
 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

دعوة مدراء الشركات السعودية لزيارة المانيا 
و حضور المؤتمر االقتصادى عن المنتجات و 

الصناعات األلمانية
ألمانيا - 2Stuttgart - 7 ديسمبر 2012

مكتب االتصال االقتصادى السعودى األلمانى بالرياض
info)at(ahk-arabia.com

http://saudiarabien.ahk.de

مؤتمر عربي حول إدارة موارد الدولة في ضوء 
المتغيرات العربية بالدوحة

قيادات اإلدارية في القطاعين العام والخاص 
والقيادات اإلدارية في المصارف والبنوك 

والصناديق المحلية والسيادية ورجال األعمال 
والمستثمرون في القطاع الخاص والغرف 

الصناعية والتجارية والزراعية

الدوحة - قطر3 - 5 ديسمبر 2012

Fair organizer
قطر

h_alam@arado.org.eg
http://www.arado.org.eg

4 - 5 ديسمبر 2012معرض التدريب والتطوير معرض التدريب والتطوير 2012
االمارات العربية المتحدة

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض

مركز دبي التجاري العالمي

4 - 6 ديسمبر 2012التجارة بين البلدان االسالميةالملتقى االقتصادي االسالمي الدولي الثامن ماليزيا

 Persada Johor
 International Convention

Centre
ماليزيا

Fair organizer
enquiry@wief.org

http://www.8thwief.org

تكنولوجيا الغزل والنسيج واآلالت والمعدات معرض الهند الدولي التاسع آلالت النسيج
7 - 12 ديسمبر 2012والخدمات 

الهند - مومباى
 7th Floor, 210 Nariman

,Point

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
itme@india-itme.com

http://www.india-itme.com

معرض القوات المسلحة و قطع غيار2012م
قطع الغيار وأهمية عقد الشراكات لتوطين 

الصناعة في المنطقة ومساهمة القطاع الخاص 
في هذه الصناعة.

شركة معارض الظهران 8 - 13 ديسمبر 2012
الرئيسي 

شركة معارض الظهران الدولية للمعارض
afe@dhahran-expo.com

قطاع الغذاء الحالل وتطوير االستثمارات البيئة المعرض االسالمى األول األغذية الحالل

في هذا المجال
بمركز إكسبو الشارقة , 10 - 12 ديسمبر 2012

األمارات العربية المتحدة 

مركز اكسبو الشارقة - االمارات العربية المتحدة
info@expo-centre.ae

http://www.halalfoodme.com

المؤتمر العربي الخامس
للتنمية العقارية والعمرانية

يغطي المؤتمر المحاور الرئيسية التالية : المحور 
األول /التنمية العقارية المستدامة في ظل 

التغيرات والتحديات اإلقليمية والعالمية
 المحور الثاني /االستدامة العقارية. 

المحور الثالث/تمويل المشروعات العقارية . 
المحور الرابع / اإلطار التنظيمي للسوق العقارية. 

المحور الخامس / مخاطر وعوائد األستثمار 
العقاري في ظل التغيرات العربية العالمية

فندق شيرتون – الدارالبيضاء 12 - 13 ديسمبر 2012
المملكة المغربية

مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة األراضي واألمالك حكومة دبي 
–دولة األمارات العربية المتحدة ،والجمعية العقارية لدول الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا ،وبشراكة إستراتيجية ورعاية من شركة 

فالكون سيتي أوف وندز،دبي – االمارات العربية المتحدة 
arado@arado.org.eg

http://www.arado.org.eg

وزارة السياحة اتحادية فى السودانالخرطوم - السودان12 - 15 ديسمبر 2012السفر والسياحةمعرض الشرق األوسط و إفريقيا للسفر و السياحة
http://www.midafrotravel.com

المنتدى االقتصادى العربي اليابانى

الحوار بين الجانبين في قضايا الطاقة 
والتكنولوجيا والبيئة والتعاون االقتصادي . 
االستفادة العربية من التكنولوجيا اليابانية، 
واالستفادة من التجربة اليابانية في تنمية 

الموارد البشرية العربية.

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربيةطوكيو19 - 20 ديسمبر 2012
http://www.jccme.org.jp

دعوة للمشاركة في معرض االسبوع الدولي االخضر 
الثامن و السبعين فى برلين

المستلزمات الزراعية اليدوية واأللية ، وشبكات 
الري وبالستيك البيوت المحمية “ الدفيئات 

الزراعية “ ، اكسسوارات الحدائق ، المظالت ، 
فازات للنباتات والزهور ، األسمدة والمخصبات 

والحشائش والبذور للزهور ونباتات الزينة

برلين - المانيا 18 - 27 يناير 2013
 Messeglände Berlin

Fair organizer
igw@messe-berlin.de

http://www.gruenewoche.de

ورشة العمل في الهندسة القيمية MOD-I بدبى

صممت ورش العمل هذه ليشارك فيها 
القياديون والمهندسون والمعماريون ممن 

لديهم الخبرة في المجال الهندسي بكافة فروعه 
، ويتمكن المشاركون من التعرف على أسلوب 

وتقنية الهندسة القيمية وتطبيقاتها على 
المشروعات

االمارات العربية المتحدة 19 - 23 يناير 2013
دبى - )فندق كرأون بالزا(

آد للهندسة
riyadh@adeng.com.sa

http://www.adeng.com.sa

المعرض التجارى الدولى 21 شيتاغونغ 
2 - 7 فبراير 2013فى بنجالديش

بنجالديش
 Chittagong Chamber of

Commerce & Industry

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
Chittagong Chamber of Commerce & Industry

info@chittagongchamber.com
http://www.chittagongchamber.com

معرض آسيا التاسع الدولي للمركبات و الوسائل 
INDIA / Ministry of New and Renewable Energyكراتشى - باكستان 14 - 16 مارس 2013مركبات و الوسائل النقلالنقلية بكراتشى

 http://www.autoasia.com.pk

Fair organizerمنطقة الجوف30 - 6 مارس 2013المنتجات الزراعيةالمعرض الزراعي الدول األول بالجوف

IFEX 16 - 19 مايو 2013األغذية و المنتجات الزراعيةالمعرض الدولي لألغذية و المنتجات الزراعيةSMX ماتيال - بمركز
 Fair organizer

ifexphilippines@citem.com.ph
http://www.ifexphilippines.com

نشرة تصدر عن إدارة مركز المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

مركـز  مكتبـة 

المعــلومـات

المناقصـــات 

ــدات  ــزاي ــم وال

الــحــكــومــيــة

الـــمـــعـــارض 

الـــمـــحـــلـــيـــة 

والــــدولــــيــــة

ــــــرص  ــــــف ال

ـــة  ـــاري ـــج ـــت ال

واالستثمارية

الــتــصــفــيــات 

والتخفيضات

39
ديسمبر  2012 م
محــرم 1434هـ

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

اإلعالمــي  االتصــال  اســتراتيجيات  دورة 
ومهارات كتابة الخبر الصحفي

15-12-2012 مغرفة القصيم5 أيام

دورة أعمــال الســكرتارية  التنفيذية وإدارة 
المكاتب

22-12-2012 مغرفة القصيم5 أيام الدورات 
التدريبية

مكتبـة مركـز المعــلومـات 
والدراسات االقتصادية

المناقصات والمزايدات 
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية

تتمة ص2تتمة ص2تتمة ص2

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

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة مركز  المعلومات بغرفة القصيم

مشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظة الرس    
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم  

قيمة النسخة: 5000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/01/19هـ      

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ      

مشروع إنشاء مستودع للمديرية العامه للمياه بمنطقة القصيم   
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم       

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/4هـ       

موعد فتح العطاءات: 1434/2/5هـ       

توربينات، محركات، ماكينات بخارية  من  هولندا   
Kaltenbach Tools BV االسم

هولندا  - JA Wateringen Turfschipper 2 2292العنوان

  00310880283000الهاتف

    00310880283030الفاكس

حبوب البن و الكاجو و األرز و جوز الهند المجفف، والذرة الصفراء   
laurakieu االسم

فيتنام - هنوئىالعنوان

 0084972309722الهاتف

 008437673980الفاكس

    SAUDI ARAMCO WORLD 
ARAMCO دار النشر
2012  سنة النشر
MAURITANIA موضوع الكتاب

التقرير الختامى الخامس لمشاركة منطقة القصيم    
الهيئة العامة للسياحة و األثار دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير الختامى موضوع الكتاب

دورة درا�شة جدوى 
امل�شاريع القت�شادية 

الهدف من الدورة 
اإيجاد�فر�ص�عمل�كافية�ومالئمة�لقدرات�وظروف�املراأة�الأ�سرية.��
توف���ري�جو�عمل�مريح�بعيد�عن�مزاحمة�وخمالط���ة�الرجال�يف�اأماكن�العمل�وغري���

ذلك�من�ال�سلبيات�املرتتبة�على�خروجها�من�املنزل.
متكني�املراأة�من�اجلمع�بني�الوظيفة�وبني�رعاية��سووؤن�بيتها�واأ�سرتها.��
حتقيق�دخل�اإ�سايف�لالأ�سرة�املحتاجة�دون�ال�سطرار�اإىل�خروج�املراأة�من�بيتها.��
ا�ستف���ادة�جمي���ع�الن�ساء�من�ه���ذه�الفر�سة�املتعلم���ات�وغري�املتعلم���ات�الكبريات���

وال�سغ���ريات�املتزوجات�وغ���ري�املتزوجات�ب���ل�حتى�ذوات�الحتياج���ات�اخلا�سة�
ميكنهن�ال�ستفادة�من�هذه�الفر�سة.�

الفئة امل�شتهدفة 
كل�رب���ة�منزل�لديه���ا�الكثري�من�الأعمال�املنزلية�الت���ي�ل�تنتهي�ولديها���

اأطف���ال�وترغ���ب�اأن�تكر�ص�كل�حياته���ا�لرتبيته���م�واإ�سعادهم،�ولكن�يف�
نف����ص�الوقت�لديه���ا�الكثري�من�الأح���الم�والطموحات�ب���اأن�يكون�لديها�
وظيفة�وعمل�واإجنازات��سغرية�م�سرقة�ور�سيد�ل�باأ�ص�به�يف�البنك.

