
إنشاء مبنى بلدية األسياح 
جهة المناقصة: بلدية محافظة االسياح  

قيمة النسخة: ٢٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/5هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/6هـ  

مشروع إنشاء شبكات مياه شرب متفرقة شرق مدينة 
بريدة 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء  
قيمة النسخة: 5٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/13هـ  
موعد فتح العطاءات: 1435/٢/14هـ  

تأمين معدات ألمانة القصيم  
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  

قيمة النسخة: 5٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/5هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/6هـ  

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

قيمة النسخة: 5٠٠ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/13هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/14هـ  

حفر آبار في منتزه الملك عبداهلل بمدينة بريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  

قيمة النسخة: 15٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/7هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/8هـ 
 

صيانة مزروعات بلدية الديرة بمدينة بريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  

قيمة النسخة: 4٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/7هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/8هـ 

صيانة الطرق بمدينة بريده 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 8٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/7هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/8هـ  

صيانة مزروعات حدائق و شوارع مدينة بريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 15٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/7هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/8هـ  

حفر آبار في منتزه الملك عبداهلل بمدينة بريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  

قيمة النسخة: 15٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/1/7هـ   

موعد فتح العطاءات: 1435/1/8هـ   

تأجي��ر أرض إلقامة ألعاب هوائي��ة بحديقة العوائل 
بالبصر  

جهة المناقصة: بلدية البصر   
قيمة النسخة: 5٠٠  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/٢8هـ    
موعد فتح العطاءات: 1435/٢/٢9هـ    

جديد مكتبة مركز المعلومات

U.S.-SAUDI BUSINESS NEWSLETTER NUMBER-4 - 2013

U.S-SAUDI ARABIAN BUSINESS COUNCIL دار النشر

2013مسنة النشر
BUSINESS NEWS موضوع الكتاب

Entrepreneur KSA
سواحل الجزيرة ألعالم ريادة األعمال دار النشر
2013م سنة النشر
كيف تحصل على امتياز تجارى بالفندقة موضوع الكتاب

 SAUDI ARAMCO JOURNAL TECHNOLOGY
SAUDI ARAMCO دار النشر
2013م سنة النشر
INTEGRATED TECHNOLOGIES YIELD FIVE موضوع الكتاب

 YEAR OF EXCELLENT PERFORMANCE

 Labor Force Survey 2013-Round مسح القوى العاملة
مصلحة اإلحصاءات العامة و المعلومات دار النشر
2013مسنة النشر
مسح القوى العاملة موضوع الكتاب

 MIDDLE EAST CONNECTIONS األوســط  الشــرق  اتصــاالت 

  SINGAPORE2013

INSIS GLOBAL BUSINESS دار النشر
2013م سنة النشر
دليل الشركات االتصاالت موضوع الكتاب

  SINGAPORE A.R.C.d 2013
 INSIS GLOBAL BUSINESSدار النشر
2012مسنة النشر
دليل شركات -تصاميم -العقارات - أنشاء موضوع الكتاب

  SINGAPORE EXPORTER
INSIS GLOBAL BUSINESS دار النشر
2012مسنة النشر
دليل مصدرين موضوع الكتاب

التعاون الصناعي في الخليج العربي  
منظمة الخليج لالستشارات الصناعية دار النشر
2012مسنة النشر
أعادة التدوير للصناعات الخليجية  موضوع الكتاب

خطة عمل المنظمة 2014 
المنظمة العربية للتنمية االدارية دار النشر
2014مسنة النشر
خطة عمل المنظمة موضوع الكتاب

برنامج الصادرات السعودية 
الصندوق السعودية للتنمية دار النشر
2012مسنة النشر
دليل تسهيالت تمويل الصادرات موضوع الكتاب

الرياض - مدينة المال و األعمال 
مركز المعلومات غرفة الرياض دار النشر
1433هـسنة النشر
نظم و اللوائح التجارية موضوع الكتاب

المناقصات والمزايدات الحكومية المناقصات والمزايدات الحكومية

تأجير أرض إلقامة قصر أفراح بالمليداء 
جهة المناقصة: بلدية البصر  

قيمة النسخة: 5٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/٢8هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/٢9هـ  

تأجير أرض إلقامة كوفي شوب بالمليداء :
 جهة المناقصة: بلدية البصر  

قيمة النسخة: 5٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/٢8هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/٢9هـ  

إنشاء مجسمات جمالية داخل االحياء 
جهة المناقصة: بلدية البدائع  

قيمة النسخة: 3٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/٢6هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/٢7هـ

