
توري��د و تنفي��ذ محوالت و خط��وط هوائي��ة للمطمر 
الصحي ببريدة 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 10 / 7 / 1434هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/7/11هـ 

مشروع استبدال أغشية البوليمر المجوفة بأغشية 
السراميك المسطحة لمحطة األولى بمدينة بريدة 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم 
قيمة النسخة: 2500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/3هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/7/4هـ 

استكمال شبكة تصريف مياه السيول بحي النهضة 
بمدينة بريدة 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار 
قيمة النسخة: 20000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/8هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/7/9هـ 

مشروع إحالل وتأمين معدات 
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/7هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/8/8هـ 

ش��بكة تصريف مياه الس��يول للجزء الجنوبي الشرقي 
ببريدة 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 20000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/2هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/7/3هـ 

تحسين و تجميل 
جهة المناقصة: بلدية الخبراء 

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/3هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/7/4هـ 

مشروع استبدال أغشية البوليمر المجوفة بأغشية 
الس��راميك المس��طحة لمحطة التنقية الس��ابعة 

بمدينة بريدة 
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم 

قيمة النسخة: 2500ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/3هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/7/4هـ 

الدراسات و األشراف بمحافظة الخبراء 
جهة المناقصة: بلدية الخبراء 

قيمة النسخة: 500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/3هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/7/4هـ 

جديد مكتبة مركز المعلومات

Saudi Commerce and Economic Review
ASHARIQIA CHAMBER دار النشر
2013مسنة النشر
Saudi Aviation Industries موضوع الكتاب

Saudi Arabia 2013
Oxford Business Group دار النشر
2013م سنة النشر
The Report Saudi Arabia 2013 موضوع الكتاب

الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي 
وكالة الوزارة لشئون االبحاث و التقنية الزراعية دار النشر
2013م سنة النشر
التقرير اإلحصائي السنوي موضوع الكتاب

المنافسة العادلة
مجلس حماية المنافسة بالمملكة العربية السعودية دار النشر
2012مسنة النشر
نظام المنافسة و الالئحة التنفيذية موضوع الكتاب

مالمــح االقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

منظمة الخليج لالستشارات الصناعية دار النشر
2013م سنة النشر
التطورات االقتصادية و االجتماعية موضوع الكتاب

 ARAB BANKING & FINANCE 2012-2013
 PREMEDIA internationalدار النشر
2012مسنة النشر
ARAB BANKING & FINANCE DIRECTORY موضوع الكتاب

التقرير السنوي مؤسسة النقد العربي السعودي )الثامن و األربعون ( 
مؤسسة النقد العربي السعودي دار النشر
2012مسنة النشر
أحدث التطورات االقتصادية موضوع الكتاب

 Import Statistic احصاءات الواردات
مصلحة اإلحصاءات العامة دار النشر
2012مسنة النشر
التجارة الخارجية موضوع الكتاب

 Labor Force Survey مسح القوى العاملة
مصلحة اإلحصاءات العامة دار النشر
2012مسنة النشر
نتائج مسح القوى العاملة موضوع الكتاب

برنامج الصادرات السعودية 
الصندوق السعودية للتنمية دار النشر
2012مسنة النشر
دليل تسهيالت تمويل الصادرات موضوع الكتاب

الرياض - مدينة المال و األعمال 
مركز المعلومات غرفة الرياض دار النشر
1433هـسنة النشر
نظم و اللوائح التجارية موضوع الكتاب

)تأمل غرفة تجارة منطقة القصيم( أن تعود عليكم نشرة الفرص التجارية بالنفع والفائدة ونود اإلشارة إلى أن الغرفة غير مسؤولة عن نتائج 
التعاقدات المترتبة على نشر هذه الفرص وننصح بالتأكد من السمعة التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد.

