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تركــز رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 علــى تعزيــز دور رأس المــال البشــري القــادر علــى االبتــكار وتحقيــق 	 
ــكار بالمجتمــع، واعتمــاده كمؤشــر  ــة االبت ــز ثقاف ــق نشــر و تعزي ــي ،عــن طري قيمــة مضافــة لالقتصــاد الوطن
رئيــس لتقييــم األداء فــي كافــة القطاعــات والمؤسســات فقــد باتــت التـــــوجهات التقنيــة الهائلــة كالربــط الفائــق 
ــة  ــة بمرحل ــكارات المتعلق ــي فــي االبت ــق تقــدم نوع ــة مــن تحقي ــن المملك ــح تمكي والحوســبة الســحابية تتيــــ
ــات القطــاع  ــة القطــاع العــام مــع تقني ــل رؤي ــة 2030، مــن خــالل تكامــــ ــي تماشــيًا مــع رؤي االقتصــاد الرقمــ

الخــاص مــن أجــل تحقيــق األهــداف التاليــة:
تسريع دوران عجلة االبتكار، وخفض التكاليف، وتوطين أفضل الممارسات العالمية في المملكة.	 

يتواءم منتدى أسبار الدولي 2018م مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.	 
يتكامــل منتــدى أســبار الدولــي 2018م مــع مســتويات الجــودة العالميــة فــي كافــة عمليــات التنظيــم واإلدارة والمنتجــات 	 

والشــراكات الفاعلــة.



فندق الفورسيزون
4 - 6 نوفمبر 2018
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90 متحدثًا من 17 دولة حول العالم

2 لبنان
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	 تحدونــا نحــو المســتقبل رؤيــة طموحــة هــي رؤيــة الســعودية 2030 المحتشــدة بالعزيمــة والتفــاؤل، مــن أجــل 
بنــاء وطــن وثــاب مفعــم بالثقــة واإلنجــاز .

ــى  ــة إل ــة نفســها الرامي ــك الرؤي ــة 2018 منتظمــًا مــع تل ــه الثالث ــي” فــي دورت ــدى أســبار الدول ــي “منت 	 ويأت
ــد مــن التطلعــات واألهــداف  صناعــة مســتقبل عمــاده مجتمــع حيــوي، ينعــم باقتصــاد مزدهــر، و جيــل جدي

ــرة ومثمــرة. ــى مســارات كبي ــوع فــي االقتصــاد والمــوارد إل ــة والتن ــي تدفــع بالتنمي الت
ــدًا موضــوع “عصــر المســتقبل:  ــاول تحدي ــي تتن ــدة الت ــدى الجدي ــى أن دورة المنت ــد عل ــد، إذن، أن نؤك 	  والب
الســعودية غــدًا” ســتعمل، وقــد اســتعدت للعمــل بالفعــل ، علــى أن تســتلهم طموحــات الرؤيــة 2030 

ــدًا”. ــا تحــت شــعار “الســعودية غ وتجلياته
	  فالمنتــدى ســيتعرض ألحــدث الموضوعــات والنقاشــات فــي العالــم اليــوم حــول “المســتقبل” الــذي 
تحكمــه التحــوالت الكبــرى التــي تشــهدها مجــاالت: التعليــم، والصحــة، والتقنيــة، والطاقــة، والبيئــة، وهــي 
تؤســس لمســتقبل العلــوم، والمعرفــة، واالقتصــاد ، والرفــاة، وتحســين الحيــاة فــي المجتمعــات المســتقرة 
الطموحــة، وذلــك ضمــن الســياقات المهمــة التــي ســاعدت فــي تحقيقهــا التطــورات الهائلــة فــي وســائل 

اإلبــداع واالبتــكار، وجــودة اإلنجــاز وإتقانــه، وخفــض التكاليــف، وترشــيد الجهــود .
	  ســيتطرق  المنتدى على مدى ثالثة أيام من النقاشــات، والجلســات واللقاءات وورش العمل المتخصصة، 
والفعاليــات المصاحبــة، والمبــادرات الّخالقــة، إلــى محــاور عــدة، مــن أبرزهــا مســتقبل التعليــم، ومســتقبل 
ــة مــن حيــث  ــة، ومســتقبل التقني ــات الضخمــة فــي مجــال الرعاي ــة ، ودور البيان ــة الصحي الصحــة ، والتقني
حوكمــة البيانــات، وحمايتهــا، ومعالجــة تحديــات الخصوصيــة ، والصــورة الصناعيــة  5.0.  إلــى جانــب 
مســتقبل الطاقــة، تقنيــات توليدهــا وتخزينهــا ونقلهــا، والتطبيقــات الجديــدة لهــا فــي مجــاالت متعــددة، 
والسياســات واللوائــح المتعلقــة بالطاقــة ، والحيــاة والمــدن فــي المســتقبل، ومســتقبل البيئــة والميــاه، 

والتنميــة المســتدامة فــي ظــل التحديــات البيئيــة الحاليــة والمســتقبلية.
ــًا مــن كبريــات المنظمــات الدوليــة  ــًا ودولي ــًا ومحاضــرًا محلي ــر مــن  60 متحدث 	  سيشــارك فــي المنتــدى أكث
المختصــة، إضافــة إلــى أبــرز صنــاع القــرار وقــادة المنظمــات ، والشــركات الكبــرى، والخبــراء فــي القطاعيــن 

