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المناقصـــات والمزايدات 
الحكومية

المحاضرات والندوات 
والبرامج والقاءات

 فواكه وخضروات طازجة من المغرب
LEADER MAN MAROC :اسم الشركة

الدولة: المغرب/ أغادير
 Av. Hassan 1 Immeuble amal anezi el massira n 1887, :العن��وان

1er et. 80000 Agadir
 http://www.leader-man.org/contacts :موقع اإلنترنت

export@leader-man.org :البريد اإللكتروني
الهاتف: 00664045212661 

 سكر من البرازيل
 INTEROCEANOS COMERCIO EXTERIOR LTD :اسم الشركة

الدولة: البرازيل
Xanxerê Santacatarina- 000-Rua Artur Dambroso 89820 :العنوان

brasil
www.interoceanos.com :موقع اإلنترنت

COMERCIAL@interoceanos.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: 005549984375140

الفاكس: 005549999898834

 أغذية مثلجة ومجمدة من تركيا
KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A S :اسم الشركة

Istanbul - الدولة: تركيا
Kısıklı Mahallesi, Yeni Şen Sk. No:12, 34692 Üsküdar/ :العن��وان

İstanbul
http://www.kerevitas.com.tr/tr :موقع اإلنترنت

sariza@kerevitas.com.tr :البريد اإللكتروني
الهاتف: 00902246002000 

الفاكس: 00905327231772 

فواكه و خضروات مثلجة ومجمدة من أوكرانيا
HARVEST TRADE :اسم الشركة

الدولة: أوكرانيا
 Cherkasy 18000 10-of. 1 ,1/str. Heroes of Stalingrad 42 :العنوان

http://harvest-trade.biz/contacts :موقع اإلنترنت
info@harvest-trade.biz :البريد اإللكتروني

الهاتف: 00380675681043 
الفاكس: 0038067681043

المنكه��ات الغذائي��ة الفانيلي��ا، القهوة، الليم��ون، الفراول��ة، التوابل، 
الفواكه، الورود،من فرنساء
SEVAROME :اسم الشركة

الدولة: فرنسا
Za La Guide 1, 43200 Yssingeaux :العنوان

 info@sevarome.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: 00333471590478 
الفاكس: 0033471655424

األثاث الفاخرة من إيطاليا
.DIBIEFFE S.R.L :اسم الشركة

الدولة: إيطاليا
Via Rondinera, 72 24060 Rogno (BG)  :العنوان

https://www.dibieffe.com :موقع اإلنترنت
produzione@dibieffe.it - amministrazione@ اإللكترون��ي:  البري��د 

dibieffe.it - tecnico@dibieffe.it - segreteria@dibieffe.it
الهاتف: 0039035977100

الفاكس: 00390354340934 

أثاث المطابخ و المكاتب والخزائن من ايطاليا
COMPOSIT srl Industria Arredamenti :اسم الشركة

الدولة: ايطاليا
Indirizzo: SP Fogliense, 41 - fraz. Montecchio - 61022 - Vallefoglia (PU) :العنوان

https://www.composit.it/en :موقع اإلنترنت
info@composit.it :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0039072190971
الفاكس: 0039721497882

تصني��ع آالت صناعي��ة لقطاع الزيت��ون و المعدات تنظي��ف للزيتون.من 
أسبانيا

CORCOMI :اسم الشركة
الدولة: أسبانيا

 Calle San Antonio, 10 - Bajo 30570 San José De La Vega-Murcia :العنوان
http://www.fruyper.com :موقع اإلنترنت

مدتهاالفترةالتاريخعنوانهاالفعالية
مراقبة أداء المنتجات عن بعد محاضرة

في نظام المنتجات والخدمات
 21 نوفمبر 2017م
03/03/1439ه�

يوم واحد10:00 صباحًا

دورة 
تدريبية

األمن والسالمة المهنية وفق 
OSHAمعايير األوشا األمريكية

 19 -23 نوفمبر 2017م 
05-01 / 1439ه�

من 4:30 مساًء 
حتى 9:00 مساًء

5 أيام

برنامج التواصل - لبرامج دعم لقاء تعريفي
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

20/11/2017م
02/03/1439ه�

يوم واحد6:00 مساًء

دورة 
تدريبية

 05/11/2017م تقييم العقار للمكاتب العقارية 
16/02/1439ه� 

4 أيام 9:00 صباحًا 

 14/11/2017مجلسة حوارية بين جيلين ندوة 
25/02/1439ه� 

يوم واحد6:00 مساًء

 19/11/2017ممقهى تجاري ندوة
01/03/1439ه� 

يوم واحد6:00 مساًء

المحاضرات 
والندوات 
والبرامج 
والقاءات 

لشهر 
نوفمبر



المنافسات االستثمارية

نقل المياه لمحطات التوزيع بواسطة الناقالت رقم 2 
)مياه القصيم وزارة البيئة والمياه والزراعة(

