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املقدمـــــــة :

مركز سّيدات األعمال ومنو احلراك االقتصادي النسوي

أولــت غرفــة الشــرقية اهتمامــا كبــرا بالنشــاط االقتصــادي النســوي، أو ذلــك النشــاط التــي تقــوم بــه املــرأة، 
وتعكــس مــن خاللــه دورهــا املباشــر يف احليــاة االقتصاديــة العامــة. 

وكان لهــذا االهتمــام دور كبــر ومؤثــر يف بــروز عــدد كبــر مــن ســّيدات األعمــال الالئــي دخلــن النشــاط 
االقتصــادي مــن أوســع أبوابــه، معلنــات نهايــة حقــب زمنيــة كان الــدور االقتصــادي لــدى املــرأة احملليــة 
ــدون  ــه ب ــن صارم ــي مه ــك، وه ــابه ذل ــا ش ــض وم ــة والتمري ــم والطباب ــن، كالتعلي ــض امله ــرا يف بع منحص
شــك، بيــد ان الوضــع احلــايل بــات خمتلفــا، فهنــاك مشــاريع اقتصاديــة ذات ربحيــة عاليــة متلكهــا أو تديرهــا أو 

تشــرف عليهــا ســّيدات مؤهــالت بالعلــم واملعرفــة والدرايــة والتجربــة.  

اجملــال  يف  النســوي  النشــاط  يف  النوعيــة  النقلــة  هــذه  إحــداث  يف  كبــر  دور  الشــرقية  لغرفــة  وكان 
ــات  ــام صاحب ــاق أم ــت اآلف ــوية، وفتح ــة النس ــات االقتصادي ــاء الكيان ــجيع إنش ــت بتش ــك إذ قام ــادي، ذل االقتص
العمــل واملبــادرة يف هــذا الشــأن، فانطلقــت املــرأة  ســيدة األعمــال، فصرنــا نتحــدث عــن مشــاريع نســوية، 

ــك،  ــر ذل ــي وغ ــايل والفن ــم امل ــز للدع ــن مراك ــال ع ــال، فض ــابات األعم ــس ش ــال، وجمال ــيدات أعم ــان س وجل

وألن احلــراك النســوي االقتصــادي متنــام ويأخــذ صفــة التوســع والشــمولية، قامــت الغرفــة بتأســيس كيــان 
ــه،  ــة أمام ــاق العملي ــح اآلف ــدت ـ وفت ــكالته ـ إن وج ــل مش ــه، وح ــره، ورعايت ــو، وتطوي ــذا النم ــواء ه ــاص الحت خ
فــكان أن انشــأت مركــز ســّيدات األعمــال، الــذي هــو مركــز نســوي بالكامــل، يتبــع الغرفــة مــن الناحيــة اإلداريــة 

والرســمية، فبــات يقــوم مبهــام كبــرة لتنميــة النشــاط االقتصــادي النســوي.

هــذا الكيــان كان وليــدا قبــل عقــد مــن الزمــن، بــدأ يكــر ويكــر، ويحقــق اإلجنــاز وراء اإلجنــاز، ويتفاعــل مــع 
التطــورات اخلاصــة بالنشــاط االقتصــادي النســوي، فبــات يشــرف علــى أكــر مــن جلنــة، وأكــر مــن جملــس، 
وعــدد مــن الرامــج التدريبيــة، واألنشــطة العامــة، ويقــدم االستشــارات، ويشــرف علــى النــدوات وورش 

العمــل..

عــن هــذا الكيــان وهــذا املركــز نقــدم لكــم هــذا التقريــر عن إجنــازات العــام املاضــي 2014  التــي نأمــل أن تتواصل 
يف األعــوام املقبلــة واهلل الهادي إىل ســواء الســبيل .
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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 للمنطقــة 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 ــيِّدات األعم ــز س م مرك ــدِّ يق

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

االقتصاديــة واالجتماعيــة، وذلــك مــن خــال تقــدمي خدمــات راقيــة ومتميــزة تلّبــي تطلعــات ســيِّدات 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 2014 م " نهديكــم ثمــرة إجنازاتن
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اللقــــاءات الشهـــرية :
يعقــد مركــز ســيدات األعمــال لقــاء شــهريً لســّيدات األعمــال مســاء الثاثــاء األول  مــن كل شــهر ميــادي ، 

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 الســّيدات علــى النجــاح والتميز..وفيمــا  اســتقطاب شــخصيات مميِّ

يلــي لقــاءات الثاثــاء خــال عــام 2014 م :

ضيوف اللقاءالتاريخاللقاء

ضيف اللقاء  مدير عام فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية / حممد الفالح 2014/1/7لقاء الثاثاء 

ضيفة اللقاء مديرة القسم النسائي للتأمينات االجتماعية / أمل الغماس2014/2/4ملقاء  الثاثاء 

ضيفة اللقاء مديرة مركز جنى لألسر املنتجة بالدمام /  نورة  الزعبي2014/3/4ملقاء  الثاثاء 

ضيف اللقاء مدير عام مطار امللك فهد الدويل  املهندس /يوسف الظاهري2014/4/1ملقاء  الثاثاء 

