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مقدمة
لقيادة  السعي   يف  رائدًا  منوذجًا  الشرقية  بغرفة  االعمال  سيدات  مركز  ميثل 
الشرقية،وتنمية وتطوير قدراتها  السعودية يف املنطقة  جماالت عمل املرأة 
خالل  من  واالجتماعية،وذلك  االقتصادية  التنمية  يف  مساهمتها  وزيادة  الذاتية 
تقدمي خدمات راقية ومتميزة تلبي تطلعات سيدات األعمال، وطرح برامج تدريبية 
 ، اقتصاديًا  املشاركة  من  ومتكينها  وتأهيلها  إلعدادها  للمرأة  موجهة  متنوعة 
السعودية،  للمرأة  عمل  وجماالت  أنشطة  إيجاد  على  اخلاص  القطاع  بتشجيع 
غرفة  أهداف  من  هدفًا  يرتجم   بذلك  وهو  اجملتمع،  خلدمة  دورها  وتفعيل 
وقامت  تبنتها  التي   املبادرات  شأن  شأنه  واقع  إىل  ادارتها  وجملس  الشرقية 

بتنظيمها لتحسني خدماتها جلميع املشرتكني واملشرتكات على حد سواء .

ولهذا نقدم بني أيديكم ثمرة واجنازات املركز يف عام  2010 م
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 الربامج التدريبية واحملاضرات:

عنوان
 الفعالية
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مهمة،  شخصية  لزيارة  برنامج  ،وضع  تطبيقها 
التشريفات الرسمية عند توديع واستقبال ملك أو رئيس 
األسبقية  بروتوكول  الهاتفية،  املكاملات  بروتوكول   ،
واجملامالت، بروتوكول توقيع وختم املعاهدات والوثائق 
، بروتوكول اخلطب والسري مبواكب خمتلفة ، اإلجراءات 
الدعوات  بروتوكول   ، للزيارة  الالزمة  واألمنية  التنظيمية 
ومكوناته(،بروتوكول  تعريفه  ،اإلتيكيت)  واللباس 
املؤمترات واالجتماعات الدولية، العالقة بني الربوتوكول 

واإلتيكيت ،بروتوكول أهمية الشخصيات،
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 اإلدارية

العامة  والعالقات  االستقبال   ، الفعال  االتصال  مهارات 
السكرتاريا  وظائف  و  ألعمال  األساسية  املفاهيم   ،
 ، املراسالت  ،صياغة  والوارد  الصادر  الربيد  ،معاجلة 

يتنظيم الوقت واالجتماعات ، تنظيم وتنسيق املكتب
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 طريقك للنجاح

تأثري قوانني القيادة اإلحدى عشر يف جذب النجاح،أقوى 
 ، عامل  يف  خاصة  جاذبية  متنحك  طريقة  عشر  ثمانية 
األعمال واجملتمع ،كيف حتصلني على اهتمام اآلخرين 
يف  بارعة  تكونني  ،كيف  تقاوم  ال  التي  الثالث  بالطرق 

قوانني العالقات اإلنسانية التسع لتحققي النجاح
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البيت-   و  العمل  يف  احلياة  ضغوطات  على  التغلب 
،التحرر  االكتئاب  و  والقلق  بالذنب  الشعور  من  التخلص 
القناعات  على  التغلب   ، آثارها  و  السلبية  العالقات  من 
خوف  من  التخلص    ، السيئة  والعادات  املقيدة 
فوبيا  من  ،التخلص  اجلمهور  أمام  واخلطابة  االمتحانات 
السفر بالطائرة أو السيارة ،التحكم يف اآلالم اجلسدية.
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 ، الفعال  للتواصل  عناصر  الثمانية  معرفة  االتصال، 

املصداقية والتأثري،التعامل مع ضغوط العمل
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باخلرب

،مهارات  العمالء  مع  ،التعامل  االول  االنطباع  أهمية 
الفعال  للتواصل  عناصر  الثمانية  معرفة   ، االتصال 
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 ، عامل  يف  خاصة  جاذبية  متنحك  طريقة  عشر  ثمانية 
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التسويقية  العملية  جناح  لضمان  العشر  الوصفات 
مباشر  ،تطبيق  الثالثة  التسويق  حواجز  تتخطني  كيف    ،
بوضع  خطة تسويقية ناجحة ملنشأتك  ،عشرون فكرة 
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خطط