الحكومــي والخــاص.
ــا،  ــة الوثيقــة بمســتقبل بالدن ــة، والصل ــدى، بهــذا القــدر مــن األهمي ــة مــن المنت ــدورة الثالث ــن ّنعــد لل 	  وحي
ــار، آمنــوا بفكــرة المنتــدى ودعمــوا  فإنمــا لكــي نقــدم مســاهمة  يســيرة فــي نجــاٍح ســندنا فيــه شــركاء كب

ــه الحمــد، أهدافــه. مســيرته فتحققــت، ولل

د.  فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة
منتدى أسبار الدولي

م. طارق الغامدي
ممثل شركة أرامكو السعودية

د. أحمد ناصر الخريف
مستشار - ممثل وزارة التعليم

أ. فاطمة الشريف
مساعد رئيس مجلس إدارة

منتدى أسبار الدولي

د. نجاح عشري
KAUST - نائب الرئيس

معالي د. عبدالعزيز الخضيري
وزير الثقافة واإلعالم األسبق

د. زياد الدريس
المندوب الدائم للمملكة العربية 

السعودية لدى منظمة اليونسكو سابقًا

أ. تركي الشبانة
الرئيس التنفيذي - مجموعة روتانا

أ. د. فردوس الصالح
عضو مجلس الشورى

د. نوف الغامدي
الرئيس التنفيذي - مجموعة

Chief Outsiders Consulting 

م. سامي الحصين
نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

د. عبدالله بن ناصر الحمود 
أستاذ مشارك - جامعة اإلمام محمد 

ابن سعود اإلسالمية

د. حامد الشراري
عضو مجلس الشورى سابقًا

أ. مطشر المرشد
الرئيس التنفيذي - شركة ميرل لينش

مجلس اإلدارةعن المنتدى

مجلس اإلدارة عن المنتدى

د. فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة 
منتدى أسبار الدولي

د. أنس الفارس
نائب الرئيس معاهد البحوث - مدينة 

الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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اللجنة العلمية

د. مازن مليباري
أستاذ مساعد الذكاء االصطناعي – جامعة 

أم القرى
المشرف على وحدة األبحاث المتقدمة 

بمعهد أبحاث الحج

د. محمد الوابل
أستاذ كيمياء التربة - جامعة الملك 

سعود

د. نزيه العثماني
أستاذ مشارك قسم الهندسة الطبية - 

جامعة الملك عبدالعزيز

د. محمد الحارثي
أستاذ مشارك - مناهج وطرق تدريس الحاسب 

جامعة الملك سعود

د. ماهر العودان
رئيس األبحاث والتطوير واالبتكار

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

د. محمد المشيقح 
خبير األمن السبيراني

اللجنة العلمية

م. سامي الحصين
رئيس اللجنة
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الناقل الرسمي مستشار الموارد البشرية

الرعاة

الراعي االعالمي اإللكترونيالراعي الصحفي

الراعي البالتينيالراعي الماسي

الراعي الذهبيالراعي الذهبي

الراعي الرقمي

الرعاة

الراعي االعالمي اإللكتروني

الراعي االعالمي اإللكترونيالراعي االعالمي اإللكترونيالراعي االعالمي اإللكتروني

الراعي الناقلالشريك التقني

الراعي الصحفي
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الشركاء االستراتيجيون



الشراكات العلمية الدولية الشراكات العلمية المحلية

: )KAUST( جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
تساهم جامعة الملك عبدالله في تطوير العلوم والتقنية من خالل األبحاث المتميزة والتعاونية ودمجها 

في التعليم الجامعي. كما ُتحفز االبتكارات ونشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية مع التركيز على مجاالت الطاقة، الغذاء، الماء، والبيئة.  

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية:
تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإجراء البحوث العلمية التطبيقية، لخدمة التنمية وتقديم 

المشورة العلمية  على المستوى الوطني، وتضطلع بدور رئيسي في رؤية المملكة العربية السعودية 
2030، من خالل برنامج التحول الوطني، ووضع االستراتيجيات الالزمة في مجاالت البحث، ودعم برامج 

ومشروعات  البحوث العلمية لألغراض التطبيقية، والعمل على تطوير آليات لتحويل مخرجات البحث 
العلمي والتطوير التقني  إلى منتجات صناعية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلمية المتخصصة في 

مجاالت المعلومات والنشر العلمي  وتسجيل براءات االختراع. وتسعى المدينة إلى التنسيق مع األجهزة 
الحكومية، والمؤسسات العلمية، ومراكز البحوث  في المملكة في مجاالت البحوث العلمية التطبيقية، 

وتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك عقد الشراكات من خالل  التعاون العلمي والتقني بين المملكة 
والمؤسسات العلمية الدولية.

