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املقدمـــــــة :

ساهمت املرأة خالل األعوام املاضية يف جماالت تنموية أساسية عدة، كونها شريكا يف التنمية االقتصادية 
السّيدات قصب السبق يف ترك بصمة  للمملكة، وقد كان للسّيدة خديجة رضي اهلل عنها ومثيالتها من 
لدور املرأة يف هذا اجملال منذ بعيد األزل . ويف هذه اخلطى عمل مركز سّيدات األعمال يف غرفة الشرقية 
على الريادة  والتميز يف دعم شراكة املرأة  يف التنمية االقتصادية  يف املنطقة الشرقية، وذلك عن طريق 
مساهمتها يف تقدمي خدمات وبرامج داعمة ومتميزة للمرأة يف قطاع األعمال والتي تعمل على متكني 

دورها اإليجابي يف هذا الشأن.

لتنمية عالقات سّيدات األعمال  على مستوى  عة  بيئة مشجِّ وقد سعى مركز سّيدات األعمال  على توفري 
الندوات واللقاءات  التعاون اخلليجي والعامل العربي، وكما عمل على تنظيم  مناطق اململكة ودول جملس 
واحملاضرات والربامج التدريبية لسّيدات ورائدات األعمال وطالبات العمل، وعلى دعم فرص توظيف املرأة 

السعودية يف القطاع اخلاص، وتقدمي االستشارات اخلاصة بإنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة.

كما يويل املركز اهتماما خاصا باللجان املتخصصة ، والتي تعمل على تطوير القطاعات االقتصادية اخملتلفة، 
والتي من خاللها يتم العمل على تذليل الصعوبات أمام انطالقة سيدات األعمال يف نشاطهن االقتصادي 
مبختلف أنواعه ، وقام مركز سيدات األعمال بإصدار جمموعة من الكتيبات والتقارير املتخصصة يف جمال 
أدلة  إىل  باإلضافة  املرأة  واستثمار  عمل  على  املؤثرة  والقوانني  األنظمة  أهم  حول  املبادرة  املرأة  توعية 

إرشادية حتفزها لالنخراط يف سوق العمل ورفع مشاركتها االقتصادية.
اجلديدات  واملستثمرات  األعمال  سيدات  تشمل   املركز  خدمات  أن  إىل  التنويه  بنا  يجدر  الصدد  هذا  ويف 
النسائي يف  العمل واجملتمع  والباحثات عن  إنشاء مشاريع جديدة  الراغبات يف  الشابات  واملبادرات من 

املنطقة الشرقية،  ويتواصل املركز مع خمتلف اجلهات  ذات العالقة املباشرة بعمل املراة. 
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"رؤيتنا " : 
الريادة والتميز يف دعم شراكة املرأة يف التنمية اإلقتصادية يف املنطقة الشرقية.

"رســـالتنا " : 
تقــدمي خدمــات وبرامــج داعمــة ومتميــزة للمــرأة يف قطــاع األعمــال، ومتكــن دورهــا اإليجابــي لتكــون شــريكا 

فاعــا يف التنميــة اإلقتصاديــة باملنطقــة الشــرقية.

"شعــارنا ":
نعمل معا لغد افضل .

"إهــداء " : 
ــرأة  ــل امل ــاالت عم ــادة جم ــعي  لقي ــدًا يف الس ــً رائ ــرقية منوذج ــة الش ــال بغرف ــيدات األعم ــز س ــدم مرك يق

الســعودية يف املنطقــة الشــرقية، وتنميــة وتطويــر قدراتهــا الذاتيــة، وزيــادة مســاهمتها يف التنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، وذلــك مــن خــال تقــدمي خدمــات راقيــة ومتميــزة تلّبــي تطلعــات ســيدات األعمــال، 

وطــرح برامــج تدريبيــة متنوعــة موجهــة للمــرأة إلعدادهــا وتأهيلهــا ومتكينهــا مــن املشــاركة اقتصاديــً وهــو 

ــادرات التــي   بذلــك يرتجــم هدفــً مــن أهــداف غرفــة الشــرقية وجملــس إدارتهــا، إىل واقــع شــأنه شــأن املب

تبنتهــا، وقامــت بتنظيمهــا لتحســن خدماتهــا جلميــع املشــرتكن واملشــرتكات علــى حــد ســواء ." وعليــه 

ــا يف مركــز ســيدات األعمــال لعــام 2013 م " نهديكــم ثمــرة إجنازاتن
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اللقــــاءات الشهـــرية :
ــادي ،  ــهر مي ــن كل ش ــاء  م ــاء أول ثاث ــال مس ــيدات األعم ــهريً لس ــاء ش ــال لق ــّيدات األعم ــز س ــد مرك يعق

تزامنــا مــع لقــاء رجــال األعمــال الشــهري باملركــز الرئيســي، وذلــك  بهــدف  خلــق روح التواصــل، و مــد جســور 

ــال  ــن خ ــدات م ــّرواد والرائ ــارب ال ــل جت ــهام يف نق ــال ، واإلس ــيدات األعم ــن س ــرات ب ــادل اخل ــارف، وتب التع

ــزة تقــدم جتــارب وخــرات وأفــكارًا تســاعد الســيدات علــى النجــاح والتميــز  وفيمــا  اســتقطاب شــخصيات مميِّ

