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القصيم
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14 - 04 - 2014م3 أيامدورة المقال الصحفي 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

تطوير وحدة عمليات القلب لألطفال بمستشفى الوالدة ببريدة 
جهة المناقصة: صحة القصيم  

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/8هـ   

موعد فتح العطاءات: 1435/5/8هـ   

تمديد منافسة تنفيذ و تأهيل سفلة الطرق الرئيسية 
جنوب شرف مدينة بريدة   

 جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم
 قيمة النسخة: 20000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/9هـ   
موعد فتح العطاءات: 1435/5/10هـ   

اسبانيا - إنتاج عسل النحل  

Apihurdes, S. Coop االسم

اسبانيا الدولة

Ctra. de Salamanca, 12 E10630 العنوان
 Pinofranqueado Cáceres - España

 0034927674300هاتف

 0034927678012فاكس

المناقصات والمزايداتالفرص التجاريةجديد مكتبة المعلومات
Taiwan Trade Shows

Organized by the Bureau of Foreign دار النشر
 Trade (BOFT), Ministry of Economic

 .Affairs of the Republic of China
2014مسنة النشر
برنامج دليل أهم المعارض الدولية موضوع الكتاب

المرصد الحضري لحاضرة بريدة
أمانة منطقة القصيم دار النشر
1434هـ سنة النشر
التقرير الشامل لمؤشرات الرصد الحضري موضوع الكتاب

ت�شليم النموذج بعد التعبئة مرفقًا �شورة الهوية الوطنية و�شورة من الرتاخي�س النظامية 
ونب��ذة عن الإجن��ازات اأو التط��ور للمن�شاأة مبقر الغرف��ة التجارية ال�شناعي��ة بالق�شيم 
اإدارة املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة لال�شتف�شار الت�شال ت: 0163814000 )287-288(

�شروط التقدمي :
11 اأن1يكون1�سعودي1اجلن�سية..
21 اأن1ال1يقل1عمره1عن181�سنه،1وال1يزيد1عن1401�سنة..
31 اأن1يكون1قد1م�سى1عاٌم1واحد1على1االأقل1على1تاأ�سي�س1امل�سروع1من1تاريخ1التقدمي..
41 توفر1جميع1امل�ستندات1واالإجراءات1احلكومية1)الرتاخي�س1النظامية1(،1واأن1تكون1�سارية1املفعول..
51 اأن1يكون1موقع1امل�سروع1داخل1منطقة1الق�سيم،1واأن1ال1يكون1ممن1�سبق1لهم1احل�سول1على1جائزة1مماثلة..
61 ان1ال1يكون1موظفا1يف1القطاع1احلكومي..
71 اأن1ميار�س1املتقدم1العمل1بنف�سه..

اأخي1ال�ساب1اأختي1ال�سابة1توج1كفاحك1بالرت�سح1

فنحن1نفخر1بع�ساميتك
جلائزة ال�شاب الع�شامي

بداية التقدمي والرت�شح للجائزة 
يوم الثالثاء 10/ 5 / 1435ه�  
وتاريخ انتهاء التقدمي والرت�شيح 

نهاية دوام يوم اخلمي�س  10/ 6 /1435ه�

للح�شول على منوذج التقدمي 
من خالل املوقع الإلكرتوين للجائزة 

www.essami.org
اأو باحل�شور ملقر الغرفة التجارية ال�شناعية بربيدة

فروع اجل���ائزة :
الفرع الث���اين: التقني الف��رع الأول: الزراعي  

الف��رع الرابع: احل���ريف الفرع الث�ال�ث: التجاري 
الفرع ال�شاد�س: ال�شناعي الفرع اخلام�س: اخلدمي 

الفرع ال�شابع: الإعالمي  

المشاركة 
متاحة 

للجنسين



المناقصات والمزايدات الحكومية

تطوير وحدة عمليات القلب لألطفال بمستشفى 
الوالدة ببريدة 

جهة المناقصة: صحة القصيم  
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/8هـ   
موعد فتح العطاءات: 1435/5/8هـ   

تمديد منافس��ة تنفي��ذ و تأهيل س��فلة الطرق 
الرئيسية جنوب شرف مدينة بريدة   

 جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم
 قيمة النسخة: 20000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/9هـ   
موعد فتح العطاءات: 1435/5/10هـ   

تمديد منافس��ة تنفي��ذ و تأهيل س��فلة الطرق 
الرئيسية شمال غرب مدينة بريدة 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   
قيمة النسخة: 20000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/9هـ   
موعد فتح العطاءات: 1434/5/10هـ  

