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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
مستحضرات تجميل2015/03/0245حتى752015/01/17%الى25%شركة الصفا لألدوية والمستلزمات الطبية
مالبس نسائية2015/03/0845حتى502015/01/22%الى50%مؤسسة زين الخطوط لالقمشة النسائية

مالبس جاهزة2015/03/1745حتى702015/02/01%الى30%مؤسسة الملبس الذكي التجارية
مالبس نسائية 2015/03/0645حتى502015/01/21%الى50%شركة اكتان للتجارة

نظارات طبية وشمسية2015/03/1645حتى502015/01/30%الى30%مؤسسة نون الياسرية التجارية
مالبس نسائية2015/03/1645حتى502015/01/30%الى20%شركة دار الكامل للتجارة

مالبس واحذية2015/03/1845حتى502015/02/01%الى20%مؤسسة دار سنافي التجارية
مالبس جاهزة2015/03/2045حتى502015/02/04%الى20%مركز االمير فيصل بن مساعد آل سعود

مالبس جاهزة2015/03/2245حتى702015/02/06%الى30%مؤسسة دام الموضة للتجارة
مالبس جاهزة2015/03/0730حتى702015/02/06%الى30%شركة امتياز العربية المحدودة

ادوات منزلية وكماليات واثاث2015/03/1530حتى502015/02/13%الى25%مجموعة شركة دار البندر العالمية للتجارة   )هوم سنتر(
مالبس جاهزة2015/03/1330حتى502015/02/12%الى15%فرع شركة مرجان السعودية

   اجهزة كهربائية2015/03/2745حتى292015/02/12%الى16%شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة
سجاد وموكيت2015/03/3045حتى402015/02/14%الى20%شركة رميزان جاسر الفوزان واوالده لالستثمار

عطور عود بخور2015/03/3145حتى502015/02/15%الى 50%مؤسسة نخبة العود للتجارة
ساعات2015/04/0345حتى602015/02/18%الى 40%مؤسسة الركن السويسري التجارية
سجاد 2015/04/0645حتى502015/02/20%الى 15%هاي بوينت شركة مجموعه القفاري

سجاد موكيت اثاث باركيه ورق حائط2015/04/0645حتى502015/02/20%الى 15%شركة مجموعة القفاري للسجاد
مالبس جاهزة2015/04/0545حتى502015/02/20%الى 50%مؤسسة لحظة فرح التجارية
اقمشة مفروشات2015/04/1445حتى502015/03/01%الى 15%شركة الجديعي للمفروشات

حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور
في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز

 اأمري منطقة الق�سيم
وبح�سور معايل الدكتور 

توفيق بن فوزان الربيعة- وزير التجارة وال�سناعة

ندعوكم حل�سور ملتقى ال�سباب الثامن
)�سبابنا فخرنا(

وحفل توزيع جائزة ال�ساب الع�سامي

الأربعاء 20 /٥ / 1436هـفندق موفنبيك الق�سيم

الراعي الذهبي الراعي الف�سائيال�سريك ال�سرتاتيجي راعي ال�سيافة الراعي الف�سي
ال�سيخ



المناقصات الحكومية

تأهيل وتطوير طريق الملك عبداهلل
جهة المناقصة: بلدية ا ألسياح 

قيمة النسخة: 4000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/17هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/5/18هـ 

إنش��اء جس��ور علوية بطريق الملك فهد والملك 
عبدالعزيز

جهة المناقصة: بلدية ا ألسياح 
قيمة النسخة: 4000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/17هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/18هـ 

تطوير وتأهيل طريق الملك عبدالعزيز
جهة المناقصة: بلدية ا ألسياح 

قيمة النسخة: 4000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/17هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/5/18هـ 

4 مواق��ع ص��راف آلي س��يار على طري��ق الملك 
عبدالعزيز 

جهة المناقصة: بلدية محافظة البدائع 
قيمة النسخة: 100 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ        )100 ريال لكل 

الموقع (

مبن��ى قائم لتش��غيل مقصف و س��وق الخصار و 
اللحوم

جهة المناقصة: بلدية محافظة البدائع 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ 

أرض إلقامة كوفي ش��وب سيار على طريق الملك 
عبدالعزيز بعد ميدان الصناعة ارتجاء حي العليا

