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املقدمـــــــة :

ســاهمت املــرأة خــال األعــوام املاضيــة يف جمــاالت تنمويــة أساســية عــدة، كونهــا شــريكا يف التنميــة 
االقتصاديــة للمملكــة، وقــد كان للســيدة خديجــة رضــي اهلل عنهــا ومثياتهــا مــن الســيدات قصــب الســبق 
يف تــرك بصمــة لــدور املــرأة يف هــذا اجملــال منــذ بعيــد األزل . ويف هــذه اخلطــى عمــل مركــز ســيدات 
ــة  يف  ــة االقتصادي ــرأة  يف التنمي ــراكة امل ــم ش ــز يف دع ــادة  والتمي ــى الري ــرقية عل ــة الش ــال يف غرف األعم
املنطقــة الشــرقية، وذلــك عــن طريــق مســاهمتها يف تقــدمي خدمــات وبرامــج داعمــة ومتميــزة للمــرأة يف 

قطــاع األعمــال والتــي تعمــل علــى متكــن دورهــا اإليجابــي يف هــذا الشــأن.

وقــد ســعى مركــز ســيدات األعمــال  علــى توفــر بيئــة مشــجعة لتنميــة عاقــات ســيدات األعمــال  علــى 
مســتوى مناطــق اململكــة ودول جملــس التعــاون اخلليجــي والعــامل العربــي، وكمــا عملــت علــى تنظيــم 
النــدوات واللقــاءات واحملاضــرات والربامــج التدريبيــة لســيدات ورائــدات األعمــال وطالبــات العمــل، وعلى دعم 
فــرص توظيــف املــرأة الســعودية يف القطــاع اخلــاص، وتقــدمي االستشــارات اخلاصــة بإنشــاء املشــروعات 

ــطة. ــرة واملتوس الصغ

ــة  ــات االقتصادي ــر القطاع ــى تطوي ــل عل ــي تعم ــة ، والت ــان املتخصص ــا باللج ــا خاص ــز اهتمام ــويل املرك ــا ي كم
اخملتلفــة، والتــي مــن خالهــا يتــم العمــل علــى تذليــل الصعوبــات امــام انطاقــة ســيدات األعمــال يف 
نشــاطهن االقتصــادي مبختلــف أنواعــه ، وقــام مركز ســيدات األعمال بإصــدار جمموعة من الكتيبــات والتقارير 
املتخصصــة يف جمــال توعيــة املــرأة املبــادرة حــول أهــم األنظمــة والقوانــن املؤثــرة علــى عمــل واســتثمار 

املــرأة باإلضافــة إىل أدلــة إرشــادية حتفزهــا لانخــراط يف ســوق العمــل ورفــع مشــاركتها االقتصاديــة.

ويف هــذا الصــدد يجــدر بنــا التنويــه إىل أن خدمــات املركــز تشــمل  ســيدات األعمــال واملســتثمرات اجلديــدات 
واملبــادرات مــن الشــابات الراغبــات يف إنشــاء مشــاريع جديــدة والباحثــات عــن العمــل واجملتمــع النســائي 

يف املنطقــة الشــرقية،  ويتواصــل املركــز مــع خمتلــف اجلهــات  ذات العاقــة املباشــرة بعمــل املــرأة. 
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"رؤيتنا " : 
الريادة والتميز يف دعم شراكة املرأة يف التنمية اإلقتصادية يف املنطقة الشرقية.

"رســـالتنا " : 
تقــدمي خدمــات وبرامــج داعمــة ومتميــزة للمــرأة يف قطــاع األعمــال، ومتكــن دورهــا اإليجابــي لتكــون شــريكا 

فاعــا يف التنميــة اإلقتصاديــة للمنطقــة الشــرقية.

"شعــارنا ":
نعمل معا لغد افضل .

"إهــداء " : 
ــرأة  ــل امل ــاالت عم ــادة جم ــعي  لقي ــدًا يف الس ــً رائ ــرقية منوذج ــة الش ــال بغرف ــيدات األعم ــز س ــدم مرك يق

الســعودية يف املنطقــة الشــرقية، وتنميــة وتطويــر قدراتهــا الذاتيــة، وزيــادة مســاهمتها يف التنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، وذلــك مــن خــال تقــدمي خدمــات راقيــة ومتميــزة تلّبــي تطلعــات ســيدات األعمــال، 

وطــرح برامــج تدريبيــة متنوعــة موجهــة للمــرأة إلعدادهــا وتأهيلهــا ومتكينهــا مــن املشــاركة اقتصاديــً وهــو 

ــادرات التــي   بذلــك يرتجــم هدفــً مــن أهــداف غرفــة الشــرقية وجملــس إدارتهــا، إىل واقــع شــأنه شــأن املب

تبنتهــا، وقامــت بتنظيمهــا لتحســن خدماتهــا جلميــع املشــرتكن واملشــرتكات علــى حــد ســواء ." وعليــه 

ــا يف مركــز ســيدات األعمــال لعــام 2012 م ". نهديكــم ثمــرة إجنازاتن
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اللقــــاءات الشهـــرية :
ــاء  ــع لق ــا م ــادي ، تزامن ــهر مي ــن كل ش ــاء األول  م ــاء الثاث ــهريً مس ــاء ش ــال لق ــيدات األعم ــز س ــد مرك يعق