مقومات   ، األفكار  توليد  .طرق  الفعال  التفكري  أدوات 
وطرق تنمية وتدعيم األفكار غري تقليدية ،أساليب تنمية 
حتويل  أدوات  ألعمالك،  تخططني  ،كيف  الرتكيز  مهارات 
الربط  كيفية   ، األفكار واخلطط  إىل خطط .حتليل  األفكار 
املستقبلية  األحداث  واستنتاج  البيئية  املتغريات  بني 
األساسية  املهارات  الفعالة،  العمل  خطة  أسس   ،

وأساليب ترتيب األفكار وحتويلها إىل خطط تنفيذية.
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نادي   Toastmasters   باللغه اإلجنليزيه 
)للسيدات(:

قامت الغرفة وبالتعاون مع نادي عكاظ للتوستماسرت بتوقيع 
التوستماسرت  نادي  إلقامة     2009 عام  بداية  تفاهم  مذكرة 
النادي  ويهدف  االجنليزية(   باللغة  اخلطابة  فن   ( العاملي 
وتنمية  القيادة  وفنون  التواصل  مهارات  لصقل  وبراجمه 
القدرات اخلطابية و اإللقائية ، وذلك بتطوير مهارات االتصال 
للمتحدثة  والقواعدية  اللغوية  األخطاء  وتصحيح  والعرض 
املبتدئة وتشجيعها ، كما يساهم يف خلق قيادات مميزة 
أو  فيه  للعضوات  سواء  واملهني  اإلجتماعي  الصعيد  على 
الضيفات احلاضرات فيه ومازال النادي مستمرا حتى اآلن  .

ويف هذا العام  مت عقد 18  اجتماعًا للنادي بحضور  متحدثات  
ومهارات  اخلطابة  جمال  يف  اخلربة  لديهن   قياديات 
االتصال والعرض ، و استفاد من هذه  االجتماعات اخلاصة 

بالنادي حوايل  162  سيدة  .

اللقاءات الشهرية :
يعقد مركز سيدات األعمال لقاء شهريًا مساء الثالثاء االول من كل شهر ميالدي ، تزامنا مع لقاء رجال االعمال 
الشهري ، وذلك  بهدف  خلق روح التواصل و مد جسور التعارف وتبادل اخلربات بني سيدات األعمال ، واالسهام 
والرائدات من خالل استضافة ضيوف مميزين يقدمون جتارب وخربات وأفكار، تساعد  الرواد  يف نقل جتارب 

السيدات على النجاح والتميز  وفيما يلي لقاءات الثالثاء يف  عام 2010 م : 

ضيوف اللقاءالتاريخاللقاء

مدير عام جسر امللك فهد  بدر العطيشان 2010/1/5لقاء الثالثاء  األول

مديرة الفرع النسائي ملكتب العمل باملنطقة الشرقية دالل القرين 2010/2/2لقاء الثالثاء الثاين 

2010/3/2لقاء الثالثاء الثالث
عضو جملس إدارة اجلمعية الوطنية للمتقاعدين منرية الصقري ،

 و رئيسة اللجنة النسائية بفرع اجلمعية الوطنية للمتقاعدين بالدمام 
مريفت بغدادي

الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء و الدواء الدكتور حممد الكنهل2010/4/6لقاء الثالثاء الرابع 

مديرة السجون مبدينة اخلرب  خلود الراشد4 /2010/5لقاء الثالثاء  اخلامس

مسئولة البنك السعودي للتسليف و االدخار الدكتورة نوف العجمي2010/6/1لقاء الثالثاء السادس 

مديرة إدارةاملوهوبات باملنطقة الشرقية ابتسام املزيني2010/7/6لقاء الثالثاء السابع 

لقاء مفتوح  لتبادل التهاين بحلول شهر رمضان املبارك2010/8/3 لقاء الثالثاء الثامن 

رئيس اجلمعية العربية السعودية لإلعالم واالتصال الدكتورة ثريا العريض2010/10/5 لقاء الثالثاء التاسع 

عضو جملس ادارة غرفة صناعة وجتارة البحرين  افنان الزياين 2010/11/2 لقاء الثالثاء العاشر 
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الوفود الزائرة:مناسبات اخرى :

الهدفالتاريخاملناسبة

لقاء مراكز التجميل 
النسائية

2010 / 2/  15
بحث توصيات دراسه املشاغل و مراكز التجميل باملنطقه الشرقيه و 

آلية العمل بها .

