
مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمشروع 
رفع كفاءة محطتي التنقية الثانية بعنيزة والثالثة 

ـ الرس - البدائع 
جهة المناقصة: مياه القصيم   

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/11/4 هـ   

موعد فتح العطاءات: 1434/11/5 هـ   

تنفيــذ خوازيق لجســر تقاطع الملــك عبداهلل مع 
طريق الملك خالد  

جهة المناقصة: أمانة القصيم   
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/11/4 هـ   
موعد فتح العطاءات: 1434/11/5 هـ   

تجهيز وتأثيث مبنى أمانة منطقة القصيم   
جهة المناقصة: أمانة القصيم  

قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/11/4 هـ    

موعد فتح العطاءات: 1434/11/5 هـ    

صيانة الطرق بمدينة بريدة  
جهة المناقصة: أمانة القصيم   

قيمة النسخة: 8000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/11/4 هـ   

موعد فتح العطاءات: 1434/11/5 هـ   

سكن العاملين بمستشفى النبهانية العام 
جهة المناقصــة: ادارة المشــتريات والمناقصات بديوان 

المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة القصيم   
قيمة النسخة: 2000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/11/9هـ   
موعد فتح العطاءات: 1434/11/9هـ   

صيانة أنظمة السالمة بمنطقة الرياض - القصيم 
- الشرقية 

جهة المناقصة: وزارة العدل   
قيمة النسخة: 4000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/11/10هـ   
موعد فتح العطاءات: 1434/11/11هـ   

جديد مكتبة مركز المعلومات

 Indonesian News Letter
سفارة اإلندونيسية دار النشر
1434 هـسنة النشر
النشرة االقتصادية تصدر من السفارة موضوع الكتاب

 Commercial News اإلندونيسية

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

العلوم و التقنية 
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية دار النشر
1434هـ سنة النشر
االضافات الغذائية موضوع الكتاب

مجلة بلدية البكيرية
بلدية البكيرية دار النشر
1434 هـسنة النشر
النشرة الدورية موضوع الكتاب

مجلة تجارة المدينة المنورة 
غرفة المدينة دار النشر
2013مسنة النشر
االقتصاد موضوع الكتاب

نشاطات الهيئة وانجازاتها للعم المالي 1433/1434هـ
 غرفة قطردار النشر
1433 هـسنة النشر
 التقرير السنوي 2012موضوع الكتاب

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

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

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

أنشاء وسائل السالمة المرورية و دهانات الشوارع 
جهة المناقصة: بلدية البدائع   

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

موعد فتح العطاءات: 1434/10/27هـ  

تطوير و تنظيم طريق الملك عبدالعزيز بالبدائع 
 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   

أنشاء وسائل السالمة المرورية و دهانات الشوارع 
جهة المناقصة: بلدية البدائع   

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

موعد فتح العطاءات: 1434/10/27هـ   

مشروع انشاء شــبكات مياه شرب بمحافظة عنيزة 
- مرحلة رابعة

جهة المناقصة: مياه القصيم   
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/11/5هـ   
موعد فتح العطاءات: 1434/11/6هـ   

تمديد منافسة تأمين و توريد معدات لألمانة 

جهة المناقصة: أمانة القصيم  
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/10/29هـ   
موعد فتح العطاءات: 1434/10/30هـ   

انشاء مبنى ادارى لمستودعات المستشفيات لكل 
من )الرس وعقلة لصقور و البدائع واالسياح( 

جهة المناقصــة: ادارة المشــتريات والمناقصات بديوان 
المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة القصيم   

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/11/6هـ   

موعد فتح العطاءات: 1434/11/6هـ   

سويسرا - معلبات فاكهة ومربيات أغذية حمية وأغذية عضوية  

SANDRO VANINI SA االسم
سويسرا الدولة
Sandro Vanini SA - via Vignascia 21- CH-6802 Rivera العنوان
 0041916112740هاتف

 0041916112758الفاكس
e-mail vanini@sandrovanini.ch
www.sandrovanini.chالموقع

فرنسا - شوكوال صافية - كاكاو وشوكوال - قوالب الشكوالتة  

CHOCOLATS JANIN االسم
فرنسا  الدولة
Rue De La Procession 94470 Boissy Saint Leger ,48 العنوان
0033156320859هاتف

