
              ميمونه بنت عبدالق ادر بن ابوبكر بلفقيه /المستشار                
_______________________________________________________ 

                   568811070+966  -  Maymouna.Balfaki@gmail.com  -   : م1191نوفمبر  81يوم الميالد 

  األهدافالرؤية و __________________________________________________________________________ 
 
 

 أن أكون أول وزٌرة سعودٌة لاللتصاد والتخطٌط :الرؤية. 

 :المشاركة فً عملٌة التنمٌة الشاملة والمستدامة والوصول للعالمٌة من خالل تفعٌل مشروع البرنامج الوطنً  الهدف

   جمٌع النواحً لكل من الفرد والمنشؤة والمجتمع والوطن ككل. فًوالمتكامل للرفع من المستوى االلتصادي 
 

 المناصب الحالية ________________________________________________________________________ 
 

 

 م2102منذ عام الرلً لالستشارات اإلدارٌة  و األصالة مكتب ومدٌر عام إداري مستشار. 

  م.2102مستشار بٌركمان العالمً للتمٌٌم واإلرشاد الشخصً والتعلٌمً والمهنً والنفسً والعاللات األسرٌة منذ عام 

 م.2102معتمد من المإسسة العامة للتدرٌب المهنً والتمنً منذ  مدرب 

 م2112منذ عام البرنامج الوطنً المتكامل ( )  لمشروع والملكٌة الفكرٌة الحموق صاحب. 

 م2102منذ عام  فً مجلس الغرف السعودٌة بالرٌاض االستشارٌة للمكاتب الوطنٌة اللجنةمستشار فً  عضو. 

  م2102منذ عام  الغرفة التجارٌة الصناعٌة بجدة فً االستشارٌة المكاتب لجنة رئٌس أول نائبعضو مستشار بمسمى. 

 م2100منذ عام  بجامعة الملن عبدالعزٌز بجدة واإلدارة االلتصاد كلٌة خرٌجً رابطة عضو. 

  م2102شرٌن مستثمر فً شركة النسٌم للسٌاحة بدولة االمارات العربٌة المتحدة منذ عام. 

  م.2102 عام نادي الفروسٌة الوطنً منذفً عضو مستشار فً لجنة العاللات العامة والتسوٌك 

  م.2102) مبادرة كٌف نكون لدوة ( نالعربٌة السعودٌة للثمافة والفنوعضو مستشار فً لجنة الخدمة المجتمعٌة بالجمعٌة 

 خرٌجً برنامج عضو  (2102- IVLP  )دول على مستوى  المإثرون إٌجابٌا   رواد األعمالو الدولً للمادة لزائرل
 .م2102عام  منذشمال أفرٌمٌا دول  واألوسط  قالشر الخلٌج و

 

 

 المؤهالتالشهادات و ____________________________________________________________________ 
 
 

 م 2112عام بجدة عبدالعزٌز الملن جامعة من الشرف مرتبة مع بدرجة االمتٌاز الدولٌة األعمال إدارة البكالورٌوس شهادة. 

 شهادة IVLP م 2102 عامالمبدعٌن  رواد األعمال وعن برنامج المادة األكثر تؤثٌر إٌجابٌا   األمرٌكٌة المتحدة من الوالٌات. 

 م. 2102 عام بجدة الصناعة التجارة وزارة من اإلدارٌة االستشارات رخصة 

 م 2112 عاملشهر فً  أكسفورد معهد امتٌاز من بتمدٌر اإلنجلٌزٌة باللغة المحادثة برنامج شهادة.   

 م2112 عام بجدة النسائً للتدرٌب المشاعل من معهد امتٌاز بتمدٌر اإلنجلٌزٌة اللغة فً دبلوم شهادة. 

 م2112 عام بجدة النسائً للتدرٌب معهد المشاعل من امتٌاز بتمدٌر اآللً الحاسب فً دبلوم شهادة. 

 المختلفة المهارٌة و اإلدارٌة فً المجاالت المتفرلة الدورات و العمل ورش من العدٌد.  
 

