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تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

غرفة 3 أيامدورة المقال الصحفي
القصيم

14 - 04 - 2014م

11 - 05 - 2014م3 أيامدورة التصوير االحترافي 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

تمديد منافسة تفريغ بحيرات تصريف سيول شرق مدينة بريدة   
 جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم

 قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/30هـ    

موعد فتح العطاءات: 1435/6/1هـ    

مش��روع إزالة وإعادة بناء الجزء الشمالي الغربي من سور مستشفى 
الشفاء بعنيزة 

جهة المناقصة: صحة القصيم    
قيمة النسخة: 10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/1هـ    
موعد فتح العطاءات: 1435/6/2هـ   

اسبانيا - إنتاج عسل النحل  

 SAE ELECTRONIC CONVERSION SRLاالسم

 ايطالياالدولة

العنوان
 SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL12/R VIA

 Secca Torrente 16163 Bolzaneto-Genova 12/R VIA
 Secca Torrente

 00390107261834هاتف

 00390107261836فاكس

e-mail info@saepowerelectronic.it

المناقصات والمزايداتالفرص التجاريةجديد مكتبة المعلومات

Taiwan Trade Shows
Organized by the Bureau of Foreign دار النشر

 Trade (BOFT), Ministry of Economic
 .Affairs of the Republic of China

2014مسنة النشر
برنامج دليل أهم المعارض الدولية موضوع الكتاب

المرصد الحضري لحاضرة بريدة
أمانة منطقة القصيم دار النشر
1434هـ سنة النشر
التقرير الشامل لمؤشرات الرصد الحضري موضوع الكتاب

ت�شليم النموذج بعد التعبئة مرفقًا �شورة الهوية الوطنية و�شورة من الرتاخي�س النظامية 
ونب��ذة عن الإجن��ازات اأو التطور للمن�ش��اأة مبقر الغرفة التجارية ال�ش��ناعية بالق�ش��يم 
اإدارة املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة لال�شتف�شار الت�شال ت: 0163814000 )287-288(

�شروط التقدمي :
11 اأن1يكون1�سعودي1اجلن�سية..
21 اأن1ال1يقل1عمره1عن181�سنه،1وال1يزيد1عن1401�سنة..
31 اأن1يكون1قد1م�سى1عاٌم1واحد1على1االأقل1على1تاأ�سي�س1امل�سروع1من1تاريخ1التقدمي..
41 توفر1جميع1امل�ستندات1واالإجراءات1احلكومية1)الرتاخي�س1النظامية1(،1واأن1تكون1�سارية1املفعول..
51 اأن1يكون1موقع1امل�سروع1داخل1منطقة1الق�سيم،1واأن1ال1يكون1ممن1�سبق1لهم1احل�سول1على1جائزة1مماثلة..
61 ان1ال1يكون1موظفا1يف1القطاع1احلكومي..
71 اأن1ميار�س1املتقدم1العمل1بنف�سه..

اأخي1ال�ساب1اأختي1ال�سابة1توج1كفاحك1بالرت�سح1

فنحن1نفخر1بع�ساميتك
جلائزة ال�شاب الع�شامي

بداية التقدمي والرت�شح للجائزة 
يوم الثالثاء 10/ 5 / 1435ه�  
وتاريخ انتهاء التقدمي والرت�شيح 

نهاية دوام يوم اخلمي�س  10/ 6 /1435ه�

للح�شول على منوذج التقدمي 
من خالل املوقع الإلكرتوين للجائزة 

www.essami.org
اأو باحل�شور ملقر الغرفة التجارية ال�شناعية بربيدة

فروع اجل���ائزة :
الفرع الث���اين: التقني الف��رع الأول: الزراعي  

الف��رع الرابع: احل���ريف الفرع الث�ال�ث: التجاري 
الفرع ال�شاد�س: ال�شناعي الفرع اخلام�س: اخلدمي 