ــاء يف  عــام2013  : يلــي لقــاءات الثاث

2013/1/1الثاثاء  األول
ضيفة اللقاء  االستاذة / عايشة الشعبان مسؤولة القسم النسائي مبطار 

امللك فهد الدويل بالدمام

ضيفة اللقاء الدكتورة/ نهاد حممد اجلشي عضو جملس الشورى السعودي2013/2/5الثاثاء الثاين

2013/3/5الثاثاء الثالث
ضيفة اللقاء االستاذة / فوزية ابراهيم العيسي  مديرة القسم النسوي بهئية 

الرقابة والتحقيق باملنطقة الشرقية

ضيف اللقاء  األستاذ / فهد أحمد العامر مدير عام ميناء اجلبيل التجاري2013/4/2الثاثاء الرابع

2013/5/7الثاثاء  اخلامس
ضيفة اللقاء االستاذة /سارة عبدالعزيز العيسي مديرة إدارة التعليم االهلي 

واالجنبي باملنطقة الشرقية

2013/6/4الثاثاء السادس
لقاء للتواصل والتعارف مع سيدات األعمال واملسؤوالت يف القطاعات 

احلكومية واخلاصة
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2013/07/15الثاثاء السابع
مت اقامه اللقاء الرمضاين  للتواصل والتعارف مع سيدات األعمال واملسؤوالت 

يف القطاعات احلكومية واخلاصة

لقاء للتواصل  مع سيدات األعمال واجلهات احلكومية2013/09/03الثاثاء الثامن

ضيفة اللقاء االستاذة / منرية عبداهلل الشمان مديرة فرع ريادة األعمال 2013/10/01الثاثاء التاسع
للسيدات بالدمام  

ضيفة اللقاء االستاذة / فوزية أحمد القحطاين مديرة بنك التسليف واالدخار 2013/12/03الثالثاء العاشر
السعودي للسّيدات بالدمام

فعاليات متنوعة:

زيارات:

2013/3/17حماضره صحيه
مت عقد حماضرة صحية بالتعاون مع مستشفى سعد التخصصي باخلر 

بعنوان ) الطب الصيني والبديل ( قّدمها الدكتور ابراهيم عبدالوهاب الصحاف 
إستشاري ورئيس وحدة الطب الصيني والبديل مبستشفى سعد

للداعية  االستاذه / نهى العمري بعنوان ) أسجد وأقرتب (2013/7/15   حماضرة دينية
بعنوان ) غذائي الصحي درع حمايتي  ( قّدمتها الدكتورة حامده الزهري مديرة 2013/10/30حماضرة صحية

قسم التغذية العاجيةمبستشفى سعد التخصصي باخلر

زيارة وفد من سيدات االعمال لهيئة حقوق االنسان ملناقشة أهمية التعاون 2013/3/17الزيارة االوىل
و التواصل بن اجلهتن و االطاع على آلية عمل املركز و تطويره و على آلية 

عمل هيئة حقوق االنسان و اخلدمات التى تقدمها الهيئة

زيارة وفد من سيدات االعمال  لدار احلضانة االجتماعية بالدمام ملناقشة 2013/6/11الزيارة الثانيه
أهمية التعاون و التواصل بن اجلهتن
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سمرية الصويغ
رئيس اجمللس التنفيذي 

العنود توفيق الرماح

نائب الرئيس

مناهل عبداهلل احلمدان 

"عضو"
أحالم خليفة القصيبي

 "عضو"
شعاع عبداهلل الدحيالن

"عضو"
جمال حممود صالح

"عضو"
اجلوهرة سامل السامل

"عضو"

رشا ابراهيم العطا اهلل

»عضو«
نوف عبد العزيز الرتكي

"عضو"
اميان ابراهيم املطرود

 "عضو"
سنثيا فاروق كردي

"عضو"

اجمللس التنفيذي لسيـّدات األعمال :
يهدف اجمللس التنفيذي لسيدات األعمال إىل دعم  وتطوير وتفعيل الدور االقتصادي لسّيدات األعمال يف 

ويضم  االقتصادية،  التنمية  يف  فاعل  كشريك  دورها  يف  املرأة  تواجه  التي  الصعوبات  وتذليل    ، املنطقة 

بعضويته 12 عضوة من  سيدات األعمال يف املنطقة الشرقية . 

أعضاء اجمللس التنفيذي لسّيدات األعمـــال :
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اجتماعات اجمللس التنفيذي  لسّيدات األعمال:

 

إجنازات اجمللس التنفيذي لسّيدات األعمال  
ورشة عمل )تفعيل دور املرأة يف الشركات العائلية(:

ــد  ــان فه ــورة جوزي ــا الدكت ــة( وقدمته ــركات العائلي ــرأة يف الش ــل دور امل ــول )تفعي ــل ح ــة عم ــت ورش أقيم

ــا: ــات ابرزه ــن املوضوع ــددًا م ــة ع ــت الورش ــل 2013  وتناول ــخ  7 ابري ــريح بتاري س

-نبذه تاريخية عن الشركات العائلية .

-مفهوم وأنواع الشركات بشكل عام )اجلانب اإلداري - اجلانب القانوين (.

