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منتدى المرأة االقتصادي

ســعت غرفــة الشــرقية مــن خــالل إنشــاء مركــز تمكيــن المــرأة أن يكــون إطــارا تعمــل الغرفــة مــن خاللــه علــى حــل وإزالــة المعوقــات 
المختلفــة التــي تواجــه المشــروعات االقتصاديــة لســيدات األعمــال وليكــون المركــز أداة فــي تعبئــة وحشــد جهــود ســيدات األعمــال وذلك 
بتفعيــل دور المركــز فــي تنظيــم منتديــات اقتصاديــة تعــزز هــذه المســيرة إســهاما فــي تطويــر اقتصاديــات المنطقــة، وفــي رفــع معــدالت 

النمــو االقتصــادي، وتحقيــق المزيــد مــن المكاســب التنمويــة. 

ُعقــد المنتــدى االقتصــادي ســت مــرات ناقــش مــن خاللهــا اهــم الموضوعــات التــي تؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى تمكيــن المــرأة 
االقتصــادي، حيــث ناقــش فــي نســخه الســابقة دعــم وتمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ، وشــراكة المــرأة فــي التنميــة كونهــا 
ضــرورة وطنيــة واجتماعيــة ،وتمكينهــا االقتصــادي ســواء فــي الشــركات العائليــة أو مــن خــالل منظمــات وجمعيــات ســيدات األعمــال 
ــم تســليط الضــوء  ــك فــي القــرار االقتصــادي ، كمــا ت ــة وتمكينهــا كذل ــى مناقشــة اهــم المعوقــات التشــريعية واالجتماعي باإلضافــة ال
علــى اهــم المبــادرات اإلقليميــة التــي تهــدف لزيــادة الفــرص االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية للمــرأة ومــدى تأثيــر مشــاركة المــرأة 
علــى النمــو االقتصــادي والجهــود المبذولــة فــي لتمكينهــا علــى جميــع األصعــدة. مــع إطــالق رؤيــة 2030 ومــا تــم تحقيقــه مــن إنجــازات 
ــًا وِخطــط تمكينهــا مــن خــالل  ــًا واجتماعي ــادة الكريمــة ألهميــة دور المــرأة اقتصادي ــر القي اســتعرض المنتــدى فــي نســخته األخيــرة تقدي
تعزيــز تواجدهــا فــي المراكــز القياديــة ومراكــز اتخــاذ القــرار كذلــك تعزيــز وجودهــا فــي قطاعــات االســتثمار المتنوعــة والتــي تحقــق برامــج 
رؤيــة المملكــة 2030 وتثــري االقتصــاد الوطنــي باإلضافــة ألهميــة تــرأس المملكــة لقمــة العشــرين ومناقشــة ملــف المــرأة واألعمــال 

فــي المملكــة.

وفــي النســخة الســابعة للمنتــدى والــذي يعقــد  برعايــة أميــر المنطقــة الشــرقية، صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن 
عبــد العزيــز، وينطلــق يــوم األربعــاء 16 نوفمبــر ، عبــر منصــة )zoom(، والــذي تنظمــه غرفــة الشــرقية بهــدف الوصــول ألداء أكثــر فعاليــة 
للمــرأة فــي ظــل تنفيــذ رؤيــة 2030، بتســليط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه تطويــر الــدور االقتصــادي للمــرأة فــي المملكــة بوجــه 
عــام والمنطقــة الشــرقية علــى وجــه الخصــوص، وبحــث الفــرص واإلمكانــات المتاحــة لمســاهمة المســتثمرات وســيدات األعمــال فــي 

عمليــة التنميــة بالمنطقــة، فضــاًل عــن التعريــف بآليــات هــذه التنميــة وصورهــا ومجاالتهــا المختلفــة.



الرؤية

الرسالة

المحاور

الوصول ألداء أكثر فعالية للمرأة كشريك في التنمية.

