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أحدث األخبار
إطــالق نظــام املنافســـات واملشرتیـــات الحكومیــــة الجدیــــد
يف الســادس عــر مــن شــهر يوليــو مــن العــام 2019

وافــق مجلــس الــوزراء عــى نظــام املنافســات واملشــریات

الحكومیــة الجديــد .یُعنــى النظــام الجدیــد بتطویــر العملیــات

واللوائــح التــي ســینتج عنهــا العدیــد مــن الفوائــد والتــي تشــمل

تعزیــز التنمیــة اإلقتصادیــة ،ضــان أكــر قــدر مــن الشــفافیة،
زیــادة رسعــة عملیــات الــراء ،ومســاواة فــرص جمیــع مقدمي

العــروض.

ومــن املقــرر بــدء تطبیــق النظــام الجدیــد يف شــهر دیســمرب
مــن العــام الحــايل  ، 2019حیــث جــاءت املوافقــة عــى النظــام

الجديــد بعــد عملنــا مــع مركــز تحقیــق كفــاءة اإلنفــاق  .حیــث

قــام فریقنــا مبراجعــة مســودات النظــام مــع خــراء قانونییــن
وفنییــن وجهــات عاملیــة أخــرى مثــل البنــك الــدويل ،ومقارنتها

بأفضــل التجــارب العاملیــة.

الجديــر بالذكــر أن ســراتیجك جیــرز تعمــل حالیــاً يف مــروع
إدارة التغییــر لنظــام املنافســات واملشــریات الحكومیــة

الجدیــد مــع مركــز تحقیــق كفــاءة اإلنفــاق ،ویشــمل ذلــك إدارة
املخاطــر ،تطویــر خدمــات مركــز االتصــال ،ووضــع خطــة لتنفیــذ
وتطبیــق النظــام.

تغییر ساعات العمل:
يف الســادس عــر مــن شــهر یولیــو مــن العــام  ، 2019أصــدر مجلــس الــوزراء قانونـاً یســمح للــركات بالعمــل حتــى

 ٢٤ســاعة یومیـاً.

جــاء هــذا التغییــر بعــد عــام مــن نــر ســراتیجك جیــرز تقریــرا ً لـــ ( اآلثــار

املرتتبــة عــى ضبــط ســاعات العمــل يف قطــاع البیــع بالتجزئــة ) حیــث

قارنــت فیــه قانــون ســاعات العمــل باململكــة العربیــة الســعودیة مــع
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لوائــح عمــل اإلقتصــاد العاملــي وتوضیــح إیجابیــات وســلبیات التغییــر،

وخلصــت إىل أن تغیــر قانــون ســاعات العمــل ســیكون لــه أثــرا ً إيجابي ـاً

مــن الناحیــة االقتصادیــة لألفــراد واملؤسســات .

هــذا وأضــاف معــايل وزیــر التجــارة واالســتثامر" أنــه بالنظــر ايل
املعاییــر العاملیــة فــإن قانــون ســاعات العمــل الجدیــد ســیؤثر بشــكل
مبــارش عــى االقتصــاد الــكيل للمملكــة مــن خــال زیــادة الطلــب عــى

البضائــع القابلــة للتلــف وتشــجیع االســتثامرات الرأســالیة ومتكیــن
القطاعــات الحكومیــة املتخصصــة مثــل الرتفیــه والنقــل واالتصــاالت".

ومــن املتوقــع أن یخلــق هــذا التغییــر يف القانــون فــرص عمــل جدیدة

ستســاعد يف انخفــاض معــدل البطالــة فضــاً عــن زیــادة مســاهمة
الــركات الصغیــرة واملتوســطة يف منــو االقتصــاد املحــي.
اضغط هنا لإلطالع عىل التقرير الكامل

أحدث األخبار
تطویر الئحة اشرتاطات البقاالت والتموینات واألسواق املركزیة
تفخــر رشكــة ســراتیجك جیــرز باإلعــان عــن موافقــة معــايل وزیــر الشــؤون