كل�جامعي���ة�ترغب�يف�العمل�ولكن�مل�جتد�الوظيف���ة�املنا�سبة�اإىل�الآن.��
كل�م���ن�لديه���ا�وقت�ف���راغ�اأو�مهارة�اأو�هواية�وترغ���ب�يف�ا�ستغاللها�مبا���

يعود�اإليها�بالفائدة.

مدة الدورة :  �3اأيام��تبداأ�من�تاريخ�18حمرم1434ه��ر�شوم الدورة:   )300(�ريال�

اأو عرب الرابط التايل : http://training.qcc.org.sa/node/103الت�شال على هاتف رقم 3855000 حتويله )111- 113(  
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INDIA / Ministry of New and Renewable Energyكراتشى - باكستان 14 - 16 مارس 2013مركبات و الوسائل النقلالنقلية بكراتشى

 http://www.autoasia.com.pk

Fair organizerمنطقة الجوف30 - 6 مارس 2013المنتجات الزراعيةالمعرض الزراعي الدول األول بالجوف

IFEX 16 - 19 مايو 2013األغذية و المنتجات الزراعيةالمعرض الدولي لألغذية و المنتجات الزراعيةSMX ماتيال - بمركز
 Fair organizer

ifexphilippines@citem.com.ph
http://www.ifexphilippines.com

نشرة تصدر عن إدارة مركز المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

مركـز  مكتبـة 

المعــلومـات

المناقصـــات 

ــدات  ــزاي ــم وال

الــحــكــومــيــة

الـــمـــعـــارض 

الـــمـــحـــلـــيـــة 

والــــدولــــيــــة

ــــــرص  ــــــف ال

ـــة  ـــاري ـــج ـــت ال

واالستثمارية

الــتــصــفــيــات 

والتخفيضات
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تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

اإلعالمــي  االتصــال  اســتراتيجيات  دورة 
ومهارات كتابة الخبر الصحفي

15-12-2012 مغرفة القصيم5 أيام

دورة أعمــال الســكرتارية  التنفيذية وإدارة 
المكاتب

22-12-2012 مغرفة القصيم5 أيام الدورات 
التدريبية

مكتبـة مركـز المعــلومـات 
والدراسات االقتصادية

المناقصات والمزايدات 
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية

تتمة ص2تتمة ص2تتمة ص2

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

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة مركز  المعلومات بغرفة القصيم

مشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظة الرس    
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم  

قيمة النسخة: 5000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/01/19هـ      

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ      

مشروع إنشاء مستودع للمديرية العامه للمياه بمنطقة القصيم   
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم       

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/4هـ       

موعد فتح العطاءات: 1434/2/5هـ       

توربينات، محركات، ماكينات بخارية  من  هولندا   
Kaltenbach Tools BV االسم

هولندا  - JA Wateringen Turfschipper 2 2292العنوان

  00310880283000الهاتف

    00310880283030الفاكس

حبوب البن و الكاجو و األرز و جوز الهند المجفف، والذرة الصفراء   
laurakieu االسم

فيتنام - هنوئىالعنوان

 0084972309722الهاتف

 008437673980الفاكس

    SAUDI ARAMCO WORLD 
ARAMCO دار النشر
2012  سنة النشر
MAURITANIA موضوع الكتاب

التقرير الختامى الخامس لمشاركة منطقة القصيم    
الهيئة العامة للسياحة و األثار دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير الختامى موضوع الكتاب

دورة درا�شة جدوى 
امل�شاريع القت�شادية 

الهدف من الدورة 
اإيجاد�فر�ص�عمل�كافية�ومالئمة�لقدرات�وظروف�املراأة�الأ�سرية.��
توف���ري�جو�عمل�مريح�بعيد�عن�مزاحمة�وخمالط���ة�الرجال�يف�اأماكن�العمل�وغري���

ذلك�من�ال�سلبيات�املرتتبة�على�خروجها�من�املنزل.
متكني�املراأة�من�اجلمع�بني�الوظيفة�وبني�رعاية��سووؤن�بيتها�واأ�سرتها.��
حتقيق�دخل�اإ�سايف�لالأ�سرة�املحتاجة�دون�ال�سطرار�اإىل�خروج�املراأة�من�بيتها.��
ا�ستف���ادة�جمي���ع�الن�ساء�من�ه���ذه�الفر�سة�املتعلم���ات�وغري�املتعلم���ات�الكبريات���

وال�سغ���ريات�املتزوجات�وغ���ري�املتزوجات�ب���ل�حتى�ذوات�الحتياج���ات�اخلا�سة�
ميكنهن�ال�ستفادة�من�هذه�الفر�سة.�

الفئة امل�شتهدفة 
كل�رب���ة�منزل�لديه���ا�الكثري�من�الأعمال�املنزلية�الت���ي�ل�تنتهي�ولديها���

اأطف���ال�وترغ���ب�اأن�تكر�ص�كل�حياته���ا�لرتبيته���م�واإ�سعادهم،�ولكن�يف�
نف����ص�الوقت�لديه���ا�الكثري�من�الأح���الم�والطموحات�ب���اأن�يكون�لديها�
وظيفة�وعمل�واإجنازات��سغرية�م�سرقة�ور�سيد�ل�باأ�ص�به�يف�البنك.

كل�جامعي���ة�ترغب�يف�العمل�ولكن�مل�جتد�الوظيف���ة�املنا�سبة�اإىل�الآن.��
كل�م���ن�لديه���ا�وقت�ف���راغ�اأو�مهارة�اأو�هواية�وترغ���ب�يف�ا�ستغاللها�مبا���

يعود�اإليها�بالفائدة.

مدة الدورة :  �3اأيام��تبداأ�من�تاريخ�18حمرم1434ه��ر�شوم الدورة:   )300(�ريال�

اأو عرب الرابط التايل : http://training.qcc.org.sa/node/103الت�شال على هاتف رقم 3855000 حتويله )111- 113(  

 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

دعوة مدراء الشركات السعودية لزيارة المانيا 
و حضور المؤتمر االقتصادى عن المنتجات و 

الصناعات األلمانية
ألمانيا - 2Stuttgart - 7 ديسمبر 2012

مكتب االتصال االقتصادى السعودى األلمانى بالرياض
info)at(ahk-arabia.com

http://saudiarabien.ahk.de

مؤتمر عربي حول إدارة موارد الدولة في ضوء 
المتغيرات العربية بالدوحة

قيادات اإلدارية في القطاعين العام والخاص 
والقيادات اإلدارية في المصارف والبنوك 

والصناديق المحلية والسيادية ورجال األعمال 
والمستثمرون في القطاع الخاص والغرف 

الصناعية والتجارية والزراعية

الدوحة - قطر3 - 5 ديسمبر 2012

Fair organizer
قطر

h_alam@arado.org.eg
http://www.arado.org.eg

4 - 5 ديسمبر 2012معرض التدريب والتطوير معرض التدريب والتطوير 2012
االمارات العربية المتحدة

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض

مركز دبي التجاري العالمي

4 - 6 ديسمبر 2012التجارة بين البلدان االسالميةالملتقى االقتصادي االسالمي الدولي الثامن ماليزيا

 Persada Johor
 International Convention

Centre
ماليزيا

Fair organizer
enquiry@wief.org

http://www.8thwief.org

تكنولوجيا الغزل والنسيج واآلالت والمعدات معرض الهند الدولي التاسع آلالت النسيج
7 - 12 ديسمبر 2012والخدمات 

الهند - مومباى
 7th Floor, 210 Nariman

,Point

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
itme@india-itme.com

http://www.india-itme.com

معرض القوات المسلحة و قطع غيار2012م
قطع الغيار وأهمية عقد الشراكات لتوطين 

الصناعة في المنطقة ومساهمة القطاع الخاص 
في هذه الصناعة.

شركة معارض الظهران 8 - 13 ديسمبر 2012
الرئيسي 

شركة معارض الظهران الدولية للمعارض
afe@dhahran-expo.com

قطاع الغذاء الحالل وتطوير االستثمارات البيئة المعرض االسالمى األول األغذية الحالل

في هذا المجال
بمركز إكسبو الشارقة , 10 - 12 ديسمبر 2012

األمارات العربية المتحدة 

مركز اكسبو الشارقة - االمارات العربية المتحدة
info@expo-centre.ae

http://www.halalfoodme.com

المؤتمر العربي الخامس
للتنمية العقارية والعمرانية

يغطي المؤتمر المحاور الرئيسية التالية : المحور 
األول /التنمية العقارية المستدامة في ظل 

التغيرات والتحديات اإلقليمية والعالمية
 المحور الثاني /االستدامة العقارية. 

