
تأهيل المخططات السكنية 
جهة المناقصة: بلدية البصر 

قيمة النسخة: 3000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/5هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/9/6هـ 
توري��د حاويات بالس��تيك خاصة بالنفاي��ات و حاويات 

بالستيك خاصة ببقايا األطعمة 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/8/28هـ 

نقل مخلفات من أرض حديقة شمال مدينة الملك 
عبداهلل الرياضية ببريدة 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/27هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/8/28هـ 

تأمين أثاث طبى المستشفى الملك سعود بعنيزة 
جهة المناقصة: صحة القصيم 

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/1هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/9/1هـ 

تأمين بالط متداخل ) انتر لوك( 
جهة المناقصة: بلدية البصر 

رقم المزايدة: 7 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/7هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/9/8هـ 

تأمين فوانيس انارة تركيب على أعمدة 

جهة المناقصة: بلدية البصر 
رقم المزايدة: 5 

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/7هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/9/8هـ 

تأمين أعمدة انارة ارتفاع 12م 

جهة المناقصة: بلدية البصر 
رقم المزايدة: 4

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/5هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/9/6هـ 

جديد مكتبة مركز المعلومات

التقرير السنوي للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة
غرفة المدينة دار النشر
2012مسنة النشر
التقرير السنوى2012 موضوع الكتاب

المنظمة العربية للتنمية االدارية
المنظمة العربية للتنمية االدارية دار النشر
1434هـ سنة النشر
التقرير السنوي لعام2012 موضوع الكتاب

مفتاح الوظيفة 
غرفة الشرقية دار النشر
2013م سنة النشر
دليل الطالب للوظيفة بما يترتب عليه ادوار يقوم بها موضوع الكتاب

تجارة عنيزة
غرفة عنيزة دار النشر
1434 هـسنة النشر
مجلة دورية اقتصادية  موضوع الكتاب

بيانات 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم دار النشر
1434هـ  سنة النشر
مجلة دورية تصدر عن الجمعية الخيرية موضوع الكتاب

لتحفيظ القران الكريم فى بريدة 

مالمح االقتصاد الصناعــي في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية

 منظمة الخليج لالستشارات الصناعيةدار النشر
2013مسنة النشر
 التطورات االقتصادية و االجتماعيةموضوع الكتاب

 ARAB BANKING & FINANCE 2012-2013
PREMEDIA international دار النشر
2012مسنة النشر
 ARAB BANKING & FINANCE DIRECTORYموضوع الكتاب

التقرير السنوي مؤسسة النقد العربي السعودي )الثامن و األربعون (  
مؤسسة النقد العربي السعودي دار النشر
2012مسنة النشر
أحدث التطورات االقتصادية موضوع الكتاب

 Import Statistic احصاءات الواردات
مصلحة اإلحصاءات العامة دار النشر
2012مسنة النشر
التجارة الخارجية موضوع الكتاب

 Labor Force Survey مسح القوى العاملة
مصلحة اإلحصاءات العامة دار النشر
2012مسنة النشر
نتائج مسح القوى العاملة موضوع الكتاب

برنامج الصادرات السعودية 
الصندوق السعودية للتنمية دار النشر
2012مسنة النشر
دليل تسهيالت تمويل الصادرات موضوع الكتاب

)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.

المناقصات والمزايدات الحكومية

تأمي��ن أدوية طبية لمرك��ز األمير فيصل بن بندر 
لألورام ببريدة 

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/2هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/9/2هـ 

تأمي��ن أدوية و مس��تلزمات طبية لمرك��ز األمير 
سلطان لطب و جراحة القلب بالقصيم 

 جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/7هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/9/8هـ 

صيان��ة و نظافة مبنى المحكم��ة االدارية ببريدة 
لمدة ثالثة السنوات ) ديوان المظالم ( 

جهة المناقصة: ديوان المظالم 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/5هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/9/6هـ 

تأجي��ل موع��د منافس��ة انش��اء س��كن العاملين 
بمستشفى بريدة المركزي 

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/5هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/9/6هـ 

تأجيل موعد منافسة انشاء و تجهيز و تأثيث سكن 
العاملين في مستشفى الصحة النفسية ببريدة 

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 4000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/6هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/9/6هـ 

أنش��اء غرف للنفايات و التعقيم بالمراكز الصحية 
الخمسة بمنطقة القصيم 

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/17هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/10/18هـ 

