
50
نوفمبر 2013 م

التصفيات والتخفيضات

الدورات 
التدريبية
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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

معرض مواد وتكنولوجيا التعبئة 
صناعة تعبئة، مما يخدم كمنصة فعالة 

للشركات والموردين الكامل لجميع أنواع 
المنتجات والخدمات.

مركز معارض الرياض القديم 10 - 13 نوفمبر 2013
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 

info@perfectevents-ksa.com
www.perfectevents-ksa.com

منتدى األعمال لدول الكومنولث
Commonwealth Business Forum2013كولمبو - سريالنكا 12 - 14 نوفمبر 2013التجارة واالستثمار

 Fair organizer
 mail@srilankaembassyriyadh.com

http://www.cbcglobal.org

إندكس المملكة العربية السعودية
INDEX KSA 2013 

قطاع التصميم الداخلي في منطقة الشرق 
األوسط أحدث المنتجات واالبتكارات في مجال 
التصميم الداخلي والديكورات، والتي يعرضها 
موردون عالميون باحثون عن فرص تجارية 

في المنطقة 

جدة  - المملكة العربية 12 - 14 نوفمبر 2013
السعودية

 Fair organizer
 www.indexksa.com

http://www.indexksa.com

المؤتمر الدولي الثالث في الطاقة و الطاقة 
األردن 12 - 13 نوفمبر 2013مصادر الطاقة و الطاقة المجددة المجددة

 Fair organizer
 conferences-center.com
http://www.tc-center.com

المعرض الصيني الدولي لصناعة المعدات 
)MEEXPO2013( مدينة ييوو بمقاطعة جيييانج 19 - 22 نوفمبر 2013عدد من دور النشر والدول المشاركة فيه اإلنتاجية

جمهورية الصين الشعبية 
Fair organizer

niuhongwei@cccme.org.cn 

الهند - مومباي28 - 29 نوفمبر 2013التقنيات -البرمجيات و الخدمات انديا سوفت 2013
  Fair organizer

 vikrant@escindia.com
http://www.indiasoft.org

28 نوفمبر - 1 ديسمبر ؟؟؟؟معرض داكار البحري
 Fair organizerالسنغال 2013

115 دولة - عدد دور النشر المتوقع مشاركته معرض دكار الدولي 
7300 دار نشر 

28 نوفمبر - 11 ديسمبر 
2013

السنغال - ارض المعارض 
التابع للمركز الدولي للتبادل 

بدكار 

 Fair organizer
http://www.cicesfidak.com

المؤتمر الدولي األول االستثمار في القطاع 
السياحي الفرص والتحديات وتسوية المنازعات

المؤتمر مؤسسات التحكيم العربية واألفريقية 
واألوروبية، المؤسسات القانونية والقضائية، 

والمؤسسات االقتصادية والسياحية 
الدار البيضاء - المملكة 29 - 30 نوفمبر 2013

الغربية 

ومرك��ز  بالرب��اط  والتحكي��م  للوس��اطة  الدول��ي  مرك��ز 
التحكي��م التج��اري ل��دول مجل��س التع��اون ل��دول الخليج 
والتكنولوجي��ا  والصناع��ة  التج��ارة  ووزارة  العربي��ة 
. البيض��اء  ال��دار  الس��ياحة  ووزارة  المغربي��ة  الحديث��ة 

 eman@gcccac.org
http://www.gcccac.org

معرض االبتكار السعودي الثالث »ابتكار 2013«

إبراز القدرات الوطنية على االختراع 	 
واالبتكار

 توعية المجتمع بمنظومة االبتكار 	 
الوطنية ودور المؤسسات ذات العالقة

1 - 5 ديسمبر 2013
الرياض - مركز الرياض 

الدولي للمؤتمرات و 
المعارض 

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
»موهبة« بمشاركة شركة أرامكو السعودية 

المعرض يوفر فرصًا كثيرة لرعاية ودعم المعرض 
وذلك بإيجاد برنامج يضم مجموعة متنوعة من الباقات 

