
مكــتــبــة إدارة المعلومات 
والدراسات اإلقتصادية

 Public Administration Journal االدارة العامة 
 معهد االدارة العامةدار النشر
1431هـسنة النشر
 دورية علمية متخصصةموضوع الكتاب

أعشار 
 مركز الوطنى المبادرةدار النشر
1431هـ سنة النشر
 لدعم المنشأت الصغية و المتوسطةموضوع الكتاب

مجلة اآلدارة و االعمال 
 تنمية الموارد البشرية فى المملكةدار النشر
2009مسنة النشر
 مجموعة نماء المصرفيةموضوع الكتاب

 أساسيات ادارة التسويق الحديث 
 جامعة الملك عبدالعزيز - كلية االقتصاددار النشر
 2009مسنة النشر
 دراسة علمية مع التطبيق فعلى بعض دول الخليجموضوع الكتاب

 دليل برامج الدراسات العليا 
 جامعة القصيمدار النشر
2009م سنة النشر
 عمادة الدراسات العلياموضوع الكتاب

سيرة و مسيرة و كفاح بطل 
 مؤسسة األمير محمد بن عبدالرحمن و عائلته الخيريةدار النشر
 2009مسنة النشر
 األمير محمد بن عبدالرحمن الفيصل آل سعودموضوع الكتاب

مناسبات 
 مكتب الرشيد للهندسةدار النشر
1431هـسنة النشر
 عدد خاص بمناسبة ذكرى البيعة الخامسةموضوع الكتاب

االئتمان 
 مجلة فصلية تصدر عن الشركة السعودية دار النشر

للمعلومات االئتمانيةالرقمية
1431هـسنة النشر
 معلومات االئتمانيةموضوع الكتاب

تجارة تبوك 
 غرفة تبوكدار النشر
2010مسنة النشر
تجارة تبوكموضوع الكتاب

اإلصالح 
 المديرية العامة للسجوندار النشر
 1431هـسنة النشر
 نشرة دورية تصدر عن ادارة الشئون العامة موضوع الكتاب

بالمديرية العامة للسجون

كرينات جسرية - معدات ثقيلة- حفارات هيدروليكية - ماكينات 
تشييد - كسارات- خرسانة - طاقة شمية - تاور كرين 

CNBM International Corporation Construction Machinery االسم

الصين الشعبية  الدولة

 F, Block 4, Zhuyu ,Haidian ,Beijing/17العنوان

6343 0086106879 الهاتف

6677 0086106879 الفاكس

e-mail cnbmmech@icnbm.com

http://www.cnbm.com الموقع

تج��ارة االت تحضي��ر ودباغ��ة وش��غل جل��ود وصناع��ة احذية 
واجزاؤها 

الشركة العربية المتحدة للتجارة االسم

 جمهورية مصر العربيةالدولة

 القاهرةالعنوان

0020240125472 الهاتف

22750918 الفاكس

e-mail faroukkassem@hotmail.com

صناعة انابيب صحية من معادن او غيرها 
 Effepi Srl Italyاالسم

 ايطالياالدولة

390308900961 الهاتف

90308900236 الفاكس

e-mail info@effepirubinetterie.com

http://www.effepirubinetterie.com الموقع

صناعة راديترات س��يارات , تجارة قطع غيار وادوات زينة سيارات 
بما فيها 

 Auto Parts Find Japan Co., Ltdاالسم

  اليابان - طوكيوالدولة

819064461409 الهاتف

810112149544الفاكس

e-mail austin@autopartsfindjapan.com

http://www.autopartsfindjapan.com الموقع

 صلصة ومركزات الطماطم، مركزات الفاكهة، المكرونة 
 الشركة المتحدة للصناعات الغذائيةاالسم

