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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.

الشريك المعرفي الحصري
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الشراكات العلمية الدولية

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

• ويأتــي “منتــدى أســبار الدولــي” فــي دورتــه الثالثــة 2018 منتظمــًا مــع تلــك الرؤيــة نفســها الراميــة إلــى صناعــة 
مســتقبل عمــاده مجتمــع حيــوي، ينعــم باقتصــاد مزدهــر، و جيــل جديــد مــن التطلعــات واألهــداف التــي تدفــع 

بالتنميــة والتنــوع فــي االقتصــاد والمــوارد إلــى مســارات كبيــرة ومثمــرة.
•  والبــد، إذن، أن نؤكــد علــى أن دورة المنتــدى الجديــدة التــي تتنــاول تحديــدًا موضــوع “عصــر المســتقبل: 
الســعودية غــدًا” ســتعمل، وقــد اســتعدت للعمــل بالفعــل ، علــى أن تســتلهم طموحــات الرؤيــة 2030 وتجلياتها 

تحــت شــعار “الســعودية غــدًا”.
•  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  المنتــدى علــى مــدى ثالثــة أيــام مــن النقاشــات، والجلســات واللقــاءات وورش العمــل المتخصصــة، 
ــم، ومســتقبل  ــدة، مــن أبرزهــا مســتقبل التعلي ــاور ع ــى مح ــة، إل ــادرات الّخالق ــة، والمب ــات المصاحب والفعالي
الصحــة ، والتقنيــة الصحيــة ، ودور البيانــات الضخمــة فــي مجــال الرعايــة، ومســتقبل التقنيــة مــن حيــث 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.
•  سيشــارك فــي المنتــدى أكثــر مــن  60 متحدثــًا ومحاضــرًا محليــًا ودوليــًا مــن كبريــات المنظمــات الدوليــة 
ــن  ــراء فــي القطاعي ــرى، والخب ــاع القــرار وقــادة المنظمــات ، والشــركات الكب ــرز صن ــى أب المختصــة، إضافــة إل

الحكومــي والخــاص.
•  وحيــن ّنعــد للــدورة الثالثــة مــن المنتــدى، بهــذا القــدر مــن األهميــة، والصلــة الوثيقــة بمســتقبل بالدنــا، فإنمــا 
ــدى ودعمــوا مســيرته  ــوا بفكــرة المنت ــار، آمن ــه شــركاء كب لكــي نقــدم مســاهمة  يســيرة فــي نجــاٍح ســندنا في

فتحققــت، وللــه الحمــد، أهدافــه.

عن المنتدى

د. فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي
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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
وزير اإلعالم

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 اإلدارة

رئيس المجلس
د. فهد العرابي الحارثي

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

م. سامي الحصين
رئيس اللجنة
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األوراق العلمية
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التعليم في المستقبل

أ. شيرين يعقوب
الرئيس التنفيذي - إدراك

د. هيا العواد
وكيل وزارة التعليم

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

وزارة التعليم

د. محمد الحارثي
أستاذ مشارك - مناهج وطرق تدريس الحاسب 

جامعة الملك سعود

أ. ستيفن هال
McKinsey & Company  - شريك مساعد

معالي د. محمد أبو ساق
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
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أ. شيرين يعقوب

تصور جديد للتعليم 

في العالم العربي

الرئيس التنفيذي - إدراك	 

عملت على عدة مشاريع تنمية اقتصادية وبرامج 	 

لتوظيف الشباب.

حاصلة على بكالوريوس في الموارد البشرية 	 

واإلدارة الدولية من “كلية مانهاتن فيل” في 

الواليات المتحدة األميركية، وعدة شهادات 

من “جامعة هارفارد” و”جامعة جورجتاون” في 

الواليات المتحدة األميركية.
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80 
مليون طالب 
جدد بحلول 

2025 
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 أعمدة برامج المستقبل 
 

6 

 سوق العمل الرقمي 

 أسلوب التعليم
والمحتوى التعليمي   

 الشهادات االكاديمية 
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Diverse time and place Personalized learning Free choice 

Project based Field experience Data interpretation 

Exams will change completely Student ownership Mentoring  
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 التعليم توفير سُبُل في نوعية نقلة إحداث: الهدف
 تمكين أجل من العربي العالم في إليه والوصول

 .إمكاناتها تحقيق من مجتمعاتنا

 العربي العالم في متعلم ماليين 10 تمكين: ةالرسال 
  ذات العربية باللغة تعليمية مواد خالل من

  أساليب خالل من تطرح عالية جودة
   .والمدمج اإللكتروني التعلم
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 إدراك باألرقام 

+190,000  
شهادة        

+100 
 مساق

+1. 8 
 مليون
 متعلم

 

+2  
 مليون
 متابع

 إدراك باألرقام 

   19 - 26  
الفئة العمرية األكثر         
استخداماً للمنصة          

   

45% 
نسبة االناث من 
المتعلمين على 

 المنصة 

    55 %  
أتموا الدراسة الجامعية أو 
 هم على مقاعدها     
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َجب أن َكىن التعلُم 
الذٌ نقدمه ألبنائنا 

علً مدي اثنٍ عشز 
عاما رحلة تستحق 
طفىلتهم، تستحق 

.. وقتهم وثقتهم  
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Middle Childhood (6-8yos) -  
Social-Emotional  

Development 

مادة اللغة 
 االنجليزية

 
12- 7الصفوف   

  2019أيلول 

 الفئات المستهدفة

 أولياء األمور المعلمين  الطالب
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  آليات التعلم على المنصة

البحث عن     
  المفاهيم    

البرامج   
 المتسلسلة 

اآلليات  
 المدمجة

 التقييم  التمارين  المحتوى 

 الوحدة التعليمية 

األمل= التعليم   

 الوعد بغد أفضل 
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تقنيات التعليم في المستقبل

أستاذ مشارك - مناهج وطرق تدريس الحاسب - 	 

جامعة الملك سعود

وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية 	 

سابقًا 

دكتوراه الفلسفة في المعلوماتية – جامعة 	 

فاندربليت – ناشفل/ تينيسي–أمريكا

د. محمد الحارثي
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 :يذييص امظيه امَاػيء ةيا يني
 ػغوفوٌ ةامذقَيح امؼديشح•
 يؼتوٌ امذعنً امرادي•
 يتؼشوٌ عُ امذَوع في اميؼذوى •
 فذسج اٍذتاههً قصيسج•

 خصائص الجيل الناشيء
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 اهتهام بالتقنية
دددددعً امؼةوىدددح امظدددعوايح اطدددذ داو 
امذقَيددح فددي امذعندديً ةؼددةه  تيددس ػيددص 
خصصددر مهددرا امغددسع ىظيوعددح ىددُ 
اميؼسوعاخ ضيُ ىؼدسوعاخ وةدساىع 

ةواةدح  :، وىُ ذمك2030زؤيح اميينةح 
اميظددددذقته، واميدزطددددح ا،فذساضدددديح، 

  STEMواموزغ امفَيح، و 

الهستقبلأبرز الهجاالت التقنية الواعدة في التعليو في   
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دً اطدذ داو امسوةدوخ فدي امعينيدح امذعنيييدح ىَدر 
ددا فددي  عدددج طددَواخ، مةددُ اطددذ داىادغ دس ددصخ  امت 

 .دعنيً امطالب امتسىظح
ىددُ اميذوقددو ػدددوز ٍقنددح ٍوعيددح فددي امذعندديً فددي 
ظددددذ دو امسوةددددوخ  وطددددينح  اميظددددذقته عَدددددىا يل
ىظدداعدج فددي امذعندديً ااخدده امفصدده  دد ٌ يظددذ دو 
ىتاػدددسج فددددي دعندددديً امطددددالب ةعدددد  اميفدددداهيً 
األطاطددديح، تو دَفيدددر دظدددازب عينيدددح، تو ىظددداعدج 
امطددددددددالب ذوج ا،ػذياطدددددددداخ ام ا ددددددددح، هددددددددرِ 
ا،طددذ داىاخ طددذظعه اميعنددً يس ددص ةؼددةه ت تدددس 
عنى د طيط امعينيح امذعنيييدح وداازدهدا، وامذفاعده 
ىو امطدالب ىدُ خدالل امَقداغ تو ػدسغ اميفداهيً 

 .   امصعتح، و رمك في دقويً تاائهً امذعنييي

 نهاذج نن استخدانات الروبوت في التعليو 
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الروبوت 
 صوفيا

دعيه امؼةوىح امظعوايح عنى ا،طذشياز في 
ىظال امسوةوخ واطذ داىغ أل دساع ىذَوعدح، 
وىددُ ذمددك اطددذشيازها فددي امسوةددوخ  ددوفيا 
ػيدص ىدَؽ هددرا امسوةدوخ امظَظديح امظددعوايح 

 .    ول زوةوخ يؼيه طَظيح اومح

ىفهددوو طديددد يعَددي ا،ٍغيدداض امةاىدده فددي 
امعينيددح امذعنيييددح مالعددالع عنددى اميفدداهيً، 
ودطددددساء امذظددددازب، وىؼةدددداج ةي دددداخ يصددددعث 

وىُ تػدهس . اطذ داىها في امتي اخ امذقنيديح
 : تٍواع امذعنً ةا،ٍغياض

 ا،فذساضي امواقو•
  اميعصش امواقو•
 امهيظيُ امواقو•
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 الواقع االفتراضي

 عنى امطامث ميظاعدج اميظذقته في امدزاطي امفصه ااخه في ا،فذساضي امواقو دقَيح اطذ داو في امذوطو يذً تٌ اميذوقو ىُ
  رمك ييةُ .امذعنيييح امعينيح دعصيص في يظهً ىيا وامذظسيث وامفهً، اميؼاهدج، مذظهيه  اىنح افذساضيح ةي ح في ا،ٍغياض

ا،فذساضيح امتي اخ خالل ىُ امعامً ىُ ىذعداج تىا ُ في (ختساء تو ىعنييُ، تو عالب، طواء) اآلخسيُ ىو امذفاعه

 الواقع الهعسز

ىُ اميذوقو تيضا امذوطو في دطتيق دقَياخ امواقو اميعصش فدي امفصدول امدزاطديح ػيدص يدذً دعصيدص امواقدو ةَيداذض 
افذساضيح دظاعد عنى امفهً   ٌ يذً اظهاز  وز سالسيح األةعاا، وػسوػاخ، وىقاعو فيديو عنى األطهصج امر يدح عَدد 

 . دوطيهها تو دقسيتها ىُ ةع  اموطائه امذعنيييح امذقنيديح  امةذث، تو ةع  األىا ُ  اميتاٍي األسسيح و يسها
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 الواقع الهجين

اميدىع عنى امذفاعه ىو امعَا س ا،فذساضيح امذي دعصش امواقو،   ٌ يذيةُ اميذعنً /طذظاعد دقَياخ امواقو امهظيُ
وىا يييص دقَيح امواقو . ىُ دؼسةك امعَا س، ودةتيسها ودصغيسها، واخذياز اإلطاةاخ، تو امذوطو في اميؼذوى امذفاعني

امهظيُ عُ دقَيح امواقو اميعصش هو قدزج دقَياخ امواقو امهظيُ عنى دفاعه اميظذ دو ىو اميؼذوى ػيدص ، دظديؽ 
 .  دقَياخ امواقو اميعصش ةامذفاعه ىو اميؼذوى ةؼةه  تيس

دظددذعد امؼةوىددح امظددعوايح منيظددذقته ىددُ خددالل اطددذشيازها فددي ػددس اخ زائدددج دعيدده عنددى دقَيدداخ واعدددج فددي 
 magicفدي ػدس ح (  دَدو  ا،طدذشيازاخ امعاىدح)اميظذقته، وىُ ذمك تٍها دظذشيس ىُ خالل ذزاعها ا،طذشيازج 

leap وامذي دعيه في ىظا،خ دقَياخ ا،ٍعياض اميذعداج . 
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ييةُ ددوفيس ةي داخ دعندً فائقدح امدر اء ىدُ ىظيوعدح 
ىشده دٍذسٍدر األػدياء، وامدر اء اميؼديط، )ىُ األٍظيح 

ػيددص ىددُ اميذوقددو زةددط طييددو ( وامددر اء ا، ددطَاعي
ىشددددده امظدددددتوزج، اميقاعدددددد، )عَا دددددس ةي دددددح امدددددذعنً 

( امطددداو،خ، األةدددواب، اإلضددداءج، امذةييددد ، و يسهدددا
ىظذؼددددعساخ، / ةاإلٍذسٍددددر، ىددددو وطددددوا ػظاطدددداخ

وتٍظيح قاةنح منذعنً وفهً امظيا  ةيدا يظداعد عندى 
دفسيددد امددذعنً وديةدديُ اميددذعنً ىددُ امددذعنً فددي تج 

 وقر وتج شىاٌ وةامظسعح وامطسيقح امذي دَاطتغ، 

 وز ىذَوعح دظهس دىةاٍيح ازدتاط  ه ػيء ةاإلٍذسٍر، وامذعنً في تج وقر وىُ تج ىةاٌ وةوطائه ى ذنفح وىَها 
األاواخ امذي ينتظها اإلٍظاٌ
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عَد ازدتاط  ه ػيء في ةي ح امذعنً ةاإلٍذسٍدر، وفدي 
ةي ددح ىؼيطددح ذ يددح ييةددُ ىددُ خالمهددا ز ددد ودوسيددق 
طييدددو األٍؼدددطح وامعينيددداخ ااخددده امفصددده وخازطدددغ 
ودؼوينها دمى ةياٍاخ، فإٌ ىُ اميذوقو تٌ يَذع مَا  ً 

 . هائه ىُ امتياٍاخ
هددرِ امتياٍدداخ طذؼددةه سددسوج ىعسفيددح مصددَاعح امقددساز 
ودؼظدددديُ عينيدددداخ امددددذعنً وامذعندددديً ةعددددد تٌ يددددذً 
دؼنينهددا، واطددذَذاض عالقدداخ طديدددج ةدديُ اميذغيددساخ 

واميعطياخ

 دؼنيه امتياٍاخ امض يح طيظاعد عنى دؼظيُ اميَهع، 
امذدزيع، وامذعنً، وامذقويً، واإلاازج اميدزطيح، و يسهاوعس  
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 (Blockchain)ىددُ اميذوقددو تٌ دددسسس طنظددنح امةذدده 
عنى امذعنيً ةؼدةه تو ةدرخس و، طدييا فدي اميظدا،خ 
امذي دؼذاض دمى دوسيق امتياٍداخ، ودتاامهدا، ودعاىالدهدا 

امظددظالخ األ اايييددح، )ةدديُ األعددسام امي ذنفددح ىشدده 
وىندددد  دٍظدددداشاخ امطددددالب، وازطددددادهً، وامعينيدددداخ 
امياميح، وػؼُ ةطاقاخ ةيتامغ ىاميح، وامذعسم عندى 
عالىادهً امؼيويح مذوسيق امؼ صياخ في ا،خذتدازاخ 

و يسها
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التعليم في ضوء العالم الرقمي: 

خطوات نحو المستقبل

وكيل الوزارة لألداء التعليمي - وزارة التعليم حاليًا	 

وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير سابقًا	 

أ. د. عيد بن محيا الحيسوني
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التعليم في ضوء العالم الرقمي

خطوات نحو المستقبل

2

التحول الرقمي:

إطارا يعيد تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون   
التقنيات  على  اعتمادا  ويتواصلون  ويتفاعلون  ويفكرون 
المتاحة مع التخطيط المستمر والسعي الدائم إلعادة صياغة 

الخبرات العملية.

يوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة .  

أداة لتحسين الكفاءة وتقليل اإلنفاق وتطبيق خدمات جديدة   
بسرعة ومرونة .

استجابة للثورة الصناعية الرابعة )تسونامي التقدم التكنولوجي (  

يغير نماذج العمل ويغير الثقافات .  
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مبادرات الوزارة في مجا ل التحول الرقمي:

مبادرة بوابة المستقبل   
مبادرة المدرسة االفتراضية والفصول الذكية  

مبادرة زمالة مسك للمعلمين  
مبادرة ماهر: الورش الفنية   

مبادرة مبرمج المستقبل  

مبادرة
بوابة المستقبل
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5

األهداف
تغيير النمط التقليدي للتعليم  

الطالب  بين  اإليجابي  التفاعل  مع  ممتعة  تعليمية  بيئة  إيجاد   
والمعلمين

البيئة  أعباء  من  والتخلص  إلكترونية  تعلمية  بيئة  إلى  التحول   
الورقية التقليدية

االستفادة من إقبال الطالب على التقنيات الحديثة وتوجيههم   
لالستخدام اإليجابي لمنتجات التقنية

توسيع عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي   
والبيئة المدرسية

تمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية   
للدراسات الجامعية وسوق العمل

6

اإتاحة خدمات التعليم   
لكافة �شرائح الطلبة

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية   
متطلبات التنمية واحتياجات �شق 

حت�شني بيئة العملالعمل  
تطوير املناهج واأ�شاليب التعليم   

والتقومي

تعزيز القيم واملهارات الأ�شا�شية   
للطلبة

ترابط األهداف مع محاور رؤية 2030 
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7

نموذج التعلم الرقمي لبوابة المستقبل

وضوح الرؤية وتوفر 
خطة تنفيذية لدى 

المدرسة

توظيف التقنية في 
التعليم من خالل 
نظريات التعلم الحديثة

التحول الرقمي 
الشامل في المدرسة

توفير بيئة للتواصل 
بين المعلمين من خالل 
المجتمعات المعرفية

تحسين البيئة 
المدرسية

مشاركة األسرة 
والمجتمع في التحول 
الرقمي

8

احصــائـيــات عـامـة

8786010990 12359

310

353795269096497701780357

7273104485

عدد المعلمين عدد المدارس
والمعلمات

عدد الطالب 
والطالبات

عدد الواجبات 

عدد الفصول الذكيةمنتجات من الميدانتجارب مميزةعدد االختبارات اإللكترونية

عدد المحتوى التفاعليعدد التحضير اإللكترونيعدد غرف النقاش
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مبادرة
المدرسة االفتراضية 

والفصول الذكية

10

تسريع  الى  تهدف  التي  المبادرات  احدى  هي 
التحول الرقمي  في التعليم في المملكة وتأتي 
السمو  صاحب  العهد  ولي  التفاقية  تطبيقًا 
اهلل  حفظه  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي 

مع شركة سيسكو.

التعليم  وزير  معالي  قبل  من  تدشينها  وتم 
سبتمبر   20 بتاريخ  العيسى  أحمد  الدكتور 

2017م.

مقدمة
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11

أهداف المدرسة االفتراضية 

الحد من سفر المعلمين والمعلمات   
معالجة النقص في أعداد المعلمين والمعلمات المختصين في   

المناطق النائية

االستفادة من التقنية لتحسين التعليم التفعالي عالي المستوى   
الربط  عبر  المملكة  أنحاء  في  الطالب  لجميع  الجودة  وتحسين 
من  المتميزين  بالمعلمين  المدارس  في  للطالب  المتزامن 

مختلف المناطق.

بعد  عن  الدراسية  الفصول  طريق  عن  التعليمية  المادة  تقديم   
من مراكز البث في المدن الرئيسية.

12

20

6

4
2

4
2

6
2

14

المدارس المستهدفة
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مبادرة
زمالة مسك للمعلمين

14

الهدف العام للبرنامج إكساب المعلمين المهارات الرقمية 
لالستخدامها في التدريس 

من خالل هذ1 البرنامج التدريبي سيتمكن المعلمون من:

  ّ

.

.
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15

مكونات البرنامج التدريبي :

٤۰

٣

١٢(٤(

۲۱
١٢ ً

۸)Webinars(۸۰٪)(

٤
١٢ ً

مبادرة
مــاهــــــر

توفير ورش فنية في 
المدارس الثانوية
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17

نبذة تعريفية عن المبادرة

        :   

:

::

    

   

:

    

    

       

    ٢٠٣٠     ٢٠٢٠

  

 

  

 

18

المراحل العامة لتنفيذ المبادرة

)(

2017

2018

2019

2020
2021

2022

)(

)(
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مبادرة
مبرمج المستقبل

لطالب التعليم العام

أهداف المشروع
إيجاد بيئة تعليمية محفزة لالبتكار  

بناء المهارات الرقمية لطالب التعليم العام من مرحلة مبكرة  
تعزيز المهارات الرقمية لدى معلمي الحوسبة و التقنية الرقمية  

تعزيز مبادئ المواطنة الرقمية لدى طالب التعليم العام من   
مرحلة مبكرة

إعداد جيل مفكر منتج للتقنية وواعي باستخداماتها اآلمنة  

الفئة المستهدفة للمرحلة األولى
معلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات الحاسب اآللي  

الصف الخامس والسادس االبتدائي  
20
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الهدف المنشود:
الوصول لمدرسة المستقبل

22

معطيات واقعية كاشفة:
انفصال شبه تام بين التعليم و سوق العمل.   

ضعف التوازن بين الدراسة النظرية و العملية التطبيقية.   
التسرب من التعليم، بسبب بيئة الكبت للمتعلمين، و التركيز    

على أداء المعلم ال المتعلم.
ضآلة النمو المهني للمعلم و سلبيته.   

ضخامة الفاقد التعليمي.   
تدني مستوى البيئة الفيزيقية لبعض المدارس.   

العلم  بجديد  اللحاق  عن  التعليم  طرائق  و  المناهج  قصور    
والتعلم فكرًيا و تقنًيا.

ضعف اإلدارة التربوية: نتيجة المركزية وضعف التأهيل واالفتقار    
لمعايير الكفايات و الجدارات الوظيفية.



عصر المستقبل46
“السعودية غدًا”

23

مفهوم مدرسة المستقبل:
هي مؤسسة تربوية نوعية في بنيتها التعليمية )التأسيسية والفنية و التقنية(، 
العلمية  الكفايات  يمتلك  مؤهل   تربوي  فريق  خالل  من  مبدع  مدير  يقودها 
التي  أهدافه  تحقيق  من  تمكنه  ومرونة  باستقاللية  أدواره  يمارس  و  الالزمة، 
انطلقت من سياسة متوازنة تعتمد على الالمركزية، و ترفع في الوقت نفسه 

شعار االحتكام إلى المعايير و المؤشرات في المحاسبية و جودة األداء.

فلسفة مدرسة المستقبل:
هناك عدد من المنطلقات الفلسفية لمدرسة المستقبل، أبرزها:

اإلنسان هو محور التربية و غايتها، يربي نفسه لنفسه.   
االستثمار في التعليم هو استثمار في أمة يشارك فيه الجميع و    

يحصد ثماره الجميع أيًضا.
تعليم بال إبداع  هو مستقبل بال هوية.   

24

سمات مدرسة المستقبل:
ارتباط مناهجها بالواقع ممثال بحياة الطالب و بيئتهم المحلية والوطنية.   

مواكبة أحدث ما وصل إليه العلم بشكل مطرد.   
التعليم قائم على بناء المهارات بالمهارات، فالهدف من التعليم تمكين الطالب من    

المهارة كي يتمكن من بناء مهاراته بنفسه.
ربط مخرجات المدرسة بسوق العمل.   

تعد العملية التعليمية ذات أهداف، ومن ثم فإن التعلم في مدرسة المستقبل    
ينبغي أن يكون غنًيا بالتجارب ثرًيا بالخبرات.

االنضباط الواعي إلشاعة ثقافة الحوار و التفاوض و التفكير البناء.   
التركيز على علوم المستقبل.   

استخدام البيئة معمًلا للتعلم، فالتعليم لن يكون مجدًيا إذا اقتصر على الجدران األربعة.   
مواكبة جديد التكنولوجيا، و ليس  تطبيق التكنولوجيا، ففي مدرسة المستقبل    

تكون التقنية هي التي تقود المدرسة و ليس العكس.
جودة  فمعيار  للهدف،  المناسبة  أساليبه  و  التدريس  طرائق  كل  استخدام    

التدريس هو تحقيق الهدف التعليمي في أسرع وقت و أقل تكلفة.
تنوع مصادر التقويم و أشكاله لتصل إلى مسلمة مفادها أن التقويم هو التعليم    

و العكس صحيح.
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25

خصائص المعلم في مدرسة المستقبل:

يتحول من ناقل للمعرفة و المعلومة إلى  خبير.   

يصبح صانع قرار، مخطًطا للمناهج، و مصمًما تعليمًيا، ومرشًدا،    
موجًها، وقائًدا لبيئة تعليمية فاعلة و متفاعلة.

يكون نموذًجا في أدائه و سلوكه.   

يمتلك روح المبادرة و النزعة للتجديد  و التجريب.   

يستخدم منطق الذكاء في حل المشكالت ال منطق القوة.   

يكون شريًكا في الموقف التعليمي ال في عملية التعلم.   

26

المتعلم في مدرسة المستقبل:

مؤمن بدينه  و قيمه الوطنية.   

يبني معارفه و مهاراته بنفسه.   

باحث دائم عن المعرفة   

ناقد لما يقرأ و ما يستمع.   

متصل و مشارك إيجابي بالمجتمع من حوله.   

إنسان  منتج    مبدع      
قائد ماهر    قوي      
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27

المنهج و طرائق التعليم في مدرسة المستقبل:
ينطلق من فلسفة المجتمع و قيمه و ثوابته.   

يعكس التفاعل بين المتعلم و المعلم و البيئة المحلية.   
تبنى خبراته التعليمية في ضوء مقتضيات المستقبل .   

يتسم بالمرونة و القابلية للتطوير بشكل مستمر.   
ينمي لدى المتعلم المرونة و القدرة على استيعاب متغيرات الحاضر    

المتسارعة و مقتضيات المستقبل المتوقعة.
الطالب،  خالل  من  معدة  التعليمية  المواد  و  األساسية  المصادر    

وتكون بديًلا عن الكتب الدراسية المقررة.
   الواقع االفتراضي و التمثيل و المحاكاة يحل محل النماذج والمواد 

التعليمية التقليدية.
الحصص  إلقاء  محل  تحل  الخبيرة  والشخصيات  األصوات  من  كثير    

والمحاضرات بشكلها التقليدي.
المتعلم دروًسا لآلخرين بدًلا من نقل ما تعلمه للمعلم في  ينتج    

المدرسة التقليدية.

28

التقويم في مدرسة المستقبل:
أن  ينبغي  بل  فحسب،  االختبارات  نتائج  ضوء  في  فقط  يكون  ال   

يتضمن  أبعاًدا أخرى ومؤشرات قابلة للقياس، أهمها:
معدالت الحضور.   

مستوى تفاعل األسرة و انخراطها في العملية التعليمية.   
المخرجات  في  تداعياته  و  التقني  للتقدم  االستجابة  مدى    

التعلييمية للمدرسة.
عالمية المخرجات، و هي أال تقل مخرجات المدرسة عن نظرائها    

عالمًيا.
مفاصل  مع  المدرسة  تفاعل  يعكس  الذي  المجتمعي  التطور    

المجتمع في كل المجاالت. 
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دعم الفئات الخاصة

)موهوبون، ذوو إعاقة، كبار سن(

وكيل وزارة التعليم 	 

شغلت سابقًا منصب وكيل »وزارة التعليم« 	 

لشؤون تعليم البنات، ومدير عام التربية الخاصة، 

ومساعد مدير عام المناهج، ثم مدير وحدة 

متابعة المناهج لمدة 12 عام

د. هيا العواد
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 وزارة التعليم  
 املوازيوكالة التعليم 

 ورقة عمل مقدمة من وكيل وزارة التعليم للتعليم املوازي 
 هيا عبدالعسيس العواد. د

 
 

̌ˇ2الدولي  أشبار ملنتدى  ˇ 
̌ˇ2نوفمرب  ̌ – ˇمن  ˇ 

 غدًاالصعودية : عصر املصتقبل : بعنوان 
 

 الرياض -الفورشيسن  فندق 

 هللا، رسول على والسالم والصالة هلل والحمد هللا بسم
 بالدنا فٌه تسٌر الذي االتجاه مع ٌتماشى الدولً، التنموي المنتدى هذا عهدنا كما
 .العالمٌة الرٌادة نحو
 ُمتعاٌشا   لالبتكار، داعما   للمستقبل، ُمستشرفا   ُملهما   ٌكون أن العام هذا اختار وقد
 مختلف فً السعودٌة العربٌة المملكة تعٌشها شاملة تنموٌة رؤٌة واقع مع

 الستثمار األساسٌة األداة ٌُعتبر الذي التعلٌم، :أهمها لعل والمجاالت، القطاعات
 واالجتماعً االقتصادي للتقدم والرئٌس الفاعل العنصر ُتمثل التً البشرٌة، الموارد
 اقتصاد مجتمع نحو للتحول والمستقبلٌة المعاصرة العالمٌة التطورات ومواكبة
 .المعرفة
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 :مقدمة
 الوطنية الرؤية أولويات مقدمة في تقع ُملحة قضية المملكة في التعليم تطوير يعد

 للحصول تؤىلهم التي الالزمة بالمهارات والشابات الشباب تأىيل ويمثل ،2030
 ويقع الرئيسة التحديات أحد عالمي، تنافسي اقتصاد ظل في مناسبة وظائف على
 .التحدي ىذا أمام كبير  دور التعليم وزارة على

 وتحديد االستراتيجيات ووضع المستقبل استشراف على الوزارة عملت لذلك
 مجتمع لبناء متميز تعليم :الوزارة رؤية لتحقيق لتجاوزىا التحديات ورصد األىداف

 تقع أين :المنتدى ىذا في المطروح السؤال عن اإلجابة عبر .عالمياً  منافس معرفي
  االستراتيجية األىداف انطلقت ومنو .؟..المستقبل ىذا في السعودية العربية المملكة

 .بها المرتبطة والمبادرات األداء مؤشرات تحديد وتم ،للوزارة

 :التحديات ىذه ومن
 مهارات وضعف تقليدية، تدريس طرائق على واالعتماد المناىج جودة تدني .1

 .المعلمين لدى التقويم
 .الطالب لدى الناقد التفكير ومهارات الشخصية المهارات ضعف .2
 .واالبتكار االبداع على المحفزة التعليمية البيئة ضعف .3
 .التعليم مهنة تجاه السلبية النمطية الصورة .4
 .الطالبية الفئات لبعض التعليمية والبرامج الخدمات توفر قلة .5
 .العمل سوق احتياجات مع والتدريب التعليم مخرجات موائمة ضعف .6
 صناعة قيام تدعم التي الخدمات وغياب األىلي التعليم في االستثمار بيئة ضعف .7

 .مزدىرة تعليم
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 المستقبل من أىم اتجاىات التغيير في الوزارة وخطواتها الستشراف 
 : وىمومؤثرة في المجتمع مهمة على تعليم وتأىيل فئات التركيز 

 .الموىوبون وذوي اإلعاقة وكبار السن

 (وتمكين دعم – رعاية – اكتشاف) متكاملة رحلة  :الموىوبون
 لتطوير للقياس الوطني والمركز موىبة مؤسسة المحلية الخبرة بيوت مع الشراكة-

 .اإلثرائية برامجهم وتطوير الموىوبين عن الكشف مقاييس
 ثقافة ودعم وتعزيز واالبتكار، لإلبداع المحفزة التعليمية البيئة تطوير على الوزارة تعمل-

 مكثفة إثرائية وبرامج (للموىوبين وفصول ومدارس مراكز) عبر األعمال وريادة االبتكار
 لالقتصاد رافدا ليكونوا مواىبهم، وإبراز قدراتهم لتنمية الموىوبين للطالب تقدم

 ألفضل علمية منهجية وفق للموىوبين تعليمي نموذج تطوير خالل من وذلك الوطني،
 .المجال ىذا في العالمية الممارسات
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 دراسي صف إلى التعليمي السلم عبر االنتقال وىو للموىوبين التسريع برنامج تنفيذ-
 الطلبة عند والقدرات المواىب استثمار بهدف فيو، يدرس الذي الصف من أعلى

 .واالبداع للتفوق أكثر فرص نحو التقدم على الطالب وتشجيع مبكر بشكل
 خالل من واإلقليمية الدولية العلمية المسابقات في الموىوبين الطالب مشاركة تعزيز-

 والبحث العلمية المواد في المتميزين الطلبة عن للكشف وطنية مسابقات طرح
 .العلمية الدولية المسابقات في للمشاركة لتهيئتهم وتدريبهم وتأىيلهم العلمي،

 لمسارات اختيارىم يعزز بما وميولهم واتجاىاتهم الطالب قدرات تطوير في االسهام-
 والرياضيات والهندسة والتقنية العلوم تعليم تطوير مركز بانشاء مستقبلية، ومهنية علمية

STEM) ) الدراسات ويقدم المستمر والتطوير البحث مبدأ على يعتمد الذي 
 المجال ذات في مختصين وخبراء عالمية خبرة بيوت مع بالتعاون التطبيقية والحلول

 :اإلعاقة ذوو
 :اإلعاقة ذوي لتعليم متكاملة تعليمية رحلة بناء على نعمل

 للخطر والمعرضين اإلعاقة ذوي لألطفال المبكر التدخل خدمات تقديم من بدءاً  -
 لوزارة التابعة المساندة الخدمات مراكز خالل من سنوات (3) إلى الميالد من

 .الصحة وزارة مع بالتعاون األولية الصحية الرعاية ومراكز التعليم،
 خالل من سنوات (6) إلى (3) عمر من لألطفال المبكر التدخل خدمات تقديم -

  التدخل مجال في الخاص القطاع استثمار إلى باإلضافة الحكومية األطفال رياض
 بحلول روضة 250 ونستهدف سنة خالل روضة 20 تهيئة على عملنا) .المبكر
2020). 
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 مراكز تطوير خالل من العالجية والبرامج والتأىيل التشخيص عمليات دعم-
  وتجهيز بتأىيل بدأت التي المملكة في الخاصة للتربية المساندة الخدمات

 34 لتطوير باإلضافة 2020 بحلول مركزاً  12 لـ الوصول ونستهدف مركزين
 .حالياً  القائمة مركزاً 

 ومراكز المستشفيات في الموجودين األطفال الى التعليمية بالخدمات الوصول-
 تجهيز عبر الدراسة عن االنقطاع مشكلة على للتغلب حكمهم في ومن األورام
 .حكومية مستشفيات في تعليمية فصول

 التربية في المقدمة الخدمات تجويد إلى ويهدف اإلعاقة ذوي وتأىيل تعليم مركز-
  ودعم البراىين على المبنية والممارسات العالمية الممارسات أحدت وفق الخاصة

  المعلومات بتكنولوجيا اإلعاقة لذوي والتعلم التعليم عمليات وربط مهنياً، المعلمين
  مع التكيف من تمكنهم التي المساعدة بالتقنيات تعلمهم لدعم واالتصاالت،

 من الخاصة التربية طلبة اجمالي من %85 نسبتو ما الستفادة ونسعى إعاقاتهم،
 .المركز خدمات

 مكان في اإلعاقة لذوي المقدمة الخدمات تكامل بهدف الخاصة التربية مدن فكرة-
 نوعها من مدينة أكبر وتعد المكرمة مكة في «الخاصة للتربية بكة مدينة»ب بدءاً  واحد

 لجميع والتأىيل والتعليم والضيافة اإليواء خدمات تشمل حيث األوسط، الشرق في
 .اإلعاقة ذوي احتياجات
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 التوجو مواكبة إلى الشامل التعليم مشروع ويهدف :الشامل التعليم مفهوم تبني-
 خالل من تقييدا   البيئات أقل في بالتعلم حقهم في اإلعاقة ذوي لحقوق العالمي
 بعض في حدة على إعاقة لكل متخصصة برامج في الخدمات تقديم من التحول
 النظر بغض األطفال جميع تعليم إلى المتخصصة المعاىد في أو العام التعليم مدارس

 الدعم أشكال تقديم مع العام التعليم مدارس عبر طبيعية بيئة في إعاقاتهم عن
 والتي التقليدية الخاصة التربية أساليب تطبيق استبدال يتم بحيث لهم الضرورية

 التعليم عملية الى بعيدة لمسافات المتخصصة البرامج إلى الطالب نقل تتضمن
 واستراتيجيات طرائق واستخدام تكييفو خالل من العادي المنهج باستخدام والتعلم

 التربية ومعلم العادي الصف معلم بين بالتعاون اإلعاقة لذوي المناسبة التدريس
 .العام التعليم مدارس في الخاصة

 :والكبار الشباب
 فما الثانوية من) المتدنية التعليمية المؤىالت ذوي من الجنسين من الشباب تمكين-

 تساعدىم التي المتنوعة التدريب فرص وتوفير الالزمة الحياتية المهارات من ،(دون
 .العمل لسوق الدخول على

 المنخفض االقتصادي الدخل ذات األحياء في تنفذ التي المتعلم، الحي مراكز افتتاح-
 تكسب مهنية برامج توفير على تُركزو  (وتدريبية تعليمية) متعددة أنشطة وتقدم

 .العمل سوق دخول على المرأة وبخاصة العمل لسوق الدخول مهارات الدارسين
 التعلم قيم وتعزيز فأكثر، سنة (15) الكبار بين األمية محو برامج في التوسع لىإ باإلضافة

 استراتيجية خطة إعداد ثم والتصنيف الحصر عمليات بإجراء بدأ الذي لديهم، الحياة مدى
 الحياة مدى للتعلم وطنية
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 مركز انشاء عبر العمل سوق لدخول والشابات الشباب جاىزية تحسين-
 لمعلمي والمهنية اللغوية الكفاءة ورفع اإلنجليزية، اللغة تعليم لتطوير متخصص
 .وللطالب اإلنجليزية اللغة ومعلمات

 فنية ورش توفير عبر العمل سوق احتياجات لمواكبة المهني التدريب في التوسع-
 الوظائف وأساسيات بمبادئ والطالبات الطالب لتعريف الثانوية المدارس في

 اإليجابية االتجاىات وتعزيز المهن على الطالب وتدريب والصناعية، المهنية
 في أو النائية المناطق في المبادرة لتنفيذ متنقلة ورش توفير ونستهدف .نحوىا

 .الورش تلك إلنشاء كافية  مساحات بها ليس التي المدارس
 

 الشراكات معاىد دعم عبر الخاص القطاع مع االستراتيجية الشراكة تطوير-
 الثانوية خريجي تستهدف ربحية، غير متقدمة تقنية تدريبية معاىد وىي االستراتيجية

 مع بالشراكة وتشغيلها انشاءىا والمهني التقني للتدريب العامة المؤسسة وتتبنى العامة،
 ويوقع بالتوظيف، المبتدئ التدريب برنامج ضمن تعمل وىي الخاص، القطاع

 .المعاىد بتلك التحاقهم بدء منذ الشركات مع توظيفهم عقود فيها المتدربون
 

 :التوجهات
 المحافظة وكذلك لهم المتخصصة الخدمات وتقديم الطالب لكافة الوصول ىميةأل

 العام التعليم في الدراسية رحلتهم خالل عليها حصلوا التي المكتسبات على
 العمل مواقع في أو العالي التعليم مؤسسات في سواء تعلمهم استدامة ولضمان
  :ىو الحالي توجهنا

 يقدمو ما خالل من بعد عن التعليم من باالستفادة الفئات لهذه الفرصة إتاحة-
 .بُعد عن والتعليم االلكتروني للتعلم الوطني المركز

 من يتم التي الرقمي، التعلم نحو للتحول المستقبل بوابة من لالستفادة توجيههم-
 الطالب مع التواصل للمعلم ويمكن للطالب تفاعلي إثرائي محتوى تقديم خاللها
 .طريقها عن األمور وأولياء
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 والطالبات الطالب ُتمّكن التي الرقمي، المحتوى بوابة من االستفادة من تمكينهم-
 من واالستفادة أجهزتهم على وتحميلها الدراسية المقررات على االطالع من

 وغيرىا االلكترونية، واالختبارات التقويم وخدمات البوابة على التفاعلية الدروس
 .األخرى التعليمية الخدمات من

 بالبرامج االلتحاق يمكنهم ال الذين الفئات ىذه من الطالب استهداف-
 .مكان أي في إليهم تصل التي االفتراضية بالمدرسة لهم المخصصة

 لما التعليمية العملية في والمجتمع األسرة مع المدرسة إلشراك مبادرة تبني-
 .للتعليم المجتمع دعم وألىمية التعليم، مخرجات جودة في عال   تأثير من لألسرة

 .لهم والمساندة الدعم تقديم واستمرار تخرجهم بعد الطالب متابعة-

  خاتمة،
 أن عليو الذي التعليم، على مطالبها تفرض سوف القادمة أو الحالية التغييرات جميع

 التعليم عمليات في وتطويعها والحياة العمل في السريعة التغيرات ويواكب يستوعب
 ويستمر يبدأ بحيث الزاىر، المستقبل لذلك والناجح اآلمن االنتقال وُيحقق والتعلم،
 الفرص اغتنام على قادراً  جيالً  نُعد لكي والمستويات؛ المراحل جميع في التطوير
 ووضع التقدم لتحقيق المستقبل، متغيرات مع اإليجابي والتفاعل التحديات وقبول

 الشريفين الحرمين خادم لها أشار كما األفضل المكانة في السعودية العربية المملكة
 كافة  على العالم في ورائداً  ناجحاً  نموذجاً  بالدنا تكون أن األول ىدفي) :كلمتو  في

 (ذلك تحقيق على معكم وسأعمل األصعدة،
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الصحة في المستقبل

د. محمد الصغير
وكيل وزارة الصحة المساعد للتحول وقائد 

محور التحول المؤسسي

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. شارولت هاوزر
أستاذ العلوم البيولوجية - جامعة كاوست

أ. د. محمد القنيبط
عضو مجلس الشورى 

أستاذ االقتصاد الزراعي - جامعة الملك سعود
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دور األبحاث في تعزيز األمن الصحي

رئيس مركز الملك عبدالله العالمي لألبحاث 	 

الطبية 

المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي 	 

لألبحاث الطبية بجامعة الملك سعود بن عبد 

العزيز للعلوم الصحية.  تقلد عددا من المناصب  

منها رئيس قسم أمراض وسرطان الدم وزراعة 

الخاليا الجذعية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، 

ورئيس وعضو في جمعيات محلية ودولية عدة. 

