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املقدمـــــــة :

مستقبل واعد

ــَذ مركــز ســيدات  يف إطــار مــا تشــهده البيئــة االقتصاديــة الوطنيــة مــن حتــوالت نحــو تنويــع القاعــدة االقتصاديــة، نفَّ
األعمــال بغرفــة الشــرقية خــال عــام 2015م، العديــد مــن النشــاطات والفاعليــات، التــي يرصدهــا هــذا التقريــر، ســواء 

تلــك التــي أطلقهــا ونظمهــا املركــز منفــرًدا أو بالشــراكة مــع آخريــن.

واســتهدف املركــز يف 2015م أســلوًبا جديــًدا لدعــم شــراكة املــرأة يف التنميــة االقتصاديــة مبــا يتماشــى واألهــداف 
ــدات  ــتثمرات اجلدي ــام باملس ــن االهتم ــر م ــاحات أك ــاء مس ــه بإعط ــع براجم ــد إىل تنوي ــة؛ فعم ــراتيجية للغرف االس
الراغبــات يف إنشــاء مشــاريع جديــدة، والعمــل علــى تكثيــف العاقــات االســتثمارية بــن ســيدات أعمــال املنطقــة 
وأخريــات يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي والعــامل العربــي، وذلــك بتنظيــم زيــارات األعمــال إىل الــدول اجملــاورة.

وقــد حّقــق املركــز العــام املاضــي، تقدًمــا نوعًيــا الســيما مــن ناحيــة تفعيــل وحتديــث املشــاركة النســائية يف عملية 
ــر اللجــان النوعيــة واملتخصصــة، بجعلهــا أكــر اســتيعاًبا للقطاعــات االقتصاديــة علــى  التنميــة، فعمــل علــى تطوي
اختــاف أنواعهــا وأشــكالها، وســعى إىل عقــد االجتماعــات واللقــاءات فيمــا يتعلــق وقضايــا ســيدات األعمــال ورفــع 
التوصيــات إىل اجلهــات املعنيــة ألجــل تذليــل الصعوبــات، التــي تواجــه املــرأة ســواء كانــت ســيدة أعمــال أو عاملــة، 

عــاوة علــى متابعــة النظــم والقــرارات وتقــدمي االقراحــات وإبــداء املرئيــات عليهــا يف ضــوء التطبيــــق العملــي.

م هــذا التقريــر، صــورة  وخــال 12 شــهرًا ..  حتــرك مركــز ســيدات األعمــال نحــو  حتقيــق العديــد مــن اإلجنــازات؛ وُيقــدِّ
واقعيــة لألنشــطة والرامــج والفعاليــات، متضمًنــا بــن صفحاتــه اســتعراًضا مصــوًرا للعديــد مــن هــذه النشــاطات 
واللقــاءات، التــي أعدهــا املركــز وأطلقهــا أو اســتمر يف متابعتهــا عاًمــا بعــد اآلخــر، كدعمــه لفــرص توظيــف املــرأة 
الســعودية يف القطــاع اخلــاص، وتقــدمي االستشــارات اخلاصــة بإنشــاء املشــروعات الصغــرة واملتوســطة، 
إمياًنــا منــه بــأن املســتثمرات الصغــرات مبــا يحملــن مــن أفــكار مبتكــرة هــن األكــر تعبــًرا عــن املرحلــة االقتصاديــة 

الراهنــة.

ــن صاحبــات األعمــال مــن  وأيًضــا قــّدم املركــز العديــد مــن الدراســات والتقاريــر ألجــل تقــدمي قــراءات ُمحفــزة  ُتمكِّ
ــه ومســتجداته.  ــا ألســس عمليــة قائمــة علــى قــراءة الســوق ومتطلبات ــر أعمالهــن، وفًق تطوي

وأخــًرا، فــإن هــذا التقريــر هــو مبثابــة ترجمــة واقعيــة، ملنظومــة عمــل تســتهدفها غرفــة الرقيــة اتســمت بــاألداء 
املتناغــم والرغبــة الصادقــة يف حتقيــق األهــداف املنشــودة، وصفحــة جديــدة مــن مســرة املــرأة يف املنطقــة، 

نحــو تفعيــل دورهــا يف عمليــة التنميــة، بــل وتطويــره مبــا يتماشــى والتحــوالت االقتصاديــة الوطنيــة.
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"رؤيتنا " : 
الريادة والتميز يف دعم شراكة املرأة يف التنمية اإلقتصادية يف املنطقة الشرقية.

"رســـالتنا " : 
ــريكا  ــون ش ــي لتك ــا اإليجاب ــن دوره ــال، ومتك ــاع األعم ــرأة يف قط ــزة للم ــة ومتمي ــج داعم ــات وبرام ــدمي خدم تق

فاعــا يف التنميــة اإلقتصاديــة باملنطقــة الشــرقية.

"شعــارنا ":
نعمل معا لغد افضل .

"إهــداء " : 
م مركــز ســيِّدات األعمــال بغرفــة الشــرقية منوذجــً رائــدًا يف الســعي  لقيــادة جماالت عمــل املرأة الســعودية  يقــدِّ

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

ــي تطلعــات ســيِّدات األعمــال، وطــرح برامــج  ــزة تلّب ــة ومتمي ــك مــن خــال تقــدمي خدمــات راقي ــة، وذل واالجتماعي

تدريبيــة متنوعــة موجهــة للمــرأة إلعدادهــا وتأهيلهــا ومتكينهــا مــن املشــاركة اقتصاديــً وهــو بذلــك يرتجــم هدفً 

مــن أهــداف غرفــة الشــرقية وجملــس إدارتهــا، إىل واقــع شــأنه شــأن املبــادرات التــي  تبنتهــا، وقامــت بتنظيمهــا 

لتحســن خدماتهــا جلميــع املشــرتكن واملشــرتكات علــى حــد ســواء .

» وعليه نهديكم ثمرة إجنازاتنا يف مركز سيدات األعمال لعام 2015 م »
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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 التعــارف، 
وتبــادل اخلــرات بــن ســيدات األعمــال ، واإلســهام يف نقــل جتــارب الــّرواد والرائــدات مــن خــال اســتقطاب 
ــزة تقــدم جتــارب وخــرات وأفــكارًا تســاعد الســّيدات علــى النجــاح والتميــز.... وفيمــا يلــي لقــاءات  شــخصيات مميِّ

ــاء خــال عــام 2015 م : الثاث

ضيوف اللقاءالتاريخاللقاء

2015/1/6لقاء  الثاثاء
املديرة العامة ملكتب االشراف النسائي االجتماعي باملنطقة الشرقية  

لطيفة التميمي

مدير عام فرع وزارة اخلارجية باملنطقة الشرقية سلمان العقيل2015/2/3لقاء  الثاثاء

قسم السجات التجارية بوزارة التجارة  هديل الشريف2015/3/3لقاء  الثاثاء

لقاء للتواصل مع سيدات األعمال2015/4/7لقاء  الثاثاء

رئيسة قسم التفتيش بوزارة العمل باملنطقة الشرقية  ازهار القصاب2015/5/5لقاء  الثاثاء

2015/6/2لقاء  الثاثاء
املدير التنفيذي للجمعية اخلريية لتأهيل احلاسبات اآللية )ارتقاء (   حسن بن 
علي حمران  واملدير التنفيذي للجمعية اخلريية للطعام )إطعام (  عبداهلل بن 

