
 ترميم مسجد السالمية ببريدة 
جهة المناقصة: وزارة الش��ؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة 

واإلرشاد ) فرع القصيم (   
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/12ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/3/13ه�  

ترميم جامع عبداهلل بن مسعود باألسياح 
جهة المناقصة: وزارة الش��ؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة 

واإلرشاد ) فرع القصيم (   
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/12ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/3/13ه�   

ترميم مسجد أبن عيسى ببريدة 
جهة المناقصة: وزارة الش��ؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة 

واإلرشاد ) فرع القصيم (   
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/12ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/3/13ه�   

ترميم مسجد كعب بن عجرم ببريدة 
جهة المناقصة: وزارة الش��ؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة 

واإلرشاد ) فرع القصيم (   
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/12ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/3/13ه�   

تأمي��ن مع��دات ثقيلة ل��إدارة العام��ة للمياه 
بمدينة بريدة 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم   
قيمة النسخة: 5٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/26ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/3/27ه�   

مش��روع إنشاء ش��بكات مياه شرب متفرقة غرب 
مدينة بريدة  

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم   
قيمة النسخة: 5٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/2/28ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/2/29ه�   

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي لمحافظة 
المذنب  

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم   
قيمة النسخة: 4٠٠٠ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/27ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/3/28ه�   

جديد مكتبة مركز المعلومات

Appointment Diary 2014 دليل المعارض في تايوان

TAITRA دار النشر
2014مسنة النشر
Taiwan Trade Shows 2014 موضوع الكتاب

messes Frankfurt
messes Frankfurt Gmbh دار النشر
2013م سنة النشر
Trade fairs, Congresses , and events موضوع الكتاب

 SMO2013
 )Singapore information Services )INSIS دار النشر
2013م سنة النشر
SINGAPORE MARINE OFFSHORE OIL & GAS موضوع الكتاب

  A.R.C.d
)Singapore information Services (INSISدار النشر
2013مسنة النشر
Architecture real estate construction design موضوع الكتاب

التقرير الختام لمشاركة منطقة القصيم  

ملتقى السفر و االستثمار السياحي السعودي دار النشر
1434 ه� سنة النشر
الملف اإلعالمي موضوع الكتاب

  Statistical Yearbook 1432-1433 الكتاب اإلحصائي السنوي
 مصلحة اإلحصاءات العامة و المعلوماتدار النشر
1432-1433 ه�سنة النشر
البيانات اإلحصائية الرسمية موضوع الكتاب

  Export Statistics احصاءات الصادرات
مصلحة اإلحصاءات العامة و المعلومات دار النشر
1432-1433 ه�سنة النشر
التجارة الخارجية موضوع الكتاب

  Import Statistics احصاءات الواردات
مصلحة اإلحصاءات العامة و المعلومات دار النشر
1433 ه�سنة النشر
التجارة الخارجية موضوع الكتاب

  MIDDLE EAST CONNECTIONS SINGAPORE2013 اتصاالت الشرق األوسط

INSIS global business دار النشر
2013مسنة النشر
دليل الشركات االتصاالت موضوع الكتاب

  SINGAPORE A.R.C.d 2013
INSIS global business دار النشر
2013مسنة النشر
دليل شركات -تصاميم -العقارات - أنشاء موضوع الكتاب

 SINGAPORE exporter
INSIS global business دار النشر
2013مسنة النشر
دليل مصدرين موضوع الكتاب

المناقصات والمزايدات الحكومية الفرص االستثمارية

س��فلتت الحفري��ات الناتجة عن صيانة ش��بكاة 
المياه الطارئة بمحافظة عنيزة 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم   
قيمة النسخة: 5٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/11ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/3/12ه�   

بمحافظت��ي  مي��اه  ش��بكات  إنش��اء  مش��روع 
الشماسية وعيون الجواء 

 جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم   

قيمة النسخة: 2٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/6ه�  

موعد فتح العطاءات: 1435/3/7ه�   

ترميم جامع الشبكية 
جهة المناقصة: وزارة الش��ؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة 

واإلرشاد ) فرع القصيم (   
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/12ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/3/13ه� 

ترمي��م مس��جد خبي��ب ب��ن ع��دى بمحافظ��ة 
الشماسية 

جهة المناقصة: وزارة الش��ؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة 
واإلرشاد ) فرع القصيم (   
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/12ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/3/13ه�   

ترميم جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة 
جهة المناقصة: وزارة الش��ؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة 

واإلرشاد ) فرع القصيم (   
قيمة النسخة: 2٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/12ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/3/13ه�   

ترميم جامع العثيم ببريدة 

جهة المناقصة: وزارة الش��ؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة 
واإلرشاد ) فرع القصيم (   

قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/12ه�   

موعد فتح العطاءات: 1435/3/13ه�   

ترميم مسجد الشارع التجاري ببريدة 

جهة المناقصة: وزارة الش��ؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة 
واإلرشاد ) فرع القصيم (   

قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال  
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/12ه�   

موعد فتح العطاءات: 1435/3/13ه�  
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المناقصات الحكومية

المناقصات الحكومية 

تصدير مواشي و مستلزمات تربية الحالل

Ets CHARLES HENRY االسم

)Namur )Belgium - بلجيكاالعنوان

 003281263775الهاتف

 0032812627الفاكس

e-mailinfo@charleshenry.eu 

http://www.henry-faber.beالموقع

تصدير مواشي من ألمانيا 

FRISONA GMBH Lichtenberg 5, 26931 االسم
 BREMEN

ألمانياالعنوان

Lichtenberg 5 - D-26931 Leaflet - Germanyالعنوان

  00494404888الهاتف

 00494403853الفاكس

e-maillivestock@frisona.de 

http://frisona.de/cms/frالموقع

تجارة شكوالتة بكافة انواعها 

Artiva االسم

صربيا - الجبل األسودالعنوان

 00381113196294الهاتف

 00381112608300الفاكس

e-mailart-ival@eunet.rs 

http://www.artival.co.rsالموقع

عسل طبيعي ومنتجات 

INTEKOM doo االسم

SERBIA العنوان

 00381113111510الهاتف

 00381112317742الفاكس

e-mailhttp://www.intekom.com

Dejan.mitrovic@intekom.rs الموقع

صناعة منتجات معدنية انشائية مختلفة 

J.F.Metal Portugal االسم

البرتغال - R. de Salvador, 213العنوان

  00351252963636الهاتف

 00351252963566الفاكس

e-mailjeral@jfmetal.pt 

http://www.jfmetal.ptالموقع

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي لمحافظة 
رياض الخبراء 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم   
قيمة النسخة: 2٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/27ه�  
موعد فتح العطاءات: 1435/3/28ه�  

 
مش��روع إنش��اء خطوط رئيس��ية ص��رف صحي 

ومحطة ضخ بمحافظة عيون الجواء  
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم   

قيمة النسخة: 3٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/4ه�  

موعد فتح العطاءات: 1435/3/5ه�  

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي لمحافظة 
البدائع  

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم  
قيمة النسخة: 5٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/4/3ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/4/4ه�   

عقد تشغيل وصيانة مش��اريع المياه بمحافظة 
النبهانية 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم  
قيمة النسخة: 5٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/4/11ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/4/12ه�   

مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمدينة بريدة 
- مرحلة خامسة 

جهة المناقصة: وزارة الش��ؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة 
واإلرشاد ) فرع القصيم (   

قيمة النسخة: 1٠٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/26ه�    

موعد فتح العطاءات: 1435/3/27ه�    

المنافس��ه الدولي��ة لتنفي��ذ م��دارس ثانوي��ه 
بالعاصم��ة االوزبكية ) بن��اء و تجهيز المدارس 

الثانوية بجمهورية أوزبكستان( طشقند
  

جهة المناقصة: وزارة التعليم العام لجمهورية أوزبكستان    
آخر موعد لتقديم العطاءات: 2٠14/1/13م

موعد فتح العطاءات: 2٠14/3/12 م    
معلومات حول المزايدة: قيمة كراسة 2٠٠دوالر أمريكي 

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
 ٠٠99871239465٠

uzb_020@yahoo.com: و البريد اإللكتروني

تصدير األنابيب الحديدية الستخدامات االنشاءات والنفط والغاز

Tubular Sales Department for MENA and NAFTA االسم

كييف -اوكرانيا العنوان

  0097188547411الهاتف

 0097148857412الفاكس

e-mailinfo@ae.interpipe.biz, info@us.interpipe.
biz, sales.na@interpipe.biz

/http://www.interpipe.biz/en/contactالموقع
salesdepartment

مواد البناء واالسمنت والطوب

Kanat Makina Ltd Export االسم

Organize Sanayi Bölgesi İnceöz Sokak العنوان
 No:2 Konya / TURKIYE

 00903322496050الهاتف

 00903322496050الفاكس

e-mailexport@kanatmakine.com 

http://www.kanatmakine.comالموقع

تصدير وخدمات أنظمة توليد الطاقة الشمسية 

Solstis SA االسم

سويسرا   - Agiez, VAUD, SUISSE العنوان

 0041216200350الهاتف

 0041476846445الفاكس

e-mailinfo@solstis.ch 

http://www.solstis.chالموقع

حافظ للمشروبات الباردة 

TARHAN GROUP االسم

تركيا  - İnönü Cad.Sümer Sok.Sümko Sitesi العنوان
 M-7 B Blok No: 27 Kat: 7 Daire

