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 مركز سيدات االعمال

 

  االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس اجنازات
 م2017 -2014للفرتة  عشر السابعة الدورة

 

 الرؤية :
 متكني سيدات األعمال كشريك يف التنمية االقتصادية يف املنطقة الشرقية .

 : الرسالة
وتطوير وتفعيل الدور االقتصادي لسيدات األعمال يف املنطقة , وتذليل التحديات والصعوبات التي دعم 

 تواجه املرأة يف دورها كشريك فاعل يف التنمية االقتصادية.

 : أهداف اجمللس
 يهدف اجمللس التنفيذي لسيدات األعمال إىل:

 صة بشكل احرتايف.املساهمة يف تطوير القيادات النسائية إلدارة األعمال اخلا .1

 املساهمة يف دعم السيدات إلدارة أعمالهن اخلاصة وثرواتهن بالشكل األمثل. .2

املساهمة يف رفع مستوى وعي سيدات األعمال باجلوانب االقتصادية وإبقائهن على إطالع دائم  .3

 بالتطورات املتعلقة بعمل املرأة.

قطاع األعمال واقرتاح احللول  دراسة املشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات األعمال يف .4

 املناسبة لها والعمل على رفعها للجهات املعنية عن طريق الغرفة.

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

مناقشة املوضوعات احملالة للمجلس من جملس إدارة الغرفة أو األمانة العامة أو اللجان الوطنية  .6

 صيات اجمللس بشأنها استشارية.وتكون تو
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 برامج اجمللس :

 برنامج اعريف حقوقك ..
مرات يف السنة على شكل لقاء او ورشة عمل او  3يعنى الربنامج بتوعية السيدات اىل حقوقهم يف جمال االعمال ويتم عقده 

متخصص يف كل لقاء  حلقة نقاش مع خمتصني يف جمال القانون ويتم مناقش املوضوعات التي تهم السيدات بشكل

 كحقوق السيدات يف الشركات العائلية وبنود العقود والتفاوض وحماية املستهلك .

 يتم تفعيل الربنامج من خالل عقد حلقات نقاش مع خمتصني للتوعية بالثقافة احلقوقية يف جمال االستثمار حتديداً.

 برنامج تطوير االعمال ..
 ( يعمل الربنامج على تفعيل التواصلnetworking   بني سيدات االعمال ذوات االنشطة املكملة لبعض لتطوير )

 انشطتهم التجارية، 

  اطالع السيدات على مستجدات االعمال واالنشطة اخملتلفة والوسائل اجلديدة وذلك بهدف تطوير أداء منشآت

 قطاع األعمال النسائي واالرتقاء مبستواها.

 مل على تنمية املهارات القيادية الشخصية لسيدات االعمال وذلك تطوير القيادات النسائية من خالل الع

 ملساعدتهن إلدارة األعمال اخلاصة بشكل احرتايف وتفعيل دورهن القيادي يف الشركات .

يتم تفعيل الربنامج من خالل تقدمي ورش عمل متخصصة يف تنمية هذه املهارات على مستوى املنشئات والقيادات 

 تعراض املستجدات يف قطاع االعمال.وعقد حلقات نقاش الس

 برنامج متكني ..  
  دراسة املشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات األعمال يف قطاع األعمال واقرتاح احللول املناسبة لها والعمل

  على رفعها للجهات املعنية عن طريق الغرفة

  املتعلقة بالعمل احلر للسيدات .تثقيف السيدات  باألنظمة واللوائح بغرض حتسني البيئة التشريعية 

  مناقشة املوضوعات احملالة للمجلس من جملس إدارة الغرفة أو األمانة العامة أو اللجان الوطنية وتكون توصيات

  اجمللس بشأنها استشارية

وعقد ما  يتم تفعيل الربنامج من خالل تقدمي مسودات قرار ومذكرات لتعديل بعض االنظمة املؤثرة على استثمار السيدات

 يلزم من اجتماعات او لقاءات او توزيع استطالعات للرأي لدراسة الوضع ومناقشة احللول والتعديالت املقرتحة.

