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التصفيات والتخفيضات المعــلومـات مركـز  المناقصـــات والمزايدات مكتبـة 
الحكومية

المعارض المحلية 
والدولية

الفرص التجارية 
واالستثمارية

لإعالناتكم ورعايتكم للن�سرة التجارية - الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم - اإدارة الت�سويق 
aaj@qcc.org.sa  06 3812231 :هاتف: 3814000 06 - حتويلة 888 - فاك�س

التخفيضات 
النوعمدتهانسبة التخفيضاسم المنشأة

مالبس نسائية2445 / 02 / 2015حتى11 / 01 / 2015%70الى%50مؤسسة عبدالعزيز عبداهلل اليوسف التجارية

دهن عود عطورات شرقية2145 / 02 / 2015حتى07 / 01 / 2015%50الى%20شركة الدخيل للعود

مالبس جاهزة2445 / 02 / 2015حتى11 / 01 / 2015%70الى%15مؤسسة القارب الصغير للتجارة

مالبس جاهزة2445 / 02 / 2015حتى11 / 01 / 2015%75الى%10شركة يمم للتجارة

اثاث منزلي1430 / 02 / 2015حتى16 / 01 / 2015%50الى%15مؤسسة خالد يوسف النافع التجارية

مالبس جاهزة2445 / 02 / 2015حتى11 / 01 / 2015%50الى%20شركة عبداهلل ابراهيم العجالن وشركاه

سجاد موكيت1530 / 02 / 2015حتى16 / 01 / 2015%50الى%20فرع شركة عبداهلل محمد الدغيشم واخوانه

مالبس جاهزة0845 / 03 / 2015حتى22 / 01 / 2015%50الى%50مؤسسة زين الخطوط لألقمشة النسائية

مالبس جاهزة1745 / 03 / 2015حتى01 / 02 / 2015%70الى%30مؤسسة الملبس الذكي التجارية

مالبس جاهزة0645 / 03 / 2015حتى21 / 01 / 2015%50الى%50شركة اكتان للتجارة

نظارات طبية وشمسية1645 / 03 / 2015حتى30 / 01 / 2015%50الى%30مؤسسة نون الياسرية التجارية

مالبس جاهزة1645 / 03 / 2015حتى30 / 01 / 2015%50الى%20شركة دار الكامل للتجارة

مالبس واحذية رجالية1845 / 03 / 2015حتى01 / 02 / 2015%50الى%20مؤسسة دار سنافي التجارية

مالبس جاهزة2045 / 03 / 2015حتى04 / 02 / 2015%50الى%20مركز االمير فيصل بن مساعد آل سعود

مالبس جاهزة2245 / 03 / 2015حتى06 / 02 / 702015الى %30مؤسسة دام الموضة للتجارة



المناقصات الحكومية

تأمين س��يارات الخدمات ل��زوم المديرية العامة 
للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة:  مجانًا 

آخر موعد لتقديم العطاءات 1436/4/12هـ 
موعد فتح المظاريف : 1436/4/12هـ 

تأمين مستهلكات ولوازم طبية لمستشفى الملك 
فهد التخصصي ببريدة

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 
موعد فتح المظاريف : 1436/4/13هـ 

تأجيل مش��روع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف 
الصحي السابعة بمنطقة القصيم

جهة المناقصة: مياه القصيم 
قيمة النسخة: 50000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/14هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/4/15هـ 

تشغيل وصيانة ش��بكات المياه والصرف الصحي 
ومحطة المعالجة بمحافظة المذنب ومستلزماتها 

جهة المناقصة: مياه القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/14هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/4/15هـ 

تأثيث وتجديد الصالة الترفيهية وملعب اإلسكان 
لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/15هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/4/15هـ 

تأمين مستلزمات مكتبية ومطبوعات لمستشفى 
الملك فهد التخصصي ببريدة
جهة المناقصة: صحة القصيم 

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/14هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/4/14هـ 
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طرح منافس��ة تش��غيل س��يارة األج��رة العامة ) 
الليموزين( مطار األمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم 
جهة المناقصة: قطاع المطــارات الداخلية بالهيئة 

العامة للطيران المدني بمدينة جدة 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1346/4/12هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/4/26هـ 

الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي والصيانة 
الطبية لمستشفى المذنب العام والمراكز الصحية 

التابعة لها
جهة المناقصة: صحة القصيم 

قيمة النسخة: 3000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات:1436/4/19هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/4/19هـ 

الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي والصيانة 
الطبية لمستش��فى البكيري��ة والمراكز الصحية 

التابعة لها
جهة المناقصة: صحة القصيم 

قيمة النسخة: 3000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/20هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/4/20هـ 

انشاء عبارة حي النهضة بمدينة بريده
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 20000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/27هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/4/28هـ 

انش��اء خطوط تصريف الس��يول بطريق��ة الدفع 
النفق بمدينة بريدة 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 40000 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/3/29هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/4/1هـ 

أعم��ال األمن و الس��امة بالس��وق الداخلي ) قبة 
رشيد( بمدينة بريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/5هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/6هـ 

ترمي��م و تأهي��ل مبن��ى وكالة الخدم��ات بأمانة 
القصيم

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 1500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/5هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/6هـ 

المرحل��ة األولى من مش��روع تحس��ين و تجميل 
تقاطعات دائري مدينة بريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 9000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/3هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/4هـ 

أنشاء محطة النقل العام بمدينة بريده
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 150000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/3هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/5/4هـ 

اس��تكمال ش��بكة تصريف س��يول طريق الملك 
عبداهلل

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 250000 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/3هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/4هـ 

أناره حي األس��كان و بع��ض المواق��ع المتفرقة 
بمدينة بريده

جهة المناقصة: أنشــاء محطة النقل العام بمدينة 
بريده 

قيمة النسخة: 5000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/5هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/5/6هـ 

)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.



المنافسات االستثمارية
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تأجير موقع آلي س��يار قائم على طريق الملك عبدالعزيز 
في المواقف الش��رقية لمبنى وكالة األمانة للخدمات في 

مدينة بريدة
جهة المزايدة: امانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 3 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 
موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

تأجير المحل القائم رقم ) 7 ( في اسواق األمانة - السوق 
المركزي في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 8 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

تأجي��ر مقصف قائم بج��وار بلدية الصف��راء الفرعية في 
مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 12 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

تأجير موقع صراف آلي س��يار قائم على طريق عثمان بن 
عفان بجوار مسجد الرشيد في مدينة بريدة

جهة المزايدة: امانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 5 

قيمة النسخة: 3000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

تأجير مجسمات غرفة كهرباء أسواق األمانة إلقامة لوحات 
دعاية واعانية في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 9 

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

تأجير مس��تودع أعاف رق��م )42( داخ��ل مدينة االنعام 
الجديدة في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 18 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/21هـ 

تأجير مس��تودع أعاف رق��م )39( داخ��ل مدينة االنعام 
الجديدة في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 15 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/21هـ 

تأجير مس��تودع أعاف رق��م )43( داخ��ل مدينة االنعام 
الجديدة فى مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 20 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/21هـ 

تأجير مس��تودع أع��اف رق��م )1( داخل مدين��ة االنعام 
الجديدة فى مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 12 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/21هـ 

تأجير مس��تودع أعاف رق��م )40( داخ��ل مدينة االنعام 
الجديدة في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 16 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/21هـ 

تأجير مس��تودع أعاف رق��م )37( داخ��ل مدينة االنعام 
الجديدة فى مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 13 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/21هـ 

تأجير مس��تودع أعاف رق��م )41( داخ��ل مدينة االنعام 
الجديدة فى مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 17 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/21هـ 

تأجير مس��تودع أعاف رق��م )38( داخ��ل مدينة االنعام 
الجديدة فى مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 14 

قيمة النسخة: 300 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/20هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/21هـ 

تأجي��ر عدد )50( موقع لوح��ة اعانية موبى قائمة داخل 
مدينة بريدة

جهة المزايدة: امانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 1 

قيمة النسخة: 5000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

تأجي��ر مقصف قائم ف��ي المواقف الغربية المستش��فى 
المركزي في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 13 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

تأجير موقع صراف آلي س��يار عل��ى طريق الملك عبداهلل 
جنوب مكتب البريد السعودي في حي الصفراء في مدينة 

بريدة
جهة المزايدة: امانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 6 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 
موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

تأجير كش��ك محامص و مطاحن قائم في مواقف س��وق 
الربيع في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 10 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

تأجير مش��روع أدارة و تش��غيل و صيانة و استثمار وحدة 
فرز النفايات بالردم الصحي الحديث في مدينة بريدة

جهة المزايدة: امانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 2 

قيمة النسخة: 5000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

تأجير المحل القائم رقم )6( في اس��واق األمانة - السوق 
المركزي في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 7 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 

موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

تأجي��ر موق��ع إلقام��ة كوفي ش��وب على طري��ق الملك 
عبدالعزيز مقاب��ل مجمع األمير س��لطان التعليمي من 

الغرب في مدينة بريده
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 11 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/4/13هـ 
موعد فتح العطاءات: 1436/4/14هـ 

)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.



