إعداد
إدارة االتصال املؤسسي
2020

تصوير :محمد حاجي الحاجي
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خادم الحرمين الشريفين
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد
صاحب السمو امللكي األمير

محمد بن سلمان بن عبد العزيز

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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أمير املنطقة الشرقية

نائب أمير املنطقة الشرقية

محافظ األحساء

صاحب السمو امللكي األمير

صاحب السمو امللكي األمير

صاحب السمو األمير

سعود بن نايف بن عبدالعزيز

أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز
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بدر بن محمد بن جلوي آل سعود

مقدمة

لقد

نجحت اململكة يف اتخاذ سلسلة من التدابير املدروسة والحاسمة

ملواجهة جائحة "كورونا" والتخفيف من آثارها االقتصادية

واالجتماعية ،حيث وضعت ىلع قمة أولوياتها حماية املواطنين واملقيمين
فيها ،إضافة إلى التخفيف من اآلثار االقتصادية من األزمة ىلع القطاع الخاص،
إضافة إلى دعم األفراد من مواطنيها للحفاظ ىلع الوظائف وتوفير سبل
العيش الكريم للجميع ،لذلك تبدو فرص التوسع يف تطبيق نظم اإلدارة
جدا يف ظل رؤية وطنية طموحة أكدت
الحديثة والتقنيات املتطورة ،واعدة ً

ىلع دور وشراكة القطاع الخاص يف عملية التنمية املستدامة.

وتكريسا لهذه القوة واملتانة واملرونة االقتصادية
وتأكيدا لهذا النهج
ً
ً

واملالية ،ها هي الدولة -وفقها اهلل -تواصل السياسات والخطط والبرامج

الخاصة بتحديث وتطوير األنظمة والتشريعات التجارية وتحسين مناخ األعمال
وترقية البيئة االستثمارية وتحفيز األنشطة االقتصادية وطرح الفرص الواعدة
وبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص وسوق العمل وتذليل الصعاب التي
تواجه قطاع األعمال وفتح اآلفاق أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر ضمن
شراكته القائمة يف برامج ومستهدفات التنمية الوطنية املستدامة.
وال شك أن النهج التنموي الذي اختطته بالدنا الغالية ،وتصديها الحكيم
واملتوازن آلثار وتحديات جائحة "كورونا" ،يع ّزز الثقة والتقدير يف قطاعات
األعمال كافة لبذل الكثير من العمل التنموي الذي ينبغي إنجازه ،يف ظل
تطورات اقتصادية وتقنية متسارعة يصاحبها انفتاح وتحديات اقتصادية
متجددة ،ما يتطلب تعزيز أوجه ومجاالت العمل املشترك ودعم التنويع
االقتصادي والنهوض بالكفاءة اإلنتاجية واالرتقاء بتنافسية منتجاتنا الوطنية
والتوسع يف السوق املحلي.
وإذا كنا يف الغرفة وقطاع األعمال باألحساء ندرك أننا أمام تحدي العمل
الدؤوب املخلص واملبتكر واملستمر للمساهمة يف تحقيق أهدافنا
وطموحاتنا الوطنية يف التنمية املستدامة والرفاه االقتصادي واالجتماعي،
فإننا كذلك مطالبون بتعزيز تعاوننا وتالحمنا وتطوير أدواتنا وبناء شراكات
فاعلة من أجل مستقبلنا وأجيالنا القادمة.

ﺣصاد عام ٢٠٢٠

6

7

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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املحتويات
الخطة اإلستراتيجيية غرفة األحساء ٢٠٢٤-٢٠٢٠م
كلمة رئيﺲ مجلﺲ اإلدارة
اعضاء مجلﺲ اإلدارة
كلمة األمين العام
أحداث ومناسبات هامة
قطاع خدمات العمالء
قطاع الخدمات املشتركة
إدارة االتصال املؤسسي
إدارة اللجان
إدارة الشراكات املجتمعية
مركز األمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير األعمال
امليزانية الختامية 2020م
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الخطة اإلستراتيجيية
غرفة األحساء ٢٠٢٤-٢٠٢٠م

تتضمــن هــذه الوثيقــة الخطــة اإلســتراتيجية والتشــغيلية لغرفــة األحســاء  ،وقــد جــاء محتواهــا متوافقــا مــع املحــددات
اإلسترشــادية التــي وضعهــا مجلــس الغــرف الســعودية للخطــة اإلســتراتيجية ،وقــد تــم إعــداد الخطــة من قبــل لجنة اإلســتراتجية
بغرفــة األحســاء برئاســة االميــن العــام وعضويــة مــدارء اإلدارة وإثنيــن مــن فريــق األبحــاث والدراســات بالغرفــة باإلضافــة الــى
عضويــة مستشــار إداري مســتقل مــن ذوي الخبــرة يف اإلســتراتيجية.
كمــا اعتمــد فريــق اإلســتراتيجية طريقــة بطاقــة األداء املتــوزان ملــا تتميــز بــه ،وقــد تــم اختيــار وإعتمــاد منهجيــة وأســلوب
بطاقــة األداء املتــوازن مــن قبــل لجنــة اإلســتراتيجية ملــا تتمتــع بــه مــن خصائــص أهمهــا:
بنيــت الطريقــة ىلع مبــدأ الســببة الــذي يربــط النتائــج باألســباب “ ،"cause-effectويرفــع مســتوى الضمانــات ىلع تحقيــق
النتائــح –بــإذن اهلل تعالــى – لكونــه يؤكــد ىلع تحديــد األســباب الالزمــة لتحقيــق األهــداف ،كتحقيــق هــدف النمــو يف
اإليــردات كنتيجــة لعوامــل مختلفــة تشــكل أســبابًا ومتطلبــات ال بــد منهــا كالتســويق والترويــج وكذلــك الحفــاظ ىلع
مســتوى الجــودة ورضــى املنتســبين ،وتحقيــق هــدف رفــع جــودة الخدمــة يتطلــب توفــر أســباب منهــا جــودة اختيــار
وتدريــب وتحفيــز الــكادر الــذي يشــكل ســببًا رئيســيًا يف تقديــم الخدمــة بجــودة وهــو كذلــك املعنــي بــإدارة العالقــة مــع
املنتســبين والعمــاء والعمــل والحــرص ىلع تحقيــق رضاهــم وبالتالــي الحفــاظ عليهــم كعمــاء والحفــاظ ىلع االيــراد
املتحقــق مــن التعامــل معهــم الــخ
توفــر بطاقــة األداء املتــوازن وســيلة قيــاس لــأداء لتضمنهــا بعــد مؤشــرات قيــاس األداء ( ،)KPI’sســوا ًء مؤشــرات رفــع

الحاليــة ( )lagging KPI’sوالتــي تقــدم تصــور عــن الحالــة بنهايــة العمــل ،أو املؤشــرات اإلرشــادية القياديــة (leading
 )KPI’sالتــي تقــدم تصــور عــن األداء خــال التنفيــذ وقبــل الوصــول ملرحلــة النتيجيــة وتقــدم وســيلة للتصويــب

واإلســتدراك خــال تنفيــذ العمــل.
تربــط بطاقــة األداء املتــوازن بيــن العناصــر اإلســتراتيجية (الرؤيــة والرســالة والقيــم الجوهريــة والغايــات اإلســتراتيجية
واألهــداف اإلســتراتيجية) والعناصــر التشــغيلية (املبــادرات واملســتهدفات التنفيذيــة مــن مشــاريع وبرامــج ومؤشــرات
قيــاس األداء).
تهتــم طريقــة بطاقــة األداء املتــوزان بتعزيــز مبــدأ املســؤولية واملســاءلة مــن خــال التأكيــد ىلع ضرورة تســمية مســؤولي
متابعــة ومســؤولي تنفيــذ وتحديــد اإلطــار الزمنــي للتنفيذ.

حصاد عام 2020
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وقــد اســتغرق اعــداد اإلســتراتيجية الفتــرة مــن ديســمبر  2019الــى يونيــو  2020مــن خــال عــدد مــن ورش العمــل واملهــام،
حتــى جــاءت "الخطــة اإلســتراتيجية التشــغيلية لغرفــة األحســاء لألعــوام 2024-2020م" مكونــة مــن  4غايــات إســتراتيجية و19
هــدف إســتراتيجيا وعــدد  42مبــادرة ومتضمنــة  125برنامجــا ومشــروعا ،باإلضافــة الــى تســمية  210مؤشــر قيــاس أداء ،وانطالقــا
مــن اهتمــام مجلــس إدارة واألمانــة العامــة للغرفــة بتنفيــذ اإلســتراتيجية تــم تشــكيل لجنــة عليــا ملتابعــة تنفيــذ وتحديــث
اإلســتراتيجية وتشــكيل وحــدة مصغــرة ملتابعــة شــئون التنفيــذ مــع فريــق العمــل مــن خــال بروتوكــول تنفيــذ اإلســتراتيجية.
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ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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ىلع

الرغم من التحديات الكبيرة والصعوبات التي واجهتها اململكة

خالل فترة أزمة "كورونا" الراهنة ،إال أن املبادرات التي أطلقتها

الحكومة كان لها أث ًرا كبي ًرا يف تخفيف حدة هذه األزمة ىلع القطاع الخاص،
وىلع الرغم من تضرر معظم منشآت القطاع الخاص ،إال أن األزمة قد فتحت ً
آفاقا
جديدة لقطاعات عدة وأضاءت أنواًرا لفرص استثمارية لم تكن مستغلة بشكل

ج ّيد ،خالل فترة ما قبل األزمة وىلع رأسها الفرص املرتبطة ببعض الصناعات
التحويلية والصناعات املستهدف إحالل منتجاتها محل الواردات ،واألنشطة
املرتبطة باألمن الغذائي والدوائي.
إن القيام بمسؤولياتنا يف مجلس إدارة الغرفة خالل هذه األزمة من عمر هذه
الدورة ،لم يثنينا بفضل من هلل وتوفيقه عن تقديم عمل مضني وجهد مخلص
تترجمه مبادرات عدة وكذلك برامج عمل طموحة وفعاليات نوعية وشراكات
هادفة ذات قيمة مضافة ساهمت وتسهم يف تجاوز آثار الجائحة وتنمية وتحفيز
ٔا .عﺒﺪالﻠﻄﻴﻒ العرﻓﺞ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

النمو االقتصادي وترقية بيئة قطاع األعمال باألحساء بما يمكنها من مواجهة
التحديات ومواكبة املستجدات يف ظل رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية املستدامة.

يف هذا التقرير السنوي للغرفة للعام ٢٠٢٠م ،الذي يتضمن موج ًزا عن أهم مبادرات

وفعاليات الغرفة خالل عام استثنائي بكل املقاييس ،سيبرز لنا عديد النشاطات
والفعاليات واملبادرات التي نفذتها الغرفة يف إطار دورها ورسالتها الهادفة
لتوفير بيئة عمل محفزة تعزز النمو واالستثمار وتطوير قطاع األعمال باألحساء
باإلضافة إلى ترقية وتحسين الخدمات املقدمة ملنسوبيها وإبراز مكانة األحساء
الواعدة ودور القطاع الخاص وقدراته يف رفد ودعم مسيرة النمو باألحساء.
وأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني واخواتي أعضاء مجلس اإلدارة اتقدم بالشكر
الجزيل ملنتسبي الغرفة ىلع وقوفهم الدائم الى جانب املجلس ودعمهم
املستمر لتوجهاته ومده باالقتراحات والرؤى الجيدة والشكر موصول الى أعضاء
اللجان القطاعية ىلع جهودهم النوعية ولأمانة العامة التي تبذل الكثير من
أجل تنفيذ توجهات املجلس وتنفيذ مستهدفات الخطة االستراتيجية للغرفة
ولكل إدارات الغرفة خالص التحية ووفر الشكر والتقدير.
واهلل ولي التوفيق،

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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تصوير :إبراهيم الزراعي
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اعضاء
مجلﺲ
اإلدارة

يواصل

أ .عبداللطيف الﻌرفﺞ

عبدالﻌﺰيﺰ صالح الموسﻰ

لﺆي بن علي الﺼالح

محمد عبدالرﺣمن الﻌفالﻖ

لطيفﺔ عبد اهلل الﻌفالﻖ

خالد بن سﻌود الﺼالح

مجلس إدارة الغرفة جهوده من أجل ترقية

وتطوير خدمات الغرفة وفتح آفاق جديدة

يف نوعية الخدمات واألنشطة املوكلة إليها ،لخدمة
منتسبيها ،والتوسع يف البرامج واملبادرات وبناء الشراكات
والتحالفات وقيادة العمل املؤسسي للقطاع الخاص سعيًا
لتحسين بيئة االستثمار واألعمال وتحفيز األنشطة االقتصادية
وتبني الفرص االستثمارية املتاحة والتسهيل ىلع أصحاب
األعمال وتذليل الصعاب التي تواجههم وتطوير املشاريع
تحقيقا
ً
القائمة واملستقبلية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
للتكامل االقتصادي والنجاح االستثماري ىلع مختلف األصعدة.
لقد عمل املجلس يف هذا العام االستثنائي  ٢٠٢٠ىلع

تشجيع زيادة أعداد منتسبي الغرفة ورفع مؤشرات تطوير أدائها
واإلسهام بدور فاعل يف خدمة مصالح مجتمع األعمال بما يتوافق
دفعا لعجلة االقتصاد واالستثمار وخدمة املجتمع،
مع تطلعاتهم ً
وبناء جسور التواصل مع القطاعين الحكومي والخاص وسوق
العمل حتى يكون الجميع شركاء يف عملية التنمية الوطنية
وكذلك السعي من أجل تهيئة مناخ االستثمار واستشراف الفرص
الواعدة يف مختلف املجاالت التجارية واالقتصادية والصناعية
بواحة األحساء.
ويف هذا املقام ،البد من التأكيد ىلع أن مقومات
االستثمار يف األحساء عديدة ومتنوعة ،بحيث تغري كل تاجر
وصناعي ومستثمر ورائد أعمال بالنظر إليها بعين االعتبار،

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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يوسف علي الطريفي

صالح بن محمد صالح الملحم

عماد بن مهدي الغدير

فهد بن محمد بوخمسين

مشاري بن عبدالمحسن الجبر

ٕالهام عبداهلل اليوسف

نيابة عن
ً
يف استشراف آفاق الحراك االقتصادي واالجتماعي،

وأهمها :موقع األحساء املتميز بالقرب من عناصر االنتاج

وتعظيما للفائدة ملصلحة االقتصاد الوطني.
ً
قاعدتها

وأسواق االستهالك ،توفر املوارد البشرية املؤهلة واملتحفزة
لإلنتاج ،توفر العديد من أنواع املواد الخام ،ووفرة األراضي

ويعمل املجلس ىلع دعم بنية الحوكمة والشفافية

فضل
ً
املنخفضة التكلفة نسبيًا والكثافة السكانية الجيدة

نظاما،
ً
بالغرفة من خالل ممارسة اختصاصاتها املحددة

عن توفر الحوافز املختلفة وصور التمويل املتنوعة عبر

لدعم القطاع الخاص يف تحقيق التنمية االقتصادية وتمتين

الصناديق الحكومية التنموية.

االقتصاد الوطني وتعزيز مكانته يف ميدان التنافسية وفق
الصالحيات االدارية واملالية للغرفـة ترسيخا ملبادئ وقيم

وفيما تمثّل لجان الغرفة القطاعية النوعية ،إحدى أهم

العمل العام والتطوعي الذي يُعد أهم مقومات النجاح ومصادر

أدوات العمل وآليات رفع األداء التنموي بالغرفة؛ بفضل فلسفة

الثقة والقبول لدى اآلخرين وتحمل املسؤوليات تجاه املصلحة

عملها وطبيعتها والتحامها مع قضايا املنتسبين وتطلعاتهم؛

العام للغرفة وقطاعات األعمال املختلفة.