 الفئة املستهدفة :
 صاحبات االعمال املهتمات باألنشطة اخملتلفة.
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 م2014اجمللس التنفيذي لسيدات األعمال 
 عااء:اال

  
 األستاذة سمرية عبد الرحمن الصويغ

 عاو جملس إدارة غرفة الشرقية - االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس رئيس

 
 وجدان سعيد السعيد

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس رئيس نائب

 
 السامل سامل اجلوهرة

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 

 
 الرماح توفيق العنود

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 
 الشدوي احمد ايال .م

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 

 
 املطرود ابراهيم اميان

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو
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 القصيبي خليفة أحالم

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 

 
 الزامل سليمان بسمة

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 
 صالح حممود جمال

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 

 
 القصيبي العزيز عبد سحر .د

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 
 السعود ابو شاكر رانيا

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 

 
 كردي فاروق سنثيا

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 
 الدحيالن  اهلل عبد شعاع

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 

 
 الكري علي فوزية

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو
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 احلمدان اهلل عبد مناهل

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 

 
 الباعود خالد منى

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 
 الدعزاز صالح موضي

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو

 

 
 الرتكي العزيز عبد نوف

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عضو
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يعقد اجمللس عددا من االجتماعات الدورية والتي تناقش وتدرس املشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات األعمال يف 
رفع مستوى وعي سيدات األعمال كما يتم اقرتاح مناسبات وفعاليات بهدف ,  قطاع األعمال واقرتاح احللول املناسبة لها

 9دت فرق عمل عق 6اجتماعات رئيسية وكون  5م ) 2014عام  عقد اجمللس التنفيذي خالل ، وباجلوانب االقتصادية
 (.اجتماعات 

 

 

  واهدافه والربامج  ورشة عمل إلعداد خطة اعمال اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالمت عقد
 م2014سبتمرب  14واالنشطة املقرتحة للدورة احلالية وذلك بتاريخ  

  م2014ديسمرب  28زيارة فريق متكني السيدات ملقر برنامج طاقات للتوظيف 
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 م2015

يعقد اجمللس عددا من االجتماعات الدورية والتي تناقش وتدرس املشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات األعمال يف 
كما يتم اقرتاح مناسبات وفعاليات بهدف رفع مستوى وعي سيدات األعمال ,  املناسبة لهاقطاع األعمال واقرتاح احللول 

 13فرق عمل عقدت  5اجتماعات رئيسية وكون  7م ) 2015عام  الل عقد اجمللس التنفيذي خ، وباجلوانب االقتصادية
 اجتماعاً للمجلس (. 20اجتماعاً  مبجموع 

 

262015
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22015

17

2015

4

 برنامج تطوير االعمال ..
( بني سيدات االعمال ذوات االنشطة املكملة لبعض   networkingيعمل الربنامج على تفعيل التواصل )

لتطوير انشطتهم التجارية ، واطالع السيدات على مستجدات االعمال واالنشطة اخملتلفة والوسائل 

اجلديدة وذلك بهدف تطوير أداء منشآت قطاع األعمال النسائي واالرتقاء مبستواها ، كذلك تطوير 

لى تنمية املهارات القيادية الشخصية لسيدات االعمال وذلك القيادات النسائية من خالل العمل ع

 ملساعدتهن إلدارة األعمال اخلاصة بشكل احرتايف وتفعيل دورهن القيادي يف الشركات .
  



 
 قطاع املشرتكني وتطوير االعمال

 مركز سيدات االعمال

 

 

2021

2015

30

 .
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 برنامج اعريف حقوقك ..

182015 

242015

72015
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132015

13

2015
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 م2016
 اعااء اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 
 احلمدان اهلل عبد مناهل

  االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس رئيس
 عاو جملس إدارة غرفة الشرقية

 
 الدحيالن  اهلل عبد شعاع

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس رئيس نائب

 
 السامل سامل اجلوهرة

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

 

 
 الرماح توفيق العنود

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو
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 الشدوي احمد ايال .م

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

 

 
 املطرود ابراهيم اميان

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

 
 القصيبي خليفة أحالم

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

 

 
 الزامل سليمان بسمة

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

 
 القصيبي العزيز عبد سحر .د

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

 

 
 سمرية عبد الرحمن الصويغ

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

 
 السعود ابو شاكر رانيا

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

 

 
 كردي فاروق سنثيا

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو



 
 قطاع املشرتكني وتطوير االعمال

 مركز سيدات االعمال

 

 
 الكري علي فوزية

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

 

 
 الدعزاز صالح موضي

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

 
 الرتكي العزيز عبد نوف

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

 