جهة المناقصة: مياه القصيم وزارة البيئة والمياه والزراعة
قيمة النسخة: يال500

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/2/18ه�
موعد فتح المظاريف: 1439/2/19ه�

تأجير مرمى النفايات / بلدية الخبراء
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 1000ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/2/25ه�

موعد فتح المظاريف: 1439/2/26ه�

تأجير قصر األفراح / بلدية الخبراء
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/2/25ه�

موعد فتح المظاريف: 1439/2/26ه�

المسلخ النموذجي بالخبراء
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: ريال1000
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/2/25ه�

موعد فتح المظاريف: 1439/2/26ه�

مشروع إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج 
بمحافظة عنيزة

جهة المناقصة: مياه القصيم وزارة البيئة والمياه والزراعة
قيمة النسخة: 5000ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/2/23ه�
موعد فتح المظاريف: 1439/2/24ه�

عملية نظافة مبان��ي اإلدارة العامة للتعليم بالقصيم وملحقاتها 
ومكاتب التعليم بالمحافظات التابعة لها

جهة المناقصة: وزارة التعليم: تعليم القصيم
قيمة النسخة: 3000ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/2/24ه�
موعد فتح المظاريف: 1439/2/25ه�

توريد وتركيب محطات توليد طاقة كهربائية آلبار وبعض محطات 
تنقية المياه بمنطقة القصيم

جهة المناقصة: مياه القصيم وزارة البيئة والمياه والزراعة
قيمة النسخة: 1500ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/2/24ه�
موعد فتح المظاريف: 1439/2/25ه�

إنشاء غرف حراسة وتركيب كاميرات مراقبة أمنية للمجمع اإلعالمي 
بالقصيم

جهة المناقصة: وزارة الثقافة واإلعالم
قيمة النسخة: 1000ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/1ه�
موعد فتح المظاريف: 1439/3/2ه�
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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.

كشك شمال المذنب
جهة المناقصة: بلدية محافظة المذنب

قيمة النسخة: 500ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/2ه�

موعد فتح المظاريف: 1439/3/3ه�

إنشاء وتشغيل محطة وقود بالطريق السريع
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/3ه�

موعد فتح المظاريف: 1439/3/4ه�

تأجير أرض إلنشاء منتجع سياحي / بلدية الخبراء
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 1000ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/3ه�

موعد فتح المظاريف: 1439/3/4ه�

الحراس��ات األمنية للمراكز الثقافية في كل م��ن المدينةالمنورة 
وسكاكا وحائل وبريدة وجيزان ونجران

جهة المناقصة: وزارة الثقافة واإلعالم
قيمة النسخة: 1000ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/8ه�
موعد فتح المظاريف: 1439/3/9ه�

تمديد مش��روع ترميمات مس��توصف معهد طيران القوات البرية 
بالقصيم

جهة المناقصة: اإلدارة الهندس��ية واألشغال باإلدارة العامة للخدمات 
الطبية للقوات المسلحة

قيمة النسخة: 5000ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/11ه�

موعد فتح المظاريف: 1439/3/12ه�

صراف سيار طريق أبي بكر الصديق
جهة المناقصة: بلدية محافظة المذنب

قيمة النسخة: 500ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/16ه�

موعد فتح المظاريف: 1439/3/17ه�

تأجير مواقع صراف آلي سيارة )تؤجر كال على حده(/ عين بن فهيد 
مقاب��ل العثيم–طريف- التنومة - خصيب��ة –حنيظل- ضيدة- أبا 

لورود -الجعلة- البندرية
جهة المناقصة: بلدية محافظة االسياح

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/22ه�

موعد فتح المظاريف: 1439/3/23ه�

تأجيرصالة وسط المحالت غرب مبنى العثيم / عين بن فهيد
جهة المناقصة: بلدية محافظة االسياح

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/22ه�

موعد فتح المظاريف: 1439/3/23ه�

تأجي��ر محالت قائمة رقم 6-7-8( بالمنطق��ة المركزية )يؤجر كل 
محل على حده(

جهة المناقصة: بلدية محافظة االسياح
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/22ه�
موعد فتح المظاريف: 1439/3/23ه�

تأجير مواقع لوحات إعالنية على أعمدة اإلنارة )الم بوست ( ولوحات 
إعالنية موب��ي / طريق الملك عبدالعزيز ع��دد )30( طريق الملك 

فهد عدد )20(
جهة المناقصة: بلدية محافظة االسياح

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/22ه�

موعد فتح المظاريف: 1439/3/23ه�

تأجير أراضي فضاء اس��تثمارية من رق��م 12 إلى 33 (تؤجر كل قطعة 
على حده)/ طريق الجعله– عين بن فهيد

جهة المناقصة: بلدية محافظة االسياح
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/22ه�
موعد فتح المظاريف: 1439/3/23ه�

نقل المياه لمحطات التوزيع بواسطة الناقالت رقم 2
جهة المزايدة: مياه القصيم وزارة البيئة والمياه والزراعة

رقم المزايدة: 39/38/19
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/2/18ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/2/18ه�

توريد وتركيب محطات توليد طاقة كهربائية آلبار وبعض محطات 
تنقية المياه بمنطقة القصيم

جه��ة المزاي��دة: وزارة الش��ؤون اإلس��المية والدعوة واإلرش��اد/فرع 
القصيم

رقم المزايدة: 39/38/20
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/2/24ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/2/25ه�

مشروع إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج 
بمحافظة عنيزة

جهة المزايدة: مياه القصيم وزارة البيئة والمياه والزراعة
رقم المزايدة: 39/38/21
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/2/23ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/2/24ه�

الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي لمستشفى البدائع العام
جهة المزايدة: وزارة الصحة- صحة القصيم

رقم المزايدة: 390631030001
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/2ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/2ه�



المنافسات االستثمارية
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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.

الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي لمستشفى البدائع العام
جهة المزايدة: صحة القصيم وزارة الصحة

رقم المزايدة: 390631030001
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/2ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/2ه�

تأجير موقع صراف آلي س��يار قائم ش��مال مصل��ى العيد في حي 
الجنوب في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/9ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/10ه�

معلومات حول المزايدة: فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

 تأجير موقع لوحة إعالنية تلفزيونية على تقاطع الملك فيصل مع 
طريق الشهداء في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/9ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/10ه�

معلومات حول المزايدة: فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

تأجير كفي ش��وب قائم على طريق عثم��ان بن عفان في المواقف 
الغربية لمستشفى الوالدة واألطفال في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
رقم المزايدة: 6

قيمة النسخة: 2000ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/9ه�

موعد فتح العطاءات: 1439/3/9ه�
معلومات حول المزايدة: فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

تأجير موقع صراف آلي سيار على شارع اإلمارة في المواقف الجنوبية 
للمعهد العلمي في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 3000ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/9ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/10ه�

معلومات حول المزايدة: فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

تأجي��ر مقص��ف قائم على طري��ق الملك عبدالعزيز ف��ي المواقف 
الجنوبية لحديقة المنتزه في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/9ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/10ه�

معلومات حول المزايدة: فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

تأجير موقع صراف آلي سيار على شارع اإلمارة في المواقف الجنوبية 
للمعهد العلمي في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/9ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/10ه�

معلومات حول المزايدة: فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

تش��غيل وصيانة الحاس��ب اآللي الصحة اإللكترونية بمستش��فى 
الملك فهد التخصصي ببريدة

جهة المزايدة: صحة القصيم وزارة الصحة
رقم المزايدة: 390631030002

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/9ه�

موعد فتح العطاءات: 1439/3/9ه�

تأجير موقع صراف آلي سيار قائم على طريق عمر بن عبدالعزيز في 
المواقف الغربية لحديقة األبراج في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/9ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/10ه�

معلومات حول المزايدة: فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

تأجي��ر ع��دد )50( موقع لوحات إعالنية موب��ي قائمة داخل مدينة 
بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/9ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/10ه�

معلومات حول المزايدة: فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

صراف سيار طريق أبي بكر الصديق /بلدية محافظة المذنب
جهة المزايدة: بلدية محافظة المذنب

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/16ه�

موعد فتح العطاءات: 1439/3/17ه�

تأجير موقع صراف آلي س��يار قائم على طريق عثمان بن عفان في 
المواقف الغربية لمستشفى الوالدة واألطفال في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/16ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/17ه�

معلومات حول المزايدة: فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

صراف سيار طريق الملك عبدالعزيز / بلدية محافظة المذنب
جهة المزايدة: بلدية محافظة المذنب

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/16ه�

موعد فتح العطاءات: 1439/3/17ه�

تأجير أرض فضاء إلقامة مطاعم وجبات سريعة داخل منتزه الملك 
عبداهلل في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/16ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/17ه�

معلومات حول المزايدة: فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

تأجي��ر مقصف قائم داخل حديقة اإلس��كان الش��رقية على طريق 
عثمان بن عفان في مدينة بريدة

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/16ه�
موعد فتح العطاءات: 1439/3/17ه�

معلومات حول المزايدة: فعلى الراغبي��ن الدخول في هذه المزايدات 
مراجعة اإلدارة العامة لالستثمارات في مبنى أمانة منطقة القصيم في 

مدينة بريدة ولالستفسار االتصال على رقم 305/0163265000

تش��غيل وصيانة الحاس��ب اآللي الصحة اإللكترونية بمستش��فى 
الملك فهد التخصصي ببريدة

جهة المزايدة: صحة القصيم وزارة الصحة
رقم المزايدة: 390631030002

قيمة النسخة: ريال3000
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/3/9ه�

موعد فتح العطاءات1439/03/09 



نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الحادي والتسعون - نوفمبر 2017 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.

المعارض والمؤتمرات والمنتديات واللقاآت المحلية والدولية  

منتدى األعمال السعودى العراقى
التاريخ: 12. نوفمبر 2017 

الجهة المنظمة: مجلس الغرف السعودية 
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية 

مالحظات: و لمزيد من المعلومات التواصل مع األس��تاذ/ ياس��م الحبشي عبر 
الهاتف 0112182184 

مكان اقامة المعرض: بمجلس مجلس الغرف السعودية 
 balhbshi@csc.org.sa :البريد اإللكتروني

المعرض الدولي السعودي لألثاث والتصميم الداخلي
التاريخ: 10. نوفمبر 2017 - 13. نوفمبر 2017

الجهة المنظمة: شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية

المعروضات: البناء والتش��ييد »؛ قطاع صناعة وتج��ارة األثاث والتصميم تحت 
س��قف واحد خالل أيام المعرض حيث يش��كل منصة تجارية مناس��بة للتعاون 
والتواص��ل التج��اري وتب��ادل الخبرات بين الش��ركات أنفس��هم وال��زوار من 
أصحاب االختص��اص والعاملين في القطاع ومنهم المهندس��ون المعماريون 
والمصمم��ون والمقاولون والمس��تثمرون والمتخصص��ون بالضيافة ومدراء 

المشاريع
مكان اقامة المعرض: فندق هيلتون جدة

المنتدى و المعرض العالمي الثانى س��يدات األعمال تحت شعار ) 
المهندسة فى عالم األعمال)

التاريخ: 13. نوفمبر 2017 - 15. نوفمبر 2017
الجهة المنظمة: جمعية سيدات األعمال البحرينية

المدينة / الدولة: البحرين
مالحظ��ات: و لمزيد م��ن المعلومات يمكن التواصل وع الس��يدة/ كلثم زينل 

رقم-00977339650950 00973317721188
المعروضات: يهدف تس��ليط الضوء على انجازات المرأة فى عالم ادارة األعمال 

و التجارة
مكان اقامة المعرض: منامة- بحرين

 info@bahrainbusinesswomen.com :البريد اإللكتروني
http://www.bahrainb2b.net موقع اإلنترنت

معرض الرياض الدولي للسيارات ومستلزماتها 2017
التاريخ: 14. نوفمبر 2017 - 17. نوفمبر 2017

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية

المعروضات: عالم السيارات في الشرق األوسط، عرض ألحدث الموديالت التي 
تقدمها كبرى ش��ركات التصنيع حول العالم، مختلف فئات السيارات والدراجات 

النارية، قطع ومعدات باإلضافة إلى الخدمات المالية كالقروض والتأمين
مكان اقامة المعرض: شركة معارض الرياض المحدودة / الصاالت األربع

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

 The Dubai International 2017 معرض دبي الدولي للسيارات
Motor Show

التاريخ: 14. نوفمبر 2017 - 18. نوفمبر 2017
الجهة المنظمة: مركز دبي العالمي التجاري
المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة

مالحظات: مركز دبي العالمي التجاري الهاتف: 0097143321000 
info@dwtc.com :البريد االلكتروني

المعروضات: برز معارض دبي، وأكبر معرض س��يارات في الش��رق األوس��ط. 
يستقطب المعرض هذا العام الكثير من المهنيين ليشاهدوا و يجربوا. وسوف 
تبادر الش��ركات العالمية المصنّعة إلى الكش��ف عن الموديالت الجديدة من 
السيارات والدراجات النارية من أفضل العالمات التجارية في العالم. كما سيضم 
المعرض منطقة لرياضة السيارات، تتيح للزوار تجربة المعدات والتكنولوجيات 

