
  

 

 

 

 نحو التغيير والتحول .. نحو المستقبل ..

 

 تحت شعار:

 “ السعودية الُملِهمة ” 
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 نوفمبر 4 االثنين  
 

 حفل االفتتاح

 

 استقبال راعي المنتدى 19:30 – 20:00

 القرآن الكريم 20:05 – 20:10

 الفيلم التقديمي 20:10 – 20:15

20:20 – 20:15 
 مجلس اإلدارة

  د. فهد العرابي الحارثي

20:30 – 20:20 
  وزير اإلعالممعالي 

 الشبانه بن عبدالله أ. تركي

20:40 – 20:30 
 د. نجاح عشري

  للتقدم الوطني االستراتيجي KAUST جامعةالنائب والمشارك األعلى لرئيس 

20:50 – 20:40 
 الدبل خالد نبيل .م

  البشرية لمواردل رئيس أرامكو نائب

 تكريم الشركاء 20:50 – 21:00

 تناول طعام العشاء  21:00
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نوفمبر 5 الثالثاء
 الجلسات

 التسجيل  08:00 – 09:00
9:00 – 09:55  الصناعة في المستقبل: جلسة 

 سابقا   عضو مجلس الشورىرجل أعمال و –م. أسامة كردي مدير الجلسة: 
 المتحدثون: 

 الوطنيا  الصاناع  تطاورر برناام  لمكتب التنفيذي الرئيس - المزروع خالد بن م. سليمان -
 اللوجستي  والخدمات

 باواارة المحلاي التصاني  لادع  العاما  اإلدارة مادرر -لكي اللواء م. عطيا  بان لاالل الماا -
 الدفاع

شاار   الساايارات الوطنياا   –الاارئيس  والماادرر التنفيااذي  - د. فهااد باان سااليمان الااد ي  -
 سنام –السعودر  

 والبحا  العلياا للدراساات المعلوماتي  و الحوسب   لي  و يل –د. أحمد بن عبدالله الجبر  -
 تروني اإللك السعودر  بالجامع 

 ما نزي -شررك  –أ. رشيد معلولي  -
 

 المحاور 
 الخدمات اللوجستية  -
 والدعم اللوجستي اإلمدادالصناعة المعرفية وبناء سالسل  -
 المعرفية والتحويلية الصناعات تنمية في ودورها السيارات تصنيع -
 التجارة اإللكترونية -
 ؟2025 عام في اإللكترونية التجارة طرود نتلقى كيف: اللوجستيات مستقبل -

10:00 – 10:55  الخدمات في المستقبل : جلسة 
 معالي د. مشبب القحطاني مدير الجلسة: 

 معهد اإلدارة العام  مدرر عام
 المتحدثون: 

  مساعد وارر الداخلي  لشؤون التقني  –مشاري سمو األمير د. بندر بن  -
   العام  لإلحصاءرئيس الهيئ –معالي د. فهد سليمان التخيفي  -

-  

 البرراد - الارئيس نائب  - الح  مر ز لرئيس لوجستي مستشار - الجدرعي سليمان. د -
 السعودي
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 المحاور 
  الحكوميةمستقبل الخدمات  -
 الدولية الخارطة ضمن ئياإلحصا العمل منظومة في المستقبل نحو والتحول التغير -

- 
 

 تحديات الخدمات في المستقبل -
11:00- 11:25  

 

 

 .  

 
11:30 - 11:55  

 

12:00 - 12:25  

 

   (  

12:30 – 13:00  Break 
13:00 – 13:25  

 

 

13:30 – 14:25  اإلعالم في المستقبل: جلسة 
    اتب ومستشار إعالمي -أ. إدريس الدريس مدير الجلسة: 

 المتحدثون: 
   mbcمدرر مجموع   -علي جابر. أ -
 والتكنولوجيا األعمال جامع  - جدةاإلعالن ب  لي  عميدة -شعيب محمد د. حنين  -
 "الرجل"و" سيدتي" مجل  تحررر رئيس -الحارثي  فهد بن محمد. أ -
 العربي االندبندت لحيف  تحررر رئيس -أ. عضوان األحمري  -
مؤسساا  أبعاااد لصااناع  المحتااوى  –المؤسااس والاارئيس التنفيااذي  –د. نا ااد باشااطل  -