المناقصات والمزايدات الحكومية

المجموعة السابعة : 
1- انشاء مدرسة صغيرة بحي الموطأ الجنوبي 

 2- انشاء مدرسة صغيرة بحي البصيرية
 3- انشاء مدرسة صغيرة بحي الضاحى 

جهة المناقصة: تعليم القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/6/25هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/6/26هـ 

المجموعة الثامنة :
1- انشاء مدرسة صغيرة بحي النخيل 
 2- انشاء مدرسة صغيرة بحي الريان 

 3- انشاء مدرسة صغيرة بحي االسكان 
 4- انشاء مدرسة صغيرة بحي األخضر 

 جهة المناقصة: تعليم القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/5/26هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/5/27هـ 

الصيان��ة و النظاف��ة و التش��غيل الغي��ر الطب��ى 
لمستشفى االسياح العام والعيون الجواء العام 

جهة المناقصة: صحة القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/6/26هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/6/27هـ 

مشروع ربط األشياب بمحطة تنقية المياه الثالثة 
بالبدائع والخامسة بالمذنب 

جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء 
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/6/26هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/6/27هـ 

عب��ارة الدائري الداخلي مع توس��عة بحيرة الخليج 
ببريدة 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/2هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/7/3هـ 

تأمين سيارات للمديرية 
جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء 

قيمة النسخة: مجانًا
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/2هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/7/3هـ 

مش��روع توري��د وتركيب مول��دات متنقل��ة آلبار 
محطتي التنقية األولى والسابعة ببريدة 

جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء 
قيمة النسخة: مجانًا 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/2هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/7/3هـ 

  Geomash-Center Co

الشركة المصرية للزجاج الحديث االسم

Moscow, Russian Federation الدولة

Geomash-Center Co. 121351Moscow, Russian العنوان
 Federation

e-mail member@ru4arab.ru

http://www.geomash.ruالموقع

لــبــنـان - مربيات - شوكوالتة 

مؤسسة بسام الغراوي لصناعة و تجارة السكاكر االسم

لبنان  - كفرشيما  العنوان

 009611313186هاتف

 009615433030فاكس

e-mail info@ghrawi.com

لــبــنــان - ورق سندويش 

الشركة الصناعية للتغليف االسم

لبنان - جبل لبنان الفنارالدولة

e-mail admin@sic-lb.com

باكـــستان - أرز بسمتي - ابيض 

zamzama traders االسم

Pakistan - Ghallah Mandi, Okaraالعنوان

 00923219218222الهاتف

 009232192025280الفاكس

e-mailinfo@zamzamatraders.com 

http://en.zamzamatraders.comالموقع

لــندن - تـجارة الفحم و األسمنت 

Al AQABAH االسم

بريطانيا - لندنالعنوان

 442082300093الهاتف

http://www.al-aqabah.comالموقع

e-mailashtaq.arain@al-aqabah.com 

صـــربــيــا - تجارة شكوالتة بكافة انواعها

ART-IVAL االسم

صربيا  - Zemun Autoput 20 11080العنوان

 00381113196294الهاتف

 00381112608300الفاكس

e-mailArt-ival@eunet.rs 

http://www.artival.co.rsالموقع

صربيا - فاكهة طازجة - عسل طبيعي ومنتجات الحمية الغذائية  

 INTEKOM-FRUITSاالسم

صربيا  - Spanskih boraca 10/8 11070 Novi Beograd, SRB  العنوان

00381113111510 الهاتف

00381112137724الفاكس

e-mailkhodeir.kk@gmail.com

luc.pearl@intekom.rs الموقع

الفرص التجارية االستثمارية

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة التسويق - العدد الرابع واألربعون - مايو 2013 م

المناقصات الحكومية

المناقصات الحكومية 

بــولــنــدا - تجارة لحوم البقر البولندية طازجة ومجمدة 

 Mokobody Sp.z.o.oاالسم

Poland  الدولة

,ul. Zielona 4 08-124 Mokobody woj. mazowieckie العنوان
 Poland

 48256411549الهاتف

 48256418217الفاكس

e-mail Damiank1803@gmail.com

شاي األعشاب و الفواكه - شاي خشن - شاي اخضر من سيرالنكا 

Mlesna )Ceylon( Ltd االسم

سيرالنكا - Colombo 7العنوان

0094113696348 الهاتف

94113697358 الفاكس

http://www.mlesnateas.comالموقع

منتجات زراعية و مزارع جمهورية التشيك  

SEED SERVICE   s.r.o االسم

جمهورية التشيك الدولة

 Vysoké Mýto Rokycanova 114/IV 01 566العنوان

404654220403 الهاتف

4204654220420 الفاكس

e-mail seedservice@seedservice.cz

http://www.seedservice.cz الموقع

لرجال االعمال السعوديين, تأسيس مشاريع زراعية مشتركة في 
بيالروسيا )خصخصة مجمعات في منطقة منسيك(