رجــال األعمــال الشــهري باملركــز الرئيســي، وذلــك  بهــدف  خلــق روح التواصــل، ومــد جســور التعــارف، وتبــادل 

اخلــربات بــن ســيدات األعمــال ، واإلســهام يف نقــل جتــارب الــّرواد والرائــدات مــن خال اســتقطاب شــخصيات 

ــزة تقــدم جتــارب وخــربات وأفــكارًا تســاعد الســيدات علــى النجــاح والتميــز  وفيمــا يلــي لقــاءات الثاثــاء يف   مميِّ

عــام2012 م :

ضيوف اللقاءالتاريخاللقاء

3 يناير 2012مالثاثاء  األول

 - الدمام  بجامعة  والتدريب  اإلبتعاث  لشؤون  العليا  الدراسات  عمادة  وكيلة 
التعليمية بجامعة امللك فيصل   الدكتورة ليلى عثمان أستاذ مساعد باإلدارة 
اآلداب  بكلية  العليا  الدراسات  إدارة  مديرة  املوسى   عبداهلل  ناهد  الدكتورة 

بجامعة الدمام - األستاذة آمال عبدالعزيز الفايز

7فرباير 2012مالثاثاء الثاين
رئيسة اللجان النسائية ملهرجان الرتاث والثقافة )اجلنادرية( - الدكتورة إقبال 

حممد العرفج

6مارس 2012مالثاثاء الثالث
بنت  ملكة  الدكتورة  التعليمية-  للشؤون  البنات  بتعليم  العام  املدير  مساعدة 
بكر الطيار مديرة إدارة اإلشراف الرتبوي - األستاذة سناء عبدالرحمن اجلعفري 

مديرة مدارس الظهران األهلية - األستاذة مها عبدالعزيز العميـر

3 إبريل 2012مالثاثاء الرابع
أمن عام صندوق األمر سلطان بن عبدالعزيز لتنمية املرأة - األستاذ حسن 

علي اجلاسر
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ضيوف اللقاءالتاريخاللقاء

الثاثاء  
اخلامس

3 مايو  2012م
لقاء مفتوح 

الثاثاء 
السادس

مديرة فرع برنامج طاقات بالدمام - األستاذة بسمة إبراهيم الشرثي5 يونيو 2012م

 3يوليو 2012مالثاثاء السابع
لقاء مفتوح للتواصل والتعارف مع سيدات األعمال واملسؤوالت يف 

القطاعات احلكومية واخلاصة

للتهاين والتربيكات بشهر رمضان املبارك22 يوليو 2012مالثاثاء الثامن

الثاثاء التاسع
4 سبتمرب 

2012م
مدير عام الشؤون الصحية باملنطقة الشرقية الدكتور صالح الصاحلي

باحثة خدمة عماء يف صندوق املوارد البشرية االستاذة وسمية اخلالدي6 نوفمرب 2012مالثاثاء العاشر

الثاثاء احلادي 
عشر

4 ديسمرب 
2012م

املستشارة يف التنمية البشرية واإلجتماعية الدكتورة شيخة العودة
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اجمللس التنفيذي لسيـّدات األعمال :
ويهــدف اجمللــس التنفيــذي لســيدات األعمــال إىل دعــم وتطويــر وتفعيــل الــدور االقتصــادي لســيدات األعمــال 

يف املنطقــة - وتذليــل  الصعوبــات التــي تواجــه املــرأة يف دورهــا كشــريك فاعــل يف التنميــة االقتصاديــة، 

ويضــم بعضويتــه 12 عضــوة مــن  ســيدات األعمــال يف املنطقــة الشــرقية .

أعضاء اجمللس التنفيذي لسّيدات األعمـــال :
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اجتماعات اجمللس التنفيذي  لسّيدات األعمال: 

إجنازات اجمللس التنفيذي لسّيدات األعمال  
ورشة عمل "بحث أهم املعوقات التي تواجه سيدات األعمال مع وزارة التجارة والصناعة وسبل تذليلها" :

أقيمــت الورشــة بهــدف تشــجيع القطــاع اخلــاص لاســتثمار يف القطاعــات االقتصاديــة واملشــاركة يف 

حتقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة للمنطقــة الشــرقية وقــد عقــدت يــوم الســبت 28 يناير  حيث مت مناقشــة 

جملــة مــن املوضوعــات ذات العاقــة بــوزارة التجــارة والصناعــة . 

ورشة عمل "دور سيدات األعمال يف اجلمعيات اخلرية وأثر ذلك على االقتصاد" :

ــرض  ــكل تباديل،بغ ــال بش ــّيدات األعم ــة وس ــات اخلري ــن اجلمعي ــة ب ــق العاق ــدف تعمي ــة به ــت الورش أقيم

توحيــد اجلهــود بالدعــم والعطــاء ليتــم توطــن الوظائــف، وقدمــت  الورشــة مديــرة جمعيــة جــود اخلريــة 

نعيمــة الزامــل ومديــرة مركــز عطــاء اخلــر بجمعيــة فتــاة اخلليــج منــى العجاجــي ومديــرة جمعيــة جــود ســابقا 

ــوم األحــد 25 نوفــرب 2012. حيــث مت مناقشــة عــدد مــن احملــاور الهامــة يف اجملتمــع. ــي  ي منــرة احلرب
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التواصل مع اجلهات املســـؤولـــة  
 لقاء مع معايل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة:

بحــث الدكتــور الربيعــة أثنــاء لقائــه عضــوات اجمللــس التنفيذي يــوم األربعاء 4 ابريــل 2012 م  عددا مــن املعوقات 

ــن  ــة م ــة االقتصادي ــع التنمي ــم يف دف ــن امله ــرقية ودوره ــة الش ــال يف املنطق ــيدات األعم ــه س ــي تواج الت

خــال التوســع يف مشــاريعهن االســتثمارية، إضافــة إىل جملــة مــن املوضوعــات ذات العاقــة بالــوزارة.