يلتزم املجلس بتفعيل دورها وتعزيز مساهماتها يف القضايا
التي تتعلّق بقطاعات األعمال كافة؛ بما يؤكد ىلع دورها
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فيما

تمضي مسيرة الغرفة يف إرساء إطارٍ علمي مؤسس ،ألنشطتها وخدماتها

وجميع أعمالها الداخلية والخارجية وتطبيق منهجيات الجودة والتم ّيز

بما يعزز من دورها ومنظومة خدماتها ،جاءت الخطة اإلستراتيجية التشغيلية
للغرفة لأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٠م ،لتتسق واملتغيرات االقتصادية والتحديات التنموية،
ورعاية مصالح منتسبيها ،وتعزيز دور قطاع األعمال باألحساء يف عملية التنمية
املستدامة.
والشك أن الغرفة التي شهدت خالل العام ٢٠٢٠م ،تحديات متنوعة أسوة بغيرها
يف مختلف القطاعات بسبب جائحة فيروس "كورونا" ،إال أنها وبفضل هلل ،نجحت
يف إطالق وتنفيذ سلسلة من املبادرات والفعاليات والبرامج املتميزة والهادفة،
وبناء شراكات مجتمعية فاعلة مع العديد من الجهات الحكومية والهيئات العامة
والكيانات املجتمعية باألحساء ،ما يعكس دورها الريادي يف قيادة عملية التنمية
باألحساء ،ويعزز مساهماتها التنموية واملجتمعية ً
وفقا ملنظور استراتيجي متكامل،
تتضافر من خالله كافة الجهود من أجل تحقيق التنمية املستدامة.
ورغم تحديات الجائحة ستظل الغرفة تعمل ىلع مواكبة وتيرة التطور السريع يف
شتى مجاالت التخطيط والتطوير والتحول الرقمي وتطوير األعمال وبناء الشراكات
د .إﺑراﻫﻴﻢ آل الشﻴﺦ مﺒارك
أﻣﻴﻦ ﻋﺎم اﻟﻐﺮﻓﺔ

الفاعلة والهادفة ورفع مستويات كفاءة االداء بما يتناسب وظروف االزمة ومواجهة
املتغيرات والتعامل بمرونة معها وابتكار نماذج عمل جديدة ،وتطوير عالقات
ً
فضال عن دفع جهود ومبادرات تمكين قطاع املنشآت الناشئة
وخدمات املنتسبين
ودعم االبتكار يف املشروعات الريادية.
إن تركيز االستراتيجية الجديدة للغرفة ىلع إمكانات وخصائص األحساء الواعدة
سيعزز بإذن اهلل من مسيرة التحول التنموي والتطور املجتمعي بالواحة ويساهم
يف تمكين قطاع األعمال للقيام بدوره ومسؤولياته بشكل أفضل وأكبر بما يعمل
ىلع تحقيق برامج ومستهدفات الرؤية التنموية للواحة والتوظيف األمثل للموارد
ً
فضال عن تقديم خدمات
يف القطاعات االقتصادية األكثر حيوية وتأثي ًرا لأحساء
متطورة ملنسوبيه ،ومساعدتهم للتعامل مع بيئة األعمال األكثر حداثة وكفاءة.

ويف الختام أتقدم بجزيل شكري وتقديري ملجلس اإلدارة لدعمه املستمر واعتماد
مجددا ثقتي واعتزازي بجهود كافة األخوة
الخطة االستراتيجية الجديدة للغرفة
َ
مؤكدا
العاملين بالغرفة ومثابرتهم وتفانيهم يف أداء األعمال املوكلة إليهم،
ً

استمرارنا بإذن اهلل وبنفس الشغف والعزم والتصميم لخدمة قطاع األعمال ومجتمعنا
الكبير يف واحة األحساء.
واهلل املوفق،

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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تصوير :فهد الحسين
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الـهـيكـل التنظيمي
"ﻏﺮﻓﺔ اﻷﺣﺴﺎء"
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غرفة األحساء يف 2020
سعت غرفة األحساء منذ تأسيسها لتطوير قطاع األعمال باملحافظة ،وسخرت كافة الجهود لتجعل من
األحساء قبلة رجال األعمال واملستثمرين
سعينا لتنمية أعمال القطاع الخاص عبر تنظيم  37فعالية وورشة عمل متخصصة بقطاع األعمال.
ساهمت الغرفة يف دعم الجهود ملواجهة آثار جائحة كورونا عبد مبادرتي "تحدي األزمة و ونواجه
كورونا يف  9٠يوم"
رفع نسبة التحول اإللكتروني من خالل زيادة نسبة التصاديق االلكترونية مقابل التصاديق الورقية حيث
بلغت  %91للتصديق االلكتروني  %9للتصديق الورقي.
تقديم حلول نوعية اثناء فترة الحظر خالل فترة جائحة كورونا من خالل االتفاقية التي تمت مع شرطة
محافظة االحساء وهي اصدار مشاهد التنقل الكترونيًا ]٤575[ .موافقة تنقل] لأفراد
تم تجاوز العدد املستهدف من حيث الحسابات املفعلة يف بوابة التصاديق االلكترونية حيث كان
املستهدف 1٠,٠٠٠حساب وتم تجاوز العدد الى  11,٠1٠حساب.
تقديم  18دبلوم ودورة مهنية استفاد منها  1٫11٢متدرب من الجنسين.
حرصنا ىلع دعم رؤية اململكة  ٢٠3٠يف خفض معدالت البطالة عبر توظيف  3,٠61طالب عمل يف
القطاع الخاص بزيادة  %856وتنظيم  8لقاءات وظيفية يف مختلف القطاعات.
عقدنا شراكات وتعاونات تضمن تقديم برامج نوعية تغطي كافة متطلبات واهتمامات قطاع االعمال
مفتوحا للمسؤولين يف قطاع األعمال.
وعقدنا  ٢٢لقا ًء
ً
برنامج الشريك التجاري حيث بلغ عدد الشركاء  ٢16شريك يوفرون باقات تنوعة من الخدمات واالمتيازات
التسويقية.

23

أحداث

وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت هﺎﻣﺔ
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األمير بـدر بن جـلوي يـرعى حفل إطالق مـبادرة غرفة
األحساء ”ألهم“ ملأسسة العمل التطوعي املتخصص
رعى صاحب السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ األحساء
مؤخرًا إطالق مبادرة( :ألهم ..شارك وطن) لتعزيز جهود ومبادرات مأسسة ورفد العمل
نظمتها غرفة األحساء ضمن خطط أعمالها يف مجال
التطوعي املتخصص التي ّ
املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال وذلك بفندق (مكان) باألحساء.
وشهد حفل إطالق املبادرة الذي ُعقد وسط التزام تام بتطبيق البروتوكوالت
الصحية ،حضورًا رسميًا ملسؤولين ورجال أعمال وممثلين عن الجهات املشاركة
يف املبادرة ،حيث بدأت فعالياته بالقران الكريم ثم كلمة رئيس مجلس إدارة غرفة
األحساء تالها عرض فيلم تعريفي عن املبادرة ،فكلمة رئيس فريق إدارة املبادرة،
ثم توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات املشاركة وتكريم الداعم الرئيس للحفل.
ثمن األستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج ،رئيس مجلس
ويف كلمته االفتتاحية ّ
إدارة الغرفة الرعاية الكريمة لسمو محافظ األحساء للمبادرة مبينًا أنها محل فخر
معا من أجل إرساء قاعدة للعمل
وتقدير من الغرفة وقطاع األعمال باألحساء للعمل ً
التطوعي املؤسساتي وتحفيز مساهمة قطاع األعمال يف تنمية وتطوير وتعزيز
موج ًها شكره
ّ
برامج ومبادرات العمل التطوعي وبناء مسارات تطوعية تخصصية،
وتقديره لكافة الجهات والشركات املشاركة يف املبادرة.
ومن جهته أكد األستاذ عبدالعزيز بن صالح املوسى ،نائب رئيس الغرفة ،رئيس
فريق إدارة املبادرة يف كلمته أهمية تطوير ورفد ومأسسة مفهوم وممارسات
العمل التطوّعي ،ملا يمثله من أهمية يف تنمية ورقي املجتمعات ،وجمع الجهود
وحشد الطاقات للمشاركة املجتمعية والتنموية مب ّينًا أن املبادرة وضعت مؤشرات
تساعد يف قياس األثر والكفاءة ومستوى األداء والتحسين املستمر ،ما سيعمل ىلع
وصوال إلى
ً
نقل التطوع من فضاء التنظير واالجتهاد إلى واقع التنظيم والتجويد
االستدامة.
وأشار املوسى إلى أن املبادرة ستعمل ىلع بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة
فضال عن تدريب وتأهيل املتطوعين
ً
تؤسس ملنصة نوعية احترافية للمتطوعين
وتجميع طاقاتهم وتوجيهها نحو األولويات الوطنية ،الفتًا إلى أن نطاق املبادرة
يتضمن مسارات عدة ،من بينها :مسار التخصصات الصحية ،مسار التخصصات
التعليمية ،مسار التطوع يف عمليات اإلنقاذ واإلجالء والكوارث ،مسار التطوع البيئي
ومسار االستشارات وغيرها.

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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خالل افتتاحه ملتقى توظيف (طاقات صناعية) لعرض  2674وظيفة جديدة للشباب

وكيل محافظة
األحساء :تكامل
عمل القطاعين
الحكومي والخـاص
يسهم يف تحقيـق
مستهدفـات
التــوطين
أكد سعادة األستاذ معاذ الجعفري ،وكيل محافظة األحساء ،أن تكامل وتناغم عمل القطاعين
الحكومي والخاص يسهم يف تحقيق مستهدفات التوطين وإيجاد فرص عمل جديدة وواعدة
ألبناء وبنات األحساء ،بدعم وشراكة منظومة العمل والتنمية االجتماعية للقطاع الخاص،
مثمنًا تنظيم ملتقى توظيف (طاقات صناعية) ،لعرض  2674وظيفة مباشرة وتدريب منتهي
بالتوظيف لشباب األحساء ،متمنيًا نجاح امللتقى وتحقيق أهدافه وقطف ثماره.
وأشاد الجعفري خالل افتتاحه للملتقى الذي ينظمه تحالف بين غرفة األحساء ومكتب
الضمان االجتماعي باألحساء (تمكين) وصندوق تنمية املوارد البشرية (هدف) واملعهد
الصناعي الثانوي األول باألحساء ،بهذا النوع من الشراكة النموذجية التي تخدم القضايا
مؤكدا
ً
الوطنية املهمة وتساهم يف تحقيق املستهدفات الرئيسية لرؤية اململكة ،2030
الدور التنموي واملجتمعي الذي تضطلع به جهات تلك الشراكة املثمرة.
وأبان الجعفري بحضور األستاذ عبداللطيف العرفج ،رئيس مجلس إدارة الغرفة ،واألستاذ
محمد بن سليمان السلوم ،مدير عام التدريب التقني واملهني باملنطقة الشرقية ،واألستاذ

منوها إلى
ً
وتوظيف وتأهيل شباب األحساء،

مقيم بن فهد القحطاني ،مدير مكتب الضمان االجتماعي باألحساء واألستاذ عبدالعزيز

أهمية مواصلة تعزيز برامج التدريب التقني

الحملي مدير فرع صندوق تنمية املوارد البشرية (هدف) باألحساء واألستاذ رائد بن حمد

واملهني للسعوديين وتحفيز القطاع الخاص

يعد خطوة كبيرة ومهمة يف دعم
النعيم ،مدير املعهد الثانوي الصناعي األول ،أن امللتقى ُّ

للتغلب ىلع التحديات التي تواجه التوطين.
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ك ّرم الفائزين يف مسابقتها الوطنية للتصوير وسط زخم كبير وحضور الفت

وكـيل محـافظ األحساء يـرعى حفل االستقبال
السنوي لغرفة األحساء

برعاية وتشريف األستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري وكيل محافظة األحساء

دورتها العاشرة ،ضمن فئتيها :التصوير الضوئي واألفالم القصيرة يف

نظمت غرفة األحساء مؤخرًا حفل االستقبال السنوي للغرفة بحضور عدد

محورها املجتمعي النابض لهذا العام «حياة ُملهمة» ،ثم بدأ برنامج

من أصحاب الفضيلة والسمو واملعالي وممثلي ورجال وسيدات األعمال

الحفل بالسالم امللكي ثم تالوة آيات من كتاب اهلل الكريم.

باألحساء ،بمشاركة مسؤولي الهيئات الحكومية واإلعالميين باألحساء،
وذلك بفندق األحساء انتركونتيننتال.

ويف كلمات الحفل عبّر األستاذ عبداللطيف العرفج ،رئيس مجلس
إدارة الغرفة عن شكره وتقديره باسم الغرفة وقطاع األعمال باألحساء لسمو

وقام وكيل املحافظة عقب وصوله إلى مقر الحفل بجولة يف

أمير املنطقة الشرقية وسمو محافظ األحساء ىلع دعم نشاطات الغرفة،

املعرض املصاحب ،حيث شاهد بوسترات األفالم القصيرة املتأهلة وكذلك

مؤكدا استمرارها يف بذل الجهود واملبادرات املجتمعية والتنموية
ً

الصور العشرة املتأهلة يف مسابقة غرفة األحساء الوطنية للتصوير يف

ّها بعدد من الفعاليات
بما يخدم اقتصاد ومجتمع األحساء قاطبة ،منو ً

حصاد عام 2020
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والنشاطات ونتائجها املتميزة ،والتي نظمتها خالل الفترة املاضية من

وتحمل مسؤولياته املجتمعية،
ّ
قطاع األعمال املوجهة لخدمة املجتمع

بينها منتدى األحساء لالستثمار ،وملتقى األحساء للشركات الناشئة 2019

بما يلبي حاجات األحساء ،ضمن مستهدفات رؤية .2030
وقال العرفج :نفخر ونتشرف هذا املساء بحضور سموكم الكريم إلعالن

«ستارت اب األحساء».
وأشار إلى حرص الغرفة ىلع تعزيز اهتمامها ودعم نجاحاتها يف

نتائج مسابقة الغرفة الوطنية للتصوير يف دورتها العاشرة ،وكذلك إعالن

مجال إبرام عدد من الشراكات واالتفاقات النوعية يف مجاالت املسؤولية

أسماء الفائزين ضمن فئتيها التصوير الضوئي واألفالم القصيرة يف محورها

املجتمعية بما يدعم ويعزز دورها التنموي املجتمعي وكذلك نجاحها

لهذا العام «حياة ُملهمة» ،الذي يوثّق صور اإلرادة والعزيمة واإلبداع

يف إتمام عملية نقل كافة خدماتها املقدمة للمشتركين إلى نظام

واالبتكار لذوي اإلعاقة يف مواجهة تحديات الحياة والعمل وبعث األمل،

فضل عن دعمها ملبادرات
إلكتروني متكامل لتصبح (الغرفة اإللكترونية)ً ،

مقدما شكره لكافة الشركاء االستراتيجيين والرعاة والداعمين للغرفة.
ً
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فيما رفع التهاني للقيادة الرشيدة مجلﺲ غرفة األحساء:
تسجيل واحة األحساء إقرار عاملي بقيمتها

�’أ�سàا Pعبد�لل£ي∞ بن حممد �لعèaô
FQيùس ›لùس �� IQ�OEل¨áaô

رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة
األحساء أصدق التهاني وأخلص التبريكات
ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه اهلل -ولسمو
ولي عهده األمين نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه
اهلل ،-بمناسبة تسجيل واحة األحساء «أكبر
واحة نخيل يف العالم» ،بموسوعة غينيس
العاملية لأرقام القياسية.
كما رفع املجلس التهنئة والتبريكات
لسمو أمير املنطقة الشرقية صاحب السمو
امللكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وسمو نائب أمير املنطقة الشرقية صاحب

السمو امللكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو محافظ األحساء صاحب
السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود وكذلك معالي وزير الثقافة صاحب السمو األمير
بدر بن عبداهلل بن فرحان آل سعود.
وأكد املجلس ىلع الدعم السخي الذي ظلت تحظى به واحة األحساء من القيادة الحكيمة
حفظها اهلل ،-ما أهلها للحفاظ ىلع مكانتها الحضارية والتاريخية واالقتصادية والثقافية،بل وحصد عدد من اإلنجازات واالستحقاقات املشرفة ،حيث تم تسجيلها كموقع تراث عاملي
بمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» وسجلت ضمن شبكة املدن
املبدعة يف «اليونسكو» يف مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية وكذلك اختيارها عاصمة
للسياحة العربية لعام .٢٠19
وعبّر املجلس عن عظيم شكره لكافة العاملين ىلع ملف تسجيل الواحة ،مثمنًا جهود
معالي وزير الثقافة األمير بدر بن عبداهلل بن فرحان ،الذي يقود املشروع الثقايف التنموي
الوطني الشامل ،ويحظى بدعم ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة -يحفظها اهلل.-

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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إصدار أول رخصة ملركز تحكيم تجاري ىلع مستوى
املنطقة الشرقية لغرفة األحساء
أصدرت اللجنة الدائمة ملراكز التحكيم السعودية مؤخرًا أول

تعزيز دور التحكيم املؤسسي يف اململكة ،وإيجاد بيئة تحكيمية

رخصة ملركز تحكيم تجاري ىلع مستوى املنطقة الشرقية لغرفة

عادلة وجاذبة ومحفزة لرؤوس األموال ،ونشر ثقافة التحكيم ،وفق أىلع

مشجعا لرؤوس
ً
ورافدا
ً
األحساء؛ ليكون نواة للعدالة وصيانة الحقوق

املقاييس واملعايير الدولية ،وتخفيف العبء عن القضاء العام.

األموال وجذب وتنمية االستثمار.