تســليط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه تطويــر الــدور االقتصــادي للمــرأة فــي المنطقــة، وبحث الفــرص واإلمكانات المتاحة لمســاهمة 
المســتثمرات وســيدات األعمــال فــي المنطقــة الشــرقية فــي عمليــة التنميــة، وآليات هــذه التنمية وصورها ومجاالتهــا المختلفة.

• صناعة التغيير.
• تمكين المرأة في الشركات العائلية وتعزيز دورها في صنع القرار.

• تمكين المرأة في قطاعات الطاقة والصناعة والتقنية
• الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.





محاور المنتدى

الجلسة األولى

• دعم القيادة لمسيرة تمكين المرأة ومساهمتها في صناعة التغيير
• مشروع تمكين عمل المرأة من البدايات

• أهمية رصد المؤشرات واإلحصائيات التي تخص المرأة ومشاركتها االقتصادية وأثرها في صنع القرار
• أثر األنظمة والتشريعات الجديدة في تعزيز مكانة المرأة االجتماعية.

• كيف كرس تمكين الدولة للمرأة اقتصاديا في دفع مسيرتها كعنصر أساسي في التنمية والمجتمع.
• المأمول من عضوية المملكة في العديد من االتفاقات والهيئات األممية على مسيرة المرأة حقوقيا.

• أهمية تطوير السياسات االقتصادية لتحقيق مشاركة المرأة في النمو االقتصادي.
• تطوير الخبرات والكفاءات االقتصادية أحد أهداف الوزارة االستراتيجية كيف ينعكس على المشاركة االقتصادية للمرأة.

• جهود وزارة االقتصاد والتخطيط في تمكين المرأة. 

الجلسة الثانية

• أهمية تمكين المرأة في منظومة العمل العائلي
• الدور اللي يلعبه القادة الحاليين، في تمكين المرأة

• أهمية وكيفية بناء الكفاءات الخاصة باألدوار القيادية وصناعة القرار للنساء
• فوائد تمكين النساء من لعب دور الملكية بالمنشآت العائلية

الجلسة الثالثة

• خطط وبرامج زيادة تواجد المرأة في قطاعات الطاقة.
• مزايا وفوائد تدريب وتأهيل المرأة في قطاعات الطاقة.

• المرأة كمكون أساسي في الموارد البشرية بالشركات.
• أسس وآليات تعزيز مشاركة المرأة في تنمية االقتصاد الوطني

• ماهية االستدامة الرقمية وآليات تعزيزها في المملكة
• مشاركة المرأة في تنمية االقتصاد الرقمي في المملكة

• دور األبحاث والتطوير )R&D( في تنمية قطاع الطاقة.
• آفاق ومستقبل تقنية الطاقة في المملكة.

• فرص تمكين المرأة في قطاع الطاقة

الجلسة الرابعة

• حوكمة الشركات ودور المرأة في صناعة القرارات
• التنوع االقتصادي الناتج عن التغييرات البيئية 
• دور الـ ESG في رفع مكانة المرأة االقتصادية 

• دور المرأة في المسؤولية االجتماعية 
• اإلفصاح عن الممارسات 

• مستقبل ESG في المملكة ودور المرأة في تطوير المجال 



الجلسة األولى

المتحدث
معالي الدكتور /فهد بن سليمان التخيفي

عضو مجلس الشورى السعودي 

حاصل على درجة الدكتوراه في اإلحصاء التطبيقي من جامعة شمال كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية
 

عمــل ســابقًا كرئيــس الهيئــة العامــة لإلحصــاء حتــى عــام 2020م، ووكيــل وزارة العمــل المســاعد للبرنامــج الخاصــة بــوزارة العمــل – 
ــم  ــة اإلحصــاء البيولوجــي كمــا يقــوم بالتعــاون وتقدي ــة الســعودية فــي جمعي ــل المملكــة العربي ــة المــوارد البشــرية. ممث ــدوق تنمي صن
استشــارات لألســواق الماليــة الســعودية – إدارة الدراســات والبحــوث، وهــو المشــرف العــام علــى تأســيس مركــز البيانــات البلديــة ودعــم 

