
 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 السعودي لألغذية الزراعية 2012
Saudi Agro-Food 2012

معدات وتقنيات في مختلف المجاالت ذات 
الصلة باألطعمة المجمدة والمبردة والحلويات 

والشوكوال والمنتجات الغذائية الصحية 
والطبيعية, ومعدات معالجة وتغليف األطعمة

مركز الرياض الدولي 24 - 27 سبتمبر 2012
للمؤتمرات والمعارض 

شركه معارض الرياض المحدودة
esales@recexpo.com

http://www.recexpo.com

المعرض الزراعي السعودي  31
The 31 Exhibition Saudi Agriculture

الخدمــات والتقنيات الزراعية التي لطالما كان لها 
دور في تنمية القطاع الزراعي في المملكة، فضاًل 
عن مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية، مخاطبًا 
بذلك كافة احتياجات المزارع، والمشاريع الزراعية

مركز الرياض الدولي 24 - 27 سبتمبر 2012
للمؤتمرات والمعارض 

شركه معارض الرياض المحدودة
esales@recexpo.com

http://www.recexpo.com

معرض البناء السعودي
Saudi Build 2012

مواد وتقنيات ومعدات البناء والديكور، وتقنيات 
الهندسة المدنية والميكانيكية، وتقنيات 

الخرسانة والفوالذ، وأنظمة األمن والسالمة، 
إضافة الى الحلول اإلنشائية الصديقة للبيئة 
وغيرها. كما يتيح لهم الفرصة لتوقيع عقود 

التوكيالت التجارية

مركز الرياض الدولي 11 - 14 نوفمبر 2012
للمؤتمرات والمعارض

شركه معارض الرياض المحدودة
 info@ricec.com.sa

معرض الشرق األوسط ألحواض السباحة 
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 24 - 26 سبتمبر 2012أحواض السباحة والمنتجعات الصحيةوالمنتجعات الصحية 2012

والمعارض

مركز دبي التجاري العالمي
info@dwtc.com

http://www.dwtc.com

مركز للمعارض في الكويت 26 - 29 سبتمبر 2012المعرض الكويت الدولي للعقار
مركز للمعارض في الكويت

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

التسوق في معرض جيتكس
GITEX SHOPPER 2012

مهرجان لتسوق اإللكترونيات االستهالكية و 
منتجات االتصاالت والترفيه والتعليم اإللكترونية

29 سبتمبر 2012
6 أكتوبر  2012

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض / قاعات الشيخ 

سعيد 1، 2، 3 

مركز دبي التجاري العالمي
 info@dwtc.com

http://www.dwtc.com

INDIA / Ministry of New and المعرض الهندي الدولي للمجوهرات
Renewable Energy2012 23 - 28 سبتمبر Bombay Convention &

Exhibition Centre

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
iijs@gjepcindia.com
http://www.iijs.org

المنتدى االقتصادي العربي - الهنغاري في 
بودابست

Economic Forum Arab-Hungarian

الخدمات المصرفية و المالية - و الطاقات 
المجددة, و تطوير الشركات الصغيرة و 

المتوسطة, و الصناعات الخضراء، والسياحة 
والزراعة و الصناعات الغذائية, و القطاعات 

العلمية و تكنولوجيا و المعلومات و االتصاالت

هنغاري - بودابست24 - 25 سبتمبر 2012
االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية

admin@uac.org.lb - uac@uac.org.lb
http://www.uac.org.lb

المنتدى االقتصادي العربي - األوربي

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 
بالبالد العربية بالتعاون والتنسيق مع البنك 

األوروبي لالستثمار والمفوضية األوروبية بمقر 
االتحاد العام للغرف العربية في بيروت.

لبنان12 - 13 سبتمبر 2012
االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبالد العربية 

بالتعاون والتنسيق مع البنك األوروبي لالستثمار
 uac@uac.org.lb

معرض كايرو فاشون اند تكس
Cairo Faisons & Tex2012 مركز القاهرة الدولي 13 - 16 سبتمبر

للمؤتمرات

شركة األهرام الدولية لتنظيم المعارض
dina@efee.org.eg

http://www.pyramidsfaireg.com

معرض الكتالوجات للصناعات الغذائية السعودية 
في ألبانيا

المعرض كتالوجات الشركات السعودية 
الصناعية أو التجارية المتخصصة في المجاالت 

الصناعات الغذائية
وزارة الثقافة واإلعالمألبانيا18 - 22 سبتمبر 2012

بحث سبل تعزيز النشاطات التجاريةمنتدى التواصل االقتصادي األردني الخليجي
فندق المريديان بعمان19 - 20 سبتمبر 2012و االستثمارية المتبادلة بين دول الخليج و األردن.

اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
info@jocc.org.jo

http://www.occ.org.s

الندوة الدولية لحصول الطاقة في الهند
International Seminar on Energy Access2012 الهند  - نيو دلهى9 - 10 اكتوبر

Fair organizer
gkumar.mnre@nic.in

http://www.mnre.nic.in

الصالون الدولي لالستثمار الفالحى و التكنولوجيا - 
SIAT  2012 تونس - قصر المعارض 10 - 13 اكتوبر 2012المواد الغذائية والمشروبات واللحوم سيات

Fair organizer بالكرم

مؤتمر منتدى األعمال الدولي السادس عشر
و معرض الموصياد الدولي الرابع عشر

The 14th MUSIAD International Fair

معرض الموصياد الدولي فرصة للبيع المباشر، 
فتح عالقات باألسواق الحيوية،  منتجات ذات 

العالمة التجارية المسجلة، فرصة للحصول على 
ممثلين ، ومن ثم تطوير شبكة التواصل مع 

رجال األعمال. 

11 - 14 اكتوبر 2012

تركيا 
مركز معارض إسطنبول، سي 
إن آر إكسبو، الصاالت -4-5-6

7 و 8، منطقة يشيل كوي

 Fair organizer
 fairs@musiad.org.tr

http://www.musiad.org.tr

مؤتمر االستثمار التركمستاني
TURKMENISTAN INVEST 20122012 17 - 19 اكتوبرMizan Conference Centre 

Ashgabat, Turkmenistan

Fair organizer
nt@summittradereevents.com

http://www.summittradeevents.com

معرض فيرنكس الدولي
Furnex 2012مركز القاهرة الدولي 1 - 4 نوفمبر  2012األثاث

للمؤتمرات

المجلس التصديري لألثاث
info@efec.org.eg

http://www.efec.org.eg

جاكرتا / اندونيسا17 - 21 اكتوبر 2012منتجات وصناعات من كافة القطاعات التجاريةمعرض أكسبو اندونيسيا التجاري

Fair organizer
 sumarnoeljadi@hotmail.com

luluhusein_riyadh@kemendag.go.id
eexpoindonesia.com

قطاع الغذاء الحالل وتطوير االستثمارات البيئة المعرض اإلسالمي األول األغذية الحالل
بمركز إكسبو الشارقة , 17 - 21 ديسمبر 2012في هذا المجال. 

األمارات العربية المتحدة

مركز اكسبو الشارقة - األمارات العربية المتحدة
info@expo-centre.ae

http://www.halalfoodme.com
 

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية بالتعاون مع إدارة التسويق
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ال��ت��ص��ف��ي��ات 

والتخفيضات

سبتمبر - اكتوبر  2012 م
شوال 1433ه�

الدورةالدورة تاريخ االنعقادالمكانمدة 
دورة الكتابة اإلدارية وإعداد 

غرفة 4 أيامالتقارير
22-09-2012مالقصيم

البروتوكــول  أصــول  دورة 
وفن األتكيت لرجل المراسم 

في العالقات العامة
غرفة 5 أيام 

27-10-2012م القصيم

مرك�ز  مكتب�ة 

المع��لوم�ات 

وال���دراس���ات 

االق��ت��ص��ادي��ة

المناقص���ات 

وال��م��زاي��دات 

ال��ح��ك��وم��ي��ة

ال���م���ع���ارض 

ال���م���ح���ل���ي���ة 

وال����دول����ي����ة

التصفيات والتخفيضات

جديد مك��ت��ب��ة مركز المعلومات والدراسات اإلقتصاديةالدورات التدريبية

الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم - اإدارة الت�سويق 
aaj@qcc.org.sa  - 06 3812231 : هات��ف : 3814000 06 - حتويلة 888 - فاك�س

لإعالناتكم يف 
الن�سرة التجارية 

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
تجارة للمعادن الثمينة واالحجار الكريمة1945 / 10 / 1433حتى 05 / 09 / 301433 إلى25مؤسسة روائع الفضة للمعادن الثمينة واالحجار الكريمة

تجارة النظارت الطبية1145 / 11 / 1433حتى 25 / 09 / 501433 إلى15ركن القرنية للنظارات  / محمد الغيداني
 تجارة المالبس الجاهزة واالحذية ولوازم االطفال3045 / 11 / 1433حتى 15 / 10 / 501433 إلى20مؤسسة محمد عبداهلل الموسى التجاريه

 تجارة المالبس الجاهزة واالحذية1730 / 11 / 1433حتى 18 / 10 / 501433 إلى15البطاقة الحمراء فرع شركة البطاقة جزيرة سماء لالزياء

 تجارة االحذية والمالبس الداخلية1430 / 11 / 1433حتى 14 / 10 / 751433 إلى20شركة فواز الحكير وشركاه
واالكسسورات والعطور

مالبس وادوات الرياضة0930 / 11 / 1433حتى 09 / 10 / 401433 إلى15شركة بيت الرياضة الفالح

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات والدراسات بغرفة القصيم

صناعة حجر جيري , تجارة رخام وحجر من البرتغال  
Vitaguiar.pt االسم

Vitaguiart -  البرتغالالعنوان
  259403133الهاتف
   259403135الفاكس
e-mail manuelmarques@vitaguiar.pt
http://www.vtiaguiar.ptالموقع

