
 50 - 75 % نسبة التخفيض  شركة كمال عثمان جمجوم للتجارةاسم المنشأة

 مالبس جاهزةالسلع المخفضةالعثيم مول /والنخيل بالزاالعنوان

 شركة جزيرة سماء لألزياءاسم المنشأة
 29  - 50 %نسبة التخفيضالمحدودة

 العثيم مول / والنخيل بالزا/ وفرعالعنوان
أزياء نسائيةالسلع المخفضةالفايزية

 25 - 50 % نسبة التخفيض  مؤسسة دار الشيرازاسم المنشأة

سجادالسلع المخفضةأسواق الغدالعنوان

 33 - 80 %نسبة التخفيض  الشركة العربية للعوداسم المنشأة

عطورات/وعودالسلع المخفضةجميع فروع الشركة ببريدهالعنوان

عملية فحص وصيانة نظ��ام إنذار وإطفاء الحريق 
ومضخات المياه بمبني شعبة جوازات الرس

جهة المناقص��ة: إدارة المش��تريات والعق��ود المديرية العامة 
للجوازات 

قيمة النسخة: 200 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/11/10ه� 

موعد فتح المظاريف: 1432/11/11ه�

صيانة ونظافة مباني الجوازات في بعض المناطق
جهة المناقصة: صيانة ونظافة مباني الجوازات في بعض المناطق   

قيمة النسخة: 1000ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/11/19ه� 

موعد فتح المظاريف: 1432/11/20ه� 

مشروع ربط األشياب بمحطة تنقية المياه الرابعة 
بالبكيرية

جهة المناقصة:  وزارة المياه و الكهرباء 
رقم المناقصة: 54/32/33
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  27-10-1432ه� 
موعد فتح المظاريف:  28-10-1432ه�

مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة 
بمحافظة الرس

جهة المناقصة:  وزارة المياه و الكهرباء
رقم المناقصة: 55/32/33
قيمة النسخة: 3000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  26-10-1432ه�
موعد فتح المظاريف: االثنين  27-10-1432ه�

مشروع استكمال الخط الناقل للمياه المنقاة إلى 
غرب منطقة القصيم   الخط الناقل رقم 2

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء
رقم المناقصة: 49/32/33 
قيمة النسخة: 20000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  25-11-1432ه� 
موعد فتح المظاريف: 26-11-1432ه�

الترجمة القانونية التفاقات منظمة التجارة العالمية 
د.فواز عبد الستار العلميدار النشر
1432ه�سنة النشر
دراسة اتفاقيات المنظمة التجارة العالميةموضوع الكتاب

تطوير األقسام النسائية بالغرف السعودية
مجلس الغرف السعوديةدار النشر
2011مسنة النشر
دليل إنشاء و تطوير األقسام النسائية بالغرف السعوديةموضوع الكتاب

مجلة المعرفة 
وزارة التربية و التعليمدار النشر
1432ه�سنة النشر
مجلة شهرية تصدر عن وزارة التربية و التعليمموضوع الكتاب

التقرير اإلحصائي )32( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةدار النشر
1432ه�سنة النشر
إحصاءاتموضوع الكتاب

الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة 
الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودةدار النشر
2010مسنة النشر
التقرير السنوى1432/1431ه�موضوع الكتاب

نشرة الزكاة و الدخل 
مصلحة الزكاة و الدخلدار النشر
2010مسنة النشر
معلومات متعلقة بأمور الزكاةموضوع الكتاب

الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر يونيو2011م 
مصلحة اإلحصاءات العامة و المعلوماتدار النشر
مايو لعام2011مسنة النشر
اإلحصائية الشاملة لمعظم النشاطات االقتصادية و موضوع الكتاب

االجتماعية

التصنيع )شركة التصنيع الوطنية(25 عاما من االنجازات 
إدارة شركة التصنيع الوطنيةدار النشر
2010مسنة النشر
التقرير السنوي لعام 2010م لشركة التصنيع الوطنيةموضوع الكتاب