 
 وجدان سعيد السعيد

 االعمال لسيدات التنفيذي اجمللس عاو

يعقد اجمللس عددا من االجتماعات الدورية والتي تناقش وتدرس املشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات األعمال يف 
كما يتم اقرتاح مناسبات وفعاليات بهدف رفع مستوى وعي سيدات األعمال  قطاع األعمال واقرتاح احللول املناسبة لها ,

 10فرق عمل عقدت  4وكون اجتماعات رئيسية  9م ) 2015وعقد اجمللس التنفيذي خالل عام   باجلوانب االقتصادية،
 اجتماعاً للمجلس (. 19مبجموع  اجتماعات
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 اجنازات اجمللس :برامج و

مشاركة عاوات اجمللس يف لقاء رئيس وأعااء جملس إدارة الغرفة مع مت يف شهر مارس  �

رؤساء اجملالس واللجان ورؤساء جمالس الفروع لبحث التحديات التي تواجه قطاع االعمال 

 .باملنطقة الشرقية وتفعيل دورهم يف خدمة قطاع االعمال 
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وعقد لقاء مع عاوات اجمللس التنفيذي وبعض  الربيطاين السفري حرممت يف شهر ابريل استقبال 

 سيدات االعمال والتعرف بفرص التعاون املشرك بني الطرفني 
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 برنامج متكني ..  

استقبلت  م2016يف شهر يناير من العام 
غرفة الشرقية معايل وزير العمل الدكتور مفرج 
احلقباين وكان لعاوات اجمللس مشاركة يف 
لقاء معاليه ومت رفع التوصيات اخلاصة 

 ابرزها : ضمن برنامج متكني بسيدات االعمال
• 

 
• 

• 
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« متكني»م عقد العديد من االجتماعات والزيارات بني فريق عمل برنامج 2016 – 2015مت خالل عام �
كنهن من وشركة جرنال الكرتيك لبحث سبل التعاون بني الطرفني فيما يخدم سيدات وشابات االعمال ومي

 ملستجدات.تطوير اعمالهن بشكل يواكب ا
م مت عقد اتفاقية تعاون مشرتك بني غرفة الشرقية وشركة جرنال الكرتيك يف عدة 2016ويف عام �

 قطاع االعمال.جماالت وبرامج كلها موجهة للمرأة يف 
" يف مقر شركة جرنال 3D Printerعقد برنامج "التدريب على تقنيات يف شهر اكتوبر / نوفمرب مت  كما�

 الكبري يف عقدها . الدورالكرتيك وهو باكورة هذه االتفاقية والتي كان للمجلس التنفيذي لسيدات االعمال 

 

 برنامج تطوير االعمال ..

عقد برنامج متكني بعنوان " دور اجملالس البلدية يف دعم قطاع االعمال " استااف  فربايرمت يف شهر 
 اللقاء كال من :
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وجماالت دعم مصالح قطاع االعمال.وقد مت خالل اللقاء التعريف بدور اجملالس البلدية وصالحياتها 

 

والذي يعنى بزادة التواصل مع سيدات « تطوير االعمال»يف شهر فرباير من العام احلايل وضمن برنامج 
االعمال يف القطاعات اخملتلفة قام اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال ومبشاركة عدد من عاوات 

اعة البحرين اجملالس واللجان بتنظيم وفد من سيدات وشابات اعمال املنطقة لزيارة غرفة جتارة وصن
 استعرضت خالله عدد من الفرص االستثمارية املتبادلة والتعرف على مستجدات قطاع االعمال 

تنمية قدرات املرأة البحرينية  كما تامنت الزيارة عدد من الزيارات ملركز البحرين للمستثمرين ومركز
 ريادات ()
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نوف الرتكي  انية التواصل قدمتها كالً من :االستاذةمت عقد برنامج تطوير االعمال بعنوان ديو �

وناقشت الورشة املصاحبة دور املرأة وذلك يف شهر اكتوبر املاضي نور شبيب  واالستاذة

السعودية والفرص املتاحة لها يف الفرتة احلالية وما حققته من اجنازات خالل العشر سنوات 

 االخرية باإلضافة اىل ابرز التحديات التي تواجه استثماراتها
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 برنامج اعريف حقوقك ..