تسمية الشوارع وترقيم االمالك بمدينة بريدة  
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   

قيمة النسخة: 20000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/18هـ   

موعد فتح العطاءات: 1435/5/19هـ    

تنفيذ اس��تكمال طريق الملك عب��داهلل بمدينة 
بريده     

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم    
قيمة النسخة: 20000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/17هـ   
موعد فتح العطاءات: 1435/5/18هـ   

تأمين مضخات لحدائق ومنتزهات مدينة بريده   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   

قيمة النسخة: 1000 ريال 
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/18هـ    

موعد فتح العطاءات: 1435/5/19هـ   

تأمين مواد سباكة لحدائق ومنتزهات مدينة بريده  
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  

قيمة النسخة: 8000 ريال  
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/17هـ   

موعد فتح العطاءات: 1435/5/18هـ  
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المناقصات الحكومية

تأمين مضخات لحدائق ومنتزهات مدينة بريده   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/17هـ   

موعد فتح العطاءات: 1435/5/18هـ   

تأمين وغرس نخيل بلدي مع تجهيز المواقع في 
مواقع متفرقة بمدينة بريده  

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/17هـ   
موعد فتح العطاءات: 1435/5/18هـ   

تفريغ بحيرات سيول شرق مدينة بريدة  
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم   

قيمة النسخة: 10000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/18هـ   

موعد فتح العطاءات: 1435/5/19هـ   

تأجيل موعد مش��روع إنشاء ش��بكات مياه شرب 
بمنطقة القصيم - المرحلة التاسعة  

جهة المناقصة: المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم   
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/30هـ     

موعد فتح العطاءات: 1435/6/1هـ     

تأجي��ل موعد منافس��ة نقل المياه لخزان��ات التوزيع 
بالدرع العربي شمال القصيم بواسطة الناقالت رقم - ٢  

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم  
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/30هـ   

موعد فتح العطاءات: 1435/6/1هـ   

تأجيل موعد مش��روع تنفي��ذ خزانات عالي��ة بمراكز 
متفرقة بمنطقة القصيم – مرحلة رابعة 

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم   
قيمة النسخة: مجانًا

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/4/6هـ  
موعد فتح العطاءات: 1435/4/9هـ  

تركي��ب كاميرات مراقبة ) أمن وس��المة ( ألمانة 
منطقة القصيم ومباني اإلدارات التابعة لها  

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  
قيمة النسخة: 2500ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/30هـ   
موعد فتح العطاءات: 1435/6/1هـ   

تأجيل موعد مشروع تنفيذ خزانات عالية بمراكز 
متفرقة بمنطقة القصيم – مرحلة خامسة 

جهة المناقصة: المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم   
قيمة النسخة: مجانًا 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/5/30هـ   
موعد فتح العطاءات: 1435/6/1هـ  

 
مش��روع إزالة وإعادة بناء الجزء الشمالي الغربي 

من سور مستشفى الشفاء بعنيزة 
جهة المناقصة: صحة القصيم  

قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/1هـ   

موعد فتح العطاءات: 1435/6/2هـ   

تقدي��م خدم��ات التغذية المطهية لمستش��فى 
البكيرية العام والمذنب العام 

جهة المناقصة: صحة القصيم   
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1 /1435/6هـ   
موعد فتح العطاءات: 1 /1435/6هـ  

األعمال التكميلية لمركز طب األس��نان اإلقليمي 
بالقصيم 

جهة المناقصة: صحة القصيم   
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/3هـ   
موعد فتح العطاءات: 1435/6/3هـ   

درء أخطار السيول )معدات وقالبات(  
جهة المناقصة: بلدية المذنب   

قيمة النسخة: 3000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/20هـ    

موعد فتح العطاءات: 1435/6/21هـ    

درء أخطار السيول   
جهة المناقصة: بلدية المذنب    

قيمة النسخة: 10000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1435/6/20هـ     

موعد فتح العطاءات: 1435/6/21هـ
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ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم

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

معرض الرياض الدولي للكتاب 2014

معــرض الرياض الدولــي للكتاب الذي تنظمــه وزارة الثقافة واإلعالم 
أحــد أكبــر المهرجانــات الثقافيــة. فهنالــك أكثــر مــن مليــون زائر 
يــزورون هذا المعــرض ســنويًا جميعهــم مهتمون بشــراء كم كبير 
مــن الكتب والمشــاركة فــي الندوات التي يشــارك فيهــا العديد من 
كبــار المثقفيــن. معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب 2014م جناحًا 
خاصــا للمؤلفيــن الســعوديين األفــراد الراغبيــن بعرض وتســويق 
إنتاجهــم، والذين ال توجد لديهم دور نشــر تتبنــى مؤلفاتهم، حيث 
تتولــى ادارة المعــرض عرضهــا وتســويقها مــن خالل عمليــة البيع 
وتحصيــل المبالغ بعــد أن يحدد كل عارض الســعر المناســب للبيع. 

