
إنش��اء مبن��ى التدري��ب االلكترون��ي بكلي��ة 
االتصاالت بالرياض

جهة المناقصة: إدارة المش��تريات المركزية/ المؤسس��ة 
العامة للتدريب التقني و المهني    

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/15ه� 

موعد فتح المظاريف: 1432/1/16ه� 

إنشاء أسكان معهد أعداد المدربات بالرياض 
جهة المناقصة: مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

/ المشتريات المركزية - المنافسات  
قيمة النسخة: 5000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/17ه�  
موعد فتح المظاريف: 1433/1/18ه� 

استكمال المركز الحضاري بالبدائع
جهة المناقصة: بلدية محافظة البدائع 

قيمة النسخة: 1500 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1432/1/17ه� 

موعد فتح العطاءات: 1432/1/18ه�  

سفلتة و أرصفة و إنارة بقرى النبهانية ) وفر (
جهة المناقصة: بلدية محافظة النبهانية 

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/24ه�  

موعد فتح العطاءات: 1433/1/25ه� 

 سفلتة و أرصفة و إنارة بالنبهانية ) وفر (
جهة المناقصة: بلدية محافظة النبهانية  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/18ه� 

موعد فتح العطاءات: 1433/1/19ه�  

إنشاء المعهد الصناعي الثانوي بالدلم
جهة المناقصة: إدارة المش��تريات المركزية/ المؤسس��ة 

العامة للتدريب التقني و المهني 
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/22ه�
موعد فتح العطاءات: 1433/1/23ه�

أنش��اء حدائق بالنبهانية و قرائه��ا مع توريد 
المياه ) وفره (

جهة المناقصة: بلدية محافظة النبهانية 
قيمة النسخة: 15000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/24ه�  
موعد فتح العطاءات: 1433/1/25ه� 

 الدليل  اإلرشادي للرموز البريدية ) منطقتي القصيم و حائل ( 
البريد السعودي مع تعاون مكتب المهندس دار النشر

االستشاري زكى على فارسي 
1432 سنة النشر
رموز البريدية موضوع الكتاب

SABICمجلة   
SABIC دار النشر
2011 سنة النشر
SABIC experience موضوع الكتاب

 HERE’S HOLLAND
MINISTRAY OF ECONOMIC AFFAIRS دار النشر
 2010 سنة النشر
 TRAVELLING TO THE NETHERLAND موضوع الكتاب

التقرير السنوي 2009 
مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقةدار النشر
2009 سنة النشر
األبحاث الطبية موضوع الكتاب

التقرير السنوي الثاني و العشرين  
شركة مكة لإلنشاء و التعمير دار النشر
 1432ه�سنة النشر
التقرير السنوي موضوع الكتاب

أواصر الجمعية الخيرية لرعاية األسر السعودية في الخارج 
د. على بن سليمان الحناكى دار النشر
1430ه� سنة النشر
 المس��ئولية االجتماعية ف��ي المملكة العربية موضوع الكتاب

السعودية بين الواقع و التطلعات 

نشاطات الهيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج و انجازاتها 
وزارة المياه و الكهرباء دار النشر
 2010 مسنة النشر
نش��اطات الهيئ��ة و انجازاته��ا للع��ام المالي موضوع الكتاب

1432/1431ه� 

الترجمة القانونية التفاقات منظمة التجارة العالمية 
د.فواز عبدا لستار العلمي دار النشر
 1432ه�سنة النشر
دراسة اتفاقيات المنظمة التجارة العالمية موضوع الكتاب

 تطوير األقسام النسائية بالغرف السعودية 
 دليل إنشاء و تطوير األقسام النسائية بالغرف دار النشر

السعودية 
 2011 مسنة النشر
مجلس الغرف السعودية موضوع الكتاب

مجلة المعرفة 
وزارة التربية و التعليم دار النشر
 1432ه�سنة النشر
مجلة شهرية تصدر عن وزارة التربية و التعليم موضوع الكتاب

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية العدد التاسع والعشرون - محرم 1433هـ الموافق ديسمبر 2011 م

تحشية شبكات السيول بمواقع متفرقة ببريدة
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/01/04ه� 