ناصر الثنيان 

لقاء مفتوح للتواصل مع سّيدات األعمال2015/8/4لقاء  الثاثاء

 مديرة إدارة الرقابة النسائية  جند الدوسري2015/9/2لقاء  الثاثاء

 )صندوق األمري سلطان(  أفنان البابطن2015/10/6لقاء  الثاثاء

لقاء مفتوح لسيدات االعمال2015/12/1لقاء  الثاثاء
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عقد احملاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية العامة لسيدات اجملتمع

زيارات بهدف التواصل مع اجلهات النسائية احلكومية واخلاصة حرصًا منا على استدامة العالقات وفعاليتها

احملاضرات :

زيارات:

2015/3/30حماضره صحيه
حماضرة ) مشاكل واضطرابات النطق واللغة : التشخيص . العاج . التدخل 

املبكر ( للدكتور سامي ثابت التاج أخصائي أمراض النطق والتخاطب

حماضره بعنوان )نزهه االنفس(  للداعية  حنان أحمد القطان2015/7/22حماضره دينيه

27/10/2015حماضره توعويه
حماضرة األلعاب اإللكرتونية و تأثرياتها

دكتور / سهام عبدالرحمن الصوّيغ
مستشارة تربوية و أخصائية العاج النفسي باللعب

إدارة االحوال املدنية2015/3/5الزيارة االوىل

2015/6/3الزيارة الثانيه
زيارة وفد من سيدات االعمال  إىل التأمينات االجتماعية باملنطقة الشرقية 

القسم النسائي

زيارة تواصل لألقسام النسائية للقطاع احلكومي بلدية أمانة الدمام2015/16/6الزيارة الثالثه

زيارة وفد من سّيدات األعمال لدار رعاية املسنِّن2015/10/22الزيارة الرابعه

2015/12/10الزيارة اخلامسه
زيارة تواصل لألقسام النسائية للقطاع احلكومي برنامج األمري حممد بن فهد 

لتنمية الشباب
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استقبال الوفود العربية واألجنبية والطالبية وتعريفهم باخلدمات املقدمة

فعاليات متنوعة:

لقاء حرم عضو اجمللس التنفيذي لشركة آرامكو السعودية اليدي جودي مودي2015/2/19لقاء

استقبال وفد طابي من جامعه طيبه باملدينه املنورة2015/4/9وفد طابي

لقاء الوفد 
وفد سيّدات أعمال غرفة جتارة وصناعة البحرين2015/5/12البحريني

لقاء تعريفي عن خدمات غرفة الشرقية ومركز سيَّدات األعمال2015/12/3لقاء تعريفي
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حفل االستقبال السنوي  لسّيدات األعمال 2015

ــة  ــال برعاي ــّيدات األعم ــنوي لس ــتقبال الس ــل االس ــر 2015 حف ــاء 18 نوفم ــوم األربع ــاء ي ــرقية مس ــة الش ــت غرف نّظم
وتشــريف صاحبة الســمو األمرية عبــري بنت فيصل بن 
تركــي آل ســعود حــرم ســمو أمــري املنطقة الشــرقية 
يف قاعــة االحتفــاالت الكــرى بفنــدق شــرياتون الدمام.
بــن  التواصــل  وتعميــق  تعزيــز  إىل  احلفــل  ويهــدف 
الغرفــة وســّيدات األعمــال ، ويجســد بوضــوح اهتمــام 

الغرفــة بتفعيــل وتطويــر  الــدور االقتصــادي للمــرأة
ــت  ــم ألق ــم ، ث ــر احلكي ــن الذك ــات م ــل بآي ــح احلف وافتت
عضــو جملــس إدارة الغرفــة مناهــل احلمــدان كلمــة 
الغرفــة والتــي أوضحــت خالهــا بــأن احلفــل الســنوي 
لســيَّدات األعمــال يف املنطقة الشــرقية هو احتفال 

ــه  ــاملة ،وموقع ــة الش ــالته التنموي ــز رس ــاده ،وتعزي ــاء اقتص ــن ،وإع ــة الوط ــز يف خدم ــادي املتمي ــن االقتص بدوره
املتقــدم بــن األمم ، ومــن ثــم ألقــت صاحبــه الســمو األمرية/عبــري بنــت فيصــل بــن تركــي آل ســعود كلمتهــا وأكــدت ما 

حتظــى بــه املــرأة مــن دعــم خــادم احلرمــن الشــريفن-حفظه اهلل- وحكومتــه الرشــيدة .
ثــم مت تقــدمي عــرض تعريفــي عــن دور مركــز ســيَّدات األعمــال بغرفــة الشــرقية  منذ افتتاحه قبل عشــر ســنوات وحتى 

هــذا العــام  و واختتــم احلفــل بتكــرمي  صاحبــة الســمو األمــرية / مشــاعل بنت فيصــل بن تركي
تقديــرًا   جلهودهــا مــن خــال دورهــا كرئيــس ملنتــدى ســيَّدات األعمــال يف الشــرقية يف الدعــوة اىل  تأســيس مركــز 
ــاح مركــز  لســّيدات األعمــال يف املنطقــة و الدكتــورة / عائشــة بنــت حممــد املانــع جلهودهــا يف تبنــي فكــرة افتت
لســّيدات األعمــال مــن خــال دورهــا الســابق كرئيــس ألول جلنة لســّيدات األعمــال يف غرفة الشــرقية و مديــرة املركز 
ســابقا  هنــاء بنــت عبــد احملســن الزهري تقديرًا جلهودها يف تأســيس املركــز يف بدايته وعملهــا كأول مديرة للمركز 

و كل مــن  نــورة بنــت خالــد االحمــد ونــوف بنــت  عبدالرحمــن البســام 
تقديرًا جلهودهما وعملهما يف املركز منذ افتتاحه وحتى االن
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اجمللس التنفيذي لسيـّدات األعمال :
يهــدف اجمللــس التنفيــذي لســّيدات األعمــال إىل دعــم وتطويــر وتفعيــل الــدور االقتصــادي لســّيدات األعمــال يف 

ــم  ــة، ويض ــة االقتصادي ــل يف التنمي ــريك فاع ــا كش ــرأة يف دوره ــه امل ــي تواج ــات الت ــل  الصعوب ــة ، وتذلي املنطق

ــرقية . ــة الش ــال يف املنطق ــّيدات األعم ــن  س ــوة م ــه 18 عض بعضويت

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

الرسالة :
ــي  ــات الت ــات والصعوب ــل التحدي ــة ، وتذلي ــال يف املنطق ــّيدات األعم ــادي لس ــدور االقتص ــل ال ــر وتفعي ــم وتطوي دع

ــة ــة االقتصادي ــل يف التنمي ــريك فاع ــا كش ــرأة يف دوره ــه امل تواج

أهداف اجمللس :
يهدف اجمللس التنفيذي لسيَّدات 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 املتعلقــة بعمــل املــرأة.

4.   دراســة املشــاكل والصعوبــات التــي تواجههــا ســّيدات األعمــال يف قطــاع األعمــال واقــرتاح احللول املناســبة 

لهــا والعمــل علــى رفعهــا للجهــات املعنيــة عــن طريــق الغرفة.

5.  اقرتاح سبل تطوير أداء منشآت قطاع األعمال النسائي واالرتقاء مبستواها.