ماكنزي
شركة رائدة في مجال استشارات األعمال، وتشتهر بالعديد من األعمال االستشارية والدراسات األكاديمية 
المتميزة وتقديم الحلول االستشارية للشركات والحكومات.  تأسست ماكنزي في 1926م، وَيعمل لديها 

أكثر من 10.000 استشاري، و 2000 باحث، في أكثر من 60 دولة حول العالم. أسست مركز أبحاث 
مستقل في الرياض عام 2014، ليكون أحد  5 مراكز بحثية للشركة حول العالم. وتسعى لمساعدة عمالئها 

في تحسين أدائهم بشكل دائم وتحقيق أهم أهدافهم، معتمدة على خبرتها الواسعة والقدرات الفريدة 
التي تتمتع بها.

جامعة )آي أي بزنس سكول( / اسبانيا :
ُتعّد بيئة تعليم فريدة مبنية على نظام عالمي فريد، يتواجد بها كل عام أكثر من 100جنسية، فأكثر من %65 من 

طالبها القادمين من خارج إسبانيا. وهي واحدة من أفضل الجامعات في العالم. وتلتزم الجامعة بمعيار دولي 
لتثقيف المهنيين والخبراء الذين سيحدثون فرقًا في المجتمع.

اتحاد منظمات الدراسات المستقبلية للعالم 
شريك استشاري لألمم المتحدة والمنظمات العالمية غير الربحية٫ وينتمي إليه  أعضاء من أكثر من 60 دولة. 

واالتحاد هيئة مستقلة تقود الطريق في منح وبحوث عمليات المستقبل .واالتحاد يجمع بين األكاديميين 
والباحثين، والممارسين، والطلبة والمؤسسات التي تركز على العمليات اآلجلة. 

اليونسكو
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. تتمثل رسالتها في إرساء السالم من خالل التعاون الدولي في 
مجال التربية والعلوم والثقافة. إذ تساهم برامج اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في 

خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 2015.

شريك األعمال
صدر عددها األول عام 1922 عن دار النشر التابعة لكلية هارفارد لألعمال، هارفارد بزنس ببليشينغ. وقد ظهرت 

النسخة العربية للمرة األولى في أبريل 2015
وتعّد مقاالت المجلة ملهمًة لعدد من المصطلحات الشائعة اليوم في علم اإلدارة 

الشريك التقني
تأسست MIT Technology Review Arabia  في جامعةMIT في العام 1899

 وهي رائدة في المعرفة التقنية العميقة. تدعو قرائها للتحقيق بشكل أعمق، وفحص البيانات، والتعرف على 
الخبراء وآرائهم لرؤية MIT واستكشاف وفهم التقنيات الجديدة.

الشراكات العلمية الدوليةالشراكات العلمية المحلية

الشريك المعرفي الحصري
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جلسات المنتدى
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أ. عماد الدين أديب
كاتب وصحفي

د. ريل ميلير
رئيس قراءة المستقبالت -

اليونسكو

د. نسرين لحام
رئيس مجلس اإلدارة - منتدى الدراسات 

 )FSF( المستقبلية ألفريقيا والشرق األوسط

معالي د. رياض نجم
الرئيس األسبق لهيئة اإلعالم 

المرئي والمسموع 

 مدير الجلسة

 المتحدثون

جلسة نقاش حول كتاب:

»تحويل المستقبل«
)إصدار اليونسكو ومنتدى أسبار الدولي(

د. اريك اوفرالند
رئيس مجلس اإلدارة - االتحاد العالمي 

 WFSF للدراسات المستقبلية

جلسة نقاش

2018 - 2017

للتنمية  العاِشر  العربّي  التقرير  عنوان  العربّي: واقعه وتحّدياته وآفاقه"، هو  الِعلمّي  البحث  االندثار..  أو  "االبتكار 
التقرير على فصوٍل خمسة،  ع  توزَّ العربّي دورّيًا كّل عام. وقد  الفكر  الذي تصدره مؤّسسة   ،2018 -  2017 الثقافّية 

اشتمل كّل فصٍل منها على عدٍد من الدراسات الجّدية.

يتناول الفصل األّول أداء اقتصادات البلدان العربّية، وواقع البحوث والتعليم العالي كراِفعٍة لالبتكار والتنمية الشاملة 
في  لها  التصّدي  وكيفّية  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  منظومات  ُتواِجه  التي  التحّديات  أبرز  راصدًا  والُمستداَمة، 
مسيرة  يعتري  وما  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  حقول  ضمن  من  العاِملة  المؤّسسات  ِنتاج  عن  فضًال  المستقبل، 

البحوث الِعلمّية، على الصعيَدين العاَلمّي والعربّي، من تجاوزات وعدم التزام بالمبادئ األخالقّية. 

التنموّية" وتفاعله مع قضايا  قافة  "الثَّ الُمتاحة، فُيناِقش مفهوَم  الِعلمّية  بالثقافة والتوّجهات  الثاني  الفصل  وُيعنى 
األمن الفكرّي، فضًال عن القضايا الجوهرّية المّتصلة بالثقافة الِعلمّية العربّية وآفاق تطّورها المستقبلّي، وَدور الّلغة في 
واالبتكار،  الِعلمّي  للبحث  رئيسة  الرقمّية كوسيلة  التكنولوجّيات  وَدور  الرقمّية،  األدوات  وانتشار  الُمستداَمة،  التنمية 
االقتصادّية  التنمية  بوصفه عامًال من عوامل  الخّالق"،  اإلبداعّي  "المشاع  أو  المفتوح"  "الِعلم  ُيدعى  ما  إلى  ُتفضي 

والتغيير االجتماعّي والنهوض الثقافّي.