-دور الشركاء والرتكيز على دور املرأة .

-مفهوم احلوكمة.

-الصراع بن األجيال يف اإلدارة واملسؤوليات والسلطات وتطلعات اجليل اجلديد وخماوفه.

-التوريث يف الشركات العائلية وعاقته بانتقال السلطات )اجلانب اإلداري - اجلانب القانوين (.

-العرف والتقاليد ودوره يف تقييد دور املرأة يف الشركات.

عقد اجمللس
التنفيذى لسيدات األعمال

عدد )1( اجتماعات
رئيسية

عدد) 6( اجتماعات
استثنائية

وكون )6( فرق عمل
حيث عقدت )5( اجتماعات
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ورشة عمل" املرأة يف األعمال ":
أقيمــت الورشــة والتــي قدمتهــا الدكتــورة ســها البحيصــي مستشــارة يف التدريــب والتطويــر املهنــي لــدى 

إدارة شــركاء التعليــم يف شــركة ارامكــو الســعودية علــى مــدى يومــن 6-7 مايــو 2013 ركــزت الورشــة علــى 

ــن املــرأة مــن النجــاح يف أداء أعمالهــا الوظيفيــة ، وتضمنــت جمموعــة متنوعة  الوســائل واألســاليب التــي متكِّ

مــن النقاشــات الصفيــة، وجلســات توليــد األفــكار ، إىل جانــب العديــد مــن األنشــطة األخــرى التــي توفــر للمــرأة 

ــز والنجــاح يف مواقــع العمــل.   احلوافــز واألدوات التــي تســاعدها علــى حتقيــق التميُّ

ورشة عمل  )تطوير القيادات النسائية(:
ــن يف  ــل دوره ــائية وتفعي ــادات النس ــر القي ــاور تطوي ــة وحم ــداف املرحلي ــد االه ــل لتحدي ــة عم ــد ورش مت عق

ــبتمر 2013 م. ــخ 26 س ــة بتاري ــال اخملتلف ــات االعم ــس ادارة قطاع جمال

التواصل مع اجلهات املســـؤولـــة 
ــن  ــؤولن احلكومي ــتضافة املس ــل اس ــى التواص ــال عل ــّيدات األعم ــذي لس ــس التنفي ــرص اجملل ــل ح يف ظ

متــت مشــاركة أعضــاء اجمللــس التنفيــذي لســّيدات األعمــال يف لقــاءات وزارة العمــل ملناقشــة الصعوبــات 

التــي تواجــه رجــال وســيدات األعمــال يف القطــاع االقتصــادي وتطويــر آليــات العمــل واإلجــراءات والتــي عقــدت 

ــو 2013 يف  1 - 4 - 5 ماي
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تنظيم النسخة الثانية من فعاليات أسبوع
" عمل املرأة .. آفاق جديدة ” 6-10 ابريل 2013م

متــت اقامــة حفــل افتتــاح فعاليــات االســبوع برعايــة صاحبــة الســمو االمــرية عبــري بنــت فيصــل بــن تركــي حــرم 

صاحــب الســمو امللكــي امــري املنطقــة الشــرقية .

أسبوع عمل املرأة.. آفاق جديدة  :

برعاية وتشريف صاحبة السمو األميرة  
عبير بنت فيصل بن تركى آل سعود

حرم أمير المنطقة الشرقية

يسر غرفة الشرقية دعوتكم لحضور

حفل افتتاح فاعليات 

أسبوع (عمل المرأة .. آفاق جديدة )
6 - 10 أبريل 2013م  
مقر غرفة الشرقية الرئيس 

ولمزيد من المعلومات نأمل االتصال على مركز سيدات األعمال
هاتف:8991609 تحويله 8210 - 8226 - 8205
bwc@chamber.org .sa: البريد االلكتروني

الرؤية :
دعم شراكة المرأة في التنمية االقتصادية في المنطقة الشرقية.

المحاور: 
المرأة ودورها الفاعل في عملية التنمية االقتصادية.  �

تحفيز الشابات على خلق فرص العمل .  �
زيادة الوعي باألنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بالعمل في  �

      القطاع  الخاص. 
تحويل نظرة المجتمع فيما يختص بالعمل المهني والحرفي .  �

المساهمة في رفع مستوى الكوادر النسائية في سوق العمل.  �
 

للتسجيل واإلطالع على البرنامج العلمي :
www.Chamber.org.sa

راعي اعالمي



9

الرؤيــــة :
دعم شراكة املرأة يف التنمية االقتصادية يف املنطقة الشرقية . 

