
 !!!الجمركً لٌس للسٌدات  التخلٌص
 هدى محمد عبد هللا جناحً

 مملكة البحرٌن



 من أنا؟

 هدى محمد عبد هللا جناحً•

 أم لولدٌن•
 



 مساعدة االهل

 الدعم المعنوي والعملً•

العمل منذ المرحلة الثانوٌة فً شركة للشحن فً قسم الشحن •

 و الحسابات

 العمل فً بنك•

 التفرغ لتربٌة االبناء•



 كٌف بدأت عملً الخاص

 فكرة المشروع•

 خطة العمل•

 التموٌل الالزم•

 السجل التجاري•



  االعداد وثقل المهارات

االلتحاق ببرنامج تنمٌة و تدرٌب رواد االعمال و انشاء المؤسسات •

الصغٌرة و المتوسطة الذي تنظمه منظمة االمم المتحدة للتنمٌة 

 الصناعٌة بالتعاون مع وزارة الصناعة وبنك البحرٌن للتنمٌة

 الحصول على الرخصة–

 إضافة الى النقل البري بالشاحنات –

 المشورة و الدعم المستمر و المتواصل•

اتاحت لً الفرصة للمشاركة فً ندوات، دورات تدرٌبٌة متخصصة، •

 معارض، مؤتمرات اقلٌمٌة و دولٌة



 تنمٌة القدرات

األعمال  روادتنمٌة تدرٌب و  برنامج
 و المتوسطةالصغٌرة  ؤسساتوإنشاء الم

األعمال   روادبرهامج جهمٌت 
وإهشاء المشروعاث  

 الصغٌرة

مرحمت ما قبل 
 االسجثمار

المرحمت  
 الجهفٌذٌت

 خدماث المشورة و الربط الجكهولوجً
 و الذي قد ٌؤدي الى عقد شراكاث 

 ًالمال الربط

 خدماث جهمٌت األعمال والمشورة لجطوٌر
 المشارٌع باإلضافت إلى إهشاء

 الحاضهاث الصهاعٌت 



حفل تخرٌج برنامج تنمٌة وتدرٌب رواد األعمال 

وإنشاء المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة بحضور 

 معالً وزٌر التجارة



شهادة برنامج تنمٌة و 

تدرٌب رواد االعمال و 

انشاء المؤسسات الصغٌرة 

 و المتوسطة



 التموٌل/ قرض 

 النقل داخل دول الخلٌج”تقدٌم خطة العمل لتطوٌر مشروع  “

 لبنك البحرٌن للتنمٌة

 دٌنار  40،000الموافقة على قرض بقٌمة 



 صعوبات و عقبات

 قلة حظوظ المرأة فٌما ٌرتبط بالترخٌص و التسهٌالت المقدمة•

 االرتباطات العائلٌة•

كان نشاط الشركة ٌقتصر على الشحن االعتٌادي و البرٌد ذو  2001•

 Bulk Mailingالكمٌات الكبٌرة 

 رفض منحً رخصة التخلٌص الجمركً 2000•



 السجالت التجارٌة

خدمات الشحن               و 

 المسافرٌن

 

       دعاٌه وإعالن



 جموبال لخدماث البرٌد السرٌع•
 

 

 

     

 جلوببل ك سببى للوببًي الحديديت

 السجالث الخجبريت                                  



Global Cargo & Traveler's Services 

 خدمات الشحن الشاملة والمسافرٌن



 خدمات الشحن

• Customization 

• Freight Forwarding Air – Sea - Land  

• Customs Clearance & Delivery 

Service 

• Agents Representation 

• Packing & Removals 

• Charter Flight / Project Cargo 

Handling 

• Sea-Air Cargo 

• Transportation & Inter-Airport 

Trucking  

• Refrigerated Transport 

• Bonded Warehousing 

• Fulfillment & Distribution 

Hong Kong Delivery Co.  