ز على االبتكار والتطوير التكنولوجّي، ويستعرض السياسات التي وضعتها بعض الدول العربّية  أّما الفصل الثالث، فيركِّ
بعة في  بغية تطوير قدراتها في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، لينتهي إلى تخصيص مساحة كبيرة للمناهج المتَّ
قياس المردود التنموّي لمنظومات البحث الِعلمّي والتطوير التكنولوجّي واالبتكار العربّية، وتحديد َموقع الدول العربّية 

على خارطة العلوم والتكنولوجيا العاَلمّية.

يبحث الفصل الّرابع في آلّيات بناء اقتصاد الَمعرفة، بدءًا من ملّف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان العربّية، 
ور  بالدَّ مرورًا  االقتصاد،  المعرفة في  على  الُمرتِكزة  القطاعات  بإسهامات  االرتقاء  فيها، وضرورة  الجامعات  والسّيما 
مجاالت  في  التعاون  أهّمية  إلى  وصوًال  االختراع،  لبراءات  التنموّية  واآلثار  والروبوتات،  االصطناعّي  للذكاء  الُمتنامي 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ضمن كّل واحٍد من البلدان العربّية، وفي ما بينها، ومع دول العاَلم.

في سياق توّجهات خّطة التنمية الُمستدامة لعام 2030، ومن خالل التركيز على أهّمية البحوث وَدورها في خدمة 
المجتمع، ينطلق الفصل الخامس من ضرورات تحقيق أهداف التنمية الُمستداَمة عربّيًا، والسّيما على مستوَيْي البيئة 
نزف  أسباب  أيضًا  ًال  ومحلِّ العربّي  العاَلم  في  العاّمة  الصّحة  لوضع  نقدّية  قراءة  كذلك  متضّمنًا  الطبيعّية،  والَمواِرد 
ماذج التي ُيمكن للعلوم االجتماعّية في البلدان العربّية وأنشطة البحث  المخزون الِعلمّي العربّي الُمتفاقم وآثاره، والنَّ
المّتصلة بها تبّنيها. وقد أفَرد هذا الفصل حّيزًا مهّمًا إلسهام المرأة العربّية في إنتاج الَمعارف الِعلمّية والتكنولوجّية، 

ولحال اإلعالم الِعلمّي عربّيًا، والتطّور الحاصل في اإلعالم الِعلمّي العربّي الرقمّي.

هذا التقرير 

ّ

11524-
+961 1 99 71 01  +961 1 99 71 00
www.arabthought.org  info@arabthought.com

التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي:

االبتكار أو االندثار 
البحث العلمّي العربّي: »واقعه وتحّدياته وآفاقه«

 المتحدثون

أ. د. هنري عويط
المدير العاّم - مؤسسة الفكر العربي

د. سعود كاتب 
وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية 

العامة- وزارة الخارجية 

أ. فائق منيف
كاتب ومحرر

 مدير الجلسة

جلسة نقاش

د. زياد الدريس
المندوب الدائم للمملكة العربية 

السعودية لدى منظمة اليونسكو سابقًا

د. ماني ساراثي
أستاذ مشارك في الهندسة الكيميائية 

 KAUST - المدير المساعد - مركز االحتراق النظيف
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التعليم 
في المستقبل

 مدير الجلسة

 المتحدثون

أ. شيرين يعقوب
الرئيس التنفيذي - إدراك

د. هيا العواد
وكيل وزارة التعليم

أ. د. عيد بن محيا الحيسوني
وكيل الوزارة لألداء التعليمي 

وزارة التعليم

معالي د. محمد أبو ساق
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء

د. محمد الحارثي
أستاذ مشارك - مناهج وطرق تدريس الحاسب 

جامعة الملك سعود

أ. ستيفن هال
McKinsey & Company  - شريك مساعد
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الصحة 
في المستقبل

 مدير الجلسة

د. محمد الصغير
وكيل وزارة الصحة المساعد للتحول وقائد 

محور التحول المؤسسي

 المتحدثون

د. أحمد العسكر
رئيس مركز الملك عبد الله العالمي 

لألبحاث الطبية

أ. ماسيمو باراديسو
الرئيس التنفيذي NBD - ايطاليا

د. محمد الحسين
الرئيس التنفيذي - شركة مزن 

أ. د. محمد القنيبط
عضو مجلس الشورى 

أستاذ االقتصاد الزراعي - جامعة الملك سعود

أ.د. شارولت هاوزر
أستاذ العلوم البيولوجية - جامعة كاوست
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 مدير الجلسة

 المتحدثون

د. محمد الركيان 
الرئيس التنفيذي والمؤسس

 Squad Partners

أ. عامر القحطاني
نائب الرئيس لألبحاث واالبتكار - 

شركة علم 

م. سعيد الحارثي 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة 

العربية اليابانية لصناعة األغشية.