المحور الثالث/تمويل المشروعات العقارية . 
المحور الرابع / اإلطار التنظيمي للسوق العقارية. 

المحور الخامس / مخاطر وعوائد األستثمار 
العقاري في ظل التغيرات العربية العالمية

فندق شيرتون – الدارالبيضاء 12 - 13 ديسمبر 2012
المملكة المغربية

مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة األراضي واألمالك حكومة دبي 
–دولة األمارات العربية المتحدة ،والجمعية العقارية لدول الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا ،وبشراكة إستراتيجية ورعاية من شركة 

فالكون سيتي أوف وندز،دبي – االمارات العربية المتحدة 
arado@arado.org.eg

http://www.arado.org.eg

وزارة السياحة اتحادية فى السودانالخرطوم - السودان12 - 15 ديسمبر 2012السفر والسياحةمعرض الشرق األوسط و إفريقيا للسفر و السياحة
http://www.midafrotravel.com

المنتدى االقتصادى العربي اليابانى

الحوار بين الجانبين في قضايا الطاقة 
والتكنولوجيا والبيئة والتعاون االقتصادي . 
االستفادة العربية من التكنولوجيا اليابانية، 
واالستفادة من التجربة اليابانية في تنمية 

الموارد البشرية العربية.

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربيةطوكيو19 - 20 ديسمبر 2012
http://www.jccme.org.jp

دعوة للمشاركة في معرض االسبوع الدولي االخضر 
الثامن و السبعين فى برلين

المستلزمات الزراعية اليدوية واأللية ، وشبكات 
الري وبالستيك البيوت المحمية “ الدفيئات 

الزراعية “ ، اكسسوارات الحدائق ، المظالت ، 
فازات للنباتات والزهور ، األسمدة والمخصبات 

والحشائش والبذور للزهور ونباتات الزينة

برلين - المانيا 18 - 27 يناير 2013
 Messeglände Berlin

Fair organizer
igw@messe-berlin.de

http://www.gruenewoche.de

ورشة العمل في الهندسة القيمية MOD-I بدبى

صممت ورش العمل هذه ليشارك فيها 
القياديون والمهندسون والمعماريون ممن 

لديهم الخبرة في المجال الهندسي بكافة فروعه 
، ويتمكن المشاركون من التعرف على أسلوب 

وتقنية الهندسة القيمية وتطبيقاتها على 
المشروعات

االمارات العربية المتحدة 19 - 23 يناير 2013
دبى - )فندق كرأون بالزا(

آد للهندسة
riyadh@adeng.com.sa

http://www.adeng.com.sa

المعرض التجارى الدولى 21 شيتاغونغ 
2 - 7 فبراير 2013فى بنجالديش

بنجالديش
 Chittagong Chamber of

Commerce & Industry

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
Chittagong Chamber of Commerce & Industry

info@chittagongchamber.com
http://www.chittagongchamber.com

معرض آسيا التاسع الدولي للمركبات و الوسائل 
INDIA / Ministry of New and Renewable Energyكراتشى - باكستان 14 - 16 مارس 2013مركبات و الوسائل النقلالنقلية بكراتشى

 http://www.autoasia.com.pk

Fair organizerمنطقة الجوف30 - 6 مارس 2013المنتجات الزراعيةالمعرض الزراعي الدول األول بالجوف

IFEX 16 - 19 مايو 2013األغذية و المنتجات الزراعيةالمعرض الدولي لألغذية و المنتجات الزراعيةSMX ماتيال - بمركز
 Fair organizer

ifexphilippines@citem.com.ph
http://www.ifexphilippines.com

نشرة تصدر عن إدارة مركز المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

مركـز  مكتبـة 

المعــلومـات

المناقصـــات 
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ـــة  ـــاري ـــج ـــت ال

واالستثمارية

الــتــصــفــيــات 

والتخفيضات
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تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

اإلعالمــي  االتصــال  اســتراتيجيات  دورة 
ومهارات كتابة الخبر الصحفي

15-12-2012 مغرفة القصيم5 أيام

دورة أعمــال الســكرتارية  التنفيذية وإدارة 
المكاتب

22-12-2012 مغرفة القصيم5 أيام الدورات 
التدريبية

مكتبـة مركـز المعــلومـات 
والدراسات االقتصادية

المناقصات والمزايدات 
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية

تتمة ص2تتمة ص2تتمة ص2

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

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة مركز  المعلومات بغرفة القصيم

مشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظة الرس    
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم  

قيمة النسخة: 5000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/01/19هـ      

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ      

مشروع إنشاء مستودع للمديرية العامه للمياه بمنطقة القصيم   
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم       

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/4هـ       

موعد فتح العطاءات: 1434/2/5هـ       

توربينات، محركات، ماكينات بخارية  من  هولندا   
Kaltenbach Tools BV االسم

هولندا  - JA Wateringen Turfschipper 2 2292العنوان

  00310880283000الهاتف

    00310880283030الفاكس

حبوب البن و الكاجو و األرز و جوز الهند المجفف، والذرة الصفراء   
laurakieu االسم

فيتنام - هنوئىالعنوان

 0084972309722الهاتف

 008437673980الفاكس

    SAUDI ARAMCO WORLD 
ARAMCO دار النشر
2012  سنة النشر
MAURITANIA موضوع الكتاب

التقرير الختامى الخامس لمشاركة منطقة القصيم    
الهيئة العامة للسياحة و األثار دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير الختامى موضوع الكتاب

دورة درا�شة جدوى 
امل�شاريع القت�شادية 

الهدف من الدورة 
اإيجاد�فر�ص�عمل�كافية�ومالئمة�لقدرات�وظروف�املراأة�الأ�سرية.��
توف���ري�جو�عمل�مريح�بعيد�عن�مزاحمة�وخمالط���ة�الرجال�يف�اأماكن�العمل�وغري���

ذلك�من�ال�سلبيات�املرتتبة�على�خروجها�من�املنزل.
متكني�املراأة�من�اجلمع�بني�الوظيفة�وبني�رعاية��سووؤن�بيتها�واأ�سرتها.��
حتقيق�دخل�اإ�سايف�لالأ�سرة�املحتاجة�دون�ال�سطرار�اإىل�خروج�املراأة�من�بيتها.��
ا�ستف���ادة�جمي���ع�الن�ساء�من�ه���ذه�الفر�سة�املتعلم���ات�وغري�املتعلم���ات�الكبريات���

وال�سغ���ريات�املتزوجات�وغ���ري�املتزوجات�ب���ل�حتى�ذوات�الحتياج���ات�اخلا�سة�
ميكنهن�ال�ستفادة�من�هذه�الفر�سة.�

الفئة امل�شتهدفة 
كل�رب���ة�منزل�لديه���ا�الكثري�من�الأعمال�املنزلية�الت���ي�ل�تنتهي�ولديها���

اأطف���ال�وترغ���ب�اأن�تكر�ص�كل�حياته���ا�لرتبيته���م�واإ�سعادهم،�ولكن�يف�
نف����ص�الوقت�لديه���ا�الكثري�من�الأح���الم�والطموحات�ب���اأن�يكون�لديها�
وظيفة�وعمل�واإجنازات��سغرية�م�سرقة�ور�سيد�ل�باأ�ص�به�يف�البنك.

كل�جامعي���ة�ترغب�يف�العمل�ولكن�مل�جتد�الوظيف���ة�املنا�سبة�اإىل�الآن.��
كل�م���ن�لديه���ا�وقت�ف���راغ�اأو�مهارة�اأو�هواية�وترغ���ب�يف�ا�ستغاللها�مبا���

يعود�اإليها�بالفائدة.

مدة الدورة :  �3اأيام��تبداأ�من�تاريخ�18حمرم1434ه��ر�شوم الدورة:   )300(�ريال�

اأو عرب الرابط التايل : http://training.qcc.org.sa/node/103الت�شال على هاتف رقم 3855000 حتويله )111- 113(  

 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

دعوة مدراء الشركات السعودية لزيارة المانيا 
و حضور المؤتمر االقتصادى عن المنتجات و 

الصناعات األلمانية
ألمانيا - 2Stuttgart - 7 ديسمبر 2012

مكتب االتصال االقتصادى السعودى األلمانى بالرياض
info)at(ahk-arabia.com

http://saudiarabien.ahk.de

مؤتمر عربي حول إدارة موارد الدولة في ضوء 
المتغيرات العربية بالدوحة

قيادات اإلدارية في القطاعين العام والخاص 
والقيادات اإلدارية في المصارف والبنوك 

والصناديق المحلية والسيادية ورجال األعمال 
والمستثمرون في القطاع الخاص والغرف 

الصناعية والتجارية والزراعية

الدوحة - قطر3 - 5 ديسمبر 2012

Fair organizer
قطر

h_alam@arado.org.eg
http://www.arado.org.eg

4 - 5 ديسمبر 2012معرض التدريب والتطوير معرض التدريب والتطوير 2012
االمارات العربية المتحدة

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض

مركز دبي التجاري العالمي

4 - 6 ديسمبر 2012التجارة بين البلدان االسالميةالملتقى االقتصادي االسالمي الدولي الثامن ماليزيا

 Persada Johor
 International Convention

Centre
ماليزيا

Fair organizer
enquiry@wief.org

http://www.8thwief.org

تكنولوجيا الغزل والنسيج واآلالت والمعدات معرض الهند الدولي التاسع آلالت النسيج
7 - 12 ديسمبر 2012والخدمات 

الهند - مومباى
 7th Floor, 210 Nariman

,Point

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
itme@india-itme.com

http://www.india-itme.com

معرض القوات المسلحة و قطع غيار2012م
قطع الغيار وأهمية عقد الشراكات لتوطين 

الصناعة في المنطقة ومساهمة القطاع الخاص 
في هذه الصناعة.