 الرقمي 
  سعوديإعالمي  – أ. علي العلياني -
 إعالمي سعودي  -أ. عبدالله المدرفر  -
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 المحاور 
 اإلجتماعي التواصل منصات على تداولها وكيفية األخبار صحة -
 التعليم اإلعالمي في المستقبل -

  الرقمية الثورة ظل في االعالمية المؤسسات مستقبل
 المهن والوظائف اإلعالمية في المستقبل  -
 الصحافة؟ ستختفي هل:  المستقبل في اإلعالم  -
  مستقبل صحافة البيانات في اإلعالم العربي -

14:30 – 15:30  (Lunchاستراحة الغداء ) 
 

15:30 – 16:25  في المستقبل : البحث العلمي والتطوير واالبتكارجلسة 

  د. محمد الملحممدير الجلسة: 
 رئيس األبحاث في مر ز إثراء بأرامكو السعودر 

 المتحدثون:

, مااادرر مر اااز ماادرر مر اااز األميااار ناااارم لإلبااداع األمناااي –العميااد د. محماااد العماااار  -
 الدراسات والبحوث, رئيس تحررر مجل  البحوث األمني 

 رئايس  - المسااعد  والجررما  االجتمااع علا  أساتا  –الشاعالن  بان أحماد د. عبدالله -
  لي  الملك فهد األمني  – واللغات االجتماعي  العلوم قس 

 وماتواارة االتصاالت وتقني  المعل – بير االستشاررين   -د.  شام بن عباس  -
- .  - 

المشرف على  رسي المستقبل فاو  العاادة وانفرادرا  الر را   -د. عبدالله الجفالي  -
 جامع  الملك سعود -  الثالث 

 المحاور 
 

 المنيتجربة كلية الملك فهد األمنية في نشر ثقافة االبداع واالبتكار ا -
 األمني العلمي للنشر كلية الملك فهد األمنية تجربة -
  تعزيز االبتكار على المستوى الوطني -

- Third generation innovation policy, open innovation and Futures 
Studies. How do they relate? 

 االنفرادية عصر -
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16:30 – 16:55  مداخلة رئيسة حول : 
 قبلاالعالم في المست

 المعهد األفغاني للتعلم ( –الرئيس التنفيذي  –) د. سكينة يعقوبي 
17:00 – 17:55  األمن في المستقبل: جلسة 

 الطيار  بكر صالح. دمدير الجلسة: 
 رئيس مر ز الدراسات العربي األوروبي بباررس

 المتحدثون: 
لعاماا  للغااذاء الاارئيس التنفيااذي للهيئاا  ا - معااالي أ. د.  شااام باان سااعد الجضااعي -

  والدواء
 رئيس جامع  األعمال والتكنولوجيا –د. عبدالله الدحالن  -
 أبو ظبي –مؤسس  استشراف المستقبل -الرئيس التنفيذي  –د. سليمان الكعبي  -
 باح  في األمن السيبراني والتقنيات الحدرث  –د. عيسى السميري  -
 الجتماعيا والتأ يل التوعي  جمعي  رئيس نائب –د. حميد الشارجي  -
 المحاور 
 من الدوائي(مهددات األ –األمن الدوائي )توطين الصناعة الدوائية  -
  األمن االقتصادي -
 رفاهية أم ضرورة... األمني العمل مستقبل استشراف -
 السيبراني األمن تحديات -
 مستقبلية رؤى.. االجتماعي األمن -

18:00 – 19:00   "العامكتاب "جلسة نقاش  
 المصطلحات األساسية للدراسات المستقبليةمعجم 

 المتحدثون:
رئاايس الهيئاا  العاماا  لإلعااالم المرئااي والمسااموع  –معااالي د. رراااا  مااال نجاا   -

 السابق 
منتاادى الدراسااات المسااتقبلي  ألفررقيااا  –رئاايس مجلااس اإلدارة  –د. نسااررن لحااام  -

