

حتى

2015/07/16

30

تجارة العطورات والعود والبخور

مؤسسة خالد عبدالقادر دقل التجارية

%15

الى

%04

2015/06/18

حتى

2015/07/16

30

احذية شنط جلديات

مركز منبع طيبة التجارية

%50

الى

%05

2015/06/12

حتى

2015/07/21

45

تجارة العود والعطورات الشرقية
والعسل

مؤسسة زرف التجارية

%20

الى

%70

2015/06/12

حتى

2015/07/11

30

اثاث منزلي

مؤسسة باقات التجارية

%25

%50

2015/06/18

حتى

2015/07/31

45

عطور ومستحضرات جسم

مؤسسة محمد سليمان الفائز لبيع الساعات

%40

%50

2015/06/27

حتى

2015/08/10

45

ساعات اقالم

مؤسسة دار الشيراز التجارية

%20

%50

2015/06/25

حتى

2015/07/16

22

مفروشات

فرع شركة بيت االباء للسيراميك والرخام المحدودة

%20

%25

2015/06/26

حتى

2015/08/10

45

سراميك ادوات صحية

شركة ركن السرير للتجارة

%20

%50

2015/06/18

حتى

2015/07/16

30

مراتب كراسي مساج

فرع شركة مرجان السعودية

%20

%50

2015/06/21

حتى

2015/07/16

25

مالبس جاهزة

شركة مشكاتي للتجارة

%10

%40

2015/07/03

حتى

2015/07/16

14

انارة وكهرباء

شركة مركز العدسات الجديدة

%25

%50

2015/07/02

حتى

2015/08/15

45

نظارات طبية شمسية

الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية

%50

%50

2015/06/30

حتى

2015/07/24

25

تجارة العطورات والعود والبخور

شركة العويس للوكاالت التجارية

%20

%40

2015/07/02

حتى

2015/08/15

45

مفروشات واثاث منزلي

صيدلية وجدان عبداهلل النهدي البشرية

%10

%50

2015/07/04

حتى

2015/07/25

22

مستحضرات طبية

صيدلية عبدالرحمن عبداهلل النهدي البشرية

%10

%50

2015/07/04

حتى

2015/07/25

22

مستحضرات طبية

الشركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة

%10

%75

2015/07/21

حتى

2015/09/03

45

مالبس جاهزة احذية واكسسوارات

شركة مغربي للبصريات المحدودة

%30

%50

2015/07/07

حتى

2015/08/20

45

نظارات طبية شمسية
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المناقصات الحكومية
 تنفيذ دورات تدريبية لمنسوبي مستشفى القوارة
العام

الخبراء بمنطقة القصيم

المذنب والمراكز التابعة لها

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

جهة المناقصة :مياه القصيم

جهة المناقصة :صحة القصيم

واإلرشاد

قيمة النسخة :ريال500

قيمة النسخة :ريال1500

قيمة النسخة :ريال2000

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/3/4 :

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/1/13 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/1/27 :هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/3/5 :

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/1/13 :هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/1/28 :هـ

إقامة ندوات ودورات وأنش��طة وقائية لمستشفى
القوارة العام

عملية ترمي��م جامع علي بن أبي طالب بمحافظة
األسياح بمنطقة القصيم

ترميم سور مركز صحي عين بن فهيد باألسياح
قيمة النسخة :ريال2000

جهة المناقصة :صحة القصيم

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1436/2/5 :هـ

قيمة النسخة :ريال1500

واإلرشاد

موعد فتح المظاريف (هجري)1436/2/5 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/1/14 :هـ

قيمة النسخة :ريال2000

توسعة مبنى الطوارئ بمستشفى األسياح العام

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/1/14 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/1/27 :هـ

جهة المناقصة :صحة القصيم

تأجيل موعد منافسة تنفيذ توسعة محطة تنقية
المياه السابعة بمدينة بريدة  -مرحلة أولى

