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 تعلٌمات وتعامٌم

 

 وردنا خطاب مجلس الغرف السعودٌة وٌفٌد بتلقٌهم خطاب وزارة التجارة واالستثمار بشأن تعمٌم وزارة التعدٌن بجمهورٌة كٌنٌا عن

من جراء تصدٌر كمٌات هائلة من الذهب الً كٌنٌا والتً ترتب علٌها العدٌد من الضحاٌا التحذٌر من حاالت الغش التجاري المبلغ عنها 

 من ذلك . من الكٌنٌن واالجانب وبنا على خطاب المجلس  نأمل االحاطة والحذر

وللترشٌح لعضوٌة مجلس  االعمال السعودي االندونيسي  وردنا خطاب مجلس الغرف السعودٌة وٌفٌد بأن المجلس ٌعتزم بتشكٌل مجلس

 0112182485االعمال المذكور االطالع للشروط على موقع مجلس الغرف السعودي واكمال البٌانات وارسالها على فاكس 

وللترشٌح لعضوٌة مجلس  االعمال السعودي الفمبيني  وردنا خطاب مجلس الغرف السعودٌة وٌفٌد بأن المجلس ٌعتزم بتشكٌل مجلس

 0112182485الطالع للشروط على موقع مجلس الغرف السعودي واكمال البٌانات وارسالها على فاكس االعمال المذكور ا

وللترشٌح لعضوٌة مجلس  االعمال السعودي السنغافوري  وردنا خطاب مجلس الغرف السعودٌة وٌفٌد بأن المجلس ٌعتزم بتشكٌل مجلس

 0112182485االعمال المذكور االطالع للشروط على موقع مجلس الغرف السعودي واكمال البٌانات وارسالها على فاكس 

وللترشٌح لعضوٌة مجلس  االعمال السعودي االندونيسي  وردنا خطاب مجلس الغرف السعودٌة وٌفٌد بأن المجلس ٌعتزم بتشكٌل مجلس

 0112182485االطالع للشروط على موقع مجلس الغرف السعودي واكمال البٌانات وارسالها على فاكس  االعمال المذكور

وللترشٌح لعضوٌة مجلس  االعمال السعودي البولندي  وردنا خطاب مجلس الغرف السعودٌة وٌفٌد بأن المجلس ٌعتزم بتشكٌل مجلس

 0112182485عودي واكمال البٌانات وارسالها على فاكس االعمال المذكور االطالع للشروط على موقع مجلس الغرف الس

وللترشٌح لعضوٌة مجلس  االعمال السعودي الهنغاري  وردنا خطاب مجلس الغرف السعودٌة وٌفٌد بأن المجلس ٌعتزم بتشكٌل مجلس

 0112182485االعمال المذكور االطالع للشروط على موقع مجلس الغرف السعودي واكمال البٌانات وارسالها على فاكس 

وللترشٌح لعضوٌة مجلس  االعمال السعودي النيوزلندي  وردنا خطاب مجلس الغرف السعودٌة وٌفٌد بأن المجلس ٌعتزم بتشكٌل مجلس

وردنا 0112182485االعمال المذكور االطالع للشروط على موقع مجلس الغرف السعودي واكمال البٌانات وارسالها على فاكس 

دٌة وٌفٌد بتلقً المجلس خطاب الهٌئة العامة للغذاء والدواء بشأن ما لوحظ اثناء الجوالت التفتٌشٌة خطاب مجلس الغرف السعو

وبالتعاون مع وزارة الصحة على مراكز التجمٌل والصٌدلٌات ومراكز البصرٌات وجود مخالفات متعلقة بعدم وجود رخص االذن 

وحسب التعامٌم الصادرة من الهٌئة العامة للغذاء والدواء انه ٌجب حصول  بالتسوٌق لألجهزة والمنتجات الطبٌة المستخدمة من قبلهم

 جمٌع األجهزة والمنتجات الطبٌة على االذن بالتسوٌق .
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 حكومٌةالمناقصات ال
 

آخر موعد لتقديم  قيمة الكراسة المنافسة الجهة المعمنة
 العطاءات

 
 
 
 

 تعليم الجوف

 هـ61/30/6301 0333 طبرجل –صوير  –دومه  –نطافة المباني االدارية لقطاع سكاكا 

 هـ61/30/6301 033 عملية اضافة مظالت لبعض مدارس طبرجل

 هـ61/30/6301 033 عملية اضافة مظالت لبعض مدارس صوير

 هـ61/30/6301 033 عملية اضافة مظالت لبعض مدارس قطاع سكاكا

عملية اضافة مظالت و تسعه بالساحة الخارجية للروضة الثانية 
 بسكاكا

 هـ61/30/6301 033

عملية اضافة مظالت وتسعه بالساحة الخارجية للروضة 
 هـ61/30/6301 033 بسكاكاالسادسة 

عملية صيانة و مظالت بفناء معهد االمل و التربية الفكرية 
 هـ61/30/6301 033 بسكاكا

 بلدية القريات

 (0تطوير وتأهيل وسط المدينة واألحياء القديمة )عقد
 هـ30/30/6301 3333

 )1سفلتة وأرصفة وإنارة )عقد
 هـ30/30/6301 0333

وردم المستنقعات وآليات التخلص من لتخلص من النفايات 
 هـ30/30/6301 6333 النفايات

 ))عقد 0مباني بلدية ومرافق عامة م
 هـ30/30/6301 0333

 )0حدائق وممرات مشاة وساحات )عقد
 هـ30/30/6301 0333

 )0مباني بلدية ومرافق عامة )عقد
 هـ30/30/6301 6333
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