إنشاء جسور مشاة بالمحافظة 
جهة المناقصة: بلدية البدائع  

قيمة النسخة: ٢٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/٢6هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/٢7هـ  

درء أخطار السيول و تصريف مياه األمطار بمحافظة 
البدائع و القرى التابعة لها 

جهة المناقصة: بلدية البدائع  
قيمة النسخة: 3٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/٢6هـ  
موعد فتح العطاءات: 1435/٢/٢7هـ  

تأجير أرض إلقامة موقع محطة محروقات بالمليداء 
جهة المناقصة: بلدية البصر  

قيمة النسخة: 5٠٠ ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/٢8هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/٢9هـ  

كشف ومعالجة التسربات الغير ظاهرة بشبكات مياه 
مدينة بريدة المرحلة الثانية 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء  
قيمة النسخة: 15٠٠ ريال  

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/6هـ  
موعد فتح العطاءات: 1435/٢/7هـ 

 
مشروع استبدال شبكات مياه بريده 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء  
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/7هـ  
موعد فتح العطاءات: 1435/٢/8هـ 

انشاء مبنى االحتفاالت 
جهة المناقصة: بلدية األسياح  

قيمة النسخة: 5٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/5هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/6هـ  

تسمية و ترقيم الشوارع 
جهة المناقصة: بلدية األسياح  

قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/٢/5هـ  

موعد فتح العطاءات: 1435/٢/6هـ  

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق - العدد الحادي والخمسون - ديسمبر 2013 م

المناقصات الحكومية

المناقصات الحكومية 

تعلن اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم عن حاجتها لش��راء عدد )79( أرضًا عن طريق المنافس��ة العامة ال تقل مس��احة كل منها عن )س��تة آالف م2 لالبتدائي 
وسبعة آالف م2 للمتوسط وثمانية آلف م2 للثانوي حسب كراسة الشروط( لتكون بدياًل للمدارس المستأجرة في أحياء مختلفة ببريدة ومحافظتي األسياح وعيون الجواء

أواًل: االحتياج التابع لمكتب التربية والتعليم )شمال بريدة(:

آخر موعد اسم المدرسةالحيالمدينةم
موعد فتح الظروفالستقبال العروض

1435/٢/7هـ1435/٢/6هـإبتدائية األصمعيالصفراءبريدة1
1435/٢/7هـ1435/٢/6هـإبتدائية البغويالصفراءبريدة٢
1435/٢/7هـ1435/٢/6هـإبتدائية ابن خزيمةالصفراءبريدة3
1435/٢/7هـ1435/٢/6هـإبتدائية البراء بن مالكالرابيةبريدة4
1435/٢/7هـ1435/٢/6هـثانوية قيس بن عاصمالنهضةبريدة5
1435/٢/7هـ1435/٢/6هـاإلبتدائية 69 للبناتالفايزية )الجامعيين(بريدة6
1435/٢/7هـ1435/٢/6هـمتوسطة سيبويهالصفراءبريدة7
1435/٢/7هـ1435/٢/6هـمتوسطة قرطبةحي الرابيةبريدة8
1435/٢/7هـ1435/٢/6هـاإلبتدائية ٢8 للبناتالصفراءبريدة9

1435/٢/8هـ1435/٢/7هـالمتوسطة ٢1 + ابتدائيةالرابيةبريدة1٠
1435/٢/8هـ1435/٢/7هـاإلبتدائية 67 للبناتالفايزيةبريدة11
1435/٢/8هـ1435/٢/7هـاإلبتدائية ٢6 للبناتالفايزيةبريدة1٢
1435/٢/8هـ1435/٢/7هـاإلبتدائية 65 للبناتالفايزيةبريدة13
1435/٢/8هـ1435/٢/7هـالمتوسطة 6 للبناتالفايزيةبريدة14
1435/٢/8هـ1435/٢/7هـالثانوية 16 للبناتالفايزيةبريدة15
1435/٢/8هـ1435/٢/7هـالمتوسطة 34 للبناتالفايزية )الجامعيين(بريدة16

إبتدائية الشيخ عبدالرحمن الصفراءبريدة17
1435/٢/8هـ1435/٢/7هـالفريان لتحفيظ القرآن الكريم

1435/٢/8هـ1435/٢/7هـالثانوية 37 للبناتالصفراء )األمن(بريدة18

ثانيًا: االحتياج التابع لمكتب التربية والتعليم )غرب بريدة(:

آخر موعد اسم المدرسةالحيالمدينةم
موعد فتح الظروفالستقبال العروض

1435/٢/14هـ1435/٢/13هـثانوية الرياضالمنتزه الغربيبريدة1
1435/٢/14هـ1435/٢/13هـإبتدائية محمد بن مانعالمنتزه الغربيبريدة٢

النخيل )سلطانة بريدة3
1435/٢/14هـ1435/٢/13هـإبتدائية عبدالملك بن مروانالغربية(

1435/٢/14هـ1435/٢/13هـإبتدائية + متوسطة محدثةالنخيل )النزهة(بريدة4
1435/٢/14هـ1435/٢/13هـإبتدائية سعد بن عبادةالمنتزهبريدة5

مجمع ثانوية + متوسطة + خب الثنيانبريدة6
1435/٢/14هـ1435/٢/13هـإبتدائية

1435/٢/14هـ1435/٢/13هـمتوسطة عبداهلل بن مسعودالريانبريدة7
1435/٢/14هـ1435/٢/13هـإبتدائية حنظلة بن أبي عامرالنخيلبريدة8
1435/٢/14هـ1435/٢/13هـثانوية محدثة بنينالروضة )السبيعية(بريدة9

1435/٢/14هـ1435/٢/13هـاإلبتدائية تحفيظ بن رجبمشعل سابقًا )المنار(بريدة1٠
1435/٢/14هـ1435/٢/13هـمتوسطة  صقر قريشالروضة )السبيعية(بريدة11
1435/٢/15هـ1435/٢/14هـثانوية الرضوانالعليا )الغماسية(بريدة1٢
1435/٢/15هـ1435/٢/14هـإبتدائية محدثة بناتالروضة )البقيشية(بريدة13
1435/٢/15هـ1435/٢/14هـالمتوسطة 38 بناتالريان )البشر(بريدة14
1435/٢/15هـ1435/٢/14هـاالبتدائية 3 بناتالشقة بريدة15
1435/٢/15هـ1435/٢/14هـالمتوسطة 15 + إبتدائية محدثةالمنار )الوزير(بريدة16
1435/٢/15هـ1435/٢/14هـاإلبتدائية 51 للبناتمشعل سابقًا )المنار(بريدة17
1435/٢/15هـ1435/٢/14هـاإلبتدائية 71 للبناتالروضة )البشر سابقًا(بريدة18
1435/٢/15هـ1435/٢/14هـاإلبتدائية 11 للبناتالمنتزه الغربيبريدة19

النخيل )سلطانة بريدة٢٠
1435/٢/15هـ1435/٢/14هـاإلبتدائية 3٢ للبناتالغربية(

1435/٢/15هـ1435/٢/14هـاإلبتدائية 68 للبناتمشعل سابقًا )المنار(بريدة٢1

ثالثًا: االحتياج التابع لمكتب التربية والتعليم )شرق بريدة(:

آخر موعد اسم المدرسةالحيالمدينةم
موعد فتح الظروفالستقبال العروض

1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢٠هـمتوسطة طلحة بن عبيد اهللالنور )التخصصي(بريدة1
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢٠هـمتوسطة عين جالوتالربوةبريدة٢

آخر موعد اسم المدرسةالحيالمدينةم
موعد فتح الظروفالستقبال العروض

1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢٠هـمتوسطة القادسيةالسادة بريدة3
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢٠هـثانوية الوطنالرفيعةبريدة4
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢٠هـتحفيظ قرآن الربيع بن زيادالوسيطىبريدة5
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢٠هـاإلبتدائية 56 للبناتالضاحيبريدة6
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢٠هـاإلبتدائية 17 للبناتالسادة )بن صبيح(بريدة7
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢٠هـاإلبتدائية ٢7 للبناتالسادةبريدة8
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢٠هـالمتوسطة ٢4 للبناتالسالمبريدة9

1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢٠هـاإلبتدائية 88 للبناتوهطانبريدة1٠
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢٠هـالمتوسطة 47 للبناتالتوفيقبريدة11
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢1هـإبتدائية 59 للبناتالنقعبريدة1٢
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢1هـإبتدائية 95 للبناتالبساتينبريدة13
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢1هـثانوية بريدةالبساتينبريدة14
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢1هـاإلبتدائية 1٠ تحفيظ بناتالفيصليةبريدة15
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢1هـاإلبتدائية 6٠ للبناتالسالمبريدة16
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢1هـالثنوية 36 للبناتالسالمبريدة17
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢1هـالثانوية 9 للبناتالسادةبريدة18
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢1هـالمتوسطة 44 للبناتالنقعبريدة19
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢1هـالزبير بن عوام تحفيظ القرآنالنقعبريدة٢٠
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢1هـاإلبتدائية 37 بناتالنقعبريدة٢1
1435/٢/٢1هـ1435/٢/٢1هـاإلبتدائية 37 بناتالشماسية )البالد(الشماسية٢٢