موعد فتح المظاريف: 1433/01/05ه�

عملي��ة نقل أنق��اض من مواق��ع متفرقة من 
مدينة بريدة

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  
قيمة النسخة: 500 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/01/11ه�
موعد فتح المظاريف: 1433/01/12 ه�

مشروع نظافة نطاق بلدية الشرق بمدينة بريدة
جهة المناقصة: نطاق بلدية الشرق بمدينة بريدة / أمانة 

منطقة القصيم  
قيمة النسخة: 10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/01/08ه� 
موعد فتح المظاريف: 1433/01/09ه�

مش��روع نظافة نطاق بلدي��ة الصفراء بمدينة 
بريدة

جه��ة المناقصة: نط��اق بلدية الصف��راء بمدينة بريدة / 
أمانة منطقة القصيم    

قيمة النسخة: 800 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/01/04ه� 

موعد فتح المظاريف: 1433/01/05ه�

عملية تكس��يه إح��دى خالي��ا المدفن الصحي 
ببريدة

جه��ة المناقصة: المدفن الصح��ي ببريدة / أمانة منطقة 
القصيم    

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/01/11ه� 

موعد فتح المظاريف: 1433/01/12ه� 

إنشاء المعهد العالي إلعداد المدربات بالرياض
جهة المناقصة: إدارة المش��تريات المركزية/ المؤسس��ة 

العامة للتدريب التقني و المهني  
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/17ه� 
موعد فتح المظاريف: 1433/1/18ه� 

أعمال النظافة و العناية بالمزروعات بالمعهد 
الصناعي الثانوي بالحناكية

جهة المناقصة: مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
/ المشتريات المركزية - المنافسات 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/23ه�  

موعد فتح العطاءات: 1433/1/24ه� 

أعمال النظاف��ة و العناية بالمزروعات بالكلية 
التقنية بالخفجى

جهة المناقصة: مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
/ المشتريات المركزية - المنافسات 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/24ه�  

موعد فتح العطاءات: 1433/1/25ه� 

إنشاء المعهد العالي إلعداد المدربات بالرياض
جهة المناقصة: مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

/ المشتريات المركزية - المنافسات 
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/29ه�  
موعد فتح العطاءات: 1433/1/30ه� 

إنشاء المعهد العالي إلعداد المدربات بالرياض
جهة المناقصة: إدارة المش��تريات المركزية/ المؤسس��ة 

العامة للتدريب التقني و المهني 
قيمة النسخة: 10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/29ه� 
موعد فتح العطاءات: 1433/1/30ه�

تقديم خدم��ات التغذية وطهيه لمستش��فى 
بريدة المركزي و ملحقاتها

جه��ة المناقص��ة: المديري��ة العام��ة للش��ؤون الصحية 
بمنطقة القصيم

قيمة النسخة: 4000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/4ه�  

موعد فتح العطاءات:  1433/1/5ه� 

إنشاء المعهد الصناعي الثانوي بالدلم 
جهة المناقصة: مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

/ المشتريات المركزية - المنافسات 
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/1/22ه�   
موعد فتح العطاءات:  1433/1/23ه�   

أجهزة شحن جواالت في حاالت الطوارئ في األماكن العامة 
Beijing kaier technology development co. Ltd. االسم

الصين الدولة

بكين - الصين العنوان

00861064349982 الهاتف

00861064344886 الفاكس

e-mail kaier365_)at(_163.com

http://www.kaier365.net الموقع

تجارة ماكينات و آالت ومعدات حفر آبار النفط والغاز 
 Manufacture mobile drilling rigs and equipments exporter