 

 العملية الخبرات ________________________________________________________________________ 
 
 

 2102 إلزالة الحلولو الممترحات وطرحتها أهمٌمدى لنشر الوعً بالبلدٌة  االنتخابات فً ومبادر كمستشار ناخب عضو م 

 .( واصل البرٌد)   خالل من السكن واثبات(  كرت العائلة لبول)  التراح منها الهدف لتحمٌك الناخبٌن فً لٌد التسجٌل معولات

 2112 – 2102 سنوات. 01على مدار جدة تحت مظلة الندوة العالمٌة للشباب اإلسالمً  –عضو منسك فً فرٌك الصناع م 
 

 

 

 2102- 2102(20) جدة للدورة بمحافظة الصناعٌة التجارٌة بالغرفة اإلدارة أعضاء مجلس االنتخابات فً مرشح م عضو. 
 

 2102- 2102عبدالعزٌز الملن بجامعة اإلدارة و االلتصاد خرٌجً كلٌة لرابطة التنفٌذٌة اللجنة رئٌس نائب م. 
 

 2101البشرٌة الموارد تنمٌة صندوق(  هدف)  برنامج اتفالٌةضمن  بٌد ٌدا   شركة  فً التوظٌف و العامة العاللات م مدٌر. 
 

 2112الغرفة التجارٌة الصناعٌة بجدةجدة للتسوٌك فجلس م عضو متدرب لشهر فً لسم العاللات الدولٌة بم ً . 

 2112- 2112العلمٌة لأللسام التربٌة كلٌة داخل وتمثٌله النسائً للتدرٌب المشاعل معهد فً إداري ومنسك م مسإول. 
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  اإلنجازاتأبرز __________________________________________________________________________ 

  ( ويتضمن  البرنامج الوطني المتكاملمشروع )متخصصة و هادفة وهيومبادرات برامج  4    ..  

 ( ..  سنة االمتيازبرامج  ) -1

 على ومهنًوتمنً  تؤهٌل حرفً الجامعة دون هم ومن الجامعة خرٌجً من للشباب الوظٌفً الوضع وتحسٌن والتطوٌر للتؤهٌل
 . الوظٌفً  والتوطٌن للتمكٌن العمل رأس

 

 .. ( األعمال حاضنات)  -2

 والمساندة الدعم لتمدٌم المتخصصة االستشارٌةالجلسات  من خالل المنتجة واألسر الجدد األعمال لرواد الناشئة المشارٌع لدعم 
الدراسات واعداد نماذج بوصلة وخطط األعمال و المعولات وااللتراحات وإزالة التطوٌرٌة والحلول واالرشاد والتوجٌه

 اواألرباح واإلرتماء به لنجاحعلى أرض صلبة وأساس متٌن لالنطالق وتحمٌك اارٌع إلنشاء المش الالزمة االستشاراتو
 . حلٌا  وعالمٌا  تجارٌة م مستمبال  كعالماتومن ثم التوسع والنتشار  ةصغٌر ارٌعكمش

 

 ..(  األعمال مسرعات)  -3

 التمارٌر واعداد لتمدٌم والمتابعة واالشراف(  العٌادة االستشارٌة ) فكرةإطالق  خالل من األعمال ورٌادة الصغٌرة المشارٌع لدعم
واالنتشار  والتوسع والتطوٌر المسار وتصحٌح المعولات إلزالة واالستشارات والحلولواإلرشاد  والتوجٌه للدعم الالزمة

 .وعالمات تجارٌة محلٌا  وعالمٌا  واإلرتماء كمشارٌع متوسطة 
 

 ..(  المجتمعية التنميةبرامج  ) -4

العمرية المختلفة في تستهدف جميع فئات واستراتيجيتها ) أعرف, طبك, تغير ( و( بناء اإلنسان لبناء األوطان ) شعارها 
 .. إطالق المبادرات منها كالً على حدا وتعني بالمجتمع 

 

 ( .. مالحة التغيير  )مبادرة  1/4
 

 ٌسمو اٌجابً مواطن وبناء الواحد الفرد لدى والمهارٌة االجتماعٌة المدرات واكتشاف التغٌٌر منظومة على التعرف إلى تهدف
وخاصة الفئة العمرٌة فً مرحلة الطفولة والمشكلة  المجتمع أفراد حٌاة فً وكمٌة نوعٌة نمله احداث إلى المبادرة تسعى حٌث بالوطن

 إلى تمودنا التً والمهارات األعمال من سلسلة خالل السن فئة كبارغٌرها من الفئات العمرٌة المختلفة وحتى وللشخصٌة الطبٌعٌة 
 بطرق والنظر المتنوعة الحٌاة مسائل فً اإلٌجابٌة تمبل إلى بهم وتسٌر معا   وااللتصادٌة االجتماعٌة الحٌاة فً أفضل مستوٌات
 . المجتمعات  ارتماء نحو واإلبداع المبادرة روح وخلك بوالعٌة الحٌاة لمشكالت مختلفة