لقاء مفتوح لسيدات 
األعمال مع عضوات 

جملس اإلداره  
األستاذة سمرية 

الصويغ و األستاذة 
هناء الزهري

2010/3/10
لقاء تواصل بني سيدات األعمال و عضوات جملس االداره لالطالع على 

التحديات التي تواجه السيدات و  تطلعاتهم املستقبلية .

2010/3/14حفل  تكرمي االعالميات
تكرمي اإلعالميات الالتي أسهمن يف إجناح مبادرات الغرفة، ودعم دورها 

يف خدمة االقتصاد الوطني واجملتمع باملنطقة الشرقية .

اللقاء االرشادي 
لسيدات االعمال 

بالندوة العاملية لتنمية 
الشباب االسالمي  

باجلبيل

2010/ 10/ 18
تعريف  سيدات األعمال باخلدمات التي يقدمها مركز  سيدات األعمال 

والدور  الذي يقدمه للمنشآت النسائية الصغرية املتوسطة.

حفل ليايل السندباد 
مبقر برنامج 

االمريحممدبن فهد
2010 /11/ 3

حفل يهدف  مساعدة فاقدات البصر على االندماج يف اجملتمع ضمن  
برامج نادي رؤية للكفيفات.

التاريخ الوفود 

6 مارس 2010زيارة حرم السفري األمريكي د. جانيت برسلني سميث

29 اغسطس 2010لقاء حرم السفري األمريكي د. جانيت برسلني سميث بسيدات األعمال

6 نوفمرب 2010زيارة حرم السفري األمريكي د. جانيت برسلني سميث

8 ديسمرب 2010زيار ة وكيل وزار ة التجارة األمريكية

8 اغسطس 2010وفد من خريجات برنامج ) التميز الوظيفي  ( يف برنامج  األمري حممد بن فهد باجلبيل

12  ديسمرب 2010وفد طالبات  مدارس اجلامعة بالظهران
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املنشآت الصغرية واملتوسطة
برامج تدربية متخصصة : 

املسئولية  وحدة  مع  بالتعاون  و  واملتوسطة،  الصفرية  املنشآت  بوحدة  ممثاًل  األعمال  سيدات  مركز  يقدم 
و  الصغرية  املشاريع  صاحبات  ملساعدة  ومتخصصة،  قصرية  تدريبية  برامج  االهلي   بالبنك  االجتماعية 
املتوسطة،  للبدء مبشاريعهن  ومتابعتهن خطوة بخطوة باشراف مدربات مؤهالت لتقدمي مثل هذه الربامج  

ويف عام  2010 مت تقدمي مايلي : 

لقاءات دعم صاحبات  املشاريع الصغرية واملتوسطة : 
مازال مركز سيدات األعمال متابعا لسلسلة اللقاءات جملموعة دعم رائدات األعمال التي مت تشكيلها  عام 
2007  حيث يتم خالل هذه االجتماعات تقدمي موضوعات متنوعة وموجهة لرائدة األعمال واملستثمرة الصغرية 
وتبادل   ، اجملتمع  تنمية  يف  دورها  وتفعيل  واإلنتاجية،  واملهنية  الثقافية  الناحية  من  ومتكينها  إلعدادها 
وقد   ، الناجحة  التجارب  وسرد   ، ومناقشتها  مشاريعهن  يف  تواجههن  التي  العوائق  وكتابة  بينهن  اخلربات 
قادت اجملموعة مدربة معتمدة من منظمة اليونيدو املدربة  ليلى شربيني وفيما يلي  اللقاءات التي عقدت 

خالل عام 2010 م :

خدمة  وحدة  جميل  اللطيف  عبد  برنامج  مع  االعمال  سيدات  مبركز  املنشآت  تنمية  وحدة  تتعاون   : متويل 
اجملتمع لتقدمي التوصيات لطالبات التمويل  ومن خالل هذا التعاون مت تقدمي 32 توصية خالل هذا العام.

