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التصفيات والتخفيضات المعــلومـات مركـز  المناقصـــات والمزايدات مكتبـة 
الحكومية

المعارض المحلية 
والدولية

الفرص التجارية 
واالستثمارية

لإعالناتكم ورعايتكم للن�سرة التجارية الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم - اإدارة الت�سويق 
هاتف: 3814000 06 - حتويلة 888 - فاك�س: 3812231 06

aaj@qcc.org.sa

بيع مجموع��ة من مخلفات اإلط��ارات التي تم رفعها 
من الطرقات

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/10/19هـ 

موعد فتح المظاريف : 1437/10/19هـ 

إنشاء جامع المجحدي بمدينة بريدة  
جهــة المناقصــة: وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد ) فرع القصيم( 
قيمة النسخة: 2500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/10/21هـ 
موعد فتح المظاريف : 1437/10/22هـ 

ترميم مسجد الدرع بالبتراء بمحافظة النبهانية
جهــة المناقصــة: وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد ) فرع القصيم( 
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/10/21هـ 
موعد فتح المظاريف : 1437/10/22هـ 

ترميم مسجد عثمان بن عفان بمحافظة البدائع  

جهة المناقصة: وزارة الش��ؤون اإلس��امية واألوقاف 
والدعوة واإلرشاد ) فرع القصيم( 

قيمة النسخة:  500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات :  1437/10/21هـ 

موعد فتح المظاريف : 1437/10/22هـ 

عزل األسطح لعدد ) 13 ( مسجدَا وجامعَا  
جهــة المناقصــة: وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد ) فرع القصيم( 
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/10/21هـ 
موعد فتح المظاريف : 1437/10/22هـ 

ترميم مسجد عمران بن الحصين بمدينة بريدة  
جهــة المناقصــة: وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد ) فرع القصيم( 
قيمة النسخة: 2500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/10/21هـ 
موعد فتح المظاريف : 1437/10/22هـ 

مش��روع صيانة ش��بكة ري مزروع��ات وحدائق مدينة 
بريدة

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم 
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/10/27هـ 
موعد فتح المظاريف : 28 / 10 / 1437 هـ 

عملية ترميم وتعديل مس��تودع ف��رع الوزارة ببريدة 
بمنطقة القصيم

جهــة المناقصــة: وزارة الشــؤون اإلســامية والدعوة 
واإلرشاد فرع القصيم 

قيمة النسخة: 1500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/10/27هـ 

موعد فتح المظاريف : 1437/10/28هـ 

تأمي��ن نظام الملف الطبي اإللكتروني  HIS  لعدد من 
المستشفيات بمنطقة القصيم

جهة المناقصة: وزارة الصحة )صحة القصيم (  
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات :  5/11/1437  هـ 
موعد فتح المظاريف :  5/11/1437  هـ 

تأمين رافعة متوس��طة الحجم لزوم مستشفى بريدة 
المركزي

جهة المناقصة: وزارة الصحة )صحة القصيم (  
آخر موعد لتقديم العطاءات : 7/ 11 / 1437 هـ 

موعد فتح المظاريف : 7/ 11 / 1437 هـ 

   إح��ال وتطوي��ر البنية التحتية لمستش��فى المذنب 
العام

جهة المناقصة: وزارة الصحة )صحة القصيم (  
قيمة النسخة: 1000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات :  6/ 11 / 1437 هـ 
موعد فتح المظاريف :  6/ 11 / 1437 هـ 

اس��تكمال تجهي��ز وتأثي��ث مستش��فيات (ال��والدة 
واألطفال ببريدة – األسياح العام – النبهانية العام  

جهة المناقصة: وزارة الصحة )صحة القصيم 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات : 13/ 11 / 1437 هـ 
موعد فتح المظاريف : 1437/11/13هـ 

المناقصات الحكومية



المنافسات االستثمارية
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)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.

الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي لمستشفى الرس العام 
الجديد بمنطقة القصيم  

جهة المزايدة: وزارة الصحة )صحة القصيم (  
رقم المزايدة:  370631030061  

قيمة النسخة: ريال3500 
آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/11/14هـ 

موعد فتح العطاءات : 1437/11/14هـ 

عقد إنش��اء توصيات منزلية صرف صح��ي بمناطق متفرقة في 
محافظة عنيزة

جهة المزايدة: وزارة   البيئة   والمياه   والزراعة 
رقم المزايدة: 8/37/38 
قيمة النسخة: ريال5000 

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/10/20هـ 
موعد فتح العطاءات : 1437/10/21هـ 

عقد إنشاء توصيات صرف صحي متفرقة بمحافظة الرس
جهة المزايدة: وزارة   البيئة   والمياه   والزراعة 

رقم المزايدة: 9/37/38 
قيمة النسخة: ريال5000 

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/10/13هـ 
موعد فتح العطاءات : 1437/10/13هـ 

عق��د إنش��اء توصيات ص��رف صح��ي منزلية بمناط��ق متفرقة 
بمحافظات منطقة القصيم

جهة المزايدة: وزارة   البيئة   والمياه   والزراعة 
رقم المزايدة: 7/37/38 
قيمة النسخة: ريال5000 

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/10/20هـ 
موعد فتح العطاءات : 1437/10/21هـ 

تش��غيل وصيانة الخط��وط الناقلة ومحطات الرف��ع المغذية من 
محطة التنقية الثالثة بمحافظة البدائع

جهة المزايدة: وزارة البيئة والمياه والزراعة ) مياه القصيم( 
رقم المزايدة: 10/37/38 
قيمة النسخة: ريال2000 

آخر موعد لتقديم العطاءات : 1437/10/21هـ 
موعد فتح العطاءات : 1437/10/21هـ 

مش��روع إنش��اء محط��ة جه��د 13.8 / 132 ك. ف رق��م 8857 
لمستش��فى القصيم التخصصي التابع للش��ؤون الصحية  بوزارة 

الحرس الوطني
جهة المزايدة: وزارة الحرس الوطني 

رقم المزايدة: م   ش   ص   / 45/1437  هـ 
قيمة النسخة: ريال10000 

آخر موعد لتقديم العطاءات : 27 / 10 / 1437 هـ 
موعد فتح العطاءات : 28 / 10 / 1437 هـ 
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)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.

Botanic Expo 2016معرض أكسبو للنباتات بجمهورية تركيا
التاريخ: 23. ابريل 2016 - 11. اكتوبر 2016 

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 
المدينة / الدولة: تركيا 

مكان اقامة المعرض: انطاليا - تركيا 
 expo.info@expo2016antalya.org.tr :البريد اإللكتروني

 http://www.expo2016antalya.org.tr/en :موقع اإلنترنت

معرض مدن العقارات واالستثمار والتطوير العقاري والتمويل ريل ستي
التاريخ: 25. يوليو 2016 - 27. يوليو 2016 

الجهة المنظمة: أول الحدث 
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية 

مكان اقامة المعرض: فندق االنتركونتيننتال / الطائف 
معرض هافانا الدولي34

التاريخ: 25. يوليو 2016 
الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 

المدينة / الدولة: كوبا 
المعروضات: منتجات استهاكية 

مكان اقامة المعرض: كوبا 

Malaysia International Food & Beverage Trade Fair )MIFB 2016(
المعرض الدولي لألغذية والمشروبات في ماليزيا

التاريخ: 27. يوليو 2016 - 29. يوليو 2016 
الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 

المدينة / الدولة: ماليزيا 
المعروضات: يتضمــن المعــرض ورش عمل وعروض لفنــون الطهي، باإلضافة 
للعديــد من الفعاليات األخرى، كما ســيجذب أصحاب االختصــاص من عارضين 
وزائرين في المجاالت المتعلقة بالمعرض على المستويين المحلي والدولي. هذا 
باإلضافة إلى مشــاركة الصناعات الرئيسية المحلية، حيث تلقى المعرض الدولي 
لألغذية والمشــروبات الماليزية ترحيبًا حارًا من البرازيل، وبنغاديش، والصين، 