واملعوقات التي حول مستجدات اإلجراءات احلكومية « اعريف حقوقك»مت يف شهر مارس عقد برنامج 
بة ومديرة مكتب اجتاهات واستااف الربنامج االستاذة نورة حممد املطاري صاحتواجهها املرأة ، 

ط الاوء على أهم الصعوبات التي تواجهه سيدات مت خالل اللقاء تسلياململكة للخدمات العامة، و
االعمال يف اجراءات اجلهات احلكومية كذلك ابرز اخملاطر التي ميكن ان تواجههن من عدم متابعتهن 

 لألعمال واالشراف عليها بأنفسهن.



 
 قطاع املشرتكني وتطوير االعمال

 مركز سيدات االعمال

 

 
«

»

 

 

 

 

  اتفاق  شهر ديسمربناقش اللقاء املوسع لسيدات االعمال يف املنطقة الشرقية والذي عقد يف
٪ 5دول جملس التعاون اخلليجي على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة املضافة بنسبة 

 كحد أقصى . 2019أو  2018واملتوقع تطبيقه يف األول من يناير من العام 

  االستاذ شادي ابو شقراء مدير الضرائب غري املباشرة يف برايس ووتر هاوس  كما ذكر ضيف اللقاء
اململكة العربية السعودية ان ضريبة القيمة املضافة هي إحدى االسرتاتيجيات املقرتحة كوبرز 

لتنويع موارد اإليرادات احلكومية وتعزيز استدامة التدفقات املالية ، فهي أداة مالية شائعة يف كل 
تنويع دول العامل االخرى ، معتربا أن الضريبة ستخدم مشروعات البنية التحتية وتوفري الوظائف و

 مصادر الدخل واالستقرار املايل يف دول اجمللس .

  من خالل توفيق  واكد انه على الشركات االستعداد من اآلن لفرض ضريبة القيمة املضافة
 أوضاعها احملاسبية وترقية نظمها .

  وانه من موجب الشركات ان تتأكد من تطبيق ضريبة القيمة املضافة بشكل متساوٍ يف خمتلف
ت الشركة، ومراجعة وثائق الشركة لتقييم التحديات احملتملة واملرتتبة عن تطبيق ضريبة كيانا

القيمة املضافة، وتوضيح ما اذا كانت األسعار متضمنة الضريبة أو ال ، وكذلك البدء يف تقييم اآلثار 
النقدي،  احملتملة للضرائب على األعمال التجارية، مبا يف ذلك التأثري على هوامش الربح والتدفق

والتأكد من صحة العمل يف األنظمة واإلجراءات لتطبيق نظام الضريبة بشكل صحيح وإعداد التقارير 
 والوثائق املطلوبة
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  كما طمأن سيدات االعمال اىل انها ضريبة غري مباشرة يدفعها املستهلك وتفرض على الفارق بني
حلال يف الزكاة او ضريبة الدخل على سعر الكلفة وسعر املبيع للسلع وليس على التاجر كما هو ا

 الشركات االجنبية.

  كما اشاد بدور الغرفة متمثلة باجمللس التنفيذي لسيدات االعمال ملبادرتهم يف عقد هذا اللقاء يف
هذا الوقت املناسب للبدء يف التوعية وزيادة املعرفة بشأن الوعي املايل وزيادة املعرفة يف 

 املؤسسات، 
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م2017  
 التنفيذي لسيدات األعمال اجمللس

 اعااء اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 
 مناهل عبد اهلل احلمدان

  رئيس اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال
 عاو جملس إدارة غرفة الشرقية

 
 شعاع عبد اهلل  الدحيالن

 نائب رئيس اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 
 اجلوهرة سامل السامل

 التنفيذي لسيدات االعمالعاو اجمللس 

 

 
 العنود توفيق الرماح

 عاو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال
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 م. ايال احمد الشدوي

 عاو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 

 
 اميان ابراهيم املطرود

 عاو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 
 أحالم خليفة القصيبي

 االعمالعاو اجمللس التنفيذي لسيدات 

 

 
 بسمة سليمان الزامل

 عاو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 
 د. سحر عبد العزيز القصيبي

 عاو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 

 
 سمرية عبد الرحمن الصويغ

 عاو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 
 رانيا شاكر ابو السعود

 عاو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 

 
 سنثيا فاروق كردي

 عاو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال



 
 قطاع املشرتكني وتطوير االعمال

 مركز سيدات االعمال

 