صناعة كيك وجاتوهات من بيالروس 

Slodych Confectionary Plant االسم

بيال روس الدولة

Minsk, st. Radialnaya, 54 ,220046 العنوان

 00375172306207هاتف

 00375172306207فاكس

e-mail info@slodych.by

http://www.slodych.byالموقع

فحم من إسبانيا 

Al-Aqabah االسم

اسبانيا العنوان

 00442082390093هاتف

e-mail ashtaq.arain@al-aqabah.com

http://www.al-aqabah.comالموقع

محطات تحلية مياه واستخراج مياه من آبار  

MESCO االسم

بيروت - لبنان العنوان

 009611896733هاتف

e-mail mesco.group1@yahoo.com

تصدير لحوم البقر من بولندا 

Exporting Polish Beef االسم

بولندا  - Mokobody Sp.z.o.oالعنوان

0049115256448الهاتف

 0078211556448الفاكس

e-mailinfo@zmmokobody.pl - info@info@uboj.pl 

معكرونة وشعيرية من بيونس ائرس 

Bramac االسم

ا ألرجنتين - Buenos Aires. Argentinaالعنوان

00664440791154الهاتف

 0066460091154الفاكس

http://www.bramac.com.arالموقع

e-mailinfo@bramac.com.ar 

صناعة حديد تسليح وشباك حديد, صناعة سحب وصهر االمنيوم 

J.F Metal Group االسم

البرتغال  - Silveiros Barcelos J.F.Metal Portugal 4775-224 العنوان

 00351252963636الهاتف

 00351252963566الفاكس

e-mailjeral@jfmetal.pt 

http://www.jfmetal.ptالموقع

تجارة انابيب ومواسير حديدية عادية ومجلفنه ومعلقة مع صفائح 
حدي��د مصقولة وس��ادة , تج��ارة انابيب وصمام��ات الكترونية  

 Interpipeاالسم

أوكرانيا الدولة

الفرص التجارية االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق - العدد السادس واألربعون - يوليو 2013 م

المناقصات الحكومية

المناقصات الحكومية 

Tubular Sales Department for Europe and the CISالعنوان

0097148857411  الهاتف

0097148857412 الفاكس

e-mail Sales.me@interpipe.biz

http://www.interpipe.bizالموقع

إنشاءات صناعية، مقاولون  

 Prefabrik Yapı A.Sاالسم

تركيا الدولة

Güzelyalı Mh. İstasyon Cd. Egemen Sk. No:11 34903 العنوان
 Pendik / İstanbul / Türkiye

 00902163921289الهاتف

 00902163937184الفاكس

e-mail info@prefabrikyapi.com

http://en.prefabrikyapi.com/Contactالموقع

أبواب صناعية وأبواب األمان من رومانيا  

MCA Romania االسم

رومانيا  - Sos Giurgiului, nr 33A, Jilava, jud Ilfov العنوان

office@mcagrup.ro الموقع

http://www.mcagrup.roالموقع

إنذارات الكشف عن الحريق، تجهيزات ونظم 

European safety Maintenance scrl fs االسم

بلجيكا  -  Rue Guillaume d’Orange, 67  الدولة

 Vysoké Mýto Rokycanova 114/IV 01 566العنوان

003243301280  الهاتف

003243301280  الفاكس

e-mail esm@esm-solutions.be

http://www.esm-solutions.be/esm/frالموقع

يرغب شراء البالستيك من المملكة

SHANGH RUYUING االسم

الصين الدولة

00862151352680  الهاتف

00862151352681 الفاكس

e-mail rbccl@ymail.com

فرصة تجارية لمنتجي التمور ) مصدرين( 

GUANGZHOU LUSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD االسم

الصين - Yanmin Guanالعنوان

005615915849273 الهاتف

مواشى ، استيراد وتصدير من أسبانيا 

GANADOS AL-ANDALUS االسم

أسبانيا الدولة

 Calle Santa Bárbara, 27 14400 POZOBLANCOالعنوان
(Córdoba( 

00690953893الهاتف

00690953893 الفاكس

e-mail galeriasis@yahoo.es

تركيب بلدوزرات 
جهة المناقصة: بلدية البصر 

رقم المزايدة: 9
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/7هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/9/8هـ 

تأمين بلدوزرات ملونة 
جهة المناقصة: بلدية البصر 

رقم المزايدة: 6
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/5هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/9/6هـ 

 
انارة بالبصر والقرى التابعة لها 

جهة المناقصة: بلدية البصر
رقم المزايدة: 2

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/7هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/9/8هـ 
تدعيم قنوات تصريف السيول ببريدة 

جهة المناقصة: أمانة القصيم 
قيمة النسخة: 12000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/8هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/9/9هـ 

توري��د و تركي��ب س��ياج حديدي لمنت��زه اليتيمة 
بمدينة بريدة 

جهة المناقصة: أمانة القصيم 
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/8هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/9/9هـ 

صيانة و نظافة المقابر و مغاسل الموتى ببريدة 
جهة المناقصة: أمانة القصيم 

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/9/8هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/9/9هـ 



نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق
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ـــــجـــــاريـــــة  ـــــت ال

واالستثمارية

ـــتـــصـــفـــيـــات  ال
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تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

3 أيامالتخطيط االستراتيجي

غرفة 
القصيم

21/09/2013م

28/09/2013م3 أيامصناعة القائد االداري المبدع وانماط القيادة وكيفية التعامل معها .