الفرع ال�شابع: الإعالمي  

المشاركة 
متاحة 

للجنسين



المناقصات والمزايدات الحكومية

تمديد منافس��ة/ أعم��ال البنية التحتية لس��وق الفحم  والحطب 
بمدينة بريده ) سفلته و أرصفة و انارة( 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    
قيمة النسخة: 7000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/30هـ     
موعد فتح العطاءات: 1435/6/1هـ     

تمديد منافسة تفريغ بحيرات تصريف سيول شرق مدينة بريدة   
 جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم

 قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/30هـ    

موعد فتح العطاءات: 1435/6/1هـ    

مشروع إزالة وإعادة بناء الجزء الشمالي الغربي من سور مستشفى 
الشفاء بعنيزة 

جهة المناقصة: صحة القصيم    
قيمة النسخة: 10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/1هـ    
موعد فتح العطاءات: 1435/6/2هـ   

تقديم خدم��ات التغذية المطهي��ة لمستش��فى البكيرية العام 
والمذنب العام

جهة المناقصة: صحة القصيم    
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1 /1435/6هـ    
موعد فتح العطاءات: 1435/6/1هـ     

تمديد منافس��ة ردم مستنقعات وتطوير مدفن النفايات بمدينة 
بريدة       

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/30هـ    
موعد فتح العطاءات: 1435/6/1هـ    

تمديد منافس��ة صيانة مواقع متفرقة بش��بكات السيول بمدينة 
بريدة   

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/2هـ      
موعد فتح العطاءات: 1435/6/3هـ     

األعمال التكميلية لمركز طب األسنان اإلقليمي بالقصيم  
جهة المناقصة: صحة القصيم   

قيمة النسخة: 2000  ريال  
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/3هـ 

موعد فتح العطاءات: 1435/6/3هـ   
 

تطوير و تأهيل مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريده ) مرحلة 
ثانية(   

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   
قيمة النسخة: 2500 ريال

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

سفلتة مخططات المنح بمدينة بريدة ) حي الرابية(   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  

قيمة النسخة: 1500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/6هـ    

موعد فتح العطاءات: 1435/6/7هـ   
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مشروع أعمال البنية التحتية ألسواق النفع العام بمدينة بريده ) المناقصات الحكومية
سفلته و أرصفة و انارة(  

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   
قيمة النسخة: 8000 ريال

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

تنفيذ مباني و منشآة تابعة لألمانة  
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة: 6000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/6هـ      

موعد فتح العطاءات: 1435/6/7هـ      

انشاء حديقة االسكان النسائية  
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/9هـ   

موعد فتح العطاءات: 1435/6/10هـ    

تحسين و تجميل المداخل  
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    

قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/9هـ   

موعد فتح العطاءات: 1435/6/10هـ   

اس��تكمال تطوير و تأهي��ل مركز الملك خال��د الحضاري بمدينة 
بريده  

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  
قيمة النسخة: 2500ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/9هـ    
موعد فتح العطاءات: 1435/6/10هـ    

تأمين مواس��ير و توبي��ات و مراوح وقيرات لحدائ��ق و منتزهات 
مدينة بريده 

جهة المناقصة: المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم   
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/9هـ    
موعد فتح العطاءات: 1435/6/10هـ   

خفض منسوب اراضي الفضاء بمدينة بريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/9هـ    

موعد فتح العطاءات: 1435/6/10هـ    

عملية ترميم جامع السلمان ببريدة 
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة واإلرشاد    

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ    

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ   

استكمال بناء جامع أبوبكر الصديق بمحافظة النبهانية  
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد    

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ    

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ    

هدم وإعادة بناء جامع البابطين ببريدة   
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد    

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ     

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ     

عملية ترميم مصلى العيد القديم بمحافظة عيون الجواء   
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ      

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ 

هدم وإعادة بناء مسجد المدينة بمركز الدليمية  
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد   

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ     

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ   

هدم وإعادة مسجد الرثاثة بمركز الذيبية  
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد   

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ     

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ     

هدم وإعادة بناء جامع ابرق العمال من توابع محافظة الرس  
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة واإلرشاد

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ     

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ   

هدم وإعادة بناء جامع ثادج من توابع محافظة النبهانية   
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ     