ضيفة اللقاء مديرة جمعية ترابط اخلريية بالدمام  / دمية العيسى2014/5/6ملقاء  الثاثاء 

ضيفة اللقاء عضو اجمللس السعودي األملاين / مرام اجلشي2014/6/3ملقاء  الثاثاء 
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فعاليات متنوعة:

حماضرة 
اجتماعية

2014/3/18
بعنوان )أساليب كسب األبناء وتوجيههم يف فرتة املراهقة (

قدمتها الدكتورة سهام بنت عبدالرحمن الصويغ
مستشارة تربوية واخصائية العاج النفسي باللعب

للداعية / نهى العمري2014/7/7   حماضرة دينية

بعنوان )آخر مستجدات جراحات السمنة( قدمها رئيس قسم اجلراحة 2014/10/29حماضرة صحية
واستشاري اجلراحة العامة والسمنة وجراحة املستقيم واملناظري املتقدمة  

/ الدكتور احلسن النعمي

2014/07/7لقاء  الثاثاء 
لقاء مفتوح للتواصل مع سّيدات األعمال وتبادل التهاين والتريكات بحلول 

شهر رمضان املبارك 

لقاء مفتوح للتواصل مع سّيدات األعمال2014/8/5لقاء  الثاثاء 

ضيفة اللقاء  مديرة املؤسسةاخلريية لرعاية االيتام / فاطمة الفرحان  2014/9/2لقاء  الثاثاء 
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زيارات:

ورش العمل:

مركز بناء األسر املنتجة " جنى "2014/4/17الزيارة االوىل

مركز املسؤولية االجتماعية بشركة روابي القابضة2014/4/20الزيارة الثالثة

جمعية فتاه اخلليج اخلريية ) عطاء اخلري( لألسر املنتجة2014/4/21الزيارة اخلامسة

معرض " تألق وإبداع " املقام مبركز التنمية الصناعي باجلبيل2014/4/29الزيارة الثانيه

املؤسسة اخلريية لرعاية األيتام واالجتماع مع  مديرة املؤسسة / فاطمة الفرحان2014/5/22الزياره السادسه

زيارة وفد من سّيدات األعمال  ملساكن األمري حممد بن فهد املّيسرة لألرامل 2014/10/22الزياره الثامنه
واملّطلقات

عقد ورشة عمل للسّيدات ملناقشة مسودات قرارات وزارة العمل 2014/2/11م

املشاركة يف ورشة عمل دراسة احلد األدنى لألجور يف اململكة) مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني 2014/3/18م
( بفندق شرياتون

عقد برنامج تدريبي بعنوان ) القيادة التشاركية لدى رائدات األعمال ( قدمتها كا من / صبا العصفور 13-15 /2014/4م
-علياء اليوسف مبركز سيدات االعمال

ورشة عمل نقطة انطاق ) British Council ( 26 /5 /2014م

عقد  " ورشة عمل املشاركة اجملتمعية للمرأة "  قدمتها  نادين سابا8-2014/6/12م

عقد ورشة عمل تعبئة استمارات دراسة بعنوان ) واقع االستثمارات النسائية يف اململكة وسبل 2014/11/5م
تنميتها ( بالتعاون مع جملس الغرف السعودية ومكتب وحدات متكاملة لاستشارات وحلول األعمال
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منتدى املرأة االقتصادي 9-10  ابريل 2014

 

انطاقــً مــن النجــاح الــذي حّققــه منتــدى املــرأة االقتصــادي األول والثــاين و الثالــث والــذي نظمتــه غرفــة 

الشــرقية مت عقــد منتــدى املــرأه االقتصــادي يف نســخته الرابعــه مبقــر الغرفــه الرئيســي مســاهمة منهــا 

يف دعــم دور املــرأة كشــريك يف التنميــة االقتصاديــة، وبشــراكه اســرتاتيجية  مــع جملــس ســيدات األعمــال 

العــرب، وبدعــم و رعايــة مــن  صاحبــه الســمو  األمــرية عبــري بنــت فيصــل بــن تركــي  حــرم أمــري املنطقــة 

الشــرقية  .

     

ــى  ــم مببن ــذي أقي ــرأة "وال ــة امل ــتقبل برؤي ــاء املس ــوان "بن ــت عن ــع  حت ــادي الراب ــرأة االقتص ــدى امل ــي منت ويأت

لــة للنجاحــات الســابقة مــن  الغرفــة الرئيــس خــال الفــرتة 9-10 ابريــل 2014م  امتــدادا  للمســرية ، وخطــوة مكمِّ

أجــل تفعيــل دور املــرأة اقتصاديــً واجتماعيــً وتنمويــً خــال الفــرتة، ليشــكل نقلــة نوعيــة علــى صعيــد العمــل 

االقتصــادي
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الرؤية:
الوصول ألداء أكرث فعاليه للمرأه كشريك يف التنمية

الرسالة:
 تســليط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه تطويــر الــدور االقتصــادي للمــرأه يف املنطقــة ، و بحــث الفــرص و 

االمكانــات املتاحــة ملســاهمة املســتثمرات وســّيدات األعمــال يف املنطقــه الشــرقية يف عمليــه التنميــة ، 

و آليــات هــذه التنميــه و صورهــا و جماالتهــا اخملتلفــه .

