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واصل مركز متكني املرأة بغرفة الشرقية خالل عام2020م، وذلك رغم الظروف التقييدية التي فرضتها جائحة كورونا، مسيرته 
املرأة  أكدت على متكني  التي  اململكة 2030م،  رؤية  واستحقاقات  يتماشى  اقتصادًيا مبا  املرأة  ودعم متكني  رعاية  وُخطاه يف 

باعتبارها مصدر تطور وإصالح املجتمعات، وإثراء لالقتصاد الوطني، والشريك الفاعل يف مضمار التغييـر وصناعة القرار.

فقد استمر املركز خالل العام املاضي، ويف ظل األخذ باإلجراءات االحترازية والوقائية، العمل على حتقيق رؤيته ورسالته 
زة للمرأة يف قطاع األعمال ومتكينها من ممارسة  التي تنبثق من التوجه العام للغرفة؛ بتقدمي خدمات وبرامج داعمة ومتميِّ
دورها اإليجابي لتكون شريًكا فاعاًل يف التنمية االقتصادية للمنطقة الشرقية؛ فكان العام املاضي عاًما عامًرا باإلجنازات 
وحافاًل بالنجاحات والتخطيط آلفاق مستقبل واعد بالتمكني، فاستطاع املركز أن ُيحقق أهداف خطته املوضوعة بكفاءة 
واقتدار، وذلك باستمراره - رغم التحديات - يف تنفيذ كامل أنشطته من ورش عمل ولقاءات وُمحاضرات بتقدميها افتراضًيا 

واستضاف خاللها العديد من املسؤولني واخلبراء واملتخصصني يف مختلف املجاالت ذات الشأن بتمكني املرأة.

دات األعمال وحتقيق تطلعاتهن  وأن هذا التقرير، مبا يرصده من برامج وفعاليات نّفذها وأطلقها املركز ألجل خدمة سيِّ
ق مسيرة عام من اإلجنازات يف ظل الظروف االستثنائية جلائحة  فيما يتعلق وبيئة األعمال باملنطقة الشرقية، إمنا يوثِّ
كورونا وما تبعها من آثار على قطاع األعمال؛ إذ ُيحاول هذا التقرير تقدمي صورة ُمعبرة عن إجنازات املركز ودوره يف زيادة 
دات األعمال على اختالف مجاالتهن سواء من ناحية تعريفهن بآليات التعاطي مع أزمة اجلائحة وكيفية  معرفة وتوعية سيِّ
التغلب على ما فرضته من حتديات أو من ناحية تقدمي أنشطة حققت زخًما كبيًرا وحضوًرا الفًتا يف الوسط االقتصادي 
احمللي واإلقليمي، كمنتدى املرأة االقتصادي الذي حظى بأعلى نسبة مشاهدة وإشادات من مسؤولني ومتخصصني ُكثر، 

وشّكل انطالقة جديدة ملا سيصبح عليه مركز متكني املرأة يف املستقبل.

ويعد هذا التقرير مبا يتضمنه من مواد وتقارير معبًرا عن تلك البيئة املثالية التي تتميز بها غرفة الشرقية بشكل عام 
ومركز متكني املرأة على وجه اخلصوص، فإنه عام جاء مبثابة الثمرة إلجنازات متت يف ظل حتٍد كبير مت تخطيه بالتعاون 

والتناغم يف األداء، وشهد مرحلة التخطيط ملسيرة جديدة للمركز يف املنطقة ترفع شعار متكني املرأة.  

عام التمكين
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الريادة والتمّيز يف دعم شراكة املرأة يف التنمية االقتصادية يف املنطقة الشرقية.

زة للمرأة يف قطاع األعمال، ومتكني دورها اإليجابي لتكون شريكا فاعال يف التنمية  تقدمي خدمات وبرامج داعمة ومتميِّ
االقتصادية للمنطقة الشرقية.

تنمية اقتصادية مستدامة                                      

م مركز متكني املرأة بغرفة الشرقية منوذجًا رائدًا يف السعي لقيادة مجاالت عمل املرأة السعودية يف املنطقة الشرقية،  يقِدّ
وتنمية وتطوير قدراتها الذاتية، وزيادة مساهمتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك من خالل تقدمي خدمات 
دات األعمال، وطرح برامج تدريبية متنوعة موجهة للمرأة إلعدادها وتأهيلها ومتكينها من  راقية ومتميزة تلّبي تطلعات سيِّ
املشاركة اقتصاديًا، وهو بذلك يترجم هدفًا من أهداف غرفة الشرقية ومجلس إدارتها، إلى واقع شأنه شأن املبادرات التي  

تبّنتها، وقامت بتنظيمها لتحسني خدماتها جلميع املشتركني واملشتركات على حد سواء.

“ وعليه نهديكم ثمرة إجنازاتنا يف مركز متكني املرأة لعام 2020م “

“ رؤيتنا“

“ رســـالتنا“

“ شعــارنا“

“ إهــداء“
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الثالثاء األول من كل شهر ميالدي، تزامنا مع لقاء رجال  املرأة لقاء شهريًا لسّيدات األعمال مساء  يعقد مركز متكني 
سيدات  بني  اخلبرات  وتبادل  التعارف،  جسور  ومد  التواصل،  روح  خلق  بهدف  وذلك  الرئيسي،  باملركز  الشهري  األعمال 
زة تقدم جتارب وخبرات وأفكارًا  والرائدات من خالل استقطاب شخصيات ممِيّ الّرواد  األعمال، واإلسهام يف نقل جتارب 

تساعد السّيدات على النجاح والتميز…. وفيما يلي لقاءات الثالثاء خالل عام 2020م

اللقــاءات الشهـرية 
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عقد يف 20 يناير 2020م لقاء الثالثاء الشهري ومت استضافة سعادة مدير 
فرع جمعية واعي باملنطقة الشرقية صالح بن عبد اهلل السليم وسعادة 
البركة  جمعية  إدارة  مجلس  عضو  الشهراني  جبران  بن  ناصر  املهندس 
اخليرية وقد حتدثا عن خدمات اجلمعيات اخليرية ومساهمتها يف دعم 

املجتمع. 

  عقد يف 4 فبراير 2020م ضيفة اللقاء سعادة مساعد مدير عام فرع وزارة 
اخلدمة املدنية باملنطقة الشرقية منال سليمان العمر حتدثت عن مواكبة 
الوزارة ملتطلبات رؤية اململكة 2030 والتركيز على متكني املرأة يف القطاع 
“متكني  مبادرة  واملندرج حتتها  املرأة  وكالة متكني  إنشاء  العام من خالل 
يف  املرأة  حصة  لزيادة  القيادي،  دورها  وتعزيز  املدنية  اخلدمة  يف  املرأة 
املناصب اإلدارية، وتعزيز ثقافة العمل وتطوير املهارات )شخصية وفنية( 
اللقاء عدد من  النشطة. حضر  العاملة  بالقوى  لاللتحاق  النساء  لدى 
سيدات االعمال وعدد من املسؤوالت يف القطاع احلكومي واملهتمات. ويف 
ختام اللقاء مت تكرمي الضيفة من قبل عضو مجلس االدارة نوف التركي.

عضو مجلس اإلدارة نوف التركي أثناء تكريمها للضيفة

 لقاء الثالثاء الشهري لشهر يناير 2020م 

 لقاء الثالثاء الشهري لشهر فبراير
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للتواصل مع سيدات  لقاء مفتوحًا  وكان  2020م  مارس   3 اللقاء يف  عقد 
للجمعية  حضورهم  وأيضا  بينهم  فيما  التعاون  جسور  ومد  االعمال 

العمومية السنوية اخلاصة بغرفة الشرقية.

عقد اللقاء يف 9 يونيو 2020م بعنوان )التمكني القانوني للمرأة يف قضايا 
االحوال الشخصية( وكان ضيفة اللقاء مدير عام فرع هيئة حقوق االنسان 
باملنطقة الشرقية نوال بنت رفعت البواردي، عبر االتصال عن ُبعد حتدثت 
ونشر  بالتوعية  تتمثل  للمرأة  القانوني  التمكني  برنامج  أهداف  أبرز  عن 
ثقافة حقوق اإلنسان وسلطت الضوء على املجال القانوني التي كفلتها 
الشخصية،  األحوال  كقضايا  املرأة  بطبيعة  تتعلق  فيما  اململكة  أنظمة 

ومنها العضل والطالق والفسخ واخللع واحلضانة والنفقة.

 لقاء الثالثاء الشهري لشهر مارس

 لقاء الثالثاء الشهري لشهر يونيو
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عقد اللقاء يف 7 يوليو 2020م بعنوان )اخلدمات االلكترونية لنظام إدارة السجالت 
واألسماء التجارية للمؤسسات الفردية( حتدثت سعادة مشرفة قطاع سيدات االعمال 
ُبعد عن  االتصال عن  عبر  الناصر  الشرقية سارة محمد  املنطقة  التجارة يف  بوزارة 
اخلدمات اإللكترونية لنظام إدارة السجالت واألسماء التجارية للمؤسسات الفردية. 

عقد يف 11 اغسطس 2020م  وكان لقاء مفتوحًا للتواصل مع سّيدات األعمال والتهنئة 
بعيد األضحى املبارك.