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/1/28 :هـ

قيمة النسخة :ريال2000

 عملي��ة ترميم وتوس��عة جامع ب��ن كثير ببريدة
بمنطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1436/2/4 :

جهة المناقصة :مياه القصيم

جهة المناقصة :صحة القصيم

موعد فتح المظاريف (هجري)1436/2/4 :

عملية ش��فط مي��اه الطفح بالصهاري��ج بمدينة
بريدة

قيمة النسخة :ريال0

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/1/13 :

واإلرشاد

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/1/14 :

قيمة النسخة :ريال2000

جهة المناقصة :مياه القصيم

تأجيل موعد منافسة مشروع إنشاء محطات تنقية
مصغرة بمنطقة القصيم  -مرحلة ثانية

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/1/27 :هـ

قيمة النسخة :ريال2000

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/1/28 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/3/4 :

 تأجيل موعد منافس��ة توريد وتركيب وتش��غيل
منظومة المراقبة التلفزيونية مع كامل ملحقاتها
لسجون منطقة القصيم

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/3/5 :

جهة المناقصة :مياه القصيم
قيمة النسخة :ريال0
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/1/12 :
موعد فتح المظاريف (هجري)1437/1/13 :

جهة المناقصة :المديرية العامة للسجون
قيمة النسخة :ريال1500

مش��روع إعادة تأهيل وترميم أحد المباني بكلية
الط��ب والعلوم والطبية بعني��زة بكلية الصيدلة
طالبات ( مجانية)

عملي��ة ترميم وتوس��عة جامع بن كثي��ر ببريدة
بمنطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/2/7 :هـ

جهة المزايدة :جامعة القصيم

جهة المناقصة:

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/2/8 :هـ

رقم المزايدة:46/36/37

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

صيان��ة ونظافة مبن��ى وكالة األنباء الس��عودية
بالقصيم

قيمة النسخة :ريال0
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/1/12 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/1/27 :هـ

جهة المناقصة :وكالة األنباء السعودية (واس)

موعد فتح العطاءات (هجري)1437/1/13 :هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/1/28:هـ

قيمة النسخة :ريال500

عملية ترمي��م جامع علي بن أبي طالب بمحافظة
األسياح بمنطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/2/3 :هـ

مش��روع اس��تكمال مبان��ي المعام��ل البيطرية
بجامعة القصيم

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/2/4 :هـ

جهة المزايدة :جامعة القصيم

تأجيل موعد منافسة الصيانة والنظافة والتشغيل
الغير طبي والصيانة الطبية لمستشفى البكيرية
والمراكز الصحيةالتابعة لها

رقم المزايدة47/36/37 :
آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/1/26 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/1/27 :هـ

جهة المناقصة :صحة القصيم

موعد فتح العطاءات (هجري)1437/1/27 :هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/1/28 :هـ

قيمة النسخة :ريال3000

عملي��ة ترميم مس��جد الحم��اد بمحافظة رياض

آخر موعد لتقديم العطاءات ( هجري)1437/2/3 :

قيمة النسخة :ريال1500

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد
قيمة النسخة :ريال2000

قيمة النسخة :ريال10000

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/2/3 :

عملية ش��فط مياه الطف��ح بالصهاريج لمحافظة

(تأمل غرفة تجارة منطقة القصيم) أن تعود عليكم نشرة الفرص التجارية بالنفع والفائدة ونود اإلشارة إلى أن الغرفة غير مسؤولة عن نتائج التعاقدات المترتبة على نشر هذه الفرص وننصح بالتأكد من السمعة
التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد.
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المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
اسم المعرض
Exhibition - Trade Fair - Conference

التصنيف
Trade Show Classifications

تاريخ المعرض
Date of Event

المنتدى الدولى لألستثمارات فى مدينة
طشقند

منصة فريدة من نوعها تجمع المختصين في قطاع العقارات لعرض
منتجاتهم وخدماتهم .تم اعتماد هذا الحدث من قبل «هيئة التنظيم
العقاري في دبي» ،ويهدف إلى مساعدة الشركات في تحسين أرباحها،
وتعزيز التنافس ،وبيع العقارات للزوار والمستثمرين.

