




نشرة اقتصادية شهرية تصدرها غرفة القصيم لتوزع على منتسبي الغرفة 
ليكونــوا علــى درايــة بكافة الفــرص التجاريــة احملليــة والدوليــة واملعارض 
وا;ســواق الدولية واحمللية وا8عالنات اخلاصة باملنافسات احلكومية ويأتي 
ذلك لتحقيق التواصل بني الغرفة ومنتســبيها بشــكل عام ومراجعي إدارة املعــلومات و 

الدراسات االقتصادية بشكل خاص.

موقع الغرفة التجارية 
الصناعية على ا8نJنت 

N حلته اجلديدة

قررات

تعاميم

اللجان القطاعية

مركز املعلومات

مناقصات ومنافسات

إصدارات الغرفة

معارض

نظام معلومات القصيم

خدمة اجملتمع

سيدات ا;عمال

WWW.QCC.ORG.SA
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املناقصات والفرص N هذا العدد
االستثمارية

جديد مكتبة إدارة املعلومات 
والدراسات االقتصادية

التصفيات والتخفيضات
املعارض الدولية واحمللية

لرعاية هذه النشــرة يرجى االتصال على 
إدارة العالقــات العامــة وا8عــالم بالغرفة 
 : جوال


Exhibitions info and trade fairs schedule August – 2009 


Exhibition - Trade Fair - Conference


Trade Show Classifications


Date of Event


Country /place of Events


Organizer


The 12th annual food & beverage trade 

fair.   Amman - Jordan

www.ifpjordan.com


International Telecommunication & 

technology Fair

info@itcnasia.com


international Property Expo



Media Expositions & Events

112-A Sant Nagar, G. F., East of Kailash, New 

Delhi, India. 

Tel:+(91)-(11)-26236933/41620861 

Fax:+(91)-(11)-41620861


14th Istanbul Fashion Fair 2009

CNR Ekspo Trade Fairs

Yesilkoy, Istanbul - 34149., Turkey. 

Tel: +(90)-(212)-4657474/4652149 

Fax: +(90)-(212)-4657476/4657477


Singapore International Jeweler Show

 –

Conference and Exhibition

Management Services Pte Limited

1, Maritime Square, No. 09-43, Harbour Front 

Centre, Singapore  

Tel: +(65)-(6)-2788666  Fax: +(65)-(6)-2784077




Info@almultaqa-ex.com

Tel : +971 2 631 6661

Fax : +971 2 631 8885




Toll Free Number :555800

+ 971 2 444 0444

http://www.summerinabudhab


5th Build Asia 2009

 Int’l Exhibition &  Conference

 –
Karachi Expo Centre

  92-21-111-222-444

92-21-453-6330  

www.buildasia.net

Medan Industrial Expo2009  


Tiara Convention Center

Telephone: 62-21-9828 1679

Jl. Cut Mutiah, Medan

North Sumatra, Medan

MATTECH –
Miami Beach Convention Center

1901 Convention Center Dr. Miami Beach, Florida 

Website: www.mattech.us

Telephone: 1-941-3203216 

CPH Vision



Venue: Aksnehallen

Address: Halmtorvet 11, 1700 Copenhagen V

45-39-648586

INDOAUTOMOTIVE 2009


Venue: Jakarta International Expo, Kemayoran

Telephone: 62-21-53660804

7th China International Auto Supplies 

Sourcing Fair(CSAE2009)




