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مكتبـة مركـز المعــلومـات

المناقصـــات والمزايدات
الحكومية

المعارض المحلية
والدولية

الفرص التجارية
واالستثمارية

التصفيات والتخفيضات

التخفيضات
اسم المنشأة

نسبة التخفيض

النوع

مدتها

مؤسسة الركن السويسري للساعات

%40

الى

%06

2015/02/18

حتى

2015/04/03

45

ساعات

هاي بوينت شركه مجموعه القفاري

%15

الى

%05

2015/02/20

حتى

2015/04/06

45

سجاد موكيت

شركة مجموعة القفاري للسجاد

%15

الى

%05

2015/02/20

حتى

2015/04/06

45

سجاد موكيت

مؤسسة لحظة فرح التجارية

%50

الى

%05

2015/02/20

حتى

2015/04/05

45

مالبس جاهزة

شركة الجديعي للمفروشات

%15

الى

%08

2015/03/01

حتى

2015/04/14

45

اقمشة مفروشات

صيدلية عبدالرحمن عبداهلل النهدي البشرية

%10

الى

%23

2015/03/15

حتى

2015/04/04

20

ادوية مستحضرات تجميل

صيدليه وجدان عبداهلل النهدي البشرية

%10

الى

%23

2015/03/15

حتى

2015/04/04

20

ادوية مستحضرات تجميل

شركة بيت السرير للتجارة

%15

الى

%04

2015/03/08

حتى

2015/04/07

30

مراتب مفارش

فرع شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم وشركاه للتجارة %30

الى

%05

2015/03/19

حتى

2015/04/17

45

مالبس اكسسوارات

معرض سليمان عبداهلل الدخيل لالقمشة

%50

الى

%05

2015/03/11

حتى

2015/05/04

45

اقمشة

فرع شركة بيت االباء للسيراميك والرخام المحدودة

%25

الى

%03

2015/03/11

حتى

2015/04/24

45

بالط سيراميك

فرع شركة ابناء محمد عبيد القثمي

%25

الى

%08

2015/03/21

حتى

2015/05/04

45

أقمشة الستائر والمفروشات

شركة الشايع الدولية للتجارة

%15

الى

%57

2015/03/16

حتى

2015/04/29

45

اكسسوارات مالبس احذية

شركة عبداهلل ابراهيم العجالن وشركاه

%20

الى

%05

2015/03/21

حتى

2015/04/19

30

مالبس جاهزة

فرع مفروشات عمر سليمان العبداللطيف

%15

الى

%05

2015/04/01

حتى

2015/04/30

45

مفروشات

شركة دلتا لالزياء العالمية المحدودة

%25

الى

%07

2015/02/01

حتى

2015/04/03

30

مالبس جاهزة

برامج دورات شهر مارس
تاريخ الدورة

السعر

اسم الدورة
دورة ادارة المشاريع )(PMP

 15مارس إلى  19مارس

 4500ريال

السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

 22مارس إلى  26مارس

 2300ريال

 29مارس إلى  2ابريل

 2300ريال

 5ابريل إلى  9ابريل

 2000ريال

التوجهات العالمية في إدارة الموارد البشرية وتقويم األداء
المالية لغير المدراء الماليين

لإعالناتكم ورعايتكم للن�شرة التجارية الغرفة
التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم � -إدارة الت�سويق
هاتف - 06 3814000 :حتويلة 888
فاك�س06 3812231 :
aaj@qcc.org.sa
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المناقصات الحكومية
ترحيل أعمدة الكهرباء
جهة المناقصة :بلدية عيون الجواء

عملية صيانه المزروعات و الموقع العام بس��كن
صاحب الس��مو الملك��ي أمير المنطق��ة ومباني
الضيافة

جهة المناقصة :صحة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/1 :هـ

جهة المناقصة :إمارة منطقة القصيم

قيمة النسخة :ريال 1500

موعد فتح المظاريف1436/7/2 :هـ

قيمة النسخة :ريال 5000

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/18 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/18 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/6/19 :هـ