وأكد أن مركز األحساء للتحكيم التجاري استوفى كافة املعايير

ويأتي تدشين رخصة مركز األحساء للتحكيم التجاري كأول رخصة

واالشتراطات الخاصة بتأسيس مراكز التحكيم السعودية والتي حددتها

تصدرها اللجنة الدائمة ملركز تحكيم يف املنطقة الشرقية ،إيذانًا

لوائح اللجنة بالتركيز ىلع جودة ونوعية هذه املراكز بهدف االرتقاء

بانطالق أعمالها وبدى أنشطتها ،حيث من املتوقع أن يستقطب

داعما لقطاعي القضاء واألعمال.
ً
بهذا املجال ليكون

املركز قضايا التحكيم يف املنطقة الشرقية والخليج ،ملا تمثله
األحساء من أهمية تجارية وموقع حيوي.

الفالج حرص اللجنة الدائمة ىلع االستمرار يف إصدار
ّ
وأكد
التراخيص للمراكز املوثوقة ،لتكون نواة للعدالة الناجزة املراعية ألفضل

الفالج ،رئيس اللجنة الدائمة
ّ
وهنأ املحامي عبداهلل بن عبدالعزيز

املعايير التحكيمية الدوليةُ ،معربًا عن أمله يف أن يصبح مركز األحساء

ملراكز التحكيم السعودية ،قطاع األعمال يف اململكة بمناسبة

ركيزة أساسية يف دعم قطاع األعمال ووسيلة مهمة يف تخفيف أعباء

مؤكدا أهميته يف
ً
تدشين رخصة مركز األحساء للتحكيم التجاري،

القضاء العام من خالل البت والفصل يف النزاعات التجارية.
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يف لقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وعرض الفرص الواعدة

غرفة األحساء تستضيف السفير األمريكي باململكة

سعادة جون أبي زيد سفير

التجاري واالقتصادي واالستثماري ،ومناقشة فرص االستثمار الواعدة

استضافت غرفة األحساء موخرًا

الواليات املتحدة األمريكية لدى اململكة ،حيث تم بحث سبل تنمية

باألحساء وبحث السبل الكفيلة بتسهيل فرص التبادل التجاري والزيارات

ودعم العالقات التجارية بين قطاعي األعمال يف البلدين الصديقين

لقطاع األعمال باألحساء بما يساهم يف تنمية التجارة واالستثمار وتعزيز

وفرص زيادة وتطوير االستثمارات املشتركة والتبادل التجاري.

عالقات الشراكة والتعاون االقتصادي وخدمة مصالح البلدين والشعبين

جاء ذلك خالل زيارة قام بها سعادة السفير أبي زيد يرافقه وفد

فضل عن استكشاف فرص االستثمار الجديدة والواعدة.
ً
الصديقين

يضم سعادة راتشنا كورهونن القنصل العام لقنصلية الواليات املتحدة

ومن جهته رحب العرفج بسعادة السفير والوفد املرافق معبرًا

يف الظهران باإلضافة إلى عدد من املسؤولين بالسفارة والقنصلية إلى

مؤكدا عمق العالقات الثنائية
ً
عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة،

مقر الغرفة الرئيسي باألحساء ،حيث استقبلهم األستاذ عبداللطيف

مثال للتعاون البنّاء
ٍ
املمتدة بين البلدين وما تشكله هذه العالقات من

العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة

منوها بما يربط البلدين من عالقات تاريخية متميزة
ً
والصداقة املتينة،

وبعض رجال األعمال باإلضافة إلى الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك

يف مختلف املجاالت االقتصادية والتعليمية والثقافية ،مشيرًا إلى ما

أمين عام الغرفة.

تشهده األحساء واململكة من فرص واعدة وحراك تنموي طموح يركز

وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ،وبحث سبل التعاون

ىلع االستثمار والتنمية والتطور.

حصاد عام 2020
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خالل لقاء مع رجال األعمال
ضمن تدشين معرض
الكتالوجات الهندية بغرفة
األحساء

السفير الهندي:
اململكة رابع أكبر
شريك تجاري
للهند ونتطلع
لزيادة التبادل
التجاري

أكد الدكتور أوصاف سعيد ،سفير جمهورية
الهند لدى اململكة ،أهمية زيادة حجم التبادل
التجاري بين البلدين الصديقين ،وتعزيز
العالقات الثنائية الوثيقة والراسخة بينهما،
من خالل اللقاءات والفعاليات والزيارات
التجارية ،بما يساهم يف تعزيز العالقات
منوها بما تتميز به
ً
االقتصادية والتجارية،
األحساء من مقومات سياحية وتنموية وما
تشهده من تطور يف مختلف املجاالت.

رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال األعمال وممثلي بعض الشركات باألحساء.

جاء ذلك ضمن لقاء عمل استضافته غرفة

أن البيانات واألرقام تبيّن أن اململكة هي رابع أكبر شريك تجاري
وقال السفير خالل اللقاء ّ

األحساء ضمن انطالقة معرض الكتالوجات

رئيسا للطاقة فيها ،حيث تستورد الهند حوالي  %18من احتياجاتها من النفط
ً
للهند ،ومصدرًا

الهندية ،الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع

الخام من اململكة ،مشيرًا إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين خالل العام ،2019-2018

سفارة جمهورية الهند يف اململكة ،مؤخرًا

منو ًها بسلسلة من إجراءات تحسين سهولة
مسجل نحو  130مليار ريال سعوديّ ،
ً
بنحو ،%24

بحضور ومشاركة األستاذ عبداللطيف العرفج،

ممارسة أنشطة األعمال يف البلدين.
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فلما قصي ًرا تحاكي حياة األشخاص ذوي اإلعاقة
 430صورة متأهلة وً 36

«الفاضل» و«صندقجي» يحصدان جوائز مسابقة األحساء
الوطنية للتصوير يف دورتها العاشرة

حصدت نجاة علي الفاضل جائزة املركز األول يف فئة التصوير

وبلغ إجمالي عدد املشاركات الفنية املتأهلة يف فئتي الصور

الضوئي ،ونال فلم «أنسولين» لـ :عبدالرحمن حسن صندقجي جائزة

واألفالم القصيرة بمسابقة غرفة األحساء الوطنية للتصوير لدورتها

املركز األول ،ضمن فئة األفالم القصيرة بمسابقة غرفة األحساء

العاشرة ،يف محورها املجتمعي النابض لهذا العام «حياة ُملهمة»،

للتصوير الوطنية لدورتها العاشرة ،ضمن فئتيها التصوير الضوئي

مشاركا.
ً
فلما
 466مشاركة ،تضم  430صورة مشاركة متأهلة وً 36
ومن جهته أوضح الدكتور ابراهيم املبارك ،أمين عام الغرفة أن

واألفالم القصيرة يف محورها لهذا العام «حياة ُملهمة».
وجاء إعالن نتائج املسابقة وتسمية الفائزين بها وتكريمهم ،ضمن

امتدادا لدور الغرفة
ً
االلتفاتة املتميزة للغرفة لهذا املحور املُهم ،يأتي

برنامج حفل االستقبال السنوي للغرفة ،الذي جرت وقائعه مؤخرًا ،بفندق

املجتمعي والتنموي تجاه رعاية املبدعين ودعم املواهب الشابة

األحساء انتركونتيننتال ،برعاية وتشريف األستـــــاذ معاذ الجعفري ،وكيل

وتأكيدا ىلع اهتمامها بإبراز قضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ً

محافظة األحساء ،بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والسمو واملعالي

ودعم فرص إظهار طاقاتهم وقدراتهم املُبدعة يف التعامل مع

ورجال وسيــــدات األعمــــال بــاألحســــاء ،بمشاركة مســــــؤولي

اإلعاقة من أجل عيش حياة طبيعية ُمبتكرة وسعيدة.
من جانبه أكد األستاذ خالد القحطاني مدير االتصال املؤسسي

الجـــهــــات والهيـــــئات الحكومية واإلعالميين باألحساء.
وجاء إبراهيم عبدالعزيز الرحيمي يف املركز الثاني ،فيما نال

بالغرفة واملشرف العام ىلع املسابقة أن األرقام الكبيرة التي

نعيم إبراهيم املطوع ،املركز الثالث ضمن بقية جوائز فئة التصوير

سجلتها املسابقة يف نسختها الحالية ،تحاكي أهمية وحيوية
ّ

الضوئي .ويف فئة األفالم القصيرة ،نال فلم «أثقال» ألحمد حسين

محورها اإلنساني واملجتمعي الذي اختارته ،وهو ما يضيف لرصيد

الكيال ،جائزة املركز الثاني ،فيما حقق فلم «ال تقف» لعباس حسين

املسابقة وتجربتها ومسارها املجتمعي واملهني رفيع املستوى

الشويفعي جائزة املركز الثالث.

الذي اخطته منذ بداياتها.

حصاد عام 2020
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خالل لقاء يف غرفة األحساء

محافظ الزكاة والدخل :القطاع الخاص شريك
استراتيجي نحرص ىلع مالحظاته وسماع رأيه

معايل املهند�س �سهيل بن حممد �أبامني

أكد معالي املهندس سهيل بن محمد أبانمي ،محافظ الهيئة

مجلس إدارة غرفة األحساء وعدد من أعضاء املجلس وأعضاء لجنتي

العامة للزكاة والدخل أن تعاون القطاع الخاص بإبداء املرئيات

الصناعات الغذائية والعقار واإلسكان بالغرفة بقاعة الشيخ عبدالعزيز

واملالحظات ىلع استراتيجية ومبادرات وخدمات الهيئة يعزّز

العفالق بمقر الغرفة ،أن الهيئة تعمل ىلع تيسير وتسهيل كل سبل

شراكتهما االستراتيجية بما يدعم دورها ورسالتها الهادفة إلى تمكين

يمكن الهيئة من القيام بمهامها
وقنوات التواصل مع املكلفين بما ّ

استدامة االقتصاد وازدهار املجتمع من أجل املواطن السعودي،

وفقا لتنظيمها وتوفير خدمات عالية الجودة
ً
ىلع الوجه األكمل

ويساهم يف تنويع مصادر الدخل الوطني ،وتحقيق ُمستهدفات

للمنشآت ملساعدتهم ىلع الوفاء بالتزاماتهم.

رؤية .2030

وشهد اللقاء نقاشات واقتراحات حول بعض املالحظات الخاصة

وأشاد معاليه بتعاون القطاع الخاص يف تطبيق ضريبة القيمة

بتطبيق ضريبة القيمة املضافة يف قطاعي املخابز والعقار اإلسكان

دائما ىلع إشراك أصحاب املصلحة،
ً
املضافة ،مبينًا أن الهيئة تعمل

وآليات وصور تحسين االمتثال للزكاة والضريبة ،وتعزيز الشفافية

لذلك بادرت بإنشاء منصة صوت العميل لجمع اآلراء واملالحظات،

الضريبية بما يساهم يف ضمان جباية وتحصيل املستحقات الزكوية

وإطالق فرق توعوية متنقلة ،وإنشاء إدارة تركز ىلع تثقيف املكلفين

والضريبية املتوجبة ىلع املنشـــآت وتــقـوية درجــة التـــزامهم

وتنظيم اللقاءات واملؤتمرات الزكوية والضريبية.

الطــوعي والـــتــأكد مـــن الـتــــزامهم بما يصدر من الهيئة من
تعليمات وضوابط يف مجال اختصاصها.

وأوضح خالل لقاء موخرًا بحضور األستاذ عبداللطيف العرفج رئيس
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جهود ومبادرات غرفة األحـساء خالل جائحة كــورونا

تواصل غرفة األحساء جهودها ومساعيها
ومبادراتها املتنوعة للمساهمة يف دعم جهود
الدولة  -أيّدها اهلل  -للحد من اآلثار االجتماعية

مبانيها اإلدارية تحت تصرف وزارة الصحة.

ىلع قطاع األعمال.
إطالق حزمة من املبادرات ملساندة
جهود الدولة يف مواجهة جائحة كورونا.

ضمن شراكتها مع مجلس إدارة
التجمع الصحي ،أطلقت غرفة األحساء مبادرة

واالقتصادية ىلع املجتمع وأنشطة القطاع

املساهمة يف حملة #تجارنا-

لرعاية ودعم شراء املستلزمات الطبية

الخاص بسبب جائحة فايروس كورونا ،واستمرارًا

فيهم-الخير من خالل دعوة رجال األعمال

والعالجية؛ تعزيزًا لجاهزية املنشآت الصحية

يف دعم قطاع األعمال باألحساء.

لطرح وتبني مبادرات نوعية تساند جهود

باألحساء الستقبال الحاالت الطارئة وساهمت

الدولة وتخفف عن املتضررين من األزمة.

شركة راشد الراشد وأوالده بدعم بقيمة مليون

وقامت الغرفة يف هذا اإلطار بالعديد من
النشاطات والجهود واملبادرات منذ بدء فترة

إطالق

مبادرة

للقطاع

العقاري

وتسعمائة ألف ريال.

اإلغالق بسبب جائحة فيروس كورونا ،أهمها

لتخفيف األضرار االقتصادية ىلع املستأجرين

ما يلي:

أُطلق من خاللها  18مبادرة ضمن جهود لجنة

املتضررة من أزمة كورونا والعمل ىلع إيجاد

العقار واإلسكان بالغرفة.

حلول عاجلة لها والتوجيه بمتابعتها مع

تشكيل

خلية

أزمة

ملتابعة

املستجدات املتعلقة بتأثيرات جائحة كورونا

وضعت غرفة األحساء أحد أهم
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إجراء

اللجان القطاعية.

دراسة

حول

القطاعات

تصوير :حسن بن العبداللطيف

آثار (جائحة كورونا) ىلع القطاعات االقتصادية باألحساء

مشاركا نشاطات اقتصادية
ً
الحضور ملقرات العمل ،تضمن إفادات ()163

ال شك أن اإلجراءات االحترازية التي نفذتها مختلف دول العالم

ملواجهة جائحة كورونا قد أدت إلى آثار وخيمة ىلع أغلب القطاعات

متنوعة يف األحساء تم جمع مشاركاتهم خالل أبريل من العام الجاري.

االقتصادية ،وحيث إن الفيروس لم تتم السيطرة عليه إلى اآلن،

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يف يوم اإلثنين  ٢مارس ،٢٠٢٠

وإنه مستمر يف حصد اآلالف من األرواح ،وال تزال إجراءات مواجهته

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19باململكة

املتعددة متواصلة ،فإن هذا يعني أن آثارها االقتصادية مستمرة

واتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين حزمة من اإلجراءات للحد من

بالتمدد واالتساع والتنوع.

انتشار الفيروس ومنها تعليق الحضور ملقرات العمل يف جميع الجهات
الحكومية والقطاع الخاص وتشجيع العمل عن بعد حتى إشعار آخر.

يف هذا الخضم عملت غرفة األحساء ىلع إجراء دراسة استبيانية
بهدف الوصول لفهم وحصر التحديات التي تواجه قطاع األعمال
باألحساء نتيجة لحزمة اإلجراءات االحترازية يف إطار دعم الجهود

أهم النتائج

ملواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا ىلع مختلف القطاعات

خلصت أهم النتائج الرئيسة من استبيان نموذج تقصي آثار

االقتصادية ،لذلك عملت الغرفة ىلع إطالق استبيان للمنشآت التي

(جائحة كورنا) ىلع القطاعات االقتصادية املحلية باألحساء ،إلى

شملها قرار تعليق الحضور ملقرات العمل خالل ذروة أيام األزمة.