مواد البناء رخام وأحجار طبيعية من إسبانيا    

MÁRMOLES VISEMAR SLU االسم
إسبانيا   الدولة
Ctra. Castillo, Km. 1, 03660 Novelda - Alicante العنوان
  3496550260+الهاتف
 3494660965+الفاكس
e-mail admin@visemar.es
http://www.visenova.comالموقع

أنواع اللحوم المجمدة من بلجيكا   
RELLMAN FOODS SA االسم
بلجيكاالدولة
 Avenue Prince Charles, 4, 1410 WATERLOOالعنوان
323259858 +الهاتف
http://www.rellmanfoods.comالموقع

المواد الغذائية المعلبة من أسبانيا  
ACEITUNAS SARASA SA االسم
أسبانيا الدولة
Trav. Raimundo Lanas, 6, 31261 Andosilla - Navarra العنوان
34679486440 +الهاتف
 34679485446 +الفاكس
e-mailinfo@aceitunas-sarasa.com 
http://es.aceitunas-sarasa.com الموقع

صناعة الساعات   
GENERALE RESSORTS SA االسم
سويسرا الدولة
Chemin Du Seeland 4 2503 Bienne العنوان
413236688 +الهاتف
413239966 +الفاكس
e-mailinfo@generaleressorts.com
http://www.generaleressorts.comالموقع

أجهزة صناعية دقيقة لصناعة الساعات   
MCM MILANO SRL االسم
ايطاليا الدولة
 MCM Milano S.r.l. - Viale Marconi, 47 - I-20015 Parabiago (Milano)العنوان
39331553254 +الهاتف
39331557793 +الفاكس
e-mailinfo@mcm-milano.it
http://www.mcm-milano.itالموقع

الفرص التجارية واالستثمارية

 التقرير السنوي 2011 للعام المالي 1432 / 1433هـ    
وزارة المالية دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير السنوي 2011 لصندوق موضوع الكتاب

التنمية الصناعية السعودي  

التقرير السنوي لهيئة االتصاالت و تقنية المعلومات 
1433-1432هـ   

هيئة االتصاالت و تقنية المعلومات دار النشر
1432-1433هـ سنة النشر
التقرير السنوي 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.

ال������ف������رص 

ال���ت���ج���اري���ة 

واالستثمارية



تأجير ارض فضاء إلقامة مستش��فى ش��رق حي الضاحي على 
الطريق الدائري الشرقي في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم        
رقم المزايدة : 15       

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجير محل تجاري شمال جامع خادم الحرمين الشريفين في 
مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       
رقم المزايدة : 26       

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجي��ر المحل )8( / أس��واق األمانة في الس��وق المركزي في 
مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 19       

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجي��ر موق��ع إلقام��ة مجم��ع عي��ادات بيطري��ة / الجه��ة 
الش��مالية الش��رقية من مدين��ة األنعام ف��ي مدينة بريده     
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 23       
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/1هـ         

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة مقص��ف وبقاله مدين��ة األنعام 
الجديدة في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 17        

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجير مقصف قائم حديقة حي الفايزية على ش��ارع الستين 
في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 24        

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجير المحل )20( أس��واق األمانة في الس��وق المركزي في 
مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 21        

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجير موقع إلقامة جس��ر مش��اة واس��تغالله دعائيًا / طريق 
عثمان بن عفان مقابل مركز الحسون في مدينة بريده      

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 42        

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

المناقصات والمزايدات الحكومية

بيع حديد مختلف األحجام و األنواع ) رجيع(     
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم   

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/29هـ      
موعد فتح العطاءات: 1433/11/29هـ 

معلومات حول المزايدة: مستودع األمانة جنوب جامعة القصيم     

تأجي��ر عدد)50( موق��ع قائم إلقامة لوح��ات إعالنية موبي / 
داخل مدينة بريده   

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       
رقم المزايدة : 3      

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23 هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ      

تأجير ارض فضاء إلقامة حلبة س��باق سيارات ودرجات نارية 
وتعليم قيادة سباق الس��يارات / طريق الملك فهد الشرقي 

)عسيالن(في مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       

رقم المزايدة : 14        
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ       

تأجير موقع قائم إلقامة لوحة إعالنية يوني بول ثالثية األوجه 
/ تقاطع طريق الملك فيصل مع شارع القناة في مدينة بريده     
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       

رقم المزايدة : 5        
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23 هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/10/24 هـ         

تأجير موقع إلقامة صراف آلي س��يار / طريق النهضة ش��رق 
دوار الوطن في مدينة بريده  

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 10       

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ        

تأجي��ر ارض فضاء إلقامة فندق ال يقل ع��ن فئة )4( نجوم / 
مركز الحائط على الش��ارع الجنوبي لمدينة التمور الجديدة 

في مدينة بريده     
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 01       
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ        

تأجير موق��ع قائم إلقامة لوحة إعالني��ة تلفزيونية / تقاطع 
طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق الربيعية في مدينة بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       

رقم المزايدة : 17        
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجير المحل )22( أس��واق األمانة في الس��وق المركزي في 
مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       
رقم المزايدة : 22        