استشاري أمراض وسرطان الدم وزراعة الخاليا ، 

البورد الكندي واألمريكي.

د. أحمد العسكر
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(هيِازن) اًطتيح ًألةحاث اًعاًِي عتدهللا اًٌِى ُسهص    
King Abdullah International Medical Research Center (KAIMRC)  

ــٕ اًصحـٍـ  األُــ
يلصدددد ةدددة صِايدددح  دددحح أًددداض كتدددٍ  ةعدددد اًوددد ازث •

 ًضِاْ عدَ دأثس اًِجذِع ُٕ هرٖ األخطاز
اًذط ز اًعٌِي  اًطتدي  اًظياطدي  اًدره ي ددى ئًد  •

 اً كايح أ  االطذجاةح ًخطس  ةائي
اًذ جددددة اًِظددددذلتٌي  االةذودددداز اددددي اًصددددحح اًعاُددددح •

 ًذحظيٕ االطذجاةح ًألخطاز اًصحيح
 ضددع االزدددالاخ ًٌذخطدديل اددي أًِحِدداخ اًصددحيح •

 ًٌذعاٍُ ُع اًو ازث اًصحيح
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 اًِخاطش اًصحٌت

اًذدٓي اًطازئ اي ُظذ ى اًسعايح اًصحيح  دح •
 األل يح

 اً ةائياخ اًجسث ُيح•
 األطٌحح اًتي ً جيح أ  أً  يح•
 اًو ازث اًطتيعيح•
 ...(اًظيازاخاًذدخيٕ ، ص الث )اًعالاخ  اًظٌ هياخ •
 اًِظائٍ األخالكيح  اًلآ ٓيح اًصحيح •

 

األثش االكحصادي اًعاَ ٓحٌجت ًِخاطش 
 األُٕ اًصحٍ

اًظٌتي ًيع الل عٌ  االكذصاله األثس •
 ٓفع اًتٌد ةٍ جِيع ةٌداْ اًعاًّ 

 آلطاع اًذتالي اًذجازه•
 الداْ اً ظائف اًِذعٌلح ةاًذتالي اًذجازه•
 ادخاذ اإلجساءاخ  اًذداةيس ضد د طع اًخطس•
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 عا100َاًِجحِع كبٍ 
 ةد ْ دطعيِاخ •
 ةد ْ ُضالاخ صي يح•
 ةد ْ ُضالاخ ًٌظسطاْ•
 ةد ْ دحاًيٍ ُختسيح•
 ةد ْ أج صج دشخيصيح•
 ُدزةحةد ْ ه الز •

معدل 
عمر 

اإلنسان 
٦٠-٥٠  

 اًىبائٌاث اًجشثىٌُت

   ةاء اًجدزه•
1880-1980 

 اإلٓفٌ ٓصا•
 اًطاع ْ•
 اًحصتح•
 دٌٍ األطفاي•

 ئٓفٌ ٓصا اًطي ز•
 ئيت الايس ض •
 ايس ض شيوا•
 ايس ض اًو ز ٓا•
اًتوذيسيا •

اًِلا ُح 
 )اًخازكح(
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 ًلاح أبحاث ُششع
  - اًوىسوٓا فٌشوط

 هٌِاسن

ـٍـ  األُـٕـ اًذوائ

 األل يح اًتي ً جيح•
 اًذطعيِاخ•
 اًِضالاخ اًحي يح•
 األل يح اًويِا يح•
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 ُٔحجاث اًذَ

 ٓلٍ اًدَ •
هسياخ اًدَ اًحِدساء،  دفائح )ُشذلاخ اًدَ •

 (اًدَ ، اًتالشُا
ع اٍُ اًذخثس ، ُضدالاخ ) ُشذلاخ اًتالشُا •

 (  ُشذلاخ ةس دئيح 

 (اًِشخَصٕ)اًطب رو اًذكت اًعاًٌت 

دشددددذسن اًِجذِعدددداخ اددددي ددددد ازث ةصددددِح جئيددددح •
ُذلازةددح  دذعددسى ئًدد  ع اُددٍ ةيةيددح ُحيطددح خا ددح 

 .  يإله ذًى ئً  دغيساخ جئيح خا ح
 .أل يح دظذ دى طفساخ جئيح ُحدلج •
يظذ جث ذًى اًذعسى عٌ  خازطح اًجئ َ اًتشدسه •

هٍ ُجذِع  هرًى اًذغيدساخ اًجئيدح اًخا دح ًدرًى 
 .اًِسى اي ذًى اًِجذِع 
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اًبٔىن اًحٌىًت بِشهض اًٌِى عبذهللا اًعاًٍِ 
 ًألبحاث اًطبٌت

 اًتٔى اًحي ه اًظع له•
أًدف طدع له ُدع  200يظذ دى دخصيٕ عئاخ صي يدح ُدٕ •

 (اًِسضيح)اًتيآاخ اإلهٌئيويح 
ي دددى ئًدد  دلددديّ هددرٖ اًتيآدداخ ًٌتدداصثيٕ ًٌذعددسى عٌدد  •

اًذسهيتددح اًجئيددح ًٌشددعث اًظددع له  ُحا ًددح ُعساددح أثددس 
 .اًع اٍُ اًجئيح  اًتيةيح عٌ  ٓش ء األُساى

 طالًح ةوذيسيا  1500دّ دخصيٕ ُا يلازب •
 

 ةٔى لَ اًحتٍ اًظسه•
  صدج  4000يحذ ه عٌ   •
اً صيددد اددي اًدد طٕ اًعسةددي اًحددائص عٌدد  ددد الج اًجدد لج ُددٕ •

 اإلدحال اًد ًي ًٌعالج اًخٌ ه 

 ُششوع اًبٔى اًحٌىي اًععىدي
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 جطابم فصائٍ األٓعجت 
يذطٌدددث طدددث شزاعدددح األعضددداء  اًخاليدددا اًجرعيدددح •

 دطاةلا اي اًتصِح اًجئيح ةيٕ اًِذتسع  اًِسيض
 دصيددد اس ددح اًذطدداةم ةدديٕ أاددسال اًِجذِددع هٌِددا •

 . دلازب األاسال اي االدذسان اي اًعسق 
هٔان اًظجٍ اًعاًِي ًٌِذتسعيٕ ةاًخاليا اًجرعيدح •

اس ددح اًعثدد ز . ُذطدد عٌُيدد ْ 30يضددّ اهثددس ُددٕ 
عٌ  ُطاةم ًِسيض ُدٕ أ دٍ بسةدي ُدثال دصدٍ 

اذا هدداْ اًِددسيض ٪ 10ةئِددا ال دذعدددى ٪ 70ئًدد  
 .ُٕ أ ٍ عسةي

 

 ٍ ٕ باًخالًا اًجزعٌت ًِٔح خالًا  اًععىدياًعج ًٌِحبشعٌ
 جزعٌت ًِشضى حىي اًعاًّ
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KAIMRC Strategic Positioning within the Academic Medical  Center 

ــاهٍ ُٕ ــ ــ ىي إًى اًِشـ ـٌـ ــ  اًحــ
ــت ــ ــ ــ ــواس ُٔظىُــ ــ ــ ــ  االبح

 مستشفٌات الحرس الوطنً 

 كٌمــــــارك

 جامعة العلوم الصحٌة

 الرعاٌة الصحٌة األبحاث السرٌرٌة األبحاث األساسٌة 

 اإلبتكار ذواألثر الصحً واإلقتصادي

 ـــــــاركـمــيـك
 

أصد اًسهائص اً طٔيح اًِشازهح اي دحليم األُٕ اًصحي 
   ُٕ خالي زؤيح اًٌِِوح اًعسةيح اًظع ليح
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اًٌِِوت فٍ أًطاق واظع جىاجذ  

   اًذاعِت واًحلٌٔاث اًبحثٌت اًحخصصاث

 اًجئاخُخذتساخ 
  اًحي يح اًتٔ ن

  اًحي يح اًِعٌ ُاديح
 اًحي ه اإلصصاء

 ُعاًجح اًتيآاخ اًضخِح
 اًحي آاخ ُخذتساخ

 أمراض الســــــــكري
 القلب

 الدم
 والسرطان

 األمراض
 المعدٌة

 أمراض
 األعصاب

  اًجرعيح اًخاليا
 اًجئي اًعالج

 اهذشاى األل يح
  حح اًظواْ

 األدعح
  أًآ طث دلٔيح 
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ــت األبحاث ظٌعٌت ٌـ  اًطب

 
 

 
 ابحاث
انتقالية أبحاث أساسية سريرية تجارب   

 أثر و اقتصاد  اختراع براءات
مجتمعً اعالمً  

 على وأثر اقتصاد
 المرٌض

علميــــــــــــة أوراق  

 الشركات من تجارب

 سنة 10-20

 عٌى األُٕ اًصحٍ أثش راث أبحاث وحذاث

 كٌمــارك

 صحة السكان
سجالت 
 كوالبن  األمراض

ةالحٌوٌ  

أبحاث 
ومختبرات 
األمراض 

 المعدٌة

سجل 
الخالٌا 
 الجذعٌة

أبحاث 
الضربة 
 الحرارٌة

أبحاث 
 اإلصابات

تصنٌع 
وانتاج المواد 
االستهالكٌة 

 المخبرٌة

 اكتشاف
 األدوٌة

 والعقاقٌر

 الحٌوي التكافؤ
 لألدوٌة
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 وحذة آحاج اًِحاًٌٍ اًِخبشًت وأطباق ِٓى اًبوحٌشًا

 ُخحبشاث اًحوافؤ اًحٌىي واًححٌٌٍ اًصٌذالٍٓ
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 وحذة اًذساظاث اًعشًشًت األوًٌت

 اًحعاوْ اًذوًٍ
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 اًذساظاث اًعشًشًت

ُفصٍ سهبت صٔاعٍ ال ًحطٌب جشهٌبه 
 كص عظِت اًفخز اًِالصم 
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 جهاص ًفى جذاخٍ األُعاء عٕ طشًم ٓفخ اًهىاء

ُلٌاط حشاسة ًٌلٌاط 
  اًٌحظٍ ًحٌِض بعشعحه
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جهاص كعطشة ًحٌِض بلذسجه 
عٌى إًصاي اًذواء ًِىكع 
 اًحٌف داخٍ األوعٌت اًذُىًت

 كبٍ اًخحاَ  
 اًظداصح عٌد  ًذح دس اًِل ُداخ جِيع اًظع ليح دِذٌى•

 شازن اعاي اي دحليم األُٕ اًصحي هِ اًد ًيح
لعددّ ُشددازيع األةحدداث اإلطددذساديجيح هدد  ةِثاةددح لعددّ  •

 أُٔي  حي
 األُٕ اًصحي ُظة ًيح ُشذسهح ةيٕ عدج كطاعاخ•
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Thank you 
www.kaimrc.med.sa  

@kaimrc_ksa KAIMRC 

https://www.linkedin.com/company/kaimrc 
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تأثير االبتكار على طريقة تقديم 

الرعاية الصحية

The Importnace of Health Innovations
From Ideas to Success and Initiatives

 	 Professor, Bioscience - KAUST

أستاذ العلوم البيولوجية - جامعة كاوست	 

قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية 	 

درجة الدكتوراه، جامعة كولونيا، ألمانيا، 1990	 

درجة الماجستير، الكيمياء، جامعة كولونيا،	 

أ.د. شارولت هاوزر
 Ms. Charlotte Hauser
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The Importance of Health 
Innovations  

- From Ideas to Success and 
Initiatives – 

 
Charlotte A. E. Hauser 

Asbar World Forum 2018 
Riyadh, 4-6 November 2018 

Health Innovation in Saudi Arabia Relies on a 
Functional Ecosystem 

 

KSA Hospitals - Academia - Service Providers – Pharma - Biotech 
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External 
Collaborators/ 

Industry 
Saudi Arabia Address needs of  

in-Kingdom healthcare 
 

Develop ecosystem  
 

Create high-tech jobs,  
internships, educational  

opportunities 

Bio-Innovation 
Cluster at KAUST 

Pharma / Biotech 
 
Contract Research 
Organizations 
 
Premier Academic 
Centers 
 
Tech Investors 

 

Hospital Systems 
 
Research Centers 

 
Government Agencies 
 
Local Industry 

 

The Kingdom needs an infrastructure for:  
 

• Biomedical & bioengineering training and knowledge transfer 
 
• Biomedical R&D 

 
• Improved diagnostic capabilities and affiliated platforms 

 
• Development of therapeutics (vaccines, antibodies, others)  
 
• Increased capacity for clinical trials 
 

References:  
Healthcare in Saudi Arabia – Increasing Capacity, Improving Quality? The Economist Intelligence Unit, 2014 
Tackling Cancer control in the GCC. Lancet Oncology, 2015 
Riyadh Document on Burden of Cancer in GCC (Adopted/signed by all GCC Health Ministers). 2014 
GCC Healthcare Industry – Outlook, Trends, and Challenges. Alpen Capital, 2014 

Health Innovation for the Kingdom 
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•Spin-off from Max-Planck 
Institute to the Innovation- 
and Start-up Center for 
Biotechnology IZB 
•Octagene (Theragene)  
•Gene therapy of 
hemophilia/production of 
recombinant therapeutics 

Spin-off 

•Up-scale production in 
bioreactor 
•Master Cell Bank (MCB) 
•Formulation 
•Preclinical studies 
•Clinical studies 

Manufacture 
•Nuwiq 
•B-domain deleted 
recombinant human 
clotting factor VIII 
•recombinant production in 
human cell line 
•free of material of animal 
or human origin 

 

Product 
 

From my Academic Lab to Industrial Products 

5 

PhD 

Founder/CEO  Visiting 
Professor  

Professor and 
Team Leader 

Professor of 
Bioscience 
Founder 
PepPrint 

My Background 

Principal 
Investigator 

Postdoc 

Work experiences in 6 countries  
on 3 continents 

Principal Investigator 
Assistant Professor 
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Recombinant Therapeutics- Nuwiq 
September 2015 
• US Food and Drug Administration (FDA) approved it  

November 2014 
• Health Canada approved it 
• Australia’s Therapeutic Goods Administration 

approved it 

August 2014 
• European Commission approved the 

commercial use  

         The world’s first ‘truly human’ recombinant clotting Factor VIII   

Medical Devices as Low Hanging 
Fruits for Commercialization 
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Laboratory for Nanomedicine 

Molecular  
Self-assembly 

Regenerative  
Medicine 

Flexible  
Skin like  
Sensors 

3D  
Bioprinting  

Translational research for urgent biomedical problems combining 
expertise in Nanotechnology, Chemistry, Biology, Computational 

Sciences and Medicine 
 
• Solutions for major health problems 
• Diabetes, cancer, wound care, Alzheimer’s/Parkinson’s 
• Personalized patient-specific therapies 
• State-of-the-art technologies, i.e. 3D bioprinting 
• Regenerative medicine and tissue/organ engineering 
• Platform of proprietary smart biomaterials 

 
 
 

Manufacturing Human Organs as Spare Parts 
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The Bionic Man/Woman 
• Advanced human prostheses 
• Beating heart 
• Robotic limbs 
• Artificial organs 

 

Populations are Living Longer 
especially in developed countries 

Life expectancy by 
country 

http://www.bestliferates.org/blog/life-expectancy 

Need for Smart and Advanced Therapies 
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Novel Bioinspired Biomaterials 

3D Printing with Unique Bioinks 

• Synthetic Peptide Bioinks 
• Instant Gelation 
• Physiological Cell Printing 
• Robotic 3D Bioprinting System 
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Peptide hydrogel 
for  

3D bioprinting 

Region for mixing  
of buffer and cell- 
containing peptide 

solution 

Physiological 
buffer 

Cells Peptide  
solution 

Computer and 
software 

3D scanner Object to print 

3D/4D 
bioprinted 
structure 

Microfluidic 
pumps 

Printi
ng 
nozzl
e 

Next Phase 

Personalized Medicine 
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Winner of the 1st 
Place in the 
Technology  
and Innovation Contest 
at IEEE GCC SYP 
2017 
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أ. ماسيمو باراديسو
Mr. Masssimo Paradiso

الصحة في المستقبل: 

الراحة في الوقت الحاضر

 	CEO Founder - NDB, Italy

الرئيس التنفيذي NBD - ايطاليا	 

 	Rouge Venture مدير أعمال في   

 الشريك اإلقليمي في FasterCapital - ايطاليا

Plug&Wear تطوير األعمال في

Health in the Future:
Well Being in the Present
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"Health in the future:  
well being in the present" 

 
 

Massimo Paradiso 
NBD Italy  

e-health  
Health in the future…. 
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e-health... 
before….future… 

before… 

…we have a… 
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…a brain 

…an heart 
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…a body 

…a life 



عصر المستقبل92
“السعودية غدًا”

human-being 

….first of all…we are 

well-being 
….first… 



93

السجل العلمي

عصر المستقبل
”السعودية غدًا“

well-being 

e-health 

e-health... 
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Artificial Intelligence 
Smart Data 

Robots 

Wearables 

Telemedicins 

e-Healthcare systems 

New drugs 

Precision Medicine 

Genetics (CRISPR) 

…. 

e-health… 
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"Health in the future:  
well being in the present" 
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E-health? Proactive Health, 
It will be digital 

Diagnosis … 
Monitoring 
Direct Treatment 

 

 Many type of devices 

 Continuous monitoring 

 APP data management 

  Direct treatment /Wearable system 

 

…passive way, nothing about prevention! 

It is a global epidemic with more than 425M people affected and 
$750Bn related healthcare costs.  

Diabetes 
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Governments 

Med Companies 

fit sick 

medcitynews.com 

Focus is the ill person… 
 
Focus should be the person before that…. 

Health care systems 
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Mr Lee, former President Google China 
AI expert 

‘’We will have a  
‘’GENERAL AI DIAGNOSTIC ENGINE’’ 
That diagnoses pretty much everything a doctor 
does 

AI? 
- Diagnosis 
- Prescription 
- Surgery (human assisted) 
- Less knowledge of data (diseases, treatments, 

new drungs, etc) ….’’ 

Health care system in future… 

Health care system in future… nothing about PREVENTION! 

medcitynews.com 

Focus is the fit person… 
…young generation 
 HealthCare Prevention system 

Health care system of future 
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e-health? 
…not only e-diagnosis…. 

MISSION 
We use technology to solve diseases… 
We must use technology to prevent/avoid diseases 

Med Innovation  AI Prevention (e-/AI) 

Future  
Health 

NOW FUTURE 

time 

well  
being 

e-health? Path… 
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e-health? 
…not only e-diagnosis…. 

MISSION 
We use technology to solve diseases… 
We must use technology to prevent/avoid diseases 
We should focus ALSO on 
 e-prevention (+AI) 
 prevention 

 

How? 

"Health in the future:  
well being in the present" 

Eat well 
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Eat well "Health in the future:  
well being in the present" 

"Health in the future:  
well being in the present" 
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Do Sport 
"Health in the future:  

well being in the present" 

"Health in the future:  
well being in the present" 
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"Health in the future:  
well being in the present" 

Sport?? 
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RUSSIA - Metro 30 push ups and get a ticket 

China  
Producing electricity while seating 
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APP: e-prevention walk and get bitcoin 

Brain TrainING 
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Brain TrainING 
Traditional way or APP/digital 

 well being... around us 
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1. Real Time – Air Quality Monitoring Network  (Italy) 

2. Urban Filter Trees System  (Italy) 
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Will Urbanization give us a better health? 
Think about how…. 

Smart city  e-health  Prevention 

UN Department of Economic and Social Affairs (United Nations DESA) 

estimates that: 

68 percent of the world’s population  

will live in urban areas by 2050 

Smart city  

Be Happy 
"Health in the future:  

well being in the present" 
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 smile 

 sport  

 smile 
 call  

 meeting 

Good Prevention…. 
have a meaningful life… 

Be Happy 
Do Sport 
Eat well 
Brain Training 
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e-health?  
yes… but first…. 
e-prevention (AI/digital) 
yes…but first…. 
…prevention 
yes…so…. 
 

Real-health 
I wish you all Saudi people  

an…’’e-healthy life’’….and, not only that,   

but  above all 

a  ‘’REAL- HEALTHY’’ life! 

THANKS 
 Massimo Paradiso 
 NBD Italy 

"Health in the future:  
well being in the present" 
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د. ماني ساراثي
أستاذ مشارك في الهندسة 

الكيميائية 
المدير المساعد - مركز االحتراق 

 KAUST - النظيف

جلسة نقاش حول كتاب: »تحويل المستقبل«
)إصدار اليونسكو ومنتدى أسبار الدولي(

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 

د. اريك اوفرالند
رئيس مجلس اإلدارة - االتحاد العالمي 

 WFSF للدراسات المستقبلية
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كتاب تحويل المستقبل
التوقع في القرن الحادي والعشرين

رئيس قراءة المستقبالت -اليونسكو	 

	 President of the Future of Literacy   - 

UNESCO  

	 Faculty Member, Masters of Public 

Affairs

	 Principal Adminstrator, International 

Futures Programme Consultant

Transforming the Future:
Anticipation in the 21st Century

د. ريل ميلير
Dr. Riel Miller 
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Transforming the Future:  
Anticipation in the 21st Century  

Riel Miller 
 
Riyadh, Saudi Arabia 
November 5, 2018 

What is Future Literacy? 
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Making the invisible visible: 
the challenge of revealing 
anticipatory assumptions. 

 
Why, what and how of the 

imaginary future. 
 

Like learning to read and 
write: capability for 21st 

Century 

 

The future does not exist in the present but 
anticipation does. The form the future takes in the 
present is anticipation. 
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 Paris: The Future of Cultural Heritage 
Research, November 19-20, 2012 

 Baku: Scoping Global Anticipatory 
Capacities, June 1, 2013 

 Paris: Knowlab Design Test Session 
“Scoping the Know-Lab: Tomorrow‟s 
Knowledge, Creation Microscope”, 
June 20-21, 2013 

 Brasilia: The Future of Science, 11-
12 July, 2013 

 Sao Paolo: Changing the Way 
Universities Use the Future?, July 15, 
2013 

 Chicago: The Future of Futurists, July 
19, 2013 

 Oslo: Innovation as Learning, 
Knowing as Learning, Knowing as 
Science: Imagining a Universal 
Innovation Society in 2040, October 
21-22, 2013 

 Bogota: Using the future to think 
about local labor markets, November 
25-26, 2013 

 Rio de Janeiro: Imagining the Future 
of Science in Society, November 28-
29, 2013 

 Paris: Imagining the Future of the 
Transition from “Youth” to “Adult”, 
January 13-14, 2014 

 
 Freetown: Youth & Rites of Passage 

in Sierra Leone, January 20-21, 2014 
 Munich: Imagining the Future of 

Sports in Society, February 5-6, 2014 
 Paris: Inhabiting Planet Earth 2100: 

Beyond Cities?, March 27-28, 2014 
 Calceta, Bahia de Caraquez, Monta: 

A Series of Future Literacy 
Knowledge Lab in Ecuador, April 26–
May 1, 2014 

 Yangon: Addressing the future of 
education in Myanmar?, May 2-3, 
2014 

 Laoag City: Resilient Cities, Brighter 
Futures -A Forum for Sustainable City 
Futures, May 21-24, 2014 

 Johannesburg: All Africa Future 
Forum, May 26-28, 2014 

 Ottawa: The Future of Innovation 
Ecosystems in the Public Sector, June 
4-5, 2014 

 Tanzania: Future-Proofing an Entire 
Nation, September 2013 

 Brasilia:  Joint International Foresight 
Academy, November 16-21, 2014 

 Paris: L‟Afrique de Demain ?, May 21, 
2015 

 Rabat: Imagining Africa‟s Future, 

June 25-26, 2015 
 Bangkok: Rethinking Education: the 

Future of Informal Learning, 
September 1-3, 2015 

 Ulaanbaatar: The Future of Mongolia, 
September 20-October 2, 2015 

 Paris, 9th UNESCO Youth Forum, 
October 26 – 28, 2015 

 Rabat: Futures Literacy: Advancing a 
Community of Practice in Africa – The 
Future of Urbanisation and Water in 
North Africa, December 4-5, 2015 

 Tunis: Social Transformations, 3 – 4 
March, 2016 

 Montevideo: What Development for 
What Uruguay? March 28 – 30, 2016  

 Paris, Reframing Mobility and 
Identity: The Future of Africa, July 4 – 
5, 2016 

 Havana: Using the Future to Embrace 
Complexity, July 13, 2016 

 Antipolo City: Developing the 
Capacity of Filipino Youth Leaders to 
Use the Future, November, 13-16, 
2016  

 Turku, Complex Futures of Human 
Settlement, June 14-15, 2017 

 Rabat, Bucharest… etc 

Why become futures literate? 
 Build „hope from within‟, perception and 

action for „development‟, by overcoming 
„poverty-of-the-imagination‟.  

 Turns uncertainty from a liability into an 
asset – change is no longer the enemy 
but a source of inspiration and 
imagination. 

 Reduces fear and defensiveness, 
contributes to linking past, present and 
aspirations. 
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Thank you 
Riel Miller 
 
email: r.miller@unesco.org 
Twitter: @rielm - #futuresliteracy 
Publications: researchgate 

Image: Sempe 

How we anticipate matters 
it changes the present. 

What difference 
does it make? 
Why bother? 
• It changes what we see. 
• It changes what we 

imagine. 
• It changes what we 

resist. 
• It changes what we 

preserve. 
• It changes how we 

preserve what we want 
to preserve. 

• It changes the 
conditions of change. 
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كلمة د. نسرين اللحام  
رئيس منتدى الدراسات المستقبلية إلفريقيا والشرق األوسط في ملتقى أسبار الدولي 2018  

جلسة نقاش كتاب: تحويل المستقبل:
التوقع في القرن الحادي والعشرين

بدايــة أوّد أن أشــكر مركــز أســبار علــى الدعــوة الكريمــة وأن أعــرب عــن ســعادتي لوجــودي وســط هــذا الجمــع المتميــز مــن الخبــراء 
والباحثيــن والمهتمين بشــؤون المســتقبل. 

حيــن أوكل لــي مركــز أســبار للدراســات والبحــوث واإلعــام مهّمــة ترجمــة كتــاب تحويــل المســتقبل: التوقــع فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين إلــى اللغــة العربيــة كانــت ســعادتي غامــرة لســببين. الســبب األول هــو أننــي وجــدت مركــز فكــر عربــي علــى قناعــة 
ــا العربــي لمثــل  ــا فــي وطنن بأهميــة االستشــراف وبضــرورة إتاحــة المرجعيــات المســتقبلية الحديثــة واالبتكاريــة. فمــا أحوجن
هــذه المرجعيــات التــي تهتــم بالمســتقبل ليــس كأفــق غامــض، إنمــا كعلــٍم يأخــذ بأيدينــا الرتيــاد هــذا األفــق المجهــول وغــزو 

فضاءاتــه الغامضــة، ليصبــح الوعــي بالمســتقبل مســألة ثقافيــة والعمــل علــى استشــرافه قضيــة علميــة. 
وقــد تعرفــت عــن كثــب خــال عملــي فــي مجــال المســتقبليات كمديــر تنفيــذي لمركــز الدراســات المســتقبلية فــي مركــز 
المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار علــى كيفيــة صياغــة الــدول المتقدمــة لرؤاهــا المســتقبلية ومتابعــة تحقيقهــا علــى أرض 
الواقــع، وعلــى كيفيــة اســتخدام منهجيــات الدراســات المســتقبلية فــي استشــراف المســتقبل، بمــا يعمــل علــى اتخــاذ قــرارات 
ــرات المتاحقــة  رشــيدة فــي الحاضــر. فمهمــة الدراســات المســتقبلية هــي دعــم اتخــاذ القــرار فــي التعامــل مــع قــوى التغي
والتصــرف بطريقــة أكثــر رشــدًا وابتــكارًا فــي التخطيــط للمســتقبل. ويتــم ذلــك مــن خــال تزويــد متخــذ القــرار بمرجعيــات 
التاريخيــة، واستكشــاف االحتمــاالت  المرجعيــات  التعويــل علــى  بــدال مــن  التحليــل والتقييــم  مســتقبلية تســاعده علــى 

ــق.  ــة للتحقي ــة صــور للمســتقبل قابل ــف، وصياغ ــع وتكالي ــا مــن مناف ــا ينطــوي عليه ــل م والمســارات المســتقبلية وتحلي
إال أن عالمنــا العربــي مــا زال فــي خطواتــه األولــى نحــو تعميــم الدراســات المســتقبلية واالعتمــاد عليهــا فــي اتخــاذ القــرارات 
وتشــكيل مســتقبلنا. وكمــا كان ينــادي األســتاذ الدكتــور محمــد إبراهيــم منصــور رحمــه اللــه، الــذي تتلمــذت علــى يديــه فــي 
الدراســات المســتقبلية: إصنــع مســتقبلك قبــل أن يصنعــه اآلخــرون. ألنــه لــو صنعــه اآلخــرون ســيكون ذلــك وفقــا ألجنداتهــم 

وأهدافهــم هــم، وليــس وفقــا ألهدافنــا ومصالحنــا نحــن. 
ويمثــل هــذا الكتــاب إضافــة علميــة فــي مجــال االستشــراف، خاصــة وأننــا نعيــش اليــوم فــي زمــن االبتــكار االســتثنائي، حيــث 
ــاب علــى نشــر الوعــي بنهــج  ــة باعتقــادي. ويعمــل هــذا الكت ــر أهمي ــة »اســتخدام المســتقبل« أكث ــررات وكيفي يغــدو فهــم مب
التوقــع المبنــي علــى اســتخدام منهجيــة تشــاركية فــي االستشــراف والعمــل بــروح الفريــق، وهــو مــا تفتقــده بحوثنــا العلميــة. 
ومــن خــال تعميــم نهــج التوقــع يمكــن توســيع المشــاركة الديمقراطيــة فــي صنــع القــرار وصياغــة الســناريوهات والتخطيــط 
لهــا، كمــا يمكــن إعــادة تشــكيل العقــل العربــي وخلــق تيــار وطنــي يمتلــك عقــًا منهجًيــا نقدًيــا، قــادًرا علــى الحلــم وعلــى تأصيــل 
فكــرة المســتقبل والخيــال العلمــي فــي اإلبــداع والفــن، لخلــق ثقافــة عربيــة تشــجع علــى التفكيــر المســتقبلي. فــكل التقديــر 

لمركــز أســبار علــى هــذه المبــادرة لتعريــب الكتــاب.
أمــا الســبب الثانــي لســعادتي بترجمــة هــذا الكتــاب فهــو إيمانــي بأهميــة إيجــاد لغــة مشــتركة للكتابــة والتحاور حول المســتقبل، 
وتعميــم المعرفــة بأصــول االستشــراف ونشــر ثقافــة المســتقبل للجمهــور العربــي. وقــد واجهــت أثنــاء الترجمــة تحدييــن 
ــث نشــأ  ــة، حي ــة اإلنجليزي ــات المســتقبلية باللغ ــة لبعــض المصطلح ــود ترجمــة عربي ــدم وج رئيســيين: التحــدي األول هــو ع
االستشــراف فــي العصــر الحديــث فــي الــدول الغربيــة. وهنــا كان لزامــا اســتباط بعــض المصطلحــات العربيــة االستشــرافية 
واســتعنت فــي ترجمــة بعــض هــذه المصطلحــات بخبيــر ومؤســس الدراســات المســتقبلية فــي الوطــن العربــي األســتاذ 
ــن المشــرق  ــه فهــو اختــاف بعــض المصطلحــات االستشــرافية بي ــذي واجهت ــي ال ــور أحمــد شــوقي. أمــا التحــدي الثان الدكت
والمغــرب العربــي. وقــد كان اقتــراح دكتــور أحمــد شــوقي أن تكــون القاعــدة هــي أن المطــروق أهــم مــن المتــروك. فالهــدف 

هــو أن يفهــم الغالبيــة العظمــى مــن جمهــور القــراء العــرب هــذه المصطلحــات. 
ــّل  ــادي والعشــرين. ولع ــرن الح ــي الق ــع ف ــل المســتقبل: التوق ــاب تحوي ــز أســبار لدعمــه ترجمــة ونشــر كت ــرر شــكري لمرك أك
النســخة المعّربــة مــن هــذا الكتــاب تكــون بدايــة إليجــاد مســاحة لغويــة مشــتركة للمفاهيــم المســتقبلية فــي ســائر أنحــاء الوطــن 
العربــي، وبدايــة إلنتــاج االستشــراف باللغــة العربيــة، وتعميــم نهــج التوقــع لشــريحة كبيــرة مــن القــراء العــرب، ودافعــا للقائميــن 
ــًة  ــا العربــي لاســتثمار فــي التفكيــر حــول المســتقبل، ولبن علــى المراكــز البحثيــة والجامعــات ومراكــز صنــع القــرار فــي وطنن

أولــى فــي كيــان عربــي للدراســات المســتقبلية أحلــم برؤيتــه قريًبــا..... 
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التقنية في المستقبل

معالي د. مشبب القحطاني
مدير عام معهد اإلدارة العامة

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

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

شقراء
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جيل التطبيقات 

ومستقبل تقنيات المجتتمع

مستشار وخبير تطوير أنظمة تقنية المعلومات 	 

والمحتوى اإللكتروني 

عمل أكثر من 18 سنة في مجال تقنية 	 

المعلومات 

مديرًا لمشاريع أنظمة والحاسب اآللي بوكالة 	 

وزارة التعليم العالي لكليات المعلمين مديرا 

تنفيذيا لمشروع نظام نور اإللكتروني والربط 

الرقمي بوزارة التعليم

م. علي بن حسن الغبيشي
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 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 :  أهٌِح اًِىضىع

 طىف دصٍ اًِعٌىُاخ اًجدًدج اًذٍ ًذّ دىًٌدها فٍ هٍ سآٌح ًوٍ  2020عاَ ةحٌىي  

 .ٌُغاةاًر 1.7إًى إٓظاْ  

  3.46، ُِا ًجعٍ (  Googleعٌى )طٌث ةحص فٍ اًشآٌح اًىاحدج  40000دٔفٌر ًذّ  

ا 1.2عٌٌِح ةحص فٍ اًٌىَ و ٌٌُىْ   ًً  .دسًٌٌىْ عٌٌِح ةحص طٔى

2 
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 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 :  أهٌِح اًِىضىع