حيث تضمن اسبوع " عمل املرأة .. آفاق جديدة "  خمسة حماور رئيسية .. و هي  : 
حلقة نقاش " املرأة يف الشركات العائلية"

y عقد جلسة :الفرص االستثمارية يف القطاع الصناعي
الورقة األوىل / املدن الصناعية .. الواقع واملأمول - املهندس عبد اهلل بن فهد الفصام

الورقة الثانية / عرض للفرص االستثمارية الصناعية -  املهندسة هيا أحمد دين
الورقة الثالثة / جتربة حاضنات األعمال باجلبيل الصناعية - االستاذة   نورة حممد الكريديس 

ــرية  ــتاذة  من ــي - االس ــال الصناع ــبة يف اجمل ــل املناس ــة العم ــق بيئ ــب وخل ــة التدري ــة / أهمي ــة الرابع الورق
أحمــد الزامــل  

y عقد حلقة نقاش " / السياحة الداخلية .. أفٌق  جديد  
y "ورشة عمل " انا اقدر " بعنوان التفكري الريادي  
y ورشة العمل التدريبية  /التجديد واالبتكار يف بيئة العمل  
y زيارة وفد من سيدات االعمال ومسؤوالت التوظيف للمحات التجارية )  هاير الدانوب ( وشركة  

دار البندر العاملية للتجارة ) سنرت بوينت( ومصنع اندومي
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احلفل السنوي :
ــل  ــال حف ــيدات األعم ــز س ــة مبرك ــة ممثل ــت الغرف أقام
االســتقبال الســنوي للســيدات لعــام 2013م و ذلــك يف 
العاشــر مــن شــهر أكتوبــر حتــت رعايــة صاحبــة الســمو 
ــري  ــمو أم ــرم س ــي  ح ــن ترك ــل ب ــت فيص ــري بن ــرية عب األم
املنطقــة الشــرقية حيــث جتمعــت أكــر مــن 500  ســيدة  
املنطقــة  مــن  أعمــال  وســّيدات  املســؤوالت  مــن 
الشــرقية وعضــوات بعثــات دبلوماســية عربيــة وأجنبيــة 
ــل  ــز التواص ــنوي  تعزي ــع الس ــذا التجم ــدف ه ــث أن ه حي
بــن الســّيدات وتعزيــز أداء  ســّيدات األعمــال باملنطقــة 
الشــرقية. و تشــجيع دورهــن االقتصــادي يف املنطقة .
 و قــد مت خــال هــذا تكــرمي عضوتــي جملــس االداره 
باالضافــه اىل تكــرمي عضــوات اللجــان و اجملالــس مــن 

قبــل ســمو االمــريه راعيــه احلفــل .

حفل تكرمي اعضاء اللجان واجملالس النسائية

مت عقد حفل تكرمي ألعضاء اجملالس واللجان النسائية وذلك يوم االربعاء املوافق 23 أكتوبر 2013
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جلنة املشاغل النسائية:
تهــدف اللجنــة  إىل االرتقــاء بصناعــة التجميــل و األزيــاء باملنطقــة الشــرقية، لتكــون مركــزًا عامليــً مميــزًا، مــن 
خــال تهيئــة بيئة صحيحة، تســهم يف تعزيــز احلرفية املهنية العاليــة، و اإلبداع اخلاق ، والتطوير املســتدام 
لتأهيــل الكــوادر الوطنيــة و إبــراز دور املــرأة كمســاهم فعــال يف تنميــة اقتصــاد املنطقة الشــرقية، يف ظل 

قيــم و مبــادئ جمتمعنــا.. وتضــم بعضويتهــا 12 عضــوة مــن ســّيدات األعمــال يف املنطقة الشــرقية. 

اعضاء جلنة املشاغل النسائية :

شعاع عبداهلل الدحيالن
رئيس جلنة املشاغل

ليلى 
عبداهلل 

الدوسري 
 »عضو«

تغريد
سعد الدين 

غزالة 
»عضو«

اجلوهرة
 سامل

السامل 
"عضو"

حنان
 ساملني
النهدي
 "عضو"

رمزيةاحمد
عبداهلل
الشيخ 
 "عضو"

جمال
حممود
صالح 
"عضو"

وفاء
صبحي

علي داوود
"عضو"

موضي
صالح

الدعزاز
نائب جلنة
املشاغل
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اجتماعات جلنة املشاغل النسائية : 

اجنازات جلنة املشاغل النسائيــة : 
لقاء الدكتورة حصة املظفر عميدة كلية اجملتمع يف جامعة الدمام

عقــد اجتمــاع مــع الدكتــورة حصــة املظفــر عميــدة كليــة اجملتمــع وحماضــرة يف جامعــة الدمــام وذلــك 
لبحــث امكانيــة افتتــاح قســم بكليــة خدمــة اجملتمــع مينــح درجــة الدبلــوم العــايل يف تخصصــات اخلياطــة  
والتصميــم والتجميــل والعنايــة بالشــعر واجلســم لســد احلاجــة يف املشــاغل النســائية ومت عقــد اللقــاء 

يف 13 ينايــر 2013 م

ورشة عمل " احرتافية األداء يف املشاغل "
 مت عقــد ورشــة عمــل " احرتافيــة األداء يف املشــاغل "  والتــي تســتهدف املديــرات و العامــات يف 
قطــاع التجميــل واخلياطــة إلرشــادهن إىل أفضــل الطــرق للتعامــل مــع العميــات وتطويــر اخلدمــات 
ــر 2013  وكانــت  واالرتقــاء بهــا، وقدمتهــا عضــو جلنــة املشــاغل االســتاذة وفــاء صبحــي بتاريــخ 26 فراي

ــة : ــاور الورش ــرز حم أب

اإليجابيات والسلبيات يف العمل.  -1
االحرتافية يف احملافظة على الزبائن.  -2

سمات خبرية التجميل الواجب توفرها.  -3
أساسيات املظهر والسلوكيات الائقة.  -4

مهارات التواصل داخل بيئة العمل.   -5

عقدت جلنة
 املشاغل النسائية

)4( اجتماعات
رئيسية

)3( اجتماعات
لفريقى عمل
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ورشة عمل ) التوعية بالنظم والقوانني املؤثرة على العمل يف املشاغل (
مت عقــد ورشــة لعمــل لرنامــج )توطــن وتأنيــث حمــات ومشــاغل اخلياطــة النســائية( واســتضافة الدكتور 

فهــد التخيفــي وكيــل وزارة العمــل املســاعد للتطويــر وذلــك بتاريــخ 29 ســبتمر 2013 م.