جهة المناقصة: بلدية محافظة البدائع 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:1436/5/24هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ 
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أرض بالمنطق��ة التجارية ال قامة مركز التجاري ذا 
عالمة تجارية مميزة لبيع المواد الغذائية

جهة المناقصة: بلدية محافظة البدائع 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ 

التخلص من النفايات وردم المستنقعات
جهة المناقصة: بلدية األسياح 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/6/2هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/6/3هـ 

إنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات
جهة المناقصة: بلدية األسياح 

قيمة النسخة: 3000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/6/2هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/6/3هـ 

صيانة مبنى البلدية  
جهة المناقصة: بلدية ا ألسياح 

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات:1436/6/2هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/6/3هـ 

إنشاء شبكة حاسب
جهة المناقصة: بلدية األسياح 

قيمة النسخة: 1500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/6/9هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/6/10هـ 

صيانة شبكة الحاسب اآللي
جهة المناقصة: بلدية األسياح 

قيمة النسخة: 1500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/6/9هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/6/10هـ 

مقص��ف قائم في مضمار األمي��ر فيصل بن بندر 
أمام مبنى البلدية من جهة الغربية

جهة المناقصة: بلدية محافظة البدائع 
قيمة النسخة: 300 رالي 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ 

عدد )3( مواقع لوحات أعالنية من نوع جسور مشاة
جهة المناقصة: بلدية محافظة البدائع 

قيمة النسخة: 3000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ 

موقع مطع��م ذو عالمة تجارية مميزة على طريق 
الملك عبدالعزيز أمام ميدان االحتفاالت

جهة المناقصة: بلدية محافظة البدائع 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ 

موق��ع كوفي ش��وب س��يار عل��ى طري��ق الملك 
عبدالعزيز بعد صراف ساب

جهة المناقصة: بلدية محافظة البدائع 
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ 

عدد 6 مس��تودعات و مخازن لألعالف بمخطط ق 
د/141

جهة المناقصة: بلدية محافظة البدائع 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 
موعــد فتــح المظاريف: 1436/5/25هـ         )  1000 لكل 

موقع (

موقع محطة محروقات للقطعة رقم 8 بمنطقة ق 
د / 141 على طريق الدائري الجنوبي

جهة المناقصة: بلدية محافظة البدائع 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ 

تسوير مقابر
جهة المناقصة: بلدية ا ألسياح 

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ 

)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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)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.

تكسيه وتجميل األودية   داخل النطاق العمراني
جهة المناقصة: بلدية ا ألسياح 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ 

تأهيل وترميم البلدة القديمة بالتنومه
جهة المناقصة: بلدية ا ألسياح 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/24هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/5/25هـ 

صيانة مواقع متفرقة بشبكات و محطات السيول 
بمدينة بريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/26هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/27هـ 

تدعيم قناة تصريف الس��يول الش��رقية بمدينة 
بريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 20000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/5/26هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/5/27هـ 

صيانة المقابر ومغاسل الموتى
جهة المناقصة: بلدية ا ألسياح 

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/6/2هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/6/3هـ 

تأهي��ل وتطوير الط��رق والتقاطع��ات واألرصفة 
واإلنارة

جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 
قيمة النسخة: 4000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/6/3هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/6/4هـ 

تحسين وتجميل طريق الملك عبد اهلل
جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 

قيمة النسخة: 4000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/6/3هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/6/4هـ 

التخلص من النفايات وردم المس��تنقعات وآليات 
التخلص من النفايات )تأمين معدات( 

جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/6/3هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/6/4هـ 

إنشاء شبكة حاسب آلي مع ملحقاتها )مرحلة ثالثة( 
جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/6/3هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/6/4هـ 

ترحيل أعمدة الكهرباء
جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/7/1هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/7/2هـ 

ترمي��م الديرة القديم��ة بعيون الج��واء )مرحلة 
رابعة( 

جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 
قيمة النسخة: 5000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/7/1هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/7/2هـ 

شراء سيارات
جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/7/1هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/7/2هـ 

درء أخطار السيول بعيون الجواء
جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 

قيمة النسخة: 3500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/7/8هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/7/9هـ 

تحسين وتجميل المداخل
جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 

قيمة النسخة: 1500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/7/8هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/7/9هـ 