 لقاء الثالثاء الشهري لشهر يوليو

 لقاء الثالثاء الشهري لشهر أغسطس 
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فرع  عام  مدير  مساعدة  سعادة  اللقاء  ضيفة  السعودية(  ...للمرأة  التنموية  )اآلفاق  بعنوان  2020م  15سبتمبر  يف  عقد 
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية باملنطقة الشرقية ابتسام عبد اهلل احلمزي حتدثت عبر االتصال عن ُبعد عن 
اخلدمات التي ُتقدمها وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية فرع املنطقة الشرقية، بهدف تعزيز التنمية املجتمعية 
آليات تسجيل جمعية أهلية وكيفية سير إجراءاتها اإللكترونية  الربحي يف ظل رؤية2030م موضحًة  ودعم القطاع غير 

حضر اللقاء عدد من سّيدات األعمال واملهتمات ومسؤوالت يف اجلمعيات اخليرية 

 لقاء الثالثاء الشهري لشهر سبتمبر 
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عقد يف 6 اكتوبر 2020م وكان ضيف اللقاء سعادة مدير عام وزارة التجارة باملنطقة الشرقية عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الضيافة  قطاع  يف  واشتراطاتها  ومتطلباتها  الترويجية  العروض  ضوابط  عن  حتدث  بعد  عن  االتصال  عبر  اخلالدي 

والترفيه. حضر اللقاء عدد من رجال وسّيدات األعمال واملهتمني يف مجال الترفيه.

عقد يف 10 نوفمبر 2020م بعنوان )دور بنك التنمية االجتماعية يف دعم سّيدات األعمال( وكانت ضيفة اللقاء مديرة بنك 
التنمية االجتماعية قسم السيدات بالدمام فوزية بنت احمد القحطاني عبر االتصال عن بعد حتدثت عن أبرز خدمات 

بنك التنمية االجتماعية الداعمة لسّيدات األعمال وقطاع األعمال.

عقد يف 8  ديسمبر 2020م وكان ضيف اللقاء سعادة املدير التنفيذي للقطاع الشرقي بالهيئة العامة للغذاء والدواء تركي 
بن عبد اهلل اجلالسي عبر االتصال عن بعد حضر اللقاء عدد من رجال وسّيدات األعمال واملهتمني يف مجال األعمال.

 لقاء الثالثاء الشهري لشهر أكتوبر

 لقاء الثالثاء الشهري لشهر نوفمبر 

 لقاء الثالثاء الشهري لشهر ديسمبر 
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عقد المحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية العامة لسيدات المجتمع لعام 2020م 
األسري  والمستشار  المدرب  قدمها   ) رمضانية  عائلية  )محطات  بعنوان  محاضرة   عقد 

الدكتور ايوب االيوب 

عقدت احملاضرة يوم اجلمعة 8 مايو 2020 م حتدث عن احملاور هامة يف شهر رمضان املبارك وحال العائلة يف رمضان يف زمن 
جائحة الكرونا منها من أين نبدأ؟ حتدث فيها عن تأثير التقنية على الترابط العائلي كما تتطرق الى سقف العائلة يف 
رمضان و من قدوة يف رمضان و صدقات رمضانية عائلية وكيفية االستعداد للعيد وذكر بعض املواقف الرمضانية الهادفة 
واهمية الترابط االسري والعائلي امام أي مؤثرات خارجية وكيفية حماية العائلة يف هذا الشهر يف ضل جائحة كارونا  وقد 

شهد عدد حضور كبير جدا من خالل برنامج التواصل عن بعد . 

المحاضرات التوعوية



15

محاضره توعوية التعاون مع الجمعية السعودية للذوق العام بعنوان )االتكيت باألعمال(

عقد محاضرة يوم االربعاء 22 يوليو 2020 م قدمتها مدربة اتيكيت وبروتوكول دولي املدربة سوزان عبد اهلل القرينة عبر 
كما  املوظف  واخالقيات  العمل  واخالقيات صاحب  العمل  العام يف مجال  الذوق  بروتوكوالت  بعد حتدثت  عن  االتصال 

حتدثت عن برتوكول االجتماعات والعمل عن بعد شهدت حضور كبير وتفاعل من احلضور. 
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محاضرة توعوية بالتعاون مع مركز صناعة فكر للتدريب بعنوان )حلول واستراتيجيات 
إدارة الضغوط(

عقد محاضرة يوم االثنني 21 سبتمبر 2020 م قدمتها مدرب معتمد يف تطوير الذات ويف استراتيجيات التفكير االبداعي 
والتفكير الناقد املدربة ثريا غازي العماري  عبر االتصال عن بعد حتدثت مفهوم الضغوط وانواعها ومصادرها ومؤشرات 
اختراق الضغوط وترويضها وكيفية التحرر وتولى قيادة حياتك وكان هناك تفاعل كبير بني احلضور ومداخالت هادفة 

اثرت احملاضرة. 
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محاضرة بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية
)سرطان الثدي في زمن جائحة الكورونا( 

عقدت يوم األربعاء 21 أكتوبر 2020م قدمتها سعادة الدكتورة انديرة محمد عبد اهلل بو خمسني طبيبة اشعة ونائب رئيس 
قسم االشعة مبستشفى العيون التخصصي بالظهران عبر التواصل عن بعد حتدثت سرطان الثدي ومخاطر الكورونا عند 
مرضى السرطان وتطرقت الى نبذة مختصرة عن الوقاية من منهم  واهمية اكتشاف السرطان مبكرا وكيف أحمي نفسي 

وعائلتي حضر ها عدد كبير من السيدات واجلهات ذوي العالقة.
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محاضرة توعوية بالتعاون مع فرع معهد االدارة بالمنطقة الشرقية بعنوان
 )مهاره التفكير اإلبداعي( 

عقدت يوم األربعاء 28 أكتوبر 2020م قدمتها تقدمها األستاذة ابرار الفرحان مديرة شؤون املدربني يف معهد اإلدارة عبر 
االتصال عن بعد حتدثت عن مفهوم التفكير اإلبداعي ومراحل وأدوات عملية االبداع واهمية التكنولوجيا واالبداع ويف 

النهاية تطرقت الى التفكير باستخدام القبعات الست وحضر احملاضرة عدد كبير من السيدات. 

عقد لقاءات تواصل لدعم مصالح قطاع األعمال النسائي

عقد اللقاء يوم األربعاء 30 سبتمبر 2020م عبر االتصال عن بعد وقد مت تقدمي عرض عن خدمات غرفة الشرقية لقطاع 
األعمال قدمتها مديره مركز متكني املرأة حنان الوابل  كما مت محاورة ومناقشة سّيدات أعمال القطيف والتعرف على 

الصعوبات والتحديات يف قطاع األعمال.

لقاء التواصل االفتراضي لسّيدات أعمال القطيف
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عقد اللقاء يوم االثنني 19 أكتوبر 2020م عبر االتصال عن بعد وقد مت تقدمي عرض عن خدمات غرفة الشرقية لقطاع 
االعمال قدمتها مديرة مركز متكني املرأة حنان الوابل  كما متت محاورة ومناقشة سّيدات أعمال اجلبيل والتعرف على 

الصعوبات والتحديات يف قطاع األعمال.

 لقاء التواصل االفتراضي لسّيدات أعمال الجبيل
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الزيارات والوفود 

يهدف برنامج زيارات حتقيق التواصل مع اجلهات النسائية احلكومية واخلاصة حرصًا على استدامة العالقات وفعاليتها.

            وأبرز الزيارات: 

• زيارة تواصل لجمعية الذوق العام 

متت الزيارة يوم اخلميس 23 يناير 2020م ومت االجتماع مع مدير اجلمعية السعودية للذوق العام األستاذ بدر بن محمد 
الزياني و نائب املدير االستاذة عليا املطرودي والتعرف على اهداف واجنازات اجلمعية من خالل عرض تقدميي عن برامج 

وأنشطة وفعاليات تساهم يف احلفاظ على الذوق العام باملنطقة وأخد جولة يف اقسام اجلمعية والتعرف عليها.
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زيارة تواصل ألكاديمية زادك لفنون الطهي

متت الزيارة يوم اخلميس 12 مارس 2020 م زار االكادميية وفد من سيدات اعمال غرفة الشرقية واستقبلت الوفد رئيسة 
االكادميية السيدة رانيه املعال وحتدثت عن أهمية هذه الزيارة يف إبراز اإلرث الثقايف لفن الطهي السعودي وطرح سبل 
التعاون بهذا املجال مع سيدات اعمال املنطقة وجتول الوفد باألكادميية مطلعني على برامجها ومراحل تدريب الطالب.
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زيارة تواصل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ) إثراء (

زيارة تواصل ألكاديمية الوطنية الرائدة )لنا( 

متت الزيارة يوم األربعاء 30 سبتمبر 2020م ومت االجتماع مع مسئولة الشركات والعالقات االستاذة هديل العيسى ودار 
االجتماع حول األهداف املشتركة وبحث سبل التعاون بني نركز اثراء وغرفة الشرقية. 

متت الزيارة يوم االثنني 30 نوفمبر 2020م ومت االجتماع مع مديرة األكادميية 
وهدفها  ربحية  غير  وأنها  االكادميية  على  والتعرف  العجاجي  دينا  االستاذة 
األثر  له  وهذا  متعددة   وتقنية  مهنية  مجاالت  يف  السعوديات  الفتيات  تدريب 
مرافق  على  جولة  اخذ  ثم  املهني  املجال  يف  للفتيات  فرص  خلق  يف  اجليد 

األكادميية. 
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لقاء تعريفي في جامعة االمام عبد الرحمن )كلية اآلداب(

مت تقدمي لقاء يوم األربعاء 2020/2/26م حضره عدد من طالبات ادارة االعمال ومشرفات االقسام وكادر التعليم قدمت 
الشرقية ومركز  املقدمة من غرفة  القحطاني عرض يوضح اخلدمات  نورا  واالستاذة  القادر  العبد  ندا  العرض االستاذة 

سيدات االعمال كما مت توعية الطالبات عن اهمية العمل احلر وكيفية االبتكار واالبداع يف مجال االعمال.