عدد مكان االنعقادتاريخ االنعقادالربنامج
املستفيدات

1- حفل تخريج دفعة  برنامج كيف 
تبدئني عملك التجاري من املنزل 

2 /3/  2010م 
ملدة 4  أشهر 

17مدينة اجلبيل الصناعية

2- كيف تبدئني مشروعك التجاري 
الصغري 2010م 

2010/5/8م
ملدة  6  أشهر 

مركز سيدات االعمال  
باخلرب

16

3- حماضرة )ابدئي مشروعك
 خطوة بخطوة (

2010/6/13م
مبنى الغرفه الرئيسي 

بالدمام
19

4- حماضرة )فرصة العمل التبحثي 
عنها اصنعيها(

2010/6/16م
برنامج األمري حممد بن 
فهد باجلبيل الصناعية

25

5- كيف تبدئني عملك التجاري
 من املنزل 

2010/10/16م
ملدة 4 اشهر

11القطيف

6- برنامج كيف تبدئني عملك التجاري 
من املنزل 

2010/10/23م
ملدة 4 اشهر

مركز سيدات االعمال 
باخلرب

9

احلضورتاريخ اإلنعقاداللقاء

2620 / 1/ 2010اسرتاتيجيات التسويق 

2/2323/ 2010تنظيم املشروع 

2010/3/2310األفكار اإلعالنية ملشروعك 

2010/4/2720 القيادة و األشراف يف املشروع الصغري 

1810 /2010/5تقسيم املهام يف املشروع الصغري 
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جملس شابات االعمال 
نبذه عن اجمللس :

أطلقت غرفة الشرقية أول جملس من نوعه يف اململكة لشابات األعمال 
، وذلك خالل  األعمال  10 شابات قياديات يف قطاع  التنفيذي  ضم  اجمللس 
احلفل السنوي الثاين لسيدات األعمال يف غرفة الشرقيةبعام 2008  بتشريف 
صاحبة السمو امللكي األمرية جواهر بنت نايف بن عبد العزيز حرم سمو أمري 

املنطقة الشرقية بحضور 800 سيدة أعمال.
أكرث  ليكن  الشابات،  املستثمرات  تأهيل  إىل  وبراجمه  اجمللس  يسعى 
، و نشر ثقافة الروح  قدرة على املشاركة الفاعلة يف بناء اقتصاد الوطن 
الريادية بني الشابات، وتشجيعهن على املبادرة واإلبداع، وإرشادهن إلدارة 
أعمالهن، لتبادل اخلربات مع الكيانات العربية والدولية ذات الهدف املشرتك.

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

الرسالة : تطويــــر ودعــم شابـــات األعمــــال ، واملساهمــــة يف خـلــق بيئـة 
      اقتصادية مساندة .

جملـــــس
شــابــــات
أعمـــــــال
 الشـرقية
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األهداف : 

• نشر ثقافة الروح الريادية بني الشابات وتشجيعهن على املبادرة واإلبداع. 	

• إرشاد الشابات إلدارة أعمالهن على أسس علمية وتقنية وإدارية حديثة. 	

• حتفيز الشابات على خلق فرص العمل بداًل من طلبها. 	

• اإلرتقاء بثقافة العمل اإلداري االحرتايف لدى شابات األعمال. 	

• تبادل اخلربات مع الكيانات العربية والدولية ذات الهدف املشرتك. 	

• إبراز التجارب الناجحة لرائدات األعمال . 	

• تسليط الضوء على القطاعات االستثمارية الواعدة باململكة. 	

• رفع القدرة التنافسية ملنشآت شباب وشابات األعمال. 	

• التعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتطوير بيئة صحية للمشاريع.	

برامج اجمللس

• يعملن حلسابهن 	  ، السعوديات  الشابات  إيجاد جيل جديد من  إىل  الربنامج  : يهدف   ) أقدر  أنا   ( برنامج 
اخلاص ،من خالل نشر ثقافة العمل احلر . وتشجيعهن على املبادرة واإلبداع وحتفيز الشابات على خلق 

فرص العمل بداًل من طلبها .