إنش��اء جس��ر تقاطع طريق المل��ك عبدالعزيز مع 
األمير سلطان

جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/8/1هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/8/2هـ 

سفلتة وأرصفة وإنارة بعيون الجواء وقراها
جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 

قيمة النسخة: 5000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/7/8هـ 

موعد فتح المظاريف: 1436/7/9هـ 

ترميم الدي��رة القديمة بعيون الجواء )حراس��ات 
أمنية( 

جهة المناقصة: بلدية عيون الجواء 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/8/1هـ 
موعد فتح المظاريف: 1436/8/2هـ 



)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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روسيا البيضاء - شوكوالتة ومسحوق الكاكاو من 
 OJSC KOMMUNARKA :اسم الشركة

الدولة: روسيا البيضاء 
 Aranskaja, 18 Minsk :العنوان

 http://www.eng.kommunarka.by :موقع اإلنترنت
office@kommunarka.by pack@kommunarka.by export@ :البريد اإللكترونــي

 kommunarka.by

فرنسا - الحرير الفرنسي 
 Malfroy Million :اسم الشركة

الدولة: فرنسا 
 Genis Laval Cedex France :العنوان

 http://www.malfroy-million.com/fr :موقع اإلنترنت
 malfroy@malfroy.com :البريد اإللكتروني

اليونان - أقمشة مفروشات - ستائر 
 .Bienvenido a Textiles Pastor S.L :اسم الشركة

الدولة: اليونان 
 )Ingeniero Vilaplana, 14 03803 Alcoy )España :العنوان

 /http://www.textilespastor.es :موقع اإلنترنت
comercial@textilespastor.com

 alcoy@textilespastor.com

البرتغال - مفارش أرضية دورات المياه
 M.P.M -TEXTILES :اسم الشركة

الدولة: البرتغال 
 Guimarães 311-Travessa da Barroca - Edifício Devesa, Loja 1 4810 :العنوان

 - Portugal
 http://towelsandcompany.com :موقع اإلنترنت

 mpm-tex@clix.pt :البريد اإللكتروني

الصين شاي أخضر 
 CHINATEA123 LIMITED COMPANY :اسم الشركة

الدولة: الصين 
 Room 1,38/F, Building 3th,Bund,No.7,Hongji New :العنــوان

 Road,Chengdu,Sichuan 610213 Chengdu
 http://chinatea123.com :موقع اإلنترنت

 TMK SRL ITALY )ايطالي��ا - كبس��والت قه��وة إيطالي��ة )عالم��ة تجاري��ة
COFFEE CAPSULES

 TMK SRL ITALY COFFEE CAPSULES :اسم الشركة
الدولة: ايطاليا 

 TMK S.r.l. - Via dell'Industria 13 - 36030 Sarcedo - Vicenza - Italy :العنوان
 http://www.italycoffeecapsules.com :موقع اإلنترنت

 info@italycoffeecapsules.com :البريد اإللكتروني

فيتنام فلفل أسود - األرز األبيض - جوز الهند 
 Agrifood Pacific Co :اسم الشركة

الدولة: فيتنام 
 Highway 741, Farm1, Tienhung Village, Dongxoai Dist., العنــوان: 371 

 Binhphuoc Province Vietnam
 http://www.agrifoodpacific.com :موقع اإلنترنت

 agrifood@pacificproductionco.com :البريد اإللكتروني

إسبانيا - مكسرات وفواكه مجففة 
 EL NOGAL :اسم الشركة

الدولة: إسبانيا 
 Polígono Industrial de Redonde, Parcela 8, 36118 CAMPO :العنــوان

 LAMEIRO-PONTEVEDRA
 http://www.elnogal.com :موقع اإلنترنت

 ESelnogal@elnogal.com :البريد اإللكتروني

ماليزيا اجهزة طب اسنان
 FRAGO IMPEX SDN. BHD :اسم الشركة

الدولة: ماليزيا 
 Taman Lawa, 51200 Kuala Lumpur, MALAYSIA ,42/Jalan 17 ,107 :العنوان

 http://www.fragoimpex.com :موقع اإلنترنت
 lasani@fragoimpex.com :البريد اإللكتروني