 6-5نوفمبر 2015

ديكوفير  Decofair 2015للتصميم الداخلي
و المفروشات

األثاث و التصميم الداخلي .تم تنظيمة في مركز جدة للمنتديات
والفعاليات و يجذب المعرض الشركات الرائدة في األثاث و التصميم
الداخلي في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى أكبر العالمات
التجارية الدولية و األوروبية .يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم
و خدماتهم ويشتمل المعرض على  9قطاعات :األثاث ،األثاث المنزلي،
األرضيات ،اكسسوارات ،اإلضاءة ،المنسوجات و المفروشات ،األثاث
الخارجي ،تصميمات و منتجات المطبخ و الحمام والخدمات المعمارية

 13-10نوفمبر 2015

المعرض الزراعي الدولي الرابع «AGRITEQ
»2015

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

مكان إقامة المعرض  /البلد
Country / Place of Events

مدينة طشقند

مركز الظهران الدولي للمعارض
 -الدمام

المنظمون
Organizer
راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيuzinfoinvest@mfer.uz :
موقع اإلنترنتhttp://www.investuzbekistan.uz :

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيneil.simpson@reedsunaidiexpo.com :
موقع اإلنترنتhttp://decofair.com/ar/aboutdecofair :

 12-10نوفمبر 2015

بمركز الدوحة للمعارض  -قطر

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

المنتدى تركمانستان الدولى السابع فى أفازا

التجارة واالستثمار

 11-10نوفمبر 2015

Ashgabat, Turkmenistan
بمدينة أفازا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيconference@cci.gov.tm :

ميدياك دوسلدورف  2015في ألمانيا
و(المنتدى العالمي للطب)

في مجال الرعاية الطبية في المستشفيات وعيادات األطباء ،من التقنيات
الطبية أو الطب الكهربائي مرورا بتقنيات المختبرات وتجهيزات العالج
الفيزيائي ،وصوال إلى تقنيات تركيب األعضاء وبرامج الكومبيوتر المتعلقة
بالقطاع الطبي .تزداد باستمرار تطبيقات تقنية المعلوماتية في القطاع
الطبي ،كما في تقنية المجهر المعتمدة على الكومبيوتر ،وفي الجراحة
والتخدير وحتى المتابعة الالسلكية للوضع الصحي للمريض عن بعد ،من
خالل شرائح الكومبيوتر.

 19-16نوفمبر 2015

فودكس السعودية Foodex Saudi 2015

المنتدى الرابع ألصحاب االعمال الخليجيين
ونظرائهم من الهند

دوسلدوف  -ألمانيا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://www.deutschland.de :

األطعمة والمشروبات الحالل ,,,,,معرض المأكوالت الدولي «فودكس
السعودية»هو المنصة المثالية التي تمكنك من عرض عالمتك التجارية
والعمل على تطويرها .المعرض يتيح لك فرصة نادرة للتفاعل مع كبار
المشترين والمستهلكين ذوي القدرة الشرائية العالية والزوّار ،باإلضافة
لعروض تفاعلية رائعة ،وعروض الطهي المتنوعة بمشاركة أشهر الطهاة

 20-17نوفمبر 2015

مركز جده للمؤتمرات والمعارض /
جدة – المملكة العربية السعودية

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

قطاعات االعمال واالستثمار الخليجية والهندية

 19-18نوفمبر 2015

مدينة الملك عبداهلل االقتصادية
بجده

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيbawami@fgccc.org :

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

األغذية

 21-19نوفمبر 2015

الهند  -مدينة مومباى

التليفون0090212867100 :