احملاور :
التمكن اإلقتصادي للمرأة 

املرأة يف القرار االقتصادي 
املرأة ثروة إقتصادية 

املرأة السعودية خطوات واثقة نحو املستقبل
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اليوم األول
حفل االفتتاح

كلمة غرفة الشرقية  
كلمة جملس سيدات األعمال العرب الشيخة الدكتورة حصة السعد الصباح

كلمة راعية املنتدى األمرية عبري بنت فيصل
تكرمي املتحدثات واجلهات الراعيه

اجللسة 
االفتتاحية

التمكن االقتصادي للمرأة

سمو األمرية /نوف بنت فيصل بن تركي رئيسة جملس إدارة مؤسسة الغد.

معايل الدكتورة/فاطمة بنت حممد البلوشي وزيرة التنمية االجتماعية-البحرين

رئيسة 
اجللسة 

االعامية 
جلن العمران

اليوم الثاين
اجللسة الثانية

املرأة يف القرار االقتصادي
السيدة /دالل بنت جاسم الزايد عضو جملس الشورى البحريني

الدكتورة/ملى بنت عبدالعزيز السليمان عضو جملس ادارة الغرفة يف جدة
الدكتورة/ثريا العريض عضو جملس الشورى السعودي

رئيسة 
اجللسة  

الدكتورة جناح 
بنت مقبل 

القرعاوي

اجللسة الثالثة

املرأة ثروة اقتصادية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة نادي صاحبات 
األعمال و املهن البحرينيةالدكتورةهيفاء رضاء جمل الليل رئيسة جامعة عفت

السيدة فادية عبداهلل الراشد رئيسة جلنةسيدات أعمال األحساء و عضو 
جملس ادارةفتاة األحساء.

رئيسة 
اجللسة  منى 

الباعود 

اجللسة الرابعة

املرأة السعودية خطوات واثقة جنو املستقبل
 مها أحمد فتيحي رئيسة جمعية مرشدات “كشافات” اململكة

األمرية املهندسة/اجلوهرة بنت سعود بن ثنيان مديرة مركز األمري سلمان االجتماعي
أفنان أسعد البابطن املدير التنفيذي لصندوق األمري سلطان لتنمية املرأة

رئيسة اجللسة 
االعامية

ميساء عبداهلل 
العمودي
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اجمللس التنفيذي لسيـّدات األعمال :
يهــدف اجمللــس التنفيــذي لســّيدات األعمــال إىل دعــم وتطويــر وتفعيــل الــدور االقتصــادي لســّيدات األعمــال 

ــة،  ــات التــي تواجــه املــرأة يف دورهــا كشــريك فاعــل يف التنميــة االقتصادي يف املنطقــة ، وتذليــل  الصعوب

ويضــم بعضويتــه 21 عضــوة مــن  ســّيدات األعمــال يف املنطقــة الشــرقية .

الرؤية :
متكن سّيدات األعمال كشريك يف التنمية االقتصادية يف املنطقة الشرقية .

الرسالة :
دعــم وتطويــر وتفعيــل الــدور االقتصــادي لســيدات األعمــال يف املنطقــة ، وتذليــل التحديــات والصعوبــات التــي 

تواجــه املــرأة يف دورهــا كشــريك فاعــل يف التنميــة االقتصاديــة.

أهداف اجمللس :
يهدف اجمللس التنفيذي لسيدات األعمال إىل:

1.  املساهمة يف تطوير القيادات النسائية إلدارة األعمال اخلاصة بشكل احرتايف.
2.  املساهمة يف دعم السّيدات إلدارة أعمالهن اخلاصة وثرواتهن بالشكل األمثل.

3.  املســاهمة يف رفــع مســتوى وعــي ســّيدات األعمــال باجلوانــب االقتصاديــة وإبقائهــن علــى إطــاع دائــم بالتطــورات املتعلقة 
ــل املرأة. بعم

4.  دراســة املشــاكل والصعوبــات التــي تواجههــا ســّيدات األعمــال يف قطــاع األعمــال واقــرتاح احللــول املناســبة لهــا والعمــل 
علــى رفعهــا للجهــات املعنيــة عــن طريــق الغرفــة.

5.  اقرتاح سبل تطوير أداء منشآت قطاع األعمال النسائي واالرتقاء مبستواها.
ــة العامــة أو اللجــان الوطنيــة وتكــون توصيــات  ــة للمجلــس مــن جملــس إدارة الغرفــة أو األمان 6.  مناقشــة املوضوعــات احملال

اجمللــس بشــأنها استشــارية.
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أعضاء اجمللس التنفيذي لسّيدات األعمـــال : 