• احلر 	 بالعمل  املتعلقة  التشريعية  البيئة  حتسني  بغرض  اللوائح  و  األنظمة  دراسة   : )متكني(  برنامج 
للسيدات،ووضع حلول و مقرتحات ورفعها للمسئولني يف اجلهات ذات العالقة عن طريق أمانه الغرفة  

• برنامج )الديوانية(  : إقامة لقاءات غري رسمية لشابات األعمال  لالستفادة من بعضهن البعض وكذلك 	
اإلستفادة من خربات وجتارب ضيوف الشرف يف كل فعالية .

• شابات 	 إىل  واألعمال  اإلدارة  جمال  يف  الناجحة  الشخصيات  أو  الرواد  جيل  جتربة  نقل    :  ) )رواد  برنامج 
التي قدمت  بالغرفة واجمللس و تكرمي هذه الشخصيات  لتكون مرجعًا  التجارب  توثيق هذه  و  األعمال 

الكثري القتصاد املنطقة..

خالل هذا العام مت عقد )5(  اجتماعات  لعضوات جملس شابات االعمال  و 6 اجتماعات لفرق العمل وفيما يلي  
ابرز اعمال اجمللس : 

http://www.chamber.org.sa/Arabic/LadiesCenter/Y-B-w/Pages/Default.aspx

التاريخاللقاء

3-4 /2010/4ملتقى شابات االعمال  ) تنمية و ريادة ( .

2010/6/10ورشه عمل  السرتاتيجية جملس شابات األعمال للدورة الثانية .

2010/10/24ديوانية جملس شابات األعمال .

2010/12/5ورشة عمل لربنامج انا اقدر لطالبات  جامعه االمري حممد بن فهد .

20 /2010/12برنامج )رواد (  ضيفة الشرف عضو جملس ادراة غرفة الشرقية سمرية الصويغ .
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ملتقى شابات األعمـــــال )تنمية و ريادة(
األعمال  شابات  ملتقى  م   2010 عام  خالل  االعمال  شابات  جملس  أعمال  أبرز  من 
)تنمية وريادة ( الذي عقد يف الفرتة 3-4  ابريل من هذا العام  حتت رعاية   صاحبة 
السمو امللكي األمرية جواهر بنت نايف حرم سموأمري املنطقة الشرقية  وبحضور 
جتاوز  )820 (  من رجال و سيدات األعمال ، شباب و شابات األعمال ، ومن ناشطني 
داخل  من  واإلعالمية  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  األصعدة  على  وناشطات 
اململكة  وعدد من الدول العربية يف جلسات وحوارات دامت يومني وفيما يلي نبذة 

عن امللتقى :- 

صحية  استثماريه  بيئة  خللق  رئيسيًا   حمفزًا  امللتقى  يكون  أن  امللتقى:  رؤية 
لشابات األعمال يف املنطقة  

رسالته:  تطوير ودعم شابات األعمال و املساهمة يف خلق بيئة اقتصادية صحية 
و مساندة .

أهداف امللتقى: 
إرشاد الشابات إلدارة أعمالهن على أسس علمية و تقنية و إدارية حديثة .. 1

رفع القدرة التنافسية ملنشات شابات األعمال من خالل طرح التحديات و سبل . 2
جتاوزها  .

عرض لتجارب ناجحة لرائدات األعمال  .. 3
التعاون و التنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتطوير بيئة صحية للمشاريع .. 4

ملتقــــــى
شــابــــات
األعمــــال
تنمية و ريادة
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فعاليات امللتقى :
عقد ورش بحثيه :

أقيمت ورش بحثيه سبقت امللتقى لبحث التحديات التي تواجه صاحبات األعمال لدعم حماور امللتقى 
 أدارتها عضوات اللجنة العلمية يف كل من  :

• مركز خدمة اجملتمع بالهيئة امللكية مبدينه اجلبيل 2010/1/25	

• مقر الغرفة الرئيس مبدينة الدمام 2010/1/31	

• مركز عبد اللطيف جميل مبدينة الدمام  2010-2-28	

معرض مصاحب للملتقى  : 
ضم 45 مشروعًا لشابات األعمال مبختلف القطاعات  

جلسات امللتقى    :
بناء على  نتائج الورش البحثية التي مت عقدها  مت إدارة اجللسات من خالل احملاور  التالية :

اجللسة األوىل : واقع مشاريع شابات األعمال
ترأست اجللسة :  نائبة رئيسة جملس شابات األعمال دينا الفارس