الجديدة المبتكرة في عالم السيارات.
مكان اقامة المعرض: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض

 arjun.verna@dwtc.com :البريد اإللكتروني
https://www.dubaimotorshow.com :موقع اإلنترنت

 VOD DUBAI للمجوه��رات  الدول��ي  دب��ي  أس��بوع 
INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW

التاريخ: 15. نوفمبر 2017 - 18. نوفمبر 2017
الجهة المنظمة: مركز دبي العالمي التجاري
المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة

مالحظات: الهاتف:0097143321000
المعروضات: المع��رض رواد العالمات التجارية والمصنعي��ن ( الماس واللؤلؤ 
والذهب واألحجار الكريمة، وس��اعات اليد،) وتجار التجزئة والموزعين والمتاجر 

والعارضين المحليين والعالميين
مكان اقامة المعرض: مركز دبي التجاري العالمي , دبي

 info@dwtc.com :البريد اإللكتروني
https://www.jewelleryshow.com :موقع اإلنترنت

 ملتقى األعمال البلجيكي السعودى فى مدينة بروكسل / بلجيكا
التاريخ: 20. نوفمبر 2017 - 22. نوفمبر 2017

https://goo.gl/KaeYpq :الجهة المنظمة
المدينة / الدولة: بلجيكا / بروكسل

مالحظات: و لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع األس��تاذ/ عبدالرحمن 
المعيبد على جوال رقم:0556669472

المعروضات: تس��ليط الضوء على المبادرات التنموية و المناخ العام االستثمار 
في المملكتين

مكان اقامة المعرض: مدينة بروكسل
aalmuaibid@csc.org.sa :البريد اإللكتروني

 HR TECH SAUDI القمة الس��عودية لتقني��ة الموارد البش��رية
 SUMMIT 2017

التاريخ: 20. نوفمبر 2017 - 21. نوفمبر 2017
الجهة المنظمة: كيو إن إي العالمية

المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية
fatima@hrtechsaudi. :مالحظات: مسؤول الفعالية: فاطمة البريد الكتروني

com
المعروضات: القمة السعوية لتقنية الموارد البشرية هي المبادرة الوحيدة التي 
تجمع بين خبراء الموارد البش��رية وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية 

السعودية على منصة فريدة لمناقشة أحدث االتجاهات واألفكار
مكان اقامة المعرض: فندق موفنبيك - الرياض

 sidh@qnainternational.com :البريد اإللكتروني
http://www.hrtechsaudi.com/index.html :موقع اإلنترنت

المعرض الس��عودي الدولي لألغذي��ة والمش��روبات والضيافة » 
هوريكا السعودية »

التاريخ: 27. نوفمبر 2017 - 29. نوفمبر 2017
الجهة المنظمة: السعودية لتنظيم المعارض –سيمارك

المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية
المعروضات: المع��رض في عملية تبادل الخبرات والتجارب ما بين الش��ركات 
الكب��رى المحلية والدولية في مج��ال صناعة األغذية والمش��روبات والضيافة 
باإلضافة إلى المسابقات التي تكون ما بين الطهاة والتي تكون بإشراف لجنة 

تحكيم دولية .
مكان اقامة المعرض: مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض / الصاالت 

االربع
cominfo@seamark.com. البريد اإللكتروني

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

Riyadh Economic Forum 2017 منتدى الرياض االقتصادي
التاريخ: 27. نوفمبر 2017 - 29. نوفمبر 2017

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية

مالحظات: معلوم��ات االتصال:الغرفة التجارية الصناعي��ة الرياض – المملكة 
العربية السعودية هاتف:+96614040044 تحويلة: 144/409 /187 فاكس: 

96614041947+
المعروض��ات: دراس��ة القضايا المؤث��رة في االقتصاد الوطني وتش��خيصها - 
الوق��وف على معوقات النمو االقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها االطالع 
عل��ى التج��ارب العالمية المش��ابهة واالس��تفادة منها - اقت��راح حلول عملية 
للمس��اعدة في اتخ��اذ القرار االقتص��ادي تأصيل مبدأ الحوار والمش��اركة بين 

قطاعات المجتمع االقتصادي
مكان اقامة المعرض: فن��دق اإلنتركونتينتال- قاعة الملك فيصل للمؤتمرات 

, الرياض
 allaa@riyadhef.com :البريد اإللكتروني

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

المؤتمر الدولي للصيدلة والتمريض والعلوم الصحية
التاريخ: 28. نوفمبر 2017 - 30. نوفمبر 2017