ــة. ــة والقروي ــوزارة الشــؤون البلدي القــرار ب

المتحدثة
األستاذة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد الزامل

عضو مجلس هيئة حقوق اإلنسان

حاصلة على شهادة أستاذ دكتور )بروفسور( من جامعة الملك سعود في قسم الدراسات االجتماعية )تخطيط اجتماعي(

شــغلت عــدة مهــام فــي جامعــة الملــك ســعود أخرهــا رئيســة مركــز بحــوث الدراســات اإلنســانية بجامعــة الملــك ســعود، وهــي عضــو فــي 
العديــد مــن الهيئــات االستشــارية العلميــة والمجالــس واللجــان، شــاركت بالعديــد مــن األبحــاث وأوراق العمــل وإدارة جلســات علميــة فــي 
النــدوات والمؤتمــرات واللقــاءات العلميــة داخــل وخــارج المملكــة، رئيســة لجنــة رصــد ومتابعــة حالــة حقــوق اإلنســان فــي الــدول العربيــة 

بالمرصــد العربــي لحقــوق اإلنســان التابــع للبرلمــان العربــي.



المتحدثة
فرح بنت احمد إسماعيل

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية بوزارة االقتصاد والتخطيط

حاصلة على ماجستير بإدارة األعمال من كلية لندن لألعمال

كمــا شــغلت العديــد مــن المناصــب اإلداريــة المختلفــة فــي القطــاع المصرفــي فــي المملكــة خــالل مــدة 10 ســنوات، مــع التركيــز علــى 
تمويــل المشــاريع الضخمــة فــي القطاعــات الحيويــة،

وهــي عضــو فــي وعــدد مــن مجالــس اإلدارة منهــا صنــدوق البيئــة، المؤسســة العامــة للــري، مركــز اســتدامة، شــركة مطــارات، شــركات 
مطــارات جــدة.

كمــا عملــت علــى ملــف االســتراتيجية الوطنيــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي عــام 2018، تتولــى قيــادة مبــادرات مختلفــة فــي إطــار 
تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030. خــالل عملهــا فــي القطــاع الحكومــي.

رئيس الجلسة
ياسر العمرو

MBC مذيع بمجموعة قنوات

صحافــي ســعودي بــدأ مســيرته منــذ عــام 1998 فــي الصحافــة المقــروءة واإللكترونيــة والتلفزيونيــة عبــر أكثــر مــن محطــة وقنــاة ســعودية 
.MBC يعمــل اآلن فــي مجموعــة



الجلسة الثانية

المتحدث
الدكتور/ عائذ بن إبراهيم المبارك

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية

حاصــل علــى دكتــوراه فــي المحاســبة والتمويــل مــن المملكــة المتحــدة University of Strathclyde، وماجســتير فــي العلــوم اإلداريــة( 
محاســبة )University of Colorado at Boulderالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبكالوريــوس محاســبة مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة 

الملــك فيصــل.
 

عمــل ســابقًا كمشــرف علــى إدارة التخطيــط االســتراتيجي والهويــة المؤسســية ومستشــار معالــي رئيــس جامعــة الملــك فيصــل ومســاعد 
المشــرف علــى إدارة التخطيــط االســتراتيجي والهويــة المؤسســية ومحاضــر فــي الحوكمــة وتمويــل الشــركات بالجامعــة ذاتهــا، عمــل 
كمستشــار غيــر متفــرغ فــي وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ومستشــار فــي الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ومستشــار إداري 
فــي مركــز خــادم الحرميــن الشــريفين اإلســالمي بأدنبــره فــي المملكــة المتحــدة. لــه العــدد مــن المشــاركات ومجموعــة مــن أوراق العمــل 

واألبحــاث المتخصصــة.

