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الرؤية:
•الريادة و التميز يف دعم شراكه املرأة يف التنمية االقتصادية
يف املنطقة الشرقية .

الرسالة :
•تقدمي خدمات و برامج داعمة ومتميزة للمرأة يف قطاع
األعمال ومتكني دورها االيجابي لتكون شريكا فاعال يف التنمية
االقتصادية للمنطقة الشرقية .

شعارنا :
نعمل معًا لغدٍ أفضل

عمالء مركز سيدات األعمال :
•سيدات االعمال (مشرتكات غرفة الشرقية و الغري مشرتكات)
•املستثمرات اجلديدات
•املبادرات من الشابات الراغبات يف إنشاء مشاريع جديدة
•الباحثات عن العمل
•اجملتمع النسائي يف املنطقة الشرقية
•القطاع اخلاص واجلهات ذات العالقة املباشرة بعمل املراة

الهيكل التنظيمي ملركز سيدات األعمال :
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Businesswomen Supporting Services :
1. Developing the relation of Businesswomen in Eastern region with their counterparts in the Kingdom
and GCC countries and the Arab world.
2. Organizing of seminars, meetings, lectures and
training programs for businesswomen and job
seekers.
3. Support employment opportunities for Saudi
women in the private sector.
4. Providing consulting services on establishment of
small and medium enterprises .

Membership Services:
1. Procedures for accreditation, renewal, registration
and certification of Chamber members.
2. Providing required information on the procedures
for practicing economic activities.
3. Providing information and statistics for various
economic sectors.
4. Issuing of related data to the businesswomen activities.
5. Directing members on the available data of the
center

Committees Affairs Services:
1. Working on the formation of specific and specialized committees that enhances the sector they
represent.
2. Holding of meetings with the sector officials as
well as giving recommendations to the concerned
authorities in order to overcome the obstacles and
difficulties facing the sector.
3. Coordination and follow-up on regulations and
decisions related to the sector and proposing the
required adjustments in light of practical application, as well as studying regulations and decisions
and reviewing them accordingly
4. Acting as a link between businesswomen in the
private sector and relevant government agencies.
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: خدمات قسم دعم رائدات االعمال
تنمية عالقات سيدات األعمال يف املنطقة الشرقية بسيدات1.1
األعمال يف مناطق اململكة ودول جملس التعاون اخلليجي
. والعامل العربي
تنظيم الندوات واللقاءات واحملاضرات والربامج التدريبية2.2
. لسيدات ورائدات األعمال وطالبي العمل
. دعم فرص توظيف املراة السعودية يف القطاع اخلاص3.3
تقدمي االستشارات اخلاصة بإنشاء املشروعات الصغرية4.4
واملتوسطة

: خدمات قسم شئون املشرتكات
 والتصديق على صحة، التصديق على الوثائق والدفاتر التجارية1.1
املستندات التجارية الصادرة عن مشرتكات الغرفة
توفري املعلومات املتعلقة بإجراءات مزاولة سيدات االعمال2.2
لألنشطة االقتصادية
توفري املعلومات واإلحصاءات خملتلف القطاعات االقتصادية3.3
إصدار االدلة املتعلقة بأنشطة سيدات االعمال4.4
توجيه وارشاد املشرتكات بشان كيفية قواعد البيانات املتوفرة5.5
باملركز

: خدمات قسم شئون اللجان
العمل على تشكيل اللجان النوعية واملتخصصة والتي تعزز1.1
.خدمة القطاع الذي متثله
السعي والعمل لعقد اجتماعات ولقاءات للقطاع مع2.2
املسئولني ورفع التوصيات إىل اجلهات املعنية اخملتصة من
. أجل تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع
التنسيق ومتابعة النظم والقرارات املتعلقة بالقطاع واقرتاح3.3
 وكـــذلك دراسة، التعديالت عليها يف ضوء التطبيــق العملي
. مشروعات النظم والقرارات وإبداء املرئيات عليها
العمل كحلقة وصل بني سيدات األعمال يف القطاع اخلاص4.4
.واجلهات احلكومية ذات العالقة
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Our Vision :
Achieving leadership and excellence in supporting
women partnership in economic development of
Eastern region.

Our Message :
Providing services and supportive programs for businesswomen and enable their positive role to be an active partner in the economic development of Eastern
Region.

Our Goal :
Working together for better future.

Our Targeted Clients :
• Businesswomen (Chamber members and nonmembers).
• New investors .
• Female’s community in Eastern Region .
• Private sector and organizations of direct relevance
to women›s employment .

BWC Organizational Structure :
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