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية

مالحظات: لمزيد من المعلومات غلى الهاتف 0126541438
المعروض��ات: دور الصيدلة والتمريض والعلوم الصحية في تحس��ين الرعاية 
الصحي��ة في ظل رؤي��ة المملكة 2030 االس��تفادة من كل م��ا هو جديد من 
خ��الل التجارب المحلية والدولية في مجال العلوم الصحية التطبيقية مناقش��ة 
اس��تراتيجيات لتحس��ين صحة الفرد والمجتمع من خالل الصيدلة والتمريض 
والتغذي��ة والعل��وم الصحي��ة التطبيقية-- اث��راء البحث العلم��ي في مجاالت 

الصيدلة والتمريض والعلوم الصحية المختلفة
مكان اقامة المعرض: فندق هوليداي إن القصر , الرياض

 info@bm-exhibitions.com :البريد اإللكتروني
http://www.bm-expo.com :موقع اإلنترنت

دعوة الشركات السعودية للمشاركة فى المعرض التجاري و السياحي فى غانا
التاريخ: 28. نوفمبر 2017 - 4. ديسمبر 2017

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة / الدولة: غانا/ أكرا

المعروضات: ماكينات و معدات و أليات
مكان اقامة المعرض: مركز غانا فى أكرا

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

مهرجان زايد التراثى الثامن
التاريخ: 1. ديسمبر 2017 - 27. يناير 2018

الجهة المنظمة: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة

مالحظ��ات: مزي��د من المعلوم��ات يرجى االتص��ال مع الس��يده/ ميره عصام 
المزروعى: 00971507336787

المعروضات: محالت التجارية - ( حرف مختلفة) فرقة شعبية تراثية
مكان اقامة المعرض: أبوظبي - دولة اإلمارات العربية المتحدة
 m.almazrouel@khalifafoundation.ae :البريد اإللكتروني

http://www.khalifafoundation.ae :موقع اإلنترنت

المعرض الس��عودي الثان��ي للعقار والبن��اء واألث��اث والديكور ) 
) Habitat هابيتات

التاريخ: 2. ديسمبر 2017 - 28. ديسمبر 2017
الجهة المنظمة: شركة مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات

المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية
مالحظات: و لمزيد من المعلومات التواصل مع 0163258000 0597345500 

marketing@gassimexpo.com أو
المعروضات: لعقار والبناء واألثاث والديكور

م��كان اقامة المعرض: مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات / القصيم 
- بريدة - طريق الملك فهد

 nfo@gassimexpo.com :البريد اإللكتروني
http://habitatexpo.net :موقع اإلنترنت



المعارض والمؤتمرات والمنتديات واللقاآت المحلية والدولية  

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الحادي والتسعون - نوفمبر 2017 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.

المعرض الدولي للقهوة والشيكوالتة - 2017
التاريخ: 3. ديسمبر 2017 - 6. ديسمبر 2017

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية

مالحظ��ات: بيانات التواصل لفرع الس��عودية الهات��ف: 00966920002081 
جوال: 00966558791293

المعروضات: المعرض جميع جوانب قطاعي القهوة والش��وكوالتة والصناعات 
ذات الصلة تحت س��قف واحد، ويسّلط الضوء على أفضل المعدّات والخدمات 

والمنتجات من المنتجين والموردين اإلقليميين والدوليين
مكان اقامة المعرض: مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات

 info@coffeechoco-expo.com :البريد اإللكتروني
https://coffeechoco-expo.com/ar/content :موقع اإلنترنت

المعرض السعودي الدولي للمختبرات 2017
التاريخ: 6. ديسمبر 2017 - 8. ديسمبر 2017

الجهة المنظمة: ش��ركة الهضبة الس��عودية لتنظيم المؤتم��رات والمعارض 
وسياحة األعمال

المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية
المعروض��ات: احت�ياجات ق�طاع الم�خت�برات ، ويهدف المعرض إلى: تس��ليط 
الضوء على أح��دث الم�عدات والتق�نيات واألج�هزة الم�خبرية ، تغطية الع�ديد 
م��ن المج��االت مثل( تكنولوجي��ا المختبرات والتش��خيص الس��ريري، والطب 
الشرعي واألمن والبحث والتطوير وغيرها قطاع المختبرات في المملكة العربية 

السعودية
مكان اقامة المعرض: مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض , الرياض

info@hillmice.com :البريد اإللكتروني

PaperArabia 2017 معرض الورق – بيبر أرابيا
التاريخ: 12. ديسمبر 2017 - 14. ديسمبر 2017