 جمهورية مصر العربية - القاهرةالدولة

0020228640610 الهاتف

0020228640610 الفاكس

مولدات طاقة شمسية 
Fortunetree International Ltd االسم

 الصين الوطنية )تايوان(الدولة

862163917639 الهاتف

862122816118 الفاكس

e-mail sales@modulepv.com

http://www.modulepv.com الموقع

صناعة أدوية , صناعة قطن طبي ومواد مشابهه 
Syntex pharmaceuticalsPakistan االسم

باكستان الدولة

00923007775777 الهاتف

00923007775777 الفاكس

e-mail dr.arslanmirza@syntexpharma.com.pk

http://www.syntexpharma.com.pk الموقع

الموالح والمكس��رات تحمي��ص وتعبئة مكس��رات , مطاحن بن 
ومكسر 

 شركة فادي مندو التجاريةاالسم

سوريا الدولة

00963312211010 الهاتف

009633122191110 الفاكس

e-mail fadi-mando@hotmail.com

http://www.modern-electronics.net الموقع

استثمار في قطاع الفنادق 
Sam King Group االسم

 سييراليونالدولة

23277800300 الهاتف

23276800300 الفاكس

e-mail info@taiaresort.com

http://www.taiaresort.com الموقع

أنابيب الفوالذ األسود - انتاج انابيب معدنية مصبوبة وملحومة 
وغيرها
ZIMTUB SA االسم

 رومانياالدولة

0040247366900 الفاكس

e-mailoffice@zimtub.ro

www.zimtub.ro الموقع

مواد بناء - أنواع متعددة من األحجار - تجارة رخام وحجر طبيعي 
, تجارة جص وجبس

SC Status Construct SRL االسم

 رومانياالدولة

 40730600084الهاتف

 40730600084الفاكس

e-mail statusconstruct@gmail.com

http://www.statusconstruct.ro الموقع

تجارة مواشي واغنام وجمال حية , تجارة لحوم طازجة ومجمدة 
ENTERPRISES LTD االسم

 كينياالعنوان

 , P.O. Box 58769-00200 , Nairobi,Kenya Liota Hseالعنوان
Mezzanine 1 Kenya

 254733564506الهاتف

e-mail rintayia@gmail.com

الحديد و الفوالذ الصلب 

 صناعة خزانات صهاريج وسايلوات فوالذيةاالسم

 تركيا - اسطنبولالدولة

902122907676  الهاتف

902122907695 الفاكس

e-mail monulyan@ekinciler.com

http://www.ekinciler.com الموقع

منتجات الخيش متنوعة 
 Global Jute Trading Ltdاالسم

 بنجالديش - دكاالدولة

9556572 2 00880 الهاتف

9556572 2 00880 الفاكس

e-mail globjute@btcl.net.bd

http://www.globaljutebd.com الموقع

جديد المكتبة

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم:  www.qcc.org.sa• المصدر إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية
نأمل من نشر الفرص التجارية النفع والفائدة لكم... ونود اإلشارة إلى أن الغرفة غير مسئولة عن نتائج التعاقدات المترتبة 

على نشر هذه الفرص وننصح بالتأكد من السمعة التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد. تنبيه :

نشرة تصدر عن مركز المعلومات والدراسات االقتصادية  العدد التاسع عشر - رمضان / شوال 1431هـ الموافق سبتممبر 2010 م

المناقصات والمزايدات الحكوميةالفرص االستثمارية
إنشاء الكلية التقنية بأبها

جهة المزايدة: مؤســسة العامة للتدريــب التقنى والمهنى /
المشتريات المركزية - المناقصات/ الرياض

رقم المزايدة: 4310012 
قيمة النسخة: 10000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/11/01 هـ 
موعد فتح العطاءات:1431/11/02 هـ

إنشاء الكلية التقنية بالمزاحمية
جهة المزايدة: المؤســسة العامة للتدريــب التقني والمهني/

المشتريات المركزية - المنافسات 
رقم المزايدة: 4310013 

قيمة النسخة: 10000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/11/03 هـ 

موعد فتح العطاءات: 1431/11/04 هـ 

تشغيل الحراسات االمنية لعدد )11( وحدة تدريبية
جهة المزايدة: المؤســسة العامة للتدريــب التقني والمهني/

