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َحِفل عام2019م بالعديد من األنشطة والفعاليات والبـرامج واملبادرات       

وجاءت انسجاًما  دات األعمال بغرفة الشرقية،  ها مركز سّيِ
ّ
التي نفذ زة، 

ّ
تمِيـ

ُ
امل

2030م ومتطلباتها، وانسجاًما مع طموح وتطلعات  مع ُمستهدفات رؤية اململكة 

مجلس إدارة الغرفة بالوصول إلى الريادة والتميـز في تحقيق شراكة فاعلة للمرأة 

كانت  ـزة،  وذلك بتقديم خدمات ُمتمّيِ فيما تخطوه البالد نحو النمو والتنمية، 

اإليجابي  بدورها  والقيام  قدراتها  استعراض  من  نها 
ّ
وتمك املرأة  تّدعم  والتزال 

 في مسيرة التنمية االقتصادية للمملكة واملنطقة الشرقية.
ً
ا فاعال

ً
لتكون شريك

يستهدف تمكين املرأة  دؤوًبا،   
ً
ا وعمال

ً
ا نشط

ً
قد شهد حراك وكان العام املا�ضي، 

ودعم شراكتها وترسيخ حضورها في السوق املحلي؛ إذ طّور املركز من آليات تنفيذ 

برامجه كثيـًرا، وأطلق األفكار وتبنى املبادرات، وأقام الفعاليات واألنشطة – التـي 

يرصدها هذا الكتيب – واتسمت بالتنوع في تقديم ُجملة من البـرامج واملبادرات 

التطويرية والتدريبية في العديد من املجاالت االقتصادية.

وقد حّقق املركز تقدًما نوعًيا نحو تحفيـز املرأة على املشاركة في عملية التنمية، 

قدمة لرائدات األعمال أو 
ُ
ف من جرعته التوعوية سواء امل

ّ
فاعتمد التطوير، وكث

للمقبالت على خوض العمل االقتصادي، وسعى إلى عقد االجتماعات واللقاءات 

وأصحاب  االقتصاديين،  والخبـراء  الحكوميين،  املسؤولين  من  العديد  مع 

لتقديم صورة مكتملة األركان حول أبعاد  التجارب الناجحة في ريادة األعمال، 

ومحاور املشاركة الناجحة للمرأة في منظومة العمل االقتصادي، اآلخذة في النمو 

والتطور على كافة األصعدة.

والفعاليات  األنشطة  ومحاور  أقسام  من  يحتويه  بما  الكتيب   هذا  م  وُيقّدِ

مها وأنتجها املركز في إطار مستهدفاته لعام2019م، 
ّ
واملبادرات والبـرامج التي نظ

بين جميع موظفات  والتي جاءت ُمعبـرة عن مدى التفاعل والتناغم في األداء 

، وعكست نوعية وجودة األعمال بما يتما�ضى والتحّوالت الجوهرية التي  املركز 

يحياها االقتصاد الوطني، متضمًنا بين صفحاته مسيرة عام كامل من األنشطة 

والفاعليات واللقاءات، التي أعّدها املركز وأطلقها أو استمر في متابعتها، كدعمه 

لفرص توظيف املرأة في القطاع الخاص، وتقديم االستشارات بإنشاء املشروعات 

وفًقا ألسس عملية  وتمكين صاحبات األعمال من تطوير أعمالهن،  النسائية، 

قائمة على قراءة السوق ومتطلباته ومستجداته.

هي انعكاس ملنظومة عمل تتسم  إن كل اإلنجازات التي احتواها هذا الكتيب، 

دات األعمال،  ز في خدمة سّيِ
ّ
في مجملها بالحماس واإلصرار على الريادة والتميـ

واالستمرار في العطاء، وصواًل بهن إلى مشاركة ذات أثر ملموس في مسيرة النمو 

والتنمية ..

وتستمر املسيرة..

تقديم
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إهــداء  

لقيادة مجاالت عمل املرأة  في السعي    
ً
رائدا  

ً
دات األعمال بغرفة الشرقية نموذجا م مركز سّيِ يقِدّ

السعودية في املنطقة الشرقية، وتنمية وتطوير قدراتها الذاتية، وزيادة مساهمتها في التنمية االقتصادية 

دات األعمال، وطرح  وذلك  من خالل تقديم خدمات راقية ومتميزة تلّبي تطلعات سّيِ واالجتماعية، 

، وهو بذلك 
ً
برامج تدريبية متنوعة موجهة للمرأة إلعدادها وتأهيلها وتمكينها من املشاركة اقتصاديا

تبّنتها،  إلى واقع شأنه شأن املبادرات التي   من أهداف غرفة الشرقية ومجلس إدارتها،   
ً
يترجم هدفا

وقامت بتنظيمها ألجل التطوير املستمر لخدماتها لجميع املشتركين واملشتركات على حد سواء.

دات األعمال لعام 2019 م “ “ وعليه نهديكم ثمرة إنجازاتنا في مركز سّيِ
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الريادة والتميز في دعم شراكة 

املرأة في التنمية االقتصادية 

في املنطقة الشرقية.

زة  تقديم خدمات وبرامج داعمة ومتمّيِ

للمرأة في قطاع األعمال، وتمكين دورها 

اإليجابي لتكون شريكا فاعال في التنمية 

االقتصادية للمنطقة الشرقية.

نعمل معا لغد أفضل .

رؤيتنا  

رسالتنا

شعارنا
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اللقــــاءات الشهـــرية

 لسّيدات األعمال مساًء الثالثاء األول  
ً
يعقد مركز سيدات األعمال لقاًء شهريا

تزامنا مع لقاء رجال األعمال الشهري باملركز الرئي�ضي،  من كل شهر ميالدي، 

وتبادل الخبرات  و مد جسور التعارف،  خلق روح التواصل،  بهدف   وذلك  

واإلسهام في نقل تجارب الّرواد والرائدات من خالل  بين سّيدات األعمال، 

تساعد السّيدات   
ً
زة تقدم تجارب وخبرات وأفكارا استقطاب شخصيات ممِيّ

على النجاح والتميز…. وفيما يلي لقاءات الثالثاء خالل عام 2019 م.

لقاء الثالثاء الشهري لشهر يناير :

تم عقد اللقاء في 1 يناير 2019 م  للتواصل مع سّيدات األعمال.

لقاء الثالثاء الشهري لشهر فبراير بعنوان:   ) املرحلة الذهبية ملا 
بعد التقاعد (

تم عقد اللقاء  في 5 فبراير 2019 م ضيفة اللقاء عضو مجلس إدارة الجمعية 

الوطنية للمتقاعدين ورئيسة اللجنة الوطنية للمتقاعدات باملنطقة الشرقية 

 منيرة الصقير وكانت أبرز محاور اللقاء : 
ً
سابقا

أهمية العمل بعد سن التقاعد .  •
.
ً
 مجتمعيا

ً
 ووجودا

ً
كسب املتقاعدة حضورا

ُ
كيف ت  •

تمتع املتقاعدة بحياة صحية ونفسية متميزة بعد التقاعد.  •
تأثير املتقاعدة الحقيقي في الجهات الحكومية والخاصة  •

تكريم ضيفة اللقاء 
ومنسوبات الجمعية
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لقاء  الثالثاء الشهري لشهر مارس بعنوان:  ) برامج دعم تنمية 
املوارد البشرية لدعم التوظيف والتدريب ( 

بصندوق  أخصائي خدمة عمالء   2019م ضيفة اللقاء  مارس   5 في  تم عقد اللقاء 
حيث تحدثت خالله عن برامج  وسمية الخالدي،   ) )هدف  تنمية املوارد البشرية 
دعم التوظيف لرفع املهارات، منها: ) قرة ، وصول ، دروب ، تمهير( وذكرت أن إجمالي 

السعوديات املستفيدات من برنامج دعم نقل املرأة العاملة )وصول(، وبرنامج دعم 
حضانة األطفال )قرة( في العام املا�ضي  بلغ 13.516 مستفيدة، منهن 12851 سعودية 
ملتحقة في برنامج »وصول«، و665 سعودية مستفيدة من برنامج »قرة«، بينما بلغت 
في مختلف  »قرة«  أعداد مراكز حضانات األطفال املسجلة واملعتمدة لدى برنامج 

ً
مناطق اململكة 158 مركزا

تكريم مديرة مركز سيدات األعمال املكلفة لضيفة اللقاء  
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لقاء الثالثاء الشهري لشهر إبريل بعنوان : ) دور التعليم في تحقيق 
رؤية 2030 (

مساعد املدير العام للشؤون  2019م ضيفة اللقاء  إبريل   2 في  تم عقد اللقاء 

التعليمية باملنطقة الشرقية  فاطمة عبدهللا الفهيد، حيث تحدثت عن أهمية 

قطاع التعليم وعالقته بتنمية االقتصاد الوطني ، إذ يساهم التعليم في تحويل 

االقتصاد من االعتماد على مصدر واحد للدخل إلى اقتصاد يعتمد على العقول 

ذات املهارة العالية والطاقات البشرية املبدعة واملنتجة. 

تكريم مديرة مركز سيدات 
األعمال املكلفة لضيفة اللقاء      
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لقاء  الثالثاء الشهري لشهر يوليو:  

2019 م ضيفة اللقاء رئيس قسم املجموعة االستشارية  2 يوليو  تم عقد اللقاء في 

بمركز امللك عبدالعزيز )إثراء ( فاطمة عبدهللا الراشد، وتم خالل اللقاء مناقشة عدد 

من املحاور أهمها : نبذة عن إثراء ، والرؤية والطموح والبرامج والفعاليات والفرص.

لقاء الثالثاء الشهري لشهر أغسطس: 

2019 م للتواصل مع سّيدات األعمال والتهنئة  20 أغسطس  في  تم عقد اللقاء 

بعيد األضحى املبارك  .

تكريم عضو مجلس االدارة نوف التركي لضيفة اللقاء 
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 تم عقد اللقاء في 3 سبتمبر 2019م،  ضيفة اللقاء رئيسة مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب العصبي املتعدد، فاطمة بنت سيحان الزهراني، وقد استعرضت تجربة 

مصاب لتجربتها الشخصية في املرض واستعراض عدد من القصص وطريقة التعامل مع املرض واملصاب به وجهود الجمعية في التوعية بذلك.

تكريم عضو مجلس اإلدارة العنود الرماح لضيفة اللقاء

لقاء الثالثاء الشهري لشهر سبتمبر بعنوان )الحكاية في ساعة (:
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تكريم عضو مجلس اإلدارة 
العنود الرماح لضيفة اللقاء 

لقاء الثالثاء الشهري لشهر أكتوبر بعنوان : )الخدمات املقدمة من األحوال املدنية (: 

تم عقد اللقاء في 1 اكتوبر 2019م ضيفة اللقاء مديرة االشراف النسائي باإلدارة العامة لألحوال املدنية باملنطقة الشرقية هند فهد الزويد حيث  تحدثت عن 

أهم األنظمة والخدمات التي يقدمها القسم النسائي إلدارة األحوال املدنية .
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لقاء الثالثاء الشهري لشهر نوفمبر:

لرجال األعمال،  الثالثاء  2019م بالتزامن مع لقاء  نوفمبر   5 في  تم عقد اللقاء 

ومدير  مدير جمرك جسر امللك فهد ضيف هللا العتيبي،  وكان ضيوف اللقاء 

امللك عبدالعزيز  ومدير جمرك ميناء  جمرك مطار امللك فهد يوسف الزاكان، 

محمد حمام، ومدير جمرك الخفجي عبدالعزيز التويجري.  وحضر اللقاء عدد 

من سيدات األعمال واملهتمات .

املحاضرات التوعوية

 من املحاضرات والندوات 
ً
خالل العام املنصرم عقد مركز سيدات األعمال عددا

التوعوية والتثقيفية العامة لسيدات املجتمع لعام 2019م 

محاضرة )مهارات التعامل مع الطفل العنيد ( بمحافظة الجبيل: 

م بالتعاون مع مركز صناعة   2019 مارس   20 تم عقد املحاضرة يوم األربعاء 

فكر للتدريب النسائي، قدمتها املدربة املعتمدة من األكاديمية العاملية للتدريب 

واالستشارات نوال محمد الضويان وذلك بمقر فرع غرفة الشرقية بمحافظه 

الجبيل الصناعية 

محاور املحاضرة:

• افهم طفلك قبل أن تحكم عليه.

• هل العناد فعال مشكلة؟ 

تكريم مركز صناعة فكر للتدريب النسائي

• العناد ال يكبر بنفسه ولكنه يتغذى من الخارج؟ 

• 9 استراتيجيات  استخدمها بلطف كي ال تخسر طفلك

• رباعية السالم لعالقة سليمة مع طفلك 
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جانب من اللقاء

محاضرة )اضطراب طيف التوحد ..  تحديات وحلول ( 

بمحافظة  الخفجي :

تم عقد املحاضرة يوم االربعاء 17 إبريل 2019م بالتعاون مع جمعية إسر التوحد 

استشارية طب نمو وسلوك  وقدمتها الدكتورة أمل حسن العوامي،  الخيرية، 

الطفل  وذلك بمقر فرع غرفة الشرقية بمحافظة  الخفجي .