وكانت أبرز التوصيات مايلي :

ــدة ،  9 ــة تتيــح للمتقــدم اقــرتاح تصنيفــات جدي تصنيــف املنشــآت يف وزارة التجــارة والصناعــة . واقــرتاح إيجــاد آلي

"عــن طريــق تقــدمي وثائــق لتصنيفــات عامليــة مماثلــة لنشــاطه ، باإلضافــة لإلجابــة علــى عــدد مــن األســئلة التــي 

حتصــر التصنيــف يف نطــاق يســهل علــى موظــف الــوزارة حصــره " . 

اإلغراق وأثره على للصناعات الوطنية والدور العملي لوزارة التجارة والصناعة يف مكافحة اإلغراق وآثـاره . 9

الــدور الــذي تلعبــه وزارة التجــارة والصناعــة يف حتقيــق التــوازن يف الســوق احملليــة مقارنــة بــدور الهيئــة العامــة  9

لإلستثمــار .

ال يوجد مرجعية موحدة يف اختيار األنشطة التجارية ، أو كحد أدنى دليل لألنشطة. 9

قاعدة بيانات الوزارة . 9

ــن  9 ــد م ــؤولية يف العدي ــن مس ــع م ــا يتب ــاري وم ــجل التج ــة يف الس ــات التجاري ــا بالعام ــة وربطه ــماء التجاري األس

الدوائــر احلكوميــة .

االمتياز التجاري " الفرنشايز " وأهميته يف تطوير األعمال . 9

ترخيص العمل من املنزل وأهمية تنظيمه للوصول للمنافسة العادلة. 9
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" عمل املرأة .. آفاق جديدة "
  يف الفرتة 21 - 25 ابريل 2012 م 

نظمــت غرفــة الشــرقية منتــدى " أســبوع عمــل املــرأة افــاق جديــدة"  والــذي عقــد بتاريــخ 21 - 25 ابريــل 2012 

م برعايــة صاحبــة الســمو امللكــي األمــرة جواهــر بنــت نايــف عبدالعزيــز حــرم صاحــب  الســمو امللكــي حممــد 

بــن فهــد بــن عبدالعزيــز. 

الرؤيــــة :
دعم شراكة املرأة يف التنمية االقتصادية يف املنطقة الشرقية .

حيــث تضمــن اســبوع " عمــل املــرأة .. آفــاق جديــدة "  خمســة حمــاور رئيســية .. نوقشــت علــى مــدى اســبوع 

وهــي  :

y . املرأة ودورها الفاعل يف عملية التنمية االقتصادية  

y . حتفيز الشابات على خلق فرص العمل  

y  . زيادة الوعي باألنظمة واللوائح والقرارات اخلاصة بالعمل يف القطاع اخلاص  

y  . حتويل نظرة اجملتمع فيما يختص بالعمل املهني واحلريف  

y . املساهمة يف رفع مستوى الكوادر النسائية يف سوق العمل  
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و قد متت تغطية هذه احملاور من خال ورش عمل وحماضرات عامة قدمتها متحدثات حمليات . 

و هي كالتايل : 

الفعـــاليـــــــــــات

تنمية املرأة .. الواقع حلقة نقاش السبت 
واملأمول

قدمتها رقية العبداهلل مديرة القسم النسائي يف 
الوكالة املساعدة للتطوير يف وزارة العمل وحاورتها 
سنثيا كردي عضو اجمللس التنفيذي لسيدات األعمال

عمل املرأة يف االسامحماضرةاألحد

قدمتها الدكتورة فوزية باشطح حماضر ه بقسم 
علم االجتماع يف كلية االداب والعلوم االنسانية 

بجامعة امللك سعود وحاورتها وجدان السعيد رئيس 
اجمللس التنفيذي جمللس شابات األعمال

اإلثنني
ورشة عمل

عقد اعضاء اجمللس التنفيذي جمللس شابات أعمال التفكر الريادي “أنا أقدر ”
الشرقية  ورشة عمل أنا اقدر بحضور 50 سيدة

قدمتها جنوى عوين وليلى الدوسري وحاورتهما شعاع مهنة من ذهب حماضرة الثالثاء
الدحيان رئيس جلنة املشاغل النسائية

كيف تخلق فرصة ورشة عمل 
استثمارية

قدمتها ايا الشدوي عضو اجمللس التنفيذي جمللس 
شابات أعمال الشرقية

ورشة عمل األربعاء 
الوصول للشخصية 

االحرتافية 

يف األداء الوظيفي

قدمتها ندى بادغيش مسؤولة العاقات يف شركة 
روابي القابضة
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األهـــداف :
y  املســتثمرات ملســاهمة  املتاحــة  واإلمكانــات  الفــرص  بحــث   