التقرير السنوي مجلس الضمان الصحي التعاوني 
مجلس الضمان الصحي التعاونيدار النشر
2010مسنة النشر
انجازات صناعة القطاع التامين الصحي التعاونيموضوع الكتاب

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام 
المؤسسة العامة للموانيدار النشر
2010مسنة النشر
التقرير السنويموضوع الكتاب

إنش��اء صالة متع��ددة االس��تخدامات لألنش��طة 
الطالبية بالكلية التقنية بجدة

جه��ة المناقصة: مؤسس��ة العام��ة للتدريب التقن��ي والمهني 
المشتريات المركزية - المنافسات 1432ه� 

قيمة النسخة: 5000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/11/27ه� 

موعد فتح المظاريف: 1432/11/28ه�

صيانة ونظافة مباني األمانة وملحقاتها
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 1500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/10/27ه�

موعد فتح المظاريف: 1432/10/28ه�

احفر س��تة أبار أنبوبي��ة تدعيميه بمش��روع مياه 
حقل المخرم بمنطقة القصيم

جهة المناقصة:  وزارة المياه والكهرباء
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 14-11-1432ه� 
موعد فتح المظاريف:  15-11-1432ه�

 
عملية فحص وصيانة نظ��ام إنذار وإطفاء الحريق 

ومضخات المياه لمبني جوازات محافظة شقراء
جهة المناقص��ة: إدارة المش��تريات والعق��ود المديرية العامة 

للجوازات   
قيمة النسخة: 200 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/11/8ه� 
موعد فتح المظاريف: 1432/11/9ه�

عملية فحص وصيانة نظ��ام إنذار وإطفاء الحريق 
ومضخات المياه بمبني شعبة جوازات بريده

جهة المناقص��ة: إدارة المش��تريات والعق��ود المديرية العامة 
للجوازات

قيمة النسخة: 200 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/11/12ه� 

موعد فتح المظاريف: 1432/11/13ه�

www.qcc.org.sa :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم

سفلتة الحفريات الناتجة عن صيانة شبكات المياه 
الطارئة ببريده

جهة المناقصة:  وزارة المياه و الكهرباء
رقم المناقصة: 50/32/33

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  11-11-1432ه� 

موعد فتح المظاريف:  12-11-1432ه�

مش��روع إنش��اء محطة ضخ وخزان��ات مركزية في 
منطقة المخرم

جهة المناقصة:  وزارة المياه و الكهرباء
رقم المناقصة: 44/32/33

قيمة النسخة: 30000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  04-11-1432ه� 

موعد فتح المظاريف:  05-11-1432ه�

مش��روع حف��ر آب��ار تدعيمي��ه بمنطق��ة القصيم 
-المرحلة األولى

جهة المناقصة:  وزارة المياه و الكهرباء
رقم المناقصة: 56/32/33
قيمة النسخة: 5000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  05-11-1432ه� 
موعد فتح المظاريف:  06-11-1432ه�

تش��غيل وصيانة خزانات التوزيع بال��درع العربي 
بمنطقة القصيم

جهة المناقصة:  وزارة المياه و الكهرباء
رقم المناقصة:  57/32/33

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  26-11-1432ه� 

موعد فتح المظاريف: 27-11-1432ه�

منتجات النظافة المنزلية و العناية الشخصية ) جورجيا ( 

BERTAاالسم

 جورجياالدولة

Tserovani, Mtskheta Districtالعنوان

)995 32( 2 15 70 70الهاتف

)995 32( 2 15 71 71الفاكس

e-mailinfo@betra.ge 

 http://berta.geالموقع

صناعة رديترات سيارات ) رومانيا ( 

ROMRADIATOAREاالسم

رومانياالدولة

 Brasov, Romania Zizinului Street No. 113Aالعنوان

 313500-268-0040 317550-268-0040الهاتف

 317500-268-0040 317600-268-0040الفاكس

e-mailromradiatoare@ romradiatoare.com 

 http://www.romradiatoare.comالموقع

تجارة فواكه مجففة ,خلط وتعبئة توابل , تجارة توابل - بهارات 
ليمون أسود مجفف 

 شركة الصباح للتجارة و الزراعة المحدودةاالسم

 السودان - خرطومالدولة

 249183248449الهاتف

249183248445الفاكس

e-mailthassan8@hotmail.com 

نظام العزل الخارجي ألنابيب الغ��از والبترول والمياه ) الواليات 
المتحدة األمريكية ( 