ــة  ــان الوطني ــة أو اللج ــة العام ــة أو األمان ــس إدارة الغرف ــن جمل ــس م ــة للمجل ــات احملال ــة املوضوع  6.  مناقش

ــا. ــبه حياله ــات املناس ــدمي التوصي وتق
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أعضاء اجمللس التنفيذي جمللس شابات األعمال ..

املنصباالسم

رئيس اجمللس التنفيذيسمريه بنت عبدالرحمن الصويغ

نائب الرئيسوجدان بنت سعيد السعيد

عضواجلوهرة بنت سامل السامل

عضوالعنود بنت توفيق الرماح

عضوم. ايا بنت احمد الشدوي

عضوإميان بنت إبراهيم املطرود

عضوأحام بنت خليفة القصيبي

عضوبسمه بنت سليمان الزامل

عضوجمال بنت حممود صالح

عضورانيا بنت شاكر أبو السعود

عضود. سحر بنت عبدالعزيز القصيبي

عضوسنثيا بنت فاروق كردي

عضوشعاع بنت عبداهلل الدحيان

عضوفوزيه بنت علي الكري

عضومناهل بنت عبداهلل احلمدان

عضومنى بنت خالد الباعود

عضوموضي بنت صالح الدعزاز

عضونوف بنت عبدالعزيز الرتكي
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اجتماعات اجمللس التنفيذي  لسّيدات األعمال:

عقد اجمللس 
لسيدات األعمال

عدد )7( 
اجتماعات رئيسة

كّون 5فرق عمل حيث 
عقدت )13( اجتماعا

الفئة املستهدفة :
صاحبات األعمال املهتمات باألنشطة اخملتلفة

اجنازات اجمللس :
لقاء مع صاحبة السمو األمرية عبري بنت فيصل بن تركي

مت عقــد لقــاء مــع صاحبــة الســمو األمــرية عبــري بنــت فيصــل بــن تركــي حــرم صاحــب الســمو امللكــي األمــري ســعود 

بــن نايــف أمــري املنطقــة الشــرقية مــع رؤســاء جمالــس األعمــال وذلــك يــوم اخلميــس  26 فرايــر 2015م للتعــرف 

علــى إجنــازات اجملالــس واللجــان بغرفــة الشــرقية ولاطــاع علــى التحديــات التــي تواجــه الســّيدات املســتثمرات 

باملنطقــة  وتســليط الضــوء علــى تطلعــات ســّيدات األعمــال ومــا يطمحــن لــه مــن دعــم.

 صاحبة السمو األمرية سمرية الفيصل

ــس  ــل رئي ــمرية الفيص ــرية س ــمو االم ــة الس ــع صاحب ــال م ــّيدات االعم ــذي لس ــس التنفي ــاع للمجل ــد اجتم مت عق

جملــس ادارة جمعيــة أســر التوحــد وذلــك يــوم الثاثــاء  2 ابريــل 2015م ومت خــال اللقــاء اســتعراض جهــود اجلمعيــة  

باململكــة وكذلــك بحــث إمكانيــة التعــاون الفتتــاح فــرع للجمعيــة باملنطقــة الشــرقية وهــي جمعيــة تســتهدف 

توعيــة ومســاعدة أهــايل املصابــن بالتوحــد او الفصــام يف ادراك طبيعــة التعامــل مــع املصابــن والتعايــش 

ــاعدتهم ــم ومس معه
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اجتماع فريق متكني مع شركة جرنال الكرتيك :

مت عقــد اجتمــاع فريــق عمــل متكــن مــع شــركة جــرال الكرتيــك بــوادي التقنيــة يــوم األحــد 17 مايــو  2015م  بهــدف 

التعــرف علــى آليــة دعــم الشــركة لتدريــب رائــدات األعمــال ودعــم االخــرتاع واالبتــكار  ومتكينهــم مــن إقامــة 

مشــاريعهن املميــزة علــى أرض الواقــع
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برنامج تطوير االعمال
يعمــل الرنامــج علــى تفعيــل التواصــل  واطاع الســيدات علــى مســتجدات االعمال واالنشــطة اخملتلفة والوســائل 
اجلديــدة وذلــك بهــدف تطويــر أداء منشــآت قطــاع األعمــال النســائي واالرتقــاء مبســتواها ، كذلــك تطويــر القيــادات 
ــاعدتهن  ــك ملس ــال وذل ــيدات االعم ــخصية لس ــة الش ــارات القيادي ــة امله ــى تنمي ــل عل ــال العم ــن خ ــائية م النس

إلدارة األعمــال اخلاصــة بشــكل احــرتايف وتفعيــل دورهــن القيــادي يف الشــركات .

ورشة عمل
» التسويق الناجح للمؤسسات الصغرية »

مت عقــد برنامــج تطويــر األعمال بعنوان " التســويق الناجح للمؤسســات الصغرية " وهي ورشــة قدمت للمشــاركات 
اســرتاتيجية شــاملة بأســلوب عملــي وباســتخدام أحــدث األســاليب يف جمــال التســويق لتطويــر وتنميــة اعمالهــن 

التجاريــة ومت عقدهــا يومــي االثنــن و الثاثــاء  20-21 ابريــل 2015
ــويق  ــرية التس ــد خب ــو راش ــان ب ــن امي ــة البحري ــن مملك ــة م ــت الورش م قدَّ
لشــركة  منتــدب  وعضــو  مؤســس  واملتوســطة  الصغــرية  للمنشــآت 
كينوتــس لاستشــارات وشــركة ون بوينــت ســيكس حضــر الرنامــج أكــر 
ــطة  ــرية واملتوس ــات الصغ ــن إىل املؤسس ــال ينتم ــيدة أعم ــن 30 س م
ــوة  ــال ق ــويق الفع ــة أن للتس ــت الضيف ــة،  إذ أوضح ــات اخملتلف والقطاع
تأثــري تقــود إىل جنــاح املؤسســة، لكــن هــذا  التســويق بحاجــة إىل املثابــرة 
األهــداف ضمــن  إىل  للوصــول  قبــل صاحبــة املؤسســة  مــن  وااللتــزام 
ألي  الرئيســي  العصــب  يعتــر  فالتســويق  التســويقية،  االســرتاتيجية 

مؤسســة جتاريــة
وأساســياته،  التســويقي  النظــام  ملكونــات  راشــد  بــو  واســتعرضت 

مؤكــدة علــى أولويــة وضــع رؤيــة واســرتاتيجية قبــل هــدر الوقــت واألمــوال، وأهميــة التواصــل الفعــال مــع العمــاء 
ــوه  ــداف املرج ــق األه ــا لتحقي ــن فيه ــة والعامل ــب املؤسس ــة لصاح ــد الرؤي ــام بتوحي ــم، واالهت ــرتاتيجيات جذبه ،واس
وكّرمــت بــو راشــد يف نهايــة الورشــة عضــو جملــس االدارة وعضــو  اجمللــس التنفيــذي لســيدات االعمــال مناهــل 

احلمــدان 

برامج ولقاءات
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برنامج اعريف حقوقك 
يعنــى الرنامــج برفــع مســتوى وعــي ســّيدات األعمــال بحقوقهــن يف جمــال األعمــال و باجلوانــب االقتصاديــة 
ــى  ــكل دوري عل ــده بش ــم عق ــرأة ، ويت ــل امل ــة بعم ــريعات املتعلق ــورات والتش ــم بالتط ــاع دائ ــى إط ــن عل وإبقائه
شــكل لقــاء أو  ورشــة عمــل أو حلقــة نقــاش مــع خمتصــن يف جمــال القانــون ويتــم مناقشــة املوضوعــات التــي 