املنصباالسم

رئيس اجمللس التنفيذيسمريه بنت عبدالرحمن الصويغ

نائب الرئيسوجدان بنت سعيد السعيد

عضو سامية بنت علي االدريسي

عضونوف بنت عبدالعزيز الرتكي

عضوإميان بنت إبراهيم املطرود

عضوسنثيا بنت فاروق كردي

عضومناهل بنت عبداهلل احلمدان

عضوأحام بنت خليفة القصيبي

عضوشعاع بنت عبداهلل الدحيان

عضوجمال بنت حممود صالح

عضواجلوهره بنت سامل السامل

عضورمي بنت عثمان التويجري
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اجتماعات اجمللس التنفيذي  لسّيدات األعمال: 

املنصباالسم

عضود.سحر بنت عبدالعزيز القصيبي

عضوبسمه بنت سليمان الزامل

عضوالعنود بنت توفيق الرماح

عضومنى بنت خالد الباعود

عضوموضي بنت صالح الدعزاز

عضوفوزيه بنت علي الكري

عضورانيا بنت شاكر ابو السعود

عقد اجمللس    
التنفيذي 

لسيدات االعمال 

عدد )5( 
اجتماعات 

رئيسية

عدد ) 3(
اجتماعات 
إستشنائية

كّون 6 فرق عمل 
حيث عقدت 9 

اجتماعات
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الفئة املستهدفة :
صاحبات األعمال املهتمات باألنشطة اخملتلفة

اجنازات اجمللس :
y  مت عقــد ورشــة عمــل إلعــداد خطــة أعمــال اجمللــس التنفيــذي لســّيدات األعمــال وأهدافــه والرامــج

واالنشــطة  املقرتحــة للــدورة احلاليــة   وذلــك بتاريــخ  14 ســبتمر 2014م
y زيارة فريق متكن السيدات ملقر برنامج طاقات للتوظيف 28 ديسمر 2014م

1.    يهــدف برنامــج متكــن اىل دراســة املشــاكل والصعوبــات التــي تواجههــا ســيدات األعمــال يف قطــاع 
األعمــال واقــرتاح احللــول املناســبة لهــا .

يعمــل فريــق عمــل متكــن علــى اعــداد مذكــرة لتعديــل قــرار نســب الســعودة بنــاء علــى برنامــج    .2
املناطــق.  باختــاف  وذلــك  نطاقــات 

مت عقــد زيــارة برنامــج نطاقــات والــذي يعنــى يتوطــن الوظائــف بهــدف االطاع علــى النســب املناطقية   .3
للســعودة والتعــرف علــى الصعوبــات التــي تواجــه تأنيــث بعــض الوظائــف واســباب عــزوف الفتيــات عــن 

العمــل يف بعــض اجملــاالت
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 حفل االستقبال السنوي  لسّيدات األعمال 2014

يــوم اخلميــس 8 مــن ديســمر  نّظمــت غرفــة الشــرقية مســاء 

2014 حفــل االســتقبال الســنوي لســّيدات األعمــال برعايــة وتشــريف 

صاحبــة الســمو األمــرية عبــري بنــت فيصــل بــن تركــي آل ســعود 

حــرم أمــري املنطقــة الشــرقية يف قاعــة االحتفــاالت الكــرى بفنــدق 

شــرياتون الدمــام.

ويهــدف احلفــل إىل تعزيــز وتعميــق التواصــل بــن الغرفــة وســّيدات 

ــر  الــدور االقتصــادي للمــرأة األعمــال - ويجســد بوضــوح اهتمــام الغرفــة بتفعيــل وتطوي

ــة  ــدان كلم ــل احلم ــة مناه ــس إدارة الغرف ــو جمل ــت عض ــم ألق ــم ، ث ــر احلكي ــن الذك ــات م ــل بآي ــح احلف وافتت

الغرفــة والتــي أوضحــت خالهــا بــأن احلفــل الســنوي لســيدات األعمــال يف املنطقــة الشــرقية هــو احتفــال 

بدورهــن االقتصــادي املتميــز يف خدمــة الوطــن وإعــاء اقتصــاده وتعزيــز رســالته التنمويــة الشــاملة وموقعه 

املتقــدم بــن االمم ، ومــن ثــم ألقــت صاحبــه الســمو األمرية/عبــري بنــت فيصــل بــن تركــي آل ســعود كلمتهــا 

وأكــدت مــا حتظــى بــه املــرأة مــن دعــم خــادم احلرمــن الشــريفن-حفظه اهلل- وحكومتــه الرشــيدة .

ثــم مت تقــدمي عــرض تعريفــي خمتصــر عــن دور اللجــان واجملالــس النســائية بغرفــة الشــرقية وتكــرمي عضوات 

اللجــان واجملالس النســائية.

واختتم احلفل بتكرمي الفائزات بجائزة الدكتور غازي القصيبي ألفضل منشأة واعدة.



14

 جلنة املشاغل النسائية:
تهــدف اللجنــة  إىل االرتقــاء بصناعــة التجميــل و األزيــاء باملنطقــة الشــرقية، لتكــون مركــزًا عامليــً مميــزًا، 
ــر  ــّاق ، والتطوي ــداع اخل ــة، و اإلب ــة العالي ــة املهني ــز احلرفي ــهم يف تعزي ــة، تس ــة صحيح ــة بيئ ــال تهيئ ــن خ م
املســتدام لتأهيــل الكــوادر الوطنيــة ، و إبــراز دور املــرأة كمســاهم فّعــال يف تنميــة اقتصــاد املنطقــة 
الشــرقية، يف ظــل قيــم و مبــادئ جمتمعنــا.. وتضــم بعضويتهــا 12 عضــوة مــن ســّيدات األعمــال يف املنطقــة 

ــرقية. الش

الرؤية :
الريادة يف صناعة التجميل و األزياء إقليميا وعامليً .