االختيارية. لالستفسار والمزيد من المعلومات يرجى 
االتصال: +966505212572 

 fajroush@mawhiba.org.sa
http://ibtikar.mawhiba.org

مؤتمر “اقتصاديات الشرق األوسط ودور القطاع 
فندق الريتزكارلتون في  3 ديسمبر 2013معارض تجاريةالخاص” 

الرياض

مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق النقد 
الدولي 

  aaleidan@csc.org.sa
http://www.psmec.csc.org.sa

المعرض الدولي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة 
فى هونج كونج 

المعرض الدولي للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة لقطاع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة 
Fair organizer هونغ كونغ  7-5 ديسمبر 2013

 mutaz.basha@hkdc.org

معرض الحالل التجاري في الشرق االوسط
HALAL FOODS  االمارات العربية المتحدة  16 - 18 ديسمبر  2013األغذية الحالل والمنتجات اإلسالمية

الشارقة 

 Fair organizer
 asa@halalpakistan.com

http://www.halalpakistan.com

معرض حالل الشرق األوسط
Second edition, Halal ME 

جميع منتجات التصدير االندونيسية تتراوح 
بين الصناعية والتعدين والزراعة إلى 

القطاعات الحرفية 
مركز اكسبو الشارقة 16 - 18 ديسمبر  2013

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

http://www.halalmiddleeast.com

معرض الصناعة و االستثمار 2014
الصناعات التحويلية الصناعات األولية 

الصناعات البتروكيماوية الصناعات المعدنية 
الصناعات الغذائية 

مسقط - سلطنة عمان 20 - 22 يناير 2013
 Fair organizer 

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

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

أحدث األدوات و األبحاث و األجهزة لطب 
مركز دبي التجاري العالمي مركز دبي التجاري العالمي 14 - 15 اكتوبر 2013األسنان 

 hanan.nasser89@yahoo.com

النوع مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة

عطورات45 يوم11 / 18 / 2013حتى 10 / 3 / 2013%70إلى%30مؤسسة نفيسه جمل الكاف للتجارة المالبس

مالبس نسائية واطفال جاهزة45 يوم12 / 5 / 2013حتى 10 / 22 / 2013%70إلى%30الشركة الفريده للوكاالت التجاريه

مالبس جاهزة عطور اكسسوارات 45 يوم12 / 5 / 2013حتى 11 / 5 / 2013%75إلى%30شركة راحتكم التجارية المحدودة
ادوات تجميل

مالبس جاهزة واقمشة وعطورات 45 يوم11 / 30 / 2013حتى 11 / 1 / 2013%75إلى%30مؤسسة خالد عبدالقادر دقل التجارية
واكسسوارات

مالبس نسائية جاهزة45 يوم12 / 18 / 2013حتى 11 / 4 / 2013%70إلى%20مؤسسة ابراهيم محمد باعقيل للمالبس الجاهزة

مؤسسة روائع الفضة للمعادن الثمينة واالحجار 
مالبس نسائية اكسسوارات 45 يوم12 / 18 / 2013حتى 11 / 4 / 2013%70إلى%50الكريمة

شنط احذية

لخدمتكم: 
ت���م افتتاح مكتب ف���رع وزارة الخارجية بالقصيم 

بمقر الغرفة ببريده
من الساعة 5:00 صباحاً 

إلى الساعة 9:00 مساءً 

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

غرفة 3 أياماإلبداع اإلداري ومهارات القيادة
القصيم

16 - 11 - 2013م

23 - 11 - 2013م3 أيامإدارة الوقت بين االنجاز والمتابعة

أخــي املواطــن،،، أخــي املقيـم
لنكن جميعًا يدًا واحدة

�شد خمالفي اأنظمة الإقامة

مرك�ز  مكتب�ة 

لمع��لوم�ات ا

ت  قص���ا لمنا ا

وال���م���زاي���دات 

ال���ح���ك���وم���ي���ة

ال�����م�����ع�����ارض 

ال����م����ح����ل����ي����ة 

وال�����دول�����ي�����ة

ال�������������ف�������������رص 

ال������ت������ج������اري������ة 

واالستثمارية

ال���ت���ص���ف���ي���ات 

لتخفيضات وا

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

اإلنتاج األسري وفاء واكتفاء

 أكبر تجمع
 لإلنتاج االسري بمنطقة القصيم

مرطز الملك خالد الحضاري 2 / 2 / 1435ه�



تأجير كش��ك العاب وهدايا قائم داخ��ل حديقة مركز الملك 
خالد الحضاري في مدينة بريده  

