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المناقصـــات والمزايدات 
الحكومية

المحاضرات والندوات 
والبرامج والقاءات

عدد )3( أراضي استثمارية بطريق الملك سلمان
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/20هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/21هـ

مرمى النفايات
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : الثالثاء 1439/5/27هـ

موعد فتح المظاريف : األربعاء 1439/5/28هـ

إنشاء وتشغيل عدد )15( كشك بالحديقة العامة
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/27هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/28هـ

موقع صراف آلي سيار بطريق الملك فهد
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/27هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/28هـ

المنافسة موقع بنك قائم- بلدية الخبراء
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 1000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/20هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/21هـ

قرية الخبراء التراثية
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 1500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/27هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/28هـ

موقع بقاله سيارة بطريق الملك عبد اهلل
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/27هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/28هـ

تشغيل وإدارة المسلخ النموذجي
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : الثالثاء 1439/5/20هـ

موعد فتح المظاريف : األربعاء 1439/5/21هـ

مشروع نظافة نطاق بلدية الديرة بمدينة بريدة
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة: 30000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/11هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/12هـ
monaksat@qassim.gov.sa :التواصل عبر البريد االلكتروني

محالت قائم خضار ولحوم وتمور بطريق الملك عبد العزيز
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/4هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/6/5هـ
 عدد من المناقصات في مجاالت عدة في جمهورية موريشيوس

جهة المناقصة: سفارة جمهورية موريشيوس
قيمة النسخة: 0

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/4
موعد فتح المظاريف : 1439/6/4

المزيــد مــن التفاصيــل حــول المناقصــات يرجى الدخــول علــى الرابط 
https://goo.gl/hoqquQ :التالي

المدةالفترةتاريخهاعنوانهاالفعالية
يوم10 صباحًا13/02/2018ماستضافة اللجنة الوطنية العقاريةلقاء

يوم6 مساء14/2/2018ملقاء معالي مدير عام الجماركلقاء

4 ساعات9 صباحًا25/2/2018مممارسات السالمة والصحة المهنيةورشة عمل

يوم12 ظهرًا31/01/2018ماستضافة اللجنة الوطنية للذهب والمجوهراتلقاء

جدول 
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المناقصات والمزايدات الحكومية

عدد )3( أراضي استثمارية بطريق الملك سلمان
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/20هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/21هـ

مرمى النفايات
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : الثالثاء 1439/5/27هـ

موعد فتح المظاريف : األربعاء 1439/5/28هـ

إنشاء وتشغيل عدد )15( كشك بالحديقة العامة
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/27هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/28هـ

موقع صراف آلي سيار بطريق الملك فهد
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/27هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/28هـ

المنافسة موقع بنك قائم- بلدية الخبراء
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 1000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/20هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/21هـ

قرية الخبراء التراثية
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 1500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/27هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/28هـ

موقع بقاله سيارة بطريق الملك عبد اهلل
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/27هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/28هـ

تشغيل وإدارة المسلخ النموذجي
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : الثالثاء 1439/5/20هـ

موعد فتح المظاريف : األربعاء 1439/5/21هـ

مشروع نظافة نطاق بلدية الديرة بمدينة بريدة
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة: 30000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/11هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/12هـ
monaksat@qassim.gov.sa :التواصل عبر البريد االلكتروني

محالت قائم خضار ولحوم وتمور بطريق الملك عبد العزيز
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/4هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/6/5هـ

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الرابع والتسعون - فبراير 2018م

)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.

 عدد من المناقصات في مجاالت عدة في جمهورية موريشيوس
جهة المناقصة: سفارة جمهورية موريشيوس

قيمة النسخة: 0
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/4

موعد فتح المظاريف : 1439/6/4
المزيــد من التفاصيــل حول المناقصــات يرجى الدخول علــى الرابط 

https://goo.gl/hoqquQ :التالي

موقع أرض استثمارية )10000م ( بطريق الملك سلمان
جهة المناقصة: بلدية الخبراء

قيمة النسخة: 1000
آخر موعد لتقديم العطاءات ) هجري(: 1439/6/4هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/6/5هـ

مشروع تأمين معدات لإلدارة العامة للتشغيل والصيانة
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة: 1500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/13هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/14هـ
monaksat@qassim. : لمزيد يمكن التواصل عبر البريد االلكتروني

gov.sa

مشروع اإلدارة والتحكم في شبكة اإلنارة )مرحلة ثانية(
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة: 1500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/13هـ

موعد فتح المظاريف : 1439/5/14هـ

تأمين مس��تلزمات طبية لمركز األمير سلطان لطب وجراحة القلب 
بالقصيم

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030007

قيمة النسخة: 3000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/11هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/5/11هـ
المشــتريات  إدارة   - القصيــم  المزايدة: صحــة  حــول  معلومــات 
 والمناقصــات - المديرية العامة للشــؤون الصحيــة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

تأمين مطبوعات لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة
جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

رقم المزايدة: 390631030008
قيمة النسخة: 2000

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/12هـ
موعد فتح العطاءات : 1439/5/12هـ

المشــتريات  إدارة   - القصيــم  المزايدة: صحــة  حــول  معلومــات 
 والمناقصــات - المديرية العامة للشــؤون الصحيــة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

توري��د وتركيب أجهزة طبية لمستش��فى المل��ك فهد التخصصي 
ببريدة

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030009

قيمة النسخة: 5000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/14هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/5/14هـ
معلومات حول المزايدة: صحة القصيم - إدارة المشتريات والمناقصات 

- المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم الهاتف: 0163248467

توريد وتركيب أجهزة طبية لمركز األمير سلطان لطب وجراحة القلب 
بالقصيم

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030011

قيمة النسخة: 4000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/20هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/5/20هـ
المشــتريات  إدارة   - القصيــم  المزايدة: صحــة  حــول  معلومــات 
 والمناقصــات - المديرية العامة للشــؤون الصحيــة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

 توريد وتركيب أجهزة طبية لمرك��ز األمير فيصل بن بندر لألورام 
بالقصيم

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030012

قيمة النسخة: 4000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/25هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/5/25هـ
المشــتريات  إدارة   - القصيــم  المزايدة: صحــة  حــول  معلومــات 
 والمناقصــات - المديرية العامة للشــؤون الصحيــة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

تأمين أجهزة ومعدات طبية لمستشفى الصحة النفسية بالقصيم
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم - اإلدارة العامة لالستثمار

رقم المزايدة: 390631030013
قيمة النسخة: 3000

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/27هـ
موعد فتح العطاءات : 1439/5/27هـ

المشــتريات  إدارة   - القصيــم  المزايدة: صحــة  حــول  معلومــات 
 والمناقصــات - المديرية العامة للشــؤون الصحيــة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

مشروع تطوير أقسام التعقيم المركزي المرحلة الثانية بمستشفى 
الملك فهد التخصصي ببريدة

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030015

قيمة النسخة: 5000
آخر موعد لتقديم العطاءات : /1439/6هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/6/3هـ
معلومات حول المزايدة: 

صحــة القصيــم - إدارة المشــتريات والمناقصــات - المديرية العامة 
للشؤون الصحية بمنطقة القصيم رقم الهاتف: 0163248467

توري��د وتركيب س��ماعات الن��داء لمباني مستش��فى الملك فهد 
التخصصي ببريدة

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030016

قيمة النسخة: 3000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/4هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/6/4هـ
المشــتريات  إدارة   - القصيــم  المزايدة: صحــة  حــول  معلومــات 
 والمناقصــات - المديرية العامة للشــؤون الصحيــة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

صيانة وإصالح المباني التعليمية )بنين – بنات( بمحافظة األسياح 
والشماسية

جهة المزايدة: تعليم القصيم
رقم المزايدة: 17/39/92

قيمة النسخة: 2000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/20هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/5/21هـ.



المناقصات والمزايدات الحكومية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الرابع والتسعون - فبراير 2018م

)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.

صيانة أجهزة التبريد والتكييف بمبنى اإلدارة العامة
جهة المزايدة: تعليم القصيم

رقم المزايدة: 18/39/92
قيمة النسخة: 2000

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/20هـ
موعد فتح العطاءات : 1439/5/21هـ

نظافة اإلدارات النسائية ومكاتب التعليم داخل وخارج بريدة
جهة المزايدة: تعليم القصيم

رقم المزايدة: 15/39/92
قيمة النسخة: 2000

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/20هـ
موعد فتح العطاءات : 1439/5/21هـ

صيانة المباني التعليمية بمحافظة النبهانية )بنين(
جهة المزايدة: تعليم القصيم

رقم المزايدة: 19/39/92
قيمة النسخة: 2000

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/20هـ
موعد فتح العطاءات : 1439/5/21هـ

نظافة معاهد التربية الخاصة النور واألمل وصعوبات التعلم
جهة المزايدة: تعليم القصيم

رقم المزايدة: 16/39/92
قيمة النسخة: 2000

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/20هـ
موعد فتح العطاءات : 1439/5/21هـ

تأمين أدوية طبية لمستشفى الصحة النفسية بالقصيم
جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

رقم المزايدة: 390631030010
قيمة النسخة: 1500

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/19هـ
موعد فتح العطاءات : 1439/5/19هـ

المشــتريات  إدارة   - القصيــم  المزايدة: صحــة  حــول  معلومــات 
 والمناقصــات - المديرية العامة للشــؤون الصحيــة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

توريد وتركيب أجهزة طبية لمركز األمير سلطان لطب وجراحة القلب 
بالقصيم

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030011

قيمة النسخة: 4000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/20هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/5/20هـ
المشــتريات  إدارة   - القصيــم  المزايدة: صحــة  حــول  معلومــات 
 والمناقصــات - المديرية العامة للشــؤون الصحيــة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

 )NOVEC1230&CO2( تنفيذ إخم��اد نظ��ام الحري��ق بالغ��ازات
لمستشفيات المنطقة -5 الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي 
والصيانة الطبية لمستشفى الملك سعود بعنيزة والمراكز الصحية 

التابعة لها
جهة المزايدة: صحة القصيم وزارة الصحة

رقم المزايدة: 390631020004
قيمة النسخة: 3000

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/2هـ
موعد فتح العطاءات : 1439/6/12هـ

الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي والصيانة الطبية لمستشفى 
الملك سعود بعنيزة والمراكز الصحية التابعة لها

جهة المزايدة: صحة القصيم وزارة الصحة
رقم المزايدة: 390631030019

قيمة النسخة: 10000
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1439/6/13هـ

موعد فتح العطاءات: 1439/6/13هـ

دراس��ة وتصميم وثائق منافس��ة تنفيذ وتأهيل أنظمة الس��المة 
والحماية من الحريق لمستشفيات المنطقة

جهة المزايدة: صحة القصيم وزارة الصحة
رقم المزايدة: 390631020003

قيمة النسخة: 3000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/11هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/6/11هـ

توري��د وتركيب أجهزة طبية لمركز األمير فيص��ل بن بندر لألورام 
بالقصيم

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030012

قيمة النسخة: 4000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/25هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/5/25هـ
المشــتريات  إدارة   - القصيــم  المزايدة: صحــة  حــول  معلومــات 
 والمناقصــات - المديرية العامة للشــؤون الصحيــة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

توزيع مياه السقيا على المواطنين بالدرع العربي بواسطة الناقالت 
رقم /1

جهة المزايدة: اإلدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 2000002584

قيمة النسخة: 500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/5/27هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/5/28هـ
معلومات حول المزايدة: إلدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم 

وزارة البيئة والمياه والزراعة

تأمي��ن الل��وازم المخبرية لمركز األمي��ر فيصل بن بن��در لألورام 
بالقصيم

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030025

قيمة النسخة: 2500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/4هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/6/4هـ
 معلومات حول المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

تجديد وتطوير وتحديث النظام الطبي Beta Care وتفعيل وحدات 
وأقسام جديدة لمستشفى عيون الجواء بالقصيم

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030014

قيمة النسخة: 4000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/2هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/6/2هـ

 تأمين المطبوعات والمستلزمات الغير طبية لمركز التأهيل النفسي 
بمنطقة القصيم

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030024

قيمة النسخة: 1500
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/2هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/6/2هـ
معلومــات حول المزايدة: المديرية العامة للشــؤون الصحية بمنطقة 

القصيم رقم الهاتف: 0163248467

سقيا محطات التنقية المصغرة بمنطقة القصيم بواسطة الناقالت
جهة المزايدة: اإلدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم

رقم المزايدة: 2000002585
قيمة النسخة: 500

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/3هـ
موعد فتح العطاءات : 1439/6/4هـ

معلومات حول المزايدة: اإلدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم 
وزارة البيئة والمياه والزراعة

توريد وتركيب أجهزة طبية لمستشفى الرس العام
جهة المزايدة: 

المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030028

قيمة النسخة: 3000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/9هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/6/9هـ
 معلومات حول المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

 إحالل وتطوير المحوالت الكهربائية بمستشفى بريدة المركزي
جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

رقم المزايدة: 390631040003
قيمة النسخة: 2000

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/10هـ
موعد فتح العطاءات : 1439/6/10هـ

 معلومات حول المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم الهاتف: 0163248467

تأمين األجهزة والمعدات الطبية ألقسام الطب المنزلي بمستشفيات 
المنطقة

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030027

قيمة النسخة: 2000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/6هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/6/6هـ
 معلومات حول المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

تأمين أجهزة حاس��ب آل��ي وملحقاته لمركز األمير س��لطان لطب 
وجراحة القلب بالقصيم

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
رقم المزايدة: 390631030026

قيمة النسخة: 2000
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1439/6/6هـ

موعد فتح العطاءات : 1439/6/6هـ
 معلومات حول المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467



نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الرابع والتسعون - فبراير 2018م

)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 واللقاءات المحلية والدولية 

 9th Penang International Halal المعرض والمؤتمر الدول��ي
Expo & Conference )PIHEC( 2018
التاريخ: 26. يناير 2018 - 28. يناير 2018

.PIHH Development Sdn. Bhd :الجهة المنظمة
المدينة / الدولة: ماليزيا

المعروضات: المنتجــات الغذائية والمشــروبات  )الحالل( و الفعاليات و 
أقامة لقاءات B2B مع الشركات الدولية

مكان اقامة المعرض: Setia SPICE - Pinang بينانع )ماليزيا(
 pihec@halalpenang.com :البريد اإللكتروني

/http://www.pihec.com.my :موقع اإلنترنت

Arab Health معرض ومؤتمر الصحة العربي
التاريخ: 29. يناير 2018 - 1. فبراير 2018
Informa Middle East :الجهة المنظمة

المدينة / الدولة: اإلمارات العربية المتحدة
المعروضات: الرعاية الصحية، والطبية والعلمية- عرض ومؤتمر الصحة 
العربي 2018 لتســليط الضوء على تقنية الرعاية الصحية الشخصية، 
التي تُعــدّ إحدى الموضوعــات المهمة المتوقع أن تجــذب اهتمامًا 
عالميًا. وســوف يمّكــن المعرض مصنعي أجهزة الرعاية الشــخصية، 
ومقدمي الخدمة من عرض تقنيات، ومنتجات، وخدمات جديدة ومثيرة 
أمــام اآلالف من متخــذي القرار اإلقليميين والدوليين. فكن مســتعدًا 
لالبتكارات المستقبلية في الســاعات الذكية، ومراقبي اللياقة، والطب 

الهاتفي، وتقنيات إدارة المرض، والتطبيقات، وغيرها.
مــكان اقامــة المعرض: مركز دبي الدولــي للمعــارض والمؤتمرات، 

اإلمارات العربية المتحدة
 arabhealth@informa.com :البريد اإللكتروني

https://www.arabhealthonline.com/ar/Home.html :الموقــع

دعوة الش��ركات الس��عودية للمش��اركة المعرض التجاري الدولي 
الس��ادس عش��ر لمع��دات الكهرباء والمع��رض  التج��اري الدولى 

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

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

الهاتــف:  الترويــج(  )مديــر  كوهــل  ســوزانا   / مالحظات: الســيد 
0048226497669 و 0048226497669

المعروضات: مزيد من التفاصيل بشأن مشاركتك فى المعارض يرجى 
االتصال مباشــرة: الســيد / ســوزانا كوهل )مدير الترويــج ( الهاتف : 
 : اإللكترونــي  البريــد  0048226497669و0048226497669 
اإللكتروني  الموقــع   ZUZANNA.KUHL@AGENCJASOMA.PL

www.soma.info.pl:
مكان اقامة المعرض: مركز اكسبو البولندي

 zuzanna.kuhl@agencjasoma.pl :البريد اإللكتروني
http://www.soma.info.pl :موقع اإلنترنت

ملتقى مصر لالستثمار
التاريخ: 3. فبراير 2018 - 4. فبراير 2018

الجهة المنظمة: االتحاد العام للغرف التجارية المصرية
المدينة / الدولة: جمهورية مصر العربية

المعروضات: مناخ جديد لالســتثمار •فرص االســتثمار في المشــاريع 
القوميــة والعقار والبنيــة التحتية •مصر مركز لوجســتي إقليمي واعد 
•فرص االستثمار في مشــاريع الطاقة )النفط-الغاز- الكهرباء- الطاقة 
المتجدّدة( •التعاون المصري-العربي-األفريقي-األوروبي •دور المصارف 
ومؤسســات وهيئات التمويل والصناديق في دعم االستثمار في مصر.
مكان اقامــة المعرض: فندق ســميراميس انتركونتننتــال بالعاصمة 

المصرية القاهرة.
http://www@iktissadevents.com :موقع اإلنترنت

المعرض السعودي الدولي لالمتياز التجاري
التاريخ: 5. فبراير 2018 - 7. فبراير 2018

الجهة المنظمة: شركة سنيدي للمعارض والمؤتمرات سيندي إكسبو
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية

مالحظات: مســؤول الفعالية: احمد الرفاعي الهاتف: 10٥0 929 ٥4 
 +966

 ahmed.alrefai@sunaidiexpo.com :البريد الكتروني
المعروضات: من خالل المعرض السعودي لالمتياز التجاري، سوف يتاح 
لرواد ورائدات  األعمال الفرصة للتواصل مع الشركات العارضة المانحة 
لحقوق االمتياز التجاري والتي تعرض تشــكيلة واســعة من المنتجات، 
والخدمــات، ومفاهيم االمتياز التجاري. كما يغطي المعرض العديد من 
االمتيازات التجارية الدولية التي تعتبر األســرع نموًا في شتى قطاعات 
االستثمار. يقدم المعرض برامج وورش عمل مختلفة عن قوانين االمتياز 
التجاري وملكية المشروعات وغيره، موجهة للمهتمين بمفهوم االمتياز 

التجاري.
مــكان اقامة المعرض: مركز الرياض الدولي للمعــارض والمؤتمرات، 

الرياض
 ahmed.alrefai@sunaidiexpo.com :البريد اإللكتروني

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

 Kuwait Expo ال��دورة الثانية لمعرض الكويت التج��اري الدولي
2018

التاريخ: 6. فبراير 2018 - 10. فبراير 2018
الجهة المنظمة: وزارة التجارة والصناعة - دولة الكويت

المدينة / الدولة: الكويت
مالحظات: و لمزيــد من المعلومات يمكن التواصل مــع وزارة التجارة 

والصناعة / 
السيدة مروى الجعيدان على هاتف : 0096597729111

 مكان اقامة المعرض: فى منطقة مشرف فى دولة الكويت
البريد اإللكتروني:

  internationalkuwaittradefair@gmail.com 
http://kuwaitchamber.org.kw :موقع اإلنترنت

 Exhibition For Ladies مع��رض األزي��اء الرياضي��ة النس��ائية
Sports Fashion

التاريخ: 6. فبراير 2018 - 9. فبراير 2018
الجهة المنظمة: كليات العناية الطبية بالرياض

المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية
مالحظات: لمزيد من المعلومات: 0583431100

المعروضات: معرض اســتهالكي خاص بالرياضة النسائية من نوادي 
وازياء وأجهزة رياضية وكل مايخص المرأة

مكان اقامة المعرض: كليات العناية والعلوم الطبية - الرياض
 info@equalizerevent.com :البريد اإللكتروني

http://www.selffashion.com :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 شــركة معرض 
الكويت الدولي

المدينة / الدولة: الكويت
مالحظات: ستقام الدورة االستثنائية للمعرض التجاري للدول االعضاء 
في منظمة التعاون االســالمي في دولــة الكويت بالتزامن مع معرض 

www.itf-kw.com :الكويت الدولي يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني
مكان اقامة المعرض: قاعة 1، أرض المعارض، الطريق الدائري السادس

http://www.itf-kw.com/?lang=ar :موقع اإلنترنت

International Expo 2018 معرض الكويت التجاري الدولي
التاريخ: 6. فبراير 2018 - 10. فبراير 2018

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

ومــات0096599990998  المعــل  مــن  مالحظات: لمزيــد 
او0096599788852

المعروضات: مجموعة من الشركات العالمية، حيث يمثل فرصة جيدة 
أمام مختلف الشــركات والمؤسســات الســتعراض خبراتهــا وقدراتها 
ومحاكاة التطور في استخدام أساليب التسويق الجديدة وتبادل الخبرات 

المشتركة، وهذا من شأنه االرتقاء
مكان اقامة المعرض: الكويــت /على أرض المعارض الدولية بمنطقة 

مشرف/ قاعة 1، أرض المعارض، الطريق الدائري السادس
 internationalkuwaittradefair@gmail.com : البريد اإللكتروني

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 االســالمي / شركة 

للمعارض في دولة الكويت
المدينة / الدولة: الكويت

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

معرض العروس في دبي
التاريخ: 7. فبراير 2018 - 10. فبراير 2018

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة

المعروضات: لحدث الرائد لمستلزمات الزفاف ونمط  الحياه العصري في 
الشرق األوسط 550 عارض عالمي وإقليمي، وإقامة عروض أزياء رائعة، 
وتقديــم عروض مباشــرة ونصائح في مجال الموضــة، ينطلق موردو 

صناعة الموضة
مكان اقامة المعرض: مركز دبي التجاري العالمي/ قاعة الشيخ سعيد 1, 

قاعة الشيخ سعيد 2, قاعة الشيخ سعيد 3
 info@thebrideshow.com :البريد اإللكتروني

https://www.thebrideshow.com/ar/home. اإلنترنــت:   موقــع 
html

Gulfood 2018 معرض الخليج لألغذية - جلفود
التاريخ: 18. فبراير 2018 - 22. فبراير 2018

الجهة المنظمة: مركز دبي التجاري العالمي
المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة

مالحظات: تجاري فقط
المعروضات: مؤتمر جلفود، الذي شهد مشاركة واسعة لرواد الصناعة 
بوجهات نظرهم القيمة المتعمقة حول موضوعات رئيسية مثل األغذية 
الحــالل، وعلم األغذيــة وتصنيعها، وســالمة الغذاء والصحــة العامة 

العالمية.
مكان اقامة المعرض: مركز دبي التجاري العالمي

info@dwtc.com :البريد اإللكتروني
http://www.gulfood.com/contact-us :موقع اإلنترنت



المعارض والمؤتمرات والمنتديات واللقاءات المحلية والدولية 

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الرابع والتسعون - فبراير 2018م

)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.

 Saudi Meetingsالملتق��ى الس��عودي لصناع��ة ال اجتماع��ات 
Industry Convention

التاريخ: 18. فبراير 2018 - 20. فبراير 2018
الجهة المنظمة: البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية
 / مــكاوي  محمــد   / المشــروع  مديــر  مــع  مالحظات: التواصــل 

00966543609657
المعروضات: يهدف المعرض إلى تعريف الزوار والمشاركين في الملتقى 
على أبرز مراكز إقامة المؤتمرات والمعارض، وكذلك على أحدث التقنيات 
المستخدمة في التســجيل وإدارة المواقع اإللكترونية وتطوير وبرمجة 

برامج األجهزة الذكية
مكان اقامة المعرض: فندق انتركونتيننتال، الرياض

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

 5th والس��كري  الص��م  للغ��دد  الخام��س  العالم��ي  المؤتم��ر 
 International Conference of Endocrinology and

Diabetes
التاريخ: 20. فبراير 2018 - 22. فبراير 2018

الجهة المنظمة: الجمعية السعودية للغدد الصم واالستقالب
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية

مالحظات: لمزيــد مــن المعلومــات يمكــن التواصــل علــى جــوال: 
0559998134

المعروضات: اســتعراض والبحــث في مســتجدات طب الغــدد الصم 
واالســتقالب واالســتفادة من خبرات األطباء العالميين المستضيفين 
لنحدد مستوى هذا الطب في المملكة ونعمل على رفع مستواه وتطويره 

بعد هذا الصرح العلمي
مكان اقامة المعرض: كراون بالزا الرياض فندق ومركز مؤتمرات

events@endocrine.org.sa :البريد اإللكتروني
/http://www.ksa-iced.com :موقع اإلنترنت

تنظي��م وفدًا من أصحاب األعمال الس��عوديين لزي��ارة جمهورية 
التشيك

التاريخ: 24. فبراير 2018 - 28. فبراير 2018
الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

المدينة / الدولة: التشيك
مالحظات: طلب مزيدًا من المعلومات مع األســتاذ / مشــاري إبراهيم 

الراشد على الهاتف 0112182195
المعروضات: يتكون برنامج الزيارة من لقاءات ثنائية ألصحاب األعمال 
الســعوديين بنظرائهم التشــيكيين و زيارات ميدانية و المشاركة في 

معرض SALIMA المتخصص في قطاع التغذية والزراعة واألعالف
مكان اقامة المعرض: مدينة براغ وبرتو

 malrashed@csc.org.sa :البريد اإللكتروني

 DUBAI DRINK( المش��روبات  لتكنولوجي��ا  دب��ي  مع��رض 
TECHNOLOGY EXPO )DDTE

التاريخ: 27. فبراير 2018 - 1. مارس 2018
INDEX Conferences & Exhibitions Organization :الجهة المنظمة

المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة
مالحظات: تجاري فقط

المعروضات: معرضًــا ومؤتمــرًا متخصصًا في صناعة المشــروبات 
المتنامية، وهو منصة فريدة تجمع شركات المشروبات العالمية الرائدة، 
ورواد الصناعة، والمختصين للتواصل، ومشاركة األفكار، باإلضافة إلى 

عرض أحدث االبتكارات والتوجّهات المستقبلية.
مكان اقامة المعرض: ركز دبي التجاري العالمي.

 bilal.merhi@index.ae :البريد اإللكتروني
/http://drinkexpo.ae :موقع اإلنترنت

مؤتمر ومعرض دب��ي الدولي للصيدل��ة والتكنولوجيا – )دوفات( 
 Dubai International Pharmaceutical & Technology

Conference & Exhibition
التاريخ: 27. فبراير 2018 - 1. مارس 2018

 INDEX Conferences & Exhibitions :المنظمــة الجهــة 
Organization

المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة
المعروضات: دوفات، الفعالية الرائدة في مجال الصيدلة والتكنولوجيا 
في منطقة الشــرق األوســط، إذ يقــدم الحدث مؤتمر عالــي الجودة، 

ومعرضًا متنوعًا، ما يسهم في التطوير المستمر لصناعة الصيدلة.
مكان اقامة المعرض: القاعة 5, القاعة 7, القاعة 6, القاعة 8, قاعة الشيخ 

مكتوم
 kunal.vaswani@index.ae :البريد اإللكتروني

http://duphat.ae/contact-us/exhibiting :موقع اإلنترنت

معرض عالم الورق في الش��رق األوسط، ومعرض عالم األلعاب في 
Paper world Middle East الشرق األوسط

التاريخ: 27. فبراير 2018 - 1. مارس 2018
 Messeالجهة المنظمة: راجع موقع المعــرض لمزيد من المعل ومات

Frankfurt Middle East
المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة

مالحظات: تجاري فقط
المعروضات: معرض عالم الورق في الشرق األوسط، حدًثا رئيسيًا في 
صناعة القرطاســية، والورق ومســتلزمات المكاتب في منطقة الشرق 

األوسط،
مكان اقامة المعرض: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض

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

 Leatherworld Middle معرض عالم الجلود في الشرق األوسط
East

التاريخ: 27. فبراير 2018 - 1. مارس 2018
 Messeالجهــة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد مــن المعلومات

 Frankfurt Middle East
المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة

المعروضات: معرض العام الماضي أربع مناطق رئيســية هي، منطقة 
المصممين، وصندوق األحذية )ذا شو بوكس(، وشارع الموضة، وإنتاج 
الجلود، وقد كشــفت منطقة المصممين عن التصميمات الفريدة من 
نوعها، وكشــف صنــدوق الحذاء )ذا شــو بوكس( عــن أحدث صيحات 
األحذيــة، بينما عــرض شــارع الموضة أحــدث صيحات اإلكسســوار، 

والمالبس، والمنتجات الجلدية المتميزة
مكان اقامة المعرض: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض

 info@dwtc.com :البريد اإللكتروني
https://www.leatherworldme.com/frankfurt/5/ :موقع اإلنترنت

for-visitors/welcome.aspx

 المنتدى الدولي الثاني لالستثمار الزراعي في العاصمة االثيوبية 
اديس ابابا

التاريخ: 5. مارس 2018 - 8. مارس 2018
الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

المدينة / الدولة: اثيوبيا - اديس ابابا
المعروضات: الســتثمار في اثيوبيا وجذب المستثمرين في الصناعات 
التحوليــة الخاصة بالصناعــات التحولية الخاصة بالصناعــات الزراعية 

واالقمشة والنسيجية والجلود والمنتجات الجلدية ذات الصلة.
مكان اقامة المعرض: قاعة ميلينيم في العاصمة االثيوبية اديس ابابا

ethembriy@gmail.com :البريد اإللكتروني
https://isid.unido.org./aifl.htm :موقع اإلنترنت

 12th Cairo Inter معرض القاهرة الدولي الثاني عش��ر للجل��ود 
leather Expo 

التاريخ: 8. مارس 2018 - 10. مارس 2018
الجهة المنظمة: مجلس التصدير للجلود و األحذية و المنتجات الجلدية

المدينة / الدولة: جمهورية مصر العربية
مالحظات: دعوة ممثل عن كل شركة لزيارة المعرض لمدة أربعة أيام 
مدفوعة التكاليف من- تذكرة طيران أقامة في خمسة نجوم-)ترتيبات 
النقل( الشــركات الراغبة المشاركة في المعرض على ملى كافة بيانات 
االســتمارة و ارســلها مع صورة من جواز ســفر ممثل الشركة و صورة 
 arabia@lecegypt.org,:السجل التجاري على البريد اإللكتروني أالتى

riyadh@ecs.gov.eg
المعروضات: مكان اقامة المعرض: طريق النصر/مركز القاهرة الدولي 

للمؤتمرات
 riyadh@ecs.gov.eg :البريد اإللكتروني

Cairo International Fair 51 معرض القاهرة الدولي - الدورة
التاريخ: 14. مارس 2018 - 23. مارس 2018

الجهة المنظمة: وزارة التجارة والصناعة
ش.صالح سالم - مدينة نصر القاهرة

المدينة / الدولة: جمهورية مصر العربية
هاتف: 002024027354

المعروضات: أجهزة الكهربائية واإللكترونية. األدوات المنزلية   سجاد 
وموكيــت. المفروشــات والمراتــب. المجالس الجاهزة. مســتحضرات 
التجميل واإلكسســوارات. المنتجات الجلدية. اثاث المنزلي والمكتبي. 
المــواد الغذائية. وســائل النقــل والســيارات والدراجات. الســيراميك 

واألدوات الصحية. الدهانات. الحرف والصناعات اليدوية
مــكان اقامة المعــرض: أرض المعارض – مدينه نصــر – القاهرة قلب 

العاصمة
com.cairofair@reservation  - eg.gov. اإللكترونــي: :  البريــد 

  –  eeca@marketingif
http://www.cairofair.com :موقع اإلنترنت

الملتق��ى الثاني لري��ادة األعم��ال والمعرض المصاح��ب« التنوع 
االقتصادي: بدع��م اإلبداع واالبتكار وتطوي��ر التقنية وترخيصها 

وريادة األعمال«
التاريخ: 19. مارس 2018 - 21. مارس 2018

الجهــة المنظمة: ميديا الينــز للعالقــات العامة وتســويق الفعاليات 
والمؤتمرات

المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية
مالحظات: لمزيد من المعلومات 00966555678121

المعروضات: قطاع عــام )وزارات وهيئات( وجامعــات )محلية وعالمية( 
والقطاع الخاص )شركات ومنظمات ومصانع( والقطاع المالي

مكان اقامة المعرض: فندق االنتركونتننتال في مدينة الرياض

 الدعوة للمش��اركة في معرض تحت شعار أفريقية فرصة األعمال 
واالستثمار 2018

التاريخ: 22. مارس 2018 - 25. مارس 2018
الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

المدينة / الدولة: اثيوبيا - اديس ابابا
مالحظات: للمشاركة يمكن التواصل مبشرة مع مسئولي المعرض في 

السفارة األثيوبية في الرياض على جوال :0508210696
مكان اقامة المعرض: بفندق شيراتون باديس أبابا



نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع - العدد الرابع والتسعون - فبراير 2018م

)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 واللقاءات المحلية والدولية 

مؤتمر للمشاريع الصغيرة واألسر المنتجة في أغادير بالمملكة المغربية
التاريخ: 9. ابريل 2018 - 12. ابريل 2018

الجهة المنظمة: يعقد المعهد بالتعاون مع وزارة الداخلية المغربية – المديرية العامة للجماعات 
المحلية – مديرية األطر اإلدارية والتقنية

المدينة / الدولة: المغرب
مالحظات: وفــي حالــة الرغبة بالمشــاركة بالحضور: يرجى تعبئة اســتمارة التســجيل وإعادتها 
إلــى المعهــد وذلــك علــى البـريــد االلكـترونــي: audievents@araburban.org أو الفاكس 

96611480666:
المعروضات: الباحثين والمختصين والمتخصصين في الجامعات ومراكز البحوث والمنظمات ذات 
الصلة والمدن والبلديات.. ومراكز التمويل للمشروعات الصغيرة واألجهزة المعنية في القطاعين 

العام والخاص لتقديم خبراتهم وتجاربهم
مكان اقامة المعرض: مدينة اغادير بالمملكة المغربيــة

audievents@araburban.org :البريد اإللكتروني

المعرض الرابع للفواكه والخضار في سألونك. اليونانية
التاريخ: 26. ابريل 2018 - 28. ابريل 2018

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات
المدينة / الدولة: اليونان
مالحظات: المعروضات: 

 https://goo.gl/rdQRmX لمعرفة اكتشف المزيد
مكان اقامة المعرض: بمدينة سالونيك. اليونان

https://goo.gl/rdQRmX :موقع اإلنترنت
الصالون المتوسطي الثاني عشر للفالحة والصناعات  الغذائية

التاريخ: 9. مايو 2018 - 13. مايو 2018
الجهة المنظمة: جمعية معرض صفاقس الدولي

المدينة / الدولة: تونس
المعروضات: المنتجات الفالحية والصناعات الغذائية

مكان اقامة المعرض: بمدينة صفاقس
contact@foire-sfax.com.tn :البريد اإللكتروني

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

الصالون المتوسطي الثاني عشر للفالحة والصناعات الغذائية
التاريخ: 9. مايو 2018 - 13. مايو 2018

الجهة المنظمة: جمعية معرض صفاقس الدولي
المدينة / الدولة: تونس

المعروضات: لمنتجات الفالحية والصناعات الغذائية
مكان اقامة المعرض: بمدينة صفاقس

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

فعاليات ومعارض في اديس ابابا المعرض الدولي السادس للسياحة والسفر 10-14 مايو 
2018م

التاريخ: 10. مايو 2018 - 25. يونيو 2018
الجهة المنظمة: غرفة اديس أبابا

المدينة / الدولة: أديس أبابا، إثيوبيا
مالحظات: ولمزيد من المعلومات االتصال على يمكن التواصل مع مسئولي المعارض التجارية في 

غرفة اديس أبابا على 
هاتف :00251115504647--002511118055

جوال :00521911212179
المعروضات: المعرض الدولي الســادس للسياحة والسفر 10-14 متيو 2018م المعرض الدولي 
الثانــي للتجارة التكنولوجيا 21-25 يونيو 2018م المعرض الدولي الثاني عشــر للغرفة التجارية 
22-28 فب راير2018م المعرض الدولي الحادي عشــر للمعرض التجاري للزراعة والغذاء 14-10 

مايو 2018م
 abrahamgrid@yahoo.com :البريد اإللكتروني

Groovy Events Management معرض المدارس ورعاية الطفل
التاريخ: 12. ديسمبر 2018 - 13. ديسمبر 2018

الجهة المنظمة: شركة جروفي للفعاليات
المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة

المعروضات: التعليــم، التدريب والتوظيف مشــاركين فــي المعرض البنوك، وشــركات التأمين، 
ومراكز األنشطة الصيفية، وبرامج ما بعد اليوم الدراسي، ومقدّمي الخدمات التعليمية، والمعاهد 

التعليمية.
مكان اقامة المعرض: مركز دبي التجاري العالمي

 gfm@dwtc.com :البريد اإللكتروني
 http://schoolsandchildcare.com :موقع اإلنترنت

معرض القوات المس��لحة لدعم التصني��ع المحلي )أفد 2018( 80.000 فرصة اس��تثمارية 
متوقعة أمام رجال األعمال والشركات والمصانع الوطنية

التاريخ: 25. فبراير 2018 - 3. مارس 2018
الجهة المنظمة: شركة الحارثي للمعارض

المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية
مالحظات: 00966556766017 - 00966556297533

المعروضات: معرض أفد )2018( فيشــمل جميع القطاعات العسكرية )وزارة الدفاع, وزارة الحرس 
الوطني, وزارة الداخلية, رئاســة أمن الدولة, رئاســة الحرس الملكي, المؤسسة العامة للصناعات 
العســكرية( وكذلك شــركة ارامكو وســابك والمؤسســة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة 
الســعودية للكهرباء وشــركة معادن, حيث تعرض الجهات المشــاركة حوالــي )80.000( فرصة 
اســتثمارية لتصنيــع المواد وقطــع الغيار التي تحتاجها الجهات المســتفيدة أمــام رجال االعمال 
والشــركات والمؤسسات والمصانع الوطنية, كما يشارك بالمعرض الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية والعديد من الجهات الحكومية والمصانع الوطنية وشركات التوازن االقتصادي والهيئات 
والصناديق االســتثمارية المملوكة للدولة والجامعات والمراكز البحثية ومدينة الملك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية والعديد من الشركات العالمية التي لها عقود مبرمة مع وزارة الدفاع.
مكان اقامة المعرض: مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

support@afed-ksa.com :البريد اإللكتروني
http://afed.com.sa :موقع اإلنترنت



الفرص التجارية
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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.

شــركة الوادي األخضــر من مصر والمتخصصة في إنتــاج الفواكه والخضروات، 
ترغب في التعاون التجاري مع الشركات السعودية, وتصدير منتجاتها

اسم الشركة: الوادي األخضر
الدولة: مصر

العنوان: االسكندرية
http://www.greenvalleyalex.com :موقع اإلنترنت

marketing1@greenvalleyalex.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: 02012276499030

الفاكس: 00201220221201

شركة Esg Bio من تركيا والمتخصصة في تصنيع األسمدة العضوية، ترغب في 
التعاون التجاري مع الشركات السعودية

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre :اسم الشركة
الدولة: تركيا

)Odunpazarı Eskişehir )Türkiye :العنوان
/http://www.eskisehirgubresanayi.com :موقع اإلنترنت

 info@eskisehirgubresanayi.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: 00902222368484
الفاكس: 0090222368484

شاي وقهوة COFFEE, TEA, COCOAمن إندونيسيا
PT. AGRI WANGI INDONESIA :اسم الشركة

الدولة: إندونيسيا
 Jalan Elang No. 88 RT. 05 RW. 04 Desa Sanja, Kawasan :العنــوان

Industri Branta MulyaCiteureup - Bogor 16810, Indonesia
/http://www.agriwangi.com :موقع اإلنترنت

 info@ogriwangi.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: 62+ 21 8790 07 09 - 10
الفاكس: 62+ 8111 790 709 – 10

من اليونان تصدير مواد بناء - حديد، اسمنت، طابوق , انتاج مواد بناء بمختلف 
انوعها

LYKOMITROS STEEL SA :اسم الشركة
الدولة: اليونان

Sesklo, Ano Spartia Volos 385 00 :العنوان
http://www.lykomitros-steel.gr :موقع اإلنترنت

info@lykomitros-steel.gr :البريد اإللكتروني
الهاتف: 00302421096739

الفاكس: 00302421096729

تكنولوجيا المياه والطاقة من المانيا
Global water solutions :اسم الشركة

الدولة: المانيا
rue Henri Tudor L-5366 Munsbach Luxembourg ,5 :العنوان

http://www.globalwatersolutions.com/index. :اإلنترنــت موقــع 
php?page=contact-us

 info@globalwatersolutions.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: 004932226824287

الفاكس: 004909113218648 / 004901718640933

مصدرين مكعبات السكر من تركيا
Gunes Sut Gida Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti :اسم الشركة

Turkeyالدولة: تركيا
Organize Sanayi Bolgesi Sogutlu Sakarya, 54160 :العنوان

الهاتف: 2646814657-90
الفاكس: 2646814690-90

مكائن تعبئه السكر وتعبئه البقوليات في اكياس من تركيا
Armell Packaging Machines :اسم الشركة

الدولة: تركيا
العنوان: KOSB, Izmir )TR(ازمير -تركيا

http://www.armell.com.tr/en/contact.htm :موقع اإلنترنت
info@armell.com.tr :البريد اإللكتروني

الهاتف: 00902328770745
الفاكس: 00902328770725

 livestock feeds مصدرين أعالف الماشــية مــن المملكة العربية الســعودية 
Exporter from Saudi Arabia

اسم الشركة: Taya Agricultural fodder Mill Company مصنع شركة طايات 
الزراعية لألعالف

الدولة: القصيم - المملكة العربية السعودية
 Omer Bin Khattab Road- العنوان: بريــدة طريــق عمــر ابــن الخطــاب

 Buraidah
الهاتف: 163835077-00966

مصدرين لعلب المجوهرات بالستيكية )لدائن( من المملكة العربية السعودية 
Jewelery Boxes & Plastic Products Exporter from Saudi Arabia

اســم الشــركة: المصنع العالمي لعلب المجوهــرات والمنتجات البالســتيكية 
International Factory For Jewel Boxes & Plastic Products