19/10/2013م5 أيامدورة اعمال السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب

26/10/2013م3 أيامإدارة الوقت بين االنجاز والمتابعة

16/11/2013م3 أياماإلبداع االداري ومهارات القيادة 

23/11/2013م 4 أيام إعداد التقارير والمراسالت الحكومية 

التصفيات والتخفيضات

عزيزي المشترك

غرفة القصيم في خدمتكم
 
ً
 الى الساعة 9:00 مساء

ً
من الساعة 5:00 صباحا

خالل أيام العمل الرسمي بالغرفة.

الدورات 
التدريبية

لإعالناتكم ورعايتكم للن�شرة التجارية 
الغرفة التجارية ال�شناعية

مبنطقة الق�شيم - اإدارة الت�شويق 
هاتف : 3814000 06 - حتويلة 888

فاك�س : 3812231 06
aaj@qcc.org.sa

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية
اسم المعرض 

Exhibition - Trade Fair - Conference
التصنيف

Trade Show Classifications
تاريخ المعرض

Date of Event
مكان إقامة المعرض / البلد

Country / Place of Events
المنظمون

Organizer

قائمة برامج المعارض التجارية التي ستقام على ارض 
ليبيا - طرابلس 1 يناير - 7 ديسمبر 2013معارض تجاريةمعارض طرابلس الدولي للعام 2013 في ليبيا 

هيئة العامة للمعارض في ليبيا
info@libyafairs.com

http://www.libyafairs.com

قائمة المعارض لعام 2013 التي ستعقد بالجمهورية 
28 يناير - معارض تجاريةالقيرغيزية 

الجمهورية القيرغيزية 31 ديسمبر 2013
 Fair organizer

مالحظات: بواسطة سفارة الجمهورية القيرغيزية في المملكة العربية 
السعودية

تونس - صفاقس18 يونيو - 2 يوليو 2013استثمارمعرض صفاقس الدولي بمدينة صفاقس
 Fair organizer

commercial2@faire-sfax.com
http://www.foiredesfax.com

الهداء - الطائف 29 يونيو - 8 يوليو 2013الملتقى اإلداري و القيادي الملتقى اإلداري و القيادي الصيفي الثاني عشر 
المملكة العربية السعودية

الشركة العربية للمؤتمرات المحدودة
info@almutlaka.com

http://www.almutlak.com

معرض نين غشيا الدولي لالستثمار والتجارة
 Satiates Expo 2013 جمهورية الصين الشعبية 30 يونيو 2013استثمار

 Fair organizer
tangjie@ccpit.org

http://www.casetf.org

اآلالت و المعدات الثقيلة و المكائن المســتخدمة في معرض الهند للمكينات والمعدات
نيو دلهي - الهند 4 - 7 يوليو 2013العديد من المجاالت الصناعية 

 Fair organizer
info@engimach.com

http://www.imtos.com

مركز بنجاب أندو الدولي 18 - 20 يوليو 2013اثاث وديكور معرض بنغالديش لألثاث والديكور
للمؤتمرات، دكا، بنجالديش

 Fair organizer
info@bfidexpo.com

http://www.bifdexpo.com

الكويت 21 - 27 يوليو 2013حج وعمرةمعرض الحج والعمرة
مركز المعارض في الكويت 

info@kif.net
http://www.kif.net

معرض رمضان والعيد
أكبر تشكيلة لتجهيز العرائس ومستلزمات 

والعطورات واإلكسسوارات والعاب ومسابقات 
وهدايا لألطفال 

29 يوليو 
الكويت  27 اغسطس 2013

معرض الكويت الدولي
info@kif.net

http://www.kif.net

مؤتمر التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس 
التعاون الخليجي

التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس 
سلطنة عمان - صاللة18 - 20 اغسطس 2013التعاون الخليجي

 Fair organizer
 training@gcccac.org

http://www.salalah.gcac.biz

Fair organizer كينيا - نيروبى28 - 30 اغسطس 2013التصدير و االستيرادالمعرض األفريقي السادس للتصدير و االستيراد
 info@exhibitionevents.com

جمهورية الصين الشعبية 2 - 7 ديسمبر 2013استثمارالمعرض الصيني األورو آسيوي في دورة الثالثة 
شينجيانج الصين

 Fair organizer
caeexpo@vip.163.com
http://www.caeexpo.org

جمهورية الصين الشعبية 8 - 11 ديسمبر 2013التجارة واالستثمار المعرض الدولي الصيني لالستثمار
بكين - مدينة شيئا