شركة معارض الظهران 8 - 13 ديسمبر 2012
الرئيسي 

شركة معارض الظهران الدولية للمعارض
afe@dhahran-expo.com

قطاع الغذاء الحالل وتطوير االستثمارات البيئة المعرض االسالمى األول األغذية الحالل

في هذا المجال
بمركز إكسبو الشارقة , 10 - 12 ديسمبر 2012

األمارات العربية المتحدة 

مركز اكسبو الشارقة - االمارات العربية المتحدة
info@expo-centre.ae

http://www.halalfoodme.com

المؤتمر العربي الخامس
للتنمية العقارية والعمرانية

يغطي المؤتمر المحاور الرئيسية التالية : المحور 
األول /التنمية العقارية المستدامة في ظل 

التغيرات والتحديات اإلقليمية والعالمية
 المحور الثاني /االستدامة العقارية. 

المحور الثالث/تمويل المشروعات العقارية . 
المحور الرابع / اإلطار التنظيمي للسوق العقارية. 

المحور الخامس / مخاطر وعوائد األستثمار 
العقاري في ظل التغيرات العربية العالمية

فندق شيرتون – الدارالبيضاء 12 - 13 ديسمبر 2012
المملكة المغربية

مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة األراضي واألمالك حكومة دبي 
–دولة األمارات العربية المتحدة ،والجمعية العقارية لدول الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا ،وبشراكة إستراتيجية ورعاية من شركة 

فالكون سيتي أوف وندز،دبي – االمارات العربية المتحدة 
arado@arado.org.eg

http://www.arado.org.eg

وزارة السياحة اتحادية فى السودانالخرطوم - السودان12 - 15 ديسمبر 2012السفر والسياحةمعرض الشرق األوسط و إفريقيا للسفر و السياحة
http://www.midafrotravel.com

المنتدى االقتصادى العربي اليابانى

الحوار بين الجانبين في قضايا الطاقة 
والتكنولوجيا والبيئة والتعاون االقتصادي . 
االستفادة العربية من التكنولوجيا اليابانية، 
واالستفادة من التجربة اليابانية في تنمية 

الموارد البشرية العربية.

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربيةطوكيو19 - 20 ديسمبر 2012
http://www.jccme.org.jp

دعوة للمشاركة في معرض االسبوع الدولي االخضر 
الثامن و السبعين فى برلين

المستلزمات الزراعية اليدوية واأللية ، وشبكات 
الري وبالستيك البيوت المحمية “ الدفيئات 

الزراعية “ ، اكسسوارات الحدائق ، المظالت ، 
فازات للنباتات والزهور ، األسمدة والمخصبات 

والحشائش والبذور للزهور ونباتات الزينة

برلين - المانيا 18 - 27 يناير 2013
 Messeglände Berlin

Fair organizer
igw@messe-berlin.de

http://www.gruenewoche.de

ورشة العمل في الهندسة القيمية MOD-I بدبى

صممت ورش العمل هذه ليشارك فيها 
القياديون والمهندسون والمعماريون ممن 

لديهم الخبرة في المجال الهندسي بكافة فروعه 
، ويتمكن المشاركون من التعرف على أسلوب 

وتقنية الهندسة القيمية وتطبيقاتها على 
المشروعات

االمارات العربية المتحدة 19 - 23 يناير 2013
دبى - )فندق كرأون بالزا(

آد للهندسة
riyadh@adeng.com.sa

http://www.adeng.com.sa

المعرض التجارى الدولى 21 شيتاغونغ 
2 - 7 فبراير 2013فى بنجالديش

بنجالديش
 Chittagong Chamber of

Commerce & Industry

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
Chittagong Chamber of Commerce & Industry

info@chittagongchamber.com
http://www.chittagongchamber.com

معرض آسيا التاسع الدولي للمركبات و الوسائل 
INDIA / Ministry of New and Renewable Energyكراتشى - باكستان 14 - 16 مارس 2013مركبات و الوسائل النقلالنقلية بكراتشى

 http://www.autoasia.com.pk

Fair organizerمنطقة الجوف30 - 6 مارس 2013المنتجات الزراعيةالمعرض الزراعي الدول األول بالجوف

IFEX 16 - 19 مايو 2013األغذية و المنتجات الزراعيةالمعرض الدولي لألغذية و المنتجات الزراعيةSMX ماتيال - بمركز
 Fair organizer

ifexphilippines@citem.com.ph
http://www.ifexphilippines.com

نشرة تصدر عن إدارة مركز المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

مركـز  مكتبـة 

المعــلومـات

المناقصـــات 

ــدات  ــزاي ــم وال

الــحــكــومــيــة

الـــمـــعـــارض 

الـــمـــحـــلـــيـــة 

والــــدولــــيــــة

ــــــرص  ــــــف ال

ـــة  ـــاري ـــج ـــت ال

واالستثمارية

الــتــصــفــيــات 

والتخفيضات

39
ديسمبر  2012 م
محــرم 1434هـ

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

اإلعالمــي  االتصــال  اســتراتيجيات  دورة 
ومهارات كتابة الخبر الصحفي

15-12-2012 مغرفة القصيم5 أيام

دورة أعمــال الســكرتارية  التنفيذية وإدارة 
المكاتب

22-12-2012 مغرفة القصيم5 أيام الدورات 
التدريبية

مكتبـة مركـز المعــلومـات 
والدراسات االقتصادية

المناقصات والمزايدات 
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية

تتمة ص2تتمة ص2تتمة ص2

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

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة مركز  المعلومات بغرفة القصيم

مشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظة الرس    
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم  

قيمة النسخة: 5000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/01/19هـ      

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ      

مشروع إنشاء مستودع للمديرية العامه للمياه بمنطقة القصيم   
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم       

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/4هـ       

موعد فتح العطاءات: 1434/2/5هـ       

توربينات، محركات، ماكينات بخارية  من  هولندا   
Kaltenbach Tools BV االسم

هولندا  - JA Wateringen Turfschipper 2 2292العنوان

  00310880283000الهاتف

    00310880283030الفاكس

حبوب البن و الكاجو و األرز و جوز الهند المجفف، والذرة الصفراء   
laurakieu االسم

فيتنام - هنوئىالعنوان

 0084972309722الهاتف

 008437673980الفاكس

    SAUDI ARAMCO WORLD 
ARAMCO دار النشر
2012  سنة النشر
MAURITANIA موضوع الكتاب

التقرير الختامى الخامس لمشاركة منطقة القصيم    
الهيئة العامة للسياحة و األثار دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير الختامى موضوع الكتاب

دورة درا�شة جدوى 
امل�شاريع القت�شادية 

الهدف من الدورة 
اإيجاد�فر�ص�عمل�كافية�ومالئمة�لقدرات�وظروف�املراأة�الأ�سرية.��
توف���ري�جو�عمل�مريح�بعيد�عن�مزاحمة�وخمالط���ة�الرجال�يف�اأماكن�العمل�وغري���

ذلك�من�ال�سلبيات�املرتتبة�على�خروجها�من�املنزل.
متكني�املراأة�من�اجلمع�بني�الوظيفة�وبني�رعاية��سووؤن�بيتها�واأ�سرتها.��
حتقيق�دخل�اإ�سايف�لالأ�سرة�املحتاجة�دون�ال�سطرار�اإىل�خروج�املراأة�من�بيتها.��
ا�ستف���ادة�جمي���ع�الن�ساء�من�ه���ذه�الفر�سة�املتعلم���ات�وغري�املتعلم���ات�الكبريات���

وال�سغ���ريات�املتزوجات�وغ���ري�املتزوجات�ب���ل�حتى�ذوات�الحتياج���ات�اخلا�سة�
ميكنهن�ال�ستفادة�من�هذه�الفر�سة.�

الفئة امل�شتهدفة 
كل�رب���ة�منزل�لديه���ا�الكثري�من�الأعمال�املنزلية�الت���ي�ل�تنتهي�ولديها���

اأطف���ال�وترغ���ب�اأن�تكر�ص�كل�حياته���ا�لرتبيته���م�واإ�سعادهم،�ولكن�يف�
نف����ص�الوقت�لديه���ا�الكثري�من�الأح���الم�والطموحات�ب���اأن�يكون�لديها�
وظيفة�وعمل�واإجنازات��سغرية�م�سرقة�ور�سيد�ل�باأ�ص�به�يف�البنك.

كل�جامعي���ة�ترغب�يف�العمل�ولكن�مل�جتد�الوظيف���ة�املنا�سبة�اإىل�الآن.��
كل�م���ن�لديه���ا�وقت�ف���راغ�اأو�مهارة�اأو�هواية�وترغ���ب�يف�ا�ستغاللها�مبا���

يعود�اإليها�بالفائدة.