محاور املحاضرة :
•  أهمية  التعرف بطيف التوحد .

التعرف على طرق الكشف املبكر.   •
التحديات التي تواجه املختصين واألهل.   •

أهم طرق التشخيص وتحدياته.   •
أهمية معرفة أنواع العالجات املستندة على البراهين .   •

•  ماذا بعد التشخيص والتحديات التي تواجه األهل .
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تكريم جمعية وئام “ 
تنمية أسرية“

محاضرة ) القوى الناعمة، ودورها في سعادة األسرة(

بالتعاون مع جمعية وئام  2019م   25 سبتمبر  تم عقد املحاضرة يوم االأبعاء 

تنمية أسرية وقدمتها املدربة املعتمدة بالتنمية األسرية أمل جمل الليل

محاور املحاضرة:
• معرفة وتفهم احتياجات املرأة .

 مع الطرف اآلخر .
ً
• كيفية التدريب على مهارات الفرد  وجعلها أكثر توازنا

• كيفية الوصول إلى الرضا عن حياتك .
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محاضرة ) كيف تحمي نفسك من سرطان الثدي( بمحافظة الجبيل :

تم عقد املحاضرة يوم الثالثاء 15 أكتوبر 2019م  بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية باملنطقة الشرقية ، قدمتها رئيسة قسم األشعة بمستشفى قوات االمن 

، كما صاحب املحاضرة معرض فنون تشكيلية لفنانات موهوبات لدعم  /إيمان عبدالرحمن املهوس  الدكتورة  العام بالدمام واستشاري أشعة تشخيصية نساء 

التوعية بهذا املرض.

تكريم جمعية السرطان السعودية باملنطقة الشرقية
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محاور املحاضرة :
• إحصاءات حول سرطان الثدي و أسباب وأعراض املرض.

• خطوات لصحة الثدي ومتى يجب مراجعه الطبيب.
• أهمية  أشعة الثدي وهل هي خيار أم ضرورة وكيفية الفحص الذاتي

 محاضرة )سرطان الثدي.. الكشف املبكر .. إنقاذ حياة( 

بمحافظة الخفجي:

تم عقد املحاضرة يوم السبت 26 أكتوبر 2019م بالتعاون مع مستشفى 

الخفجي االهلي وقدمتها طبيب اختصا�ضي أول اشعة الدكتورة لطيفة 

وقد تحدثت عن سرطان الثدي وأنواعه والعوامل  عبدهللا الكندري، 

التي تؤدي إلى زيادة احتمال اإلصابة باملرض وأهم أعراض املرض، وطرق 

الكشف املبكر عنه، وتشخيصه وأهمية الفحص الذاتي الصحيح. 

تكريم مستشفى الخفجي األهلي جانب من املعرض املصاحب
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الزيارات والوفود 
الجهات  مع  التواصل  بهدف  الزيارات  من   

ً
عددا األعمال  مركز سيدات  يعقد 

 مّنا على استدامة العالقات وفعاليتها 
ً
النسائية الحكومية والخاصة وذلك حرصا

وتطويها في مصلحة قطاع األعمال.

زيارة جمعية كنف الخيرية 
2019 م وتم االجتماع مع نائب رئيس مجلس  تمت الزيارة  يوم األحد17 فبراير 

أحمد  إدارة الجمعية ناصر السبيعي و عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ 

العلي و مشرفة العالقات العامة بالجمعية ياسمين العزمان ومن جانب الغرفة 

حضر االجتماع رئيسة لجنة املشاغل شعاع الدحيالن ومسؤوالت مركز سيدات 

األعمال ، وتم التعرف على أهداف وإنجازات الجمعية من خالل عرض تقديمي 

وأخذ جولة في أقسام الجمعية والتعرف عليها .

زيارة مدرسة شرق لتعليم قيادة املركبات بالدمام
تمت الزيارة  يوم األحد 31 مارس 2019 م وتم االجتماع مع نائبة مديرة مدرسة 

الرواجح وذلك بجامعة اإلمام عبدالرحمن  املركبات منى  لتعليم قيادة  شرق 

للبرنامج  األساسية  والخطوات  التسجيل  كيفية  عن  تحدثت  وقد  الفيصل، 

التدريبي للقيادة املرأة . 

  زيارة إدارة التعليم األهلي واألجنبي بالدمام  
تمت الزيارة يوم األحد 31 مارس 2019م وتم االجتماع مع مشرفة التعليم األهلي 

مي اليامي بحضور عدد من االداريات بالقسم وقد أوضحت أهداف اإلدارة وأهم 

إنجازاتها . 

جانب من االجتماع
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تكريم عضو مجلس اإلدارة العنود 
الرماح لرئيس الوفد الزائر

استقبال زيارة اللجنة االستشارية النسائية بمنطقة الحدود الشمالية :

قام وفد اللجنة االستشارية النسائية بمنطقة الحدود الشمالية برئاسة الدكتورة 

نوره العصيمي يوم اإلثنين 21 يناير 2019م  بزيارة مركز سيدات األعمال ، وكان 

في استقبال الوفد عضو مجلس إدارة الغرفة العنود بنت توفيق الرماح، وأمين 

وتم بحث سبل تعزيز  الزهير،  املرأة هناء  لتنمية  عام صندوق األمير سلطان 

التعاون مع مركز سيدات األعمال واالستفادة من الخبرات والتجارب التي تدعم 

عمل املرأة في املناطق املختلفة، وتم تقديم عرض مرئي عن الخدمات املقدمة في 

مركز سيدات األعمال وأهم املبادرات التي تدعم عمل املرأة، و تعرف الوفد على 

أبرز مميزات وطموحات قطاع األعمال النسوي في املنطقة .
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صورة جماعية لسيدات أعمال غرفة الشرقية مع رئيسة الجمعية نعيمة الزامل

استقبال وفد من عضوات املجالس واللجان لجمعية ود الخيرية 
زار عدد من عضوات املجالس التنفيذية واللجان بغرفة الشرقية  يوم الخميس 

والتعرف  الخيرية بهدف تعزيز سبل التعاون،  “ود”  2019م جمعية  يناير   31

على أبرز إنجازات الجمعية، و الخدمات املتنوعة التي تقدمها الجمعية لألسر 

املستفيدة، وقام الوفد بجولة على أقسام وإدارات  الجمعية وأطلع على خدمات 

التدريب والتأهيل، واملبادرات التي ساهمت في دعم أعمال الجمعية من خالل 

الشراكات مع الجهات ذات العالقة, وكان في استقبال الوفد رئيسة الجمعية 

نعيمة الزامل وتمت مناقشة عدد من الطموحات التي تتطلع لها الجمعية حتى 

تواصل مسيرتها في خدمة املستفيدين منها .
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استقبال موظفات األحوال املدنية 

 من موظفات 
ً
استقبل مركز سيدات األعمال يوم اإلثنين 15 إبريل 2019م عددا

األحوال املدنية بهدف تقديم خدمات األحوال املدنية  ملنسوبات و زوار املركز  وهي 

إحدى مبادرات وحدة األحوال املدنية بوزارة الداخلية .

الخدمات املقدمة في األحوال املدنية

استقبال وفد طالبي من الجامعة العربية املفتوحة 

 
ً
استقبل مركز سّيدات األعمال يوم الثالثاء 16 إبريل 2019م بمقره بالخبر  وفدا

برئاسة مسؤولة التدريب وخدمة املجتمع بالجامعة العربية املفتوحة    
ً
طالبيا

 من الطالبات بتخصص إدارة أعمال وتقنية 
ً
بثينة الزائر، وكان الوفد يضم عددا

معلومات، وقام الوفد بجوله على مرافق وأقسام املركز، وتعّرف على الخدمات 

املقدمة من غرفة الشرقية ومركز سّيدات األعمال من خالل عرض مرئي . 

     جانب من الوفد 



إجنازات سيدات األعمال 2019
25

     جانب من الوفد 

استقبال وفد طالبي من الجامعة العربية املفتوحة 

 من قسم اإلعالم من كلية اآلداب جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل وتعرف 
ً
 طالبيا

ً
استقبلت غرفة الشرقية  يوم الخميس 10أكتوبر2019م بمقره بالدمام وفدا

على الخدمات املقدمة من غرفة الشرقية ومركز سّيدات األعمال من خالل عرض مرئي كما شارك موظفون من قطاع  العالقات العامة واإلعالم بغرفة الشرقية 

بتقديم عروض تقديمية عن خدمات القطاع وكيفية إدارة املناسبات املهمة بطريقة احترافية . 
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لقاء تعريفي في جامعة االمام عبدالرحمن ) وحدة ريادة األعمال ( 
تم يوم الثالثاء 26 فبراير 2019م عقد لقاء تعريفي بجامعة اإلمام عبدالرحمن 

ابن فيصل حضره عدد من طالبات ادارة األعمال ومشرفات األقسام وكادر 

التعليم قدمت خالله مسؤوالت املركز عرضا عن املركز كما شاركت عضو مجلس 

بيد أحد  شابات األعمال بغرفة الشرقية وعد بونيان والتي تحدثت مبادرة يد- 

مبادرات املجلس التنفيذي لشابات االعمال والتي تهدف إلى تقديم التسهيالت 

وتذليل التحديات التي قد تواجه شابات األعمال باملنطقة . 

مشاركة عضو مجلس شابات األعمال بغرفة الشرقية وعد بونيان

لقاء تعريفي في جامعة االمام عبدالرحمن ) كلية الجبيل الجامعية ( 

2019م حضره عدد من طالبات إدارة  أكتوبر   29 يوم الثالثاء  تم عقد اللقاء 

األعمال ومشرفات األقسام وتم تقديم عرض عن الخدمات املقدمة من غرفة 

كما تم تعريف الطالبات عن اهمية العمل  الشرقية ومركز سّيدات األعمال،  

الحر وكيفية االبتكار واإلبداع في مجال األعمال.
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حفل االستقبال السنوي لسّيدات األعمال 2019م

مت غرفة الشرقية في  يوم األربعاء 13 نوفمبر 2019 حفل االستقبال السنوي 
ّ
نظ

لسّيدات األعمال برعاية صاحبة السمو األميرة/عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود 

سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير املنطقة  حرم صاحب السمو امللكي األمير  

الشرقية في قاعة االحتفاالت الكبرى بفندق شيراتون الدمام ويهدف الحفل إلى 

تعزيز وتعميق التواصل بن الغرفة وسّيدات األعمال وسّيدات املجتمع واملهتمات، 

ويجسد بوضوح اهتمام الغرفة بتفعيل وتطوير الدور االقتصادي للمرأة،  ويعد 

االقتصادي  بدورهن  احتفال  هو  األعمال  دات  لسيَّ السنوي  االستقبال  حفل 

املتميز في خدمة الوطن، وتعزيز رسالتهن التنموية الشاملة،

وتم خالل الحفل تنظيم معرض مصاحب للفن التشكيلي ملجموعة من الفنانات 

السعوديات املتميزات في املنطقة الشرقية كما تم عرض فيلم قصير عن دور مركز 

سيدات األعمال وأهدافه وإنجازاته، وفي ختام الحفل تم تقديم إهداء من غرفة 

الشرقية لصاحبة السمو لرعايتها الحفل.

صورة جماعية مع وفد سيدات األعمال البحرينيات
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صورة جماعية لعضوات 
مجلس اإلدارة مع رئيس 
مجلس شابات األعمال

تقديم فيلم عن إنجازات مركز سيدات األعمال منذ تأسيسه
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املعرض الفني املصاحب للحفل

تجهيزات بهو الحفل

هدية غرفة الشرقية لراعية الحفل
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صورة جماعية مع وفد سيدات االعمال البحرينيات
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خدمات مجالس ولجان سّيدات األعمال لدعم  وتنمية العمل 
النسائي في املنطقة الشرقية

دعـــم شــراكــة املــــرأة فــي الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة وتــرســيــخ وجــودهــا 
الفعلي بسوق العمل

 من رؤية 
ً
تسعى غرفة الشرقية من خالل لجان ومجالس األعمال و انطالقا

واالستمرار في تنمية  إلى دعم مشاركة املرأة في سوق العمل.   2030 اململكة 

املناسبة  الفرص  على  الحصول  من  وتمكينها  طاقاتها.  واستثمار  مواهبها 

أمام  الصعوبات  تذليل  إلى جانب  واالقتصاد.  املجتمع  تنميه  في  لإلسهام 

انطالقة سّيدات األعمال في نشاطهن االقتصادي بمختلف أنواعه. وتقديم 

بأهم  وتوعيتها  األعمال  قطاع  في  للمرأة  ومتميزة  داعمة  وبرامج  خدمات 

األنظمة والقوانين املؤثرة على عملها واستثماراتها.