عدد من النتائج.
التواصل الرقمي:

وألنه يصعب حصر الخسائر والتداعيات الناجمة عن الجائحة ىلع
مختلف القطاعات واألصعدة الصحية واالقتصادية واالجتماعية ،إال أن

تبين أن ( )%5٢من اجمالي املشاركين ال يتمتعون بالقدرات

نتائج وتحليالت الدراسة قد تعطي صورة قريبة للمشهد املحتمل ،حيث

التقنية ىلع التواصل الرقمي وتنفيذ اجتماعات افتراضية عبر

بادرت غرفة األحساء بإطالق استبيان للمنشآت التي شملها قرار تعليق

التطبيقات املتاحة.
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غرفة األحساء تحﺚ قطاع
األعمال ىلع تقديم مبادرات
تواكب جهود الدولة ملواجهة
تحديات كورونا
أطلقت غرفة األحساء مبادرة مجتمعية عامة لحث قطاعات
األعمال كافة ىلع تقديم مبادرات نوعية تدعم جهود الـــــدولة-
أيــــــدها اهلل-ملـــــواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا املستجد،
مثمنة جهود وإجراءات ومبادرات الحكومة الرشيدة ملواجهة
التحديات الصحية واالقتصادية
ومن جهته رفع األستاذ عبداللطيف العرفج ،رئيس غرفة األحساء

متخصصا ضمن 6
برنامجا
تضم 55
ً
ً
مسارات نوعية

غرفة األحساء و«الراشد
اإلنسانية» ُتطلقان مبادرة
«نواجه كورونا من خالل
التنمية»
وسط مشاركة كبيرة ،أطلقت غرفة األحساء بالشراكة مع
مؤسسة عبداملنعم الراشد اإلنسانية من خالل مؤتمر صحفي
افتراضي ُعقد مؤخرًا مبادرة «نواجه كورونا من خالل التنمية
يوما» وذلك بحضور ومشاركة األستاذ عبداللطيف العرفج،
يف ً 9٠

الشكر والتقدير ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اهلل  -ىلع كلمته الضافية مؤخرًا التي
أوضح فيها-أيده اهلل-اهتمام الحكومة الرشيدة بسالمة املواطن
واملقيم ،وأن الصحة هي األساس ،واألولى يف كل ما يتعلق بتقديم
الخدمات للمواطنين.
وأشاد العرفج بتضامن مؤسسات الدولة وجهودها املوفقة
وإجراءاتها السريعة ملواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية
واالقتصادية ،داعيًا جميع املواطنين واملقيمين ىلع تعاونهم
ودعمهم للتدابير واإلجراءات واالحترازات املعلنة بشكل مستمر
لضمان سالمة الجميع.
وأكد رئيس غرفة األحساء أن ما قامت به اململكة من خالل
العديد من االحترازات التي أسهمت وهلل الحمد يف تقليل أثر هذا
الفيروس املنتشر عامليًا ،معربًا عن أمله أن يواكب قطاع األعمال
هذه الجهود من خالل االستجابة الكاملة لإلجراءات الوقائية
واالحترازية ودعم املبادرات الحكومية املقدمة ملساندة القطاع
الخاص وتقديم سلسلة من املبادرات النوعية التي تستشعر وتؤكد
دورهم املهم يف مجال املسؤولية املجتمعية.

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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شهد تسجيل  5٠٠رائد ورائدة أعمال

رئيس مجلس إدارة الغرفة واألستاذ عبداملنعم الراشد ،رئيس
مجلس أمناء املؤسسة.

غرفة األحساء تبدأ بتنفيذ
برنامج حاضنة أعمال
األحساء االفتراضية

وتضمنت املبادرة النوعية التي تأتي ضمن اتفاقية الشراكة
االستراتيجية املبرمة بين الغرفة واملؤسسة منذ أكثر من عامين،
يوما ،تشتمل ىلع ٢79
برنامجا نوعيًا ،تمتد ىلع مدى ً 158
ً
55
تدريبة ،ضمن مسارات عدة ،تضم مسار اإلبداع واالبتكار ،مسار
ً
ساعة
ً
الثقافة والفنون ،مسار البرمجة ،مسار التطوع ،مسار اللغة اإلنجليزية
متطوعا من املدربين
ً
ومسار القيادات الشابة وذلك بمشاركة 85
املتخصصين واملتميزين.
وخالل املؤتمر أوضح األستاذ عبداللطيف العرفج ،رئيس الغرفة أن
مبادرة «نواجه كورونا من خالل التنمية» جاءت لتلبية احتياجات أبناء
وبنات مجتمع األحساء يف هذه الفترة الحرجة إلى تطوير مهاراتهم
وتعزيز قدراتهم يف مسارات معرفية وتدريبية نوعية من خالل
استثمار التقنية لتنمية املجتمع ،مثمنًا مخرجات ومبادرات الشراكة
النوعية التي تربط الغرفة بمؤسسة عبداملنعم الراشد اإلنسانية.

كشفت غرفة األحساء ممثلة بمركز األمير أحمد بن فهد بن سلمان
لتطوير األعمال مؤخرًا ،عن اكتمال تسجيل  5٠٠رائد ورائدة أعمال ضمن
برنامج حاضنة أعمال األحساء االفتراضية «شركتك الناشئة األولى».
وتهدف مراحل برنامج الحاضنة االفتراضية عقب مرحلة التسجيل
اختيار  1٠٠رائد ورائدة من املسجلين وذلك من خالل ملتقى افتراضي
شخصا منهم إيذانًا بدخولهم لبرنامج
ً
موسع ثم اختيار 3٠
ريادي تعليمي ّ
تعليمي ُمكثّف تتبعه مرحلة احتضان كامل لعدد  1٠شركات ناشئة.
وأوضح الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة أن هذه
الخطوة تأتي ضمن بنود مذكرة التفاهم املوقعة مؤخرًا بين الغرفة
وشركة وطنية رائدة متخصصة يف ريادة األعمال واالبتكا ر ،للتعرّف
ىلع الطاقات واملوارد والفرص التي يوفرها قطاع ريادة وتطوير
األعمال يف شتى املجاالت ،وتشجيع وتأهيل وتمكين شباب األحساء
لدخول مجاالت االبتكار واملشاريع التقنية الناشئة.
وأشار إلى أن برنامج «الويبينار االفتراضي» تحت محور التعليم
والتعلم هو منصة تقنية مبتكرة الختيار وبناء املحتضنين التقنيين
االبتكاريين لعرض وتبادل ومناقشة ومشاركة األفكار واملعلومات
حول الرؤى واملشاريع الريادية مبينًا أن الظروف والتدابير االستثنائية
تشجع ىلع تبنّي وتنفيذ مثل هذه
ّ
املتعلقة بجائحة فيروس كورونا
البرامج واملبادرات النوعية.
يُشار إلى أن مركز األمير أحمد بن فهد ابن سلمان لتطوير األعمال
بغرفة األحساء ،يعمل بالتعاون مع الجهات املعنية والخبراء
واملستثمرين ىلع تشجيع وتأهيل ودعم وتمكين شباب وشابات
األحساء لدخول مجاالت ريادة األعمال واملشاريع الناشئة واالبتكار بما
يُساهم يف تحقيق مستهدفات رؤية اململكة .٢٠3٠
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يف ورشة عمل عن ُبعد

غرفة األحساء تعـّرف
باألمـانة العــامة
للـجان الضريبية
وتثمن دورها يف
ّ
املنظومة القضائية
كشفت ورشة عمل عن بُعد للتعريف باألمانة العامة للجان

ىلع دوائر اللجان للنظر فيها وتصنيف القرارات التي تصدرها وتبوبيها

الضريبية عن دورها يف املنظومة القضائية الوطنية ودعم وتعزيز

فضل عن إجراء البحوث والدراسات واالستشارات
ً
تمهيدا لنشرها،
ً

مساهمة القطاع الزكوي والضريبي باململكة ،وسعيها يف إدارة

املساندة وإعداد التقارير واإلحصائيات.

املنازعات بكفاءة وفاعلية ،وتنفيذ مبادرات التعامالت اإللكترونية

نظمتها غرفة األحساء صباح
وشهدت الورشة االفتراضية التي ّ

والسياسات املتخذة من قبلها يف إطار مواجهة الظروف الحالية

ونهار يوم األربعاء 2020/6/24م املوافق 1441/11/03هـ ،مشاركة

واإلجراءات االحترازية التي تفرضها الجهات املختصة.

األستاذ عبداللطيف العرفج ،رئيس مجلس إدارة الغرفة والدكتور

وأظهرت الورشة مستوى الدعم اإلداري والقانوني والفني

إبراهيم آل الشيخ املبارك ،أمين عام الغرفة وإدارة الدكتور يوسف

واملحاسبي الذي تقدمه األمانة العامة للجان الضريبية ،إلنجاز

الجبر ،املحامي واملستشار القانوني الذي أكد يف بدايتها أهمية

أعمالها يف استقبال الدعاوى وقيدها وتبادل املذكرات إلكترونيًا

مثل هذه الفعاليات يف رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات األعمال

ودراسة الدعاوى من الناحية القانونية واملحاسبية والفنية وعرضها

واملستهلكين وتأسيس قضاء ضريبي ناجز ونزيه وكفء يف اململكة.
واستعرض األستاذ عبداهلل السديس ،رئيس قسم زكاة ودخل -
إدارة دراسات لجنة فصل خالل الورشة قرار تشكيل اللجان الضريبية
وإنشاء األمانة العامة للجان ،ودورها الرئيس يف إدارة املنازعات
عددا أهم املهام
الضريبية والسعي لحلها بكفاءة وشفافيةُ ،م ً
متناول اختصاصات
ً
والخدمات التي تقدمها األمانة بلجانها املختلفة،
اللجان الضريبية مبينًا أن اللجنة االستئنافية للمخالفات واملنازعات
الضريبية تختص بالفصل يف االعتراضات املقدمة ضد قرارات لجنة
الفصل يف املخالفات واملنازعات الضريبية.

حصاد عام 2020
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ضمن سلسلة لقاءات «تحدي األزمة»

غرفة األحساء تنظم لقا ًء افتراض ًيا بالتعاون مع وزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية بعنوان أبرز املبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص
نظمت غرفة األحساء ضمن سلسلة
ّ
لقاءات تحدي األزمة بالتعاون مع وزارة املوارد
البشرية والتنمية االجتماعية ،لقا ًء افتراضيًا
بعنوان أبرز املبادرات الحكومية لدعم
القطاع الخاص ،حيث ناقش املشاركون
مبادرات وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية واملؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية وصندوق املوارد البشرية (هدف)
والتسهيالت

املقدمة

والتحديات

التي

تواجه القطاع الخاص والطرق لتخفيف األثر
خالل أزمة كورونا.
ورحب األستاذ عبداللطيف العرفج رئيس
ّ
الغرفة يف بداية اللقاء باملشاركين يف
اللقاء وشكرهم ىلع تلبية الدعوة والجهود

مؤسسة التأمينات االجتماعية للشؤون التأمينية واألستاذ أحمد املجيش نائب املدير العام

املبذولة لخدمة القطاع الخاص ،مبينًا أن

لصندوق تنمية املوارد البشرية لدعم التوظيف.

هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تحدي

وأكد الدكتور الزهراني أنه منذ ظهور الجائحة قامت الوزارة بوضع اساسيات للتعامل

األزمة التي تعمل الغرفة ىلع تقديمها

مع األزمة من ناحية التنسيق املستمر والتجاوب السريع ،والتدابير الالزمة للمحافظة ىلع

للقطاع الخاص لتوضيح وبيان الصورة الشاملة

استمرارية سير العمل ،واملحافظة ىلع الوظائف ،وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة

عن املبادرات الحكومية للحد من التداعيات

للقطاع الخاص لتحقيق االستقرار الالزم لكافة أنشطة القطاع الخاص والتخفيف من اآلثار

االقتصادية لجائحة كورونا.

واألضرار التي خلفها توقف األنشطة االقتصادية عن العمل يف اململكة بسبب هذه الجائحة.

وشارك يف اللقاء االفتراضي الذي أداره

كما أوضح الدكتور الزهراني بأنه هنالك خيارات لصاحب العمل يف حال تعذر عليه

األستاذ محمد العتيبي رئيس لجنة تنمية

دفع األجور للتعامل مع العاملين لديه يف االزمة ،تبدأ يف التقديم ىلع تعويض ساند،

املوارد البشرية بغرفة األحساء كل من

أو اللجوء إلى تطبيق احكام املادة  ٤1يف حال استمرار الصعوبات يف دفع األجر ،وفيما

الدكتور أحمد الزهراني وكيل وزارة املوارد

يتعلق بالغرامات املرتبطة بمخالفات الوزارة خالل الفترة االحترازية تم تأجيلها آليًا ،وبالنسبة

البشرية والتنمية االجتماعية لشؤون العمل

للمخالفات السابقة هنالك مجال لتسويتها لها بنسبة خصومات  %8٠من قيمة املخالفة

واألستاذ نادر الوهيبي مساعد محافظ

بشرط توظيف موظف سعودي دون إيقاع الغرامة.
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غرفة األحساء و«علم»
ألمن املعلومات توقعان
اتفاقية تعاون للربط
اإللكتروني

غرفة األحـساء وجامعة
امللك فيـصل تبحـثان
الفرص والتحديات
االستثمارية باألحـساء

وقعت غرفة األحساء مؤخرًا اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة
ّ

نظمت غرفة األحساء بالتعاون مع جامعة امللك فيصل لقا ًء
ّ

علم ألمن املعلومات لتوفير خدمات التصديق اإللكتروني املختلفة

افتراضيًا حول أهم الفرص والتحديات االستثمارية يف األحساء مؤخرًا،

من خالل الربط اإللكتروني مع املنظومة األمنية الوطنية بما يتيح

وذلك بمشاركة األستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة

ملنتسبي الغرفة إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة يف بيئة عمل

وعدد من أعضاء من مجلس اإلدارة ورجال وسيدات أعمال.

موثوقة ومتطورة ومثالية.

وتناول اللقاء الذي تم عبر تقنية «الفيديو كونفرس» وشهد

وتُعد االتفاقية التي انفردت بها الغرفة بين شقيقاتها من

مشاركة واسعة ضمن محاوره الفرص والتوجهات االستثمارية يف

الغرف السعودية خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية

األحساء ،الشراكات االستراتيجية االستثمارية املحتملة وفرص

ولترسيخ مفهوم الغرفة اإللكترونية واستخدام أحدث النظم

التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص ،والعوائد االستثمارية

املتطورة يف مجال تقنية املعلومات والربط اإللكتروني بهف

فضال عن
ً
املتوقع تحقيقيها يف قطاعات األعمال املستهدفة

تسهيل اإلجراءات وتيسير طرق الحصول ىلع الخدمات ملنتسبيها

بحث السبل الكفيلة بتسهيل واستكشاف فرص االستثمار الجديدة

كافة عبر توفير أفضل وأجود الخدمات اإللكترونية.

والواعدة واملخاطر والتحديات.

وتهدف االتفاقية النوعية إلى تقديم الغرفة كافة خدمات

وأكد املشاركون يف اللقاء ىلع أن األزمات تصنع الفرص ،وأن

التصديق اإللكتروني املختلفة من خالل الربط اإللكتروني مع شركة

توفر امليز النسبية باألحساء تجعلها واعدة ،مشيرين إلى أن غالبية

علم وربطها باملنظومة األمنية الوطنية (األمن العام) والجهات

فرصا
القطاعات املتضررة حاليًا نتيجة جائحة «كورونا» ستشكل ً

األخرى املهمة التي تمس قطاعات األعمال باألحساء بما يعزز

استثمارية جيدة ،لكن توقيت الدخول للشراء واالستثمار فيها هو

من أداء وعمل الغرفة يف توفير خدمات جديدة وحيوية ميسرة

الفيصل ،إذ إنه يحدد فرص الحصول ىلع عوائد مجزية ،مثمنين

موثوقة مع عدة كيانات حكومية مهمة.

انعقاد اللقاء.
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يف أمسية «تجربتي يف املسؤولية املجتمعية» بغرفة األحساء

الشيخ عبدالعزيز التركي :العمل التطوعي شغف
ص َرة
ومسيرة ال عمر وال حدود له والشركات الكبرى ُم َق ِّ

ال�شيخ عبدالعزيز بن علي الرتكي
أكد الشيخ عبدالعزيز بن علي التركي أن تمكين املسؤولية

يف مجاالت العمل التطوعي واملجتمعي ،مبينًا أن املسؤولية

االجتماعية يف مجتمعنا يتطلب بالضرورة تعزيز دور ومساهمة

االجتماعية يف نظره هي التزام أخالقي تطوعي من األفراد خاصة

املجتمع املدني بمختلف هيئاته وأشكاله ،وذلك ملا يتميز به من

أصحاب النشاطات التجارية باملساهمة يف عملية التنمية االقتصادية

حيوية ومرونة ورشاقة وفاعلية وقوة وتأثير ،وكذلك ضرورة تخفيف

املستدامة بمجتمعاتهم من خالل العمل والتعاون مع األفراد

قيود البيروقراطية أمام العمل املدني املجتمعي ،مبينًا أن العمل

واملجتمعات املحلية لتحسين مستوى معيشة الناس ونوعية وجودة

التطوعي املجتمعي شغف ومسيرة ،ال عمر وال حدود له ،طاملا

مؤكدا أن
ً
الحياة بطرق مبتكرة تخدم املجتمع والتنمية يف آن واحد،

توافرت الرغبة واإلرادة واالخالص واملثابرة واإليمان برسالته وأهدافه.

أكبر مكسب يحققه من عمله االجتماعي هو رضا النفس وحب الناس.

جاء ذلك ضمن حديثه يف أمسية «تجربتي يف املسؤولية

وعبّر التركي عن تطلعه الستصدار قوانين تعمل ىلع تحفيز

املجتمعية» ،التي نظمتها غرفة األحساء ممثلة بلجنة املسؤولية

وتشجيع الشركات خاصة الكبيرة ىلع تبني وإطالق برامج ومبادرات

االجتماعية ،وأدارها املذيع واإلعالمي علي املشعل ،مؤخرًا بحضور

مسؤولية اجتماعية تقوم ىلع ممارسات االستدامة واملحافظة ىلع

األستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة غرفة األحساء

البيئة وتنمية املجتمع ،مبينًا أنه لألسف يوجد يف اململكة عدد

وعدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية ورجال وسيدات األعمال

كبير من الشركات الضخمة التي ال تقوم بأي أدوار حقيقية أو تقدم

واإلعالميين باملنطقة.

