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 اجمللس التنفيذي لسيدات االعمالاجنازات 
 م2013-2010للفرتة : الدورة السادسة عشرة

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

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

 تواجه املرأة يف دورها كشريك فاعل يف التنمية االقتصادية.

 أهداف اجمللس :
 يهدف اجمللس التنفيذي لسيدات األعمال إىل:

 املساهمة يف تطوير القيادات النسائية إلدارة األعمال اخلاصة بشكل احرتايف. .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.

رتاح احللول دراسة املشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات األعمال يف قطاع األعمال واق .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

 ا استشارية.وتكون توصيات اجمللس بشأنه

 الفئة املستهدفة :
 صاحبات االعمال املهتمات باألنشطة اخملتلفة.
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 االعضاء
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 االجنازات

 اجتماعات اجمللس..

يعقد اجمللس عددا من االجتماعات الدورية والتي تناقش وتدرس املشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات  �

 األعمال يف قطاع األعمال واقرتاح احللول املناسبة لها..

 ادية ..كما يتم اقرتاح مناسبات وفعاليات بهدف رفع مستوى وعي سيدات األعمال باجلوانب االقتص �

�  

 “تنوع الفرص االستثمارية يف السوق السعودية”ورشة عمل 

ورشة عمل" تنوع الفرص االستثمارية يف السوق السعودي "والتي عقدت الورشة بتوصية من اجمللس التنفيذي  �

لسيدات األعمال والذي يهدف إىل تطوير القيادات النسائية إلدارة األعمال اخلاصة بشكل احرتايف ورفع مستوى 

وعي سيدات األعمال باجلوانب االقتصادية وإبقائهن على إطالع دائم بالتطورات واملستجدات قدمها األستاذ راشد 

عربية باململكة معد ومقدم برنامج " مبوضوعية " التلفزيوين على نفس القناة  CNBCالفوزان املدير العام لقناة 

 ستشارات لسيدات األعمال.م. حيث مت تقدمي عدد من اال2011يونيو  13يوم األثنني 

�  

 م 2011منتدى املرأة االقتصادي 

 نحو متكني املرأة اقتصاديا
مشاركة رئيس وبعض اعضاء اجمللس يف اللجنة العلمية للمنتدى وإسهامهم يف وضع احملاور وعناوين  �

 اجللسات واقرتاح اسماء املتحدثات

�  

 ”األعمال   ورشة عمل "رؤية مستقبلية للمرأة يف
توجهات وأهداف اجمللس حول متكني املرأة ودعم شراكتها يف التنمية االقتصادية كانت توصية بناء على  �

اجمللس بعقد ورشة عمل مع نخبة متنوعة من سيدات األعمال واألكادمييات الهدف منها استخالص اهم 

تستوجب أولوية  الصعوبات التي تواجه سيدات األعمال مع اجلهات احلكومية والتصويت على اهم الصعوبات التي

احلل ومن ثم استعراض األسباب والضرر الناجت عنها وبالتايل اقرتاح حلول قابلة للتطبيق بطريقة النقاش املفتوح 

 بني اجملموعات حيث استعرضت الورشة اهم الصعوبات التي تواجه السيدات مع كال من :

اجلهات التمويلية( عقدت ورشة العمل  -وزارة العمل -القرويةوزارة الشؤون البلدية و -وزارة العدل -)وزارة التجارة والصناعة

 سيدة من نخبة سيدات األعمال يف املنطقة. 30م بحضور 2011نوفمرب  26يوم االثنني 
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 خطاب معايل وزير العمل املهندس عادل فقيه
ملعايل وزير العمل  بناء على خمرجات ورشة عمل رؤية مستقبلية للمرأة يف األعمال مت رفع مذكرة بأهم التوصيات �

 املهندس عادل فقيه 

�  

 عقد ورشة عمل حول 

 ”" بحث أهم املعوقات التي تواجه سيدات األعمال مع وزارة التجارة وسبل تذليلها 
 

 لقاء معايل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع سيدات األعمال 
ت األعمال بناء على توصيات ورشة العمل ملناقشة أهم الصعوبات التي م مع سيدا2012ابريل  4مت عُقد اللقاء يوم االربعاء 