جانب من اجتماع املجلس التنفيذي لسيدات األعمال 
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جانب من اجتماع املجلس 
التنفيذي لسيدات األعمال 

املجلس التنفيذي لسيـّدات األعمال :
يهدف املجلس التنفيذي لسّيدات األعمال إلى دعم وتطوير وتفعيل الدور االقتصادي 

لسّيدات األعمال في املنطقة، وتذليل  الصعوبات التي تواجه املرأة في دورها كشريك 

فاعل في التنمية االقتصادية، ويضم بعضويته 27  عضوة من  سّيدات األعمال في 

املنطقة الشرقية .

الرؤية :
تمكين سّيدات األعمال كشريك في التنمية االقتصادية في املنطقة الشرقية .

الرسالة : 
وتذليل  املنطقة،  في  األعمال  لسّيدات  االقتصادي  الدور  وتفعيل  وتطوير  دعم 

التنمية  في  فاعل  كشريك  دورها  في  املرأة  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات 

االقتصادية

 أهداف املجلس :
وتمثل أهداف املجلس في اآلتي :   •

•  املساهمة في تطوير القيادات النسائية إلدارة األعمال الخاصة بشكل احترافي.
•  املساهمة في دعم السّيدات إلدارة أعمالهن الخاصة وثرواتهن بالشكل األمثل.

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

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

•  اقتراح سبل تطوير أداء منشآت قطاع األعمال النسائي واالرتقاء بمستواها.
•  مناقشة املوضوعات املحالة للمجلس من مجلس إدارة الغرفة أو األمانة العامة 

أو اللجان الوطنية وتكون توصيات املجلس بشأنها استشارية.
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عضوات املجلس التنفيذي لسّيدات األعمال : 

املنصب االسم

رئيس املجلس مرام بنت سعيد الجيش

نائب الرئيس دينا بنت عبدالله الفارس

عضو آمال بنت محمد  االشقر

عضو أماين بنت عبد الحكيم رضوان

عضو آيال بنت أحمد الشدوي

عضو بسمة بنت سليامن الزامل

عضو جميلة بنت محمد الشمري

عضو دنيا بنت حسن الجرب

عضو سارة بنت فهد الباز

عضو سارة بنت عصام املهيدب

عضو سنثيا بنت فاروق كردى

عضو شوق بنت سعود املدعج الدورسي

عضو شريين بنت صالح العبدالرحمن

عضو عائشة بنت خالد الدورسي

املنصب االسم

عضو فاطمة سعيد باطوق

عضو مليس بنت محمد أبو ناصف

عضو مها بنت فيصل حامد

عضو ميسون بنت عبد الرحمن الرواجح

عضو نادية بنت ساملني النهدي

عضو ندين بنت عيل عبدالله

عضو نورة بنت محمد مطاري

عضو نوف بنت شليويح القحطاين

عضو نوف بنت عبدالعزيز الرتيك

عضو نوف بنت محمد املعجل

عضو نوف بنت فهد السديري

عضو هند بنت أحمد األحمد

عضو وفاء بنت صبحي داوود
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اجتماعات املجلس التنفيذي  لسّيدات األعمال: 

التي تناقش و تدرس  من االجتماعات الدورية و   
ً
يعقد املجلس عددا

املشكالت والصعوبات التي تواجهها سّيدات األعمال في قطاع االعمال 

ويتم اقتراح الحلول املناسبة لها، كما يتم اقتراح مناسبات و فعاليات 

وقد  بهدف رفع مستوى وعي سيدات األعمال بالجوانب االقتصادية، 

اجتماعات رئيسية   6 2019م عدد  عقد املجلس التنفيذي خالل عام 

وعدد 12 اجتماع فرق عمل 

اجتماع املجلس التنفيذي 
لسيدات األعمال 
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برامج املجلس التنفيذي لسيدات األعمال

برنامج تمكين ..  

يسعى البرنامج إلى دراسة املشكالت والصعوبات التي تواجهها السّيدات في قطاع 

األعمال واقتراح الحلول املناسبة لها والعمل على رفعها للجهات املعنية كذلك 

باألنظمة واللوائح بغرض تحسين البيئة التشريعية املتعلقة  تثقيف السيدات  

بالعمل الحر  للسيدات.

مبادرة تمكين املرأة في املناصب القيادية ومجالس اإلدارة: 
 ألهمية تعزيز تواجد السيدات في مناصب قيادية وفي مجالس إدارة الشركات 

ً
نظرا

وبناًء على ما يهدف إليه املجلس من تفعيل مشاركة السيدات في مجالس املنطقة 

وعضوية اللجان الوطنية واللجان الحكومية األخرى وتطوير آلية التواصل مع 

مجتمع األعمال والحرص على تساوي الفرص، وكذلك ما نطمح إليه من تمكين 

السيدات التخاذ مناصب قيادية بمختلف املجاالت مما ينتج عنه جودة وتوازن 

في األداء العملي كان البد من وضع منهجية تسهم في تحقيق هذا الهدف وتضمن 
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حضور عضو مجلس اإلدارة األستاذة العنود الرماح للورشة

تواجدها وثبتت جدارتها. إضافة إلى خفض نسبة البطالة “العادية والنوعية”  بين السيدات .

الفئة املستهدفة:
سيدات األعمال    •

•  القياديون والقياديات في منشآت القطاع الخاص والعام 
املوظفات من ذوات الخبرة    •

مسؤولو املوارد البشرية   •
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الدليل اإلرشادي لتمكين املرأة في  املناصب القيادية 

تعزيز تواجد املرأة في املناصب القيادية ومجالس   : تم عقد ورشة عمل بعنوان 

2019م   يوليو   8 وذلك يوم اإلثنين   ،Korn Ferry بالتعاون مع شركة   اإلدارة، 

 من القيادات الحكومية والجهات 
ً
بفندق كمبنسكي العثمان، بحضور 60 شخصا

الخاصة وعضوات مجلس إدارة الغرفة و ورئيسات ونائبات املجالس واللجان.

اململكة  في  والقياديات  القياديين  من  نخبة  التي حضرها  العمل  ورشة  وهدفت 

وتفعيل  تعزيز  بهدف  القيادية،  املناصب  في  املرأة  تمكين  مبادرة  استعراض  إلى 

وتحقيق املشاركة   ، تواجد السّيدات في مناصب القيادة العليا ومجالس اإلدارة 

االقتصادية للمرأة من خالل دعم تواجدها في مراكز  صنع القرار، ونشر الوعي لدى 

أصحاب املنشآت بأهمية تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين وما له من آثار نوعية.

حضور بعض أعضاء مجلس ادارة الغرفة للورشة واألمين العام
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مجريات ورشة العمل :
بعض اإلحصاءات   استعرضت املستشارة مارجوت زيلينسكا في بداية الورشة  

 
ً
حول أهمية تمكين السيدات واشراكهن في التنمية االقتصادية، وبأن هناك نقصا

 في اململكة من العمالة املهنية املدربة بما يعادل )660.000( حيث يتكون 
ً
متوقعا

75 ٪ من القوى العاملة لدينا من جيل األلفية بحلول عام 2025،  وبحلول عام 

2030 سيكون هناك أزمة في املواهب العاملية للوصول إلى مستويات حادة في 

 إلعادة توطين هذه 
ً
مما يجعل عمل املرأة مهما االقتصادات املتقّدمة والنامية، 

املهن. ففي اململكة، )206 مليار ات دوالر من اإلنتاج غير املحقق(

    كما تم عرض فيديو عن عوامل النجاح لبعض من قصص السيدات السعوديات 

الناجحات، فالنهوض باملرأة هو املفتاح: “للبقاء على قيد الحياة للمنظمات ، فهي 

تحتاج إلى موهبة تتناسب مع الشركة التي تعمل فيها ولكي تزدهر املنظمات، عليك 

أن تطلق العنان لقوة وإمكانات جميع املواهب”

جانب من مناقشات فرق العمل في الورشة
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حضور األمين العام وأعضاء مجلس اإلدارة للورشة
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تكريم شركة Korn Feery من قبل االستاذة 
نوف التركي عضو مجلس االدارة بغرفة 

الشرقية

نقاش بين األستاذة مناهل الحمدان 
بالغرفة واألستاذ صالح الزامل واألستاذة 

نوف التركي خالل مجريات الورشة
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محاضرة ) النهوض باملرأة – قوة االختيار (
تم عقد املحاضرة بالتعاون مع شركه كورن فيري  في 9 يوليو 2019م  قدمتها ِنَعم 

سنو لتعزيز املهارات لدى السّيدات، افتتحت ِنَعم املحاضرة بأن الحياة تتشكل 

»كوني استراتيجية ضمن أفعالك«  وليس بشكل افترا�ضي-   ، حسب التصميم 

حيث قدمت نموذج كورن فيري للتقدم الوظيفي وقدمت كذلك مجموعه من 

النصائح للمحاضرات والتي تسهم في تعزيز املهارات القيادية لدى السيدات ، ومن 

ثم تم عرض نموذج Korn Ferry  للتقدم الوظيفي.

جانب من محاضرة النهوض باملرأة  

  
ً
قوة االختيار  والتي القت حضورا

من القياديات باملنطقة الشرقية
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اتــفــاقــيــة املــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــســيــدات األعـــمـــال و وحــــدة املــحــتــوى 
املحلي و تطوير األعمال بشركة سابك 

تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة الشرقية ممثلة باملجلس التنفيذي لسّيدات 
األعمال و وحدة املحتوى املحلي و تطوير األعمال بالشركة السعودية للصناعات 
ديسمبر   24 املوافق  الثالثاء  يوم  ذلك  و  الرياض  بمدينة  )سابك(،  السعودية 
2019م ووقع االتفاقية من الغرفة رئيس مجلس اإلدارة االستاذ عبدالحكيم 
العمار الخالدي ونائب رئيس وحدة املحتوى املحلي و تطوير األعمال بالشركة 

السعودية للصناعات السعودية )سابك(املهندس وائل مو�ضى.

ونصت االتفاقية على تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان )تفعيل دور املرأة في مجالس 
اإلدارة ( يهدف إلى تمكين املرأة في القيادة وريادة األعمال و تنمية املهارات القيادية 
وتطويرها لخلق جيل من قيادات نسائية متمكنة باإلضافة إلى تمكين املتدربات في 

القطاعات املختلفة من التعاون وحل التحديات التي تواجههن. 

جانب من توقيع اتفاقية بين غرفة الشرقية والشركة السعودية للصناعات السعودية )سابك( صورة جماعية لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس ونائب مجلس السيدات  وأعضاء مجلس “نساند“



إجنازات سيدات األعمال 2019
43

االجتماع مع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
 التقنية املهندس خالد السالم

برنامج تطوير األعمال ..
يعمل البرنامج على تفعيل التواصل بين سيدات األعمال ذوات األنشطة املكملة لبعض 

السّيدات على مستجدات األعمال  إلى إطالع  باإلضافة  التجارية،  انشطتهن  لتطوير 

واألنشطة املختلفة والوسائل الجديدة وذلك بهدف تطوير أداء منشآت قطاع األعمال 

النسائي واالرتقاء بمستواها. كما يهدف البرنامج إلى تطوير القيادات النسائية من خالل 

العمل على تنمية املهارات القيادية الشخصية لسّيدات األعمال وذلك ملساعدتهن 

إلدارة األعمال الخاصة بشكل احترافي وتفعيل دورهن القيادي في الشركات .

مبادرة املرأة والصناعة :
من املجلس إلى تنشيط الحركة االستثمارية النسائية من خالل تشجيع   

ً
سعيا

التنوع  تحقق  مشروعات  في  أموالهن  رؤوس  استثمار  على  األعمال  سيدات 

 جديدة لتوظيف الطاقات النسائية الوطنية 
ً
االقتصادي املنشود ، وتفتح آفاقا

في خدمة االقتصاد السعودي جاءت مبادرة املرأة في الصناعة بهدف العمل على 

مسار خاص لتمكين املرأة من الحصول على التمويل املناسب من خالل منتج 

خاص للمرأة ييسر حصولها على التمويل للمشاريع الصناعية بهدف تسهيل ورفع 

االستثمارات النسائية في القطاع الصناعي.

فقد عمل املجلس التنفيذي لسّيدات االعمال على : 

اجتماع الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية )مدن( :
تم عقد اجتماع بين مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق   •
التقنية املهندس خالد السالم وفريق عمل “املرأة و الصناعة” باملجلس التنفيذي 

لسّيدات االعمال ،بمدينة الرياض و ذلك يوم األربعاء املوافق 23 يناير 2019م .