مدة الدورة :  �3اأيام��تبداأ�من�تاريخ�18حمرم1434ه��ر�شوم الدورة:   )300(�ريال�

اأو عرب الرابط التايل : http://training.qcc.org.sa/node/103الت�شال على هاتف رقم 3855000 حتويله )111- 113(  



تأجير بركس الس��تخدامه كمكتب ترحيالت أصحاب التكاسي 
- طريق الملك عبد العزيز في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 21

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ        

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ        

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحده س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رقم)3(مخطط الم��ردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده   
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 28
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ

تأجير ارض فض��اء إلقامة فندق ذو طاب��ع تراثي ال يقل عن 
فئ��ة)4( نجوم - مركز الحائط على الش��ارع الجنوبي لمدينة 

التمور الجديدة في مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 10
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير ارض فضاء إلقامة مستشفى -الطريق الدائري الشرقي 
في حي الضاحي في مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 16
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير ارض فضاء إلقامة مطعم - الجهة الش��مالية لحديقة 
الملك عبداهلل في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 24

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبالعزيز مع النهضة في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 31

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)1( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جنوب اإلدارة العامة للطرق في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 38

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

مكــتــبــة مركز المعلومات

    SAUDI ARAMCO WORLD 
ARAMCO دار النشر
2012  سنة النشر
MAURITANIA موضوع الكتاب

التقرير الختامى الخامس لمشاركة منطقة القصيم    
الهيئة العامة للسياحة و األثار دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير الختامى موضوع الكتاب

   ICC HANDBOOK 2012
مصلحة الزكاة و الدخل دار النشر
ربع الثاني 1433هـ سنة النشر
عناوين الغرف الدولية و القطاعات الصناعيةموضوع الكتاب

و الخدماتية في كافة دول العالم 

مجلة “ لبيك “
وزارة الشئوؤن االسالمية و أالوقاف و الدعوة و االرشاد دار النشر

2012م سنة النشر
خطط فروع وزارة الشئوؤن االسالمية فى خدمة الحجاج موضوع الكتاب

الدليل العقارى السعودى   
قطاع العقارات بالمملكة دار النشر
2012م سنة النشر
مجلس الغرف السعودية موضوع الكتاب

المجلة الزراعية  
وزارة الزراعة دار النشر
 1433هـ سنة النشر
الزراعة و الغذاء موضوع الكتاب

دراسات مشاريع في قطاع السياحي 
ARAMCO دار النشر
2012 مسنة النشر
SEDDS FOR HIGH ASIA موضوع الكتاب

الكتاب األحصائى السنوى للبلديات لعام 1432هـ 
وكالة الوزارة ااتخطيط و البرامج دار النشر
 1432هـسنة النشر
سلسلة االحصائية موضوع الكتاب

 التقرير السنوي 2011 ) غرفة الشرقية ( 
غرفة الشرقية دار النشر
 2012 مسنة النشر
التقرير السنوي 2011 موضوع الكتاب

مجلة تداول 
شركة السوق المالية. السعودية دار النشر
2012م سنة النشر
استراتجيات السوق المال موضوع الكتاب

جديد المكتبة

المناقصات والمزايدات الحكومية

مشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظة الرس    
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم  

قيمة النسخة: 5000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/01/19هـ      

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ      

مش��روع إنش��اء مس��تودع للمديرية العامه للمياه بمنطقة 
القصيم   

جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم       
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/4هـ       
موعد فتح العطاءات: 1434/2/5هـ       

مشروع حفر أربع آبار تدعيميه لمحطة تنقية المياه السابعة 
شمال بريده

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/18هـ        
موعد فتح العطاءات: 1434/2/19هـ        

كش��ف ومعالجة التسربات الغير ظاهرة بشبكة المياة المياه 
بمدينة بريدة - المرحلة الثانية 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/02/24هـ         
موعد فتح العطاءات: 1434/02/25هـ         

مش��روع إحالل وتأمي��ن مع��دات واجهزة وصمام��ات لزوم 
تشغيل وصيانة محطة التنقية الثانية بمحافظة عنيزة 

جهة المزايدة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم       
قيمة النسخة: 500  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/3/15هـ        
موعد فتح العطاءات: 1434/3/16هـ         

تأجير موقع إلقامة جس��ر مش��اة - طريق المل��ك عبدالعزيز 
مقابل الشركة السعودية للنقل الجماعي في مدينة بريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 32       

قيمة النسخة: 2000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ         

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ         

تأجير ارض فضاء إلقامة نقاط بيع شتالت زراعية - غرب كراج 
النظافة على الطريق الدائري الداخلي الشرقي في مدينة بريده   

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم
رقم المزايدة: 13

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ         

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)1( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جنوب اإلدارة العامة للطرق في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 38

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير ارض فضاء إلقامة نقاط بيع ش��تالت زراعية - ش��مال 
مس��توصف صحي حي الرفيعة على الطريق الدائري الداخلي 

الشرقي في مدينة بريده     
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 12
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فضاء إلقام��ة صاالت ع��رض - الطريق الدائري 
الداخلي الجنوبي الغربي في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 20

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحده س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رقم)2(مخطط الم��ردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 28
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير موق��ع قائم إلقامة لوحات إعالنية يونى بول - ش��ارع 
األمي��ر عبدالعزيز بن مس��اعد على مجس��مات غرفة كهرباء 

أسواق األمانة في مدينة بريده       
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 9
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فضاء القامة ثالج��ة تبريد )1( - طريق القصيم 
المدينة السريع  

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجير موقع إلقامة ميدان تعليم الفروس��ية وركوب الخيل - 
طريق الملك فهد الشرقي )عسيالن( في مدينة بريده      

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 33

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

توربينات، محركات، ماكينات بخارية  من  هولندا   
Kaltenbach Tools BV االسم

هولندا  - JA Wateringen Turfschipper 2 2292العنوان

  00310880283000الهاتف

    00310880283030الفاكس

حبوب البن و الكاجو و األرز و جوز الهند المجفف، والذرة الصفراء   
laurakieu االسم

فيتنام - هنوئىالعنوان

 0084972309722الهاتف

 008437673980الفاكس

خدمات استشارية قانونية وخدمات التمثيل القانوني - فيتنام      
HIEP & ASSOCIATES LAW FIRM االسم

فيتنام  - No 7, 24 Alley, Pham Van Truong str, Cau Giay العنوان
dist., Hanoi, Vietnam

 0084912426605الهاتف

  0084434566798الفاكس

e-mail info@hieplawfirm.com

http://www.vietrade.gov.vn الموقع

شركة مصرية في إنتاج الدهانات اإلنشائية و الديكورية  
المجموعة الدولية لدهانات الحديثة) ميدو( االسم

جمهورية مصر العربية الدولة

 002034593555الهاتف

  002034594353الفاكس

e-mailalzmity2000@yahoo.com 

نظ��ام العزل الخارجي النابيب الغاز والبت��رول والمياه )الواليات 
المتحدة االمريكية(  

Valvesnfitting LLC االسم

الواليات المتحدة االمريكية USA  الدولة

,Valvesnfitting LLC, 9734 Vanalden Ave, Northridge العنوان
 CA-91324

 0018188824444الهاتف

 0018189755028الفاكس

e-mailnoman@valvesnfitting.com 

http://www.valvesnfitting.comالموقع

صناعة كيابل وأسالك هاتف , تجارة اجهزة هاتف , تجارة بداالت 
بما في ذلك بداالت مركزية )تركيا(  

Koza Elektronik Dis Ticaret Mustafa Berk االسم

المانيا الدولة

Konaklar Mah. Selvili Sk. No:13 Blok: A Kat/3 D.6 العنوان
 4.LEVENT ISTANBUL - TURKEY

 00902124265555الهاتف

 00902126930224الفاكس

e-mailinfo@kozaelectronic.com

http://www.kozaelectronic.comالموقع

تجارة مكائن ومعدات لصناعة انابيب بما فيها تجهيز مصانع )استراليا(   

Successfulman Pipe Pty. Ltd االسم

أسترالياالدولة

Suite C, Level 7, 49-51 York Street, Sydney, Australia 2000 العنوان

0061292922218الهاتف

   0061292692207الفاكس

e-mailinfo@smpipe.com 

http://www.smpipe.comالموقع

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)3( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جن��وب اإلدارة العامة للطرق في مدينة 

بريده   
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 40
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ  

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 36

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 36

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم  
رقم المزايدة: 43

قيمة النسخة: 200 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)2( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جن��وب اإلدارة العامة للطرق في مدينة 

بريده
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 39
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم  
رقم المزايدة: 43

قيمة النسخة: 200 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجير موقع المسلخ النموذجي القديم إلقامة مالعب رياضية 
- حي الموطاء الجنوبي في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 46

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ

الفرص االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة مركز المعلومات - العدد التاسع والثالثون - محرم 1434هـ  الموافق ديسمبر 2012 م

E

المناقصات

المنافسات االستثمارية  

تأجير بركس الس��تخدامه كمكتب ترحيالت أصحاب التكاسي 
- طريق الملك عبد العزيز في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 21

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ        

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ        

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحده س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رقم)3(مخطط الم��ردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده   
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 28
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ

تأجير ارض فض��اء إلقامة فندق ذو طاب��ع تراثي ال يقل عن 
فئ��ة)4( نجوم - مركز الحائط على الش��ارع الجنوبي لمدينة 

التمور الجديدة في مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 10
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير ارض فضاء إلقامة مستشفى -الطريق الدائري الشرقي 
في حي الضاحي في مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 16
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير ارض فضاء إلقامة مطعم - الجهة الش��مالية لحديقة 
الملك عبداهلل في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 24