دعوة الشركات السعودية المشاركة فى
المؤتمر الدولى الهندى (من المزرعة الى
المائدة)

األغذية

 20-19نوفمبر 2015

الهند  -نيو دلهى

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

المنتدى االقتصادى العربى البرتغالى ( دعوة
للمشاركة في المنتدى االقتصادي العربي
البرتغالي الثالث الذي تنظمه الغرف التجارية
الصناعية العربية البرتغالية)

االستثمار والتجارة

 24-23نوفمبر 2015

المعرض الدولي السعودي للرياضة واللياقة
لعام  2015متوافقا مع معرض الصحة و الجمال
السعودي بجدة

معرض بورصة لحجر الرخام فى تركيا

مدينة لشبونة  -البرتغال

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيcciap@cciap.pt :
موقع اإلنترنتhttp://www.cciap.pt :

فرصه للشركات المعنية بهذه الصناعة الكتشاف السوق السعودية التي
تعد األكبر على مستوى الشرق األوسط ،كما أن المعرض السعودي
الدولي األول للرياضة واللياقة يتيح أيضا فرصة رائعة لبناء عالقات قيمه
مع الشركات السعودية المحلية باإلضافة إلى الشركات العالمية التي
قدمت من حول العالم لتجتمع تحت سقف هذا المعرض

 28-25نوفمبر 2015

مركز جدة للمنتديات والفعاليات

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://www.isfsaudi.com/ar/aboutisf :

الرخــام

 28-25نوفمبر 2015

مركز طيب بورصا الدولى
للمعارض  -تركيا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنت/http://www.blokmermerfuari.com :
سيقوم المنظمين بتوفير السكن و المواصالت للراغبين بالمشاركة من
خارج تركيا

(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 الرابع والسبعون  -نوفمبر  2015م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
اسم المعرض
Exhibition - Trade Fair - Conference

التصنيف
Trade Show Classifications

تاريخ المعرض
Date of Event

مكان إقامة المعرض  /البلد
Country / Place of Events

المنظمون
Organizer

معرض التكييف والمياه وكفاءة الطاقة Saudi
MCE

أنظمة ومكونات تكييف الهواء والتهوية التحكم اآللي تركيبات الحمامات
أنظمة ومكونات التدفئة خدمات و معدات التكييف والتهوية التبريد
كفاءة الطاقة معالجة المياه معدات ورش العمل

 30نوفمبر  2 -ديسمبر
2015

مركز الرياض الدولي للمعارض
والمؤتمرات

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

المعرض الدولي لماكينات ومعدات
الغزل والنسيج فى الهند 10th Indian
international Textile Machinery
)Exhibition ( INDIA ITME-2016

ماكينات ومعدات الغزل والنسيج

 8 - 3ديسمبر 2015

الهند  -مومباى

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيITME@india-itme.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.india-item.com :

عرض الكيماويات والبالستيك (cap india
)2015

الكيماويات والبالستيك

 9 - 7ديسمبر 2015

بمركز بومباى للمعارض

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://www.chemixcil.in :

المنتدى والمعرض الخليجي التركي الثاني
لألعمال واإلستثمار

المعرض و المؤتمر الخليجي التركي الثاني
لالستثمار

الفرص االستثمارية المتاحة للمصنعين الخليجيين في شتى القطاعات،
وأوجه التعاون االقتصادي والتجاري مع تركيا ودول الجوار ايضا التعزيز
وتنمية العالقات االقتصادية والتجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون
الخليجي وجمهورية تركيا .سيتضمن برنامج المنتدى أوراق وورش عمل
اقتصادية واستثمارية عالية المستوى

 12 - 10ديسمبر 2015

مدينة إسطنبول بالجمهورية
التركية

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيsabreen.twaish@gmail.com :
موقع اإلنترنتhttps://www.mediafire.com/folder/ :
aqct9ny5sdm3k/2nd_GCC-Turkey_Forum