م. علي بن حسن الغبيشي
مستشار وخبير تطوير أنظمة تقنية 

المعلومات

التقنية 
في المستقبل

معالي د. مشبب القحطاني
مدير عام معهد اإلدارة العامة

د. عبدالعزيز الباتلي
أستاذ مساعد في الحوسبة السحابية 
ونائب عميد البحث العلمي –جامعة 

شقراء
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د. حامد الشراري
عضو مجلس الشورى سابقًا
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 مدير الجلسة

 المتحدثون

جلسات المنتدىالجلسات

مستقبل الوظائف
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أ. ديرك شماوتزر
Mckinsey & Company - شريك

أ. عمر الحارثي
شريك مؤسس - شركة الردهة

عضو في اللجنة االستشارية للبرنامج الوطني 
لتنمية مهارات الشباب - سلطنة ُعمان

أ. عبير الهاشمي
نائب الرئيس - شركة تكامل القابضة

أ. خالد البواردي
الرئيس التنفيذي - تاد للخدمات اللوجستية   



 مدير الجلسة

 المتحدثون

معالي د. عبدالرحمن محمد آل ابراهيم
مستشار صاحب السمو الملكي -

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
المحافظ السابق SWCC ، ورئيس مجلس 

NWC اإلدارة السابق

د. سعيد العمودي 
دكتوراه في المدن االبداعية - جامعة 

سالفورد بريطانيا 

د. علي العزاوي 
مستشار تجربة المدينة

مكتب دبي الذكي 

البيئة 
في المستقبل

م. مهاب بن محمد صالح بنتن
المدير العام ، مبادرة تحفيز تقنية البناء - 

وزارة اإلسكان

أ. عبد القادر لمع  
  Mckinsey & Company - شريك مساعد

م. أسامة كردي
عضو مجلس الشورى سابقًا

أ. دانيال دافونشي
أستاذ العلوم البيولوحية - جامعة كاوست

29 عصر المستقبل28
“السعودية غدًا”

عصر المستقبل
“السعودية غدًا“ جلسات المنتدىالجلسات



د. عمار النحوي
مدير مركز األبحاث والتطوير في أرامكو السعودية

 مدير الجلسة

 المتحدثون

د. ماهر العودان
رئيس األبحاث والتطوير واالبتكار - 

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

م. هاني العبدالهادي
الرئيس والمؤسس - أركاد  

الطاقة 
في المستقبل

د. محمد سالم سرور الصبان 
كبير المستشارين االقتصاديين لوزير 

البترول والثروة المعدنية السابق

د. يوسف بلمبخوت
عالم أعلى لألبحاث في مركز أبحاث األغشية 

المتطورة والمواد المسامية - كاوست
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صناديق 
االستثمار الشابة

 مدير الجلسة

أ. عمر المجدوعي
الشريك والمؤسس - شركة رائد 

لالستثمار

أ. فاروق الجريسي
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة -

انسباير فنتشرز لالستثمار

أ. فارس الراشد الحميد
مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة 

عقال- وهو مؤسس ورئيس شركة 
نال اإلستثمارية المحدود

 المتحدثون

د. هاني عناية
STV - شريك

أ. ابراهيم الزهيميل
الرئيس التنفيذي لشركة أوشن  إكس  

لالستشارات  المالية واالدارية

أ. مها طيبة
شريك إداري - شركة إرادة 
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صناع المستقبل

 مدير الجلسة

 المتحدثون

أ. محمد بن علي العسيري
المدير التنفيذي - مركز الملك سلمان للشباب

أ. معتز عارف
الرئيس التنفيذي - شركة ذا تنث فلور

د. فيصل بن أحمد عالف
الرئيس التنفيذي - وادي مكة

م. محمد سهيل المدني
المؤسس والرئيس التنفيذي - 

Classera ME

أ. عبدالمنعم الهرري
مدير العالقات العامة - شركة 

هلله التجارية

أ. منار العميري
مؤسس مشروع ضاد للكتب الصوتية
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السعودية غدًا

 مدير الجلسة

أ. أناند فانكرلكر
المدير التنفيذي لبرنامج الماجستير في إدارة 
األعمال ورئيس إدارة االتصاالت والعالمات 

INSEAD التجارية في كلية

 المتحدثون

د. هال التويجري
أمين عام - مجلس شؤون االسرة

د. فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس إدارة - منتدى أسبار الدولي

صاحب السمو األمير د.بندر بن عبدالله 
المشاري آل سعود

مساعد وزير الداخلية لتقنية المعلومات

معالي د. نبيل كوشك
مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة لشركة 

أثال لالستشارات

د. أنس الفارس
نائب الرئيس معاهد البحوث - مدينة 

الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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د. محمد المشيقح 
خبير األمن السيبراني

أجندة المستقبل

 مدير الجلسة

 المتحدثون

أ. د. عبدالله الجغيمان
عضو مجلس الشورى

رئيس الجمعية العالمية ألبحاث 
الموهبة والتميز

د. عصام الوقيت
الرئيس التنفيذي لوحدة التحويل 

الرقمي الوطنية

م. سامي الحصين
رئيس اللجنة العلمية

أ. عبد السالم هيكل
رئيس مجلس اإلدارة - هيكل 

ميديا

د. محمد حمدان الغامدي
الرئيس التنفيذي - نماء المنورة

د. خالد الغنيم
الرئيس - المؤسس - شركة هوز
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ورش العمل
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ورشة
تحليل البيانات

