
توري��د مياه عادية و صالحة للش��رب للمعاهد 
المهنية الصناعي��ة الثانوية في رفحاء, تثليث 

المهد و ظهران الجنوب
جه��ة المناقص��ة: المؤسس��ة العام��ة للتدري��ب التقني 

والمهني     
قيمة النسخة: 0 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/20ه�    
موعد فتح العطاءات: 1433/4/21ه�   

اس��تكمال إنشاء س��ور الكلية التقنية بمحايل 
عسير

جه��ة المناقص��ة: المؤسس��ة العام��ة للتدري��ب التقني 
والمهني     

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/26ه�    

موعد فتح العطاءات: 1433/4/27ه�  

إزال��ة مباني تعت��رض طريق المل��ك عبداهلل 
ببريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / إدارة المش��تريات 
و المناقصات     

قيمة النسخة: 1500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/11ه�    

موعد فتح العطاءات: 1433/4/12ه�   

معالجة بحيرة اإلسكان ببريده )مرحلة ثانية(
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم     

قيمة النسخة: 4000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/11ه�    

موعد فتح العطاءات: 1433/4/12ه� 
تطلب من القسم الفني بالبلدية 

إنش��اء س��ور وبوابات وغرفة ح��ارس بالكلية 
التقنية للغذاء والبيئة ببريده

جهة المناقصة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني     
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/24ه�    
موعد فتح العطاءات: 1433/4/25ه�  

استبدال مبنى المعهد الصناعي الثانوي األول 
باألحساء

جه��ة المناقص��ة: المؤسس��ة العام��ة للتدري��ب التقني 
والمهني / المشتريات المركزية - المنافسات     

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/3/15ه�    

موعد فتح العطاءات: 1433/3/16ه�   

مكــتــبــة مركز المعلومات 
والدراسات اإلقتصادية

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

AN INSTITUTION DEVOTED TO DEVELOPMENT OF TURKEY  

THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE دار النشر

2012م  سنة النشر
DEVELOPMENT OF TURKEY موضوع الكتاب

السوق الخليجية المشتركة   
األمانة العامة مجلس التعاون لدول الخليجية العربية دار النشر
2012م  سنة النشر
حقائق و أرقام موضوع الكتاب

التقرير السنوي السابع و األربعون ) مؤسسة النقد العربي السعودي ( 
مؤسسة النقد العربي السعودي دار النشر
2011م سنة النشر
أحدث التطورات االقتصادية موضوع الكتاب

الكتاب اإلحصائي السنوي العدد السادس و األربعون   
وزارة االقتصاد و التخطيط دار النشر
2012مسنة النشر
البيانات اإلحصائية الرسمية موضوع الكتاب

الكتيب اإلحصائي السنوي لصناعة الكهرباء 
هيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج دار النشر
 1432ه�سنة النشر
أهم مؤشرات صناعة الكهرباء في المملكة موضوع الكتاب

دراسات مشاريع في قطاع السياحي 
 الهيئة العامة للسياحة و اآلثاردار النشر
 1432ه�سنة النشر
 فرص االستثماريةموضوع الكتاب

مجلة الزكاة و الدخل 
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةدار النشر
 1432ه�سنة النشر
 نظام التأمينات االجتماعيةموضوع الكتاب

 دور مصلحة الزكاة والدخل 
 مصلحة الزكاة و الدخلدار النشر
 1432ه�سنة النشر
 دور مصلحة الزكاة والدخلموضوع الكتاب

تقرير سنوي 1431ه� 
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةدار النشر
 1432ه�سنة النشر
 بيانات رقمية تحليليةموضوع الكتاب

دليل فرص االستثمار الصناعي 
 بوابة جدة االقتصاديةدار النشر
 1432ه�سنة النشر
 ملخص الدراسات فرص االستثماريةموضوع الكتاب

جديد المكتبة

المناقصات الحكومية
تنفي��ذ تقاطع طريق الملك عب��داهلل مع طريق 

النهضة )مرحلة ثانية( 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / إدارة المش��تريات 

و المناقصات   
قيمة النسخة: 3500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/5ه�  
موعد فتح العطاءات: 1433/4/6ه�  

تسمية الشوارع وترقيم األمالك ببريده
جه��ة المناقصة: أمانة منطق��ة القصيم / إدارة المش��تريات 

والمناقصات   
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/6ه�  
موعد فتح العطاءات: 1433/4/7ه�  