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

إنشاء صالة رياضية مغلقة بالكلية التقنية بالمدينة المنورة    
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض        
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/14هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/15هـ        

مشروع تنفيذ شبكات مياه شرب متفرقة بمدينة بريده - مرحلة 
ثالثة   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ        

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي بمناطق متفرقة بمدينة 
بريده - مرحلة ثانية   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم       
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ       

إنشاء مبنى التدريب االلكتروني بالكلية التقنية ببيشة   
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض        
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/20هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/11/21هـ       

مش��روع إنشاء ش��بكات صرف صحي بمناطق متفرقة بمحافظة 
عنيزة - مرحلة ثانية   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/16هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/10/17هـ       

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي بمناطق متفرقة بمدينة 
بريده - مرحلة ثانية   

جهة المناقصة: فرع وزارة المياه والكهرباء بمنطقة القصيم         
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ       

توريد أجهزة خوادم لبعض الوحدات التدريبية 
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ        

إنشاء شبكات مياه الشرب متفرقة بمدينة بريده   
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم 

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/17هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/18هـ       

درء أخطار السيول بالبدائع و القرى التابعة   
جهة المناقصة: بلدية البدائع         

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/14هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/15هـ       

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رقم)4( / مخطط المردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده      
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 37        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ          
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجير كش��ك كفي شوب س��يار جديد / بحيرة حي الخليج في 
مدينة بريده      

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 43        

قيمة النسخة: مجانًا
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجير موق��ع قائم إلقامة لوحات إعالنية يوني بول / ش��ارع 
األمي��ر عبدالعزيز بن مس��اعد على مجس��مات غرفة كهرباء 

أسواق األمانة في مدينة بريده      
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 40        
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رق��م)5( مخطط المردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده      
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 38        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رق��م)1( مخطط المردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده      
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 34        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رقم)3(مخطط الم��ردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده      
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 36        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رق��م)2( مخطط المردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 35        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         
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المزايدات الحكومية تنفيذ مغاسل موتى بالبدائع   المناقصات الحكومية 
جهة المناقصة: بلدية البدائع         

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ       

تأمين معدات ألمانة القصيم   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/24هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/25هـ       

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي ومحطات رفع لمحافظات 
منطقة القصيم - مرحلة رابعة    

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم         
قيمة النسخة: 8000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ       

سفلة طرق لمخططات البدائع و القرى التابعة   
جهة المناقصة: بلدية البدائع         

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/14هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/15هـ       

تنفيذ أعمال تكميلية بالمعهد الصناعي الثانوي برجال المع    
جهة المناقصة: إدارة المشــتريات المركزية - المناقصات مؤسسة 

العامة للتدريب التقني والمهني         
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/9هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/11/10هـ       

إنش��اء صالة رياضية مغلقة بالمعه��د الصناعي الثانوي الثاني 
باإلحساء    

جهة المناقصة: إدارة المشــتريات المركزية - المناقصات مؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني         

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ       

إنشاء مبنى التدريب االلكتروني بالكلية التقنية بالقطيف   
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/22 هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/10/23 هـ        

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي ومحطات ض��خ بمحافظة 
عنيزة - مرحلة رابعة   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم         
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/22 هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/10/23 هـ

إنش��اء مباني المرحل��ة الثانية بالمعهد الصناع��ي الثانوي في 
بلجرشي    

جهة المناقصة: إدارة المشــتريات المركزية - المناقصات مؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني         

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/13هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/11/14هـ        

تأمي��ن احتياجات المعه��د التقني الس��عودي لخدمات البترول 
بالدمام

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ       

إنش��اء مبنى التدري��ب االلكتروني بالمعه��د الصناعي الثانوي 
بالخرج    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/29هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/30هـ       

إنشاء مباني المرحلة الثانية بالمعهد الصناعي الثانوي بالمندق    
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم          

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ       

إنش��اء إس��كان للمدربي��ن والمتدربي��ن للمعه��د الس��عودي 
لاللكترونيات واألجهزة المنزلية بالدرعية    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/20هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/21هـ       

إنش��اء مبنى التدري��ب االلكتروني بالمعه��د الصناعي الثانوي 
بالوجه    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/16هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/17هـ       

إنشاء إسكان للمدربين والمتدربين للمعهد السعودي لصيانة 
الطائرات

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/16هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/17هـ       

إنش��اء مبنى التدري��ب االلكتروني بالمعه��د الصناعي الثانوي 
الثالث الجديد بمكة المكرمة 

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/18هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/12/19هـ       

إنش��اء إسكان للمدربين والمتدربين للمعهد العالي للصناعات 
المطاطية بينبع    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/6هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/7هـ       



تأجير ارض فضاء إلقامة مستش��فى ش��رق حي الضاحي على 
الطريق الدائري الشرقي في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم        
رقم المزايدة : 15       

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجير محل تجاري شمال جامع خادم الحرمين الشريفين في 
مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       
رقم المزايدة : 26       