 
 فوزية علي الكري

 عاو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 

 
 موضي صالح الدعزاز

 عاو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 
 نوف عبد العزيز الرتكي

 عاو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 

 
 وجدان سعيد السعيد

 التنفيذي لسيدات االعمالعاو اجمللس 

 اجتماعات اجمللس  : 
يعقد اجمللس عددا من االجتماعات الدورية والتي تناقش وتدرس املشاكل والصعوبات التي تواجهها 
سيدات األعمال يف قطاع األعمال واقرتاح احللول املناسبة لها , كما يتم اقرتاح مناسبات وفعاليات 

وعقد اجمللس التنفيذي خالل عام   ل باجلوانب االقتصادية،بهدف رفع مستوى وعي سيدات األعما
 اجتماعاً للمجلس (. 10مبجموع  اجتماعات 5فرق عمل عقدت  2وكون اجتماعات رئيسية  6) م2017
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 برامج اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال

 برنامج متكني ..  
 الشرقيةزيارة صاحب السمو امللكي االمري سعود بن نايف امري املنطقة 

استقبل صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمري املنطقة الشرقية يف مكتب 
جملس االدارة وعضوات اجمللس التنفيذي لسيدات عضوات م 2017 خالل شهر فربايرسموه باإلمارة 

 .االعمال
واهم الصعوبات التي  األعمالواطلع سموه خالل اللقاء على أهم اجنازات اجمللس التنفيذي لسيدات 

أهمية الدور الذي تقوم به املرأة السعودية وقدرتها بشكل عام  علىسموه وأكد تواجه سيدات االعمال 
وسيدات األعمال بشكل خاص على املساهمة اإليجابية يف بناء الوطن واملشاركة الفاعلة يف عملية 

اململكة حققت إجنازات كبرية على املستويني التنمية يف اجملتمع ، وأشار سموه إىل أن املرأة يف 
احمللي والدويل يف جماالت متعددة يصعب حصرها مؤكداً ضرورة إعداد برامج تدريبية متنوعة موجهة 

 . للمرأة لتفعيل دورها يف خدمة اجملتمع

 
 لقاء جملس ادارة غرفة الشرقية

فرباير يف لقاء رئيس وأعضاء جملس خالل شهر اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال  اعضاء متت مشاركة
إدارة الغرفة مع رؤساء اجملالس واللجان ورؤساء جمالس الفروع لبحث التحديات التي تواجه قطاع االعمال 

 باملنطقة الشرقية وتفعيل دورهم يف خدمة قطاع االعمال .
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 استقبال البارونة اليزابيث سيمونز رئيس  الغرفة التجارية العربية الربيطانية
مت عقد لقاء لسيدات االعمال مع البارونة اليزابيث سيمونز رئيس  الغرفة التجارية العربية الربيطانية ورئيس  

 م 2017ومت خالل اللقاء والذي عقد يف شهر ابريل  اجلانب الربيطاين يف جملس االعمال السعودي الربيطاين
 املنشئاتمع الرتكيز على ، سيمونز  وسيدات االعمالاجلانب الربيطاين ممثالً يف البارونة  تبادل اخلربات بني

جماالت النفط والغاز واخلدمات املساندة وبعض اجملاالت املرتبطة الصغرية واملتوسطة واالستثمار يف 
تعزيز العالقات االقتصادية املشرتكة بني اململكة وكافة  ، واكدت سيدات االعمال من جانبهن على  بذلك

 . دول العامل
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 املشاركة يف اللقاء املفتوح مع وزير التجارة ووزير املالية

شاركت عضوات اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال يف اللقاء الذي استضافت فيه غرفة الشرقية حممد 
بهَدَف التواصل يف شهر ابريل  اجلدعان وزير املالية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة واالستثمار

ع اخلاص، واالستماع ملقرتحات ورؤى رجال وسيدات أعمال املنطقة الشرقية لتحفيز املباشر مع القطا
 .هذا القطاع احليوي

 

وتراخيص املشاريع  الثقافة واالعالم ةراوز
 النسائية

 
قام اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال بعدد من 

الدكتور عواد بن  عايل وزير الثقافة واالعالماخملاطبات مل
اعادة دراسة شروط طلب منح ترخيص حول  صالح العواد

"يف حالة كون املالك )امرأة( و والذي يتضمن  إعالمي
صاحبة الطلب رجالً مديراً على  )النشاط غري نسائي( تعني