اللقاءات التعريفية في الجامعات لتوضيح دور الغرفة ومركز سيدات االعمال للخدمات المقدمة 
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مت تقدمي لقاء يوم اخلميس 2020/10/15م عبر االتصال عن بعد حضره عدد من طالبات ادارة االعمال ومشرفات االقسام 
ومت تقدم عرض عن اخلدمات املقدمة من غرفة الشرقية ومركز سيدات االعمال كما مت توعية الطالبات عن اهمية العمل 

احلر وكيفية االبتكار واالبداع يف مجال االعمال.

لقاء تعريفي في جامعة االمام عبد الرحمن 

    عقد لقاء تعريفي عن الخدمات االلكترونية ألعمال غرفة الشرقية

بقطاع  واملهتمني  الغرفة  بعد حضره عدد من مشتركني  االتصال عن  عبر  2020م  يونيو   29 االثنني  يوم  لقاء  تقدمي  مت 
االعمال ومت تقدم عرض عن اخلدمات االلكترونية لتيسير االعمال على مشتركني 

غرفة الشرقية قدمت العرض مشرفة وحدة املشتركني مبركز سيدات االعمال األستاذة نورة األحمد.  
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عقد اللقاء يوم األربعاء 30 سبتمبر 2020م عبر االتصال عن بعد وقد مت تقدمي عرض عن خدمات غرفة الشرقية لقطاع 
االعمال مديرة مركز متكني املرأة قدمتها األستاذة حنان الوابل كما مت محاورة ومناقشة سيدات اعمال القطيف والتعرف 

على الصعوبات والتحديات يف قطاع االعمال.

عقد لقاء التواصل االفتراضي لسيدات اعمال الجبيل 

عقد اللقاء يوم االثنني 19 أكتوبر 2020م عبر االتصال عن بعد وقد مت تقدمي عرض عن خدمات غرفة الشرقية لقطاع 
االعمال قدمتها مديرة مركز متكني املرأة األستاذة حنان الوابل كما مت محاورة ومناقشة سيدات اعمال اجلبيل والتعرف 

على الصعوبات والتحديات يف قطاع االعمال.

عقد لقاءات تواصل لدعم مصالح قطاع االعمال النسائية
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تسعى غرفة الشرقية من خالل جلان ومجالس األعمال وانطالقًا من رؤية اململكة 2030 إلى دعم مشاركة املرأة يف سوق العمل. 
واالستمرار يف تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها ومتكينها من احلصول على الفرص املناسبة لإلسهام يف تنمية املجتمع 
واالقتصاد، إلى جانب تذليل الصعوبات أمام انطالقة سّيدات األعمال يف نشاطهن االقتصادي مبختلف أنواعه، وتقدمي 

خدمات وبرامج داعمة ومتميزة للمرأة يف قطاع األعمال وتوعيتها بأهم األنظمة والقوانني املؤثرة على عملها واستثماراتها.

خدمات مجالس ولجان سّيدات األعمال لدعم وتنمية العمل النسائي في المنطقة الشرقية

دعم شراكة المرأة في التنمية االقتصادية وترسيخ وجودها الفعلي بسوق العمل
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يهدف املجلس التنفيذي لسّيدات األعمال إلى دعم وتطوير وتفعيل الدور االقتصادي لسّيدات األعمال يف املنطقة، وتذليل 
الصعوبات التي تواجه املرأة يف دورها كشريك فاعل يف التنمية االقتصادية، ويضم بعضويته 27 عضوة من سّيدات األعمال 

يف املنطقة الشرقية.

دعم وتطوير وتفعيل الدور االقتصادي لسّيدات األعمال يف املنطقة، وتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه املرأة يف 
دورها كشريك فاعل يف التنمية االقتصادية.

متكني سّيدات األعمال كشريك يف التنمية االقتصادية يف املنطقة الشرقية.

:المجلس التنفيذي لسيـّدات األعمال

الرؤية:

“ رســـالتنا“
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وتتمثل اهداف المجلس في اآلتي:

• املساهمة يف تطوير القيادات النسائية إلدارة األعمال اخلاصة بشكل احترايف.
• املساهمة يف دعم السّيدات إلدارة أعمالهن اخلاصة وثرواتهن بالشكل األمثل.

• املساهمة يف رفع مستوى وعي سيدات األعمال باجلوانب االقتصادية، وإبقائهن على إطالع دائم بالتطورات املتعلقة 
بعمل املرأة.

للجهات  رفعها  على  والعمل  لها  املناسبة  احللول  واقتراح  األعمال،  سّيدات  تواجهها  التي  والصعوبات  املشاكل  دراسة   •
املعنية.

• اقتراح سبل تطوير أداء منشآت قطاع األعمال النسائي واالرتقاء مبستواها.
توصيات  وتكون  الوطنية  اللجان  أو  العامة  األمانة  أو  الغرفة  إدارة  للمجلس من مجلس  املوضوعات احملالة  مناقشة   •

املجلس بشأنها استشارية.

 أهداف المجلس
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عضوات المجلس التنفيذي لسيدات االعمال

مرام بنت سعيد اجلشي
دينا بنت عبد اهلل الفارس
امال بنت محمد االشقر

أماني بنت عبد احلكيم رضوان
املهندسة آيال بنت أحمد الشدوي

الدكتورة بسمة بنت سليمان الزامل
جميلة بنت محمد الشمري

دنيا بنت حسن اجلبر
ساره بنت عصام املهيدب
سنثيا بنت فاروق كردى

شوق بنت سعود املدعج الدوسري
شيرين بنت صالح العبد الرحمن

املهندسة عائشة بنت خالد الدوسري
فاطمة سعيد باطوق

الدكتورة مليس بنت محمد أبو ناصف
مها بنت فيصل حامد

رئيس املجلس
نائب الرئيس

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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ميسون بنت عبد الرحمن الرواجح
نادية بنت ساملني النهدي

ندين بنت علي عبد اهلل
نورة بنت محمد مطاري

نوف بنت شليويح القحطاني
نوف بنت عبد العزيز التركي

نوف بنت محمد املعجل
نوف بنت فهد السديري
هند بنت أحمد االحمد
وفاء بنت صبحي داوود

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عضوات المجلس التنفيذي لسيدات االعمال
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األعمال  سّيدات  تواجهها  التي  والصعوبات  املشاكل  وتدرس  تناقش  والتي  الدورية  االجتماعات  من  عددًا  املجلس  يعقد 
يف قطاع األعمال، ويتم اقتراح احللول املناسبة لها، كما يتم اقتراح مناسبات وفعاليات بهدف رفع مستوى وعي سّيدات 
األعمال باجلوانب االقتصادية، وقد عقد املجلس التنفيذي خالل عام 2020 عدد 5 اجتماعات رئيسية وعدد 3 اجتماعات 

فرق عمل.

اجتماعات المجلس التنفيذي لسّيدات األعمال: 

برامج المجلس التنفيذي لسّيدات األعمال

        برنامج تطوير األعمال:  

التجارية،  أنشطتهن  لتطوير  لبعض  املكملة  األنشطة  ذوات  األعمال  سّيدات  بني  التواصل  تفعيل  على  البرنامج  يهدف 
باإلضافة إلى إطالع السّيدات على مستجدات األعمال واألنشطة املختلفة والوسائل اجلديدة وذلك بهدف تطوير أداء 
منشآت قطاع األعمال النسائي واالرتقاء مبستواها. كما يهدف البرنامج الى تطوير القيادات النسائية من خالل العمل 
على تنمية املهارات القيادية الشخصية لسيدات االعمال وذلك ملساعدتهن إلدارة األعمال اخلاصة بشكل احترايف وتفعيل 

دورهن القيادي يف الشركات.
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      مبادرة نساء في التقنية:

ورائدة  -موّظفة  العمل  سوق  يف  املرأة  متكني  إلى   2030 رؤية  برامج  خالل  من  السعودّية  العربّية  اململكة  حكومة  تهدف 
أعمال-، وإلى التحّول من االقتصاد النفطي إلى االقتصاد املعريف. كال األمرين يتطّلبان التعليم والتدريب، والتوجيه، وهو 
ما تتضافر لتحقيقه مؤّسسات الدولة؛ وكثير من الشركات واملنظمات، ومن هنا انبثقت مبادرة لتمكني املرأة بهدف رفع 

مساهمتها يف قطاع تقنية املعلومات واملشاريع التقنية. 

• مت عقد لقاء نساء يف التقنية حتت عنوان “ األمن السيبراني “ ضيفة اللقاء مدير عام تطوير كفاءات االتصاالت وتقنية 
 ،Zoom الدكتورة موضي بنت محمد اجلامع، وذلك يوم االثنني 20 يوليو 2020 م عبر برنامج STC املعلومات يف أكادميية

عدد احلضور 448 شخصًا. 
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    مبادرة المرأة والصناعة :

• سعيًا من املجلس الى تنشيط احلركة االستثمارية النسائية من خالل تشجيع سيدات األعمال على استثمار رؤوس 
أموالهن يف مشروعات حتقق التنوع االقتصادي املنشود، وتفتح آفاقًا جديدة لتوظيف الطاقات النسائية الوطنية يف خدمة 
االقتصاد السعودي جاءت مبادرة املرأة يف الصناعة بهدف العمل على مسار خاص لتمكني املرأة من احلصول على التمويل 
املناسب من خالل منتج خاص للمرأة، ييسر حصولها على التمويل للمشاريع الصناعية بهدف تسهيل ورفع االستثمارات 

النسائية يف القطاع الصناعي.