ــرة ــص يف كل م ــكل متخص ــيَّدات بش ــم الس ته

إختيار املرأة لوكيلها
مت عقــد برنامــج اعــريف حقوقــك بعنــوان "اختيــار املــرأة لوكيلهــا " يــوم األربعــاء  
ــرج  18 مــارس 2015م وقــّدم الرنامــج املستشــار القانــوين عبــد احملســن احملَّ
كليــة  مــن  البكالوريــوس  علــى  حاصــل  قانــوين  ومستشــار  حمامــي  وهــو 
الشــريعة بجامعــة اإلمــام ، وحاصــل علــى درجــة املاجســتري مــن كليــة العدالــة 
بجامعــة نايــف العربيــة، ومت خالــه بحــث أبــرز املســتجدات يف اختيــار الوكالــة، 
واملهــام التــي يقــوم بهــا الوكيــل، واهميــة احلاجــة إىل الوكيــل مــع ضــرورة أخــذ 

احليطــة واحلــذر يف التجــاوزات التــي قــد حتــدث مــن الــوكاء

اللقاء التعريفي  " بانتخابات اجملالس البلدية"
مت عقــد برنامــج "اعــريف حقوقــك" بعنــوان اللقــاء التعريفــي  " بانتخابــات 
اجملالــس البلدية"يــوم االحــد 24 مايــو 2015م قدمتــه  فوزيــة عبــاس الهــاين 
مــن ُمؤِسســة مبــادرة بلــدي ومســؤولة الشــراكات الداخليــة للمبــادرة ومت 
خــال اللقــاء اســتعراض االشــرتاطات اجلديــدة للمجالــس البلديــة، وتعديــات 
الزمنــي لانتخابــات وآليــة  االنتخــاب، والرتشــح، واجلــدول  الائحــة وشــروط 

عمــل اجمللــس.
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اللقاء املفتوح لسيدات االعمال
13 ديسمرب 2015م

بعنوان  "دور املرأة السعودية يف قطاع األعمال"

ــر القيــادات النســائية إلدارة األعمــال اخلاصــة بشــكل احــرتايف  ــيدات األعمــال إىل تطوي يهــدف اللقــاء املوســع لسَّ

و رفــع مســتوى وعــي ســّيدات األعمــال باجلوانــب االقتصاديــة كمــا يهــدف اىل زيــادة التواصــل بــن ســيَّدات األعمــال 

يف املنطقــة ،

ــؤول  ــس ومس ــريك مؤس ــل ش ــز الدخي ــد العزي ــت عب ــود بن ــمر 2015م خل ــد يف 13 ديس ــذي عق ــاء ال ــتضيف اللق إس

تنفيــذي بشــركة حممــد وخلــود الدخيــل لاستشــارات املاليــة واستشــارات األعمــال ونائــب الرئيــس التنفيــذي 

مبجموعــة الدخيــل املاليــة. 

ناقش اللقاء عدة حماور أهمها : 

1.  أهميه تبني فكر املشاركة باجملتمع و تعزيز مفهوم سّيدة األعمال يف قطاع األعمال

2. معرفه التحديات التي تواجه سّيدة األعمال ومواجهتها  و خلق احللول

3. البيئة احلديثة لعمل املرأة يف ظل األنظمة الداعمة اجلديدة

4. ضرورة االستثمار يف املهارات القيادية وتطوير الذات

وحّصــرت املستشــارة املاليــة ونائبــة رئيــس جملــس ســّيدات األعمــال بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض، خلــود 

ــز الدخيــل، التحديــات التــي تواجــه املــرأة الســعودية يف قطــاع املــال واألعمــال، يف ثاثــة حتديــات  بنــت عبــد العزي

رئيســية: )نظاميــة، تعليميــة ومهاريــة، وأخــرى اجتماعيــة ونفســية(

وأكــدت علــى أهميــة التعلــم واملعرفــة وتطويــر الــذات، معتــرة أنهمــا املدخــل األهــم ألي ســيدة تتخــذ مــن قطاعــي 

املــال واألعمــال جمــااًل لهــا، الفتــة إىل أن العلــم هــو أحــد أهــم أســلحة املــرأة يف التعاطــي مــع التحديــات.
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ــب  ــة التغل ــا وكيفي ــي واجهته ــات الت ــم التحدي ــرية إىل ك ــال، مش ــال واألعم ــال امل ــا يف جم ــل، جتربته ــت الدخي وتناول
عليهــا، معتــرة أن كل حتــد قابلهــا هــو مبثابــة فرصــة جديدة الكتســاب مهــارات حياتيــة يف التعامل مع املشــكات.

وقالــت: )إن للدعــم ســواء مــن احمليطــن أو غريهــم قــدرة كبــرية علــى إجنــاز الفــرد ملهامــه، وهــو مــا وجدتــه عندمــا 
أثبــت قــدره علــى اإلجنــاز يف األعمــال املوكلــة إليــه

ورّكــزت الدخيــل، خــال اللقــاء علــى أهميــة التعلــم واملعرفــة وتطويــر الــذات كونهمــا مدخــًا هامــٍا ألي ســّيدة تريــد 
االســتمرار يف قطــاع األعمــال، الفتــة إىل أن هنــاك ثاثــة حتديــات تواجــه املــرأة يف قطــاع األعمــال، معتــرًة أن 
ــات النظاميــة ألنهــا خارجــة عــن اإلرادة الشــخصية للمــرأة، ناصحــًة بضــرورة التكيــف  ــة هــي التحدي أكرهــم صعوب

ــا. ــة تغيريه ــا لصعوب ــي معه ــبل التعاط ــر ُس وتطوي
وقالــت الدخيــل، إن التحديــات األخــرى متتــاز بإمكانيــة التغلــب عليهــا وذلــك باالعتمــاد علــى مــا منتلكــه مــن قــدرات، 
مشــرية إىل أن اإلدارة مهــارة ميكــن اكتســابها، وأن املــرأة متتلــك قــدرة عاليــة علــى املوازنــة بــن احليــاة العمليــة 

واخلاصــة، وذلــك يف حــال ركــزت أكــر علــى النوعيــة وليــس الكميــة. 
وأكــدت، علــى أهميــة التخطيــط يف اختيــار الطريــق، معتــرة خطــة احلكومــة يف إدارة أزمــة انخفــاض أســعار النفــط، 
ــا علــى اقتصــاد اململكــة، ملــا فيهــا مــن  ذات أبعــاد اســرتاتيجية، وحتمــل نتائــج ســتظهر تأثرياتهــا اإليجابيــة الحًق

تركيــز علــى االســتثمار الفعلــي وحتويــل اجملتمــع مــن االســتهاك إىل اإلنتــاج. 
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 جلنة املشاغل النسائية:
تهــدف اللجنــة  إىل االرتقــاء بصناعــة التجميــل و األزيــاء باملنطقــة الشــرقية، لتكــون مركــزًا عامليــً مميــزًا، مــن خــال 
تهيئــة بيئــة صحيحــة، تســهم يف تعزيــز احلرفيــة املهنيــة العاليــة، و اإلبــداع اخلــّاق ، والتطويــر املســتدام لتأهيــل 

الكــوادر الوطنيــة ، و إبــراز دور املــرأة كمســاهم فّعــال يف تنميــة اقتصــاد املنطقــة الشــرقية، يف ظــل قيــم
و مباديء جمتمعنا.. وتضم بعضويتها 12 عضوة من سّيدات األعمال يف املنطقة الشرقية.