0033156320859الفاكس
e-mail sjanin@cegetel.net
http://chocolaterie-janin.frالموقع

ليتوانيا - مالبس نسائية  

KLOTEKSA, UAB االسم
ليتوانيا الدولة
Druggists 15B, Kaunas العنوان
 00375172306207الهاتف
 00375172306207الفاكس
e-mail info@kloteksa.lt
www.kloteksa.ltالموقع

الصين - مالبس جاهزة نسائية 

K&W WINNER APPAREL CO.,LTD االسم
الصين  الدولة

العنوان
 Guangzhou Guangdong Room 302, Building D, TangXi

 Industry Zone Baiyun District 510410 Guangzhou
.Guangdong China

 00862036139679الهاتف
 00862036139679الفاكس
e-mailinfo@kwwinnerapparel.com 
http://www.kwwinnerapparel.comالموقع

تركيا - أدوية - منتجات صيدالنية - مستحضرات تجميل  

CORENA ECZA DEPOSU DIS TIC A.S  االسم
تركياالدولة
Sokak Toyko Villalari No:14 Ankara / TURKEY .2545 العنوان
 009611896733الهاتف
00903122364335الفاكس
e-mailmesco.group1@yahoo.com 
http://www.corena.com.trالموقع

خراطيم من بي في سي  

GEMA PLASTICS االسم
بلجيكاالدولة
Paalsesteenweg 73 3580 Beringen العنوان
 0032114340الهاتف
 00321143280الفاكس
http://www.gema-plastics.beالموقع

كوريا الجنوبية - أنابيب دقيقة من الكلوريد المتعدد  

  kyungsan petrochem co., ltdاالسم
Palgok 2Dong, Sangrok Ku 426-190 Ansan City, 51 العنوان

 Kyungki Do
0082314386771 الهاتف
0082314386771 الفاكس
e-mail kyungsan1989@hotmail.com
http://www.kyungsan.comالموقع

الفرص التجارية االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق - العدد الثامن واألربعون - سبتمبر 2013 م

المناقصات الحكومية

المناقصات الحكومية 

اليون��ان- أث��اث حدائ��ق - أغ��راض لالس��تخدام المنزل��ي من 
البالستيك - بالستيك   

 VIOMES S.A. PLASTIC HOUSEHOLD ARTICLESاالسم
اليونان  الدولة
Silveiros Barcelos J.F.Metal Portugal 4775-224 العنوان
 00302106646231الهاتف
 00302106645472الفاكس
http://www.viomes.grالموقع

ايطاليا - قوالب للمواد البالستيكية والمطاطية  

ALFAPLAST SPA االسم

Via 1° Maggio - 23873 Missaglia )Lecco( ITALY العنوان

00390399240191 الهاتف

  00390399240446الفاكس

e-mailinfo@alfaplast-italy.com

دع��وة س��فارة المملكة ف��ي برلين للمش��اركة ف��ي الفعاليات 
الثقافية السعودية  

سفارة المملكة في برلين االسم

 سفارة المملكة في برلينالعنوان

004930889250 الهاتف

00493088925179 الفاكس

e-mail deemb@mofa.gov.sa

تركيا - مستلزمات العناية بالبشرة و مستلزمات الشعر والجسم

Ekokimya Ltd. Istanbul االسم

تركيا الدولة

Haramidere Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi العنوان
 Emek Ishani No 47 / 2

00902124222858 الهاتف

00902124222871 الفاكس

e-mail info@ekoklmya.net

http://www.ekoklmya.netالموقع

ماليزيا - زيت جوز الهند  

 Natures Wonders Global Sdn. Bhdاالسم

ماليزياالدولة

Penang, Malaysia Bukit Mertajam No. 68 Tingkat Binjai العنوان
 4, Taman Sri Rambai

0060124155007 الهاتف

0060164401914 الفاكس

e-mail info@miracle-nature.com

http://www.gambamacchine.comالموقع

اسبانيا - مكياج ومستحضرات العناية بالبشرة  

Industrias Oriol S.A االسم

إسبانيا   الدولة

 Ciudad de Asunción, 56 08030 Barcelonaالعنوان

0034932740784 الهاتف

e-mailexport@eurostil.com

http://www.house-style.deالموقع

اســتكمال الدور األول لمبنى االدارة لمســتودعات 
المركزية برواق 

جهة المناقصــة: ادارة المشــتريات والمناقصات بديوان 
المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة القصيم   