•عقد المجلس التنفيذي لسّيدات االعمال: 
• لقاء متكني االستثمار النسائي يف القطاع الصناعي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
)مدن( وكان ضيف اللقاء املدير العام مبدن املهندس خالد السالم، وذلك يوم األربعاء 26 أغسطس 2020م، عبر برنامج 

Zoom، عدد احلضور 33 شخصًا. 
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شاركت رئيسة المجلس التنفيذي لسّيدات األعمال األستاذة مرام الجشي في لقاء لجان سّيدات 
األعمال بالغرف السعودية. والذي استضافته غرفة القصيم يوم األحد 5 يوليو 2020م، عبر برنامج 

Zoom، وتمت مناقشة عددًا من المحاور أبرزها:
• جلان سًيدات األعمال خالل جائحة كورونا.

• قطاع سّيدات األعمال ما بعد اجلائحة.
• القطاع االقتصادي النسائي يف اململكة فرص وحتديات.
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مجلس شابات أعمال الشرقية

يسعى املجلس وبرامجه إلى تأهيل املستثمرات الشابات، ليكّن أكثر قدرة على املشاركة الفاعلة يف بناء اقتصاد الوطن، 
ونشر ثقافة الروح الريادية بني الشابات، وتشجيعهن على املبادرة واإلبداع، وإرشادهن إلدارة أعمالهن، وتبادل اخلبرات مع 

الكيانات العربية والدولية ذات الهدف املشترك. ويضم املجلس بعضويته 30 عضوة من شابات األعمال.
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الرؤية:

الرسالة:

األهداف:

 أن يكون املجلس الرائد يف تنمية شابات األعمال يف املنطقة.

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

•  نشر ثقافة الروح الريادية بني الشابات وتشجيعهن على املبادرة واإلبداع.
•  إرشاد الشابات إلدارة أعمالهن على أسس علمية وتقنية وإدارية حديثة.

•  االرتقاء بثقافة العمل اإلداري االحترايف لدى شابات األعمال.
•  تبادل اخلبرات مع الكيانات العربية والدولية ذات الهدف املشترك.

•  حتفيز الشابات على خلق فرص العمل بداًل من طلبها.
•  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.
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جنالء بنت حمد العبد القادر
دالل بنت أحمد الرحمه

اسماء بنت خليفة اجلعيب
أريج بنت محمد أبوبشيت

الدكتورة بشرى بنت محمد العليان
حنان بنت محمد النشمي

خلود بنت علي السفالن
دانة بنت أسامة العفالق

رنا بنت عبد الرحمن الفهيد
رند بنت صالح البسام
رؤى بنت خالد الغنام
روئ بنت سعود صابر

سمر بنت مهناء الصايل
سهى بنت معن الصانع

شوق بنت عبد الرؤف املطرود
ضحى بنت علوي ال إبراهيم

رئيس املجلس 
نائب رئيس املجلس 
نائب رئيس املجلس 

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

غادة بنت مسفر القحطاني
لبنى بنت عبد العزيز اخلالدي

لطيفة بنت سعود احلمود
مزون بنت وهيب أشقر

مشاعل بنت عبد الرحمن الباعود
منال بنت حمد البنعلي

موضي بنت فهد العتيبي
نوف بنت مسند الرشيدي
جنالء بنت احمد الراجح

جنالء بنت عبد اهلل العتيبي
نورة بنت احمد الرميح
هند بنت طالل الرشيد

وعد بنت عبد العزيز ابونيان
وعد بنت سعود الدوسري

عضوات المجلس التنفيذي لمجلس شابات أعمال الشرقية 2020 م
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يعقد املجلس عددًا من االجتماعات الدورية والتي تناقش كيفية نشر ثقافة الروح الريادية بني الشابات وتشجيعهن على 
املبادرة واإلبداع، كما يتم اقتراح مناسبات وفعاليات بهدف إرشاد الشابات إلدارة أعمالهن على أسس علمية وتقنية وإدارية 

حديثة، وقد عقد املجلس خالل عام 2020م 3 اجتماعات رئيسية و6 اجتماعات فرق عمل.

اجتماعات المجلس التنفيذي لمجلس شابات أعمال الشرقية
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إنجازات مجلس شابات أعمال الشرقية

برنامج حوار الرواد:

يهدف البرنامج الى نقل جتربة الرّواد والشخصيات الناجحة يف مجال اإلدارة واألعمال إلى شابات األعمال، وتكرمي هذه 
الشخصيات التي قّدمت الكثير القتصاد املنطقة، وقد مت من خالل البرنامج عقد عدة لقاءات منها:

       لقاء )رواد النجاح االستثماري في ظل االزمة(

•  عقد برنامج حوار الرواد وبالتعاون مع جلنة الضيافة والترفيه لقاء 
النجاح االستثماري يف ظل االزمة” لتسليط الضوء على  “رواد  بعنوان 
كورونا بحضور )8426(  ازمة  أثناء  الناجحة  التجارب االستثمارية  أهم 

من املهتمني واملهتمات يف 21 اكتوبر 2020 م

ضيوف اللقاء:

• عبد العزيز احمد املوسى -املؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق شقردي
•  سجا فهد احلسيني -الشريك املؤسس The Gathering وقمرا

يحاورهم:

mbc_fm أحمد هاشم سالم -مقدم إذاعي لبرامج •
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برنامج شركاء النجاح:

يهدف البرنامج الى عقد لقاءات مع الهيئات واملنظمات تلتقي اهدافها مع الغرفة لدعم 
شابات االعمال. وقد مت من خالل البرنامج عقد عدة لقاءات منها:

لقاء )صناعة الفرص لرواد األعمال في ظل األزمات(

وكان ضيف  األزمات”  األعمال يف ظل  لرواد  الفرص  “صناعة  بعنوان  اللقاء  عقد  وقد   •
اللقاء شريك مؤسس يف شركة “نص” لصناعة احملتوى محمد املوسى بحضور )548( من 

املهتمني واملهتمات يف 16 ابريل 2020م.

لقاء )استراتيجية التسويق باألزمات(

اللقاء عضو مجلس  باألزمات” ضيف  التسويق  “استراتيجية  بعنوان  اللقاء  عقد  كما   •
الشورى -املؤسس والرئيس التنفيذي ملزيج لالستشارات التسويقية الدكتور عبيد العبدلي 

بحضور )235( من املهتمني واملهتمات يف 5 مايو 2020م.

لقاء )صناعة االعالم الريادي(

سعودي  اللقاء صحفي  وكان ضيف  الريادي”  االعالم  “صناعة  بعنوان  اللقاء  عقد  • مت 
املهتمني  من   )85( بحضور  العمرو  ياسر   MBC شاشه  على  باملختصر  برنامج  ومقدم 

واملهتمات يف 12 مايو 2020 م.
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“صناعة االعالم الريادي” وكان ضيف اللقاء صحفي سعودي ومقدم برنامج باملختصر على  •  مت عقد اللقاء بعنوان 
شاشه MBC ياسر العمرو بحضور )85( من املهتمني واملهتمات يف 12 مايو 2020 م.

لقاء )طموح من االستثمار االجتماعي للقطاع الخاص(

•  وحتت عنوان “طموح من االستثمار االجتماعي للقطاع اخلاص” عقد اللقاء يف 29 يونيو 2020 م وكانت ضيفة اللقاء 
الشرقية  غرفة  اداة  وحاورتها عضو مجلس  النحيط  مها  السعودية  االتصاالت  شركة  االستدامة يف  برنامج  عام  مدير    

ومؤسس شركة ادامكس العنود الرماح بحضور)57( من املهتمني واملهتمات.
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يهدف البرنامج إلى تعزيز الروابط وتنمية العالقات التجارية بين شابات األعمال وقطاع األعمال محليًا ودوليا. وقد 
تم من خالل البرنامج عقد عدة زيارات منها:

زيارة سمو أمير الشرقية

قام عدد من شابات األعمال بزيارة صاحب السمو امللكي االمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير املنطقة الشرقية مبقر أمارة 
املنطقة الشرقية بهدف عرض إجنازات ملتقى ومعرض راد لريادة االعمال 2019م وتكرمي فريق العمل يف 3 فبراير 2020 م.

برنامج زيارات
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زيارة مشروع دارين التابع لشركة الغانم انترنشونال في مدينة الجبيل الصناعية

)B20( مشاركة في اللقاء التشاوري لمجموعة األعمال

•  من خالل برنامج زيارات أيضًا متت زيارة مشروع دارين التابع لشركة الغامن انترنشونال يف مدينة اجلبيل الصناعية، 
وتهدف الزيارة الى االطالع على مشروع دارين الذي يعد أحد أهم املشاريع السياحية والتجارية يف املنطقة. باإلضافة إلى 

أبرز الفرص االستثمارية املتنوعة فيه يف 9 فبراير 2020 م.

•  من خالل برنامج زيارات متت مشاركة وفد من عضوات مجلس شابات األعمال يف اللقاء التشاوري ملجموعة األعمال 
)B20( الذي عقد يف مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض يف 8 مارس 2020 م.
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مشاركة في حفل تدشين منصة قياديات

• من خالل البرنامج شارك وفد من عضوات مجلس شابات االعمال يف حفل تدشني منصة قياديات بالتزامن مع اليوم 
العاملي للمرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن برعاية معالي وزير املوارد البشرية والتنمية االجتماعية املهندس 

أحمد بن سليمان الراجحي يف 8 مارس 2020 م.
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• من خالل برنامج زيارات احد برامج مجلس شابات اعمال الشرقية قام وفد من مجلس شابات األعمال بزيارة صاحب 
السمو امللكي االمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير املنطقة الشرقية وصاحب السمو األمير أحمد بن فهد بن سلمان 

وذلك مبقر اماره املنطقة الشرقية يف 8 نوفمبر 2020 م.