 00902164455153الهاتف

 00902164455158الفاكس

e-mailmarketing@buzzcup.com.tr 

http://www.buzzcup.com.trالموقع

 Air Conditioning Systems   انظمة وخدمات تبريد

Nicnibei & Co االسم

اليابان  - طوكيوالعنوان

 0081854308276الهاتف

e-mailshiroshima@emobile.ne.jp 
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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

المعرض والملتقى الدولي لمشاريع ومرافق النقل 
العام في المملكة العربية السعودية

معرض وملتقى س��عودي دولي عن مشاريع النقل 
الع��ام القادمة ف��ي المملكة ) مت��رو – قطارات – 
محط��ات – حافالت (ويقام ه��ذا الحدث الحكومي 
النق��ل  وزارة  م��ن  بدع��م  اله��ام  واالقتص��ادي 
وبمش��اركة مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات 
والخاص��ة  الحكومي��ة  والمؤسس��ات  والش��ركات 
المس��ؤولة عن التصميم والتنفيذ واإلشراف على 

المشاريع الرائدة للنقل 

5 - 7 يناير 2014
مركز الرياض الدولي 
للمؤتمرات والمعارض 

رامتان للمعارض والمؤتمرات
info@receexpo.com
http://restatex.com

قائمة المعارض لعام 2013 التي ستعقد 
بالجمهورية القرغيزية 

المعارض 
بواسطة سفارة الجمهورية القرغيزية في 

المملكة العربية السعودية

28 فبراير - 31 ديسمبر 
2013

الجمهورية القيرقيزية 
 Fair organizer

ace@acexpos.com

معرض ماليزيا الدولي للمجوهرات
 Malaysia Int’l Jewelry Fair Spring Edition 

2014

مجموعات المجوهرات الراقية في جميع أنحاء 
العالم - األزياء والمجوهرات األنيقة 

11 - 14 يناير 2014

ماليزيا 
قاعة مؤتمرات كوااللمبو

 No. 46, Jalan Layang-
Layang 3, Bandar 

Puchong Jaya,

 Fair organizer
 exhibition@elite.com.my
http://www.elite.com.my

المؤتمر السعودي العالمي الخامس والعشرون 
للجمعية السعودية لطب االسنان 

مؤتمر سنوي عالمي لطب األسنان حيث يعتبر 
االكبر في المملكة وذلك استمرارًا وامتدادًا 

لرسالة الجمعية السعودية لطب األسنان في 
تطوير خدمات طب األسنان علميًا وعمليًا، 

12 - 14 يناير 2014
مركز الرياض الدولي 
للمؤتمرات والمعارض 

Fair organizer
 info@sds.org.sa

http://www.sds.org.sa/ar/contact

معرض التكنولوجيا العملية في اليابان
 Micro Tech JAPAN 

اإلضاءة الفنية، واإلضاءة المستخدمة في 
المالعب ،والعروض و إضاءة الشوارع، واإلضاءة 

الصناعية، وضوابط اإلضاءة. ويعرض أيضًا 
مستلزمات اإلضاءة من المحوالت، والشواحن ، 

والكابالت المكونة من الزجاج والبالستيك، نظام 
التشغيل اآللي لألبنية وللمكاتب، وعدة تركيب 

اإلضاءة باإلضافة إلى الديكور واإلضاءة من 
الثريات، والزينة الكهربائية ، والمصابيح، مصباح 
طاولة، السبورات ، واإلضاءة في الهواء الطلق، 

إضاءة المنزل 

اليابان  - طوكيو 15 - 14 يناير 2014
Reed Exhibitions Ltd Worldwide Headquarters

 enquiry@reedexpo.co.uk
http://www.reedexpo.com

معرض اإلضاءة واإلنارة في اليابان
LED/OLED Lighting Technology Expo 

الصناع��ات التحويلية الصناعات األولية الصناعات 
الصناعات  المعدني��ة  الصناع��ات  البتروكيماوي��ة 

الغذائية
اليابان  - طوكيو  16 - 19 يناير 2014

Reed Exhibitions Ltd Worldwide Headquarters
info@bigdealexpo@.com

http://www.bigdealexpo.com

المعرض الدولي السادس عشر في اسطنبول 
) منتوجات األمهات و الرضع و االطفال( 

كل ما يتعلق باألطفال والرضع واألمهات من 
أدوية، مستحضرات تجميل، مالبس، ألعاب، 

عربات أطفال، دراجات 
تركيا - اسطنبول16 - 19 يناير 2014

 Fair organizer 
 hatice.dincer@ubm.com

http://www.cbmeturkey.com

معرض الصناعة و االستثمار 2014
الصناع��ات التحويلية الصناعات األولية الصناعات 
الصناعات  المعدني��ة  الصناع��ات  البتروكيماوي��ة 