توصيات الزيارة : 
الهيئة  عليه شروط  تنطبق  ممن  السّيدات  على  املصانع  رسوم  تخفيض   •

السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية 

منح األولوية للسيدات للمصانع و األرا�ضي الصناعية التي تقع بالقرب من   •
النطاق العمراني ) املدينة الصناعية األولى و الثانية (

إنشاء تجمع خاص بقطاع التجميل و نقل املعرفة من التجارب العاملية من   •
 . Barcelona Beauty Cluster خالل التعاون مع

اجتماع مع الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 
األعمال  و  املحلي  املحتوى  تطوير  لوحدة  الرئيس  مع  نائب  االجتماع  تم    •
مو�ضى  فؤاد  املهندس  –سابك  األساسية  للصناعات  السعودية  بالشركة 

لبحث الية التعاون بين الطرفين وذلك يوم اإلثنين املوافق 18 فبراير 2019م 
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اتفاقية  الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
لسّيدات  التنفيذي  باملجلس  ممثلة  الشرقية  بين غرفة  اتفاقية  توقيع  تم    •
األعمال و الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية » مدن » بملتقى 

بيبان الشرقية ، بمدينة الدمام و ذلك يوم االربعاء املوافق 3 ابريل 2019م ، 

ووقع االتفاقية من الغرفة  االمين العام عبد الرحمن الوابل ومن مدن مدير 

إدارة تطوير األعمال م. علي العمير.

نصت االتفاقية على : 
•  توفير البنى التحتية واملواقع الالزمة إلنشاء التجّمعات الصناعية املتخصصة 

كتجّمع ملستحضرات التجميل واألزياء، وبحث إمكانية ابتكار منتجات جديدة 

الفنية  الجدوى  دراسات  من  الشرقية«  »غرفة  به  ستقوم  ما  مع  تتالءم 

والسوقية التي تدعم إنشاء هذه التجّمعات الصناعية املتخصصة باالستفادة 

من التجارب العاملية املثلى.

بمنح املشاريع املنبثقة عن  تقوم هيئة املدن الصناعية و مناطق التقنية     •
مع منحهم األولوية بتوفير مواقع في املدن  رة حوافز مناسبة متنوعة، 

ّ
املذك

الصناعية التابعة لها بعد ما يرى الطرفان مناسبتها 

جانب من توقيع اتفاقية بين غرفة الشرقية والهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية 
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تم عقد اجتماع املجلس التنفيذي لسيدات األعمال و ادارة املحتوى املحلي    •
و تم االتفاق على عقد عدة ورشة  بسابك لبحث سبل التعاون بين الطرفين، 

عمل تختص القيادة واإلدارة للسيدات باملجال الصناعي بمدينة الدمام وذلك 

يوم الخميس املوافق 4 إبريل 2019م.

•  تم عقد اجتماع فريق عمل “ املرأة و الصناعة “  باملجلس التنفيذي لسيدات 

األعمال مع لجنة الصناعة و الطاقة بغرفة الشرقية لتوحيد الجهود بين الطرفين 

فيما يخص القطاع الصناعي  وذلك يوم االثنين املوافق 11 إبريل 2019م . 

تم عقد اجتماع مع مشرف تطوير األعمال بالهيئة السعودية للمدن الصناعية    •
و مناطق التقنية لتفعيل عمل الطرفين و تحقيق أهداف االتفاقية املوقعة بين 

الطرفين ، بمدينة الرياض و ذلك يوم الخميس 5 ديسمبر 2019م .

جانب من ورشة عمل االستثمار في الصناعة تطلعات و طموحات
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املحلي  املحتوى  وحدة  مع  بالتعاون  عمل  ورشة  عقد  تم   •
تطلعات  الصناعة  في  االستثمار   ( بشركة سابك تحت عنوان 

العاملة  القوى  حلول  إدارة  مدير  قدمها   ) طموحات  و 

بشركة  األعمال  تطوير  و  املحلي  املحتوى  وحدة  في  املحلية 

و ذلك يوم األربعاء  الدكتور وجيه بن أسامة مغربيه،  سابك  

سيدة.   30 بحضور  الدمام  بمدينة  2019م  ديسمبر   11 

تكريم الدكتور وجيه مغربية من األستاذة نوف التركي عضو مجلس اإلدارة

ورشة عمل بعنوان ) االستثمار في الصناعة .. تطلعات وطموحات (
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محاور الورشة :
رؤية اململكة 0302 نحو تمكين املرأة    -1

تمكين املرأة من املناصب القيادية في املجال الصناعي   -2
مقومات نجاح املرأة في املناصب القيادية    -3

عقبات و تحديات املرأة في املجال الصناعي   -4
دور مساهمة املرأة في تطوير الصناعة   -5

مقياس أنماط   – صياغة األهداف   (  : تطوير نفسك و فريق عملك   -6
القيادة – التمكين و منح السلطة(

مبادرة نساء في التقنية :
تهدف حكومة اململكة من خالل برامج رؤية 2030 إلى تمكين املرأة في سوق العمل 

فة ورائدة أعمال-، وإلى التحّول من االقتصاد النفطي إلى االقتصاد املعرفي. 
ّ
-موظ

لتحقيقه  تتضافر  ما  وهو  والتوجيه،  والتدريب،  التعليم  بان 
ّ
يتطل األمرين  كال 

مبادرة  انبثقت  هنا  ومن   ، واملنظمات  الشركات  من  وكثير  الدولة؛  مؤّسسات 

لتمكين املرأة بهدف رفع مساهمتها في قطاع تقنية املعلومات واملشاريع التقنية .

جانب من معسكر نساء في التقنية بالتعاون مع برنامج بادر لحاضنات و مسرعات التقنية
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املعسكر التدريبي )نساء في التقنية( :
بالتعاون بين املجلس التنفيذي  في التقنية(  )نساء  تم عقد املعسكر التدريبي   
لسيدات األعمال و برنامج بادر لحاضنات و مسرعات التقنية بمدينة الدمام 

وذلك من يوم األحد حتى يوم الخميس املوافق 28-24 فبراير 2019م ، بمشاركة 

60 سيدة .

جانب من معسكر نساء في 
التقنية بالتعاون مع برنامج بادر 

لحاضنات و مسرعات التقنية.
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صورة جماعية ملتحدثي الجلسة الحوارية » نساء في التقنية » خالل ملتقى بيبان 
الشرقية  مع رئيس ونائب مجلس سيدات األعمال

املحاور:
توليد األفكار

دراسة السوق   •
قوة التركيز   •

القانون التجاري السعودي   •
بناء النموذج األولي   •

الجوانب املالية للمشروع   •
تقييم وعرض املشاريع »تطبيق عملي«   •

  الجلسة الحوارية “ نساء في التقنية “
ضمن مشاركة املجلس التنفيذي   « في التقنية  »نساء  تم عقد جلسة حوارية 
لسيدات األعمال بمعرض بيبان الشرقية املنظم من قبل الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة و املتوسطة و ذلك يوم الجمعة املوافق 5 إبريل 2019م بحضور 39 من 

السيدات و الرجال. 

ضيوف الجلسة الحوارية : 
األستاذ سلطان غزوني- الرئيس التنفيذي لشركة نبضات العقارية

الدكتورة اريج الوابل –  املدير التنفيذي لتمكين امللكية الفكرية بالهيئة السعودية 
للملكية الفكرية.

االستاذة زينب األمين – مدير عام تقنية املعلومات بالهيئة السعودية للمنشآت 
الصغيرة و املتوسطة. 

املهندس أحمد بن علي آل عبد ربه - نائب تنفيذي أعلى لرئيس الشركة و عضو 
مجلس اإلدارة بشركة يوكوجاوا العربية السعودية.

 
رئيسة الجلسة املهندسة أيال الشدوي عضو املجلس التنفيذي لسيدات األعمال 

    محاور الجلسة :
العوائد االستثمارية في التقنية

االستثمار التقني كفرصة واعدة
 تشجيع السيدات لالستثمار في تقنية املعلومات

تجربة السيدات في هذا املجال 
 تحقيق رؤية اململكة من خالل التحول الرقمي
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لقاء “ ريادة و ابتكار لرائدات األعمال “ :
عقد املجلس التنفيذي لسيدات األعمال بحضور عضو مجلس اإلداره العنود 

 تحت عنوان )ريادة و ابتكار لرائدات االعمال (بالتعاون مع 
ً
الرماح لقاًء مفتوحا

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة، وذلك يوم اإلثنين املوافق 18 مارس 

2019م بحضور 52 سيدة.  

ضيوف اللقاء :

الصغيرة  للمنشآت  العامة  بالهيئة  النسائية  األعمال  ريادة  إدارة  مديرة    -

واملتوسطة السيدة أفنان البابطين.

مدير تنفيذي بشركة Threads N السيدة نورة اللحيدان.   -

التجارة  إدارة غرفة  املالية و عضو مجلس  مؤسس تسوية لالستشارات    -

الدولية السيدة روزانه الطيار.

مستشارة في إدارة االبتكار معتمدة مع رتبة سفير من معهد إدارة االبتكار    -

السيدة رنا بخش.

رئيسة الجلسة : 
سفيرة يوم رائدات االعمال العالمي ملنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا     -

السيدة سارة العايد

تكريم ضيوف لقاء ريادة وابتكار

جانب من اللقاء
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جانب من زيارة الهيئة العامة لالستثمار  

جانب من زيارة الهيئة 
العامة لالستثمار  

زيارات عضوات املجلس التنفيذي لسّيدات األعمال
 خالل عام 2019م :

القيام بزيارة لشركة سابك للتعرف على برنامج نساند ، بمدينة الدمام،  •
  و ذلك يوم االربعاء املوافق 27 مارس 2019م 

•  القيام بزيارة للهيئة العامة لالستثمار،  وترأس االجتماع املهندس عبدالحميد 
وتم خالل االجتماع التعرف على الخدمات و البرامج  الشعوان مدير الفرع  

املقدمة من الهيئة، بمدينة، الخبر و ذلك يوم االثنين 16 سبتمبر 2019م 

تم القيام بزيارة ملعرض صنعتي لألسر املنتجة “صنعتي« والذي تنفذه غرفة    •
 وذلك، يوم الثالثاء 17 سبتمبر 2019م بمدينة الدمام.

ً
الشرقية سنويا
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جانب من زيارة معرض صنعتي

جانب من زيارة معرض صنعتي 2019م
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لجنة املشاغل و املراكز النسائية

الرؤية :
. 
ً
 وعامليا

ً
الريادة في صناعة التجميل و األزياء إقليميا

الرسالة:
 من 

ً
 مميزا

ً
 عامليا

ً
االرتقاء بصناعة التجميل واألزياء باملنطقة الشرقية لتكون مركزا

ق 
ّ
خالل تهيئة بيئة صحيحة تسهم في تعزيز الحرفية املهنية العالية واإلبداع الخال

وإبراز دور املرأة كمساهم فّعال في  والتطوير املستدام لتأهيل الكوادر الوطنية، 

تنمية اقتصاد املنطقة الشرقية في ظل قيم و مبادئ املجتمع.

األهداف االستراتيجية:
في  العاملة  االقتصادية  للمنشآت  املشتركة  املصالح  ومتابعة  رعاية   -1

.
ً
القطاع االقتصادي في املنطقة وإبراز دورها إعالميا

املحلية  االقتصادية  والظواهر  واملتغيرات  األحداث  آثار  دراسة   - 2
واإلقليمية والدولية على أداء منشآت القطاع وما ينبغي اتخاذه من 

إجراءات حيالها.
دراسة آثار األنظمة النافذة أو املقترح إصدارها في حالة إحالتها من   - 3
الجهات املعنية بالدولة إلى الغرفة ألخذ رأي مشتركي ومشتركات الغرفة 
فيها، وإيضاح جوانبها وآثارها اإليجابية والسلبية على أداء منشآت 
 ، وتقديم التوصيات أو االقتراحات لتطوير 

ً
 ومستقبال

ً
القطاع حاليا
هذه األنظمة.

األفكار  ودراسة  والتطويرية  التنموية  واألبحاث  الدراسات  إعداد   - 4
واملشاريع الجديدة املتعلقة بالنشاط بهدف تنميته وتطويره.

وتقديم  املسؤولين  مع  ولقاءات  اجتماعات  لعقد  والعمل  السعي   - 5
العقبات  تذليل  أجل  من  املختصة  املعنية  الجهات  إلى  االقتراحات 

والصعوبات التي تواجه هذا النشاط.
تحقيق مزيد من الترابط والتعاون بين العاملين في منشآت القطاع في   - 6

املنطقة وتنظيم اللقاءات الدورية بين مالكي ومسؤولي هذه املنشآت.
املساهمة في عقد الندوات واملحاضرات واملعارض ذات العالقة بنشاط   - 7

اللجنة.   
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املنصباالسماملنصباالسم

عضوريما سعيد سالم الهاجريرئيس اللجنةشعاع عبد هللا الدحيالن

عضورانيا شاكر ابو السعودنائب الرئيسمو�ضي صالح الدعزاز

عضوريم فالح مسحل املطيريعضوالجوهره سالم السالم

عضوساره مقبل الشمريعضوبشرى عي�ضى العوهلي

عضومريم ماجد داود العوهليعضوتغريد سعد الدين غزالة

عضومنى هاشم عامر القحطانيعضوجمال محمود صالح

عضومريم عبدالرحيم الحسنعضوحنان ساملين النهدي

عضونوره عيد العتيبيعضوريم خالد عبدالعزيز الحمدان

أعضاء لجنة املشاغل النسائية
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اجتماعات اللجنة
املشكالت  وتدرس  تناقش  والتي  الدورية،  االجتماعات  من   

ً
عددا اللجنة  تعقد 

واقتراح  والصعوبات التي تواجهها سّيدات األعمال املستثمرات في قطاع املشاغل، 

كما يتم اقتراح مناسبات وفعاليات بهدف رفع مستوى وعي  الحلول املناسبة لها، 

باإلضافة إلى تقديم مقترحات للرفع من  سّيدات األعمال بالجوانب االقتصادية، 

مستوى النشاط والحد من العشوائية.