46

 fisique studio زيارة مشروع

لقاء )التحول الرقمي للتجارة اإللكترونية(

fisique studio يف مدينة اخلبر. وتهدف  من خالل برنامج زيارات قام مجلس شابات اعمال الشرقية بزيارة مشروع   •
التغلب عليها وذلك يف 15  التحديات وكيفية  وأهم  املشروع  افتتاح  التي صاحبت  املراحل  أهم  الى االطالع على  الزيارة 

نوفمبر 2020 م.

ريادة  وبالتعاون مع مجمع  األعمال  لقاء مجلس شابات  • عقد 
األعمال باخلبر ملبادرة “جلسات عن بعد” بعنوان “ التحول الرقمي 
اللقاء عضو مجلس سيدات  وكانت ضيفة   “ اإللكترونية  للتجارة 
وعضو  نشق  مؤسس  القحطاني  نوف  الشرقية  بغرفة  األعمال 
مجلس سيدات االعمال بغرفة الشرقية بحضور )47( من املهتمني 

واملهتمات، وذلك يف 20 ابريل 2020 م.
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• عقد لقاء مجلس شابات األعمال وبالتعاون مع مجمع ريادة األعمال باخلبر ملبادرة جلسات عن بعد بعنوان “ تسويق 
املنتجات “ ضيفة اللقاء املدير االبداعي - بيوند لالستشارات التسويقية وعضو مجلس شابات االعمال بغرفة الشرقية 

وعد املدعج بحضور )29( من املهتمني واملهتمات يف 10 مايو 2020 م.

“حتويل  بعنوان  بعد  عن  ملبادرة جلسات  لقاء  باخلبر  األعمال  ريادة  مع مجمع  وبالتعاون  االعمال  شابات  عقد مجلس 
الشغف الى مشروع” ضيفة اللقاء  لطيفة احلمود  مؤسس Rolls Rice sushi house وعضو مجلس شابات اعمال الشرقية 

بحضور )24( من املهتمني واملهتمات يف 24 يونيو 2020 م.

لقاء )تسويق المنتجات(

)لقاء )تحويل الشغف الى مشروع
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تكون  ان  قبل  “ابدأ  بعنوان  لقاء  بعد  عن  جلسات  ملبادرة  باخلبر  األعمال  ريادة  مجمع  مع  وبالتعاون  املجلس  عقد  كما 
مستعدًا” ضيفة اللقاء  غادة القحطاني  مؤسس lighthouse yoga   وعضو مجلس شابات أعمال الشرقية بحضور )41( من 

املهتمات واملهتمني يف 26 أغسطس 2020 م.

“األزياء  بعنوان  لقاء  بعد  عن  جلسات  ملبادرة  باخلبر  األعمال  ريادة  مجمع  مع  وبالتعاون  االعمال  شابات  مجلس  عقد 
النسائية، وعضوة مجلس سّيدات  االلكترونية لألزياء  للتجارة  دار سجاف  اللقاء  اماني رضوان  مؤسس  املربحة” ضيفة 

األعمال بغرفة الشرقية، بحضور)42( من املهتمات واملهتمني يف 30 سبتمبر 2020م.

لقاء )ابدأ قبل ان تكون مستعد(

لقاء )األزياء المربحة(

في  الشاي  بمنتجات  االستثمار  ومستقبل  )تجربة  لقاء 
المملكة(

ريادة األعمال باخلبر  • عقد مجلس شابات االعمال وبالتعاون مع مجمع 
االستثمار مبنتجات  ومستقبل  “جتربة  بعنوان  لقاء  بعد  ملبادرة  جلسات عن 
الشاي يف اململكة” ضيفة اللقاء أ. أسماء اجلعيب مؤسس Acuppa Tea ونائبة 
رئيسة مجلس شابات أعمال الشرقية، بحضور )29( من املهتمات واملهتمني يف 

28 اكتوبر 2020 م .                
لقاء )صناعة العالمة التجارية المحلية(

• عقد مجلس شابات االعمال وبالتعاون مع مجمع ريادة األعمال باخلبر ملبادرة جلسات عن بعد لقاء بعنوان “ صناعة 
العالمة التجارية احمللية “  جتربة العالمة التجارية Torches ضيفة اللقاء مشاعل الباعود عضو مجلس شابات االعمال 

ومؤسس العالمة التجارية Torches بحضور )20( من املهتمني واملهتمات يف 22 نوفمبر 2020 م.
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ضمن اطار املسؤولية االجتماعية مت اطالق مبادرة “طلعتنا اليوم” من مجلس شابات االعمال بغرفة الشرقية وبالتعاون 
مع جمعية جود اخليرية ومشاركة )49( من شركاء النجاح هم نخبة من املطاعم واملقاهي باملنطقة.  

مبادرة )طلعتنا اليوم(

طلعتنا اليوم 2020

عدد املشاركني باملبادرة       46 مشاركًا

اجمالي املبلغ الذي مت جمعه   1.502.488 ريال

مبادرات المجلس
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لجنة المشاغل والمراكز النسائية

عضوات لجنة المشاغل والمراكز النسائية 2020 م
االسم           المنصب

شعاع بنت عبد اهلل الدحيالن
موضي بنت صالح الدعزاز

احالم بنت اسماعيل قبوري
بشرى بنت عيسى العوهلي

تغريد بنت سعد الدين غزالة
جوهرة بنت سالم السالم
حنان بنت ساملني النهدي

رانيا بنت شاكر أبو السعود
رمي بنت فالح املطيري

رميا بنت سعيد الهاجري
ساره بنت مقبل الشمري

سلمى بنت عبد اهلل الشيخ
ليلى بنت عبد اهلل الدوسري

مرمي بنت عبد الرحيم احلسن
مرمي بنت ماجد العوهلي

منى بنت هاشم القحطاني
نوال بنت أحمد الغامدي

نورة بنت عيد العتيبي

رئيس اللجنة
نائب رئيس اللجنة

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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عقد المجلس خالل العام الحالي 2020 م عدد 5 اجتماعات رئيسية

األعمال  سّيدات  تواجهها  التي  والصعوبات  املشاكل  وتدرس  تناقش  والتي  الدورية  االجتماعات  من  عددًا  اللجنة  تعقد 
اقتراح مناسبات وفعاليات بهدف رفع مستوى وعي  املناسبة لها، كما يتم  واقتراح احللول  املشاغل  املستثمرات يف قطاع 

سّيدات األعمال باجلوانب االقتصادية باإلضافة الى تقدمي مقترحات للرفع من مستوى النشاط واحلد من العشوائية.

 أواًل: اجتماعات اللجنة
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ثانيًا: إنجازات اللجنة

لقاءات

نفذ املجلس خالل العام احلالي 2020 م 5 لقاءات و4 زيارات و5 ورش عمل

لقاء صندوق تنمية الموارد البشرية بالشرقية 
)هدف(

تسعى اللجنة إلى دعم سّيدات األعمال املستثمرات يف قطاع املشاغل وذلك من خالل حتقيق الهدف االستراتيجي واألداء 
املبادر للجان ومجالس األعمال سعيًا لرعاية مصالح مشتركي ومشتركات الغرفة وحتقيق التكامل بني املبادرات احلكومية 
زيارات متنوعة يف  اقامه لقاءات، ورش عمل، محاضرات، وكذلك  النسائية على  واملراكز  املشاغل  واخلاصة، وتعمل جلنة 

سبيل حتقيق الهدف الذي تسعى إليه. 

فرع  مدير  مع  لقاء  النسائية  واملراكز  املشاغل  جلنة  عقدت   
العزيز  عبد  )هدف(  بالشرقية  البشرية  املوارد  تنمية  صندوق 
لبرامج  دعمه  وسبل  الصندوق  خدمات  واستعراض  اليوسف 
 18 يف  باملنطقة  النسائية  الصالونات  يف  والتوطني  التدريب 

فبراير 2020 م.
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• لقاء اللجنة مع جمعية إيفاء لرعاية ذوي اإلعاقة عن بعد لبحث سبل التعاون معهم فيما يسهم يف دعم تنمية وتأهيل 
طالبات اجلمعية من ذوي اإلعاقة يف 25 يونيو 2020 م.

• استقبال وفد جلنة املشاغل واملراكز النسائية بغرفة حائل برئاسة عضو مجلس اإلدارة ورئيسة اللجنة سلمى النهير، 
ومناقشة األهداف املشتركة يف تطوير القطاع واقتراح احللول للتحديات التي تواجه املستثمرات يف القطاع، وتبادل اوجه 
اخلبرات يف مجال قطاع املراكز النسائية، والسعي لتطوير القطاع، والتغلب على بعض العقبات والصعوبات التي تواجه 

قطاع املراكز النسائية يف 16-17 ديسمبر 2020م.
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• عقد اللقاء املوسع لقطاع املشاغل واملراكز النسائية بحضور )83( من املهتمات حيت مت يف اللقاء استعراض اجنازات 
اللجنة كما متت مناقشة اهم الصعوبات التي تواجه القطاع والرد على االستفسارات بهذا اخلصوص وعقد اللقاء يف تاريخ 

16 ديسمبر 2020م.