البلدیــة والقرویــة عــى الئحــة اشــراطات البقــاالت والتموینــات واألســواق
املركزیة.
قــادت ســراتیجك جیــرز عملیــة تطویــر الالئحــة خــال فرتة محــددة بـــ  90یوم،
كان هــدف الالئحــة األســايس تعزیــز وتوحیــد االشــراطات الخاصــة مبتاجــر
البیــع بالتجزئــة (البقــاالت والتموینــات واألســواق املركزیــة) واملامرســات
التشــغیلیة والتصمیــات املعامریــة الخاصــة بهــم  .وتــم إنجــاز جمیــع هــذه
قــا لنتائــج البحــث الدقیــق واملقارنــات املعیاریــة ،باإلضافــة إىل
األعــال وف ً
جــوالت متعــددة مــن عمــل التصمیــات .جميــع هــذه األعــال متــت تحــت
إرشاف مبــارش مــن قبــل أفضــل الخــراء املختصیــن يف هــذا القطــاع.
الجدیــر بالذكــر بــأن إعــداد هــذه الالئحــة تــم إنجــازه مــن خــال جهــد تعــاوين
مشــرك طــوال مراحــل املــروع املختلفــة مــن قبــل أصحــاب املصلحــة
والذیــن شــملوا وزارة التجــارة واالســتثامر ووزارة الشــؤون البلدیــة
والقرویــة باإلضافــة إىل أطــراف أخــرى مــن القطاعیــن العــام والخــاص.
تحتوي الالئحة عىل اشرتاطات متعددة تهدف بشكل أسايس إىل :
 -1تحســین املظهــر العــام ملتاجــر البیــع بالتجزئــة واملتضمــن املظهــر
الداخــي والخارجــي لهــا.
 -2تحسین آلیة املامرسات املتبعة يف نقل التموینات الغذائیة وجودة تخزینها.
 -3تعزیز معاییر األمن والسالمة
مــن الهــام التنویــه أیضــاً بــأن اللوائــح املعتمــدة حديثــاً جــاري العمــل عــى تنفیذهــا مــن قبــل جمیــع املتاجــر الجدیــدة
بالقطــاع يف جمیــع أنحــاء اململكــة ،ومــن املقــرر أن یتــم اعتامدهــا للتطبيــق بشــكل كامــل عــى جمیــع املتاجــر خــال الـــ 24
شــه ًرا القادمــة.

حفل إطالق التأشیرة اإللكرتونیة من قبل الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني
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تزامن ـاً مــع یــوم الســیاحة العاملــي يف الســابع
والعرشیــن مــن ســبتمرب ،ويف لحظــة تاریخیــة
مــن ذلــك الیــوم ،فتحــت اململكــة العربیــة
الســعودیة أبوابهــا أمــام العــامل بإطــاق
التأشــیرة اإللكرتونیــة مــن خــال حــدث (أهــاً
بالعــامل) حیــث أعلــن صاحــب املعــايل رئیــس
مجلــس إدارة الهیئــة العامــة للســیاحة والــراث
الوطنــي عــن برنامــج التأشــیرة اإللكرتونيــة.
قبــل هــذا الحــدث تــم إطــاق حملــة فریــدة مــن
نوعهــا يف جمیــع أنحــاء العــامل حیــث لعبــت
مهــا يف التخطیــط
ســراتیجك جیــرز دو ًرا
ً
والتنفیــذ لهــا بهــدف جعــل اململكــة وجهــة
ســیاحیة عاملیــة.

أبرز األحداث
الذكرى السنویة الرابعة لتأسیس سرتاتیجك جیرز

احتفلــت رشكــة ســراتیجك جیــرز يف مكتبهــا یــوم الســابع والعرشیــن مــن
أغســطس مــن العــام الحــايل مبــرور أربــع ســنوات عــى تأسیســها .حیــث
منــت الرشكــة خــال هــذه الفــرة إىل فریــق ممیــز یضــم العدیــد مــن الخــراء
واالستشــاریین وموظفــي الدعــم.
| النرشة الدوریة | الربع الثالث 2019 -

5

كــا أعربــت الرشكــة عــن بالــغ امتنانهــا ملوظفیهــا عــى مجهوداتهــم
املتمیــزة ،ولثقــة عمالئهــا عــى إعطائهــا املجــال إلثبــات الجــدارة وتحقيــق
النتائــج املميــزة.
وتضمــن الحــدث فیلــم قصیــر يتحــدث عــن إنجــازات الرشكــة الســابقة والحالیــة،
واختتم الحفل برتقیة الرشكة ملوظفیها املتمیزین.

التعاقدات
الجديدة

نادي االتحاد السعودي
تعمــل ســراتیجك جیــرز حالی ـاً مــع نــادي االتحــاد الســعودي عــى مــروع تغییــر شــامل یهــدف
إىل تحقیــق مســتوى عــايل مــن الحوكمــة لدعــم األندیــة يف اململكــة العربیــة الســعودیة.
یشمل نطاق املرشوع بناء اسرتاتیجیة خاصة بالنادي ،والذي يتضمن:
اســراتیجیة التواصــل ،االســراتیجیة التجاریــة ،خطــة إدارة املخاطــر ،وخطــة املســؤولیة االجتامعیــة
للــركات وخطــة مشــاركة أصحــاب املصلحــة العاملییــن .كــا يتضمــن نطــاق املــروع ،بنــاء الهیــكل
التنظیمــي والوظیفــي ،تحدیــد األدوار واملســؤولیات ،وبنــاء السیاســات واإلجــراءات.