 Valvesnfitting LLCاالسم

 الواليات المتحدة األمريكية USAالدولة

,Valvesnfitting LLC, 9734 Vanalden Ave, Northridge العنوان
CA-91324

4444 882 818 1الهاتف

5028 975 818 1الفاكس

e-mail noman@valvesnfitting.com

http://www.valvesnfitting.comالموقع

تجارة مواد غذائية استهالكية , نقل وتخزين خضروات وفاكهه - 
تجارة خضروات وفاكهة طازجة ومجمدة , وفاكهه معلبة ) اليونان(  

Hellas Security Foodاالسم

اليونانالدولة

Palio Faliro, Dimitros 3-5 TK 17562, Greeceالعنوان

2678 004 213 30الهاتف

30 213 004 2678الفاكس

e-mailoffice@hellassecurityfood.gr

http://www.hellassecurityfood.gr الموقع

صناعة كيابل وأسالك هاتف , تجارة أجهزة هاتف , تجارة 
بداالت بما في ذلك بداالت مركزية ) تركيا(

Koza Elektronik Dis Ticaret Mustafa Berkاالسم

تركياالدولة

 Konaklar Mah. Selvili Sk. No:13 Blok: A Kat/3 D.6العنوان
4.LEVENT ISTANBUL - TURKEY

00902124265555الهاتف

00902126930224الفاكس

e-mailinfo@kozaelectronic.com

http://www.kozaelectronic.comالموقع

تجارة ماكينات ومعدات لصناعة أنابيب بما فيها تجهيز مصانع ) استراليا(

Successfulman Pipe Pty. Ltdاالسم

استرالياالدولة

Suite C, Level 7, 49-51 York Street, Sydney, Australia 2000العنوان

2218 9262-612الهاتف

0061292622218الفاكس

e-mailinfo@smpipe.com

http://www.smpipe.comالموقع

صناعة قواط��ع جبس الديكور , أعمال ديكور فيبركالس , أعمال 
ديكور خشبي  

Jepadu Galleryاالسم

إندونيسيا الدولة

 ,Jepadu Gallery, Jl. Kayu Aya No. 6 Kerobokan 80361 العنوان
Bali Indonesia

0062361734785الهاتف

734785-361-62الفاكس

e-mailrozi@jepadu.com

http://www.jepadu.itrademarket.com الموقع

صناعة خش��ب مضغوط, تجارة ماكينات ومع��دات وعدد نجارة , 
تجارة أدوات يدوية ألعمال نجارة )يوغوسالفيا(

UniPOL Trading Limited Coاالسم

يوغوسالفيا )صربيا والجبل األسود(الدولة

صربيا والجبل األسود Representative office / Serbiaالعنوان

00381113691328الهاتف

00381113691328الفاكس

e-mailunipol@sbb.rs

 Manufacturers of أنابي��ب  لصناع��ة  ومع��دات  ماكين��ات 
 control valves for industrial applications

ABO valveاالسم

جمهورية التشيكالدولة

Dalimilova 285/54 783 35 Olomouc Czech Republicالعنوان

224087 585 420 الهاتف

224087 585 420الفاكس

e-mailabovalve@abovalve.com

http://www.abovalve.czالموقع

أجهزة كهربائية لإلشارة وتنظيم حركة مرور وأجزائها

Cock Rooster Lighting Ltdاالسم

No. 2, Yuanshi St., Dajhou Village, Pingtung City 90089, Taiwanالعنوان

7521688 8868الهاتف

7520123 8868الفاكس

e-mailmail.cock@msa.hinet.net

http://www.lightingrooster.com.twالموقع

 Air مرشحات ومعدات وأنظمة للحفاظ على نقاوة هواء الغرف من الصين
Filtration and Air Cleaning machineries and related products

