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اخبار الغرفة
اللجنة السياحية بغرفة األحساء تجيز خطة أعمالها للعام الحالي.

للمزيد

اللجنة العقارية بغرفة األحساء تتولى ملف حصر المساهمات المتعثرة وأصحابها باألحساء.

للمزيد

غرفة األحساء تنّظم لقاء وظيفي لطرح فرص عمل متنوعة للشباب صباح الخميس.

للمزيد

غرفة األحساء تعلّق افتتاح الملتقى العدل الثاني.

للمزيد

اللجنة التجارية بغرفة األحساء تعتمد خطة أعمالها ومشاريعها للعام الجديد.

للمزيد

لالطالع على اخبار الغرفة يمكن زيارة موقع غرفة األحساء من خالل الصفحة الرئيسية – اخبار الغرفة
اإلصدارات الصحفية ألخبار الغرفة

“4107م”

لالطالع على اإلصدارات الصحفية يمكن زيارة موقع غرفة األحساء من خالل الصفحة الرئيسية  -مركز المعلومات  -اصدارات الغرفة
وزارة العمل :المقام السامي يوافق على إعادة فتح االستقدام لجميع المهن من " بنجالديش"

أعلنتْ وزارة العمل عن موافقة المقام السامي الكريم ،على رفع القيود عن االستقدام من جمهورية بنجالديش لكلِّ المهن ،بما فيها
العمالة المنزلية الرجالية والنسائية ،وفقاً للضوابط واألنظمة المرعية ،وأعرب معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ،عن
شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على دعمه للوزارة في جهودها الساعية إلى سد
احتياجات سوق العمل السعودي من العمالة الـمُدربة والماهرة في بعض المهن التي تتطلبها مشاريع القطاع الخاص ،والعمالة المنزلية.
وأكد وزير العمل أنَّ القرار نصَّ على السماح بنقل الخدمات وتغيير المهن وتعديل غرض اإلقامة لمن بلغ سن (الثامنة عشرة) للبنجالديشيين
أن استئناف االستقدام من بنجالديش سيبدأ هذا العام بمشيئة اهلل  ،وقال
المقيمين في المملكة بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات ،مُبيناً َّ
وزير العمل" :إنَّ قرار المقام السامي يأتي بعدَ ما أبداه الجانب " البنجالديشي" من اهتمام يتمثل في اإلجراءات الجادة بشأن تصدير
عمالتها لضمان وصول عمالة مُدربة ومؤهلة وفق أنظمة اإلقامة والعمل في المملكة العربية السعودية  ،ومنها إنشاء وزارة جديدة
معنية بشؤون البنجالديشيين العاملين في الخارج ،حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير االستقدام كأنظمة  ،وموارد بشرية لتوفير عمالة
مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي  ،وأكد معالي الوزير أنَّ الوزارة تعمل مع كافة الدول المُصدِرَّة للعمالة على توقيع االتفاقيات المُنظِمة
لالستقدام بما في ذلك تطوير االجراءات اإللكترونية والتي توفرها منصة "مساند"
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع وزارة العمل ( )www.mol.gov.sa
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التعاميم
النظام االلكتروني لترخيص مستودعات المستحضرات الصيدالنية  ...للمزيد

إشارة إلى تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء المتضمن اطالق المرحلة االولى من النظام االلكتروني لترخيص مستودعات المستحضرات
الصيدالنية والعشبية والصحية ومنتجات التجميل ،ومصانع منتجات التجميل ،حيث يمكن لهذه المنشآت تسجيل التراخيص السابقة
واالستفادة من الخدمات االلكترونية لتجديد وتعديل المعلومات وكذلك تقديم طلبات الموافقة المبدئية وطلبات الترخيص للمنشآت
ويمكن الوصول للنظام من خالل صفحة الخدمات االلكترونية لقطاع الدواء ،او من خالل الرابط التالي () www.els.sfda.gov.sa

رغبة الوزارة في توفير بيئة تساعد على رعاية شئون المستهلك وحمايته  ...للمزيد

إشارة إلى تعميم وزارة التجارة والصناعة بشان رغبة الوزارة في توفير بيئة تساعد شئون المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة
وحفظ مصالح التاجر وتجيع ممارسة النشاطات االقتصادية في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة فقد قامت الوزارة بإعداد عدد من السياسات
االسترشادية لعالقات التاجر والمستهلك ،واستطالع آراء العموم حيالها وتلقى مالحظات المهتمين والمختصين وتطوير المشروع في
ضوئها ،وذلك بهدف تقديم وثائق نموذجية واضحة ومحددة تساعد التاجر والمستهلك على ترتيب اآلثار التي تنشأ عن التعامالت التي
يبرمونها فيما بينهم ،بما يرعى حقوق المستهلك ويحافظ في الوقت نفسة على مصالح التاجر والغالب ان توضع هذه السياسات على
لوحة داخل المحل التجاري او توضع في خلف الفاتورة وهي تتألف من جانبين االول :ملزم من الناحية النظامية لوجود نص نظامي يقرره
الثاني :سياسة تجارية يهدف بها التاجر الى تقديم مزايا الى زبائنه .يرجى زيارة الموقع لمجلس الغرف السعودية www.csc.org.sa

طلب المؤسسة العامة للتدريب المهني ممثل في التنظيم للتدريب  ...للمزيد

إشارة إلى تعميم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشأن التعاون المثمر وااليجابي القائم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني ومكاتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية الصناعية ،واستمرار لتنفيذ برامج التنظيم الوطني للتدريب
المشترك المسار السابع والعشرون ورغبة منا في ايصال استمارة حصر الفرص الوظيفية للبرنامج الى كل المنشآت بالمنطقة الشرقية.

بشأن برنامج الكشف والتدخل المبكر إلعاقة السمعية  ...للمزيد

إشارة إلى تعميم مجلس الغرف السعودية المبني على برقية خادم الحرمين الشريفين رقم  7104بتاريخ 0742/0/42هـ بخصوص برنامج
الكشف والتدخل المبكر لإلعاقة السمعية والقرار رقم  41/4بتاريخ 0744/8/42هـ بشأن المراكز الصحية الوطنية .نأمل تمسية ممثل
في اللجنة العلمية للسجالت الصحية الوطنية على ان يكون لخلفيته العلمية والعملية دور في الترشيح لمثل هذه اللجان كما آمل التكرم
بإرسال السيرة الذاتية الخاصة به على البريد االلكتروني ()halrobe@csc.org.sa (0112182111
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الدبلومات النسائية

البرنامج التدريبي – مركز تطوير االعمال الناشئة

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع غرفة األحساء من خالل الصفحة الرئيسية – مركز تطوير االعمال الناشئة
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برنامج االيداع االلكتروني للقوائم المالية

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع االلكتروني ()qawaem.mci.gov.sa
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السجل التجاري االلكتروني – اشتراك الغرفة االلكتروني

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع االلكتروني ()CR.sa
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وزارة العمل

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكتروني www.laboreducation.gov.sa
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