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجي��ر المحل )8( / أس��واق األمانة في الس��وق المركزي في 
مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 19       

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجي��ر موق��ع إلقام��ة مجم��ع عي��ادات بيطري��ة / الجه��ة 
الش��مالية الش��رقية من مدين��ة األنعام ف��ي مدينة بريده     
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 23       
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/1هـ         

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة مقص��ف وبقاله مدين��ة األنعام 
الجديدة في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 17        

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجير مقصف قائم حديقة حي الفايزية على ش��ارع الستين 
في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 24        

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجير المحل )20( أس��واق األمانة في الس��وق المركزي في 
مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 21        

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجير موقع إلقامة جس��ر مش��اة واس��تغالله دعائيًا / طريق 
عثمان بن عفان مقابل مركز الحسون في مدينة بريده      

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 42        

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

المناقصات والمزايدات الحكومية

بيع حديد مختلف األحجام و األنواع ) رجيع(     
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم   

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/29هـ      
موعد فتح العطاءات: 1433/11/29هـ 

معلومات حول المزايدة: مستودع األمانة جنوب جامعة القصيم     

تأجي��ر عدد)50( موق��ع قائم إلقامة لوح��ات إعالنية موبي / 
داخل مدينة بريده   

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       
رقم المزايدة : 3      

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23 هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ      

تأجير ارض فضاء إلقامة حلبة س��باق سيارات ودرجات نارية 
وتعليم قيادة سباق الس��يارات / طريق الملك فهد الشرقي 

)عسيالن(في مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       

رقم المزايدة : 14        
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ       

تأجير موقع قائم إلقامة لوحة إعالنية يوني بول ثالثية األوجه 
/ تقاطع طريق الملك فيصل مع شارع القناة في مدينة بريده     
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       

رقم المزايدة : 5        
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23 هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/10/24 هـ         

تأجير موقع إلقامة صراف آلي س��يار / طريق النهضة ش��رق 
دوار الوطن في مدينة بريده  

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 10       

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ        

تأجي��ر ارض فضاء إلقامة فندق ال يقل ع��ن فئة )4( نجوم / 
مركز الحائط على الش��ارع الجنوبي لمدينة التمور الجديدة 

في مدينة بريده     
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 01       
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ        

تأجير موق��ع قائم إلقامة لوحة إعالني��ة تلفزيونية / تقاطع 
طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق الربيعية في مدينة بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       

رقم المزايدة : 17        
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

تأجير المحل )22( أس��واق األمانة في الس��وق المركزي في 
مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار       
رقم المزايدة : 22        

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/1هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/2هـ         

إنشاء صالة رياضية مغلقة بالكلية التقنية بالمدينة المنورة    
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض        
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/14هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/11/15هـ        

مشروع تنفيذ شبكات مياه شرب متفرقة بمدينة بريده - مرحلة 
ثالثة   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ        

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي بمناطق متفرقة بمدينة 
بريده - مرحلة ثانية   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم       
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ       

إنشاء مبنى التدريب االلكتروني بالكلية التقنية ببيشة   
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض        
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/20هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/11/21هـ       

مش��روع إنشاء ش��بكات صرف صحي بمناطق متفرقة بمحافظة 
عنيزة - مرحلة ثانية   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم        
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/16هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/10/17هـ       

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي بمناطق متفرقة بمدينة 
بريده - مرحلة ثانية   

جهة المناقصة: فرع وزارة المياه والكهرباء بمنطقة القصيم         
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ       

توريد أجهزة خوادم لبعض الوحدات التدريبية 
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ        

إنشاء شبكات مياه الشرب متفرقة بمدينة بريده   
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم 

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/17هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/18هـ       

درء أخطار السيول بالبدائع و القرى التابعة   
جهة المناقصة: بلدية البدائع         

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/14هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/15هـ       

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رقم)4( / مخطط المردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده      
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 37        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ          
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجير كش��ك كفي شوب س��يار جديد / بحيرة حي الخليج في 
مدينة بريده      

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      
رقم المزايدة : 43        

قيمة النسخة: مجانًا
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         

موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجير موق��ع قائم إلقامة لوحات إعالنية يوني بول / ش��ارع 
األمي��ر عبدالعزيز بن مس��اعد على مجس��مات غرفة كهرباء 

أسواق األمانة في مدينة بريده      
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 40        
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رق��م)5( مخطط المردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده      
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 38        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رق��م)1( مخطط المردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده      
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 34        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رقم)3(مخطط الم��ردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده      
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 36        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحدة س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رق��م)2( مخطط المردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده 
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار      

رقم المزايدة : 35        
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ         
موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ         
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المزايدات الحكومية تنفيذ مغاسل موتى بالبدائع   المناقصات الحكومية 
جهة المناقصة: بلدية البدائع         

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ       

تأمين معدات ألمانة القصيم   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/24هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/25هـ       

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي ومحطات رفع لمحافظات 
منطقة القصيم - مرحلة رابعة    

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم         
قيمة النسخة: 8000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/15هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/10/16هـ       

