
صيانة المباني والمرافق والمنشآت ) بلدية المذنب ( 
جهة المناقصة: بلدية المذنب  

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/25هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/26هـ  

توريد وتركيب جهاز أشعة متنقل ديجيتال لمستشفى 
عيون الجواء 

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/21هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/10/22هـ  

توريد وتركيب أجهزة ومعدات طبية لمستشفى بريده 
المركزي 

جهة المناقصة: صحة القصيم  
قيمة النسخة: 1500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/19هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/10/20هـ  

توري��د وتركيب أجه��زة ومعدات طبي��ة لمركز العقم 
بالقصيم 

جهة المناقصة: صحة القصيم  
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/20هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/10/21هـ  

درء أخط��ار الس��يول وتصريف مي��اه األمط��ار )بلدية 
المذنب( 

جهة المناقصة: بلدية المذنب  
قيمة النسخة: 4000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/25هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/10/26هـ  

إنشاء حدائق وساحات وممرات مشاة 
جهة المناقصة: بلدية البدائع  

قيمة النسخة: 1500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/24هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/25هـ  

إنشاء منتزه عام بالبدائع  
جهة المناقصة: بلدية البدائع  

قيمة النسخة: 4000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/24هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/25هـ  
 

انشاء مجسمات جمالية داخل األحياء بالبدائع  
جهة المناقصة: بلدية البدائع 

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/24هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/25هـ 

جديد مكتبة مركز المعلومات

صندوق التنمية الصناعية السعودية2012 
وزارة المالية دار النشر
1433 هـسنة النشر
التقرير السنوي 2012 موضوع الكتاب

تطوير 
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دار النشر
1434هـ سنة النشر
مالمح التنمية المستقبلية في )العاصمة( الرياض موضوع الكتاب

العلوم و التقنية للفتيان 
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية دار النشر
1434هـ سنة النشر
هل يمكن االستفادة من األعاصير موضوع الكتاب

العلوم و التقنية
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية دار النشر
1434 هـسنة النشر
األحياء البحرية موضوع الكتاب

دليل عمان التجاري و الصناعي 2013 
غرفة تجارة صناعة عمان دار النشر
2013مسنة النشر
دليل التجاري و الصناعي موضوع الكتاب

دليل قطر التجاري و الصناعي 2012-2013
 غرفة قطردار النشر
2012-2013 مسنة النشر
 دليل التجاريموضوع الكتاب

التقرير السنوى2012/غرفة تجارة و صناعة الشارقة 
غرفة تجارة و صناعة الشارقة دار النشر
2012مسنة النشر
 التقرير السنوى2012موضوع الكتاب

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
2012مسنة النشر
التقرير السنوي لعام2012 موضوع الكتاب

مفتاح الوظيفة 
غرفة الشرقية دار النشر
2013 مسنة النشر
دليل الطالــب الوظيفة بما يترتــب عليه ادوار موضوع الكتاب

يقوم بها 

كيف تبحث عن وظيفة 
مجلس الغرف السعودية دار النشر
2013مسنة النشر
البحث عن العمل و الحصول عليه 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

إنشاء ساحات و حدائق و ممرات مشاة بالبدائع 
جهة المناقصة: بلدية البدائع  

قيمة النسخة: 4000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/26هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/27هـ  

تأمين و توريد معدات لألمانة 
 جهة المناقصة: أمانة القصيم  

قيمة النسخة: 7000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/10/11هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/12هـ  

نقل مخلف��ات مجهولة المصدر من مواقع متفرقة من 
قرى مدينة بريدة

جهة المناقصة: أمانة القصيم  
قيمة النسخة: 500  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/10/19هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/10/20هـ  

تشغيل و صيانة مختبرات سالمة األغذية بمدينة بريدة 
جهة المناقصة: أمانة القصيم  

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/10/11هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/12هـ  

تأمين مضخة ديزل متنقلة لطوارئ السيول ببريدة
جهة المناقصة: أمانة القصيم  

قيمة النسخة: 1500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/10/11هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/12هـ  

معالجة محطة الخبيب لتصريف السيول 
جهة المناقصة: أمانة القصيم  

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/10/11هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/12هـ  

