
مكــتــبــة إدارة المعلومات 
والدراسات اإلقتصادية

  A Business Guide to Saudi Arabia 2010
مجلس األعمال السعودي األمريكي دار النشر
2010 مسنة النشر
ممارس��ة األعمال التجاري��ة والصناعي��ة والخدمات موضوع الكتاب

التجارية وغيرها من األنشطة االقتصادية 

التقرير االقتصادي  
مجلس الغرف السعودية دار النشر
2010 مسنة النشر
الحصاد االقتصادي للربع األول من عام 2010 موضوع الكتاب

50 عاما من العطاء و الريادة 
غرفة الرياض دار النشر
2010سنة النشر
لتطوير األعمال غرفة الرياض لقطاع األعمال خالل 50 عامًا موضوع الكتاب

تجارة الرياض  
غرفة الرياض دار النشر
2010سنة النشر
عدد توثيقي خاص بمناسبة مرور خمسين عاما موضوع الكتاب

 التقرير السنوي 2009 ) غرفة الشرقية( 
غرفة الشرقيةدار النشر
2010سنة النشر
بيانات و أرقام موضوع الكتاب

التقرير االقتصادى 
مجلس الغرف السعودية دار النشر
يناير 2010 سنة النشر
الحصاد االقتصادى لعام 2009 و التوقعات لعام 2010م موضوع الكتاب

منتدى التوطين لعام 2009 
غرفة الشرقية دار النشر
2009 مسنة النشر
الفرص و التحديات موضوع الكتاب

أنظمة وشروط االستثمار الصناعي 
غرفة الشرقية  دار النشر
2009 م سنة النشر
مفهوم االستثمار الصناعي موضوع الكتاب

واقع العقارات بالمنطقة الشرقية  
غرفة الشرقية دار النشر
2009 م سنة النشر
اقتصاديات القطاع العقاري بالمملكة العربية موضوع الكتاب

السعودية 
أنظمة وشروط االستثمار األجنبي 

غرفة الشرقية دار النشر
2009 م سنة النشر
إجراءات االستثمار األجنبي موضوع الكتاب

السوق الخليجية المشتركة 
غرفة الشرقية دار النشر
2009 م سنة النشر
موضوع الكتاب: آليات التنفيذ و المتابعة و التقيم موضوع الكتاب

التقرير السنوي جمعية البر الخيرية بمحافظة الرس 
جمعية البر الخيرية بمحافظة الرس دار النشر
2009 م سنة النشر
مسيرة عام  موضوع الكتاب

أخشاب - أثاث ومنتجات خشبية 
 CV. DUTANDA BORNEO MANDIRIاالسم
  اندونيسياالدولة
JL. KAKAP 56-58 SEMARANG 50173 INDONESIA العنوان
62 24 3569701 الهاتف
62 24 3588144 الفاكس
e-mailsales@dbm-timber.com 
 http://www.exportbureau.comالموقع

الحجر الجيري الطبيعي - حجر أبيض الطبيعية  
 AZER EXPORTاالسم
أذربيجان  الدولة
AZ 1009, DILARA ALIYEVA STR.45 BAKU, AZERBAIJAN العنوان
 54-11-99450712الهاتف
 7949-99412561الفاكس
e-mailazerexport@rambler.ru 
http://www.az-stone.comالموقع

الموزعين المعتمدين قطع غيار لمعدات ثقيلة )كاتربيلر - 
كوماتسو - جون دير ( 

REGAL CORPORATION االسم
أسطنبول - تركيا  الدولة
S. GAY STREET • SUITE 800 KNOXVILLE, TN 37902 507 العنوان
865.523.1944الهاتف
 800.824.2165الفاكس
e-mailregallink@regalcorp.com 
http://www.regalcorp.comالموقع

 PRONAR آالت و معدات الزراعة و الحصاد و مكائن صناعة
 .PRONAR SP. Z O.Oاالسم
بولندا  الدولة
 UL. MICKIEWICZA 101 A 17-210 NAREW POLANDالعنوان
 29 63 681 004885الهاتف
81 63 004885681الفاكس
e-mailpronar@pronar.pl 
http://www.pronar.plالموقع

 مجال إنتاج القمح، طحين القمح، سميد القمح  
 UNORMAK MILL MACHINERYاالسم
تركيا الدولة
ORGANIZE SAN. BLِG. 7. SOKAK NO 3 KONYA / TURKEY .3 العنوان
 90.332.2391016الهاتف
 90.332.2391348الفاكس
e-mailunormak@unormak.com.tr 
http://www.unormak.com.trالموقع