دراسة حول اهمية دعم التدريب والتعليم يف قطاع املشاغل
بنــاء علــى اجتمــاع اللجنــة مــع الدكتورة حصــة املظفر عميــدة كلية اجملتمــع وحماضرة يف جامعــة الدمام 

ــات  ــايل يف تخصص ــوم الع ــة الدبل ــح درج ــع مين ــة اجملتم ــة خدم ــم بكلي ــاح قس ــة افتت ــث امكاني ــك لبح وذل

اخلياطــة  والتصميــم والتجميــل والعنايــة بالشــعر واجلســم لســد احلاجــة يف املشــاغل النســائية مت 

تقــدمي دراســة يف شــهر مــارس عــام 2013م حــول اهميــة افتتــاح اقســام متخصصــة لدارســة التجميــل 

واخلياطــة والتصميــم لعميــدة كليــة اجملتمــع بجامعــة الدمــام26 متضمنــة اهــم االشــرتاطات الواجــب 

ــراكات  ــد ش ــن عق ــي ميك ــة والت ــات العاملي ــة واالكادميي ــز التدريبي ــم املراك ــك اه ــب كذل ــا يف التدري توفره

ــة . معهــا بهــدف دعــم اخملرجــات التدريبي

اللقاء املوسع للمشاغل النسائية ومراكز التجميل يف املنطقة الشرقية
مت عقــد اللقــاء املوســع للمشــاغل النســائية ومراكــز التجميــل يف املنطقــة الشــرقية لعــام 2013 وذلــك 

بتاريــخ 29 ســبتمر 2013 
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 حلقة نقاش " مهنة من ذهب"
مت عقــد حلقــة نقــاش " مهنــة مــن ذهــب" بجامعــة الدمــام  قدمتهــا االســتاذة شــعاع الدحيــان واألســتاذة 

رمزيــة الشــيخ بتاريــخ 9 ابريــل 2013 م يف كليــة اآلداب بجامعــة الدمــام وذلــك ضمــن فعاليــات اســبوع "عمــل 

املــرأة .. افــاق جديــدة " وركــزت حلقــة النقــاش علــى أهميــة العمــل املهنــي واحلــريف  واالســتثمار يف قطاع 

املشــاغل وكانــت اهــم احملــاور:
y . مسرية النجاح .. خطوة بخطوة
y .املهارة واإلبداع .. طريق للروة
y .اثبات الذات وأثره يف تغيري ثقافة اجملتمع
y .أثر العمل احلريف وأهميته لقطاع السياحة وتنمية االقتصاد
y .تنمية املهارات وتطويرها وأثر وسائل تقنية املعلومات اخملتلفة
y .حتديات الفتيات يف سوق العمل احلريف واملهني

y :  التواصل مع اجلهات املســـؤولـة

ــر ادارة صحــة البيئــة بأمانــة املنطقــة الشــرقية ومســئوالت ادارة  لقــاء جلنــة املشــاغل النســائية مــع مدي

ــة النســائية الرقاب

مت عقد اللقاء بتاريخ 20 مارس 2013 م وناقش عددًا من احملاور اهمها:

1-  آليات التفتيش والرقابة الصحية ورسوم التدريب املفروض الستخراج الشهادات الصحية.
2-  الئحة الغرامات والعقوبات اخلاصة باملشاغل والعامات.

3-  ضــرورة إيجــاد قائمــة باخلدمــات املســموح تقدميهــا باملشــاغل مبــا يتوافــق مــع احتياجــات املــرأة وال 
يضــر بالصحــة العامــة .

كمــا  مت مــن خــال اللقــاء بحــث موضــوع تخفيــض رســوم تدريــب العاملــن إىل النصــف أســوة باملناطــق 
األخــرى باململكــة. واألمانــات 
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وحده املعلومات :
تقــدم وحــده املعلومــات مبركــز ســيدات االعمــال اخلدمــات املعلوماتيــه التــي تهــم ســيدات االعمــال وتهــم 
منشــآتهن اخلاصــه مــن معلومــات بقواعــد البيانــات املتوافــره لــدى الوحــده أو احصائيــات رقميــه عــن 
ــه و التــي حتتاجهــا ســيده  ــات اخلاصــه باملنشــئات احلكومي ــه االجرائ املنطقــه الشــرقيه أو دراســات  او ادل

ــي . ــا املؤسس ــر عمله ــدء أو تطوي ــوي الب تن

خدمات و إصدارات الوحدة :
-  قــدم املركــز خــال هــذا العــام  )63 ( خدمــة معلوماتيــة و )113 ( استشــارة  يف جمــال اإلقتصــاد ، وتوفــري 
االجــراءات اخلاصــة باملنشــآت ، ومعلومــات عــن املعــارض التــي تهــم الســيدات  داخــل اململكــة وخارجهــا ، و 

استشــارات  يف جمــاالت املشــاريع الصغــرية واملتوســطة، و دراســات اجلــدوى .