الرسالة:
ــاء باملنطقــة الشــرقية لتكــون مركــزًا عامليــً مميــزًا مــن خــال تهيئــة بيئــة  االرتقــاء بصناعــة التجميــل واألزي
صحيحــة تســهم يف تعزيــز احلرفيــة املهنيــة العاليــة واإلبــداع اخلــاق  والتطويــر املســتدام لتأهيــل الكــوادر 
الوطنيــة ، وإبــراز دور املــرأة كمســاهم فّعــال يف تنميــة اقتصــاد املنطقــة الشــرقية يف ظــل قيــم و مبــادئ 

اجملتمــع.

األهداف االسرتاتيجية:
ــة مــن خــال اســتضافة املســؤولن احلكوميــن وعقــد ورش عمــل   ــر العاقــة مــع اإلدارات احلكومي 1. تطوي

ــة. ــة ذات العاق ــع اإلدارات احلكومي ــرتكة م مش

2. نشر الوعي والثقافة ملشرتكات الغرفة املستثمرات يف قطاع املشاغل النسائية.

ــرات  ــدار نش ــة بإص ــل والتوصي ــى العم ــرة عل ــن املؤث ــم و القوان ــة بالنظ ــة للتوعي ــل دوري ــد ورش عم 3. عق
ــن. ــة والقوان ــة باألنظم ــة دوري توعوي

4. رفــع مســتوى املــوارد البشــرية يف قطــاع املشــاغل باقــرتاح دورات إداريــة  دوريــة لتطويــر العمــل اإلداري  
باملراكــز النســائية.
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اجتماعات جلنة املشاغل النسائية : 

املنصباالسم

رئيسة جلنة املشاغلشعاع بنت عبداهلل الدحيان

نائبة الرئيسةموضي بنت صالح الدعزاز

عضواجلوهره بنت سامل السامل

عضونوره بنت عبدالعزيز بودي

عضورانيا شاكر أبو السعود

عضوتغريد بنت سعد الدين غزالة

عضورمزية بنت احمد الشيخ

عضوجمال بنت حممود صالح

عضووفاء بنت صبحي داوود

عضوحنان بنت ساملن النهدي

عضوآمال بنت حممد األشقر

عضوليلى بنت عبداهلل الدوسري

عقدت جلنة 
املشاغل 

النسائية

)4(اجتماعات 
رئيسية

و 3   اجتماعات 
لفريقي عمل 

أعضاء جلنة املشاغل النسائية : 
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اجنازات جلنة املشاغل النسائيــة  :
لقــد مت عقــد اجتمــاع النتخــاب رئيــس ونائــب رئيــس جلنــة املشــاغل و التعريــف مبهــام واللوائــح التنظيميــة 

يف 21/مايــو 2014 قــد انتخبــت شــعاع الدحيــان رئيســً للجنــة موضــي الدعــزاز نائبــً للرئيــس.

و قد انعقد االجتماع األول للجنة يف اليوم نفسه.

اجنازات اللجنة  :
y  مت عقــد ورشــة عمــل إلعــداد خطــة أعمــال جلنــة املشــاغل النســائية وأهدافهــا واألنشــطة املقرتحــة

للــدورة احلاليــة وذلــك بتاريــخ  1 ســبتمر 2014م

y  رفعــت اللجنــة توصيــة بإنشــاء جلنــة وطنيــة للمشــاغل ومراكــز التزيــن النســائية ووضــع التصــور واإلطــار

العــام لعمــل هــذه اللجنــة واهدافهــا ومهامهــا .

y  لتوظيــف البشــرية   املــوارد  تنميــة  صنــدوق  مــن  دعــم  برنامــج  باســتحداث  توصيــة  اللجنــة  رفعــت 

الســعوديات يف قطــاع املشــاغل النســائية ، أســوة برامــج دعــم توطــن وتأنيــث الوظائــف يف حمــات 

البيــع بالتجزئــة واملصانــع .
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اللقاء املوسع لقطاع املشاغل ومراكز التزيني النسائية

مت عقــد اللقــاء املوســع لقطــاع املشــاغل ومراكــز التزيــن النســائية بتاريــخ 30 نوفمــر  2014 م ومناقشــة 

أهــم الصعوبــات التــي تواجــه الســيدات وابرزهــا:

y . صعوبة االستقدام للعمالة املتخصصة 

y  ــة للعمــل بحرفتــي التزيــن وتصفيــف  عــدم القــدرة علــى إيجــاد كــوادر بشــرية ســعودية نســائية مؤهل

الشــعر.

