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تعاميم







وردنا خطاب مجلس الغرف السعودية والذي يفيد بقرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية  ,وأهمية توعية أصحاب األعمال
بشأنها  ,وعليه تجدون رابط دليل ضريبة القيمة المضافة على الموقع االلكتروني لمجلس الغرف :
http://www.csc.org.sa/arabic/Ourservices/Economiclnformation/various/Pages/default.aspx
وردنا خطاب مجلس الغرف السعودية ويفيد بتلقي المجلس خطاب وزارة التجارة واالستثمار المشار فيه الي مبادرة الوزارة بإنفاذ حقوق المستهلك
ضمن برنامج التحويل الوطني  2020ورؤية  2030فقد قام المختصون بالوزارة بعمل التصاميم الخاصة بتوعية المستهلك عند تعامله مع محالت
المعادن الثمينة واألحجار الكريمة .
وردنا خطاب مجلس الغرف السعودية ويفيد بتلقي المجلس خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن توضيح اإلجراءات المتبعة عند طلب المكلف
إجراء التعديالت على إقراره المقدم للهيئة إذا اكتشفت وجود للمكلفين بأن عدم تسديد المكلف لكامل الضريبة المستحقة عليه بموجب اإلقرار والتقدم
للهيئة بطلب تعديله لن يؤدي إلى إخضاع المكلف للفحص بهذا السبب .
وردنا خطاب مجلس الغرف السعودية ويفيد بتلقي المجلس خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن ضرورة الحصول على الترخيص الالزمة من
الهيئة وتسجيل منشاتها ومنتجاته ا لدى الهيئة من خالل االنظمة االلكترونية  .وستقوم الهيئة باتخاذ االجراءات الالزمة النظامية بحق المصانع المخالفة
والتي تمارس احد االنشطة المسئولة عنها الهيئة دون الحصول على تلك الترخيص والتي تصل ألغالق المنشأة وإيقاف النشاط حتى يتم تصحيح
وضعها ويمكن للمصانع التقديم على الترخيص عن طريق الخدمات اإللكترونية على البوابة اإللكترونية للهيئة  .وفي حال وجود استفسار التواصل
عبر مركز االتصال للهيئة الرقم (. )19999

ندوات ومؤتمرات ومعارض
التواصل

المناسبة

التاريخ

المكان

المؤتمر االقتصادي العاشر الذي يحمل عنوان
الدورة االلكترونية االقتصادية والمالية الجديدة

2018/03/14-13م

االردن

00962795991013

المشاركة في معرض دكا الدولي (  )23للتجارة

 31-1يناير 2018م

بنغالديش

www.ditf.epb.gov.bd

حظر  /رفع الحظر
الصنف

الدولة

استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته

جمهورية تشيلي

الــتــوجــيــه
فرض حظر مؤقت
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المناقصات الحكومية

الجهة المعلنة

صحة الجوف

سوق عكاظ

صحة القريات

المنافسة
 -1انشاء مركز تدريب طب االسرة
بمنطقة الجوف

قيمة الكراسة

3000

عدة منافسات عامة

-

آخر موعد لتقديم

تاريخ فتح

1439/04/01هـ

1439/04/01هـ

العطاءات

المظاريف

للراغبين في المشاركة والمنافسة من خالل بوابة
المشتريات والعقود

http://pcp.scth.gov.sa

تمديد موعد منافسة تغذية مستشفى
القريات العام

8000

1439/04/13هـ

1439/04/14هـ

تمديد موعد منافسة تغذية مستشفى
العيساوية

500

1439/04/13هـ

1439/04/14هـ

تمديد موعد منافسة الصيانة والنظافة
لعدد ( )7مرافق صحية و( )22مركز
صحي

1000

1439/04/13هـ

1439/04/14هـ
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