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/11/10هـ   

موعد فتح العطاءات: 1434/11/10هـ   

مشــروع إنشــاء غرف قيــاس التدفــق وملحقاتها 
لشبكات المياه بمدينة بريده  

جهة المناقصة: مياه القصيم   
قيمة النسخة: 1000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/11/11هـ   
موعد فتح العطاءات: 11434/11/12هـ   

 
صيانة شوارع شرق وغرب بريده   

جهة المناقصة: أمانة القصيم  
قيمة النسخة: 8000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/11/24هـ   
موعد فتح العطاءات: 1434/11/25هـ 

 
تشــغيل وصيانة محطــة تنقية المياه الخامســة 

ومستلزماتها المذنب  
جهة المناقصة: مياه القصيم   

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/11/17هـ   

موعد فتح العطاءات: 1434/11/18هـ   

عقد تشغيل و صيانة السدود بمنطقة القصيم 
جهة المناقصة: مياه القصيم   

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/12/2هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/12/3هـ  



نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

مركـز  مكتبـة 
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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

 Saudi Agro-Food اإلنتاج والصحة الحيوانية تربية النحل وإنتاج العسل
مركز الرياض الدولي للمعارض 15 - 18 سبتمبر 2013التمويل الزراعي الخدمات والمنتجات الزراعية

والمؤتمرات 

وزارة الزراعة
info@recexpo.com

http://www.recexpo.com

مشاريع القطاعات التنموية التي تديرها سيدات معرض االسر المنتجة 
وشابات رائدات في مجال منتجاتهن 

30 سبتمبر 
5 اكتوبر 2013

مركز الرياض الدولي للمعارض 
والمؤتمرات 

غرفة الرياض
http://www.riyadhchamber.com

معرض المجوهرات في لندن
International Jewelry Show London

المعروضات باألحجار الثمينة ونقائها والمجوهرات 
1 - 4 سبتمبر 2013واإلكسسوار

بريطانيا 
 London, United Kingdom ,Earls

Court Exhibition Centre
 Fair organizer

جمهورية الصين الشعبية 2CHINA - 7 سبتمبر 2013التجارة واالستثمارالمعرض الصيني األوروآسيوى في دورته الثالثة
شينجيانج الصين

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

جمهورية الصين الشعبية 8CHINA - 11 سبتمبر 2013التجارة واالستثمار المعرض الدولي الصيني لالستثمار
بكين - مدينة شيا

 Fair organizer
cifit@chinafair.org.cn

http://www.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

تركيا - 12Adana, Turkey - 15 سبتمبر 2013الفرص االستثمارية المتاحة بمنطقة عسير إنتاج الطاقة والتوزيع 
المعرض الدولي ومركز المؤتمرات

 Fair organizer
http://www.clocate.com

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 POINT مدينة كوااللمبور، في ماليزيا 13 - 16 سبتمبر 2013

http://www.migratemalaysia.com

Importers - Traders & Distributors- Buyers معرض الدولي التجاري الثامن فى كينيا 
 - Re-Exporters - Manufacturers2013 كينيا 14 - 16 سبتمبر

Sarit Centre, Nairobi
  Fair organizer

 marketing@fairstrade.info

المنتدى االول للتعاون العربي الصيني في قطاع 
الصناعات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 Importers - Traders & Distributors- Buyers
 - Re-Exporters - Manufacturers2013 جمهورية الصين الشعبية 15 - 18 سبتمبر

مقاطعة ننغشا

  Fair organizer
 shayanju@hotmail.com

http://www.casetf.org

الواليات المتحدة األمريكية 16 - 18 سبتمبر 2013التجارة واالستثمار المنتدى السعودي األمريكي لفرص األعمال )الثالث (
الس انجلس - كاليفورنيا - ماريوت

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

المعرض الصين ) لياونيغ( الدولي للزراعة
International Agriculture Exhibition Shenyang جمهورية الصين الشعبية 23 - 25 سبتمبر 2013معدات و ادوات الزراعية

مدينة شين يانغ

  Fair organizer
 sy_guozhan@yahoo.com.cn

http://www.synbh.com

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

معرض ) اكسبو باكستان(
النسيج –المالبس – المنتجات الجلدية– األدوات 

الكهربائية والمنتجات الكيميائية -األدوية –أدوات 
الجراحة-المنتجات الغذائية واألرز. 