y . عدم وجود اكادمييات تدريب متخصص باملنطقة وخصوصً يف الدمام واخلر 

y .التأثري السلبي لتجار الشنطة والعامات من املنازل على قطاع املشاغل وعلى صحة اجملتمع 

y . لصعوبات التي تواجه املشاغل مع امانة املنطقة الشرقية 
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ورشة عمل " احرتافية األداء يف املشاغل "                                                                                                    
ــرات والعامــات يف قطــاع  ــة األداء يف املشــاغل "  والتــي تســتهدف املدي مت عقــد ورشــة عمــل " احرتافي

التجميــل واخلياطــة إلرشــادهن إىل أفضــل الطــرق للتعامــل مــع العميــات، وتطويــر اخلدمــات واالرتقــاء بهــا، 

وقدمتهــا عضــو جلنــة املشــاغل وفــاء صبحــي بتاريــخ 30 نوفمــر  2014 م وكانــت أبــرز حمــاور الورشــة :

1-    اإليجابيات والسلبيات يف العمل.

2-   االحرتافية يف احملافظة على الزبائن.

3-   سمات خبرية التجميل الواجب توفرها.

4-   أساسيات املظهر والسلوكيات الائقة.

5-   مهارات التواصل داخل بيئة العمل. 

لقاء أمني املنطقة الشرقية املهندس فهد بن حممد اجلبري :
ــوم  ــك ي ــري وذل ــد اجلب ــن حمم ــد ب ــدس فه ــرقية املهن ــة الش ــن املنطق ــايل أم ــع مع ــة م ــاء للجن ــد لق مت عق

الثاثــاء 23 ديســمر 2014م  وناقــش اللقــاء :

y .اشرتاطات مراكز التزين النسائية ، وإصدار الرتاخيص لألنشطة
y .الئحة االشرتاطات والغرامات
y . آلية التفتيش على املنشآت وأداء املفتشات
y . آلية اصدار الشهادات الصحية
y ."بذل جهود مشرتكة حملاربة وتوعية اجملتمع من "جتارة الشنطة
y .احلصول على قاعدة بيانات املنشآت
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ونتــج عــن اللقــاء انشــاء جلنــة مشــرتكة للتنســيق واملتابعــة بــن اللجنــة واألمانــة ، تخفيــض رســوم تدريــب 

العاملــن يف املنشــآت كافــة ، واملوافقــة علــى نشــر الئحــة تفصيليــة لاشــرتاطات والغرامــات يف موقــع 

األمانــة ، وعقــد لقــاءات دوريــة للتوعيــة وتوضيــح آليــة املراقبــة والتفتيــش علــى املنشــآت .
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االشرتاكات والتصاديق :

201220132014

85012511509االشرتاكات
220124042178اجملددون
144942549716697التصاديق
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وحده املعلومات :

تقــدم وحــدة املعلومــات مبركــز ســّيدات األعمــال اخلدمــات املعلوماتيــة التــي تهــم ســّيدات األعمــال وتهــم 
منشــآتهن اخلاصــة مــن معلومــات بقواعــد البيانــات املتوافــرة لــدى الوحــدة ، أو إحصائيــات رقميــة عــن 
املنطقــة الشــرقية ، أو دراســات  أو أدلــة االجــراءات اخلاصــه باملنشــآت احلكوميــه و التــي حتتاجهــا ســيدة 

ــر عملهــا املؤسســي  ــدء أو تطوي ــوي الب تن

خدمات و إصدارات الوحدة :

قــدم املركــز خــال هــذا العــام  )59 ( خدمــة معلوماتيــة و )86 ( استشــارة  يف جمــال اإلقتصــاد ، وتوفــري 
االجــراءات اخلاصــة باملنشــآت ، ومعلومــات عــن املعــارض التــي تهــم الســّيدات  داخــل اململكــة وخارجهــا  و 

استشــارات  يف جمــاالت املشــاريع الصغــرية واملتوســطة، و دراســات اجلــدوى .

االصدارات:

كتيب "اسهامات واجنازات" مركز سيدات االعمال 2013
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نادي التوستماسرت باللغه اإلجنليزيه ) للسيدات (   :

قامــت غرفــة الشــرقية وبالتعــاون مــع نــادي عــكاظ بتوقيــع مذكــرة تفاهــم إلقامــة  نــادي التوستماســرت 
العاملــي ) فــن اخلطابــة باللغــة االجنليزيــة(  ويهــدف النــادي وبراجمــه لصقــل مهــارات التواصــل وفنــون 
القيــادة وتنميــة القــدرات اخلطابيــة  و اإللقائيــة ، وذلــك بتطويــر مهــارات االتصــال والعــرض وتصحيــح األخطــاء 
اللغويــة والقواعديــة  للمتحدثــة املبتدئــة وتشــجيعها ، كمــا يســاهم يف خلــق قيــادات مميــزة علــى الصعيــد 
ــام  ــال الع ــادي خ ــتمر أداء الن ــد اس ــه ، وق ــرات في ــات احلاض ــوات أو الضيف ــواء للعض ــي س ــي واملهن االجتماع
2014 م  إذ  مت عقــد      ) 15 ( اجتماعــا  للنــادي بحضــور  متحدثــات  قياديــات لديهــن  اخلــرة يف جمــال اخلطابــة 

ــادي حــوايل  142 ســيدة . ومهــارات االتصــال والعــرض ، و اســتفاد مــن هــذه  االجتماعــات اخلاصــة بالن
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اجمللس التنفيذي جمللس شابات أعمال الشرقية :                                                                                                    

يســعى اجمللــس وبراجمــه إىل تأهيــل املســتثمرات الشــابات، ليكــّن أكــرث 
قــدرة علــى 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 

ــه 25 عضــوة  مــن شــابات األعمــال . املشــرتك.. ويضــم اجمللــس بعضويت

الرؤية :
أن يكون اجمللس الرائد يف تنمية شابات األعمال يف املنطقة .

