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نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع

المناقصـــات والمزايدات
الحكومية

مكتبـة مركـز المعــلومـات

الفرص التجارية
واالستثمارية

المعارض المحلية
والدولية

التصفيات والتخفيضات

المناقصات الحكومية
الصيان��ة والنظافة والتش��غيل غير الطب��ي لوحدة الدرن

 تأمي��ن أجهزة طبية ومعدات لمستش��فى عيون الجواء

تأجير أرض فضاء إلقامة صالة ترفيهية نس��ائية مغلقة

واألمراض الصدرية بمستش��فى بري��دة المركزي بمنطقة

بالقصيم

داخل حديقة اإلسكان النس��ائية على طريق عثمان بن

القصيم

جهة المناقصة :وزارة الصحة القصيم

عفان فى مدينة بريدة

جهة المناقصة :وزارة صحة القصيم

قيمة النسخة :ريال1000

جهة المزايدة :أمانة منطقة القصيم

قيمة النسخة 1500 :ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/10 :هـ

قيمة النسخة :ريال10000

آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/2 :هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/9/10 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/1 :هـ

موعد فتح المظاريف 1437/9/2 :هـ
تأمين س��يارات الخدمات لزوم مستشفى الصحة النفسية
بالقصيم
جهة المناقصة :وزارة الصحة القصيم
آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/8 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/9/8 :هـ
توري��د وتركي��ب أجه��زة طبي��ة لمستش��فى الملك فهد
التخصصي ببريدة
جهة المناقصة :وزارة صحة القصيم

موعد فتح العطاءات (هجري)1437/9/2 :هـ
اس��تكمال تجهي��ز وتأثي��ث ب��رج بري��دة الطبي(مركز
األسنان) بمنطقة القصيم

تأجير موق��ع قائم اإلقامة لوح��ة تلفزيونية قائمة على

جهة المناقصة :وزارة الصحة القصيم

تقاطع طريق الملكسعود مع الملك عبداهلل فى  مدينة

قيمة النسخة :ريال3000

بريدة

آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/15 :هـ

جهة المزايدة :أمانة منطقة القصيم

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/9/15 :هـ

قيمة النسخة :ريال2000
آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/1 :هـ

الصيانة والنظافة والتش��غيل غير الطبي لوحدة الدرن

موعد فتح العطاءات (هجري)1437/9/2 :هـ

واألمراض الصدرية بمستشفى بريدة المركزي بمنطقة
القصيم

تأجي��ر ارض فضاء ال قامة فندق فئ��ة خمس نجوم على

جهة المناقصة :صحة القصيم

تقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق الملك س��لمان

قيمة النسخة :ريال1500

في مدينةبريدة

توري��د وتركي��ب أجه��زة طبي��ة لمستش��فى الملك فهد

آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/2 :هـ

جهة المزايدة :األمانة منطقة القصيم

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/9/2 :هـ

قيمة النسخة :ريال10000

جهة المناقصة :صحة القصيم

تأجير موقع لوحة اعالنية يونى بول وجهينقائمة على

قيمة النسخة 25000 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/4 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/9/4 :هـ

التخصصي ببريدة
قيمة النسخة 2500 :ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/4 :هـ
موعد فتح المظاريف1437/9/4 :هـ
تأمين س��يارات الخدمات لزوم مستشفى الصحة النفسية
بالقصيم
جهة المناقصة :وزارة صحة القصيم

آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/1 :هـ
موعد فتح العطاءات (هجري)1437/9/2 :هـ

تقاطع عثمان بن عفان مع طريق علي بن أبي طالبةفي
مدينة بريدة

تأجير موقع لوحة اعالنية يونى بول وجهينقائمة على

جهة المزايدة :أمانة منطقة القصيم

طريق الملك فهد الشرقى ( عسيالن) على تقاطع محطة

رقم المزايدة . :قيمة النسخة 2000:ريال

القطارفى مدينة بريدة

آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/1 :هـ

جهة المزايدة :أمانة منطقة القصيم

موعد فتح العطاءات (هجري)1437/9/2 :هـ

قيمة النسخة :ريال500
آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/1 :هـ