املتحدثات : 
• صاحبة مؤسسة ملسة تقنية أمل القحطاين	
• صاحبة حمل طريق الوفل هناء الشايجي	
• صاحبة مؤسسة اخلبز اليومي علوية عبد الفتاح	
• صاحبة مطعم نوريات نورة املقيطيب	

اجللسة الثانية : حتديات االستثمار  : 
ترأس  اجللسة  : عضو جملس شباب األعمال عمر اجلريفاين

املتحدثني :

• مدير عام مكتب العمل باملنطقة الشرقية أحمد العبيد	

• بالبنك السعودي للتسليف و االدخار  عبداهلل 	 املستشار االقتصادي و مدير عام إدارة تقييم املشاريع 
الشمري  

• وكيل  أمني املنطقة الشرقية للتعمري و املشاريع املهندس جمال امللحم  	

اجللسة الثالثة : خطوات نحو الريادة 
رؤساء اجللسات :  نائب رئيس جملس شابات األعمال وجدان السعيد  -  عضو جملس شباب األعمال عمر 

اجلريفاين

املتحدثون :

• الغرف 	 دور   ( عمل  روقة  قدم  و  النعيم  عدنان  الشرقية  باملنطقة  الغرفةالتجاريةالصناعية  عام  أمني 
التجارية يف دعم املنشات الصغرية و املتوسطة ( 

• و 	 الصغرية  املنشات  لدعم  احلاضنات  )دور  عمل  ورقة  قدم  و  الزامل  خالد  األعمال  حاضنات  مدير 
املتوسطة (
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اجللسة األخرية : تنمية وريادة مت عرض التوصيات فيها  كما يلي : 
اوال : 

ضرورة تفعيل الفقرة )2 ( من قرار جملس الوزراء رقم ) 120 ( وتاريخ 12 / 4 / 1425 هـ التي تنص "على جميع 
ـ بحسب ما تقتضيه  اجلهات احلكومية التي تقدم خدمات ذات عالقة باملرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية 

حاجة العمل فيها وطبيعته ـ خالل مدة ال تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار ". 

ثانيا : 
العمل احلايل واملستقبلي، وتطوير خمرجات  يتفق ومتطلبات سوق  للمرأة مبا  التدريب  وتنويع جماالت  زيادة 

التعليم لتتوافق مع سوق العمل.

ثالثًا: 
إيجاد مراكز خدمه شاملة حتتوي على مكاتب ملمثلني ذوي صالحية للجهات احلكومية واخلاصة التي يحتاجها 

أصحاب األعمال إلصدار السجالت و الرتاخيص و بإشراف  الغرف التجارية الصناعية.

رابعًا: 
ضمان حق جمتمع األعمال يف احلصول على املعلومة، وتأكيد أن األصل هو نشر املعلومات والبيانات،  من 
خالل وضع نظام آليات واضحة لنشر اإلجراءات اخلاصة باملشاريع، وحتديد إدارة خمتصة يف كل دائرة حكومية 
تتوىل توفري املعلومات جملتمع األعمال، على أال تقتصر آليات النشر على اجلريدة الرسمية بل تشمل وسائل 

اإلعالم احلديثة بأنواعها، مبا يف ذلك الشبكة العنكبوتية.

خامسًا: 
إيجاد نظام الكرتوين لربط اجلهات احلكومية يضم األنظمة واللوائح التنفيذية وقواعد اإلجراءات احملدثة جلميع 

احلكومات االلكرتونية، و يتم من خالل النظام متابعة املعامالت اخلاصة مبجتمع األعمال.

سادسًا: 
توفري قنوات للمتابعة مع الدوائر احلكومية التي يتصل عملها بالشأن االقتصادي بشكل مباشر أو غري مباشر 

سابعًا:
لدعم  خدمات  فيها  تتوفر  السنتني،  عن  تزيد  ال  ملدة  الصغرية  املشاريع  الحتضان  أعمال  حاضنات  إيجاد 

املشاريع باختالف تخصصاتها من خدمات لوجستية وتدريب و تطوير.