 تقرير اجنازات اجملالس واللجان النسائية  2010 م - 2013 
-  ميثــل هــذا التقريــر صــورة حيــة ونابضــة ألداء هــذه اجملالــس واللجــان خــال اربــع ســنوات وكشــف حســاب 

ملــا قدمتــه خــال تلــك الفــرتة .

تقرير اجنازات مركز سيدات االعمال 2012 
-  يســلط هــذا الكتيــب الضــوء علــى اجنــازات مركــز ســيدات األعمــال والــذي يســعى علــى توفــري بيئــة مشــجعة 
لتنميــة عاقــات ســّيدات األعمــال مــن خــال تنظيــم النــدوات واللقــاءات واحملاضــرات والرامــج التدريبيــة 

لســّيدات ورائــدات األعمــال وطالبــات العمــل.

للحصول على نسختكم يرجى زيارة املوقع ) غرفة الشرقية / مركز سيدات األعمال / إصدارات مركز سيدات األعمال(
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نادي التوستماسرت باللغه اإلجنليزيه ) للسّيدات (    : 

قامــت غرفــة الشــرقية وبالتعــاون مــع نــادي عــكاظ بتوقيــع مذكــرة تفاهــم إلقامــة  نــادي التوستماســرت 

العاملــي ) فــن اخلطابــة باللغــة اإلجنليزيــة(  ويهــدف النــادي وبراجمــه لصقــل مهــارات التواصــل وفنــون 

القيــادة وتنميــة القــدرات اخلطابيــة  و اإللقائيــة ، وذلــك بتطويــر مهــارات االتصــال والعــرض وتصحيــح األخطــاء 

ــد  ــزة علــى الصعي ــادات ممي ــة وتشــجيعها ، كمــا يســاهم يف خلــق قي ــة املبتدئ ــة للمتحدث ــة واخطابي اللغوي

االجتماعــي واملهنــي ســواء للعضــوات يف النــادي أو الضيفــات احلاضــرات فيــه ، وقــد اســتمر أداء النــادي 

ــام 2013 . ــال الع خ

 إذ  مت عقــد ) 14 ( اجتماعــا  للنــادي بحضــور  متحدثــات  قياديــات لديهــن  اخلــرة يف جمــال اخلطابــة ومهــارات 

االتصــال والعــرض ، و اســتفاد مــن هــذه  االجتماعــات اخلاصــة بالنــادي حــوايل  103 ســيدات .
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جملس شابات أعمال الشرقية :                                                                                                    

علــى  قــدرة  أكــر  ليكــّن  الشــابات،  املســتثمرات  تأهيــل  إىل  وبراجمــه  األعمــال  شــابات  جملــس  يســعى 

املشــاركة الفاعلــة يف بنــاء اقتصــاد الوطــن، و نشــر ثقافــة الــروح الرياديــة بــن الشــابات، وتشــجيعهن علــى 

املبــادرة واإلبــداع، وإرشــادهن إلدارة أعمالهــن، وتبــادل اخلــرات مــع الكيانــات العربيــة والدوليــة ذات الهــدف 

ــال . ــابات األعم ــن ش ــوة  م ــه 15 عض ــس بعضويت ــم اجملل ــرتك.. ويض املش

الـرؤيـــة :

أن يكون اجمللس الرائد يف تنمية شابات األعمال يف املنطقة 

الرسالة :

 تطوير ودعم شابات األعمال ، واملساهمة يف خلق بيئة اقتصادية مساندة .
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أعضاء اجمللس التنفيذي لشابات األعمال .. 

اجتماعات اجمللس التنفيذي جمللس شابات األعمال خالل عام 2013 م : 

عقد جملس 
شباب األعمال 

7 اجتماعات
رئيسية

6 اجتماعات لفريق
العمل

وجدان السعيـد
 رئيس اجمللس التنفيذي 

رشا عثمان 
التويجري

 »عضو«

منى خالد 
الباعود 

"عضو"

هناء حممد 
الشايجي

"عضو"

أمل حممد 
القحطاين

"عضو"

ايال الشدوي

"عضو"

العنود 
الرماح

نائب رئيس 
اجمللس التنفيذي

شريين
صالح 

العبدالرحمن 

"عضو"

مرام سعيد 
اجلشي

"عضو"

ندين علي 
عبداهلل

"عضو"

إميان أحمد 
الغامدي

"عضو"

نورة بندر 
املقيطيب

 "عضو"

آمنة سعد 
الدوسري 

"عضو"

وفاء بدر 
النعيمي 

"عضو"



20

يهدف برنامج “أنا أقدر” إىل إيجاد جيل جديد من الشابات السعوديات يعملن حلسابهن اخلاص 

،من خال نشر ثقافة العمل احلر . وتشجيعهن على املبادرة واإلبداع ،وحتفيز الشابات على خلق 

