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للمشتركين

دليل باقة
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زباقة التمي



نبذة عن باقة التميز
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ماهي باقة التميز؟

:قيمة االشتراك في الباقة 

بدرا  مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة عالية الجودة ُتقدد  مدن لدنخ نخبدة مدن الخ
عيدة والمختصين وذلد  ررادام مدن ةرفدة المدالدة الملدودة لتقددا  لددمات ذات قيمدة نو

.لملتسبيها

دااخ 10,000
المبلغ المدفوع شامل تكلفة االشتراك بالغرفة التجاداة*
المبلغ الاشمل قيمة الضرابة المضافة *
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نبذة عن باقة التميز

:مميزات باقة التميز

:آلية طلب الباقة 

اع األعمداخ تقدا  الخدمات االستشاداة في مختلف المجاالت لتمكين الملشآت من مواكبة المستجدات في قطد-
.ومساعدتها على العمل بطرق ذات فعالية عالية

.دعوات لااة لحضود الفعاليات والملتقيات التي تقيمها الغرفة بالتعاون مع مختلف الجهات-
.االشتراك بسعر ملافس مقابل مجموعة متكاملة من الخدمات المميزة عالية الجودة-
تقيددات إمكانيدة تليدي  الملاالسدتفادة مدن الموقدع االسدتراتيجي لمبلدى ةرفدة المدالدة الملدودةن وذلد  عدن طراد  -

.وودش العمل في مراف  الغرفة سوا  قاعة المؤتمرات واالرتفاالت أو ةرف االجتماعات

mcci.org.sa/home/vipاإللكتروني موقع ةرفة المدالة الملودة -

إدادة لدمات المشتركين–زاادة المقر الرئيسي للغرفة -

https://mcci.org.sa/home/vip
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الخدمات المقدمة 
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االستشادات 

استشادة في 
مجاالت التدداب
والتطوار اإلدادي

402431 11112

استشادة 
من لبرا  في اللجان
القطاعية و اللوعية 

استشادة
تددقليدددة

استشادات
تسواقية

استشادة 
مددداليددددة

استشادة 
لتحداددد ارتياج

الملشئة التددابية 

استشادة
قانونيددة

استشادة في
مجاخ التوطين 

تطب  الشروط و االركا 
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لصومات لااة 

الملودةالمدالةةرفةتقيمهاالتيبالمعادضللمشتركلاصلص -
العنقةذاتالجهاتمعبالتعاونالغرفةتقيمهاالتيالتددابببرامجلاصلص -
المؤتمراتقاعةالستئجاد%50الىاصللاصلص -
االجتماعاتالستضافةوالتسهينتالتجهيزاتبأردثمهيأةلقاعاتمجانياستخدا -
المشتركينلدماتمركزفيالمتواجدةالغرفةشاشاتعبرثواني10مدةمرتينمجانام اإلعنن-

تطب  الشروط و االركا 
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لدمات مالية 

: الحصوخ على إردى الخدمات المالية التالية -
o تقدا  لدمات شاملة في مجاخ االستشادات الضرابية .
o تقدا  لدمات االرتساب اللسبي.
oتقدا  لدمة رضود ومتابعة أعماخ الفحص الميداني.
oتسجيل الملشأة لدى هيئة الزكاة والضرابة والجمادك.
oتأسيس أساس ضرابي للملشآت الجدادة وإعداد دليل إدشادي اتلاسب مع طبيعة الملشأة.
oمراجعة المشتراات والتحق  من احة مبالغ الضرابة المضافة وما إذا كانت قابلة للخص  والرد أ  ال.
oاق لادج اللطمراجعة اإلارادات والتحق  من احة مبالغ الضرابة المضافة وما إذا كانت لاضعة للضرابة أو.

تطب  الشروط و االركا 
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لدمات لااة 

بياناتقاعدةتوفير-
الغرفةتعقدهاالتيالتوطينملتقياتلحضودلااةدعوة-
ملشأت معتتلاسبتددابيةلبرامجلططإعداد-
.البرنامجفيللمشتركين"تميز"بطاقةإاداد-
.(الملشأةااربتوقيعإلىإضافة)المدالةملطقةداللمكان لدمةعلىالحصوخ-
اإللكترونيةالتميزباقةافحةضمنالباقةفيالمشتركةالملشأةLOGO))شعادإضافة-

تطب  الشروط و االركا 
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التميددددز تستدددددداهددل