4 - 14 مارس  2014
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

و المعارض 

 INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
riyadhbookfair@moci.gov.sa

  http://www.riyadhbookfair.org.sa

المعرض السعودي للقطاعات اإلنشائية 

للبناء واألعمال اإلنشــائية “الخمســة الكبار”، وألكثر من ثالثين عامًا، 
المنتجات األوســع نطاقًا واألكثر شــمولية للبناء والتشييد. فالمعرض 
يعتبر البوابة إلى أسواق البناء و توفر للعارضين والزوار على حد سواء، 

فرصة العمل الجاد مع أقرانهم 

8 - 11 مارس  2014
مركز جدة للمنتديات والفعاليات 

, جدة ، المملكة العربية 
السعودية  

 Fair organizer
info@thebig5saudi.com

http://www.thebig5saudi.com

منتدى فرص األعمال السعودي األمريكي الرابع 

تســتعرض من خالله مســيرة العالقــات التجارية واالســتثمارية بين 
البلديــن وســبل تطويرها وتعزيزهــا وتعرض فيه فرص اســتثمارية 
ضخمــة، وذلك بمشــاركة واســعة من المســئولين ورجــال األعمال 
السعوديين وأصحاب الشركات األمريكية وكبار المسئولين األمريكيين.

9 مارس  2014
جامعة أم القرى , مكة المكرمة , 

المملكة العربية السعودية 
مجلس الغرف السعودية 

لقاء دوري لسيدات األعمال المتزامن مع اليوم 
العالمي للمرأة 

يسعى اللقاء لتفعيل دور المرأة االستثماري وزيادة مساهمتها في 
التنمية االقتصادية الوطنية. كانت قيادية ، سيدة أعمال، أسر منتجة 
وتبادل األفكار والخبرات التي تنمي وتطور عمل المرأة في األنشطة 

االقتصادية المختلفة من خالل دمج السيدات بعضهن البعض 
لمناقشة المشاريع واألفكار واالستفادة من التجارب. 

10 مارس  2014
مجلس الغرف السعودية 
قاعه الشيخ سعد المعجل 

مجلس الغرف السعودية
salslimy@csc.org.sa

المنتدى االقتصادي العربي - الهنغاري - 2014 
توجهات المملكة حيال قضايا التعاون االقتصادي العربي والعالقات 

االقتصادية مع هنغاريا
مجلس األعمال السعودي األمريكي فندق اإلنتركونتننتال الرياض 23 - 25 مارس  2014

ملتقى السفر واالستثمار السياحي السعودي

يتناول الملتقى شــؤون السفر والسياحة واالستثمار في المملكة ذلك 
من خالل مؤتمر ومعرض متزامن لعرض فرص االســتثمار والمنتجات 
والخدمــات الســياحية، حيــث يســلط المؤتمر الضوء علــى مجموعة 
الفرص االســتثمارية واإلمكانات المتاحة في ســوق السفر واالستثمار 

السياحي السعودي 

30 مارس 3 إبريل  2014
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض صالة 1,2,3,4 وقاعة 

المؤتمرات

الهيئة العامة للسياحة واآلثار 
http://sttim.com.sa

AIM2014 ملتقى االستثمار السنوي
تعزيز العالقات التجارية وتجديد االلتزامات التجارية المتبادلة، 

وتوطيد االستثمارات االستراتيجية العالمية من قبل المستثمرين 
نحو اقتصادات عالية النمو 

8 - 10 إبريل  2014
مركز دبي الدولي للمؤتمرات 

والمعارض 

 Fair organizer
  walid.farghal@aimcongress.com

 http://www.aimcongress.com

معرض المياه و الطاقة و التكنولوجيا و البيئة
 ( ويتكس 2014 )

العالمــي 14 - 15 إبريل  2014  التجــاري  دبــي  مركــز 
مركز دبي التجاري العالمي   

 hanan.nasser89@yahoo.com

معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل 
 Bahrain Exhibition for Training and

Education Pre Employment

تهدف القمة إلى جلب القادة المحليين و العالميين في مجاالت 
الموارد البشرية لمناقشة وإلقاء الضوء حول القضايا الحاسمة 
والفرص الجديدة على استراتيجيات الموارد البشرية في السوق