الجهة المنظمة: الفجر للمعلومات والخدمات
المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة

مالحظات: الهاتف:0097143406888 الفاكس:009713403608
المعروض��ات: يبر أرابي��ا 2017 المعرض العالمي ال�10 لصناع��ة الورق، وورق 
المناديل، والتحويل، الذي يغطي الخام��ات المجعدة وخامات الكرتون، إضافة 
إل��ى اآلالت، وس��يقوم العديد من كبار موردين ومتخصصي��ن الورق، واآلالت، 

والتقنية،
مكان اقامة المعرض: مركز دبي العالمي التجاري , دبي

lamyaa@alfajer.net :البريد اإللكتروني
http://www.paperarabia.com :موقع اإلنترنت

ملتقى ألوان السعودية
التاريخ: 12. ديسمبر 2017 - 16. ديسمبر 2017

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية

info@ مالحظ��ات: ولالستفس��ارات ع��ن ملتقى ال��وان التوا صل على البري��د
colors.sa او التواصل الجوال /: 0565999696

المعروض��ات: أل��وان الس��عودية س��نويًا ليؤك��د عل��ى أهمية ف��ن التصوير 
الفوتوغرافي في الس��ياحة وإبراز المقومات السياحية وكذلك تقديم المواهب 
الش��ابة السعودية وتش��جيعهم ودعمهم على االس��تمرار لتقديم المزيد من 
الفنون التي من ش��أنها عكس صورة فنيّة رائعة عن المقومات السياحية في 

المملكة
مكان اقامة المعرض: مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض / الصاالت 

االربع +مركز المؤتمرات + قاعة كبار الشخصيات
sales@colors.sa - info@colos.sa :البريد اإللكتروني

http://www.scta.gov.sa :موقع اإلنترنت

المعرض السعودي العالمي للسيارات ٢٠١٧
التاريخ: 17. ديسمبر 2017 - 21. ديسمبر 2017

الجهة المنظمة: شركة الحارثى
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية

مالحظات: الهاتف: 966+ 0126546384 الفاكس: 966+ 0126546853
المعروضات: أحدث موديالت السيارات وأفضل إمدادات اإلكسسوارات

مكان اقامة المعرض: مركز جدة للمعارض والمؤتمرات
ace@acexpos.com :البريد اإللكتروني

موقع اإلنترنت: 
http://sims-arabia.com/contact-us

مؤتم��ر تعزي��ز التب��ادل التجاري الس��عودي اللبنان��ي والمعرض 
Saudi-Lebanese Expo2017 المصاحب

التاريخ: 19. ديسمبر 2017 - 21. ديسمبر 2017
الجهة المنظمة: وزارة الصناعة اللبنانية

المدينة / الدولة: لبنان
مالحظات: للتواصل هاتف 009611427119

مكان اقامة المعرض: مركز بيال ببيروت
info@saerat.org :البريد اإللكتروني

معرض المستثمرات من المنزل � منتجون
التاريخ: 25. ديسمبر 2017 - 30. ديسمبر 2017

الجهة المنظمة: الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية

مالحظات: لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الهاتف: 0114040040 
الفاكس: 0114041947

المعروضات: أكبر تجمع على مس��توى المملكة والش��رق األوسط يتبنى دعم 
المستثمرات من المنزل ورائدات االعمال الناشئات ويعد »منتجون« مثااًل مميزًا 
في خدمة المجتمع من خالل دعم المرأة السعودية وتفعيل دورها في المجتمع 
وتحقيق تطلعاتها في دعم مس��يرة التنمية الوطنية. المعرض تنظمه الغرفة 
التجاري��ة الصناعية في الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية األعمال الصغيرة 

والمتوسطة
مكان اقامة المعرض: مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض / الصاالت 

االربع
rdchamber@rdcci.org.sa :البريد اإللكتروني

http://www.chamber.sa :موقع اإلنترنت

دعوة للشركات السعودية للمشاركة في المعرض التجارى الدولي 
Dhaka International Trade Fair ال��23 بدكا

التاريخ: 1. يناير 2018 - 31. يناير 2018
الجهة المنظمة: وزارة التجارة بحكومة بنغالديش

المدينة / الدولة: بنجالديش
مكان اقامة المعرض: مقر شير بنغال

hasan1090@gmail.com: mission.riyadh@mofa. :اإللكتروني البريد 
gov.bd

http://www.bangladeshembassy.org.sa :موقع اإلنترنت

دعوة الش��ركات السعودية للمشاركةقى المعرض التجاري الدولي 
الس��ادس عش��ر لمع��دات الكهرب��اء و المعرض التج��اري الدولى 