مساهمات معتبرة يف مجاالت برامج املسؤولية االجتماعية تعمل

وأوضح التركي أنه أصبح اليوم يقضي أكثر من  %60من وقته

ىلع تحسين جودة الحياة ،وتساهم يف عملية التنمية املستدامة.
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رئيس مجلس إدارة الغرفة ،وعدد من املستثمرين والصناعيين

يف لقاء نظمته غرفة األحساء

نائب وزير الصـناعة :هدفنا
أن نجعل االستثمار يف
القطاع الصناعي الخيار
األول للمستثمرين

باألحساء ،وذلك لعرض تحديات ومعوقات القطاع الصناعي باألحساء
وسبل تذليلها ومناقشة آليات التطوير املمكنة وتفعيّل أدوات التعاون
والشراكة بين جميع األطراف ذات العالقة بالصناعة بما يدعم استمرار
نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني.
وناقش اللقاء سبل تطوير عمل املصانع وتحفيزها ىلع استغالل
الدعم الحكومي لتوسيع نشاطها ،واستهداف التصدير لألسواق
اإلقليمية والعاملية ،واملبادرات الحكومية ملعالجة تحديات أزمة
فيروس كورونا املستجد ،ودورها يف مساندة املستثمرين الصناعيين
باألحساء ،واالستدامة املالية للصناعيين .
وبيّن معالي املهندس الزامل خالل اللقاء أن وزارة الصناعة والثروة
املعدنية تعمل ىلع إرساء التشاركية اإليجابية مع جميع األطراف

أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة املعدنية املهندس أسامة
ّ
بن عبدالعزيز الزامل أن الهدف األساسي للوزارة اليوم هو أن تجعل
االستثمار الصناعي الخيار األول للمستثمرين ،خاصة وأن الصناعة
تمكنها من الوصول إلى منظومة
الوطنية تمتلك كافة املقومات التي ّ
صناعية مستقبلية حديثة ومتكاملة.
جاء ذلك خالل لقاء نظمته غرفة األحساء ممثلة بلجنة الصناعة
والطاقة بفندق “مكان” باألحساء مؤخرًا ،بحضور عبداللطيف العرفج،

ذات العالقة بالصناعة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص إليجاد
الحلول املناسبة ملعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي
واالستفادة من امليز النسبية لكل منطقة ،مبينًا أن مهمتنا الرئيسة
مشغول
ً
يف الوزارة هي خدمة املستثمر الصناعي بحيث ال يكون
مؤكدا أن أفضل االقتراحات
ً
بأي أمر آخر سوى تطوير وبيع منتجاته،
والحلول ملشكالت وتحديات الصناعة الوطنية هي تلك التي تأتي من
املستثمرين الصناعيين أنفسهم.

حصاد عام 2020

44

بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل

غرفة األحساء ُت ّ
نظم ورشة بعنوان”:ضريبة التصرفات العقارية“

أو لأشخاص االعتبارية العامة أو الجهات واملشروعات ذات النفع

نظمت غرفة األحساء ممثلة بلجنة العقار واإلسكان ورشة
ﱠ

العام ،والتصرف يف العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة

افتراضية بعنوان« :ضريبة التصرفات العقارية» ،تحدث فيه األستاذ

خارج إطار النشاط االقتصادي أو االستثماري أو التجاري وغيرها من

مسلطا
ً
حمود الحربي املتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل،

االستثناءات.

الضوء ىلع الضريبة الصادرة بموجب األمر امللكي رقم (أ )8٤/والحاالت

وتطرق الحربي بالتفصيل للفروقات بين ضريبة التصرفات العقارية

التي تنطبق عليها وآلية تطبيقها وطرق سدادها والحاالت املستثناة

مستعرضا املعامالت العقارية الخاضعة لضريبة
ً
وضريبة القيمة املضافة،

مؤكدا ىلع دورها يف تمكين املواطنين من امتالك
ً
من التطبيق

التصرفات العقارية وإجراءات دفع الضريبة وكذلك املخالفات والغرامات

مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري.

املتعلقة بضريبة التصرفات العقارية ،وإجراءات دفعها للهيئة وكذلك

وأوضح الحربي خالل الورشة التي أدارها املهندس خالد الصالح

شرحا
ً
شرح خطوات إنهاء إجراءات اإلفراغ لدى وزارة العدل .كما قدم

رئيس اللجنة مؤخرًا أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة غير

لالئحة التنفيذية والدليل املبسط لضريبة التصرفات العقارية.

مباشرة بنسبة  %5من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته مهما

ومن جانبه أوضح املهندس خالد الصالح رئيس اللجنة ،أن

كانت حالته أو شكله ،وتشمل األرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه

تنظيم الورشة يأتي ضمن برامج التنسيق والتعاون املشتركة بين

عليها ،وتسدد قبل أو أثناء اإلفراغ العقاري أو توثيق العقود ،مبينًا أن تلك

الغرفة والهيئة ملواكبة التطورات االقتصادية والخطوات التنظيمية

التصرفات تشمل :البيع ،والوصية ،والتأجير التمويلي ،واإلجارة املنتهية

املستجدة ىلع مستوى قطاع األعمال واالطالع ىلع آخر املستجدات

عاما.
بالتملك وكذلك عقود االنتفاع طويلة األمد التي تزيد مدتها عن ً 5٠

يف املجاالت املحاسبية والضريبية والعقارية ،مثمنًا الدعم الذي

كما استعرض الحاالت املستثناة من تطبيق ضريبة التصرفات

مهما يف رؤية
ً
يشكل محورًا
ّ
يحظى به القطاع العقاري والسكني ،الذي

العقارية ،ومن بينها :التصرف يف العقار يف حاالت قسمة التركة

مشيدا بما تشهده الهيئة من قفزات تطويرية ُكبيرة،
ً
اململكة ٢٠3٠

أو توزيعها ،وهبة العقار دون مقابل للزوج أو الزوجة أو ألحد األقارب

التحولية وتحسين منظومة حلولها
ُّ
منذ بدء تطبيق استراتيجيتها

حتى الدرجة الثانية ،ونقل ملكية العقار دون مقابل لوقف (أهلي) أو

وخدماتها التقنية.

خيري أو لجمعية خيرية مرخصة ،التصرف يف العقار لجهة حكومية
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بالتعاون مع مكتب الضمان االجتماعي باألحــــساء
(تمكـين) واملعهد الصناعي الثانوي األول باألحساء

غرفة األحساء ُت ّ
نظم لقا ًء وﻇيف ًيا
لعرض فرص عمل لشباب األحساء

نظمت غرفة األحساء بالتعاون مع وزارة املوارد البشرية ممثلة بمكتب الضمان
ّ
االجتماعي باألحساء (تمكين) واملعهد الصناعي الثانوي األول باألحساء مؤخرًا ،لقا ًء
وظيفيًا مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة ،لعرض  ٢٠فرصة عمل جديدة لشباب األحساء.
وشهد اللقاء طرح وظائف فنية يف مجاالت اللحام ،والكهرباء ،وامليكانيكا العامة،
وتضمنت مميزات فرص العمل الجديدة رواتب ومخصصات وحوافز مجزية مع بدل سكن
موظفيها وتزوّدهم
فضال عن توفر بيئة عمل رائدة ومشجعة تعزّز قدرات ّ
وبدل مواصالتً ،
علما بأن مقر الشركة بمدينة الرياض.
بفرص لتطوير مهاراتهم بشكل مستمر ً
ويأتي اللقاء ضمن خطط وبرامج الغرفة لتوطين الوظائف وذلك بالتعاون مع شركائها
يف القطاعين الخاص والعام ،بما يدفع ببرامج توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص
ويواكب تحقيق أهداف رؤية اململكة ٢٠3٠م.
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تصوير :إبراهيم الرحيمي
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قطاع خدمات العمالء
تقــدم غرفــة األحســاء خدماتهــا مــن خــالل مركــز خدمــات العمــالء و
املوقــع اإللكترونــي كمــا يعمــل املركــز لتقديــم خدمــات متميــزة وعاليــة
الجــودة باالســتخدام األمثــل للمــوارد املتاحــة والتقنيــات املتجــددة بمــا
يحقــق طموحــات مشــتركيه.

إدارة ﺧﺪمات المشﺘرﻛﻴﻦ

مرﻛﺰ ﺧﺪمات اﻷعمال

قﻄاع
ﺧﺪمات العمالء

وﺣﺪة تﻮﻃﻴﻦ الﻮﻇاﺋﻒ

وﺣﺪة الﺘﺪرﻳﺐ

أهدافنا:
إضافة قيمة وتحقيق الرضا وتعزيز املسؤولية.
تطوير وتوظيف قدراتنا لخدمة مجتمعنا.
تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للرفع من كفاءة إنتاجيتهم وزيادة مهاراتهم.
تقوية العالقات بقطاع االعمال.
املتابعة املستمرة للتغيرات املؤثرة يف مجال تقديم خدمات العمالء.
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خدمات املشتركين
أبرز األعمال التي تم تنفيذها خالل العام  2020م وهي كالتالي:
رفع نسبة التحول اإللكتروني من خالل زيادة نسبة التصاديق االلكترونية مقابل التصاديق الورقية
حيث بلغت  %91للتصديق االلكتروني  %9للتصديق الورقي.
تقديم حلول نوعية اثناء فترة الحظر خالل فترة جائحة كورونا من خالل االتفاقية التي تمت مع
شرطة محافظة االحساء وهي اصدار مشاهد التنقل الكترونيًا ]4575[ .موافقة تنقل] لألفراد
تم تجاوز العدد املستهدف من حيث الحسابات املفعلة يف بوابة التصاديق االلكترونية حيث
كان املستهدف 10,000حساب وتم تجاوز العدد الى 11,010حساب.
تقديم الخدمة املباشرة للمشترك التي تتطلب الحضور للمركز الرئيسي اثناء فترة الحظر وذلك
من خالل تخصيص موظف مناوب للقيام بتلك املهام.
تخصيص قنوات اتصال مختلفة لسهولة التواصل مع املشتركين (بريد إلكتروني  -جوال  -واتس
أب  -تويتر) بهدف الرد ومعالجة طلبات املشتركين واالجابة ىلع االستفسارات الفنية والتقنية
وتذليل الصعوبات التي تواجههم ،حيث تم اإلجابة ىلع قرابة  650اتصال و 327بريد الكتروني
و 413رسالة واتساب.
استقبال ومعالجة (السندات ألمر  -األوراق املالية) من خالل مكتب االحتجاج وتم استقبال
ومعالجة  92قضية احتجاج.
االستقبال والتنفيذ واإلشراف ىلع سحب املسابقات التجارية وذلك لعدد  13مسابقة من خالل
مكتب الخدمات التجارية.
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)ﺟﺪول  (٢إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ
واﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠٢٠م

)ﺟﺪول  (١إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ
واﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺛﻘﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠٢٠م
الﺨﺪمة

العﺪد

النسﺒة

الﺨﺪمة

العﺪد )تصﺪﻳﻖ(

النسﺒة

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺛﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

7352

99.78%

اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ

5196

9%

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

16

0.22%

اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

54083

91%

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻦ ﺛﻘﺔ

13145

99.7%

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ

40

0.3%
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أبرز إنجازات مركز خدمات األعمال
أبرز األعمال التي تم تنفيذها خالل العام  2020م وهي كالتالي:
تنفيذ عدد  15برنامج تدريبي بعدد  1٠93متدرب من الجنسين.
توقيع اتفاقية مع معهد البحوث واالستشارات بجامعة امللك فيصل لتأمين كادر تعليمي.
توقيع اتفاقية مع البورد األمريكي للمدربين الدوليين (بيتا) العتماد شهادات دوليه يف
القطاعات الصحية.
توقيع اتفاقية مع مؤسسة فاطمة بالحداد لتنفيذ دبلوم لأزياء.
توقيع اتفاقية مع معهد إدارة املشاريع -فرع امللكة العربية السعودية لعقد مجموعة من
الدورات يف مجال إدارة املشاريع.
توقيع اتفاقية مع اإلدارة العامة للتدريب التقني واملهني باملنطقة الشرقية  -مركز خدمة
املجتمع والتدريب املستمر الفرعي.
عقد اتفاقية مع شركة انسياب لعمل منصة التدريب الرقمي الخاص بالبرامج التدريبية.
تنفيذ عدد  6من البرامج التدريبة املجانية ملنسوبي وزارة الصحة والداخلية وابنائهم تماشيًا
مع وضع جائحة كورونا وتعاون من غرفة االحساء وتقديرا منا لهم.
تسجيل عدد  6٢٠متدرب باملجان بالبرامج التدريبية املنفذة بغرفة االحساء تعاون من غرفة
االحساء لخدمة املجتمع عامة.

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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الدبلومات الوﻇيفية:
الدبلومات املنفذة

5

املجموع الكلي
للمتدربين

346

م

الدبلومات املنفذة

التاريخ

عدد املتدربين

1

دبلوم إدارة املستشفيات
واملراكز الصحية

/2/11م2020

 138متدرب

2

دبلوم إدارة املوارد البشرية

2020/6/7م

 37متدرب

3

دبلوم إدارة الجودة الصحية

2020/7/5م

 79متدرب

2020/11/1م

 40متدرب

2020/11/25م

 52متدرب

4
5

دبلوم تصميم األزياء
املحترف
دبلوم إدارة املوارد البشرية
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الدورات التدريبية:
الدورات

10

العدد الكلي للمتدربين

766

م

الدورات املنفذة

التاريخ

عدد املتدربين

1

دورة فن خدمة العمالء

2020/4/5م

 56متدرب

2

دورة مكافحة الجرائم املعلوماتية

2020/4/12م

 202متدرب

2020/4/12م

 204متدرب

2020/4/5م

 19متدرب

5

دورة كيف تتحدث اإلنجليزية بطالقة

2020/5/3م

 85متدرب

6

دورة الرقابة املحاسبية

2020/5/17م

 50متدرب

7

دورة كيف تتحدث اإلنجليزية بطالقة

2020/7/17م

 26متدرب

8

دورة اساسيات املشاريع

2020/9/1م

 35متدرب

9

دورة فن تقديم االستشارات القانونية

2020/10/5م

 16متدرب

10

دورة مهارات التفاوض واالقناع والتأثير

2020/10/21م

 73متدرب

املنفذة

3
4

دورة مهارات التفاوض قبل ابرام
العقود
دورة دليلك املبسط يف املحاسبة
املالية

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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برنامج الشريك التجاري
برنامج الشريك التجاري :هو برنامج تقدمه غرفة األحساء لخدمة منتسبيها بشكل
مميز عن طريق تقديم باقات متنوعة تتضمن بعﺾ الخدمات واالمتيازات التسويقية
للمنشﺂت من خالل شراكة سنوية مع وجود شروط للتسجيل يف البرنامج مثل (جود
اشتراك ساري املفعول ،اختيار باقة االشتراك املطلوبة ،االلتزام بتقديم خصم
ملنتسبي الغرفة ال يقل عن  )٪5الفئة املستهدفة من البرنامج رجال وسيدات
األعمال والفئة املستفيدة منتسبين غرفة االحساء.
عدد االجتماعات املقامة للتنفيذ ٨ :اجتماعات
عدد الجهات التي تم التسويق لها 300 :شركة
عدد الشركاء التجاريين 10٨ :شريك تجاري
عدد شركاء الباقة الذهبية 103 :شريك تجاري
عدد شركاء الباقة الفضية 5 :شركاء

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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وحدة توطين الوﻇائف
عﺪد الﻠﻘاءات الﻮﻇﻴﻔﻴة

8

عﺪد الشرﻛات المشارﻛة

شهر يناير:
 - 1تنفيذ لقاء وظيفي بالتعاون مع مكتب الضمان االجتماع
ومعهد اتقان لعدد ( 6٠وظيفة) .
 - ٢تم التدريب العملي ىلع عمل وآليه مكتب تسهيل
األعمال (منشآت) وذلك يف مقر منشآت بالرياض.
شهر فبراير:
 - 1تم عقد ملتقى التوظيف (طاقات صناعية) بتاريخ 6/5
مشاركة  1٤شركة
توفير  ٢7٤٠وظيفة
املقر املعهد الصناعي الثانوي األول باألحساء
 - ٢عقد لقاء وظيفي لشركة كي سي أي ديتوغ الخليج
للحفر  19لعدد  3٠وظيفة حارس أمن
 - 3عقد لقاء وظيفي لشركة الخزف السعودي ٢٤/٢3
لعدد  1٠٠وظيفة فني (مشغل آالت)
شهر مارس:
 - 1تم التنسيق واعتماد تاريخ مقترح لعمل لقاء وظيفي
مع الشركة السعودية لأغذية (أمريكانا)  1٢مارس
ولعدد  1٠٠وظيفة.