والهند، وبولندا، وسريانكا، وتاياند، وتايوان، وتركيا. 
مكان اقامة المعرض: قاعات مركز بوترا للتجارة )PWTC(. في كوااللمبور 

  mifb@sphereexhibits.com.my :البريد اإللكتروني
 http://www.mifb.com.my :موقع اإلنترنت

الدعوة للحضور والمش��اركة في معرض صالونيك الدولي الواحد والثمانين 
2016م

التاريخ: 10. سبتمبر 2016 - 18. سبتمبر 2016 
الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 

المدينة / الدولة: اليونان 
مكان اقامة المعرض: مدينة صالونيك باليونان 

مؤتمر ومعرض مجريات الطاقة لعام 2016
التاريخ: 21. سبتمبر 2016 - 23. سبتمبر 2016 

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 
المدينة / الدولة: الفلبين 

مكان اقامة المعرض: بمدينة باساي مترو مانيا 
  leverage@leaverageinternational.com :البريد اإللكتروني

منتدى »استثمر في عمان« 
التاريخ: 27. سبتمبر 2016 - 28. سبتمبر 2016 

الجهة المنظمة: اتحاد الغرف العربية 
المدينة / الدولة: سلطنة عمان 

المعروضات: االســتراتيجيات والخطــط التنموية العمانية يقــوم على تعزيز دور 
القطاع الخاص وتوفير البيئة المواتية التي تمكنه من تقديم اســهاماته الفعالة 
للتنميــة االقتصادية واالجتماعية وبذل الجهود الجــادة إلزالة العقبات التي تحد 
من كفاءته مبينين انه وبفضل السياسات التي انتهجتها السلطنة خال السنوات 
الماضيــة تمكنــت من الحصــول على مراكــز متقدمة من حيــث تأهيلها لجذب 
االستثمارات وفقا للمعايير التي وضعتها بعض المؤسسات العالمية المتخصصة 
لتقييم مناخ االســتثمار وال ســيما معياري سيادة الشــفافية والحرية االقتصادية 
اللذين تميزت بهما السلطنة بشكل خاص وهو ما يدلل على نجاح الجهود التي 

تبذلها الحكومة لتوفير المناخ المائم لاستثمار. 
مكان اقامة المعرض: غرفة تجارة عمان 

 /http://www.uac.org.lb :موقع اإلنترنت

مؤتمرا متخصصا حول تشجيع المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة بمدينة 
عمان

التاريخ: 10. اكتوبر 2016 - 11. اكتوبر 2016 
الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 

المدينة / الدولة: األردن 
مكان اقامة المعرض: عمان / المملكة األردنية الهاشمية 

 audievents@araburban.org    :البريد اإللكتروني
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 2 ابريل 2 ديسمبر 
الجهة المنظمة: وللمزيد من المعلومات و لاطاع يرجى مركز المعلومات 

المدينة / الدولة: أذربيجان 
المعروضات: وردت الى الغرفة من مجلس الغرف السعودية قائمة المعارض و المؤتمرات الدولية 

المقرر تنظيمها في جمهورية  أذربيجان خال العام في جمهورية .       

SRI LANKA BOAT SHOW & FISHER
المعرض اليخوت وقوارب الصيد واإلكسسوارات الخاصة بها 

التاريخ: 12. اكتوبر 2016 - 13. اكتوبر 2016 
 Sri Lankan Embassy :الجهة المنظمة

المدينة / الدولة: سريانكا 
مكان اقامة المعرض: سرى لنكا 

  gayanpgd@gmail.com :البريد اإللكتروني

دعوة لحضور مؤتمر تنمية التجارة العربية في قطاع مواد البناء/ لقاء 
المصدرين والمستوردين العاملين في قطاع البناء والتشييد 