االستثمار والتجارة

 12 - 10ديسمبر 2015

تركيا  -إسطنبول

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيbassamatwah@fgccc.org :

 31ديسمبر  2 -يناير 2016

الكويت

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

معرض ” الكويت التجاري الدولي في دورته
االولى تحت شعار ” الكويت قلب العالم
التجاري ”

االستثمار والتجارة

 27 - 21فبراير 2016

أرض المعارض الدولية بمنطقة
مشرف بالكويت

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيbawami@fgccc.org :

قائمة المعارض التي ستقام في جمهورية
أذربيجان خالل العام 2015

وردت الى الغرفة من مجلس الغرف السعودية قائمة المعارض
والمؤتمرات الدولية المقرر تنظيمها في جمهوريةأذربيجان خالل العام
 2015في جمهورية .

 2ابريل  2 -ديسمبر 2015

أذربيجان

قائمة المعارض التي ستقام في جمهورية
أوكرانيا خالل العام 2015

مالحظات :وردت الى الغرفة من مجلس الغرف السعودية قائمة المعارض
و المؤتمرات الدولية المقرر تنظيمها في أوكرانيا خالل العام  2015في
جمهورية .

 5ابريل  15 -ديسمبر 2015

المعرض الخليجي المشترك بالتزامن مع مؤتمر
الصناعيين الخامس عشر

وللمزيد من المعلومات و لالطالع يرجى مركز المعلومات او موقع
اإللكتروني لسفار ة أوكرانيا
موقع اإلنترنتhttp://www.saudiarabia.mfa.gov.ua/en/ :
ukraien-sa/trade

دعوة للمشاركة في معرض إكسبو ميالنو
2015

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

 1مايو  31 -اكتوبر 2015

إيطاليا  -ميالنو

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://www.unido.it :

المعرض الدولي للصناعة التقليدية فى دورة
( )20بالعاصمة الجزائر

التجارة والصناعة

 24 - 15اكتوبر 2015

بقصر المعارض بالعاصمة الجزائر

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيanartalgerie@gmail.com :

دعوة الشركات السعودية للمشاركة في برنامج
INDONESIA-MIDDLE EAST UPDATE
(IMEU) 2015

عقد لقاء أعمال لمختلف الصناعات وزيادة المراكز الصناعية

 20 - 17اكتوبر 2015

منطقة آشية  -اندونيسيا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
ـ

أحدث االبتكارات في مواد وتقنيات ومعدات البناء والتشييد ،ومواد
التشطيب الداخلي والديكور ،وتقنيات الهندسة المدنية والميكانيكية،
وتقنيات الخرسانة والفوالذ ،والحجر والرخام والسيراميك ،والحمامات
والبورسالن والبالط ،وأنظمة األمن والسالمة ،إضافة الى الحلول
اإلنشائية الصديقة للبيئة و منصة للتواصل وبحث فرص األعمال في
السوق السعودية الواعدة هذا المعرض هو المعرض الدولي األبرز
واألشمل في مجال معدات ومعامل ومركبات وآليات البناء ،معدات تصنيع
األحجار ،ويعقد بالتزامن مع معرض البناء السعودي 2015

 22 - 19اكتوبر 2015

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض ـ طريق الملك عبداهلل
الرياض

معرض ومنتدى الشرق االوسط لحقوق االمتياز

االستثمار في قطاع حقوق االمتياز التجاري فى دول المنطقة سواء على
مستوى األفراد او الشركات او المؤسسات الحكومية

 21 - 20اكتوبر 2015

دبي  -االمارات العربية المتحدة

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

الدورة العاشرة لمعرض تيانجين للمنتجات
المستوردة

االستثمار والتجارة

 25 - 21اكتوبر 2015

جمهورية الصين الشعبية CHINA
مدينة تيانجين

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيcictfair@sina.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.gkc-expo.com :