• عقد لقاء مع املستثمرات يف قطاع املشاغل ومراكز التزيني النسائية مبحافظة اجلبيل بحضور )15( من املهتمات يف 
تاريخ 17 ديسمبر 2020 م.
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• شاركت عضوات جلنة املشاغل واملراكز النسائية يف فعاليات يوم املرأة العاملي بعنوان )طموح وامتنان( والتي تهدف الى 
تسليط الضوء على جهود متكني املرأة السعودية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من املوضوعات ذات العالقة باالستثمار، 
واستعراض بعض قصص النجاح التي حققتها السّيدات يف مجال األعمال واالستثمار واالقتصاد وذلك يف 7 مارس 2020م. 

زيارات
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• زيارة وفد من عضوات املجالس واللجان بغرفة الشرقية لألكادميية السعودية لفن الطهي )زادك( وتهدف الزيارة الى 
التعرف على ما تقدمه االكادميية من برامج وخدمات يف 12 مارس 2020 م.

• مشاركة جلنة املشاغل واملراكز النسائية بتدشني حملة )جمالك. بوعيك( بالتعاون مع بلدية اخلبر يف 15 مارس 2020 م.

• مشاركة رئيس جلنة املشاغل واملراكز النسائية بورشة عمل متخصصة بعنوان )القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة 
نشاط التزيني النسائي( التي نظمتها وكالة الوزارة للشؤون البلدية يف 28 اكتوبر 2020 م.
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•  عقد ورشة عمل للجنة املشاغل واملراكز النسائية وبالتعاون مع شركة لوريال بعنوان )خطوات تطوير الصالون( قدمتها 
املدربة لودجينا احلاج مديرة تطوير االعمال -لوريال الشرق األوسط بحضور )171( من املهتمات وذلك يف 19 فبراير 2020م.

• عقد ورشة عمل عن بعد للجنة املشاغل واملراكز النسائية وبالتعاون مع شركة لوريال بعنوان )السالمة والصحة العامة 
يف صالونات التجميل( قدمتها املدربة باتريسيا فريحة مديرة تطوير االعمال -لوريال الشرق األوسط بحضور )500( من 

املهتمني واملهتمات يف 15 يونيو 2020 م.

ورش عمل
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•  عقد ورشة عمل عن بعد والتي تعقد للمرة الثانية للجنة املشاغل واملراكز النسائية وبالتعاون مع شركة لوريال بعنوان 
)السالمة والصحة العامة يف صالونات التجميل( قدمتها املدربة باتريسيا فريحة مديرة تطوير االعمال -لوريال الشرق 

األوسط بحضور )203( من املهتمني واملهتمات يف 24 يونيو 2020 م.

يف  النجاح  )مؤشرات  بعنوان  لوريال  شركة  مع  وبالتعاون  النسائية  واملراكز  املشاغل  للجنة  بعد  عن  عمل  ورشة  عقد   •
)211( من  األوسط بحضور  الشرق  -لوريال  االعمال  تطوير  احلاج مديرة  لودجينا  املدربة  قدمتها  التجميل(  صالونات 

املهتمات يف 16سبتمبر 2020م.
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•  عقد ورشة عمل عن بعد للجنة املشاغل واملراكز النسائية وبالتعاون مع شركة لوريال بعنوان )بيع املنتجات يف الصالونات( 
قدمتها املدربة لودجينا احلاج مديرة تطوير االعمال -لوريال الشرق األوسط بحضور )321( من املهتمات يف 30 نوفمبر 2020 م
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فعالية يوم المرأة العالمي 7مارس 2020م بعنوان )طموح وامتنان(

استطاعت املرأة السعودية أن تخطو خطوات تاريخية مشّرفة متناسبة مع ثقافة املجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته 
ومراحله املختلفة بفضٍل من اهلل، ثم بدعم القيادة الرشيدة ووالة األمر منذ تأسيس اململكة العربية السعودية، التي أولت 
التعليم  الوطنية على مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص، بدءًا من منحها حق  التنمية  الرعاية لكل ما من شأنه دفع عجلة 
وصواًل إلى تقليدها املناصب العليا، فأصبحت املرأة محط أنظار  العالم للحديث عنها يف منح الثقة امللكية الكاملة، وأنها 

على قدر املسؤولية لتسهم يف تفعيل دورها بصفتها مواطنة شريكة يف بناء الوطن وأجهزته. 

من هنا احتفل املجلس التنفيذي لسّيدات األعمال باليوم املرأة العالي حتت عنوان “ طموح وامتنان “، وذلك كون طموح 
املرأة يبلغ “عنان السماء” وتعزيزًا لثقتها بقدراتها وبدعم من قيادتها التي ُتدرك بأنها صانعة لألجيال وللتغيير ولبناء 

املستقبل، وامتنانًا حلكومتنا الرشيدة ملا تقدمه من برامج تدعم املرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
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برنامج اليوم العالمي للمرأة 2020م: 
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منتدى المرأة االقتصادي

املعوقات  وازالة  حل  على  خالله  من  تعمل  اطارًا  يكون  أن  األعمال  سّيدات  مركز  إنشاء  خالل  من  الشرقية  غرفة  سعت 
املختلفة التي تواجه املشروعات االقتصادية لسّيدات األعمال، وليكون أداة يف تعبئة وحشد جهود سّيدات األعمال وذلك 
بتفعيل دور املركز يف تنظيم منتديات اقتصادية تعزز هذه املسيرة اسهامًا يف تطوير اقتصاديات املنطقة، ويف رفع معدالت 

النمو االقتصادي، وحتقيق املزيد من املكاسب التنموية.

ُعقد املنتدى االقتصادي خمس مرات ناقش من 
خاللها أهم املوضوعات التي تؤثر بشكل مباشر 
االقتصادي،  املرأة  متكني  على  مباشر  غير  أو 
ومتويل  دعم  السابقة  نسخه  يف  ناقش  حيث 
املرأة  وشراكة  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات 
واجتماعية،  وطنية  ضرورة  كونها  التنمية  يف 
ومتكينها االقتصادي سواء يف الشركات العائلية 
أو من خالل منظمات وجمعيات سّيدات األعمال 
التشريعية  املعوقات  اهم  مناقشة  الى  باإلضافة 
القرار  يف  كذلك  ومتكينها  واالجتماعية 
اهم  على  الضوء  تسليط  مت  كما   ، االقتصادي 
الفرص  لزيادة  تهدف  التي  اإلقليمية  املبادرات 
للمرأة  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 

ومدى تأثير مشاركة املرأة على النمو االقتصادي واجلهود املبذولة يف لتمكينها على جميع األصعدة.

يف النسخته السادسة وبرعاية كرمية من صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف امير املنطقة الشرقية، متت مناقشة 
تقدير القيادة الكرمية ألهمية دور املرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وِخطط متكينها من خالل تعزيز تواجدها يف املراكز القيادية 
ومراكز اتخاذ القرار كذلك تعزيز وجودها يف قطاعات االستثمار املتنوعة والتي حتقق برامج رؤية اململكة 2030 وتثري 

االقتصاد الوطني باإلضافة ألهمية رئاسة اململكة لقمة مجموعة العشرين ومناقشة ملف املرأة واالعمال يف اململكة.
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الوصول ألداء أكثر فعالية للمرأة كشريك يف التنمية.

تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير الدور االقتصادي للمرأة يف املنطقة، وبحث الفرص واإلمكانات املتاحة 
ومجاالتها  التنمية وصورها  وآليات هذه  التنمية،  الشرقية يف عملية  املنطقة  األعمال يف  وسّيدات  املستثمرات  ملساهمة 

املختلفة.

املرأة اقتصاديًا  الكرمية ألهمية دور  القيادة  الدور االقتصادي للمرأة وذلك من خالل استعراض ومناقشة تقدير  تعزيز 
تعزيز  كذلك  القرار  اتخاذ  ومراكز  القيادية  املراكز  تواجدها يف  تعزيز  بِخطط متكينها من خالل  والتعريف  واجتماعيًا 

وجودها يف قطاعات االستثمار املتنوعة والتي حتقق برامج رؤية اململكة 2030 وتثري االقتصاد الوطني.

الرؤية

الرسالة

هدف المنتدى
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يهدف برنامج زيارات تحقيق التواصل مع الجهات النسائية 
العالقات  استدامة  على  حرصًا  والخاصة  الحكومية 

وفعاليتها.

وأبرز الزيارات:

زيارة تواصل لجمعية الذوق العام 

يناير 2020م ومت االجتماع مع مدير  الزيارة يوم اخلميس 23  متت 
اجلمعية السعودية للذوق العام  بدر بن محمد الزياني و نائب املدير 
واجنازات اجلمعية من خالل  اهداف  والتعرف على  املطيري  علياء 
عرض تقدميي عن برامج وأنشطة وفعاليات تساهم يف احلفاظ على 
الذوق العام باملنطقة وأخد جولة يف اقسام اجلمعية والتعرف عليها.

الزيارات
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• زيارة تواصل ألكاديمية زادك لفنون الطهي

الوفد  الشرقية واستقبلت  زار االكادميية وفد من سّيدات األعمال غرفة  إذ  م  الزيارة يوم اخلميس 12 مارس 2020  متت 
واستعراض  السعودي  الطهي  الثقايف لفن  اإلرث  إبراز  الزيارة يف  أهمية هذه  املعال وحتدثت عن  رانيه  االكادميية  رئيسة 
سبل التعاون بهذا املجال مع سّيدات أعمال املنطقة، وقد جتّول الوفد باألكادميية مطلعني على برامجها ومراحل تدريب 

الطالب والطالبات.
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• زيارة تواصل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي )إثراء(

متت الزيارة يوم األربعاء 30 سبتمبر 2020م ومت االجتماع مع مسؤولة الشركات 
سبل  وبحث  املشتركة  األهداف  حول  االجتماع  ودار  العيسى  هديل  والعالقات 

التعاون بني مركز اثراء وغرفة الشرقية. 