ثمانية  و  رئيسية  اجتماعات  عشرة    2019 الحالي  العام  خالل  املجلس  عقد 

اجتماعات فرق عمل

تسعى اللجنة إلى دعم سّيدات األعمال املستثمرات في قطاع املشاغل وذلك من خالل 

لرعاية   
ً
للجان ومجالس األعمال سعيا املبادر   تحقيق الهدف االستراتيجي واألداء 

مصالح مشتركي الغرفة وتحقيق التكامل بين املبادرات الحكومية والخاصة، وتعمل 

لجنة املشاغل واملراكز النسائية على ترتيب لقاءات، ورش عمل، محاضرات، وكذلك 
زيارات متنوعة في سبيل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه.

نفذت اللجنة خالل العام 2019  4 لقاءات و 4 زيارات و 3 ورش عمل.

التعاون مع بلدية محافظة الخبر في حملة تاجرات الشنطة
عقد اجتماع فريق عمل اللجنة ضمن حملة البلدية حول تاجرات الشنطة    •

والعامالت بدون ترخيص بتاريخ 16 إبريل 2019.

عقد اجتماع مع نائبة رئيس بلدية الخبر إيمان الغامدي ملناقشة مقترح خطة    • 

الحملة بتاريخ  23 أبريل 2019م.

اكتوبر   23 عقد اجتماع مع نائبة رئيس بلدية الخبر ايمان الغامدي بتاريخ     •
2019م الستعراض خطة البلدية .

اجتماع اللجنة مع نائبة رئيس بلدية الخبر إيمان الغامدي
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استقبال لجنة املراكز النسائية بغرفة األحساء
اللجنة  رئيس  برئاسة  بغرفة األحساء  النسائية  املراكز  تم استقبال وفد لجنة 
وعضو مجلس اإلدارة بغرفة األحساء إلهام اليوسف، ومناقشة األهداف املشتركة 
في تطوير القطاع واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه املستثمرات في القطاع 

بتاريخ 12 فبراير 2019م
الهدف:

ومحاولة  النسائية   في مجال قطاع املراكز  الخبرات  مناقشة وتبادل أوجه    •
السعي لتطوير القطاع .

كيفية التغلب على بعض العقبات والصعوبات التي تواجه قطاع املراكز   •
النسائية .

استقبال لجنة املراكز 
النسائية بغرفة األحساء
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زيارات أمانة املنطقة الشرقية
القيام بزيارة ملعالي أمين املنطقة الشرقية املهندس فهد الجبير ومناقشة بعض    •

الصعوبات بتاريخ 4 مارس 2019م  من أهمها: 
إعادة تدريب العاملين واختالف التراخيص و نشر اشتراطات الترخيص ملراكز    •
التزيين والئحة الغرامات على موقع أمانة الشرقية اإللكتروني بين فروع األمانة 
“لتكون  له  “النشاط املرخص  القرار  الصادر من تعديل عبارة  استيضاح    •

“األنشطة املرخص لها” ومعرفه ماهية األنشطة الجديدة املسموح بها 
 تحديد آلية عمل الرخص الخاصة بالبلدية وتوحيد أنظمتها للمنطقة.

ً
أيضا   •

 16 • تم القيام بزيارة ملعالي أمين املنطقة الشرقية معالي املهندس فهد الجبير في 
ديسمبر 2019م ملناقشة تدريب العاملين في املشاغل واملراكز النسائية.

معالي املهندس فهد الجبير خالل لقائه مع اللجنة

املهندس سلطان الزايدي خالل لقائه مع اللجنة

معالي املهندس فهد الجبير خالل لقائه مع اللجنة
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تكريم األستاذة خلود الحماد

ورشة عمل )مهنتي بيدي(
تم عقد ورشة عمل بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية بعنوان مهنتي بيدي 

قدمتها السيدة خلود الحماد صاحبة أكاديمية نضرة  حول إدارة الصالونات، 

بتاريخ 17 مارس 2019م.

جانب من الورشة
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مشاركة لجنة املشاغل النسائية في ورشة العمل املشتركة بين مجلس الغرف 

ووزارة  )منشآت(  واملتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  السعودية  والهيئة  السعودية 

الشؤون البلدية والقروية ملناقشة الالئحة الجديدة )للقواعد التنفيذية لضوابط 

ممارسة نشاط التزيين النسائي( بتاريخ 30 يونيو 2019م

ورشــــة عــمــل الــقــواعــد الــتــنــفــيــذيــة لــضــوابــط مــمــارســة نــشــاط الــتــزيــيــن 
النسائي
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جانب من الزيارة

ورشة عمل توطين الوظائف
التجميل)التحديات والحلول  تم عقد ورشة عمل توطين الوظائف في قطاع 

والتطلعات( بمبنى الغرفة الرئي�ضي ملعرفة املشكالت الخاصة بالعاملين بالقطاع 

في 3 نوفمبر  2019م.

زيارة حملة الشرقية وردية 11
2019م  8 أكتوبر  تم القيام بزيارة لعضوات لجنة املشاغل واملراكز النسائية في 

لحملة السرطان السعودية، وتهدف للتوعية بأهمية الكشف املبكر عن سرطان 

الثدي تحت شعار شجاعة في ربع ساعة، حيث تقام فعالياتها في مجمع الراشد 

التجاري بالخبر.

جانب من الزيارة
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جانب من الورشة

تكريم األستاذ أحمد املسعري من قبل رئيسة لجنة املشاغل واملراكز النسائية شعاع الدحيالن 

معرض األسر املنتجة )صنعتي(
في سبتمبر  النسائية  واملراكز  املشاغل  لجنة  لعضوات  زيارة  تم عقد 

2019م ملعرض األسر املنتجة )صنعتي(

اللقاء املوسع للمشاغل ومراكز التزيين النسائية
2019م اللقاء  نوفمبر   26 عقدت لجنة املشاغل واملراكز النسائية في 

الرقمي  بعنوان)التسويق  النسائية  واملراكز  املشاغل  لقطاع  املوسع 

وزيادة دخل الصالونات( ضيف اللقاء رئيس شركة دائم االستراتيجية 

للخدمات أحمد املسعري، حيث تحدث عن الشراكة التجارية والجوانب 

املالية والتسويقية.
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جانب من االجتماع

جمعية إيفاء لرعاية ذوي االعاقة باملنطقة الشرقية ) مجمع األمير 
سلطان للتأهيل (  

باملنطقة  اإلعاقة  ذوي  لرعاية  إيفاء  لجمعية  اللجنة  لعضوات  زيارة  عقد  تم 
باألستاذ عبدالعزيز املحبوب  وااللتقاء  )مجمع األمير سلطان للتأهيل(  الشرقية 

مدير املركز   في 19 ديسمبر 2019 م .
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مجلس شابات

 أعمال الشرقية





عضوات مجلس شابات أعمال الشرقية

مجلس شابات أعمال الشرقية
أكثر قدرة على  ليكّن  يسعى املجلس وبرامجه إلى تأهيل املستثمرات الشابات، 
بين  الريادية  الروح  ثقافة  نشر   و  الوطن،  اقتصاد  بناء  في  الفاعلة  املشاركة 
الشابات، وتشجيعهن على املبادرة واإلبداع، وإرشادهن إلدارة أعمالهن، وتبادل 
ويضم املجلس   . الخبرات مع الكيانات العربية والدولية ذات الهدف املشترك 

بعضويته 30 عضوة  من شابات األعمال .

الرؤية :
 أن يكون املجلس الرائد في تنمية شابات األعمال في املنطقة .

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

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

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

 من طلبها.
ً
تحفيز الشابات على خلق فرص العمل بدال   •

إبراز التجارب الناجحة لرائدات األعمال .   •
•  تسليط الضوء على القطاعات االستثمارية الواعدة باململكة.

رفع القدرة التنافسية ملنشآت شباب وشابات األعمال.   •
التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتطوير بيئة صحية للمشاريع.   •
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عضوات املجلس التنفيذي ملجلس شابات أعمال الشرقية 2019 م

املنصباالسماملنصباالسم

عضوشوق بنت عبد الرؤف املطرودرئيس املجلسنجالء بنت حمد العبد القادر

عضوضحى بنت علوى ال إبراهيمنائب رئيسدالل بنت أحمد الرحمة

عضوغادة بنت مسفر القحطانينائب رئيسنوف بنت مسند الرشيدي

عضولبنى بنت عبد العزيز الخالديعضوأريج بنت محمد أبو بشيت

عضولطيفة بنت سعود الحمودعضواسماء بنت خليفة الجعيب

عضومزون بنت وهيب اشقرعضوبشرى بنت محمد العليان

عضومشاعل بنت عبدالرحمن الباعودعضوحنان بنت محمد النشمي

عضومنال بنت حمد البنعليعضوخلود بنت علي السفالن

عضومو�ضي بنت فهد العتيبيعضودانة بنت أسامة العفالق

عضونجالء بنت احمد الراجحعضورنا بنت عبد الرحمن الفهيد

عضونجالء بنت عبدهللا العتيبيعضورند بنت صالح البسام

عضونورة  بنت احمد الرميحعضورؤى بنت خالد الغنام

عضوهند بنت طالل  الرشيدعضوروئ بنت سعود صابر

عضووعد بنت عبدالعزيز  ابونيانعضوسمر بنت مهناء الصايل

عضووعد بنت سعود الدوسريعضوسهى بنت معن الصانع
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جانب من اجتماع مجلس 
شابات الشرقية

اجتماعات مجلس شابات أعمال الشرقية :
 من االجتماعات الدورية والتي تناقش كيفية نشر ثقافة الروح 

ً
يعقد املجلس عددا

الريادية بين الشابات وتشجيعهن على املبادرة واإلبداع ، كما يتم اقتراح مناسبات 
و فعاليات بهدف إرشاد الشابات إلدارة أعمالهن على أسس علمية وتقنية وإدارية 

حديثة.
اجتماع فرق   44 اجتماعات رئيسية و   7 2019م  وقد عقد املجلس خالل عام   

عمل.
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برنامج  أنا أقدر :
هدف البرنامج إلى إيجاد جيل جديد من الشابات السعوديات يعملن لحسابهن 
وتشجيعهن على املبادرة واإلبداع   ، الخاص من خالل نشر ثقافة العمل الحر 
 من طلبها، وذلك من خالل عقد ورش 

ً
وتحفيز الشابات على خلق فرص العمل بدال

عمل متخصصة والقيام بزيارات ميدانية للفئة املستهدفة ) جامعات - مدارس- 
..الخ ( وإقامة محاضرات عن أهمية العمل الحر وتشجيعهن على املبادرة ،  نواد 

وقد تم من خالل البرنامج عقد عدة فعاليات منها:

مركز تمكين املرأة وخدمتها التابع لجامعة طيبة في املدينة املنورة
عقد برنامج أنا أقدر أحد برامج مجلس شابات األعمال بالتعاون مع مركز تمكين 
) من  املرأة و خدمتها التابع لجامعة طيبة في املدينة املنورة ورشة عمل بعنوان 
فكرة إلى نجاح ( إلى طالبات الجامعة  بحضور ) 165( طالبة في 17 يناير 2019م.

إنجازات مجلس شابات أعمال الشرقية

جانب من ورشة عمل برنامج أنا أقدر بمركز تمكين املرأة و خدمتها التابع لجامعة طيبة في املدينة املنورة



إجنازات سيدات األعمال 2019
69

إعالن ورشة عمل برنامج أنا أقدر 
بمركز تمكين املرأة و خدمتها

الهدف من الورشة :
-  التعريف بالفكر الريادي عن طريق البرامج املختلفة واألدوات وتعزيزه.

-  التوجيه بالقدوة عن طريق عرض التجارب الناجحة في املجال الريادي.
 -  تحفيز الشابات للتّحول إلى صانعات عمل.

-  التوعية بأساسيات العمل التجاري وغيرها من املوضوعات املهمة لقطاع األعمال.

