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تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها و تفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ش.خ )602/وتاريخ
(1440/3/7ه) ,واملشار فيه الى تلقي املجلس خطاب وزارة التجارة واالستثمار رقم ( )9601وتاريخ  30صفر 1440ه,
واملتضمن دعوة الشركات السعودية للمشاركة في مشروع استثماري لبناء وترميم السفن في مدينة تركمان باش ي على بحر
قزوين ,وذلك بالدخول في مناقصات دولية لالستثمار بشكل كامل او جزئي في هذا املشروع .
وملزيد من املعلومات يمكنكم التواصل مع سفارة تركمانستان على الهاتف  011205489 :فاكس 0112052990 :
-

تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها ,وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ش.غ )601/بتاريخ

(1440/3/7ه) ,والذي يفيد بتلقي املجلس خطاب وزارة البيئة واملياه والزراعة رقم ( )1440/79731/163757وتاريخ
(1440/2/30ه) ,بشأن صدور قرار الوزارة رقم( )1440/79731/163757بتاريخ (1440/2/27ه) ,برفع الحظر عن استيراد
بيض التفقيس والصيصان من جمهورية الهند من الشركات املعتمدة من قبل الحكومة الهندية .
 ته د ددديكم غرف د ددة الش د ددرقية أطي د ددب تحياته د ددا ,وتفي د دددكم بتلقيه د ددا خط د دداب وزارة الداخلي د ددة – إم د ددارة املنطق د ددة الش د ددرقيةرقددم( )13/7865وتدداريخ (1440/3/10ه د) ,املشددار فيدده إلددى برقيددة معددالي وزيددر العمددل والتنميددة االجتماعيددة رادديس مجلددس أمندداء
جدداازة ا مي درة صدديته بددن عبدددالعزيز للتمي دز فددي العمددل االجتمدداري رقددم ( )2856وتدداريخ (1440/2/14ه دد) ,املتضددمنة فددت بدداب
الترشي للجاازة في دورتها السادسة ( 1439هد2018/م) في فروعها التالية:
 -1ف ددرع ا اج دداز ال ددوطةي :تم ددن الج دداازة للمب ددادرات الوطني ددة املتميد د ة م ددن قب ددل أف ددراد أو جه ددات كومي ددة أو خاص ددة
وقدرها ( )750000سبعمااة وخمسون ألف ريال.
 -2فرع التمي في الوقف ا سالمي :تمن الجاازة لكل وقف تم تخصيصه داخل اململكة أو خارجها مدن قبدل أفدراد أو
منظمات أو مؤسسات للمصلحة العامة وقدرها ( )750000سبعمااة وخمسون ألف ريال.
 -3فددرع التمي دز فددي الب درامج االجتماعيددة :تمددن الجدداازة عهدددف االددجيع العمددل االجتم داري الخيد دري وقدددرها ()750000
سبعمااة وخمسون ألف ريال.
 -4ف ددرع رواد العم ددل االجتم دداري :تم ددن الج دداازة ل ددرواد العم ددل االجتم دداري عل ددى مس ددتو ال ددوطن والع ددالم وس دداهموا ف ددي
خدمة ا نسااية بشكل عام وقدرها ( )750000سبعمااة وخمسون ألف ريال.
وللمزي د ددد م د ددن املعلوم د ددات يمك د ددن بزي د ددارة املوق د ددع االلكترون د ددي للج د دداازة  )www.seetahaward.org( :أو م د ددن خ د ددالل ال ري د ددد
االلكترونددي ( )info@seetahaward.orgأو التواصددل مددع ا ستاذ/فيصددل ال شدديري علددى جددوال رقددم ( ،)0550509314علمددا
بان آخر يوم لتلقي طلبات الترشي هو (2019/1/1م).
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