منتدى الخليج االقتصادي

االستثمار والتجارة

 26 - 25اكتوبر 2015

شيراتون  -الدوحة -قطر

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيfalosaimi@csc.org.sa :
موقع اإلنترنتhttp://gulfeconomicforum.com :

سلسلة المعرض السعودي معرض البناء
السعودي  ,المعرض السعودي لتقنية الحجر
وللمعدات الثقيلة وآليات ومركبات البناء

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
موقع اإلنترنتhttp://www.saudibuild-expo.com/ar/home.php :

(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 الرابع والسبعون  -نوفمبر  2015م

الفرص التجارية االستثمارية
إنتاج أجهزة التلفزيون العادية والرقمية والمكبرات

فرص االستثمار األجنبي المباشر في بنجالديش

تجارة وتصدير السجاد من تركيا

والمستقبالت واأللياف البصرية ،وكذلك األجهزة المستخدمة

اسم الشركة :السفارة بنجالديش

اسم الشركةGürteks Group :

في تقنية سرعة اإلنترنت وأجهزة االتصاالت .من إسبانيا

الدولة :بنجالديش

الدولة :تركيا

اسم الشركةIKUSI Angel Iglesias :

العنوان :الرياض

العنوانŞehitkamil/Gaziantep :

الدولة :إسبانيا

البريد اإللكترونيhasan1090@gmail.com :

موقع اإلنترنتhttp://www.gurteks.com :

العنوانIkusi Delegación Barcelona Carrer de la :

الهاتف0543593471 :

البريد اإللكترونيhome@gurteks.com.tr :
foreigntrade@gurteks.com.tr

Barcelona 12-Garrotxa, 10
البريد اإللكترونيbarcelona@ikusi.com :

عروض مصنع سيارات الشحن األوكرانية

الهاتف00349434488 :

اسم الشركةKRAZ :

إنتاج مكيفات الهواء التي يتم تشغيلها بالغاز والطاقة

الدولة :ألوكرانيا

الشمسيةAbsorption central air conditioners,

شركة تركيا تصدير المواد الغذائية إلى المملكة

العنوان :األوكرانية

household gas air-conditioning

اسم الشركةDogus Tarim Ambalaj Sanayi :

موقع اإلنترنتhttp://www.autokraz.com.ua :

اسم الشركة.Broad Air Conditioning Co., Ltd :
الدولة :الصين

الدولة :تركيا
العنوان :اسطنبول

أغذية مجمدة من جنوب إفريقيا

العنوانinquiry@foreintrade.com :

البريد اإللكترونيdogus@dogusexport.com :

اسم الشركةFrozen Convenience foods :

موقع اإلنترنتhttp://www.broad.com :

الهاتف903244540660 :

الدولة :جنوب افريقيا

البريد اإللكترونيjiangyan@broad.net :

الفاكس903244541501 :

العنوانColumbine Place, Ring Road Industrial 16 :
.Park, Avoca, Durban, South Africa

إنتاج أجهزة شحن الجواالت في حالة الطوارئ Mobile

األرز من سري لنكا

موقع اإلنترنتhttp://www.iqlaasfoods.co.za :

phone charing station

اسم الشركة :سفارة السريالنكية بالرياض

البريد اإللكترونيanisah@iglaasfoods.co.za :

اسم الشركةBeijing Kaier :
الدولة :الصين

الدولة :سري لنكا
العنوان :السفارة سرى لنكا فى الرياض

معدات المتخصصة في إنتاج الشكوالتة ,والبسكويت

العنوانBeijing :

موقع اإلنترنتhttp://www.lankaemb-riyadh.org :

والمعجنات ,ومواد غذائية

موقع اإلنترنتhttp://www.kaier365.net :

البريد اإللكترونيlankaemb@shabakah.net.sa :

اسم الشركةVemfo Engineering Machinery and :

البريد اإللكترونيTDB@Mofcom.gov.cn :

الهاتف0114608689 :

Foreign Trade Co .Ltd
الدولة :تركيا

إنتاج أجهزة شحن الجواالت في حالة الطوارئ Mobile

االستثمار في تطوير وتصنيع منتجات الرمال المعدنية فى

العنوانCedit Mah. 321. Sok. no:19/B 70100 :

phone charing station

السير آلنكا

Karaman/Turkey

اسم الشركةBeijing Kaier :

اسم الشركة :هيئة المنشاة العامة السريالنكية

موقع اإلنترنتhttp://www.vemfo.com :

الدولة :الصين

الدولة :سري لنكا

البريد اإللكترونيinfo@vemfo.com :

العنوانBeijing :

العنوان :السفارة سرى لنكا فى الرياض

موقع اإلنترنتhttp://www.kaier365.net :

موقع اإلنترنتhttp://www.lankaemb-riyadh.org :

البريد اإللكترونيTDB@Mofcom.gov.cn :

البريد اإللكترونيlankaemb@shabakah.net.sa :

(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 الرابع والسبعون  -نوفمبر  2015م

الفرص التجارية االستثمارية
إنتاج أجهزة شحن الجواالت في حالة الطوارئ Mobile

آالت تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية

phone charing station

اسم الشركةMatsubo corporation :

اسم الشركةBeijing Kaier :

الدولة :اليابان

الدولة :الصين

العنوانToranomon, ,21-8-Mori Bldg. (4F) 3 33 :

العنوانBeijing :

Japan 0001-Minato-ku, Tokyo 105

موقع اإلنترنتhttp://www.kaier365.net :

موقع اإلنترنتhttp://www.matsubo.co.jp/english/ :

البريد اإللكترونيTDB@Mofcom.gov.cn :

english
البريد اإللكترونيMaekawa.takashi@kobelco- :

مكيف وفلتر هواء وجهاز تنظيف هواء في جهاز واحد من

matsubo.com

الصين
اسم الشركةBROAD Group :

الجيالتين الغذائي من روسيا بيضا

الدولة :الصين

اسم الشركةMOGELIT :

العنوانBROAD Town, Changsha :

الدولة :بيال روس

موقع اإلنترنت:

العنوانRepublic of Belarus, Mogilev, ,212003 :

http://en.broad.com

Chelyuskincev str., 84

البريد اإللكترونيinternational@broad.net :

موقع اإلنترنتhttp://gelatin.by/en/contacts/info :
البريد اإللكترونيgelatin@tut.by :

الهاتف :فالتر و أنظمة التقنية ماكينات و توربينات الغاز
لشركات البترول و الغاز و شركات الكهرباء

تصدير المكسرات والشوكوال المحشية من تركيا

اسم الشركةSalutary Avenue Group :

اسم الشركةBeslerkuruyemis :

الدولة :ماليزيا

الدولة :تركيا

العنوان :كوااللمبور

العنوان :اسطنبول

موقع اإلنترنتhttp://www.salutraryavenue.com :

موقع اإلنترنتhttp://www.beslerkuruyemis.com :

الهاتف006073883771 :

البريد اإللكترونيMohammadalali17@yahoo.com :

الفاكس006073883776 :
مشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة من المانيا
Vefa Ilac Pharmaceuticals

اسم الشركةTako-Granite GmbH & Co KG :

اسم الشركة,Mermerciler San. Sit. 2. Cadde No.3 :

الدولة :المانيا

الدولة :تركيا

العنوانBitte klicken Sie auf ein Bild, zur :

العنوانMermerciler San. Sit. 2. Cadde No.3, :

Vergrösserun

Beylıkdüzü \ ISTANBUL

موقع اإلنترنت/http://www.tako-granit.de/news :

موقع اإلنترنتhttp://www.vefailac.com.tr :
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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.

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع  -العدد الرابع والسبعون  -نوفمبر  2015م

جديد مكتبة مركز المعلومات
Taiwan Electronic Products

مجلة المئوية

نظام التحكيم السعودي الجديد

موضوع الكتابList of Electronic Products :
المصدرKai Shui Taipei :
الدولةTaiwan :
سنة النشر2011 :

موضوع الكتاب :دعم رواد األعمال والمبادرات االقتصادية
المصدر :صندوق المئوية في ريادة األعمال
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2015 :

موضوع الكتاب :معلقا عليه تشريعا و فقها
المصدر :د .محمد على بن الدن المحامي و المستشار القانوني
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ

التقرير السنوي 2014

التقرير اإلحصائ��ي 1435هـ  /المؤسس��ة العامة
للتأمينات االجتماعية

التقرير الس��نوي الحادي و الخمس��ون  /مؤسس��ة
النقد العربي السعودي

موض��وع الكتاب :التقري��ر الس��نوي  2014ل��وزارة المياه و
الكهرباء
المصدر :وزارة المياه و الكهرباء
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436-1435 :هـ

برنامج الصادرات السعودية

موضوع الكتاب :نشرة أخبار برنامج الصادرات السعودية
المصدر :الصندوق السعودي للتنمية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2015 :

Philippine Business Report

موضوع الكت��ابeconomic and trade programs and :
activities of the Philippine
المصدرEmbassy of Philippines Riyadh :
الدولةKSA :
سنة النشر2015 :

الوثيقة

موضوع الكتاب :حزم الحكيم اذا عزم
المصدر :المديرية العامة الجوازات
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436/12 :

مجلة أمارة منطقة القصيم ( شواهد تنموية)

موضوع الكتاب :عاصفة الحزم (تعيد تماسك اللحمة الوطنية
العربية)
المصدر :إمارة منطقة القصيم
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر :العدد األول شوال 1436هـ

موض��وع الكتاب :البيان��ات االحصائي��ة ألعم��ال و انجازات
المؤسسة
المصدر :المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :هـ

تقرير الدورة األول��ى (1436-1432هـ) غرفة حفر
الباطن

موض��وع الكتاب :االقتصادي��ات و أب��رز انج��ازات الغرف��ة و
المشاركات و الخدمات المجتمعية
المصدر :غرفة حفر الباطن
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436-1432 :هـ

الكتاب اإلحصائي السنوي لعام1435هـ

موضوع الكتاب :االنشطة البلديات
المصدر :وزارة الشئون البلدية و القروية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :هـ

مجلة العلوم و التقنية للفتيان

موضوع الكتاب :من هم قراصنة االنترنت؟
المصدر :مدينة الملك عبدالعزيز
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ

خطة عمل المنظمة 2015

موض��وع الكتاب :خط��ة عم��ل المنظم��ة العربي��ة للتنمية
االدارية2015
المصدر :المنظمة العربية للتنمية االدارية
الدولة :جمهورية مصر العربية
سنة النشر2015 :

موضوع الكتاب:
التقرير السنوي الذى يستعرض أحدث التطورات التى شهدها
االقتصاد السعودي خالل العام المالي 1435/1434
المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ ( )2015م

مجلة االصالح العدد()81

موضوع الكتاب :حاضر زاهر لمستقبل المشرف
المصدر :المديرية العامة للسجون
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :

نشرة برنامج الصادرات()54

موضوع الكتاب :األنشطة و التسهيالت التى قدمها برنامج
الصادرات السعودية
المصدر :الصندوق الصادرات السعودية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :

SINGAPORE EXPORTERS SE2015

موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدر.Singapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
SINGAPORE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE

موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدر.Singapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :

(تأمل غرفة تجارة منطقة القصيم) أن تعود عليكم نشرة الفرص التجارية بالنفع والفائدة ونود اإلشارة إلى أن الغرفة غير مسؤولة عن نتائج التعاقدات المترتبة على نشر هذه الفرص وننصح بالتأكد من السمعة
التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد.