محاور الورشة :

ما هو  شغفك 	•
•	 عملية توليد االفكار

•	 قصص نجاح من داخل وخارج املدينة املنورة
•	 كيف تبدأ مشروعك النا�ضئ بثقة

•	 نموذج العمل التجاري
•	 نصائح تسويقية ملشروعك

•	 جهات وهيئات داعمة ألصحاب املشاريع
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مدارس الحصان االهلية بالدمام
عقد ورشة عمل برنامج أنا أقدر  أحد برامج مجلس شابات األعمال بعنوان 
) من فكرة إلى نجاح( بمدارس الحصان األهلية بالدمام بحضور ) 60( طالبة 

في 12مارس 2019 م

جانب من ورشة عمل برنامج أنا أقدر بمدارس الحصان األهلية بالدمام
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الكلية التقنية العاملية للبنات بالقطيف

عقد ورشة عمل برنامج أنا أقدر  أحد برامج مجلس شابات األعمال بعنوان )  		•
من فكرة إلى نجاح(، بالكلية التقنية العاملية للبنات بالقطيف بحضور ) 44( 

طالبة في 25 نوفمبر 2019 م .

جانب من ورشة عمل برنامج أنا أقدر بالكلية التقنية العاملية للبنات بالقطيف

برنامج  حوار الرواد :
يهدف البرنامج الى نقل تجربة الرّواد و الشخصيات الناجحة في مجال اإلدارة 
 القتصاد 

ً
واألعمال إلى شابات األعمال، وتكريم هذه الشخصيات التي قّدمت كثير ا

املنطقة. وقد تم من خالل البرنامج عقد عدة لقاءات منها:

لقاء )املرأة في االستثمار(

برنامج حوار الرواد أحد برامج مجلس شابات األعمال بعنوان  عقد لقاء  	•
يناير   14 من املهتمين واملهتمات في     163 بحضور  )املرأة في االستثمار( 

2019 م
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محاور اللقاء :

استعراض تجارب رائدات أعمال نجحن في مجال األعمال والتحديات التي   -
واجهتهن من خالل تخصص كل ضيفة باالستثمار. 

الفرص االستثمارية الواعدة لرائدات االعمال في ظل رؤية اململكة ٢٠٣٠    -
ورفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل.

عالقة رائدات األعمال بالتنمية االقتصادية من خالل رفع نسبة الناتج    -
املحلي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.

صورة جماعية لعضوات 
املجلس مع املتحدثات
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جانب من لقاء برنامج حوار الرّواد )املرأة في االستثمار(

ضيوف اللقاء :

-  سارة العايد الشريك املؤسس للشركة اإلبداعية تراكس )TRACCS ( وخبيرة 
إدارة االتصال في األزمات والعالقات العامة 

ريم بن صديق الرئيس التنفيذي لشركة ريم بن صديق للتدريب واالستشارات    -
التسويقية 

دانية بن سعيدان خبيرة ومدربة معتمدة لفن اإلتيكيت وصاحبة  مشروع    -

“اتيكيت هاوس” .
“رزان  السعودية ومؤسس العالمة التجارية  رزان العزوني مصممة األزياء   -

العزوني« 

تحاورهم :
لبنى بنت عبد العزيز الخالدي، عضو املجلس التنفيذي لشابات أعمال الشرقية 
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ورشة عمل ) كيف تسوق ملشروعك الجديد بأقل تكلفة (

عقد لقاء برنامج حوار الرواد أحد برامج مجلس شابات األعمال بعنوان ) كيف 
ريم بن صديق الرئيس  ضيفة اللقاء   ) تسّوق ملشروعك الجديد بأقل تكلفة 
التنفيذي لشركة ريم بن صديق للتدريب واالستشارات التسويقية بحضور 

)134 ( من املهتمين واملهتمات في  3 مارس 2019 م

جانب من لقاء برنامج حوار الرواد ) كيف تسّوق ملشروعك الجديد بأقل تكلفة ( وتكريم الضيفة من رئيسة املجلس نجالء العبدالقادر
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لقاء ) االستثمار في قطاع املقاهي (

برنامج حوار الرواد أحد برامج مجلس شابات االعمال بعنوان  عقد لقاء   -
)االستثمار في قطاع املقاهي ( بحضور ) 320 ( من املهتمين واملهتمات في  10 

ديسمبر 2019 م.

ضيوف  اللقاء :
حمد السنعو�ضي مؤسس مقهى كوفيا .  -

مشعل العمرو شريك مؤسس مقهى جولت .  -
أحمد األحمري مدير قطاع التجزئة بمحمصة خطوة جمل .  -

مو�ضي العجب مؤسس مقهى سكراتش .  -

حاورهم :
املهندس / عبدالرحمن املعيبد، املؤسس واملدير التنفيذي ملجموعة عبدالرحمن املعيبد .

جانب من لقاء برنامج حوار 
الرواد ) االستثمار في املقاهي (

جانب من لقاء برنامج حوار الرواد ) االستثمار في املقاهي (
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جانب من ورشة عمل برنامج شركاء 
النجاح ) اتيكيت العمل(، وصورة جماعية 

لعضوات املجلس مع الضيفة

برنامج  شركاء النجاح :
يهدف البرنامج إلى عقد لقاءات مع الهيئات و املنظمات تلتقي أهدافها مع غرفة 
الشرقية لدعم شابات األعمال. وقد تم من خالل البرنامج عقد عدة لقاءات 

منها:

ورشة عمل ) إتيكيت العمل (

عقد ورشة عمل لبرنامج شركاء النجاح أحد برامج مجلس شابات األعمال   •
دانيه بن سعيدان خبيرة ومدربة  ( ضيفة اللقاء  إتيكيت العمل   ( بعنوان 
معتمدة لفن اإلتيكيت وصاحبة  مشروع »اتيكيت هاوس«  بحضور  )253( 

من املهتمين واملهتمات في  16 اكتوبر 2019 م .
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برنامج  زيارات 
يهدف البرنامج إلى تعزيز الروابط و تنمية العالقات التجارية بين شابات األعمال 
 و دوليا . وقد تم من خالل البرنامج عقد عدة زيارات منها:

ً
و قطاع األعمال محليا

زيارة مدينة الرياض

من خالل برنامج زيارات أحد برامج مجلس شابات أعمال الشرقية تمت  		•
وهيئات  رسمية  جهات  عدة  مع   للتواصل  وذلك  الرياض  مدينة  زيارة 

الفترة  الشرقية من  Bعمال  حكومية من قبل عضوات مجلس شابات 
19 - 20 فبراير2019 م ، حيث بلغ عدد املشاركات) 16 ( عضوة، وتهدف 
التي  التحديات  وعرض  االقتصادية  املنشآت  على  التعرف  Nلى  الزيارة 
تواجه شابات األعمال، وأبرز أوجه الدعم املقدم لهم باإلضافة إلى االطالع 
على الخبرات واملبادرات الرائدة وعقد الشراكات االستراتيجية بين الجهات 

املراد زيارتها.
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جانب من زيارة مجلس شابات األعمال ملجلس الشورى السعودي

اليوم األول للزيارة يوم الثالثاء 19 فبراير 2019 
وتمت زيارة كل من :

مجلس الشورى السعودي :

هدف الزيارة :
والتنمية في ظل رؤية  تعزيز دور شباب األعمال في البناء 
اململكة 2030 وذلك بحضور جلسة حوارية بعنوان )دور 
رؤية  وتحقيق  االقتصادية  التنمية  في  األعمال  شباب 

اململكة 2030 (

محاور اللقاء 
األجهزة  تقدمها  التي  الخدمات  واقع  على  التعرف   -

الحكومية والهيئات لشباب األعمال
أهم التحديات ) املالية، التنظيمية، االستشارية (  -

الفرص املستقبلية لشباب الBعمال  -

املشاركون 
أعضاء مجلس الشورى  -

ممثلو عدد من الوزارات والهيئات املعنية  .  -
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جانب من زيارة مجلس الشورى السعودي

مركز امللك سلمان للشباب  -
شباب األعمال بالغرفة التجارية بالرياض  -

شباب األعمال بالغرفة التجارية بمنطقة مكة املكرمة  -
شباب األعمال بغرفة الشرقية  -
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صورة جماعية  لرئيسة وعضوات املجلس مع األستاذ عصام الذكير  نائب محافظ الهيئة  العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة 
“منشآت“ لقطاع ريادة األعمال

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ) منشآت ( :

هدف الزيارة :
الهيئة في دعم وتأهيل املشاريع الصغيرة  التعرف على برامج ومبادرات   -

واملتوسطه.
عرض الشراكة االستراتيجية مع )منشآت( ملبادرة مجلس شابات األعمال   -

 بيد (.
ً
)يدا
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جانب من زيارة الهيئة العامة للثقافة

اليوم الثاني للزيارة يوم األربعاء 20 فبراير 2019 وتمت زيارة كل من :
الهيئة العامة للثقافة :

هدف الزيارة :
-  االطالع على مجاالت الفنون الخمسة والتعرف على خطط االستثمار فيها

االتحاد السعودي للرياضة املجتمعية :
هدف الزيارة :

التعرف على الخطط املستقبلية لالستثمار الريا�ضي املجتمعي.  -

التنسيق لورشة عمل بعنوان ) الفرص االستثمارية في الرياضة (.  -
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 مؤسسة امللك خالد الخيرية :

هدف الزيارة :
في  املؤسسة  تجربة  على  االطالع   -
في  منها  واالستفادة  والريادة  العمل 
ملجلس  املستقبلية  البرامج  إعداد 

شابات األعمال.

صورة جماعية لعضوات املجلس مع صاحبة السمو امللكي األميرة ريما بنت بندر

جانب من زيارة مؤسسة 
امللك خالد الخيرية
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جانب من زيارة  املؤسسة العامة لجسر امللك فهد

املؤسسة العامة لجسر امللك فهد
2019  بهدف االطالع على  24 مارس  في  من خالل برنامج )زيارات( أحد برامج مجلس شابات أعمال الشرقية تمت زيارة املؤسسة العامة لجسر امللك فهد    -

خدمات املؤسسة وآلية تيسير التخليص الجمركي لشباب وشابات األعمال، والتعرف على املناصب القيادية للمرأة في املؤسسة .



إجنازات سيدات األعمال 2019
84

مجمع ريادة األعمال بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة

من خالل برنامج زيارات أحد برامج مجلس شابات أعمال الشرقية تمت  		•
زيارة مجمع ريادة األعمال بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة 
في 5 أغسطس 2019  وتهدف الزيارة إلى تعزيز سبل التعاون واالطالع على 
آخر الخدمات املقدمة بالهيئة من ورش عمل وتدريب وإرشاد وحاضنات 
الى املميزات املقدمة من قبل مجمع ريادة األعمال إذ  باإلضافة   األعمال، 

يعد أول مجمع متكامل لريادة األعمال في املنطقة .

معرض صنعتي 2019م
»صنعتي«  املنتجة  األسر  ملعرض  االعمال  شابات  مجلس  زيارة عضوات  		•
2019 م  في مركز معارض الظهران الدولية “إكسبو” في الدمام 19 سبتمبر” 

من 3 - 6 أبريل 2019م .

جانب من زيارة مجمع ريادة األعمال بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
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جانب من زيارة صنعتي 2019م



إجنازات سيدات األعمال 2019
86

جانب من زيارة املعهد التقني السعودي لخدمات البترول

املعهد التقني السعودي لخدمات البترول

السعودي لخدمات  التقني  املعهد  زيارة  تم عقد  		•
البترول في 1 أكتوبر 2019 م . بهدف التعرف على 

البرامج املقدمة.
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مركز  امللك عبد العزيز الثقافي العاملي ) إثراء(

•	تم عقد زيارة ملركز  امللك عبد العزيز الثقافي العالمي ) إثراء( لفعالية تنوين 
في 23 أكتوبر 2019 م .

جانب من زيارة معرض إيفاء بمجمع الراشد التجاري

معرض إيفاء بمجمع الراشد التجاري

تم عقد زيارة ملعرض إيفاء بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة  		•
واملقام بمجمع الراشد التجاري  في 3 ديسمبر 2019 م .
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جمعية إيفاء لرعاية ذوي االعاقة باملنطقة الشرقية ) مجمع األمير سلطان للتأهيل (  
زيارة عضوات مجلس شابات االعمال لجمعية إيفاء لرعاية ذوي اإلعاقة باملنطقة الشرقية )مجمع األمير سلطان للتأهيل(  في 19 ديسمبر 2019 م . 		•

جانب من زيارة جمعية إيفاء لرعاية ذوي اإلعاقة 
باملنطقة الشرقية، ) مجمع االمير سلطان للتأهيل ( 

صورة جماعية مع 
مدير جمعية إيفاء
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مهرجان ) أيام سوق الحب (

تم عقد زيارة ملهرجان ) أيام سوق الحب ( الذي نظمته أمانة املنطقة الشرقية بسوق الحب بالدمام  في 19 ديسمبر 2019 م  		•
.
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جانب من مشاركة املجلس بملتقى بيبان الشرقية 2019م  “للطموح فكرة وللنجاح بيبان”  

مشاركات املجلس 

ملتقى بيبان الشرقية 2019م  »للطموح فكرة وللنجاح بيبان«

مشاركة مجلس شابات األعمال في ملتقى بيبان الشرقية 2019م تحت عنوان “للطموح فكرة وللنجاح بيبان”، والذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة  		•
واملتوسطة “منشآت” يف مركز معارض الظهران الدولية “اكسبو” في الدمام من 3 - 6 أبريل 2019م .
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منتدى املقاوالت 2019 م

مشاركة مجلس شابات األعمال في منتدى املقاوالت 2019 م في نسخته األخيرة » تقاول » والذي نظمنه غرفة الشرقية في 4 ديسمبر 2019م . 		•

جانب من مشاركة املجلس بمنتدى املقاوالت 2019 م
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جانب من مشاركة املجلس بملتقى التجارة االلكترونية

ملتقى التجارة اإللكترونية

والذي  اإللكترونية،  التجارة  ملتقى  في  األعمال  مشاركة مجلس شابات  	•
في مركز  “منشآت”  نظمتة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة 
معارض الظهران الدولية “إكسبو” في الدمام من -12 14 ديسمبر 2019م .