قيمة النسخة :ريال 2000

تنفيذ تقاطع طريق المل��ك عبدالعزيز مع طريق
عثمان بن عفان بمدينة بريدة
جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم
قيمة النسخة :ريال 25000
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/12 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/6/13 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/6/19 :هـ

تنفيذ دورات فنية وتدريبية لمنسوبي مستشفى
الملك سعود بمحافظة عنيزة 1436-1435

صيانة ونظافة المجموع��ة األولى الدفعة الثانية
لعدد (  ) ١٠٠مس��جداً وجامع�� ًا ببريدة بمنطقة
القصيم

قيمة النسخة :ريال 1500

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/18 :هـ

واإلرشاد

موعد فتح المظاريف1436/6/18 :هـ

انشاء مشتل نموذجي بمدينة بريدة

قيمة النسخة :ريال 2000

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/17 :هـ

قيمة النسخة :ريال 7000

موعد فتح المظاريف1436/6/18 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/12 :هـ

إحالل محطة تحلية المياه لمستشفى الملك فهد
التخصصي ببريدة

جهة المناقصة :صحة القصيم

تسوير وانشاء غرفتي حارس ألرض مهابط الرش
بالسيب بمنطقة القصيم
جهة المناقصة :اإلدارة الهندسية
آخر موعد لتقديم العطاءات1435/6/16 :هـ

انشاء ساحات بلدية بمدينة بريدة

صيانة ونظافة عدد (  ) ٩٥مسجداً وجامع ًا البكيرية
بمنطقة القصيم
جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

موعد فتح المظاريف1436/6/17 :هـ

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

واإلرشاد

موعد فتح المظاريف1436/6/13 :هـ

قيمة النسخة :ريال 3000

قيمة النسخة :ريال 5000

قيمة النسخة :ريال 2000

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/12 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/18 :هـ

تأمين أثاث غير طبي لمستش��فى الملك س��عود
بمحافظة عنيزة

موعد فتح المظاريف1436/6/13 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/6/19 :هـ

جهة المناقصة :صحة القصيم

صيانة حفر الشوارع و معالجة المهبوطات ببريدة

عملي��ة صيان��ة ونظاف��ة المجموعة الخامس��ة
بمحافظة عنيزة

قيمة النسخة :ريال 1500

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

قيمة النسخة :ريال 2000
جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/16 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/6/16 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/12 :هـ

واإلرشاد

موعد فتح المظاريف1436/6/13 :هـ

قيمة النسخة :ريال 2000

عملية تأمين وتركيب أث��اث لمبنى إدارة األوقاف
والمساجد ببريدة

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/18 :هـ

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

موعد فتح المظاريف1436/6/19 :هـ

واإلرشاد

صيان��ة ونظاف��ة المجموعة الس��ابعة بمحافظة
عنيزة بمنطقة القصيم
جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد

قيمة النسخة :ريال 2000

عملية صيانة ونظافة المجموعة الرابعة بمحافظة
البكيرية

قيمة النسخة :ريال 2000

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/18 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/6/19 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/18 :هـ

واإلرشاد

موعد فتح المظاريف1436/6/19 :هـ

قيمة النسخة :ريال 2000

صيان��ة ونظاف��ة المجموع��ة الثالث��ة بمحافظة
المذنب بمنطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/18 :هـ

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

موعد فتح المظاريف1436/6/19 :هـ

واإلرشاد
قيمة النسخة :ريال 2000

(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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المناقصات الحكومية

صيانة ونظافة الجامع الكبير بالبكيرية

تس��وير وانش��اء غرفة حارس ألرض ف��رع الزراعة
بمنطقة القصيم (طريق حائل القديم خارج بلدة
البطين)

جهة المناقصة :وزارة الحرس الوطني الرياض

جهة المناقصة :اإلدارة الهندسية

قيمة النسخة :ريال 1500

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

قيمة النسخة :ريال 1000

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/23 :هـ

واإلرشاد

آخر موعد لتقديم العطاءات1435/6/16 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/6/24 :هـ