الغذائية 
مسقط - عملن 20 - 22 يناير 2014

سلطنة عمان 
 info@bigdealexpo@.com

http://www.bigdealexpo.com

المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العام
 4th annual International Exhibition and 

 Forum for Education )IEFE( 2014

توفي��ر الفرص للمعلمي��ن لالطالع على أحدث 	 
التقني��ات واألدوات المس��تخدمة ف��ي قط��اع 
التعلي��م عالمي��ًا. 	تنظيم أكثر م��ن 5٠ ندوة 
وعرض لخبرات متحدثين أكاديميين ورواد في 
مجال التعليم على مستوى العالم. 	بلورة رؤية 
مؤسس��اتكم لتتماش��ى مع رؤية وزارة التربية 
والتعليم الس��عودية وش��ركائها في المنطقة. 
	تسهيل اإلجراءات المرتبطة بإقامة المشاريع 
ف��ي قط��اع التعلي��م ف��ي المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية ودول مجل��س التع��اون الخليجي. 
	تعزيز التواصل مع كبرى الشركات والمؤسسات 
التعلي��م.  مج��ال  ف��ي  المختص��ة  العالمي��ة 

التع��رف على طرق لتوس��يع االس��تثمارات في 	 
قطاعات التعليم األسرع نموًا في العالم.

4 - 9 فبراير 2014
مركز الرياض الدولي 
للمؤتمرات والمعارض 

مجلس الغرف السعودية
 Edward@iefe.sa

http://www.iefe.sa/ar/visitors/contactus

معرض المياه و الطاقة و التكنولوجيا و البيئة
 ) ويتكس 2014 )

مركز دبي التجاري العالمي 14 - 15 إبريل 2013المياه والطاقة
مركز دبي التجاري العالمي

hanan.nasser89@yahoo.com

تصدير مواشي و مستلزمات تربية الحالل
Ets CHARLES HENRY االسم

)Namur )Belgium - بلجيكاالعنوان

 003281263775الهاتف

 0032812627الفاكس

e-mailinfo@charleshenry.eu 

http://www.henry-faber.beالموقع

تصدير مواشي من ألمانيا 
FRISONA GMBH Lichtenberg 5, 26931 BREMEN االسم

ألمانياالعنوان

Lichtenberg 5 - D-26931 Leaflet - Germanyالعنوان

  00494404888الهاتف

 00494403853الفاكس

e-maillivestock@frisona.de 

http://frisona.de/cms/frالموقع

المناقصات والمزايداتالفرص التجاريةجديد مكتبة المعلومات

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة
3 أيامأصول البرتوكول واإلتكيت والمراسم

غرفة 
القصيم

27 / 01 / 2014م

17 / 02 / 2014ميومينفن العرض واإللقاء والتأثير

25 / 02 / 2014م3 أيامنظام العمل السعودي

09 / 03 / 2014م5 أيامالتحليل المالي لألسهم

24 / 03 / 2014ميوم واحدتصنيف المقاولين

14  / 04 / 2014م3 أيامالمقال الصحفي

11  / 05 / 2014م3 أيامالتصوير االحترافي

25 / 05 / 2014م5 أيامالتثمين العقاري

17 / 08 / 2014م5 أيامالسكرتارية وإدارة المكاتب

07 / 09 / 2014م5 أيامإدارة الموارد البشرية

17 / 11 / 2014م4 أياماإلدارة الفعالة للمشروعات الصغيرة في االلفية الثالثة

الدورات 
الغرفة التجارية ال�صناعيةالتدريبية

مبنطقة الق�صيم - اإدارة الت�صويق 
هاتف : 3814000 06 - حتويلة 888

فاك�س : 3812231 06
aaj@qcc.org.sa

Appointment Diary 2014 دليل المعارض في تايوان

TAITRA دار النشر
2014مسنة النشر
Taiwan Trade Shows 2014 موضوع الكتاب

messes Frankfurt
messes Frankfurt Gmbh دار النشر
2013م سنة النشر
Trade fairs, Congresses , and events موضوع الكتاب

  Import Statistics احصاءات الواردات
مصلحة اإلحصاءات العامة و المعلومات دار النشر
1433 ه�سنة النشر
التجارة الخارجية موضوع الكتاب

س��فلتت الحفري��ات الناتجة عن صيانة ش��بكاة 
المياه الطارئة بمحافظة عنيزة 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم   
قيمة النسخة: 5٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/11ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/3/12ه�   

بمحافظت��ي  مي��اه  ش��بكات  إنش��اء  مش��روع 
الشماسية وعيون الجواء 

 جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم   

قيمة النسخة: 2٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/3/6ه�  

موعد فتح العطاءات: 1435/3/7ه�   

لإعالناتكم ورعايتكم 
للن�صرة التجارية 