 فٍ دكٌلح ٌٌُىْ زطاًح  31.25فٌظتىن حىاًٍ طٌسطٍ ُظذخدُى 

 .طاعح ُٕ اًفٌدًى هٍ دكٌلح 300دحٌٍِ وطٌذّ وحدٖ ،  YouTubeفٌدًى عٌى ٌٌُىْ ُلطع  2.77وًشاهدوْ 

ا 450اإلٓذسٓر إًى اًذجازًح عتس اًِعاُالخ طذصٍ  ًٌ  .ٌٌُاز ًىُ

 

3 

 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 :  أهٌِح اًِىضىع

وهرا طٌذجاوش عدد ) 2020ٌٌُاز ُظذخدَ ةحٌىي عاَ  6.1طىف ًسدفع عدد ُظذخدٍُ اًهىادف اًرهٌح إًى  

 (.االشذساهاخ األطاطٌح ًٌهادف اًشاةر 

وهٍ ذًى  -ٌٌُاز  50طٔىاخ فلط طٌوىْ عدد األجهصج اًرهٌح اًِذصٌح فٍ اًعاًّ أهشس ُٕ  5فٍ غضىْ  

 طٌخٌم ةٌآاخ ًِوٕ ُشازهذها وجِعها ودحٌٌٌها ةشوٍ ًفىق اًظٔىاخ اًظاةلح 

4 
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 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 عاُا 44ُٕ اًِىاطٌٕٔ دلٍ أعِازهّ عٕ % 81

 و  30أكٍ ُٕ طٕ اًـ % 58

 ُٕ اًظعىدًٌٕ أطفاي% 39

 ًِاذا ٓذحدز عٕ جٌٍ اًذطتٌلاخ ؟ 

 فٍ اًظعىدًح 

5 

 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 ًفوسوْ فٍ اًعاًّ هِجِىعح ُذواٌُح ُٕ اًذطتٌلاخ أو
  Super app. هأٓها دطتٌم واحد ُذىاصٍ

 

 ُٕ هّ جٌٍ اًذطتٌلاخ ؟

6 
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 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

اًهىًح ودحلٌم اًراخ. 
 ٍاًعالكاخ اإلطآٌح واًذىاص 
 اًخٌاي وإدازج اًىاكع 

 اًذطتٌلاخ ودأسٌسادها اًشالسح    :جٌٍ اًذطتٌلاخ 

7 

 اًِساهم اًري الًلسأ آخس حدز أو ًّ دصٌه زطاًح ٓصٌح طٌعذتس ٓفظه ُٔتىذا أو غٌس ُسغىب فٌه  

 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 اًِصداكٌح ُاشاًر اًذحدي األهتس 
 فلداْ اًخصىصٌح 
عهىز ُاًظِى ةِِؤاخ اإلعذداء اًسكٍِ واالطذغالي 

 ُاذا ًهدد جٌٍ اًذطتٌلاخ ؟

8 
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 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 : دلٌٔاخ اًِجذِع
 دؤسس دلٌٔاخ اًِجذِع عٌى: 

  اًٌغح واًهىًح اًشلافٌح 
اًذعٌٌّ واًصحح 
 اًذسفٌه وأطٌىب اًحٌاج 
  ٍِطىق اًع 

 
9 

شتوح اجذِاعٌح فٍ اًعاًّ   103ًىٌُا ًذّ إٓشاء   

 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 :اًذلٌٔاخ اًذٍ دشذسن فٌها اًِجذِعاخ ودؤسس عٌى ُظذلتٌها 
 

 ٍٓدلٌٔاخ صٔاعح اًِحذىي اإلًوذسو 

ٍواًسًتىخ    آذسٓر األشٌاء واًرهاء اًصٔاع 

 ، اًذجازج اإلًوذسوٌٓح ، اًعِالخ اإلًوذسوٌٓحBlock chain  

 دلٌٔاخ اًٌِدًا واألًعاب االفذسادضٌح 

10 

 ٍٓدلٌٔاخ اًتٌآاخ اًوتٌسج وصٔاعح اًِحذىي اإلًوذسو 

 2020دلٌٔاخ اًجٌٍ اًخِاض ُٕ االدصاالخ اًجدًد 
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 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 اًذجازب اًعاًٌِح ًِىاهتح جٌٍ اًذطتٌلاخ ودلٌٔاخ اًِجذِع 
ُتادزج جاُعح ٌٌٓظىْ ُآدًال فٍ ةٔاء ُساهص اًذؤىًىجٌا اًِجذِعٌحCTC  : 

اًحفاظ عٍ اًهىًح 
 حٌىي فٍ اًصحح 
ْختساخ اإلطوا 
 ٌٌّاًذع 

11 

" اًحىطتح اًِجذِعٌح" ُفهىَ جدًد ًٌذفاعٍ ُع اًِظذلتٍ اًسكٍِ   

 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 :  اًذجازب اًعاًٌِح ًِىاهتح جٌٍ اًذطتٌلاخ ودلٌٔاخ اًِجذِع
 دجسةحOur Community االطذساًٌح واًذٍ دهدف إًى : 

دُج اًِجذِع فٍ اًذلٌٔح 
 دعّ ُتادزاخ دؤىًىجٌا اًِجذِع 
ٍِزفع ُظذىي اًىعٍ ًٌجٌٍ اًسك 
ىي إًى اًحىطتح اًِجذِعٌح حاًذ 

12 
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 جٌٍ اًذطتٌلاخ وُظذلتٍ دلٌٔاخ اًِجذِع

 :خذاُا ُٕ اًِهّ ًِىاهتح اًِظذلتٍ اًسكٍِ

 
 االطذفادج ُٕ اًذجازب اًعاًٌِح واًدوًٌح وُحاوًح إعادج إٓذاجها ةِا ًذٔاطث

 :ُع اًتٌئح واًِجذِع فٍ اًٌِِوح اًعسةٌح اًظعىدًح ُٕ خالي
إٓشاء ُساهص دلٌٔاخ اًِجذِع اًداعِح ًٌحىطتح اًِجذِعٌح وطد 1.

 .اًفجىج ةٌٕ أجٌاي اًذطتٌلاخ
 . اًِشازهح فٍ اًِؤدِساخ اًِذخصصح فٍ ُجذِعاخ اًذؤىًىجٌا2.

13 

 ُؤدِس اًِجذِعاخ واًذؤىًىجٌا اًري ًعلد ُسج هٍ طٔذٌٕ أًِذدي 
 اًدوًٍ األوي ًذحفٌص أًلاش اًعٌٍِ وٓشس األةحاز حىي اًسواةط اًِعلدج ةٌٕ اًِجذِعاخ 

.ودؤىًىجٌا اًِعٌىُاخ واالدصاالخ -فٍ أشواًها اًِذعددج  -  

C & T 2019 
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مراكز أبحاث الشراكات:

الطريق إلى المستقبل

نائب الرئيس لألبحاث واالبتكار - شركة علم 	 

يقود أعمال االبتكار واألبحاث واالستثمار 	 

الجريء في الشركة.

قبل انضمامه إلى شركة علم، أسس وشارك 	 

عامر في العديد من المشاريع الريادية ومنها 

آرا سوفت، مزود اإلنترنت العائلي الشبكة 

الخضراء، قناة المجد للكرتون، قناة المجد 

للقران الكريم.

أ. عامر القحطاني
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 األجندة

 مركز علم 

 لألبحاث واالبتكار
 أمثلة عالمٌة

 االبتكار فً 
 الشركات الكبرى

 02 مقدمة 03 01
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 االبتكار فً الشركات الكبرى
01 

2006 2016 

 أكبر الشركات فً العالم 
(من حٌث القٌمة السوقٌة)  



133

السجل العلمي

عصر المستقبل
”السعودية غدًا“

 لدٌها مراكز أبحاث وابتكار جمٌع شركات التقنٌة الكبٌرة

 PwC innovation index, Market: المصدر
Analysis 

%22 

%21 

%1 

%98 

%26 

%4 

%55 

%5 

%-3 

%-5 

 نمو اإلٌرادات
 [%]2 

8.1 

12.3 

1.8 

0.7 

12.5 

12.7 

4.8 

12.0 

4.2 

5.2 

ملٌار ) نفقة األبحاث
 (دوالر

3.8 

13.7 

5.9 

10 

9.2 

4.2 

17.4 

14.1 

3.4 

6.5 

 نسبة اإلٌرادات 
 (%)من األبحاث 

 2016فً عام  واالبتكار إنفاق شركات التقنٌة على األبحاث
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 القٌمة السوقٌة

 ملٌار دوالر 740 

 القٌمة السوقٌة

 ملٌار دوالر 119 

 القٌمة السوقٌة
 غٌر معروفة

 شركات ضخمة جاءت نتٌجة أبحاث

 مناألبحاث وراء الكثٌر 
Disruptive 

Innovations 

8 

 أحد مراكز األبحاث لشركة سامسونج   مركز االبتكار لشركة تاتا

 تفتتح مركز لالبتكار فً وادي السٌلٌكون" وٌبرو" SAPمركز االبتكار لشركة 
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 عالمٌة أمثلة
02 

 األبحاثالتواصل مع الجامعات ومراكز 
 الشركات الناشئةومنهم اآلخرٌن فً شركة سٌمنز مفتوح مع اإلبداع 
 وتقلٌدي األفكار؛ نظام لفلترةDisruptive 
 شركة سٌمنز لدٌها منصة إلنترنت األشٌاء اسمهاMindsphere 

 ملٌار   4.7
 

تنفق على مشارٌع البحث 
 والتطوٌر سنوٌا  

7,500 
 ابتكار

 ألف 33
 موظف

59,800 
 براءة اختراع للشركة

3,500 
 براءات االختراع المقدمة

 سٌمنز : عالمٌةتجارب 
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 سٌسكو: عالمٌةتجارب 

 ...تتوقع أن

من والبطارٌة اإلنسان لتصبح اإلنترنت الوقت ستتغٌر حاجات مع 
 الضرورٌات

2022  
أول سٌارة ذاتٌة القٌادة من إطالق 

 دبً

2025  
 أجهزة الهاتف الذكٌة

ستنقرض   

2027 
النصً سٌكون من اإلرسال 

 خالل التفكٌر فقط

2028 
 إمكانٌة محاكاة الدماغ

2030 
 LinkedInعلى وظائف جدٌدة 

Avatar manager – Body part 
maker – Nano medic 

2034 
تٌراباٌت سٌصبح حجما  ال ٌعنً 

 شٌئا  

2048 
التخاطر االفتراضً سٌسٌطر على 

 عالم التواصل بٌن البشر

 سٌسكو: عالمٌةتجارب 

إلاى إضاافة  حتاى تصابح منتجاا  الفكارة جمٌاع مراحال عبار إشاراكف فاً سٌسكو تهتم بالموظف صااحب الفكارة 
 المكافأة أثناء انتقال فكرتف

 

 ملٌار$ 6
 

تنفق على مشارٌع 
 البحث والتطوٌر سنوٌا  

 ألف  26
 
فً ٌعمل مهندس 

 البحث والتطوٌر

 ألف  19
 

شراكة لمركز بحثً 
وشركات لبناء األنظمة 

 والتطبٌقات 

 شركة 203
 

 استحواذهاتم 

 مراكز  9
 

 ابتكار حول العالم
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 بعددائما هناك فكرة إبداعٌة أفضل لم تكتشف 

  منهماألفكار واالستفادة لتبادل لٌس فقط للتعلم ولكن اآلخرٌن دعوة 

 رائعةبٌئة 

المحاكاة :“Lego”  مبسطلعبة جمٌلة لمحاكاة األفكار واختبارها بشكل 

 بورش : عالمٌةتجارب 

 مركز علم 

 لألبحاث واالبتكار

03 
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المملكاااة تتراجاااع للسااانة 
 :الثالثة على التوالً

 مؤشر المملكة فً االبتكار

 رفع تصنٌف المملكة فً مؤشر االبتكار العالمًفً مركز علم لألبحاث واالبتكار سٌساهم 

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017 2018

43 49 55 
61 

 التصنٌف
 العالمً

األبحاث واالبتكاار مان أهام وساائل تحقٌاق رؤٌاة المملكاة 

 :حٌث 2030

 المعرفةمجتمعا  قائما  على نبنً 

 النفطٌةمن اإلٌرادات غٌر نزٌد 

 العامةمن قٌمة أصول صندوق االستثمارات نزٌد 

 نحو تحقٌق رؤٌة المملكة



139

السجل العلمي

عصر المستقبل
”السعودية غدًا“

 تؤسس لرؤٌة وقٌم واعدة وركائز استراتٌجٌة واضحة لدفع الشركة نحو تحقٌق طموحها 3.0 ِعلمـاستراتٌجٌة 

 المنصة الرقمٌة المفضلة التً توفر تجربة متكاملة إلسعاد العمٌل

1 2 3 4 5 

 بناء الحلول
متعددة القنوات توفر 

تجربة كاملة 
 للمستخدم

 تطوٌر 
 منصات رقمٌة

  النمو من خالل
الشراكات 
 االستراتٌجٌة

 دولٌا  التوسع  االبتكار تشجٌع

 القٌم االعتمادٌة المرونة اإلبداع إسعاد العمٌل الثقة

 الركائز

 الرؤٌة

 لألبحاث واالبتكار فً الرٌاضِعلم مركز 

منطقة معامل األبحاث واالبتكار 

 الجامعاتبرامج التعاون المشترك مع 

مساحة عمل مشتركة لرواد األعمال 

ًالشركات الناشئة منطقة مستثمرٌن رأس المال الجريء ف 

 العالمٌةمعامل الشركات 

 داخل جامعة سعود موقع استراتٌجً

 2م22,232: المساحة
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 لتقنٌات الحج مع وادي مكة للتقنٌةِعلم مركز 

 تقنٌات المحاكاة

 تقنٌات  تقنٌات الحشود 
 الرؤٌة الحاسوبٌة 

 تقنٌة تحلٌل
 البٌانات الكبٌرة

 تقنٌات 
 الذكاء الصناعً

 تقنٌة 
 النقل الذكً

 تقنٌات إنترنت األشٌاء
الذكٌةواألسورة   

 تقنٌات 
 الواقع االفتراضً

 مختبر حً لبٌئة 
 مخٌم الحج الذكً
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 المعامل

 تحلٌل البٌانات البٌانات الضخمة

السٌبرانًاألمن  روبوتات  

 درونز االشٌاءنترنت إ

 بلوكتشٌن الذكاء االصطناعً

 5تحلٌل آخر االبتكارات والتقنٌات الحدٌثة، وتركز الدراسة على 
 مجاالت محورٌة فً النطاق التقنً 

 الذكاء االصطناعي مع التحليالت

 األشياءنترنت إ

   Blockchainتقنية الـ 

 المختلط/الواقع االفتراضي

 والدرونزالروبوتات 

 المجاالت التقنٌة ذات األولوٌة
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 :أربع تقنٌات تنمو سرٌعا  هناك 

80 % 

 لماذا هذه المعامل بالتحدٌد؟

 الواقع االفتراضً روبوتات انترنت االشٌاء الذكاء االصطناعً
 والواقع المعزز

 2030على اقتصاد المملكة بحلول  ٌتوقع أن تؤثر بمقدار

 بناء بٌئة إبداعٌة تساهم فً إٌجاد منتجات وخدمات مبتكرة وحلول إبداعٌة للتحدٌات: مهمتنا

 قسم االبتكار

 إدارة االبتكار

 بنك  ُحلم
 األفكار

 معامل 
 األبحاث 
 والتطوٌر

 الحلول
 اإلبداعٌة

 

برنامج لتحفٌز وتطوٌر الروح 
اإلبداعٌة فً الجامعات وزٌادة 

«  ِعلم»التعاون البحثً بٌن 
 والجامعات

 

برنامج ٌساهم لمشاركة األفكار 
اإلبداعٌة للموظفٌن والموظفات 

بفرص استثمارٌة والخروج 
 للشركة

تركز على بناء نماذج أولٌة 
 سرٌعة باستخدام آخر التقنٌات

برنامج لمساعدة األقسام فً 
الشركة للوصول إلى حلول 

إبداعٌة للتحدٌات التً تواجههم 
 وتواجف عمالئهم

 البٌئة 
 اإلبداعٌة

تطوٌر البٌئة اإلبداعٌة لتحفٌز 
الموظفٌن الثقة اإلبداعٌة لدى 

 والموظفات

8848 

برنامج لتحفٌز الموظفٌن 
للمشاركة فً والموظفات 

 االبتكار وفعالٌاتف
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فرٌق 
 ترٌز

برنامج 
األبحاث مع 
 الجامعات 

 ِعلممختبرات 

 حل المشكالت            
                    

 الحلول اإلبداعٌة للمشكالت

2
6 
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برنامج اتفاقٌة البحوث 
 JRPAالمشتركة 

 البرنامج التعاونً حاضنة األفكار

 هاكثونِعلم 

 مركز االبتكار

 معسكرات التدرٌب  خدمات استشارٌة

 (ُحلم)برنامج الجامعات 

 األبحاث دارة إ االستثمار الجريء  دارة إ االبتكاردارة إ

ARTIFICIAL 
INTELLIGENC

E  
ANALYTICS 

2018 2019 2020 

Analytics Platform AI Market Place Healthcare Analytics Models 

HAJJ 

Crowd Tracking (IoT) 

Crowd Simulation 

Crowd Congestion Prediction 

HEALTHCARE 

Homecare (IoT) Homecare Analytics & Telehealth (IoT) 

Medical Image Analysis (AI) 

Telehealth (Virtual/Augmented Reality) 

Medical Records (Blockchain) 

TRANSPORT
ATION 

EDUCATION 
Vehicle Tracking (IoT) 

Education Credentials (Blockchain) 

REALESTAT
E 

Riyadh Municipality Blockchain Land Registry (Blockchain) 

Identify Management Platform (Blockchain) 

Violation Detection (AI) 

Vehicle Registration(Blockchain) 

Vehicle Recognition(Virtual/Augmented Reality) 

Facial Recognition(Virtual/Augmented Reality) 

Blockchain 

IoT 

AI 

 لألبحاثالخطة االستراتٌجٌة 
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DISRUPTIVE INNOVATION… 

can hurt, if you  
are not the one 

…DOING THE DISRUPTING 
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خبرة الشركة اليابانية لصناعة 

األغشية )AJMC( لتوطين صناعة 

عالية التقنية

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة 	 

العربية اليابانية لصناعة األغشية.

حصل على حاصل بكالوريوس علوم الكيمياء 	 

من جامعة الملك عبدالعزيز، كما حصل على 

دبلوم عالي في الهندسة الكيميائية من جامعة 

فلوريدا – الواليات المتحدة االمريكية.

م. سعيد الحارثي 
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Experience for Localization of High Tech 
Manufacturing.  

ASBAR World Forum-2018 

Eng. Saeed Al-Arabi Al-Harthi 
CEO &Board Member, AJMC  

2 

Background - Establishment 

August, 2010 

Rabigh 
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3 

Background - Production 

Manufactures and supplies Reverse Osmosis Membranes (RO 
membranes) in Saudi Arabia. 

Background – High Tech Product 

The Provision 
of Believers 

Cross section image of hollow-
fibers (fiber diameter:150μm)  

Millions of hollow fibers are 
wound into the module 
construction by a cross winding 
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CEO 

PM 

Production 

2 engineers 

17 technicians 
10 Saudi & 7 Filipino 

CTO 

Quality 
Assurance 

1 technician 

Technical  
Service 

2 engineers 

COO 

General Affairs 

12 persons 

Finance 

3 persons 

Background - Organization  

Independent Manufacturer 
 

AJMC is Fully Localized Manufacturer  

having complete production process. 
 

o Material Nationalization  60% in 2016→80% in 2020 

o Human Nationalization         60% in 2016→75% in 2020 

o Proper Treatment of Employee: Training/Education/Healthcare. 

o To act as technology solution provider 
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Technology Transfer 

7 

Phase 1 Phase 2 & 3 

Phase 4 Spinning process 

Phase I,II&III Manufacturing Process 

Completed [ March, 2012 ] Completed [ March, 2014 ] 

Technology Transfer 

8 

Translating the SOP 
into English 

Training in Japan, 
evaluation by 
Japanese staff 

Training in Saudi 
Arabia, evaluation by 
Japanese staff 

Periodic training in 
Japan for continuous 
improvement 

Technology was transferred 
through 4 different stages  
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9 

Technology transfer  High quality  

Completed 
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Unexpected problem  
with raw materials 

Since the completion of technology transfer, AJMC has been operating for 5 years  

and has maintained very stable production ( almost always 100% ) 

10 

Future Technologies in Desalination  

FO Desalination Process Flow 1 

FO uses osmotic pressure gradient to separate water from dissolved solutes efficiently with: 
 No or little pre-treatment  
 No high pressure pumps  
 No extensive piping 

Draw Solution Brine 

Feed 

Water 

Product 

Diluted draw solution  
regeneration 

FO 

(Seawater) 

Highly 
concentrated 
draw solution to 
induce a net flow 
of water through 
the membrane 
without applying 
pressure 

Water 
Recovery 

system 
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Future Technologies in Desalination  
2 PRO process flow 

• Osmotic power is generated using the movement of water molecules through a semi-permeable membrane 
into the concentrated brine solution, which generates pressurized brine allowing energy to be recovered 
using a turbine 

P 

Seawater 

Desalination  Plant 
Seawater 

P 

Brine 

PRO Module Turbine Diluted  
brine 

Wastewater 
Treatment Plant 

Wastewater 

Treated 
Wastewater 

Pressurized 
brine 

Fresh water bleed 
Osmotic pressure to push water to the 
brine 

Electricity 

12 

Future Technologies in Desalination  
3 Brine Concentration Flow 

The same concentrated solutions are applied to both shell side and bore side and a certain pressure is applied 
to one side, the same osmotic pressure difference as applied hydraulic pressure can be obtained 
 
Higher Concentration rate than RO membrane is available 

7% 

Pressure:7MPa 

7% 

0% 

4% 

Pressure:7MPa 

Toyobo’s BC 

Shell side 

Bore side 
Permeate 

(% in NaCl) 

7% 

RO 
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THANK YOU 
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أ. ديرك شماوتزر
Mckinsey & Company - شريك

مستقبل الوظائف

د. حامد الشراري
عضو مجلس الشورى سابقًا

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   
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Mr. Dirk Schmautzer

مستقبل الوظائف

 	Mckinsey & Company - شريك

	 Associate Partner - Mckinsey & Company

	 Shapes economic and human capital devel-

opment strategies to boost growth and create 

jobs. Leads McKinsey’s Education Practice in the 

Middle East and co-leads our Global Economic 

Development Practice

THE FUTURE OF JOBS
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The Future of Jobs 

Panel discussion | November 5th, 2018 

2 

To understand this in more detail, we have conducted a multi year research 
effort resulting in multiple reports 

▪ What is the impact on 
innovative 
technologies 
available today on 
different types of work 
activity?  

▪ What are the 
implications of this 
on jobs and on 
skills?  

▪ What can 
governments and the 
private sector do to 
capture resulting 
opportunities and 
challenges? 

Key research 
questions 
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Research methodology: We analysed ~ 800 occupations requiring 2,000 
activities and over 20 skills in 46 countries  

SOURCE: McKinsey Global Institute analysis 

Retail salespeople 

Food and beverage 
service 

Teachers 

Health practitioners 

Occupations 

. 

. 

. 
~800 occupations 

Greet customers  

Answer questions about 
products and services 

Clean and maintain  
work areas 

Demonstrate product  
features 

Process sales and 
transactions  

. 

. 

. 
~2000 activities assessed 
across all occupations  

▪ Sensory perception 

Cognitive capabilities  
▪ Retrieving information  
▪ Recognizing known patterns/ categories (supervised learning)  
▪ Generating novel patterns/categories  
▪ Logical reasoning/problem solving  
▪ Optimizing and planning  
▪ Creativity  
▪ Articulating/display output  
▪ Coordination with multiple agents 

Natural language processing  
▪ Natural language generation  
▪ Natural language understanding 

Social and emotional capabilities  
▪ Social and emotional sensing  
▪ Social and emotional reasoning  
▪ Emotional and social output 

Physical capabilities  
▪ Fine motor skills/dexterity  
▪ Gross motor skills  
▪ Navigation  
▪ Mobility 

4 

Selected key finding: While few occupations are fully automatable, 60 
percent of them have at least 30 percent automatable activities  
Automation potential based on demonstrated technology of occupation titles in 6 Middle East 
countries (cumulative)1  

1 We define automation potential according to the work activites that can be automated by adapting currently demonstrated technology 

SOURCE: US Bureau of Labor Statistics; McKinsey Global Institute analysis 

1 

9 

19 

27 

34 

41 

50 

60 

72 

91 

100 

>90 

>20 

100 

>0 

>30 

>50 

>60 

>80 

>70 

>40 

>10 

Share of roles (%) 
100% = 820 roles 

<5% of occupation consist of 
activities that are 100% automatable 

About 60% of 
occupations have at least 
30% of their activities that 
are automatable 

Te
ch

ni
ca

l a
ut

om
at

io
n 

po
te

nt
ia

l (
%

) 

Sewing machine operators,  
graders and sorters of  
agricultural products 

Stock clerks, travel agents, 
watch repairers 

Chemical technicians, 
nursing assistants,  
Web developers 

Fashion designers, chief  
executives, statisticians 

Psychiatrists, legislators 

Example occupations 
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On average, 50 percent of all global workforce activities could be automated 
with currently available technologies       
Potential impact due to automation based on adoption of currently demonstrated technology 

Technical Automation potential  
Percent  

Middle East countries Benchmark countries 

45 

48 

43 

41 

41 

43 

45 

Bahrain 

Egypt 

Kuwait 

Oman 

Saudi Arabia 

UAE 

Average1 
(6 countries)  

56 

52 

51 

47 

46 

50 

Japan 

United States 

India 

Europe Big 52  

China 

Global average1  
(46 countries) 

1 Weighted average based on FTE employment in 2016 
2 France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom 
NOTE: Numbers may not sum due to rounding 

SOURCE: Oxford Economic Forecasts; Emsi database; US Bureau of Labor Statistics; McKinsey Global Institute analysis 

6 

Agriculture 

Transportation and warehousing 

Retail trade 

Accommodation & food services 

Manufacturing 

Mining 

Construction 

Utilities 

Wholesale trade 

Administrative 

Health care & social assistances 

Information 

Professionals 

Management 

Arts, entertainment, & recreation 

Finance and insurance 

Other services 

Real estate 

Educational services 

Automation potential, % Manage 
Collect 

data 
Apply  

Expertise 

Unpredict- 
able 

physical 

Inter- 
Face with  

others 

Predict- 
able 

physical 
Process 

data 

60 

59 

57 

54 

52 

51 

49 

47 

44 

44 

43 

40 

39 

38 

36 

35 

35 

33 

26 

The impact of automation will vary by sector  
and type of work both globally… 

Size of bubble indicates 
% of time spent in US 
occupations 

Based on demonstrated technology  

0 50 100 

Ability to automate (%) 

Most  
auto-
matable 

In the  
middle 

Least 
auto-
matable 

Ability to automate by activity, sector 

SOURCE: McKinsey Global Institute 
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Selected key finding: Automation will also have significant impact on the 
types of required skills 
All sectors, US and Western Europe example  

SOURCE: McKinsey Global Institute workforce skills model, McKinsey Global Institute analysis  

NOTE: Western Europe: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, united Kingdom. Figures may not sum <__> 
to rounding.  

Hours worked in 2016  
Billion  

203 

115 

140 

119 

73 

650 

Higher cognitive Skills  

Physical and manual skills  

Basic cognitive skills  

Social and emotional skills  

Technological skills  

Total hours, billion  

Change in number of hours  
2016-30, %  

-14 

-15 

8 

24 

55 

8 

Our panellists today 

Mrs. Abeer Al Hashimi 
• Vice President for Upskilling 

Takamol 
• Deep personal and professional 

experience in lifelong learning 
and skill development 

Mr. Omar AlHarthy 
• Co-Founder of Al-Rudha.com, 

an innovative hub that provides 
support for entrepreneurs 

• Advisory Board Member of 
the National Youth Program 
for Skills Development for 
young Omanis to help them 
take advantage of the 
opportunities of the 4th industrial 
revolution 

Dr. Hamid Al-Sharari 
• Former Member of the Shura 

Council  
• Former Dean of Graduate 

Studies of the Saudi 
Electronic University and of 
the College of Engineering of 
Aljouf University 

Mr. Khalid Al-Bawardi 
• Founder and CEO of multinational 

companies TAD Environment and 
TAD Logistics Selected as “most 
creative leader in Saudi logistics” by 
Forbes Magazine Middle East 

• Authored over 40 articles in major 
Saudi newspapers on 
entrepreneurship and employmnet 
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وظائف المستقبل:

الحاجة المحلية ومتطلباتها

عضو مجلس الشورى سابقًا	 

عميد كلية الهندسة سابقًا – جامعة الجوف	 

حاصل على درجة الدكتوراه في االتصاالت 	 

وتقنية المعلومات – جامعة أوهايو.

د. حامد الشراري
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 .الهادج الخام هي األسض: عصش الضساعح-
 
 .الهادج الخام هي الحذيذ: عصش الصًاعح-
 
 

المسجقبللى إمن الماضي   

 (.Data)التياياخ الهادج الخام هي : عصش الهعلوناخ-
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 :الذوجهاخ العالهيح الهعذقتليح
 

اةذكاساخ دؽكل ثووسج دقًيوح  7حذد : الذوليدقشيش للتًك حعث 
في دقذيو الخوذناخ ةالهوذى علوس نعوذوع العوالو نعوذقت   

ؼوتكاخ الهوادا الهحهوون نوٌ الايول الخوانغ  دقًيوح : وهي
و اـلوي ووو التيايواخ  التلوك دؽويٌ  الوزءاا اطنوعًاعي ووو الوذعلل
الظخهح  العياساخ راديح القيادج  اظذكؽوا  الضظواا ةذكلضوح 

  القياظووواخ الحيويوووح (األقهووواس الصوووًاعيح الصووو يشج)نًخضظوووح 
شج  .والهويح الشقهيح والهذفوعاخ الشقهيح  والعائشاخ الهعيَّ

 الجوجهات المسجقبلية

4 

 الجوجهات المسجقبلية
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 الجوجهات المسجقبلية

 دكوى علس نعذوييٌ: الذوجهاخ الهحليح الهعذقتليح
 «ييوم»ءهؽشوع نذيًح : نواءتح الذوجهاخ العالهيح الهعذقتليح -
 :  الحاجح الهحليح لوظائا نعذقتليح -
وهي وظائا ونهٌ نوجودج في الذون الصًاعيح نشدتعح فوي دقًيواخ ريوش * 

نذاحح للذون الًانيح حاليا  اعذتشها وظائا نعذقتل ودذعلث اياواد ةوشانا او 
نعووواساخ دخصصووويح فوووي الهإظعووواخ اطءاديهيوووح للحصوووون علوووس نهووواساخ 

نوووٌ اجهوووالي اطيضوووا  % 50نووو    دوووو يٌ . نعيًوووح لذعوووهو فوووي الذوووو يٌ
هووزا الذوجووخ ظوويخلو فووش  وظيضيووح  2030الحكوووني الععووكشل ةحلووون عووام 

هزا يًعتو علس نؽاسيع اخوشع . جذيذج ريش نوجودج في الههلكح في العاةو
 .ءهؽاسيع القذيح  نؽشوع التحش اطحهش  والقعاساخ

 (.الخ...  الضيذوى(الًضط)الذوائيح  التذشوءيهاوياخ)ايظا  الصًاعاخ اطخشع * 
 

6 

:الكبيزالسؤال   

 
 :والزءاا اطنعًاعي  الشاةعحالصًاعيح ال وسج 

 2030نليوى الس نلياس وظيضح في  800خعاسج العالو 
 

 هل ظذخذضي عذد نٌ الوظائا والههٌ الحاليح؟

 

 !  دعويا يكوى اء ش دضاؤنلكٌ 

 !!طحاياها؟ أون هو نٌ
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نقزأ الماضي للمسجقبل                
 
 
 (ئلس القشى الحالي 18نٌ القشى )ال وسج الصًاعيح  
 

الًاط في رلك الوقر حهلوا يضغ الهواجغ : اخذشاع اطلح
 .التعع في وقذًا الحاطشيحهلخ والذوجغ الزل 

 
ءووو نووٌ الوظووائا والههووٌ والقووواييٌ الذووي احووذثذها حذووس 

 !!وقذًا الحاطش ونا صالر نعذهشج
 

 

8 

اداحذها نًاعح العياسج الضش  الوظيضيح الذي الضش  الوظيضيح الهذوقع اى دذيحها نًاعح الشوةوخ   
...( نيكاييكا ءهشةاا )وسػ نيايح العياساخ  نيايح الشوةوداخ  
 نذاسط لذعليو القيادج نشاقث الشوةوداخ

 الضحص الذوسل الشوةوخ  دقًيو دؽ يل   
والهتيعاخ الوء ا نوسدو الشوةوداخ   
والؽحٌ( ءشيو  اوةش ظياساخ اطجشج )الًقل  نتشناو الشوةوداخ  

( د ييش الضيوخ  والكضشاخ)نشاءض الخذناخ  نعوسو اطعهان الخانح ةالشوةوداخ  
 نح خ قعع ال ياس والضيًح  جشاح الذاهيل للشوةوداخ

في نشاعاج اخ قياخ ةًاا الشوةوداخ اظذؽاسيوى للًقل              وهيئاخ وصاساخ                
 حشاج للعياساخ نعوسو نهاساخ الذوانل للشةوداخ

 وظائا الذأنيٌ وء ا العضش للشوةوداخ
 ايؽاا العش  ونيايذها نًظهو عشوض وفعالياخ للشوةوداخ

نقزأ الماضي للمسجقبل               
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نقزأ الماضي للمسجقبل               

 
 !نارا قذنر لًا الذقًيح الحذي ح؟: أن لح نٌ واقعًا الحاطش

 
اوةووووش وءووووشيو                          خلقوووور فووووش  وظيضيووووح -

 ! للؽتاب
 !العوؼان نيذيا                       حققر دخل-
 نًاعح اطف م القصيشج            اةوعاشم-

        
 ....يعو  الذقًيح اوجذخ الضظاا الهًاظث ل ةذاع 

 
 !!!لكن

10 

!سجسمز هذه الثورة الجقنية بنفس الوهج؟هل ! لكن  
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الجامعات والمؤسسات االكاديمية العالمية: صناعة ثخصصات المسجقبل  

دعوووا ي الاانعووواخ ال شةيوووح نوووع الهذ يوووشاخ حذوووس ال ووووسج 
 :ن نحهاالصًاعيح الشاةعح الذي ةذأخ دذؽكل 

 
الذخصصاخ الهًذظيح والذقًيح علس نش العصوس! 

الهحشك األظاظي. 
 ا اصدادخ ت  نوووووشن العوووووًيٌ  وظهوووووشخ وفشوعوووووا علوووووس دؽوووووعل

اجذيذج دخصصاخ هًذظيح ودقًيح   .دهان 
 ع وا  والههًوذط الهذخصوص فوي ناوان الذضشل أنوت  داهع 

انعيٌ أنت    .نهًذظ 

12 

العالمية االكاديميةالجامعات والمؤسسات : صناعة ثخصصات المسجقبل  

2009 التلوووك ةعووع الاانعوواخ اطنشيكيووح دقووذيو نقووشساخ دساظوويح فووي  ةووذأخ
  وئم آل دوووووي  وييويووووووسك وءاليضوسييوووووا ةشيعوووووذوىجانعوووووح : دؽووووويٌ  نًهوووووا

 .الخ..وظذايضوسد
17  عووووووش  ةاظوووووووجانعووووووح ووووووا ي  اطظووووووذذانح  : أنشيكيووووووح اظووووووذحذثر دخصص 

(Sustainability) وهو دخصص ياهع ةيٌ القايوى واألخ   واطقذصاد وئداسج  
ا نوٌ الؽوشءاخ  األعهان وئداسج الهواسد  وطقس خشياو هزا الذخصص ئقتاط  ءتيوش 

 .التيئحالحشيصح علس دقليل الضاقذ والهذس ودذويش الهخلضاخ والهحافظح علس 
 وووا لذسجوووح الهاجعوووذيش والتكوووالوسيوط فوووي  166أنشيكوووا هًووواك يحوووو فوووي ةشيانا 

ووا يقووذم ؼووهادج فووي  75دخصووص الحوظووتح العووحاةيح  وقشاةووح  ووا دعليهي  ةشيانا 
 4.4  ودحذووواج أنشيكوووا ئلوووس (Homeland security)حهايوووح الوووو ٌ : دخصوووص

 (. Data Science)ن ييٌ نذخصص في علو التياياخ 
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!دور الجامعات الوطنية في الجعاطي مع المسجقبل  

قووذسج الاانعوواخ والهوظعوواخ اطءاديهيووح الو ًيووح علووس نووًاعح -
ال ووسج ةؽوشيح والذعوا ي نوع ءضاااخ دخصصاخ الهعذقتل واعذاد 

 . القادنح  والوظائا الاذيذج الًاداح نٌ ةشانا الذو يٌالصًاعيح 
قوووذسدها علوووس دتًوووس دخصصووواخ نههوووح دضوووذ  الهاوووان لوظوووائا -

 .نعذقتليح نحذهلح
نشويح وديًانيكيح وظشعح في الذأقلو والذاذيوذ فيهوا أء ش دكوى أى -

 .العهل الحاليح والهعذقتليحيخذم احذياجاخ ظو  
اطهذهام ةالذخصصاخ اطيعاييح ةقذس اطهذهام ةذخصصاخ ال وسج -

 ( اطنشاض  اطيضشاديح)الذقًيح 
                       

 
 

14 

 دور المؤسسات االخزى
 
   عّهس  : Job Indexingئيؽاا نا ي 

 
 الهعوووذقتل دعووواعذ فوووي دحذيوووذ واطوووحح لههوووٌ خشيعوووح

 .الهعذقتليحالههًيح الهعاساخ 
 دانوووح ةالوظوووائا الذوووي ظووويضيذ العلوووث عليهوووا أو نعشفوووح

 . الهعذحذثح
 
 الهعذقتلالايل الاذيذ في دحذيذ نهٌ ئؼشاك. 
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أ. خالد البواردي

تاريخ البطالة في المملكة، 

الحلول المستقبلية

الرئيس التنفيذي - تاد للخدمات اللوجستية   	 

نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض 	 

-  عضو هيئة تطوير مدينة الرياض 

حاصل على جائزة مجلة فوربس ألكثر رواد 	 

األعمال إبداعًا في المجال البيئي واللوجستي 

لعام 2013 - 2014
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 تاريخ البطالة في المملكة والحلول المستقبلية
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البيئة في المستقبل

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 

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
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مدن سعيدة في عالم ذكي

مستشار تجربة المدينة - مكتب دبي الذكي 	 

د. علي العزاوي 
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HAPPY CITIES
IN A SMART WORLD
Happy Cities - Global Happiness Policy Report 2018

Global Happiness Council – www.happinesscouncil.org - Organised by the UNSDSN

2

WHAT MAKES
HAPPY CITIES ?
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3

WHAT MAKES 
HAPPY CITIES 
IN A SMART WORLD ?