)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.

الفرص التجارية االستثمارية
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اليابان - آالت التعبئة والتغليف

 NIPPON POLYSTAR CO.,LTD :اسم الشركة
الدولة: اليابان 

 Ishibeguchi, Konan-City Shiga Japan ,13-4-3 :العنوان
 http://www.nippon-polystar.co.jp :موقع اإلنترنت

 info@nippon-polystar.co.jp :البريد اإللكتروني
الهاتف: 0081748776262 

اليابان- المضخات الغاطسة - مضخة غاطسة الصرف الصحي 

 EIM ELECTRIC CO., LTD :اسم الشركة
الدولة: اليابان 

 Kurosakishiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushi, :العنــوان
 Fukuoka, Japan

 http://www.eimpump.co.jp :موقع اإلنترنت
 overseas@eimpump.co.jp :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0081932024147 

ماليزيا- أثاث منزلي ومكتبي 

 Glorybiz Sdn Bhd :اسم الشركة
الدولة: ماليزيا 

 No.132, Tingkat 1, Jalan Gambir 6, Bukit Gambir, 84800 :العنــوان
 Muar, Johor, Malaysia

 http://myglorybiz.com :موقع اإلنترنت
 chenwy@glorybiz.net :البريد اإللكتروني

الهاتف: 00626066972807 
الفاكس: 00626069762436 

الصين- معدات االتصاالت الالس��لكية gps تعق��ب المركبات، 
تعقب gps الشخصية، gps االطفال الهاتف، gps الهاتف كبار، 

إنذار السلكي مراقبة

 Shenzhen Concox Information Technology :الشــركة اســم 
 Co., Ltd

الدولة: الصين 
 F )Back( Of Bldg. C, )Office( 4/F Of Building B, :العنــوان
 Gaoxinqi Plant, Liuxian 1st Road, Area 67, Baoan District,

 Shenzhen, Guangdong, China )Mainland
 www.iconcox.com :موقع اإلنترنت

 jason@concox.cn :البريد اإللكتروني

الهاتف: 008675529121200 
الفاكس: 008675529121290 

الصين- نقل البحري، الشحن الجوي، النقل بالسكك الحديدية

 Shenzhen Kingstar Shipping Co., Ltd :اسم الشركة
الدولة: الصين 

 Rm. 2007, Shenye Bldg., No. 1027, Wenjin :العنــوان
 Middle Road, Luohu Dist., Shenzhen, Guangdong, China

 ))Mainland
 http://www.aliexpress.com/store/717433 :موقع اإلنترنت

الواليات المتحدة األمريكية- الخدمات الطبية أسنان

 Palms & Company, Inc., Founded 1934 :اسم الشركة
الدولة: الواليات المتحدة األمريكية 

 Palms Bayshore Building Penthouse 408, 6421 :العنــوان
 Lake Washington Boulevard Northeast

 http://www.peterpalms.com/credentials :موقع اإلنترنت

ايطاليا- مستحضرات تجميل

 .C.D.B. S.r.l :اسم الشركة
الدولة: ايطاليا 

 )Via G.A.M. Rollet, 9 33034 Fagagna )UD :العنوان
 info@cdbsrl.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0039432802011 
الفاكس:  0039432802012

لبنان- أنتاج و تصنيع الدواجن 

اسم الشركة: شركة هواتشيكن لالنتاج و تصنيع الدواجن 
الدولة: لبنان 

العنوان: عنوان الصفرا-كسروان-لبنان 
 http://www.lebanon-industry.com :موقع اإلنترنت

 info@hawachickenlb.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: 009619851257 