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبالعزيز مع النهضة في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 31

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)1( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جنوب اإلدارة العامة للطرق في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 38

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

مكــتــبــة مركز المعلومات

    SAUDI ARAMCO WORLD 
ARAMCO دار النشر
2012  سنة النشر
MAURITANIA موضوع الكتاب

التقرير الختامى الخامس لمشاركة منطقة القصيم    
الهيئة العامة للسياحة و األثار دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير الختامى موضوع الكتاب

   ICC HANDBOOK 2012
مصلحة الزكاة و الدخل دار النشر
ربع الثاني 1433هـ سنة النشر
عناوين الغرف الدولية و القطاعات الصناعيةموضوع الكتاب

و الخدماتية في كافة دول العالم 

مجلة “ لبيك “
وزارة الشئوؤن االسالمية و أالوقاف و الدعوة و االرشاد دار النشر

2012م سنة النشر
خطط فروع وزارة الشئوؤن االسالمية فى خدمة الحجاج موضوع الكتاب

الدليل العقارى السعودى   
قطاع العقارات بالمملكة دار النشر
2012م سنة النشر
مجلس الغرف السعودية موضوع الكتاب

المجلة الزراعية  
وزارة الزراعة دار النشر
 1433هـ سنة النشر
الزراعة و الغذاء موضوع الكتاب

دراسات مشاريع في قطاع السياحي 
ARAMCO دار النشر
2012 مسنة النشر
SEDDS FOR HIGH ASIA موضوع الكتاب

الكتاب األحصائى السنوى للبلديات لعام 1432هـ 
وكالة الوزارة ااتخطيط و البرامج دار النشر
 1432هـسنة النشر
سلسلة االحصائية موضوع الكتاب

 التقرير السنوي 2011 ) غرفة الشرقية ( 
غرفة الشرقية دار النشر
 2012 مسنة النشر
التقرير السنوي 2011 موضوع الكتاب

مجلة تداول 
شركة السوق المالية. السعودية دار النشر
2012م سنة النشر
استراتجيات السوق المال موضوع الكتاب

جديد المكتبة

المناقصات والمزايدات الحكومية

مشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظة الرس    
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم  

قيمة النسخة: 5000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/01/19هـ      

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ      

مش��روع إنش��اء مس��تودع للمديرية العامه للمياه بمنطقة 
القصيم   

جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم       
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/4هـ       
موعد فتح العطاءات: 1434/2/5هـ       

مشروع حفر أربع آبار تدعيميه لمحطة تنقية المياه السابعة 
شمال بريده

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/18هـ        
موعد فتح العطاءات: 1434/2/19هـ        

كش��ف ومعالجة التسربات الغير ظاهرة بشبكة المياة المياه 
بمدينة بريدة - المرحلة الثانية 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/02/24هـ         
موعد فتح العطاءات: 1434/02/25هـ         

مش��روع إحالل وتأمي��ن مع��دات واجهزة وصمام��ات لزوم 
تشغيل وصيانة محطة التنقية الثانية بمحافظة عنيزة 

جهة المزايدة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم       
قيمة النسخة: 500  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/3/15هـ        
موعد فتح العطاءات: 1434/3/16هـ         

تأجير موقع إلقامة جس��ر مش��اة - طريق المل��ك عبدالعزيز 
مقابل الشركة السعودية للنقل الجماعي في مدينة بريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 32       

قيمة النسخة: 2000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ         

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ         

تأجير ارض فضاء إلقامة نقاط بيع شتالت زراعية - غرب كراج 
النظافة على الطريق الدائري الداخلي الشرقي في مدينة بريده   

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم
رقم المزايدة: 13

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ         

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)1( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جنوب اإلدارة العامة للطرق في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 38

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير ارض فضاء إلقامة نقاط بيع ش��تالت زراعية - ش��مال 
مس��توصف صحي حي الرفيعة على الطريق الدائري الداخلي 

الشرقي في مدينة بريده     
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 12
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فضاء إلقام��ة صاالت ع��رض - الطريق الدائري 
الداخلي الجنوبي الغربي في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 20

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحده س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رقم)2(مخطط الم��ردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 28
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير موق��ع قائم إلقامة لوحات إعالنية يونى بول - ش��ارع 
األمي��ر عبدالعزيز بن مس��اعد على مجس��مات غرفة كهرباء 

أسواق األمانة في مدينة بريده       
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 9
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فضاء القامة ثالج��ة تبريد )1( - طريق القصيم 
المدينة السريع  

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجير موقع إلقامة ميدان تعليم الفروس��ية وركوب الخيل - 
طريق الملك فهد الشرقي )عسيالن( في مدينة بريده      

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 33

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

توربينات، محركات، ماكينات بخارية  من  هولندا   
Kaltenbach Tools BV االسم

هولندا  - JA Wateringen Turfschipper 2 2292العنوان

  00310880283000الهاتف

    00310880283030الفاكس

حبوب البن و الكاجو و األرز و جوز الهند المجفف، والذرة الصفراء   
laurakieu االسم

فيتنام - هنوئىالعنوان

 0084972309722الهاتف

 008437673980الفاكس

خدمات استشارية قانونية وخدمات التمثيل القانوني - فيتنام      
HIEP & ASSOCIATES LAW FIRM االسم

فيتنام  - No 7, 24 Alley, Pham Van Truong str, Cau Giay العنوان
dist., Hanoi, Vietnam

 0084912426605الهاتف

  0084434566798الفاكس

e-mail info@hieplawfirm.com

http://www.vietrade.gov.vn الموقع

شركة مصرية في إنتاج الدهانات اإلنشائية و الديكورية  
المجموعة الدولية لدهانات الحديثة) ميدو( االسم

جمهورية مصر العربية الدولة

 002034593555الهاتف

  002034594353الفاكس

e-mailalzmity2000@yahoo.com 

نظ��ام العزل الخارجي النابيب الغاز والبت��رول والمياه )الواليات 
المتحدة االمريكية(  

Valvesnfitting LLC االسم

الواليات المتحدة االمريكية USA  الدولة

,Valvesnfitting LLC, 9734 Vanalden Ave, Northridge العنوان
 CA-91324

 0018188824444الهاتف

 0018189755028الفاكس

e-mailnoman@valvesnfitting.com 

http://www.valvesnfitting.comالموقع

صناعة كيابل وأسالك هاتف , تجارة اجهزة هاتف , تجارة بداالت 
بما في ذلك بداالت مركزية )تركيا(  

Koza Elektronik Dis Ticaret Mustafa Berk االسم

المانيا الدولة

Konaklar Mah. Selvili Sk. No:13 Blok: A Kat/3 D.6 العنوان
 4.LEVENT ISTANBUL - TURKEY

 00902124265555الهاتف

 00902126930224الفاكس

e-mailinfo@kozaelectronic.com

http://www.kozaelectronic.comالموقع

تجارة مكائن ومعدات لصناعة انابيب بما فيها تجهيز مصانع )استراليا(   

Successfulman Pipe Pty. Ltd االسم

أسترالياالدولة

Suite C, Level 7, 49-51 York Street, Sydney, Australia 2000 العنوان

0061292922218الهاتف

   0061292692207الفاكس

e-mailinfo@smpipe.com 

http://www.smpipe.comالموقع

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)3( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جن��وب اإلدارة العامة للطرق في مدينة 

بريده   
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 40
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ  

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 36

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 36

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم  
رقم المزايدة: 43

قيمة النسخة: 200 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)2( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جن��وب اإلدارة العامة للطرق في مدينة 

بريده
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 39
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم  
رقم المزايدة: 43

قيمة النسخة: 200 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجير موقع المسلخ النموذجي القديم إلقامة مالعب رياضية 
- حي الموطاء الجنوبي في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 46

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ

الفرص االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة مركز المعلومات - العدد التاسع والثالثون - محرم 1434هـ  الموافق ديسمبر 2012 م

E

المناقصات

المنافسات االستثمارية  

ARAMCO
2012

MAURITANIA



تأجير بركس الس��تخدامه كمكتب ترحيالت أصحاب التكاسي 
- طريق الملك عبد العزيز في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 21

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ        

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ        

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحده س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رقم)3(مخطط الم��ردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده   
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 28
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ

تأجير ارض فض��اء إلقامة فندق ذو طاب��ع تراثي ال يقل عن 
فئ��ة)4( نجوم - مركز الحائط على الش��ارع الجنوبي لمدينة 

التمور الجديدة في مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 10
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير ارض فضاء إلقامة مستشفى -الطريق الدائري الشرقي 
في حي الضاحي في مدينة بريده    
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 16
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير ارض فضاء إلقامة مطعم - الجهة الش��مالية لحديقة 
الملك عبداهلل في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 24

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبالعزيز مع النهضة في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 31

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)1( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جنوب اإلدارة العامة للطرق في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 38

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

مكــتــبــة مركز المعلومات

    SAUDI ARAMCO WORLD 
ARAMCO دار النشر
2012  سنة النشر
MAURITANIA موضوع الكتاب

التقرير الختامى الخامس لمشاركة منطقة القصيم    
الهيئة العامة للسياحة و األثار دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير الختامى موضوع الكتاب

   ICC HANDBOOK 2012
مصلحة الزكاة و الدخل دار النشر
ربع الثاني 1433هـ سنة النشر
عناوين الغرف الدولية و القطاعات الصناعيةموضوع الكتاب