24 - 25 إبريل  2014
الرياض

 المملكة العربية السعودية 
 Fair organizer

hanan.nasser89@yahoo.com

معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل 
 Bahrain Exhibition for Training and

Education Pre Employment

قطاع الطيران والصناعة واالتصاالت والهندسة والرعاية الطبية 
والصحية والتسويق واإلدارة والعلوم المالية والمصرفية واإلدارة 

والعالقات العامة واللوجستيات. 
مركز البحرين الدولي للمعارض 23 - 24 إبريل  2014

 Fair organizer
 habib@medpoint-design.com

  
المعرض الدولي لألثاث والديكور أحدث الموديالت والتصميمات 

لألثاث، اإلضاءة، المطابخ والحمامات، السجاد، تحف المنزل، منتجات 
الحديقة وشركات الديكور 

23 - 24 إبريل  2014
مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 

أبوظبي 
 Fair organizer

http://www.chichomeexhibition.com

المؤتمر العالمي الثاني لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في خدمة ذوي اإلعاقات وصعوبات 

التعلم 

تطبيقات وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف االطالع 
على آخر ما توصلت إليه أحدث التقنيات في خدمة ذوي اإلعاقات 

وصعوبات التعلم 
26 - 28 إبريل  2014

الكويت (المقر الدائم للمنظمات 
العربية)

 Fair organizer
 conference@redsoft.org

http://www.redsoft.org/icdd2012/venue.html

المعرض الدولي السابع والعشرين أللبسة األطفال 
 ISTANBUL KIDS والرضع الجاهزة واكسسواراتها

 FASHION

كل ما يلزم األطفال والرضع من مالبس جاهزة، مالبس داخلية 
وغيرها من مستلزمات األطفال والرضع من اكسسوارات 

5 - 8 يونيو  2014

اسطنبول على مركز معارض اسطنبول
 EMEKLİ SUBAY EVLERİ 
 1.BLOK KAT:2 D:6 80280
 ESENTEPE - İSTANBUL

 UBM | ICC FUAR ORGANİZASYON TİCARET
  A.Ş

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

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية



(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.

اسبانيا - إنتاج عسل النحل  

Apihurdes, S. Coop االسم

اسبانيا الدولة

Ctra. de Salamanca, 12 E10630 Pinofranqueado العنوان
 Cáceres - España

 0034927674300هاتف

 0034927678012فاكس

اسبانيا- رخام وأحجار طبيعية 

Ctra االسم

اسبانياالدولة

Ctra. Pinoso - Fortuna s/n 03658 El Rodriguillo العنوان
-Pinoso (Alicante)p.o.box: 239Spain