الشروط املشار إليها أعاله على أن  النشاط تنطبق عليه
، وكون هذا  " يتم إرفاق عقد )تعيني مدير حملل إعالمي(
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واملطالبة بالسماح الشرط يعيق استثمارات السيدات ويزيد التكلفة املرتتبة على تعيني مدير للمشروع 
اسوة بوزارة التجارة والتي الغت شرط الزان إدارة اعمالها بنفسها يف جميع االنشطة دون استثناء للسيدة 

 م2012يف عام السيدات بتعيني مدير للمشروع 

 

 : بعنوان "متكني"برنامج 

 "التعريف مبجلس شؤون االسرة ودوره يف متكني املرأة "

 
 ضمن برنامج "متكني " ملتقى يضم القطاعات ذات العالقة للتعريف بدور جملس االسرةمت عقد 

ان خالل اللقاء كشفت صاحبة السمو امللكي االمرية لولوة الفيصل عضو جملس شؤون االسرة السعودية و
تقى يضم القطاعات ذات العالقة، للتعريف بدور اجمللس وعقد الشراكات اجمللس يعقد األسبوع اجلاري مل

معها، ملناقشة ابرز التحديات التي تواجه االسرة السعودية، مع العمل على إطالق املوقع اإللكرتوين 
 الرسمي للمجلس، واطالق هويته الرسمية.

اء كانوا رجاال أو نساء، مؤكدة بان وأوضحت الفيصل بان نسبة كبرية من السعوديني ال يعرفون حقوقهم، سو
اجمللس يعمل على تفعيل دور االعالم من ناحية توعوية، ليتناول ادوار اجمللس يف حماية االسرة، ويقدم 

 املعلومة التي حتتاجها االسرة.
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من جهتها قالت عضو جملس ادارة الغرفة سمرية الصويغ بان األسرة تُشكل نواة اجملتمع وسر جناحه 
اسكه، وما متكني األسرة السعودية بتهيئة مقومات وأسباب احلياة الكرمية جلميع أفرادها مبا وحمور مت

فيها املرأة التي هي نصف اجملتمع ونواة صالحه، إال واجب يتحمله اجلميع لضمان استقرار اجملتمع 
  وحتقيق استدامة منوه.

اىل ان القرارات الصادرة يومًا بعد يوم تعكس اهتمامًا كبريًا باملرأة السعودية، ورغبةً  واشارت الصويغ
مستمرة يف متكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتيسري سُبل جناحها يف احلياة والعمل، وذلك وفقًا لرؤية جديدة 

 أعلت من مكانتها وأرست قواعد متكينها يف كافة اجملاالت . 
الشرقية دورها يف تدعيم مسرية املرأة السعودية على خمتلف األصعدة، فقد كانت وقالت إن لغرفة 

الغرفة والزالت رائدة يف دعمها لدور املرأة بتبنيها املبادرات املتميزة وطرحها للربامج املتنوعة وحرصها 
 السعودي.على تنويع أدواتها يف التوعية والتأهيل والتدريب مبا يتناسب ومستجدات واحتياجات السوق 

ويف ورقة عمل حول اجمللس واعضاءه قدمتها املساعد التنفيذي يف اجمللس هيلة بنت حممد 
املكريش قالت فيها بان اجمللس يعتزم مراجعة مدونة األحوال الشخصية، كاشفة اىل السعي لبناء قاعدة 

يا، ويعمل حاليا على معلومات لكل أفراد األسرة، الفتة اىل ان اجمللس هو جملسا استشاريا وليس تنفيذ
 إعادة النظر يف عدد كبري من التشريعات املتعلقة باملرأة واألسرة بشكل عام.