نادي الفتح السعودي
تعمــل ســراتیجك جیــرز حالی ـاً مــع نــادي الفتــح الســعودي يف مــروع تغییــر شــامل یهــدف إىل
تطویــر اســراتیجیة شــاملة للنــادي ،وتحقيــق مســتوى عــايل مــن الحوكمــة للحصــول عــى الدعــم
الخــاص باألندیــة مــن قبــل الهیئــة العامــة للریاضــة.
ســراتیجك جیــرز فخــورة بكونهــا املســاهمة يف تطویــر الخطــة االســراتیجیة الرســمیة للنــادي،
واملشــاركة يف تنفیذهــا .باإلضافــة اىل ذلــك ،ســاهمت يف بنــاء الهیــكل التنظیمــي والوظیفــي
وخطــة اإلدارة وإدارة املخاطــر وخطــة التواصــل وعملیــة صنــع القــرار ،ووثیقــة الســلوك.
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الهیئة العامة للسیاحة والرتاث الوطني
تفخــر ســراتیجك جیــرز بإعــان رشاكتهــا مــع الهیئــة العامــة للســیاحة والــراث الوطنــي حیــث
ستســتعین الهیئــة بخدمــات ســراتيجك جــرز لدعــم وتصمیــم وتنفیــذ حمالتهــا اإلعالمیــة.

املنضمون الجدد
لفریق عمل الرشكة

وفـاء األشــويل

مسـتـشـــار أول

لــدى وفــاء خــرة ألكــر مــن  12عــام يف مجــاالت مختلفــة ،تولــت خاللهــا قیــادة قســم
الخدمــات املســاندة يف أحــد أكــر رشكات املقــاوالت يف اململكــة حیــث نفــذت
بنجــاح مشــاریع ذات أهمیــة وأثــر عــى مختلــف مســتویات الرشكــة منهــا :إعــادة
هیكلــة التنظیــم ،تغییــر ثقافــة الرشكــة ،التحــول إىل نظــام تقنــي موحــد لربــط جمیــع
مــوارد الرشكــة ،مراجعــة وتقویــم القــوى العاملــة يف املشــاریع اإلنشــائیة ،تخفیــض
املصاریــف .عملــت أیضــاً وفــاء يف مجــال املالیــة واالســتثامر يف أحــد أكــر الــركات
املحلیــة املتعــددة النشــاطات .كــا اكتســبت مؤخــرا ً وفــاء خــرة يف مجــال ریــادة
األعــال حیــث شــاركت يف تأســیس منصــة إلكرتونیــة للربــط بیــن العمــاء ومقدمــي
الخدمــات يف مختلــف املجــاالت يف اململكــة.
حصلــت وفــاء عــى درجــة املاجســتیر يف إدارة األعــال ودرجــة البكالوریــوس يف
علــوم الكمبیوتــر مــن جامعــة امللــك عبدالعزیــز.

عائـشـة الوتــار

مستشـار مشارك
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لــدى عائشــة خــرة عمليــة مــن خــال عملهــا مــع رشكــة  Greyللتســویق واإلعــان حیــث
عملــت كمدیــر حســابات لعــدة جهــات حكومیــة كالهیئــة العامــة للریاضــة ,والهیئــة
العامــة للرتفیــه .كــا عملــت مــع عمــاء يف القطــاع الخــاص مــن عــدة قطاعــات مثــل :
أمــاك ،صــب واي ،نــادك ،رشكــة الغــاز والتصنیــع األهلیــة ومجموعــة العثیــم .عملــت أیضـاً
كأخصائیــة تســویق رقمــي يف عــدد مــن الــركات الناشــئة مثــل رشكــة قیــود.
عائشــة حاصلــة عــى درجــة البكالوریــوس يف علــوم التســویق مــن جامعــة األمیــر
ســلطان.

العنوان الرئييس
يأيت هنا

العنوان الرئييس
يأيت هنا

حول رشكة سرتاتيجك جريز
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رشكــة ســراتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن
مبدينتــي الريــاض وجــدة .تضــم قامئــة عمــاء الرشكــة
خــال فرعيهــا
ّ
كــرى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي والخــاص ،مبــا يف ذلــك عــدد
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــركات .يعمــل لــدى
الرشكــة نخبــة مــن االستشــاريني املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن
الخــراء الدوليــن ،ممــن تتوفــر لديهــم خــرات عريضــة يف تقديــم
حلــول اســراتيجية يف مجــاالت تطويــر االســراتيجية واســراتيجيات
التســويق والتواصــل ،والبحــوث والتحليــات والتميــز التشــغييل ،ولهــا
ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــاء يف كل منهــا.
stm@strategicgears.com

|

www.strategicgears.com

إخــاء املســؤولية :مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك ،فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة («التقريــر») ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا ،كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،دون الحصــول
محدث ًــا يف جميــع
عــى إذن كتــايب محــدد مــن رشكــة «ســراتيجك جــرز» .تبــذل الرشكــة قُصــارى جهدهــا لضــان أن يكــون املحتــوى يف هــذا املنشــور دقيقًــا و ُ
األوقــات .ال تقــدم رشكــة «ســراتيجك جــرز» أيــة ضامنــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمنيــة  ،كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة ،مبــارشة أو غــر
مبــارشة ،أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور .وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو
خيــا ًرا أو مشــورة ألي إجــراء (إجــراءات) قــد يحــدث يف املســتقبل.
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