إنشاء منتزه الملك عبداهلل الوطني )مرحلة ثالثة(
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    

قيمة النسخة: 6000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/10ه�    

موعد فتح المظاريف: 14333/4/11ه�    

إنشاء المعهد الصناعي الثانوي بسجن الباحة 
جهة المناقصة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/26ه�    

موعد فتح المظاريف: 1433/4/27ه�    

إنشاء المعهد الصناعي الثانوي بالربوعة 
جهة المناقصة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني    

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/27ه�   

موعد فتح العطاءات: 1433/4/28ه� 

مشروع إسكان المدربين والمتدربين للمعهد 
السعودي التقني لخدمات البترول في الخفجي
جهة المناقصة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني    

قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/12ه�   

موعد فتح العطاءات: 1433/4/13ه�  

تأمين احتياج الوحدات التدريبية من األجهزة 
التدريبية 

جه��ة المناقصة: المؤسس��ة العام��ة للتدريب التقن��ي والمهني    
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/11ه�   
موعد فتح العطاءات: 1433/4/12ه�  

اس��تكمال إنشاء س��ور الكلية التقنية بمحايل 
عسير 

جهة المناقصة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني     
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/25ه�     
موعد فتح العطاءات: 1433/4/26ه�   

المرحلة الثانية من تنفيذ تقاطع طريق الملك 
عبدالعزيز مع طريق الملك فيصل ببريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / إدارة المش��تريات 
و المناقصات      

قيمة النسخة: 3500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/26ه�     

موعد فتح العطاءات: 1433/4/27ه�   

المرحل��ة الثاني��ة م��ن تنفيذ تقاط��ع الملك 
عبداهلل مع طريق عمر بن عبدالعزيز ببريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم      
قيمة النسخة: 3500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/27ه�     
موعد فتح العطاءات: 1433/4/28ه�   

تأمي��ن س��يارات لوح��دات المؤسس��ة لع��ام 
1433ه�  

جهة المناقصة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني     
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/05/08ه�      
موعد فتح العطاءات: 1433/05/09ه�    

توري��د وتركي��ب نظام ال��رش اآلل��ي إلطفاء 
الحري��ق بمرك��ز الملك خالد الحض��اري وحراج 

المقاصيص
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / إدارة المش��تريات 

و المناقصات       
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/05/01ه�      
موعد فتح العطاءات: 1433/05/02ه�    

درء أخط��ار الس��يول وتصري��ف مي��اه األمطار 
ببريده

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / إدارة المش��تريات 
و المناقصات       

قيمة النسخة: 7000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/05/01ه�      

موعد فتح العطاءات: 1433/05/02ه�     

تجارة أجهزة ومعدات إطفاء الحريق ومس��تلزماتها بما في ذلك طفايات الحريق   

Wafios AG االسم

Silberburgstr 5 72764 Reutlingen Tel. )Service( Nrالعنوان

7121-49 1460  الهاتف

7121-49 1460 الفاكس

e-mail board@wafios.de

http://www.wafios.deالموقع

تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية والمائية الصديقة للبيئة / محطات 
توليد ونقل الطاقة الكهربائي��ة, إنتاج محوالت تيار منظمة للترددات, 
تج��ارة اآلالت وأجه��زة توليد طاقة – بم��ا فيها أجه��زة توليد الطاقة 

  Solar Panels الشمسية

universitas االسم

ألمانيا الدولة

d - 84307 Eggenfelden, muhlweg 4 1/2 العنوان

8721120253 الهاتف

8721120253 الفاكس

e-mail universitas-int@web.de

تصنيع قوالب تشكيل المعادن من ايطاليا 

Mario fernando االسم

ايطاليا الدولة

 Mario Fernando S.r.l. - C.F. e Partita iva Via Maestro العنوان
Zanagnolo, 8/C - 25066 Lumezzane Gazzolo )Brescia

  0039030872444الهاتف

  0039030872064الفاكس

http://www.mariofernando.comالموقع

ماكين��ات ومواد ومع��دات المعالج��ة الحرارية /األلموني��وم والنحاس 
والفوالذ المقاوم للصدأ، والكربون الصلب والسليكون 