وحول اسرتاتيجية اجمللس قالت املكريش هي حاليا يف أول خطواتها، والبداية يف إعداد دراسة أوكلت إىل 
د أهم التحديات التي تواجه املركز الوطني للدراسات والبحوث ، وهذه الدراسة هي للبحث وميكن لها حتدي

 األسرة السعودية.
ويف الورقة الثانية التي قدمها احملامي واملستشار عبد العزيز القاسم بعنوان " تقدمي مدونة االسرة " 
حتدث فيها عن )مدونة األسرة( مؤكدا بان الهدف االساسي هو حتديث االنظمة اخلاصة باألسرة يف 

 تها وواجباتها وايضا تعطيها كامل حقوها.اململكة، التي توضح لها مسؤوليا
ويف الورقة الثالثة حتدثت الدكتور حنان الشيخ، استشارية طب األطفال، عن التمكني االقتصادي للمرأة، 
مشرية إىل أن أحدث املؤشرات الرسمية تكشف أن معدل مشاركة اإلناث االقتصادية يف اململكة ال تتجاوز 

 يف املائة. 17.4
عزيز مشاركة املرأة اقتصاديا، قالت الشيخ بان ذلك يأتي عرب مناهضة العنف ضد املرأة، وحول كيفية ت

وتوفري التعليم والتدريب، واملساواة بني املرأة والرجل و متكني املرأة يف جميع خطط التنمية، باإلضافة اىل 
 تطوير اخلدمات الصحية للنساء.
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 برنامج تطوير االعمال ..
االعمال " حول برامج صندوق تنمية املوارد البشرية"تطوير  برنامج 

 
والذي اقيم يف شهر مارس " حول برامج صندوق تنمية املوارد البشرية"  تطوير االعمال مت عقد برنامج 

األستاذة وسمية اخلالدي باحثة عالقات العمالء يف صندوق تنمية املوارد البشرية  م واستضاف2017
ومت خالل اللقاء استعراض اهم برامج الصندوق يف دعم اصحاب املنشئات الصغرية واملتوسطة  "هدف"

  .برامج دعم التوظيف والتدريب يف املنشئات اخلاصة  باإلضافة

 
 برنامج تطوير االعمال بعنوان " قصتنا مع املال"  
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مدير إدارة اخملاطر املالية وهي شيال الرويلي  اجمللس ضمن برنامج تطوير االعمال االستاذة ستضافا
دعت الرويلي على ضرورة االدخار لكل من يرغب يف حتقيق مستوى معيشي مالئم وقد  بأرامكو السعودية

 يف املستقبل، وبالتايل العيش حياة أفضل بعد التقاعد
"االدخار مهم يف بداية احلياة حيث تقل النفقات لقلة أفراد االسرة،  ان وقالت ضمن برنامج تطوير األعمال 

وكلما بدأ الفرد يف االدخار مبكرا استنفذ اكرث من العوائد على االستثمارات عند التقاعد". مؤكدة على قاعدة 
 من االن)التوفري املبكر = اقتطاع اقل(، حمذرة من فكرة الندم على ما فات، وضرورة البدء يف االستثمار 

واستعرضت الرويلي خطوات البدء يف االستثمار، متثلت اخلطوة األوىل يف )حتديد االحتياجات املالية(، 
وتشمل االحتياجات احلالية ومنها: نفقات املعيشة الشهرية، وقرض املنزل، وتعليم األبناء، وديون بطاقات 

 قات التي يتوقع صرفها بعد التقاعداالئتمان والسيارة والديون األخرى.. واملستقبلية وتشمل النف
اما اخلطوة الثانية فقد حددتها احملاضرة بعنوان )موازنة النفقات( بني النفقات االساسية كالطعام 
والسكن، و الكمالية كالسفر والرتفيه، واملدخرات مشددة على أن الكماليات هي أقل النفقات أهمية، وهي 

ليل النفقات، وذلك عن طريق حتديد النفقات غري الضرورية الفئة التي يجب أن تستهدفها أوالً لتق
واستبعادها، إذ يجب أن يحظى االدخار بأهمية أكرب من االنفاق على السفر والسيارات والسلع الكمالية 

 واألمور غري الضرورية.
مبكرا، ويف اخلطوة الثالثة دعت إىل )تفعيل و حتسني خطة االدخار أو االقتطاع(، وذلك من خالل البدء 

وتخصيص بعض املال للحاالت الطارئة، والعمل على خفض الديون وبدء االستثمار للتقاعد، ورفع حجم مبلغ 
 االدخار إىل أعلى حد باقتطاع نسبة من الراتب الشهري وحتويلها تلقائيًا إىل حساب االدخار

يها )اخلطوة اخلامسة( مراجعة وعلى ذات السياق دعت ــ يف اخلطوة الرابعة ــ إىل وضع خطة لالستثمار،، تل
 اخلطة دوريا لضمان النجاح. 