قيمة النسخة :ريال 2000

موعد فتح المظاريف1436/6/17 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/17 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/6/18 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/17 :هـ

صيانة وتش��غيل ونظافة معس��كرات أفواج وزارة
الحرس الوطني بالقصيم لمدة ثالث سنوات

استجار سيارات متنوعة بدون سائق و بدون وقود
لخدمات أمانة القصيم

صيانة ونظافة المجموعة التاسعة ببريدة

توري��د وتركيب جه��از نق��ل العين��ات واألدوية
لمستشفى الملك سعود

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

جهة المناقصة :صحة القصيم

قيمة النسخة :ريال 3000

جهة المناقصة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

قيمة النسخة :ريال 2000

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/23 :هـ

واإلرشاد

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/17 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/6/24 :هـ

قيمة النسخة :ريال 2000

موعد فتح المظاريف1436/6/17 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/6/18 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/17 :هـ

صيانة األعمال الزراعية لطرق مدينة بريده

تمديد مبنى إدارة الطرق والنقل بمنطقة القصيم

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

تأمين مواد س��باكة لحدائ��ق و منتزهات مدينة
بريده

جهة المناقصة :وزارة النقل ادارة العامة للمناقصات والعقود

قيمة النسخة :ريال 4000

قيمة النسخة :ريال 10000

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/23 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/17 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/6/24 :هـ

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

موعد فتح المظاريف1436/6/17 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/6/18 :هـ

قيمة النسخة :ريال 1000

تأمين مواد كهربائية لعام 1436هـ

ترحيل الخدم��ات المتعارضة مع طرق و تقطعات
مدينة بريده ( المرحلة األولى)

قيمة النسخة :ريال 2000

انشاء تقاطعات بمدينة بريده

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/23 :هـ

قيمة النسخة :ريال 12000

موعد فتح المظاريف1436/6/24 :هـ

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/25 :هـ

قيمة النسخة :ريال 30000

موعد فتح المظاريف1436/6/26 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/17 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/6/18 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/17 :هـ

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

تش��غيل و الصيان��ة ش��بكات و مواق��ع تجمعات
السيول بمدينة بريدة

حفر آبار عميقة بمواقع متفرقة بمدينة بريده

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

تس��وير وانش��اء غرفة حارس ألرض ف��رع الزراعة
بمنطقة القصيم (داخل بلدة البطين)

جهة المناقصة :أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة :ريال 7000

قيمة النسخة :ريال 2000

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/23 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/17 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/6/24 :هـ

جهة المناقصة :اإلدارة الهندسية

موعد فتح المظاريف1436/6/18 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/6/18 :هـ

قيمة النسخة :ريال 3000

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

مشروع إنشاء مبنى فرع صندوق التنمية العقارية
بمنطقة القصيم

جهة المناقصة :صحة القصيم

انشاء سور لمحطة التجارب بالقصيم

جهة المناقصة :صندوق التنمية العقارية بمنطقة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/25 :هـ

قيمة النسخة :ريال 10000

موعد فتح المظاريف1436/6/26 :هـ

جهة المناقصة :اإلدارة الهندسية

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/23 :هـ

قيمة النسخة :ريال 5000

موعد فتح المظاريف1436/6/24 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1435/6/17 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/6/18 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1435/6/17 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/6/18 :هـ

(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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المناقصات الحكومية
إنش��اء غرفة نفايات وتعقيم لعدد س��بعة مراكز
صحية بمنطقة القصيم

ترميم المجموعة للدي��رة القديمة بعيون الجواء
(مرحلة رابعة)

جهة المناقصة :صحة القصيم

جهة المناقصة :بلدية عيون الجواء

قيمة النسخة :ريال 1000

قيمة النسخة :ريال 5000

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/30 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/1 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/6/31 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/7/2 :هـ

 ( أ) :مش��روع إنشاء كلية المجتمع ببريدة بجامعة
القصيم.( ب) :مشروع تطوير الموقع العام لكلية
الصح��ة العامة والمعلوماتي��ة الصحية بمحافظة
البكيرية بجامعة القصيم