20

عﺪد الﻮﻇاﺋﻒ

3061

 - ٢تم اعتماد تاريخ لعقد لقاء وظيفي لعدد  1٠٠وظيفة
يف شركة الهاجري للعمل مع آرامكو السعودية.
شهر أغسطﺲ:
 - 1تنفيذ لقاء وظيفي افتراضي مع شركة انوفست
العقارية وجميع الوظائف فنية
مهندس معماري -معماري  -كهربائي  -بناء  -سباك
العدد املطلوب للتوظيف  ٤٠وظيفة شاغرة.
شهر سبتمبر:
 - 1تنفيذ لقاء وظيفي مباشر مع شركة درعة للعطور
التوظيف نسائي بمسمى (بائع) والعدد املطلوب
للتوظيف  3٠وظيفة شاغرة.
 - ٢تمت زيارة شركة سندان الدولية يف مدينة الجبيل
الصناعية وذلك خالل الحملة املوجة لزيارة الشركات
بهدف توفير وظائف لطالبي العمل من األحساء
وتسويقهم ىلع الشركات واملصانع املميزة باملنطقة
الشرقية والرياض.
 - 3تم التواصل مع مجموعة من املنشآت يف األحساء
واملنطقة الشرقية لترتيب بعض الزيارات ومنها:

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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أحد مواقع الشركة يف منطقة الحوية،
تم التواصل مع األستاذ بندر املديفر مدير املوارد
البشرية بمصانع الجميح إلنتاج العلب بالرياض بشأن
ترتيب زيارة للمصانع وتحديد االحتياجات الوظيفية
استكماالً لحملة مد الجسور بتوجيه من قبل األمين
العام ومساعد األمين العام.
تم التواصل مع األستاذ نايف بو عايشة بغرفة الشرقية
لترشيح بعض املنشآت املميزة لزيارتها وتحديد
الشواغر الوظيفية وبانتظار تزودنا بعدد من املنشآت.
تم الرد ىلع استفسارات عمالء الغرفة من املنتسبين
التي تواجههم بعض املشكالت من خالل ارشادهم
ببعض الحلول عبر مكتب تسهيل األعمال.
استقبال يومي للمكاملات الصادرة ملكتب تسهيل
األعمال.
تم التنسيق مع إدارة االتصال املؤسسي وكذلك وحدة
تقنية املعلومات لنشر وارسال رسائل جوال للمقابالت
الوظيفية لشركة العيسى.

شركة مصنع النواه للكيماويات -مجموعة الكفاح -شركة
بتروجت -شركة العيسى
شركة مخابز األحساء وجاري العمل معهم وانتظار
موافقتهم وتحديد املواعيد بما يتناسب مع أوقات
الدوام لديهم.
شهر أكتوبر:
تنفيذ لقاء وظيفي مباشر مع شركة مصانع الجميح إلنتاج
العلب وبعدد اجمالي للوظائف ( )3٠وظيفة تقريبًا.
تم التواصل مع مجموعة الكفاح ومجموعة الحسين
والعفالق لعمل زيارة وتحديد االحتياجات الوظيفية
وتم االتفاق ىلع تحديد تاريخ مقترح من قبلهم ولم
يتم التفاعل مع املبادرة.
شهر نوفمبر:
تم التنسيق مع شركة العيسى لتوفير عدد من الوظائف
الفنية وهي (نقل ثقيل  -سائق بوكات -سائق رافعة
شوكة  -كاتب محطة)
تم زيارة شركة بتروجت وتم االتفاق ىلع العمل ىلع
توفير عدد من  1٠٠إلى  ٢٠٠وظيفة وذلك للعمل يف
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توزيع األنشطة مقابل عدد الوﻇائف املستهدفة
لعام ٢٠٢٠م
عدد األنشطة

الشهر

(لقاء وﻇيفي/

يناير

2

فبراير

3

مارس

2

أغسطس

1

سبتمبر

4

أكتوبر

3

نوفمبر

4

إجمالي

19

(تدريب عملي

القطاع

املستهدف

الجهة/املنشأة

عدد الوﻇائف
املستهدفة

الحالة

خدمي

مكتب الضمان االجتماعي ومعهد اتقان

60

تم التنفيذ

صناعي

املعهد الصناعي الثانوي األول باألحساء

2740

تم التنفيذ

خدمي

شركة كي سي أي ديتوغ الخليج للحفر

30

تم التنفيذ

صناعي

شركة الخزف السعودي

100

تم التنفيذ

صناعي

)الشركة السعودية لأغذية (أمريكانا

100

قيد التنفيذ

خدمي

شركة الهاجري

100

قيد التنفيذ

فني

شركة انوفست العقارية

40

تم التنفيذ

خدمي

شركة درعة للعطور

30

تم التنفيذ

متعدد

شركة سندان الدولية بالجبيل الصناعية

-

قيد التنفيذ

متعدد

شركة مصنع النواه للكيماويات  +مجموعة الكفاح  +شركة
بتروجت  +شركة العيسى

-

قيد التنفيذ

خدمي

مخابز االحساء

قيد التنفيذ

صناعي

شركة مصانع الجميح النتاج العلب

30

تم التنفيذ

خدمي

مجموعة الكفاح

-

قيد التنفيذ

خدمي

مجموعة الحسين والعفالق

-

قيد التنفيذ

خدمي

شركة العيسى

-

قيد التنفيذ

صناعي

شركة بتروجت

200

قيد التنفيذ

صناعي

مصانع الجميح النتاج العلب بالرياض

-

قيد التنفيذ

متعدد

غرفة الشرقية

-

قيد التنفيذ

3430
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قطاع الخدمات املشتركة
يعتبر قطاع الخدمات املشتركة الداعم الرئيسي لكافة عمليات
الغرفة وقطاعاتها وذلك من خالل تقديم الخدمات اإلدارية
واملالية والتقنية املتنوعة التي تساهم يف تطوير األعمال،
ويسعى القطاع الى تجديد وتطوير خدماته لتكون ذات جودة
عالية وكفاءة وفعالية من خالل االستثمار األمثل للموارد املتاحة
والتقنيات بما يحقق طموحات املوﻇفين واإلدارة العليا بالغرفة.

قﻄاع الﺨﺪمات المشﺘرﻛة

قﻄاع

تﻘنﻴة المعﻠﻮمات

الﺨﺪمات

المشﺘرﻛة

الشؤون اإلدارﻳة والمشﺘرﻳات

المﻮارد الﺒشرﻳة المالﻴة
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ومحاســبية معياريــة
يســعى قطــاع الخدمــات املشــتركة يف
املســاهمة يف تحقيــق األهــداف التاليــة
مــن ضمــن اهــداف الغرفــة االســتراتيجية:

تحــوز غرفــة األحســاء طموحــات كبيــرة لتحقيــق
نقلــة نوعيــة يف مســتوى الخدمــات التــي
تقدمهــا وإيمانــًا منهــا حــرص قطــاع الخدمــات
املشــتركة ىلع تطويــر البيئــة الداخليــة

تقديــم الخدمــات ذات القيمــة املضافــة لتوطيــد
مكانــة الغرفــة
العمــل بفعاليــة وكفــاءة وأداء فريــق العمــل يف
تقديــم خدمــات مالئمــة ذات جــودة
رفع مستوى التنسيق واملتابعة والتواصل البيني
تشــجيع واعتمــاد ودمــج االبتــكار ضمــن العمليــات
التشــغيلية للغرفــة
البنــاء التنظيمــي :مأسســة ونمذجــة العمــل بالغرفــة
مــن خــالل دليــل تنظيمــي شــامل
بنــاء الــكادر :تطويــر قــدرات كــوادر الغرفــة وفــق نمــوذج
KSA

التحــول الرقمــي :التوظيــف الفعــال للتقنيــة نحــو
تحــول رقمــي يف كافــة مجــاالت
تنويــع مصــادر الدخــل وفــق أفــق زمنــي (قصيــر
وطويــل املــدى) لزيــادة مــوارد الغرفــة
تحفيــز الــذراع االســتثماري للغرفــة لتنميــة مواردهــا
املاليــة
تحقيــق الكفــاءة املاليــة مــن خــالل االســتخدام األمثــل
للمــوارد وترشــيد التكلفة
تحقيــق الســالمة املاليــة مــن خــالل إجــراءات ماليــة
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باعتبارهــا العصــب الرئيســي للتطويــر
املؤسســي مــن خــالل تهيئــة بيئــة عمــل
الغرفــة وتنميــة امكاناتهــا الخدميــة ،ويف
هــذا اإلطــار ،فيمــا يلــي أهــم املشــاريع
خــالل عــام٢٠٢٠م

مشروع تطوير وتأثيﺚ مبنى الغرفة الرئيسي:
اســتمراًر لجهــود الغرفــة يف تطويــر منظومــة
خدماتهــا ،حــرص قطــاع الخدمــات املشــتركة ىلع
تحســين البيئــة الداخليــة مــن خــالل إعــادة تأهيــل
وتطويــر وتأثيــث مبناهــا الرئيســي ضمــن أحــدث
املعاييــر الحديثــة ،باعتبــاره بيــت التجــار والصنــاع
يف املنطقــة ،حرصــًا منهــا ىلع توفيــر البيئــة
املناســبة ملوظفيهــا وممــا يســاهم يف زيــادة
انتاجيتهــم وتقديــم مســتوى رفيــع مــن الخدمــات
لقطــاع االعمــال.
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مشروع أتمتة األنظمة

مشروع تطوير اللوائﺢ والسياسات
ســعت الغرفــة لتطويــر الئحــة تنظيــم العمــل بهــدف تنظيــم
العالقــة بيــن الغرفــة وعامليهــا بمــا يحقــق املصلحــة العامــة
ومصلحــة الطرفيــن وليكــون كل منهمــا ىلع بينــه مــن أمــره عاملــًا
بحقوقــه والتزاماتــه.
وأطلقــت دليــل سياســات وإجــراءات العمــل للمــوارد البشــرية ،ليكــون
مرجعــًا ســريعًا وموجــزﴽ لبعــض املعلومــات عــن الغرفــة ولوائحهــا
ومعاييــر العمــل بهــا ويعيــن املوظــف ىلع التأقلــم واالندمــاج يف
بيئــة العمــل بشــكل ســريع ومواكبــة جميــع التغيــرات وبمــا يعــزز
ويقــوي قنــوات التواصــل بيــن الغرفــة وموظفيهــا.

االلكترونية
حــرص قســم املــوارد البشــرية
خــالل العام ٢٠٢٠م ىلع متابعة
تطويــر أنظمتــه االلكترونيــة،
مــن خــالل اســتحداث نظــام
جديــد

يتضمــن

خدمــات

املــوارد البشــرية ،لتتضمــن
إدارة الرواتــب ،نظــام مراقبــة
الــدوام ،نظــام ادارة املــوارد
البشــرية ،خدمــات املوظفيــن،
نظــام تقييــم املوظفيــن،
نظــام التوظيــف ،نظــام تدريــب
املوظفيــن ونظــام خدمــات
املوظفيــن ىلع الجــوال ،لتنفذ
جميــع هــذه الخدمــات مــن
خــالل منظومــة تكنولوجيــة
معلوماتيــة متطــورة لهــا القــدرة
ىلع معالجــة تسلســل طــرق
العمــل لتطبيقــه بــدون أي
تعديــالت ىلع لغــة املصــدر
أو قاعــدة البيانــات أو تغييــر
تسلســل تنفيــذ العمليــات.
حــرص القســم املالــي خــالل
اعــام ٢٠٢٠م ،ىلع متابعــة
تطويــر أنظمتــه االلكترونيــة ،من
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مشروع إثراء بوابة الغرفة
حــرص قســم تقنيــة املعلومــات ىلع
اســتمرار إثــراء بوابــة الغرفــة الرســمية
اإللكترونيــة باألخبــار والتعاميــم والفــرص
االســتثمارية واملعــارض الدوليــة والنشــرات
الدوريــة التــي تصــدر عــن الغرفــة ومجلــس
الغــرف الســعودية وربطهــا بالخدمــات التــي
تقدمهــاالغرفــةالتــيتهــمقطــاعاألعمــال.

خــالل متابعــة العمــل ىلع تطوير األنظمــة االلكترونية
لتخطيــط مــوارد الغرفــة والتــي تشــمل ادارة املخــازن،
دفتــر االســتاذ العــام ،حســابات املدينــون ،حســابات
البنــوك ،األصــول الثابتــة ،نظــام املشــتريات وإدارة
املشــاريع ،ويســاهم يف تحقيــق زيــادة الفعاليــة،
االســتقرار ،وأمــن املعلومــات يف نشــاطات وأعمــال
الغرفــة املختلفــة.
أطلــق خــالل العــام ٢٠٢٠م نظــام االتصــاالت اإلداريــة
والــذي ســاهم يف أتمتــة االعمــال يف مختلــف إدارات
وأقســام الغرفــة ،إذ يقــوم النظــام بمتابعــة املراســالت
الصــادرة والــواردة مــن مختلــف الجهــات ومتابعــة
تنفيذهــا واإلجــراءات الالزمــة عليهــا.
67
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إدارة االتصال املؤسسي
ً
ً
وامتثال لخططها وبرامجها ،واستجابة ملتطلبات الفاعلية
وفقا لرؤية ورسالة وأهداف الغرفة
ً
وانطالقا
والتأثير ودعم االحترافية املهنية يف األداء االتصالي واإلعالمي املؤسسي للغرفة،

من الخطة االستراتيجية للغرفة والدليل التشغيلي إلدارة االتصال املؤسسي ،قامت اإلدارة
بإعداد وتصميم وإنتاج وتنفيذ ونشر سلسلة من املشاريع والبرامج والنشاطات واإلصدارات
والخطط االتصالية واإلعالمية واإلعالنية والرقمية والتسويقية خالل العام 2020م.
وألن آثار وتأثيرات جائحة "كوفيد "19-املفاجئة والكبيرة ىلع القطاعات كافة ،وما تالها من
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية املتتابعة ،كانت أم ًرا ال تخطئه العين منذ بدايات العام
مقدر من برامج ونشاطات وأعمال وانتاجات اإلدارة وخدماتها
2020م ،لذلك تم تقّليص عدد
ّ
والترك ّيز بشكل أكبر ىلع املنصات اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي ،واملحافظة ىلع
األنشطة األساسية بأقل قدر من املوارد مع استحداث وتكثيف األعمال اإلبداعية.

اإلعالم والنشر

إدارة
االتصال المؤسسي
العالقات العامة
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اإلعالم والنشر
أوالً :مجلة األحساء:

تم اعداد وتحرير وإصدار وتوزيع ( )3أعداد من مجلة (األحساء)
الناطقة باسم الغرفة ،بيانها ىلع النحو التالي:

تم اعداد وتحرير وإصدار وتوزيع العدد ( )145من املجلة.
تم اعداد وتحرير وإصدار وتوزيع العدد ( )146من املجلة.

تم اعداد وتحرير وإصدار وتوزيع العدد ( )147من املجلة.
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ثانيًا :اإلصدارات واملطبوعات

اإلشراف ىلع كافة التحضيرات والترتيبات واالصدارات االتصالية واإلعالمية
الخاصة بمبادرات الغرفة يف إطار دعم جهود ملواجهة جائحة فيروس
"كورونا" املستجد كمبادرات "تحدي األزمة" و"نواجه كورونا من خالل
التنمية يف  ٩٠يوم".
اإلشراف ىلع إعداد وتجهيز وانتاج كافة اإلصدارات الخاصة بحفل
االستقبال السنوي لرجال وسيدات األعمال للعام 2019م.
اإلشراف ىلع كافة األعمال والترتيبات االتصالية واإلعالمية الخاصة بأعمال
مركز األمير أحمد بن فهد لتطوير األعمال وحاضنة األحساء وبرامجهما
وفعالياتهما املختلفة ومن بينها برنامج الحاضنة االفتراضية "شركتك
الناشئة األول".
املساهمة يف إعداد وتحرير وانتاج املواد االتصالية واإلعالمية الخاصة
بمبادرة الغرفة ملأسسة العمل التطوعي املتخصص بعنوان "ألهم..
شارك وطن" التي يرعاها سمو األمير بدر بن جلوي ،محافظ األحساء.
اإلشراف ىلع إعداد وتجهيز وانتاج وتحرير كافة اإلصدارات والكلمات
واألخبار الخاصة بتأسيس وإطالق وتدشين أعمال مركز األحساء للتحكيم
التجاري.
املساهمة يف إعداد وتحرير وانتاج التقرير السنوي للغرفة للعام 2019م.
املساهمة يف تحرير وصياغة وتدقيق وانتاج عدد من تقارير وبروشورات
ومطبوعات الغرفة الخاصة بمناسبات وفعاليات مختلفة.