تركيا صناعة وتجارة تجهيزات المستشفيات 
 Nitro care :اسم الشركة

الدولة: تركيا 
العنوان: اسطنبول 

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

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, Fukuoka, Japan :العنوان

 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 Muar, :العنــوان

 Johor, Malaysia
 http://myglorybiz.com :موقع اإلنترنت

 chenwy@glorybiz.net :البريد اإللكتروني
الهاتف: 00626066972807 

الفاكس: 00626069762436 

 gps تعق��ب المركب��ات، تعقب gps الصي��ن- معدات االتص��االت الالس��لكية
الشخصية، gps االطفال الهاتف، gps الهاتف كبار، إنذار السلكي مراقبة

 Shenzhen Concox Information Technology Co., Ltd :اسم الشركة
الدولة: الصين 

 F )Back( Of Bldg. C, )Office( 4/F Of Building B, Gaoxinqi Plant, Liuxian :العنوان
 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 Middle Road, Luohu :العنــوان

 )Dist., Shenzhen, Guangdong, China )Mainland
 http://www.aliexpress.com/store/717433 :موقع اإلنترنت

امريكا- الخدمات الطبية لألسنان 
 Palms & Company, Inc., Founded 1934 :اسم الشركة

الدولة: الواليات المتحدة األمريكية 
 Palms Bay shore Building Penthouse 408, 6421 Lake Washington :العنــوان

 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: 0039 432 802012 

لبنان- أنتاج و تصنيع الدواجن 
اسم الشركة: شركة هواشتيكن لإلنتاج و تصنيع الدواجن 

الدولة: لبنان 
العنوان: عنوان الصفراء-كسروان-لبنان 

 http://www.lebanon-industry.com :موقع اإلنترنت
 info@hawachickenlb.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 009619851257 

لبنان- عجائن خشب كيماوية 
اسم الشركة: القاليد دايموند تولوز 

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/contacts :موقع اإلنترنت
 ruslan@ciestmetal.ee :البريد اإللكتروني

الهاتف: 00 372 57777744 



)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.

الالئحة األساســية للمراكز الثقافيــة و االجتماعية و الرياضية 
للصم بمناطق و محافظات المملكة

موضوع الكتاب: نشاطات الصم المختلفة في المملكة 
المصدر: االتحاد السعودي لرياضة الصم 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 1436هـ 

الدليل اإلجرائي لتأسيس األوقاف الخيرية 
موضوع الكتاب: صياغة صكوك الوقفية 
المصدر: مؤسسة اولويات لالستشارات 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 1436/1هـ 

طالبنا في ماليزيا
موضوع الكتاب: نشر أهم أعمال و تجارب الطلبة في الجامعات 

الماليزية 
المصدر: الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا 

الدولة: ماليزيا 
سنة النشر: محرم 1436هـ 

التقرير السنوي مجلس المنافسة 1435/1434هـ
موضوع الكتاب: انجازه خالل العام المالي 1435/1434هـ 

المصدر: مجلس المنافسة 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1435/1434هـ 

مبادئ سالمة األغذية
موضوع الكتاب: كافة المعلومات المتعلقة بسالمة األغذية 

 KASTالمصدر: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1432Iهـ 

المؤشر االحصائي العدد السابع و الثالثون 
العربيــة  للمملكــة  االحصائــي  الكتاب: المؤشــر  موضــوع 

السعودية 
المصدر: مصلحة اإلحصاءات االمة و المعلومات 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 1434هـ  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 

المرصد الحضري لحاضرة بريدة
موضوع الكتاب: التقرير الشــامل لمؤشــرات الرصد الحضري) 

1434هـ - 2013م( 
المصدر: أمانة منطقة القصيم 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 1434هـ 

توثيق مهرجان األحساء للتسوق و الترفيه 2014م 
  موضوع الكتاب: التقرير الختامي مهرجان األحساء للتسوق و 

الترفيه 2014م 
المصدر: غرفة األحساء 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 2014م 

الحج و العمرة 
موضوع الكتاب: المكتبات ... وعاء الثقافة و ثراء المعرفة 

المصدر: وزارة الحج 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: ربيع األول 1436هـ 

 Science & Technology - العلوم و التقنية
موضوع الكتاب: الحياة الفطرية ) الجز ء الثاني( 