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ    

هدم وإعادة بناء مسجد عولة العباد بمحافظة المذنب    
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ      

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ      

هدم وإعادة بناء جامع رفائع الخشيبي من توابع محافظة الرس   
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ       

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ 

هدم وإعادة بناء مسجد الربعي بمركز الشقة    
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ       

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ 

هدم وإعادة بناء جامع فيضة الريشية من توابع محافظة ضريه   
جهة المناقصة: وزارة الشؤون اسالمية و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/14هـ       

موعد فتح العطاءات: 1435/6/15هـ 

درء أخطار السيول    
جهة المناقصة: بلدية المذنب 

قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/20هـ        

موعد فتح العطاءات: 1435/6/21هـ  



المناقصات والمزايدات الحكومية
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درء أخطار السيول )معدات وقالبات(   
جهة المناقصة: بلدية المذنب 

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/20هـ        

موعد فتح العطاءات: 1435/6/21هـ  

در ء اخطار السيول )سيارات طواري(    
جهة المناقصة: بلدية المذنب 

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/20هـ        

موعد فتح العطاءات: 1435/6/21هـ  

سفلتة وأرصفة وإنارة في المذنب    
جهة المناقصة: بلدية المذنب 

قيمة النسخة: 4000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/20هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/21هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة )ب السمار + م الذيبية(
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ابتدائية مظيفر للبنين    
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ابتدائية الجفن وعماير سعيد    
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ب + م أمباري
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة المطيوي الشمالي    
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة متوسطة وثانوية شري    
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ابتدائية صالح الخريصي ببريدة   
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/20هـ        

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

ترميم وإنشاء خزان مياه أرضي بداًل من التالف لمدارس )العمودة 
الشمالية +  ٣٨للبنات + عمار بن ياسر ( بالبدائع    

جهة المناقصة: تعليم القصيم  
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         
موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

ترميم وإنش��اء خزان مياه أرضي بداًل من التالف لمدارس )القرين 
+ السحابين + القيصومة( للبنين    

جهة المناقصة: تعليم القصيم  
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         
موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية البتدائية الجرذاوية بنين بالنبهانية   
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ثانوية النبهانية    
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ب + م األمام ورش    
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفي��ل المظل��ة الخارجية لمدرس��ة عبداهلل بن عب��اس للبنين 
بعيون الجواء   

جهة المناقصة: تعليم القصيم  
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         
موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ابتدائية المرموثة
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة )ث + م( الطراق    
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ          

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ    

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة م + ث الهمجة بنين   
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ          

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ    

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة نبيهاء والشنانة + صبيح
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ث الدليمية + م نهاوند    
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ب + م النقرة   
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ب ثادج + ب ثويدج
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/22هـ          

موعد فتح العطاءات: 1435/6/23هـ    

تأهيل وإنش��اء صالة متعددة األغراض لمدرسة ابتدائية غرناطة 
بالنبهانية للبنين   

جهة المناقصة: تعليم القصيم  
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/22هـ           
موعد فتح العطاءات: 1435/6/23هـ     

تأهيل مدرسة ابتدائية مالك بن الحويرث للبنين بالبدائع
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ   

ترميم مصادر التعلم لمدرسة متوسطة األلباني برياض الخبراء    
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/22هـ          

موعد فتح العطاءات: 1435/6/23هـ    

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة م + ب عطي )بنين(   
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/22هـ         

موعد فتح العطاءات: 1435/6/23هـ    

تأهيل مدرسة ابتدائية جابر بن سليم للبنين بالبدائع
جهة المناقصة: تعليم القصيم  

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/22هـ          

موعد فتح العطاءات: 1435/6/23هـ    

تأهيل وإنش��اء ملعب بالعش��ب الصناعي المجموعة  ) ٤( لعدد ) 
٦( مدارس ببريدة   

جهة المناقصة: تعليم القصيم   
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/2هـ           
موعد فتح العطاءات: 1435/5/3هـ     