المتحدثة
األستاذة / خلود بنت عبد العزيز الدخيل

عضو مجلس إدارة غرفة الرياض

حاصلــة علــى ماجســتير إدارة أعمــال فــي التمويــل -الجامعــة األمريكيــة )واشــنطن دي.ســي( وبكالوريــوس علــوم فــي التمويــل والتجــارة 
الدوليــة وتخصــص فرعــي فــي الدراســات العربيــة السياســية واالقتصاديــة -جامعــة جــورج تــاون )واشــنطن دي.ســي(

هــي المؤســس والرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة االرتقــاء الماليــة، وهــي رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة 
ــة. ــر عــام مســاعد فــي مجموعــة ســامبا المالي ــة فــي شــركة تصنيــف لالســتثمار عملــت ســابقًا كمدي الرقابي

وهــي عضــو مجلــس إدارة فــي عــدد مــن الشــركات والجهــات مثــل شــركة صفــاء البيئــة الصناعيــة وشــركة تعميــد وعضــو مجلــس إدارة 
ورئيــس لجنــة المراجعــة ورئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافئــات شــركة الحفــر العربيــة وعضــو لجنــة المراجعــة بمجموعــة كابــالت الريــاض 
وعضــو لجنــة المراجعــة شــركة الدوائيــة، وعضــو لجنــة المراجعــة فــي مؤسســة حديقــة الملــك ســلمان ومؤسســة المســار الرياضــي، أيضــا 

هــي عضــو مجلــس إدارة وعضــو لجــان متعــددة فــي غرفــة الريــاض باإلضافــة الــى لجــان فــي اتحــاد الغــرف الســعودية



المتحدثة
األستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب

المديرة التنفيذية لـمؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع

حاصلة على درجة البكالوريوس في التسويق من كلية العلوم اإلدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل

هــي المديــر التنفيــذي للمهيــدب لخدمــة المجتمــع منــذ قــادت إلــى تأسيســها فــي عــام 2014. كان الهــدف الرئيســي للمؤسســة هــو 
ــة واإلنســانية لمجموعــة المهيــدب. ــة والخيري ــادرات االجتماعي ــع المؤسســي علــى مختلــف المب إضفــاء الطاب

كمــا لديهــا عــدد مــن العضويــات مــن ضمنهــا عضويــة مجلــس إدارة صنــدوق النفقــة، اللجنــة التنفيذيــة لبرنامــج التوطيــن فــي المنطقــة 
الشــرقية، وعضــو مجلــس إدارة زادك األكاديميــة الســعودية لفــن الطهــي وعضويــة المجلــس االستشــاري لمــدارس الظهــران األهليــة

 ،)C20( باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاره شــغلت عضويــة اللجنــة التوجيهيــة والقيــادة المحليــة لفريــق التعليــم فــي مجموعــة المجتمــع المدنــي 
إحــدى المجموعــات الرســمية الثمانيــة لمجموعــة العشــرين)G20( فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

 بــدأت حياتهــا المهنيــة فــي بنــك ســاب حيــث ركــزت علــى الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ثــم انتقلــت 
إلــى المقــر الرئيســي لبنــك HSBC فــي دبــي كمديــر عالقــات العمــالء مــن الشــركات المتوســطة. حصلــت ســارة علــى درجــة البكالوريــوس 

فــي التســويق مــن جامعــة الملــك فيصــل.

رئيسة الجلسة
الدكتورة/ هنوف بنت عبد الرزاق أبو خضير

باحثة ومستشارة في الشركات العائلية

حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي اإلدارة مــن جامعــة كينجــز كوليــدج لنــدن المملكــة المتحــدة والماجســتير فــي اإلدارة مــن جامعــة 
وارويــك المملكــة المتحــدة والماجســتير فــي إدارة األعمــال بجامعــة أســتون فــي المملكــة المتحــدة )اإلدارة االســتراتيجية( وبكالوريــوس 

فــي إدارة األعمــال )تســويق( مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز.