آخر موعد لتقديم العطاءات 1437/9/8 :هـ

موعد فتح العطاءات (هجري)1437/9/2 :هـ

موعد فتح المظاريف (هجري)1437/9/8 :هـ
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نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع  -العدد السابع والسبعون  -يونيو 2016م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
معرض أكسبو للنباتات بجمهورية تركياBotanic Expo 2016

معرض التأمين الغذائي الثاني فى فندق مداريم كروان  -الرياض

التاريخ .23 :ابريل  .11 - 2016اكتوبر 2016

التاريخ .1 :يونيو  .3 - 2016يونيو 2016

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

الجهة المنظمة :نما المعرفية لتنظيم المعارض والمؤتمرات

المدينة  /الدولة :تركيا

المدينة  /الدولة :الرياض

مكان اقامة المعرض :انطاليا  -تركيا

المعروضات :الرعاي��ة الصحي��ة  :إدراك أبع��اد العالق��ة بين كل م��ن األمن الغذائي

البريد اإللكترونيexpo.info@expo2016antalya.org.tr :

والصحي واالجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة والوقاية من األمراض المتعلقة

موقع اإلنترنتhttp://www.expo2016antalya.org.tr/en :

بالسالمة الغذائية.
مكان اقامة المعرض:

المعرض السعودي لمستلزمات األشخاص ذوي اإلعاقة

فندق مداريم كروان  -الرياض

التاريخ .31 :مايو  .2 - 2016يونيو 2016
الجهة المنظمة :شركة الهضبة السعودية لتنظيم المؤتمرات والمعارض

الدعوة للمشاركة (منتدى رجال األعمال للقطاع الزراعي في دول )G20

المدينة  /الدولة :الرياض

التاريخ .2 :يونيو 2016

المعروضات:

الجهة المنظمة :وزارة الزراعة الصينية

تش��جيع االس��تثمار في كافة المجاالت المهتم��ة باألش��خاص ذوي اإلعاقة  ،وتوفير

المدينة  /الدولة :جمهورية الصين الشعبية

كافة الوس��ائل التي تضمن نجاحها و دعم األش��خاص ذوي اإلعاق��ة داخل المجتمع

مالحظات :للتس��جيل و المش��اركة و الحصول عل��ى مزيد من المعلوم��ات يمكنكم

ومس��اندتهم على االندم��اج في كافة األعم��ال لتحقيق التطوّر المنش��ود أحدث ما

التواصل مع األس��تاذ عبدالعزيز س��ند الس��ند على الجوال  0534212211او على

توص��ل إليه العلم الحديث من أبحاث ومس��تلزمات متكاملة لكافة االش��خاص ذوي

البريد اإللكتروني asanad@mci.gov.sa :

االعاقة .إيجاد فرص عمل للكفاءات المؤهلة من ذوي اإلعاقة ،ضمن بيئة عمل صحية

المعروضات :محاور االبتكار و التعاون بين الشركات الزراعية في دول ()G20

تساعدهم على االستمرار في التطور الوظيفي في كافة المجاالت .التّرويج لالستثمار

مكان اقامة المعرض :مدينة شيان بمقاطعة شانسى الصينية

الناج��ح في كاف��ة القطاعات المهتمّة بتقدي��م خدماتها لذوي االعاق��ة (التعليميّة،

البريد اإللكترونيasanad@mci.gov.sa :

التربوية ،العالجية ،الترفيهية ،التكنولوجية ،الس��ياحية ،الخدماتية والحياتية) .تغيير
الصورة النمطية الس��ائدة في الذهنية المجتمعية عن األشخاص ذوي االعاقة .تعزيز

المعرض الدولي التاس��ع المتخصص في التقنيات المصغرة والمعدات المدمجة

وتعظيم دور برامج المسؤولية االجتماعية في مؤسسات وشركات القطاعين – العام

للزراعة

والخ��اص – الموجّهة لألش��خاص ذوي االعاقة .دعم المجتمع��ات المحلية من خالل

التاريخ .3 :يونيو  .5 - 2016يونيو 2016

الب��دء بتطبي��ق معايير خاص��ة تُعنى باألش��خاص ذوي اإلعاقة في كاف��ة المجاالت:

الجهة المنظمة :مجلس الغرف

الصناعي��ة ،التعليميّ��ة ،التربوي��ة ،العالجية ،الترفيهي��ة ،التكنولوجية ،الس��ياحية،

المدينة  /الدولة :أوزبكستان

الخدماتية والحياتية.