السادس العشرون لمعدات اآلضاءة
التاريخ: 31. يناير 2018 - 2. فبراير 2018

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة / الدولة: بوليفيا

مالحظات: السيد / سوزانا كوهل ( مدير الترويج ) الهاتف: 0048226497669 
و 0048226497669

المعروض��ات: مزي��د م��ن التفاصيل بش��أن مش��اركتك فى المع��ارض يرجى 
اآلتص��ال مباش��رة: الس��يد / س��وزانا كوه��ل ( مدي��ر التروي��ج ) الهات��ف: 
ZUZANNA. :0048226497669و0048226497669 البري��د االلكترونى
www.soma.info.pl:الموقع اآللكتروني KUHL@AGENCJASOMA.PL

مكان اقامة المعرض: مركز اكسبو البولندى
zuzanna.kuhl@agencjasoma.pl :البريد اإللكتروني

http://www.soma.info.pl :موقع اإلنترنت

الدورة االس��تثنائية للمعرض التجاري لل��دول األعضاء فى منظمة 
التعاون االس��المى فى دولة الكويت بالتزامن مع معرض الكويت 

الدولي
التاريخ: 6. فبراير 2018 - 10. فبراير 2018

الجهة المنظمة: بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع ش��ركة معرض الكويت 
الدولي

المدينة / الدولة: الكويت
مالحظات: س��تقام الدورة االس��تثنائية للمعرض التجاري لل��دول االعضاء في 
منظم��ة التعاون االس��المي في دولة الكوي��ت بالتزامن مع مع��رض الكويت 

www.itf-kw.com :الدولي يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني
المعروضات: مكان اقامة المعرض: 

قاعة 1، أرض المعارض، الطريق الدائري السادس
http://www.itf-kw.com/?lang=ar :موقع اإلنترنت

مع�رض الكوي�ت التج�اري ال�دول�ي بالتزامن مع المعرض التجاري 
للدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي

التاريخ: 6. فبراير 2018 - 10. فبراير 2018
الجهة المنظمة: دول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي / شركة للمعارض 

في دولة الكويت
المدينة / الدولة: الكويت

مكان اقامة المعرض: معرض الكويت الدولي مركز معارض
http://www.itf-kw.com :موقع اإلنترنت



(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.

الفرنشايز )مجلة االمتياز التجاري (
 موضوع الكتاب: المجلة التجارية المتعلق بامتياز

المصدر: مكتب االمتياز التجاري لالستشارات »فرانكس«
الدولة: المملكة العربية السعودية

سنة النشر: 1438ه�
Entrepreneurs مجلة رواد األعمال 

 موضوع الكتاب: 4 مبادرات لتعزيز العمل مع المؤسسات الحكومية 
لتحقيق رؤية 2030

المصدر: سواحل الجزيرة ال عالم ريادة األعمال
الدولة: المملكة العربية السعودية

سنة النشر: 1438ه�
المرصد الحضري لحاضرة بريدة

 موضوع الكتاب: التقرير الشامل لنتائج مؤشرات الرصد الحضري
المصدر: أمانة القصيم

الدولة: المملكة العربية السعودية
سنة النشر: 1437ه�

التقرير السنوي لهيئة السوق المالية 1438/1437ه�
 موض��وع الكتاب: التش��ريعات واإلجراءات والق��رارات التي اتخذتها 

الهيئة خالل العام
المصدر: هيئة السوق المالية

الدولة: المملكة العربية السعودية
سنة النشر: 2016 1438ه�

مجلة )القصيم.. شواهد تنموية(
 بريدة عنوان التاريخ والحضارة
المصدر: إمارة منطقة القصيم

الدولة: المملكة العربية السعودية

جديد مكتبة مركز المعلومات

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الحادي والتسعون - نوفمبر 2017 م

سنة النشر: العدد السابع جمادى االول 1438ه�
تجارة نجران

 موضوع الكتاب: سعودة
المصدر: الغرفة التجارية بنجران

الدولة: المملكة العربية السعودية
سنة النشر: 1438ه�

دليل نجران
 موضوع الكتاب: دليل الهاتف لمنطقة نجران

المصدر: غرفة نجران
الدولة: المملكة العربية السعودية

سنة النشر: 1438
ESKAN Magazine )مجلة اإلسكان )اسكان

 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 النشر: 1438/6/1ه�






