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المناقصـــات والمزايدات 
الحكومية

المحاضرات والندوات 
والبرامج والقاءات

ش��ركة سعودية في مجال تأمين طلبات العمالء من الصين مع خدمات الفحص 
 The Saudi Commercial والش��حن  و التخليص و التوصيل ألنحاء المملك��ة
 Services office helping Saudi Companies Export & Import from

  .China
 DWAM INTERNATIONAL اس��م الش��ركة: ش��ركة دوام الدولي��ة المح��دودة

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: ولمزي��د  م��ن المعلوم��ات التواص��ل هات��ف و واتس��اب ف��ى الس��عودية 
00966554064488( أو في الصين 00862083754959 

الفاكس: 00862083754575 

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/contact :موقع اإلنترنت
  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 
 aja 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 )Italy 23846 53/via Europa, 51 :العنوان

 http://www.besanamoquette.com/contact-us/?lang=en
 info@besanamoquette.com :البريد اإللكتروني

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 موردي��ن أجهزة تحك��م في درجة الح��رارة من الصي��ن
 Temperature Controller

 Yann Bang Electrical Machinery Co.,Ltd :اسم الشركة
الدولة: الصين 

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

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

الفاكس: 22711988-4-886 

عسل الزهور من إسبانيا
 MAES HONEY :اسم الشركة

الدولة: إسبانيا 
 Carretera CL-512, Km 8.2, 37187 :العنوان

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

الهاتف: 0034923341214 
الفاكس: 0034923341089 

مالبس أطفال ورضع من هولندا
 DUTJES.NL :اسم الشركة

الدولة: هولندا 
 Adriaan Mulderweg 4 -10 5657 EM Eindhoven :العنوان

 www.dutjes.nl :موقع اإلنترنت
مالبس لألطفال من روسيا البيضاء 

 PRIVAT ENTERPRISE BEBIKA PLUS :اسم الشركة
الدولة: روسيا البيضاء 

 Tatarskaja 1 Minsk 220075 :العنوان
موقع اإلنترنت: الهاتف: 

 00375172048722
مالبس لألطفال والمراهقين من اليونان

 FRAGOS S.A :اسم الشركة
الدولة: اليونان 

 423B Vouliagmenis Ave., 16346, Helioupolis , Athens :العنوان
 /http://www.fragos-sa.com/en :موقع اإلنترنت

 info@fragos-sa.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: 00302109971000 

الفاكس: 00302109971099 



المناقصات الحكومية

مش��روع ترحيل خدمات المياه المتعارضة م��ع طريق محول عنيزة 
الداخلي

جهة المناقصة: المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم 
قيمة النسخة: 500 يال

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/21ه� 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/4/22ه� 

صيانة ونظافة المجموعة التاسعة لعدد )60( مسجد وجامع بمدينة 
بريدة

جهة المناقصة: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: فرع القصيم 
قيمة النسخة: 2000 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/22ه� 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/4/22ه�23 

صيانة ونظافة عدد )95( مسجد وجامع بمحافظة البكيرية بمنطقة 
القصيم

جهة المناقصة: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: فرع القصيم 
قيمة النسخة: 2000 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/22ه� 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/4/23ه� 

إنشاء مسجد الشهيد بمحافظة األسياح بمنطقة القصيم
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: فرع القصيم 

قيمة النسخة: 1500 
آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/22ه� 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/4/23ه� 

هدم وإعادة بناء مسجد عثمان بن عفان بمحافظة البدائع بمنطقة 
القصيم

جهة المناقصة: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: فرع القصيم 
قيمة النسخة: 1500 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/22ه� 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/4/23ه� 

هدم وإعادة بناء مس��جد التمام بمحافظ��ة رياض الخبراء بمنطقة 
القصيم

جهة المناقصة: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: فرع القصيم 
قيمة النسخة: 1500 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/22ه� 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/4/23ه� 

ه��دم وإعادة بناء مس��جد أنس ب��ن مالك بمحافظة عي��ون الجواء 
بمنطقة القصيم

جهة المناقصة: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: فرع القصيم 
قيمة النسخة: 1500 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/22ه� 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/4/23ه� 

هدم وإعادة بناء مس��جد مش��اش مهيضة بمحافظة عقلة الصقور 
بمنطقة القصيم

جهة المناقصة: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: فرع القصيم 
قيمة النسخة: 1500 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/22ه� 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/4/23ه� 
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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.

هدم وإعادة بناء جامع الجبر بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: فرع القصيم 

قيمة النسخة: 1500 
آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/22ه� 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/4/23ه� 
هدم وإعادة بناء مسجد المسفر بمحافظة دخنة بمنطقة القصيم

جهة المناقصة: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: فرع القصيم 
قيمة النسخة: 1500 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/22ه� 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/4/22ه� 

صيانة ونظافة المجموعة األولى الدفعة الثانية لعدد )100( مسجد 
وجامع بمدينة بريدة

جهة المناقصة: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: فرع القصيم 
قيمة النسخة: 2000 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/22ه� 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/4/23ه� 

عملي��ة ت���أمين مواد كهربائية لعام -1439 1440 ه�
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 1000 
آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/11ه� 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/5/12ه� 
مشروع نظافة نطاق بلدية الديرة بمدينة بريدة

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 30000 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/11ه� 
موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/5/12ه� 

monaksat@qassim.gov.sa :التواصل عبر البريد االلكتروني

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

قيمة النسخة: 1500 
آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/13ه� 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/5/14ه� 
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 )هجري(: 1439/5/13ه� 

موعد فتح المظاريف )هجري(: 1439/5/14ه� 
monaksat@qassim.gov.sa :التواصل عبر البريد االلكتروني

 
مكافح��ة الحش��رات والق��وارض واآلف��ات الضارة بالصح��ة العامة 
والحيوان��ات الضالة واآلفات الضارة بالزراعة بس��كن أمير المنطقة 

ومباني الضيافة ببريدة
جهة المزايدة: إمارة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 1439/2 
قيمة النسخة: 1000 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/13ه� 
موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/4/14ه� 

صيانة ونظافة مباني المحافظات ومباني المراكز الحكومية وكراج 
اإلمارة التابعة إلمارة منطقة القصيم

جهة المزايدة: إمارة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 1439/3 

قيمة النسخة: 1000 
آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/13ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/4/13ه� 

طرح مش��روع تجهيزات أجهزة السالمة المرورية وتعديل وتحسين 
التقاطعات الس��طحية والمناطق الخطرة على شبكة الطرق التابعة 
لف��روع وزارة النقل بمناط��ق )الرياض-القصيم-المدينة المنورة- 

حائل(
جهة المزايدة: اإلدارة العامة للمناقصات والعقود وزارة النقل 

رقم المزايدة: 104 
قيمة النسخة: 50000 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/21ه� 
موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/4/21ه� 

تأمين مس��تلزمات طبي��ة لمركز األمي��ر فيصل بن بن��در لألورام 
بالقصيم

جهة المزايدة: صحة القصيم وزارة الصحة 
رقم المزايدة: 390631030005 

قيمة النسخة: 3000 
آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/4ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/4ه� 
معلومات حول المزايدة: صحة القصيم - إدارة المشتريات والمناقصات - 
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم هاتف: 0163248467

تأمين احتياج المنطقة من المطبوعات اإلدارية وملف الرعاية
جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم 

رقم المزايدة: 390631020001 
قيمة النسخة: 2000 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/8ه� 
موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/8ه� 

المش��تريات  إدارة   - القصي��م  المزايدة: صح��ة  ح��ول  معلوم��ات 
 والمناقص��ات - المديرية العامة للش��ؤون الصحي��ة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

تأمي��ن أدوية طبية تخصصية لمركز األمير فيصل بن بندر لألورام 
بالقصيم 

جهة المزايدة: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم 
رقم المزايدة: 390631030006 

قيمة النسخة: 3000 
آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/6ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/6ه� 
المش��تريات  إدارة   - القصي��م  المزايدة: صح��ة  ح��ول  معلوم��ات 
 والمناقص��ات - المديرية العامة للش��ؤون الصحي��ة بمنطقة القصيم

هاتف: 0163248467

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

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

قيمة النسخة: يال3000 
آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/11ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/11ه� 



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.

المش��تريات  إدارة   - القصي��م  المزايدة: صح��ة  ح��ول  معلوم��ات 
 والمناقص��ات - المديرية العامة للش��ؤون الصحي��ة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

األمي��ر  لمرك��ز  طبي��ة  أجه��زة  وتركي��ب  توري��د 
بالقصي��م القل��ب  وجراح��ة  لط��ب  س��لطان 

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

قيمة النسخة: 4000 
آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/20ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/20ه� 
المش��تريات  إدارة   - القصي��م  المزايدة: صح��ة  معلوم��ات 
 والمناقص��ات - المديرية العامة للش��ؤون الصحي��ة بمنطقة القصيم

هاتف: 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 )هجري(: 1439/5/12ه� 
موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/12ه� 

المش��تريات  إدارة   - القصي��م  المزايدة: صح��ة  ح��ول  معلوم��ات 
 والمناقص��ات - المديرية العامة للش��ؤون الصحي��ة 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 )هجري(: 1439/5/14ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/14ه� 
معلومات حول المزايدة: صحة القصيم - إدارة المشتريات والمناقصات 
- المديري��ة العام��ة للش��ؤون الصحية بمنطق��ة القصي��م  - هاتف: 

0163248467

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 )هجري(: 1439/5/25ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/25ه� 
المش��تريات  إدارة   - القصي��م  المزايدة: صح��ة  ح��ول  معلوم��ات 
 والمناقص��ات - المديرية العامة للش��ؤون الصحي��ة 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 )هجري(: 1439/5/27ه� 
موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/27ه� 

المش��تريات  إدارة   - القصي��م  المزايدة: صح��ة  ح��ول  معلوم��ات 
 والمناقص��ات - المديرية العامة للش��ؤون الصحي��ة 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 )هجري(: 1439/6/3ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/6/3ه� 
المش��تريات  إدارة   - القصي��م  المزايدة: صح��ة  ح��ول  معلوم��ات 
 والمناقص��ات - المديرية العامة للش��ؤون الصحي��ة 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 )هجري(: 1439/6/4ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/6/4ه� 
المش��تريات  إدارة   - القصي��م  المزايدة: صح��ة  ح��ول  معلوم��ات 
 والمناقص��ات - المديرية العامة للش��ؤون الصحي��ة بمنطقة القصيم

رقم الهاتف: 0163248467

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

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

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/20ه� 
موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/21ه� 

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

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

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/20ه� 
موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/21ه� 

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

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

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/20ه� 
موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/21ه� 

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

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

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/5/20ه� 
موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/21ه� 

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 )هجري(: 1439/5/20ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/5/21ه� 

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 )هجري(: 1439/6/13ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/6/13ه� 

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 )هجري(: 1439/6/11ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/6/11ه� 

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

التابعة لها
جهة المزايدة: صحة القصيم وزارة الصحة 

رقم المزايدة: 90631020004 
قيمة النسخة: 3000 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/6/12ه� 
موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/6/12ه� 

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 )هجري(: 1439/6/2ه� 

موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/6/2ه� 

طرح مش��روع تجهيزات أجهزة السالمة المرورية وتعديل وتحسين 
التقاطعات الس��طحية والمناطق الخطرة على شبكة الطرق التابعة 
لف��روع وزارة النقل بمناط��ق )الرياض-القصيم-المدينة المنورة- 

حائل(
جهة المزايدة: اإلدارة العامة للمناقصات والعقود وزارة النقل 

رقم المزايدة: 104 
قيمة النسخة: 50000 

آخر موعد لتقديم العطاءات )هجري(: 1439/4/21ه� 
موعد فتح العطاءات )هجري(: 1439/4/21ه� 
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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.

المعارض والمؤتمرات والمنتديات واللقاآت المحلية والدولية 

المؤتمر السعودي العالمي 28 للجمعية السعودية لطب االسنان
)Saudi International Dental Conference2018 )SIDC2018

التاريخ: 9. يناير 2018 - 11. يناير 2018 
الجهة المنظمة: الجمعية السعودية لطب االسنان 

المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية 
 Tel: 011 4677743 / 4677763 0114677743 مالحظات: هاتف

مكان اقامة المعرض: قاع��ة المؤتمرات/مركز الرياض الدول��ي للمؤتمرات والمعارض. 
 info@sds.org.sa :البريد اإللكتروني

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

المعرض الدولي لإلعالم الرقمي واتصاالت األقمار الصناعية – كباسات
The International Digital Media and Satellite Communications 

Exhibition )CABSAT(
التاريخ: 14. يناير 2018 - 16. يناير 2018 
الجهة المنظمة: مركز دبي التجاري العالمي 
المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة 

مالحظات: المعرض الدولي لإلعالم الرقمي واتصاالت األقمار الصناعية – كباسات )تجاري 
فقط( 

المعروضات: )الب��ث واالتصاالت( منص��ة لصناعات البث الرقمي واألقم��ار الصناعية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وهو أكبر حدث تقني من نوعه يجمع 
بين مبتكري المحتوى الرقمي، ومطوّري البرمجيات، وشركات التقنية، والعالمات التجارية 

الترفيهية، وعشّاق التقنية. 
مكان اقامة المعرض: مركز دبي التجاري العالمي 

 info@dwtc.com :البريد اإللكتروني

 Polyclose المعرض الدولي المنتجات للمنزل والبستان فى بلجيكا
التاريخ: 17. يناير 2018 - 19. يناير 2018 

 Beursorganisatie LIMACO N.V. | Maaltebruggestraat 300 | :الجهة المنظمة
 )B-9000 Gent )België

المدينة / الدولة: بلجيكا / بروكسل 
 Limaco N.V ،المعروضات: مكان اقامة المعرض: مركز المعارض

 info@polyclose.be :البريد اإللكتروني
 http://www.polyclose.be/en :موقع اإلنترنت

Indus food 2018 معرض األغذية الدولي
التاريخ: 18. يناير 2018 - 19. يناير 2018 

الجهة المنظمة: وزارة التجارة والصناعة الهندية 
المدينة / الدولة: الهند 

المعروضات: قطاع األغذية والمشروبات 
مكان اقامة المعرض: منطقة نويدا القريبة من العاصمة 

INTERSEC ،2018 )المعرض والمؤتمر التجاري لألمن والسالمة – )إن ترسيك
التاريخ: 21. يناير 2018 - 23. يناير 2018 

 Messe Frankfurt Middle East :الجهة المنظمة
المدينة / الدولة: االمارات العربية المتحدة 

المعروضات: )األمن والسالمة والدفاع( مجال األمن والسالمة في منطقة الشرق األوسط 
وش��مال أفريقيا ) المعرض والمؤتم��رات المصاحبة له في ع��ام 2018 أحدث التطورات 
والمفاهيم المس��تقبلية لتصميمات الس��المة في المباني، والمنازل الذكية، كما سيضم 

قسم للتقدم الوظيفي والمهني، ومنطقة عرض أكبر ألحدث التقنيات. 
مكان اقامة المعرض: أرينا المركز التجاري، القاعة 1 

 andreas.rex@uae.messefrankfurt.com :البريد اإللكتروني

Hungarian Garden Budapest معرض الدولي للحدائق في المجر- بودابست
التاريخ: 24. يناير 2018 - 27. يناير 2018 
 Hung Expo C. Co. Ltd :الجهة المنظمة

المدينة / الدولة: المجر 
المعروضات: للمنتج��ات الزراعي��ة المختلفة مث��ل ال��ورود والنبات��ات واألدوات الزراعية 
واألصيص وأثاث الحدائق واآلالت ومعدات اإلضاءة وكل المنتجات والخدمات الزراعية، أما 
القاعة رقم )2( ومن خالل المش��اركين من القطاعين العام والخاص، فسيتم تخصيصها 
لعرض الحدائق المتطورة والعروض المبتكرة في مجال تنسيق الحدائق وأعمال التشجير 

والتصميم. 
 HUNGEXPO Budapest Fair Center :مكان اقامة المعرض

 hungexpo@hungexpo.hu :البريد اإللكتروني
 http://kertkiallitas.hu/en :موقع اإلنترنت

المعرض والمؤتمر الدولي )حالل( في ماليزيا
9th Penang International Halal Expo & Conference )PIHEC( 2018 

التاريخ: 26. يناير 2018 - 28. يناير 2018 
 .PIHH Development Sdn. Bhd :الجهة المنظمة

المدينة / الدولة: ماليزيا 
)الح��الل(  والمش��روبات  الغذائي��ة  المعروضات: المنتج��ات 
الدولي��ة  الش��ركات  م��ع   B2B لق��اءات  أقام��ه  و  والفعالي��ات 

مكان اقامة المعرض: Setia SPICE - Pinang بيانع )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: االمارات العربية المتحدة 

المعروضات: الرعاية الصحية، والطبية والعلمي��ة- عرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 
لتس��ليط الضوء على تقنية الرعاية الصحية الش��خصية، التي تُع��دّ إحدى الموضوعات 
المهمة المتوقع أن تجذب اهتمامًا عالميًا. وسوف يمّكن المعرض مصنعي أجهزة الرعاية 
الش��خصية، ومقدمي الخدمة من عرض تقنيات، ومنتجات، وخدمات جديدة ومثيرة أمام 
اآلالف من متخذي القرار اإلقليميين والدوليين. فكن مستعدًا لالبتكارات المستقبلية في 



المعارض والمؤتمرات والمنتديات واللقاآت المحلية والدولية 
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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.

الس��اعات الذكية، ومراقبي اللياقة، والطب الهاتفي، وتقنيات إدارة المرض، والتطبيقات، 
وغيرها. 

مكان اقامة المعرض: مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، اإلمارات العربية المتحدة 
 arabhealth@informa.com :البريد اإللكتروني

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

دعوة الشركات السعودية للمشاركة المعرض التجاري الدولي السادس عشر لمعدات 
الكهرباء والمعرض التجاري الدولي السادس العشرون لمعدات اإلضاءة

التاريخ: 31. يناير 2018 - 2. فبراير 2018 
الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 

المدينة / الدولة: بوليفيا 
مالحظات: الس��يد / س��وزانا كوه��ل )مدي��ر التروي��ج( الهات��ف: 0048226497669 

و0048226497669 
المعروضات: مزيد من التفاصيل بش��أن مشاركتك في المعارض يرجى االتصال مباشرة: 
السيد / سوزانا كوهل )مدير الترويج( الهاتف: 0048226497669و0048226497669 
البريد اإللكتروني : ZUZANNA.KUHL@AGENCJASOMA.PL الموقع اإللكتروني 

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

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

الدورة االستثنائية للمعرض التجاري للدول األعضاء فى منظمة التعاون االسالمى فى 
دولة الكويت بالتزامن مع معرض الكويت الدولي

التاريخ: 6. فبراير 2018 - 10. فبراير 2018 
الجه��ة المنظمة: بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع ش��ركة مع��رض الكويت الدولي    

المدينة / الدولة: الكويت 
مالحظات: ستقام الدورة االستثنائية للمعرض التجاري للدول االعضاء في منظمة التعاون 
االس��المي في دولة الكويت بالتزامن مع معرض الكوي��ت الدولي يمكنكم زيارة الموقع 

 www.itf-kw.com :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 االس��المي / شركة للمعارض في دولة 

الكويت 
المدينة / الدولة: الكويت 

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

الدعوة للمشاركة 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 

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

الدول��ي  المع��رض  اباب��ا  ادي��س  ف��ي  ومع��ارض  فعالي��ات 
2018م  ماي��و   14-10 والس��فر  للس��ياحة  الس��ادس 

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 مس��ئولي المعارض 
التجارية في غرف��ة اديس أبابا على هات��ف :00251115504647--002511118055

جوال :00521911212179 
المعروضات: المعرض الدولي السادس للسياحة والسفر 10-14 متيو 2018م المعرض 
الدول��ي الثاني للتجارة التكنولوجيا 21-25 يونيو 2018م المعرض الدولي الثاني عش��ر 
للغرفة التجارية 22-28 فبراير2018 م المعرض الدولي الحادي عش��ر للمعرض التجاري 

للزراعة والغذاء 10-14 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: التعلي��م، التدري��ب والتوظيف  مش��اركين في المعرض البنوك، وش��ركات 
التأمين، ومراكز األنش��طة الصيفية، وبرامج ما بعد اليوم الدراس��ي، ومقدّمي الخدمات 

التعليمية، والمعاهد التعليمية. 
مكان اقامة المعرض: مركز دبي التجاري العالمي 

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

 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: 1437ه� 

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

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: 1439ه� 

مجلة األحساء
موضوع الكتاب: ذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة 

المصدر: غرفة تبوك 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1438ه� 

جديد مكتبة مركز المعلومات

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

تجارة تبوك
موضوع الكتاب: نشرة دورية 

المصدر: غرفة تبوك 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1438ه� 

مجلة االرض
 موضوع الكتاب: مجال العمل البيئي بالشروط والمواصفات العلمية 

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

سنة النشر: 1438ه� 

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

المصدر: الهيئة العامة الزكاة والدخل 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1438ه� 

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 