 (FSF)والشر  واألوسط 
سي المستقبل فاو  العاادة وانفرادرا  الر را  المشرف على  ر -د. عبدالله الجفالي  -

 جامع  الملك سعود -  الثالث 
- Dr .Erik Overland - President  - World Futures Studies Federation (WFSF) 

 إعالمي سعودي  –أ. نالر الصرامي  -
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19:00 – 20:00   : أحد إصدارات المنتدى جلسة نقاش 
 "لالتصال الجماهيري كتاب "نظرية ماكويل

 المتحدثون:
 

 رئيس قس  اإلعالم بجامع  الملك سعود سابقا   –د إبرا ي  البعيز  -
 سعود الملك جامع  - سابق تدررس  يئ  عضو -د. حمزة بيت المال  -
  اتب لحفي ، رئيس تحررر لحيف  الوفد السابق –أ. سليمان جودة  -
 السياسي  باحث  ماجستير في  لي  لندن لالقتصاد والعلوم –أ. عبير خالد   -
  إعالمي –أ. إبرا ي  الفرحان  -
 إعالمي  –الشقيقي  مفرحأ.  -
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 ورش العمل

 ( 2019نوفمرب  5) 
 

10:00 – 12:00  

أكرث سيناريو خيايل مشوق ملستقبل الرعاية الصحية/ التعليم 

 دقيقة  90تحدي  - 2050الجامعي حتى عام 

 د. سليمان الكعبي
 – ف المستتقبلمؤسسة استشرا –الرئيس التنفيذي 

   أبو ظبي

 

 
  

10:00 – 12:00  

 املعلوماتية والجرائم السيرباين األمن

 أ. عصام بن عبدالله القبيسي 
 واألمتتتتن التقنيتتتتة األنظمتتتتة خبيتتتتر, التقنتتتتي مستشتتتتار
 السيبراني

 

 
 

13:00 – 14:00  

Why do we fail to take joint global action? Time to rethink 
our behavior and discuss new solutions 

 

  

Dr .Manuel Schubert  

Managing Director, BEHAVIA – 
Behavioral Public Policy and 
Economics, and Adjunct Assistant 
Professor  
 

Dr .Julia Stauf  

Director BEHAVIA – Behavioral Public 
Policy and Economics, and Adjunct 
Assistant Professor 

 

15:300 – 16:00  

 املواءمة االسرتاتيجية والتحول الكيل للقيادات

 
 د. عادل عبدالله العجاجي 

 خبير الموائمة االستراتيجية والتحول الكلي
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نوفمبر 6 األربعاء
 الجلسات

 التسجيل  08:00 – 09:00
9:00 – 09:55  في المستقبل والمياه الطاقة: جلسة 

 مدير الجلسة: د. ماهر العودان 
 مدرن  الملك عبدالله للطاق  الذرر  والمتجددة–بحاث والتطورر واالبتكاررئيس األ

 المتحدثون: 
 مصر –شر   برورساج  –نائب الرئيس للشؤون الفني   –أ. د. جمال خضر  -
و ياال واارة البيئاا  والزراعاا   –عضااو مجلااس الشااورى  –د. علااي باان سااعد الطخاايس  -

 والمياه سابقا  
  Upstream - النفط مشارر  تطورر ، مطور -أ. محمد الدندني  -

-  .  
 

-  
 المحاور

 تطوير طرق تحلية المياه ، الوضع الحالي واآلفاق المستقبلية -
 .السعودية العربية المملكة في المائية الموارد مستقبل -
 النفط بصناعة المتعلقة المهمة القضايا -
 المملكة في الطاقة مستقبل -

- 
 

10:00 – 10:55 نحةةو التغييةةر والتحةةول: تسةةخير الةةذكاء االصةةطناعي للمسةةتقبل : جلسةةة 
 الذي نريده

مدير الجلسة: 

 
 المتحدثون: 

- 
- 

- r
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- 
-   

 

11:00- 11:25  
 
 