UDT Makine San. Ve Tic. Ltd. Sti االسم

تركيا الدولة

UDT Makine San. Ve Tic. Ltd. Sti, ISTANBUL العنوان

90 332 397 00 56 الهاتف

00903323970057 الفاكس

e-mail kurt.ismail42@gmail.com

http://www.udtdrill.comالموقع

تركيا - تجارة مستحضرات تجميل  
KRAL Kozmetik Group االسم

 تركيا الدولة

اسطنبول العنوان

 00902125290711الهاتف

 00902125874070الفاكس

e-mail export1@kralkozmetik.com

http://www.kralkozmetik.comالموقع

ألمانيا - إطارات وإكسسوارات السيارات
Darco Consulting GmbH االسم

ألمانيا الدولة

ميونخ العنوان

 970044 – 6261 – 0049الهاتف

 60020 - 6261 – 0049الفاكس

e-maildarco@darco.org 

http://www.darco.org الموقع

أوزبكستان - تجارة مالبس جاهزة نسائية,بناتي, والدي  
O’ZMARKAZIMPEKS االسم

 أوزبكستان العنوان

Tashkent city, 109 Mustakillik shoh st العنوان

998712385338 الهاتف

 998712385339الفاكس

e-mail marketing@uzmarkazimpex.com

http://www.uzmarkazimpex.comالموقع

ألماني��ا -- أجهزة إض��اءة - مصابيح منضدي��ة , تجارة عدادات 
كهرب��اء ، أجه��زة إض��اءة أوتوماتيكية للطرق ، في��ش ومفاتيح 

كهربائية ومنظمات طاقة كهربائية  
 Josef Barthelme GmbH & Coاالسم

ألمانيا  - ميونخالعنوان

 0499114247611الهاتف

 00499114247666الفاكس

e-mailg.barthelme@barthelme.de 

 http://www.barthelme.deالموقع

باكستان - صناعة حقائب و شنط , تجارة أحذية , تجارة ملبوسات 
جلدية , تجارة جلود مدبوغة  

 Up world sports Companyاالسم

 باكستانالدولة

 Sialkotالعنوان

e-mailup world sports@ upworldsports.com 

http://www.upworldsports.comالموقع

تايوان - أجهزة تكييف الشاحنات والسيارات المبردة 

Junson International Co Ltd االسم

الصين الوطنية )تايوان( العنوان

 23015920-4-886الهاتف

e-mailclaudia.wu99@msa.hinet.net 

 Taipei -F-3, No.122, Siangshang N. RD., Taichungالموقع

اليونان- الزيتون وزيت الزيتون 
Hellas Security Food االسم

اليونان  - أثيناالعنوان

 00302130042678الهاتف

 00302130042678الفاكس

e-mailoffice@hellassecurityfood.gr 

http://www.hellassecurityfood.grالموقع

م��واد طبية وصيدالني��ة / صناعة قطن طبي ومواد مش��ابهه , 
صناع��ة معقمات كيماوية , تجارة أدوية ومواد صيدالنية , تجارة 

أجهزة تعقيم وتطهير طبية 
 Beximco Pharmaceuticals Ltdاالسم

بنجالدش  - دكاالدولة

 8619091-2-880 / 8619151-2-880الهاتف

 8613888 -2-880الفاكس

e-mailinfo@bpl.net 

 http://www.beximcopharma.comالموقع

منتجات النظافة المنزلية و العناية الشخصية
 BERTAاالسم

 جورجيا الدولة

Tserovani, Mtskheta Districtالعنوان

 70 70 15 2 )32 995(الهاتف

 71 71 15 2 )32 995(الفاكس

e-mailinfo@betra.ge 

http://berta.geالموقع

رومانيا - صناعة راديترات سيارات  
 ROMRADIATOAREاالسم

رومانيا العنوان
Brasov, Romania Zizinului Street No. 113A

 317550-268-0040 313500-268-0040الهاتف

 317600-268-0040 317500-268-0040الفاكس

e-mailromradiatoare@ romradiatoare.com 

http://www.romradiatoare.comالموقع



نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية
العدد التاسع والعشرون - محرم 1433هـ الموافق ديسمبر 2011 م

بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1433هـ
تتقدم  بأن  بالقصيم،  الصناعية  التجارية  الغرفة  تتشرف   
وأغلى  التهاني  بأحر  الشريفين،  الحرمين  خادم  مقام  إلى 
على  الجديدة  السنة  تهل  أن  وجل  عز  اهلل  داعين  األماني، 
جاللته بموفور الصحة والعافية والسعادة وطول العمر، وأن 
إليه  يصبو  ما  كل  السعودي  للشعب  ليحقق  يبارك جهوده 

من تقدم وازدهار.
وإلى  السعودي،  الشعب  إلى  الخالصة  بالتهنئة  تتوجه  كما 
المسلمين في مشارق األرض ومغاربها، متمنين أن  جميع 