% من راتبه الشهري مادام يف اخلامسة و العشرين، وما أن يبلغ 10واشارت إىل ان الفرد ينبغي أن يدخر 
اخلامسة والثالثني، يجب أن يكون قد ادخر مبلغًا مساويا لراتبه السنوي، يصل إىل ثالثة أضعاف يف سن 

بعني، بينما يف عمر اخلامسة واخلمسني، يجب أن يكون قد ادخر خمسة أضعاف الراتب اخلامسة واألر
 السنوي.

 التواصل ديوانية
 مت عقد ديوانية اللجان والتي مت خاللها تكرمي وفد جملس شابات االعمال التجاري ململكة اسبانيا

ارة جملس اإلد تبحضور عضواشابات أعمال نتائج زيارتهن إىل مملكة إسبانيا، يف الديوانية استعرضت و
واألمني العام، عبدالرحمن بن عبداهلل الوابل، الذي أشاد بالزيارة كونها األوىل سمرية الصويغ ومناهل احلمدان 

 ات أعمال سعوديات خارج اململكة .لوفد سيد
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رماح العنود الوعضو اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال  وأبانت من جانبها رئيسة جملس شابات األعمال
خالل العرض الذي قدمته أن الزيارة اتخذت أكرث من مسار جاء أولها لالطالع على اجلهود احلكومية يف 

وخصوصاً مقاطعة كاتالونيا وبراجمها املوجهة نحو دعم املرأة يف قطاع األعمال وآلياتها يف حتفيز  إسبانيا
سار الثاين ألجل االلتقاء مع أصحاب منو القطاعات الواعدة السيما الصغرية واملتوسطة، فيما جاء امل

 وصاحبات األعمال وتدارس تبادل الفرص االستثمارية، 

 

 برنامج اعريف حقوقك ..
 

 نشرة " حقوقك يف االستثمار"
نشرة اعريف حقوقك لتوعية السيدات بحقوقهم القانونية يف مت اعداد 

ومنها ما   القواننيمنها ما يغطي بعض  .جماالت االستثمار اخملتلفة

يهتم باإلجراءات ومنها ما يهتم بتوعية السيدات بشكل عام وحتذيرهن 

 من بعض املواقف التي تصادفهم يف جمال االستثمار .
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 : حلقة نقاشية بعنوان 

 " اجلوانب القانونية لشريك العمل "

 
 انس بن منصور الزامل قدمها احملامي

القانونية توعية السيدات باجلوانب وتختص ب

 للشركات يف الشركات الناشئة .

  حماور النقاش :اهم 
 .النصوص النظامية من نظام الشركات .1
 .طبيعة احلصة بالعمل .2
 .آلية حتديد احلصة بالعمل .3
 .التزامات الشريك بالعمل .4
 .آثار احلصة بالعمل .5

برنامج االمرية مشاعل بنت 

 فيصل لتمكني املرأة
 "املهارات القيادية للمرأة"

برنامج االمرية مشاعل بنت فيصل رحمها اهلل هو برنامج تدريبي يهدف اىل متكني املرأة يف ريادة      

االعمال ، وتعد صاحبة السمو امللكي االمرية مشاعل بنت فيصل رحمها اهلل احد ابرز الشخصيات النسائية 

ية جلهودها يف تأسيس القيادية يف املنطقة الشرقية لذا حمل الربنامج اسمها تثميناً من غرفة الشرق

م وكونها املؤسس ورئيس منتدى سيدات اعمال اخلرب 2005مركز سيدات االعمال بغرفة الشرقية عام 

 وهو اول جتمع لسيدات االعمال باملنطقة .

 عقد الربنامج مببادرة من غرفة الشرقية وبرعاية كالً من :

" مت BABSON GLOBALمد بن سلمان "الهيئة العامة للمنشئات الصغرية واملتوسطة وكلية االمري حم

 سيدة من القيادات الشابة  36م وحضره 2017ديسمرب  20 – 17عقد الربنامج يف الفرتة 
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 كما وقعت املشاركات بآرائهم على الصورة التذكارية للربنامج 
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 واستضاف احللقة كالً من: بحلقة نقاش حول املرأة والقيادةواختتم 

والدكتورة سمية السليمان الشرقية للمسئولية االجتماعية  االمني العام جمللساالستاذة لولوة الشمري 

 .   واحد مدربي الربنامج الربفسور حممد رومي عضو اجمللس البلدي باملنطقة الشرقية

 