التاريخ: 18. اكتوبر 2016 - 20. اكتوبر 2016 
الجهة المنظمة: برنامج تمويل التجارة العربية 

المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية 
المعروضات: قطاع مواد البناء/ لقاء المصدرين والمستوردين العاملين في قطاع 

البناء والتشييد 
مكان اقامة المعرض: فندق جميرا، أبراج االتحاد في أبوظبي – دولة اإلمارات العربية 

 http://www.atfp.org.ae :موقع اإلنترنت

دعوة للمشاركة في معرض الزراعة و الصناعة الغذائية » كاز اغرم 2016م » 
التاريخ: 26. اكتوبر 2016 - 28. اكتوبر 2016 

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 
المدينة / الدولة: كازاخستان 

  marnager@expogroup.kzv :البريد اإللكتروني
الدعوة للحضور و المشــاركة فى الدورة الرابعة عشر للمعرض الدولي للصناعات 

التقليدية ... وأوغدوغو - بوركينا فاسو 
التاريخ: 28. اكتوبر 2016 - 6. نوفمبر 2016 

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 
المدينة / الدولة: بوركينا فاسو 

المعروضات: صناعات التقليدية في وأوغدوغو 
مكان اقامة المعرض: بأوغدوغو 

  salonsiao@ymail.com :البريد اإللكتروني
 http://www.siao.bf :موقع اإلنترنت

معرض صناعة التعدين الدولي في العاصمة األوكرانية كييف
التاريخ: 8. نوفمبر 2016 - 10. نوفمبر 2016 

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 
المدينة / الدولة: األوكرانية 

المعروضات: أحدث التكنولوجيا والمعدات األوكرانية الستخراج ومعالجة المعادن 
مكان اقامة المعرض: كييف 

   expo halal Spain« 2016 معرض منتجات الحال »حال إسبانيا
التاريخ: 10. نوفمبر 2016 - 11. نوفمبر 2016 

 AMBAR CONNECT S.L    :الجهة المنظمة
المدينة / الدولة: إسبانيا 

المعروضات: األزياء و مســتحضرات التجميل والصحة. الغذاء الســياحة، وكذلك 
 Lifestyle Exhibition  & Mediterranean Food, Tourism   

مكان اقامة المعرض: مركز المعارض) مدريد - أسبانيا( 
  info@ambarconnect.com :البريد اإللكتروني

 http://expohalal.com :موقع اإلنترنت

دعوة لحضور مؤتمر اإلس��كان العربي الرابع بالرياض “تفعيل الشراكة بين 
القطاع العام والخاص لتطوير قطاع اإلسكان”

التاريخ: 20. ديسمبر 2016 - 22. ديسمبر 2016 
الجهة المنظمة: وزارة اإلسكان 

المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية 
المعروضات: تطويــر مراكــز المــدن. * تطويــر المناطق العشــوائية. * تطوير 

المناطق المتدهورة عمرانيًا. * السكن المستدام. * السكن الميسر. 
مكان اقامة المعرض: بمدينة الرياض 

  AHC4@housing.gov.sa :البريد اإللكتروني

مؤتمر اإلسكان والتعمير العربي الرابع عام 2016
التاريخ: 20. ديسمبر 2016 - 22. ديسمبر 2016 

الجهة المنظمة: راجع موقع المعرض لمزيد من المعلومات 
المدينة / الدولة: المملكة العربية السعودية 

المعروضات: تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير قطاع االسكان » 
مكان اقامة المعرض: بمدينة الرياض 

    ahc4@housing .gov.sa :البريد اإللكتروني

9TH INDIA RUBBER EXPO«IRE« 2017
التاريخ: 19. يناير 2017 - 21. يناير 2017 

الجهة المنظمة: المدينة / الدولة: 
الهند مكان اقامة المعرض: تاميل نادو، الهند 

  ire2017@indiarubberexpo.in :البريد اإللكتروني
http://www.indiarubberexpo.in :موقع اإلنترنت



)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.