إجنازات سيدات األعمال 2019
93

ورشة عمل )حسابات التواصل االجتماعي وريادة األعمال (

عقد ورشة عمل بعنوان )حسابات التواصل االجتماعي وريادة األعمال ( ضيف اللقاء مدير برنامج البحرين ألفضل املمارسات الحكومية إبراهيم بن علي التميمي  		•
بحضور  )120( من املهتمين واملهتمات في  5  ديسمبر 2019 م .

جانب من ورشة عمل )حسابات التواصل االجتماعي وريادة االعمال (



إجنازات سيدات األعمال 2019
94

جانب من ورشة عمل )حسابات 
التواصل االجتماعي وريادة االعمال (

محاور الورشة :

املحتوى املؤثر لرواد األعمال . 	•
التواصل  حسابات  خالل  من  الترويج  أبعاد  	•

االجتماعي  .

صناعة الخبر اإلعالمي . 		•
واملؤسسات  الشركات  حسابات  خصائص  	•

والحسابات الشخصية .

آلية تقييم وتطوير الحسابات . 	•
فن اإلثارة االعالنية على مواقع التواصل  	•

االجتماعي .
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مبادرات املجلس

مبادرة ) طلعتنا اليوم (

 ضمن إطار املسؤولية االجتماعية تم إطالق مبادرة )طلعتنا اليوم( من مجلس 
شابات األعمال بغرفة الشرقية وبالتعاون مع جمعية جود الخيرية ومشاركة 

)49( من شركاء نجاح نخبة من املطاعم واملقاهي باملنطقة .  

هدف املبادرة : 
االبتكار في املشاركة املجتمعية بتحفيز القطاع الخاص بجمع تبرعات خالل 
شهر يناير  بمبلغ ) مليون ( ريال وتخصيص كامل الدخل لجمعية جود الخيرية 

للرعاية النهارية . 

مبادرة ) يدًا بيد (

هي مبادرة يتم من خاللها تقديم التسهيالت وتذليل الصعوبات والتحديات 
بمشروعاتهن  التي قد تواجه شابات األعمال في املنطقة الشرقية عند البدء 
من خالل تقديم حزمة من الخدمات بشكل مجاني أو مخّفض من خالل شركاء 

داعمين للمبادرة.  

تدشين املبادرة :

تم تدشين املبادرة من قبل صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف أمير 
املنطقة الشرقية، وذلك بمقر  أمارة املنطقة الشرقية بحضور عضوات مجلس 

إدارة غرفة الشرقية وعضوات مجلس شابات االعمال في 20 يناير 2019 م .

 لصاحب 
ً
 تذكاريا

ً
كما قدم عضوات مجلس شابات األعمال بغرفة الشرقية درعا

السمو امللكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير املنطقة الشرقية .

إطالق املبادرة  
تم إطالق املوقع اإللكتروني للمبادرة في 3 فبراير 2019 م.
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هدية من غرفة الشرقية لصاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف أمير املنطقة الشرقية

باركود موقع مبادرة يدًا بيد

 بيد من قبل فريق عمل 
ً
تم عقد ) 5 ( مقابالت شخصية للمتقدمات ملبادرة يدا

املبادرة خالل عام 2019م  .



إجنازات سيدات األعمال 2019
97

تدشين املبادرة من قبل صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف أمير املنطقة الشرقية

جانب من املقابالت الشخصية 
للمتقدمات ملبادرة يداً بيد
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 بيد أحد مبادرات مجلس شابات األعمال من قبل عضوات 
ً
التعريف بمبادرة يدا

فريق عمل املبادرة وذلك بوحدة ريادة األعمال بجامعة اإلمام عبدالرحمن في 26 
فبراير 2019 م .

 بيد في ملتقى بيبان 
ً
مشاركة مجلس شابات األعمال بمنصة تعريفيه للمبادرة يدا

الشرقية 2019م والذي نظمته في مركز معارض الظهران الدولية “إكسبو” في 
الدمام من 3 - 6 أبريل 2019م .

جانب من اللقاء التعريفي ملبادرة يدًا بيد بوحدة ريادة األعمال 
بجامعة االمام عبدالرحمن

جانب من مشاركة مجلس شابات األعمال بمنصة تعريفيه 
للمبادرة يدًا بيد في ملتقى بيبان الشرقية 2019م
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فعاليات “ملتقى ومعرض “راد” لريادة األعمال” 2019”

خالل الفترة 6-4 نوفمبر 2019 م بمعارض الظهران الدولية )الظهرانـ  اكسبو(

تحت رعاية وتشريف صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
 2019 أمير املنطقة الشرقية تم تدشين ملتقى ومعرض راد لريادة األعمال 
بحضور معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية املهندس أحمد بن سليمان 
“منشآت”  ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة  الراجحى، 
املهندس صالح الرشيد، وزيارة وتشريف صاحب السمو امللكي األمير أحمد بن 

فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير املنطقة الشرقية

جانب من تدشين ملتقى ومعرض راد لريادة األعمال 2019
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صورة جماعية لعضوات املجلس مع صاحب السمو امللكي األمير أحمد بن فهد نائب أمير املنطقة الشرقية

صورة جماعية ألعضاء مجلس شباب وشابات األعمال مع أمير املنطقة الشرقية صاحب السمو امللكي األمير  سعود بن نايف آل سعود .
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صورة جماعية لعضو مجلس اإلدارة العنود الرماح، وعضوات مجلس شابات األعمال مع رجل األعمال اإلماراتي محمد العبار

راد .. األرقام تتحدث :
	5 دول مشاركة ) السعودية – االمارات – الكويت – البحرين – عمان ( 	•

ا
ً
	826 رائد أعمال مشارك 	•
300 منصة رائد أعمال 		•

ً
 ومخترعا

ً
78 مبتكرا 	•

	22 فعالية خارجية متنوعة 	•
	9 شخصيات مشاركة في الجلسات الحوارية 	•

	6 ضيوف ملهمين 	•
أكثر من 700 مشارك من الجمهور عبر منصة راد اكس 		•

12 ورشة عمل 		•

1100 رائد أعمال متوقع دخولهم عالم ريادة األعمال بعد زيارة املعرض 		•
34 جهه داعمة وممكنة 		•
 للمعرض

ً
81.234  زائرا 		•

26  منطقة من داخل اململكة ودول الخليج 		•
34 شركة داعمة لنجاح املعرض 		•

اللقاء املفتوح مع الشخصية الريادية األبرز في عالم األعمال بالشرق األوسط  		•
رجل األعمال اإلماراتي محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار 

العقارية
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األركان التفاعلية للزوار

جلسات من النقاشات 
املفتوحة بالعرض
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جانب من املعرض

جانب من املعرض
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الفعاليات الخارجية
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 برنامج األميرة مشاعل بنت فيصل لتمكين املرأة بعنوان:

 “صناعة القادة” خالل الفترة 1 – 18 ديسمبر 2019 م

هو برنامج تدريبي يسعى  )رحمها هللا(  برنامج األميرة مشاعل بنت فيصل 
إلى تمكين املرأة في القيادة وريادة األعمال، وتعد سموها واحدة من أبرز 
لذا حمل البرنامج  الشخصيات النسائية القيادية في املنطقة الشرقية، 
األعمال  سيدات  دعم  في  لجهودها  الشرقية،  غرفة  من   

ً
تثمينا اسمها 

باملنطقة الشرقية وكونها املؤسس ورئيس منتدى سّيدات اعمال الخبر  
وهو اول تجمع لسّيدات األعمال باملنطقة .

جانب من برنامج األميرة مشاعل 
بنت فيصل لتمكين املرأة
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تكريم املستفيدات لبرنامج األميرة مشاعل بنت فيصل لتمكين املرأة بعنوان: “صناعة القادة”

وتطويرها لخلق جيل من قيادات  إلى تنمية املهارات القيادية،  يهدف البرنامج 
نسائية متمكنة باإلضافة الى تمكين املتدربات في القطاعات املختلفة من التعاون 

وحل التحديات التي تواجهها. بحضور ) 16 ( متدربة .
محاور البرنامج :
صناعة الخطابة :

	تعلم مهارات الخطابة الستة 	•
األسئلة االرتجالية والتعامل معها 		•

لغة الجسد والتنوع الصوتي 		•
االعالم والعالقات العامة :

توضيح مفهوم االعالم واختيار الوسائل املناسبة لكل حدث والتعامل معها 		•

مفهوم العالقات العامة وأهميته للمؤسسات الحديثة 		•
	تطوير مهارات املتدربات في التعامل مع اإلعالم والعالقات العامة من خالل  	•

وسائل االعالم املرئية
العاملي مع شهادة الفئة   Toastmasters صناعة الخطابة تحت رعاية نادي 

املستهدفة : 
	السّيدات من لديهن خبرة 7 سنوات فما فوق. 	•

مالكات املنشآت الصغيرة واملتوسطة. 		•

موظفات قياديات في القطاع الخاص. 		•
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برامج دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة :

واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  بوحدة   
ً
ممثال األعمال  سّيدات  مركز  يقدم 

من خالل تقديم برامج  دورات تأهيلية للراغبات بدخول العمل التجاري، 
املشاريع  صاحبات  ملساعدة  متخصصة  لقاءات  و  محاضرات  و  تدريبية 
مدربات  استضافة  خالل  بمشاريعهن،من  املتوسطة  للبدء  و  الصغيرة 

مؤهالت لتقديم هذه البرامج و املحاضرات:

 )برنامج التوطين حل (

بالتعاون مع بنك التنمية  عقد املحاضرة التعريفية لبرنامج التوطين »حل« 
االجتماعية - بمدينة الدمام 11 فبراير 2019 بحضور 14 سيدة 

فوزية  االجتماعية  التنمية  ببنك  النسائي  الفرع  مديرة  البرنامج  قدمت 
القحطاني

محاور البرنامج: 

التعريف ببرنامج التوطين حل  		•

األنشطة املستهدفة بالتوطين  		•

مميزات البرنامج و آلية الحصول على الدعم  		•

أنواع العمل الحر و أهميته  		•

كيف تختارين فكرة املشروع  		•
•  البحث عن األسواق الناشئة 

سمات التخطيط الفعال  		•

جانب من املحاضرة التعريفية 
ببرنامج التوطين
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 )برنامج كيف تسوقين ملشروعك عبر وسائل
 التواصل االجتماعي (

 - عقد برنامج كيف تسوقين ملشروعك عبر وسائل التواصل االجتماعي 
بمدينة القطيف    18-17 فبراير 2019 بحضور 4 سيدات 

قدمته املدربة في مجال التسويق و صاحبة وكالة ارتك لدعاية و اإلعالن  
ضحى ال إبراهيم

محاور البرنامج : 
تاريخ مواقع التواصل االجتماعي  		•

الفرق بين التسويق اإللكتروني و التقليدي 		•
أساسيات التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي 		•

التسويق و اإلعالن على فيسبوك  		•
التسويق و اإلعالن على تويتر  		•

التسويق و االعالن على لينكدن  		•
التسويق و اإلعالن على انستقرام و سناب شات  		•

تقنيات االستهداف على قنوات التواصل االجتماعي  		•
تطوير املحتوى على مواقع التواصل االجتماعي  		•

التحليل و قياس األداء على مواقع التواصل االجتماعي 		•

جانب من املحاضرة التعريفية ببرنامج التوطين
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)لقاء مسرعة أعمال املرأة (
عقد لقاء » مسرعة أعمال املرأة »بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
قدمته  سّيدة    33 2019م بحضور  فبراير   17 بمدينة الدمام في   و املتوسطة  
مديرة مسرعة أعمال املرأة بالهيئة  العامة للمنشآت الصغيرة و املتوسطة  أفنان 

البابطين، وقد تمت مناقشة املوضوعات التاليه:
•	املرأة في ريادة األعمال منصات ريادة األعمال

	مسرعة أعمال املرأة   	•
	قصص نجاح  	•

تكريم مديرة مسرعة اعمال املرأة  بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و املتوسطة من عضوتي مجلس ادارة الغرفة



إجنازات سيدات األعمال 2019
110

 )محاضرة نموذج العمل التجاري (

عقد محاضرة تعريفية عن » نموذج العمل التجاري » تقديم مشرفة وحدة 
طالبات مدارس  وذلك أمام   باملركز   تنمية املنشآت الصغيرة و املتوسطة  
فبراير   19 بمدينة الدمام   - الحصان ضمن فعاليات ملتقى سواعدنا همه 

2019م بحضور 140 سيدة .