 . التنميــة  عمليــة  يف  الشــرقية  املنطقــة  يف  األعمــال  وســيدات 

y  يف النســائية  الوطنيــة  العاملــة  القــوى  مســاهمة  نســبة  رفــع   
ســوق العمــل ودعــم جهــود توطــن الوظائــف وتوفــر فــرص العمــل 

. للمواطنــن 

y  مســاندة عمــل املــرأة مــن خــال تثقيفهــا وتوعيتهــا بواجباتهــا  
مــع  اإلجتماعــي  توافقهــا  لتحقيــق  الظــروف  وتهيئــة  وحقوقهــا 

. العمــل  متطلبــات 

y  توضيــح أهــم ثاثــة جوانــب يف عمــل املــرأة وهــي )األنظمــة  
التــي  املناســبة(  البيئــة  العمــل،  وطبيعــة  متطلبــات  والقوانــن، 

تــؤدي املــرأة فيهــا العمــل، 

y  طلبهــا مــن  بــدال  العمــل  فــرص  خلــق  علــى  الشــابات  حتفيــز   
وإرشــادهن إىل إدارة أعمالهــن علــى أســس علميــة وتقنيــة وإداريــة 

حديثــة.
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احلفل السنوي :
األعمــال  ســيدات  مبركــز  ممثلــة  الغرفــة  أقامــت 
2012م  لعــام  للســيدات  الســنوي  االســتقبال  حفــل 
أكتوبــر حتــت رعايــة  العاشــر مــن شــهر  وذلــك يف 
صاحبــة الســمو امللكــي األمــرة جواهــر بنــت نايــف 
ــرقية  ــة الش ــمو أمــر املنطق ــرم س ــز ح ــن عبدالعزي ب
حيــث جتمعــت أكــرث مــن 450  ســيدة  مــن املســؤوالت 
وســّيدات أعمــال مــن املنطقــة الشــرقية وعضــوات 
بعثــات دبلوماســية عربيــة وأجنبيــة حيــث أن هــدف 
هــذا التجمــع الســنوي  تعزيــز التواصــل بــن الســّيدات 
ــرقية.  ــة الش ــال باملنطق ــّيدات األعم ــز أداء  س وتعزي

وتشــجيع دورهــن االقتصــادي يف املنطقــة .
الدكتــورة  اســتضافة  احلفــل  هــذا  خــال  مت  وقــد   
ــؤون  ــن لش ــاعد األم ــى مس ــف األعم ــت يوس أروى بن
تقنيــة املعلومــات ومســاعد األمــن لشــؤون القســم 
النســائي بأمانــة جــدة حيــث حتدثت عــن الــدور القيادي 
للمــرأة الســعودية يف خمتلــف  القطاعــات يف ورقــة 

ــادة " ــوان " املــرأة والقي عمــل بعن
 حيث أن مركز ســيدات األعمال يســهم يف تفعيل دور املرأة يف خدمة جمتمعها , كما يســهم يف تطوير الدور 
اإلقتصــادي لســيدات األعمــال يف املنطقــة الشــرقية لرفــع مســاهمة املــرأة الســعودية يف قضايــا جمتمعها 

تأكيــدا إلدراك املركــز بأهميــة رســالة املــرأة يف بنــاء وطنهــا , وترســيخها لدورها يف جمال العمــل العام .
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تدشني شعار مركز سّيدات األعمال :
ــز  ــدة ملرك ــة اجلدي ــل " الهوي ــال احلف ــز خ ــن عبدالعزي ــف ب ــت ناي ــر بن ــرة جواه ــي األم ــمو امللك ــة الس ــنت صاحب دش
ــة  ــعودية يف املنطق ــرأة الس ــوح امل ــل طم ــد ميث ــال اجلدي ــيدات األعم ــز س ــعار مرك ــث أن ش ــال  " حي ــيدات األعم س
الشــرقية وإصرارهــا علــى حتقيــق النجــاح، فاملــرأة قــد تنوعــت يف جناحاتهــا واجنازاتهــا وتفننــت يف عطائهــا، وباتــت 
بذلــك واســعة اآلفــاق واعيــة اإلدراك، وصاحبــة مســتقبل مشــرق، متطلعــة نحــو الســمو والريــادة، هــذه هــي املــرأة 
ــخ  منــذ عهــد رســولنا الكــرمي، ســيدة التفــرد واإلجنــاز ، تلــك هــي املــرأة التــي  العربيــة املســلمة التــي عرفهــا التاري

ــا بيدهــا لنعمــل معــً لغــٍد أفضــل. نضــع يدن
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جلنة املشاغل النسائية:
تهــدف اللجنــة  إىل االرتقــاء بصناعــة التجميــل واألزيــاء باملنطقــة الشــرقية، لتكــون مركــزًا عامليــً مميــزًا، 

ــر  ــاق ، والتطوي ــداع اخل ــة، واإلب ــة العالي ــة املهني ــز احلرفي ــهم يف تعزي ــة، تس ــة صحيح ــة بيئ ــال تهيئ ــن خ م

املســتدام لتأهيــل الكــوادر الوطنيــة ، وإبــراز دور املــرأة كمســاهم فعــال يف تنميــة اقتصــاد املنطقــة 

الشــرقية، يف ظــل قيــم ومبــادئ جمتمعنــا.. وتضــم بعضويتهــا 12 عضــوة مــن ســيدات األعمــال يف املنطقــة 

الشــرقية.