تحسين وتجميل المداخل

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/8 :هـ

جهة المناقصة :جامعة القصيم

موعد فتح المظاريف1436/7/9 :هـ

جهة المناقصة :بلدية عيون الجواء
قيمة النسخة :ريال 1500

قيمة النسخة :ريال 40000
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/30 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/6/31 :هـ

 تأمين أجهزة مناظير لمستش��فى الملك س��عود
بمحافظة عنيزة
جهة المناقصة :صحة القصيم

إنشاء مختبر الدرن بمستشفى الشفاء بعنيزة

قيمة النسخة :ريال 2000

جهة المناقصة :صحة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات1435/6/25 :هـ

قيمة النسخة :ريال 1000

موعد فتح المظاريف1435/6/26 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/1 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/7/1 :هـ

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

درء أخطار السيول بعيون الجواء وقراها

جهة المناقصة :بلدية عيون الجواء

جهة المناقصة :بلدية عيون الجواء

قيمة النسخة :ريال 1000

قيمة النسخة :ريال 3500

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/8/1 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/8 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/8/2 :هـ

موعد فتح المظاريف1436/7/9 :هـ

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

تش��غيل وصيان��ة ونظاف��ة مركز أبح��اث الزراعة
العضوية بمنطقة القصيم

جهة المناقصة :بلدية عيون الجواء

جه��ة المناقصة :المرك��ز الوطن��ي لبحوث الزراع��ة والثروة

قيمة النسخة :ريال 1000

الحيوانية

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/8/1 :هـ

قيمة النسخة :ريال 500

موعد فتح المظاريف1436/8/2 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/1 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/7/2 :هـ

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

شراء سيارات

قيمة النسخة :ريال 5000

جهة المناقصة :بلدية عيون الجواء

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/8 :هـ

قيمة النسخة :ريال 2000

موعد فتح المظاريف1436/7/9 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/1 :هـ
موعد فتح المظاريف1436/7/2 :هـ

(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 السادس والستون  -فبراير  2015م

المنافسات االستثمارية
صيانة ونظافة جامع مركز الدعوة وملحقاته بمنطقة القصيم

تأجير قطعة أرض إلقامة مش��روع تجاري رقم (  ) 606من المخطط المعتمد
رقم /15ق

رقم المزايدة1 :

جهة المزايدة :بلدية مركز البصر

قيمة النسخة :ريال 2000

رقم المزايدة31 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/6/18 :هـ

قيمة النسخة :ريال 300

موعد فتح العطاءات1436/6/19 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/7 :هـ

جهة المزايدة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

تأجي��ر قطعة األرض رقم 588من المخطط المعتمد رقم /15ق إلقامة بنك
جهة المزايدة :بلدية مركز البصر

موعد فتح العطاءات1436/7/8 :هـ

تأجير أرض إلقامة قصر أفراح

رقم المزايدة0 :

جهة المزايدة :بلدية مركز البصر

قيمة النسخة :ريال 500

رقم المزايدة3 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/7 :هـ

قيمة النسخة :ريال 500

موعد فتح العطاءات1436/7/8 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/7 :هـ

تأجير قطعة أرض إلقامة مش��روع تجاري رقم (  ) 552من المخطط المعتمد
رقم /15ق
جهة المزايدة :بلدية مركز البصر

موعد فتح العطاءات1436/7/8 :هـ

تأجير قطعة أرض إلقامة مش��روع تجاري رقم (  ) 608من المخطط المعتمد
رقم /15ق

رقم المزايدة29 :

جهة المزايدة :بلدية مركز البصر

قيمة النسخة :ريال 500

رقم المزايدة32 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/7 :هـ

قيمة النسخة :ريال 300

موعد فتح العطاءات1436/7/8 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/7 :هـ

تأجير قطعة أرض إلقامة مش��روع تجاري رقم (  ) 610من المخطط المعتمد
رقم /15ق
جهة المزايدة :بلدية مركز البصر