Kowa Air Filter Industry Ltdاالسم

 أسبانياالدولة

 No. 13, Lane 28, Sanhe Rd., Dayuan Townshipالعنوان
Tooyuan Country, 337, Taiwan

6233-393 )3( 886+الهاتف

6277-393 )3( 886+الفاكس

e-maildaisy@mail.hepa.com.tw

http://www.hepa.com.twالموقع

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية العدد الثامن والعشرون -ذو القعدة 1432هـ الموافق أكتوبر  2011 م



نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية العدد الثامن والعشرون -ذو القعدة 1432هـ الموافق أكتوبر  2011 م

المعارض المؤتمرات األسواق المحلية خالل شهر أكتوبر 2011م
 Exhibitions and Trade Fairs Schedul Oct. 2011

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

مهرجان بريده للتمور 1432
Buraydah Dates Festival

 التمور وأنواعها وطرق إنتاجها تسويق 
التمور بجميع مراحلها من تنزيل وحراج 
وتخزين. ويشتمل المعرض على صالة 

عروض تضم مشاركات المؤسسات 
والشركات الزراعية المتخصصة في إنتاج 

التمور من القطاعين العام والخاص، 
باإلضافة إلى عدد من المعارض التعريفية 

بالنخلة وثمرتها المباركة

 8 اغسطس 
 سوق التمور الدولي ببريده 18 اكتوبر 2011

أمانة منطقة القصيم
nfo@qassim.gov.sa

http://www.qassim.gov.sa

مهرجان العقبة السياحى2011م
Aqba Toursim Festival27 سبتمبر سياحة وسفر 

 وزارة السياحة األردنية و غرفة العقبة العقبة - األردن 1 اكتوبر 2011
info@aqabacc.com

معرض الكويت الدولي للعقار

 سوق العقار الدولي . سوف يقدم 
العارضون للمستثمرين و للشركات 

البرامج االستثمارية و المشاريع الهائلة 
المتنبئ بها في السوق

 الكويت 3 - 10 اكتوبر 2011
 معرض الكويت الدولي

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

المعرض التجاري الدولي للبناء
 CERSAIE - International Exhibition of 
Ceramic Tile and Bathroom Furnishings

 المعرض الدولي للبالط السيراميك 
 بولونيا - ايطاليا 5 - 8 اكتوبر 2011والحمامات والمفروشات

Edi.Cer S.p.A 
segreteria.generale@bolognafiere.it

www.bolognafiere.it
http://www.saie.bolognafiere.it/en/iniziative/piazze 

خرسانة سابقة الصب
 SAIE PRECAST Technologies Pre-cast

concrete
 بولونيا - ايطاليا 5 - 8 اكتوبر 2011 خدمات للتصميم والبناء

Edi.Cer S.p.A 
segreteria.generale@bolognafiere.it

http://www.bolognafiere.it

 اسطنبول - تركيا 5 - 8 اكتوبر 2011 األحذية  والصناعات الجلديةالمعرض الدولي لألحذية والجلود
CNR international trade fair 

info@cnrexpo.com
http://www.cnrexpo.com

المعرض الدولي لطب األسنان
International Expodental 

 معرض طبية يخص األدوات ومستلزمات 
 ميالنو - ايطاليا 6 - 11 اكتوبر 2011األسنان

Fiera Milano International SpA 
http://www.expodental.it

http://www.qcc.org.sa/expodental%40expodental.it

المعرض الدولي للسيارات
l'événement automobile en 2011

 BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia,
 Fiat, Honda, Hyundai, Infiniti, Jeep,
 Kia, Lancia, Mercedes-Benz, Mini,