 مقدم الورشة

د. محمد الحسين
الرئيس التنفيذي - شركة مزن 

أ. ماركو روزا
Formula D Interactive - المدير العام

ورشة
تقنيات الواقع 

المعزز في التعليم 

 مقدم الورشة
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ورشة
البقاء على قيد 

االبداع 

 مقدم الورشة

د. سعيد العمودي 
دكتوراه في المدن االبداعية - 

جامعة سالفورد بريطانيا 

ورشة
الطباعة الطبية 

ثالثية االبعاد: الثورة 
في الرعاية الصحية

 مقدمو الورشة

أ. أحمد نوبه
طبي فيزيائي -  قسم 
الفيزياء الطبية الحيوية 

مستشفى الملك 
فيصل التخصصي 

ومركز األبحاث

د. وليد الثبيتي
استشاري أشعة تشخيصية 

-  قسم األشعة - 
مستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز األبحاث 

د. بالل مفتاح
رئيس قسم الفيزياء 

الطبية الحيوية 
مستشفى الملك 
فيصل التخصصي 

ومركز األبحاث
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أ. ماجنيوس جورجل
خبير استراتيجي في المستقبل - اتحاد 

دراسات المستقبل العالمي

ورشة
الشباب 

والمستقبل 

 مقدم الورشة مقدم الورشة

ورشة
تقييم االبتكار

أ. أناند فانكرلكر
المدير التنفيذي لبرنامج الماجستير في إدارة 
األعمال ورئيس إدارة االتصاالت والعالمات 

INSEAD التجارية في كلية
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جائزة منتدى أسبار الدولي

“أفكار المستقبل”
 

مسابقة عامة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، من جميع الفئات العمرية
الغرض منها طرح »أفكار  للمستقبل«

ينبغي أن تكون األفكارًا إبداعية وريادية بعيدة عن محاكاة الواقع أو إعادة إنتاجه.
وتشمل المسابقة خمسة قطاعات رئيسة:

· التعليم في المستقبل 

· الصحة في المستقبل

· التقنية في المستقبل

· الطاقة في المستقبل

· البيئة في المستقبل

رابط الجائزة / المسابقة

https://asbar.jasarah.net/
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المحاضرات
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 مقدم المحاضرة

أ. ستيفان داونز
فيلسوف ومتخصص في تكنولوجيا 
التعلم عبر اإلنترنت ووسائل اإلعالم 

الجديدة

محاضرة 
رؤية 2030: إعادة تصميم 

التعليم للمستقبل

 مقدم المحاضرة

د. عبدالله ولد آباه
أستاذ الفلسفة والدراسات - جامعة نواكشوط

محاضرة 
االنسان في 

المستقبل
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المحاضرات

 مقدم المحاضرة

محاضرة 
المنظور العالمي؟ التحديات 

والتوقعات في المجال الدولي 
للدراسات المستقبلية

 مقدم المحاضرة

محاضرة 
مدرسة 

المستقبل

د. اريك اوفرالند
رئيس مجلس اإلدارة - االتحاد العالمي 

 WFSF للدراسات المستقبلية

أ. د. عبدالله الجغيمان
عضو مجلس الشورى

رئيس الجمعية العالمية ألبحاث 
الموهبة والتميز
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المحاضرات

 مقدم المحاضرة

محاضرة 
المدن الذكية: حلول 

رقمية لمستقبل أفضل 

أ. عبد العزيز الغنيم
مؤسس تطبيق ترجملي 

 مقدم المحاضرة

محاضرة 
ترجملي: من وادي 

السليكون إلى مخيمات 
الالجئين

أ. عبد القادر لمع  
  Mckinsey & Company - شريك مساعد
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المحاضراتالمحاضرات

 مقدم المحاضرة

أ. توموهيكو هيراتا
 Ziba Tokyo - الرئيس

محاضرة 
كيف تصنع تجارب 

جميلة 

 مقدم المحاضرة

أ. د. اغناسيو دي ال توري 
المدير األكاديمي ، درجة الماجستير في 
العلوم المالية - IE كلية إدارة األعمال . 

كبير االقتصاديين - أركانو

محاضرة 
تأثير التكنولوجيا المالية 

على النمو االقتصادي
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KAUST معرض الشركات الناشئة تحت مظلة كاوست
بالشراكة مع منتدى أسبار الدولي

 
يقــام علــى هامــش المنتــدى هــذا العــام معــرض مهــم عــن “الشــركات الناشــئة” لدعــم تجربــة جامعــة كاوســت 
فــي هــذا المضمــار، وســيكون المعــرض عالمــة فارقــة فــي مجالــه وفــي موضوعــه ونتائجــه، فالهــدف الرئيســي 
لجامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة: المســاهمة فــي التنــوع االقتصــادي للمملكــة وتحويلهــا إلــى اقتصــاد 

قائــم علــى المعرفــة ، مــن خــالل تعزيــز ثقافــة ريــادة األعمــال للشــباب فــي المملكــة.