و الخدماتية في كافة دول العالم 

مجلة “ لبيك “
وزارة الشئوؤن االسالمية و أالوقاف و الدعوة و االرشاد دار النشر

2012م سنة النشر
خطط فروع وزارة الشئوؤن االسالمية فى خدمة الحجاج موضوع الكتاب

الدليل العقارى السعودى   
قطاع العقارات بالمملكة دار النشر
2012م سنة النشر
مجلس الغرف السعودية موضوع الكتاب

المجلة الزراعية  
وزارة الزراعة دار النشر
 1433هـ سنة النشر
الزراعة و الغذاء موضوع الكتاب

دراسات مشاريع في قطاع السياحي 
ARAMCO دار النشر
2012 مسنة النشر
SEDDS FOR HIGH ASIA موضوع الكتاب

الكتاب األحصائى السنوى للبلديات لعام 1432هـ 
وكالة الوزارة ااتخطيط و البرامج دار النشر
 1432هـسنة النشر
سلسلة االحصائية موضوع الكتاب

 التقرير السنوي 2011 ) غرفة الشرقية ( 
غرفة الشرقية دار النشر
 2012 مسنة النشر
التقرير السنوي 2011 موضوع الكتاب

مجلة تداول 
شركة السوق المالية. السعودية دار النشر
2012م سنة النشر
استراتجيات السوق المال موضوع الكتاب

جديد المكتبة

المناقصات والمزايدات الحكومية

مشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظة الرس    
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم  

قيمة النسخة: 5000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/01/19هـ      

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ      

مش��روع إنش��اء مس��تودع للمديرية العامه للمياه بمنطقة 
القصيم   

جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم       
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/4هـ       
موعد فتح العطاءات: 1434/2/5هـ       

مشروع حفر أربع آبار تدعيميه لمحطة تنقية المياه السابعة 
شمال بريده

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/18هـ        
موعد فتح العطاءات: 1434/2/19هـ        

كش��ف ومعالجة التسربات الغير ظاهرة بشبكة المياة المياه 
بمدينة بريدة - المرحلة الثانية 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/02/24هـ         
موعد فتح العطاءات: 1434/02/25هـ         

مش��روع إحالل وتأمي��ن مع��دات واجهزة وصمام��ات لزوم 
تشغيل وصيانة محطة التنقية الثانية بمحافظة عنيزة 

جهة المزايدة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم       
قيمة النسخة: 500  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/3/15هـ        
موعد فتح العطاءات: 1434/3/16هـ         

تأجير موقع إلقامة جس��ر مش��اة - طريق المل��ك عبدالعزيز 
مقابل الشركة السعودية للنقل الجماعي في مدينة بريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 32       

قيمة النسخة: 2000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ         

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ         

تأجير ارض فضاء إلقامة نقاط بيع شتالت زراعية - غرب كراج 
النظافة على الطريق الدائري الداخلي الشرقي في مدينة بريده   

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم
رقم المزايدة: 13

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ         

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)1( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جنوب اإلدارة العامة للطرق في مدينة بريده    

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 38

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير ارض فضاء إلقامة نقاط بيع ش��تالت زراعية - ش��مال 
مس��توصف صحي حي الرفيعة على الطريق الدائري الداخلي 

الشرقي في مدينة بريده     
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 12
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فضاء إلقام��ة صاالت ع��رض - الطريق الدائري 
الداخلي الجنوبي الغربي في مدينة بريده     

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 20

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة وحده س��كنية لش��ركات القطاع 
الخاص القطعة رقم)2(مخطط الم��ردم الصحي الجديد في 

مدينة بريده
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 28
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجير موق��ع قائم إلقامة لوحات إعالنية يونى بول - ش��ارع 
األمي��ر عبدالعزيز بن مس��اعد على مجس��مات غرفة كهرباء 

أسواق األمانة في مدينة بريده       
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 9
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/19هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ 

تأجي��ر ارض فضاء القامة ثالج��ة تبريد )1( - طريق القصيم 
المدينة السريع  

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 3000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجير موقع إلقامة ميدان تعليم الفروس��ية وركوب الخيل - 
طريق الملك فهد الشرقي )عسيالن( في مدينة بريده      

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 33

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

توربينات، محركات، ماكينات بخارية  من  هولندا   
Kaltenbach Tools BV االسم

هولندا  - JA Wateringen Turfschipper 2 2292العنوان

  00310880283000الهاتف

    00310880283030الفاكس

حبوب البن و الكاجو و األرز و جوز الهند المجفف، والذرة الصفراء   
laurakieu االسم

فيتنام - هنوئىالعنوان

 0084972309722الهاتف

 008437673980الفاكس

خدمات استشارية قانونية وخدمات التمثيل القانوني - فيتنام      
HIEP & ASSOCIATES LAW FIRM االسم

فيتنام  - No 7, 24 Alley, Pham Van Truong str, Cau Giay العنوان
dist., Hanoi, Vietnam

 0084912426605الهاتف

  0084434566798الفاكس

e-mail info@hieplawfirm.com

http://www.vietrade.gov.vn الموقع

شركة مصرية في إنتاج الدهانات اإلنشائية و الديكورية  
المجموعة الدولية لدهانات الحديثة) ميدو( االسم

جمهورية مصر العربية الدولة

 002034593555الهاتف

  002034594353الفاكس

e-mailalzmity2000@yahoo.com 

نظ��ام العزل الخارجي النابيب الغاز والبت��رول والمياه )الواليات 
المتحدة االمريكية(  

Valvesnfitting LLC االسم

الواليات المتحدة االمريكية USA  الدولة

,Valvesnfitting LLC, 9734 Vanalden Ave, Northridge العنوان
 CA-91324

 0018188824444الهاتف

 0018189755028الفاكس

e-mailnoman@valvesnfitting.com 

http://www.valvesnfitting.comالموقع

صناعة كيابل وأسالك هاتف , تجارة اجهزة هاتف , تجارة بداالت 
بما في ذلك بداالت مركزية )تركيا(  

Koza Elektronik Dis Ticaret Mustafa Berk االسم

المانيا الدولة

Konaklar Mah. Selvili Sk. No:13 Blok: A Kat/3 D.6 العنوان
 4.LEVENT ISTANBUL - TURKEY

 00902124265555الهاتف

 00902126930224الفاكس

e-mailinfo@kozaelectronic.com

http://www.kozaelectronic.comالموقع

تجارة مكائن ومعدات لصناعة انابيب بما فيها تجهيز مصانع )استراليا(   

Successfulman Pipe Pty. Ltd االسم

أسترالياالدولة

Suite C, Level 7, 49-51 York Street, Sydney, Australia 2000 العنوان

0061292922218الهاتف

   0061292692207الفاكس

e-mailinfo@smpipe.com 

http://www.smpipe.comالموقع

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)3( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جن��وب اإلدارة العامة للطرق في مدينة 

بريده   
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 40
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ  

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 36

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 36

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم  
رقم المزايدة: 43

قيمة النسخة: 200 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجي��ر ارض فض��اء إلقامة صال��ة ع��رض)2( - طريق الملك 
عبدالعزيز الجنوبي جن��وب اإلدارة العامة للطرق في مدينة 

بريده
جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 39
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ

تأجير موقع إلقامة لوح��ة إعالنية تلفزيونية - تقاطع طريق 
الملك عبدالعزيز مع الملك فيصل في مدينة بريده

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم  
رقم المزايدة: 43

قيمة النسخة: 200 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ 

تأجير موقع المسلخ النموذجي القديم إلقامة مالعب رياضية 
- حي الموطاء الجنوبي في مدينة بريده 

جهة المزايدة: أمانة منطقة القصيم 
رقم المزايدة: 46

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/1/26هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/1/27هـ

الفرص االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة مركز المعلومات - العدد التاسع والثالثون - محرم 1434هـ  الموافق ديسمبر 2012 م

E

المناقصات

المنافسات االستثمارية  



 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

دعوة مدراء الشركات السعودية لزيارة المانيا 
و حضور المؤتمر االقتصادى عن المنتجات و 

الصناعات األلمانية
ألمانيا - 2Stuttgart - 7 ديسمبر 2012

مكتب االتصال االقتصادى السعودى األلمانى بالرياض
info)at(ahk-arabia.com

http://saudiarabien.ahk.de

مؤتمر عربي حول إدارة موارد الدولة في ضوء 
المتغيرات العربية بالدوحة

قيادات اإلدارية في القطاعين العام والخاص 
والقيادات اإلدارية في المصارف والبنوك 

والصناديق المحلية والسيادية ورجال األعمال 
والمستثمرون في القطاع الخاص والغرف 

الصناعية والتجارية والزراعية

الدوحة - قطر3 - 5 ديسمبر 2012

Fair organizer
قطر

h_alam@arado.org.eg
http://www.arado.org.eg

4 - 5 ديسمبر 2012معرض التدريب والتطوير معرض التدريب والتطوير 2012
االمارات العربية المتحدة

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض

مركز دبي التجاري العالمي

4 - 6 ديسمبر 2012التجارة بين البلدان االسالميةالملتقى االقتصادي االسالمي الدولي الثامن ماليزيا

 Persada Johor
 International Convention

Centre
ماليزيا

Fair organizer
enquiry@wief.org

http://www.8thwief.org

تكنولوجيا الغزل والنسيج واآلالت والمعدات معرض الهند الدولي التاسع آلالت النسيج
7 - 12 ديسمبر 2012والخدمات 

الهند - مومباى
 7th Floor, 210 Nariman

,Point

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
itme@india-itme.com

http://www.india-itme.com

معرض القوات المسلحة و قطع غيار2012م
قطع الغيار وأهمية عقد الشراكات لتوطين 

الصناعة في المنطقة ومساهمة القطاع الخاص 
في هذه الصناعة.