 مداخلة رئيسة حول :
 الدولة الوطنية في المستقبل

 امعة نواكشوط (ج –أستاذ الفلسفة والدراسات  –باه ) د. عبدالله ولد أ

11:30 - 12:25  المدن في المستقبل: جلسة 
 

 مدير الجلسة: م. محمد الشهري
 جامع  جنوب  اليفورنيا – ندس  مدني  

 المتحدثون: 
 

 و ال  واارة الداخلي  للقدرات األمني  –العقيد م. جمعان الز راني د.  -
 أستا  في  ندس  وعلوم المواد –أ. حسام الشررم  -
  المالي  واارة -المشرف العام لإلدارة العام  لقطاع األعمال  – الدخيل الله دأ. أحم -
 Urbanphenomenaالمدرر العام لشر     -م. رضا سعود سجيني  -
 التنموي واالسكان العقار تنظي  على العام المشرف - الداود ماان. أ -

 المحاور 
 
  برنامج المدن اآلمنة -
   الشخصية الصحة لرصد الذاتية اقةبالط تعمل استشعار أجهزة -
 توقعات واحتياجات مواطن المستقبل -
 

12:30 – 13:00   

Break 
 

 

13:00 – 13:25   

 .  
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13:30 – 14:25  االقتصاد في المستقبل: ةجلس 
 . نبيل المبارك أمدير الجلسة: 

 سابقا   و ال  سم  للتصنيم االئتماني –الرئيس التنفيذي 
 المتحدثون:

-  .  

اساات مسااعد الاوارر للشاؤون الدوليا  والسي –أ. عبدالعزرز بن متعب الرشايد  -
 واارة المالي  –المالي 

 ما نزي –منصور أ. طار   -
 والتكنولوجيا األعمال جامع  - العلمي البح  عميدة -باسم  الزرن  م. د. -
 الهيئ  العام  لالستثمار –محلل  أبحاث واستراتيجيات تسورق  – بوقري. راان د -
 المحاور 

- 

 اآلفاق المستقبلية للتجارة الحّرة -
 الخاص القطاع على المترتبة اآلثار: العمل مستقبل -
 .االقتصادي للنمو كمحرك األعمال وريادة االبتكار -

14:30 – 15:30  (Lunchاستراحة الغداء ) 
15:30 – 16:25  المستدامة مال البشري .. الثروةجلسة عامة : رأس ال 

 عضو مجلس الشورى سابقا   –مدير الجلسة: د. حامد الشراري 
   المتحدثون:

  واارة العمل والتنمي  االجتماعي  –و يل الواارة للتوطين  –م. غااي بن ظافر الشهراني 
  سابك –المدرر التنفيذي للتحول الرقمي بالموارد البشرر   -أ. سعيد القحطاني 

 القيادة دراسات مر ز إدارة مجلس رئيس -المحيميد  لالل. د   
  رئيس الشر   الدولي  للموارد البشرر  –أ. علي الحربي  
  العلمي البح  عميد نائب -د. غدرر  يال 
 المحاور 

 

 البشري المال رأس وتنمية بناء في العمل وزارة دور -
  القيادة وفرص المنظمات لصناعة المستقبل -
 2030 رؤية قيادات لصناعة التحويلي النموذج -
  تحديات التوطين في القطاع الخاص -
 بوالتدري  التعليم  مناهج   إعداد  يف  الخاص  القطاع  شراكة -
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16:30 – 16:55   
 

 مداخلة رئيسة حول :
 البيانات .. النفط الجديد

 (  Open Data Australia –عضو مؤسس للمجلس  –) د. إبراهيم البدوي 

17:00 – 17:55  االستثمار الجريء: جلسة 

 مدير الجلسة: معالي د. نبيل كوشك 
 الشر   السعودر  لالستثمار الجريء –الرئيس التنفيذي 

 المتحدثون:

 
 الرئيس التنفيذي لصندو  الصنادرق - أ. عادل العتيق -
 الجريء  لالستثماراالستثمار في الشر   السعودر   دارةإ مدرر - نوره السرحانأ.  -
 مؤسس منص  نون أ ادرمي - محمد الضلعانأ.  -
 مؤسس شر   نعناع - سامي الحلوةأ.  -
 ثير لالستثمارأشر   ت - عبدالعزرز العمرانأ.  -