الفرص التجارية االستثمارية

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

ش��ركة األرجنتينية ترغب تصدير منتجاتها للمملكة ) تصنيع 
العيادات المتنقلة للخدمات الصحية(

 SCG :اسم الشركة
الدولة: أالرجنتين 

 Paraguay 661, cp2200, SAN LORENZO, :العنــوان
 SANTA FE, ARGENTINA

  comunicacion@scg1887.com :البريد اإللكتروني

شركة من اليابان، ترغب في التعامل مع التجار والمستوردين 
)أجهزة ومكائن عيادات األسنان (

 TAKAMARU SENRI COMPANY LTD :اسم الشركة
الدولة: اليابان 

 Japan 0081-Osaka, Osaka, 542 :العنوان
  good@t-senr.co.jp :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0081662524435 
الفاكس: 0081662622215 

ش��ركة من األردن ترغب ف��ي التعاون التجاري مع الش��ركات 
السعودية فى مجال الحجر الطبيعي منتجاتها 

اسم الشركة: شركة الكوبرا للتجارة 
الدولة: المملكة األردنية الهاشمية 

العنوان: األردن 
  jordan_cobra@yahoo.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 00962799800122 

ش��ركة تركية النتاج الش��وكوالته. والبس��كويت والمعجنات. 
ومواد غذائية ترغب تصدير منتجاتها إلى المملكة 

 Vemfo Engineering Machinery And :الشــركة اســم 
 Foreign Trade Co, Ltd

الدولة: تركيا 
العنوان: تركيا 

  info@vemfo.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: 00903382130496 

الفاكس: 00903382130497 

أنتاج الدهانات والديكورات من جمهورية مصر العربية
اسم الشركة: المجموعة الدولية للدهانات الحديثة 

الدولة: جمهورية مصر العربية 
العنوان: جمهورية مصر العربية 

  alzmity2000@yahoo.com :البريد اإللكتروني
الهاتف: 002034593555 

الفاكس: 002034594353 

ش��ركة الصينية ترغب ف��ي التع��اون التجاري مع الش��ركات 
الس��عودية مواد بناء و ماكينات المتخصصة ف��ي إنتاج مواد 

البناء 
 DONGYUE Machinery Group Co., Ltd :اسم الشركة

الدولة: الصين 
 Zhuanbu Industry Area,Linyi City, Shandong :العنــوان

 Province
 http://www.chinablockmachine.com :موقع اإلنترنت

 dyblockmachine@yahoo.c n :البريد اإللكتروني

استقدام األيدي العاملة من فيتنام
 GIA VI MANPOWER CONSTRUCTION :اســم الشــركة

 JOINT STOCK COMPANY
الدولة: فيتنام 

 Suite: #909, Bldg:#17T8 Thanh Xuan Dist, :العنــوان
 Hanoi, Vietnam

 http://www.gvmanpower.com:موقع اإلنترنت
vietnamrecruit786@gvmanpower. :اإللكترونــي البريــد 

 com
 

أنظمة الري بالتنقيط من إيطاليا
 ITALDRIP SRL:اسم الشركة

الدولة: إيطاليا 
 v. Scuro 76121 Barletta (BT ,25 :العنوان

 http://www.italdrip.it/contatti.html :موقع اإلنترنت
  info@italdrip.com  :البريد اإللكتروني

مكافحة األعش��اب الض��ارة - حماية المحاصي��ل -أجهزة رش 
لحمل الزيوت ومواد التشحيم المبردة من ألمانيا

 MANTIS ULV SPRÜHGERÄTE GMBH:اسم الشركة
الدولة: ألمانيا 

 Vierlander Strasse 11a 21502 Geesthacht :العنوان
http://www.mantis-ulv.eu/en/weitere- :اإلنترنــت موقع 

 produkte
  mantis@mantis-ulv.eu :البريد اإللكتروني

تراكتورات ومقطورات زراعية آالت ولوازم زراعية من فرنسا
 SAS SDMA :اسم الشركة

الدولة: فرنسا 
 Creis Obet 29380 Bannalec :العنوان

 http://www.sdma-agri.com :موقع اإلنترنت
  contact@sdma-agri.com :البريد اإللكتروني