سفلة طرق لمخططات البدائع و القرى التابعة   
جهة المناقصة: بلدية البدائع         

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/14هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/15هـ       

تنفيذ أعمال تكميلية بالمعهد الصناعي الثانوي برجال المع    
جهة المناقصة: إدارة المشــتريات المركزية - المناقصات مؤسسة 

العامة للتدريب التقني والمهني         
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/9هـ       
موعد فتح العطاءات: 1433/11/10هـ       

إنش��اء صالة رياضية مغلقة بالمعه��د الصناعي الثانوي الثاني 
باإلحساء    

جهة المناقصة: إدارة المشــتريات المركزية - المناقصات مؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني         

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/8هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/9هـ       

إنشاء مبنى التدريب االلكتروني بالكلية التقنية بالقطيف   
جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/22 هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/10/23 هـ        

مش��روع إنش��اء ش��بكات صرف صحي ومحطات ض��خ بمحافظة 
عنيزة - مرحلة رابعة   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم         
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/22 هـ        
موعد فتح العطاءات: 1433/10/23 هـ

إنش��اء مباني المرحل��ة الثانية بالمعهد الصناع��ي الثانوي في 
بلجرشي    

جهة المناقصة: إدارة المشــتريات المركزية - المناقصات مؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني         

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/13هـ        

موعد فتح العطاءات: 1433/11/14هـ        

تأمي��ن احتياجات المعه��د التقني الس��عودي لخدمات البترول 
بالدمام

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ       

إنش��اء مبنى التدري��ب االلكتروني بالمعه��د الصناعي الثانوي 
بالخرج    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض         

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/29هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/30هـ       

إنشاء مباني المرحلة الثانية بالمعهد الصناعي الثانوي بالمندق    
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم          

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/23هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/24هـ       

إنش��اء إس��كان للمدربي��ن والمتدربي��ن للمعه��د الس��عودي 
لاللكترونيات واألجهزة المنزلية بالدرعية    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/20هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/21هـ       

إنش��اء مبنى التدري��ب االلكتروني بالمعه��د الصناعي الثانوي 
بالوجه    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/16هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/10/17هـ       

إنشاء إسكان للمدربين والمتدربين للمعهد السعودي لصيانة 
الطائرات

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/16هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/17هـ       

إنش��اء مبنى التدري��ب االلكتروني بالمعه��د الصناعي الثانوي 
الثالث الجديد بمكة المكرمة 

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/12/18هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/12/19هـ       

إنش��اء إسكان للمدربين والمتدربين للمعهد العالي للصناعات 
المطاطية بينبع    

جهــة المناقصــة: إدارة المشــتريات المركزيــة - المنافســات / 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/11/6هـ       

موعد فتح العطاءات: 1433/11/7هـ       



 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 السعودي لألغذية الزراعية 2012
Saudi Agro-Food 2012

معدات وتقنيات في مختلف المجاالت ذات 
الصلة باألطعمة المجمدة والمبردة والحلويات 

والشوكوال والمنتجات الغذائية الصحية 
والطبيعية, ومعدات معالجة وتغليف األطعمة

مركز الرياض الدولي 24 - 27 سبتمبر 2012
للمؤتمرات والمعارض 

شركه معارض الرياض المحدودة
esales@recexpo.com

http://www.recexpo.com

المعرض الزراعي السعودي  31
The 31 Exhibition Saudi Agriculture

الخدمــات والتقنيات الزراعية التي لطالما كان لها 
دور في تنمية القطاع الزراعي في المملكة، فضاًل 
عن مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية، مخاطبًا 
بذلك كافة احتياجات المزارع، والمشاريع الزراعية

مركز الرياض الدولي 24 - 27 سبتمبر 2012
للمؤتمرات والمعارض 

شركه معارض الرياض المحدودة
esales@recexpo.com

http://www.recexpo.com

معرض البناء السعودي
Saudi Build 2012

مواد وتقنيات ومعدات البناء والديكور، وتقنيات 
الهندسة المدنية والميكانيكية، وتقنيات 

الخرسانة والفوالذ، وأنظمة األمن والسالمة، 
إضافة الى الحلول اإلنشائية الصديقة للبيئة 
وغيرها. كما يتيح لهم الفرصة لتوقيع عقود 

التوكيالت التجارية

مركز الرياض الدولي 11 - 14 نوفمبر 2012
للمؤتمرات والمعارض

شركه معارض الرياض المحدودة
 info@ricec.com.sa

معرض الشرق األوسط ألحواض السباحة 
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 24 - 26 سبتمبر 2012أحواض السباحة والمنتجعات الصحيةوالمنتجعات الصحية 2012

والمعارض

مركز دبي التجاري العالمي
info@dwtc.com

http://www.dwtc.com

مركز للمعارض في الكويت 26 - 29 سبتمبر 2012المعرض الكويت الدولي للعقار
مركز للمعارض في الكويت