AlQassim - Saudi Arabia - الدولة: القصيم
 AL-HASAT Buraydah - العنوان: بريدة

http://ifp-sa.com :موقع اإلنترنت
 support@ifp-sa.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 3220325-16-00966
الفاكس: 3220074-16-00966

 Saudi مصدريــن المســتلزمات الطبيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية
 Pharmaceutical Industries & Medical Appliances from Saudi

Arabia
اســم الشركة: الشــركة الســعودية للصناعات الدوائية والمســتلزمات الطبية 
 Saudi Pharmaceutical Industries & Medicalالدوائيــة ســبيماكو   –

)Appliances Corporation )SPIMACO
الدولة: المملكة العربية السعودية

A P.O.BOX 20001 Riyadh 11455, K.S.A :العنوان
http://www.spimaco.com.sa :موقع اإلنترنت

general@spimaco.sa :البريد اإللكتروني
الهاتف: 00966-11-2523333

الفاكس: 00966-11-2523300

 السكر األبيض/البني من البرازيل
.Vade Mecum Exp. e Imp. Ltda :اسم الشركة

الدولة: البرازيل
Belo Horizonte, MG, Brazil :العنوان

الهاتف: 00553199592291
الفاكس: 00553133720235

أغذية، استيراد وتصدير من تركيا
NEFIS BULGUR LTD STI, AGRO :اسم الشركة

الدولة: تركيا
Organize San BOlgesi Sehitkamil 27600 Gaziantep :العنوان

http://www.nefisbulgur.com.tr/eng/index.php/ :اإلنترنــت موقــع 
contact

info@nefisbulgur.com.tr :البريد اإللكتروني
الهاتف: 00903423372080

الفاكس: 00903423372089

األرضيات من الخشب من بولندا
MAXIMUM-INTERIOR :اسم الشركة

الدولة: بولندا
Warszawa 628-Nawigatorów 13 04 :العنوان

/http://maximum-interior.com/en/en :موقع اإلنترنت
warsaw@maximum-interior.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0048501028108
الفاكس: 0048502220052

صناعة المطاط ومنتجات مطاطية من سريالنكا
RICHARD PIERIS EXPORTS PLC :اسم الشركة

الدولة: سريالنكا
Raja Mawatha, Ekala 11350 Ja Ela :العنوان

/http://www.arpicorubber.com :موقع اإلنترنت
 rpesales@arpico.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 94114834150+
الفاكس: 94112236914+

األثاث والديكور واإلكسسوار المنزلي من إيطاليا
BESANA MOQUETTE SRL :اسم الشركة

الدولة: إيطاليا
 Garbagnate Monastero Lecco 23846 53/via Europa, 51 :العنــوان

))Italy
http://www.besanamoquette.com/contact- :اإلنترنــت موقــع 

us/?lang=en
 info@besanamoquette.com :البريد اإللكتروني

Tel. +39 031.860113 :الهاتف
Fax. +39.031.860202 :الفاكس

سجاد وموكيت من تركيا
Yasin Kaplan Carpet :اسم الشركة

الدولة: تركيا
Nolu Cadde No.22 Gaziantep / Turkey :العنوان

http://www.kaplancarpet.com/iletisim.html :موقع اإلنترنت
 me1@kaplancarpet.com  info@kaplancarpet.com  :البريد اإللكتروني

الهاتف: 00903423570844
الفاكس: 00903423570844

 Dual-Control Mold مورديــن أجهزة تحكم فــي درجة الحرارة مــن الصيــن
Temperature Controller

Ann Bang Electrical Machinery Co Ltd :اسم الشركة
الدولة: الصين

العنوان: شنغهاي
http://www.yannbang.com :موقع اإلنترنت

 yb@yannbang.com : البريد اإللكتروني
الهاتف: 22710000-4-886

الفاكس: 22711988-4-886

 The Saudi Commercial Services office helping Saudi Companies 
Export & import from China شركة سعودية في مجال تأمين طلبات العمالء 
من الصين مع خدمات الفحص و الشحن و التخليص و التوصيل ألنحاء المملكة

 DWAM INTERNATIONAL اســم الشركة: شــركة دوام الدولية المحدودة
CO.,LTD

الدولة: الصين/ برج السالم العالمي /بالزا يويكسيو حى قوانغشو
366Peace World Plaza - Guangzhou-Huanshi East Rd.362 :العنوان

info@dwam-intl.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: ولمزيــد مــن المعلومــات التواصل هاتف و واتســاب فى الســعودية 

00966554064488( أو في الصين 00862083754959
الفاكس: 00862083754575



)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.

 مجلة الجمارك السعودية
موضوع الكتاب: دورية متخصصة بالشأن الجمركي 

المصدر: مصلحة الجمارك السعودية 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 12/1438 

دليل الحصول على القروض الصناعية
موضوع الكتاب: دليل ارشادي 

المصدر: صندوق التنمية الصناعية السعودي 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1437هـ 

التقرير السنوي الثالث والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي
موضوع الكتاب: التقرير السنوي 1438/1437هـ 

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2016م 

مجلة هيئة حقوق االنسان 
 موضوع الكتاب: ثقافة قانون انسان 

المصدر: الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمملكة العربية السعودية 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1439هـ 

مجلة األحساء
موضوع الكتاب: ذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة 

المصدر: غرفة تبوك 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1438هـ 

جديد مكتبة مركز المعلومات
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تجارة تبوك
موضوع الكتاب: نشرة دورية 

المصدر: غرفة تبوك 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1438هـ 

مجلة االرض
 موضوع الكتاب: مجال العمل البيئي بالشروط والمواصفات العلمية 

المصدر: الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1438هـ 

نشرة ربع سنوية )الزكاة والدخل(
 موضوع الكتاب: نظام ضريبة القيمة المضافة 

المصدر: الهيئة العامة الزكاة والدخل 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1438هـ 

Entrepreneurs KSA رواد األعمال
 موضوع الكتاب: ملحق الفرشاية 

المصدر: الجوهرة بنت تركي العطشان 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 2017 

قائمة رجال أعمال من بنغالديش سيزورون معرض فوديكس السعودية 2017 
 موضوع الكتاب: قائمة رجال أعمال والمسئولين لشركات 

المصدر: سفارة بنغالديش 
الدولة: بنغالديش 
سنة النشر: 2017 