ثالثًا :األخبار والتغطيات الصحفية

تم إعداد وتحرير نحو ( )153خبر صحفي ومادة إعالمية وصحفية متنوعة
نشرت يف كافة الصحف السعودية والخليجية والعربية باإلضافة إلى
الصحف واملواقع اإللكترونية املختلفة.
تم عمل تغطية إعالمية شاملة لنحو ( )41فعالية عامة وخاصة أو فعاليات
نظمتها أو استضافتها الغرفة سواء واقع ًيا أو افتراض ًيا أو شاركت فيها أو
يف إطار شراكاتها املجتمعية.
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تم إعداد وتحرير وكتابة نحو ( )19بيان وكلمة رسمية ملسؤولي

واإلعالمية املتعلقة بمبادرات الغرفة املجتمعية لتقديم

الغرفة وحوالي ( )37خطاب ومذكرة رسمية باإلضافة إلى ()12

مبادرات نوعية تدعم جهود الدولة -أيدها اهلل -ملواجهة

كلمة وعرض ملواد إعالمية متنوعة للغرفة

تحديات أزمة فيروس كورونا املستجد.
املشاركة يف اعداد وتنسيق وتنظيم وتغطية كافة الجوانب

رابعًا :البرامج والفعاليات االتصالية واإلعالمية

االتصالية واإلعالمية املتعلقة بمبادرات قطاع األعمال

إعداد وتنظيم الجوانب اإلعالمية واإلعالنية الخاصة بحفل

وسلسلة لقاءات "تحدي األزمة" و"نواجه كورونا من خالل

االستقبال السنوي لغرفة األحساء وتك ّريم الفائزين يف

التنمية يف  ٩٠يوم"

مسابقة الغرفة الوطنية للتصوير لعام 2019م.

إعداد وتنظيم الجوانب االتصالية واإلعالمية والتغطيات

إعداد وتنظيم الجوانب االتصالية واإلعالمية الخاصة ببرنامج

الخاصة باجتماعات عدة للجان وطنية نظمتها أو استضافتها

األمسية اإلعالمية السنوية املفتوحة ،والتي استضافت عبر

الغرفة عند ُبعد يف إطار مواجهة تحديات أزمة فيروس

تقنية االتصال املرئي (زووم) األستاذ خالد العقيلي ،املذيع

كورونا املستجد.

ومقدم البرامج يف قناة السعودية وقناة ( )SBCواألستاذة

املشاركة يف إعداد وتنظيم الجوانب االتصالية واإلعالمية

نورة السالم ،مدير إدارة اإلعالم يف اتحاد غرف دول مجلس

املتعلقة باستضافة فريق رحالة الجزيرة العربية للوقوف

التعاون الخليجي.

ىلع معالم الواحة.

إعداد وتنظيم الجوانب االتصالية والتغطية اإلعالمية الخاصة

التغطية اإلعالمية لعدة فعاليات متنوعة شاركت فيها

بزيارة نائب وزير الصناعة لألحساء ولقاء رجال األعمال

الغرفة يف إطار برامج الشراكة والتعاون مثل مبادرة أسواق

واملستثمرين.

تمور األحساء للتجزئة.

التواصل املستمر والتعاون املثمر مع إدارات اإلعالم والعالقات

اعداد وكتابة وتحرير عدد من الكلمات واملشاركات اإلعالمية

العامة يف

والصحفية ملسؤولي الغرفة يف عدد من الوسائل اإلعالمية

واإلعالميين والجهات اإلعالمية املختلفة باملنطقة لتوثيق

التلفزيونية واملكتوبة.

الصلة وتغطية فعاليات ومبادرات الغرفة.

اعداد وإنتاج مواد إعالمية خاصة بفعاليات عامة مثل اليوم

مراجعة ومتابعة كافة مطبوعات وإصدارات الغرفة للتأكد

الوطني ،تسجيل األحساء كأكبر واحة نخيل يف العالم

من مطابقتها وتوافقها مع الهوية.

(غينيس).

اإلعداد والتنظيم واإلشراف ىلع كافة الجوانب املتعلقة

وضع خطة التبويب التطويري الجديد للمجلة واملساهمة

بتنفيذ وإدارة وإنتاج مسابقة الغرفة الوطنية السنوية

يف إعداد وتصميم اإلعالنات واملطبوعات الخاصة بكافة

للتصوير يف دورتها العاشرة 2019م.

فعاليات الغرفة.

خامسا :املشاركات االتصالية واإلعالمية
ً

متابعة وسائل اإلعالم املختلفة لرصد كافة األخبار املتعلقة
بالغرفة ،وتقديم تصور حول التفاعل واالستجابة املالئمة.

اعداد وتنسيق وتنظيم وتغطية كافة الجوانب االتصالية
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العالقات العامة
تنظيم معرض الكتالوجات الهندية بالغرفة.
تنسيق زيارة سفير الواليات املتحدة األمريكية لدى اململكة جون أبي زيد ،يرافقه القنصل
العام لقنصلية الواليات املتحدة يف الظهران راتشنا كورهونن لغرفة األحساء.
تنظيم القهو الرمضانية السنوية لإلعالميين.
تنظيم حفل املعايدة ملنسوبي الغرفة.
تنظيم حفل االحتفال باليوم الوطني ملنسوبي الغرفة.
املساهمة بعدد من األجنحة اإلعالمية يف املناسبات الرئيسية باألحساء (مبادرة أسواق
تمور األحساء للتجزئة).
تنظيم األمسية السنوية اإلعالمية املفتوحة.
تنظيم اللقاء التعريفي االفتراضي بعنوان (مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل لتخفيف
األثر املالي واالقتصادي ىلع القطاع الخاص) بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
تنظيم اللقاء االفتراضي ضمن سلسلة لقاءات تحدي األزمة (أبرز املبادرات الحكومية
لدعم املوارد البشرية يف القطاع الخاص) بالتعاون مع وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية.
استضافة فريق رحالة الجزيرة العربية للوقوف ىلع معالم واحة األحساء.
تنظيم ورشة عمل عن بعد للتعريف باألمانة العامة للجان الضريبية بالتعاون مع مجلس
الغرف واألمانة العامة للجان الضريبية.
تنظيم ورشة عمل افتراضية (األحكام االنتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة
األساسية إلى  )%15بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
تنظيم لقاء افتراضي بعنوان (أكاديمية هدف للقيادة) بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد
البشرية (هدف).
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اإلعالم الجديد

ووسائل التوصل االجتماعي
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حصاد عام 2020

112

113
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تصوير :سجاد محمد الكاظم

إدارة الشراكات
املجتمعية

نحو أثر اجتماعي نوعي ومستدام

الرســـــالة

تحسين جودة حياة الفرد من خالل تبني مبادرات وأنشطة
اجتماعية مستدامة بالشراكة بين أفراد املجتمع ومؤسساته.

الرؤيــــــــة

إثراء الحياة ملجتمع أكثر سعادة.

القــيــــم
االبتكار :نتكيف ونبتكر ونركز ىلع متطلبات مجتمعنا ونحققها بشكل يفوق توقعاتهم.
األصالة:

نخدم مجتمعنا بأفكار متميزة متناغمة مع ثقافتنا وبيئتنا.

املبادرة :نسعى الكتشاف حلول جديدة تسهم يف عالج مشكالت ملجتمعنا.
التأثير:

نرسم من خالل مبادراتنا أثرﴽ مجتمعنا وأفراده.

التنوع:

ننتج مبادرات متنوعة وشاملة لجميع افراد املجتمع.
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م

الفعالية

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة سليمان الراجحي بعنوان
( حلول عملية التنمية املوارد املالية للجهات الخيرية )

٢5/1٠/٢٠19

قاعة الشيخ ناصر الزرعة

٢

لقاء مع امين مؤسسة العنود لبحث ا وجة التعاون بين الطرفين وتم االتفاق
ىلع عمل اتفاقية تعاون بين لطرفين

1٤/1٠/٢٠19

مؤسسة العنود الخيرية

3

لقاء مع مركز املسؤولية املجتمعية بغرفة الشرقية لبادل الخبرات بين الطرفين

٢1/1٠/٢٠19

غرفة الشرقية

٤

لقاء مع مسؤولي معد نتي الصناعي لبحث اوجة التعاون بين الطرفين وتوقيع
التفاقية تعاون

٠8/11/٢٠19

معهد نتي الصناعي

5

لقاء مع سعادة األستاذ فيصل بن رجاء اليوسف مدير عام املسؤولية االجتماعية
بوزارة العمل والشؤون االجتماعية .

13/11/٢٠19

قاعة الشيخ ناصر الزرعة

6

لقاء مع مدير مؤسسة سليمان الراجحي لبحث اوجة التعاون بين الطرفين
واالتفاق ىلع عمل -اتفاقية عمل بين الطرفين

13/11/٢٠19

قاعة الدور الثاني

7

دورة تدريبة توعوية بتعاون مع وزراة االتصاالت وتقنية املعلومات بعنوان
( الجرائم العلوماتية وطرق الحماية منها )

٠7/1٢/٢٠19

قاعة الشخ سليمان الحماد

8

ديوانية األوقاف بستضافة معالي الدكتور عبداهلل بن محمد اليحيى
( للحديث عن األوقاف املتعطلة واملتعثرة يف األحساء )

٢5/1٢/٢٠19

قاعة الشيخ سليمان الحماد

9

دورة تدريبة بتعاون مع وزراة االتصاالت وتقينة املعلومات بعنوان (اساسيات
التسويق ىلع االنترنت من برامج قوقل )

٠6/٠1/٢٠٢٠

قاعة الشيخ سليمان الحماد

1٠

تجربتي يف املسؤولية املجتمعية باستضافة الشيخ عبدالعزيز بن علي التركي

11/٠٢/٢٠٢٠

قاعة النخيل فندق مكان

11

التعاون مع بنك الجزيرة لتدريب  ٢٠متدرب للعاملين من الشباب

٠3/٠9/٢٠٢٠

بغرفة

1٢

التفاهم مع جمعية ترميم لتعاون يف ترميم منازل احتاجين يف االحساء
وتطوير احد احياء االحساء ضمن مشروع انسنة املدن

٠3/٠9/٢٠٢٠

بغرفة

1

ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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ﺣصاد عام ٢٠٢٠
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إدارة اللجان
5
4
47
2
22
12

استبيان

استضافة

توصية عامة
دورة

لقاءات مفتوحة
ورشة عمل

تســعى اللجــان القطاعيــة يف املســاهمة بتذليــل معوقــات
أعمــال القطاعــات االقتصاديــة ملواصلــة النمــو واالزدهــار ىلع
املســتوى املحلــي والوطنــي ،مــن خــال دراســات عميقــة مــن
ذوي الخبــرة املتمثلــة باألعضــاء ومشــاركة املســئولين وأصحــاب
القــرار والعمــل ىلع تقديــم الحلــول واملبــادرات وتكريــس كافــة
الجهــود يف دعــم مســيرة ونهضــة وتوجهــات حكومتنا الرشــيدة.
وأن كل ذلــك يتطلــب تقديــم عمــل دؤوب ودعــم إداري وتنظيمــي
وإشــرايف لهــذه اللجــان النوعيــة التطوعيــة مــن رجــال وســيدات
االعمــال وفــق مؤشــرات أداء وقيــاس يســاهم يف معرفــة مســار
التوجــه الصحيــح ملــا هــو مطلــوب مــن مخرجــات تلــك اللجــان.
ويوضــح هــذا التقريــر مؤشــر عــام عــن أداء أعمــال اللجــان حســب
خطــة اإلدارة ضمــن الخطــة االســتراتيجية ( )2024-2020والتــي
تتضمــن تفاصيــل أداء كل لجنــة واألداء الكلــي لــإدارة.
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استراتيجية

اللجان القطاعية:
تقــوم كل لجنــة يف بدايــة تشــكيلها بصياﻏــة اســتراتيجية عملهــا خــال
دورتهــا  -ىلع أن تتضمــن هــذه االســتراتيجية إيضاحــﴼ للــرؤى االســتراتيجية

للجنــة ورســالتها ،كمــا تقــوم بتحديــد برنامــﺞ عملهــا بمــا يتناســب مــﻊ الــدور
واملهــام العامــة للجــان األخــرى.

أهداف اللجان القطاعية:

رعايــة ومراجعــة املصالــح املشــتركة للمنشــﺂت اﻻقتصاديــة العاملــة ﻲﻓ القطاعــات

اﻻقتصاديــة.
دراسة ومراجعة األنظمة والقرارات النافﺬة ذات العالقة ﺑالقطاع.
إﺑراز دور القطاع إعالميﴼ والتعريﻒ ﺑه وﺑﺄهميته.
التنســيق مــﻊ اللجــان املناﻇــرة ﻲﻓ الغــرف التجاريــة الصناعيــة والوقــوف ﺑاســتمرار
ﯽﻠﻋ وجهــات نظرهــا.
إعداد الدراسات والبحوث املتعلقة ﺑالقطاع.
عقــد اللقــاءات ﺑاملســﺆولين مــن الدولــة مــﻊ رجــال األعمــال ملعرفــة مــا يســتجد
ومناقشــته.
إحــداث نقلــة نوعيــة ﻲﻓ خدمــة قطــاع األعمــال ﺑاألحســاء مــن خــالل التواصــل
ﺑاألعضــاء عبــر العمــل اﻹلكترونــي املنظــم.

تشكيل اللجان القطاعية:

تشــكل ﺑقــرار مــن مجلــس إدارة الغرفــة ،وتضــم ﻲﻓ عضويتهــا نخبــة مــن رجــال األعمــال

واملهتميــن ،وتضــﻊ كل لجنــة ﯽﻠﻋ قمــة أولوياتهــا تفعيــل وتطويــر القطــاع الــﺬي تمﺜله
ليواكــب مســيرة التنميــة الشــاملة ،فضـ ً
ال عــن تﺬليــل العقبــات والصعوﺑــات التــي تواجــه
هــﺬا القطــاع ،وتقــوم كل لجنــة ﺑمتاﺑعــة القضايــا اﻻقتصاديــة واﻻجتماعيــة وشــﺌون
أعمــال القطــاع ﺑمنطقــة األحســاء ،والعمــل ﯽﻠﻋ رعايــة مصالحهــا وتبنــي قضاياهــا.
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تصوير :حسن املال

147

القطاعات االقتصادية
 14لجنة

لجنة
الصناعات الغﺬائية

لجنة تسويق
هوية األحساء

لجنة التدريب
واملوارد البشرية

لجنة
العقار واﻹسكان

لجنة
الصناعة والطاقة

لجنة
التعليم األهلي

لجنة
الﺬهب واملجوهرات

لجنة
التجارة واﻻستﺜمار

لـجـنـة الصحية
واملستشفيات الخاصة

لجنة
السياحة والترفيه

لجنة
التشييد والبناء

لجنة
التنمية الزراعية
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لجنة املكاتب
اﻻستشارية الهندسية

لجنة
املراكز النسائية
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لجنة التدريب واملوارد البشرية
الدورة العاشرة

 15عضو
م

االسم

املنصب

1

األستاذ /محمد ﺑن حزام العتيبي

رئيس اللجنة

2

األستاذ /هشام ﺑن عبداهلل ﺑودي

نائب رئيس اللجنة

3

األستاذ /عبداهلل ﺑن عيسى ﺑوصقير

ممﺜل اللجنة

4

األستاذة ﺑﺜينة ﺑنﺖ حسين املاجد

عضو اللجنة

5

األستاذ /مرتضى أحمد اليوسﻒ

6

األستاذة /عائشة ﺑنﺖ عبدالعزيز آل الشيﺦ مبارك

عضو اللجنة

7

األستاذ /عبدالعزيز ﺑن محمد الحملي

عضو اللجنة

8

األستاذ /فاروق ﺑن محمد العرفﺞ

عضو اللجنة

9

األستاذة /نورة عبدالرحمن الجبر

عضو اللجنة

10

األستاذ /عبداهلل عبداملحسن الياسين

عضو اللجنة

11

األستاذ /محمد ﺑن عبداهلل امللحم

عضو اللجنة

12

األستاذة /أسماء عبدالعزيز الكرود

عضو اللجنة

13

األستاذ /عالء ﺑن حسين الطريفي

عضو اللجنة

14

األستاذ /عبداهلل ﺑن عبدالعزيز الحمام

عضو اللجنة

15

األستاذة /هالة عبدالرحمن املخايطة

عضو اللجنة
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لجنة الصناعات الﻐذاﺋية