أعضاء جلنة املشاغل النسائية :
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اجتماعات جلنة املشاغل النسائية : 

اجنازات جلنة املشاغل النسائيــة : 
y  اللقاء التعريفي بصندوق تنمية املوارد البشرية

عقــدت  اللجنــة لقــاءًا تعريفيــً بآليــات الدعــم يف الصنــدوق وحتديــدا لقطــاع املشــاغل باســتضافة 
ــام 2012م .   ــارس لع ــد 4 م ــوم األح ــك ي ــدوق وذل ــاء يف الصن ــات العم ــث عاق ــدي باح ــمية اخلال ــتاذة وس األس

y "حلقة نقاش "مهنة من ذهب
عقــدت يــوم الثاثــاء 23 ابريــل ضمــن فعاليــات اســبوع "عمــل املــرأة .. افــاق جديــدة "ورشــة عمــل بعنوان 

)مهنــة مــن ذهــب(  ورّكـــزت  الورشــة احلديــث عــن أهميــة العمل املهنــي واحلريف.

y  :  اللقاء املوسع للمشاغل ومراكز التجميل النسائية
ــرب  ــد 16 نوفم ــائية األح ــل النس ــز التجمي ــاغل ومراك ــع للمش ــاء املوس ــال اللق ــيدات األعم ــز س ــم مرك نظ
2012 ومــن خالــه متـــت اســتضافة الدكتــورة منــره العلــوال  نائــب احملافــظ إلدارة التدريــب التقنــي للبنــات 
باملؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملهنــي حيــث ناقشــت مــع احلضــور عــددا مــن املوضوعــات 
واحملــاور أبرزهــا " أهميــة التدريــب والتأهيــل يف ســعودة قطاعــي املشــاغل والتجميــل ومعوقــات 
اإلســتثمار يف قطــاع التدريــب املهنــي واحلــريف واســرتاتيجيات مواجهــة حتديــات الســعودة واالســتقدام 

ــائية " .  ــة النس ــة البطال ــره يف حمارب ــاغل وأث ــاع املش ــعودة قط وس
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التواصل مع اجلهات املســـؤولـة  :
y : اجتماع مع  مدير عام صحة البيئة بأمانة املنطقة الشرقية الدكتور خليفة السعد

عقــدت اللجنــة اجتماعــً بهــدف التواصــل مــع املســؤولن احلكوميــن ملواجهــة الصعوبــات التــي تواجــه 

القطــاع واقــرتاح حلــوال لهــا  وذلــك يــوم األحــد 8 ابريــل 2012م .

و كانت أبرز التوصيات مايلي : 

y . اشرتاطات استخراج ترخيص احملل واملوقع والشهادات الصحية والتدريب االلزامي للعامات

y . اشرتاطات جتهيزات املشاغل ومراكز التجميل من مواد وأجهزة

y            الرقابــة علــى العمــل مــن املنــزل ، وضــرورة إيجــاد خــط ســاخن للتبليــغ عــن هــذه اخملالفــات ومــن ثــم

مداهمتهــا وتغرميهــا وإغاقهــا .

y . ضرورة إنشاء قاعدة بيانات املشاغل لتسهيل التواصل

y . اجلوالت التفتيشية وذلك يعتمد على تدريب وتأهيل املفتشات

y .أهمية ايجاد الئحة مفصلة ألنواع اخملالفات والعقوبات تعمم على املستثمرات واملشاغل

y .أهمية وضع خطة حول اخملالفات ومضارها لتوعية صاحبات املشاغل والعامات

y  ضــرورة تســهيل اســتخراج تراخيــص لألنشــطة مثــل الرياضــة للســيدات حيــث يشــرتط إدراجهــا حتــت

ــاط  ــا كنش ــهيل افتتاحه ــة تس ــن أهمي ــم م ــادق بالرغ ــفيات أو الفن ــة واملستش ــادات املتخصص العي

منفصــل خصوصــً للســيدات دون اإلضــرار بالصحــة العامــة.
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2010 2011 2012

وحــدة املعلــومات : 
تقــدم وحــدة املعلومــات مبركــز ســّيدات األعمــال اخلدمــات املعلوماتيــة التــي تهــم ســّيدات األعمــال وتهــم 

منشــآتهن  اخلاصــة مــن معلومــات  بقواعــد البيانــات املتوافــرة لــدى الوحــدة ، أو إحصائيــات رقميــة عــن 

املنطقــة الشــرقية، أو دراســات ، أو أدلــة اإلجــراءات اخلاصــة باملنشــآت احلكوميــة ، والتــي  حتتاجهــا أي 

ــي . ــا املؤسس ــر عمله ــي أو لتطوي ــل مؤسس ــدء بعم ــوي الب ــيدة  تن س

االشرتاكات والتصاديق :

201020112012

773633686االشرتاكات 

189920162502اجملددين 

13557135741179التصاديق 
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خدمات وإصدارات الوحدة :
-  قــدم املركــز خــال هــذا العــام  )205( خدمــات معلوماتيــة و)135( استشــارة  يف جمــال اإلقتصــاد ، وتوفــر 

اإلجــراءات اخلاصــة باملنشــآت ، ومعلومــات عــن املعــارض التــي تهــم الســيدات  داخــل اململكــة وخارجهــا ، 

واستشــارات  يف جمــاالت املشــاريع الصغــرة واملتوســطة، ودراســات اجلــدوى .