موعد فتح العطاءات1436/7/8 :هـ

تأجي��ر قطعة األرض رقم 605من المخطط المعتمد رقم /15ق إلقامة مول
تجاري

رقم المزايدة33 :

جهة المزايدة :بلدية مركز البصر

قيمة النسخة :ريال 300

رقم المزايدة21 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/7 :هـ

قيمة النسخة :ريال 500

موعد فتح العطاءات1436/7/8 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/7 :هـ

تأجير قطعة أرض إلقامة مش��روع تجاري رق��م (  ) 85من المخطط المعتمد
رقم /15ق
جهة المزايدة :بلدية مركز البصر

موعد فتح العطاءات1436/7/8 :هـ

تأجير ارض مقابل مطار األمير نايف بن عبدالعزيز من الجهة الغربية إلقامة
فندق ومنتجع

رقم المزايدة30 :

جهة المزايدة :بلدية مركز البصر

قيمة النسخة :ريال 500

رقم المزايدة2 :

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/7 :هـ

قيمة النسخة :ريال 500

موعد فتح العطاءات1436/7/8 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/7 :هـ

تأجير قطعة أرض إلقامة مش��روع تجاري رقم (  ) 612من المخطط المعتمد
رقم /15ق

موعد فتح العطاءات1436/7/8 :هـ

جهة المزايدة :بلدية مركز البصر
رقم المزايدة34 :
قيمة النسخة :ريال 300
آخر موعد لتقديم العطاءات1436/7/7 :هـ
موعد فتح العطاءات1436/7/8 :هـ
(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 السادس والستون  -فبراير  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

ملتقى السفر واالستثمار السياحي
السعودي 2015م Int'l Travel & Tourism
Investment Exhibition & ConferenceSTTIM

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.

29مارس 2 -ابريل 2015

معرض العقارات الدولي 2015

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.

 30مارس 1 -ابريل 2015

المعرض السعودي الدولي للبناء (بيلدكس
)2015

مكان إقامة المعرض  /البلد
Country / Place of Events

المنظمون
Organizer

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
و المعارض

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

مركز دبي العالمي للمعارض
والمؤتمرات  ,دبي

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfo@internationalpropertyshow.ae :
موقع اإلنترنتhttp://www.internationalpropertyshow.ae :

هدف المعرض إلى تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعة والتقنية
السعودية من خالل المشاركات المميزة التي تتضمن أهم التجارب في
قطاع البناء واإلنشاء للمقاولين ومطوري العقارات وأصحاب المشاريع،
إضافة إلى سعيه في تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة الذي يؤدي إلى
دفع عجلة النمو

 30مارس 2 -ابريل 2015

مركز الظهران الدولي للمعارض
 -الدمام

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfo@diec.com.sa :
موقع اإلنترنتhttp://buildex-sa.com :

المعرض الدولي لألغذية الحالل بماليزيا 2015

قطاع األغذية الحالل وممثلين الشركات االخرى المهتمة بالصناعات
الغذائية

 4 - 1ابريل 2015

مركز كواال لمبور للمعارض -
ماليزيا  ,كواال لمبور

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيenquiry@halal.org.my :
موقع اإلنترنت/http://www.mihas.com.my/contact :

معرض الحديد والصناعات المعدنية والزجاج
Steel and Metal Industries Exhibition
2015

معرض الصناعات الحديدية والمعدنية أكبر تجمع للشركات الرائدة بقطاع
الحديد والصل��ب والمعادن في منطقة الخليج ـ وه��و المعرض الذى وضع
الخليج والمملكة العربية السعودية تحت المجهر .حيث رسخ مكانته كمنصة
قوي��ة لمحترفي الصناعة ف��ي المنطقة فيحرص على حض��وره المصنعين
والموزعي��ن وصن��اع الق��رار والمقاولين ،الخ م��ن داخل الخلي��ج وخارجه .

