
                                                                                                                   

 
 

 

  



                                                                                                                   
                   

                 

 منتدى املرأة االقتصادي
يكون اطاراً تعمل الغرفة من خالله على حل وازالة املعوقات اخملتلفة خالل انشاء مركز سيدات االعمال ان سعت غرفة الشرقية من  

لسيدات االعمال وليكون املركز اداة يف تعبئة وحشد جهود سيدات االعمال وذلك بتفعيل دور املركز التي تواجه املشروعات االقتصادية 
ويف رفع معدالت النمو االقتصادي, وحتقيق ، يف تنظيم منتديات اقتصادية تعزز هذه املسرية اسهاماً يف تطوير اقتصاديات املنطقة

 املزيد من املكاسب التنموية . 
 

تصادي خمس مرات ناقش من خاللها اهم املوضوعات التي تؤثر بشكل مباشر او غري مباشر على متكني املرأة عُقد املنتدى االق
كونها ضرورة شراكة املرأة يف التنمية واالقتصادي، حيث ناقش يف نسخه السابقة دعم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ، 

مناقشة باإلضافة اىل  سواء يف الشركات العائلية او من خالل منظمات وجمعيات سيدات االعمال ومتكينها االقتصادي،وطنية واجتماعية 
ومتكينها كذلك يف القرار االقتصادي ، كما مت تسليط الضوء على اهم املبادرات اإلقليمية التي تهدف  اهم املعوقات التشريعية واالجتماعية

سية للمرأة ومدى تأثري مشاركة املرأة على النمو االقتصادي واجلهود املبذولة يف لتمكينها لزيادة الفرص االجتماعية واالقتصادية والسيا
 على جميع األصعدة. 

 
بن نايف امري املنطقة الشرقية، نسعى  ونحن اليوم يف نسخته السادسة وبرعاية كرمية من صاحب السمو امللكي االمري سعود

املرأة اقتصادياً واجتماعياً وخِطط متكينها من خالل تعزيز تواجدها يف املراكز القيادية ومراكز ملناقشة تقدير القيادة الكرمية ألهمية دور 
وترثي االقتصاد الوطني باإلضافة  2030اتخاذ القرار كذلك تعزيز وجودها يف قطاعات االستثمار املتنوعة والتي حتقق برامج رؤية اململكة 

  .ة ملف املرأة واالعمال يف اململكةألهمية ترأس اململكة لقمة العشرين ومناقش



                                                                                                                   
                   

                 

 الرؤية
 التنمية.كشريك يف  للمرأة فعاليةاكرث  ألداءالوصول 

 الرسالة
االقتصادي للمرأة يف املنطقة ، وبحث الفرص واالمكانات املتاحة ملساهمة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير الدور 

 .اخملتلفةوصورها وجماالتها  التنمية هذهوآليات التنمية ،  ةالشرقية يف عملياملستثمرات وسيدات االعمال يف املنطقة 

 
 

 هدف املنتدى
مناقشة تقدير القيادة الكرمية ألهمية دور املرأة اقتصادياً واجتماعياً وذلك من خالل استعراض وتعزيز الدور االقتصادي للمرأة 

املراكز القيادية ومراكز اتخاذ القرار كذلك تعزيز وجودها يف قطاعات االستثمار والتعريف بخِطط متكينها من خالل تعزيز تواجدها يف 
 .وترثي االقتصاد الوطني 2030املتنوعة والتي حتقق برامج رؤية اململكة 

 

 احملاور
 ألهمية ودور املرأة اقتصادياً واجتماعياً وخطط متكينها. تقدير القيادات 
  االدارات.السيدات يف املناصب القيادية وجمالس 
 االقتصادية على املرأة. اواثاره ٢٠٢٠مج جودة احلياة ابر 
  يف قمة العشرين.واالعمال املرأة 



                                                                                                                   
                   

                 

   
  



                                                                                                                   
                   

                 

  



                                                                                                                   
                   

                 

  



                                                                                                                   
                   

                 

  



                                                                                                                   
                   

                 

  



                                                                                                                   
                   

                 

 منتدى املرأة االقتصادي
 
 
 

 

 
 

 او على الرابط 
https://zoom.us/webinar/register/WN_QXlleouPTyKxuJSmzl_OyQ 

 

 :االطالع على صفحة املنتدى ملزيد من املعلومات و

https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/Events/WEF2020/Pages/Home.aspx 
 920024555 املوحد : الرقم 

 BWC@CHAMBER.ORG.SA الربيد االلكرتوين :
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