Minsk Government االسم

بيالروسيا الدولة

 Belarus -Minskالعنوان

00375173270307 الهاتف

00375173272415 الفاكس

e-mail Ves_minsk@tut.by

زيت الزيتون من ليبيا 

شركة بحر السماح االسم

ليبيا الدولة

 شارع جمال عبدالناصرالعنوان

00218237628111 الهاتف

00218237624510 الفاكس

e-mail brr.assamah@gmail.com

تجارة ألمنيوم , صناعة أبواب ونوافذ ألمنيوم 

ALCO Groupاالسم

اليونان الدولة

اثينياالعنوان

00302105595223 الهاتف

00302105595432 الفاكس

e-mailhttp://www.alco.gr

درء أخطار السيول 
جهة المناقصة: بلدية الخبراء 

قيمة النسخة: 4000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/3هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/7/4هـ 

انشاء خلية هندسية بالمطمر الصحي ببريده 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 

قيمة النسخة: 5000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/11هـ 

موعد فتح العطاءات: 1434/7/12هـ 

التعامالت و الخدم��ات االلكترونية بمركز الخدمة 
الشاملة باألمانة 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/15هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/7/16هـ 

سفلته و ارصفه و انارة بمحافظة الخبراء 
جهة المناقصة: بلدية الخبراء 

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/3هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/7/4هـ  

صيانه محطات الضخ بمدينة بريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم / اإلدارة العامة لالستثمار  

قيمة النسخة: 6000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/4هـ   

موعد فتح العطاءات: 1434/7/5هـ   

انش��اء مبنى للمكتب اإلش��رافي بالفوارة بمنطقة 
القصيم 

جهة المناقصة: وزارة الصحة  
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/11هـ   
موعد فتح العطاءات: 1434/7/12هـ   

تطوير قرية الطرفية السياحية 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  

قيمة النسخة: 4000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/15هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/7/16هـ  

صيانة و نظافة المقابر و مغاسل الموتى ببريدة 
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  

قيمة النسخة: 2000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/15هـ  

موعد فتح العطاءات: 1434/7/16هـ  

مش��روع تنفيذ خزان��ات عالي��ة بمراك��ز متفرقة 
منطقة القصيم 

جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء   
قيمة النسخة: مجانًا  

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/8/1هـ   
موعد فتح العطاءات: 1434/8/2هـ  



نشرة تصدر عن إدارة 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

44
مايو 2013 م

تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

3 أيامدورة استراتيجيات اإلدارة الحديثة وفق منهجيه كا يزن اليابانية
غرفة 

القصيم

18 - 05 - 2013م

دورة األســاليب العلمية الحديثة في ترقية الموظفين وقياس األداء 
25 - 05 - 2013م3 أيامالوظيفي

التصفيات والتخفيضات

الدورات 
التدريبية

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 المعلومات بغرفة القصيم

 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

المعرض والمؤتمر الصحي السعودي
Saudi Health 2013 

القطاعات الصحية، بما في ذلك الطبية، طب 
األسنان، طب وجراحة العيون والمختبرات 

مكان اقامة المعرض: بمركز معارض الرياض 
الرياض 12 - 14 مايو 2013

شركه معارض الرياض المحدودة
info@recexpo.com

http://www.medexposaudi.com

 The 3rd Saudi International Petrochemical
Exhibition and Forum

معرض و منتدى بتروكيم السعودية 2013

أنظمة الهندسة الكيماوية, مصادر الطاقة 
واالستشارات, معدات األمن والسالمة, معدات 
التبادل الحراري, وأنظمة الصيانة والتشغيل 

وهندسة التصنيع، إضافة إلى المضخات والصمامات 
ومكائن معالجة التجهيز. 