IN NUMBERS

4

35
Cites

23
Countries

HAPPY CITIES - COVERAGE

14
Case studies

32
Examples & 

references
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COVERAGE

5

14 Case studies
32 Examples
35 Cities
23 Countries
6 Continents Cases Examples References

6

INTRODUCTION
HAPPY CITIES
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7

PLATO

“a city is what it is 
because our citizens 
are what they are”

8
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9

10

FEEDBACK LOOP
HAPPY CITIES
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• Measure: Gathering behavioural data 
(e.g. telecommunications, retail data), 
and reported data (e.g. satisfaction 
scores).

• Process: Analysing data and input 
and converting them into insights and 
recommendations (e.g. modelling and 
evaluation tools).

• Respond: Acting in response to 
insights, automatically or manually, 
based on set criteria (e.g. activities, 
interventions, and policies).

11

FEEDBACK LOOP

DATA-DRIVEN APPROACH

Pulling data – top down.

The response time of Boston’s Emergency Medical 
Services (EMS) moved from 5:59 minutes to 6:11 
minutes. Since every second counts in terms of the 
recovery time of a patient, this was a worrying 
development. Upon further investigation, the 
cause was found to be a mismatch between the 
city population growth, due to increased number 
of visitors, and the available staff and ambulance
services for the 911 calls. The Mayor took action to 
increase the number of EMS teams and the
number of ambulances, returning the CityScore 
back to normal.

12

BOSTON CITYSCORE

Boston, USA

FEEDBACK LOOP: MEASURE
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Data insights leading to direct action.

The Smart City of Seoul analysed data from three 
billion night-time mobile phone calls to improve 
the scheduling and routing of night buses to better 
suit the patterns of late-night travellers. The 
response was to pilot new routes and schedules, 
which ultimately resulted in reduced unnecessary 
costs of taxi rides, and increased convenience and 
adoption of public transport. The city took action 
based on data, and succeeded in improving the 
quality of life for its residents.

13

BUS ROUTES

Seoul, South Korea

FEEDBACK LOOP: RESPOND

14

CITY DIMENSIONS
HAPPY CITIES
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CITY DIMENSIONS

ECONOMY
Efficiency, entrepreneurship, 
productivity, innovation, 
unemployment, & inclusive 
labour force

15

GOVERNANCE
Leadership, transparency, 
participation, public services, & 
public-sector efficiency

ENVIRONMENT
Air quality, waste, electricity & 
water consumption, & 
sustainability

LIVING ENABLERS
Green & blue spaces, housing, 
safety, infrastructure, urban 
planning, & connectivity

PEOPLE & SOCIETY
Health, education, continuous 
learning, culture, social 
services, human capital, & 
leisure, social cohesion, social 
inclusivity

MOBILITY
Autonomous vehicles, active 
travel/mobility, commute, public 
transport, & logistics

المدينةأبعاد 

االقتصاد
الكفاءة، وريادة األعمال، واإلنتاجية،  
واالبتكار، والبطالة، والقوى العاملة 

الشاملة

16

الحوكمة
القيادة والشفافية والمشاركة 

والخدمات العامة وكفاءة القطاع 
العام

البيئة
نوعية الهواء، والمخلفات،  

واستهالك الكهرباء والمياه، 
واالستدامة

ممكنات الحياة
المساحات الخضراء والزرقاء، 

والسكن، والسالمة، والبنية التحتية،  
والتخطيط الحضري، واالتصال

الناس والمجتمع
الصحة والتعليم والتعلم المستمر 

والثقافة والخدمات االجتماعية  
ورأس المال البشري والترفيه 
والتالحم االجتماعي واإلدماج 

االجتماعي

التنقل
المركبات ذاتية القيادة، التنقل النشط،، 

والرحالت اليومية إلى مكان العمل، 
والنقل العام، والخدمات اللوجستية
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ECONOMY
CITY DIMENSIONS

17

CASE STUDIES

1. Social Media Entrepreneur (Dubai, UAE)

2. LISC - Local Initiatives Support 
Corporation (USA)

18

ECONOMY

Efficiency, entrepreneurship, 
productivity, innovation, 
unemployment, & inclusive 
labour force

CITY DIMENSIONS
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Fast-track for social entrepreneurs. 

Research has shown that social entrepreneurs with 
‘born-global’ companies are driven by a motivation 
to give back, both to the host country that they 
are in and which is supporting their business. 
Therefore, to help with increasing social media 
based entrepreneurship, Dubai Economy created 
an online platform called e-Trader, to help fast 
track licensing for such Entrepreneurs (YouTubers 
etc.), allowing them to be able to easily get a trade 
license, in order to have the benefits of operating 
within a legal framework, benefiting themselves, 
their clients and their city. The e-Trader platform 
had 869 trade license applications since its launch.

19

ECONOMY

SOCIAL MEDIA ENTREPRENEUR

Dubai, UAE

PEOPLE & SOCIETY
CITY DIMENSIONS

20
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21

PEOPLE & SOCIETY

Health, education, continuous 
learning, culture, social 
services, human capital, & 
leisure, social cohesion, social 
inclusivity

CITY DIMENSIONS

CASE STUDIES

1. Healthy Weight Programme 
(Amsterdam, Netherlands)

2. Community Hub (Prince Albert, Canada)

Information sharing to increase the quality of life.

In many cities, human services systems such as police and 
social services are response-driven. As such, they often 
fail to intervene before harm occurs to people who live at 
risk of abuse, mental health crises or illegal activity. The 
Hub model uses information and communication 
technology to overcome barriers of communication, 
geography, information sharing and service access in 
such communities. This model, pioneered in Prince Albert, 
Saskatchewan, Canada, mobilises multiple human services 
in a highly-disciplined process of ongoing risk detection 
intervention. This Hub model, by providing upstream and 
earlier service access, has led to a reduction of risk before 
harm occurs to community members (e.g. violence, 
overdose). Multiple evaluations have shown that the hub 
model of information sharing improves service access, 
reduces barriers to service, and decreases aggregate risk.

22

COMMUNITY HUB

Prince Albert, Canada

PEOPLE & SOCIETY
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GOVERNANCE
CITY DIMENSIONS

23

24

GOVERNANCE

Leadership, transparency, 
participation, public services, & 
public-sector efficiency

CITY DIMENSIONS

CASE STUDIES

1. Smart Majlis (Smart Council) (Dubai, 
UAE)

2. Gobierno Abierto (Open Government) 
(Quito, Ecuador)
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Transparency and trust, better participation.

Smart Majlis online and mobile app platform allows 
participants to submit suggestions, and innovative 
ideas aimed towards improving the city of Dubai. The 
initiative’s stated objectives are to provide a direct 
channel to the senior leaders in the city. The system 
provides management of the ideation stream, while 
ensuring inclusivity, and rewarding innovation. A key 
part of the initiative is the transparency of the process. 
With over 41 government and semi-government 
entities registered in the system, participants are able 
to track their submissions as their ideas are; accepted, 
redirected or rejected. Receiving entities are 
accountable for the ideas they receive and must show 
clear reasons for rejections. Also, individuals 
submitting ideas remain the owners of the copyright of 
the ideas. An important part of the system is the trust
users have, especially that the city’s Ruler stated that 
he will personally follow progress of the ideas that 
make it through the process. 25

SMART MAJLIS

Dubai, UAE

GOVERNANCE

MOBILITY
CITY DIMENSIONS

26
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27

MOBILITY

Autonomous vehicles, active 
travel/mobility, commute, 
public transport, & logistics

CITY DIMENSIONS

CASE STUDIES

1. Demand Management (Arlington 
County, USA)

2. Autonomous Shuttle (Civaux, France)

Transportation choice and management.

Mobility Lab (VA) work in a living lab for transportation 
development to build transportation demand management
towards improving communities. They take advantage of the 
prevalence of smartphones penetration, along with increasing 
availability of open data within cities like Washington D.C., 
NYC, Chicago, and LA. They build tools that allow people to 
consider new transportation options to combine various 
modes of transport like walking, biking, driving, ride-sharing, 
and transit for getting to social activities and work. Their 
work has persuaded 40,000 people to switch from car to 
active travel. Also, their tools included real time transit 
information, crowd sourced bicycle station location
suggestions, and heat maps for bicycle accident hotspots, 
giving people more options for travel.

28

DEMAND MANAGEMENT

Arlington County, USA

MOBILITY
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ENVIRONMENT
CITY DIMENSIONS

29

30

ENVIRONMENT

Air quality, waste, electricity & 
water consumption, & 
sustainability

CITY DIMENSIONS

CASE STUDIES

1. Water Clearing Facility (Maribor, 
Slovenia)

2. Goodwill Waste (Seoul, South Korea)



191

السجل العلمي

عصر المستقبل
”السعودية غدًا“

Civic engagement through responsibility.

In Seoul, the city managers adopted the Volume-based 
Garbage Collection Fee (VGCF) method, which was 
different to the existing system which was a property-
based tax. The new system was based on the principle of 
co-production, being a cooperation between citizen and 
city and is akin to volunteering, giving residents a sense of 
civic engagement, and the fee was based on the amount of 
waste being collected. These two aspects, gave residents 
an indirect incentive to recycle. The scheme was indeed 
successful at shifting behaviour and resulted in a reduction 
of waste per capita of 30%, from the start of the scheme in 
1994 till 2000. The scheme also resulted in increased 
amount of recyclable material collected, and importantly 
increase the sense of civic engagement by the residents, 
which is a strong contributor to well-being. This is in 
addition to the fact that people knew they were helping 
the environment, and the actual physical benefit towards a 
more sustainable city.

http://www.korea4expats.com/article-waste-disposal-recycling-korea.html

31

GOODWILL WASTE 

Seoul, South Korea

ENVIRONMENT

LIVING ENABLERS
CITY DIMENSIONS

32
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33

LIVING ENABLERS

Green & blue spaces, housing, 
safety, infrastructure, urban 
planning, & connectivity

CITY DIMENSIONS

CASE STUDIES

1. Making places for people (Melbourne, 
Australia)

2. Bájale al Acoso (No to Harassment) 
(Quito, Ecuador)

Applying technology for direct benefits

Using technology to raise the sense of safety in the city, 
“Bájale al Acoso”, is a mobile platform used to report 
sexual harassment cases that occur  municipal public 
transportation. In 2012, 83% of the women who lived in 
Quito considered public transportation unsafe. Any girl 
or woman who has suffered from sexual harassment can 
send a SMS or text message denouncing the incident and 
the number of the transportation unit she is in. A control 
centre gets the message and responds to the case within 
the next 3 minutes, meanwhile an alarm is activated in 
the bus. Since the implementation of the program in 
March 2017, 768 reports have been received through the 
SMS platform, 28 cases have been judged, 14 cases have 
had a sentence. Five of these sentences included prison 
between 12 and 36 months. Nine cases ended in an 
acquittal sentence. 100% of reports were attended, either 
through a phone call or by Bájale al Acoso staff, as well 
as by the Municipal Police and the National Police.

34

BÁJALE AL ACOSO

(NO TO HARASSMENT)

Quito, Ecuador

LIVING ENABLERS
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Promoting for a healthier city

In the city of Pontevedra on the Spanish Atlantic 
coast, they reduced traffic in the historical city 
centre by 97% since 1999, and more than 50% in 
the city as a whole. The city then promoted 
walking by publishing “Metrominuto”, a walking 
map, which shows destinations and walking time 
between them. This has resulted in improved air 
quality, where people are more likely to be walking 
around, whilst still recording less traffic fatalities.

35

METROMINUTO

Pontevedra, Spain

LIVING ENABLERS

36

CONCLUSIONS
HAPPY CITIES
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CONCLUSION

37

TRUST

Social Trust & Transparency

CONCLUSION

38

INCLUSIVITY

Social & Economic
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CONCLUSION

39

PARTNERSHIP

Private, Public, People

40

DATA TRUST INCLUSIVITY PARTNERSHIP

HAPPY CITIES 

IN A SMART WORLD
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المدن اإلبداعية

دكتوراه في المدن االبداعية - جامعة سالفورد 	 

بريطانيا 

ماجستير إعالم إبداعي –بريطانيا	 

مهتم بالتدريب ونشر ثقافة اإلبداع.	 

د. سعيد العمودي 
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 التخطيط الهندسي والحضري 
بناء شبكات االتصال والطاقة 

 والموصالت  

 !  المدن اإلبداعية
Charles Landry 
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 ! للحاملين فقط“ نيوم”مشروع 
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دور النظم البيئية بين المد 

والجزر في حماية البيئة الحالية 

والمستقبلية للبحر األحمر

أستاذ العلوم البيولوحية - جامعة كاوست	 

عالم بعد الدكتوراة، مختبر علم البيئة 	 

الميكروبية والتقنية، جامعة جنت، جنت، 

بلجيكا، 1994

درجة الدكتوراه، جامعة ميالن، ميالن، ايطاليا، 	 

1993

درجة الماجستير، جامعة ميالن، ميالن، ايطاليا، 	 

1988

أ. دانيال دافونشي
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The role of intertidal ecosystems in the present 
and future environmental protection of the 

Red Sea
Daniele Daffonchio

KAUST, Extreme Systems Microbiology Lab
KAUST, Red Sea Research Center

Thuwal, Saudi Arabia

- daniele.daffonchio@kaust.edu.sa
- https://www.kaust.edu.sa/en/study/faculty/daniele-daffonchio

Intertidal ecosystems and the Red Sea

Images from: Australian Online Coastal Information  
http://www.ozcoasts.gov.au/

Ecological connectivity: the coastal ecosystem mosaic [Sheaves, 2009 Mar. Ecol. Progr. Series]
www.nature.com/scientificreports/

2SCIENTIFIC REPORTS | 7: 8144  | DOI:10.1038/s41598-017-08146-z

seawater temperatures are already extremely high. Yet, available analyses of thermal regimes in the Red Sea focus 
on annual mean values18, 19, 24, 25, rather than the dynamics of maximum temperature. Here we characterize the 
variability in temperature maxima across the Red Sea and over time (1982 to 2015), based on daily values, iden-
tifying rates of change in annual maximum sea surface temperature, hereafter Tmax, as well as the distribution of 
anomalies, relative to Tmax over time.

Results
Warming rates and timing. The Red Sea displays a latitudinal gradient of increasing Tmax from north to 
south with the southern Red Sea exhibiting the highest Tmax (33 °C) until the southernmost Bab-el-Mandeb Strait 
(Fig. 1). The Gulf of Suez and the Gulf of Aqaba both exhibit lower temperatures than the open Red Sea (Fig. 1).

The northern Red Sea experiences Tmax throughout July while Tmax is reached between late July and mid–
August in the southern Red Sea (Fig. 2). The area off of Al Lith, Saudi Arabia, prominently exhibits delayed Tmax 
from approximately mid August to early September (red area in Fig. 2).

We assessed the rate of change in the magnitude and timing of Tmax across the Red Sea. We observed a sig-
nificant trend toward increased Tmax across the Red Sea, at an average rate of 0.17 ± 0.07 °C decade−1 (p = 0.02, 

Figure 1. Distribution of mean (from 1982 to 2015) maximum annual temperature (Tmax) across the Red Sea. 
Insert shows the latitudinal changes in mean (from 1982 to 2015) Tmax. Values based on daily temperature data. 
Image created using R (v3.3.1, www.R-project.org)45 including packages: ggplot246 and rasterVis47, RStudio 
(v1.0.143, www.rstudio.com), and InkScape (v0.91, www.inkscape.org).

Mean maximum annual temperature across the 
Red Sea from 1982 to 2015 range from 27 to 33°C

Red Sea is warming at 0.17 ± 0.07°C decade−1, (up 
to 0.45°C decade−1)

Global ocean warming rate is 0.11°C decade−1

[Chaidez et al. 2017 Sci Rep 7:8144] 
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Coastal systems sustainability & protection

Different research groups at KAUST work on the Saudi Arabian intertidal 
ecosystems sustainability. Among others, research efforts include:

- Mapping the distribution of mangrove forests in the Red Sea

- Blue Carbon stocks and losses in intertidal ecosystems

- Sediment rise and role in protection from erosion

- The “Ibn Sina field research station and nature conservation area”

- Conclusions

Red Sea mangroves, seagrass & Blue Carbon

Mangroves 
surface area 
declines at a 
global scale, 
but increases 
in the Red Sea 
at 0.29% y-1

(12% from 
1972 to 2013)

[Almahasheer et al., 2016 Estuar. Coast. Shelf Sci. 169:164-172]a threat in the future unless mangrove conservation receives
prominent attention as a required milestone at the planning stage.
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small size of individual patches (median patch area of Red Sea
mangroves 0.00721, 0.00878 and 0.00948 Km2 for 1972, 2000 and
2013, respectively, Table S7). Our error estimates were relatively
high due to the small size of individual mangrove stands along the
Red Sea, which made them conducive to edge effects. In addition,
uncertainty derived from the interference of high tides in detecting
the mangroves increased the error estimates.

3.2. Estimating mangrove cover

The mapped Red Sea mangroves included stands located all

along the African and Arabian Peninsula coasts of the Red Sea,
extending all the way to the strait of Bab-el-Mandebwhere the Red
Sea opens to the Indian Ocean (Fig. 1a) (28.20893�N to 27.67161�N
in 1972, 28.207348�N to 27.671217�N in 2000 and 28.207302�N to
27.671293�N in 2013). The images showed that the abundance of
mangroves increase from north to south along the Red Sea (Fig. 1a,
b and Table S8).

The estimated total area of Red Sea mangroves increased
significantly (Tukey HSD posthoc test, P < 0.05) from
120 ± 0.54 Km2 in 1972 to 132 ± 0.94 Km2 in 2000, and no signif-
icant change, within the power of our analysis, was detected be-
tween 2000 and 2013 (Tukey HSD posthoc test, P > 0.05) when the
areawas estimated at 135± 0.86 Km2 (Fig. 2). The increase between
1972 and 2000 was mainly due to an increase in mangrove stands
along the African shore, where the area of mangroves increased
from 69 Km2 to 77 Km2, compared with a change from 51 Km2 to
55 Km2 along the Arabian Peninsula (Figs. 1b and 2).

We identified about 5000 mangrove patches along the Red Sea
(2234 in 1972, 5765 in 2000 and 5157 in 2013). These patches had
linear dimensions greater than 60 m in 1972 and greater than 30 m
in 2000 and 2013, the pixel size of the Landsat images used. The
much greater number of patches in 2000 and 2013 compared with
in 1972 indicates both the appearance of new patches and the
detection of smaller patches not identified in the 1972 images.
Indeed, the number of patches detectable with the Landsat 1 res-
olutionwould be 2233 in 1972, then 2381 and 2234, 2000 and 2013,
respectively. The increased resolution in 2000 and 2013 had,
however, only a small effect on the area estimates, as shown by the
mangrove areas that were estimated when patches too small to be

Fig. 2. Estimate of mangrove cover (Km2) along the Asian and African shores of the
Red Sea and the total cover assessed for the three different periods.
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N > x ¼ �3.95 e 0.68 log Size, R2 ¼ 0.96), the dotted lines indicate the 10% and 1% size percentiles and the insert shows the median, error bars are the (±C.L) patch size for each
period.
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Seagrasses

Mangroves

Carbon	sequestration
(Ton	CO2 ha-1 yr-1)

Sediment	accretion
(mm	yr-1)

0.21

2.4

0.5

2.2

Almahasheer et	al.	(2017),	Serrano	et	al.	(in	prep.)

Red	Sea	Blue	carbon	sequestration	and	stocks	

Carbon	stock
Top	1	m
(Ton	CO2 ha-1)

34 137

Red	Sea	CO2	sequestration
(Ton	CO2 yr-1)

15540 6750

Red	Sea	CO2	sequestration
(Ton	CO2 yr-1)

2,516.000 1,850.000

Seagrasses Mangroves

[Almahasheer et al., 2017; Serrano et al., 2018]

Seagrasses accumulate C-org at 6.8±1.7 g
m−2 yr−1 over the last 500 to 2,000 years.

Seagrasses sequester annually around
0.8% of Saudi Arabian fossil-fuels CO2
emissions.
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Role of seagrasses in coastal protection

An international study 
on sediment elevation 
in seagrasses:

Unvegetated sediments 
undergo elevation 
reduction due to wave 
erosion at rates of up 
to 50 mm y-1

Seagrass-inhabited 
sediments undergo 
elevation at rates of up 
to 20 mm y-1

[Potouroglou et al., 2017 Sci Rep 7:11917]

www.nature.com/scientificreports/

5SCIENTIFIC REPORTS | 7: 11917  | DOI:10.1038/s41598-017-12354-y

Tanzania. At plots where seagrass was absent, there was a statistically significant non-linear trend (L.R. = 22.0, 
df = 7, p = 0.0026) resulting in an average sediment elevation reduction of 44.7 (SE = 12.6) mm over the length 
of the study (Fig. 1E). There was no evidence of an annual cyclical pattern in this non-linear trend (L.R. = 3.67, 
df = 1, p = 0.055). Where seagrass was present (Fig. 1F), there was no significant trend in sediment elevation 
change across the study period (t = 0.821, df = 1, p = 0.41). Here, 25.2% of variance was explained by the fixed 
effects, with 0.01% of variance attributed to random differences between rods (L.R. = 31.3, df = 1, p < 0.001), 
24.6% as variance between plots (L.R. = 208, df = 1, p < 0.001), and 50.1% of variance unexplained.

Saudi Arabia. At plots where seagrass was absent, there was a statistically significant non-linear trend 
(L.R. = 518, df = 7, p < 0.001) resulting in an average sediment elevation reduction of 30.9 (SE = 4.52) mm over 
the length of the study (Fig. 1G). There was insufficient temporal resolution to test for seasonal trends at this 
site. At plots where seagrass was present (Fig. 1H), there was a statistically significant linear increase in sediment 
elevation (mean = 7.84 (SE = 1.48) mm per year, t = 5.31, df = 1, p < 0.001). Finally, at this site, 97.0% of variation 
was explained by the effects of time and treatment. Here, random variation between rods and plots was not statis-
tically significant (variance components <0.01%) and the remaining 3% of variance attributed to residual error.

Comparison with published surface elevation rates. The literature review found ten other studies that 
produced sediment elevation rates data; although only four of these produced directly comparable data allowing 
comparisons with unvegetated controls. Previous studies in seagrasses on sediment elevation, using multiple 
methods (SET, RSET, Altus altimeter, DGPS Trimble RTK and Stanley compulevel) and sampling a wide range of 
elevations (subtidal to high intertidal) have yielded variable results (Fig. 2; Supplementary Information) (for the 
whole dataset see Table 1). When pooling all available data from the literature and the present study, seagrasses 
are facilitating sediment surface elevation at a rate of 5.3 (SE = 2.69) mm per year, whereas in unvegetated plots 
(where available), sediment is eroding at a rate of 21.3 (SE = 7.33) mm per year. The overall effect of seagrasses by 
averaging the within-site mean differences, where both seagrass and unvegetated plots were reported, was 31.2 
(SE = 9.57) mm per year (Supplementary Information).

Water motion. The weight loss of the plaster blocks deployed in unvegetated plots was significantly higher 
than seagrass plots after 48 h (df = 1, t = −4.67, p < 0.01), indicating that hydrodynamic energy was lower at 
seagrass patches compared to unvegetated areas. This was not observed, however, 24 h after deployment; in that 
case the weight loss of the plaster blocks of control plots was not significantly different from seagrass plots (df = 1, 
t = −1.69, p = 0.152). More specifically, the weight of the plaster blocks in seagrass plots was reduced by 14% and 
32% after 24 h and 48 h respectively, whereas in unvegetated areas, that reduced by 17% and 42% (Fig. 3).

Discussion
The present study demonstrates that seagrass meadows can stabilise sediments and help to facilitate surface eleva-
tion. This occurs at sites in very different settings (both inter and subtidal, and tropical and temperate) and with 
a wide range of seagrass species. Importantly our results also allow comparisons with unvegetated control areas 
(chosen for their proximity and similarity to the seagrass plots) which reveal how seagrasses can drive surface 
elevation even in settings where erosion is occurring without them. The impact of seagrasses is remarkably strong, 
with an average difference of 31 mm per year in elevation rates between seagrass and unvegetated areas; in com-
parison, surface elevation change in natural mangroves ranges between −5.8 to 6.3 mm per year8,39. This much 

Figure 2. Sediment elevation rates (mm/y) in seagrass and unvegetated plots compiled from the literature 
(marked with the reference number) and this study (marked with an asterisk). The studies that reported 
sediment elevation rates for both seagrass and unvegetated plots are enclosed in the square. Note that the 
control plots in the Wadden Sea showed an erosion of <0.5 mm/y, whereas in Tanzania and Scotland, there was 
no net annual sediment elevation change for seagrass and control plots respectively.
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5SCIENTIFIC REPORTS | 7: 11917  | DOI:10.1038/s41598-017-12354-y

Tanzania. At plots where seagrass was absent, there was a statistically significant non-linear trend (L.R. = 22.0, 
df = 7, p = 0.0026) resulting in an average sediment elevation reduction of 44.7 (SE = 12.6) mm over the length 
of the study (Fig. 1E). There was no evidence of an annual cyclical pattern in this non-linear trend (L.R. = 3.67, 
df = 1, p = 0.055). Where seagrass was present (Fig. 1F), there was no significant trend in sediment elevation 
change across the study period (t = 0.821, df = 1, p = 0.41). Here, 25.2% of variance was explained by the fixed 
effects, with 0.01% of variance attributed to random differences between rods (L.R. = 31.3, df = 1, p < 0.001), 
24.6% as variance between plots (L.R. = 208, df = 1, p < 0.001), and 50.1% of variance unexplained.

Saudi Arabia. At plots where seagrass was absent, there was a statistically significant non-linear trend 
(L.R. = 518, df = 7, p < 0.001) resulting in an average sediment elevation reduction of 30.9 (SE = 4.52) mm over 
the length of the study (Fig. 1G). There was insufficient temporal resolution to test for seasonal trends at this 
site. At plots where seagrass was present (Fig. 1H), there was a statistically significant linear increase in sediment 
elevation (mean = 7.84 (SE = 1.48) mm per year, t = 5.31, df = 1, p < 0.001). Finally, at this site, 97.0% of variation 
was explained by the effects of time and treatment. Here, random variation between rods and plots was not statis-
tically significant (variance components <0.01%) and the remaining 3% of variance attributed to residual error.

Comparison with published surface elevation rates. The literature review found ten other studies that 
produced sediment elevation rates data; although only four of these produced directly comparable data allowing 
comparisons with unvegetated controls. Previous studies in seagrasses on sediment elevation, using multiple 
methods (SET, RSET, Altus altimeter, DGPS Trimble RTK and Stanley compulevel) and sampling a wide range of 
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(where available), sediment is eroding at a rate of 21.3 (SE = 7.33) mm per year. The overall effect of seagrasses by 
averaging the within-site mean differences, where both seagrass and unvegetated plots were reported, was 31.2 
(SE = 9.57) mm per year (Supplementary Information).

Water motion. The weight loss of the plaster blocks deployed in unvegetated plots was significantly higher 
than seagrass plots after 48 h (df = 1, t = −4.67, p < 0.01), indicating that hydrodynamic energy was lower at 
seagrass patches compared to unvegetated areas. This was not observed, however, 24 h after deployment; in that 
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370 km2 of seagrasses in Saudi Arabia. The whole Red Sea has no 
inventory. Possibly exceeds 600 Km2 (4-5 times the mangrove area)
[Green and Short, 2003; El Shaffai, 2011]

The ‘Ibn Sina’ Field Research Station
In June 2017 KAUST set aside 
152 hectares of protected land 
and water to form the “Ibn Sina
Field Research Station and 
Nature Conservation Area”

The area is named after Ibn Sina
(Avicenna), the Arabian 
philosopher, who first classified 
the Red Sea mangrove gives the 
actual scientific name to the 
mangrove genus Avicennia

The Area is managed by the HSE 
Department

The yellow area is included in the 
Ibn Sina Research Station



عصر المستقبل206
“السعودية غدًا”

Weather station logger
12 Juvenile mangrove plots (2x2 mt; planted Avicennia marina from propagules)
10 Mature mangrove plots (3x3 mt; natural Avicennia marina plants)
12 i-buttons and tidal logger

Layout of the actual mangrove experimental plots and installations

The Ibn Sina Station hosts some long-term experiments and monitoring 
programs on mangroves, seagrasses and their ecosystems.
We are actually running experiments on the ecosystem microbiomes

The ‘Ibn Sina’ Field Research Station

KAUST wetland protection
KAUST promotes the conservation and wise use of all the coastal 
wetlands (the mission of the RAMSAR convention) through local and 
national actions and international cooperation.
By protecting mangroves and seagrasses KAUST environmental protec-
tion policy supports the UN Sustainable Development Goals (SDG). 

These include 
SDG 14 on sustai-
nable ocean and 
coast manage-
ment but also 
others, such as:

SDG 1, SDG 2, 
SDG 8, SDG 13 
and SDG 15
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As a result of mangrove and seagrass protection, KAUST is home to 
more than 200 bird species, including both year-round residents as well 
as visitors. This unique aspect of KAUST enhances site biodiversity

KAUST wetland protection

The support of King Abdullah University of Science and Technology

KAUST & Red Sea coastal wetlands

- Marco Fusi, Jenny Booth, Ramona Marasco
Extreme Systems Microbiology Lab (ESM Lab, RSRC)

- Carlos Duarte and his team
Red Sea Research Center (RSRC)

- Lloyd Smith
KAUST Marine Operation Department (CMOR)

- Brian James and his team
Health Safety & Environment Department (HSE)

THANK YOU
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م. مهاب بن محمد صالح بنتن

االبتكار في تقنيات البناء

المدير العام ، مبادرة تحفيز تقنية البناء - وزارة 	 

اإلسكان، حيث يركز البرنامج على التبني 

واإلستثمار في تقنيات البناء في المملكة.

حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة 	 

الهندسية من جامعة سانتا كالرا في أمريكا
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A Paradigm shift in 
Building Technology

HOUSING.GOV.SA

Building Technology is
driving new possibilities
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When we were kids �rst things
we started to draw is a house

Home is where the heart is

Construction Industry
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Creative destruction is the solution

«If I had asked people what they wanted, they would have said: Faster horses ...»
Henry Ford

Youtube Examples in building
technology

IRIS KOTO Building System - House Built in 7 Days

2,512,393 Viewer
3D Printed House Took 24 Hours to Build

1,215,678 Viewer
ICF Specialist Build a Home in 1 Day

1,228,644 Viewer
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Across the contruction value chain

01 02 03 04

Digital
BIM 3D

Drones 3D Printers Prefab Construction Robots

Augmented Reality BIM 5D

Manufacturing

Planning OperationsConstructionDesign and 
Engineering

Strategic Objectives
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Strategic
Objectives

Provide Housing
 solutions to first time
 home owners at the
lowest cost possible

 Increase investor
 confidence in the
real estate sector

 Enhance job
 creation and
 strengthen the
economy

has set ambitious targets on home ownership

70%
60%

20302020

Home Ownership Rate (%)

Million
1

Homes

Families
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What does all this mean? 

Price

Speed

Quality

Job Creation

Local Content

200,000
houses

p.a.

Building Technology
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FMC/Industry 4.0 

Today

2 / 2.5 D 3D modular 

2020 2030

None Financial support
 «logistic- marketing etc..»

 Financial Facilitator
«access to funds»

 
Opportunities
" access to demand"

KSA
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7 Initiatives for
a Successful Ecosystem
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MGI مرجعية إلى تقرير

للمدن الذكية

 	  Mckinsey & Company - شريك مساعد

أ. عبد القادر لمع  
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Confidential and proprietary: Any use of this material without specific  
permission of McKinsey & Company is strictly prohibited 

Smart Cities  
for a more livable future 
and better environment 
Riyadh, November 6th 2018 

MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE 

2 McKinsey & Company 

Smart City 
Criticism 

MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE 

Global Smart Cities Study 

Smart City 
evolution 

20,000 
People surveyed 

50 
cities worldwide 

60  
smart city applications 

2 McKinsey & Company 
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~60 smart city applications most relevant until 2025 

Waste 

▪ Digital tracking and  
payment for waste  
disposal 

▪ Waste collection  
route optimization 

Water 

▪ Water consumption  
tracking 

▪ Leakage detection 
and  control 

▪ Smart irrigation 
▪ Water quality  

monitoring 

Energy 

▪ Building automation  
systems 

▪ Home energy 
automation  systems 

▪ Home energy  
consumption tracking 

▪ Smart streetlights 
▪ Dynamic electricity  

pricing 
▪ Distribution 

automation  systems 

Healthcare 

▪ Telemedicine 
▪ Remote patient  

monitoring 
▪ Lifestyle wearables 
▪ First aid alert  

applications 
▪ Real-time air quality  

information 
▪ Infectious disease  

surveillance 
▪ Data-based population  

health interventions:  
Maternal and child  
health 

▪ Data-based population  
health interventions:  
Sanitation and hygiene 

▪ Online care search  
and scheduling 

▪ Integrated patient flow  
management systems 

Security 

▪ Predictive policing 
▪ Real-time crime  mapping 
▪ Gunshot detection  Smart 

surveillance 
▪ Emergency response  

optimization 
▪ Body-worn cameras 
▪ Disaster early-warning  

systems 
▪ Personal alert applications 
▪ Home security systems 
▪ Data-driven building  

inspections 
▪ Crowd management 

Mobility 

▪ Real-time public  transit 
information 

▪ Digital payment  in public 
transit 

▪ Predictive maintenance  
of transport system 

▪ Intelligent traffic signals 
▪ Congestion pricing 
▪ Demand-based  

microtransit 
▪ Smart parking 
▪ E-hailing (private and  

pooled) 
▪ Car sharing  Bike sharing 
▪ Integrated multi-modal  

information 
▪ Real-time road navigation  

Parcel load pooling  
Smart parcel lockers 

Economic  
development  
and housing 

▪ Digital business  
licensing and  
permitting 

▪ Digital business tax  
filing 

▪ Online retraining  
programs 

▪ Personalized education  
Local e-career center 

▪ Digital land-use and  
building permitting 

▪ Open cadastral  
database 

▪ Peer-to-peer  
accommodation  
platforms 

Engagement  & 
community 

▪ Local citizen  
engagement  
applications 

▪ Local connection  
platforms 

▪ Digital administrative 
citizen services 

4 McKinsey & Company 

The important metrics  

IMPACT ON PEOPLE’S LIVES  

Environmental 
quality 

Health 

Social  
connectedness & 

participation 

Safety 

Time and  
convenience 

Jobs 

Cost of Living 
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Disease burden 
8-15%  

Commute time 
15-20%  

Time spent interacting 
with  government 

45-65%  

Crime incidents 
30-40% 

Citizen expenditure 
1-3%  

Formal employment 
1-3%  

Citizens feel connected to  …  

 …their local government 
20 % 

 …their local community 
15 %  

Water consumption 
20-30%  

Impact in 
numbers 

Environmental 
quality 

Health 

Social  
connectedness & 

participation 

Safety 

Time and  
convenience 

Jobs 

Cost of 
Living 
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GHG emissions could be reduced by 10-15% 

SOURCE: McKinsey Global Institute 

1 Overlaps not considered 

Reduction in GHG emissions by application1  (%) 

CITY 1 
(e.g., New York City) 

CITY 2 
(e.g., Rio de Janeiro) 

CITY 3 
(e.g., Johannesburg) 

E
n

e
rg

y
 

Distribution automation systems 

Building automation systems 

Home energy automation systems 

Smart streetlights 

Dynamic electricity pricing 

Energy consumption tracking 

2.9 

2.8 

0.8 

0.6 

0.4 

0.1 

5.0 

1.0 

1.4 

0.5 

0.2 

0.1 

1.2 

0.5 

0.3 

0.9 

2.2 

0.1 

1 

2 

2 

3 

1 

3 

2 

1 
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Water consumption could be reduced by 20-30% 
 

SOURCE: McKinsey Global Institute 

W
a

te
r 

1 Overlaps not considered 

Reduction in water consumption by application1 (%) 

1.7 Building automation systems 

14.5 

1.4 

Water consumption tracking 

Leakage detection and control          

Smart irrigation 0.3 

17.4 

5.3 

0.3 

1.1 

24.0 

2.5 

0.5 

0.2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

CITY 1 
(e.g., New York City) 

CITY 2 
(e.g., Rio de Janeiro) 

CITY 3 
(e.g., Johannesburg) 
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Waste could be improved by 10-20% 
 

SOURCE: McKinsey Global Institute 

W
a

s
te

 

Reduction in unrecycled waste by application (%) 

18 Digital waste tracking & payment     15 11 

CITY 1 
(e.g., New York City) 

CITY 2 
(e.g., Rio de Janeiro) 

CITY 3 
(e.g., Johannesburg) 
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9 McKinsey & Company 

100%  

Front-  
runners 70% 

More work 
to do 

10 McKinsey & Company 10 

Applications  
Index Score  
(average 
across all  
cities) 

100%  
Utilities  
(Energy,  
Waste,  
Water) 

Security Healthcare Housing & 
community 

Mobility 

32 38 
42 

57 60 
Utilities apps, which provide 
the  greatest environmental 
impact are the most under 
deployed 

Current status of 
global application 
rollout 
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11 McKinsey & Company 

Putting  
technology  
to work for  
people 

12 McKinsey & Company 

Next wave of Smart Cities 

It’s all about PEOPLE 
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د. عمار النحوي
مدير مركز األبحاث والتطوير في 

أرامكو السعودية

د. ماهر العودان
رئيس األبحاث والتطوير واالبتكار - 
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية 

والمتجددة

م. هاني العبدالهادي
الرئيس والمؤسس - أركاد  

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

الطاقة في المستقبل
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البحث والتطوير من أجل الطاقة 

المستدامة، تقنيات مبتكرة لتعزيز 

كفاءة الطاقة

عالم أعلى لألبحاث في مركز أبحاث األغشية 	 

المتطورة والمواد المسامية - كاوست

مهندس في تكنولوجيا البترول والنفط والغاز، 	 

جامعة جوبكين الروسية الحكومية للنفط 

والغاز. دكتوراه في العلوم التطبيقية من كلية 

الفنون التطبيقية في مؤنس – بلجيكا.