رابعًا: االحتياج التابع لمكتب التربية والتعليم )جنوب بريدة(:

آخر موعد الستقبال اسم المدرسةالحيالمدينةم
موعد فتح الظروفالعروض

القادسية بريدة1
1435/٢/٢8هـ1435/٢/٢7هـإبتدائية اإلمام مسلم)البصيرية(

1435/٢/٢8هـ1435/٢/٢7هـمتوسطة عموريةالصفاءبريدة٢
1435/٢/٢8هـ1435/٢/٢7هـإبتدائية القرطبيالسالمية بريدة3
1435/٢/٢8هـ1435/٢/٢7هـإبتدائية تحفيظ القرآنالسالميةبريدة4
1435/٢/٢8هـ1435/٢/٢7هـالثانوية 4 للبناتالخليجبريدة5
1435/٢/٢8هـ1435/٢/٢7هـاإلبتدائية 33 للبناتالصباخبريدة6
1435/٢/٢8هـ1435/٢/٢7هـالثانوية ٢8 للبناتالهاللبريدة7
1435/٢/٢8هـ1435/٢/٢7هـإبتدائية رواقرواقبريدة8
1435/٢/٢8هـ1435/٢/٢7هـاإلبتدائية 9 للبناتالسالميةبريدة9

1435/٢/٢9هـ1435/٢/٢8هـاإلبتدائية 41 للبناتالخليجبريدة1٠

القادسية )شمال بريدة11
1435/٢/٢9هـ1435/٢/٢8هـمتوسطة محدثةالبصيرية(

1435/٢/٢9هـ1435/٢/٢8هـاإلبتدائية 8 للبناتالعجيبة )الهالل(بريدة1٢

جنوب مصلى بريدة13
1435/٢/٢9هـ1435/٢/٢8هـالمتوسطة 17 للبناتالعيد

القادسية بريدة14
1435/٢/٢9هـ1435/٢/٢8هـاإلبتدائية 74 للبنات)الصبيحة(

1435/٢/٢9هـ1435/٢/٢8هـالثانوية 1٠ + المتوسة 7 للبناتالموطأ الشماليبريدة15
1435/٢/٢9هـ1435/٢/٢8هـإبتدائية األندلسالناصريةبريدة16

خامسًا: االحتياج التابع لمكتب التربية والتعليم )بمحافظة األسياح(:

آخر موعد الستقبال اسم المدرسةالحيالمدينةم
موعد فتح الظروفالعروض

1435/٢/٢9هـ1435/٢/٢8هـاإلبتدائية الثانية بقبةقبةاألسياح1

سادسًا: االحتياج التابع لمكتب التربية والتعليم )بمحافظة عيون الجواء(:

آخر موعد الستقبال اسم المدرسةالحيالمدينةم
موعد فتح الظروفالعروض

1435/٢/٢9هـ1435/٢/٢8هـمجمع المليداء الشماليةالمليداء الشماليةعيون الجواء1
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التصفيات والتخفيضات

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 االبتكار السعودي الثالث »ابتكار 2013«
المعرض يوفر فرصًا كثيرة لرعاية ودعم المعرض 

وذلك بإيجاد برنامج يضم مجموعة متنوعة من الباقات 
االختيارية. لالستفسار والمزيد من المعلومات يرجى 

االتصال:  فاكس: 0096612814400  تحويلة: 6353
جوال: +966505212572

إبراز القدرات الوطنية على االختراع واالبتكار• 
توعية المجتمع بمنظومة االبتكار الوطنية ودور 

المؤسسات ذات العالقة.
الرياض - مركز الرياض الدولي 1 - 5 ديسمبر 2013

للمؤتمرات و المعارض 

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

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

شركة الحارثي للمعارض المحدودة جدةمركز جدة للمعارض والمنتديات 24 - 27 ديسمبر 2013شركة بيع ووكالة للسيارات محلية ودولية معرض السيارات السعودي الدولي للسيارات بجدة 
ace@acexpos.com

) JITF ( شركات العالمية منصة سنوية لعرض منتجاتها معرض جدة التجاري الدولي
مركز جدة للمعارض والمنتديات 15 - 18 ديسمبر 2013وخدماتها إلى التجار السعوديين ورجال األعمال. 