تأجيل موعد مشروع تنفيذ خزانات عالية بمراكز متفرقة بمنطقة 
القصيم – مرحلة رابعة

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم   
قيمة النسخة: مجانًا 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/30هـ          
موعد فتح العطاءات: 1435/6/1هـ    



تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة أبي فراس الحمداني بالمحيالني 
جهة المزايدة: تعليم القصيم 

رقم المزايدة: 1435/83
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ          
موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ    

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة األمير سلطان وابتدائية األمام 
خلف

جهة المزايدة: تعليم القصيم   
رقم المزايدة: 1435/8/2 
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/21هـ           
موعد فتح العطاءات: 1435/6/22هـ     

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ب + م النمرية
جهة المزايدة: تعليم القصيم     

رقم المزايدة: 1435/84  
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/22هـ             
موعد فتح العطاءات: 1435/6/23هـ      

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ب + م النومانية
جهة المزايدة: تعليم القصيم  

رقم المزايدة: 1435/84    
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/22هـ            
موعد فتح العطاءات: 1435/6/23هـ      

المزايدات الحكومية
المزايدات  الحكومية
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تقفيل المظلة الخارجية لمتوسطة جابر بن عبداهلل بالفوارة
جهة المزايدة: تعليم القصيم  

رقم المزايدة: 1435/84   
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/22هـ            
موعد فتح العطاءات: 1435/6/23هـ      

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ب + م الهبيرية
جهة المزايدة: تعليم القصيم   

رقم المزايدة: 1435/84   
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/22هـ            
موعد فتح العطاءات: 1435/6/23هـ     

تقفيل المظلة الخارجية لمدرسة ابتدائية العامودة
جهة المزايدة: تعليم القصيم    

رقم المزايدة: 1435/84  
قيمة النسخة: 1٠٠٠ ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/22هـ             
موعد فتح العطاءات: 1435/6/23هـ



ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم

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

ملتقى السفر واالستثمار السياحي السعودي
يتناول الملتقى شؤون السفر والسياحة واالستثمار في المملكة, حيث 
يسلط المؤتمر الضوء على مجموعة الفرص االستثمارية واإلمكانات 

المتاحة في سوق السفر واالستثمار السياحي السعودي. 

30 مارس - 3 ابريل   
2014

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض صالة 1,2,3,4 وقاعة 

المؤتمرات 

الهيئة العامة للسياحة واآلثار
http://sttim.com.sa

AIM2014 ملتقى االستثمار السنوي
تعزيز العالقات التجارية وتجديد االلتزامات التجارية المتبادلة، 

وتوطيد االستثمارات االستراتيجية العالمية من قبل المستثمرين 
نحو اقتصادات عالية النمو 

8 - 10 ابريل 2014
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 

والمعارض 

 Fair organizer
 walid.farghal@aimcongress.com

http://www.aimcongress.com

المعرض الدولي للموضة والجمال بالرياض 
( سحر المرأة العربية )

8 - 10 ابريل 2014مجاالت الموضة والجمال 
مركز الرياض الدولي للمعارض 

والمؤتمرات 

 Fair organizer
مؤسسة أوان للمعارض 00966567603077 

 00966148303987
www.info@fycci.org

http://www.awanexhibitions.com

مؤتمر السفراء والتجارة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 
 The 2nd LCCI - OIC Ambassadors & Trade

 Conference 2014

الزراعة والصناعات الغذائية • قطع غيار السيارات. • السجاد. • المواد 
الكيميائية. • البناء. • األجهزة المنزلية. • من السلع الجلدية. • 

اللدائن والبالستيك البنود. • النسيج والغزل والنسيج أدلى المنبثقة. 
• التعدين والمعادن. 