ثامنا:
تسهيل االجراءات اخلاصه بتمويل املشاريع الصغرية  من قبل الصناديق التمويلية احلكومية و اخلاصة، و دعم 

هذه املشاريع من خالل اإلشراف املباشر و باالستشارات املتخصصة و تسهيل عملية السداد 
    http://web.chamber.org.sa/multaqa/ 
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جلان االعمال 
األعمال  سيدات  من  نخبة  عضويتها  يف  النسائية  املشاغل  وجلنة  األعمال  سيدات  جلنة  استقطبت  
واملهتمات، وتضع هاتان اللجنتان  يف قمة أولوياتهما تطوير وتفعيل قطاع االعمال ليواكب مسرية التنمية 
القطاعات، واملشاركة يف دعم  تواجه هذه  التي  العقبات والصعوبات  الشاملة على جميع األصعدة وتذليل 

برامج خدمة اجملتمع.

 وقد عقدت اللجنتان  خالل هذا العام  مايلي  : 

جلنة املشاغل النسائيةجلنة سيدات االعمالعدد االجتماعات

25الدورية

11االستثنائية

ومن أبرز  األنشطة التي عقدتها  اللجان النسائية خالل هذا العام  مايلي :

التاريخاللقاء

31 /3/ 2010اللقاء التعريفي بلجان األعمال بغرفة الشرقية وآلية اإلنضمام اليها

2010/6/20ورشة عمل  اإلسرتاتيجية للجنة املشاغل و مراكز التجميل للدورة السادسه عشر

2010/6/27ورشة عمل االسرتاتيجية للجنة سيدات االعمال للدورة السادسة عشر

لقاء جلنة املشاغل مع املدير العام للقوى العاملة عمر العمري مبكتب  العمل الدمام 
ملناقشة أهم  الصعوبات التي تواجه قطاع املشاغل النسائية ومراكز التجميل مع 

مكتب العمل . 
2010/12/14

http://www.chamber.org.sa/Arabic/Committees/Pages/default.aspx
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التـوظيــف
بيانات  توفري قاعدة  إىل  للتوظيف والذي يهدف  الشرقية  بالتنسيق مع مركز غرفة  األعمال  قام مركز سيدات 
 ، العايل  الدبلوم   ، ،البكالوريوس  املتوسط  )الدبلوم  شهادات  أصحاب  والفتيات   الشباب  من  العمل  لطالبي 
على  احلصول  املؤهلة،يف  الوطنية  الكوادر  من  عمل  عن  الباحثني  مساعدة  بغرض  الدكتوراه(   ، املاجستري 
األشخاص  تأمني  يف  املنشآت،  أصحاب  مساعدة  إىل  يهدف  كما   ، اخلاص  القطاع  يف  املناسبة  الوظائف 
املؤهلني، املناسبني للعمل يف منشآتهم.. حيث قام املركز خالل  عام 2010  بالتنسيق مع عدد من املنشآت 
من  لعدد  األولية  املقابالت  على  واإلشراف  التوظيف  طالبات  من  بيانات  بقاعدة  التوظيف  مسئويل  بتزويد 

املرشحات 

http://www.acec.com.sa/ar/default.aspx

االشرتاكات والتصديقات 
يسعى مركز سيدات االعمال ان يكون" إضافة نوعية " يف جمال تقدمي خدمات متميزة ملشرتكات الغرفة 
الذي يعزز  النحو  التطور والتحديث والتجدد وعلى  ، بحيث تكون هذه اخلدمات دافعة ملنشآتهن إىل مزيد من 
إسهامهن يف التنمية الشاملة للمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وفيما يلي احصائية تعكس مستوى  

االشرتاكات والتصديقات خالل الفرتة  2007  - عام 2010  م : 

االشرتاكات

2007200820092010السنة

929992168االشرتاكات اجلديدة

295495132جتديد االشرتاكات

121153187300اجملموع
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التصديقات

2007200820092010السنة

179391443869التصديقات

اخلدمات املعلوماتية:
الذي  أننا نعيش يف عصر املعلوماتية  األفراد واجملتمعات، حيث   تكتسب املعلومة أهمية خاصة يف حياة 
حّول العامل اىل قرية صغرية تختصر املسافات وتقتحم احلواجز. وإن أي مؤسسة ترغب يف مواكبة العصر ال 
بد من أن تتخذ لها اسرتاتيجية معلوماتية فعالة ملواجهة متطلبات هذا العصر ولهذا تقدم وحدة املعلومات 
مبركز سيدات االعمال اخلدمات املعلوماتية التي تهم سيدة االعمال وتهم منشأتها  اخلاصة من معلومات 
متوافرة بقواعد البيانات املتوفرة لدى الوحدة ، او احصائيات رقمية عن املنطقة الشرقية، أو دراسات ، أو أدلة 
اإلجراءات اخلاصة باملنشآت احلكومية ، والتي  حتتاجها أي سيدة  تنوي البدء بعمل مؤسسي أو لتطوير عملها 