أرض معارض الظهران المنطقة 12 - 14 مايو 2013
الشرقية 

شركة معارض الظهران الدولية للمعارض
info@diec.com.sa

http://www.petrochem-arabia.com

 The International Food معرض الغذاء الدولي
Exhibition )IFEX( Philippines 201316 - 19 مايو 2013األغذية

 Center for International
 Trade Expositions and

 Missions

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

معرض الغذاء الدولي
 The International Food Exhibition )IFEX( 

Philippines 2013
16 - 19 مايو 2013األغذية

الفلبين 
 Center for International
 Trade Expositions and

Missions

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

المؤتمر 19 للحكومة و الخدمات االلكترونية 
في دول مجلس التعاون الخليجي

بالتزامن مع المؤتمر للمؤسسات واألجهزة 
والهيئات الحكومية في تقديم تجاربها الناجحة 

باإلضافة الى الشركات التكنولوجية حلولها 
التكنولوجية وتقديم الخدمات واألدوات والبرامج 

والحلول التطبيقية في مجال إدارة مشاريع الحكومة 
والتعامالت اإللكترونية. 

18 - 22 مايو 2013
االمارات العربية المتحدة 

فندق ريتز كارلتون مركز دبى 
المالي العالمي

 datamatix
info@datamatrixgroup.com
http://www.meawards.com

معرض صناعات الحديد و الصناعات المعدنية
Metal & Steel Saudi Arabia 2013 

كافة منتجات الحديد والصلب - المواســير واالنابيب 
الرياض 18 - 21 مايو 2013المعدنية وما يلزمها من صناعات مغذية.

مركز الرياض الدولي للمعارض

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 
ad@perfectevents-ksa.com

http://www.metalsteelsaudsia.com

جائزة الشرق األوسط 18 للتميز
الجائزة لتحقيق أهداف عديدة في مجال الحكومات 

اإللكترونية، وتقدير األداء المتميز في تقديم 
الخدمات الحكومية اإللكترونية 

دبى 18 - 22 مايو 2013
 Fair organizer

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

مؤتمر االستثمار في األمن الغذائي العربي ما هي 
متطلبات تعزيز دور القطاع الخاص

سيتضمن برنامج عمل المؤتمر عدة كمحاور 
أهمها: - مستجدات أزمة الغذاء العالمية وتأثيرها 

على البالد العربية. - مبادرة السودان لتحويل 
األمن الغذائي العربي إلى واقع ملموس. - تذليل 
المعوقات التي تواجه االستثمار الخاص في األمن 
الغذائي العربي. - المبادرات العربية المطروحة 
في مجال األمن الغذائي العربي. - آفاق التطوير 
والتحديث واإلصالح في القطاع الزراعي العربي 

مدينة الخرطوم ، جمهورية 20 - 21 مايو 2013
السودان 

 Fair organizer
مالحظات: تنظيم من االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 

للبالد العربية 
http://www.sudabiz.org

معرض إندكس

المنتجات واالبتكارات في مجال التصميم الداخلي 
والديكورات، الهدايا والديكور الداخلي 

مكان اقامة المعرض: مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض 

االمارات العربية المتحدة 20 - 23 مايو 2013
مركز دبي التجاري العالمي 

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

فندق راديسون -دولة الكويت 22 - 23 مايو 2013إدارة الجودةمنتدى الكويت الثالث للجودة
Pro Media International
talal@promediakw.com

http://www.kuwaitquality.com

قائمة المعارض التجارية التي ستقام على ارض معارض 
ليبيا - طرابلس1 يناير - 7 ديسمبر 2013معارض تجاريةطرابلس الدولي للعام 2013 في ليبيا

هيئة العامة للمعارض في ليبيا
info@libyafairs.com

http://www.libyafairs.com

قائمة المعارض لعام 2013 التي ستعقد بالجمهورية 
2013معارض تجاريةالقيرغيزية 31 ديســمبر  Fair organizer الجمهورية القيرغيزية28فبراير 

بواسطة سفارة الجمهورية القيرغيزية في المملكة العربية السعودية

المعرض السعودي لألثاث والتصميم الداخلي والديكور
لألثاث والديكور والمعدات المنزلية ... أغطية 