 Mitsubishi, Opel, Renault, Seat,
 Skoda, Smart, Subaru, Suzuki,

 Tesla, Toyota, Volkswagen et Volvo

ليون - فرنسا 8 - 16 اكتوبر 2011
LEON -FRANCE

Thomas de OLIVEIRA Directeur de Salon 
marc.minari@gl-events.com

www.salonautolyon.com

المعرض الصيني لسلع الواردات والصادرات
) كانتون(

 China Import and Export Fair )Canton(

 العرض للمعرض الصيني لسلع الواردات 
والصادرات 

المرحلة األولى 19-15 اكتوبر2011
 المرحلة الثانية 27-23 اكتوبر2011

المرحلة الثالثة 31  أكتوبر- 4 نوفمبر2011

 16 اكتوبر
4 نوفمبر 2011

 قاعة المعرض الصيني 
للواردات والصادرات

China Council for the Promotion of International Trade 
cs@icecf.com

http://hk.cantonfair.org.cn

Saudi Build 2011 مركز معارض الرياض الدولي 16 - 19 اكتوبر 2011تكنولوجيا ومواد البناء والتشييدمعرض البناء السعودي 
 شركة معارض الظهران الدولية للمعارض

sbhatti@recexpo.com
http://www.recexpo.com

أبو ظبي  17 - 21 اكتوبر 2011 المجوهرات والساعات و اإلكسسواراتالمعرض الدولي للمجوهرات والساعات
 اإلمارات العربية المتحدة

Reed exhibition شركة ريد للمعارض 
andaya@reedexpo.ae 

http://www.reedexpo.com

معرض قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية 
TRANS4 مركز الدوحة للمعارض 17 - 19 اكتوبر  2011النقل والمواصالتوالخدمات اللوجستية 

الدوحة - دولة قطر

Al Baida Group P.O. Box No.37772 Doha
salman@trans4qatar.com

http://trans4qatar.com

مؤتمر ومعرض المنتجات البترولية والطاقة 
الدولي

قطاع النفط والغاز واإلنتاج للمخزون 
الكويت18 - 20 اكتوبر  2011النفطي والغاز الطبيعي

 معرض الكويت الدولي
info@kif.net

http://www.kif.net

المنتدى العربي النمساوي الخامس حول الرعاية 
 مدينة فينا / النمسا18 - 19 اكتوبر  2011 لالستثمار السياحيالصحية و سياحة االستشفاء في مدينة فينا

 غرفة التجارة العربية النمساوية
heasdoffice@aact.at
http://www.aacc.at

معرض اكسبو اإلندونيسي التجاري
السادس و العشرون

 The 26th Trade Expo Indonesia ) TEI (
2011

  أثاث ، الحرف اليدوية ، المواد الغذائية 
كيمايوران- جاكرتا - 19 - 23 اكتوبر  2011والمشروبات

اندنيسيا

 Ministry of Trade, Main Building, M.I. Ridwan Rais No.
5, Central Jakarta, Indonesia

maulantri@yhoo.com
http://www.tradexpoindonesia.com

معرض الشرق األوسط السابع للنقل والشحن 
7th Trans Middle East 2011 أبو ظبي 26 - 27 اكتوبر  2011النقل والشحنوالمواصالت

 اإلمارات العربية المتحدة

 مركز معارض أبو ظبي الوطني
enquiries@transportevents.com
http://www.transportevents.com

اسطنبول - تركيا27 - 30 اكتوبر  2011الرخام والحجر الطبيعيالمعرض الدولي الثامن للرخام والحجر الطبيعي
CNR Expo Center, Istanbul, Turkey

nfo@cnrexpo.com
http://www.cnrexpo.com

 International المنتدى االستثماري الدولي
 Investment Forum,Cotonou- Benin on

4,2011-Nov 3
غرف التجارة األوروبيةبينن -كوتونو3 - 4 نوفمب��ر  2011االقتصاد واالستثمار

akadiriwassi@gmail.com