 

 ( .. 1:4العقل المكمل  )مبادرة  2/4

 . العمل سوق فً ودمجهم الخاصة التربٌة خرٌجً من مشرفٌهم مع الخاصة االحتٌاجات ذوي وتمكٌن تؤهٌل على تعمل والتً

 القيمة المضافة و منهجية التنفيذ ____________________________________________________ 

  خلك و توطٌن الوظائف بكوادر  يحقك هدفبال حدود ابتكارات توصٌفات وظٌفٌة جدٌدة وتوفٌر كوادر بشرٌة وطنٌة لٌادٌة ومبدعة

 ما ٌحمك األمان و الرضا الوظٌفً .بشرٌة وطنٌة ذو لٌمة وجودة عالٌة وفما  للمعاٌٌر الدولٌة وب
 

  ودعمها ومساندتها المتوسطة النهوض بالمشارٌع التنموٌة والناشئة والمشارٌع الصغٌرة لألسر المنتجة ورواد األعمال والمشارٌع

تنوٌع مصادر الدخل للرفع من لٌمة الناتج المحلً والتؤثٌر اٌجابٌا   يحقك هدف وتنمٌتها وتطوٌرها للتوسع واالنتشار محلٌا  ودولٌا  

 على االلتصاد الوطنً .
 

 المدرة  يحقك هدفالباحثٌن والخبراء والمستشارٌن من الكوادر الوطنٌة ر الستشارٌة الوطنٌة وتؤهٌل وتطوٌالنهوض بالمكاتب ا

 . التنافسٌة الدولٌة

  تنفٌذ مشروع ) البرنامج الوطنً المتكامل ( ككل وما ٌتضمنه من برامج ومبادرات هادفة ومتخصصة ٌحمك جمٌع األهداف المرجوة

ة والوصول للعالمٌة للرفع من اموهو المشاركة فً عملٌة التنمٌة الشاملة والمستد( الهدف العام ) الرئٌسٌة والفرعٌة ووصوال  لتحمٌك 

حول الوطنً ورإٌة برنامج الت يحقك أهداف  رد والمنشؤة والمجتمع والوطن ككللكل من الف وفً جمٌع النواحًستوى االلتصادي الم

 .م  2121المملكة 

 
 



 

 
 

 

 التقدير شهادات الشكر و _________________________________________________________________ 

  ( لمراكز ذوي  الشمائك تمدٌرا  للمساهمة الفعالة فً إنجاح ملتمى ) انتماءشكر و تمدٌر من مركز استشارات المرأة بجمعٌة

 م. 2102عام  االحتٌاجات الخاصة
 

  شكر و تمدٌر من رئٌس اللجنة التنفٌذٌة لرابطة خرٌجً كلٌة االلتصاد و اإلدارة بجامعة الملن عبدالعزٌز للمشاركة العملٌة

 م. 2102عام  كنائب لرئٌس اللجنة والفعالة
 

  ًشكر و تمدٌر من عمٌد كلٌة االلتصاد و اإلدارة بجامعة الملن عبدالعزٌز الدكتور أٌمن فاضل للمشاركة فً ٌوم المهنة الرابع ف

 م. 2102لاعة الملن فٌصل للمإتمرات عام 
 

  برنامج المحاسبة و امتنان و عرفان من مدارس الذكر بجدة للمٌام بالتدرٌب العملً لموظفتهم فً إدارة تمنٌة المعلومات إلنتاج

 م. 2102المالٌة للمدرسة عام 
 

  شكر و تمدٌر من شركة أوتاد التنمٌة المابضة للمٌام بالتدرٌب العملً لعدد من موظفاتهم فً اإلدارة المالٌة للتطوٌر وتحسٌن األداء

 م. 2102عام 
 

  م 2102المنصلٌة الباكستانٌة بجدة عام  شكر و تمدٌر عن المساهمة المادٌة فً حفل الٌوم الوطنً السعودي بالتعاون مع. 
 

  شكر و تمدٌر من مركز جدة للمسإولٌة االجتماعٌة بالغرفة التجارٌة الصناعٌة بمحافظة جدة للمشاركة المادٌة فً مشروع كسوة

 م. 2102عام  2العٌد 
 

  م 2102  المتعافٌن من مرض السرطان عامشكر و تمدٌر من مستشفى جامعة الملن عبدالعزٌز بجدة للمشاركة المادٌة فً حفل. 
 