مكان اقامة المعرض :طشقند

مكان اقامة المعرض : مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

موقع اإلنترنتhttp://www.qcc.org.sa/info%40uzexpocentre.uz :

البريد اإللكترونيinfo@diaaexhibition.com :
معرض فن التصميم االنشائي والداخلي فى فندق الفورسيزونز -الرياض
مهرج��ان العالمات الكب��رى ف��ى دب��ى Concept Big Brands Carnival in

التاريخ .7 :يونيو 2016

.Dubai

الجهة المنظمة :التنظيم األول إلقامة وتنظيم المعارض

التاريخ .31 :مايو  .4 - 2016يونيو 2016

المدينة  /الدولة :الرياض

الجهة المنظمة :مهرجان العالمات الكبرى

المعروضات :البناء والتش��ييد و ف��ي المجاالت العمرانية ،والتصاميم واالستش��ارات

المدينة  /الدولة :االمارات العربية المتحدة

الهندسية اإلبداعية ،والديكورات واإلكسسوار آت الفنية ،و ونخبة من المتخصصين

المعروضات :المع��رض منصة ممتازة للتعريف بالعالمات التجارية وإطالق المنتجات

في المكاتب االستش��ارية الهندس��ية والعمرانية ،والمطورين العقاريين ،وش��ركات

الجديدة ،يعتب��ر مهرجان العالمات الكبرى معرضاً تجارياً للمس��تهلكين وواحداً من

الديكور واألثاث ومستلزمات المنزل ،ليقدموا من خالله أبرز ما توصلت إليه مجاالت

أكبر أحداث الموضة والجمال والتجزئة

التصامي��م الهندس��ية المعمارية واألعمال الفني��ة الداخلية م��ن المنتجات واألفكار

مكان اقامة المعرض :مركز دبي العالمي التجاري  ,قاعة الشيخ مكتوم  -دبي

ال ومتكام ً
المبدع��ة ،وفق تنظي��م وإدارة تجعل من المع��رض تجمعاً ش��ام ً
ال لكل ما

البريد اإللكترونيinfo@dwtc.com :

يشمل منتجات وأفكار فنون التصاميم المعمارية والديكورات.
مكان اقامة المعرض :فندق الفورسيزونز

(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.

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع  -العدد السابع والسبعون  -يونيو 2016م

المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية Exhibitions and Trade Fairs Schedule -
دعوة لحضور المعرض الدولي للطاقة ENERGA

معرض هافانا الدولي34

التاريخ .7 :يونيو  .9 - 2016يونيو 2016

التاريخ .25 :يوليو 2016

الجهة المنظمة :مجلس الغرف

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

المدينة  /الدولة :البوسنه والهرسك

المدينة  /الدولة :كوبا

مكان اقامة المعرض :مدينة تؤزال شرق البوسنة والهرسك

المعروضات :منتجات استهالكية

موقع اإلنترنتhttp://www.tuzlanskisajam.ba :

مكان اقامة المعرض :كوبا

دعوة للمشاركة بمعرض بيال أجرو الزراعي بجمهورية بيالروسيا Agro Bella

مؤتمر ومعرض مجريات الطاقة لعام 2016

التاريخ .15 :يونيو  .16 - 2016يونيو 2016

التاريخ .21 :سبتمبر  .23 - 2016سبتمبر 2016

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

المدينة  /الدولة :بيال روس

المدينة  /الدولة :الفلبين

المعروضات :بمجال انتاج واس��تيراد وتوزيع االس��مدة والمخصبات الزراعية بالسوق

مكان اقامة المعرض :بمدينة باساي مترو مانيال

بيال روسيا

البريد اإللكترونيleverage@leaverageinternational.com :

مكان اقامة المعرض :مدينة مينسك
موقع اإلنترنتhttp://www.belagro.minsk.expo.com :

مؤتمرا متخصصا حول تش��جيع المش��روعات الصغيرة واألس��ر المنتجة بمدينة
عمان

معرض دولي ألجهزة وخدمات السالمة SECURITY EXPO NORTH AFRICA

التاريخ .10 :اكتوبر  .11 - 2016اكتوبر 2016

2016

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

التاريخ .19 :يونيو  .22 - 2016يونيو 2016

المدينة  /الدولة :األردن

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

مكان اقامة المعرض :عمان  /المملكة األردنية الهاشمية

المدينة  /الدولة :تونس

البريد اإللكترونيaudievents@araburban.org :