• زيارة تواصل ألكاديمية الوطنية الرائدة )لنا( 

متت الزيارة يوم االثنني 30 نوفمبر 2020م ومت االجتماع مع مديرة األكادميية 
تدريب  وهدفها  ربحية  غير  هي  التي  االكادميية  على  والتعرف  العجاجي  دينا 
الفتيات السعوديات يف مجاالت مهنية وتقنية متعددة  وهذا له األثر اجليد يف 

خلق فرص للفتيات يف املجال املهني، ثم أخذ جولة على مرافق األكادميية. 

• زيارة محافطة الجبيل

يوم  اجلبيل  حملافظة  بزيارة  الوابل  حنان  األعمال  سّيدات  مركز  مديرة  قامت 
االربعاء 2 ديسمبر 2020 شملت زيارة مركز الصدفة النسائية املختص باألنشطة 
األعمال  بسّيدات  وااللتقاء،  امللكية يف اجلبيل  الهيئة  النسائية يف  االجتماعية 
يف احملافظة، وحضور افتتاح فرع مركز جنى لدعم املشاريع الناشئة يف محافظة 

اجلبيل. 

نورة  املركز  مبديرة  وااللتقاء  باجلبيل  الصناعية  التنمية  مركز  زيارة  متت  كما 
الكريديس، والتعرف على أنشطة املركز، وزيارة املشاريع احملتضنة من املركز. ثم 
الزيارة  مت االجتماع برئيس مجلس أعمال اجلبيل مبارك املسحل، وتأتي هذه 
التي  اخلدمات  ضمن  اجلبيل  محافظة  يف  السّيدات  احتياجات  على  للتعرف 

يقدمها مركز سّيدات األعمال بفروع الغرفة.
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• زيارة الجامعة السعودية االلكترونية

وقابلت   2020 ديسمبر   16 االلكترونية  السعودية  اجلامعة  زيارة  بزيارة  الوابل  األعمال حنان  سّيدات  مركز  مديرة  قامت 
القيادات يف اجلامعة ومت خالل الزيارة بحث سبل التعاون املشترك بني الغرفة واجلامعة.
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برامج  تقدمي  التجاري، من خالل  العمل  بدخول  للراغبات  تأهيلية  برامج  الشرقية  بغرفة  األعمال  مركز سيدات  يقدم 
من خالل  للبدء مبشاريعهن،  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  ملساعدة صاحبات  ولقاءات متخصصة  ومحاضرات  تدريبية 
استضافة مدربات مؤهالت وممثلي وممثالت اجلهات املعنية باملشاريع الصغيرة واملتوسطة لتقدمي هذه البرامج واحملاضرات 

باإلضافة الى اخلدمات االستشارية للمشاريع.

• هذا باإلضافة الى خدمات االستشارات: 

املعلومات  من  اخلاصة  منشآتهن  وتهم  األعمال  سيدات  تهم  التي  باملشاريع  اخلاصة  االستشارات  خدمات  املركز  يقدم 
اخلاصة  اإلجراءات  وأدلة  دراسات  أو  الشرقية،  املنطقة  عن  رقمية  احصائيات  أو  املركز،  لدى  البيانات  بقواعد  املتوافرة 

باملنشآت احلكومية، والتي حتتاجها سّيدات األعمال يف عملهن املؤسسي.

وخالل عام 2020م قدم املركز نحو )89( استشارة يف مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

االستشارات وبرامج ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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برامج ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قدمتها   “ املشاريع  واستدامة  تطوير   “ محاضرة  عقد    •
مدربة املشاريع الصغيرة واملتوسطة املدربة نورة الكريديس 
يوم الثالثاء املوافق 11 فبراير 2020م، مبحافظة اخلفجي، 

بحضور 52 سيدة.

• مفهوم تطوير األعمال ونطاقته.
•  العناصر األساسية لتطوير األعمال يف املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.

• كيفية إدارة املوارد )التخطيط -املتابعة -التقييم للمشاريع(.
•  املؤشرات واإلجراءات الوقائية لضمان االستدامة.

بجامعة  اآلداب  كلية  لطالبات  التعريفي  اللقاء  عقد    •
احلر  العمل  ثقافة  لنشر  فيصل  بن  الرحمن  عبد  االمام 
بغرفة  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  تنمية  مشرفة  قدمتها 
2020م،  فبراير   26 األربعاء  يوم  القحطاني،  نورة  الشرقية 

مبدينة الدمام، بحضور 45 طالبة. 

المحاور



75

•  عقد برنامج “ بناء الهوية االحترافية والعالمة التجارية للمشاريع“ بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية قدمتها 
2020م،  فبراير   26 األربعاء  يوم  القحطاني،  فوزية  الشرقية  باملنطقة  االجتماعية  التنمية  ببنك  النسائي  القسم  مديرة 

مبدينة اجلبيل، بحضور 14 سيدة. 

•  الفرق بني الشعار، الهوية، العالمة التجارية
•  مفهوم العالمة التجارية

•  الغرض من العالمة التجارية
•  مفهوم الهوية االحترافية

•  مكونات الهوية االحترافية
•  شروط اختيار العالمة التجارية

•  عوائد العالمة التجارية 
•  تسجيل العالمة التجارية

المحاور
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 ،Zoom برنامج  عبر  2020م،  إبريل   29 االربعاء  يوم  االزمات“  الصغيرة يف  للمشاريع  االيرادات  “زيادة  عقد محاضرة    •
بحضور 80 من املهتمني واملهتمات. 

ضيوف اللقاء:

•  االستاذ عمر ربحان نائب الرئيس للتواصل والعالقات العامة يف شركة هنقرستيشن
• االستاذة فاطمة باطوق صاحبة نادي استديو 55

•  االستاذة سمر الصائل مدرب دولي معتمد من البورد الدولي للتدريب 
لريادة  ريادة األعمال“ قدمها مستشار ومدرب معتمد  “استكشف عالم  ريادة األعمال بعنوان  • عقد سلسلة ورش عمل 
منال  املشاريع  مبجال  واملدربة  اجلنيدي  بندر   AASBC املعتمدين  للمستشارين  األمريكية  اجلمعية  وعضو  االعمال 

الشمري، يوم األحد 19 يوليو 2020م، عبر برنامج Zoom، بحضور 14 من املهتمني واملهتمات. 

“بناء الهوية االحترافية والعالمة التجارية للمشاريع“ بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية قدمتها  •  عقد برنامج 
مديرة القسم النسائي ببنك التنمية االجتماعية باملنطقة الشرقية فوزية القحطاني، يوم األربعاء 22 يوليو 2020م، عبر 

برنامج Zoom، بحضور 39 من املهتمني واملهتمات. 

•  مفهوم ريادة األعمال
•  تعريف رائد األعمال وسمات رائد األعمال الناجح

•  من املشكلة نبتكر الفكرة “التفكير التصميمي”
•  Lean Startup   تأسيس املشاريع باألسلوب الرشيق

المحاور
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•  الفرق بني الشعار، الهوية، العالمة التجارية
•  مفهوم العالمة التجارية

•  الغرض من العالمة التجارية
•  مفهوم الهوية االحترافية

•  مكونات الهوية االحترافية
•  شروط اختيار العالمة التجارية

•  عوائد العالمة التجارية 
•  تسجيل العالمة التجارية

عقد سلسلة ورش عمل ريادة االعمال بعنوان “ منوذج العمل التجاري “ يقدمها مستشار ومدرب معتمد لريادة االعمال 
وعضو اجلمعية األمريكية للمستشارين املعتمدين AASBC بندر اجلنيدي واملدربة مبجال املشاريع منال الشمري، يوم 

االحد 9 أغسطس 2020م، عبر برنامج Zoom، بحضور 24 من املهتمني واملهتمات.

•  ما هو منوذج العمل التجاري؟
•  ملاذا مخطط منوذج العمل مهم؟

•  بناء عناصر منوذج العمل التسعة
•  ماذا بعد منوذج العمل؟

المحاور

المحاور
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عقد سلسلة ورش عمل سلسلة ريادة االعمال “حتويل منوذج العمل التجاري الى خطة عمل “ يقدمها مستشار ومدرب 
معتمد لريادة االعمال وعضو اجلمعية األمريكية للمستشارين املعتمدين AASBC بندر اجلنيدي واملدربة مبجال املشاريع 

منال الشمري، يوم األحد 19 أغسطس 2020م، عبر برنامج Zoom، بحضور 19 من املهتمني واملهتمات.  

•  نبذة موجزة عن منوذج العمل التجاري
•  الفرق بني منوذج العمل ودراسة اجلدوى وخطة العمل

•  خطوات حتويل منوج العمل إلى خطة عمل

المحاور
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•  عقد محاضرة “ الفرق بني التسويق التقليدي والتسويق الرقمي لتحقيق االهداف املادية للمنشأة “
 بالتعاون مع مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء االصطناعي قدمتها مستشار أعمال مبركز ذكاء فاطمة جليدان، يوم االحد 

30 أغسطس 2020م، عبر برنامج Zoom، بحضور 58 من املهتمني واملهتمات. 

•  ما هو التسويق التقليدي. 
•  ما هو التسويق الرقمي. 

•  الفرق بني التسويق التقليدي والتسويق الرقمي. 
•  كيف يحقق التسويق الرقمي أهداف مادية للمنشأة أعلى  

     من التسويق التقليدي؟ 

•  كيف يكون للمنشأة تواجدًا رقميًا. 
•  احلمالت التسويقية الرقمية. 

•  حتليل بيانات املنشأة عبر وسائل التواصل االجتماعي.