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  
رقم المزايدة: 6  

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه�     

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه�    

تأجي��ر مقصف قائ��م المواق��ف الغربية لمستش��فى بريده 
المركزي   

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  
رقم المزايدة: 7  

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه�      

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه�     

تأجير مقصف قائم داخل حراج المقاصيص في مدينة بريده   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   

رقم المزايدة: 8  
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه�      
موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه�     

تأجير موقع صراف ألي سيار جديد - حي الراشد - طريق عمر 
بن الخطاب في مدينة بريده   

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   
رقم المزايدة: 15   

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه�      

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه�     

تأجير موقع إلقامة جس��ر مش��اة واس��تغالله دعائيًا - طريق 
الملك خالد – مجمع معارض الراجحي في مدينة بريده 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   
رقم المزايدة: 20  

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه�      

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه�     

تأجي��ر مقص��ف قائ��م المواق��ف الجنوبي��ة لمكتب ش��ركة 
االتصاالت السعودية في حي الجردة في مدينة بريده  

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  
رقم المزايدة: 9  

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه�      

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه�     

تأجي��ر موقعين صراف ألي س��يار جديد المواقف الش��رقية 
لحديقة حي الرفيعة في مدينة بريده,  و طريق علي بن أبي 
طالب في المواقف الشمالية لحديقة المنتزه في مدينة بريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   
رقم المزايدة: 13   

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه�     

تأجي��ر موق��ع إلقامة كش��ك كفي ش��وب س��يار - المواقف 
الشمالية لحديقة المنتزه في مدينة بريده   

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   
رقم المزايدة: 18   

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه�     

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه�     

جديد مكتبة مركز المعلومات

Upbeat
Department of Trade and Industry Philippine دار النشر

2013 سنة النشر
االستثمار في الفلبين موضوع الكتاب

منظمة التجارة العالمية و قطاع األعمال السعودي
منظمة تجارة العالمية و قطاع األعمال السعودي دار النشر
2013م سنة النشر
معلومات قيمة لرجال األعمال و تعريفهم موضوع الكتاب

 WTO بمنظمة التجارة العالمية

مجلة التحكيم و القانون الخليجي 
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون دار النشر

لدول الخليج العربية 
2013 سنة النشر
التحكيم موضوع الكتاب

nature الطبعة العربية
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية دار النشر
2013 م سنة النشر
نوافذ مطورة موضوع الكتاب

 SAUDI ARAMCO WORLD
Saudi Aramco دار النشر
2013م سنة النشر
Between Salt and Sea موضوع الكتاب

  Saudi Commerce AND ECONOMIC REVIEW
 ASHARQIA CHAMBERدار النشر
2013مسنة النشر
Saudi Commerce موضوع الكتاب

 Dimensions INTERNATIONAL
Saudi Aramco دار النشر
2013مسنة النشر
THE MAKING OF A MEGA-PROJECT موضوع الكتاب

التقرير اإلحصائي 1433ه� للمؤسسة العامة للتأمينات االحصائية  
مصلحة االحصاءات العامة و المعلومات دار النشر
1434ه� سنة النشر
احصاءات السعار االرقام القياسية موضوع الكتاب

الرقم القياسي االسعار الجملة   
مصلحة االحصاءات العامة و المعلومات  دار النشر
2013مسنة النشر
احصاءات السعار االرقام القياسية موضوع الكتاب

الرقم القياسي للتكلفة المعيشة  
مصلحة االحصاءات العامة و المعلومات دار النشر
2013مسنة النشر
احصاءات األسعار االرقام القياسية موضوع الكتاب

 INTERNATIOAL MACHINERY CLASSFIED
www.machineryclassfied.co.uk دار النشر
1433ه�سنة النشر
اعالنات معدات و مكائن مستعملة في  أوربا 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