الرسالة:
تطوير ودعم شابات األعمال ، واملساهمة يف خلق بيئة اقتصادية مساندة .

األهداف االسرتاتيجية:

ــر العاقــة مــع اإلدارات احلكوميــة مــن خــال اســتضافة املســؤولن احلكوميــن وعقــد ورش عمــل   1. تطوي
ــة. ــة ذات العاق ــع اإلدارات احلكومي ــرتكة م مش

2. نشر الوعي والثقافة ملشرتكات الغرفة املستثمرات يف قطاع املشاغل النسائية.

ــرات  ــدار نش ــة بإص ــل والتوصي ــى العم ــرة عل ــن املؤث ــم و القوان ــة بالنظ ــة للتوعي ــل دوري ــد ورش عم 3. عق
ــن. ــة والقوان ــة باألنظم ــة دوري توعوي

4. رفــع مســتوى املــوارد البشــرية يف قطــاع املشــاغل باقــرتاح دورات إداريــة  دوريــة لتطويــر العمــل اإلداري  
باملراكــز النســائية.
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أعضاء اجمللس لتنفيذي جمللس شابات األعمال ..

املنصباالسم

رئيس اجمللس التنفيذيالعنود بنت توفيق الرماح

نائب الرئيسمنى بنت خالد الباعود

عضورشا بنت عثمان التويجري

عضومرام بنت سعيد اجلشي

عضوندين بنت علي عبداهلل

عضواميان بنت احمد الغامدي

عضونوره بنت بندر املقيطيب

عضوآمنه بنت سعد الدوسري

عضووفاء بنت بدر النعيمي

عضوشريين بنت صالح العبدالرحمن

عضوأمل بنت حممد القحطاين

عضوايا بنت احمد الشدوي 
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عضوزهراء بنت عادل املؤمن

عضوفاطمه بنت سعيد باطوق

عضوضحى بنت علوي آل إبراهيم

عضوأماين  بنت عبداحلكيم رضوان

عضوأريج بنت حمد القحطاين

عضورند بنت صاح البسام

عضونوف بنت شليويح القحطاين

عضوم.جناء بنت حمد العبدالقادر

عضوخلود بنت عبدالرحمن الدبل

عضوأريج بنت حممد أبو بشيت

عضود.مليس بنت حممد ابو ناصف

عضومها بنت فيصل حامد

عضوسارة بنت عبدالرزاق العتيبي

اجتماعات اجمللس التنفيذي جمللس شابات األعمال خالل عام 2013 م : 

عقد جملس 
شابات األعمال

4اجتماعات 
رئيسية 

3اجتماعات 
لفرق العمل 
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املكانالتاريخالعنوان

مدينه الدمام1 -12- 2014عقد  ورشة عمل أنا اقدر لطالبات جامعة الدمام

إجنازات برامج اجمللس التنفيذي لشابات األعمال : 

يهــدف الرنامــج إىل إيجــاد جيــل جديــد مــن الشــابات الســعوديات يعملــن حلســابهن اخلــاص ،مــن خــال نشــر 
ثقافــة العمــل احلــر . وتشــجيعهن علــى املبــادرة واإلبــداع ،وحتفيــز الشــابات علــى خلــق فــرص العمــل بــداًل 
مــن طلبهــا . وذلــك مــن خــال عقــد ورش عمــل متخصصــة والقيــام بزيــارات ميدانيــه للفئــة املستـــــــــهدفة
) جامعــات - مــدارس- نــواد ..الــخ ( و إقامــة حماضــرات عــن أهميــة العمــل احلــر وتشــجيعهن علــى املبــادرة. 

وقــد مت مــن خــال الرنامــج عقــد عــدة فعاليــات منهــا:

مت عقــد االجتمــاع األول لتكويــن أعضــاء اجمللــس يف 19 مايــو 2014و قــد مت انتخــاب العنــود الرمــاح رئيســً 
للمجلــس التنفيــذي جمللــس شــابات اعمــال الشــرقية منــى الباعــود نائبــً للرئيــس.