د. يوسف بلمبخوت
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Functional Materials Design, 
Discovery and Development

King Abdullah University  of
Science and Technology KAUST

Advanced Membranes & Porous Materials Center (AMPM) 1

R&D For Sustainable Energy Use. Advanced 
Technologies for promoting Energy Efficiency  

Dr-Eng Youssef Belmabkhout
Functional Materials Design, Discovery and Development (FMD3King Abdullah University of 

Science and Technology KAUST (KSA) 

2

1- Renewable Energies (solar, wind, geothermal, etc, “nuclear” 
and “hydropower” ?)

Pathways for sustainability

2- Clean Fuels (methane (CH4), hydrogen (H2)) 

3- Energy saving (Industry, residential and transportation sectors) 

4- Reduce waste and emissions (Flaring, toxic gases)

5- Carbon management (CO2 capture and utilization) 
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3

R&D for sustainability at KAUST

Clean Combustion Research Center (CCRC) 
Solar and Photovoltaics Engineering 

Research Center (SPERC)

Catalysis Center (KCC)
Advanced Membranes and 

Porous materials center  (AMPMC)
Water desalination and reuse 

Center (WDRC)

4

1- Renewable Energies (solar, wind, geothermal, etc, “nuclear” 
and “hydropower” ?)

Pathways for sustainability

2- Clean Fuels (methane (CH4), hydrogen (H2)) 

3- Energy saving (Industry, residential and transportation sectors) 

4- Reduce waste and emissions (Flaring, toxic gases)

5- Carbon management (CO2 capture and utilization) 
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5

1- Renewable Energies (solar, wind, geothermal, etc, “nuclear” 
and “hydropower” ?) General perception: clean energy  Renewable energies?!

Pathways for sustainability

. Renewable energies (19%) # Fossil fuels (81%)
. Renewable energies use is growing # Fossil fuels use is growing too

6

Fossil Fuels dependence is high: it’s where we get the bulk of our Energy 

Oil 37% of CO2 emissions

Coal 43% of CO2 emissions

Natural Gas 20% of CO2 emissions

Source: BP Statistical Review of World Energy, 2012
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7

1- Renewable Energies (solar, wind, geothermal, etc, “nuclear” 
and “hydropower” ?)

Pathways for sustainability

2- Clean Fuels (methane (CH4), hydrogen (H2)) 
. Substitute oil by NG by 2040-2050  better upgrading processes 
. Use of “carbon free”  H2 as fuel  better conversion/separation processes  

8

R&D on clean fuel and efficient upgrading of NG
Efficient dehydration of NG      & CO2 and H2S removal from NG 

Nature Energy, 1, 2018Science, 2017, 353, 6295, 137-140, Patent pending



235

السجل العلمي

عصر المستقبل
”السعودية غدًا“

9

R&D on reducing flaring and emission of CO2/SOX

9

Methane/NG storage  

Flaring

10

1- Renewable Energies (solar, wind, geothermal, etc, “nuclear” 
and “hydropower” ?)

Pathways for sustainability

2- Clean Fuels (methane (CH4), hydrogen (H2)) 

3- Energy saving (Industry, residential and transportation sectors) 
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11

Oil production vs. consumption in KSA

3- Energy saving

Energy Consumption by sectors in 
Saudi Arabia  

12

R&D on Energy efficiency for Industrial sector
New generation of molecular sieves for:

- Olefin/ Paraffin separation 

-Pending Patent   
-Science 356 (6339), 731-735  

50%
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R&D on Energy efficiency for residential sectors

Air conditioning aided by 
Humidity Control

Energy for air conditioning

Humidity Control agent

-Pending Patent   
- Chem 4 (1), 94-105

14

R&D on clean fuel and energy saving in transportation sector 

 

US Patent App. 15/509,764, US Patent App. 14/919,238
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استدامة الطاقة من خالل التقنية

دور االبتكاد في أرامكو السعودية

من أجل الطاقة المستدامة

مدير مركز األبحاث والتطوير في أرامكو 	 

السعودية

د. عمار النحوي
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Saudi Aramco: Company General Use 

energy is opportunity 

دور الابتكار في أرامكو السعودية 

 من أجل ظاقة مستذامة
© 2017, Saudi Aramco 

Saudi Aramco: Company General Use 

8 
مه الانتاج العالني 

 للوفط الخام

 1 من

 مه نحه

 شركة طاقة متلاملة

36.9 
مه  برميل نفط ملافئ

 اختياطيات الغاز

 مليار

261.0 
برميل مه اختياطيات 

 الوفط الخام والنلثفات

 مليار

2017 figures 

 برميل
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Saudi Aramco: Company General Use 

  التقوية والابتلار

Saudi Aramco: Company General Use 

 الريادة في مجال التقوية
 مراكز للتنيز في مجالات البحوث خول العالم 

 باريز

 الظهران

 ويوستن

أبردين

 
        

ديحون

 ديلف

 بكين ديترويت
 بوسعن

 ثول
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Saudi Aramco: Company General Use 

 براءات الاختراع المسحلة في الولايات المتخذة لشركات الهفط والغاز

 الريادة في مجال التقوية
 الننتللات الفلرية

Saudi Aramco: Company General Use 

 الغمر بالماء الركي

 المواد متهاوية 
 للمكامن( نانو)الضغر 

 تيرا باورز
 مخاكاة بلايين من الدلايا

  

 الاكتشاف

 أدارة الخفر الكهرومغهاظيسية

 الانعكاس الكامل للشكل الموجي

 السوائل الركية

 سبايز راك

 الاستخلاص

 الريادة في مجال التقوية
 الاكتشاف والإنتاج
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Saudi Aramco: Company General Use 

 الريادة في مجال التقوية
 تحقيق القدر الأقصى مه القينة  |التلرير والنعالجة 

 تخسين خضائص الهفط الدام باستدذام المياه فوق الخرجة

استدذام الروبوتات في إزالة الغبار من  تقهية الأغشية لتخسين خضائص الغاز العبيعي
 الألواح الشمسية

 مخفزات التكسير الهيذروجيهي للهفط

روبوت فخص الانابيب والدزانات 
( ساير)  

 روبوت الفخص في المياه الضخلة

 تخويل مكررات الهفط إلي كيميائيات 
(ريفورمايت إلى زايلين)  

(علامة تحارية)سوبربيوتول   

 روبوتات الكيميائيات التكرير وزيادة القيمة

Saudi Aramco: Company General Use 

نظام الغاز  1980
 الرئيسي

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

ب 
خ

صا
ن

ال
ز 

غا
ال

ق 
خر

(
يا

س
يا

 ق
ب

ع
مل

م 
قد

ن 
يو

مل
) 

 الريادة في مجال التقوية
الريادة في مجال خفض الانبعاثات| مجالات الاستدامة   

برنامح إدارة  2000
 العاقة

 برنامح إدارة العاقة
مليون طه مه ثاني أكسيد  22.2 تخفيف 

 اللربون 

الخذ من خرق  2012
 الغاز المضاخب 

ترتيب الننللة 
خسب شدة 
خرق الغاز 
 النصاخب 

 كجافة خرق الغاز المضاخب
 متر ملعب للل برميل موتح

 أوزبلستان
 كاميرون

 كونغو
 تركنستان

 قابون
 ليبيا

 الجزائر
 ماليزيا
 العراق

 مصر
 فوزويلا

 اندنوسيا
 نيجيريا

 إيران
 أستراليا

 فيتوام
 عنان
 الهود

 انغولا
 كازاخستان

 إكوادور
 النلسيك

 روسيا
 بريطانيا

 الولايات النتحدة
 قطر

 البرازيل
 الصيه

 كودا
 السعودية

 

التقليل من كجافة الكربون  2017
من عمليات  ثالمهبع

 الاستدلاص

 فوزويلا
 إيران

 العراق
 عنان

 البرازيل
 روسيا

 كازاخستان
 كولومبيا

 أنغولا
 الصيه

 الامارات
 اللويت

 السعودية

جرام ثاني اكسيد )متوسط  كثافة اللربون في الوفط 
(ميجاجول/اللربون  



243

السجل العلمي

عصر المستقبل
”السعودية غدًا“

Saudi Aramco: Company General Use 

استهلاك الزيت 
الدام في 
القعاعات المدتلفة 

(2015)  

 الريادة في مجال التقوية
 الوقل النتقدمةتقويات | مجالات الاستدامة 

 قطاع الوقل

زراعي/تجاري/إسلاني  توليد طاقة كهربائية 

 صواعي

صواعة 
 البتروكيناويات

2013 

مه % 10خجز 
ثاني أكسيد 

 اللربون
 

2011 

2018 

مه % 25خجز 
ثاني أكسيد 

 اللربون
 

مه % 50خجز 
ثاني أكسيد 

 اللربون
 

خجز ثاني أكسيد اللربون على مته السيارة   

الإشعال بضغط البهزين  مركبة تحريبية –أوكتان على العلب    تقهية المكابز المتقابلة 

 تقويات النحرك النتقدمة

Saudi Aramco: Company General Use 

استهلاك الوفط خسب القطاع في عام 
2016 

 الريادة في مجال التقوية
 التوسع في اللينيائيات والنواد | مجالات الاستدامة 

 قطاع الوقل

زراعي/تجاري/إسلاني  
 توليد طاقة كهربائية

 صواعي

صهاعة 
 البتروكيماويات

 الإنتاج العالني للبتروكيناويات الأساسية

 ميثانول

 مشتقة مه الوفط

 مشتقة مه الغاز

مليون 
 برميل

يًا
وو

س
ه 

ط
ن 

يو
مل
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Saudi Aramco: Company General Use 

 الريادة في مجال التقوية
 إدارة اللربون| مجالات الاستدامة 

5 

 خجز وتخزيه اللربون

 اللربون إلى قينة

 خجز اللربون اللربون إلى اسنوت

Saudi Aramco: Company General Use 
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جلسة مناقشة حول:
التقرير العاشر للتنمية الثقافية الصادرات عن مؤسسة الفكر العربي:

االبتكار أو اإلندثار
البحث العلمي العربي: »واقعة وتحدياته وآفاقه«

أ. عماد الدين أديب
كاتب وصحفي

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

د. سعود كاتب 
وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية 

العامة- وزارة الخارجية 

أ. فائق منيف
كاتب ومحرر

د. زياد الدريس
المندوب الدائم للمملكة العربية 

السعودية لدى منظمة اليونسكو سابقًا
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أ. د. هنري عويط

المدير العاّم - مؤسسة الفكر العربي	 

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
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كلمة األستاذ الدكتور هنري الَعويط،

المدير العاّم مؤّسسة الفكر العربّي،

التي ألقاها في منتدى أسبار الدولّي في دورته الثالثة

»عصر المستقبل – السعودّية غدًا«

4 - 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

فندق الفورسيزن - الرياض

 

ــَئ القائميــن علــى »مركــز أســبار للدراســات والبحــوث واإلعــام« علــى ُحســن اختيارهــم »عصــر المســتقبل   يطيــب لــي أّواًل أن أهّن

ــة  ــاِت رؤي ــه ينســجُم تمــاَم االنســجام مــع توّجه ــن أّن ــة. ففضــًا ع ــه الثالث ــّي فــي دورت ــًا لمنتداهــم الدول ــدًا«، عنوان – الســعودّية غ

المملكــِة العربّيــِة الســعودّية 2030، ويتــواءُم مــع خّطــِة األمــِم المّتحــدة 2030 وأهداِفهــا اإلنمائّيــِة المســتدامة، يتيــُح لنــا هــذا 

الموضــوُع أن نفهــَم بشــكٍل أفضــل أّن المســتقبَل الزاهــر الــذي نطمــُح إليــه رهــٌن بوعينــا التحــّوالِت الكبــرى التــي يشــهدها العاَلــُم 

بأســره، علــى مختلــِف األصعــدِة وفــي شــّتى المجــاالت، ومــا ترّتبــه علــى دولنــا مــن تحّديــاٍت وَتِبعــات؛ ورهــٌن أيضــًا بالنهــِج الــذي 

ســنتبّناه وباإلجــراءاِت والُخطــِط التــي ســنعتمدها إلعــداِد مجتمعاتنــا ومواطنينــا إعــدادًا مائمــًا ووافيــًا للتعامــِل بدرايــٍة ونجــاح مــع 

ــاِت وتداعياتهــا. هــذه التحــّوالِت والتحّدي

ــة المرموقــة، وفــي  ــٍة مــن القامــاِت الفكرّي ــِب كوكب ــى جان ــزازي بالمشــاركِة فــي هــذه الجلســة إل ــي إذ أعــرُب عــن اغتباطــي واعت وإّن

ــزة مــن المســؤوليَن والمثّقفيــن واإلعامّييــن وأهــِل االختصــاص، فإّنــه ليطيــُب لــي أن أوّجــَه إلــى منّظمــي  حضــرِة هــذه الُنخبــِة المميَّ

»منتــدى أســبار » وإلــى لجنتــه العلمّيــة، باســِم رئيــِس »مؤّسســِة الفكــر العربــّي«، صاحــِب الســمّو الملكــّي األميــر خالــد الفيصــل، 

وباســِم أعضــاِء مجلَســي أمنائهــا وإدارتهــا، وأســرِة العامليــَن فيهــا، عاطفــَة شــكٍر وتقديــر، لِحرصهــم علــى تخصيــِص هــذه الجلســة 

لمناقشــِة التقريــِر العربــيِّ العاشــر للتنميــة الثقافّيــة، الــذي أصدرتــه المؤّسســُة مؤّخــرًا بعنــوان »االبتــكار أو االندثــار. البحــُث العلمــيُّ 

العربــّي: واقُعــه وتحّدياُتــه وآفاُقــه«. وال أرانــي بحاجــٍة إلــى شــرِح مســّوغاِت اإلضــاءِة علــى التقريــر فــي هــذا المنتــدى بالــّذات، فعنــواُن 

ــُه االبتــكاُر فــي محاضــراِت  ــُه يّتفقــان إلــى أبعــد الحــدود مــع عنــواِن المنتــدى ومــع الموقــِع المحــورّي الــذي يحتّل ــِر ومضموُن التقري

المنتــدى وجلســاته وورِش عملــه، ويؤّكــدان بقــّوة علــى مــا يّتســم بــه المنتــدى مــن رؤًى استشــرافّيٍة وتطّلعــاٍت مســتقبلّية.

ال يّتســُع بالطبــِع المجــاُل هنــا لعــرِض محتــوى فصــوِل التقريــِر الخمســة، وقــد امتــّدت أوراُقهــا البحثّيــُة علــى خمســمئٍة وخمســين 

صفحــة. فاســمحوا لــي أن أقتصــَر فــي مداخلتــي علــى طــرِح خمســِة أســئلة، ســاعيًا مــن خــال اإلجابــاِت المقتَضبــِة عليهــا إلــى رســِم 

بعــِض مامــِح هــذا التقريــر، ال ُتغنــي بالتأكيــد عــن قراءتــه، ولكّنهــا قــد ُتثيــُر الرغبــَة فــي ذلــك.

رابط فيديو لجلسة مناقشة خالل منتدى أسبار الدولي 2018
حول: التقرير العاشر للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي )االبتكار أو االندثار(

البحث العلمي العربي: »واقعه وتحدياته وآفاقه«

https://youtu.be/5hv1BmrCCRk
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 التغطية اإلعالمّية

 ندوة حول كتاب أفق السنوّي 

 2018سبتمبر  30القاهرة 

 التغطية اإلعالمّية

 ندوة حول كتاب أفق السنوّي 
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.Iالمقّدمة 

.IIخمسة أسئلة 

 لماذا هذا التقرير؟ 1.

 ما هي أبرز االستنتاجات؟2.

 ما هي أهّم التوصيات؟3.

 بماذا يمتاز هذا التقرير؟4.

 إلى َمن يتوّجه هذا التقرير؟ 5.

IIوماذا عن عنوان التقرير؟ : الخاتمة .  ا 

 تصميم المداخلة
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 لماذا هذا التقرير؟. 1

 بعّدة نشاطاتمؤّسسة الفكر العربّي تقوم 

o اإلبداع العربّي «تمنح جائزة « 

oتمام«، »21عربي«: تنّفذ مشاريع تربوّية«.... 

o فكر«تنّظم مؤتمرها السنوّي« 

 سلسلة إصدارات المؤّسسةفي  التقريريندرج هذا 

o الشهرّية» أفق«نشرة 

o السنوّي » أفق«كتاب 

o حضارة واحدة«الترجمات في إطار برنامج  « 

o التقرير العربّي للتنمية الثقافّية 

 رسالة المؤّسسة وأهدافها وهو ُيسهم بالتالي في تحقيق ›››››

o التوعية والتنوير 

o التنمية والتطوير 
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البحث العلمّي، التكنولوجيا، االبتكار : أهمّية الموضوع المختار 

 إلى تقريٍر شامل حول هذه الموضوعات افتقار المكتبة العربّية 

 2015صحيح أّنه ليس الوحيد، فقد سبقه تقرير اليونسكو في العام 

Unesco Science Report Towards 2030   

 وصحيح أّنه ليس التقرير األّول للمؤّسسة، فقد عالجت قضايا البحث العلمّي في

 2013، 2012، 2010: ثالثة تقارير

 ولكن من الضرورّي  : 

oتحديث معطيات التقارير السابقة 

o أخذ المستجّدات في االعتبار 

 اإلنجازات العلمّية الهائلة •

 االكتشافات المذهلة•

 التحّوالت العميقة في المفاهيم واألولوّيات واألهداف •
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 ما هي أبرز االستنتاجات التي َخُلَص إليها التقرير؟. 2

 ،ثّمة جهوٌد مشكورة تبذلها الدول العربّية على صعيد تعزيز أنشطة البحث والتطوير

 :تكّللت بعدٍد من اإلنجازات المضيئة

 رؤية«صياغة سياسات تنموّية ووثائق« 

 إنشاء مراكز لألبحاث وحاضنات للتكنولوجيا 

 ،تعزيز ُفَرص االلتحاق بالتعليم العالي، واعتماد معايير حديثة ألنظمة الجودة والتمّيز

 والسعي إلى إحراز مواقع متقّدمة في التصنيفات الدولّية

 ولكّن هذه النشاطات واإلنجازات ما زالت ُبرعمّية في معظم البلدان العربّية، وال

 تحظى بالموارد الماّدية والبشرّية الكافية

 وبصورٍة عاّمة، يشير الكثير من األدّلة إلى أّن الدول العربّية تعاني من قصوٍر مزمن في

المعرفة العلمّية والتكنولوجّية، تنعكس آثاره السلبّية وإعادة إنتاج ، استثمارو، تمّثل

 على التنمية االقتصادّية واالجتماعّية

 تؤّكد المؤّشرات الُمعتَمَدة أّن البلدان العربّية ما زالت في الصفوف الخلفّية بين دول

 العالم 
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 )تابع(ما هي أبرز االستنتاجات التي َخُلَص إليها التقرير؟ . 2

فعلى سبيل المثال 

 في %0.4يبلغ متوّسط اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير من الناتج القومّي قرابة ،

 في البلدان المتقّدمة% 4و  3في الدول النامية، ويتراوح بين % 1.2حين يبلغ قرابة 

 ر متوّسط عدد العاملين بدوام كامل في أنشطة البحث والتطوير بنحو عامًال  450ُيَقدَّ

 804، وفي تركيا 750، وفي إيران 752لكّل مليون نسمة، ويبلغ في قبرص 

 في الترتيب العالمّي على صعيد االبتكار، فقط ثالث دول هي اإلمارات وقطر

والسعودّية احتّلت مراتب ضمن قائمة الدول الخمسين اُألَول، ويبتعد موقع بقّية الدول 

 العربّية، ويقع بعُضها في أسفل الترتيب

 مجّلة علمّية، منها ثماني مجّالت في السعودّية، تليها الكويت  20لم يرصد التقرير إّال

 فمصر ولبنان واإلمارات

 ُخّصصت معظم المبادرات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتنمية فروع

 العلوم البحتة والتطبيقّية، على حساب العلوم االجتماعّية واإلنسانّية  
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 ما هي أهّم التوصيات؟. 3

َطَرَح التقرير مجموعًة كبيرة من األسئلة، وسعى إلى اإلجابة عنها، ومنها  : 

كيف يمكن للبلدان العربّية أن تبني قدرات علمّية وتكنولوجّية ذاتّية وُمجدية؟ 

كيف نربط البحث العلمّي بمتطّلبات التنمية الشاملة والمستدامة؟ 

كيف نجعل من البحث العلمّي أداًة لتحقيق التكامل العربّي؟ 

كيف ُنشرك القطاع الخاّص في دعم البحث العلمّي؟ 

هل يمكن االرتقاء بالبحث العلمّي في ظّل غياب الحّريات األكاديمّية؟ 

 هل ُيسهم اإلعالم العربّي في تسليط الضوء على دور العلم في تطّور المجتمعات

 العربّية؟

 مة، صاغ التقرير إنطالقًا من هذه األسئلة والكثير غيرها، وبناًء على األجوبة الُمقدَّ

 :مجموعًة من التوصيات، وهذه عّينة منها
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بذل عناية فائقة بالتعليم في جميع مراحله، وباألخّص على صعيد مؤّسسات التعليم العالي 

 زيادة المساهمات الحكومّية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاّص 

 تنمية القدرات العلمّية والتكنولوجّية وتحفيز االبتكار، ضمن تخّصصات محّددة، بالشراكة بين

 ...السلطات المعنّية والمنّظمات غير الحكومّية، واّتحادات التجارة والصناعة، والنقابات المهنّية

 ،إعادة ترتيب األولوّيات وجهود الِفَرق البحثّية في عدٍد من المجاالت الحيوّية والملّحة

 والتشبيك بينها

 تكوين ُكَتل َحِرجة من الباحثين والتكنولوجّيين ضمن عدٍد من المحاور االستراتيجّية 

 التحّول من استيراد الُمدخالت العلمّية والتكنولوجّية واالبتكارات الجاهزة، والسعي إلى

 أقلمتها وتطويرها تمهيدًا إلعادة إنتاجها

 تبّني أساليب مبتكرة للتعاون العربّي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ورسم

 السياسات وإصدار التشريعات المحّفزة

 استخدام التكنولوجّيات الحديثة لتسيير التعاون الدولّي، واإلفادة من العلمّيين العرب في بالد

 االنتشار
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 المحتويــــات
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 بماذا يمتاز هذا التقرير؟. 4

 يتضّمن إحصاءاٍت وأرقامًا وبيانات حديثة وموثوقة 
 الشمولّي والمتكامل بطابعه يّتسم 

 تنّوع اختصاصات المؤّلفين 
معالجة معظم جوانب ملّف البحث العلمّي والتكنولوجيا 
تغطية مختلف الدول العربّية 
يتناول موضوعاٍت ومحاور جديدة 

الذكاء الصناعّي والروبوتات 
 البحوث العلمّية في محاور العلوم االجتماعّية واإلنسانّية 
 الِعلم المفتوح والمشاع اإلبداعّي 
دور اللغة العربّية في قيام مجتمع المعرفة 
المرأة وعلوم التكنولوجيا 
 الثقافة العلمّية 
 النشر العلمّي 
المردود التنموّي لمنظومة البحث واالبتكار 
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يعتمد مقاربات جديدة تربط أنشطة البحث العلمّي والتكنولوجيا 

 بأولوّيات الدول العربّية 

 2030خّطة األمم المّتحدة (بأهداف التنمية الُمستدامة( 

يطّبق منهجًا مرّكبًا ثالثّي األبعاد 

 التوصيف 

 التحليل 

 االستشراف 
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 ؟يتوّجه هذا التقريرَمن إلى . 5

 ولكّنه ليس حكرًا على االختصاصّيين نخبة من الخبراءشارك في إعداده ، 

حكوماٍت وأفرادًا، في القطاَعين الرسمّي والخاّص نحن جميعنا معنّيون ، 

وزارات مسؤولة عن رسم السياسات، ورصد االعتمادات، وإصدار : صّناع القرار

 التشعريعات، ووضع الخطط

المنّظمات والهيئات اإلقليمّية والدولّية 

جامعة الدول العربّية 

 األلكسو 

اليونسكو 

اإلسكوا 

 البنك الدولّي 

اّتحاد الجامعات العربّية 
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الجامعات 
 مراكز الدراسات واألبحاث 
 الشركات والمؤّسسات 

مسؤولّية اجتماعّية 
الدعم والتمويل 
استثمار األبحاث في التطبيقات 
 وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئّية 

إضاءة على اإلنجازات 
التوعية 
نشر الثقافة العلمّية 

 هذا التقرير ملك عاّم، وشأن عاّم 
 إّنه وديعٌة في أيدينا، وأمانٌة في أعناقنا

 كّلنا مسؤولون عن
 رعاية البحث العلمّي  -
 تبّني نهج االبتكار  -
 تحويل الرؤى التي رسمها إلى سياسات  -
 واستراتيجّياتترجمة التوصيات في خطط  -
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   © 2018 مؤّسسة الفكر العربي 17

 وماذا عن عنوان التقرير؟: الخاتمة

العنوان صادم 

 ولكن ليس المقصود اإلثارة أو االستفزاز، بل التوعية والتحفيز 

فرغم الجهود المبذولة، والمبادرات المشكورة، واإلنجازات المضيئة 

ما زالت دولنا تفتقر إلى : 

 سياسات خّالقة 

خطط فاعلة 

 تحقيق نتائج ُمرضية 

 إحراز مواقع متقّدمة في التصنيفات الدولّية 

العنوان جرس تنبيه، بل تحذير، بل إنذار 

 العنوان كما التقرير ألّن الخيارات محدودة، فالبديُل عن االبتكار هو االندثار  

فعسانا ُنصغي إليه...نداء 

نلّبيهافعسانا ...دعوة 

   © 2018 مؤّسسة الفكر العربي 18
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صناديق االستثمار الشابة

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

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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المنظومة الداعمة 

لصناديق االستثمار

المؤسس ومالك - شركة إرادة 	 

رائدة أعمال سعودية، شغلت سابًقا منصب 	 

الرئيس التنفيذي في “المقاييس السعودية 

للمهارات” ومستشار وزير العمل  بين 2012 و 

2015، ونائب محافظ المبادرات االستراتيجية 

في “المؤسسة العامة للتدريب التقني 

والمهني”. حاصلة على ماجستير القيادة 

التربوية من جامعة “ديبول” في الواليات 

المتحدة األمريكية.

أ. مها طيبة
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Value Added Platforms  An investment Fund’s 
Competitive edge towards 
the future 

Asbar World Forum 
Maha K Taibah 
Nov 2018 
 

The Challenge 

  

Investment funds play a 
significant role in the 
entrepreneurial 
ecosystem, however, they 
are competing over 
quality startups 
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Diversified sources 
of Funding 

Democratization 
of information 
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The Solution  

What can Investment 
Funds offer to beat 
the competition? 

Knowledge 
sharing 
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Deal Flow 

Global Exposure  
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Cross selling and 
collaboration  within 

portfolio startups   

Brand Exposure  
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Talent Acquisition 

Public Policy 
advocacy 
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Leveraging 
Economies of Scale 
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أ. فارس الراشد الحميد

ما بعد صناديق االستثمار

مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عقال- 	 

وهو مؤسس ورئيس شركة نال اإلستثمارية 

المحدود
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أوقاف عقال
م2018منتدى اسبار

أوقاف عقال
م كأول وقف للمستثمرين األفراد 2011عقال في عام تأسست 

((Angel investorsفي المملكة العربية السعودية  .
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األعمالشبابمنمجموعةقبلمنعقالتكونت
شبابالمعواألفكارالخبراتذويالشباببينللربط
صادلالقتفائدةذاتمشاريعتكوينبهدفاألموالذوي

.والمجتمع
هافييتمدوريةلقاءاتخاللمنالربطبهذاوتقوم

اربتجمنواالستفادةجديدة،أفكاروعرضالتعارف،
والمشاريع،األفكارهذهتطويرفيالخبرةأهل

دةالفائوذاتمنهاالواعدةالمشاريعفيواالستثمار
.والمجتمعلالقتصاد

نبذة عن عقال
عقول وأموال

أهداف عقال
والاألمذويمعالخبراتذوياألعمالروادبينلتربطعقالتأسست
:بهدف

.السابقةتجاربهمالخبرةأصحابفيهايقدملقاءاتعقد•

.المجموعةأعضاءأماموأفكارهممشاريعهملعرضاألعماللروادمنصةاتاحة•

.النموفيومساندتهااألعمالروادمشاريعفياالستثمار•

.الواعدةاالستثماريةالفرصألصحابواإلرشادالمشورةتقديم•
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استثمار

المشورة
واإلرشاد

اللقاءات

المغامرات أنشطة عقال

عضو 350فروع4

لقاء 100 مغامرة16

لمحة
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الهيكل التنظيمي

مجلس 
األمناء

مجلس 
إدارة الشرقية

مجلس 
إدارة القصيم

مجلس 
إدارة 
الرياض

مجلس 
إدارة جدة

لجنة
اللقاءات

لجنة
الفرص

لجنة
اللقاءات

لجنة
الفرص

لجنة
اللقاءات

لجنة
الفرص

لجنة
اللقاءات

لجنة
الفرص

اللجنة
اإلعالمية

لجنة
المغامرات

لجان
مركزية

لجان
فرعية
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أبرز المتحدثين

صاحب السمو الملكي
األمير سعود بن نايف ال سعود

عبد اللطيف العثمان صالح الرشيد. م عبدالرحمن العطيشان. ا  
ةتوفيق الربيع. د

صاحبة السمو الشيخة
ةضياء بنت ابراهيم آل خليف غسان السليمان. د محمد الجاسر. د األميرة البندري الفيصل

تركي . سمو االمير الد
بن محمد آل سعود

أمير 
المنطقة الشرقية

محافظ الهيئة
العامة لالستثمارات السابق

المدير العام لهيئة 
المدن الصناعية السابق

يةرئ يس غرفة الشرق
وزير التجارة والصناعة

السابق

سس وري يس مجلس مو 
ٕادارة شركة ريادة الستشارات

في البحرين

محافظ الهيئةالعامة
للمنشآت الصغيرةوالمتوسطة وزير االقتصاد و

التخطيط السابق
مدير عام مؤسسة
الملك خالد الخيرية

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

لجنة اللقاءات
تحدثالمالضيفدعوةيتضمنوالذيالدورية،عقاللقاءاتجميعتنظيمهوللجنةالرئيسيالهدف
الهدف.ءاتباللقايتعلقمابكلاألخرىاللجانمعوالتنسيق.انعقادهمكانواللقاء،أعمالجدولللقاء،

ن،المستثمريعلىاالستثماريةفرصهملعرضاألعماللروادالفرصةإتاحةهوعقاللقاءاتمن
وتهدف.نالمتحدثيالضيوفخبراتمنواالستفادةللتواصللألعضاءالفرصةإتاحةإلىباإلضافة

.للسنةلقاءات6عنيقلالماتنظيمإلىاللجنة

24
14

عدد
اللقاءات

55-75
60-80

6/10
7/10

عدد
الحضور

معدل
الرضا

مقاييس األداء 

التحقيق
الهدف

2018



عصر المستقبل272
“السعودية غدًا”

لجنة   
الفرص

تقديمذلكضمنويتاإللكتروني،عقالموقعطريقعنالمقدمةاالستثماريةالفرصوتقييمبفلترةاللجنةتقوم
المشورةمبتقديالخاصةاالتفاقيةصياغةعلىوالعملاالستثمارعمليةتنظيموالفرصألصحابالمشورة

يقدمذيالالعضوأداءعلىتشرفكما.االستثماريةالفرصأصحابمنالموافقةعلىوالحصولواالستثمار
نالمستثمريعلىللعرضاستثماريةفرصة30عنيقلالماتأهيلهواللجنةهدف.الفرصةلصاحبالمشورة

.عقاللقاءاتفي

الفرص التي 
عرضت على 
المستثمرين

96
64

الفرص التي تم 
تقديمها  
للجان

مقاييس األداء 

التحقيق
120الهدف

2018

لمحة عن الفرص االستثمارية
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حتى 2018
أكتوبر

4200

300

40

+100 K

فرصة اُستلمت

فرصة ُعرضت على 
المستثمرين

استثمار

وظيفة ا سهمت في 
خلقها

أرقام
عقال

لمحة
عن الفرص
األستثمارية

لمحة
عن الفرص
األستثمارية

مشروع40تم االستثمار في أكثر من       

مليون لاير 40
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شركات20113استثماراتنا لعام 

شركة غير ربحية

شركات20123استثماراتنا لعام 

شركة غير ربحية

شركة غير ربحية

شركات8

شركات5

2013استثماراتنا لعام

2014استثماراتنا لعام
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شركات6

شركات5 2015استثماراتنا لعام

2016استثماراتنا لعام

2017استثماراتنا لعام

شركات20187استثماراتنا لعام

شركات2

م 2018استثماراتنا لعام 

م2017استثماراتنا لعام 
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الشركاء االستراتيجيون

مجلس األمناء
فارس الراشد
رئيس مجلس االمناء

محمد القويز
عضو مجلس االمناء

مازن الجبير
عضو مجلس االمناء

ياسر القاضي
عضو مجلس االمناء 
و رئيس مجلس 
ٕادارة الشرقية

محمد فتيحي. د
عضو مجلس االمناء
و ري يس مجلس 

ٕادارة جدة

عبد العزيز العمران
عضو مجلس االمناء 
و ري يس مجلس 
ٕادارة الرياض

عبد العزيز 
الالحم

عضو مجلس االمناء
و ري يس مجلس 
ٕادارة القصيم
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صناع المستقبل

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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أودية التقنية مصانع المستقبل

الرئيس التنفيذي - وادي مكة	 

كما شغل سابًقأ منصب عميد معهد خادم 	 

الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، 

وعميد معهد البحوث والدراسات اإلستشارية، 

ومدير وحدة العلوم والتقنية، والرئيس 

التنفيذي لصندوق دعم البرامج التعليمية 

واالبحاث واالبتكار.