11 - 13 ابريل 2014
الغرفة التجارية والصناعية فى 

الهور, باكستان

 Lahore Chamber of Commerce & Industry,
LAHORE -PAKISTAN

في حال وجود أي استفسار يرجى االتصال السيد/ وسيم 
حيات باجوه او مباشر الى االمين العام الغرفة في الهور 

 sect@lcci.org.pk
http://www.lcci.org.pk

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

توجهات المملكة حيال قضايا التعاون االقتصادي العربي والعالقات 
االقتصادية مع هنغاريا

مركز دبي التجاري العالمي 14 - 15 ابريل 2014
مركز دبي التجاري العالمي 

hanan.nasser89@yahoo.com

معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 
في دبي

فــرص التواصل بين قطــاع األعمال والمســتهلكين من خالل عرض 
التقنيات والتكنولوجيا التي تسهم في توفير الطاقة الداعمة لمفهوم 
المنتجــات والخدمــات الرفيقــة بالبيئــة. وتُشــّكل الطاقــة والطاقة 
المتجــددة والكهربــاء والميــاه والوقــود األحفــوري والنفــط والغاز 
واألجهزة المنزلية واإللكترونية، بعضًا من أقسام المعرض الرئيسية. 
أحدث التقنيات المتاحة في السوق العالمية المتعلقة بالمياه والطاقة 
والبيئــة، والمجــاالت الحيويــة التي تُعد موضوع الســاعة، وتشــّكل 

المنظومة األهم في التنمية المستدامة. 

14 - 17 ابريل 2014
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 

والمعارض 

مركز مؤتمرات و للمعارض في البحرين 
 info@dwtc.com

http://www.dwtc.com/en/Pages/default.aspx

معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل
قطاع الطيران والصناعة واالتصاالت والهندسة والرعاية الطبية 
والصحية والتسويق واإلدارة والعلوم المالية والمصرفية واإلدارة 

والعالقات العامة واللوجستيات. 
مركز البحرين الدولي للمعارض 13 - 24 ابريل 2014

 Fair organizer
 habib@medpoint-design.com

معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني
 ( ريستاتكس 16 )

دور القطاع الخاص في ضخ الوحدات الســكنية المناســبة للمواطنين 
، مبينًــا أن اإلطار النظامي لقطاع اإلســكان يعد أحد أهم دعائم بيئة 
النهوض بالقطاع ، الذي يتسم بالتعددية بين أكثر من جهة حكومية 
وخاصة، مما يعزز الحاجة إلى التنســيق بينها ، وتشــكيل رؤية شاملة 

وموحدة ألدوار تلك الجهات. 

27 - 30 ابريل 2014
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض 

Fair organizer
 Ramatan, 011 2171788

http://restatex.com

Chic Home 2014 معرض شيك هوم
المعرض الدولي لألثاث والديكور أحدث الموديالت والتصميمات 

لألثاث، اإلضاءة، المطابخ والحمامات، السجاد، تحف المنزل، منتجات 
الحديقة وشركات الديكور 

30 إبريل 3 مايو 2014
مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 

أبوظبي 
 Fair organizer

http://www.chichomeexhibition.com

معرض الرياض الدولي (الدورة األولى)

يهدف هذا المعرض إلى اآلتي : 1. التعريف بفرص االستثمار 
والتجارة التي يقدمها االقتصاد السعودي للمستثمرين األجانب داخل 
المملكة والمصدرين إليها. 2. رفع مستوى التبادل االقتصادي بين 

المملكة والدول المشاركة لتعزيز حجم التبادل التجاري الى المستوى 
المأمول فى هذه الفترة . 3. فتح أسواق جديدة داخل المملكة 

لعدد من المنتجات والصناعات التي تحتاجها المملكة في المرحلة 
القادمة. 4. الترويج لخدمات و صناعات و منتجات الدول المشاركة 
في المعرض تنوعا لمصادر السوق السعودي ودعما للمستهلك. 

5.تعميق أواصر التعاون الدولي في شتى المجاالت وتعزيز وتقريب 
وجهات النظر بين المصدر والمستورد من خالل اللقاءات المباشرة 

بينهم داخل المعرض . 

5 - 8 مايو 2014
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض 

 Fair organizer
عالقات لتنظيم المعارض 4603100 011

 info@alagat.com.sa
http://www.alagat.com.sa

  المؤتمر العالمي الثاني لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في خدمة ذوي اإلعاقات وصعوبات 

التعلم

تطبيقات وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف اإلطالع 
على آخر ما توصلت إليه أحدث التقنيات في خدمة ذوي اإلعاقات 

وصعوبات التعلم 
5 - 8 مايو 2014

الكويت (المقر الدائم للمنظمات 
العربية). 