معدات زراعية و مضخات و مولدات  
 GREEN POWER SYSTEMS SRLاالسم
ايطالية الدولة
 LUNANO,VIA FOGLIA, 1 , ITALYالعنوان
63023827012الهاتف
 63023010255الفاكس
e-mailinfo@greenpowergen.com 
http://www.greenpowergen.comالموقع

سجاد اثري - صناعة سجاد وموكيت أنواع مختلفة  
 CILSER CARPET COMPANYاالسم
 تركياالدولة
 Organize Sanayi Bolgesi Baspinar / Gaziantep / Turkey .3العنوان
 51 81 337 342 90الهاتف
 50 81 337 342 90الفاكس
e-mailinfo@cilser.com 
 http://www.cilser.comالموقع

أجهزة كهربائية صديقة للبيئة )فلتر كهربائي، وجهاز قياس الكهرباء( 
G.S. FILTERS االسم
 هولنداالدولة
 Po Pox 95553 2509 Cn The Hague The Netherlandsالعنوان
31.70.328.2589الهاتف
31.70.328.2509الفاكس
e-mailinfo@stetzerizer.eu 
http://www.stetzerizer.euالموقع

 صناعة مصوغات ذهبية  
 HELENA PARNOW JEWELRYاالسم
جمهورية التشيك  الدولة

 NAD CHALOUPKAMI 3170/2, #6B CZ-10600 PRAHAالعنوان
10 CZECH REPUBLIC 

 272653699 00420الهاتف
 720363099 00420الفاكس
e-mailhelenaparnow@hotmail.com 
http://www.helenaparnow.comالموقع

مولدات كهربائية
 ALTCEVA SRL GALATIاالسم
رومانية  الدولة
 Regiment Street 11 Siret No. 35,Galati, Romaniaالعنوان
40236 430 711 الهاتف
40236 430 711 الفاكس
e-mailhttp://www.altgen.eu 
 http://www.altgen.euالموقع

تجارة مواد وأغذية مرضى السكر وتخفيف الوزن  
 .ERISSAN HELVA-KURUMEYVA GIDA SAN. VE TIC. LTD. STIاالسم
تركيا  الدولة
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 9. CADDE NO :38ESKIŞEHIR/TURKEY العنوان

90 222 2360288 الهاتف
90 222 2360399 الفاكس
e-maileris@erishelva.com.tr 
http://www.erishelva.com.trالموقع

صناعة ادوات صحية من رخام أو بالستيك او غيرها  
 EFFEPI SRLاالسم
ايطاليا  الدولة
VIA BERNOCCHI 56 COGOZZO DI VILLA CARCINA العنوان
39 030 8900961 الهاتف
39 030 8900236 الفاكس
e-mailinfo@effepirubinetterie.com 
http://www.effepirubinetterie.comالموقع

القرميد المستخدم لألرضيات  
 EARTHTEC OSAKA BRANCHاالسم
اليابان   الدولة
JAPAN -98 NISHINOSAWA, IGA-SHI, MIE-KEN 519-1426 العنوان

1833-93-743-81 الهاتف
1039-93-743-81 الفاكس
e-mailfct.trinity-system@vivid.ocn.ne.jp 
 http://earthtec.netالموقع

خدمات السياحة العالجية في ألمانيا/ مستشفيات بما فيها 
مكاتب ادارة مستشفيات   

 INTERKULTURELLER SERVICES ABD EL HAFEZاالسم
المانيا الدولة
RÖMERSTRASSE 64, 69226 NUSSLOCH العنوان
0049 6224 909173 الهاتف
e-mailtatjana@i-service-abdelhafez.com 
 http://www.i-service-abdelhafez.comالموقع

جديد المكتبة

نأمل من نش��ر الفرص التجارية النفع والفائدة لكم... ونود اإلش��ارة إلى أن الغرفة غير مس��ئولة عن نتائج التعاقدات المترتبة على نشر هذه الفرص • المصدر مركز المعلومات والدراسات االقتصادية
وننصح بالتأكد من السمعة التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد. تنبيه :

نشرة تصدر عن مركز المعلومات والدراسات االقتصادية - العدد الثامن عشر - شعبان - رمضان 1431هـ الموافق أغسطس 2010م

المناقصات و المزايداتالفرص االستثمارية
إنشاء مباني التدريب بكلية أعداد المدربين بالرياض

جهة المناقصة: المؤسس��ة العامة للتدريب التقني والمهني/
المشتريات المركزية - المنافسات    

رقم المزايدة: 37 
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/10/23ه�  
موعد فتح المظاريف: 1431/10/24ه�  

إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة بريدة
جهة المناقصة: إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة بريدة 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/9/19ه�  

موعد فتح المظاريف: 1431/9/20ه� 

تأمي��ن احتي��اج تخص��ص اإلنت��اج ف��ي الكليات 
التقنية والميكانيكا العامة في المعاهد المهنية 

الصناعية للعام التدريبي 1431ه�
جهة المناقصة: المؤسس��ة العامة للتدريب التقني والمهني/

المشتريات المركزية - المنافسات 
رقم المزايدة: 40  

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

موعد فتح المظاريف: 1431/10/18ه�  

طرح مناقصة صيانة ونظافة مبنى مديرية الخرج 
جهة المزايدة: أمانة منقطة القصيم 

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/06/16ه� 02:00 م 

موعد فتح العطاءات: 1431/06/17ه� 08:00 ص 

تأجير موقعين إلقامة صراف ألي سيار
جهة المناقصة: وزارة الزراعة /مديرية الزراعة بمحافظة الخرج  

قيمة النسخة: 200 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 20-08-1431 ه� 

موعد فتح العطاءات: 20-08-1431 ه�

توريد وتركيب أجهزة ومعدات زراعية 
جهة المناقصة: وزارة الزراعة/إدارة المزارع الحكومية   

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 21-08-1431 ه� 

موعد فتح العطاءات: 22-08-1431 ه�

توريد قماش صيفي خاكي لعام 1432ه� 
جهة المناقص��ة: المديري��ة العامة لحرس الح��دود الرياض: 
11135 - المملكة العربية السعودية ادارة المشتريات والعقود    

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/09/04ه�  

موعد فتح العطاءات: 05-09-1431 ه� 

المناقصات الحكومية

المنافسات االستثمارية

تأمين سيارات لوحدات المؤسسة
جهة المناقصة: المؤسس��ة العامة للتدريب التقني والمهني/

المشتريات المركزية - المنافسات
رقم المزايدة: 37 

قيمة النسخة: 500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/9/12ه�  

موعد فتح المظاريف: 1431/9/13ه� 

تمديد مشروع مركز امن المعلومات 
جهة المناقصة: المؤسس��ة العامة للتدريب التقني والمهني/

المشتريات المركزية - المنافسات  
رقم المزايدة: 1310114  
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/08/26 ه� 
موعد فتح المظاريف: 1431/08/27 ه� 

تامين احيتاج قس��م الطباع��ة بالمعهد المهني 
الثاني بجدة للعام التدريبى1432ه�

جهة المناقصة: المؤسس��ة العامة للتدريب التقني والمهني/
المشتريات المركزية - المنافسات  

رقم المزايدة: 38  
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: االثنين 1431/9/13ه�  
موعد فتح المظاريف: الثالثاء 1431/09/14ه�  

تجهيز مرك��ز المعلومات بالكلية التقنية بجازان 
المرحلة االولى

جهة المناقصة: المؤسس��ة العامة للتدريب التقني والمهني/
المشتريات المركزية - المنافسات    

رقم المزايدة: 39  
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/10/12ه�  
موعد فتح المظاريف: 1431/10/13ه� 

تشغيل وصيانة مدينة األنعام ببريده
جهة المناقصة: مدينة األنعام ببريده / أمانة منطقة القصيم  

قيمة النسخة: 1500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/09/15ه�  

موعد فتح المظاريف: 1431/09/16ه�  

انشاء المعهد المهنى الصناعى ببقيق
جهة المناقصة: المؤسس��ة العامة للتدريب التقني والمهني/

المشتريات المركزية - المنافسات 
رقم المزايدة: 41  

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

موعد فتح المظاريف: 1431/10/19ه�  

إنش��اء صالة االنش��طة الطالبية بالكلية التقنية 
بالجوف 

جهة المناقصة: المؤسس��ة العامة للتدريب التقني والمهني/
المشتريات المركزية - المنافسات    

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/9/11ه�  

موعد فتح العطاءات: 1431/9/12ه� 

توريد مياه ونزح مياه الصرف الصحي لعدد )25( 
وحدة تدريبية 

جهة المناقصة: المؤسس��ة العامة للتدريب التقني والمهني/
المشتريات المركزية - المنافسات    

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/9/4ه�  
موعد فتح العطاءات: 5-6-7-/1431/9ه� 

تحديث ورفع درجة أنظم�ة وخوادم الحاسب اآللي 
الرئيسية في الوزاره  

جهة المناقصة: وزارة الزراعة/إدارة تقنية المعلومات     
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 04-09-1431 ه�  
موعد فتح العطاءات: 05-09-1431  ه� 