  شكر و تمدٌر من عمٌد كلٌة االلتصاد و اإلدارة البروفسور حسام بن عبدالمحسن العنمري للعطاء المتمٌز فً خدمة رابطة

 م. 2102الخرٌجٌن عام 
 

  عام ( المهنً الرابع ) تمكٌنشكر و تمدٌر من عمادة شإون الطالب الخرٌجات للمشاركة وتمدٌم الرعاٌات فً فعالٌات الملتمى 

 م . 2102
 

  شهادة مٌثاق الرابطة لخرٌجً كلٌة االلتصاد و اإلدارة بجامعة الملن عبدالعزٌز بجدة من خالل الفوز فً انتخابات أعضاء اللجنة

 م. 2100التنفٌذٌة للرابطة وبعدها التزكٌة و التعٌٌن كنائب للرئٌس عام  
 

  شهادة تهنئة من جامعة الملن عبدالعزٌز بجدة شطر الطالبات للحصول على درجة البكالورٌوس بتمدٌر االمتٌاز مع مرتبة الشرف

 .م 2112عام 
 

 شكر و تمدٌر من األستاذة سامٌة فلمبان المدٌر التنفٌذي لمجلس جدة للتسوٌك بالغرفة التجارٌة الصناعٌة بمحافظة جدة عام 

 م. 2112
 

 م.2112المٌادة العامة لشرطة دبً للمشاركة المٌدانٌة فً برنامج حماٌة ال للمخدرات عام - تمدٌر من مكتب األمم المتحدة و شكر  
 

  شكر و تمدٌر من مركز مكة لتنمٌة المنشآت الصغٌرة بالتعاون مع مركز دراسات إلعداد الكفاءات اإلدارٌة بمكة المكرمة

 م. 2112 للمشاركة عام
 

  تمدٌر من مدٌر إدارة التربٌة والتعلٌم للبنات بمنطمة مكة المكرمة / جدة تكرٌما  لتفوق ابنتنا المرحومة الدكتورة وجدان شكر و

 م. 2112لعام  بنت طالل العٌدروس ضمن العشر األوائل فً الثانوٌة العامة
 

 م. 2112فرٌك العمل عام  شكر و تمدٌر من إدارة المشاعل للتدرٌب النسائً بجدة للمساهمات اإلٌجابٌة ضمن 
 

  شكر و تمدٌر من عمادة شإون المكتبات بجامعة الملن عبدالعزٌز بجدة للمشاركة و المساهمة الفعالة فً االسبوع الثمافً السنوي

 م . 2112عام 

 



 
 

 

 
 

 و اللقاءات التليفزيونية أبرز المقاالت و الحوارات ________________________________________________ 

  ( .ماهً جدوى حفظ حموق الملكٌة الفكرٌة   )م لماء تلٌفزٌون مباشر على لناة خلٌجٌة  فً برنامج سٌدتً بعنوان .. 2102عام 

  نسبة البطالة النسائٌة والحلول لها (.  ارتفاع بؤسبابٌتعلك ) شإون بعنوان.. حوار فً إذاعة إكس إف إم برنامجم  2102عام 

 وكالة أنباء الشرق العربً بعنوان ..  ممال فً م 2102 عام 

 شخصٌة مإثرة على مستوى الخلٌج والشرق األوسط ودول شمال أفرٌمٌا ( . 02 ) مٌمونه بنت عبدالمادر بلفمٌه أفضل    
 

  بعنوان..  صحٌفة دنٌا الوطنحوار فً م  2102عام 

 متخصصة وهادفة لتؤهٌل الكوادر وتوطٌن التوظٌف ( .البرنامج الوطنً المتكامل ٌتضمن برامج )     
 

  ( . دور المكاتب االستشارٌة) .. م  لماء تلٌفزٌون مباشر على لناة دٌوان فً برنامج جدة هذا المساء بعنوان 2102عام  
 

  لماء تلٌفزٌون مباشر على لناة خلٌجٌة  فً برنامج سٌدتً بعنوان م 2102عام .. 
 ( .  ' بدون تصرٌح مهنً حماٌة للمشارٌع الصغٌرة “مستشار “تحذر من التعدي على لمب مستشارة سعودٌة      (

 

  ة لالرتماء بالمكاتب االستشارٌة الوطنٌة ( .تم صحٌفة عكاظ ممال بعنوان .. ) روش 2102عام 
 

 

  م المشاركة فً جلسة حوارٌة فً معرض الكتاب العربً فً الشارلة بعنوان 2102عام .. 
 . ) مبادرات امرأة سعودٌة وبرامج االمتٌاز        ( 

 

 

  (   ملٌارا  02% حصة المكاتب االستشارٌة السعودٌة من سوق الـ2 ) ..م صحٌفة الوطن ممال بعنوان2102عام. 
 