وخالل املحاضرات تم عرض:

نموذج العمل التجاري  		•

دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع  		•

)برنامج استكشاف عالم ريادة األعمال(

الهيئة  مع  بالتعاون  األعمال(  ريادة  عالم  )استكشاف  برنامج  عقد 
فبراير  الجبيل     25-27  بمدينة   - املتوسطة  و  الصغيرة  للمنشآت  العامة 
2019     بحضور 57 سيدة  قدمتها املدربة في مجال ريادة األعمال و تأسيس 

املشاريع الصغيرة نورة الكريديس

هدف البرنامج :

اكساب املشاركين املهارات الالزمة في كيفية صياغة الفكرة و عمل دراسة 
الجدوى  و التسويق و جذب العمالء و إدارة العمليات و اللوجستيات

جانب من برنامج استكشاف 
عالم ريادة األعمال
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لقاء جامعة األمام عبدالرحمن بن فيصل

لطالبات جامعة لطالبات بوحدة ريادة األعمال بجامعة اإلمام  عقد لقاء 
 26 -  بمدينة الدمام  عبدالرحمن بن فيصل بهدف نشر ثقافة العمل الحر 

فبراير 2019م بحضور 14 طالبة.

 )برنامج الهوية االحترافية والعالمة التجارية (

بالتعاون مع بنك   ) الهوية االحترافية و العالمة التجارية  بناء   ( عقد برنامج 
التنمية االجتماعية - بمدينة الجبيل 5 مارس 2019م  بحضور 40 سيدة 

التنمية  ببنك  النسائي  الفرع  مديرة  القحطاني  فوزية  البرنامج  قدمت 
االجتماعية، وتم خالل البرنامج بحث حمله من املحاور:

الفرق بين 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 		•

)برنامج صناعة األفكار االستثمارية (

عقد البرنامج التدريبي ) صناعة االفكار االستثمارية (  - بمحافظة الخفجي 
،تقدمها املدربة بمجال ريادة االعمال  94 سيدة  بحضور   2019 مارس   6

وتأسيس املشاريع الصغيرة نورة الكريديس

محاور البرنامج 

مصادر األفكار الريادية  		•

كيفية توليد األفكار االستثمارية  		•

الفكرة و أثرها على نجاح رائدة األعمال  		•

هل يمكن تطبيق فكرتك ؟ 		•

مراحل تطوير الفكرة إلى مشروع 		•

كيفية إنشاء املشروع وتقييم املقترحات لألفكار االستثمارية  		•

)برنامج أخالقيات العمل و تأسيس بيئة العمل (

عقد البرنامج التدريبي ) اخالقيات العمل و تأسيس بيئة العمل( بالتعاون 
 20-21 بمدينة الخبر   - مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و املتوسطة 

مارس 2019م بحضور 33 سّيدة 

هدف البرنامج : 
رفع مستوى كفاءة و فعالية املشاركات في مجال القيادة اإلدارية و إدارة 
األنماط السلوكية للعاملين في منظماتهن وذلك من خالل تعريف املشاركات 
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و  بين السلوك  بمفهوم السلوك و أهميته ودراسته و العالقة االعتمادية 
العلوم األخرى، و تطور إدارة السلوك في املنظمات و إدارة السلوك التنظيمي 

لألنماط السلوكية البشرية في املنظمة. 

جانب من برنامج أخالقيات العمل و تأسيس بيئة العمل
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جانب من محاضرة برنامج 
التوطين بالجبيل

)برنامج فن التفاوض و اإلقناع (
عقد البرنامج التدريبي ) فن التفاوض و االقناع ( بالتعاون مع الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة و املتوسطة  -  بمدينة الخبر 24-25 مارس 2019 بحضور 

56 سيدة 

يهدف البرنامج : 
األساليب  توضيح  و  التفاوض  خصائص  و  بمفهوم  املشاركات  تعريف   
العملية للتفاوض و فن اإلقناع و الحوار، كما يشرح أثر الثقافات على عملية 
التفاوض و ماهي أساسيات و استراتيجيات و سياسات و تكتيكات التفاوض 

)برنامج التوطين حل (
بالتعاون مع بنك   « برنامج التوطين حل   « عقد املحاضرة التعريفية عن 

التنمية االجتماعية  - بمدينة الجبيل 27 مارس 2019م بحضور 46 سيدة 
قدمت البرنامج مديرة الفرع النسائي ببنك التنمية االجتماعية فوزية 

القحطاني

محاور البرنامج:

التعريف ببرنامج التوطين حل  		•
األنشطة املستهدفة بالتوطين  		•

مميزات البرنامج و آلية الحصول على الدعم  		•
أنواع العمل الحر و أهميته  		•
كيف تختار فكرة املشروع  		•

البحث عن األسواق الناشئة وسمات التخطيط الفعال  		•
املشاركة في حفل تخريج جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل كلية العلوم 
الصغيرة  املنشآت  وحدة  خدمات  عن  لتعريف  اإلنسانية  والّدراسات 

واملتوسطة  - بمدينة الجبيل 28 مارس 2019م بحضور 200 سّيدة 
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جانب من محاضرة أهمية إتكيت العمل و بروتوكوالت األعمال

)محاضرة أهمية إتكيت العمل و بروتوكوالت األعمال (
عقد محاضرة ) أهمية إتيكيت العمل و بروتوكوالت األعمال ( ضمن مشاركة مركز سّيدات األعمال في ملتقى بيبان الشرقية – بمدينة الدمام  

ً
6 إبريل 2019 بحضور 45شخصا

قدمتها املالكة و املدير التنفيذي للعالمة التجارية )قمرة( دينا الفارس
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تكريم األستاذة دينا الفارس من مديرة 
مركز سيدات األعمال املكلفة   

محاور املحاضرة : 

نبذة عن  اإلتيكيت االجتماعي: اللقاء والتحية واملصافحة 		•
	مهارات اللباقة في التواصل: النطباع مؤثر في بيئة العمل  	•

	نيتيكيت Netiquette: التواصل عن طريق اإلنترنت بالبريد االلكتروني والهاتف وبرنامج “ واتساب” وشبكات التواصل االجتماعي  	•
بروتوكول األعمال 		•
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)برنامج كيف اسوق ملشروعي بطريقة احترافية (
قدمتها املدربة في   « كيف أسّوق ملشروعي بطريقة احترافية   « عقد برنامج 
بمحافظة  وذلك   – الخلف  فاطمة  املتوسطة   و  الصغيرة  املشاريع  مجال 

القطيف 10 ابريل 2019 بحضور 4 سّيدات 

محاور البرنامج:

املفاهيم املختلفة للتسويق  		•
	تقسيم األسواق و كيفية استهداف الشرائح  	•

	مراحل و خطوات التسويق  	•
املزيج التسويقي املتطور  		•

	صناعة امليزات التنافسية و الحمالت االعالنية 	•
لقاء كلية الجبيل الجامعية

عقد لقاء لطالبات جامعة كلية الجبيل الجامعية  بهدف نشر ثقافة العمل 
الحر -  بمدينة الجبيل 29 أكتوبر 2019م بحضور 64طالبة .

)برنامج تسعير املنتجات (

عقد برنامج ) تسعير املنتجات( بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية - بمدينة 
الخبر 20 نوفمبر  2019م  بحضور 25 سّيدة. 

فوزية  االجتماعية  التنمية  ببنك  النسائي  الفرع  مديرة  البرنامج  قدمت 
القحطاني

محاور البرنامج : 

جانب من برنامج تسعير املنتجات•       مفهوم التسعير 

•       أهداف التسعير 
•       تكلفة املنتجات

•       العوامل الداخلة في السعر
•       العوامل املؤثرة في السعر و الطرق الرئيسية للتسعير
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4الخبر11 مارس 2019مهديل الشريف مدربة مشاريع صغيرة و متوسطةلقاء رائدات الشرقية االستشاري

لقاء رائدات الشرقية االستشاري
منال الشمري   مدربة في مجال التخطيط للمشاريع 

الصغيرة و املتوسطة
2الجبيل8 ابريل 2019م

11الخبر30 سبتمبر 2019مهديل الشريف   مدربة مشاريع صغيرة و متوسطةلقاء رائدات الشرقية االستشاري

لقاء رائدات الشرقية االستشاري
منال الشمري   مدربة في مجال التخطيط للمشاريع 

الصغيرة و املتوسطة
9الجبيل2  ديسمبر 2019م

لقاءات رائدات الشرقية االستشاري :

دات األعمال بغرفة الشرقية من خالل تقديم االستشارات املتخصصة  برنامج استشاري يدعم صاحبات املشاريع املستفيدات من  برامج مركز سيَّ
بالجوانب املالية و االدارية و الفنية و القانونية و التسويقية  للمشاريع   .
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خدمة االستشارات : 

املتوسطة بمركز سّيدات األعمال عدد  الصغيرة و  املنشآت  قدمت وحدة 
)105( استشارات في الجوانب املالية و التسويقية و الفنية للمشاريع. 

وحدة املعلومات :

قدمت وحدة املعلومات بمركز سيّدات األعمال الخدمات املعلوماتية التي 
تهم سّيدات األعمال وتهم منشآتهن الخاصة من املعلومات  املتوافرة بقواعد 
البيانات لدى الوحدة، أو إحصاءات رقمية عن املنطقة الشرقية، أو دراسات 
سّيدات  تحتاجها  والتي   الحكومية،  باملنشآت  الخاصة  اإلجراءات  وأدلة 

األعمال في عملها املؤس�ضي.

ما  تتنوع  معلوماتية  خدمة   )203( نحو  املركز  قدم  2019م  عام  وخالل  
املطاعم  التقنية،  بين عدد املنشآت في نشاطات مختلفة منها بيع التجزئة، 
،كما تم استعراض اإلجراءات  ،الترفيه   دور الحضانة لألطفال   ، واملقاهي 

الحكومية لبداية املشاريع .

اصدارات املركز:
كتيب انجازات مركز سيدات االعمال 2018

كتيب انجازات مركز سيدات االعمال 2018
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وحده االتصال:

تقدم وحدة االتصال خدمه الرد على استفسارات أصحاب األعمال من السيدات والرجال، وتوجيههم لإلدارات والقطاعات الالزمة ملساعدتهم والرد على 
استفساراتهم وقد قم استقبال )  6967(مكاملة خالل العام املا�ضي

وحدة خدمات املشتــركات : 

تقديم خدمات االشتراكات للمشتركات بما فيها ) اشتراك جديد، تجديد اشتراك، شطب اشتراك (. 		•
التصديق على الوثائق و الدفاتر التجارية و التصديق على صحة املستندات التجارية الصادرة عن مشتركات الغرفة . 		•

حفظ و تحديث قواعد بيانات املشتركات و تأمين الوصول السهل و السريع إليها . 		•
الحرص على تطوير خدمات املشتركات بصورة مستمرة و إيجاد الطرق التي من شأنها تحسين مستوى هذه الخدمات 		•

201720182019

120013402225االشتراكات

127968008211املجددون

254481439450التصديق
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يسرنـــا تواصلــكم

البريد اإللكتروني  ملركز سيدات األعمال  :  bwc@chamer.org.sa 920024555 ص.ب 719 الدمام 31421

بـيــانــات مركز سيدات االعمال

البريد االلكترونيالهاتفوحدات املركز

8598210halwabel@chamber.org.saمديرة مركز سّيدات األعمال

8598226nalqahtani@chamber.org.saاملجلس التنفيذي لسيدات األعمال

8598208salolayan@chamber.org.saلجنة املشاغل واملراكز النسائية

8598207ralotaibi@Chamber.org.saمجلس شابات األعمال

8598205nabdulqader@chamber.org.saمشرفة وحدة العالقات العامة

8598226nalqahtani@chamber.org.saمشرفة وحدة تنمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملعلومات

8598206nalahmad@chamber.org.saمشرفة وحدة خدمات املشتركات

8598208salolayan@chamber.org.saممثلة خدمة العمالء بوحدة خدمات املشتركات

8598209nbassam@chamber.org.saمشرفة وحدة التدريب

8598291ashuaibi@chamber.org.saممثلة خدمة العمالء بوحدة االتصال

8598216msaleh@chamber.org.saممثلة خدمة العمالء بوحدة االتصال
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