-  قــام املركــز بإصــدار  كتيــب الدليــل اإلرشــادي  لســيدة األعمــال )خرجــت 

فكــرة هــذا الدليــل ليجمــع كافــة اإلجــراءات اخلاصــة لبعــض اجلهــات والهيئــات 

احلكوميــة كإصــدار شــامل ، هدفــه تســهيل الوصــول للخدمــات واملعلومــات 

اخلاصــة وذلــك بعــرض إجراءاتهــا لتســتفيد منهــا ســيدة األعمــال الســعودية(.

ــعى  ــال )وتس ــب يف األعم ــل املصاح ــاب الدلي ــدار كت ــً بإص ــز أيض ــام املرك -  ق

غرفــة الشــرقية مــن خالــه إىل تعريــف القطاع اخلــاص مبا تقوم به املؤسســات 

واملصالــح العامــة ، وكيــف للمؤسســات األهليــة االســتفادة مــن اخلدمــات التي 

تقدمهــا اجلهــات احلكوميــة ومــا تطلبــه هــذه اجلهــات مــن اشــرتاطات( .

للحصــول علــى نســختكم يرجــى زيــارة املوقــع )غرفــة الشــرقية / مركــز ســيدات األعمــال / إصــدارات 
مركــز ســيدات األعمــال(
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نادي التوستماسرت باللغة اإلجنليزية )للسيدات( :

قامــت الغرفــة وبالتعــاون مــع نــادي عــكاظ بتوقيــع مذكــرة تفاهــم إلقامــة نــادي 

ــة باللغــة اإلجنليزيــة( .  التوستماســرت العاملــي )فــن اخلطاب

ويهــدف النــادي وبراجمــه لصقــل مهــارات التواصــل وفنــون القيــادة وتنميــة 

والعــرض  االتصــال  مهــارات  بتطويــر  وذلــك  ؛  واإللقائيــة  اخلطابيــة  القــدرات 

ــة وتشــجيعها ، كمــا  ــة املبتدئ ــة للمتحدث ــة والقواعدي وتصحيــح األخطــاء اللغوي

ــواء  ــي س ــي واملهن ــد االجتماع ــى الصعي ــزة عل ــادات ممي ــق قي ــاهم يف خل يس

للعضــوات فيــه أو الضيفــات احلاضــرات فيــه ، وقــد اســتمر أداء النــادي خــال 

العــام 2012 م .

ــارات  ــة ومه ــال اخلطاب ــربة يف جم ــن اخل ــات لديه ــات قيادي ــور متحدث ــادي بحض ــً للن ــد )18( اجتماع  إذ مت عق

ــيدة . ــوايل 198 س ــادي ح ــة بالن ــات اخلاص ــذه االجتماع ــن ه ــتفاد م ــرض ، واس ــال والع االتص
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جملس شابات أعمال الشرقية :                                                                                                    

ــة  يســعى اجمللــس وبراجمــه إىل تأهيــل املســتثمرات الشــابات ، ليكــّن أكــرث قــدرة علــى املشــاركة الفاعل

يف بنــاء اقتصــاد الوطــن ، ونشــر ثقافــة الــروح الرياديــة بــن الشــابات ، وتشــجيعهن علــى املبــادرة واإلبــداع 

، وإرشــادهن إلدارة أعمالهــن ، وتبــادل اخلــربات مــع الكيانــات العربيــة والدوليــة ذات الهــدف املشــرتك .. 

ــه )15( عضــوة  مــن شــابات األعمــال . ويضــم اجمللــس بعضويت

الـرؤيـــة :

 أن يكون اجمللس الرائد يف تنمية شابات األعمال يف املنطقة.

الرسالة :

 تطوير ودعم شابات األعمال ، واملساهمة يف خلق بيئة اقتصادية مساندة .
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أعضاء اجمللس التنفيذي لشابات األعمال .. 

اجتماعات اجمللس التنفيذي جمللس شابات األعمال خالل عام 2012 م : 
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يهــدف الربنامــج إىل إيجــاد جيــل جديــد مــن الشــابات الســعوديات يعملــن حلســابهن اخلــاص ،مــن خــال 

نشــر ثقافــة العمــل احلــر . وتشــجيعهن علــى املبــادرة واإلبــداع ،وحتفيــز الشــابات علــى خلــق فــرص 

العمــل بــداًل مــن طلبهــا . وذلــك مــن خــال عقــد ورش عمــل متخصصــة والقيــام بزيــارات ميدانيــه 

للفئــة املســتهدفة )جامعــات - مــدارس- نــوادي ..الــخ( وأقامــة حماضــرات عــن أهميــة العمــل احلــر 

وتشــجيعهن علــى املبــادرة. وقــد مت مــن خــال الربنامــج عقــد عــدة فعاليــات منهــا:

احلضوراملكانالتاريخالعنوان 

50مقر الغرفة الرئيسي23 إبريل 2012التفكر الريادي 

دار احلضانة اإلجتماعية 26 سبتمرب 2012م
15بالدمام 

يقــوم اجمللــس مــن خــال برنامــج الديوانيــة بعقــد لقــاءات غــر رســمية لشــابات  األعمــال لاســتفادة 