آالت تعبئة صناعية -)مواد غذائية( من ايطاليا  

 FMT S.R.L. Manufacturing plantاالسم

ايطالياالدولة

Strada Cisa, 111 43045 Riccò)PR(Italy العنوان

 00390521304305هاتف

 00390521304055فاكس

e-mail info@fmt.it

معدات - مساج مائي من إسبانيا  

- STAUER INDUSTRY - SHOWER CABIN االسم
 WHIRLPOOL - AIRPOOL COMPONENTS

أسبانيا  الدولة

Pol. Ind. La Mezquita, Nave Pol. Ind. La Mezquita, Nave العنوان
 )305-B 12600 La Vall d’Uixò - Castellón )España

 0034964652855هاتف

e-mail export@stauer.es

http://stauer.esالموقع

غرف حمام، أثاث و إكسسورات - مغاسل - خالط الدش من إسبانيا 

Cerámicas Gala S.A االسم

أسبانيا  الدولة

 Ctra. Madrid-Irún, 244,Ctra. Madrid Irún, Km 244العنوان
09080 Burgos 

 947474100هاتف

947474103 فاكس

www.facebook.com/gala.banoالموقع

استيراد و تصدير - وصالت بالستيكية لألنابيب والخراطيم من فرنسا  

 NICOLL RACCORDS PLASTIQUESاالسم

فرنسا   الدولة

 Rue Pierre Et Marie Curie, BP 10966 49309 ,Choletالعنوان
Cedex 

 0033241637383هاتف

 0033241637384فاكس

http://www.nicoll.frالموقع

األدوات الصحي��ة م��ن جمهوري��ة التش��يك  ) مقاعد توالي��ت -رقائق 
بالستيكية ( 

Plast Brno, spol. s r.o االسم

جمهورية التشيك - Jarní 42614 00 Brnoالعنوان

 420545215497هاتف

  420545242466فاكس

e-mailinfo@plastbrno.cz 

www.zlab.cz الموقع

األدوات الصحية من جمهورية التشيك )حمامات األكريليك (  

VAGNERPLAST SPOL. S.R.O االسم

جمهورية التشيك الدولة

VAGNERPLAST spol. s r.o العنوان

03781600420312 هاتف

e-mail info@vagnerplast.cz

http://www.vagnerplast.czالموقع

الفرص التجارية االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق - العدد الخمسون - أكتوبر 2013 م