تعمــل كشــريك أداري فــي شــركة بيــت عائلــة األعمــال، هــي عضــو اللجنــة العلميــة بالمركــز الوطنــي للشــركات العائليــة المملكــة العربيــة 
الســعودية، وتعمــل علــى تقديــم عمــل استشــاري ألســر األعمــال الســعودية فــي مجــاالت حوكمــة األســرة والشــركات وتنميــة الجيــل 
فــي مجــاالت  الســعودية  األعمــال  استشــاري ألســر  Banyan Global, United States of America وتقديــم عمــل  فــي  القــادم 
 Peter May Family Business Consulting, Germany اســتراتيجية المالكيــن، وحوكمــة الشــركات العائليــة، وتخطيــط التعاقــب فــي

وهــي عضــو مؤســس فــي الجمعيــة الســعودية للمستشــارين اإلدارييــن.



الجلسة الثالثة

المتحدث
األستاذ/ بسام بن أيوب البخاري

الرئيس التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول

حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من المملكة المتحدة.
 

يمتلــك األســتاذ بســام البخــاري أكثــر مــن 30 عامــا مــن الخبــرة المتنوعــة فــي مختلــف األدوار اإلداريــة والتنفيذيــة فــي أرامكــو الســعودية 
والشــركات التابعــة لهــا   فــي التكريــر والبتروكيماويــات وتتمثــل خبرتــه ف تشــكيل وإعــادة هيكلــة الشــركات الضخمــة وإدارة خدمــات 
العمليــات وتحويلهــا وإعــداد المــوارد البشــرية. تــم تعينــه كرئيــس للتدقيــق فــي مجالــس مختلفــة وشــغل منصــب نائــب رئيــس شــركة 
بترورابــغ وكذلــك الرئيــس المالــي والرئيــس التنفيــذي للشــركة باإلنابــة، أنهــى برنامــج التطويــر اإلداري لركــة أرامكــو الســعودية فــي 
واشــنطن. وكذلــك أنهــى برنامــج ســتانفورد التنفيــذي اعتمــاد مراجعــة اســتراتيجية األعمــال مــن مدرســة لنــدن لألعمــال مــن مدرســة لنــدن 

لألعمــال والماليــة.

المتحدثة
الدكتورة/ خلود بنت عبد الله أشقر

نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في صندوق التنمية الصناعية السعودي      

حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراة فــي تخصــص فلســفة التعليــم مــن جامعــة برونــل فــي المملكــة المتحــدة عــام 2004، ودرجــة الماجســتير فــي 
التعليــم مــن الجامعــة األمريكيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1998 ودرجــة البكالوريــوس فــي اإلعــالم والتواصــل مــن جامعــة 

مــاري ماونــت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1995.

فــي عــام 2020 شــغلت منصــب نائــب المحافــظ، ومــن ثــم المديــر التنفيــذي لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت الوطنيــة فــي هيئــة تقويــم 
التعليــم والتدريــب لمــدة خمســة أعــوام ومنصــب العميــد المســاعد لشــؤون الطــالب فــي جامعــة عفــت لمــدة ثمانيــة أعــوام، مــرت فــي 

عــدد مــن اللجــان التوجيهيــة ولجــان إشــرافية وأكاديميــة ُتعنــى بالتعليــم والتطويــر.
كان لهــا أدوار أكاديميــة مــن خــالل تأســيس أقســام أكاديميــة وتخصصــات تعليميــة، وأســتاًذا مشــارًكا فــي تخصــص التعليــم وعلــم النفــس 
فــي ثــالث جامعــات وطنيــة وإطــالق مبــادرات وطنيــة ُتســهم فــي تنميــة القــدرات البشــرية للصنــدوق والمنظومــة الصناعيــة، باإلضافــة 

إلــى تطويــر ثقافــة العمــل داخــل الصنــدوق



المتحدثة
األستاذة/ فرح بنت مهنا المهنا أبا الخيل

مدير عام االستدامة الرقمية في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

حاصلــة علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة فانكوفــر ايالنــد كنــدا وماجســتير العلــوم فــي األعمــال الدوليــة MSCLB مــن جامعــة 
هيــر تفــور دشــاير المملكــة المتحدة