الجدران واألرضيات والخامات المهنية المرتبطة 
بالديكور والتصميم الداخلي للمنازل

مركز الظهران الدولي للمعارض4 مارس 10 مايو 2013
شركة معارض الظهران الدولية للمعارض

www.diec.com.sa/index.php
http://www.diec.com.sa/index.php

الدورة الـ 113 للمعرض الصيني لسلع الواردات 
والصادرات) كانـتــون (

 China Import and Export Fair (Canton Fair
(Canton Fair2013

الكترونيات وأجهزة كهربائية منزلية، أدوات معدنية 
15 ابريل 10 مايو 2013خامسة ، ماكينات، مركبات وقطع غيار ، مواد بناء.

قاعة المعرض الصيني للواردات 
والصادرات 

جمهورية الصين الشعبية 
CHINA

China Council for the Promotion of International Trade
مالحظات: يعتبر معرض قوانغ تشو بتجارة اإلستراد والتصدير رئيسيا ، 
وأساليب التجارة األشكال المتعددة ، ماعدا الصفقة التقاليدية بالعينات 

، و تقام بالصفقة على شكبة اإلنترنت ، ويجرى األساليب المتعددة 
لتعاون التكنولوجيا اإلقتصادى و التبادل وغيرها من الفحص التجارى 
، والتأمين ، و النقل ، واإلعالنات التجارية ، و اإلستشارات وغيرها من 

األنشطة التجارية . يجمع المشتركون من أنحاء العالم فى قوانغ تشو ، 
يتبادلون األحوال التجارية ،لزيادة الصداقة بينهم .

http://www.cantonfair.org.cn

فندق راديسون بلو - الكويت6 - 7 مايو 2013أمن المعلوماتمؤتمر الكويت الخامس ألمن المعلومات
Pro Media International 
adel@promediakw.com

http://www.kuwaitinfosecurity.com

المؤتمر الدولي السادس في األغذية المعدلة جينيا
 في المملكة األردنية الهاشمية 

التكنولوجيا الحيوية الزراعية: هناك ما هو أكثر من 
المحاصيل المعدلة جينيًا، الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص والمستقبلية في الغذاء والبيئة
Fair organizerعمان - األردن6 - 7 مايو 2013

info@tc-center.com

بناء وتجهيزات المطارات قطاع تشييد المطارات معرض بناء وتجهيزات المطارات
6 - 8 مايو 2013وعملياتها وتقنياتها وخدماتها في العالم

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض قاعة الشيخ مكتوم، 

وقاعة الشيخ راشد 

مركز دبي التجاري العالمي 
info@dwtc.com

http://www.dwtc.com

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة

ساعات رجالية ونسائية1845 / 07 / 1434 هـ حتى03 / 05 / 1434 هـ60إلى40مؤسسة الركن السويسري للساعات

تحف وديكورات منزلية1045 / 07 / 1434هـ حتى25 / 05 / 1434 هـ50إلى40شركة عالم الروائع المحدودة

أقمشة وستائر للمفروشات1645 / 07 / 1434 هـ حتى01 / 06 / 1434 هـ80إلى25شركة ابناء محمد عبيد القثمي

Saudi Arabia 2013
Oxford Business Group دار النشر
2013م سنة النشر
The Report Saudi Arabia 2013 موضوع الكتاب

الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي 
وكالة الوزارة لشئون االبحاث و التقنية الزراعية دار النشر
2013م سنة النشر
التقرير اإلحصائي السنوي موضوع الكتاب

عبارة الدائري الداخلي مع توسعة بحيرة الخليج 
ببريدة 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/2هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/7/3هـ 

تأمين سيارات للمديرية 
جهة المناقصة: وزارة المياه والكهرباء 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/7/2هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/7/3هـ 

صـــربــيــا - تجارة شكوالتة بكافة انواعها

ART-IVAL االسم

صربيا  - Zemun Autoput 20 11080العنوان

 00381113196294الهاتف

 00381112608300الفاكس

e-mailArt-ival@eunet.rs 

http://www.artival.co.rsالموقع

المناقصات والمزايداتالفرص التجاريةجديد مكتبة المعلومات