ينعم اهلل عليهم بالخير واليمن والبركات، 
إنه  والشقاق،  الفرقة  ونبذ  والتضامن،  التآلف  من  وبمزيد 

سميع مجيب.
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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

ندوة الفرص االستثمارية تنظمها الشركة السعودية 
للصناعات األساسية )سابك( 

SABIC Investment Opportunities Symposium

للكيماويات المتخصصة في مجال صناعات 
مستلزمات الرعاية الشخصية والمنزلية والنسيج 

والبناء واإلنشاءات وحقول النفط 
 6 - 7 ديسمبر 2011

فندق شيراتون بمدينة الدمام 
في السادس والسابع من 

ديسمبر2011م 

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(
nufaiea@sabic.com

http://www.sabic.com

المعرض السعودي للبالستيك و الصناعات 
البتروكيماوية

معرض مخصص للصناعات البالستيكية 
والبتروكيماوية في المملكة العربية السعودية.

المستلزمات الكيميائية والمواد الخام ...إلخ

 8 نوفمبر 
 1 ديسمبر 2011

شركه معارض الرياض المحدودة 
giftshows@coralproductions.com

http://www.westernnewyorkgiftshow.com

 النادي العلمي الكويتي  الكويت12 - 24 نوفمبر 2011المع��رض الدول��ي لالختراع��ات ف��ي الش��رق األوس��ط

معرض ماليزيا التجاري الدولي الخامس
أنتاج السيارات و األدوات الكهربائية و االلكترونية 

و األغذية 
ماليزيا 22 - 24 نوفمبر 2011 

MATRADE Exhibition & Convention Centre )MECC(, Kuala 
Lumpur, Malaysia 

دعوة لرجال األعمال السعوديين لاللتقاء مع المصنعين 
و المصدرين الماليزيين 

دع��وة لرج��ال األعم��ال الس��عوديين لاللتق��اء م��ع 
المصنعي��ن و المصدرين الماليزيين و الذي س��يقام 
في مرك��ز المؤتم��رات مدينة كوااللمب��ور بماليزية 
ذل��ك  و  2011م  نوفمب��ر   24  -  22 الفت��رة  خ��الل 
بالتزامن مع معرض ماليزية التجاري الدولي الخامس 

 8 نوفمبر 
 1 ديسمبر 2011

مركز المؤتمرات مدينة 
كواالالمبور بماليزيا 

MATRADE Exhibition & Convention Centre )MECC(, Kuala 
Lumpur, Malaysia

jeddah@matrade.gov.my

المعرض السعودي للبالستيك و الصناعات 
البتروكيمياوية

معرض مخصص للصناعات البالستيكية 
والبتروكيماوية في المملكة العربية السعودية.

المستلزمات الكيميائية والمواد الخام

 28 نوفمبر 
 1 ديسمبر 2011

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
و المعارض الرياض 

شركه معارض الرياض المحدودة 
http://www.recexpo.com

معرض هونغ كونغ الدولي للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

1 - 3 ديسمبر 2011  استكشاف فرص األعمال التجارية
مركز هونغ كونغ الدولي 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
هونغ كونغ 

Hong Kong Convention and Exhibition Centre
mutaz.basha@hktdc.org

http://www.hktdc.com

المؤتمر والمعرض السنوي الخامس االلكتروني آلسيا
التسويق والحلول المبتكرة على الصعيد العالمي • 
ورشات عمل، والمظاهرات وعرض آلخر من صناعة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
بنجالديش - دكا 3 - 11 ديسمبر 2011 

Expomedia 
info@e-asia.org

http://www.e-asia.org

معرض الطاقة البديلة والمتجددة
الطاقة النظيفة وغير الناضبة مثل الطاقة الشمسية، 
طاقة الرياح، الطاقة الكامنة في األرض وغيرها من 

أشكال الطاقة المتجددة 
الرياض 4 - 6 ديسمبر 2011 

Taiwan External Trade Development Council 
شركة الحارثي لتنظيم المعارض

الملتقى السادس 
) دور المنظمات الدولية في تطوير المهنة (

 تقنية التغليف،معدات التغليف، وآالت التعبئة 
والتغليف، ومواد التعبئة والتغليف والتعبئة والتغليف 