Hi Heat Furnace Industrial Co االسم

تايوان  - تايبيه العنوان

  86925588-2-886الهاتف

 86925588-2-886الفاكس

e-mailww.hiheat.com.tw 

http://sites.google.com/a/hiheat.com.tw/platform الموقع

إنتاج وتجارة األغذية المعلبة 

Conservas Diamante Sl االسم

اسبانيا - برشلونةالعنوان

0034966783266 الهاتف

 0034968389487الفاكس

e-mail angel@conservasdiamanet.com

منتجات األعشاب الطبيعية   

 مؤسسة عبد الخالق العزيري للتجارةاالسم

اليمن  - صنعاءالدولة

 009671501047الهاتف

e-mailabdo7aziri@yahoo.com 

معدات تشكيل منتجات معدنية  

 .Mario Fernando.s.rاالسم

 المانياالدولة

 إيطاليا  - روماالعنوان

  0039030872444الهاتف

 0039030872064الفاكس

e-mailsales1@mariofernando.com 

الزيتون من األردن - المتخصصة في إنتاج وتجارة الزيتون 

الشركة المتكاملة لمنتجات الزيتون االسم

األردن الدولة

ص.ب. 154 عمان 11118 األردن العنوان

0096264655071الهاتف

0096264655071الفاكس

e-mailSales@jordanstreasure.com info@ciliwood.com

مستحضرات التجميل من تونس  

 karesse cosmetiqueاالسم

الجمهورية العربية التونسية  - تونسالعنوان

 0021650369827الهاتف

 0021670850003الفاكس

e-mailKaresse.cos@gmail.com 

إنتاج وتسويق أجهزة تحليه مياه البحر بالطاقة الشمسية 

  Shenzhen heping wolong technology co.ltdاالسم

الصين  - بكينالعنوان

 008675526995679الهاتف

 008675526995691الفاكس

e-mailwolong@21ufo.cn 

األخشاب من البرازيل 

.Indústria de Compensados Sudati Ltdaاالسم

البرازيلالدولة

-Av. Presidente Getúlio Vargas, 1638, Lagoão 85555العنوان
000 - Palmas - PR 

 8400 - 3263 )046(الهاتف

e-mailsc@sudati.com.br 

http://www.sudati.com.brالموقع

صناعة وتصدير األقمشة  

 Denim Internationalاالسم

باكستان الدولة

Plot No. 48, Sector 28, Korangi Industrial Area, Karachi العنوان
 - 74900 Pakistan

5046045-21-92, 5041376, 5041339 الهاتف

5046044-21-92 الفاكس

e-maildi@denim-international.com 

 http://denim-international.comالموقع

المجوهرات واألحجار الكريمة  

 National Gem & Jewellery Authorityاالسم

 سريلنكاالدولة

No.25, Galle Face Terrace, Colombo 03العنوان

 2320758 ,2329295 ,2325364 ,8-2390645 11 94+الهاتف

 2320758 11 94+الفاكس

e-mailchngja@sltnet.lk 

http://www.srilankagemautho.com/st-contactusNewالموقع

م��واد غذائية ومش��روبات من تركيا / تجارة مواد غذائية اس��تهالكية , 
تعبئة وتغليف المواد الغذائية , منتجات غذائية صحية ونباتية

 MAKENDI INDUSTRIAL PRODUCTS LTDاالسم
Kadikoy, Istanbul - Turkiye العنوان
 009216340702928الهاتف
 2320758 11 94+الفاكس
e-mailinfo@makendi.com.tr 
 00902163277902الموقع

الفرص االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية - العدد الثاني والثالثون - ربيع الثاني 1433هـ الموافق مارس 2012 م

E



 Exhibitions and Trade Fairs Schedule  Mar. 2012 - المعارض المؤتمرات األسواق المحلية خالل شهر مارس 2012م
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

المعرض الدولي لتقنيات صناعة الزجاج
 TÜYAP FAIRS AND EXHIBITION

ORGANIZATION INC
اسطنبول - تركيا  1- 4 مارس 2012الزجاج والكريستال

Fair organizer 
tguzelaydin@tuyap.com.tr

http://www.istanbulwindowfair.com

واللح��وم المعرض الدولي لألغذية والضيافة والمش��روبات  الغذائي��ة   نيودلهي - الهند 1- 4 مارس 2012الم��واد 
Fair organizer 

http://www.indiatradefair.com

المعرض السعودي للسالمة والدفاع المدني

التكنولوجيا الحديثة الخاصة بتقنيات األمن السالمة 
ومكافحة الحريق من معدات وأجهزة وأنظمة عمل 
وبرامج الحماية الخاصة بالمنشآت، ونظم األمن 

والمعلومات، ومراقبة الطرق والسالمة.

