مفكرة المعلومات
نشرة معلوماتية تصدر عن غرفة األحساء

العدد 88

لجنة األوقاف بغرفة األحساء تطلق مبادرة مشروع

غرفة األحساء تطلق نسخة مطورة لبرنامج دبلوم إدارة

"صكي للمحافظة على وقفي"

األعمال للرجال

تابعونا من خالل تويتر
@ALAHSACHAMBER

لالشتراك عبر خدمة واتساب الغرفة أرسل كلمة (اشتراك)
على الرقم  0599646944عبر الواتساب

يسر غرفة األحساء تزويدكم بأبرز األخبار واألحداث والمناسبات عبر قنوات التواصل االجتماعي

لجنة األوقاف بغرفة األحساء تطلق مبادرة مشروع "صكي للمحافظة على وقفي"

فيما اعتمدت تنفيذ برنامج تأهيلي لنظار األوقاف في األول من شعبان المقبل
كشف االجتماع الخامس للجنة األوقاف بغرفة األحساء ،عن إطالق مبادرة مشروع تطويري نوعي بمسمى "صكي للمحافظة على وقفي"،
يهدف للخروج بدليل توضيحي لإلجراءات النظامية الرسمية لحجج استحكام أعيان األوقاف وكذلك توعية نظار األوقاف بأهمية استخراج
حجج استحكام على أوقافهم القديمة باإلضافة إلى تنظيم بيئة أعمال حجج استحكام أعيان األوقاف وآلية تمويلها للمساهمة فيما
يحفظ الوقف أو نقله لما هو أنفع له.
وأبان االجتماع الذي عقد مؤخراً بقاعة االجتماعات الرئيسة بمقر الغرفة الرئيسي ،بحضور فضيلة الشيخ عبدالوهاب بن عبداللطيف الصالح
رئيس اللجنة ،أن نطاق المشروع سيتضمن إجراءات وتجارب النظار القائمين على أعيان األوقاف والجهات الحكومية ذات الصلة
كالمحاكم ،إدارة األوقاف ،أمانة األحساء ،هيئة الري والصرف ،إدارة الطرق ،وزارة المالية وكذلك تجارب القطاع الخاص المهتم
باستخراج حجج استحكام ألعيان األوقاف باإلضافة إلى تكاليف استخراج حجة االستحكام ألعيان األوقاف وآلية تمويلها ونظام المرافعات
الشرعية وهيئة األوقاف العامة.
وأشار إلى أن تعّطل منافع كثير من أعيان األوقاف باألحساء وفقا لواقع الحال في الوقت الراهن ،قاد اللجنة إلطالق مبادرة المشروع الذي
سيستفيد منه النظار وكل من له صلة بالوقف كالمستحقين في غلة الوقف ،القطاع الخاص المهتم باستخراج حجج االستحكام ،موظفي
الجهات الحكومية ذات الصلة ،حيث ستتنوع نشاطاته بين عقد لقاءات وورش العمل مع نظار األوقاف ،وذوي التخصص في مجال الفقه
والقانون ،وكذلك المحاكم وبقية الدوائر الحكومية ،القطاع الخاص كالمحامين والمكاتب الهندسية واألفراد المعنيين والمهتمين.
إلى ذلك ،اعتمد االجتماع تنفيذ البرنامج التأهيل النوعي لنظار األوقاف الذي يقدمه مركز (واقف) المتخصص في استشارات الوصايا
واألوقاف ويشتمل على  25ساعة تدريب موزعة على خمسة أيام ،مستعرضا محاور مناهجه ومحتواه العلمي ودرجة ومستوى محاضريه
مبينا أن عدد من نظار األحساء وبعض الجهات المانحة ورجال األعمال تكفلوا بتكاليف البرنامج لما يحققه من مصلحة ظاهرة لعموم
مصالح األوقاف ،ودوره المتوقع في االرتقاء بعمل نظار األوقاف باألحساء ،محددا تحديد تاريخ عقد برنامج الدورة في 1437/8/1هـ
الموافق  ،2016/5/8في مبنى الغرفة الرئيسي.
واستعرض االجتماع كذلك التصور العام المقترح لملتقى "حوكمة األوقاف" الذي تعتزم اللجنة تنظيمه قريبا بهدف العمل على تحقيق
شروط تحقيق شروط واقفي األوقاف واستثمار غاللها بالية تنظيمية واضحة.
يُشار إلى أن لجنة األوقاف بالغرفة هي األحدث اعتماداً وتشكيالً ،وهي اللجنة الثامنة عشرة بين لجان الغرفة القطاعية العاملة في هذه
الدورة ،وتتطلع األوساط التجارية واالقتصادية في األحساء لمساهمتها في خدمة وتنمية األوقاف وتطويرها وتأصيل دورها في المجتمع
وتشجيع قطاع األعمال على تأسيس األوقاف وإحياء هذه الشعيرة اإلسالمية ونشر الوعي بأهميتها.
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غرفة األحساء تطلق نسخة مطورة لبرنامج دبلوم إدارة األعمال للرجال
في األول من مايو المقبل ولفترة شهرين
تطلق غرفة األحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف برنامج دبلوم إدارة األعمال للرجال
في نسخة جديدة ومطورة لمدة ( )72ساعة خالل فترة شهرين بمعدل ثالثة أيام اسبوعيا ،وذلك
ابتداء من يوم األحد  24رجب الموافق األول من شهر مايو المقبل ،بمقر الغرفة الرئيسي
يهدف البرنامج لتمكين الدارسين من التعّرف على أساسيات علم اإلدارة والوظائف والمهارات اإلدارية الحديثة من خالل تعليمهم
وتدريبهم على إعداد خطط العمل بأنواعها على مستوى المؤسسة أو اإلدارات ،وتخطيط الموارد البشرية والنظم واألساليب اإلدارية
الفعالة والمهارات المطلوبة للوصول إلى تحسين األداء المؤسّسيّ وتحقيق التميز والجودة في العملية اإلدارية.
ومن جانبه ،أوضح األستاذ عبداهلل النشوان أمين عام الغرفة أن برنامج الدبلوم يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية المستمرة التي تنفذها
الغرفة بهدف ترقية وتطوير األداء المهني واإلنتاجي لقوى العمل الوطني وذلك من خالل تأهيل المتدربين من التعّرف على أساسيات علم
اإلدارة والوظائف والمهارات اإلدارية التي تودي إلى نجاح الشركات والمؤسسات مع التركيز على ممارسة اإلدارة في البيئة المحلية.
وأبأن أن محاور البرنامج تشتمل على شرح وتفسير عدة مفاهيم علمية ونّظم منهجية وأدوات تطبيقية حول مفهوم ومبادئ إدارة
األعمال ،مفاهيم وأساليب التخطيط اإلداري ،إعداد وكتابة خطط العمل السنوية باإلضافة إلى العمليّات التّشغيليّة لإلدارة واليات تطوير
الهياكل التنظيمية اإلدارية ومفهوم إدارة الجودة وطرق تقييم األداء اإلداري.
وأشار النشوان إلى أن برنامج الدبلوم يستهدف المدراء على كافة المستويات الذين تتطلب طبيعة عملهم تنمية قدراتهم على القيادة،
جميع شاغلي الوظائف القيادية الوسطى ،أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون باالستمرار والتوسع ومسؤولي األقسام
والوحدات اإلدارية المعنية ببناء منظومة العمل والتميز اإلداري والجودة باإلضافة إلى المرشحين للمناصب اإلدارية.
يشُار إلى أن غرفة األحساء تعمل وفق خطة سنوية طموحة تطرح سلسلة من عشرات البرامج التدريبية المتنوعة التي تهدف لتنمية
وتطوير قدرات الشباب السعودي ورفع مستوى تنافسيته بما يدفع خطط توظيف وتأهيل وتوطين أبناء المنطقة بمنشآت القطاعين العام
والخاص.