 Fair organizer
cifit@chinafair.org.cn

http://www.chinafair.org.cn

معرض جنوب شرق أسيا لألثاث والديكور 
)تصدير واستيراد(

المعرض الدولي لألثاث والمفروشات وإكسسوار 
آتها والديكور والكماليات المنزلية صناعة األثاث 

وأنواعه في بلدان جنوب شرقي آسيا 
COMPLETE POINTماليزيا - كوااللمبور13 - 16 ديسمبر 2013

http://www.migratemalaysia.com

الس انجلس - كاليفورنيا - 16 - 18 ديسمبر 2013فرص العملالمنتدى السعودي األمريكي لفرص األعمال )الثالث (
ماريوت 

Fair organizer
http://www.us-ssaudiforum.com

معرض عمان الدولي الثالث, لمشاريع البنية التحتية 
30 ديسمبر المشلريع الصناعيةوالمشاريع الصناعية 

- 2 اكتوبر 2013
سلطنة عمان 

مركز عمان الدولي للمعارض 

مركز عمان الدولي للمعارض سلطنة عمان 
 mail@alnimrexpo.com

http://www.alnimrexpo.com

قاعة المؤتمرات - كوااللمبور 11 - 12 اكتوبر 2013األغذية والفنادق وخدمات الطعام المؤتمر الدولي بمدينة كوااللمبور- ماليزيا 
- ماليزيا

 Fair organizer
secretrait@geskualalumpur2013.org

http://www.geskualalumpur2013.com

معرض التجارة اإلندونيسي 28

جميع منتجات التصدير االندونيسية تتراوح بين 
الصناعية والتعدين والزراعة إلى القطاعات الحرفية 

مالحظات: يوجد لدينا برنامج المعارض التجارية التي 
ســتقام على في جكارتا / اندونيســيا للعام 2013م.

مدينة المعارض جاكرتا، 16 - 20 اكتوبر 2013
كيمايوران واندونيسيا

Fair organizer
tradexpoindonesia@kemendag.go.in

http://www.tradexpoindonesia.com/news

المعرض العالمي للهدايا واألدوات المنزلية والديكور 
واألثاث المنزلي واألزياء 2013 

هدايا واألدوات المنزلية والديكور واألثاث المنزلي 
الفلبين - مانيال17 - 20 اكتوبر 2013واألزياء

Manila FAME International Secretariat
manilafame@citem.com.ph
http://www.manilafame.com

تايوان - تايبيه18 - 21 اكتوبر 2013السياحة والسفرمعرض تايبيه الدولي للسفر2013 
Fair organizer

contact@www.taipeiitf.org.tw
http://www.taipeiitf.com

جمهورية الصين الشعبية19 - 22 نوفمبر 2013صناعة المعدات الصينيةالمعرض الصيني الدولي لصناعة المعدات اإلنتاجية
مدينة ييوو بمقاطعة جيييانج

Fair organizer
niuhongwei@cccme.org.cn

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
مالبس جاهزة 17/9/143445 هـحتى 2/8/1434هـ 50إلى50مجموعة الدانة للتجارة  )مانجو(

مالبس جاهزة 6/9/143445هـحتى 6/8/1434  هـإلىشركة كمال عثمان جمجوم للتجارة 
مالبس اطفال5/9/143445  هـحتى 5/8/1434  هـ70إلى20مؤسسة ليليان للتجارة

عطورات30/9/143445 هـحتى 15/8/1434  هـ50إلى15مؤسسة احمد فهد الدخيل للتجارة  
اقمشة ستائر  21/9/143445 هـحتى 6/8/1434  هـ80إلى25شركة أبناء محمد عبيد القثمى

مالبس جاهزة  وشنط / واحذية / 21/9/143445  هـحتى 6/8/1434  هـ75إلى15شركة الشايع الدولية 
ومالبس اطفال

مالبس اطفال 3/9/143445  هـحتى 3/8/1434  هـ50إلى25فرع مؤسسة دلتا التجارية 
مفروشات  21/9/143445 هـحتى 6/8/1434  هـ60إلى10شركة مفروشات المطلق  

مالبس جاهزة 18/9/143445  هـحتى 3/8/1434  هـ80إلى25الشركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة 
عطورات  وبخور  17/9/143445   هـحتى 3/8/1434   هـ40إلى15مؤسسة وادي النحل 

عزيزي المشترك

تنوه غرفة القصيم باعتماد أيام العمل الرسمية 
فـــي الغرفـــة من يـــوم األحد الى يـــوم الخميس 
الجمعـــة  يومـــي  األســـبوعية  العطلـــة  وتكـــون 

 لألمر الملكي.
ً
والسبت, وذلك تنفيذا