فرص العمل بداًل من طلبها . وذلك من خال عقد ورش عمل متخصصة والقيام بزيارات ميدانية 

للفئة املستهدفة ) جامعات - مدارس- نوادي ..الخ ( و أقامة حماضرات عن أهمية العمل احلر 

وتشجيعهن على املبادرة. وقد مت من خال الرنامج عقد عدة فعاليات منها:

احلضوراملكانالتاريخالعنوان 

30 سيدةمقر الغرفة الرئيسي9إبريل 2013مالتفكري الريادي 

فرع غرفة الشرقية 1 أكتوبر2013 مأنا أقدر
28 سيدةمبدينة اجلبيل   

يقوم اجمللس من خال برنامج الديوانية بعقد لقاءات غري رسمية لشابات  األعمال لاستفادة 

من بعضهن البعض ، وكذلك  من خال استضافة صاحبة مشروع  بهدف التعريف باخلدمات التي 

يقدمها املشروع و حتفيز الشابات لبداية اخلوض يف جمال املال و األعمال. وقد مت من خاله عقد 

عدة برامج منها:

احلضورضيفات الديوانيةالتاريخالعنوان

االمرية غادة بنت عبداهلل آل 11 فراير 2013"األستشارة إستثمار "
70 سيدةجلوي

“جماالت االستثمار يف 
التصوير الفوتوغرايف “

االستاذة أنوار املؤمن و 17  يونيو 2013
43 سيدةاالستاذة عزيزة القرين

إجنازات برامج اجمللس التنفيذي لشابات األعمال :
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التشــريعية  البيئــة  حتســن  بغــرض  واللوائــح  باألنظمــة  الشــابات   لتثقيــف  الرنامــج  هــذا  يهــدف 

املتعلقــة بالعمــل احلــر للســيدات  مــن خــال  مناقشــة الصعوبــات التــي تواجــه الســيدات يف جمــال 

ــن  ــد مت م ــة.. وق ــات ذات العاق ــؤولن يف اجله ــا للمس ــات ورفعه ــول و مقرتح ــع حل ــن  و وض أعماله

ــا: ــات منه ــده فعالي ــد ع ــج عق ــال الرنام خ

احلضورضيوف متكنيالتاريخالعنوان

بحث نتائج و حتديات
29 سبتمر 2013 “ تأنيث احملات التجارية “

وكيل وزارة العمل 
املساعد للتطوير الدكتور 

فهد التخيفي
13 عضوه

يهدف برنامج رواد إىل نقل جتربة جيل الّرواد أو الشخصيات الناجحة يف جمال اإلدارة واألعمال إىل 

الشابات وتوثيق هذه التجارب لتكون مرجعً بالغرفة واجمللس. باإلضافة إىل  تكرمي هذه الشخصيات 

التي قدمت الكثري القتصاد املنطقة الشرقية و اململكة وقد مت من خاله عقد عدة برامج منها:

احلضورضيفات رواد التاريخالعنوان

18 مارس 2013الرنامج االول 
االستاذة فوزية النافع 

صاحبة مركز النافع 
للتجميل  “

41 سيدة
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ملتقى ومعرض شباب وشابات االعمال 2013م ) أرداة وريادة(

الرؤية:  
أن يكون امللتقى الرائد يف تنمية شباب وشابات األعمال يف املنطقة 

الرسالة: 
ــات  ــات وخدم ــى منتج ــرف عل ــال للتع ــال األعم ــرى ورج ــركات الك ــادي والش ــع اإلقتص ــة للمجتم ــة الفرص إتاح

ــا ــا وخارجي ــة داخلي ــة للمنافس ــآت مؤهل ــاك منش ــون هن ــى تك ــا حت ــابات و دعمه ــباب والش ــاريع الش مش

األهداف : 
ترويج منتجات وخدمات الشباب والشابات للمستهلك واملستثمر.  .1

تثقيف شباب وشابات األعمال من خال األنشطة اخملتلفة التي  يتم تقدميها يف امللتقى  .2

حث الشباب والشابات على طرح أفكارهم واخذ زمام املبادرة فيها.  .3

بعض التجارب الشابة الناجحة لإلستفادة منها.  .4

التعرف على ما تقدمة اجلهات املمولة لدعم مشاريع الشباب والشابات.  .5

ملتقى ومعرض

شباب وشابات
أعمال الشرقية 2013 
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املنشآت الصغرية واملتوسطة :

يقــدم مركــز ســيدات األعمــال ممثــًا بوحــدة املنشــآت الصفــرية واملتوســطةدورات تأهيليــة للراغبــات بدخــول العمــل 

التجــاري ، و بالتعــاون مــع وحــدة املســؤولية اإلجتماعيــة بالبنــك األهلــي برامــج تدريبيــة قصــرية ومتخصصــة ملســاعدة 

ــات  ــراف مدرب ــوة، باش ــوة بخط ــن خط ــاريعهن ، ومتابعته ــدء مبش ــطة  للب ــرية و املتوس ــاريع الصغ ــات املش صاحب

مؤهــات لتقــدمي مثــل هــذه الرامــج ، كمــا أن املركــز يعقــد دورات متخصصــة يف املشــاريع الصغــرية واملتوســطة 

