
 
 

 املحترمين                                                             منتسبي غرفة نجران  /السادة

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

التــبارير هـ( والذي يشير إلــى 23/8/1441( وتاريخ )1725/ش.غ رقم ) خطاب مجلس الغرفإشارة إلى 

 ةي اتخــذا ا املكلاةالبرة ــة الســبلدسة للكســـاهكة اــر تنت ــذ ائيــراباش اللقا  ــة امل اشـــر ـالـتـاالحترازيــة 

مـكــا قـــب ســـنفر   ـــى تنت ـــذ  (covid-19روس كلرونـــا املســـتجب )ـللتبامـــع مـــت ت بـــاش انتشـــار يا حـــة فـ ــ

تـكــــا  األ ـكـــامل واملشـــــترساشخ رو التــــ خير اـــــر ألســــل م املشـــــارات رو األ ــــناف املـــــلردة اــــر وق ـ ــــا املحــــبدخ وإ

 إلــــى نيـــــا  املنافســــاش واملشــــترساش ا  الم ـــــة 
ر
األ ـكـــامل اــــر الباــــلد ااش التنت ـــــذ املســــتكرخ وافــــتنادا

ـــ(خ وال حتـــف التنت ذســـةخ ح ـــ  نصـــ  12/11/1440( رتـــاريخ )128الصـــادر راملرفـــل  املل ـــي رقـــم ) / ـه

 ( منف   ى رن للجهة ا  الم ة تكبسب الباب ار حاالش محبدة من ا:74املادة )

 الت خير يبلد إلى ا جهة ا  الم ة رو ظروف طار ة. إاا كان -1

 إاا ت خر املتاا ب مبف  ن تنت ذ الباب ألف اب خارية  ن إرادتف. -2

إاا  ــبر رمــر مــن ا جهــة ا  الم ــة راساــاف األ ـكـامل رو تبوــها ألفــ اب ال ألبــلد إلــى املتباقــب  -3

 مبف.

ذ األ ـكـــامل واملشــــترساش وألســــل م املشـــــارات رو و ل ــــفخ فــــان الــــلزارة تنكــــب   ـــــى ا ت ــــار التــــ خير اــــر تنتـ ــــ

 ضكن ا  ــاالش 
ر
األ ناف امللردة والتاصير ار البالد ااش التنت ذ املستكر ار اللق  الراهن؛ داخال

املشــار إلاـ ـا ر ــاـل خ رح ــ  سجــلز تكبســـب  اــلد تلــن األ ـكــامل وائ تــاب مــن الغرامـــةخ مــت مرا ــاة يـــلاز 

 لليـــــروف إ ـــــبار روامـــــر راساـــــاف األ ـكــــامل واملشـــــترسا
ر
ش رو تبوـــــها رحســـــه مـــــا ساتوـــــ ف ا  ـــــامل وفاـــــا

الراهنة وةحسه ماتابر  ا جهة ا  الم ة املتباقبةخ مت الت ك ب   ى مرا اة األح ــا  ااش البالقــة 

 املنصلص  لا ا ار النيا  والال حة.

 للبلم وائحاطة. ل ف نت بكم رذلنخ 

 وتقبلوا خالص تحياتنا ،،   

   األمين العام

 قحيفه محمد بن حسين