المناقصات الحكومية

المزايدات الحكومية

معلب��ات فاكهة ومربيات - أغذية حمية وأغذية عضوية من سويس��را  

SANDRO VANINI SA االسم

سويسرا الدولة

Sandro Vanini SA - via Vignascia 21- CH-6802 Rivera العنوان

0041916112740  هاتف

0041916112758 فاكس

e-mail vanini@sandrovanini.ch

http://www.sandrovanini.chالموقع

ش��وكوال صافية - كاكاو وش��وكوال - قوالب الش��كوالتة - من فرنسا 

CHOCOLATS JANIN االسم

فرنسا الدولة

Rue De La Procession 94470 Boissy Saint Leger ,48 العنوان

0033156320859 هاتف

0033156320859 فاكس

e-mail sjanin@cegetel.net

http://chocolaterie-janin.frالموقع

مالبس نسائية من ليتوانيا 

 Mokobody Sp.z.o.oاالسم

ليتوانيا   الدولة

Draugystės 15B, Kaunas العنوان

 0037069987233هاتف

e-mail info@kloteksa.lt

www.kloteksa.ltالموقع

مالبس جاهزة نسائية من الصين  

K&W WINNER APPAREL CO.,LTD االسم

العنوان
 Guangzhou Guangdong Room 302, Building D, TangXi

 Industry Zone Baiyun District 510410 Guangzhou
 .Guangdong China

00862036139679 هاتف

00862036139679 فاكس

e-mail info@kwwinnerapparel.com

http://www.kwwinnerapparel.comالموقع

أدوية - منتجات صيدالنية - مستحضرات تجميل من تركيا  

CORENA ECZA DEPOSU DIS TIC A.S االسم

تركيا الدولة

 Sokak Toyko Villalari No:14 Ankara / TURKEY .2545العنوان

00903122364335 هاتف

00903122364376 فاكس

e-mail info@corena.com.tr

http://www.corena.com.trالموقع

خراطيم من بي في سي 

GEMA PLASTICS االسم

بلجيكا الدولة

 Paalsesteenweg 73 3580 Beringenالعنوان

0032114340 هاتف

00321143280 فاكس

http://www.gema-plastics.beالموقع

مشروع إنش��اء ش��بكات مياه بمحافظات المذنب والبكيرية 
والبدائع ورياض الخبراء- مرحلة ثانية  

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء  
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/9ه� 
موعد فتح العطاءات: 1435/1/10ه� 

أنشاء مبنى بلدية رياض الخبراء مع التأثيث ) وفر( 
 جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء 

قيمة النسخة: 1000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/9ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/1/10ه� 

إنشاء مشتل زراعي برياض الخبراء  
جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء 

قيمة النسخة: 3000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/9ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/1/10ه� 

صيانة شبكة اإلنارة برياض الخبراء 
جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء 

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/9ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/1/10ه� 

صيانة و نظافة مركز الدعوة و اإلرشاد ببريده 
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة واإلرشاد 

قيمة النسخة: 1000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/14ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/1/15ه� 

مشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظتي الرس و النبهانيه 
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء 

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/15ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/1/16ه� 

تنفيذ توصيالت منزلية لمياه الشرب بمدينة بريده
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء 

قيمة النسخة: 2000ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/16ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/1/17ه�  
مش��روع ترحيل خدمات المياه بطريق محول عنيزة الداخلي 

وجادة صولة 
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء 

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/16ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/1/17ه� 

مشروع إنشاء شبكات مياه ببعض أحياء محافظة األسياح 
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء 

قيمة النسخة: 4000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22 ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه� 
  

مزايدة تأجير موقع صراف ألي سيار قائم  
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه� 

تأجير موقع صراف آلي سيار قائم  
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 500  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه� 

توريد وتركيب مضخات غاطس��ة لمحطة ض��خ مياه الصرف 
الصحي بمدينة بريده 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء  
قيمة النسخة: 1000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/26ه� 
موعد فتح العطاءات: 1435/1/27ه� 

كش��ف ومعالجة التسربات الغير ظاهرة بشبكات مياه مدينة 
بريده المرحلة الثانية 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء 
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/2/6ه� 
موعد فتح العطاءات: 1435/2/7ه� 

مشروع استبدال شبكات مياه بريده 
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء  

قيمة النسخة: 1000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/2/7ه�  

موعد فتح العطاءات: 1435/2/8ه� 

تأمين قوارب بحرية لزوم صيانة حوض وادي الرمة 
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/2/7ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/2/8ه�  

مشروع إنشاء شبكات مياه شرب متفرقة شرق مدينة بريده 
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء 

قيمة النسخة: 5000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/2/13ه� 

موعد فتح العطاءات: 1435/2/14ه�  

منافس��ة عملي��ة نظاف��ة مباني كلي��ات البنات ف��ي بريده 
والمحافظات بجامعة القصيم 

جهة المناقصة: جامعة القصيم   
رقم المزايدة: 35/34/45 
قيمة النسخة: 10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/21ه�   
موعد فتح العطاءات: 1435/1/22ه�  

تأجير ارض فضاء إلقامة مركز تجاري طريق الملك عبدالعزيز 
مقابل الكلية التقنية الزراعية من الشرق في مدينة بريده  

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    
رقم المزايدة: 1 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه�    

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه�   

منافس��ة توريد مواد النظاف��ة للمدين��ة الجامعية وكليات 
البنات ببريده والمحافظات بجامعة القصيم

جهة المناقصة: جامعة القصيم  
رقم المزايدة: 35/34/46  

قيمة النسخة: مجانًا 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/22ه�     

موعد فتح العطاءات: 1435/1/23ه�    