مكان اقامة المعرض :بالعاصمة التونسية
البريد اإللكترونيctfce@gnet.tn.th :

معرض منتجات الحالل «حالل إسبانيا  expo halal Spain« 2016

موقع اإلنترنتhttp://www.securityexpona.com :

التاريخ .10 :نوفمبر  .11 - 2016نوفمبر 2016
الجهة المنظمة :AMBAR CONNECT S.L

المؤتمر و المعرض العالمي للصناعة الكوبية

المدينة  /الدولة :إسبانيا

التاريخ .20 :يونيو  .24 - 2016يونيو 2016

المعروضات :األزي��اء و مس��تحضرات التجمي��ل والصح��ة .الغذاء الس��ياحة ،وكذلك

الجهة المنظمة :راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات

& Mediterranean Food, Tourism Lifestyle Exhibition

المدينة  /الدولة :كوبا

مكان اقامة المعرض :مركز المعارض( مدريد  -إسبانيا)

مكان اقامة المعرض :كوبا

البريد اإللكترونيinfo@ambarconnect.com :

البريد اإللكترونيcubaindustria@cubaindustria.com:

موقع اإلنترنتhttp://expohalal.com :

موقع اإلنترنتhttp://www.cubaindustria.cu :
9TH INDIA RUBBER EXPO»IRE» 2017
All-African International Investment Forum ( AAIIF) 2016

التاريخ .19 :يناير  .21 - 2017يناير 2017

التاريخ .21 :يونيو  .25 - 2016يونيو 2016

المدينة  /الدولة :الهند

الجهة المنظمة :مركز التجارة و االستثمار الدولي  -زامبيا

مكان اقامة المعرض :تاميل نادو ،الهند

المدينة  /الدولة :زامبيا  -لوساكا LUSCA

البريد اإللكترونيindiarubberexpo.in@ire2017 :

مكان اقامة المعرض :مدينة لوساكا بجمهورية زامبيا

موقع اإلنترنتhttp://www.indiarubberexpo.in :

البريد اإللكترونيzembassy@yahoo.com :

(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.

نشرة تصدر عن إدارة المعلومات بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم وخدمة المجتمع  -العدد السابع والسبعون  -يونيو 2016م

الفرص التجارية االستثمارية
عروض مصنع سيارات الشحن األوكرانية
اسم الشركةKRAZ :
الدولة :األوكرانية
العنوان :األوكرانية
موقع اإلنترنتhttp://www.autokraz.com.ua :
أغذية مجمدة من جنوب إفريقيا
اسم الشركةFrozen Convenience foods :
الدولة :جنوب افريقيا
العن��وانColumbine Place, Ring Road Industrial Park, Avoca, 16 :
Durban, South Africa
موقع اإلنترنتhttp://www.iqlaasfoods.co.za :
البريد اإللكترونيanisah@iglaasfoods.co.za :
معدات المتخصصة في إنتاج الش��كوالتة ,والبسكويت والمعجنات ,ومواد
غذائية
اسم الشركةVemfo Engineering Machinery and Foreign Trade Co :
Ltd
الدولة :تركيا
العنوانCedit Mah 321 Sok no:19/B 70100 Karman/Turkey :
موقع اإلنترنتhttp://www.vemfo.com :
البريد اإللكترونيinfo@vemfo.com :
تجارة وتصدير السجاد من تركيا
اسم الشركةGürteks Group :
الدولة :تركيا
العنوانŞehitkamil/Gaziantep :
موقع اإلنترنتhttp://www.gurteks.com :
البري��د اإللكترون��يhome@gurteks.com.tr foreigntrade@gurteks. :
com.tr
إنت��اج مكيف��ات اله��واء التي يتم تش��غيلها بالغ��از والطاقة الشمس��ية
Absorption central air conditioners, household gas airconditioning
اسم الشركةBroad Air Conditioning Co., Ltd :
الدولة :الصين
العنوانinquiry@foreintrade.com :
موقع اإلنترنتhttp://www.broad.com :
البريد اإللكترونيjiangyan@broad.net :
إنتاج أجهزة شحن الجواالت في حالة الطوارئ Mobile phone charging
station
اسم الشركةBeijing Kaiser :
الدولة :الصين
العنوانBeijing :
موقع اإلنترنتhttp://www.kaier365.net :
البريد اإللكترونيTDB@Mofcom.gov.cn :
إنتاج أجهزة ش��حن الجواالت في حالة الطوارئ Mobile phone charing
station
اسم الشركةBeijing Kaiser :
الدولة :الصين
العنوانBeijing :
موقع اإلنترنتhttp://www.kaier365.net :
البريد اإللكترونيTDB@Mofcom.gov.cn :

