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تعاميم



وردنا خطاب مجلس الغرف السعودية ويفيد بتبقي المجلس خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والمتضمن االشارة الي اجتماع معالي رئيس
الهيئة العامة للغذاء والدواء مع سعادة المفوض األوروبي لشئون الزراعة والتنمية الريفية حيث تمت مناقشة استيراد األغذية المنوعة من دول االتحاد
األوروبي  .وبشأن ذلك ترغب الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حث المستوردين السعوديين لزيارة المنشئات الغذائية في دول االتحاد األوروبي
لالستيراد منها وإرسال أسماء تلك المنشئات إلي الهيئة للنظر في اعتمادها .

مجلس األعمال المشتركة





نظرا النتهاء دورة مجلس األعمال السعودي البولندي واعتزام مجلس الغرف السعودية إعادة تشكيل الجانب السعودي فيه  .ولرغبة الترشيح لعضوية
مجلس األعمال المذكورة في دورتها الجديد  2021-2018نأمل مراجعة الغرفة التجارية لالطالع على الشروط للعضوية ونموذج الترشيح .
وردنا خطاب مجلس الغرف السعودية إلحاقا لتعميم المجلس بشأن ما ورده من وزارة التجارة واالستثمار حول طلب الوزارة الموضوعات التي يرغب
أصحاب األعمال السعوديين في طرحها مع الجانب الماليزي في أي لقاءات قادمة بين المسئولين في البلدين إضافة إلي رغبة الوزارة في التعرف
مسبقا على أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم ذات قيمة مضافة تعتزم الشركات السعودية التوقيع عليها مع نظرائها الماليزيين خالل الفترة المقبلة  .ونأمل
ارسال المعلومات خالل أسبوع عمل من تاريخه على الفاكس رقم  0112182485 /بريد اإللكتروني ahabibullah@csc.org.sa :
وردنا خطاب مجلس الغرف السعودية إلحاقا لتعميم المجلس بتاريخ 1439/03/08هـ بشأن ما ورده من وزارة العمل والتنمية االجتماعية حول طلب
الوزارة الموضوعات التي يرغب أصحاب األعمال السعوديين في إدراجها في جدول أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية الفلبينية المشتركة التي
ستجتمع قريبا  .إضافة إلي رغبة الوزارة في التعرف مسبقا على أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم ذات قيمة مضافة تعتزم الشركات السعودية التوقيع
عليها مع نظرائها الفلبينيين خالل الفترة المقبلة  .ونأمل ارسال المعلومات خالل أسبوع عمل من تاريخه على الفاكس رقم  0112182485 /بريد
اإللكتروني ahabibullah@csc.org.sa :

ندوات ومؤتمرات ومعارض
التواصل

المناسبة

التاريخ

المكان

معرض الكويت التجاري الدولي

 10-06فبراير2018م

الكويت

0096599788852
0096599990998

عقد المنتدى الدولي الثاني لالستثمار الزراعي

 08-05مارس2018م

اديس ابابا

ethembriy@gmail.com

ملتقى مصر لالستثمار لدورته الثالثة

 04-03فبراير 2018م

القاهرة

www.ikissadevents.com

مؤتمر المشروعات الصغيرة واالسر المنتجة

 26-23ابريل 2018م

أغادير

002125377286295
00212670286045
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حظر  /رفع الحظر
الصنف

الدولة

استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته

جمهورية مصر

الــتــوجــيــه
رفع الحظر

فرض حظر مؤقت


المناقصات الحكومية

الجهة المعلنة

المنافسة

تطوير وتحسين ممرات ومداخل
مستشفى القريات العام

قيمة الكراسة

1000

آخر موعد لتقديم

تاريخ فتح

1439/04/27هـ

1439/04/28هـ

العطاءات

المظاريف

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

10.000

1439/04/27هـ

1439/04/28هـ
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