لبنان- عجائن خشب كيماوية

اسم الشركة: الاليد دايموند تولز 
الدولة: لبنان 

العنوان: جبل لبنان / برج حمود 
 adt@cyberia.net.lb :البريد اإللكتروني

الهاتف: 009611259841 
الفاكس: 0096123219111 

استونيا- خزانات معدنية

 CIES METAL :اسم الشركة
الدولة: إستونيا 

 .KILTRI 10, MAARDU, 74114 :العنوان
http://www.ciestmetal.ee/index.php/en/ :اإلنترنــت موقــع 

 contacts
 ruslan@ciestmetal.ee :البريد اإللكتروني

الهاتف: 00 372 57777744 

 بولندا- صناعة علب المشروبات الغازية 

 CAN-PACK S.A :اسم الشركة
الدولة: بولندا 

 Kraków, ul. Jasnogórska 1 358-31 :العنوان
 http://www.canpack.eu :موقع اإلنترنت

 canpack@canpack.eu :البريد اإللكتروني
الهاتف: 0048126623403 

الفاكس: 0048126623419 

كرواتيا- الذرة والقمح ودقيق فول الصويا وحبوب فول الصويا 

 .Tvrtka Sedlić d.o.o :اسم الشركة
الدولة: كرواتيا 

 Dijana Vrban, ing. poljoprivrede :العنوان
http://www.sedlic.hr/proizvodnja-stocne- :اإلنترنــت موقــع 

 hrane/o-nama
 zvonimir@sedlic.hr :البريد اإللكتروني

الهاتف: 996548905+ 



الفرص التجارية االستثمارية

)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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اسبانيا- أعالف الماشية 

 ALFALFA MONEGROS :اسم الشركة
الدولة: إسبانيا 

Carretera Zaragoza, s/n , 22200 Sariñena- :العنــوان
 Huesca

 http://www.europages.ma :موقع اإلنترنت
 alfalfamonegros@alfalfamonegros.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0034974570917 

اسبانيا- مواد تغليف الورق والكرتون 

 LC PAPER 1881 SA :اسم الشركة
الدولة: إسبانيا 

Ctra. Besalú - Figueres, 62 17850 Beuda- :العنــوان
 Girona

 http://www.lcpaper.net/english :موقع اإلنترنت
 comercial@lcpaper.net :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0034972590251 
الفاكس: 0034972591254 

ايطاليا- كبسوالت قهوة  

 Torrefazione Caffè Michele Battista :اسم الشركة
الدولة: ايطاليا

 Triggiano )BA( Italy :العنوان
 caffe@battista.it :البريد اإللكتروني

الهاتف: 00390805494492 
الفاكس: 00390805494491 

فرنس��ا- القهوة كبس��والت و آالت تحضير القه��وة - اكياس 
قهوة إسبر يسو - كابتشينو

 )Andy)CAFFANDY :اسم الشركة
الدولة: فرنسا 

 rue louis davis ile de France 34-18 :العنوان
caffandy-distribution.e-monsite@gmail. :البريد اإللكتروني

 com
الهاتف: 00330646686037 

الفاكس: 00330652558376 

سريالنكا- قهوة وشاي 

 ,HELLENS TEA )Pvt( Ltd :اسم الشركة
الدولة: سريالنكا

 NO 07,PALAWATHTHA ROAD, 10250, :العنــوان
 NUGEGODA SRI LANKA

 http://hellenstea.com :موقع اإلنترنت
 sales@hellenstea.com :البريد اإللكتروني

 Block and Brick الصي��ن- تصنيع الطوب األوتوماتيكي��ة
 Making Machine

 QGM Quangong Machinery Co., Ltd :اسم الشركة
الدولة: الصين 

 Taoyuan Industrial Zone, Fengzhou, Quanzhou :العنــوان
 .City, Fujian Province, China

 overseas@qzmachine.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: 008659586799299 

الفاكس: 008659586799557 

ايطاليا- مضخات مياه ومضخات هيدروليكية 

 T.F.G. srl :اسم الشركة
الدولة: ايطاليا

 Via Per Per Spilamberto 1766 - 41058 - Vignola :العنــوان
 )MO

 http://www.tfgricambitrattori.com :موقع اإلنترنت
 tfgricambitrattori@virgilio.it :البريد اإللكتروني

Heat treatment ايطاليا- أفران صناعية للمنتجات الزجاجية

 CO.VE.RI. spa :اسم الشركة
الدولة: ايطاليا

 )Via Ghebba, 65/h - 30034 - Oriago di Mira )VE :العنوان
 info@coveri.it :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0039041429466 
الفاكس: 00390415630422 



)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.