مــن خــالل هــذه البرامــج ، يمكــن ألصحــاب المشــاريع استكشــاف واختبــار أفكارهــم الناشــئة. حيــث يوفــر المعــرض 
فرصــة لتقديــم هــذه التجربــة والتعريــف بالشــركات ومراحــل تطورهــا ومجــاالت أنشــطتها المختلفــة والتــي تتنــوع 

بيــن البيئــة والصحــة والطاقــة والمجــاالت التقنيــة المختلفــة.
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المتحدثون
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مديرو الجلسات

د. ماهر العودان
رئيس األبحاث والتطوير واالبتكار

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

معالي د. محمد أبو ساق
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء

معالي د. مشبب القحطاني
مدير عام معهد اإلدارة العامة

د. محمد المشيقح 
خبير األمن السيبراني

معالي د. نبيل كوشك
مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة لشركة أثال 

لالستشارات

المتحدثون المحليون والعرب

صاحب السمو األمير د. بندر ابن 
عبدالله المشاري آل سعود

مساعد وزير الداخلية لتقنية 
المعلومات

م. سامي الحصين
رئيس اللجنة العلمية

د. زياد الدريس
المندوب الدائم للمملكة العربية 

السعودية لدى منظمة اليونسكو سابقًا

أ. د. هنري عويط
المدير العاّم - مؤسسة الفكر العربي

صاحب السمو األمير د. تركي ابن 
سعود بن محمد آل سعود 

رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية

معالي د. أحمد العيسى
وزير التعليم

معالي د. عبدالرحمن محمد آل ابراهيم
مستشار صاحب السمو الملكي

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
المحافظ السابق SWCC ، ورئيس مجلس 

NWC اإلدارة السابق

د. سعود كاتب 
وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية 

العامة - وزارة الخارجية

أ. محمد بن علي العسيري
المدير التنفيذي - مركز الملك 

سلمان للشباب

أ. د. محمد القنيبط
عضو مجلس الشورى 

أستاذ االقتصاد الزراعي - جامعة الملك سعود

أ. ابراهيم الزهيميل
الرئيس التنفيذي لشركة أوشن  إكس  

لالستشارات  المالية واالدارية

د. محمد الحسين
الرئيس التنفيذي - شركة مزن 

أ. عبدالمنعم الهرري
مدير العالقات العامة - شركة هللة التجارية

د. ماني ساراثي
أستاذ مشارك في الهندسة الكيميائية 

 KAUST - المدير المساعد - مركز االحتراق النظيف

أ. د. عيد بن محيا الحيسوني
وكيل الوزارة لألداء التعليمي 

وزارة التعليم

د. سعيد العمودي 
دكتوراه في المدن االبداعية - جامعة سالفورد 

بريطانيا 
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أ. فائق منيف
كاتب ومحرر

أ. ديرك شماوتزر
Mckinsey & Company - شريك



د. أحمد العسكر
رئيس مركز الملك عبد الله العالمي 

لالبحاث الطبية

د. محمد الركيان 
الرئيس التنفيذي والمؤسس

 Squad Partners
 

أ. عامر القحطاني
نائب الرئيس لالبحاث واالبتكار - 

شركة علم 

المتحدثون المحليون والعرب

أ. شيرين يعقوب
الرئيس التنفيذي - إدراك

د. محمد سالم سرور الصبان 
كبير المستشارين االقتصاديين لوزير 

البترول والثروة المعدنية السابق

أ. عبد العزيز الغنيم
مؤسس تطبيق ترجملي 

د. محمد الحارثي
أستاذ مشارك - مناهج وطرق تدريس الحاسب 

جامعة الملك سعود

د. هاني عناية
STV - شريك

أ. عبد السالم هيكل
رئيس مجلس اإلدارة - هيكل 

ميديا

أ. عمر المجدوعي
الشريك والمؤسس - شركة رائد 

لالستثمار

د. عبدالعزيز الباتلي
أستاذ مساعد في الحوسبة السحابية 
ونائب عميد البحث العلمي –جامعة 

شقراء

م. هاني العبدالهادي
الرئيس والمؤسس - أركاد  

د. أنس الفارس
نائب الرئيس معاهد البحوث - مدينة 

الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

د. عبدالله ولد آباه
أستاذ الفلسفة والدراسات - جامعة نواكشوط

م. أسامة كردي
عضو مجلس الشورى السابق

د. حامد الشراري
عضو مجلس الشورى سابقًا

د. هال التويجري
أمين عام - مجلس شؤون االسرة

أ. فاروق الجريسي
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة - 

انسباير فنتشرز لالستثمار

م. علي بن حسن الغبيشي
مستشار وخبير تطوير أنظمة تقنية 

المعلومات

د. محمد الصغير
وكيل وزارة الصحة المساعد للتحول وقائد 

محور التحول المؤسسي

معالي د. رياض نجم
الرئيس األسبق لهيئة اإلعالم 

المرئي والمسموع 

د. عمار النحوي
مدير مركز األبحاث والتطوير في أرامكو السعودية

د. هيا العواد
د. عصام الوقيتوكيل وزارة التعليم

الرئيس التنفيذي لوحدة التحويل الرقمي 
الوطنية
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م. محمد المدني
المؤسس والرئيس التنفيذي - 

