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( وتاريخ 602ش.خ/خطاب مجلس الغرف السعودية رقم )بتلقيها   تفيدكمو  يكم غرفة الشرقية أطيب تحياتهاتهد

, ه1440صفر  30( وتاريخ 9601وزارة التجارة واالستثمار رقم )(, واملشار فيه الى تلقي املجلس خطاب ه7/3/1440)

مشروع استثماري لبناء وترميم السفن في مدينة تركمان باش ي على بحر واملتضمن دعوة الشركات السعودية للمشاركة في 

 او جزئي في هذا املشروع .قزوين, وذلك بالدخول في مناقصات دولية لالستثمار بشكل كامل 

  0112052990فاكس :   011205489هاتف :  العلى تركمانستان سفارة ن املعلومات يمكنكم التواصل مع وملزيد م

بتاريخ ( 601/ش.غرقم ) مجلس الغرف السعوديةبتلقيها خطاب  وتفيدكمتهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها,      -

( وتاريخ 163757/79731/1440البيئة واملياه والزراعة رقم )وزارة تلقي املجلس خطاب والذي يفيد ب(, ه7/3/1440)

(, برفع الحظر عن استيراد ه27/2/1440بتاريخ )( 163757/79731/1440)(, بشأن صدور قرار الوزارة رقمه30/2/1440)

  . من قبل الحكومة الهنديةبيض التفقيس والصيصان من جمهورية الهند من الشركات املعتمدة 

 إمدددددددارة املنطقدددددددة الشدددددددرقية –وزارة الداخليدددددددة بتلقيهدددددددا خطددددددداب  فيددددددددكمتو تهدددددددديكم غرفدددددددة الشدددددددرقية أطيدددددددب تحياتهدددددددا,  -

برقيددة معددالي وزيددر العمددل والتنميددة االجتماعيددة رادديس مجلددس أمندداء فيدده إلددى  املشددار (,هددد10/3/1440( وتدداريخ )7865/13رقددم)

املتضدددمنة فدددت  بددداب , هدددد(14/2/1440( وتددداريخ )2856االجتمددداري رقدددم )ز فدددي العمدددل درة صددديته بدددن عبددددالعزيز للتميددددجددداازة ا ميددد

 م( في فروعها التالية: 2018هد/ 1439الترشي  للجاازة في دورتها السادسة )

فدددددرع ا اجددددداز الدددددوطةي: تمدددددن  الجددددداازة للمبدددددادرات الوطنيدددددة املتميددددد ة مدددددن قبدددددل أفدددددراد أو جهدددددات  كوميدددددة أو خاصدددددة  -1

 ألف ريال. ( سبعمااة وخمسون 750000وقدرها )

فرع التمي  في الوقف ا سالمي: تمن  الجاازة لكل وقف تم تخصيصه داخل اململكة أو خارجها مدن قبدل أفدراد أو  -2

 ( سبعمااة وخمسون ألف ريال.750000منظمات أو مؤسسات للمصلحة العامة وقدرها )

( 750000ري وقددددرها )داري الخيدددرامج االجتماعيدددة: تمدددن  الجددداازة عهددددف االدددجيع العمدددل االجتمددددز فدددي البددددفدددرع التميددد -3

 سبعمااة وخمسون ألف ريال.

فددددرع رواد العمددددل االجتمدددداري: تمددددن  الجدددداازة لددددرواد العمددددل االجتمدددداري علددددى مسددددتو  الددددوطن والعددددالم وسدددداهموا فددددي  -4

 ( سبعمااة وخمسون ألف ريال.750000خدمة ا نسااية بشكل عام وقدرها )

أو مددددددددن خددددددددالل ال ريددددددددد  (www.seetahaward.org): للجدددددددداازة  االلكتروندددددددديوقددددددددع امل بزيددددددددارة  وللمزيددددددددد مددددددددن املعلومددددددددات يمكددددددددن 

 0550509314( أو التواصدددل مدددع ا ستاذ/فيصدددل ال شددديري علدددى جدددوال رقدددم )info@seetahaward.orgااللكتروندددي )
 
(، علمدددا

 .م(1/1/2019بان آخر يوم لتلقي طلبات الترشي  هو )

 

 

 اتــدراســــوال

https://admin.chamber.org.sa/sites/Arabic/InformationsCenter/Memos/Pages/Memos.aspx