 9 - 6ابريل 2015

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض  ,الرياض

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيRiyadh@arabiangerman.com :
موقع اإلنترنتhttp://alagat.com.sa :

معرض األم والطفل في جدة

رعاية وخدمات ومنتجات تتعلق بها وبطفلها إلى جانب استضافته
لطبيبات استشاريات وأخصائيات سعوديات لتقديم استشارات نفسية
لآلباء واألمهات عن كيفية فهم نفسية الطفل والتعامل معها

 11 - 8ابريل 2015

مركز جدة للمؤتمرات والمعارض
 ,جدة

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيkhulud.durri@reedsunaidiexpo.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.mbkexpo.com :

المعرض الدولي السعودي للمياه والكهرباء

توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها مرورًا بتقنيات الطاقة البديلة
اً
وصول إلى تقنيات ومنتجات اإلنارة الحديثة والمياه وتقنيات
والمتجددة
إدارة موارد المياه

 15 - 14ابريل 2015

مركز الظهران الدولي للمعارض
 ,الدمام

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيdavid@bme-global.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.wepower-sa.com :

المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي
2015م & 6th International Exhibition
conference on Higher Education

المعرض جزءاً من جهود وزارة التعليم العالي المتواصلة للرقي بنوعية
التعليم العالي قناة تواصل إيجابية بين الجهات التعليمية في المملكة
ومؤسسات التعليم العالي في العالم أجمع و الفرصة للمجتمع بمختلف
فئاته ومؤسساته وأفراده في التواصل مع التجارب الدولية

 18 - 15ابريل 2015

معرض االثاث و المفروشات في قيصري -
تركيا
Kayseri Furniture Fair 2015

يعتبر المعرض من المعارض المهمة في تركيا بحيث يقدم احدث و اخر
صيحات الموضة في عالم المفروشات و االثاث و لتجار التجزئة مصممي
الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين ويضم المعرض أكثر من 200
من المصنعين وتجار الجملة والمصممين

 26 - 22ابريل 2015

معرض الرياض للعقارات واالسكان والتطوير
العمراني 2015م
Riyadh Real Estate & Urban
Development Exhibition

المملكة العربية السعودية

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيcontact@mohe.gov.sa :
موقع اإلنترنتhttp://ieche.com.sa :

مركز التجارة العالمي في قيصري
KAYSERİ WORLD TRADE
CENTER

التليفون0090212867100 :

المعروضات :شركات ومؤسسات التمويل والعقار والبنوك بأجنحة خاصة
بها ،وهذا ما اعتاد عليه المعرض بعد أن أصبح الملتقى العقاري السنوي
األهم على أجندة صناع القرار واالستثمار العقاري واإلسكاني السعودي
والمعرض يؤكد في كل دورة من دوراته السابقة بأنه الناقل العملي
والملموس لحال وحجم ونشاط استثمارات القطاع العقاري السعودي
والمنافسة الواضحة في تطوير أدائه ومشاريعه .

 29 - 26ابريل 2015

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfo@ramtan-expo.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.ramtan-expo.com :

معرض صفاقس الدولى رقم ( )2014-595

-

 9 - 6مايو 2015

تونس

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيcontact@foire-sfax.com.tn :
موقع اإلنترنتhttp://www.foiredesfax.com/contact.php :

معرض (المدن الذكية الهند )2015

تركز على تطبيقات وتقنيات المدن الذكية وسياسات التحول نحو المدن
الذكية

 22 - 20مايو 2015

نيو دلهى  -الهند

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيpwaveens@eigroup.in :

 .31مايو  .4 -يونيو 2015

مدينة كييف بأوكرانيا

راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
البريد اإللكترونيinfacon14@gmail.com :
ukrfa2007@yandex.ru
موقع اإلنترنتhttp://infacon14.com.ua :

المؤتمر الدولي و المعرض العلمي و التقني
INFACON14

(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 الثامن والستون  -إبريل  2015م

الفرص التجارية االستثمارية
اسبانيا -عطور ومستحضرات تجميل

ايطاليا -زيت الزيتون

اسم الشركةVICINANZA TRADING SL :