Shanghai Everbright Convention & Exhibition 

Center

Telephone: 86-21-51527671

Mexico International Furniture 

Market 2009 - 18th Summer Edition


Expo Guadalajara 

Av. Mariano Otero 1499 Col. Verde Valle 

Guadalajara, Jalisco

52-33-3343-3400



مكــتــبــة إدارة املعلومات 
والدراسات ا8قتصادية

قانون الضرائب اجلديد للغ[ مقيمني N بريطانيا 

 KPMG Limited

2008

 www.csc.org.sa/download

دراسة املزايا ملناطق اململكة لتحديد الصناعات 
ا8سJاتيجية اململكة 





القصيم تاريخ و حضارة





اخلطة اخلمسية ا8سJاتيجية  ملركز التطوير التقنى





 bالعالقات التجارية و االستثمارية بني اململكة و الدول العا





cلة العمران العربي 





التقرير ا8حصائي الثالثون 





صحتك N املشي 





التقرير الصحفي –إصدار خاص مبناسبة لقاء نائب  أم[ 
منطقة القصيم 





الفرص االستثمارية

إنتاج احلجر الطبيعي والرخام 

Lusorochas Stone 


e-mailinfo@lusorochas.com

 www. lusorochas.com

كيماويات زراعية  

Seaweed Canarias , S.L 


0096612734707 / 0096614612153

0096612734705 / 0096614621303

e-mailriad@mcx.es 

www.oficinascomerciales.es

مواد تنظيف ا;نابيب  

Conco Systems INC 


2148261166 

4128268255

www.concosystems.com 

مواد العزل

C.I.M.Industries Ins


006039249481

006039249428

www.cimind.com 

صناعة ا;حذية

YOWAS,S.L


 –
0096612734707 / 0096614612153

0096614621303 

www.oficinascomerciales.es

شركة ألبان N اسJاليا

Murray Goulburn (B D O )


525 Collins Street  Melbourne Vic 3000

61 3 8320 2222

61 3 8320 2200

e-mailc.f.melbourne@bdo.com.au

http://www.bdo.com.au

 إنتاج البطاريات 

Enerbrax Acumuladores Ltd


Parque Paulista, Bauru, São Paulo, Brasil, CEP 17030-000

55 14 2107 4000

55 14 2107 4000

e-mailenerbrax@enerbrax.com.br 

www.enerbrax.com.br  

الكJونيات - قطع غيار

ISoshine International (H.K.) CO.,Limited

هوجن كوجن
Unit D,11/F.,Seabright Plaza,9-23 Shell Street 

86 755 82797571

86 755 82796717

e-maillily.soshine@gmail.com 

http://www.exportbureau.com

 الشاحنات املستعملة من أملانيا

AMEX Automobile-Export GmbH Used Trucks

أملانيا
Hanauer Landstr. 491 D-60386 Frankfurt am Main

49 69 416001

49 69 422042

www.amexauto.de

مكائن مرسديس cددة 

Newco Autoline GmbH


Mittelwendung 17D-28844 Weyhe GERMANY

49-4203-8148-0

49-4203-8148-96

www.newco-autoline.de

السيارات املستعملة  ( اليابان) 

Dept Company Ltd


6-19-1101 Honmachibashi,Chuo-ku Osaka 540 ,Japan  

816-4791-2505

816-4791-2506

www.deptcars.com 

معدات و خطوط أوتوماتيكية 8نتاج اخلبز العربي 

فرحات اآللية واملعدات واألفران األوتوماتيكية

Baouchrieh Industrial City, Abdel Nour Center

961-3-527111

961-1-89 49 89

e-maili info@farhatbakery.com

www.farhatbakery.com 

معدات لصناعة ا;دوية 

Vanguard Pharmaceutical Machinery, Inc. USA


21755 I-45 North, Building 6Spring, Texas 77388 USA

281-528-8886

www.pharmaceutical-equipment.com





















أسواق بريدة تخفيضــات مـوسميــة
مؤسسة كمال عثمان جمجوم


–

 

 شركة ابناء qمدعبيد القثمى 




 

شركة التسويق التجار املتحدة  (( يومارك )) لsجهزة الرياضية




 

منافسات
أمانه منطقة

القصيم

تعلن املؤسسة 
العامة لتدريب 

التقني و املهني 
عن طرح 

املنافسات التالية

شركة العجالن 


   –  

 

شركة فواز احلك[




 

مؤسسة qمد صالح الدغيشم




 

مؤسسة جزيرة سماء التجارية (( رد تاغ))




 

جديد املكتبة


  





      

    


