شركة معارض الظهران الدولية للمعارضمركز معارض الظهران الدولية  4- 6 مارس 2012

المعرض السعودي للبناء واإلنشاء
مواد البناء, والسيراميك, والرخام, والحديد, والمواد 

الكهربائية، والتجهيزات الصحية، واأللمنيوم، 
والديكور، وغيرها

شركة معارض الظهران الدولية للمعارضالدمام 4- 6 مارس 2012

كولونيا ) كولون( - ألمانيا   4- 6 مارس 2012آالت صناعية والسلع الصناعية األساسيةالمعرض الدولي للمعدات الثقيلة
Fair organizer

http://www.koelnmesse.com

بمدينة كولونيا بالمانيا  5- 7 مارس 2012اآلالت والمعدات المستعملة لكل نوعالمعرض الدولي للتكنولوجيا المستعملة 2012
Hess GmbH

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

معرض الشرق األوسط لوسائل النقل التجاري
2012 Commercial Vehicles Middle East

مركز دبي التجاري العالمي 6- 8 مارس 2012التعبئة والشحن والمناولة والنقل
Fair organizer

alex@smg-online.com
http://www.commvehicles.com

معرض الصين الدولي لحماية البيئة
IE expo 2012

 7- 9 مارس 2012حماية البيئة
جمهورية الصين الشعبية

Shanghai New International 
Expo Centre

Fair organizer
ifatchina@mmi-shanghai.com
http://www.mmi-shanghai.com

2012صناعة العطور معرض العطور 2012 م��ارس   12  -10  
الشارقة- اإلمارات العربية 

المتحدة 

مركز اكسبو الشارقة - اإلمارات العربية المتحدة
info@expo-center.ae

http://www.expo-center.ae

المعرض الدولي لألثاث و الحرف اليدوية بدولة 
اندونيسيا

خشب الساج, األثاث, دليل المصنعين - تجارة خشب 
الس��اج, األث��اث, الموردي��ن وبائعي الجمل��ة, تجارة 

خشب.
2012 م��ارس   14  -11 ملحق التجاري االندونيسيجاكرتا - إندونيسيا  

معرض الشرق األوسط للسيارات المعدلة
 معرض لتعديل السيارات في منطقة الشرق األوسط،
 يع��رض أح��دث التصاميم واألفكار ف��ي مجال تعديل

السيارات
2012 م��ارس   17  -12  

العربي��ة اإلم��ارات   الش��ارقة- 
المتحدة

مركز اكسبو الشارقة - اإلمارات العربية المتحدة
info@expo-center.ae

http://www.expo-center.ae

معرض تجاري للمنتجات األثاث والهدايا والموضة - 
الفلبين

2012شركات منتجي األثاث والهدايا والموضة. م��ارس   17  -12  
الفلبين - مانيال - مركز اس ام 
اكس مجمع مال اوف اسيا في 

الفلبين 

Fair organizer
http://www.manilafame.com

المعرض الزراعي القطري)الثالث(

 أنظمة ال��ري والمضخات وأنظم��ة األنابيب وتقنيات
 إدارة ومعالج��ة المي��اه، وكل م��ا يخ��ص المبي��دات
 الحش��رية وماكينات الرش واألسمدة وطرق تخصيب
 التربة، عالوة على مس��تلزمات الحدائق وأزهار الزينة
 وتربي��ة النحل والعس��ل، وط��رق تصميم وتنس��يق
 الحدائ��ق، وعرض لمع��دات ول��وازم صيانة المالعب
 والمس��طحات الخض��راء، وأش��جار النخي��ل والفاكهة
 ومس��تلزماتها، والبذور واآلالت والمع��دات الزراعية،

وتقديم فكرة عن طرق إنتاج المحاصيل وحمايتها

2012 م��ارس   16  -13 وزارة البيئية القطريةمركز الدوحة للمعارض  

2012معرض و منتدى البحرين األول للتقنيات الخضراء م��ارس   15  -13 المنامة - البحرين  
الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية البيئية و الحياة الفطرية

bcci@bcci.bh
http://www.bcci.bh

2012المالحة البحرية و النقلالمعرض المالحة البحرية والنقل -  نيجيريا م��ارس   15  -13 أبوجا - نيجيريا 
اللجنة المعنية بتنظيم المعارض

info@nimarex.org.ng
http://www.nimarex.org.ng

2012ورشات عمل خاصة بالتمويل و الشركاتمنتدى صفاقس لالستثمار م��ارس   16  -13 Fair organizerمدين صفاقس - تونس 
http://www.forumsfax.com