دعوة لمش��اركة الشركات السعودية فى مناقصة 
بناء مساكن ألفراد القوات الجوية اليونانية 
جهة المناقصة: وزارة الزراعة/إدارة المزارع الحكومية   

قيمة النسخة: 15 اليورو  
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1431/8/20ه�  

موعد فتح العطاءات: 1431/8/21ه� 

 Contracting Authority : عنوان لمراسلة
)Hellenic Air Force Support Command )HAFSC
Eleusis Airport , Attiki – GREECE

 Authorized Service to organize the contest
Hellenic Air Force  
Support Command )HAFSC Eleusis Airport

 Attiki – GREECE
 Hellenic Air Force Procurement Agency )HAFPA( 40 Dimitriou
Soutsou Street , 4th floor, office 407, P.C. 115 21

 Ampelokipi, Attiki – GREECE. Phone : + 30 210 8705015 Fax.
+30 210 6445633
Email address : yppa@haf.gr

لمزيد من المعلومات حول الفرص االستثمارية• المصدر مركز المعلومات والدراسات االقتصادية
 www.qcc.org.sa   يرجى زيارة موقع الغرقة

• المصدر مركز المعلومات والدراسات االقتصادية

لمزيد من المعلومات
حول المناقصات والمزايدات

يرجى زيارة موقع الغرقة 
www.qcc.org.sa



نشرة تصدر عن مركز المعلومات والدراسات االقتصادية
 العدد الثامن عشر - شعبان - رمضان 1431هـ الموافق أغسطس 2010م

• التجربة السعودية: صندوق المئوية
• أهداف صندوق المئوية

• صندوق المئوية طريق الشباب للنجاح
• لماذا صندوق المئوية؟

• كيف يصبح الحلم حقيقة )مشروع تجاري(
• خدمات صندوق المئوية
• أهمية اإلرشاد للمشاريع
• هدف اإلرشاد التطوعي

• من هو المرشد المتطوع؟
• كيف يقدم الصندوق خدماته للمستفيدين؟

• خدمات الصندوق الرئيسة
• التدريب واالستشارات

• الخدمات المسانده
• األطراف األربعة في الشراكة اإلستراتيجية

كيف تبدأ مشروعك الصغير ؟

اللقاء التعريفي بصندوق المئوية

www.gtpt.gotevot.edu.sa/zadver-site

برامج
التدريب المشترك

تقرؤن في هذا العدد

فعاليات مركز سيدات األعمال

العالقات العامة

إدارة المشاغل  
النسائية

1

2
1

•  دراسة الس��وق و مهارات البيع والتسويق
•  الخط��ة الفني��ة لب��دأ المش��روع المنزلي

• اإلدارة  المالي��ة والتخطيط المالي وحفظ 
السجالت

•  اإلنترنت والكمبيوتر وكيفية االستفادة منها
•  أخالقيات  العمل

محاور الدورة:
•  مهارات تطوير الذات

• التعريف بالمش��روع وكيف تبلور هواياتك 
وإمكانياتك لتطوير فكرة المشروع

•  خصائص وخصوصيات العمل من المنزل 
و أساسيات النجاح في العمل المنزلي

•  معرفة مبادئ دراسات الجدوى المبسطة
•  وضع خطط العمل وإدارة المشروع الناجحة

 لبناء عمل تجاري على أسس صحيحة وإرشادها إلى طريق النجاح  يقدم مركز سيدات األعمال

برعاية البنك األهلي

مدتها: 3 أشهر للتسجيل  3855000 تحويلة 112الرسوم: 500 ريال

  National & International Exhibitions and Trade Fairs Schedule   المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية والدولية
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

السلع االستهالكية الديكور ، وتصميم معرض أزمير الدولي التاسع والسبعين      
مكاتب ، أثاث ، إضاءة 

27-31 أغسطس 
 2010

تركيا 
Culture park Fair Ground

 Izfas
هاتف :00902324971000

فاكس: 00902324971238  
demet.karasu@ismirfair.com

8-10 سبتمبر 2010الطاقة الشمسية وااللكترونيات المتقدمة الطاقة الشمسية وااللكترونيات المتقدمة
تايوان

 Taipei World Trade
Center

Taiwan External Trade Development Council )TAITRA
ali@semi.org

http://www.semicontaiwan.org

معرض آثار المملكة عبر العصور في اللوفر باريس 
13. يوليو آثار المملكة عبر العصور 1431ه�

13. أغسطس 2010
فرنسا 

متحف اللوفر فى فرنسا

الهيئة العامة للسياحة واآلثار المملكة العربية السعودية
http://www.scta.gov.sa/Museums/Pages/louvre_

museum.aspx

ألمانيا2-6 أغسطس 2010تجارة وأعمالدعوة رجال األعمال السعوديين لزيارة ألمانيا  
DRESDEN - GERMANY

NUMOV
لراغبين بالمشاركة والحصول على مزيد من المعلومات االتصال 

المباشر ب� :0049302064100
numov@noumv.de

http://www.numov.de

4-8 أغسطس 2010معرض األزياءمعرض األزياء اسطنبول
تركيا

 CNR Expo Center,
Istanbul, Turkey

CNR Expo Center, Istanbul, Turkey

5-7 أغسطس 2010أزياء معرض الملبوسات التركية

سوريا دمشق – مدينة 
المعارض – طريق المطار – 
الجسر الرابع – جانب قصر 

المؤتمرات

المؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية
info@peife.gov.sy

معرض المنتجات الصناعية التركية المتخصصة فى 
دمشق

مجال استيراد وتصنيع المعدات واآلالت 
شركة آرام لتنظيم المعارضسوريا - مدينة المعارض6-9 أغسطس 2010الصناعية التركية

info@peife.gov.sy

معرض رمضان 2010
19 أغسطس المعرض العائلي والترفيهي) المعرض العائلي والترفيهي (

11 سبتمبر 2010
األمارات العربية المتحدة

مركز اكسبوا الشارقة
مركز اكسبو الشارقة - األمارات العربية المتحدة

http://www.ramadanfair.ae

7-9 سبتمبر 2010األثاث و التموينالمعرض الصناعة األثاث الصين و التموين
جمهورية الصين الشعبية

مركز شنغهاي الدولي 
للمعارض - شنغهاي

 Shanghai UBM Sinoexpo International Exhibition Co.,
Ltd

المعرض الدولي للموضة واألزياء واألقمشة 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار المملكة العربية السعوديةسوريا22-26 سبتمبر 2010واألزياء واألقمشة واإلكسسواراتواإلكسسوارات ومستلزمات اإلنتاج

25-27 سبتمبر 2010قطع غيار و إكسسوارات السياراتالمعرض الدولي الصيني لقطع غيار السيارات
جمهورية الصين الشعبية

بكين/ مركز المعارض الدولي 
الصيني

 Ministry of Commerce of the People>s Republic of
China

 zengting@iapechina.com
 http://en.iapechina.com

مالحظات: اللجنة المنظمة ستتحمل اآلقامة 3 ليالي باإلضافة الى 
المواصالت داخل مدينة بكين 

الصالون الدولي للتكنولوجيات المتجددة
Inoutech 2010  تونس 25-27 أكتوبر  2010جديد في التكنولوجيات فى مختلف المجاالت

مركز المعرض الدولي بقابس 

غرفة التجارة و الصناعة الجنوب الشرقي في الجمهورية التونسية
contact@inoutech.net

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

معرض األواني المنزلية

األثاث المنزلي الكماليات المنزلية كماليات 
غرف النوم وطاقم غرف المعيشة اإلنارة 

كماليات وأثاث غرف الحمام أثاث المطابخ 
المرايا وإطاراتها األثاث المنزلي الخارجي 
أثاث األطفال حجر المالبس وتغيير الثياب 

والماكياج أثاث غرف المعيشة السجاد

19 يوليو  
11 أغسطس  2010

الكويت
معرض الكويت الدولي/

الدائري السادس/مشرف, 
الكويت

معرض الكويت الدولي
info@kif.net

معرض الغذاء الرمضاني

أصناف الخبز والكعك والحلويات األجبان 
واأللبان المشروبات ألغذية المجمدة 
األغذية والمشروبات لألطفال األغذية 

الصحية المفيدة األغذية الثقافية والعرقية 
اللحوم والدواجن األغذية المتخصصة 

والراقية األغذية الطبيعية والعضوية األغذية 
العملية الوجبات الخفيفة

19 يوليو  
10 أغسطس  2010

الكويت
معرض الكويت الدولي/

الدائري السادس/مشرف, 
الكويت

معرض الكويت الدولي

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 النمور 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 أكتوبر  2010
اإلمارات العربية المتحدة

مدينة العين.. معرض اإلمارات 
الدولي الرابع للنخيل و التمور

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

لالطالع على المعلومات 
التفصيلية المتعلقة 

بالبرنامجين المذكورين 