باكستان 25 - 28 سبتمبر 2013
http://www.expopakistan.cov.pkبمدين كراتشي

معرض عمان الدولي الثالث )انفرا عمان( لمشاريع 
30 سبتمبر فساتين ومالبس، موضة، مجوهرات وعطور البنية التحتية والمشاريع الصناعية

2 اكتوبر 2013
سلطنة عمان 

مركز عمان الدولي للمعارض 

مركز عمان الدولي للمعارض سلطنة عمان 
mail@alnimrexpo.com

http://www.alnimrexpo.com

ماليزيا11 - 12 اكتوبر  2013التجارة واالستثمارالمؤتمر الدولي بمدينة كوااللمبور- ماليزيا
قاعة المؤتمرات - كوااللمبور 

 Fair organizer
 secretrait@geskualalumpur2013.org
http://www.geskualalumpur2013.com

مؤتمر أنشطة تحديث اندونيسيا-الشرق األوسط 
إندونيسيا 12 - 14 اكتوبر  2013التجارة واالستثمار2013م

بمدينة يوغياكرتا
 Fair organizer

 indra.indragiri@yahoo.com

أوزبكستان 16 - 17 اكتوبر  2013انتاج قطنيات معرض كانتون - الصين لالستيراد والتصدير
 Fair organizer

 secretary@mfer.uz ; cotton@mfer.uz
http://www.mfer.us

معرض التجارة إندونيسي 28 
يوجد لدينا برنامج المعارض التجارية التي ستقام على 

فى جكارتا / اندونيسيا للعام 2013م.

جميع منتجات التصدير االندونيسية تتراوح بين 
16 - 20 اكتوبر  2013الصناعية والتعدين والزراعة إلى القطاعات الحرفية 

إندونيسيا  
مدينة المعارض جاكرتا، 

كيمايوران واندونيسيا

 Fair organizer
 tradexpoindonesia@kemendag.go.in

http://www.tradexpoindonesia.com/news

المعرض العالمي للهدايا و األدوات المنزلية و الديكور 
17 - 20 اكتوبر  2013األثاث والديكورو األثاث 2013م

الفلبين 
هدايا و األدوات المنزلية 
و الديكور و األثاث المنزلي

 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 organizer تونس بمدينة سوسة23 - 27 اكتوبر  2013مجال البناء و التشييد و صناعة المعمار معرض سوسة الدولي لألثاث 2013 

المنامة / البحرين30 اكتوبر  2013عرض الفرص االستثمارية المتاحة في البحرينمنتدى ومعرض استثمر في البحرين 2013
مركز مؤتمرات و للمعارض في البحرين

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

النوع مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة

مالبس جاهزة واحذية13 / 09 / 2013حتى 14 / 8 / 2013من%2 الى %70شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

اكسسوارات ومالبس احذية رجالية 04 / 10 / 2013حتى 20 / 08 / 2013من %15 الى %75شركة الشايع الدوليه للتجارة
ونسائية

مكيفات ثالجات وبرادات وافران08 / 10 / 2013حتى 24 / 08 / 2013من %5 الى %25مؤسسة الشتاء والصيف للتجارة والمقاوالت

مالبس نسائية واكسسوارات30 / 08 / 2013حتى 15 / 08 / 2013%50شركه دار سنبل للتجاره

مالبس واحذية رجالية12 / 10 / 2013حتى 29 / 08 / 2013من %20 الى %50مؤسسة محمد عبداهلل الموسى التجاريه

مالبس احذية اجهزة ديكورات20 / 09 / 2013حتى 21 / 08 / 2013من %15 الى %50البطاقة الحمراء فرع شركة جزيرة سماء لألزياء
مجموعة شركة دار البندر العالمية للتجارة 

اثاث مالبس ديكورات مفارش29 / 09 / 2013حتى 28 / 08 / 2013%15 الى %50المحدودة

اجهزة ومالبس واحذية رياضية14 / 10 / 2013حتى29 / 08 / 2013%15 الى %70شركة التسويق والتجارة المتحدة

األربعاء 1434/11/5هـ 
الموافق 9/11/ 2013م

الساعة 6:45مساء

الرجال
مقر الغرفة القاعة الرئيسية 

النساء
مركز سيدات األعمال

الحضور للرجال 
والنساء

األستاذ نواف بن سليمان أبالخيل
عضو مجلس إدارة شركة فرسان لألغذية

كيفية إنشاء المطاعم
لرؤوس األموال

الناشئة والمبتدئة
لتواصل : 3814000 تحويله 287-288