عبارة الدائري الداخلي الغربي مع توسعة بحيرة حي الخليج 
جهة المناقصة: أمانة القصيم  

قيمة النسخة: 20000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/14هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/10/15هـ  

إنش��اء غرف للنفاي��ات والتعقي��م بالمراك��ز 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  

شركه متخصصه في مجال االستيراد والتصدير 

NORKASON INVESTMENT LIMITED االسم
غانا الدولة
MAMPROBI -ACCRA Ghana العنوان
 00233243129815هاتف

e-mail norkason2000@yahoo.com

االستثمار في السودان )الهيئة الوطنية لالستثمار بالسودان(  

الهيئة الوطنية لالستثمار بالسودان االسم
السودان - الخرطوم – غرب فندق الهيلتونالعنوان
e-mail investment@sudanmail.net
http://www.sudaninvest.org/Arabic/About_Ministry.htmالموقع

صناعة كيك وجاتوهات من بيالروس  

Slodych Confectionary Plant االسم
بيال روس الدولة
Minsk, st. Radialnaya, 54 ,220046 العنوان
 00375172306207الهاتف
 00375172306207الفاكس
e-mail info@slodych.by
http://www.slodych.byالموقع

فحم من إسبانيا 

Al-Aqabah االسم
اسبانيا العنوان
 00442082390093الهاتف
e-mailashtaq.arain@al-aqabah.com 
http://www.al-aqabah.comالموقع

محطات تحلية مياه واستخراج مياه من آبار  

MESCO االسم
بيروت - لبنان العنوان
 009611896733الهاتف
e-mailmesco.group1@yahoo.com 

تصدير لحوم البقر من بولندا 

Exporting Polish Beef االسم
بولندا  - Mokobody Sp.z.o.oالعنوان
0049115256448الهاتف
 0078211556448الفاكس

معكرونة وشعيرية من بيونس ائرس  

 Bramacاالسم
األرجنتين الدولة
Buenos Aires. Argentina العنوان
00664440791154الهاتف
0066460091154الفاكس
e-mail info@bramac.com.ar
http://www.bramac.com.arالموقع

صناعة حديد تسليح وشباك حديد, صناعة سحب وصهر االمنيوم   

 J.F Metal Groupاالسم
البرتغال الدولة
Silveiros Barcelos J.F.Metal Portugal 4775-224 العنوان
 00351252963636الهاتف
00351252963566الفاكس
e-mail jeral@jfmetal.pt
http://www.jfmetal.ptالموقع

الفرص التجارية االستثمارية
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المناقصات الحكومية

المناقصات الحكومية 

فرصة تجارية لمنتجي التمور ) مصدرين(  

GUANGZHOU LUSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD االسم

الصين - Yanmin Guanالعنوان

005615915849273 الهاتف

مواشى ، استيراد وتصدير من إسبانيا 

GANADOS AL-ANDALUS االسم

إسبانيا الدولة

   )Calle Santa Bárbara, 27 14400 POZOBLANCO )Córdobaالعنوان

00690953893الهاتف

00690953893 الفاكس

e-mail galeriasis@yahoo.es

سماد ومنتجات تحسين التربة من بريطانيا

HOCKLEY INTERNATIONAL LTD االسم

بريطانيا الدولة

Park Lane Poynton, 354 SK12 1RL Stockport Cheshireالعنوان

00441612097400 الهاتف

00441612097401 الفاكس

e-mailmail@hockley.co.uk

http://hockley.co.ukالموقع

تجارة معدات و ادوات مجددة من ايطاليا 

 .Gamba Giovanni s.r.lاالسم

ايطالياالدولة

via Artigiani, 32 25063 Gardone V. T. Brescia - Italia العنوان

030968318913312 الهاتف

030831891137103 الفاكس

e-mail info@gambamacchine.com

http://www.gambamacchine.comالموقع

مالبس نسائية رسمية - جينز ومالبس رياضة - من المانيا 

HOUSE STYLE االسم

المانيا  الدولة

 KarbenBurg-Gräfenröder-Str., 25العنوان

http://www.house-style.deالموقع

تجارة، آالت وتجهيزات من فرنسا 

KAZI TANI االسم

فرنسا   الدولة

 Rn 7 - Challuy, 58000 Neversالعنوان

http://www.kazi-tani.comالموقع

مكابس هيدروليكية مجدد - بلجيكا 

HANDELSMAATSCHAPPIJ االسم

بلجيكا   الدولة

 hille zuid 6 8750 zwevezeleالعنوان

003251722583 الهاتف

003251722583 الفاكس

e-mailnoordzee@online.be

http://www.house-style.deالموقع

أنشاء ساحات بلدية البدائع والقرى  
جهة المناقصة: بلدية البدائع  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/26هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/27هـ  