ــك  مــن خــال اســتضافة صاحبــة مشــروع  بهــدف التعريــف باخلدمــات  مــن بعضهــن البعــض ، وكذل

ــن  ــد مت م ــال. وق ــال واألعم ــال امل ــوض يف جم ــة اخل ــابات لبداي ــز الش ــروع وحتفي ــا املش ــي يقدمه الت

خالــه عقــد عــدة برامــج منهــا:

احلضورضيفات الديوانيةالتاريخالعنوان

األستاذة ليلى الشربيني 30 يناير"األستشارة إستثمار "
56واالستاذة وفاء النعيمي

األستاذة منى الباعود 7 مايو" فن التصميم "
36واالستاذة جناء العبدالقادر

إجنازات برامج اجمللس التنفيذي لشابات األعمال :
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التشــريعية  البيئــة  حتســن  بغــرض  واللوائــح  باألنظمــة  الشــابات   لتثقيــف  الربنامــج  هــذا  يهــدف 

املتعلقــة بالعمــل احلــر للســيدات  مــن خــال  مناقشــة الصعوبــات التــي تواجــه الســيدات يف جمــال 

ــن  ــد مت م ــة.. وق ــات ذات العاق ــؤولن يف اجله ــا للمس ــات ورفعه ــول ومقرتح ــع حل ــن  ووض أعماله

ــا: ــات منه ــده فعالي ــد ع ــج عق ــال الربنام خ

احلضورضيوف متكنيالتاريخالعنوان

املستشار القانوين الشيخ 18 مارس 2012ماملراث التجاري
33 سيدةعبدالعزيز القاسم

حقوق امللكية الفكرية يف 
املهندس سامي 8 ديسمرب 2012ماألعمال التجارية

السديس
ب  شا  60

بة شا و

ــال  ــال اإلدارة واألعم ــة يف جم ــخصيات الناجح ــرواد أو الش ــل ال ــة جي ــل جترب ــج رواد إىل نق ــدف برنام يه

إىل الشــابات وتوثيــق هــذه التجــارب لتكــون مرجعــً بالغرفــة واجمللــس. باإلضافــة إىل  تكــرمي هــذه 

الشــخصيات التــي قدمــت الكثــر القتصــاد املنطقــة واململكــة وقــد مت مــن خالــه عقــد عــدة برامــج 

ــا: منه

احلضورضيوف متكنيالتاريخالعنوان

يوم االثنن 20 فرباير الربنامج االول 
الدكتورة ليلى العنيزي 
صاحبة جممع ليلى 

العنيزي الطبي
39 سيدة

يوم االثنن 26 الربنامج الثاين 
ةاألستاذة سنثيا كردي نوفمرب  سيد  3 0
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ــة  ــال يف غرف ــابات األعم ــع لش ــاء املوس ــة للق ــدورة الثاني ــن ال ــة م ــنته الثالث ــس س ــم اجملل يختت
الشــرقية : 

 نظمــت غرفــة الشــرقية متمثلــة باجمللــس التنفيــذي لشــابات أعمــال الشــرقية اللقــاء املوســع لشــابات األعمــال 

ــاملة  ــة الش ــق التنمي ــر وحتقي ــل احل ــة العم ــر ثقاف ــدف إىل نش ــذي يه ــمرب  وال ــاء 25 ديس ــوم الثاث ــك ي ــام 2012 م وذل لع

ملواكبــة احلــراك الفكــري اإلقتصــادي وتعزيــز تنافســية إقتصادنــا الوطنــي  ومت خــال اللقــاء بحــث العديــد مــن القضايــا 

التــي تهــم املــرأة املســتثمرة، خصوصــا الشــابة املبتدئــة، ومت التطــرق إىل العديــد مــن احللــول  واملوضوعــات 

ــباب . ــة الش ــا فئ ــال خصوص ــّيدات األعم ــه س ــي تواج ــات الت ــق والتحدي ــف العوائ ــورة خملتل املنظ

املنشآت الصغرية واملتوسطة :

يقــدم مركــز ســيدات األعمــال ممثــًا بوحــدة املنشــآت الصفــرة واملتوســطةدورات تأهيليــة للراغبــات بدخــول العمــل 

التجــاري ، وبالتعــاون مــع وحــدة املســؤولية اإلجتماعيــة بالبنــك األهلــي برامــج تدريبيــة قصــرة ومتخصصــة ملســاعدة 

صاحبــات املشــاريع الصغــرة واملتوســطة  للبــدء مبشــاريعهن ، ومتابعتهــن خطــوة بخطــوة، باشــراف مدربــات 

مؤهــات لتقــدمي مثــل هــذه الربامــج ، كمــا أن املركــز يعقــد دورات متخصصــة يف املشــاريع الصغــرة واملتوســطة 

بالتعــاون مــع جهــات أخــرى  ويف عــام 2012 م مت عقــد الربامــج والــدورات  التدريبيــة التاليــة  :
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مدة التاريخنوعهعنوان
الربنامج