المصدر: مدينة الملك عبدالعزيز 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: محرم 1436هـ 

نشرة ربع سنوية - الزكاة و الدخل
موضوع الكتاب: الزكاة و الدخل 

المصدر: مصلحة الزكاة و الدخل 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: محرم 1436هـ 

التبادل التجاري بين المملكة و شركائها التجاريين الرئيسان
موضــوع الكتاب: الصــادرات و الــواردات و الميــزان التجاري 

للمملكة مع ستين دولة رئيسية 
المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة و المعلومات 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 1434-1435هـ 

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 and the :موضوع الكتاب

 Gulf
 Ashariqa Chamber :المصدر

 Saudi Arabia :الدولة
 Dec.2014 :سنة النشر

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

المصدر: معهد االدارة العامة 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: شوال 1435 

التقريــر الموثــق - اللجنــة الوطنيــة لشــباب األعمال)الــدورة 
 The National Young Businessmen 1432-1435هـــ( 

Committee
موضوع الكتاب: األنشطة و االنجازات 

المصدر: اللجنة الوطنية لشباب األعمال 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1435

جديد مكتبة مركز المعلومات

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد السابع والستون - مارس 2015 م



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

المعرض السعودي للبالستيك والصناعات 
البتروكيماوية 2015 يقام بالتزامن مع : 

المعرض السعودي للطباعة و التغليف

تشكيلة واسعة من المواد الخام والمنتجات وقطع الغيار والخدمات التي 
تغطي مختلف نواحي الصناعات البالستيكية والبتروكيماوية. 

مركز جدة للمنتديات والفعاليات1 - 3 مارس 2015
الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 

 info@jiec.org.sa :البريد اإللكتروني
 http://saudipp.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. 
المملكة العربية السعودية1 - 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

معرض دبي العالمي للقوارب
Dubai International Boat Show 2015 

مركز دبي التجاري العالمي3 - 7 مارس 2015أحدث المنتجات، والتحدث مع المصنعين والموردين
راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

 dubai.boatshow@dwtc.com :البريد اإللكتروني
 /http://www.boatshowdubai.com :موقع اإلنترنت

معرض تايوان الدولي لألدوات اآلالت 
TIMTOS

المخارط اآلالت والمعدات التي تلبي احتياجات اليوم المطاحن، واآلالت 
الرملية، ذات المشدات والتأثير الهوائي الهيدروليكي والمستلزمات 

السريعة والوصالت، الصمامات والخراطيم، ومواد الطباعة مثل لوحات 
األداء النظري المركب 

تايوان3 - 8 مارس 2015
راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 

 riyadhbookfair@moci.gov.sa :البريد اإللكتروني
 http://www.riyadhbookfair.org.sa :موقع اإلنترنت

معرض الرياض الدولي للكتاب
 Riyadh International Book Fair

خدماته للمثقفين وزوار المعرض، عارضا عددًا كبيرًا من اإلصدارات 
والمطبوعات

4 - 14 مارس 2015
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
 contact@saudileatherexpo.com :البريد اإللكتروني
 http://www.saudileatherexpo.com :موقع اإلنترنت

المعرض الوظيفي السنوي الرابع لجامعة الفيصل 
Alfaisal University 4th Annual Career Expo

المعرض الوظيفي هو معرض للقاء الشركات و المنظمات التعليمية 
تعرض فرص توظيف للباحثين عن العمل. وتشمل المعارض عادة 

طاوالت أو أكشاك الشركات و المؤسسات
4 - 5 مارس 2015

جامعة الفيصل، الدور األرضي، 
كلية إدارة األعمال و كلية العلوم 

، الرياض، المملكة العربية 
السعودية , الرياض

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
 aprteam@alfaisal.edu :البريد اإللكتروني

 http://web.alfaisal.edu/pdf/career_banner.pdf :موقع اإلنترنت

المعرض الدولي للبناء واالعمال اإلنشائية 
“الخمسة الكبار

 The Big 5 - International Building &
Construction Show

يمثل 2015 الدورة الخامسة لفعاليات Big 5 السعودي وهو منصة مثالية 
لمتخصصي البناء والتشييد لاللتقاء والتواصل والحصول على فرصة إجراء 

األعمال التجارية.
جدة – المملكة العربية السعودية9 - 12 مارس 2015

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
 http://shca-sa.org/ar :موقع اإلنترنت