اخبار الغرفة
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للمزيد

غرفة األحساء تطلق نسخة مطورة لبرنامج دبلوم إدارة األعمال للرجال

للمزيد

هيئة الري والصرف تنظم الملتقى اإلرشادي األول لتحسين جودة التمور بواحة األحساء

للمزيد

لالطالع على اخبار الغرفة يمكن زيارة موقع غرفة األحساء من خالل الصفحة الرئيسية – اخبار الغرفة
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محاضرة بعنوان وقفات مع نظام التحكيم
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التعاميم



التعاون مع فريق عمل الهيئة العامة لإلحصاء لتنفيذ المسح االقتصادي  ...المزيد



تأسيس شركة نقل بحري وشركة خدمات لوجيستية  ...المزيد



قانون ادخال النقد األجنبي الى جمهورية مصر العربية  ...المزيد



حث المخلصين الجمركيين والوكالء المالحيين والتجار وأصحاب البضائع على سرعة المبادرة بإنهاء
إجراءات استالم حاوياتهم  ...المزيد

ا الحدا01امايواا2016م



أسماء المسئولين لدى الجمارك الفلبينية بميناء سوبيك وميناء مانيال  ...المزيد



قائمة باألنشطة االقتصادية التجارية التي ستنظمها وزارة التجارة السنغالية خالل عام 2016م  ...المزيد



تعديل على الئحة استيراد العسل والشمع  ...المزيد



ضرورة االلتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل األموال  ...المزيد



اإلجراءات الالزمة لحماية شعارات األندية من الغش التجاري  ...المزيد



تقرير قمة قطاع األعمال السعودية األمريكية للرؤساء التنفيذين  ...المزيد
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