املؤسسي .
وقد  قدم املركز خالل هذا العام  )288 ( خدمة معلوماتية واستشارة  يف جمال اإلقتصاد  وتوفري االجراءات 
اخلاصة باملنشآت ومعلومات عن املعارض التي تهم السيدات  داخل اململكة وخارجها  و استشارات  يف 

جماالت املشاريع الصغرية واملتوسطة ، و دراسات اجلدوى (  
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احلفل السنوي 2010
 2010 1 ديسمرب  حفل االستقبال السنوي للسيدات لعام  بتاريخ  الغرفة متمثلة مبركز سيدات األعمال  أقامت 
م  حتت رعاية صاحبة السمو امللكي األمرية  جواهر بنت نايف بن عبد العزيز حيث جتمعت أكرث من 400  سيدة  
من املسؤوالت وسيدات اعمال من املنطقة الشرقية وعضوات بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية، حيث أن 
الهدف الرئيسي  من هذا التجمع السنوي  تعزيز التواصل بني السيدات، وتعزيز أداء  سيدات األعمال باملنطقة 
العاملة السعودية  ، وقد استضاف املركز  يف احلفل  االقتصادي  يف املنطقة  الشرقية، وتشجيع دورهن 
بالرياض  التخصصي  فيصل  امللك  مستشفى  يف  لألورام  الوطني  فهد  امللك  مبركز  األبحاث  مركز  ورئيسة 
الدكتورة خولة بنت سامي الكريع احلاصلة على وسام امللك عبد العزبز من الدرجة األوىل نظري حتقيقها العديد 
من اإلجنازات البحثية واملتميزة  ، و حتدثت العاملة عن  دور املرأة يف التنمية الوطنية ومساهمتها الفعالة 
فيها وحتدثت عن اجملاالت املتعددة التي سجلت جناحات  املرأة السعودية وأشارت إىل أهم املقومات لنجاح 

املرأة السعودية  .
بجائزة  الفائزتني   العزيز   عبد  بن  نايف  بنت  جواهر  األمرية  امللكي  السمو  صاحبة  احلفل  راعية  كرمت  كما 
واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  لتشجيع  الشرقية  غرفة  متنحها  جائزة  أهم    " واعدة  منشأة  افضل    "
باملنطقةالشرقية، والتي ترعاها منذ خمسة أعوام، والفائزتان هما : نورة بنت بندر املقيطيب صاحبة مطعم 
آالء  مكتب  صاحبة  حريري  آالء  واملهندسة  والرتفيه،  السياحة  قطاع  عن  الثالث  املركز  على  احلاصلة  نوريات 

حريري  للعمارة والتصميم الداخلي احلاصلة على املركز الثاين عن قطاع التصميم الداخلي والديكور  .
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يسعدنا تواصلكم 

الربيد االلكرتوينالتحويلةهاتفوحدات املركز

89916098209nbassam@chamber.org.saمسؤولة  وحدة التدريب

89916098205nabdulqader@chamber.org.saمسؤولة وحدة العالقات العامة

89916098233fsharief@Chamber.org.saممثلة عالقات عامة

مسؤولة وحدة تنمية املنشآت 
الصغرية واملتوسطة

89916098208nalqahtani@chamber.org.sa

89916098206nalahmad@chamber.org.saمسؤولة خدمات املشرتكات

89916098211hmudarra@chamber.org.saمسؤولة وحدة املعلومات

89916098210halwabel@chamber.org.saمسؤولة شئون اللجان   والتوظيف

89916098216msaleh@chamber.org.saمشرفة االختبارات

89916098223lmosalm@chamber.org.saمشرفة االختبارات

بيانات املركز

الهاتف : 8991609 03  -  الفاكس : 8996761 03     -  ص ب 719  الدمام  31421
bwc@chamber.org.sa :   الربيد االلكرتوين اخلاص باملركز
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