شركة الحارثي للمعارض المحدودة جدة
ace@acexpos.com

http://www.jitf-arabia.com

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

الشارقة

Fair organizer
asa@halalpakistan.com

http://www.halalpakistan.com

ملتقى ألوان السعودية 2013

تكريم المبدعين الذين لهم جهود ومبادرات ودعم 
مرتبط بالتصوير الضوئي و في مختلف االنشطة 

ذات العالقة والتي ساهمت في خدمة الوطن و في 
ابراز ما تتمتع به المملكة

مالحظات: الدخول فقط لحاملي الدعوات الخاصة 
والمشاركين في المعرض ومسابقة الوان السعودية 

)حسب بطاقات الدعوة(

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 17 - 21 ديسمبر 2013
و المعارض

الهيئة العامة للسياحة واألثار المملكة العربية السعودية
events@ha.com.sa

http://www.colors.sa

معرض الصناعة و االستثمار 2014
الصناعــات التحويليــة الصناعات األوليــة الصناعات 
الصناعــات  المعدنيــة  الصناعــات  البتروكيماويــة 

الغذائية
سلطنة عمان - مسقط20 - 22 يناير 2014

Fair organizer
info@bigdealexpo@.com

http://www.bigdealexpo.com

معرض المياه و الطاقة و التكنولوجيا و البيئة 
 مركز دبي التجاري العالميمركز دبى التجاري العالمي14 - 15 إبريل 2014المياه و الطاقة و التكنولوجيا و البيئة) ويتكس 2014 (

hanan.nasser89@yahoo.com

 China 2013 معرض المنتجات المنزلية الصينية
Home life Show

األثاث و األدوات المنزلية، المنسوجات والمالبس، 
المطبخ والحمام، حديقة وترفيهية، الهدايا، 

ومصابيح الضوء.
مركز دبي التجاري العالمي3 - 5 ديسمبر 2013

مركز دبي التجاري العالمي
neo@meorient.com

http://www.chinahomelifedubai.net/home.php

مجلس الغرف السعودية 3 ديسمبر 2013االقتصاد واالستثمارمؤتمر اقتصاد الشرق األوسط ودور القطاع الخاص
بالرياض

مجلس الغرف السعودية
aailedan@csc.orq.sa

http://www.psmec.csc.orq.sa

 Dubai 2013 أسبوع دبي الدولي للمجوهرات
International Jewelry Weekمركز دبي العالمي التجاري4 - 7 ديسمبر 2013صناعة الذهب والمجوهرات

مركز دبي التجاري العالمي
 jewelleryshow@dwtc.com

http://www.jewelleryshow.com/home

المعرض الدولي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة في 
هونج كونج

المعرض الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
Fair organizerهونغ كونغ5 - 7 ديسمبر 2013لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

mutaz.basha@hkdc.org

Foodex Saudi 2013 المنتدى السعودي لألغذية

مجال األطعمة الحالل وخبراء األمن الغذائي وسالمة 
األغذية والتموين سلسلة ، وخبراء تسويق األغذية. و 
سيشترك فيه متحدثون من منظمة األغذية والزراعة 
ومركــز التجارة الدولية، والبنك اإلســالمي للتنمية ، 
ومختلف المؤسســات الحكوميــة الوطنية، باإلضافة 
إلــى الندوات والعروض الحيــة من أصحاب العالمات 
التجارية الرائدة، وتجار التجزئة والمطاعم والفنادق.

جدة8 - 11 ديسمبر 2013
مركز جدة للمنتديات والفعاليات ,المملكة العربية السعودية

simon.blazeby@reedsunaidiexpo.com
http://www.foodexsaudi.com

الدورة الثانية للجنة السعودية األذربيجانية المشتركة 
أذربيجان 9 - 11 ديسمبر 2013االقتصاد واالستثماربمدينة باكو 

 مجلس الغرف السعودية
المهتمين بالتعامل مع أذربيجان المشاركة تعبئة االستمارة المرفقة 

و إرسالها على البريد اإللكتروني او إعادة ارسالها على فاكس 
.)012182485(

 .) kalafra@csc.org.sa( أو البريد االلكتروني 

معرض االغذية والمشروبات والضيافة الدولي الثالث 
- هوريكا

سيتضمن المعرض ورش عمل وعروض لفنون 
الطهي، باإلضافة للعديد من الفعاليات األخرى، كما 
سيجذب المعرض عارضين وزائرين وصانعي القرار 
في المجاالت المتعلقة بالمعرض على المستويين 

المحلي والدولي 

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 10 - 12 ديسمبر 2013
والمعارض

الشركة السعودية لتنظيم المعارض والتسويق )سيمارك( 
 info@saudihoreca.com

http://www.saudihoreca.com

Cityscape Riyadh 2013 سيتي سكيب الرياض

المهندسين المعماريين وخبراء التخطيط العمراني 
واالستشاريين وممثلين عن وكاالت االستثمار 
والوكاالت االقتصادية والمدن، على المستوى 

المحلي واإلقليمي والعالمي.