عملــت فــي ألمانيــا وكنــدا والمملكــة العربيــة الســعودية فــي أماكــن عمــل متعــددة الثقافــات بيــن فــرق عاليــة األداء واكتســبت مهــارات 
ملحوظــة فــي التعــاون والتواصــل بيــن اإلدارات،

ــر البرنامــج الوطنــي لتطويــر التكنلوجيــا، وعضــو فريــق تطويــر إطــار عمــل SMO, وسياســات اإلدارة وإجراءاتهــا،  وهــي عضــو فريــق تطوي
وهــي مســؤول عــن تطويــر اســتراتيجية التســويق وجــدول األعمــال التســويقي الســنوي للشــركة وتصميــم الحمــالت الترويجيــة، كمــا 

ــادل المعرفــة لجمــع المعلومــات فــي مجــاالت التخطيــط. نفــذت العديــد مــن المشــاريع األكاديميــة وشــاركت فــي جلســات تب
ولديهــا شــهادة محتــرف إدارة المشــاريع )PMP(مــن خــالل الشــهادة االحترافيــة لبطاقــة األداء المتــوازن مــن معهــد إدارة المشــاريع 
BSP(( مــن خــالل معهــد بطاقــة األداء المتــوازن وخبيــر فــي تطويــر االســتراتيجية وتخطيــط المــوارد والتخصيصــات، وإدارة المشــاريع مــن 

البدايــة الــى النهايــة.

المتحدثة
الدكتورة/ حليمة بنت عبد الرحمن العمري

مدير إدارة مرصد ابتكارات التقنيات في وزارة الطاقة

حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي الكيميــاء وعلــوم البوليمــرات مــن مركــز الحفــز فــي جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة ودرجــة 
الماجســتير مــن جامعــة واترلــو فــي كنــدا

كانــت رئيســة فريــق البحــث والتطويــر فــي أرامكــو الســعودية علــى تطويــر حلــول مبتكــرة لالســتدامة واالقتصــاد الكربونــي الدائــري، وهــي 
أيضــا باحثــة تابعــة لقســم الكيميــاء )MIT(، كمــا شــغلت عــددا قليــال مــن المناصــب مثــل كبيــر التقنييــن ومديــر االتصــال فــي مركــز أرامكــو 
فــي جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة. تعمــل مــع مجموعــة مــن المنظمــات فــي تصميــم النظــام البيئــي للطاقــة مــن خــالل حلــول 
مبتكــرة لمعالجــة االنتقــادات المهمــة وتســريع هــدف المملكــة فــي قطــاع الطاقــة. تتمتــع حليمــة بخبــرة حوالــي 12 عامــا فــي مجــال 
التحفيــز وعلــوم البوليمــرات والمــواد المركبــة مــن خــالل أبحاثهــا التطبيقيــة فــي منظمــات مختلفــة حيــث لديهــا أيضــا مســاهمات متعــددة 

فــي مختلــف المنشــورات العلميــة )وبــراءات االختــراع(.

رئيسة الجلسة
األستاذة/ مرام بنت سعيد الجشي

رئيس مجلس سيدات األعمال

هي مديرة إدارة التجارة اإللكترونية بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

لدبهــا11 عــام مــن الخبــرة فــي مجــال األعمــال وريــادة األعمــال وتطويــر المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. مــع التركيــز علــى تنميــة وتطويــر 
ســوق التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة، ودعــم وتمكيــن المــرأة فــي القيــادة وعضويــة مجالــس اإلدارات بقطــاع األعمــال وتنويــع 

اســتثماراتها فــي المجــاالت الواعــدة، محفــزة للتغييــر ومســاهمة فــي تطويــر النظــام البيئــي.