الملتقى السعودي الثالث لتخطيط وتصميم 
المستشفيات والمعرض المصاحب 

النقاش حول القضايا الهندسية في تصميم وتنفيذ المنشآت الصحية 
وتبادل الخبرات بين المتخصصين والمهتمين في علوم العمران ذات 

العالقة، مبينًا أهمية دور الجمعية في خدمة العمران والمهنية
18 - 20 مارس 2015

الجمعية السعودية لعلوم العمران 
– شعبة معماري المباني الصحية

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
 info@saudiweddingfair.com :البريد اإللكتروني

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

تايبيه ، تايوان1 - 3 مارس 2015دراجات جاهزة، و أجزاء و إكسسوارمعرض تايبيه الدولي للدراجات 
راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

 cycle@taitra.com.tw :البريد اإللكتروني
 http://www.taipeicycle.com.tw :موقع اإلنترنت

معرض تايبيه الدولي للمالبس و اإلكسسوار 
الرياضية

تجهيزات و معدات التنس والغولف ومعدات اللياقة والرياضة المائية ، 
معدات التخييم وتسلق الجبال والصيد ، تجهيزات الفنون القتالية، معدات 

التزلج والزالجات وألواح التزلج، المالبس الرياضية ، وسائل الحماية 
األلعاب الرياضية ، السلع الترفيهية

تايبيه ، تايوان18 - 21 مارس 2015
راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

 taispo@taitra.org.sa :البريد اإللكتروني
 http://www.spomods.com :موقع اإلنترنت

معرض الصناعات الوطنية بنجران

كل ما هو جديد بالصناعات الوطنية من الخدمات والخبرات الفنية 
المتخصصة التي توفر الحلول ألصحاب المهن والحرف الصناعية اليدوية 
والحرفيات التي يقدمها المتخصصون بالصناعة من المنتجات الصناعية 

والجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية

23 - 25 مارس 2015
مركز األمير مشعل بن عبداهلل بن 
عبد العزيز للمؤتمرات والفعاليات 

بنجران

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
 info@hillmice.com :البريد اإللكتروني

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

معرض تايوان الدولي لإلضاءة

اإلضــاءة المنزلية، اإلضــاءة التجارية، اإلضــاءة في أماكن الهــواء الطلق، 
ملحقات اإلضــاءة ، وأجزاؤهــا ومكوّناتها، و تصاميــم وتكنولوجيا وإدارة 
اإلضاءة إضاءة المدن والتماثيل ولوحات الزينة، إضافة إلى عرض الصناعات 
واألجهــزة والمعــدات واألدوات المرتبطــة بصناعــة اإلضــاءة واإلنــارة.

تايبيه ، تايوان25 - 28 مارس 2015
راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
 tils@taitra.org.tw :البريد اإللكتروني

 http://www.tils.com.tw :موقع اإلنترنت

ملتقى السفر واالستثمار السياحي السعودي 
2015م 

األنشطة والخدمات والمنتجات السياحية ورش العمل، التي تستهدف 
تمكين العاملين في صناعة السياحة الوطنية من اكتساب المزيد من 

المهارات والمعارف واالطالع على أفضل التجارب العالمية والمحلية، كما 
سيشتمل على عروض وبرامج سياحية للمواطنين والمقيمين وفعاليات 

وأنشطة مختلفة.

29 مارس - 2 إبريل 2015
مركز الرياض الدولي للمعارض 

والمؤتمرات
راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

 http://www.sttim.com.sa :موقع اإلنترنت

المعرض الدولي لألغذية الحالل بماليزيا
 MIHAS 2015 - THE 12TH

INTERNATIONAL HALAL SHOWCASE

قطاع األغذية الحالل وممثلين الشركات االخرى المهتمة بالصناعات 
الغذائية

1-4 إبريل 2015

 Shapers Malaysia Sdn Bhd
 )547296-A( Level 8, West
 Wing, Menara MATRADE
 Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan
 Duta 50480, Kuala Lumpur,
لمبــور  كــواال  Malaysia.مركــز 

للمعارض - ماليزيا , كواال لمبور 

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
 tils@taitra.org.tw :البريد اإللكتروني

 http://www.tils.com.tw :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.