د. فيصل بن أحمد عالف
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  2018مىتدى أسبار الدولٌ 
الزٍاض  -فىدق فورسَشون   

م 2018ووفمبز  4-6  

مصاوع : أودٍت التقىَت
 المستقبل

 به أحمد عالف فَصل. د.أ
 الزئَس التىفَذً لشزكت وادً مكت للتقَت

 املحتوى 

 املعسفةإلاطخثماز في الابحكاز وزٍادة ألاعمال و صىاعة مجحمع وئكحصاد 
 املدليالىمى إلاكحصادي و ئرساء املدحىي مظاهمة أودًة الحلىية في ثدليم 

 أهمىذجا  : وادي مكة
 لالطخثمازوالخدمات امللدمة مً شسكة وادي مكة البرامج : إلاطخثماز في إلاوظان

 ألاعمال وزٍادة وإلابحكاز لإلبداع املثالية البيئة
 للحلىية مكة وادي في ألاداء مإشسات
 املدفصة إلابداعية البيئة بىاء :املكان في إلاطخثماز
 الحعليم في إلاطخثماز :املعسفة في إلاطخثماز

  الىاشئة الشسكات دعمل املأمىل  الحكىمي الدعم
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 يهٛبساد لاير عؼٕد٘ 10لًٛخ األساضٙ ثمًٛخ 

 ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ ٔيٕظف 7000

 طبنت ٔطبنجخ 100000

 ثشَبيظ رؼهًٛٙ 615

 ثشَبيظ دساعبد ػهٛب 220

 لغى أكبدًٚٙ 119/ كهٛخ  34

 انؾشو انغبيؼٙ 10

 يؼٓذ خبدو انؾشيٍٛ انششٚفٍٛ ألثؾبس انؾظ ٔانؼًشح

 يششٔع يًٕل يٍ انخطخ انٕطُٛخ نهؼهٕو ٔانزمُٛخ ٔاإلثزكبس 110

 يشاكض ثؾضٛخ 10

 ثشايظ سٚبدح األػًبل

ى  ر
لق

م ا
ة أ

مع
جا

 

بىاء مجحمع وئكحصاد في الابحكاز وزٍادة ألاعمال و إلاطخثماز 
 املعسفة

 النمو إلاقتصادي و إثراء املحتوى املحليثحقيق 

 المحتوى وإثزاء واإلوتاجَت االقتصادً الىمو علي إٍجابًا تىعكس واالقتصادٍت االجتماعَت البىَت فٌ متواتزة تغََزاث علي 2030 المملكت رؤٍت تىطوً

 .المحلٌ

  

 

 :إلي ٍؤدً أن ٍجب الىمو سٍادة

 انؾذ يٍ انفمش ٔانجطبنخ 

 صٚبدح اإلَزبعٛخ ٔانمذسح انزُبفغٛخ  

 انًغبًْخ فٙ انزمذو انزمُٙ ٔاالثزكبس  

 ٔسٚبدح األػًبل       

 انًغبًْخ فٙ انًغبٔاح ثٍٛ انغُغٍٛ

 ئصشاء انًٕاسد انجششٚخ 

 املوارد الطبيعية
السلع واملنتجات 

 الرأسمالية
املوارد البشرية 

 املتعلمة
 ريادة ألاعمال

ادة في عدد وهىعية الشسكات  الٍص
 الىاشئة

 
 
 انزمُٛبد•
 االثزكبس•
انزؾٕل انزغبس٘ •

 نهًهكٛبد انفكشٚخ

ادة في كمية وهىعية املىازد  الٍص
ة املحعلمة  البشٍس

 
 
 رًُٛخ األفشاد•
 رًُٛخ انًغزًغ•
 رًُٛخ االلزظبد•

ادة في كمية وهىعية الظلع  الٍص
 واملىحجات السأطمالية

 
االعزضًبس فٙ انغهغ 

ٔانًُزغبد انشأعًبنٛخ ٚضٚذ 
 :انُبرظ انًؾهٙ

 انًظبَغ•
 اٜالد•
 انزمُٛبد•
 انجُبٚبد•

ادة في كمية وهىعية املىازد  الٍص
 الطبيعية

 
 

انجهذاٌ انزٙ نذٚٓب يٕاسد 
 :طجٛؼٛخ لبدسح ػهٗ

 رذأنٓب يغ انذٔل •
 اأخشٖ      

اعزخذايٓب إلَزبط انغهغ •
 ٔانخذيبد
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جشجيع الشباب والكفاءات على 
ابحكاز فكسة أو خلىل للمشاكل 

 واملخاطسة لصىاعة

 عذٚذح أعٕاق

يظبدس عذٚذح نزٕسٚذ 
 انًٕاد انخبو

 عذٚذح أعبنٛت

٢ 

١ 

1 

٥ 

٤ 

3 

 عذٚذ يُزظ

 عذٚذح ٔظبئف

ادة ألاعمال على الىمى إلاكحصادي؟  كيف ثإرس ٍز

 مكة للحلىيةوادي 

 خدمات الشسكة

 و) سلى يهكٙ يشعٕو ثًٕعت رأعٛغٓب رى انمشٖ أو عبيؼخ ثبنكبيم رًزهكٓب يغبًْخ اعزضًبسٚخ ششكخ
 ٔيًبسعخ  انًؼشفٙ ٔاإلَزبط ٔانؼمٕل األطٕل فٙ االعزضًبس ثٓذف ْـ 1433-5-11 ثزبسٚخ (32 /

 ٚخ رغبس أعظ ػهٗ انًزُٕػخ أَشطزٓب
 

 .االعزضًبس فٙ طُبػخ َمم انزمُٛخ ٔرٕطُٛٓب ٔرطٕٚشْب•

 .رٓٛئخ طالة انغبيؼخ نهؼًم فٙ انمطبع انخبص يٍ خالل انزذسٚت ٔانزأْٛم ٔرٕفٛش انفشص انٕظٛفٛخ انًُبعجخ خالل انًشؽهخ األكبدًٚٛخ•

 .رٕفٛش انجٛئخ انًُبعجخ إلعشاء األثؾبس انؼهًٛخ انًغذٚخ الزظبدٚبً نخذيخ الزظبد انًؼشفخ•

 .رأعٛظ ؽبضُبد انزمُٛخ ٔاالعزضًبس فٛٓب•

 .اعزضًبس ثشاءاد االخزشاع ٔانؾمٕق انفكشٚخ ٔانًُبرط انظُبػٛخ•

 .االعزضًبس فٙ األَشطخ االلزظبدٚخ انًغبَذح ٔانظُبػبد انًؼشفٛخ•

 .اعزمطبة انكفبٚبد انًزًٛضح يٍ انؼهًبء ٔانًغزشبسٍٚ•

 .رٕفٛش فشص االعزضًبس فٙ انجؾش انؼهًٙ ٔانزطٕٚش ألػضبء ْٛئخ انزذسٚظ•

 .رمذٚى االعزشبساد فٙ يغبل رطٕٚش انزؼهٛى ٔانجؾش انؼهًٙ ٔطُبػخ انزمُٛخ•

 .هٓىاالعزضًبس فٙ رطٕٚش األسع انًخظظخ نًششٔع ٔاد٘ يكخ نهزمُٛخ ٔأساضٙ انغبيؼخ انًزبؽخ نزٕفٛش انجٛئخ انغبرثخ نهؼهًبء ٔانًٕظفٍٛ ٔػٕائ•

أٔ يكًرالً  الً عزة االعزضًبساد انًؾهٛخ ٔاألعُجٛخ نهًشبسكخ فٙ دػى أغشاع انشرشكخ  ٔانزؼربٌٔ يرغ انٓٛئربد ٔانشرشكبد ٔانًإعغربد انزرٙ رًربسط َشربطبً يًربص•
 .نُشبطٓب
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 وادي مكة للحلىيةشسكة 

 السطالة السؤٍة

أٌ َكٌٕ انٕاؽخ انزمُٛخ انًًكُخ ٔ انًؾفضح نإلثذاع ٔاإلثزكبس   ٔيُظخ سٚبدح 
 انًؾهٙاألػًبل نزؾمٛك انًُٕ اإللزظبد٘ ٔئصشاء انًؾزٕٖ 

اإلعزضًبس فٙ اإلَغبٌ ٔانًكبٌ ٔاإلَزبط انفكش٘ ثًب ٚؼضص دٔسَب فٙ ثُبء يغزًغ 
 ٔئلزظبد انًؼشفخ 

عهغهخ انهغخ انؼشثٛخ نغٛش انًزؾذصٍٛ ثٓب    

 اخزجبس لٛبط انهغخ انؼشثٛخ 

ؽمٛجخ انؾظ ٔانؼًشح   

 اإلستثمار فٌ اإلوتاج المعزفٌ اإلستثمار فٌ المكان اإلستثمار فٌ االوسان

 ششكخ ٔاد٘ يكخ
نهخذيبد االعزشبسٚخ   

 ششكخ ٔاد٘ يكخ ششكخ يؼبد انًؼشفخ ششكخ رالل انًُبء ششكخ ٔاد٘ يكخ نالعزضًبس
نهزؼهٛى ٔانزذسٚت   

 اؽزضبٌ ٔرغشٚغ االػًبل

 انزذسٚت انزمُٙ ٔسٚبدح االػًبل

طُذٔق ٔاد٘ يكخ نإلعزضًبس فٙ 
 انششكبد انُبشئخ

 انًُزعخ األٔنٛخ نالثزكبساد 

 انًهزمٗ انغؼٕد٘ نهششكبد انُبشئخ

ئداسح ٔرشغٛم ٔرطٕٚش يشبسٚغ انجُٗ 
 انزؾزٛخ

 خذيبد ئداسح األساضٙ ٔ انًشافك 

 انزطٕٚش انؼًشاَٙ نهًجبَٙ 

اإلعزضًبس فٙ انًخططبد ٔ األساضٙ 
 ٔ انًجبَٙ 

َظبو ئػزًبد يشاكض رؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ 
  

 طُغ فٙ يكخ 

 ْذاٚب انؾظ ٔ انؼًشح 

 انؾمٛجخ انزؼهًٛٛخ فٙ انذساعبد اإلعاليٛخ 

 خذيبد انؾظ ٔانؼًشح

 ػهًبء ٔاد٘ يكخ انظغبس

 ئداسح ٔرشغٛم انًطبثغ

 ئداسح ٔرشغٛم انًكزجبد

 انذػبٚخ ٔاإلػالٌ

 اإلَزبط انًشئٙ ٔانًغًٕع

 ثُبء انجٛئخ انًؾفضح  نإلثذاع ٔاالثزكبس

رظًٛى  ٔثُبء ٔرأصٛش ٔرشغٛم يشاكض 
 سٚبدح األػًبل

ؽمٛجخ رؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ نهُبطمٍٛ ثغٛشْب يٍ  
 انًًبسعٍٛ انظؾٍٛٛ

اخزجبس  انهغخ انؼشثٛخ نهُبطمٍٛ ثغٛشْب يٍ 
 انًًبسعٍٛ انظؾٍٛٛ

 االعزضًبس فٙ انزؼهٛى ػٍ ثؼذ

 لالطخثماز  وادي مكة شسكــة

ْٙ ششكخ رمذو خذيبد رغشٚغ ٔاؽزضبٌ األػًبل ثبنشرشاكخ يرغ انخجرشاد انًؾهٛرخ ٔاألعُجٛرخ 

 . ْـ 1436-6-15رى رأعٛغٓب ثمشاس يغهظ اإلداسح ثزبسٚخ . دػًبً نشٚبدح األػًبل
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 انًغزضًشٍٚ األفشاد

٢ 

٣ 

٤ 

 البرامج والخدمات امللدمة مً شسكة وادي مكة لالطخثماز

hazen.

 طٛفٙ ٔاد٘ يكخ

١ 

رررى ْررٙ شررشكبد رؼررٕد يهكٛزٓررب ألطررؾبثٓب يررٍ سٔاد األػًرربل  

اؽزضرربَٓب فررٙ شررشكخ ٔاد٘ يكررخ نهزمُٛررخ  ٔاعررزضًش فٛٓررب ثُغررت 

 %25يزفبٔرخ ال رزغبٔص 

  

 الشسكــات الىاشئـــة
(١  ) 

hazen.

 ششكخ
 فبرُخ

 ششكخ
 طبنَٕٙ

 ششكخ
طفهٙ فٙ 

 أيبٌ

 ششكخ
 طٓبسٚظ

 ششكخ
Stayfit 

 ششكخ
 أػًبنكى
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 األطٕل ٔيزبثؼخ انًٕالغ ٔرؾذٚذ انززجغ ألَظًخ األداء ػبنٛخ رمُٛخ ؽهٕالً  رمذو

 انجٛبَبد ٔرؾهٛم ٔانغٛبساد ٔاألفشاد

 املدن الركية شـسكــــة

الخسجيلهىع  املإطع مً البدث للظىق   

 املجال الحصييف
 وظبة اطخثماز شسكة وادي مكة

 دٔنٙ

B2G / B2B أَظًخ رؾذٚذ انًٕالغ 

 أَزشَذ األشٛبء

 ثبؽش

٥ ٪  

 فٙ نزغبْى نؾظٙ ثشكم اإلعزًبػٙ انزٕاطم يٕالغ يؾزٕٖ ٔرؾهٛم نشطذ ئنكزشَٔٛخ يُظخ

 .ٔانششكبد نهًُظًبد االعزشارٛغٛخ انمشاساد ارخبر رؾغٍٛ

 لىطيـدًــا شـسكــــة

الخسجيلهىع  املإطع مً البدث للظىق   

 املجال الحصييف
 وظبة اطخثماز شسكة وادي مكة

 يؾهٙ

B2B / B2G 

 ػبو

 يٕالغ يؾزٕٖ رؾهٛم

 االعزًبػٙ انزٕاطم
٢٠ ٪  
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 (BIOKUBES)املخحبرات الطبية شـسكــــة 

 كبنًأكٕالد يزؼذدح ػُٛبد يٍ انًغزخهظخ انًٛكشٔثبد نفؾض يزكبيم آنٙ َٔظبو يُظخ

 آنٙ  رؾكى ثُظبو يضٔدح ٔانًُظخ .انششة ٔيٛبِ انزشثخ ٔػُٛبد ٔاألدٔٚخ انضساػٛخ ٔانًُزغبد

   .انجكزٛشٚب َٕٔػٛخ ٔكًٛخ يٕلغ نزؾذٚذ ثبنهٛضس انزظٕٚش ثُظبو ٔيغٓضح

الخسجيلهىع  املإطع مً البدث للظىق   

 املجال الحصييف
 وظبة اطخثماز شسكة وادي مكة

 رمُٛبد انشػبٚخ انظؾٛخ

 دٔنٙ

B2B / B2G 

 ػبو

٥ ٪  

ً  رٕفش  ئنٗ انًُبصل رؾٕٚم ػهٗ يؼب رؼًم ٔانزٙ انزكٛخ األعٓضح يٍ يغًٕػخ يٍ ٚزكٌٕ َظبيب

  . خبسعٙ يكبٌ أ٘ يٍ ثبنًُضل انكبيم ٔانزؾكى انًشالجخ ػًهٛخ نززٛؼ ركٛخ يُبصل

 للحدكم الركي  BREEZشـسكــــة

الخسجيلهىع  املإطع  

 املجال الحصييف
 وظبة اطخثماز شسكة وادي مكة

 طبنت دٔنٙ

B2C / B2B ئَزشَذ األشٛبء 

 انًُبصل انزكٛخ
١٠ ٪  
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hazen.

 HAZEN شـسكــــة

الخسجيلهىع  املإطع  

 املجال الحصييف

 مً البدث للظىق 

 ثبؽش

B2B / B2G انُمم ٔئداسح انؾشٕد 

 يؾهٙ

 ٔاإلخزُبلبد انؾشٕد ئداسح نًشالجخ ٔرمَذو اٜنٙ ثبنؾبعت انشؤٚخ ػهٗ رؼزًذ رمُٛخ ْٙ

 .انًشٔسٚخ

 وظبة اطخثماز شسكة وادي مكة

٥٪  

 مبيد شـسكــــة

B2C / B2B ٥ ٪  

 ٔثٍٛ أفشاد أٔ ؽًالد عٕاء ٔانًؼزًشٍٚ انؾغبط يٍ عكٍ ػٍ انجبؽضٍٛ ثٍٛ رغًغ سلًٛخ يُظخ

 انؾغبط انًششٔع ٚغزٓذف ٔانًذُٚخ  يكخ فٙ انؾبط اعكبٌ رظشٚؼ رٔ٘ انًغبكٍ أطؾبة

 .انؾظ ئعكبٌ رظشٚؼ رٔ٘ يٍ انًغبكٍ ٔأطؾبة أفشاد أٔ ؽًالد يٍ ٔانًؼزًشٍٚ

 املجال املإطع

 الحصييف

 االلزظبد انزشبسكٙ سائذ أػًبل

 وظبة اطخثماز شسكة وادي مكة
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 جىلدن آًكىن  شـسكــــة

B2B ٥ ٪  

 املجال املإطع

 الحصييف

 االلزظبد انزشبسكٙ ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ

 وظبة اطخثماز شسكة وادي مكة

   .ٔانؼًشح انؾظ يٕعًٙ فٙ نإلشغبل انمبثهخ انًُبصل نؾغٕصاد يُظخ رٕفٛش

 هىميييى شـسكــــة

B2C / B2B ٥ ٪  

 املجال املإطع

 الحصييف

 االلزظبد انزشبسكٙ سائذ أػًبل

 انشٚبدح انًغزًؼٛخ

 وظبة اطخثماز شسكة وادي مكة

 ٔرغٓٛم ٔيُظًخ عهغهخ ثظٕسح نهطؼبو انًُزغخ األعش طهجبد إلداسح اؽزشافٛخ ٔعٛهخ رٕفٛش

 .انهٕعغزٛخ انخذيبد ٔرٕفٛش نهؼًالء انغزائٛخ انًُزغبد اٚظبل
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 طهـــل شـسكــــة

٥ ٪  

 املجال املإطع

 الحصييف

 االلزظبد انزشبسكٙ سائذ أػًبل

 وظبة اطخثماز شسكة وادي مكة

 طشٚمخ انًُظخ رٕفش ؽٛش ٔانًغزٓهك  انمطغ يمذو ثٍٛ رشثظ اإلَزشَذ ػهٗ رفبػهٛخ يُظخ ئَشبء

 انجبئؼٍٛ  لجم يٍ نطهجّ يزؼذدح خٛبساد ػهٗ انؼضٕس يٍ  انًغزخذو رًكٍ ٔعٓهخ يجزكشح ثؾش

 عٓم ششكخ ٔرضًٍ يُبفغخ  ٔيٛضاد ثأعؼبس  ٔػشضٓب ثُفغّ يُزغبرّ سفغ ثبئغ نكم ًٔٚكٍ

 .انًُبعت انضًبٌ نّ ٔرٕفش انششاء ػًهٛخ نهًغزٓهك

B2C / B2B 

 بدز اطحدًى زعد شـسكــــة
 

٥ ٪  

 املجال املإطع

 الحصييف

 االلزظبد انزشبسكٙ سائذ أػًبل

 وظبة اطخثماز شسكة وادي مكة

B2C / B2B 

رٓزى انششكخ ثزظًٛى ٔرطٕٚش األنؼبة صالصٛخ األثؼبد ٔانزٙ ٚزى رشغٛهٓب ػهٗ يُظبد يخزهفخ يضرم 

 .أعٓضح انكًجٕٛرش  ٔأعٓضح األنؼبة انًزمذيخ ٔانٕٓارف انزكٛخ
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 الشسكــات الىاشئـــة
(٢  ) 

ٔرررى ْررٙ شررشكبد رؼررٕد يهكٛزٓررب ألطررؾبثٓب يررٍ سٔاد األػًرربل  

 .اؽزضبَٓب فٙ ششكخ ٔاد٘ يكخ نهزمُٛخ دٌٔ االعزضًبس فٛٓب

  

 SOFTCARE شـسكــــة

الخسجيلهىع  املإطع  

 املجال الحصييف

 ثبؽش يؾهٙ

B2C / B2B / B2G 

 نهغٓبد انشلًٙ انزغٕٚك ٔخذيبد ثشيغٛخ ؽهٕل َمذو انًكشيخ يكخ يمشْب عؼٕدٚخ ششكخ

 يغ َزؼبيم أٌ ٔ يغزذايخ ؽهٕل َمذو أٌ ػهٗ َؾشص .انُبشئخ ٔانششكبد انًإعغبد انؾكٕيٛخ 

 خهفٛزّ فٙ يزُٕع ٔطًٕػ  شبة ػًم فشٚك رًكٍٛ خالل يٍ ٔرنك يجزكش ثشكم رؾذ٘ كم

  .انؼًهٛخ ٔخجشارّ انضمبفٛخ

 

             انؾهٕل انجشيغٛخ            
  (ثُبء انًٕالغ ٔانزطجٛمبد)  

  انزغٕٚك انشلًٙ
  االعزشبساد
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 .  انطهت ػًهٛخ نزغٓٛم انزمُٛخ ثبعزخذاو انًطبػى يٍ األطؼًخ رٕطٛم خذيخ ٕٚفش رطجٛك

 على خطك شـسكــــة

الخسجيلهىع  املإطع  

 املجال الحصييف

 طبنت

B2C ٙااللزظبد انزشبسك 

 يؾهٙ

 ثىصيصشـسكــــة 

 ٔانًشئرٙ انظرٕرٙ انًؾزرٕٖ يرٍ انًؼهٕيربد ٔرٕصٛرك اعرزخشاط فرٙ يزخظظرخشرشكخ 

 .ٔغٛشْب ٔانهمبءاد ٔانذٔساد ٔاالعزًبػبد نهفؼبنٛبد

 

الخسجيلهىع  املإطع  

 املجال الحصييف

 طبنت

B2B 

 يؾهٙ

 يؼبنغخ ٔطُبػخ يؾزٕٖ
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 ٢٠١٨ئخصــاءات وأزكــام 

12 

11 
25 

 انًإعظ ؽغت انًُٓخ

 ثبؽش
 طبنت
 ػبو
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B2C B2B B2G

 انزظُٛف
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0
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 رؾذ اإلعشاء يؾهٙ دٔنٙ

 رغغٛم انششكبد

5 

15 

36 

 %10أكضش يٍ 

 6% - 10%

 %5ألم يٍ َغجخ 

 َِغت االعزضًبس نششكخ ٔاد٘ يكخ فٙ انششكبد انُبشئخ

الىمرجة  ثلىية مالية
ادة املجحمعية والحصييع الحطبيلات  الحعليم بالترفيه الٍس

 الركية
ئهترهد 
 ألاشياء

معالجة 
وصىاعة 
 مدحىي 

ثلىيات السعاًة  الاكحصاد الخشازكي أهظمة الحخبع
الىلل وئدازة  الحىاصل البصسي  ثدليل البياهات  الصحية

 املجال الحشىد

 انزأيٍٛ االيضم
 سًٕٚرٙ

 
 ثـــــــبسع

 طُبع األؽالو

 ْٕو يُٕٛٛ

 عٕاػذ انغذ

 نٛهٗ

 طفهٙ فٙ أيبٌ 

 َشء

 عجهفذ
 

 سيبل فُٛزششص
 

 نؼجخ انؾظ
 

 ػًبنكىأ

 َبفٛٙ ثٛٛض 

 عٕفذ كٛش 

 آشٍ

 نغذ كبل 

 أفٛشٔط 

 ثشٚض 

 رأعٛش

 أفٛشٔط رُظٛض

 رٕطٛم
 ػهٗ خطك

 عٓم
 ٔسشخ
 فغِٕ
 عهغهخ

 كبة ربعك
 ٔاٚذ
 يجٛذ

 طبنَٕٙ
 كٕكًجش 

 لٕنذٌ آٚكٌٕ

 كٕٛثظ ٕٚبث
 

 عٕفذ كٛش 
 
 طفٛغٕ

 نٕعٛذٚب
 

ًُٕٚ 
 

 ْبصٌ 

 ؽشٔف 
 

 سيبل فُٛزششص

 ْبصٌ 
 

 رشافكغزٙ 
 

 كَٕفكظ 
 

 اطم الشسكة
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8 

22 

0 5 10 15 20 25

 اعزضًبس ثذٌٔ اؽزضبٌ

 اؽزضبٌ ثذٌٔ اعزضًبس

 اؽزضبٌ يغ اعزضًبس

 (اعزضًبس -اؽزضبٌ )  انؾبنخ

39 

 انًإعظ ؽغت انغُظ 7

 ركش

 39 أَضٗ

7 

 شسكات  ثدىلد 

 شسكات ثابعة مً البدث للظىق 

2 8 
 مإطع

 للشسكات الىاشئة  

+120  
 شسكات مدحضىة

 م٢٠١٨لعام 

+30 

 شسكة خصلد 
 على دعم مالي

15 
 شسكات هاشئة 
 اطخثمس فيها مً

 زأض املال الجسب  

3 
 مظحفيد

 شسكة هاشئة  100+
 هجحد في الدخىل 
 للظىق بعلىد بيع

12 

 فسصة عمل

+200 
 مىحج ثلني

٥٠ 
 الليمة الظىكية 
 للشسكات الىاشئة

+75 
 يهٌٕٛ لاير

 ئجمالي مبيعات 

 الشسكات الىاشئة

+45  
 يهٌٕٛ لاير

  2018 ئخصــاءات وأزكــام عام
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Source: Accelerating Entrepreneurship in the Arab World, World Economic Forum  

ادة ألاعمال  البيئة املثالية لٍس

Source: Components of Entrepreneurship Ecosystem in Saudi Arabia, (modified from figure published in World Economic Forum). Dr. Faisal Allaf, Wadi Makkah  
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ْٙ ششكخ ربثؼخ نششكخ ٔاد٘ يكخ نهزمُٛرخ  ررى رأعٛغرٓب ثمرشاس 

 .ْـ 1435عًبد صبَٙ  16يغهظ اإلداسح ثزبسٚخ 

س شسكــة والاطخثماز   ثالل الىماء للحطٍى
 العلازي 

 انششٚظ انزغبس٘ 
Commercial street 

 يشكض انًإرًشاد
Convention Center   

 انفُذق
The hotel 

 يشكض ٔؽبضُخ اإلثزكبس فٙ رمُٛخ انًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد اإلنكزشَٔٛخ 
BIS (Bioinformatics Information System) Center  

 انًزؾف اإلعاليٙ
Heritage Center  

 يشكض االػًبل
Business Center   

 يشكض انًؼهٕيبد 
Data Center  

 انًمش انشئٛغٙ نٕاد٘ يكخ
The headquarters of the Wadi Makkah   

 يشكض االثزكبس نألطفبل
Children Innovation Center 

 اعزذْٕٚبد انزظٕٚش انشلًٙ
Photographic and Digital Media Lab  

 يشكض اإلثذاع
Creativity Center 

 يشكض انزذسٚت ٔانزؼهٛى
Training and Education Center 

 يشكض انًؾبكبح
Simulation Center 

 يشكض االثزكبساد انظؾٛخ
 Health Innovation Center 

 شمك فُذلٛخ
Serviced Apartments  

 ؽبضُخ انشٚبدح اإلعزًبػٛخ
Social entrepreneurialship 

 يشكض ٔؽبضُخ االثزكبساد فٙ انُمم ٔ ئداسح انؾشٕد 
Transportation and crowd management innovation center 

 ٔاؽخ يكخ نإلعزشبساد
Makkah Oasis for Consultation 

 ؽبضُخ االثزكبس انشٚبضٙ 
Sport Innovation Center   

 ؽبضُخ االثزكبس انًظشفٙ
Fintech Incubator 

 يشكض ئثزكبس انجٛئخ ٔانطبلخ
Environmental and Energy Innovation Center 

 يشكض انضمبفخ ٔانزشاس اإلعاليٙ
Heritage Center  
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هظام اعحماد مساكص جعليم 
 اللغة العسبية 

طلظلة أم اللسي لحعليم 
اللغة العسبية لغير املحددرين 

 بها 

مىصة أم اللسي للحعلم 
عً بعد في اللغة 

 العسبية

اخحباز  خليبة أبجد
 اكــسأ

 اخحباز
 أبجـد

مىصة أم اللسي للحعلم عً 
 بعد في اللغة العسبية

 هظام الاعحماد
 طلظلة أم اللسي  املإطس ي

•   

•   

•   •   •   

•   •   •   

•   •   

•   •   

•   •   •   

•   

•   

•   

•   •   

•   •   

 عمـالء شسكة وادي مكة للحلىية وشسكاتها الحابعة والىاشئة
 

•   
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•   

•   •   •   

•   •   

•   •   •   

•   •   

•   •   •   

•   

•   

•   •   

•   •   •   •   

•   

•   

 شسكاء الىجــاح

•   •   

•   

 الدعم الحكومي املأمول لدعم الشركات الناشئة

 .ألاولية العمل ثكاليف لحغطية ألاعمال زواد واخحضان لدعم ألاعمال لحاضىات مخصص (مظترجعة غير) مالية مىذ بسهامج اطحدداذ

دلم إلاطخثماز ٌعصش  بما الحلىية وأودًة لىاخات ألاطاطية الحدحية البنى بانهاء الاطساع  .إلاطحدامة ٍو

 .خاصة السةيظية واملدن مىطلة كل في أعمال مظسعات و خاضىات ئوشاء

 .املىاطم باطتراثيجيات املسثبط املحىىع إلاطخثماز على التركيز مع مىطلة كل هىٍة مكىهات على للحفاظ الجغسافية املىاطم في الحاضىات ثىجهات في الحماًص دعم

ادة بسامج ثدشين  .العام الحعليم في محخصصة ملسزات وضع و الجامعات في ألاعمال ٍز

  . ... والصزاعة والطاكة واملعسفة الصحة إلكحصادًات املعصشة إلاطتراثيجية املجاالت في الحجازي  بالحدىل  إلاهحمام

   .الىاشئة الشسكات في مدصىزة املفاضلة فيها ثكىن  والخاصة الحكىمية املشتروات مً خصة ثخصيص

 .إلالكتروهية إلاكامة ثجسبة ثبني
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السعودية غدًا

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

INSEAD التجارية في كلية

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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صاحب السمو األمير د.بندر بن عبدالله 

المشاري آل سعود

الخدمات الحكومية المستقبلية

مساعد وزير الداخلية لتقنية المعلومات	 

مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون التقنية 	 

بالمرتبة الممتازة.

عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة  	 

في “ جامعة الملك سعود “ )سابًقا(، كما 

عمل مديرًا عامًا لمركز المعلومات الوطني 

في وزارة الداخلية السعودية ، بين 2009 

و2018، ومستشارًا غير متفرغ في المركز 

ذاته بين 2001 و2004، كما شغل منصب 

نائب الرئيس التنفيذي لـ”شركة العلم ألمن 

المعلومات” بين 2004 و2009. وحاصل على 

دكتوراه في الهندسة اإللكترونية عام 1995 

من “جامعة بتسبيرغ” في الواليات المتحدة 

األميركية.
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 الطعْدٓ٘ غدا
 اخلدمات احلهْمٔ٘ املطتكبلٔ٘

 
 

Dr. Bandar Al-Saud 
 الرياض -منتدي أسبار الدولي

 م2018نىفمبر  6-4/  هـ 1440صفر  26-28
 

 

المعلىمات الىطنية ةرحلة تقني  
 (م2017 -هـ 1438)، (م1980 -هـ 1400:)تأسيس مركز المعلومات الوطني•
 
 (م1984 -هـ 1404:)تأسيس كلية الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود•

 
 (م2007 -هـ 1427)، (م2002 -هـ 1421)،( م1986 -هـ 1406: )تأسيس شركة علم•

 
 (م1996 -هـ 1416: )خدمة الجوال•

 
 (م1997 -هـ 1417: )خدمة اإلنترنت•

 
 (م2001 -هـ 1421: )الخطة الوطنية لتقنية المعلومات•

 
 (م2002 -هـ 1422: )تأسيس هيئة االتصاالت•
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 (م2004 -هـ 1424: )تأسيس وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات•
 
 (م2004 -هـ 1424(: )تأشيرات الحج والعمرة: )إطالق أول خدمة ربط حكومية•

 
 (م2005 -هـ 1425): إلكترونية للدفع الحكومي عبر البنوكإطالق أول خدمة •

 
 (م2007 -هـ 1427: )نظام التعامالت اإللكترونية ونظام الجرائم المعلوماتية•

 
 (م2008 -هـ 1428(: )إصدار تأشيرة الخروج والعودة:)إطالق أول خدمة إلكترونية تفاعلية•

 
 (م2009 -هـ 1430): الذكية الوطنيةنشر منظومة البصمات وبطاقة الهوية •

 
 (م2010 -هـ 1431: )«أبشر»أطالق منصة •

 
 (هـ2017 -هـ 1439)، (م2012 -هـ 1433: )تأسيس مركز األمن الوطني اإللكتروني•

 

 رحلة تقنية المعلىمات الىطنية

The 4th industrial revolution 
is unlike anything mankind 
has previously experienced. 
New technologies are 
merging the physical, 
digital, and biological 
worlds in ways that create 
both huge promise and 
potential. The speed, 
Breadth and depth of this 
revolution is forcing us to 
rethink how countries 
develop, how organizations 
create  value and even what 
it means to be a human. 
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NEXUS of Forces 
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Digital Government Maturity Levels 
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Personal   Meshes    Cloud 
 
   Sharing   Automated 
  
 Algorithmic   Programmable 
 
   Intelligent   Autonomous 
 
 Paper-less  Human-less 

 التىجهات والمستقبل

From Reality to Cavity 
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From Personalization to Brainization  
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 منصة أبشر 
 :منصات إلكترونية متخصصة 3

 أعمال -حكومة 

 أفراد –حكومة 

 حكومة -حكومة 

تواصل مركز موحدةهوية رقمية   انترنت بوابة  محمولة خدمات   

إجتماعي تواصل شامل خدمات مكتب  خدمة سيارة  سحابية حوسبة خدمة   

طائر جسم أمنية أنظمة  آلي إنسان   

9 

2 

3 

30 

3 

75 

5 

10 

4 

7 

4 

ذكية خدمة أجهزة  

9 
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Digital Platform 

 Innovative رحلة جديدة 
VAS 

Cloud 

Socialization & 
Gamification 

Social Services 

Data Analytics 
Services 

Increase 
Network 
capability 

IoT 

Block chain 

Office Services to 
Field Services 

 عامل أبشس

Now  
10 M 

20M? 32 M? 1.2 B? 7.4 B? 

Digital Giant… 

<<<<<<< 
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 حٕ 
 

مهاٌ متعدد املسافل مت تصنٔنُ ّبياءِ بطسٓك٘ مبتهسٗ علٙ 
صال٘ للتعله، ّصال٘ : مطاح٘ صػريٗ ّتشنل مسافكُ حتٙ اآلٌ

للتػٔري، ّعٔادٗ لألعنال، ّزنً لإلبداع، ّزنً لألعالو، ّزنً 
نْل، حمللعنالء، ّمكس لشباب أبشس، ّضخاب٘ للخٕ، ّتطبٔل علٙ 

َّٓدف احلٕ أٌ ٓهٌْ مهاىا ملَنا ألٍلُ ّشّازِ لألبداع ّالتطْٓس 
ثكاف٘ أبشس يف مجٔع ّالتكين ّالسقنٕ ّمطسعا لتخكٔل ٍْٓ٘ 

 ..اخلدمات جلنٔع العنالء
 

 فسص ّخماطس
 قلٔل٘ بتهالٔف تكئ٘ ميعْمات بياء علٙ قادزًٓ اجملنْعات عً فضال الفسد أصبح•

 حتدٖ أّ التكئ٘ علٙ تعتند جدٓدٗ اقتصادٓات لبياء الكدزٗ ٍرِ تْظٔف املنهً ّمً
 .ّاألضسٗ ّاجملتنع ّاحلهْمات الدّل ضلط٘

 
 التكئ٘ بتبين ّالطبل املبادزٗ ٍّْ ّاحد خٔاز إال األعنال ّقطاع احلهْمات أماو لٔظ•

 .ّعاملٔا حملٔا متْفسا صاز البدٓل ألٌ املعلْماتٔ٘ ّاالجتناعٔ٘ الْطئ٘ امليصات ّبياء
 
 ىفظ يف ّحتدٖ فسص٘ ميجل للتعامالت جدٓدٗ مناذج ّبسّش التكئ٘ دميْقساطٔ٘•

 إبداعا ّٓطتلصو ّاالقتصاد، ّالتجازٗ التعلٔه ّألمناط احلهْمٔ٘ اجلَات جلنٔع الْقت
 اخلدمات ّحتطني اجملتنع تطْٓس يف اجلدٓدٗ التكئات تْظٔف علٙ ّقدزٗ ّمعسف٘

 .اهلدز ّتكلٔل االقتصاد ّتيْٓع اإلىتاجٔ٘ ّزفع
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 تْصٔات 
 ّبياء دلٔل للخدمات احلهْمٔ٘ اإلجساءات مً خالل الرتنٔص علٙ اهلدف تػٔري •
 التكئات اجلدٓدٗ ّزبطَا بامليصات السقنٔ٘ تْظٔف •
 اخلدمات ّتشجٔع األفساد ّاألعنال علٙ بياء اخلدمات مناذج مطتدام٘ لتكدٓه تبين •
 اخلدماتاجلنَْز ّالعنالء نشسناء يف تكدٓه تْظٔف •
 حتل حمل اإلجساءات التكلٔدٓ٘ ّتعتند علٙ البٔاىاتتطْٓس خْازشمٔات •
 اخلدم٘ ّأىطيُ امليصات السقنٔ٘جعل اإلىطاٌ ٍْ حمْز •
 مْحدٗ مً خالل إطاز ّطين شاملاخلدمات ّزبطَا مً خالل ميصات تهامل •
 الْزم ّالعيصس البشسٖذاتٔ٘ ّإلػاء اخلدمات ّجعلَا ترنٔ٘ •
 الْطئ٘البٔاىات اخلدمات ّتعصٓص تْطني فتح البٔاىات ّحتفٔص الػري علٙ تطْٓس •
 اضتهنال التشسٓعات ّاألىعن٘ الالشم٘ لشجٔع ّتطسٓع ّمحآ٘ التخْل السقنٕ•
 تشجٔع اإلبداع ّاالبتهاز يف األعنال ّاإلجساءات احلهْمٔ٘•
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البحث والتطوير في المستقبل

نائب الرئيس معاهد البحوث - مدينة الملك 	 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية

 	 ،)JCEP( مؤسس ، المراكز التمييز المشتركة

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

 KACST

مؤسس ،  مركز تمييز النظم الهندسية المركبة 	 

في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

مؤسس مركز دعم اتخاذ القرار في مدينة 	 

الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبوينج

د. أنس الفارس
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RDI OUTLOOK 
King Abdulaziz City for  
Science and Technology 

2 

Key Performance Indicator Baseline Target 

Increase KSA’s Position in the Global Competitiveness Index 

Increase SMEs Contribution to the Kingdom’s GDP 

Increase non-oil government revenue (in SAR) 

Increase the private sector's contribution 

Raise our global ranking in the Logistics Performance Index 

Raise the share of non-oil exports in non-oil GDP 

Increase foreign direct investment of GDP 

Move our current position in world largest economies 

Increase the localization of oil and gas sectors 

25 10 

35% 

1 T 

65% 

25 

50% 

5.7% 

15 

75% 

21% 

136 B 

40% 

49 

16% 

3.8% 

19 

40% 

Increase women’s participation in the workforce 30% 22% 
Sources: Saudi Vision 2030 

KSA has set ambitious targets for 2030 

Overview 
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The main driver for nations and corporations to carry out RDI activities is Competitiveness  

3 

Why RDI 

GROWTH 
Improves firms product portfolio and 
market share. 

VALUE 
Increases business value making the 
business attractive to shareholders, 
mergers and acquisitions. 

AGILITY 
Responding quickly by developing 
the internal capability in both human 
and technology resources to change 
direction and do things differently. 

PRODUCTIVITY 
Engaging and inspiring people to tap 
into the power of the internal crowd, 
and empower people to create, 
invent and innovate new products, 
processes and services. 

PROFITABILITY 
Making productivity and efficiency 
gains to increase profitability. 

COMPETITIVE- 
NESS 

Benchmarking shows that RDI correlates with economic performance and KSA lags behind peers 

Source: GII, World Bank, Team Analysis 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000

80 
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60 

20 

0 

40 

Global Innovation Index 

GDP/Capita 

Saudi Arabia Qatar 
Malaysia UAE Portugal 

Switzerland Sweden 

Denmark Singapore South Korea 

Austria 
Norway 

Japan 

Netherlands USA 
Ireland 

Nigeria 

India Brazil 

Poland 
China 

Mexico 

Australia 
Chile 

Italy 

Ecuador 

Ukraine 

Why RDI 

4 

5,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 0 
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RDI Output 
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Energy Logistics Mining Industry 

Expenditure Human Capital Infrastructure Regulatory Framework 

R&D 
Institutions  

Tech Transfer 
Facilitators  

Local 
Firms 

Government 
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R E S E A R C H  D E V E L O P M E N T  I N N O VAT I O N  

I N N O V A T I O N  L I F E  C Y C L E  

The Technology Readiness Levels (TRLs) help navigate through the innovation life cycle 

Source: Department of Defense (DoD) Technology Readiness Assessment (TRA) Guidance 2011 

RDI Strategy > RDI Output 

8 

Gap Analysis 

• High-technology exports in Saudi Arabia (~ 1 B SAR) is low compared to the 
average of the top 30 countries (~250 B SAR). 