شركة معارض الظهران 8 - 13 ديسمبر 2012
الرئيسي 

شركة معارض الظهران الدولية للمعارض
afe@dhahran-expo.com

قطاع الغذاء الحالل وتطوير االستثمارات البيئة المعرض االسالمى األول األغذية الحالل

في هذا المجال
بمركز إكسبو الشارقة , 10 - 12 ديسمبر 2012

األمارات العربية المتحدة 

مركز اكسبو الشارقة - االمارات العربية المتحدة
info@expo-centre.ae

http://www.halalfoodme.com

المؤتمر العربي الخامس
للتنمية العقارية والعمرانية

يغطي المؤتمر المحاور الرئيسية التالية : المحور 
األول /التنمية العقارية المستدامة في ظل 

التغيرات والتحديات اإلقليمية والعالمية
 المحور الثاني /االستدامة العقارية. 

المحور الثالث/تمويل المشروعات العقارية . 
المحور الرابع / اإلطار التنظيمي للسوق العقارية. 

المحور الخامس / مخاطر وعوائد األستثمار 
العقاري في ظل التغيرات العربية العالمية

فندق شيرتون – الدارالبيضاء 12 - 13 ديسمبر 2012
المملكة المغربية

مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة األراضي واألمالك حكومة دبي 
–دولة األمارات العربية المتحدة ،والجمعية العقارية لدول الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا ،وبشراكة إستراتيجية ورعاية من شركة 

فالكون سيتي أوف وندز،دبي – االمارات العربية المتحدة 
arado@arado.org.eg

http://www.arado.org.eg

وزارة السياحة اتحادية فى السودانالخرطوم - السودان12 - 15 ديسمبر 2012السفر والسياحةمعرض الشرق األوسط و إفريقيا للسفر و السياحة
http://www.midafrotravel.com

المنتدى االقتصادى العربي اليابانى

الحوار بين الجانبين في قضايا الطاقة 
والتكنولوجيا والبيئة والتعاون االقتصادي . 
االستفادة العربية من التكنولوجيا اليابانية، 
واالستفادة من التجربة اليابانية في تنمية 

الموارد البشرية العربية.

االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربيةطوكيو19 - 20 ديسمبر 2012
http://www.jccme.org.jp

دعوة للمشاركة في معرض االسبوع الدولي االخضر 
الثامن و السبعين فى برلين

المستلزمات الزراعية اليدوية واأللية ، وشبكات 
الري وبالستيك البيوت المحمية “ الدفيئات 

الزراعية “ ، اكسسوارات الحدائق ، المظالت ، 
فازات للنباتات والزهور ، األسمدة والمخصبات 

والحشائش والبذور للزهور ونباتات الزينة

برلين - المانيا 18 - 27 يناير 2013
 Messeglände Berlin

Fair organizer
igw@messe-berlin.de

http://www.gruenewoche.de

ورشة العمل في الهندسة القيمية MOD-I بدبى

صممت ورش العمل هذه ليشارك فيها 
القياديون والمهندسون والمعماريون ممن 

لديهم الخبرة في المجال الهندسي بكافة فروعه 
، ويتمكن المشاركون من التعرف على أسلوب 

وتقنية الهندسة القيمية وتطبيقاتها على 
المشروعات

االمارات العربية المتحدة 19 - 23 يناير 2013
دبى - )فندق كرأون بالزا(

آد للهندسة
riyadh@adeng.com.sa

http://www.adeng.com.sa

المعرض التجارى الدولى 21 شيتاغونغ 
2 - 7 فبراير 2013فى بنجالديش

بنجالديش
 Chittagong Chamber of

Commerce & Industry

INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
Chittagong Chamber of Commerce & Industry

info@chittagongchamber.com
http://www.chittagongchamber.com

معرض آسيا التاسع الدولي للمركبات و الوسائل 
INDIA / Ministry of New and Renewable Energyكراتشى - باكستان 14 - 16 مارس 2013مركبات و الوسائل النقلالنقلية بكراتشى

 http://www.autoasia.com.pk

Fair organizerمنطقة الجوف30 - 6 مارس 2013المنتجات الزراعيةالمعرض الزراعي الدول األول بالجوف

IFEX 16 - 19 مايو 2013األغذية و المنتجات الزراعيةالمعرض الدولي لألغذية و المنتجات الزراعيةSMX ماتيال - بمركز
 Fair organizer

ifexphilippines@citem.com.ph
http://www.ifexphilippines.com

نشرة تصدر عن إدارة مركز المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق

مركـز  مكتبـة 

المعــلومـات

المناقصـــات 

ــدات  ــزاي ــم وال

الــحــكــومــيــة

الـــمـــعـــارض 

الـــمـــحـــلـــيـــة 

والــــدولــــيــــة

ــــــرص  ــــــف ال

ـــة  ـــاري ـــج ـــت ال

واالستثمارية

الــتــصــفــيــات 

والتخفيضات

39
ديسمبر  2012 م
محــرم 1434هـ

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

اإلعالمــي  االتصــال  اســتراتيجيات  دورة 
ومهارات كتابة الخبر الصحفي

15-12-2012 مغرفة القصيم5 أيام

دورة أعمــال الســكرتارية  التنفيذية وإدارة 
المكاتب

22-12-2012 مغرفة القصيم5 أيام الدورات 
التدريبية

مكتبـة مركـز المعــلومـات 
والدراسات االقتصادية

المناقصات والمزايدات 
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية

تتمة ص2تتمة ص2تتمة ص2

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

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة مركز  المعلومات بغرفة القصيم

مشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظة الرس    
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم  

قيمة النسخة: 5000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/01/19هـ      

موعد فتح العطاءات: 1434/1/20هـ      

مشروع إنشاء مستودع للمديرية العامه للمياه بمنطقة القصيم   
جهة المناقصة: وزارة المياة و الكهرباء بمنطقة القصيم       

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/2/4هـ       

موعد فتح العطاءات: 1434/2/5هـ       

توربينات، محركات، ماكينات بخارية  من  هولندا   
Kaltenbach Tools BV االسم

هولندا  - JA Wateringen Turfschipper 2 2292العنوان

  00310880283000الهاتف

    00310880283030الفاكس

حبوب البن و الكاجو و األرز و جوز الهند المجفف، والذرة الصفراء   
laurakieu االسم

فيتنام - هنوئىالعنوان

 0084972309722الهاتف

 008437673980الفاكس

    SAUDI ARAMCO WORLD 
ARAMCO دار النشر
2012  سنة النشر
MAURITANIA موضوع الكتاب

التقرير الختامى الخامس لمشاركة منطقة القصيم    
الهيئة العامة للسياحة و األثار دار النشر
1432هـ سنة النشر
التقرير الختامى موضوع الكتاب

دورة درا�شة جدوى 
امل�شاريع القت�شادية 

الهدف من الدورة 
اإيجاد�فر�ص�عمل�كافية�ومالئمة�لقدرات�وظروف�املراأة�الأ�سرية.��
توف���ري�جو�عمل�مريح�بعيد�عن�مزاحمة�وخمالط���ة�الرجال�يف�اأماكن�العمل�وغري���

ذلك�من�ال�سلبيات�املرتتبة�على�خروجها�من�املنزل.
متكني�املراأة�من�اجلمع�بني�الوظيفة�وبني�رعاية��سووؤن�بيتها�واأ�سرتها.��
حتقيق�دخل�اإ�سايف�لالأ�سرة�املحتاجة�دون�ال�سطرار�اإىل�خروج�املراأة�من�بيتها.��
ا�ستف���ادة�جمي���ع�الن�ساء�من�ه���ذه�الفر�سة�املتعلم���ات�وغري�املتعلم���ات�الكبريات���

وال�سغ���ريات�املتزوجات�وغ���ري�املتزوجات�ب���ل�حتى�ذوات�الحتياج���ات�اخلا�سة�
ميكنهن�ال�ستفادة�من�هذه�الفر�سة.�

الفئة امل�شتهدفة 
كل�رب���ة�منزل�لديه���ا�الكثري�من�الأعمال�املنزلية�الت���ي�ل�تنتهي�ولديها���

اأطف���ال�وترغ���ب�اأن�تكر�ص�كل�حياته���ا�لرتبيته���م�واإ�سعادهم،�ولكن�يف�
نف����ص�الوقت�لديه���ا�الكثري�من�الأح���الم�والطموحات�ب���اأن�يكون�لديها�
وظيفة�وعمل�واإجنازات��سغرية�م�سرقة�ور�سيد�ل�باأ�ص�به�يف�البنك.

كل�جامعي���ة�ترغب�يف�العمل�ولكن�مل�جتد�الوظيف���ة�املنا�سبة�اإىل�الآن.��
كل�م���ن�لديه���ا�وقت�ف���راغ�اأو�مهارة�اأو�هواية�وترغ���ب�يف�ا�ستغاللها�مبا���

يعود�اإليها�بالفائدة.
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