أنشاء مسطحات خضراء بالبدائع 
جهة المناقصة: بلدية البدائع  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/24هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/25هـ  

أنشاء وسائل السالمة المرورية ودهانات الشوارع 
جهة المناقصة: بلدية البدائع  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/26هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/10/27هـ  

تأهيل و تطوير طريق الملك فيصل 
جهة المناقصة: بلدية البدائع  

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/26هـ   

موعد فتح العطاءات: 1434/10/27هـ   

تطوير وتنظيم طريق الملك عبدالعزيز  
جهة المناقصة: بلدية البدائع  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/26هـ   

موعد فتح العطاءات: 1434/10/27هـ   

تأجي��ر ارض فضاء إلقام��ة ثالجات - الطري��ق الدائري 
الغربي في مدينة بريده   
جهة المناقصة: أمانة القصيم 

رقم المزايدة: 6630
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/12هـ    
موعد فتح العطاءات: 1434/10/13هـ

تأجير ارض فضاء إلقامة مجمع عيادات بيطرية    
جهة المناقصة: أمانة القصيم  

رقم المزايدة: 6622 
قيمة النسخة: 3000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/12هـ     
موعد فتح العطاءات: 1434/10/13هـ   

مزاي��دة تأجير موقع صراف ألي س��يار قائم )12 مواقع 
مختلفة في مدينة بريده(    
جهة المناقصة: أمانة القصيم   

رقم المزايدة: من 6632 الى 6642  
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/19هـ      
موعد فتح العطاءات: 1434/10/20هـ 

فعلــى الراغبيــن الدخول في هــذه المزايدات مراجعــة االدارة 
العامة لالستثمار في مبنى وكالة االمانة  

المنافسات االستثمارية
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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

التصفيات والتخفيضات

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

مدينة باكو -  أذربيجان 27 - 30 يوليو 2013معارض تجاريةمنتدى كراون مونتانا 
Fair organizer
info@cmf.ch

http://www.cmf.ch

29 يوليو - عروض تجاريةمعرض رمضان والعيد
27 اغسطس 2013

معرض الكويت الدولي
الكويت

 Fair organizer
 info@kif.net

http://www.kif.net

المؤتمر السنوي لمركز التحكيم التجاري
سلطنة عمان 18 - 20 اغسطس 2013تحكيم تجاريلدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

فندق كراون بالزا صاللة
 Fair organizer

http://www.gcac.biz/salalh17

دعوة للمشاركة في ورشة عمل: توريق ديون التمويل 
اسطنبول- تركيا 22-19 اغسطس 2013الملتقى اإلداري و القيادي والرهن العقاري في اسطنبول

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
aradosh@arado.org.eg

http://www.arado.org.eg/homepage/ActDetail.aspx?actid=19059

Fair organizer كينيا  -  نيروبي28-30 اغسطس 2013تجـارةالمعرض األفريقي السادس للتصدير واالستيراد
 info@exhibitionevents.com

جمهورية الصين الشعبية2 - 7 سبتمبر 2013استثمــارالمعرض الصيني األورو آسيوي
شينجيانج

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

بكين - مدينة شيئا 8 - 11 سبتمبر 2013التجارة واالستثمارالمعرض الدولي الصيني لالستثمار
 Fair organizer

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

الكويت 21 - 27 يوليو cifit@chinafair.org.cn2013 المعرض الدولي الصيني لالستثمار
مركز المعارض في الكويت 

http://www.chinafair.org.cn
 cifit@chinafair.org.cn

ملتقى تدشين المدينة الصناعية الثانية و فرص 
ابها / المملكة العربية السعودية 10. سبتمبر 2013الفرص االستثمارية المتاحة بمنطقة عسير االستثمار الصناعي بعسير