 Fair organizer
 conference@redsoft.org

http://www.redsoft.org/icdd2012/venue.html
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(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.

ايطاليا- مولدات كهرباء توليد الكهرباء  

SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL االسم

ايطاليا الدولة

العنوان
 SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL12/R VIA

 Secca Torrente 16163 Bolzaneto-Genova 12/R VIA
 Secca Torrente

 00390107261834هاتف

 00390107261836فاكس

e-mail info@saepowerelectronic.it

ايطاليا- تجهيزات كهربائية وإلكترونية 

CAEV srl االسم

إيطاليا الدولة

VIA Roselli 25125 Brescia (bs )10 العنوان

 00390303581710هاتف

 00390303581539فاكس

http://www.caev.it/index.php?HIGSLingua=Ingleseالموقع

اسبانيا- إنتاج عسل النحل  

Apihurdes, S. Coop االسم

إسبانيا الدولة

Ctra. de Salamanca, 12 E10630 Pinofranqueado العنوان
 Cáceres - España

 0034927674300هاتف

 0034927678012فاكس

اسبانيا- رخام وأحجار طبيعية 

Ctraاالسم

أسبانيا الدولة

Ctra. Pinoso - Fortuna s/n 03658 El Rodriguillo -Pinoso العنوان
 (Alicante)p.o.box: 239Spain

 0034965478588الهاتف

 0034965478432الفاكس

e-mailinfo@lymjar.com 

ايطاليا- قهوة إيطالية محمصة انواع   

TMK S.r.l االسم

ايطالية الدولة

Via dell’Industria 13 - 36030 Sarcedo - Vicenza - Italy العنوان

e-mailinfo@italycoffeecapsules.com 

http://www.italycoffeecapsules.comالموقع

بلجيكا- مالبس داخلية 

Cette - Artemis االسم

بلجيكا الدولة

Industrielaan 14 B-9320 Erembodegem (Aalst) العنوان
 Belgium

 003253859530الهاتف

 003255859132الفاكس

e-mailinfo@cette.com 

بلجيكا- األسالك المعدنية   

 GER S.Aاالسم

بلجيكا الدولة

GER S.A.|52A, rue Gomelevay|B-4870 Nessonvaux العنوان
 - Belgium

00322268732 الهاتف

00323287260201 الفاكس

e-mail ger@ger.be

اليونان- عجالت وبكرات للعربات الصناعية 

 RODA S.A. INSTITUTIONAL CASTORSاالسم
MANUFACTURING COMPANY 

اليونان الدولة

Monastiriou str.GR - 546 27 Thessaloniki ,137 العنوان

00302310517058 - 540527 الهاتف

00302310518223 الفاكس

e-mail info@sind.roda.gr

فرنسا- مضخات غاطسة  

SCOFLEX MARINE االسم

فرنسا العنوان
 BIS RUE DE VILLENEUVE 94372 SUCY EN BRIE 20

0033149825533 الهاتف

0033149825626 الفاكس

e-mail info@scoflex-marine.com

http://www.scoflex-marine.comالموقع

فرنسا- زجاجات ومرطبات زجاجية

M.C.M. EMBALLAGES االسم

 فرنساالعنوان
12 rue Forlen 67118 Geispolsheim Gare 

0033388551775   الهاتف

0033388402126 الفاكس

e-mail contact@mcm-europe.fr

ايطاليا- تجهيزات معالجة النفايات

SBM - IRFI االسم

ايطاليا  الدولة

 Via Predalva, 14 25050 Pian Camuno (BS)العنوان

0039364590810 الهاتف

0039364590822 الفاكس

e-mail info@sbm-irfi.com

 Fruit Flavored Instant تركي��ا- ش��اي الفواك��ه التركي��ة
   Powder Teas

Ali Baba Gida Company االسم

تركيا الدولة

 ALİ BABA GIDA TİC. LTD. ŞTİ. Merkez Mah. Bağlarالعنوان
Cad. No: 53/A Gaziosmanpaşa İstanbul 

