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  اللقاءات@

  الـمكان  الوقتالتاريخ  اللقاء
  ان حفرالباطن فندق هوليدي  بعد املغرب   ١٦/١٢/٢٠٠٨  حفر الباطن -لقاء الثالثاء الشهري 

  

  الدورات التدريبية@
 املكان  الوقت  التاريخ  الدورة

  )للسيدات ( قاعة اجلزيرة  م ٠٨:٠٠- م ٠٣:٣٠  ١٧/١٢/٢٠٠٨- ١٦  )  للسيدات  أولية  إسعافات (  ةدور
  مركز التدريب  م ٠٢:٠٠- ص٠٩  ٢٢/١٢/٢٠٠٨-٢٠  اجلديد وتطبيقاته العملية االجتماعيةنظام التأمينات 

  مركز التدريب  م ٠٢:٠٠- ص٠٩  ٢٣/١٢/٢٠٠٨-٢٠  اصمهارات العالقات العامة يف مؤسسات القطاع اخل
  مركز التدريب  م ٠٢:٠٠- ص٠٩  ٢٣/١٢/٢٠٠٨-٢٠  األساليب احلديثة يف املوارد البشرية

  مركز التدريب  م ٠٢:٠٠- ص٠٩  ٣٠/١٢/٢٠٠٨- ٢٧  ISO 9000 Version 2000نظام إدارة اجلودة 
  دريبمركز الت  م ٠٢:٠٠- ص٠٩  ٣٠/١٢/٢٠٠٨- ٢٧  وثائق الشحن البحري

  

  )يقتصر  حضور اجتماعات اللجان على أعضائها (       اجتماعات اللجان الـمـتخصصة@
  الـمكان الوقت  التاريخاللجنة

  قاعة الواحة  ص ١٠:٠٠  ١٤/١٢/٢٠٠٨  اجتماع فريق عمل لقاء التجاريني
  

  التعاميم@
املتضمن استمرار عمل القطاعات اخملتلفة خالل عطلة عيد األضحى   زلعزيا عبدميناء امللك على خطاب  مبنيالشرقية تعميم من غرفة     -

  . بإنهاء إجراءات فسح البضائع خالل تلك الفرتة التكرم نأمل  ).هـ١٥/١٢/١٤٢٩ – ٥/١٢(املبارك بامليناء خالل الفرتة 
  

إفادة سفارة خادم احلرمني الشريفني يف جاكرتا  حول جملس الغرف التجارية الصناعية السعوديةعلى خطاب  مبنيالشرقية تعميم من غرفة     -
ية بوجود عدد من مكاتب إرسال العمالة االندونيسية تقوم بعمليات النصب واالحتيال والتزوير على املواطنني وأصحاب مكاتب االستقدام األهل

   . أخذ احليطة واحلذر نأمل  من اجلميع.باململكة
  

  الـمناقصات@
 آخر موعد لتقدمي العروض  هةاسم اجل  اسم الـمناقصة

  هـ١٣/١/١٤٣٠  جامعة امللك فهد  مشروع تنفيذ حواجز ووحدات هيدوليكيه حديدية
  هـ٠٦/٠١/١٤٣٠  جامعة امللك فهد  ستنة  والصيانة لكلية اجملتمع بحفر الباطنالنظافة و الب

الوسائل التعليمية لكليات البنات باملنطقة  أجهزةتأمني 
  الشرقية

  هـ٠٦/٠١/١٤٣٠  فيصلجامعة امللك 

  هـ١٧/٠١/١٤٣٠  مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام  تأمني مستلزمات الطابعات
مشروع صيانة املزروعات واملسطحات اخلضراء واألشجار 

ر وشبكات الري بكورنيش حمافظة القطيف لألعوام ووالزه
  هـ  ١٤٣٠/١٤٣٣

  هـ١٧/٠١/١٤٣٠  )بلدية حمافظة القطيف (أمانة املنطقة الشرقية 

  هـ٢٠/٠١/١٤٣٠  أمانة املنطقة الشرقية  مشروع نقل اخلدمات
بيع سيارات قدمية متوقفة عن العمل و أصناف راكدة 

 ف املركزي التالفة يوموجودات مستودع الرجيع ومربدات التكي
جملس إدارة صندوق إسكان قوى االمن الداخلي 

  بحفر الباطن
  هـ٠٨/٠٢/١٤٣٠

  هـ١٩/٠٢/١٤٣٠  أمانة املنطقة الشرقية   األمانةمشروع حتسني و تطوير تقاطعات يف مدن 
  