بالتعــاون مــع جهــات أخــرى  ويف عــام 2013  مت عقــد الرامــج والــدورات  التدريبيــة التاليــة  :

مدة التاريخنوعهعنوان
الربنامج

مقدم 
الربنامج

اجلهة 
احلضوراملتعاونة

حفل حفل تخريج برامج املشاريع لعام 2012
4 9 ابريلتخريج

143 البنك األهليـساعات 
سيده

كيف تبدئن عملك التجاري من املنزل 
مبحافظة القطيف

برنامج 
40 11 سبتمرتدريبي

ساعة 
فرح آل 

14 سيدةالبنك األهليفرج 

كيف تبدئن عملك التجاري من املنزل 
مبحافظة اجلبيل

برنامج 
تدريبي

 17
سبتمر

 40
ساعة 

سهام 
9 سيدةالبنك األهليفارح 

 برنامج مهارة  لتنمية و تطوير مشاريع 
األسر املنتجة مبدينة الدمام

برنامج 
40 17 نوفمر تدريبي

ساعة 
فرح آل 

18 سيدةبنك اجلزيرة فرج 

عقد حماضرة " كيف تبدئن 
نورة ساعتان 24إبريل حماضرةمشروعك"بجامعة الدمام 

50طالبة  جامعة الدمامالقحطاين 
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لقاءات رائدات الشرقيه:

مدة التاريخنوعهعنوان
الربنامج

مقدم 
احلضورالربنامج

لقاء رائدات الشرقية

يوم واحد 19 مارسلقاء “ اإلبداع يف التسويق  “

االستاذه 

18 سيدةسهام فارح  

لقاء رائدات الشرقية

 “االدارة رياضة مكاتب ال رياضة ماعب  “
يوم واحد23 يونيولقاء

االستاذة

 منى الباعود
17 سيدة

لقاء رائدات الشرقية

يوم واحد17 سبتمرلقاء “ قصة جناح “
االستاذة

 نورة 
املقيطيب

48 سيدة

لقاء رائدات الشرقية

 “ اثر تنمية املوارد البشرية يف تطوير 
املشروع  “

يوم واحد17ديسمرلقاء

االستاذة 

20 سيدةفرح ال فرج
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توصيـات طلبات التمويل  : 
 تتعــاون وحــدة تنميــة املنشــآت الصغــرية واملتوســطة  مبركــز ســيدات األعمــال مع برامج  عبــد اللطيف جميــل  وحدة 

خدمــة اجملتمــع، لتقــدمي التوصيــات للســيدات الراغبــات بالتمويــل  بحيــث يتــم إجــراء مقابــات شــخصية للمتقدمــات  

للرامــج  لطلــب  التمويــل ، وتقييــم دراســة اجلــدوى االقتصاديــة ملشــاريعهن  ويف حــال اجتيــاز املتقدمــة املقابلــة 

تتــم التوصيــة علــى مشــروعها للحصــول علــى مبلــغ التمويــل املطلــوب، ومــن خــال هــذا التعــاون مت تقــدمي التــايل :

 

عدد املشاريع املوصى بها مبلغ التمويل

مشروع واحد100.000 ريالالقطاع اخلدمي
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التــــوظيف  :

يعمــل مركــز ســيدات األعمــال علــى تقــدمي و تســويق خدمــات مركــز غرفــة الشــرقية للتوظيــف ، من خال تقدمي الســري 

الذاتيــة ملرشــحات التوظيــف للتخصصــات اخملتلفــة للشــركات باإلضافــة اىل عقــد لقــاءات توظيــف بــن الشــركات و 

طالبــات العمــل، كذلــك لإلجتمــاع مــع اجلهــات املهتمــة لدعــم توظيــف الســيدات و إعــداد التقاريــر اخلاصــة بذلــك .

 ومن أبرز الشركات التي مت تقدمي خدمات التوظيف لها هي: 

y مركز املهندس للتدريب واالستشارات
y شركة موبايلي
y شركة التصاميم الهندسية
y شركة كوبر مبدينة اجلبيل الصناعية
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بـيــانــات املــــركز
00966138991609

bwc@chamer.org.sa  :  الربيد اإللكرتوين  ملركز سيدات األعمال
 ص.ب  719  الدمام 31421   فاكس :00966138996761

الربيد اإللكرتوينالتحويلةوحدات املركز

82مديرة مركز سيدات األعمال 02halzahid@chamber.org.sa

82مشرفة وحدة العاقات العامة وخدمات التوظيف 0 5nabdulqader@chamber.org.sa

82مشرفة  خدمات املشرتكات 0 6nalahmad@chamber.org.sa

82سكرترية  املركز 07ralotaibi@chamber.org.sa

82مشرفة  وحدة التدريب 0 9nbassam@chamber.org.sa

82مشرفة  شئون اللجان وجمالس السيدات 1 0halwabel@chamber.org.sa

82مشرفة االختبارات 1 6msaleh@chamber.org.sa

82مشرفة االختبارات 2 3halghamdi@chamber.org.sa

82مشرفة  وحدة تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة 2 6nalqahtani@chamber.org.sa

82مشرفة الشكاوى واالقرتاحات  9 1ashuaibi@chamber.org.sa

يسرنـــا تواصلــكم