المشتريات المركزية - المنافسات 
رقم المزايدة: 3310043 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/11/08 هـ 

موعد فتح العطاءات: 1431/11/09 هـ 

مشروع اس��تكمال تنفيذ المعهد العالي التقني 
للبنات ببريدة

جهة المزايدة: المؤســسة العامة للتدريــب التقني والمهني/
المشتريات المركزية - المنافسات   

رقم المزايدة: 4310014 
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/11/17 هـ 
موعد فتح العطاءات: 1431/11/18 هـ 

مش��روع توري��د وتركيب عدد 4 قاع��ات تدريبية 
ومبنى القي��ادة واعم��ال الموقع الع��ام لمعهد 

التدريب العسكري المهني بجدة
جهة المزايدة: المؤســسة العامة للتدريــب التقني والمهني/

المشتريات المركزية - المنافسات   
رقم المزايدة:  4310015 

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1431/11/15 هـ 

موعد فتح العطاءات: 1431/11/16 هـ 

إنش��اء مباني التدري��ب بكلية إع��داد المدربين 
بالرياض

جهة المزايدة:  المؤســسة العامة للتدريب التقني والمهني/
المشتريات المركزية - المنافسات 

رقم المزايدة:   4310011 
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/10/23 هـ 
موعد فتح العطاءات:  1431/10/24 هـ

إنش��اء كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل
جهة المزايدة: وزارة التعليم العالي   

قيمة النسخة: 20000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:   1431/10/17هـ 

موعد فتح العطاءات: 1431/10/18 هـ 

التش��جير و رى المزروع��ات بالمدين��ة الجامعية 
بجامعة القصيم

جهة المزايدة:  جامعة القصيم 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1431/10/16هـ 
موعد فتح العطاءات:  1431/10/17هـ 

األعمال المساندة لكلية العلوم بجامعة الباحة
جهة المزايدة:  وزارة التعليم العالي 

قيمة النسخة: 10000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات:   1431/10/9هـ 

موعد فتح العطاءات:  1431/10/10 هـ 

األعمال المساندة لكلية المجتمع بجامعة الباحة
جهة المزايدة:  وزارة التعليم العالي 

قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1431/10/9هـ 

موعد فتح العطاءات: 1431/10/10 هـ

إنش��اء مس��ار خطوط النقل و الكاب��ات األرضية 
جهد 132ك.ف والمغذي لمحطة جامعة جازان

جهة المزايدة:  وزارة التعليم العالي 
قيمة النسخة: 20000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1431/10/18هـ 
موعد فتح العطاءات: 1431/10/19هـ

إنشاء كلية التربية بالدلم جامعة الخرج
جهة المزايدة:  وزارة التعليم العالي 

قيمة النسخة: 20000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1431/10/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1431/10/20 هـ

إنشاء المعهد السعودي لصيانة الطائرات بالرياض
جهة المزايدة: المؤســسة العامة للتدريــب التقني والمهني/

المشتريات المركزية - المنافسات 
قيمة النسخة: 10000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1431/10/09هـ 
موعد فتح العطاءات:1431/10/10هـ 

انشاء المعهد المهنى الصناعى ببقيق
جهة المزايدة:  المؤســسة العامة للتدريب التقني والمهني/

المشتريات المركزية - المنافسات
رقم المزايدة: 41 

قيمة النسخة: 5000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1431/10/18هـ 

موعد فتح العطاءات: 1431/10/19هـ

انشاء مبانى التدريب بكلية أعداد المدربين بالرياض
جهة المزايدة:   المؤســسة العامة للتدريب التقني والمهني/

المشتريات المركزية - المنافسات
رقم المزايدة: 42 

قيمة النسخة: 5000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات:     1431/10/23هـ 

موعد فتح العطاءات:   1431/10/24هـ

تأمين احتي��اج تخصص اإلنتاج ف��ي الكليات التقنية 
والميكانيكا العامة في المعاه��د المهنية الصناعية 