Classera ME

أ. معتز عارف
الرئيس التنفيذي - شركة ذا تنث فلور

د. فيصل بن أحمد عالف
الرئيس التنفيذي - وادي مكة

المتحدثون المحليون والعرب

أ. د. عبدالله الجغيمان
عضو مجلس الشورى

رئيس الجمعية العالمية آلبحاث الموهبة والتميز

أ. وليد الثبيتي
استشاري أشعة تشخيصية -  قسم األشعة 

- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 
األبحاث 

أ. أحمد نوبه
طبي فيزيائي -  قسم الفيزياء الطبية الحيوية 

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 
األبحاث

د. بالل مفتاح
رئيس قسم الفيزياء الطبية الحيوية 

مستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومركز األبحاث

م. مهاب بن محمد صالح بنتن
المدير العام ، مبادرة تحفيز تقنية البناء - 

وزارة اإلسكان

أ. مها طيبة
شريك إداري - شركة إرادة 

د. محمد حمدان الغامدي
الرئيس التنفيذي - نماء المدينة

د. خالد الغنيم
الرئيس - المؤسس - شركة هوز

أ. فارس الراشد الحميد
مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة 

عقال- وهو مؤسس ورئيس شركة 
نال اإلستثمارية المحدود

أ. خالد البواردي
الرئيس التنفيذي - تاد للخدمات اللوجستية   

م. سعيد الحارثي 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة 

العربية اليابانية لصناعة األغشية.

أ. عماد الدين أديب
كاتب وصحفي

أ. عبد القادر لمع  
  Mckinsey & Company - شريك مساعد
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أ. منار العميري
مؤسس مشروع ضاد للكتب الصوتية

أ. عمر الحارثي
شريك مؤسس - شركة الردهة

عضو في اللجنة االستشارية للبرنامج الوطني 
لتنمية مهارات الشباب - سلطنة ُعمان

أ. عبير الهاشمي
نائب الرئيس - شركة تكامل القابضة



د. ريل ميلير
رئيس قراءة المستقبالت - اليونسكو

د. يوسف بلمبخوت
عالم أعلى لألبحاث في مركز أبحاث األغشية 

المتطورة والمواد المسامية - كاوست

د. نسرين لحام
رئيس مجلس اإلدارة - منتدى الدراسات 

 )FSF( المستقبلية ألفريقيا والشرق األوسط

أ. شارولت هاوزر
أستاذ العلوم البيولوجية - جامعة كاوست

أ. دانيال دافونشي
أستاذ العلوم البيولوحية - جامعة كاوست

أ. ستيفن هال
 McKinsey & Company - شريك مساعد

المتحدثون الدوليون

د. اريك اوفرالند
رئيس مجلس اإلدارة - االتحاد العالمي 

 WFSF للدراسات المستقبلية

أ. ستيفان داونز
فيلسوف - متخصص في تكنولوجيا 
التعلم عبر اإلنترنت ووسائل اإلعالم 

الجديدة

أ. ماسيمو باراديسو
الرئيس التنفيذي- NBD ايطاليا

أ. ماجنوس جورجل
خبير استراتيجي في المستقبل - اتحاد 

دراسات المستقبل العالمي

د. علي العزاوي 
مستشار تجربة المدينة

مكتب دبي الذكي 

أ. توموهيكو  هيراتا
 Ziba Tokyo - الرئيس

أ. د. اغناسيو دي ال توري 
المدير األكاديمي ، درجة الماجستير في 

العلوم المالية - IE كلية إدارة األعمال
. كبير االقتصاديين - أركانو

أ. ماركو روزا
Formula D Interactive - المدير العام

أ. أناند فانكرلكر
المدير التنفيذي لبرنامج الماجستير في إدارة 
األعمال ورئيس إدارة االتصاالت والعالمات 

INSEAD التجارية في كلية
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www.awforum.org

@Asbar_WF@AsbarWF

goo.gl/zgqkPL
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خدمة البودكاست
يضم   البودكاست   في   منتدى   أسبار   الدوليب   أكثر   من   50   حلقة   صوتية   تم   بثها   أيضاً   على   شبكة

 ( soundcloud)   عبارة   عن   محاضرات   وورش   عمل   وجلسات   النقاش   وتتم   التغذية   باستمرار . 

مدونة   أسبار
تأتي   مدونة   أسبار   ضمن   مبادرات   المنتدى   إلثراء   المحتوى   العربي   واإلنجليزي،   وتتمثل   المبادرة   في  

 مدونة   تقدم   محتوى   حديثاً   وننشره   بصفة   متجددة   على   شكل   وسائط   مختلفة   ومتعددة :  كالمقاالت،  
 واالنفوجرافيك،   والفيديو،   والمدونات   الصوتية . 

8
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خدمة » البود كاست«

يضم البودكاست في »منتدى أسبار الدولي« أكثر من  50 حلقة صوتية تم بثها أيضا على شبكة 
)soundcloud( وهي عبارة عن محاضرات، وورش عمل، وجلسات نقاش، وتتم التغذية باستمرار.

 
مدونة »أسبار«

تأتي مدونة أسبار ضمن مبادرات منتدى أسبار الدولي إلثراء المحتوى العربي واإلنجليزي. تقدم 
المدونة محتوى حديثًا ينشر بصفة متجددة على شكل وسائط مختلفة ومتعددة: كالمقاالت، 

واالنفوجرافيك، والفيديو، والمدونات الصوتية.

http://www.awforum.org/index.php/ar/المدونة

https://soundcloud.com/awforum
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