مقدم 
احلضوراجلهة املتعاونةالربنامج

لقاء رائدات الشرقية بعنوان “ 
فنون البيع االحرتافية “ مبدينة 

اخلرب
أسماء يوم31 مارسلقاء

الضبع
وحدة املسؤولية اإلجتماعية 

بالبنك االهلي التجاري
 26

سيدة

حفل تخريج برامج املشاريع 
لعام 2011

حفل 
فرح آل يوم9 ابريلتخريج

فرج
وحدة املسؤولية اإلجتماعية 

71سيدةبالبنك االهلي التجاري

كيف تبدئن عملك التجاري من 
برنامج املنزل مبدينة اخلرب

تدريبي
فرح آل 3 أشهر28 ابريل

فرج
وحدة املسؤولية اإلجتماعية 

13سيدةبالبنك االهلي التجاري

كيف تبدئن عملك التجاري من 
املنزل مبدينة اجلبيل

برنامج 
فرح آل 3 أشهر5 مايوتدريبي

فرج
وحدة املسؤولية اإلجتماعية 

20سيدةبالبنك االهلي التجاري

لقاء رائدات الشرقية بعنوان “ 
العماء من هم .. وكيف نحافظ 

عليهم “ 

مبدينة اخلرب 

منرة يوم26 يونيولقاء
اليافعي

 وحدة املسؤولية اإلجتماعية 
بالبنك االهلي التجاري

 17
سيدة

لقاء رائدات الشرقية بعنوان " 
اخلطة التسويقية وأثرها يف 

تنمية املشروع "
وحدة املسؤولية اإلجتماعية فرح آل فرجيوم18سبتمربلقاء

بالبنك االهلي التجاري
 14

سيدة

كيف تبدئن مشروعك التجاري 
الصغر باخلرب

برنامج 
فرح آل 3 أشهر24سبتمربتدريبي

فرج
وحدة املسؤولية اإلجتماعية 

بالبنك االهلي التجاري
 24

سيدة

ورشة تطوير برامج املشاريع
فرح ال يوم17 اكتوبرعمل

فرج
وحدة املسؤولية اإلجتماعية 

بالبنك االهلي التجاري
 14

سيدة
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توصيـات طلبات التمويل  : 

ــل  ــف جمي ــد اللطي ــج  عب ــع برام ــال م ــيدات األعم ــز س ــطة  مبرك ــرة واملتوس ــآت الصغ ــة املنش ــدة تنمي ــاون وح  تتع

- وحــدة خدمــة اجملتمــع، لتقــدمي التوصيــات للســيدات الراغبــات بالتمويــل  بحيــث يتــم إجــراء مقابــات شــخصية 

للمتقدمــات  للربامــج  لطلــب  التمويــل ، وتقييــم دراســة اجلــدوى االقتصاديــة ملشــاريعهن  ويف حــال اجتيــاز املتقدمة 

املقابلــة تتــم التوصيــة علــى مشــروعها للحصــول علــى مبلــغ التمويــل املطلــوب، ومــن خــال هــذا التعــاون مت تقــدمي 

ــال(  علــى النحــو التــايل :  يف عــام2012 م   )34( توصيــة  مببلــغ )190.0000 ري

عدد املشاريع املوصى بها مبلغ التمويل

14 مشروعــًا101.000.000 ريالالقطاع اخلدمي

20 مشروعــًا890.000 ريالالقطاع التجاري



27

التــــوظيف  :

يعمــل مركــز ســيدات األعمــال علــى تقــدمي وتســويق خدمــات مركــز غرفــة الشــرقية للتوظيــف مــن خــال تقــدمي الســر 

ــركات  ــن الش ــف ب ــاءات توظي ــد لق ــة إىل عق ــركات باإلضاف ــة للش ــات اخملتلف ــف للتخصص ــحات التوظي ــة ملرش الذاتي

ــك.  ــة بذل ــر اخلاص ــداد التقاري ــيدات وإع ــف الس ــم توظي ــة لدع ــات املهتم ــع اجله ــاع م ــك لاجتم ــل كذل ــات العم وطالب

ــدة  ــوال املتح ــركة أن ــة، ش ــوارد التجاري ــركة امل ــي: ش ــا ه ــف له ــات التوظي ــدمي خدم ــي مت تق ــركات الت ــرز الش ــن أب وم

التجاريــة، شــركة البتــول الدوليــة للتجــارة.
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يسرنـــا تواصلــكم 

الربيد اإللكرتوينالتحويلةوحدات املركز

82مديرة مركز سيدات األعمال 02halzahid@chamber.org.sa

82مشرفة وحدة العاقات العامة وخدمات التوظيف 0 5nabdulqader@chamber.org.sa

82مشرفة  خدمات املشرتكات 0 6nalahmad@chamber.org.sa

82سكرترة  املركز 07ralotaibi@chamber.org.sa

82مشرفة وحدة املعلومات 08maljobair@chamber.org.sa

82مشرفة  وحدة التدريب 0 9nbassam@chamber.org.sa

82مشرفة  شئون اللجان وجمالس السيدات 1 0halwabel@chamber.org.sa

82مشرفة االختبارات 1 6msaleh@chamber.org.sa

82مشرفة االختبارات 2 3halghamdi@chamber.org.sa

82مشرفة  وحدة تنمية املنشآت الصغرة واملتوسطة 2 6nalqahtani@chamber.org.sa

82مشرفة الشكاوى واالقرتاحات  9 1ashuaibi@chamber.org.sa

بـيــانــات املــــركز

8991609

bwc@chamer.org.sa  :  الربيد اإللكرتوين  ملركز سيدات األعمال

الفاكس :  8996761   ص ب 719  الدمام  31421  