 مكاتب الشركة







 تكرٌم موظفً الشركة



 المعرض المالٌزي
 –المملكة العربٌة السعودٌة  –مملكة البحرٌن 

 االمارات العربٌة المتحدة 











حفل تكرٌم موظفً الشركة و مسئولً شركات 

 2004 -الطٌران والعمالء فً فندق نوفوتٌل 



 كالب بحر  2دالفٌن و  3شحن 

 المغرب -البحرٌن  –موسكو 





 نقل بضائع لشركة أوال البحرٌنٌة لأللبان 



Celebrating the success with  
all employees  and partners 

Elite Suite 2005 



 إنجاز بحرٌن

 



إصدار العدد األول من مجلة شركة الطالب الشاملة والتى كان 

 “الشركة”موضوع برنامج 

 :والتً كان شعارها

 فً عهدكم الزاهر أصبح اإلنجاز سهالا 





 أحتفال فى جناحىهدى  السٌدهولى العهد ٌصافح  خلٌفهسلمان بن حمد آل  االمٌر

 إنجاز بحرٌن



 الفٌلم الوثائقً نماذج نجاح للمرأة العربٌة

Models of Success 



  تكرٌم وزٌر العمل البحرٌنى

 للشركات المتمٌزه



   جناحىهدى   للسٌدهبنت إبراهٌم حرم جاللة الملك حمد لدى مقابلتها  سبٌكه االمٌرة



لدى  جناحىهدى  السٌدهرئٌس الوزراء ٌصافح  خلٌفهبن سلمان آل  خلٌفه االمٌر

 تكرٌم أفضل رواد أعمال بحرٌنٌه 



Caption: 

Huda Janahi 

ranks 46th most 

powerful Arab 

businesswomen 

in 2006 

46هدى جٌبحي رقن   



 جوائز تقدٌرٌة









تكرٌم بنك البحرٌن للتنمٌه بمناسبة حصولى على 

 جائزة محمد بن راشد آل مكتوم

  



 الخطط المستقبلٌة
 على صعٌد خدمات الشحن الشاملة و المسافرٌن•

,  توسٌع شبكة الشحن الحالٌة بإنشاء مستودع فً مطار البحرٌن الدولً كمرحلة أولى •

 .والمرحلة الثانٌة إنشاء مستودع بالقرب من المٌناء الجدٌد فً منطقة الحد الصناعٌة

 توسٌع قسم خدمات الطرود•

 خلق مركز توزٌع و مستودعات فً مملكة البحرٌن•

 تطوٌر نظام محاسبً جدٌد باإلضافة الى نظام إدارة المستودعات•

 ISOاالستحصال على شهادة •

 

 



 “  الشراكة مع شركات عالمٌة”

CONTAINER YARD MANAGEMENT 

FOR USCO – HIDD, BAHRAIN 



 الجوائز
جائزة أفضل مشروع تجاري •

جدٌد لشابة عربٌة 
 .م2005للعام

 

 

 

 

م من  2006جائزة مستثمر •
مؤسسة تشجٌع االستثمار 

التابعة لمنظمة التعاون 
   .االقتصادي والتنمٌة





الوجلس األعلي    ريئستخليفت قريٌت جاللت هلك هولكت البحريي  ال ابراهينسبيكت بٌج  االهيرةصبحبت السوو 

  2007(الوبدعبث العربيبث)حكرم هدى جٌبحي   للورأٍ



 “مجلس التعاون الخلٌجً لرٌادة األعمال”جائزة 

2008  









 بلبنان  2011رائدة االعمال لعام  



 سفٌرة االمم المتحدة لرٌادة االعمال



 االمرأة المنجزة



 زٌارة لجاللة الملك 

هللاخلٌفة حفظه حمد بن عٌسى آل   



 المناصب التطوعٌة

عضو ومؤسس فً مجلس إدارة جمعٌة رواد األعمال الشباب •

 البحرٌنٌة

 .عضو فً جمعٌة سٌدات األعمال البحرٌنٌة•

 .  مستشارة فً برامج مؤسسة إنجاز البحرٌن•



 عدد الموظفٌن•

 إٌجار المكتب•

 سجل تجاري•

 رأس المال•

 االن  البداٌت

2 60 

 دٌهار 5000 دٌهار 60

1 4 

دٌهار 1500  2,000,000 



 سر النجاح

 االعتماد على مبادئ االسالم الحنٌف•

 االستشارة و الجودة و المرونة فً العمل•

 العمل الجماعً بروح الفرٌق الواحد•

 التخطٌط االستراتٌجً المسبق والتنفٌذ•

 االرادة والتصمٌم•



 كلمة أخٌرة

إن المرأة تستطٌع أن تعمل و تربً 

ابناءها وتنجز وتصبح سٌدة أعمال 

ناجحة من خالل مثابرتها وتحدٌها 

 ووقوفها أمام الصعوبات 

 لتتخطاها بنجاح