إنتاج أجهزة ش��حن الجواالت في حالة الطوارئ Mobile phone charring
station
اسم الشركةBeijing Kaier :
الدولة :الصين
العنوانBeijing :
موقع اإلنترنتhttp://www.kaier365.net :
البريد اإللكترونيTDB@Mofcom.gov.cn :
مكيف وفلتر هواء وجهاز تنظيف هواء في جهاز واحد من الصين
اسم الشركةBROAD Group :
الدولة :الصين
العنوانBROAD Town, Changsha :
موقع اإلنترنتhttp://en.broad.com :
البريد اإللكترونيinternational@broad.net :
فالتر و أنظمة التقنية ماكينات و تور بينات الغاز لش��ركات البترول و الغاز
و شركات الكهرباء
اسم الشركةSalutary Avenue Group :
الدولة :ماليزيا
العنوان :كوااللمبور
موقع اإلنترنتhttp://www.salutraryavenue.com :
الهاتف006073883771 :
الفاكس006073883776 :
آالت تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية
اسم الشركةMatsubo corporation :
الدولة :اليابان
العن��وانToranomon, Minato-ku, Tokyo ,21-8-Mori Bldg (4F) 3 33 :
Japan 0001-105
موقع اإلنترنتhttp://www.matsubo.co.jp/english/english :
البريد اإللكترونيMaekawa.takashi@kobelco-matsubo.com :
الجيالتين الغذائي من روسيا بيضا
اسم الشركةMOGELIT :
الدولة :بيال روس
العن��وانRepublic of Belarus, Mogilev, Chelyuskincev str., ,212003 :
84
موقع اإلنترنتhttp://gelatin.by/en/contacts/info :
البريد اإللكترونيgelatin@tut.by :

مرشات للري من البرازيل
اسم الشركةMechanical Industry Araujo Ltda :
الدولة :البرازيل
العنوان,Av Dílson de Oliveira, 207 - Alvarado :
موقع اإلنترنت/http://www.aspersoresaraujo.com.br/contato :
البريد اإللكترونيcontaco@aspersoresaraujo.com.br :
آالت تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية من اليابان
اسم الشركةMatsudo Corporation :
الدولة :اليابان
العنوانHead Office in Tokyo :
موقع اإلنترنتhttp://www.matsubo.co.jp :
البريد اإللكترونيMaekawa.takashi@kobelco-matsubo.com :
الهاتف0081354721731 :
الفاكس008154721730 :
تجارة االت زراعية  -ادوات ري
اسم الشركةNoorani industries Faisalabad :
الدولة :باكستان
العنوان :فيصل أباد
موقع اإلنترنتhttp://www.noorani.pk :
البريد اإللكترونيnoorani@fsd.comsats.net.pk :
مجوهرات من ذهب ومعادن ثمينة  -فضه  ،الماس من سرى لنكا Jewelry
Manufacturing/ Sri Lanka
اسم الشركةR K S Lanka (Pvt) Limited :
الدولةSri Lanka :
العنوانKatunayake, Sri Lanka :
موقع اإلنترنتhttp://rkslanka.com/contactus/#translate-en :
البريد اإللكترونيmarketing@rkslanka.com :
الهاتف0049112258667 :
صناعة شكوالتة  -تصدير
اسم الشركةSarvan Confectionery :
الدولة :تركيا
العن��وانSanayi Mahallesi Küsget Halıcılar Sitesi 160 Nolu Cad :
No:13/C Gaziantep/TÜRKİYE
موقع اإلنترنتhttp://www.sarvansekerleme.com.tr :
البريد اإللكترونيoktay@sarvansekerleme.com.t :