• Saudi Arabia is ranked 65th in high-technology exports as % of GDP. 

RDI Output 

Gap analysis and status of RDI Outputs in KSA 

Status 

Innovation 

• Saudi Arabia is ranked 1st among all regional countries in number of granted 
patent per capita (1475 granted patents in 2016). 

• KSA scores low compared to the global average in number of granted patent 
and in the ratio of granted patents to the filled patents. 

Development 

• Saudi Arabia is ranked 1st among the Arab nations (and 44th worldwide) 
according to the H-index metric that measures the quality of the research output. 

• KSA has only ~0.6 publication per thousand capita compared to ~2.46 average 
of the top 30 countries (ranked 36th worldwide). 

Research 

Very High High Moderate Low Very Low 

RDI Strategy > RDI Outputs > Gap Analysis 
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RDI Strategy > RDI Output > Research 
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10 

Top 30 countries have publications per thousand capita average ~2.46 

Top 30 Countries in Publications per Thousand Capita  

Avg ~2.46 

RDI Strategy > RDI Output > Research 

SCIMAGO, United Nations, Team Analysis 
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Saudi Arabia should increase the quantity of research output from ~0.6 to ~2 papers per thousand capita 

Ranked 
36th 
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SCIMAGO, Team Analysis 11 

Top 30 countries have H-index1 average ~655 

Top 30 Countries H-index 

Avg ~655 

RDI Strategy > RDI Output > Research 

1 The definition of the index is that a country with an index of h has published h papers each of which has been cited in other papers at least h times 

In the Kingdom, the objective is to enhance the quality of research output to reach H-index close to 500 

Ranked 
41th 
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Turkey Saudi Arabia Malaysia Egypt United Arab Emirates Qatar Kuwait Jordan

Number of granted patents compared to regional countries 

RDI Strategy > RDI Output > Development 

13 Source: WIPO, Team Analysis 

Filed and granted patents compared to developed countries    

RDI Strategy > RDI Output > Development 

14 

Granted Patents per Thousand Capita 

Source: WIPO, Team Analysis 

Granted Patents (% Patent Applications) 

KSA should increase the quantity and quality of patents to ~0.4 per thousand capita and to ~55% of filed patents respectively.  
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Top 30 countries have an average of 64 billion US dollars in high-technology1 exports 

Top 30 Countries in High-Technology Exports 

RDI Strategy > RDI Output > Innovation 

1High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. 
Source: The World Bank 

Ranked 
47th 

Avg. ~$64B 

Saudi Arabia should increase its high-technology exports from 1.1 to ~7 billion dollars a year 

496.0 
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17 

Top 30 countries have ~2,345 US dollar per capita high-technology1 exports on average 

Top 30 Countries in High-Technology Exports per Capita 

RDI Strategy > RDI Output > Innovation 

1High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. 
Source: The World Bank 

Ranked 
45th Avg. ~ $2345 

Saudi Arabia should increase its per capita high-technology exports from ~34 to ~360 US dollar 

22,528 

By 2030, Saudi Arabia should aim to increase the quantity and quality of its RDI output 

18 

Metric 

RDI Strategy > RDI Output > KPIs 

Research 
Published Papers 

H-Index 

Granted Patents 

Granted Patents 

High-technology exports 

High-technology exports 

High-technology exports 
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Measurements Unit 

Development 

Innovation 
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إصالح التشريعات والقوانين 

لمواكبة المستقبل

Reforming legislation and Laws 
to keep up with the future

	 Executive MBA Alumnus and Chief of Com-
munications and Branding- INSEAD 

المدير التنفيذي لبرنامج الماجستير في إدارة األعمال 	 
ورئيس إدارة االتصاالت والعامات التجارية في كلية 

INSEAD
المدير اإلداري السابق  لشركة ستويك - كوبنهاغن، 	 

الدنمارك.
استشاري في االبتكار وتنفيذ العامة التجارية 	 

العالمية، وفي التكنولوجيات الناشئة.
صمم ونفذ استراتيجية العامة التجارية لشركة 	 

سامسونج في الدول االسكندنافية.

أ. أناند فانكرلكر
Mr. Anand Vengurlekar 
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City of Bath, England 
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History of Ideas 

Technology 
Marketing 

Global 
Branding   

Mark Twain 

“History 
does not 

repeat itself 
but it 

rhymes” 
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Next 5 Minutes 

1. My favourite example from history 

2. Personal example, Samsung 

3. Questions for future 
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History 
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1500   - 10 % of the world's territories and generated just over  

  - 40 % of its wealth created  

 

1913  - 60 % of the territories 

   - 80 % of the wealth created 

The „West ‟ 

Industrial revolution 
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Some Key Areas 

Competition 

Medicine 

Consumerism 

Work Ethic 

1851 
25 Countries 
6 million visitors (1/3 of the population of UK) 
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1889 
35 Countries 
32 million visitors 
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The need for energy 
The rise of oil  
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Industrial revolution 

Japan 
Meiji Restoration 
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Tokugawa Shogunate  
1600 - 1868  

Emperor Meiji 
„Enlightened Rule‟ 

"Knowledge shall be sought 
all over the world, and 
thereby the foundations of 
imperial rule shall be 
strengthened” 
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Shimazu 
Nariakira 

"If we take the initiative, we 
can dominate; if we do not, 

we will be dominated”… 
 

 …“ We will throw open our 
doors to foreign 

technology ". 

“Japanese spirit, 
western things” 
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„Japonisme‟ 
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Samsung 
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Combine Scandinavian aesthetic with the Spirit of Samsung 
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Questions for the 
Future  

Where will you visit to 
learn and take away 

inspiration?  
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How can the spirit of Saudi 
Arabia be combined with 

foreign technology?  

How can the spirit of 
Saudi Arabia be taken 
abroad to inspire other 

cultures and their 
consumers?  
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األسرة في المستقبل

أمين عام - مجلس شؤون االسرة	 

شغلت منصب وكيل كلية اآلداب بجامعة 	 

الملك سعود

حاصلة على شهادة الدكتور في اآلدب 	 

االنجليزي من جامعة الملك سعود

د. هال التويجري
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منتدى أسبار الدولي

)كلمة األمين العام لمجلس شؤون األسرة (
د. هال بنت مزيد التويجري

»السعودية غدًا«

يوم الثاثاء : -6نوفمبر- 2018م

من الساعه 5-6

                                        
                  

                    

األسرة السعودية غدًا
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األسرة في المستقبل

بسم الله والحمد لله و الصاة و السام على رسول الله 
أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة 

السيدات والسادة 
السام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته 

يســعدني أن أكــون مــن المشــاركين فــي هــذا الحــدث الهــام والــذي بعــث العديــد مــن الرســائل المهمــة لجيــل 
ــادة  ــوم و بقي ــه, ونحــن الي ــإذن الل ــم ب ــن ســيصنعون مســتقبل هــذا الوطــن العظي الشــابات والشــباب الذي
ــق  ــان لطمــوح يعان ــق العن ــن ســلمان نطل ــر محمــد ب ــي عهــده األمي ــن الشــريفين و ســمو ول خــادم الحرمي
الســماء نزهــو بــه أمــام األمــم، واســمحوا لــي اليــوم ونحــن نتحــدث عــن المســتقبل بوقفــات مــع األســرة 

الســعودية غــدًا. 
لطالمــا كانــت الدراســات المعنيــة باألســرة تتوجــه نحو بحث آثــار المتغيرات االقتصاديــة والتقنية واالجتماعية 
علــى األســرة ، وتركــز بشــكل أساســي علــى بحــث ســبل المحافظــة علــى الروابــط األســرية ، أو علــى المامــح 
األساســية لألســرة فــي ظــل كل تلــك العوامــل , فعلــى ســبيل المثــال ، نجــد العديــد مــن األبحــاث عــن آثــار 
اســتخدام التقنيــة -اإلفــراط فيهــا- علــى التواصــل بيــن أفــراد األســرة وغالبــًا مــا تخــرج التوصيــات علــى شــكل 
تحذيــرات مــن تبعــات ضعــف التواصــل الفعلــي – وليــس االفتراضــي – علــى تطويــر المهــارات الســلوكية 
ــة مهــم و  ــدى أفــراد األســرة خاصــة األطفــال. و هــذا المســار لألبحــاث االجتماعي ــة ل ــة واالجتماعي واللغوي
جوهــري مــن أجــل التقييــم المســتمر للمجتمــع فــي ظــل المتغيــرات المتتابعــة و يرفــع مــن الوعــي باآلثــار 
المترتبــة علــى العوامــل االقتصاديــة و االجتماعيــة و الثقافيــة التــي تؤثــر باألســرة و المجتمــع بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر. 
ولكــن، وفــي ضــوء الحــراك التنمــوي الــذي تشــهده المملكــة العربيــة الســعودية برؤيتهــا الطموحــة 2030 
و البرامــج التــي تصــب فــي أصــل النســيج االجتماعــي مثــل برنامــج التحــول الوطنــي و جــودة الحيــاة و تعزيــز 

الشــخصية الوطنيــة كان ال بــد لمجلــس شــؤون األســرة أن يتبنــى دورًا فاعــًا
 فــي جعــل األســرة وحــدة المجتمــع التــي تقــود التغييــر لألفضــل وال تكتفــي بالتكيــف معــه, فمنهــج »ردة 
الفعــل« ســيجعل األســرة دومــًا فــي دور المتلقــي للتغيــرات و قــد تســتطيع مواكبتهــا و قــد ال تســتطيع، 
ــى تشــرب  ــا ســتكون قــادرة عل ــر فإنه ــة التغيي ــكل أفرادهــا شــريكا فــي صناع ــن نجعــل األســرة ب و لكــن حي
المتغيــرات و مواءمتهــا مــن جهــة، و مــن جهــة أخــرى ســوف تســهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 مــن 
جميــع جوانبهــا حتــى و إن كانــت تبــدو بعيــدة عــن نطــاق األســرة. مشــاريع المملكــة فــي الطاقــة واإلقتصــاد  
و الصناعــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ســيكون المســتفيد منهــا األســرة فــي نهايــة المطــاف. فلــو علمــت 
األســرة الســعودية بأهميــة دورهــا فــي ترشــيد اســتهاك الطاقــة أو أهميــة الطاقــة المتجــددة أو أهميــة تربيــة 
النــشء علــى تحمــل مســؤولية األجيــال القادمــة فــي المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة لخرجنــا بمنظومــة 

متكاملــة العامــل الفاعــل فيهــا هــو المجتمــع الواعــي.
 و الجميــل أن ديننــا الحنيــف الــذي يرتكــز عليــه المجتمــع يحمــل كل رســائل الخطــاب التنمــوي الــذي تتبــاه 
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األمــم المتحــدة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة و غيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة، فقــد نشــأنا علــى تربيــة 
نبينــا الكريــم صلــى اللــه عليــه و ســلم بــأن مــا معنــاه )ال نســرف و لــو كنــا علــى نهــٍر جــار( وأن )فــي كل كبــد 
رطبــة أجــر( وأن )إماطــة األذى عــن الطريــق صدقــة( فالفــرد فــي اإلســام كان وال زال يقــوم بــدور فاعــل فــي 

حمايــة مجتمعــه و بيئتــه بحــس عــال مــن المســؤولية.  
ــاع منهــج  ــد مــن اتب ــرات التــي تتعــرض لهــا األســرة اليــوم ، كان الب ولذلــك ، وقياســًا علــى مجمــل المتغي
مختلــف عــن » ردة الفعــل » واتبــاع منهجيــة اســتباقية تقــوم علــى مبــدأ التشــاركية والــذي نســعى مــن خالــه 

لتمكيــن األســرة لتكــون عنصــرًا فاعــًا فــي صناعــة التغييــر نحــو المســتقبل.
فاألســرة لــن تكــون فقــط مؤسســة اجتماعيــة تهــدف إلــى المحافظــة علــى هويتهــا وشــكلها وعاقاتهــا فــي  
ظــل المتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والتكنولوجيــة المعاصــرة بــل نســعى لتكــون األســرة  نــواة حقيقــة 

لقيــادة التغيــر فــي المجتمــع .

األسرة و التحول الرقمي: 
يمثــل برنامــج التحــول الرقمــي أحــد أهــم البرامــج لتحقيــق رؤيــة 2030 الــذي يهــدف إلــى بنــاء مجتمــع 
ــك  ــة الســعودية، تل ــة الرقمي ــة التحتي ــة البني ــة لتنمي ــك مــن أهمي ــط بذل واقتصــاد ووطــن رقمــي ومــا يرتب
المرتبطــة بتغييــر المجتمــع الوظيفــي مــن الباحثيــن إلــى العمــل إلــى صنــاع ومبتكــري العمــل وطالمــا ارتبــط 
ــة  ــة األفــراد فنحــن نتحــدث عــن دور األســرة فــي تنشــئة األطفــال والشــباب للمشــاركة الفاعل األمــر بتنمي
فــي دعــم هــذا التحــول، والتحلــي بالــدور الريــادي فــي قيــاس قــدرات النــشء اإلبداعيــة بطريقــة تختلــف عــن 

الســابق.
إن مســتوى االنتاجيــة غيــر منحصــر فــي نطــاق المدرســة واالمتيــاز األكاديمــي، فأصبــح الطفــل ُمقبــًا علــى 
مســاحات متعــددة ملموســة وغيــر ملموســة إلثــراء المشــاركة المجتمعيــة وتحســين المســتوى االقتصادي, 
فبــداًل مــن الترقــب والحــذر مــن األلعــاب اإللكترونيــة  نعلــم مــع الجهــات ذات العاقــة علــى اإلســتفادة مــن  
التطبيقــات الرقميــة التــي تنمــي مهــارات األطفــال و تســاعدهم فــي حــل المشــكات بطريقــة ناقــدة و 
كذلــك مشــاركة األهالــي ألطفالهــم  فــي مراقبــة المحتــوى و رفــع الوعــي لــدى األســرة بــأن التقنيــة يمكــن 
أن توظــف ألغــراض و مســتهدفات مــن شــأنها أن تعــود بالنفــع علــى الطفــل و األســرة والمجتمــع. فالطفــل 
ــه فــي مشــاريع  ــة قــد يصبــح مبرمجــًا أو صانعــا ًلأللعــاب و قــد يخــدم وطن الشــغوف باأللعــاب اإللكتروني
األمــن الســيبراني و الدرونــز كمــا شــهدنا فــي األشــهر الماضيــة لــو كانــت األســرة داعمــة لــه فــي هــذا المجــال. 
التحــول الرقمــي يعــد مــن أهــم التطــورات التــي تدعــم فكــرة” العمــل الذكي“وهــو مصطلــح يرمــز إلــى فــرص 
العمــل الجديــدة فــي الــدول الناميــة التــي تتميــز بعاقــة مرنــة بيــن الموظــف ومــكان العمــل بطريقــة تدعــم 
اإلبــداع واإلنتاجيــة دون اللجــوء إلــى حصــر طاقــات الموظــف فــي مــكان محــدود ،كان البــد مــن أن يكــون 
الخطــاب التوعــوي الموجــة لألســرة محفــزًا ألن يتــم توظيــف طاقــات الشــباب فــي التحــول الرقمــي نحــو 

التميــز واإلنتاجيــة .

األسرة و التحول االقتصادي: 
ــع مصــادر دخلهــا، و نحــن فــي مجلــس شــؤون  ــة و تنوي لطالمــا نســمع عــن مشــاريع المملكــة االقتصادي



347

السجل العلمي

عصر المستقبل
”السعودية غدًا“

األســرة نعــي أهميــة  دور األســرة اإلســتباقي فــي صناعــة التحــول االقتصــادي, فلألســرة دور جوهــري فــي 
ــد مــن الدراســات التــي تشــير إلــى  ــز أبناءهــا لاســتفادة مــن فــرص العمــل المتجــددة ، فهنــاك العدي تحفي
ــة ســوف تتاشــى بالمســتقبل لتحــل محلهــا وظائــف مســتجدة  أن الســواد األعظــم مــن الوظائــف الحالي
بحســب الحاجــة االقتصاديــة، وعلــى ذلــك كان البــد لمجلــس شــؤون األســرة مــن أن يكثــف الحمــات 
التوعويــة الموجــه لألســرة لتكــون حاضنــة لتلــك الوظائــف بــداًل مــن مقاومتهــا علــى حســاب الوظائــف 
التقليديــة التــي طالمــا ربطــت بالنجــاح و التميــز, مبرمــج الغــد قــد يكــون أمهــر مــن الطبيــب فــي العمليــات 
التــي تســتخدم آليــة الروبــوت، والعــب  كــرة القــدم قــد يكــون أفضــل مــن اإلعامــي فــي نشــر الوعــي و هكــذا. 
ومــن جهــة أخــرى ، فــإن للتحــوالت االقتصاديــة أثــر بالــغ علــى قنــوات إنفــاق األســرة وأولوياتهــا اإلقتصاديــة 
ولذلــك جــاء عنــوان منتــدى مجلــس شــؤون األســرة األول هــذا العــام حــول اقتصاديــات األســرة الســعودية 
ليناقــش جملــة مــن المتغيــرات اإلقتصاديــة التــي تتطلــب أن يكــون هنــاك خطــوات اســتباقية تتبناها األســرة 

فيمــا يتعلــق باإلدخــار ، اإلســتهاك ، ترشــيد الهــدر الغذائــي وهــدر الطاقــة وغيرهــا .

األسرة و المجتمع: 
أمــا فــي ســياق دور األســرة فــي قيــادة التغيــرات االجتماعيــة ، فهنــا يأتــي دور المــرأة واضحــًا وجليــًا ، فقــد 
ــر  نتــج عــن التحــوالت اإلقتصاديــة للمملكــة العربيــة الســعودية مجموعــة مــن المتغيــرات التــي كان لهــا أث
اجتماعــي واضــح وجلــي ، مثــل زيــادة نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل ، دعــم النســاء فــي الوظائــف 
القياديــة ، الســماح للنســاء بقيــادة الســيارة وغيرهــا مــن العوامــل التــي يتبعهــا تغيــرات فــي ديناميكيــة 
ــى  ــر تلــك العوامــل عل ــة تأثي ــة خاصــة ليــس فقــط مــن ناحي ــن أفــراد األســرة والتــي تطلــب عناي العاقــة بي
ــن  ــة ل ــر فالمــرأة العامل ــادة التغيي ــة فــي قي ــر فاعلي ــم دعــم األســرة لتكــون أكث ــل أيضــًا كيــف يت األســرة ، ب
تســتطيع النجــاح والتميــز إذا لــم تكــن هنــاك أســرة داعمــة لهــا ،  وزوج أو أب يــدرك أهميــة نجاحهــا لألســرة 
ــة مهمــا وجــد لهــا مــن تشــريعات ال  ــوازن بيــن العمــل والمنــزل وهــذه معادل ككل , هنــاك مــا يســمى بالت
يمكــن أن تتحقــق إال بتعــاون وتكاتــف أفــراد األســرة جميعهــم وإدراكهــم بأهميــة الــدور الــذي يقــون بــه كل 
فــرد مــن أفــراد األســرة مــن أجــل األســرة والمجتمــع برمتــه .  لذلــك كان مــن المهــم أن يكــون هنــاك حــوارًا 
تشــاركيًا موجهــا لألســرة بكافــة مناطــق  المملكــة مــن خــال المنصــات الثقافيــة و األكاديميــة و هــذا 
المنتــدى الرفيــع المســتوى خيــر مثــال علــى ذلــك, فــا بــد أن تكــون األســرة شــريكًا فاعــًا فــي تحقيــق رؤيــة 
المملكــة الطموحــة و لــم يكــن مــن محــض الصدفــة أن يتزامــن إطــاق مجلــس شــؤون األســرة مــع إطــاق 
الرؤيــة فهــو كيــان يدعــم الحــراك التنمــوي فــي المملكــة و يوحــد الجهــود لتحقيــق الغايــات التــي نطمــح لهــا 

علــى الصعيــد الوطنــي و اإلقليمــي و الدولــي.
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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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إنشاء نظام إيكولوجي القتصاد 

المعرفة في العالم العربي

رئيس مجلس اإلدارة - هيكل ميديا	 

رجل اعمال رائد في قطاعي التكنولوجيا 	 

واإلعام، رئيس مجلس إدارة الجمعية 

السورية لرواد األعمال الشباب، كما يرأس 

شركة ترانستك ألنظمة المعلومات، وشركة 

هيكل ميديا الناشرة لمجلة االقتصادي ومجلة 

فوروورد اإلنكليزية ومجلة هارفارد بيزنس ريفيو 

العربية. 

أ. عبد السالم هيكل
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عبدالّسالم ھیكل
رئیس مجلس اإلدارة
@amhaykal
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السوق

األفراد المنتجینالمؤسسات المعرفیة

البنیة التحیة للمعرفة

منظومة اقتصاد المعرفة

Bets We Need:

What will our society look like 
in 25 to 50 years?

How can we help our society 
get there?
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لكّل دوره في ھذه المھمة
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أخالقيات المستقبل

الرئيس - المؤسس - شركة هوز	 

 رئيس شركة Mozn، قبل عمله في شركة 	 

هواز

شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 	 

التنفيذي لشركة تكامل القابضة

حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارنيجي 	 

ميلون في مجال التنبء والتعرف على االأماط  

في 1996.

د. خالد الغنيم
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 انشابعت انصُاعُت انثىسة

 انًادَت
 

 انمُادة راحُت انسُاساث○
 األبعاد ثالثُت انطباعت○
 انشوبىحاث○
 اندذَذة انًىاد○

 

 انبُىنىخُت
 

 انهُذست اندُُُت○

 انشلًُت
 

 انزكاء انصُاعٍ○
 اَخشَج األشُاء○
 انبهىن شٍُ○
 االلخصاد انخشاسكٍ○
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 دافىط يٍ األخاللُت انخحذَاث بعط

 انىظائف انخمُُت حسخبذل عُذيا َحذد يارا ●

 اِالث عٍ انُاحدت انثشوة حىصَع َخى كُف●

 وحصشفاحُا عاللخُا عهً انخمُُت حؤثش كُف●

 األخطاء ظذ أَفسُا َحًٍ كُف●

 االصطُاعٍ انزكاء فٍ انخحُضاث َخدُب كُف●

 االعذاء يٍ انخمُُت َحًٍ كُف●

 يعمذ بُظاو انخحكى فٍ َسخًش كُف●
 

 

  انشوبىث لىاٍَُ :اسًُىف اسحاق

 

 :الروبوت على يجب

 نهبشش باألري َسًح وال انبشش َؤرٌ أال1.

 األول انماَىٌ َخانف ال فًُا ،انبشش َطُع2.

 وانثاٍَ األول انماَىٌ َخانف ال فًُا َفسه َح3ًٍ.
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  أيثهت

 كبُشة ششكت فٍ انزاحُت انسُش فهخشة●

 حىَخش فٍ (حاٌ) ياَكشوسىفج حدشبت●

 انسُاساث بُع يعاسض فٍ انشخصُت عهً انخعشف●

 

 االخاللُت؟ انمشاساث َىثك كُف

عهًٍ ًَىرج وظع انالعب سؤال  يُها وانخعهى انالعب حصشفاث يشالبت   أو أو 
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 األخاللُت اِنت فشَك

MIT media Lab:Moral machine 

   2017 دَسًبش نً ا 2016 َىَُى يٍ●

 .شخصيهُىٌ   2●
 َاحشش يدهت فٍ ا  يؤخش َششث●

 
 

https://twitter.com/EdmondAwad 

 انُخائح

 األنُفت انحُىاَاث لبم انبشش●
 األكبش انعذد●
 األصغش األعًاس●

 

https://twitter.com/EdmondAwad 
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التحول الرقمي ورؤية 2030

الرئيس التنفيذي لنماء المنورة منذ أبريل 	 

 2018

شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة 	 

وادي الظهران للتقنية مؤسسًا لقطاع تتجير 

التقنية واالستثمار الجريء بها

د. محمد حمدان الغامدي
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 )ثلاثلا عاطقلا( ةيحبر ,+غلا تاسسؤملا
ةمادتسملا ةيمنتلا ي: اهرودو

يدماغلا فلخ دمحم .د
ةرونملاءامن

ةمدقم

2

2016

 لاـمعألا سيـسأتل ةحلم ةينطو ةبغر

         تاكرـــــــــــــــشلا وـــــــــــــــمن عـــــــــــــــفدو ةدـــــــــــــــيدجلا

         قــــــــــــــــــيقحتو ةطــــــــــــــــــسوتملاو ةJKغــــــــــــــــــصلا

:اهمهأ ،ةيجيتاUKسا فادهأ
ةديدج لمع صرف قلخ•

يbح`ا ىوتح`ا ةدايز•

يfاــــــــــمجإلا يــــــــــbح`ا جتاــــــــــنلا عــــــــــفر•

اديعب(
ً

)ةيعيبطلا دراوملا نع 

يــــــــــo رامثتــــــــــسالل ةــــــــــيجهنم ةــــــــــيلمع•

ةئشانلا عيراشملا

  رامثتــسالا لــبق اــم" تاــيلمع ةرادإ•

”رامثتسالا دعب ام" و
ةــــــلماكتملا لاــــــملا سأر ةرادإ ةــــــطخ•

      معدـــــــــــل ةيجيتاUKـــــــــــسا ةـــــــــــطخ عـــــــــــم

ةيدايرلا ةموظنملا

   اـم رامثتسالا"ــل تاـصنمو تاونق ءانب•

)pre-Seed( ~{ــــــــــ|يسأتلا لــــــــــبق
.”)Seed(  ~{|يسأتلاو
لــــــــــحارم ةرادإل تاردــــــــــقلا ءاــــــــــنب•

لاـــــملا سأر“ةـــــمدقتملا   رامثتـــــسالا

)VentureCapital( ءيرــــــــــــجلا
Private(    ةــــــــــــــــــــــــــــصاخلا مهــــــــــــــــــــــــــــسألاو

equity(”.

2030 ةيؤر ي5 اهليومتو لامعألا ةداير
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يراكتبالا يدايرلا رامثتسالا ةيجيتا$#سا

اهرداصمو اهدودح ... رامثتسالا لحارم

CDEيسأتلا لبق ام

CDEيسأتلا

ب وأ ةلوجلا

د وج ةلوجلا

نمآلا نزاوتلا

)SAR 3.75K -- 187.5K( $ 1K-50K

$ 100K-500K

A: SAR 1M-5M
B: SAR 6M-10M

SAR 15M-50M

SAR 20M-50M

)ءاقدصألاو ةلئاعلا( دارفألا
ةيحبر$\غلا تاسسؤملا

ةيموكحلا حنملا

ةيحبر $\غلاو ةيعماجلا لامعألا تانضاح

يكئالملا رمثتسملا

ةيموكحلا ليومتلا قيدانص

ةيحبر $\غلا ءيرجلا لاملا سأر قيدانص

ءيرجلا لاملا سأر قيدانص

تاكرشلل ءيرجلا لاملا سأر قيدانص

ءيرجلا لاملا سأر قيدانص

تاكرشلل ءيرجلا لاملا سأر قيدانص

ةصاخلا تايكلملا قيدانص

ةصاخلا تايكلملا قيدانص

$ 50K-1M

1 2

$ 25K-500K

3

$ 10K-500K

4

طسوتم » $ 45K-625K (SAR 200K – 2.5M)

ةلحرملا ةئشان ةكرش لكل رامثتسالا ةميق ردصملا

5

يراكتبالا يدايرلا رامثتسالا ةيجيتا$#سا
الماش( ي<وألا ءيرجلا رامثتسالا دودرم

ً
)يكئالملا رامثتسالا 

6

الماش ي<وألا ءيرجلا رامثتسالا نم ىIثملا دئاوعلا§
ً

يكئالملا رامثتسالا 

تارامثتسا10 ـل رطاخMا ةعونتم ةظفحM دئاوعلا طسوتم§

0

10

20

30

40

50

60

< 1X 1X - 5X 5X - 10X 10X - 30X > 30X

رامثتسالا دئاوع طسوتم
Ref 1 Ref 2 Ref 3

ن
بس

لا ة
ص

ف
اق

ت

رامثتسالا دئاع

Angel Fund Set
2.84X

4.4 Years held
24.7% IRR

HOLA Set
2.24X

5.0 Years held
19.3% IRR
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ةيومنتلاةكارشلاو)ةنسحلاضورقلا(ليومتلاةيلآ

9

Grant Stage (SAR 10,000 ~ SAR 50,000)

Pre-Seed Stage (SAR 50,000 ~ SAR 200,000)

Idea
Basic Studies and

Market Testing 

Incubation

Business Plan

Pre-Startup

Investment Panel

Investment/Loan 

Management

Business 

Development

Startup

)ةكارش(ةصاحم ةكرش

نسحضرقبليومت

Pre-Startup

ةمادتسملا ةيمنتلل ةيحبر GHغلا تاسسؤملا معد
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المحاضرات
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أ. ستيفان داونز
Mr. Stephen Downes 

رؤية 2030: إعادة تصميم 
التعليم للمستقبل

• فيلسوف•ومتخصص•في•تكنولوجيا•التعلم•	

عبر•اإلنترنت•ووسائل•اإلعالم•الجديدة

	• Philosopher and Specialist- Online 

Learning technology and New Media 

Vision 2030: 
Redesigning 
Education for the Future 
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Vision 2030: Redesigning Education 
for the Future 

Stephen Downes, National Research Council Canada 
presenting to 

The 3rd Asbar World Forum 2018 (AWF)  
Riyadh, Saudi Arabia  

A New Challenge 
“With the automation of many of the functions 
employees currently perform, the emphasis will 
switch from answering simple queries to dealing 
with more complex problems that will require 
higher level of analysis, access to experts and 
greater autonomy.” 
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Part One.  
What Does Learning Become? 
1. Relevant 

2. Engaging 

3. Personal 

        Relevant 
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        Relevant 

• Any time / Any place 

• Ubiquitous 

• Context-Aware 

• Problem-Focused 

 

 

Case 

Mobile Learning, Mobile Support 

• Access - learning as you go, 
with different devices 

• Device – smartphone only? 
Or tablets and laptops? 

• Location - learners can learn 
outside their office  

• Design - content specifically 
designed for mobile 
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Case 

Content Recommendations 

Resource Recommendation 
- Collaborative filtering 
- Human cognitive modeling 
- Content analysis 
- Self-assessment 
- Sensor & data analysis 

        Engaging 
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        Engaging 

• Engaging = Immersive + Wanted 

• We have to want to be there 

• And we have to believe that we’re 
there 

 

 

        Engaging 

      

       Immersive 
 Slack, Airtable, Trello: what 

makes them good? Presence 
• Social presence 
• Cognitive presence 
• Teaching presence 
 (Anderson, Archer, Garrison) 
  

https://pt.slideshare.net/AnantCorp
/team-collaboration-slack-airtable-
trello-what-makes-them-good-
76384318 
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        Engaging 

      

       Presence 
 Presence is the idea that there 

is a person at the other end of 
the interaction… the presence 
of that person makes us 
believe, makes it matter 
  

        Engaging 

      

       Affordances 
 What does wanted make you think of…? 

• personal, spontaneous, opportunistic 
• informal, pervasive, situated 
• private, context-aware 
• bite-sized, and portable 

  Jari Laru - 
https://www.slideshare.net/larux/afford
ances-short-introductionlarulet2011  
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        Personal 

        Personal 

• Competencies 

• Support 

• Iteration 

• Opportunity 
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        Personal 

      

       Competencies 
 

http://leadershipadvantedge.com/  

        Personal 

      

       Support and Iteration 
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Case 

Personal Learning Plan 
 

• Illuminate Education - data-based 
learning path 

• FilterED Global Filter -  specializes in 
rapid personal path creation 

• MiCLUES - personal learning paths 
through museums and exhibits 

• ItsLearning - learning platform 
• Apereo OpenSSP - success plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chloe Murray - 
https://prezi.com/9i69gkg75eqc/copy-of-chloe 

        Personal 

      

       Practice vs Presentation 
 Don’t tell me, show me: 

  - “show me how to think strategically“ 
  - “show me how to reframe an issue” 
  - “show me how to deal with the ambiguity of the 
world right now” 

Steve Lowenthal - 
https://elearningindustry.com/
bridging-the-learning-and-
doing-gap-3-best-practices  
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Part Two.  
How Do We provide That? 
1. Learning Resources 

2. Environments 

3. Assessment 

        Learning Resources 
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        Learning Resources 

• Open Educational Resources 

• Open Data and Data Books 

• Personalized Learning Practices 

• Performance Support 

 

 

        Learning Resources 

      

       Open Educational Resources 
 

https://www.oercommo
ns.org/  https://openstax.org/  

https://ocw.mit.edu/  
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        Learning Resources 

      

      Open Data and Data Books 
 iPython is an interactive 

programming shell for the Python 
programming language 
https://ipython.org/  
 

The Jupyter Notebook is an open-
source web application that 
allows you to create and share 
documents that contain live 
code… http://jupyter.org/  

 

        Learning Resources 

      

      Personalized Learning Practices 
 • Moving content broadcast 

out of the classroom 
• Turn class time into contact 
time 
• Providing tutoring 

“…a delicate balance between student autonomy and instructor-
led direction and scaffolding…” Feldstein & Hill (2016)  
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Case 

Types of Student Inquiry 
 

A range of approaches (after Dana Fichtman, Thomas & Boynton, 2011, Inquiry: a districtwide approach to 
staff and student learning) http://sk.sagepub.com/books/inquiry  

        Learning Resources 

      

      Performance Support 
 

http://fortune.com/2014/05/27/a-
tennis-racquet-that-isnt-just-strung-
but-wired/  
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        Environments 

        Environments 

• Learning platforms 

• Internet of Things 

• Social Learning 

• LTI, API and JSON 

• Cloud Apps and Storage 
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        Environments 

      

      Learning Platforms 
 • LTI Producer – 

provides features  

• LTI Consumer – 
connects to 
features 

https://www.imsglobal.org/specs/ltiv1p0/implem
entation-guide  

Case 

Learning Platforms 
• Saba learning management 

system (LMS)  

• Drupal 7 content management 
system (CMS) 

• Moodle LMS 

• Kaltura OVP 

• CSPS service bus 

 CSPS GCCampus 
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        Environments 

      

      Internet of Things 
 

MagicBand. It’s a bracelet Disney 
hands out (story on Gizmodo) 

https://www.pcgamesn.com/grand-theft-
auto-v/the-best-grand-theft-auto-v-mods  

WISE Research Group, 2012 - https://wise.vub.ac.be/project/context-
aware-mobile-application-development  

        Environments 

      

      Social Learning 
 

https://www.cnbc.com/2017/10/04/google-
translation-earbuds-google-pixel-buds-launched.html  

• Based on interaction from 
difference perspectives 

• Ranges from collaborative to 
cooperative to competitive 
learning 

• Open networks, open 
standards  
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        Environments 

      

      LTI / API / JSON 
 • Learning Tools 

Interoperability 

• Application Programming 
Interface 

• JavaScript Object Notation  
and Linked Data 

Case 

Resource Integration 
• Linkage - to other systems 

• Single signon - to all services 

• Common Services – Listed 
among other services  

• Extending the bus – data and 
user information exchange  

• Learning Tools Interoperability  

• Full enterprise integration  Canada School of Public Service 
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        Environments 

      

      Cloud Applications and Storage 
  Universities are now 

deploying using Docker 
Containers managed by 
Kubernetes on AWS or 
Digital Ocean 

        Assessment 
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        Assessment 

• Competencies and Skills 

• Learning records 

• Quantified Self / Dashboards 

• Feed Forward 

        Assessment 

      

      Competencies and Skills 
 

http://pagecentertraining.psu.edu/public-relations-ethics/core-ethical-principles/lesson-2-sample-title/the-pillars-
of-public-relations-ethics/  

Learning Plan 

Automated 
Assessment 
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Case 

Competencies and Skills System (CASS) 

Advanced Distributed Learning (ADL) 
https://www.adlnet.gov/introducing-the-next-big-thing-
cass/  

• Workforce Planning 
• Recruiting and Onboarding 
• Performance and Goal Management 
• Learning Management 
• Career and Succession Planning 
• Compensation Management 

        Assessment 

      

      Learning Records 
 Doug Belshaw: "If we used the 

blockchain for Open Badges," he 
writes, "then we could prove beyond 
reasonable doubt that the person 
receiving badge Y is the same person 
who created evidence X. 

http://www.downes.ca/search/blockchain  

http://dmlcentral.net/blog/doug-belshaw/peering-
deep-future-educational-credentialing  
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        Assessment 

      

      Quantified Self 
 

Siemens and Long 
https://er.educause.edu/articles/2011/9/penetrating-the-
fog-analytics-in-learning-and-education 
  

        Assessment 

      

      Feed Forward and Share 
 

OERs are now widely available through subject-
specific libraries with provisions forauthoring as well 

DS106 assignment bank http://assignments.ds106.us/  

• Course commentary  
• User-generated content  
• External content  
• Content curation  
• Collaborative learning  
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د. عبدالله ولد آباه

اإلنسان في المستقبل

• أستاذ•الفلسفة•والدراسات•-•جامعة•نواكشوط	
• كما•أنه•يعمل•أستاذًا•زائرًا•في•جامعات•عربية•	

ودولية•عدة؛•حيث•يقوم•بتدريس•الفلسفة•
الحديثة•وفلسفة•األخالق•والسياسة•والدين•
وفلسفة•القانون•وعلم•الكالم•والفلسفة•

اإلسالمية•وفلسفة•االتصال•وعلوم•اإلعالم.•
كما•أنه•يشرف•على•إعداد•مدرسي•التعليم•
الثانوي•في•الفلسفة•والعلوم•االجتماعية،•
إلى•جانب•إشرافه•على•عشرات•األطروحات•
والرسائل•الجامعية،•فضاًل•عن•عمله•أستاذًا•