التقرير السنوي / وزارة المياه و الكهرباء
موضوع الكتاب: التقرير السنوي 1434-1435هـ 

المصدر: وزارة المياه و الكهرباء 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2013 

مجلة اإلصالح - العدد رقم 79-78
موضوع الكتاب: أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثالث 

المصدر: المديرية العامة للسجون 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1435 

ملتقى السفر و االستثمار السياحي السعودي
موضوع الكتاب: التقرير الختامي لمشاركة منطقة القصيم 

المصدر: الهيئة العامة للسياحة واآلثار 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1435هـ 

Saudi Commerce and Economy Review
 Opportunity into Saudi Arabia :الكتــاب  موضــوع 

 and the Gulf
 Ashariqa Chamber :المصدر

 Saudi Arabia :الدولة
 Dec.2014 :سنة النشر

Public Administration Journal مجلة اإلدارة العامــة
موضوع الكتاب: دورية علمية متخصصة و محكمة 55- 

المصدر: معهد االدارة العامة 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: محرم 1436هـ 

Public Administration Journal مجلة اإلدارة العامــة
موضوع الكتاب: دورية علمية متخصصة و محكمة 54- 

المصدر: معهد االدارة العامة 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: شوال 1435 

التقريــر الموثق - اللجنة الوطنية لشــباب األعمال)الدورة 
 The National Young Businessmen )1432-1435هـ

Committee
موضوع الكتاب: األنشطة و االنجازات 

المصدر: اللجنة الوطنية لشباب األعمال 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1435 

 Philippine Business Report
 Economy report :موضوع الكتاب

 d ti :المصدر
 Philippine :الدولة

سنة النشر: 2014 

الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي 
موضوع الكتاب: الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي 

المصدر: وكالة الوزارة لشئون لألبحاث و التنمية الزراعية 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1435 

خطة عمل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 موضوع الكتاب: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

المصدر: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2015 

جديد مكتبة مركز المعلومات
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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

سيتي سكيب ماليزيا
 Cityscape Malaysia 2014 

نخبة رفيعة المستوى من كبار المطوِّرين والمستثمرين والمهندسين 
المعماريين والمموّلين والمسؤولين الحكوميين إدارة المناظرات 

الحامية، والعروض التقديمية المتعمقة، والمناقشات المثيرة، لتناول 
التحديات الكبرى التي تواجه األوساط العقارية

4 - 6 فبراير 2015
ماليزيا

 Kuala Lumpur Convention
Centre, Malaysia

 Informa Exhibitions
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت المذكور 

أدناه
 huda.adib@informa.com :البريد اإللكتروني

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

معرض GDS “الملتقى العالمي لألحذية 
واإلكسسوار “في المانيا

دوسلدورف، ألمانيا4 - 6 فبراير 2015مصنعي األحذية و اإلكسسوار والمجوهرات وماركات الحقائب اليدوية 
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور 

أدناه
 http://www.gds-online.de :موقع اإلنترنت

معرض المكائن والمعدات الثاني
 ) Machinex - Arabia 2012 ( 

يقدم المعرض تشكيلة واسعة من المكائن، اآلالت والمعدات المختلفة، 
المركبات التجارية، معدات التحميل والنقل، السقاالت، قطع الغيار، 

اإلكسسوار آت المختلفة، أنظمة االتصال والمالحة، ومعدات السالمة
9 - 12 فبراير 2015

مركز جدة للمنتديات والفعاليات , 
جدة ، المملكة العربية السعودية

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور 
أدناه

 ace@acexpos.com :البريد اإللكتروني
 http://www.acexpos.com :موقع اإلنترنت

 Jeddah 2015 منتدى جدة االقتصادي
Economic Forum

اهتمامه بدور القطاع الخاص، ومدى مساهمته في تطوير االقتصاد 
الوطني لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية في البالد، والعمل 
على تطوير قطاع األعمال لرفع مستوى دخل الفرد، وفتح فرص العمل.