  00902125783326الهاتف

  00902125783316الفاكس

e-mail ufukcan977@gmail.com

اليونان- مواد عوازل الصوت - جدارية وارضيات بجميع أنواعه    

,LEOFOROS KONSTANTINOU KARAMANLI 231 االسم
 ACHARNES, 13677, ΑTTICA

اليونان  الدولة

 ,LEOFOROS KONSTANTINOU KARAMANLI 231العنوان
ACHARNES, 13677, ΑTTICA 

302102406037 +الهاتف

302102460620 +الفاكس

info@avip.gr avip-ltd@ath.forthnet.gr الموقع

اليونان- منتجات انظمه الهواء    

KAFFE S.A. VENTILATION CENTER االسم

اليونان  الدولة

Sitias Str., 144 51 Metamorfossi Athens, Greece ,6 العنوان

e-mail info@kaffe.gr

http://www.kaffe.grالموقع

فرنسا- أجهزة قياس عالية الدقة     

HBM FRANCE االسم

فرنسا الدولة

Rue Du Champoreux 91540 Mennecy BP 76 • 46 العنوان
 F-91542 Mennecy Codex

003369906380 الهاتف

0033169906370 الفاكس

e-mail info@fr.hbm.com

الفرص التجارية االستثمارية
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 ( Upbeat ) Philippine economy forecast
السفارة الفلبينية دار النشر

1435هـسنة النشر
نشرة األخبار اقتصادية تصدر من وزارة التجارة موضوع الكتاب

و االستثمار وتوزع من قبل سفارة الفلبين

تقرير حول لقاء معالى الوزير المالية الهندي و الوفد المرافق له مع 
رجال األعمال السعوديين 

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1435هـ سنة النشر
تقرير موضوع الكتاب

تقريــر حول ملتقــى األعمال الســعودي  اإليطالــي مجلس الغرف 
السعودية 2/5/1435هـ الموافق 3/3/2014م  

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1435هـ سنة النشر
تقرير موضوع الكتاب

تقريــر مختصر حول لقاء رئيس الــوزراء االيرلندي مع رجال األعمال 
السعوديين بتاريخ 5/3/1435هـ

مجلس الغرف السعودية دار النشر
1435هـ سنة النشر
تقرير مختصر حول لقاء موضوع الكتاب

 Taiwan Trade Shows
 ,Organized by the Bureau of Foreign Trade (BOFT)دار النشر

Ministry of Economic Affairs of the Republic of China. 
2014م سنة النشر
برنامج دليل أهم المعارض الدولية موضوع الكتاب

التقرير السنوي التاسع و األربعون مؤسسة النقد العربي السعودي 
 مؤسسة النقد العربي السعوديدار النشر
2013مسنة النشر
أحدث التطورات االقتصادية  موضوع الكتاب

المرصد الحضري لحاضرة بريدة 
امانة منطقة القصيم دار النشر
1434هـ سنة النشر
التقرير الشامل لمؤشرات الرصد الحضري موضوع الكتاب

 U.S.-Saudi business
U.S-Saudi Arabian Business Council دار النشر
Number5 -13 سنة النشر
Bi-Monthly Newsletter higlited U.S saudi موضوع الكتاب

 Commercial Business relationship

نشــاطات الهيئــة و انجازاتهــا للعــام المالــي 1433/1434هـــ  
هيئة تنظيم الكهرباء و االنتاج المزدوج دار النشر
1434هـسنة النشر
التقريــر الســنوي / هيئــة تنظيــم الكهرباء و موضوع الكتاب

االنتاج المزدوج 

 Saudi ready-mix السعودية للخرسانة الجاهزة
مجموعة التركي  دار النشر
2013مسنة النشر
حلول الخرسانة فى الشرق األوسط موضوع الكتاب

جديد مكتبة مركز المعلومات
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