   م  صحٌفة عكاظ خبر بمناسبة حضور حفل المرشحٌن بالمنصلٌة بعنوان 2102عام ..  
 ( . بلفمٌه مع المنصل األمرٌكً - IVLP ترشح بلفمٌه للمشاركة فً     (

 

  صحٌفة عكاظ ممال مشترن ٌتعلك بانتخابات المجالس البلدٌة بعنوان م 2102عام ..  
 إثبات مولع سكن الناخبة بالتسجٌل فً  >>  واصل <<  ( . )        

 

  م مجلة سٌدتً ندوة حول أهمٌة تفاعل النساء مع االنتخابات البلدٌة بعنوان 2102عام ..  
 ( .  ) المشاركات المرأة لادرة على إدارة األحٌاء        

  م صحٌفة الشرق خبر ٌتعلك بالتصوٌت لرئٌس و نواب أعضاء لجنة المكاتب االستشارٌة بالغرفة التجارٌة الصناعٌة  2102عام
 . )بجدة بعنوان.. )  مٌمونة بلفمٌه نائبا  أول 

 

  انتخابات أعضاء مجلس الغرفة التجارٌة  بعنوانم صحٌفة المدٌنة خبر ٌتعلك بؤٌام  2102عام ..  
 ( .  ) مٌمونه بلفمٌه .. حضور ممٌز تجارٌا  و اجتماعٌا      

 بلفمٌه : عضوٌة المرأة تمنحها الفرصة للمشاركة فً التنمٌة ( .  .. م صحٌفة عكاظ حوار بعنوان 2102عام ( 

  حران المشارٌع الصغٌرة  ( . )  أطمح لتفعٌل .. م صحٌفة عكاظ حوار بعنوان 2102عام 

 م صحٌفة عكاظ حوار بعنوان.. )  أطمح فً تحمٌك أكبر لدر من الصفمات التجارٌة و الدولٌة  ( . 2102عام 

  صحٌفة عكاظ ممال بعنوان.. )  مساندة المشروعات الصغٌرة و الناشئة أول ملفاتً ( . م 2102عام 

  برنامجً ٌركز على تنمٌة المنشآت الصغٌرة والناشئة ودعم المبتدئٌن  ( . )  صحٌفة المدٌنة حوار بعنوان ..  م 2102عام 

  سٌدة األعمال مٌمونه بلفمٌه  ( . -م  لماء تلٌفزٌونً فً لناة االلتصادٌة فً برنامج بعنوان .. )  سواعد ناعمة  2102عام 

  م صحٌفة عكاظ ممال بعنوان..  2102عام 
 نافذة تحتاج حماٌة  ( .  -أول برنامج للتدرٌب و التوظٌف للسٌدات )  المستشارة مٌمونة صاحبة         

 

  م  صحٌفة المدٌنة شبكة آي برس اإللكترونٌة ممال بعنوان..  2102عام 
 )  أصالة و خبرة .. مإسسة تمنحن الخبرة لتفوز بالوظٌفة  ( .    

 

 سعودٌة تدرب الفتٌات و تلحمهن بسوق العمل  ( .)  بلفمٌه أول سٌدة م شبكة اإلعالم السعودي حوار بعنوان..  2102عام 
 

  م حوار مباشر فً إذاعة الرٌاض فً برنامج بعنوان..  2102عام 
 )  النساء شمائك الرجال  ( ٌتعلك بالحك الفكري لبرامج االمتٌاز للخبرات العملٌة .        

 

  الستٌعاب الشباب  ( .م صحٌفة عكاظ ممال بعنوان.. )  العمل المشترن خٌار وحٌد  2102عام 
 

  م صحٌفة عكاظ ممال بعنوان.. 2100عام 

 العاللات العامة ركٌزة نجاح المشارٌع (. -) أول سعودٌة تنشئ مإسسة تجارٌة لتدرٌب وتوظٌف السعودٌات     

 ,,, وما توفيقي إال باهلل _________________________________________ 