الرؤية :
الريادة يف صناعة التجميل و األزياء إقليميا وعامليً .

الرسالة:
االرتقــاء بصناعــة التجميــل واألزيــاء باملنطقــة الشــرقية لتكــون مركــزًا عامليــً مميــزًا مــن خــال تهيئة بيئــة صحيحة 
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:
1. تطويــر العاقــة مــع اإلدارات احلكوميــة مــن خــال اســتضافة املســؤولن احلكوميــن وعقــد ورش عمــل  

العاقــة. ذات  احلكوميــة  اإلدارات  مــع  مشــرتكة 

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

3. عقــد ورش عمــل دوريــة للتوعيــة بالنظــم و القوانــن املؤثــرة علــى العمــل والتوصيــة بإصــدار نشــرات توعويــة 
دوريــة باألنظمــة والقوانــن.

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

املنصباالسم

رئيس جلنة املشاغل النسائيةشعاع بنت عبداهلل الدحيان

نائب الرئيسموضي بنت صالح الدعزاز

عضواجلوهرة بنت سامل السامل

عضوآمال بنت حممد األشقر

عضوتغريد بنت سعد الدين غزالة

عضوجمال بنت حممود صالح

عضوحنان بنت ساملن النهدي

عضورانيا  بنت شاكر أبو السعود

عضورمزية بنت احمد الشيخ

عضوليلى بنت عبداهلل الدوسري

عضونورة بنت عبدالعزيز بودي
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اجتماعات جلنة املشاغل النسائية :

عقدت جلنة 
املشاغل النسائية

)6(اجتماعات 
رئيسية 

و 4اجتماعات لثالث 
فرق عمل 
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اجنازات جلنة املشاغل النسائيــة

االجتماع مع قسم صحة البيئة بالهيئة امللكيه باجلبيل

مت االجتمــاع مــع مســؤولة التفتيــش بالهيئــة امللكيــة باجلبيــل دالل اخليــري  يف  21 مايــو 2015م ومت خــال االجتمــاع 

ــح منشــآت املشــاغل ومراكــز التزيــن  ــزات اخلاصــة بتصري مناقشــة االشــرتاطات اخلاصــة باملســاحة والتجهي

النســائية والفــرق بــن اشــرتاطات الهيئــة امللكيــة واشــرتاطات أمانــة املنطقــة  الشــرقية وإمكانيــة تطويــر ســبل 

التعــاون بــن الغرفــة والهيئــة امللكيــة بهــذا اخلصــوص

لقاء تعريفي باالشرتاطات اخلاصة باملراقبة الصحية على املنشآت النسائية

عقــدَّ اللجنــة لقــاء تعريفيــً باالشــرتاطات اخلاصــة باملراقبــة الصحيــة علــى 

ــوم االحــد املوافــق 15 مــارس 2015 مبقــر الغرفــة  املنشــآت النســائية وذلــك ي

الرئيســي بالدمــام.

إســتضاف اللقــاء  مديــرة إدارة الرقابــة الصحيــة النســائية بأمانــة املنطقــة 

الشــرقية مــن حيــث تناولــت عــدة حمــاور هامــة يف هــذا الشــأن منهــا : شــرح 

آليــة التفتيــش واملراقبــة يف ادارة صحــة البيئــة علــى املنشــآت النســائية، 

واســتعراض الئحــة االشــرتاطات والغرامــات، واالســتماع ألهــم املعوقــات التــي 

تواجــه ســيَّدات األعمــال مــع إدارة صحــة البيئــة.

ودعــت الغرفــة للمحاضــرة ســيدات األعمــال واملتخصصــات يف قطــاع البيئــة باملنطقــة واملهتمــات يف هــذا 

اجلانــب للمشــاركة وإثــراء اللقــاء بالطروحــات واملداخــات حــول  اهتمامــات الســّيدات يف هــذا اجلانــب.
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زيارة جلنة املشاغل النسائية ملعهد األمري نايف للتدريب والتأهيل
مبركز األمرية جواهر ملشاعل اخلري

اطلعــت جلنــة املشــاغل النســائية بغرفــة الشــرقية علــى جتربــة معهــد األمــري نايــف للتأهيــل والتدريــب يف جمــال 

تأهيــل املــوارد البشــرية وذلــك خــال الزيــارة التــي قامــت بهــا اللجنــة للمعهــد )مبركــز األمــرية جواهــر ملشــاعل 

اخلــري( يــوم الثاثــاء املاضــي 17مــارس2015م 

ــب يف  ــة التدري ــق عملي ــة تواف ــة، وكيفي ــج التدريبي ــن املناه ــل ع ــرح مفّص ــة إىل ش ــوات اللجن ــتمعت عض ــد اس وق

ــى  ــول عل ــة احلص ــد وكيفي ــات املعه ــن خريج ــف م ــة التوظي ــة آلي ــل،  ومعرف ــوق العم ــات س ــع احتياج ــد م املعه

ــائية.  ــاغل النس ــدى املش ــتقبالهم ل ــدا الس ــات، متهي ــة باخلريج ــات اخلاص ــد البيان قواع

وتأتــي هــذه الزيــارة انســجاما مــع أهــداف اللجنــة املعلنــة التــي منهــا رفــع مســتوى املــوارد البشــرية يف قطــاع 

ــة  ــة العالي ــة واملهني ــز احلرفي ــاع، وتعزي ــذا القط ــف يف ه ــن الوظائ ــائية، وتوط ــن النس ــز التزي ــاغل ومراك املش

ــر املســتدام،  ــداع اخلــّاق، والتطوي واإلب
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اللقاء التعريفي بأليات الدعم يف صندوق تنمية املوارد البشرية
مت عقــد اللقــاء التعريفــي بأليــات الدعــم يف صنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية قدمتــه  وســمية اخلالــدي مســؤول 
متقــدم- خدمــة عمــاء ، االدارة العامــة للفــروع بصنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية ) هــدف( وذلــك يــوم االثنــن  18 

مايــو 2015م

اللقاء املوسع لقطاع املشاغل ومراكز التزيني النسائية
االثنني 21 ديسمرب 2015م

بعــد قــرار جملــس الــوزراء بوضــع اشــرتاطات خاصــة برتخيــص مراكــز التزيــن النســائية اســتضافت اللجنــة جنــد 
بنــت فالــح الدوســري مديــرة إدارة الوحــدة النســائية بأمانــة املنطقــة الشــرقية يف لقــاء عقــد يــوم االحــد 21 

ديســمر 2015م الســتعراض عــدة حمــاور أهمهــا :
1.  االشرتاطات اجلديدة ملراكز التزين النسائية متضمنة االشرتاطات الفنية .