10 - 12 ديسمبر 2013
مركز معارض الرياض

 حي المروج المملكة العربية 
السعودية 

 INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
 info@cityscaperiyadh.com

http://www.cityscaperiyadh.com

معرض الشرق األوسط لمنتجات الطعام الطبيعية 
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 3 - 5 ديسمبر 2013منتجات الطعام الطبيعية والعضوية والعضوية 2013

والمعارض 

مركز دبي التجاري العالمي 
 info@naturalproductme.com

http://www.naturalproductme.com

ملتقى الموضوعية بين بلدان الجنوب حول استراتيجية 
جابون 12 - 14 ديسمبر 2013االقتصاد واالستثمارالتصنيع المحلى بالجابون

السفارة و الحكومة الجابونية 
للراغبين المشاركة يمكن التواصل مع السفارة الجابونية 

0112250714

نسبة التااريخاسم الشركة 
النشاطالمدةالتخفيض  

تجارة جملة ومفرق بالعود والعنبر والعطور الشرقية30 يوم%0140 / 10 / 2013شركة محالت عبدالصمد القرشي للعود والعنبر

تجارة الجملة والتجزئة في العود والعطورات الشرقية30 يوم02 / 10 / 2013الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية

45 يوم%0270 / 10 / 2013فرع مؤسسة اوبرا للتجارة
استيراد وتجارة الجملة في المالبس الجاهزة والشنط والمجوهرات التقليدية 

واالحذية والعطورات 

بيع العطورات وادوات التجميل45 يوم%0370 / 10 / 2013مؤسسة العطر الخليجي التجارية لصاحبها منصور علي الرقيبه

45 يوم%2170 / 10 / 2013شركة العجالن  ألصحابها عبداهلل ابراهيم العجالن وشركاه
تجارة الجملة والتجزئة في ) المالبس الجاهزة واالقمشة والمنتجات الجلدية 

والعطورات والساعات (

تجارة التجزئه في المالبس واالحذيه والمجوهرات والعطور ومواد التجميل30 يوم%2775 / 10 / 2013شركة الشايع الدوليه للتجارة

تجارة الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة واالقمشة والعطورات 30 يوم%2775 / 10 / 2013فرع شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم وشركاه للتجاره

تجارة المالبس النسائية45 يوم%2970 / 10 / 2013مؤسسة رشن التجارية لصاحبها عبدالعزيز حميدي السالمة

يسرنا دعوتكم لحضور محاضرة

التخطيط المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

Saudi Economic Associatio
n

جمعية االقتصساد السسعودية

بالتعاون مع
حماور املحا�سرة:

امليزانية االفتتاحية، قائمة الدخل، امليزانية العامة، التدفقات النقدية، 
التعادل،   نقطة  احلالية،  القيمة  �صايف  املالية،  الن�صب  اال�صرتداد،  فرتة 

حتليل احل�صا�صية، ح�صاب  ق�صط القر�ض.

يقدمها �صعادة االأ�صتاذ احلارث العمري
ع�صو جمعية االقت�صاد ال�صعودية �

الثالثاء 1435/1/30هـ املوافق 2013/12/3م
الوقت : 5:30 م�صاًء

مالحظة : احل�صور جماين ولكن �صيتم توزيع �صهادات ح�صور املحا�صرة مقابل 100 ريال تدفع للجمعية

القاعة الرئي�صية بغرفة الق�صيم

لال�ستفسسار والتوا�سل - اإدارة املن�ساآت الصسغرية واملتو�سطة
هاتف : 3814000 - حتويلة : 288 - 287

الإعالناتكم ورعايتكم للن�سرة التجارية 
الغرفة التجارية الصسناعية مبنطقة القصسيم - اإدارة التسسويق 

هاتف : 3814000 06 - حتويلة 888
فاكسس : 3812231 06

aaj@qcc.org.sa