 ٩عضو

الدورة العاشرة

م

االسم

املنصب

1

األستاذ /عبد العزيز محمد العفالق

رئيس اللجنة

2

األستاذ /فالح عبدالرحمن الشهيل

نائب الرئيس

3

األستاذ /خالد عبدالرحمن املخايطة

ممﺜل اللجنة

4

األستاذ /عبداملحسن عﺜمان الشعيبي

عضو

5

األستاذ /احمد عبدالعزيز القاﺿي

عضو

6

األستاذ /علي حسين العلي

عضو

7

األستاذ /محمد أحمد املهنا

عضو

8

األستاذ /منصور إﺑراهيم امللحم

عضو

9

األستاذ /حسين عبداهلل العبدالوهاب

عضو

151

 22عضو

لجنة تسويق هوية األحساء
الدورة العاشرة

م

االسم

املنصب

م

االسم

املنصب

1

األستاذ /عماد مهدي الغدير

رئيس اللجنة

12

األستاذ /عبداهلل عبدالعظيم القطان

عضو اللجنة

2

األستاذة /نورا سعيد الجعفري

نائب رئيس اللجنة

13

األستاذ /هاني عبداهلل الرشيدان

عضو اللجنة

3

األستاذ /عبدالكريم صالح البوخضر

مستشار اللجنة

14

األستاذة /فاطمة عيسى العرجان

عضو اللجنة

4

األستاذ /قاسم حبيب معتوق الشافعي

عضو اللجنة

15

األستاذة /ثناء عبدالعزيز الحسن

عضو اللجنة

5

األستاذ /سعد حمد العيد

عضو اللجنة

16

األستاذة /هناء مسلم املهنــاء

عضو اللجنة

6

األستاذ /عبداهلل سعيد القطان

عضو اللجنة

17

األستاذ /محمد توفيق الخضيري

عضو اللجنة

7

األستاذة /لطيفه احمد الزويدي

عضو اللجنة

18

األستاذ /جاسم أحمد الجاسم

عضو اللجنة

8

األستاذ /أحمد محمد املبارك

عضو اللجنة

١٩

األستاذة /جواهر محمد الصقر

عضو اللجنة

9

األستاذ /زكي ناجي البحراني

عضو اللجنة

٢٠

األستاذة /نعيمه سالم الخميس

عضو اللجنة

10

األستاذ /عادل حسن الشبعان

عضو اللجنة

٢١

األستاذ /عبدامللك الطلحه

عضو اللجنة

11

األستاذ /وليد واصل الهاشم

عضو اللجنة

٢٢

أحمد الدحيالن

عضو اللجنة
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 10عضو

لجنة الذهب واملجوهرات
الدورة العاشرة
م

االسم

املنصب

1

األستاذ /مهدي ﺑن معتوق البالدي

رئيس اللجنة

2

األستاذ /عالء ﺑن عبالهادي البقشي

نائب اللجنة

3

األستاذ /أحمد ﺑن حسن البقشي

ممﺜل للجنة

4

األستاذ /عبداملحسن ﺑن عبداهلل ﺑن عيسى

عضو اللجنة

5

األستاذ /صالح ﺑن علي البقشي

عضو اللجنة

6

األستاذ /حيدر ﺑن احمد الناصر

عضو اللجنة

7

األستاذ /عبداملحسن ﺑن عبداهلل املهنا

عضو اللجنة

8

األستاذ /عبدالروف ﺑن محمد البقشي

عضو اللجنة

9

األستاذ /فوزي ﺑن محمد البقشي

عضو اللجنة

10

األستاذ /عبداهلل ﺑن ناشى املهناء

عضو اللجنة

153

 1٣عضو

لجنة التجارة واالستثمار
الدورة العاشرة
م

االسم

املنصب

1

األستاذ /فهد ﺑن محمد ﺑوخمسين

رئيس للجنة

2

األستاذة /ثناء ﺑنﺖ عبدالعزيز الحسن

نائب رئيس

3

األستاذ /خالد ﺑن صالح املخايطة

ممﺜل للجنة

4

األستاذ /عماد ﺑن محمد ﺑوخمسين

عضو

5

األستاذ /جمال ﺑن حسين الطريفي

عضو

6

األستاذ /ياسين ﺑن محمد الغدير

عضو

7

األستاذ /ندى ﺑنﺖ محمد الجبر

عضو

8

األستاذ /علي ﺑن حسين السعد

عضو

9

األستاذ /عبدالرحمن ﺑن محمد الحمام

عضو

10

األستاذ /عبدالعزيز ﺑن سليمان الحماد

عضو

11

األستاذ /أحمد العبيلي

عضو

12

األستاذ /يوسﻒ ﺑن عبدالوهاب املوسى

عضو

13

األستاذ /عبداهلل عادل الجعفري

عضو
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 1٣عضو

لجنة التشييد والبناء
الدورة العاشرة
م

االسم

املنصب

1

األستاذ /يوسﻒ ﺑن علي الطريفي

رئيس للجنة

2

األستاذ /محد ﺑن علي العلي

نائب رئيس

3

الدكتور /عبداهلل ﺑن احمد املغلوث

ممﺜل للجنة

4

األستاذ /سيﻒ اهلل ﺑن حسين الطريفي

عضو اللجنة

5

األستاذ /منصور ﺑن اﺑراهيم العفالق

عضو اللجنة

6

املهندس /سعيد ﺑوخمسن

عضو اللجنة

7

األستاذ /موسى ﺑن عبدالعزيز الشمري

عضو اللجنة

8

األستاذ /سلمان ﺑن عبداهلل البودريس

عضو اللجنة

9

األستاذ /علي ﺑن سامي الخضيري

عضو اللجنة

10

األستاذ /احمد ﺑن عبداهلل العمير

عضو اللجنة

11

املهندسة /فاطمة ﺑنﺖ أحمد الشعيبي

عضو اللجنة

12

املهندسة /مشاعل ﺑنﺖ خليفة امللحم

عضو اللجنة

13

األستاذ /عبدالعزيز خالد العبدالقادر

عضو اللجنة
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 1٣عضو

لجنة التنمية الﺰراعية
الدورة العاشرة
م

االسم

املنصب

1

املهندس /صادق ياسين الرمضان

رئيس اللجنة

2

املهندس /عبدالرحمن سليمان الجغيمان

نائب الرئيس

3

املندس /خالد سعد الحسيني

ممﺜل اللجنة

4

األستاذ /عبدالحميد زيد الحليبي

عضو اللجنة

5

األستاذ /وليد حسن العفالق

عضو اللجنة

6

األستاذ /احمد ﺑن اﺑراهيم الحسين

عضو اللجنة

7

املهندس/إﺑراهيم خليل الخليل

عضو اللجنة

8

األستاذ /محمد إسماعيل السماعيل

عضو اللجنة

9

األستاذ /يوسﻒ ناصر الحميدي

عضو اللجنة

10

األستاذ /هشام محمد العبد املحسن

عضو اللجنة

11

األستاذ /عدنان عبد اهلل العفالق

عضو اللجنة

12

األستاذ /يوسﻒ حبيب الخميس

عضو اللجنة

13

األستاذ /عبد الجليل سلمان النصير

عضو اللجنة
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 15عضو

لجنة العقار واإلسكان
الدورة العاشرة
م

االسم

املنصب

1

املهندس /خالد سعود الصالح

رئيس اللجنة

2

األستاذ /راشد عبداهلل الراشد

نائب رئيس اللجنة

3

األستاذ /سمير عبدالرحمن النعيم

ممﺜل اللجنة

4

األستاذ /خالد أحمد النعيم

مستشار للجنة

5

األستاذ /عادل عبداهلل الشعيبي

عضو اللجنة

6

األستاذ /سعود سليمان الحماد

عضو اللجنة

7

األستاذ /خليفة عبداهلل الكويتي

عضو اللجنة

8

األستاذ /عبدالرحمن عبداهلل امللحم

عضو اللجنة

9

األستاذ /نبيل عبداملحسن النافﻊ

عضو اللجنة

10

األستاذ /حسن حبيب السلمان

عضو اللجنة

11

األستاذ /شاكر سلمان العليو

عضو اللجنة

12

األستاذ /محمد امير الشهاب

عضو اللجنة

13

األستاذ /مسلم محمد ﺑوعوينه

عضو اللجنة

14

األستاذ /عبدالرحمن عبدالعزيز القرينيس

عضو اللجنة

15

األستاذ /حازم املاجد

عضو اللجنة
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 10عضو

لجنة الصحية واملستشفيات الخاصة
الدورة العاشرة
م

االسم

املنصب

1

مالك ﺑن عبدالعزيز املوسى

رئيس اللجنة

2

حياة ﺑنﺖ عبدالعزيز النعيم

نائب رئيس

3

عبدالجليل ﺑن موسى الحرز

ممﺜل للجنة

4

الدكتور قطنان الحجدلي

عضو اللجنة

5

أسامة ﺑن علي السليم

عضو اللجنة

6

محمد ﺑن سامي العلي

عضو اللجنة

7

حسين أمين الخواجه

عضو اللجنة

8

فارس ﺑن حسين الطريفي

عضو اللجنة

9

مشاري ﺑن مبارك القحطاني

عضو اللجنة

10

فهد ﺑن ناصر امللحم

عضو اللجنة
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 1٦عضو

لجنة املراكﺰ النساﺋية
للدورة العاشرة
م

االسم

املنصب

1

إلهام ﺑنﺖ عبد اهلل اليوسﻒ

رئيس

2

الجوهرة ﺑنﺖ عبد اهلل العفالق

نائب رئيس

3

هناء ﺑنﺖ حسن الجبر

ممﺜل اللجنة

4

منتهى ﺑنﺖ عايﺶ ﺑن درع

عضو

5

زينب ﺑنﺖ أحمد الحدب

عضو

6

ريم ﺑنﺖ عبد العزيز النعيم

عضو

7

مريم ﺑنﺖ خليل العيد

عضو

8

نهله ﺑنﺖ صالح الخميس

عضو

9

سوسن ﺑنﺖ علي املاجد

عضو

10

اﺑتسام ﺑنﺖ خالد الحميضان

عضو

11

منال ﺑنﺖ حبيب الشهاب

عضو

12

سليمة ﺑنﺖ يوسﻒ الحليمي

عضو

13

فاطمة ﺑنﺖ محمد الرويشد

عضو

14

ليلى ﺑنﺖ عبد اهلل الدﺑيان

عضو

15

زينب ﺑنﺖ علي ﺑوخمسين

عضو

16

أحالم ﺑنﺖ إﺑراهيم الشايب

عضو
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 10عضو

لجنة التعليم األهلي
الدورة العاشرة
م

االسم

املنصب

1

األستاذة /لطيفة عبداهلل العفالق

رئيس اللجنة

2

األستاذ /صالح عمران العمران

نائب رئيس اللجنة

3

األستاذة /نورة مانﻊ العجمي

ممﺜل اللجنة

4

الدكتور /محمد عبداهلل امللحم

عضو اللجنة

5

األستاذ /منتصر عبدالرزاق البشير

عضو اللجنة

6

األستاذ /عبداللطيﻒ أحمد العمير

عضو اللجنة

7

األستاذ /عبدالعزيز محمد امللحم

عضو اللجنة

8

األستاذة /اﺑتسام عبداهلل العفالق

عضو اللجنة

9

األستاذة /نوف سعد املخايطة

عضو اللجنة

10

األستاذ /محمد صالح حسن العمر

عضو اللجنة
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 ٩عضو

لجنة السياحة والترفيه
الدورة العاشرة
م

االسم

املنصب

1

األستاذ /محمد عبدالرحمن العفالق

رئيس اللجنة

2

األستاذة /فادية عبداهلل الراشد

نائب الرئيس

3

األستاذ /سامي عبداللطيﻒ الجمعان

عضو اللجنة

4

األستاذ /عبدالعزيز عبدالحميد النعيم

عضو اللجنة

5

األستاذ /عبداﻻله أحمد املرشـد

عضو اللجنة

6

األستاذ /عبداهلل إﺑراهيم املقهوي

عضو اللجنة

7

األستاذ /عبداهلل أحمد القاﺿي

عضو اللجنة

8

األستاذ /ياسر مرﺿي الكلﺜم

عضو اللجنة

9

األستاذ /عباس عبدالكريم الصالح

عضو اللجنة
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 ٩عضو

لجنة املكاتب االستشارية الهندسية
الدورة العاشرة
م

أسم العضو

املنصب

1

م .عبد اهلل ﺑن محمد العرفﺞ

رئيس اللجنة

2

م .خالد ﺑن فهد الصرعاوي

نائب رئيس اللجنة

3

د .علي ﺑن فهد الجوف

ممﺜل اللجنة

4

م .سعيد ﺑن عبد اهلل الخرس

عضو اللجنة

5

م .حمد ﺑن محمد العفالق

عضو اللجنة

6

م .عمار ﺑن ناصر البطاط

عضو اللجنة

7

د .ﺑندر ﺑن عبد الرحمن النعيم

عضو اللجنة

8

م .محمد ﺑن علي البندر

عضو اللجنة

9

م .عماد ﺑن محمد الجبر

عضو اللجنة
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 1٦عضو

لجنة الصناعة والطاقة
الدورة العاشرة
م

االسم

املنصب

1

األستاذ /فهد مهدي الغدير

رئيس اللجنة

2

األستاذ /رائد محمد العبداهلل

نائب رئيس الجنة

3

األستاذ /عبدالرحمن خالد الشعيبي

ممﺜل اللجنة

4

األستاذ /عبداهلل محمد السهلي

عضو اللجنة

5

األستاذ /إحسان أحمد الخرس

عضو اللجنة

6

األستاذ /ﻏسان محمد علي املاجد

عضو اللجنة

7

األستاذ /حسين علي ﺑوخمسين

عضو اللجنة

8

األستاذ /عمار سلمان أﺑو دريس

عضو اللجنة

9

األستاذ /عبداهلل سعد الشدي

عضو اللجنة

10

املهندس /جميل محمد ﺑوحمد

عضو اللجنة

11

األستاذ /صالح ﺑوخمسين

عضو اللجنة

12

األستاذ /منتصر عبدالرزاق البشير

عضو اللجنة

13

األستاذ /يوسﻒ عبدالعزيز املوسى

عضو اللجنة

14

األستاذ /مساعد عبدالرحمن البراك

عضو اللجنة

15

األستاذ /عبدالرزاق محمد الغدير

عضو اللجنة

16

األستاذ /ماجد خالد الدﻏيﺶ

عضو اللجنة
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مركﺰ األمير
أحمد بن فهد
بن سلمان
لتطوير أعمال
األحساء
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الفعاليات واألنشطة
م

الفعالية النشاط

نوع الفعالية

1

تحديات النجاح Meet up

Meet up

2

استخدام التفكير التصميمي لفهم وحل املشكالت Meet up

Meet up

3

اجتماع مجلس ريادة ا ألعمال ا لﺜا لﺚ عشر

اجتماع

4

اجتماع مجلس ريادة األعمال العاشر

اجتماع

5

اجتماع مجلس ريادة األعمال الحادي عشر

اجتماع

6

اجتماع مجلس ريادة األعمال الﺜاني عشر

اجتماع

7

)حاﺿنة اعمال اﻻحساءاﻻفتراﺿية ) ﺑرنامﺞ شركتك الناشﺌة

احتضان

8

دورة تدريبية نموذج العمل التجاري

دورة تدريبية

9

دورة تدريبية كيﻒ تقرأ القوائم املالية

دورة تدريبية

10

دورة تدريبية نموذج العمل التجاري

دورة تدريبية

11

"شراكة مﻊ تطبيق "نوافﺬ

شراكة

12

شراكة عيادات األعمال

شراكة

13

شراكة مﻊ سكواد ﺑارت نيز

شراكة

14

لقاء صناعة العالمة التجارية الغﺬائية و التسويق لها

لقاء

15

لقاء جمعية قوت

لقاء

16

لقاء الجوانب القانونية للمشاريﻊ الصغيرة

لقاء

17

لقاء املﺆسسات الصغيرة ﻲﻓ عين العاصفة

لقاء

18

لقاء املالية للمنشﺂت ﻲﻓ األزمات اﻻقتصادية

لقاء

19

لقاء التجارة اﻻلكترونية

لقاء

20

لقاء الفرص الريادية ﻲﻓ اﻻستﺜمار الرياﺿي

لقاء

21

لقاء جمعية قوت

لقاء

22

لقاء الجوانب القانونية للمشاريﻊ

لقاء

23

 AlAhsa Enterpenure Studioلقاء استشاري

ملتقى

24

مبادرة تحالﻒ الكيانات الناشﺌة ﺑالتعاون مﻊ عيادات األعمال

مبادرة

25

محاﺿرة القيادة أثناء األزمات

محاﺿرة

26

 Innovation And Entrepreneurshipندوة

ندوة

27

ندوة تسويق التمور للمشاريﻊ الريادية

ندوة

28

ورشة عمل تحسين أداء املطاعم ﺑاستخدام البيانات

ورشة عمل

29

ورشة عمل مهارات القيادة أثناء األزمات

ورشة عمل

30

ورشة عمل فكري كرائدة أعمال

ورشة عمل
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