مــن  وغريهــا  املســاحة  ناحيــة  مــن  اخلياطــة  ملشــغل  والرتخيــص  للصالــون  الرتخيــص  بــن  الفروقــات    .2
. الفنيــة  االشــرتاطات 

ــره  ــب وأث ــة التدري ــى أهمي ــد عل ــاوره للتأكي ــي وحم ــج التدريب ــن والرنام ــز التزي ــات مبراك ــب العام ــة تدري 3.  أهمي
ــات. ــودة أداء العام ــى ج عل
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ــى  ــاء عل ــال اللق ــري خ ــح الدوس ــت فال ــد بن ــرقية  جن ــة الش ــة املنطق ــائية بأمان ــدة النس ــر إدارة الوح ــدت مدي وأّك

ــا  ــح كل منهم ــوية ليصب ــاغل النس ــدى املش ــائية"، ل ــة النس ــن" و"اخلياط ــاطي "التزي ــن نش ــل  ب ــة  الفص أهمي

نشــاطا قائمــا بذاتــه، وهــذا قــرار تنظيمــي بحــت ويســهم يف تنظيمــات أخــرى خاصــة بــكل نشــاط مثــل العمالــة 

ــة متنــح مــدة ســنة لكافــة املشــاغل لتصحيــح أوضاعهــا ". واالســتقدام، ومــا شــابه ذلــك .. موضحــة أن االمان

وذكــرت أن الــدور الثــاين والثالــث يتــم احتســابهما ضمــن ترخيــص مركــز التزيــن ومــن مل حتتســب لهــا األدوار العلوية 

عليهــا مراجعــة البلديــة التابعــة لهــا لتصحيــح الوضــع بشــرط أن يكــون املبنــى جتاريــا وليــس برتخيص ســكني.

وبخصــوص تقــدمي املــواد الغذائيــة يف الصالونــات، ويف قاعــات االنتظار، أو بيــع بعض مواد التجميل أو اإلكسســوار  

قالــت الدوســري بــأن هــذه األنشــطة يســمح بهــا، ومينــح تراخيــص خــاص بهــا،  شــرط  وجــود مســاحة مائمــة 

لهــا، وأن تكــون املنتجــات صحيــة وذات صاحيــة حمــددة.

ــن أن  ــن تتضم ــل التزي ــغل أو حم ــص املش ــى ترخي ــول عل ــا للحص ــب توفريه ــرتاطات الواج ــن االش ــأن م ــرت ب وذك

يكــون احملــل علــى شــارع رئيســي، وإذا كان ضمــن مبنــى متعــدد األدوار يشــرتط أن يكــون يف الدور األرضــي، إال إذا 

كان كامــل املبنــى خمصصــا لهــذا النشــاط أو كان احملــل ضمــن جممــع جتــاري متعــدد األدوار، وأن يكــون مدخــل 

احملــل بعيــدا عــن حمــات الرجــال كاملقاهــي واملتنزهــات واملاعــب الرياضيــة، وأن يكتــب علــى املدخــل عبــارة 

"ممنــوع دخــول الرجــال"، وأاّل يكــون احملــل مقــرا للســكن ، وأن يكــون الديكــور الداخلــي مائمــا لهــذا النشــاط.  

ــاغل  ــات املش ــه صاحب ــرر تعاني ــر ض ــأن أك ــاء ب ــرات يف اللق ــال احلاض ــيَّدات األعم ــض س ــت بع ــن قال ــن ناحيته م

ومراكــز التزيــن هــو العمالــة الســائبة الاتــي يعملــن مــن املنــازل، فبالرغــم مــن ارتفــاع أســعار اخلدمــة التــي تقــدم 

مــن قبلهــن بشــكل غــري مــرر وغــري منطقــي، فهــي  تفتقــر ألهــم عوامــل الرقابــة مــن ناحيــة التعقيــم والنظافــة 

وســامة املــواد املســتخدمة إضافــة إىل الضــرر االقتصــادي النــاجت عــن هــذا النشــاط غــري املرخــص.. مطالبــات 

اجلهــات املســؤولة بوضــع حــد لهــذه اخملالفــات.
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يذكــر أن رئيــس جلنــة املشــاغل النســائية بغرفــة الشــرقية شــعاع الدحيــان قــد أوضحــت بــأن اللجنــة عملــت منــذ 
تأسيســها علــى وضــع أســس ومعايــري لتنظيــم قطــاع املشــاغل ومراكــز التزيــن النســائية يف اململكــة، وقطاع 
التزيــن حتديــدًا ، والــذي اســتمر لســنوات طويلــة قابعــً حتــت ظــل مشــاغل اخلياطــة النســائية بــا أي تنظيــم ممــا 
كان لــه اثــر يف تعــدد األنشــطة حتــت مســمى خاطــئ ممــا أّثــر علــى جــودة اخملرجــات وصعوبــة الرقابــة والتصنيــف 

والتسعري، 
وأكــدت بــأن اللجنــة تســعى لرفــع مســتوى األداء يف مراكــز التزيــن النســائية وتنظيــم القطــاع بشــكل يتناســب مــع 

متطلبــات العمــاء ويضمــن احلــق املشــروع للمســتثمرة يف الربح واملنافســة.
وذكــرت صعوبــة املهمــة امللقــاة علــى عاتــق اللجنــة يف هــذا القطــاع، ومــا تواجهــه مــن صعوبــات وحتديــات مــن 
خــال التنظيمــات اجلديــدة، أو مــن خــال املنافســة مــن العمالــة الســائبة، والعامــات مــن املنــازل دون أي تنظيــم 

او رقابــة، وتأمــل  يف التوصــل حللــول حتمــي هــذا القطــاع مــن الرتاجــع واالنحســار.
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االشرتاكات والتصاديق :

201320142015

125115092,300االشرتاكات
240421783,542اجملددون
254971669722,499التصاديق
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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 
ــدء أو  ــوي الب ــّيدة تن ــا س ــي حتتاجه ــة و الت ــآت احلكومي ــه باملنش ــراءات اخلاص ــة االج ــات  أو أدل ــرقية ، أو دراس الش

ــي . ــا املؤسس ــر عمله تطوي

خدمات و إصدارات الوحدة :

م املركــز خــال هــذا العــام  )185( خدمــة معلوماتيــة و )163( استشــارة  يف جمــال اإلقتصــاد ، وتوفــري  - قــدَّ
االجــراءات اخلاصــة باملنشــآت ، ومعلومــات عــن املعــارض التــي تهــم الســّيدات  داخــل اململكــة وخارجهــا ،

و استشارات  يف جماالت املشاريع الصغرية واملتوسطة، و دراسات اجلدوى .

االصدارات:

كتيب "اسهامات واجنازات" مركز سيدات االعمال 2014
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نادي التوستماسرت باللغه اإلجنليزيه ) للسيدات (   :

قامــت غرفــة الشــرقية وبالتعــاون مــع نــادي عــكاظ بتوقيــع مذكــرة تفاهــم إلقامــة  نــادي التوستماســرت العاملــي 
ــة  ــادة وتنمي ــون القي ــل وفن ــارات التواص ــل مه ــه لصق ــادي وبراجم ــدف الن ــة(  ويه ــة االجنليزي ــة باللغ ــن اخلطاب ) ف
القــدرات اخلطابيــة  و اإللقائيــة ، وذلــك بتطويــر مهــارات االتصــال والعــرض وتصحيــح األخطــاء اللغويــة والقواعديــة  
ــي  ــي واملهن ــد االجتماع ــى الصعي ــزة عل ــادات ممي ــق قي ــاهم يف خل ــا يس ــجيعها ، كم ــة وتش ــة املبتدئ للمتحدث
ســواء للعضــوات أو الضيفــات احلاضــرات فيــه ، وقــد اســتمر أداء النــادي خــال العــام 2015 م  إذ  مت عقــد      ) 19 ( 
ــات لديهــن  اخلــرة يف جمــال اخلطابــة ومهــارات االتصــال والعــرض ، ــات  قيادي اجتماعــا  للنــادي بحضــور  متحدث

و استفاد من هذه  االجتماعات اخلاصة بالنادي حوايل  186 سّيدة .
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اجمللس التنفيذي جمللس شابات أعمال الشرقية :                                                                                                    

يســعى اجمللــس وبراجمــه إىل تأهيــل املســتثمرات الشــابات، ليكــّن أكــر قــدرة 
علــى املشــاركة الفاعلــة يف بنــاء اقتصــاد الوطــن، و نشــر ثقافــة الــروح الرياديــة 
بــن الشــابات، وتشــجيعهن علــى املبــادرة واإلبــداع، وإرشــادهن إلدارة أعمالهن، 
ــة ذات الهــدف املشــرتك.. ويضــم  ــة والدولي ــات العربي ــادل اخلــرات مــع الكيان وتب

اجمللــس بعضويتــه 25 عضــوة  مــن شــابات األعمــال .