10 - 12 فبراير 2015
فندق جدة هيلتون، جدة، المملكة 

العربية السعودية

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور 
أدناه

 jef7@jcci.org.sa :البريد اإللكتروني
http://www.jcci.org.sa/jcci :موقع اإلنترنت

معرض الجلود السعودية
Saudi Leather Expo 2015 

معرض “السعودية للجلود ”هو معرض تجاري يركز على الجمع بين 
الصناع األعلى في العالم والمصدرين، لالجتماع مع الزوار المهتم 

الحريصة والمشترين وصناع القرار من المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج. و يسعى كل من الطرفين القيام بصفقات تجارية مزدهرة جديدة 

وتوقيع عقود في خطوة رئيسية لخدمة المنطقة، والتي تشهد حاليًا 
معدالت نمو لم يسبق لها مثيل في أسواق الجلود. إن المعرض يعرض 
المنتجات والخدمات، والتكنولوجيات واالبتكارات، االتجاهات والميول 
لألسواق التجارية. لذا فهو مكان دولي الجتماع مجاالت الصناعة ذات 

الصلة في جميع منتجات الجلود

10 - 14 فبراير 2015
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض, الرياض

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور 
أدناه

 contact@saudileatherexpo.com :البريد اإللكتروني
 http://www.saudileatherexpo.com :موقع اإلنترنت

المؤتمر العلمي السنوي 26 لجمعية القلب 
)SHA26( السعودية

علوم طب القلب والقسطرة التداخلية، وجراحة قلب األطفال والكبار، 
وعالج هبوط القلب الجراحي ، وتصوير القلب باألشعة الصوتية 

والمقطعية، وتروية كهرباء القلب. كما يتضمن المؤتمر ندوات وورش 
عمل ومحاضرات لعشرات المتحدثين والخبراء من داخل المملكة العربية 

السعودية وخارجها 

13 - 16 فبراير 2015
فندق الريتزكارلتون ، الرياض، 

السعودية

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور 
أدناه

 Ahmed.emam@sha.org.sa :البريد اإللكتروني
 /http://saudi-heart.org :موقع اإلنترنت

المؤتمر العالمي األول للصيدلة اإلكلينيكية في 
جامعة القصيم

مؤتمر علمي محكم من قبل مجموعة متميزة ورائدة من الصيادلة 
وأعضاء هيئة التدريس من مختلف المستشفيات والجامعات الحكومية 

والمرجعيات الصحية المتخصصة في مجال الصيدلة اإلكلينيكية
جامعة القصيم -كلية الصيدلة15 - 17 فبراير 2015

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور 
أدناه

 info@kacst.edu.sa :البريد اإللكتروني
 http://www.kacst.edu.sa :موقع اإلنترنت

المعرض السعودي الـدولـي السادس عشر 
لألعراس )أعراسنا 2015 (

 The 16th Saudi International 
 Weddings Fair

التصاميم واألزياء إلى المجوهرات والتقاط أفضل اللحظات، من الجمال 
واللياقة إلى تصفيف الشعر والتجميل، من العطور ومواد العناية بالجسم 
إلى صالونات التجميل وأجهزة الصحة والعناية، من المنتجات الصحية 

ومساحيق الزينة والجمال إلى اإلكسسوار آت المرصعة، من الزهور 
والورود وتصميم المنصات إلى كعكات األعراس وصاالت األفراح، من 
عروض شهر العسل ومقدمي الخدمات السياحية إلى خدمات التنقل 

والليموزين وغيرها من المستلزمات التي يتم عرضها كلها تحت سقف 
واحد

فندق هيلتون جدة23 - 25 فبراير 2015

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور 
أدناه

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

المعرض السعودي للبالستيك والصناعات 
البتروكيماوية 2015

أحدث التقنيات في مجال اآلالت والمعدات والمواد الخام والمنتجات 
شبه المصنعة وقطع الغيار والخدمات في مجالي البالستيك والصناعات 

البتروكيماوية.
مركز جدة للمنتديات والفعاليات1 - 3 مارس 2015

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور 
أدناه

 info@recexpo.com :البريد اإللكتروني
 http://saudipp.com/jeddah/ar/home.php :موقع اإلنترنت

تونس6 - 9 مايو 2015التجارة واالستثمارمعرض صفاقس الدولي رقم ) 2014-595(

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور 
أدناه

 contact@foire-sfax.com.tn :البريد اإللكتروني
 http://www.foiredesfax.com/contact.php :موقع اإلنترنت

المؤتمر الدولي و المعرض العلمي و التقني 
INFACON14

مجال البالستيك والبتروكيماويات في العالم. 
وتشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية

أوكرانيا31 - 4 مايو 2015

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الحدث على اإلنترنت مذكور 
أدناه

infacon14@gmail.com, ukrfa2007@yandex. :البريد اإللكتروني
 ru

http://infacon14.com.ua :موقع اإلنترنت

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد السادس والستون - فبراير 2015 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.