 0034965478588هاتف

 0034965478432فاكس

e-mail info@lymjar.com

ايطاليا- قهوة إيطالية محمصة 

TMK S.r.l االسم

إيطالياالدولة

Via dell’Industria 13 - 36030 Sarcedo - Vicenza - Italyالعنوان

e-mailhttp://www.italycoffeecapsules.com

info@italycoffeecapsules.com الموقع

بلجيكا- مالبس داخلية 

Cette - Artemis االسم

بلجيكاالدولة

   B-9320 Erembodegem (Aalst) Belgium 14العنوان

  003253859530الهاتف

 003255859132الفاكس

e-mailinfo@cette.com 

بلجيكا- األسالك المعدنية  

GER S.A االسم

بلجيكاالدولة

 GER S.A.|52A, rue Gomelevay|B-4870 Nessonvaux العنوان
- Belgium

 00322268732الهاتف

 00323287260201الفاكس

e-mailger@ger.be 

اليونان- عجالت وبكرات للعربات الصناعية 

RODA S.A. INSTITUTIONAL CASTORS االسم
 MANUFACTURING COMPANY

اليونانالدولة

 Monastiriou str.GR - 546 27 Thessaloniki ,137 العنوان

 540527 - 00302310517058الهاتف

  00302310518223الفاكس

e-mailinfo@sind.roda.gr 

فرنسا- مضخات غاطسة   

 SCOFLEX MARINEاالسم

فرنساالدولة

   - BIS RUE DE VILLENEUVE 94372 SUCY EN BRIE 20   العنوان

0033149825533 الهاتف

0033149825626 الفاكس

e-mail info@scoflex-marine.com

http://www.scoflex-marine.comالموقع

فرنسا- زجاجات ومرطبات زجاجية 

 M.C.M. EMBALLAGESاالسم

فرنسا الدولة

rue Forlen 67118 Geispolsheim Gare 12 العنوان

 0033388551775الهاتف

 0033388402126الفاكس

e-mail contact@mcm-europe.fr

ايطاليا- تجهيزات معالجة النفايات  

SBM - IRFI االسم

ايطالياالعنوان
 (Via Predalva, 14 25050 Pian Camuno (BS

0039364590810 الهاتف

0039364590822 الفاكس

info@sbm-irfi.com الموقع

Fruit Flavoured Instant Powder Teas - تركيا- شاي الفواكه

Ali Baba Gida Company االسم

نركياالدولة

 ALİ BABA GIDA TİC. LTD. ŞTİ. Merkez Mah. Bağlarالعنوان
Cad. No: 53/A Gaziosmanpaşa İstanbul 

00902125783326  الهاتف

00902125783316  الفاكس

e-mail ufukcan977@gmail.com

اليونان- مواد عوازل الصوت جدارية وارضيات.

Minsk Government االسم

اليونان الدولة

 ,LEOFOROS KONSTANTINOU KARAMANLI 231العنوان
ACHARNES, 13677, ΑTTICA 

302102406037 + الهاتف

302102460620 + الفاكس

e-mail info@avip.gr avip-ltd@ath.forthnet.gr

فرنسا- أجهزة قياس عالية الدقة  

HBM FRANCE االسم

فرنسا الدولة

 • Rue Du Champoreux 91540 Mennecy BP 76 46العنوان
F-91542 Mennecy Cedex 

 003369906380العنوان

 0033169906370العنوان

e-mail info@fr.hbm.com

http://www.kaffe.gr الموقع

روسيا- صياغة ذهب   

ZLATANI JEWELLERY االسم

روسيا الدولة

 street Petra Sherbina Building 3 157940 Kostromaالعنوان

 0085558421967العنوان

e-mail zlatani.kostroma@yandex.ru

http://www.zlatani.comالموقع

الفرص التجارية االستثمارية
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Taiwan Trade Shows
Organized by the Bureau of Foreign Trade دار النشر

 (BOFT), Ministry of Economic Affairs of the
 .Republic of China

2014مسنة النشر
برنامج دليل أهم المعارض الدولية موضوع الكتاب

المرصد الحضري لحاضرة بريدة
أمانة منطقة القصيم دار النشر
1434هـ سنة النشر
التقرير الشامل لمؤشرات الرصد الحضري موضوع الكتاب

نشاطات الهيئة و انجازاتها للعام المالي 1433/1434هـ  
هيئة تنظيم الكهرباء و االنتاج المزدوج دار النشر
1434هـ سنة النشر
التقرير السنوي / هيئة تنظيم الكهرباء و االنتاج المزدوج موضوع الكتاب

Saudi readymix السعودية للخرسانة الجاهزة
مجموعة التركي دار النشر
2013مسنة النشر
حلول الخرسانة فى الشرق األوسط موضوع الكتاب

تطور استخدام وسائل الري الحديثة 
وزارة الزراعة دار النشر
2013م سنة النشر
ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي موضوع الكتاب

التقرير السنوي التاسع و األربعون مؤسسة النقد العربي السعودي 
 مؤسسة النقد العربي السعوديدار النشر
2013مسنة النشر
أحدث التطورات االقتصادية  موضوع الكتاب

 A Business Guide to Saudi Arabia-2013
مجلس األعمال السعودي األمريكي دار النشر
2013مسنة النشر
Business Guide  موضوع الكتاب

 GCC Economic Statistics 12 Edition,2013
مؤسسة الخليج لالستثمار دار النشر
2013مسنة النشر
Major economic ,financial and social indicators موضوع الكتاب

 for the six GCC countries

 Statistical Yearbook 1433-1434 الكتاب اإلحصائي السنوي
مصلحة االحصاءات العامة و المعلومات دار النشر
1434هـسنة النشر
بيانات و معلومات احصائية موضوع الكتاب

 Appointment Diary 2014 دليل المعارض في تايوان
TAITRA دار النشر
2014مسنة النشر
Taiwan Trade Shows  2014موضوع الكتاب

 messe frankfurt
messe frankfurt Gmbh دار النشر
2013مسنة النشر
Trade fairs, Congresses , and events موضوع الكتاب

 SMO2013
Singapore information Services (INSIS) دار النشر
2013مسنة النشر
SINGAPORE MARINE OFFSHORE OIL & GAS موضوع الكتاب

  A.R.C.d
Singapore information Services (INSIS) دار النشر
2013مسنة النشر
Architecture real etate construction design موضوع الكتاب

جديد مكتبة مركز المعلومات
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