فندق قصر ابها
 Fair organizer

tfoad@abhacci.org.sa

معرض جنوب شرق أسيا لألثاث والديكور )تصدير و 
استيراد(

المعرض الدولي لألثاث والمفروشات وإكسسوار 
آتها والديكور والكماليات المنزلية صناعة األثاث 

وأنواعه في بلدان جنوب شرقي آسيا 
COMPLETE POINTكوااللمبور - ماليزيا 13 - 16 سبتمبر 2013

http://www.migratemalaysia.com

 Importers - Traders & Distributors- Buyersالمعرض الدولي التجاري الثامن في كينيا 
- Re-Exporters - Manufacturers 2013 كينيا 14 - 16 سبتمبر

Sarit Centre, Nairobi
 Fair organizer

marketing@fairstrade.info

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

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

المهرجان الدولي للموضة )مالبس, أقمشة( 
Fair organizer البوسنه والهرسك 25 - 29 سبتمبر 2013فساتين ومالبس، موضة، مجوهرات وعطور في سرايفو

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
الفلبين - مانيال17 - 20 اكتوبر 2013 واألثاث المنزلي واألزياء

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

Fair organizerتونس - سوسة23 - 27 اكتوبر 2013مجال البناء و التشييد و صناعة المعمار معرض سوسة الدولي لألثاث 2013 

المنامة / البحرين 30. اكتوبر 2013عرض الفرص االستثمارية المتاحة في البحرينمنتدى ومعرض االستثمار في البحرين 2013
مركز مؤتمرات و للمعارض فى البحرين

bassamatwah@fgcc.org
http://www.fgcc.org

األنشطة التي لها صلة بالصيد البحري وتربية الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات
Fair organizerالجزائر - وهران6 - 9 نوفمبر 2013المائيات وتثمين عوامل ووسائل االنتاج 

 sipaoran@gmail.com

سريالنكا  - كولمبو 12 - 14 نوفمبر 2013استثمارمنتدى األعمال لدول الكومنولث 
Fair organizer

mail@srilankaembassyriyadh.com
http://www.cbcglobal.org

جمهورية الصين الشعبية19 - 22 نوفمبر 2013صناعة معداتالمعرض الصيني الدولي لصناعة المواد االنتاجية
مدينة بيوو بمقاطعة جيجيانج 

Fair organizer
 niuhongwei@cccme.org.cn

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة

المفروشات2730 / 10 / 1434هـحتى 12 / 9 / 1434هـ60إلى20شركة رميزان جاسر الفوزان وأوالده

العود والعطورات2745 / 10 / 1434هـحتى 13 / 9 / 1434هـ50إلى50مركز منبع طيبة التجارية 

ساعات واكسسوات2745 / 10 / 1434هـحتى 13 / 9 / 1434هـ75إلى30مؤسسة بيت روائع 

أدوية 1126 / 10 / 1434هـحتى 20 / 9 / 1434هـ36إلى15صيدلية عبدالرحمن عبداهلل النهدي

للعود والعطور2045 / 10 / 1434هـحتى 20 / 9 / 1434هـ50إلى50الشركة العربية لتجارة العود والعطور

مفارش وبطانيات745 / 10 / 1434هـحتى 22 / 9 / 1434هـ50إلى15معرض ارض القصيم التجاري 

مالبس جاهزة وأحذية545 / 11 / 1434هـحتى 21 / 9 / 1434هـ50إلى30شركة عبد اهلل إبراهيم العجالن

عزيزي المشترك

غرفة القصيم في خدمتكم خالل فترة إجازة العيد
في رمضان

 ً
 إلى الساعة 1:00 ظهرا

ً
من الساعة 10:00 صباحا

في عيد الفطر
 ً
 إلى الساعة 1:00 ظهرا

ً
من الساعة 9:00 صباحا

عزيزي المشترك

تنـــوه غرفـــة القصيم بأن أيـــام إجازة عيـــد الفطر  
فـــي الغرفة تبـــدأ من يـــوم األحـــد 1434/9/26هـ 

وحتى يوم االثنين 1434/10/5هـ.