للعام التدريبي 1431ه�
جهة المزايدة:   المؤســسة العامة للتدريب التقني والمهني/

المشتريات المركزية - المنافسات
رقم المزايدة: 40 

قيمة النسخة: 5000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات:   1431/10/17هـ 

موعد فتح العطاءات:  1431/10/18هـ

المناقصات الحكومية
أمانة منطقة القصيم سفلتة ساحات ومواقف ببريدة

جهة المناقصة:  سفلتة ساحات ومواقف ببريدة 
قيمة النسخة: 2500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1431/10/10 هـ 
موعد فتح العطاءات:  10/11/ 1431 هـ 

إنارة طرق وأحياء شرق بريدة
جهة المناقصة:  أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات:  1431/10/10 هـ 

موعد فتح العطاءات: 1431/10/11 هـ 

تأمين اجهزة إنذار ضوئية و صوتية )سيفتي(
جهة المناقصة:  ادارة المشتريات و العقود / المديرية العامة 

لحرس الحدود الرياض 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1431/10/16هـ 01:00:00 م 
موعد فتح العطاءات: 1431/10/17هـ  10:00:00 ص 

تأجي��ر موقع لوحة إعاني��ة تلفزيوني��ه قائم تقاطع 
طريق الملك عبداهلل مع الملك سعود

جهة المزايدة: أمانة منقطة القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/06/16هـ 02:00 م
موعد فتح العطاءات: 1431/06/17هـ 08:00 ص 

مش��روع تنفيذ مواق��ع تعديات المنحني��ات االفقية 
والرأس��ية للطريق الحدودي بمنطقة الجوف / ش��رق 

قطاع الحديثة لزوم الصيانة الوقائية
جهة المزايدة:  ادارة المشــتريات و العقود / المديرية العامة 

لحرس الحدود الرياض 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات:  1431/10/18هـ
موعد فتح العطاءات:  1431/10/19هـ 



 Exhibitions and Trade Fairs Schedule    المعارض المؤتمرات األسواق 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

25 - 27 سبتمبرقطع غيار و اكسسوارات السياراتالمعرض الدولى الصينى لقطع غيار السيارات
جمهورية الصين الشعبية
بكين/ مركز المعارض 

الدولى الصينى

 Ministry of Commerce of the People>s Republic of
China

اللجنة المنظمة ستتحمل اآلقامة 3 ليالى باالضافة الى 
المواصالت داخل مدينة بكين
 http://en.iapechina.com
zengting@iapechina.com

مشروع العراق 2010 
Project 2010 Iraq

مواد البناء مصانع األسفلت وآالت األسفلت 
معدات المطار الكهرباء واإلنارة وتكييف 

الهواء ، أنظمة تكييف الهواء ونظم اإلنذار - 
محطات توليد الطاقة والمحطات الفرعية حجر 

التكنولوجيا والمعدات

 اربيل - العراق27 - 30 سبتمبر
 )IFP Iraq )Member of IFP Group

 http://www.ifpiraq.com
info@ifpexpo.com

المعرض الدولى 19 لألمن و الوقاية من الحرائق
)Security essen 2010(ألمانيا5 - 8 اكتوبراألنظمة - الوقاية من الحرائق

مدينة أسسن األلمانية
Messe Frankfurt Exhibition Gmbh

http://www.messe-essen.de

 Jewellery معرض المجوهرات والساعات
and WatchesFiera Del Levanteمرسيليا - فرنسا6 - 9 اكتوبر

Fiera Del Levante
 http://www.orhopa.fr

sylvie.chapuzet@gl-events.com

المعرض الدولى للبويات و الكيماويات و 
 EGY( األحبار و الرانتجات و مواد العزل

COAT
جمهورية مصر العربية8 - 11 اكتوبرمواد بناء

مركز القاهرة الدولى

الهيئة العامة للسياحة واألثار المملكة العربية السعودية
 http://www.qcc.org.sa/0020225247996

info@ifg-eg.com

الصالون الدولى للتكنولوجيات المتجددة 
Inoutech 2010مركز المعرض الدولى 12 - 14 اكتوبرجديد فى التكنولوجيات فى مختلف المجاالت