تصدير المكسرات والشوكوال المحشية من تركيا
اسم الشركةBeslerkuruyemis :
الدولة :تركيا
العنوان :اسطنبول
موقع اإلنترنتhttp://www.beslerkuruyemis.com :
البريد اإللكترونيMohammadalali17@yahoo.com :
مشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة من المانيا
اسم الشركةTako-Granite GmbH & Co KG :
الدولة :المانيا
العنوانBitte klicken Sie auf ein Bild, zur Vergrösserun :
موقع اإلنترنت/http://www.tako-granit.de/news :
البريد اإللكترونيsurendramenon@hotmail.com :

(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.
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جديد مكتبة مركز المعلومات
مجلة المئوية
موضوع الكتاب :دعم رواد األعمال والمبادرات االقتصادية
المصدر :صندوق المئوية في ريادة األعمال
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر:
التقري��ر اإلحصائي 1435هـ  /المؤسس��ة العامة للتأمينات
االجتماعية
موض��وع الكتاب :البيان��ات االحصائي��ة ألعم��ال و انج��ازات
المؤسسة
المصدر :المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :هـ
تقرير الدورة األولى (1436-1432هـ) غرفة حفر الباطن
موض��وع الكتاب :االقتصادي��ات و أب��رز انج��ازات الغرف��ة و
المشاركات و الخدمات المجتمعية
المصدر :غرفة حفر الباطن
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436-1432 :هـ
الكتاب اإلحصائي السنوي لعام1435هـ
موضوع الكتاب :االنشطة البلديات
المصدر :وزارة الشئون البلدية و القروية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :هـ
مجلة العلوم و التقنية للفتيان
    موضوع الكتاب :من هم قراصنة االنترنت؟
المصدر :مدينة الملك عبدالعزيز
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ
خطة عمل المنظمة 2015
موض��وع الكتاب :خط��ة عم��ل المنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة
االدارية2015
المصدر :المنظمة العربية للتنمية االدارية
الدولة :جمهورية مصر العربية
سنة النشر2015 :

مجل��ة االدارة العام��ة PUBLIC ADMINISTRATION
Journal
موضوع الكتاب :دور ممارس��ات ادارة الموارد البشرية في بناء
البراعة التنظيمية و اثرهما على األداء التنظيمي
المصدر :معهد االدارة العامة
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ
مجل��ة االدارة العام��ة PUBLIC ADMINISTRATION
Journal
موضوع الكتاب :القيادة الريادية و تطبيقاتها في الجامعات
المصدر :معهد االدارة العامة
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ
نظام التحكيم السعودي الجديد
موضوع الكتاب :معلقا عليه تشريعا و فقها
المصدر :محمد على بن الدن المحامي و المستشار القانوني
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ
التقرير السنوي الحادي و الخمسون  /مؤسسة النقد العربي
السعودي
موض��وع الكتاب :التقري��ر الس��نوي الذى يس��تعرض أحدث
التطورات التي ش��هدها االقتصاد السعودي خالل العام المالي
1435/1434
المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ ( )2015م
مجلة االصالح العدد 81
موضوع الكتاب :حاضر زاهر لمستقبل المشرف
المصدر :المديرية العامة للسجون
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :
نشرة برنامج الصادرات()54
موضوع الكتاب :األنش��طة و التس��هيالت التي قدمها برنامج
الصادرات السعودية
المصدر :الصندوق الصادرات السعودية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :

SINGAPORE EXPORTERS SE2015
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدرSingapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
SINGAPORE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدرSingapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
Singapore

Architecture
-Real
Estate
-Construction -Design
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدرSingapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
Middle East Connection Singapore - MEC 2015
موضوع الكتابDriving Singapore External Economy :
المصدرSingapore Information Services Ltd :
الدولةSingapore :
سنة النشر2015 :
اإلصالح
موضوع الكتاب :حاضر زاهر لمستقبل مشرق
المصدر :المديرية العامة للسجون
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :هـ
التقرير اإلحصائي 1435هـ Statistical Report 36
موضوع الكتاب :التقرير اإلحصائي
المصدر :المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1436 :

التقرير اإلحصائي الس��نوي لفرع وزارة الشؤون االجتماعية
بمنطقة القصيم
موضوع الكتاب :التقرير اإلحصائي السنوي 1435هـ
المصدر :وزارة الشؤون االجتماعية
الدولة :المملكة العربية السعودية
سنة النشر1435 :هـ
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