المعرض العالمي للهدايا واألدوات المنزلية والديكور 
للمعارض والمؤتمرات . الفلبين14- 17 مارس 2012هدايا واألدوات المنزلية والديكور واألثاث المنزليواألثاث المنزلي واألزياء

Fair organizer
 manilafame@citem.com.ph
http://www.manilafame.com

معرض الكويت الدوليالكويت21- 31 مارس 2012أنواع الساعات الحديثة والساعات الثمينةمعرض الساعات

الدمام / مؤسسة جوانا لتنظيم 25- 29 مارس 2012معرض المتخصصة بمستلزمات الطفلمعرض مستلزمات األم والطفل
المعارض

Fair organizer
iman@dhahran-expo.com

http://www.joannaexhibitions.com

عمان - األردن26- 27 مارس 2012الطاقة البديلةالمؤتمر الدولي الثاني في الطاقة البديلة
المركز االستشاري التقني باألردن

Info@tc-center com
http://www.tc-center.com

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات والدراسات االقتصادية بالتعاون مع إدارة التسويق
العدد الثاني والثالثون - ربيع الثاني 1433هـ  الموافق مارس 2012 م

مركـز  مكتبـة 

المعــلومـات 

ـــات  ـــدراس وال

االقــتــصــاديــة

المناقصـــات 

ــدات  ــزاي ــم وال

الــحــكــومــيــة

الـــمـــعـــارض 

الـــمـــحـــلـــيـــة 

والــــدولــــيــــة

ــــــرص  ــــــف ال

ـــة  ـــاري ـــج ـــت ال

واالستثمارية

الــتــصــفــيــات 

والتخفيضات
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ربيع ثاني 1433هـ

تنفي��ذ تقاطع طريق المل��ك عبداهلل مع طري��ق النهضة 
)مرحلة ثانية( 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / إدارة المشتريات و المناقصات  
قيمة النسخة: 3500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/4/6ه� 
موعد فتح العطاءات: 1433/4/5ه� 

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة
2012/02/25مغرفة القصيم3 أيامدراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع

2012/04/21م غرفة القصيم5 أياماختراق االسواق
2012/05/26مغرفة القصيم5 أيامإداراة الموارد البشرية

2012/06/23مغرفة القصيم4 أيامتطوير العمل اإلداري بالمؤسسات

تجارة أجهزة ومعدات إطفاء الحريق ومستلزماتها بما في 
ذلك طفايات الحريق   

Silberburgstr 5 72764 Reutlingen Tel. )Service( Nrاالسم
7121-49 1460  العنوان
7121-49 1460 الهاتف
board@wafios.de الفاكس
e-mailhttp://www.wafios.de

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

مكتبـة مركـز المعــلومـات 
والدراسات االقتصادية

المناقصات والمزايدات 
الحكومية

الفرص التجارية
واالستثمارية

التصفيات والتخفيضات

الدورات 
التدريبية

تتمة ص2تتمة ص2تتمة ص2

لإعالناتكم ورعاياتكم 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

النوع  االيامالسلعالقوائم مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة الرقم
عطورات وهدايا1433/04/0637045ه� حتى1433/02/20ه�50 إلى30شركة الماجد7243

 مالبس1433/04/061350845ه� حتى1433/02/20ه�50 إلى30 مؤسسة زين الخطوط لالقمشة النسائية7244

مالبس 1433/05/05311745ه� حتى1433/03/19ه�75 إلى50 شركه دار سنبل للتجاره7245

واكسسوارات1433/05/06860145ه� حتى1433/03/20ه�70 إلى50 مؤسسة جمال لوال للتجارة لصاحبها معاذ منصور الزغيبي7246 مالبس 

 اكسسوارت نسائية1433/05/0548945ه� حتى1433/03/19ه�70 إلى30مؤسسة المنطق للتجارة لصاحبها عبداهلل حميدي السالمه7247

مالبس نسائية1433/05/0734845ه� حتى1433/03/21ه�75 إلى30فرع مؤسسة بانو للتجارة لصاحبها محمد ذيب الغريميل7248

مفروشات1433/04/2548830ه� حتى1433/03/26ه�60 إلى20 مفروشات بورصه للتجارة7249

مفروشات1433/06/11614845ه� حتى1433/04/24ه�50 إلى15شركة مجموعة القفاري للسجاد7250