بقابس - تونس

غرفة التجارة و الصناعة الجنوب الشرقى فى الجمهورية 
التونسية

http://www.inoutech.net/fr/contact.php 
contact@inoutech.net

معرض اإلمارات الدولي الرابع للنخيل والتمور 
في مدينة العين

عرض المنتجات الثانوية والشتالت النسيجية 
مع تقنيات وخدمة زراعة النخيل وتبادل الخبرات 

وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي 
ومصنعي التمور داخل وخارج دولة اإلمارات 

إنتاج وتصنيع التمور ودراسة الحلول الناجحة 
لها إضافة الى تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع 

التمور مع تحديد أولويات كل منهما

20 - 24 اكتوبر

مدينة العين..«معرض 
اإلمارات الدولي الرابع 

للنخيل والتمور 
االمارات العربية المتحدة

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
 http://www.libs.uaeu.ac.ae
libwebmaster@uaeu.ac.ae

معرض دولى للعقار و البناء و االستثمار و 
25 اكتوبر - 7 نوفمبرمعرض العقاري والسكني والترفيهي والتجاريالديكور )جركس1

المملكة العربية السعودية
جازان/تنظمه الغرفة 

التجارية الصناعية بجازان
الغرفة التجارية الصناعية بجازان

المعرض السادس للمواد الكيميائية في 
مومباي

المواد الكيميائية الزراعية واألسمدة 
الهند28 - 30 اكتوبروالكيماويات األساسية

Omanexpo, LLC
http://www.indiachem.in
manojmehta@ficci.com

الدعوة لرجال األعمال السعوديين 
للمشاركة فى المعرض الدولى اللكترونيات 
 High Tech Road للمستهلكين فى امريكا

Show 2011

5 - 9 ينايرقطاع التكنولوجيا الحديثة و المنتدى العالمى
 الواليات المتحدة األمريكية 
- بوالية نيفادا و المنتدى 

بواشنطن

الغرفة التجاريةاالمريكية العربية الوطنية
National U.S.-Arab Chamber of commerce

 nusaccevents@nusacc.org
hightechroad@nusacc.org

http://www.nusacc.org
تشمل الجولة حضور المعرض الدولى بواليا نيفادا ثم ينتقل 
أعضاء وفد الغرفة على متن طائرة خاصة الى )وادى سليكون(
فى واشنطن فى لحضور المنتدى العالمى للتكنولوجيالتيك 

)GFT( خالل الفترة 13-10 يناير 2010م

معرض لمستلزمات الديكور للمنازل
Maison & Objetفرنسا4 - 8 سبتمبرلمستلزمات الديكور للمنازلPromosalons RUSSIA

7 - 9 سبتمبرصناعة األثاث و التموينالمعرض الصناعة األثاث الصين و التموين
مركز شنغهاي الدولي 
للمعارض - شنغهاي

جمهورية الصين الشعبية

 Shanghai UBM Sinoexpo International Exhibition
Co., Ltd

الطاقة الشمسية وااللكترونيات المتقدمة 
SEMICON Taiwan20108 - 10 سبتمبرالطاقة الشمسية وااللكترونيات المتقدمة

 Ta ipei  Wor ld
 Trade Center

تايوان

Taiwan External Trade Development Council 
)TAITRA(

http://www.semicontaiwan.org 
ali@semi.org

معارض الدولي لزراعة الزهور وآالت البناء 
Agri med2010بارى - إيطاليا11 - 19 سبتمبرمنتجات الزراعية نبات الزهور

Fiera Milano International SpA
http://www.fieradellevante.it

estero@fieradellevante.it

المعرض الدولي لإلسكان والعقارات وصناعة 
مركز اكسبو كراتشيكراتشي / لباكستان27 - 29 يوليو 2010التطوير واالستثمار العقاريالتشييد والبناء

نشرة تصدر عن مركز المعلومات والدراسات االقتصادية
 العدد التاسع عشر - رمضان / شوال 1431هـ الموافق سبتممبر 2010 م