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

التسوق في معرض جيتكس
GITEX SHOPPER 2012

مهرجان لتسوق اإللكترونيات االستهالكية و 
منتجات االتصاالت والترفيه والتعليم اإللكترونية

29 سبتمبر 2012
6 أكتوبر  2012

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض / قاعات الشيخ 

سعيد 1، 2، 3 

مركز دبي التجاري العالمي
 info@dwtc.com

http://www.dwtc.com

INDIA / Ministry of New and المعرض الهندي الدولي للمجوهرات
Renewable Energy2012 23 - 28 سبتمبر Bombay Convention &

Exhibition Centre

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
iijs@gjepcindia.com
http://www.iijs.org

المنتدى االقتصادي العربي - الهنغاري في 
بودابست

Economic Forum Arab-Hungarian

الخدمات المصرفية و المالية - و الطاقات 
المجددة, و تطوير الشركات الصغيرة و 

المتوسطة, و الصناعات الخضراء، والسياحة 
والزراعة و الصناعات الغذائية, و القطاعات 

العلمية و تكنولوجيا و المعلومات و االتصاالت

هنغاري - بودابست24 - 25 سبتمبر 2012
االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية

admin@uac.org.lb - uac@uac.org.lb
http://www.uac.org.lb

المنتدى االقتصادي العربي - األوربي

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 
بالبالد العربية بالتعاون والتنسيق مع البنك 

األوروبي لالستثمار والمفوضية األوروبية بمقر 
االتحاد العام للغرف العربية في بيروت.

لبنان12 - 13 سبتمبر 2012
االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبالد العربية 

بالتعاون والتنسيق مع البنك األوروبي لالستثمار
 uac@uac.org.lb

معرض كايرو فاشون اند تكس
Cairo Faisons & Tex2012 مركز القاهرة الدولي 13 - 16 سبتمبر

للمؤتمرات

شركة األهرام الدولية لتنظيم المعارض
dina@efee.org.eg

http://www.pyramidsfaireg.com

معرض الكتالوجات للصناعات الغذائية السعودية 
في ألبانيا

المعرض كتالوجات الشركات السعودية 
الصناعية أو التجارية المتخصصة في المجاالت 

الصناعات الغذائية
وزارة الثقافة واإلعالمألبانيا18 - 22 سبتمبر 2012

بحث سبل تعزيز النشاطات التجاريةمنتدى التواصل االقتصادي األردني الخليجي
فندق المريديان بعمان19 - 20 سبتمبر 2012و االستثمارية المتبادلة بين دول الخليج و األردن.

اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
info@jocc.org.jo

http://www.occ.org.s

الندوة الدولية لحصول الطاقة في الهند
International Seminar on Energy Access2012 الهند  - نيو دلهى9 - 10 اكتوبر

Fair organizer
gkumar.mnre@nic.in

http://www.mnre.nic.in

الصالون الدولي لالستثمار الفالحى و التكنولوجيا - 
SIAT  2012 تونس - قصر المعارض 10 - 13 اكتوبر 2012المواد الغذائية والمشروبات واللحوم سيات

Fair organizer بالكرم

مؤتمر منتدى األعمال الدولي السادس عشر
و معرض الموصياد الدولي الرابع عشر

The 14th MUSIAD International Fair

معرض الموصياد الدولي فرصة للبيع المباشر، 
فتح عالقات باألسواق الحيوية،  منتجات ذات 

العالمة التجارية المسجلة، فرصة للحصول على 
ممثلين ، ومن ثم تطوير شبكة التواصل مع 

رجال األعمال. 

11 - 14 اكتوبر 2012

تركيا 
مركز معارض إسطنبول، سي 
إن آر إكسبو، الصاالت -4-5-6

7 و 8، منطقة يشيل كوي

 Fair organizer
 fairs@musiad.org.tr

http://www.musiad.org.tr

مؤتمر االستثمار التركمستاني
TURKMENISTAN INVEST 20122012 17 - 19 اكتوبرMizan Conference Centre 

Ashgabat, Turkmenistan

Fair organizer
nt@summittradereevents.com

http://www.summittradeevents.com

معرض فيرنكس الدولي
Furnex 2012مركز القاهرة الدولي 1 - 4 نوفمبر  2012األثاث

للمؤتمرات

المجلس التصديري لألثاث
info@efec.org.eg

http://www.efec.org.eg

جاكرتا / اندونيسا17 - 21 اكتوبر 2012منتجات وصناعات من كافة القطاعات التجاريةمعرض أكسبو اندونيسيا التجاري

Fair organizer
 sumarnoeljadi@hotmail.com

luluhusein_riyadh@kemendag.go.id
eexpoindonesia.com

قطاع الغذاء الحالل وتطوير االستثمارات البيئة المعرض اإلسالمي األول األغذية الحالل
بمركز إكسبو الشارقة , 17 - 21 ديسمبر 2012في هذا المجال. 