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

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

األهداف:

y .نشر ثقافة الروح الريادية بن الشابات وتشجيعهن على املبادرة واإلبداع

y .إرشاد الشابات إلدارة أعمالهن على أسس علمـــية وتقنية وإدارية حديثة

y .اإلرتقاء بثقافة العمل اإلداري االحرتايف لدى شابات األعمــــــــــــــال

y .تبادل اخلرات مع الكيانات العربية والدولية ذات الهدف املشرتك

y .حتفيز الشابات على خلق فرص العمل بداًل من طلبها 

y . إبراز التجارب الناجحة لرائدات األعمال

y .تسليط الضوء على القطاعات االستثماريةالواعدة باململكة

y .رفع القدرة التنافسية ملنشـــــــآت شباب وشـابات األعمـال

y .التعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العاقة لتطوير بيئة صحية للمشاريع
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أعضاء اجمللس التنفيذي جمللس شابات األعمال ..

املنصباالسم

رئيس اجمللس التنفيذيالعنود بنت توفيق الرماح

نائب الرئيسمرام بنت سعيد اجلشي

عضوم. ايا بنت أحمد الشدوي

عضوالعنود بنت خالد العجب الهاجري

عضوضوى بنت عبداهلل املسفر

عضورمي بنت صالح الرويسان

عضود. مليس بنت حممد أبو ناصف

عضورند بنت صاح البسام

عضوإميان بنت أحمد الفقية الغامدي

عضوفاطمة بنت سعيد باطوق

عضوأمل بنت حممد القحطاين

عضوخلود بنت عبدالرحمن الدبل

عضونوف بنت شليويح القحطاين

عضوشريين بنت صالح العبدالرحمن

عضوجناء بنت حمد آل عبدالقادر
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املنصباالسم

عضوأريج بنت حممد أبو بشيت

عضوضحى بنت علوي آل إبراهيم

عضومها بنت فيصل حامد

عضوزهراء بنت عادل املؤمن

عضوأريج بنت حمد القحطاين

عضوندين بنت علي عبداهلل

عضوأماين بنت عبداحلكيم رضوان

عضورشا بنت عثمان التويجري

عضوآمنة بنت سعد الدوسري

عضونورة بنت بندر املقيطيب

عضودالل بنت احمد الرحمة

عضوم. عائشة بنت خالد الدوسري

اجتماعات اجمللس التنفيذي جمللس شابات األعمال خالل عام 2015 م : 

عقد جملس 
شابات األعمال

8 اجتماعات 
رئيسية 

5 اجتماعات 
لفرق العمل 
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إجنازات برامج اجمللس التنفيذي لشابات األعمال : 

ــر  ــال نش ــن خ ــاص ،م ــابهن اخل ــن حلس ــعوديات يعمل ــابات الس ــن الش ــد م ــل جدي ــاد جي ــج إىل إيج ــدف الرنام يه
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 املســتهدفة ) جامعــات 
- مــدارس- نــواد ..الــخ ( و إقامــة حماضــرات عــن أهميــة العمــل احلــر وتشــجيعهن علــى املبــادرة. وقــد مت مــن 

خــال الرنامــج عقــد عــدة فعاليــات منهــا:

ــك يف  ــس و ذل ــاء اجملل ــل  أعض ــن قب ــا  م ــس ونائبته ــة اجملل ــاب رئيس ــادة انتخ ــس إلع ــاع اخلام ــد االجتم مت عق
12ينايــر  2015م و قــد مت انتخــاب العنــود الرمــاح رئيســً للمجلــس التنفيــذي جمللــس شــابات اعمــال الشــرقية مــرام 

اجلشــي نائبــً للرئيــس.

برامج اجمللس:

برنامج “أنا أقدر”

ــر  ــال نش ــن خ ــاص ،م ــابهن اخل ــن حلس ــعوديات يعمل ــابات الس ــن الش ــد م ــل جدي ــاد جي ــج إىل إيج ــدف الرنام يه
ثقافــة العمــل احلــر . وتشــجيعهن علــى املبــادرة واإلبــداع وحتفيــز الشــابات علــى خلــق فــرص العمــل بــداًل مــن  

ــة ــل متخصص ــال ورش عم ــن خ ــا م طلبه

التاريخالعنوان

31 - 3- 2015عقد ورشة عمل " التفكري الريادي " لرنامج انا اقدر مبدارس السام األهلية بحضور  70 طالبة

16-11-2015عقد ورشة عمل " التفكري الريادي " لرنامج انا اقدر مبدارس الفيصليةبحضور 50 طالبة
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برنامج متكني :

دراسة األنظمة و اللوائح بغرض حتسن البيئة التشريعية املتعلقة بالعمل احلر للسيدات، ووضع حلول
و مقرتحات ورفعها للمسؤولن يف اجلهات ذات العاقة عن طريق أمانه الغرفة

التاريخالنشاط
ورشة عمل برنامج متكن "مناقشة الئحة أنظمة و إجراءات وزارة الشؤون االجتماعية اخلاصة مبراكز 

11-3-2015مرعاية األطفال "بحضور 20 سيدة

اجتماع جملس شابات أعمال الشرقية مع صاحب السمو امللكي االمري عبداهلل بن مساعد الرئيس 
31-3-2015مالعام لرعاية الشباب

مت ارسال دراسة الائحة التنظيمية ملراكز ضيافة األطفال ملعايل وزير الشؤون االجتماعية الدكتور ماجد 
25 - 5- 2015مبن عبداهلل القصبي

مت ارسال مررات مقرتح إضافة مهن حرة تختص بقطاع التصميم ملعايل وزير التجارة و الصناعة الدكتور 
31 -5 - 2015متوفيق بن فوزان الربيعة

زيارة فرع املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية باملنطقة الشرقية)القسم النسائي (لاطاع على 
أهم املستجدات يف أنظمة ولوائح نظام التأمينات االجتماعية ومناقشة بعض القصور ووضع احللول 

واملبادرات لرفعها للمسؤولن
-6-2015م 3

برنامج شركاء النجاح:

ــم  ــة لدع ــع الغرف ــا م ــي أهدافه ــات تلتق ــات و املنظم ــع الهيئ ــل م ــاءات و ورش عم ــد لق ــج اىل عق ــدف الرنام يه
شــابات األعمــال

التاريخالنشاط
برنامج شركاء النجاح بعنوان " أين أنت يف اخلريطة االفرتاضية " بالتعاون مع مركز امللك سلمان 

للشباب باستضافة مديرة املبادرات الشابة شهرزاد الغامدي ، مسؤول تنفيذي اخصائي اعام اجتماعي 
اماين الشعان