الجلسة الرابعة

المتحدثة
األستاذة/ هوازن بنت نزيه نصيف

مستشار الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

المتحــدة األمريكيــة،  الواليــات  فــي  تافتــس"  فــي "جامعــة  مــن كليــة فليتشــر  القانــون والدبلوماســية  فــي  حاصلــة علــى ماجســتير 
بوســطن" "جامعــة  فــي  الدوليــة  العالقــات  فــي  وبكالوريــوس 

 
مستشــار االســتدامة، تشــغل عضويــة مجلــس إدارة كل مــن "شــركة التنميــة الغذائيــة" و"شــركة جــي إل إل" فــي المملكــة العربيــة 
 "Cummins" الســعودية. كمــا تشــغل عضويــة لجنــة الترشــيح والمكافــآت فــي شــركة بوبــا العربيــة. التحقــت بالعمــل فــي شــركة كمنــز
ــر العالمــي" لعــام  ــزة التأثي ــرة المســؤولية المؤسســية والتعليــم المهنــي للمجتمعــات فــي الشــرق األوســط، وحصلــت علــى “جائ كمدي

2018 و"جائــزة التأثيــر المؤسســي فــي أفريقيــا والشــرق األوســط" لنفــس العــام.

المتحدث
األستاذ / خالد بن احمد شربتلي

رئيس االستثمار والشريك التنفيذي في شركة تكنولوجيات الصحراء

حاصل ماجستير في العلوم ودرجة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ميامي

ــا، مــن ضمنهــم  خالــد مؤثــٌر نشــٌط فــي مجــال االســتدامة والطاقــة المتجــددة، وألقــى خطابــات وكلمــات فــي أكثــر مــن ٣٠ مؤتمــًرا دولًي
مؤتمــر قمــة األعمــال العشــرين الــذي عقدتــه مجموعــة العشــرين، ومؤتمــر األمــم المتحــدة Cop26 ومؤتمــر إنترســوالر فــي صناعــة 
الطاقــة الشــمية، وغيرهــا مــن المؤتمــرات انضــم خالــد فــي مطلــع عــام 2018 إلــى شــركة تكنولوجيــات الصحــراء فــي منصــب شــريك 

ــة االســتحواذ علــى شــركته. تنفيــذي، ذلــك بعــد عملي
بعــد تخرجــه مــن عــام 2016، اكتســب خالــد خبــرة كبيــرة مــن خــالل مشــاركته فــي زمالــة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي وفــي برامــج تدريبيــة 

لــدى األمــم المتحــدة وكليــة هارفــارد لألعمــال وكليــة هارفــارد للحقــوق.



المتحدث
األستاذ/ فادي شمس الدين الشهابي

مسؤول حلول االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة في شركة كي بي إم جي لالستشارات المهنية

رائد في مجال االستدامة البيئية واالجتماعية )ESG( وإزالة الكربون واالقتصاد الدائري وقياس األثر عبر مختلف القطاعات
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ويتمتــع بأكثــر مــن 22 عامــًا مــن الخبــرة المهنيــة فــي تقديــم االستشــارات للعمــالء فــي 

قطاعــات مختلفــة بمــا فــي ذلــك قطاعــات التجــارة والمــال واالتصــاالت، والطاقــة، والضيافــة، والعقــارات.

رئيسة الجلسة
الدكتورة / هناء بنت عبد الله المعيبد

)LSE( مستشارة وباحثة زائرة في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة UCL، وماجستير العلوم من LSE، وشهادة البكالوريوس من جامعة واشنطن

باحثــة أكاديميــة تتنــاول فــي دراســاتها مفاهيــم العمــل وتعلــم الشــباب والمــرأة ومســتقبل العمــل فــي ظــل المتغيــرات االقتصاديــة 
والتقنيــة والبيئيــة، مركــزة علــى العوامــل االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج. تشــغل اآلن منصــب زميلــة فــي 
ــرة فــي مركــز  مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية وهــي أيضــا زميلــة مشــاركة فــي تشــاتام هــاوس وزميلــة أبحــاث زائ
ــر فيهــا مشــروًعا حــول التعليــم والعمــل فــي المملكــة  الشــرق األوســط بجامعــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية )LSE( حيــث تدي

العربيــة الســعودية.

للتسجيل

https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/Events/WEF2022/Pages/Home.aspx