برامج اجمللس:

برنامج “أنا أقدر”
ــد مــن الشــابات الســعوديات يعملــن حلســابهن اخلــاص ،مــن خــال  -  يهــدف الرنامــج إىل إيجــاد جيــل جدي
نشــر ثقافــة العمــل احلــر . وتشــجيعهن علــى املبــادرة واإلبــداع وحتفيــز الشــابات علــى خلــق فــرص العمــل 

بــداًل مــن  طلبهــا مــن خــال ورش عمــل متخصصــة
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ضيوف روادالتاريخالعنوان

عقد برنامج حوار الرواد حماضره بعنوان وسائل 
التواصل االجتماعي ورياده االعمال

االحد 28 
ديسمر2014

حمد العلي

صاحب شركة حمد قلم 
للخدمات و االستشارات 

التسويقية

الضيوفالتاريخالنشاط

ورشة عمل شركة صدارة بجامعة امللك فهد 
للبرتول و املعادن صاحب الورشة زيارة لوادي 

الظهران

1 ديسمر 
2014م

عضوات اجمللس التنفيذي

برنامج حوار الرواد

نقــل جتربــة الــرواد و الشــخصيات الناجحــة يف جمــال اإلدارة واألعمــال إىل شــابات األعمــال ، وتكــرمي هــذه 
ــة ــاد املنطق ــري القتص ــت الكث ــي قدم ــخصيات الت الش

برنامج  الزيارات:

يهدف الرنامج اىل تعزيز الروابط و تنمية العاقات التجارية بن شابات األعمال و قطاع األعمال حمليا
و دوليا
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  املنشآت الصغرية واملتوسطة :
يقــدم مركــز ســيدات األعمــال ممثــًا بوحــدة املنشــآت الصغــرية واملتوســطةدورات تأهيليــة للراغبــات 
بدخــول العمــل التجــاري ، و بالتعــاون مــع وحــدة املســؤولية اإلجتماعيــة بالبنــك األهلــي التجــاري برامــج 
تدريبيــة قصــرية ومتخصصــة ملســاعدة صاحبــات املشــاريع الصغــرية و املتوســطة  للبــدء مبشــاريعهن 
، ومتابعتهــن خطــوة بخطــوة، باشــراف مدربــات مؤهــات لتقــدمي مثــل هــذه الرامــج ، كمــا أن املركــز يعقــد 
دورات متخصصــة يف املشــاريع الصغــرية واملتوســطة، و مت عقــد الرامــج والــدورات  التدريبيــة التاليــة  

التاريخاملدةنوعهعنوان

عقد لقاء تعريفي بجامعه االمر حممد بن فهد لنشر ثقافة العمل احلر 
25 فراير 2014ميوم واحدلقاء تعريفيلدى الطالبات

 19 مارس2014ميوم واحدحفلعقد حفل تخريج و معرض متدربات برامج املشاريع لعام2013م

يوم واحدحفلعقد حفل تخريج و معرض مهارة لتنمية و تطوير مشاريع األسر املنتجة
31 مارس 2014

توقيع اتفاقية بني غرفة الشرقية و بنك اجلزيرة لعقد برنامج مهارة 
31مارس 2014ميوم واحدلتنمية و تطوير مشاريع األسر املنتجة
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املشاركة بيوم املهنة بجامعة الدمام بورشة عمل " كيف تبدئني عملك 
7 إبريل  2014ميوم واحدبرنامج تدريبياحلر "

5 ايامبرنامج تدريبيعقد برنامج )كيفية إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع(
15 - 19 يونيو 2014

يوم واحدبرنامج تدريبيعقد برنامج مهارة لتنمية و تطوير مشاريع االسر املنتجة
14 سبتمر2014

برنامج تدريبيعقد برنامج " طرق التسويق عر مواقع التواصل االجتماعي
4-3 نوفمر 2014

برنامج كيفية اعداد دراسة اجلدوى االقتصادية مبدينة اجلبيل مبقر مركز 
23 نوفمر 2014برنامج تدريبيالتنمية الصناعي باجلبيل

عقد لقاء تعريفي يف اجلامعة العربية املفتوحة لنشر ثقافة العمل احلر 
لدى الطالبات

17 ديسمر 2014
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لقاءات رائدات الشرقيه:

ــات املشــاريع املســتفيدات مــن مركــز ســيدات األعمــال بغرفــة الشــرقية مــن خــال  برنامــج يدعــم صاحب
ــال  . ــادرات يف األعم ــيدات واملب ــم الس ــاءات لدع ــل لق عم

نوعهمقدم الرنامجعنوان
مدة 

التاريخالرنامج

عقد لقاء رائدات الشرقية بعنوان " كيف تسوقني 
برنامج فرح آل فرجملشروعك

5 مارس 2014ميوم واحدتدريبي

لقاء رائدات الشرقية
24يونيويوم واحدلقاءفرح آل فرج" عناصر النجاح يف دراسة اجلدوى االقتصادية"

عقد لقاء رائدات الشرقية بعنوان " حاضنات االعمال 
15 سبتمر 2014ميوم واحدلقاءنورة الكريديسمبركز التنمية الصناعي "

عقد لقاء رائدات عقد لقاء رائدات الشرقية بعنوان " 
21 ديسمر 2014ميوم واحدلقاءسهام فارححتويل الهواية اىل مشروع "
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بـيــانــات املــــركز

bwc@chamer.org.sa  :  الربيد اإللكرتوين  ملركز سيدات األعمال
966138598200الفاكس :  966138996761  + ص ب 719  الدمام  31421

الربيد اإللكرتوينالتحويلةوحدات املركز

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

82مشرفة وحدة العاقات العامة 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
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