فلين خام -حبيبات فلين مس��حوقة، عازل��ة للصوت والحرارة، 
من البرتغال 

 ALVES & CORTICAS S.A :اسم الشركة
الدولة: البرتغال 

 Barcarena 146-Queluz de Baixo 2730 :العنوان
 http://alvestecidos.wix.com/liege :موقع اإلنترنت

مواد أولية للبناء واألشغال العامة من فرنسا
 RBC FRANCE :اسم الشركة

الدولة: فرنسا 
 Courtaboeuf 1 91953 Les Ulis Cedex:العنوان

 /http://www.rbcfrance.com/fr/accueil :موقع اإلنترنت



)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.

التقرير السنوي1437/1436ه� السوق المالية في السعودية 
موضوع الكتاب: منتجات وخدمات األسواق المالية 

المصدر: هيئة السوق المالية السعودية 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1436-1437هـ 

التحليل االقتصادي ألسعار السلع 
موضوع الكتاب: التحليل االقتصادي ألسعار السلع األساسية في 

المملكة العربية السعودية 
المصدر: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 1437هـ 

للتأمينات   العام����ة  للمؤسس����ة  اإلحصائي  التقرير 
االجتماعي��ة النسخة السابعة والثاثين 

المنشــآت والمشــتركين  بيانــات  الكتاب: يشــمل  موضــوع 
واالصابات والمنافع وفق توزيعات محددة، 

المصدر: مؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعيــة 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1436هـ 

مجلة العلوم و التقنية للفتيان
موضوع الكتاب: من هم قراصنة االنترنت؟ 

المصدر: مدينة الملك عبدالعزيز 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1436هـ 

خطة عمل المنظمة 2015
 موضوع الكتاب: خطة عمل المنظمة العربية للتنمية االدارية 

 2015
المصدر: المنظمة العربية للتنمية االدارية 

الدولة: جمهورية مصر العربية 
سنة النشر: 2015 

جديد مكتبة مركز المعلومات

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

SINGAPORE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
 Driving Singapore External Economy :موضوع الكتاب

 Singapore Information Services Ltd :المصدر
 Singapore :الدولة

سنة النشر: 2015 

 Singapore Architecture -Real Estate
 -Construction -Design

 Driving Singapore External Economy :موضوع الكتاب 
 Singapore Information Services Ltd :المصدر

 Singapore :الدولة
سنة النشر: 2015 

Middle East Connection Singapore - MEC 2015
 Driving Singapore External Economy  :موضوع الكتاب

 Singapore Information Services Ltd :المصدر
 Singapore :الدولة

سنة النشر: 2015 

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 النشر: 1436هـ 

التقرير السنوي الحادي و الخمسون / مؤسسة النقد العربي 
السعودي

  موضــوع الكتاب: التقريــر السنــوي الذى يستعــرض أحدث 
التطورات التي شــهدها االقتصاد السعودي خال العام المالي 

 1435/1434
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 1436هـ ) 2015(م 

مجلة االصاح العدد 81
موضوع الكتاب: حاضر زاهر لمستقبل المشرف 

المصدر: المديرية العامة للسجون 
الدولة: المملكة العربية السعودية 

سنة النشر: 1436 

نشرة برنامج الصادرات)54(
 موضوع الكتاب: األنشــطة و التسهيــات التي قدمها برنامج 

الصادرات السعودية 
المصدر: الصندوق الصادرات السعودية 

الدولة: المملكة العربية السعودية 
سنة النشر: 1436 

SINGAPORE EXPORTERS SE2015
 Driving Singapore External Economy :موضوع الكتاب

 Singapore Information Services Ltd :المصدر
 Singapore :الدولة

سنة النشر: 2015 