األمارات العربية المتحدة

مركز اكسبو الشارقة - األمارات العربية المتحدة
info@expo-centre.ae

http://www.halalfoodme.com
 

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية بالتعاون مع إدارة التسويق
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ال��ت��ص��ف��ي��ات 

والتخفيضات

سبتمبر - اكتوبر  2012 م
شوال 1433ه�

الدورةالدورة تاريخ االنعقادالمكانمدة 
دورة الكتابة اإلدارية وإعداد 

غرفة 4 أيامالتقارير
22-09-2012مالقصيم

البروتوكــول  أصــول  دورة 
وفن األتكيت لرجل المراسم 

في العالقات العامة
غرفة 5 أيام 

27-10-2012م القصيم

مرك�ز  مكتب�ة 

المع��لوم�ات 

وال���دراس���ات 

االق��ت��ص��ادي��ة

المناقص���ات 

وال��م��زاي��دات 

ال��ح��ك��وم��ي��ة

ال���م���ع���ارض 

ال���م���ح���ل���ي���ة 

وال����دول����ي����ة

التصفيات والتخفيضات

جديد مك��ت��ب��ة مركز المعلومات والدراسات اإلقتصاديةالدورات التدريبية

الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم - اإدارة الت�سويق 
aaj@qcc.org.sa  - 06 3812231 : هات��ف : 3814000 06 - حتويلة 888 - فاك�س

لإعالناتكم يف 
الن�سرة التجارية 

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
تجارة للمعادن الثمينة واالحجار الكريمة1945 / 10 / 1433حتى 05 / 09 / 301433 إلى25مؤسسة روائع الفضة للمعادن الثمينة واالحجار الكريمة

تجارة النظارت الطبية1145 / 11 / 1433حتى 25 / 09 / 501433 إلى15ركن القرنية للنظارات  / محمد الغيداني
 تجارة المالبس الجاهزة واالحذية ولوازم االطفال3045 / 11 / 1433حتى 15 / 10 / 501433 إلى20مؤسسة محمد عبداهلل الموسى التجاريه

 تجارة المالبس الجاهزة واالحذية1730 / 11 / 1433حتى 18 / 10 / 501433 إلى15البطاقة الحمراء فرع شركة البطاقة جزيرة سماء لالزياء

 تجارة االحذية والمالبس الداخلية1430 / 11 / 1433حتى 14 / 10 / 751433 إلى20شركة فواز الحكير وشركاه
واالكسسورات والعطور

مالبس وادوات الرياضة0930 / 11 / 1433حتى 09 / 10 / 401433 إلى15شركة بيت الرياضة الفالح

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات والدراسات بغرفة القصيم

صناعة حجر جيري , تجارة رخام وحجر من البرتغال  
Vitaguiar.pt االسم

Vitaguiart -  البرتغالالعنوان
  259403133الهاتف
   259403135الفاكس
e-mail manuelmarques@vitaguiar.pt
http://www.vtiaguiar.ptالموقع

مواد البناء رخام وأحجار طبيعية من إسبانيا    

MÁRMOLES VISEMAR SLU االسم
إسبانيا   الدولة
Ctra. Castillo, Km. 1, 03660 Novelda - Alicante العنوان
  3496550260+الهاتف
 3494660965+الفاكس
e-mail admin@visemar.es
http://www.visenova.comالموقع

أنواع اللحوم المجمدة من بلجيكا   
RELLMAN FOODS SA االسم
بلجيكاالدولة
 Avenue Prince Charles, 4, 1410 WATERLOOالعنوان
323259858 +الهاتف
http://www.rellmanfoods.comالموقع

المواد الغذائية المعلبة من أسبانيا  
ACEITUNAS SARASA SA االسم
أسبانيا الدولة
Trav. Raimundo Lanas, 6, 31261 Andosilla - Navarra العنوان
34679486440 +الهاتف
 34679485446 +الفاكس
e-mailinfo@aceitunas-sarasa.com 
http://es.aceitunas-sarasa.com الموقع

صناعة الساعات   
GENERALE RESSORTS SA االسم
سويسرا الدولة
Chemin Du Seeland 4 2503 Bienne العنوان
413236688 +الهاتف
413239966 +الفاكس
e-mailinfo@generaleressorts.com
http://www.generaleressorts.comالموقع

أجهزة صناعية دقيقة لصناعة الساعات   
MCM MILANO SRL االسم
ايطاليا الدولة
 MCM Milano S.r.l. - Viale Marconi, 47 - I-20015 Parabiago (Milano)العنوان
39331553254 +الهاتف
39331557793 +الفاكس
e-mailinfo@mcm-milano.it
http://www.mcm-milano.itالموقع

الفرص التجارية واالستثمارية

 التقرير السنوي 2011 للعام المالي 1432 / 1433هـ    
وزارة المالية دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير السنوي 2011 لصندوق موضوع الكتاب

التنمية الصناعية السعودي  

التقرير السنوي لهيئة االتصاالت و تقنية المعلومات 
1433-1432هـ   

هيئة االتصاالت و تقنية المعلومات دار النشر
1432-1433هـ سنة النشر
التقرير السنوي 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.

ال������ف������رص 

ال���ت���ج���اري���ة 

واالستثمارية