24-2-2015م

مت عقد برنامج شركاء النجاح بعنوان " برنامج أمرتك " التابع للبنك السعودي للتسليف و االدخار 
باستضافة مديرة القسم النسائي للبنك السعودي للتسليف و االدخار باملنطقة الشرقية فوزية 

القحطاين

11-11-2015م
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برنامج حوار الرواد:

هــذه  وتكــرمي   ، األعمــال  شــابات  إىل  واألعمــال  اإلدارة  جمــال  يف  الناجحــة  الشــخصيات  و  الــرّواد  جتربــة  نقــل 
املنطقــة. القتصــاد  الكثــري  قّدمــت  التــي  الشــخصيات 

برنامج  الزيارات:
يهدف الرنامج إىل تعزيز الروابط و تنمية العاقات التجارية بن شابات األعمال و قطاع األعمال حمليا و دوليا

التاريخالنشاط

عقد برنامج حوار الرواد " تطبيقات األجهزة الذكية ثروة املستقبل " ضيوف الرنامج الرئيس 
التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور اسامة العمري  ، املدير العام لشركة كرمي الدكتور 

عبداهلل الياس ، املؤسس و املدير التنفيذي لشركة هنقرستيشن  ابراهيم اجلاسم
14-4-2015م

عقد برنامج حوار الرواد باستضافة خبرية جتميل سنيمائي سارة الودعاين حتاورها صاحبة 
14-12-2015مملتقيات هنا أرت  جناء عبداهلل

التاريخالنشاط

متت زيارة مقر هيئة املدن الصناعية مبدينة الدمام الصناعية الثانية و زيارة مصنع الصناعات 
احلديثة و زيارة مصنع هاي سكاي بحضور املدير التنفيذي لهيئة املدن الصناعية املهندس 

حممد احلبشان الظهران
27-1-2015م

17-2-2015مزيارة شابات اعمال جدة لتبادل اخلرات مع عضوات اجمللس التنفيذي لشابات أعمال الشرقية

زيارة مدينة امللك عبداهلل للعلوم و التقنية لاطاع على الفرص االستثمارية و بحث سبل 
18-2-2015التعاون

14-4-2015زيارة فاب الب " اخملتر الرقمي

زيارة هيئة املدن الصناعية مبدينة الدمام الصناعية الثانية ملناقشة الفرص الصناعية 
باملنطقة

2015-5-25
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الوقتالرنامج

11:00 ظهرااستقبال

12:30ظهراعرض إجنازات اجمللس التنفيذي جمللس شابات أعمال الشرقية

1:30 ظهراتعارف

2:30ظهراغداء

4:00 عصرازيارة معرض و ملتقى شباب و شابات أعمال الشرقية

7:00مساءجلسة معايل حمافظ الهيئة العامة لاستثمار املهندس عبداللطيف العثمان

8:00مساءعشاء

اللقاء املوسع لشابات االعمال 

اختتم اجمللس التنفيذي جمللس شابات اعمال الشرقية براجمه لعام 2015م باللقاء املوسع لشابات أعمال اململكة

 1 ديسمر 2015م 

برنامج اللقاء :
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ملتقى و معرض  شباب وشابات أعمال الشرقية 2015م

)حقق حلمك و ابدأ اليوم (  يف الفرتة 30 نوفمرب- 2 ديسمرب 2015م

نّظمــت غرفــة الشــرقية ممثلــة مبجلــس شــباب وشــابات أعمــال الشــرقية  ملتقــى و 
معــرض شــباب و شــابات األعمــال 2015  )حقــق حلمــك و ابــدأ اليــوم ( الفــرتة 30 نوفمــر- 2 
ديســمر 2015م  )برعايــة كرميــة مــن صاحــب الســمو امللكــي األمــري ســعود بــن نايــف  أمــري 
املنطقــة الشــرقية ( بحضــور مــا يقــارب 6000  زائــر و زائــرة  .حيــث تضمــن الرنامــج العلمــي 

للملتقــى ثاثــة حمــاور رئيســية  نوقشــت علــى مــدى ثاثــة أيــام وهــي :

الربنامج العلمي:
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املنشآت الصغرية واملتوسطة :

ــًا بوحــدة املنشــآت الصغــرية واملتوســطةدورات تأهيليــة للراغبــات بدخــول  يقــدم مركــز ســيدات األعمــال ممث
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 
ــة يف  ــد دورات متخصص ــز يعق ــا أن املرك ــج ، كم ــذه الرام ــل ه ــدمي مث ــات لتق ــات مؤه ــراف مدرب ــوة، باش بخط

ــة  : ــة التالي ــدورات  التدريبي ــج وال ــد الرام ــطة، و مت عق ــرية واملتوس ــاريع الصغ املش

نوعهعنوان

21 يناير 2015معقد معرض خريجات برنامج " مهارة لتنمية و تطوير مشاريع األسر املنتجة " مبجمع الراشد

28 يناير 2015معقد برنامج " حدد فكرة مشروعك " بالتعاون مع معهد ريادة األعمال الوطني قدمتها رنا الغماس

9 ابريل 2015عقد لقاء تعريفي عن املشاريع لطالبات جامعة طيبة باملدينة املنورة قدمتها نورة القحطاين

12-16 ابريل 2015معقد برنامج كيفية إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع قدمتها فرح آل فرج

24 مايو 2015معقد برنامج "طرق التسويق عر وسائل التواصل االجتماعي" قدمتها ضحى آل ابراهيم

9 سبتمر 2015معقد برنامج كيفية اعداد دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع قدمتها فرح آل فرج

25 أكتوبر 2015معقد برنامج "كيف تبدئن عملك التجاري من املنزل" قدمتها فرح آل فرج

25 أكتوبر 2015ماحملمديعقد برنامج " مهارة لتنمية و تطوير مشاريع االسر املنتجة " بالتعاون مع بنك اجلزيرة قدمتها لبنى 

29 ديسمر 2015معقد برنامج "كيفية اعداد دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع" قدمتها فرح آل فرج

30 ديسمر 2015معقد برنامج "طرق التسويق عر وسائل التواصل االجتماعي " قدمتها ضحى آل ابراهيم
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لقاءات رائدات الشرقيه:

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

املنطقةالتاريخمقدم الرنامجعنوان

عقد لقاء رائدات الشرقية بعنوان " فن حتفيز 
املوظف "

مدينة اخلر17 مارس 2015لبنى احملمدي

عقد لقاء رائدات الشرقية بعنوان " اصنعي هويتك 
التجارية "

مدينة القطيف14 يونيو 2015مضحى آل ابراهيم

هند القحطاين- أنهار عقد لقاء رائدات الشرقية بعنوان " قصة جناح "
مدينة اجلبيل7 سبتمر 2015ماألحمدي- نوف الشراري

عقد لقاء رائدات الشرقية بعنوان " التخطيط 
االسراتيجي "

مدينة اخلر27 ديسمر2015مفرح آل فرج
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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 سّيدات األعمال 02halzahid@chamber.org.sa

82سكرترية  املركز 2 3halghamdi@chamber.org.sa

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

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

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

82مسؤوله شؤون اللجان وجمالس السيدات 1 0halwabel@chamber.org.sa

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

82مشرفة الشكاوى و االقرتاحات 9 1ashuaibi@chamber.org.sa

يسرنـــا تواصلــكم