المحاور
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• عقد برنامج سلسلة ريادة االعمال بعنوان “مهارات عرض املشروع على املستثمر “ قدمها االستاذ مستشار ومدرب معتمد 
لريادة االعمال وعضو اجلمعية األمريكية للمستشارين املعتمدين AASBC بندر اجلنيدي واملدربة مبجال املشاريع منال 

الشمري، يوم األحد 6 سبتمبر 2020م، عبر برنامج Zoom، بحضور 35 من املهتمني واملهتمات. 

•  عقد برنامج سلسلة ريادة االعمال بعنوان “التجارة االلكترونية والتسويق الرقمي “ قدمها االستاذ مستشار ومدرب 
معتمد لريادة االعمال وعضو اجلمعية األمريكية للمستشارين املعتمدين AASBC بندر اجلنيدي واملدربة مبجال املشاريع 

منال الشمري، يوم األحد 20 سبتمبر 2020م، عبر برنامج Zoom، بحضور 40 من املهتمني واملهتمات. 

•   مهارات العرض والتقدمي 
•  صياغة محتوي عرض جذاب للمشروع الريادي

• نصائح ضعها يف االعتبار عند العمل على الباوربوينت
•  نصائح مهمة قبل التفكير يف العرض على املستثمر

•  مفهوم التجارة االلكترونية
•  أسباب هامة لتحويل أعمالك إلى التجارة االلكترونية

•  أساسيات التجارة االلكترونية وخطوات بدء العمل
•  عوامل تساعدك على النجاح يف التجارة االلكترونية

•  مزايا وأهمية التسويق الرقمي
•  قنوات التسويق الرقمي

المحاور

المحاور
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•  عقد اللقاء التعريفي لطالبات جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل لنشر ثقافة العمل احلر قدمتها مشرفة تنمية املنشآت 
الصغيرة واملتوسطة بغرفة الشرقية نورة القحطاني، يوم اخلميس 15 أكتوبر 2020م، عبر برنامج Zoom، بحضور 50 طالبة. 

•  عقد برنامج “تسعير املنتجات“ بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية قدمتها مديرة القسم النسائي ببنك التنمية االجتماعية 
باملنطقة الشرقية فوزية القحطاني، يوم األحد 18 أكتوبر 2020م، عبر برنامج Zoom، بحضور 43 من املهتمني واملهتمات. 

• مفهوم التسعير
• أهداف التسعير 
• تكلفة املنتجات

• العوامل الداخلة يف السعر
• العوامل املؤثرة يف السعر

• الطرق الرئيسية للتسعير

المحاور
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•  عقد محاضرة التعريف باحللول التمويلية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة )منشآت( فيصل احلمادي 
مدير ادارة التمويل البنكي مبنشآت، يوم األربعاء 21 أكتوبر 2020م عبر برنامج Zoom، بحضور 21 من املهتمني واملهتمات.

VD Design أماني العايد  “ ضيفة اللقاء مصممه ديكور واملدير العام لشركة  “ الطموح يولد االبداع  • عقد محاضرة 
وحاورتها االعالمية نوف طالل، يوم األثنني 26 أكتوبر 2020م، عبر برنامج Zoom، بحضور 84 من املهتمني واملهتمات. 

•  البدايات صناعة الطريق 
•  التحديات االجتماعية واالستثمارية 

•  النقلة النوعية يف متكني املرأة 

المحاور
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•  عقد محاضرة “ االمتياز التجاري “ بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية قدمتها مديرة القسم النسائي ببنك التنمية 
Zoom، بحضور 350 من  برنامج  نوفمبر 2020م، عبر   18 األربعاء  يوم  القحطاني،  فوزية  الشرقية  باملنطقة  االجتماعية 

املهتمني واملهتمات. 

•  عقد برنامج “ الطريق الى العمل احلر “ بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية قدمتها مديرة القسم النسائي ببنك 
التنمية االجتماعية باملنطقة الشرقية فوزية القحطاني، يوم االثنني 23 نوفمبر 2020م، عبر برنامج Zoom، بحضور 229 

من املهتمني واملهتمات. 

•  ما هو االمتياز التجاري ومميزاته وأشكاله 
•  مقارنه بني املشاريع اجلديدة التقليدية واالمتياز التجاري 

•  كيف تختار االمتياز التجاري بنجاح 
•  برنامج االمتياز التجاري ببنك التنمية االجتماعية وشروط قبول املتقدمني للبرنامج 

•  ما هو العمل احلر وانواعه وأهميته 
•  سمات رائد األعمال الناجح

•  كيف تختار فكرة املشروع والبحث على االسواق الناشئة 
•  سمات التخطيط الفعال 

المحاور

المحاور
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لقاءات رائدات الشرقية االستشاري:  

تقدمي  خالل  من  الشرقية  بغرفة  املرأة  متكني  مركز  برامج  من  املستفيدات  املشاريع  صاحبات  يدعم  استشاري  برنامج 
.Zoom االستشارات املتخصصة باجلوانب املالية واالدارية والفنية والقانونية والتسويقية للمشاريع، عبر برنامج

لقاء رائدات الشرقية االستشاري العنوان  

“ المستحقات العمالية وكيفية احتسابها “    

قدمها المحامي والمستشار القانوني سلطان السحمه مقدم البرنامج  

62 الحضور   13 سبتمبر 2020م   التاريخ   

لقاء رائدات الشرقية االستشاري العنوان  

“ عقود العمل وكيفية صياغتها “    

10 الحضور   2٧ أكتوبر 2020م    التاريخ   
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بكواالملبور-ماليزيا  العاملية  األسترالي  اجلنية  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  مع   “ القياديات  متكني   “ عمل  ورشة  عقد  مت 
والرئيس التنفيذي لشركة املجموعة املبتكرة بفلوريدا - الواليات االميركية املتحدة الدكتور عالء احللوجي، يوم األحد 

املوافق 25 أكتوبر2020م، عبر برنامج Zoom، مبشاركة 11 قيادية يف مناصب القيادة العليا ومجالس االدارة.

محاور ورشة العمل لخارطة طريق المرأة الحقيقية

1/ عامل انها

2/ النساء يف جميع األوقات

3/ نحن مميزون

4/ التواصل باأللوان

5/ االحتفال بالنتائج

برنامج تمكين القيادات النسائية
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وحدة خدمات المشتــركات: 

لإلدارات  وتوجيههم  والرجال  السيدات  من  األعمال  اصحاب  استفسارات  على  الرد  خدمة  االتصال  وحدة  مركز   يقدم 
والقطاعات الالزمة ملساعدتهم والرد على استفساراتهم وقد قم استقبال )4365( مكاملة خالل عام 2020م

•  تقدمي خدمات االشتراكات للمشتركات مبا فيها )اشتراك جديد، جتديد اشتراك، شطب اشتراك(.
• التصديق على الوثائق والدفاتر التجارية والتصديق على صحة املستندات التجارية الصادرة عن مشتركات الغرفة.

•  حفظ وحتديث قواعد بيانات املشتركات وتأمني الوصول السهل والسريع إليها.
•  احلرص على تطوير خدمات املشتركات بصورة مستمرة وإيجاد الطرق التي من شأنها حتسني مستوى هذه اخلدمات
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نادي غرفة الشرقية Toastmasters للسيدات باللغتين العربية واإلنجليزية:

قامت غرفة الشرقية وبالتعاون مع نادي عكاظ بتوقيع مذكرة تفاهم إلقامة نادي Toastmasters العاملي ، ويهدف النادي 
االتصال  بتطوير مهارات  وذلك  واإللقائية،  القدرات اخلطابية  وتنمية  القيادة  وفنون  التواصل  وبرامجه لصقل مهارات 
والعرض وتصحيح األخطاء اللغوية والقواعدية  للمتحدثة املبتدئة وتشجيعها، كما يساهم يف خلق قيادات مميزة على 
الصعيد االجتماعي واملهني سواء للعضوات أو الضيفات احلاضرات فيه، وقد استمر أداء النادي خالل العام 2020م إذ مت 
عقد ) 12( لقاًء للنادي بحضور متحدثات قياديات لديهن اخلبرة يف مجال اخلطابة ومهارات االتصال والعرض، و استفاد 

من هذه  االجتماعات اخلاصة بالنادي حوالي) 499 (سّيدة كما مت عقد )5( ورش عمل للنادي بحضور)336( سيدة .
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البريد االلكتروني الهاتف وحدات المركز
halwabel@chamber.org.sa 8598202 مديرة مركز  تمكين المرأة
nabdulqader@chamber.org.sa 8598205 مشرفة وحدة العالقات العامة

nalqahtani@chamber.org.sa 8598226  مشرفة وحدة تنمية المنشآت الصغيرة
والمتوسطة والمعلومات

nalahmad@chamber.org.sa 8598206 مشرفة وحدة خدمات المشتركات
nalqahtani@chamber.org.sa 8598226  المجلس التنفيذي لّسيدات األعمال
ralotaibi@Chamber.org.sa 8598207 لجنة المشاغل والمراكز النسائية
ralotaibi@Chamber.org.sa 8598207 مجلس شابات األعمال
nbassam@chamber.org.sa 8598209 مشرفة وحدة التدريب
ashuaibi@chamber.org.sa 8598291 ممثلة خدمة العمالء بوحدة االتصال
msaleh@chamber.org.sa 8598216 ممثلة خدمة العمالء بوحدة االتصال

بـيــانــات مركز تمكين المرأة

البريد اإللكتروني لمركز تمكين المرأة
wec@chamer.org.sa

 920024555

ص ب 719  الدمام  31421