اسم الشركة.Sicilsapori Soc. Coop. Agr :

الدولة :إسبانيا

الدولة :ايطاليا

العنوان :بارسلونا)C/ Sant Ferran Nº 70 Cornellà de Llobregat (Barcelona

العنوانBiancavilla (CT) - Italy 95033 :

موقع اإلنترنت :البريد اإللكترونيvicinanza@vicinanza.net :

موقع اإلنترنتhttp://www.sicilsapori.net :

الهاتف0034934753110 :

البريد اإللكترونيinfocom@sicilsapori.it :

الفاكس0034933778810 :

الهاتف003995687938 :

اليونان -أقمشة ومفروشات وديكورات داخلية

تركيا -إكسسوار الحمام

اسم الشركةPETROXEILOS HOUSE STORE A.E.E.E :

اسم الشركةNEWARC ARMATÜR SAN. TİC. A.Ş :

الدولة :اليونان

الدولة :تركيا

العنوانDRAPETSONA, 18648 PREFECTURE OF ATTICA :

العن��وان1/Sancaktepe- İstanbul - Eyüpsultan Mah. Müminler Cad. No:68 :

موقع اإلنترنت4082340-210 :

34885

البريد اإللكترونيpertroch@hol.gr :

موقع اإلنترنتhttp://www.newarc.com.tr/tr/iletisim/newarc-iletisim-bilgileri :

ايطاليا -تصميموتصنيعوإعادةتأهيلاألدواتواآلالتوتركيباتصناعةالحديد

تركيا -صناعة وتجارة االثاث المنزلي

اسم الشركةIPP srl - PASTORELLI IMPIANTI :

اسم الشركةVespero Mobilya - Düşlerin Dünyasından :

الدولة :إيطاليا

الدولة :تركيا

العنوانv. Manzoni 25040 Berzo Inferiore :

العنوانEylül Mah. Philsa Cad. 5502 Sok. No: 9 Torbali / IZMIR / TURKIYE 7 :

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

موقع اإلنترنتhttp://www.vespero.com/iletisim :

البريد اإللكترونيimmobiliare.p.p@alice.it :

البريد اإللكترونيinfo@vespero.com :

المانيا -تصدير أنابيب ومواسير حديدية

تركيا -صناعة وتجارة مستلزمات االبواب والنوافذ

اسم الشركةDETLEF KLOCKOW MASCHINENBAU GMBH :

اسم الشركةlukolmetal :

الدولة :برلين  -المانيا

الدولة :تركيا

العنوانFlugplatzstr. 2 97437 Hanford :

العن��وانSABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Çanakkale Caddesi :

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

No:5/B Sarıçam / ADANA

البريد اإللكترونيmail: info@klockow.com :

موقع اإلنترنتhttp://www.alukolmetal.com.tr :
البريد اإللكترونيalukol@alukolmetal.com.tr :

فرنسا -صناعة الحديد والسبك
اسم الشركةSCHAEFFER INDUSTRIE :
الدولة :فرنسا
العنوانZ.I. Carrefour de L'Europe - B.P. 90124 - 57602 FORBACH Cedex :
موقع اإلنترنتhttp://www.schaeffer.fr :
البريد اإللكترونيschaeffer@schaeffer.fr :
(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 الثامن والستون  -إبريل  2015م

جديد مكتبة مركز المعلومات

ال��دورات التدريبية لعام  - 2015بمركز س��يدات
األعمال  /غرفة القصيم
موضوع الكتاب :الخطة التدريبية لعام 2015
المصدر :مركز سيدات األعمال
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2015 :

التقرير السنوي  /غرفة القصيم
موضوع الكتاب :انجازات الغرفة خالل العام المنصرم
المصدر :غرفة القصيم
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر2015 :

احصاءات الصادرات
موضوع الكتاب :نش��رة إحص��اءات ص��ادرات المملكة لعام
2013م
المصدر :مصلحة اإلحصاءات العامة و المعلومات
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435-1434 :هـ

(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.