 

18:00 – 18:30   
 ندوة :

 االعالم ) الواقع والمستقبل ( 
 وزير االعالم -معالي أ. تركي الشبانه 

 الحوار : أ. عبدالله المدرفر  و أ. علي العلياني
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18:30 – 19:25  
 

 جلسة : السعودية الُملهمة

 مدير الجلسة : د. فهد العرابي الحارثي 
 رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي

 حدثون:المت
 سابقا   عضو مجلس الشورىرجل أعمال و –م. أسام   ردي  -
 مدرر عام معهد اإلدارة العام  –معالي د. مشبب القحطاني  -
  إعالمي ومستشار  اتب - أ. إدررس الدررس -
 رئيس األبحاث في مر ز إثراء بأرامكو السعودر  - د. محمد الملح  -
 بباررس األوروبي ربيالع الدراسات مر ز رئيس -الطيار  بكر لالل. د -
مدرن  الملك عبدالله للطاق   –رئيس األبحاث والتطورر واالبتكار  –د. ما ر العودان  -

 الذرر  والمتجددة
- 

  
  اليفورنيا جنوب جامع  – مدني   ندس  –م. محمد الشهري  -
 و ال  سم  للتصنيم االئتماني سابقا   –الرئيس التنفيذي   -نبيل المبارك  أ. -
 عضو مجلس الشورى سابقا   –د. حامد الشراري  -
 الشر   السعودر  لالستثمار الجريء –الرئيس التنفيذي  –معالي د. نبيل  وشك  -

 المحاور
 الصناع  في المستقبل -
 الخدمات في المستقبل -
 اإلعالم في المستقبل -
 في المستقبل بح  العلمي والتطورر واالبتكارال -
 األمن في المستقبل -
 الطاق  والمياه في المستقبل -
 : تسخير الذ اء االلطناعي للمستقبل الذي نررده نحو التغيير والتحول -
 المدن في المستقبل -
 االقتصاد في المستقبل -
 رأس المال البشري .. الثروة المستدام  -
 االستثمار الجريء -
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 ملورش الع

 ( 2019نوفمرب  6) 
 

 

12:00 – 13:00  

 الدبلوماسية العامة

 د. سعود كاتب 
رجية الشؤون الدبلوماستية وكيل وزارة الخا

 العامة 

 

 
 

 

13:00 – 14:25  

Assessing the Evolution of the Internet and 
Harnessing its Potential for Sustainable Development 

 

 

 

 

Dr. Paul Hector   

Advisor for Communication and Information- 
UNESCO 

 

Dr. Xianhong Hu  

Program Specialist at Division of Freedom of 
Expression and Media Development - 
UNESCO 

 
Mrs. Dorothy Gordon 
Chair, Information for All Programme 
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   ايلحاج  البح  العلما م، استجاب   1994س عام مر ز أسبار للدراسات والبحوث تأس  ا، ودعم 

المساا م  فاي تطاورر بالمر از  عناىر  و لصان  القرار )السياساي واالقتصاادي واالجتمااعي ،
المجتماا  ورفاا   فاااءة مؤسساااته ومساااعدتها علااى رساا  السياسااات المتعلقاا  بالتنمياا  

 .االجتماعي  واالقتصادر  والثقافي  والسياسي 
 

   ل منتدى أسبار الدولي، منتدى تنموي دولي رهدف إلى التعررم باالقتصااد المعرفاي وتحاو
إلاى أرضاا  رهادف و  ،دة بتفعيل المعرف  ورأس المال البشريالمجتم   وفرص العمل الجدر

ا.استشراف المستقبل في المجال التنموي عمو  م 
 ما رهدف إلى تاأطير االبتكاار وتولياد مناقشاات رنات  عنهاا سياساات ومباادرات ومخرجاات 

 .يات تنمور إستراتيجبنى عليها ت  
 

 المنظم