 تواجه السيدات مع وزارة التجارة والصناعة والتي من اهمها :

 قاعدة بيانات الوزارة واالسماء التجارية واستخدام االسماء االجنبية واملركبة 

 .صعوبة احلصول على العالمة التجارية أو تسجيلها 

  الوزارة باملنطقة الشرقية ورفع مستوى االداء للكوادر البشرية لتسهيل  االجراءات وضرورة صالحيات فروع

 التعاميم اخلاصة بالوزارة ونشرها

   توفري معلومات حول االنشطة املسموحة واشرتاطاتها  وتنظيم الرتاخيص املهنية 

 

 م2012ابريل  25-21”املشاركة يف تنظيم فعاليات  أسبوع " عمل املرأة .. آفاق جديدة 
 "إقامة حفل االفتتاح وحلقة النقاش "تنمية املرأة الواقع واملأمول 

 "عقد حماضرة "نظام العمل السعودي 

 "عقد حماضرة "عمل املرأة يف اإلسالم 

  عقد ورشة عمل " كيف تخلق فرصة استثمارية“ 

  الوصول للشخصية االحرتافية يف األداء الوظيفي ”ورشة عمل” 

  من سيدات األعمال إىل مصنعي أرياف والزامل للمكيفاتزيارة وفد 

 زيارة وفد من سيدات األعمال إىل جممع الظهران لزيارة حمالت بيع املستلزمات النسائية 

وقد نتج من الزيارات انتشار الروح االيجابية بني العامالت والبائعات واملساهمة يف توعيتهن حلقوقهن وتغيري بعض 

 بيئة العملاالنظمة لصاحلهن يف 
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 اللقاء املفتوح لسيدات االعمال
 م2012اكتوبر  11عقد اللقاء املفتوح للسيدات يف يوم االثنني 

 

مشاركة اعضاء اجمللس يف حلقة نقاش  )دور سيدات االعمال يف اجلمعيات اخلريية وأثر 

 ذلك على االقتصاد ( 
ستاذة نعيمة الزامل واألستاذة منى العجاجي واألستاذة م باستضافة كال من األ2012نوفمرب  25والتي عُقدت يوم االحد 

 منرية احلربي

 

 10-6”املشاركة يف تنظيم النسخة الثانية من فعاليات  أسبوع " عمل املرأة .. آفاق جديدة 

 ابريل
 

 املشاركة ورشة عمل )تفعيل دور املرأة يف الشركات العائلية(
ابريل  7مت عقد ورشة عمل حول )تفعيل دور املرأة يف الشركات العائلية( وقدمتها الدكتورة جوزيان فهد سريح بتاريخ  

 م وتناولت الورشة  2013

 . نبذه تاريخية عن الشركات العائلية 

  اجلانب القانوين (. -مفهوم وانواع الشركات بشكل عام )اجلانب االداري 

  على دور املرأة .دور الشركاء والرتكيز 

 .مفهوم احلوكمة 

 .الصراع بني االجيال يف االدارة واملسئوليات والسطات وتطلعات اجليل اجلديد وخماوفه 

  اجلانب القانوين (. -التوريث يف الشركات العائلية وعالقته بانتقال السلطات )اجلانب االداري 

 اهم اجنازات اجمللس 

 ملرأة يف الشركاتالعرف والتقاليد ودوره يف تقييد دور ا 

 

 التواصل مع املسئولني احلكوميني
يف ظل حرص اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال على التواصل استضافة املسئولني احلكوميني متت مشاركة اعضاء 

اجمللس التنفيذي لسيدات االعمال يف لقاءات وزارة العمل ملناقشة الصعوبات التي تواجه رجال وسيدات االعمال يف 

 م 2013مايو  5 - 4 - 1ع االقتصادي وتطوير اليات العمل واالجراءات والتي عقدت يف  القطا
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�  

 ورشة عمل" املرأة يف االعمال" 
مت عقد الورشة والتي قدمتها الدكتورة سها البحيصي مستشارة يف التدريب والتطوير املهني لدى إدارة شركاء  �

 م2013مايو  7-6التعليم يف شركة ارامكو السعودية على مدى يومي 

 

 