و األدوات، آالت معالجة البالستيك
4 - 5 ديسمبر 2011 

مسقط/ عمان 
بفندق كراون بالزا مسقط

غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

fourm@gccaao,org
http://www.gccaao.org

مؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي
 Arab-Turkish Industrial Cooperation

Conference

التعاون الصناعي والشراكة التجارية القائمة بين 
الدول العربية وتركيا، وإتاحة الفرصة أمام القطاع 
الصناعي والتجاري واالستثماري في الدول العربية 

وتركيا لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الرأي والخبرات 
، واالستفادة من امتيازات االتفاقيات التجارية 

الموقعة بين الجانبين وتنمية االستثمار الصناعي 
المشترك خاصة في القطاعات الصناعية التالية 
: الصناعات الكيماوية والبتر وكيماوية ، الطاقة 

الجديدة والمتجددة ، الكهربائية ، صناعة اآلالت 
، الحديد والصلب ، البنية التحتية ومواد البناء ، 

األخشاب واألثاث ، السيارات والصناعات المغذية لها 
، الغذائية ، النسيج والمالبس وصناعة الجلود ودعم 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

اسطنبول - تركيا 6 - 7 ديسمبر 2011 

)Arab Organization for Industrial Development and Mining 
(AIDMO 

aidmo@aidmo.org
http://www.aidmo.org

معرض ومؤتمر ازمير السياحي الدولي
 İzmir Tourism Fair 

 Exhibition Management Services 2011 8 - 11 ديسمبر
جمعية وكاالت السفر والسياحة 

الركية / تركيا - اسطنبول  
Exhibition Management Services 

http://www.izmirfair.com.tr

باكستان - مدينة بوهربان9 - 11 ديسمبر 2011 المؤتمر الدولي للمستثمرين 
الغرفة اإلسالمية التجارية الصناعية 

nfo@fpcci.com.pk
http://www.fpcci.com.pk

المعرض الدولي لالتصاالت والكمبيوتر و تجهيزات 
األعمال

شركة ألحارثي للمعارض المحدودة - جدةجدة -المملكة العربية السعودية 11 - 12 ديسمبر 2011 لالتصاالت والكمبيوتر و تجهيزات األعمال

تونس 16 - 25 ديسمبر 2011 تصميم وإبداعات جديدة معرض األثاث والديكور
Fair organizer 

itf@fkram.com.tn
http://www.fkram.com.tn

معرض الماكينات الرائد في المملكة العربية السعودية 
 International Investment Forum,Cotonou- 

Benin on Nov 3-4,2011

عالم الماكينات، واألدوات، والمعدات، وقطع الغيار 
التي تنتجها أهم الشركات اإلقليمية والدولية 

 28 ديسمبر 
 1 يناير 2011

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض 

شركه معارض الرياض المحدودة
http://www.makinat-saudiarabia.com

دكا - بنجالديش1 - 3 يناير 2011معرض دكا التجاري الدولي
مكتب تنمية الصادرات البنغالدشية - دكا بنغالديش

r.garoub@sltc-gcc.com

تصل لغاية 50 %نسبة التخفيض مؤسسة وشاح القدساسم المنشأة

عبايات نسائية السلع المخفضة بريده طريق خضيراء و شارع الصناعةالعنوان

األحد 20 نوفمبر 2011 - الجمعة 30 ديسمبر 2011 التاريخ

من 20% الى50% نسبة التخفيض مؤسسة نفيسة جمل الليل الكافاسم المنشأة

مالبس نسائية السلع المخفضةالنخيل بالزا بوابة )1) العنوان

األحد 20 نوفمبر 2011 - األربعاء 30 نوفمبر 2011التاريخ

من30% الى60% نسبة التخفيضشركة ماف السعودية لألزياءاسم المنشأة

أزياء نسائية السلع المخفضةالنخيل بالزا بوابة )2) العنوان

األحد, 20 نوفمبر, 2011 - األربعاء, 30 نوفمبر, 2011التاريخ

30% الى50 % نسبة التخفيض )مؤسسة نسمة الخليج )انجياسم المنشأة

بريده جوار جرير/ وفرع شارع الملك العنوان
مالبس جاهزة السلع المخفضةعبدالعزيز 

األحد 20 نوفمبر 2011 - الثالثاء 20 ديسمبر 2011 التاريخ

1433هـ