جامعيًا.•
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مستقبل اإلنسان

في•نص•شهير•كتبه•الفيلسوف•الفرنسي•المعروف•ميشل•فوكو•في•ترددت•1966•خاتمة•كتابه«•الكلمات•واألشياء•»•
الصادر•عام•وردت•مقولة••تلك•المقولة•هي•أن•اإلنسان•،•على•نطاق•واسع•وقتها•وأثارت•جدال•كبيرا•قد•مات•ولم•يعد•

من•الممكن•احياءه•والرد•الوحيد•على•من•ال•يزالون•يعتقدون•وده•هو•ضحكة•االستهزاء•الفلسفي.
ما•كان•يريد•قوله•فوكو•شديد•البعد•من•اهتمامنا•الراهن•الذي•يتركز•ومع•ذلك•ال•بد•من•،•على•اتجاهات•المستقبل•
إلى• الرجوع• على• تجبرنا• فوكو• عندها• وقف• التي• الفلسفية• االعتبارات• بعض• أن• اإلقرار• اإلنسان• وضع• على• وأثرها•
مقولته•التي•كانت•تحمل•بصمات•الجدل•بين•النزعة•الوجودية•التي•اعلنت•من•شأن•اإلنسان•واعتبرت•أنه•يصنع•ماهيته•
من•خالل•حريته•المفتوحه•والنزعة•البنيوية•المستندة•إلى•مناهج•العلوم•اإلنسانية•التي•تركز•على•الخلفيات•الالواعية•
وسالسل•األسباب•العميقة•التي•ال•تظهر•للوعي•المباشر.•ما•تعنيه•بالرجوع•إلى•فوكو•هو•ما•نبه•اليه•من•أن•تعريف•
اإلنسان•الحديث•يرجع•إلى•الفيلسوف•األلماني•كانط•الذي•هو•مؤسس•النزعة•االنسانية•الحديثة•القائمة•على•فكرة•
الطبيعي• األفق• الخروج•من• على• العملية• بقدرته• يعرف• اإلنسان• أن• اعتبار• اي• الطبيعية• الضرورة• الحرية•في•مقابل•
بارادته•الحرة•وذلك•هو•مناط•األخالق•ومطار•الفعل•السياسي•ومرجعية•القانون•الوضعي.•نحن•هنا•بعيدون•عن•التصور•
اليوناني•(االرسطي•)•الذي•اعتبر•اإلنسان•وال•طريق•لالكتمال•والتسامي•إال•،•تحكمه•نوازع•طبيعية•،•كائنا•طبيعيا•بتنمية•
هذه•الموانع•الطبيعية•التي•هي•الفضائل•األخالقية•عن•طريق•االندماج•في•نظام•الطبيعة•اي•الوجود•بمعناه•الكلي•
الشامل.•،•و•اذا•كان•كانط•أرسل•قطيعة•واضحة•مع•التصور•اليوناني•لالنسان•إال•أنه•يمكن•اعتباره•في•امتداد•مباشر•
النزعة•االنسانية•التي•كرسها•التقليد•التوحيدي•في•نسخته•المسيحية•اإلصالحية•التي•كان•قريبا•منها•.•والمعروف•أن•
التقليد•التوحيدي•هو•الذي•بلور•المعايير•المرجعية•الثالث•األساسية•للنزعة•اإلنسانية•وهي•فكرة•الخلق•التي•تعني•تمايز•
وفكرة،•اإللهي•والبشري•اي•تمتع•اإلنسان•بوعي•مستقل•ومختلف•التكليف•التي•تعني•مبدأ•الحرية•والمسؤولية•اي•
قدرة•اإلنسان•على•التكليف•التي•تعني•مبدأ•الحرية•والمسؤولية•اي•قدرة•اإلنسان•على•وفكرة•الخلود•التي•تعني•،•إنتاج•
فعله•وتحديد•خياراته•الوجودية•فتح•افاق•المستقبل•وتأهيل•اإلنسان•للخروج•من•ضيق•الطبيعة•إلى•اتساع•التاريخ•.•
ولقد•عن•كانط•هذه•األفكار•الثالث•من•مسلمات•العقل•على•الرغم•من•فلسفته•في•المعرفة•التي•تخرج•الميتافيزيقا،•
العملي•من•إمكانات•العلم•الدقيق.•ان•النتائج•الكبرى•لهذه•النزعة•االنسانية•تبدو•في•نمط•التدبير•األخالقي•والمدني•
للمجتمعات•الحديثة•في•اعتمادها•لمدونة•حقوق•اإلنسان•الكونية••واخذها•بمرجعية•األهلية•اإلنسانية•في•المجاالت•
وتشبثها•بعقيدة•كرامة•اإلنسان•وتميزه•في•،•القانونية•والمدنية•نظام•الوجود•الطبيعي.•بيد•أنما•يجب•التنبيه•اليه•هما•
(••وهو•ما•ألمح•• التوحيدية• الدينية• النزعة•االنسانية•الحديثة•وان•كانت•ترجمة•عقالنية•موضوعية•للمرجعيات• هو•أن•
اليه•الفيلسوفان•األلمانيان•هيغل•ونيتشه•في•سياقات•متباينة•)•فإنها•أيضا•من•تجليات•الثورة•التقنية•األولى•التي•
قامت•على•مبدأ•القراءة•الرياضية•التجريبية•للطبيعة.•لقد•عبر•أحد•أبرز•مؤرخي•العلم•المعاصرين•هو•الكسندر•كويري•
عن•،•»•هذا•التحول•باالنتقال•من«•العالم•المغلق•إلى•الكون•المفتوح•وهو•يعني•هنا•ظاهرتين•مترابطتين•بداتا•مع•
الفكر•العلمي•الجديد•كما•بلوره•غاليليو•وكوبرنيك•وهما•:•انهيار•الكوسموس•االرسطي•والصياغة•الهندسية•للمكان.•
في•مقابل•الكوسموس•اليوناني•القائم•على•التراتب•التفاضلي•والغائي•،•تبلور•مفهوم•جديد•للكون•سمته•الالتناهي•
ال•تراتب•فيه•وال•تفاضل•وهكذا•انهار•،•بل•هو•كون•موحد•تحكمه•نفس•القوانين•الفيزيائية••وأصبح•الكون•مفهوما•
،•التمييز•االرسطي•التقليدي•بين•الكون•واألرض•رياضيا•تنطبق•عليه•المقاييس•اإلقليمية•لمكان•متصل•ومتجانس•
وبالتالي•المتناه•بالضرورة.•ان•هذا•التحول•الكبير•يعني•تحرير•اإلنسان•معرفيا•وعمليا•من•قبضة•بل•إن•غرض•العلم•
التجريبي•الجديد•ليس•كما•كان•يقول•،•الطبيعة•أرسطو•من•التسامي•إلى•مقام•الفضائل•العليا•باالنتظام•مع•نظام•
وإنما•هو•حسب•عبارة•فيلسوف•الحداثة•األكبر•ديكارت•أن•،•الوجود•نصبح•سادة•ومالكا•للطبيعة.•ما•يقوله•ديكارت•
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في•هذا•االتجاه•هو•أن•العالقة•ال•تنفصم•بين•غائية•السيطرة•على•الطبيعة•من•خالل•التروييض•التجريبي•وفكرة•الوعي•
اإلنساني•اي•الذات•المفكرة•المستقلة•عن•نظام•الطبيعة•الذي•غدا•مختزال•في•القوانين•الفيزيائية•الصلبة.•لقد•كنا•هنا•
نتحدث•في•عالقة•مفهوم•اإلنسان•بالثورة•التقنية•األولى•ولكن•العالم•،•التي•كانت•قوة•دافعة•لتشكل•صورة•اإلنسان•
الفاعل•الحر•دخل•منذ•عقود•في•ثورة•تقنية•ثانية•لها•منظورها•االبستمولوجي•ومرجعياتها•الفكرية•وبالتالي•لها•آثار•نوعية•
على•وجود•اإلنسان•ووعيه•بذاته•وتصور•لنفسه.•الكالم•متشعب•وكثيف•في•تحديد•طبيعة•هذه•الثورة•التقنية•الثانية•
استجالء•آثارها•الجوهرية•في•هوية•اإلنسان•الفردية•والجماعية.•وغني•عن•البيان•أن•الثورة•التقنية•الثانية•هي•حصيلة•
التقاء•الطفرة•أي،•الرقمية•اإللكترونية•الجديدة•والتقنيات•البيو•جينية•األخيرة••وأن•كان•المجالين•يبدوان•،•التقاء•الذكاء•
االصطناعي•والبيوتكنولوجيا•متباعدبن•من•حيث•الخلفية•والداللة•دوال•أنهما•في•الواقع•يحيالن•إلى•البراديغم•نفسه•
التقنية•حول•المادة•اإلنسانية•وليس•المادة•الطبيعية•من•منظور•األبعاد•االتصالية•والمعرفية• الثورة• الذي•هو•تركز•
والجينية.•تاريخ•deus  homo•في•كتاب•صادر•مؤخرا••بعنوان•:•مجمل•••يذهب•الباحث•اإلسرائيلي•ذي•االصول•،•وأثار•
جدال•واسعا•،•المستقبل•الىyuval Noah Harari•اليهودية•اللبنانية•يوفال•نوح•الحريري•ان•البشرية•تشهد•راهنا•تحالف•
كبيرا•في•عالقة•اإلنسان•بااللة•التقنية•سيقلب•رأسا•على•عقب•طبيعة•الوجود•اإلنساني•في•جوانبه•المختلفة.•فإذا•
كانت•حركية•الحداثة•قامت•على•تحالف•العلم•واإلنسان•من•أجل•فإن،•تكريس•سيطرة•اإلنسان•بذكائه•الفكري•الخيالي•
على•الطبيعة•التحول•الظاهر•اليوم•هو•انبثاق•بوادر•على•انهيار•هذا•التحالف•نتيجة•لطبيعة•الثورة•اإللكترونية•البيولوجية•
الجديدة•التي•من•شأنها•أن•تفضي•الى•تحولين•محوريين•هما•:•خروج•االلة•الذكية•على•سيطرة•اإلنسان•بعد•أن•أصبحت•

تتفوق•عليه•كليا•في•الذكاء•والتصور•والقوة

الحيوان• على• تاريخيا• •، األنماط• وانهيار• اإلنسان• مارسها• التي• السيطرة• عليه• تمارس• أن• من• • قائم• الخوف• حد• إلى•
نتيجة•لذكائه•االجتماعي•والعقلي•الثقافية•التقليدية•التي•اخترعها•اإلنسان•لضبط•واقعه•االجتماعي•وتغييره•وقد•عد•
المؤلف•منها•المعتقدات•الدينية•والمؤسسات•األهلية•والحال•كما•يرى•أن•الثورة•التقنية•الثانية•ستقضي•إلى•إعادة•،•
والمدنية•قولبة•اإلنسان•بطريقة•مغايرة•وأكثر•تجذرا•تتدخل•في•طبيعة•جسده•ووعيه•وغرائزه•وفكره•ديما•يفقده•سمته•
الطبيعية.•في•هذا•الباب•يميز•الحريري•بين•ثالث•نزعات•إنسانية•عرفها•العالم•الحديث•هي•النزعة•االنسانية•الليبرالية•
والنزعة•اإلنسانية•االشتراكية•والنزعة•اإلنسانية•التطورية•التي•تحمله•راهنا•إلى•االنتقال•من•منزلة•الكائن•الطبيعي•األول•
واالفضل•إلى•منزلة•اإلنسان•-االله•الخالد•بيد•أن•الثمن•الذي•عليه•أن•يدفعه•لبلوغ•هذا•الهدف•،•ومطلق•القوة•هو•
التخلي•تماما•عن«•وهم•الحرية•»الذي•ابطله•حسب•زعمه•العلم•في•اكتشافه•أن•الميول•والقرارات•اإلنسانية•هي•حصيلة•
مسارها•وفي•اتجاهه•إلى•محو•الفوارق•،•كيميائية•حركية•في•الدماغ•البشري•بين•الحيوي•واإللكتروني.•ليس•من•همنا•
التعليق•على•هذه•االطروحة•التي•كثر•الحديث•عنها•في•السنتين•األخيرتين•منذ•ترجمة•الكتاب•من•العبرية•إلى•اللغات•
العالمية•وإنما•حسبنا•اإلشارة•إلى•أن•مثل•هذه•النغمة•التهويلية•مألوفة•،•الكبرى•في•مراحل•الثورات•العلمية•والتقنية•
الكبرى•التي•يناط•بها•عادة•تغيير•في•حين•تثبت•التجربة•أن•اإلنسان•به•،•مجرى•اإلنسان•وإعادة•تصوره•ثوابت•انتربولوجية•
بالعدم•والقلق•من• التساؤل•والنقد•واالحساس• القدرة•على• له• الذي• الكائن•األوحد• عميقة•ال•تتغير•من•حيث•كونه•
المستقبل.•ومع•ذلك•ال•سبيل•من•التخفيف•من•اإلشكاالت•الكبرى•التي•تطرحها•الثورة•التقنية•الجديدة•على•مستقبل•
اإلنسان•ومآالت•النزعة•االنسانية.••من•الضروري•طرح•سؤالين•محوريين•مترابطين••يتعلق•،•في•هذا•الباب•ويتعلق•
ثانيهما•بحرية•،•أولهما•باالثار•المتوقعة•على•مفهوم•اإلنسان•نفسه•اإلنسان•التي•هي•مبدأ•النزعة•االنسانية•ومقومها•
العقدي•الفلسفي.••ال•مناص•من•االعتراف•أن•الثورة•التقنية•،•بخصوص•السؤال•األول•الحالية•قد•غريت•جوهريا•النظام•

المعرفي•واإلدراكي•لالنسان•من•حيث

الكتابة•ثم•الطباعة•بدأ• أنه•مع•اكتشاف• الذاكرة•والتخيل•والتعقل•.•يبين•الفيلسوف•الفرنسي•ميشال•سر• مؤهالت•
الثورة• مع• استمر• الذي• المسار• وهو• وموضوعيا• إال،• وتشكلها• الخارج• إلى• بتحولها• اإلنسانية• الذاكرة• • تدعم• • مسار•
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اإللكترونية•الرقمية•أن•األمر•ال•يقف•هنا•عند•الذاكرة•بل•إن•ملكة•الخيال•لدى•اإلنسان•قد•والسؤال•المطروح•حاليا•هو•
هل•فقد•اإلنسان•،•مسها•تغير•نوعي•مماثل•القدرة•على•التخيل•مع•سيالن•الصور•الواقعية•واالفتراضية•ام•اننا•في•
طور•استكشاف•عالقة•أخرى•مغايرة•بالتخيل•والتصور؟•ثم•ماذا•عن•القدرة•على•التعقل•والبناء•البرهاني•اذا•كانت•بعض•
البرامج•اإللكترونية•أصبح•بمقدورها•أن•تحل•إشكاالت•تتجاوزتتجاوزنا؟•بل•تطال•،•أن•هذه•التحوالت•ال•تتعلق•فقط•
concentra-  بالوظائف•المعرفية•لإلنسان•طبيعة•النظام•االجتماعي•الذي•كان•كما•يقول•سر•مؤسسا•على•التواصل•.
tionوالمركزة•د•التواصل•يحيلنا•إلى•الوسائط•اإلجرائية•والتقنية•التي•وضعتها•المجتمعات•الحديثة•لتنظيم•العالقة•في•
ما•بينها•من•نمط•المتجر•في•والمركزة•هي•السمة•الغالبة•،•الحي•إلى•موظفة•االستقبال•في•المكتب•على•المجتمعات•
الصناعية•الحديثة•التي•تقوم•على•التجميع•والتركيز•من•،•مدن•ومصانع•ومكتبات•عمومية•ما•نشهده•اليوم•هو•تخلص•
المنظومة•التواصلية•االجتماعية•من•الوسائط•وما،•السابقة•بما•يجعل•كثيرا•من•الوظائف•والمهن••عديمة•الجدوى•
نشهده•أيضا•هو•االنتقال•من•نمط•المركزة•إلى•نمط•التوزع•والتشتت•بما•ينعكس•ضرورة•على•الروابط•االجتماعية•بين•
البشر.••ال•من•،•لقد•أصبحنا•مجاورين•لمن•نرتبط•بهم•في•الشبكة•العنكبوتية•بما•يعني•تبدل•العالقة•الوجودية•المحورية•
،•يجاورنا•في•المكان•المادي•chronoplitique•بالمكان•والزمان.•ذلك•ما•أطلق•عليه•بول•فيريليو•،•اي•امتصاص•الزمن•
الذي•تضاعفت•حركيته•المجال•المكاني•الفعلي•،•بحيث•يمكن•القول•أنما•نعيشه•هو•نهاية•الجغرافيا•وليس•نهاية•التاريخ•
،•ومن•هنا•يتغير•كما•أشرنا•نمط•التدبير•الجماعي•للوجود•اإلنساني•برجوع•اإلنسان•إلى•أسلوب•االنتقال•والترحل•بعد•

قرون•من•االستقرار•العمراني.•ومن•هنا•الحديث•المتزايد•عن•حركية•الهجرات•البشرية

الكثيفة•التي•يشهدها•العالم•حاليا•والتي•ال•يمكن•اختزالها•في•اللجوء•االضطراري•من•الحروب•والفقر•بل•لها•خلفيات•
األطر• حدود• خارج• البشرية• للعالقات• وضبطها• للمكان• تصورها• في• الراهنة• التقنية• الثورة• بطبيعة• تتعلق• عميقة•
التنظيمية•التقليدية•لالجتماع•المدني.•يذهب•الخبراء•في•الهجرة•إلى•أن•حركة•الهجرة•من•هنا•إلى•على•٢٠٤٠•عام•ستكون•
المدينة•نفسه•قائما؟•في• المجتمعات•واألفراد.•هل•سيبقى•شكل• تأثير•قوي•هوية• له• إلى•مليار•فرد•بما•سيكون•
omnipolis•فيريليو•يتحدث•عن•ما•أسماه•اي•قيام•مدينة•توجد•كل•مكان•وليس•لها•مكان•بعينه.•ما•دام•،•ماذا•سيكون•
الثابتة• الزمانية• المكانية• بالمعايير• ارتبط• التقليدية• الحوكمة• أسلوب• للدول• السيادي• اإلداري• والتنظيم• الحكم• شكل•
بينما•لم•يعد•باإلمكان•ضبط•البشر•إال•من•خالل•،•والهويات•المستقلة•تتبع•آثار•االنتقال•والتواصل•؟•وهل•سيظل•
العمل•قيمة•جوهرية•،•كيف•سيكون•شكل•المهن•القادمة•في•مجتمع•المستقبل•كما•كان•في•الماضي••والمعروف•
أن•عددا•كبيرا•من•المهن•سيختفي•في•المستقبل•القريب•؟•ماذا•ستكون•عليه•مجتمعات••مجتمعات•الفراغ•؟•،•كاملة•
عاطلة•عن•العمل•تلك•أسئلة•مطروحة•بقوة•ولها•التأثير•األكبر•على•وضع•اإلنسان•الوجودي•واالجتماعي.•هل•ال•يزال•
الكالم•يتعلق•بالكائن•االنساني•نفسه•ام•بنوع•اخر•من•الكائنات•الحية•؟•كان•الفيلسوف•الفرنسي•ليك•فري•قد•خصص•
للموضوع•كتابا•la révolution•»•تناول•ما•اطلق•عليه«••الثورة•ما•بعد•اإلنسانية•transhumaniste•التي•هي•نتاج•الثورة•
الصناعية•الثالثة•القائمة•على•Nbic•الرقميات•وشبكة•اي•التقنيات•النانوية•والحيوبة•واإللكترونية•والمعرفية•التي•في•
طورها•إلى•قلب•نظام•الوجود•اإلنساني•في•اتجاهات•ثالث•هي:••-االنتقال•من•مفهوم•الطب•العالجي•إلى•الطب•

التحسيني•عن•طريق•الهندسات•الجينبة•سريعة•التطور.

النوعية• -الزيادة• • الوراثية.• اإلنسان• خصائص• في• النوع• تحسين• فكرة• من• جديد• نمط• بروز• •- • •eugenismeبالتدخل
في•عمر•اإلنسان•بالتغلب•على•االمراض•والسيخوخة•ومحاربة•الموت.•ال•شك•أن•هذه•التحوالت•التي•ليست•مجرد•
سيناريوهات•من•الخيال•العلمي•بل•هي•حقائق•جلية•على•األرض•ومادة•الستراتيجيات•بحث•علمي•واسع•تنفق•عليه•
أموال•هائلة•ستطرح•إشكاالت•معقدة•على•طبيعة•تعريف•اإلنسان•نفسه•سواء•عرفناه•بالمفهوم•االرسطي•القديم•
من•منظور•القيم•الطبيعية•أو•عرفناه•بالتعريف•التوحيدي•الدينية•الحديث•من•منظور•اإلرادة•الحرة.••اإلشكال•الكبير•
المطروح•هنا•هو•أن•هذا•التصور•االرادي•الحر•لالنسان•ينجر•عنه•القول•بانخراطه•في•المستقبل•وقدرته•المفتوحة•على••
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وذلك•هو•األفق•الذي•تندرج•فيه•الثورة•التقنية•،•التجدد•والتحسن•لكن•ماذا•يكون•اإلنسان•إذا•تحول•إلى•مادة•طبيعية•
،•الجديدة•معروضة•للتالعب•الجيني•والقولبة•الصناعية•ولو•من•أجل•زيادة•قوته•وتحسين•ظروف•عيشه•؟•ا•2002•في•
كتابه•الصادر•عام•post•حول•مستقبل•ما•بعد•اإلنسان•human future•يذهب•المفكر•األمريكي•ذائع•الصيت•فرانسيس•
فوكوياما•إلى•أن•مفهوم•الكرامة•اإلنسانية•الذي•هو•الخلفية•المعيارية•لمنزلة•اإلنسان•العليا•في•نظام•الطبيعة•يقتضي•
البشر•وتركيز• بين• الجيني• التفاوت• تنامي• إلى• أن•يؤدي• الذي•من•شأنه• الجيني• التصرف• الوقوف•في•مواجهة•خطر•
مسلك•االنتقاء•في•المواليد•القادمة•ديما•يلغي•عمليا•أطروحة•التفرد•اإلنساني.•لقد•ترجم•الفيلسوف•األلماني•يورغن•
هابرماس•هذا•اإلشكال•بالسؤال•التالي:•كيف•يمكن•أن•نحافظ•على•تصورنا•ألنفسنا•كأفراد•مستقلين•يتحكمون•في•
وجودهم•ومسؤولين•عن•أعمالهم•عندما•يصبح•من•المألوف•التصرف•في•مواريثنا•الجينية•ووظائفنا•الدماغية؟•أن•
اإلشكال•الذي•يطرحه•هابرماس•وفوكوياما•يذهب•بنا•ابعد•من•السؤال•الميتافيزيقي•التقليدي•حول•حرية•اإلنسان•في•

عالقته•بنظام.

ذلك•ان•مختلف•المقاربات•التي•ذهبت•إلى•تقييد•،•الضرورات•الطبيعية•حرية•اإلنسان•من•منطلق•القدر•اإللهي•أو•
نظام•الوجود•الطبيعي•حافظت•في•حين•أصبح•من•،•على•فكرة•تميز•اإلنسان•وسموه•في•نظام•الوجود•المطروح•اليوم•
الوقوف•ضد•خطر•العودة•إلى•نمط•غير•مسبوق•من•العبودية•عن•طريق•سد•منافذ•االختيار•التي•تقتضي•االعتراف•
الثانية• التقنية• الثورة• الحرة.•خالصة•هذا•الكالم•أن• إرادته• بضعف•اإلنسان•وتناهيه•وجهله•للمستقبل•الي•هو•شرط•
بقدر•ما•تفتح•آفاقا•جديدة•تطرح•تحديات•نوعية•،•ثرية•الكتمال•اإلنسان•وتزايد•قدراته•وإمكاناته•تطال•وعيه•بذاته•ونمط•
وجوده•المعياري•واألخالقي.•في•هذا•النقاش•الواسع•الذي•يشغل•اليوم•الدوائر•الفكرية•اجمعها•ال•بد•من•الجمع•كما•

كان•يقول•كانط•بين•تفاؤل•اإلرادة•وتشاؤم•العقل•.•
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د. اريك اوفرالند
 Dr. Erik F. Øverland

Universal Perspectivism? 
Challenges and prospects 
within the international 
field of Futures Studies 



عصر المستقبل392
“السعودية غدًا”

© 2018 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

"Universal Perspectivism?  
Challenges and prospects within the  
international field of Futures Studies" 
   
 
 
 

Erik F. Øverland,  
President, World Futures Studies Federation WFSF 
Co-Editor-in-Chief European Journal of Futures Research, EJFR 
 
 
ASBAR World Forum, Riyadh, Saudi-Arabia, November 5th 2018  

  

Talking points 

I. Contemporary social-political challenges 
II. Sociopolitical and technological achievements  
III. The World Futures Studies Federation, WFSF 
IV. WFSF and the Club of Rome 
V. The relation between Man and Nature 
VI. The challenge of contemporary Futures research 
VII. The ‘Natural’ and the ‘Artificial’ 
VIII.Towards a ‘Universal Perspectivism’? 
IX. The absolute distinction between subject and object 
X. The ontology of Futures  
XI. Conclusions - ‘Universal Perspectivism’ as a policy  

© 2018 Erik F. Øverland 
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Contemporary social-political 
challenges 

 

 
 

© 2018 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

 The geopolitical situation is more turbulent than in decades. 
 President Trump in the US with the decline of US importance as a 

geopolitical actor 
 The perception of what is true and how truth is to be managed is 

threatened 
 In Russia we have Putin and that country’s new ‘anti-Western 

intelligence strategies’ 
 Democratic societies and elections are subject of massive ‘trolling’ 

and manipulation 
 In Turkey and some former Eastern-bloc states, patriotism based on 

national reference frameworks are rediscovered 
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 Europe is characterised by economic stagnation, Brexit, and 

the emergence of massive populist movements 
 In Asia, China is, perhaps, on its way to its first major economic 

crisis 
 Japan is still characterised by stagnation.  
 The Middle East is on fire.  
 Threatening pandemics emerge increasingly frequently. The 

difference between poor and rich is greater than ever. 
 we have demographic challenges regarding migration and ageing 

that concerns citizens and politics in new and different ways 
 The futures of Saudi Arabia seems to be more uncertain than ever 

before 

© 2018 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

 

Extensive socio-political and 
technological achievements 

 

 
 



395

السجل العلمي

عصر المستقبل
”السعودية غدًا“

© 2018 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

 
 we are witnessing research and technological developments that 

the world has never seen before.  
 The world has never invested so much in higher education and 

research all around the globe 
 the level of education has never been higher for so many as now 
 More and more people escape poverty.  
 legal certainty seems to be ensured in an increasing number of 

countries and regions 
 Reactions against religious fundamentalism also are increasing 
 Authorities in many countries are experimenting with new ways to 

pursue policy development 
 

In a world marked by…  
 

• high level of uncertainties 
• Increased degree of ambiguities in how to interpetrate ongoing 

social, political and economic changes 
• more complexity 
• but still the expectation by people to a robust and foreseeable 

development of society 
 
…there is a rapid growing need for new planning tool, robust policy 

developement and change management 
 
Foresight Management, futures studies, futures research, could be one 

of the answers  
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What are the futures of democracy?  
 
What new kinds of political conflict-lines may emerge?  
 
What could be the consequences of the ongoing 
automatisation and robotisation?  
 
What does it mean to be a human being in 30-40 years 
time?  
 

© 2018 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

 

Do we have to think the relation between 'The Artificial' 
and 'The Natural' in new ways?  
 
Are we facing a new geopolitical world order? What 
could be the role of the Middle East?  
 
Can we see the emergence of a new sociopolitical 
movement?  
 
What kind of movement could that be?  
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To plan for smart societies in the future we have to think long 
term!  
 
To make long term thinking interesting and appropriate we have 
to discuss possible outcomes of uncertainties 
 
We have to discuss it in a more systematic and creative way 
 
We have to go beyond trends, forecasts and prognoses.  
 
  

Nassim Taleb: The Black Swan 
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Let´s grasp ”the unknown unknowns”! 
 

The pace of time appears to be faster and faster 

Things do not happen in a way we expected  

The unthinkable happens. ”The unlikely” is becoming more significant  

We have to ”prepare” for the unexpected - ”the unknown unknowns” (Nassim 
Taleb)  

Forward thinking presupposes a conscious relationship to uncertainties  

The need for long term futures thinking and uncertainty management 
increases  

Forecasts and prognoses are not able to grasp trends in coming, early signals, 
long term changes, technological shifts or complexity in a proper way.  

 

 
 

© 2018 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

WORLD FUTURES STUDIES FEDERATION - WFSF 
 

Founded in Paris 2973 

Global network of leading futurists 

Members in more than 60 countries 

UNESCO and UN consultative partner 

 

The World Futures Studies Federation emerged  

from the ideas and pioneering work of  

Igor Bestuzhev-Lada (Russia), Bertrand de Jouvenel (France, 1903-1987), Johan 
Galtung (Norway), Robert Jungk (Austria 1913-1994), John McHale (UK/USA, 
1922-1978) and others who in the 1960s conceived of the concept of futures 
studies at the global level.  
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The challenge of Futures Research anno 2018: 
Will 2050 technology begin to leave us behind or will we 
shake hands, and then merge with Technology?  

If you can’t  
beat ‘em…  
why not join 
‘em?  

© 2018 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

William Gibson: Neuromancer 

 

Science fiction - only science fiction…? 
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Universal Perspectivism 
- 'Universal' – reflects human need to construct an absolut 

reference point for its existence 
- 'Perspectivism' – do also reflect the "phenomenology" of 

absolutism – the content of such absolutes may change 
- Aims at going beyond modernism and postmodernism 
- Constructivism (we construct the past, the present and 

the future) 
- Post-positivist approach and a 'post-post-orientation' 
- Absolute distinction between Man (subject) and Nature 

(object) 
- Inspired by the Natural Sciences 
- The 'Nature' is a conceptual defined undefined 

© 2018 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

 Nature is at the same time constructed and reproduced as the absolute 

opposite of the human, as what human beings per. definition are not 

 Man creates him-/herself through his/her construction of what the 

human being is not, namely nature, technology, and the physical world 

 Man could also be a cyborg 

 Pluralism, fragmentation, individualism assumes a common human 

project 

The third Futuristic Manifest      I 
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 Futures pessimism is resignation 

 Biotechnology and genetic engineering are mainly subject to practical 

and functional assessments, not to fundamental ethical and moral 

considerations. 

 The term 'sustainability' loses some of its meaning, becomes less 

meaningful as the Nature (Thing) in itself also is considered to be a 

result of construction activities in our mind. 

 There is an inner link between increased economic growth, human 

liberation, and the solutions to environmental problems 

The third Futuristic Manifest      II 

© 2018 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

 Information is matter and vice versa. 

 Information/electronics are organisms and vice versa (see, for example, 

Texas' Instruments’ ways to create microchips; they cultivate them with 

bio-genetic programs). 

 Universal Perspectivism is an expression of what the individual will call 

an ‘enlightened confusion’ or ‘confused enlightenment’.  

 The Civilisation has just begun. 

The third Futuristic Manifest      II 
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مدرسة المستقبل

• عضو•مجلس•الشورى	
• رئيس•الجمعية•العالمية•ألبحاث•الموهبة•	

والتميز

أ. د. عبدالله الجغيمان
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 كيف يمكه أن تكون ؼليه المذرسة يف المستقبل؟
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 كيف تػمل البرامج التػليمية يف المذرسة؟
(Cluster analysis: internal evaluation)   
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Cluster_1 
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Cluster_2 

Post Pre 

Cluster_3 

Pre Pro 
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Dimensions التطبٌق n m SD 
 “ت"قٌمة 

t value 
 حجم األثر

Effect size 

 التوجهات األكادٌمٌة

 المٌل نحو القراءة
pre 54 04,9 06,1 

47,38*** 
(97,0) 

 post 54 91,22 87,1 كبٌر
بلورة االهتمام 

 األكادٌمً
pre 54 63,7 47,1 

48,41*** 
(97,0) 

 post 54 83,18 94,1 كبٌر
فعالٌة الذات 

 األكادٌمٌة
pre 54 96,10 36,1 

50,54*** 
(98,0) 

 post 54 09,24 57,1 كبٌر

 العملٌات المعرفٌة العملٌة

 التفكٌر الناقد
pre 54 87,12 29,1 

28,32*** 
(95,0) 

 post 54 76,28 76,3 كبٌر

 المرونة الذهنٌة
pre 54 39,10 05,1 

32,34*** 
(96,0) 

 post 54 13,23 47,2 كبٌر

 الذكاء العملً
pre 54 74,11 14,1 

41,34*** 
(96,0) 

 post 54 61,33 67,4 كبٌر

السمات االجتماعٌة 
 الوجدانٌة

 القٌادة
pre 54 02,8 92,0 

16,46*** 
(98,0) 

 post 54 67,18 60,1 كبٌر

 الدافعٌة
pre 54 43,10 27,2 

51,30*** 
(95,0) 

 post 54 96,23 09,2 كبٌر

 االستقاللٌة
pre 54 83,10 82,0 

33,35*** 
(96,0) 

 post 54 69,28 76,3 كبٌر

 الحساسٌة األخالقٌة
pre 54 61,9 71,0 

34,49*** 
(98,0) 

 Post 54 07,29 06,3 كبٌر

C
lu

st
e
r 

1
 

C
lu

st
e
r 

2
 

 حجم األثر "ت"قٌمة  ع م ن التطبٌق المتغٌرات

التوجهات 
 األكادٌمٌة

 المٌل نحو القراءة
 67,1 78,13 41 قبلً

65,30*** 
(96,0) 

 41,1 66,23 41 بعدي كبٌر

 بلورة االهتمام األكادٌمً
 27,1 12,11 41 قبلً

97,22*** 
(93,0) 

 04,2 49,19 41 بعدي كبٌر

 فعالٌة الذات األكادٌمٌة
 99,1 22,16 41 قبلً

93,13*** 
(83,0) 

 56,2 76,24 41 بعدي كبٌر

العملٌات 
المعرفٌة 

 العملٌة

 التفكٌر الناقد
 95,2 32,18 41 قبلً

64,19*** 
(91,0) 

 48,2 71,29 41 بعدي كبٌر

 المرونة الذهنٌة
 28,1 15,14 41 قبلً

91,22*** 
(93,0) 

 40,2 83,23 41 بعدي كبٌر

 الذكاء العملً
 41,1 00,16 41 قبلً

15,34*** 
(97,0) 

 34,3 34,34 41 بعدي كبٌر

السمات 
االجتماعٌة 
 الوجدانٌة

 القٌادة
 93,0 20,12 41 قبلً

49,17*** 
(88,0) 

 08,2 17,19 41 بعدي كبٌر

 الدافعٌة
 87,0 29,13 41 قبلً

48,31*** 
(96,0) 

 13,2 73,25 41 بعدي كبٌر

 االستقاللٌة
 04,1 24,18 41 قبلً

62,31*** 
(96,0) 

 73,2 63,32 41 بعدي كبٌر

 الحساسٌة األخالقٌة
 47,1 05,16 41 قبلً

41,21*** 
(92,0) 

 10,3 46,29 41 بعدي كبٌر
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 حجم األثر "ت"قٌمة  ع م ن التطبٌق المتغٌرات

 التوجهات األكادٌمٌة

 المٌل نحو القراءة
 57,1 31,20 49 قبلً

30,16*** 
(85,0) 

 68,1 41,25 49 بعدي كبٌر

 بلورة االهتمام األكادٌمً
 26,1 31,15 49 قبلً

24,8*** 
(59,0) 

 36,3 35,20 49 بعدي متوسط

 فعالٌة الذات األكادٌمٌة
 39,1 98,21 49 قبلً

99,9*** 
(68,0) 

 40,1 00,25 49 بعدي متوسط

العملٌات المعرفٌة 
 العملٌة

 التفكٌر الناقد
 04,1 51,23 49 قبلً

09,15*** 
(83,0) 

 18,2 51,29 49 بعدي كبٌر

 المرونة الذهنٌة
 96,0 53,17 49 قبلً

67,22*** 
(92,0) 

 96,1 04,25 49 بعدي كبٌر

 الذكاء العملً
 97,1 27,24 49 قبلً

36,18*** 
(88,0) 

 53,3 98,35 49 بعدي كبٌر

السمات االجتماعٌة 
 الوجدانٌة

 القٌادة
 98,0 45,15 49 قبلً

99,15*** 
(84,0) 

 77,1 27,20 49 بعدي كبٌر

 الدافعٌة
 98,0 59,16 49 قبلً

18,36*** 
(97,0) 

 60,1 47,26 49 بعدي كبٌر

 االستقاللٌة
 87,0 43,23 49 قبلً

90,18*** 
(88,0) 

 40,3 02,33 49 بعدي كبٌر

 الحساسٌة األخالقٌة
 91,0 18,22 49 قبلً

68,22*** 
(92.0) 

 67,2 00,31 49 بعدي كبٌر

 المتغٌرات

 التجمع األول
 (األداء المنخفض)

 التجمع الثانً
 (األداء المتوسط)

 التجمع الثالث
 (األداء المرتفع)

Gain 
نسبة القٌمة 

 المضافة
Gain 

نسبة القٌمة 
 المضافة

Gain 
نسبة القٌمة 

 المضافة

 التوجهات األكادٌمٌة

 %00,17 10,5 %93,32 88,9 %23,46 87,13 المٌل إلى القراءة
 %16,20 04,5 %48,33 37,8 %33,37 20,11 بلورة االهتمام األكادٌمً
 %63,8 02,3 %40,24 54,8 %51,37 13,13 فاعلٌة الذات األكادٌمٌة

 العملٌات المعرفٌة العملٌة

 %14,17 00,6 %48,28 39,11 %73,39 89,15 التفكٌر الناقد
 %03,25 51,7 %27,32 68,9 %47,42 74,12 المرونة الذهنٌة

 %02,26 71,11 %76,40 34,18 %60,48 87,21 الذكاء العملً

 السمات االجتماعٌة الوجدانٌة

 %28,19 82,4 %92,27 97,6 %60,42 65,10 القٌادة
 %93,32 88,9 %47,41 44,12 %13,45 53,13 الدافعٌة

 %98,23 59,9 %98,35 39,14 %63,44 86,17 االستقاللٌة
 %05,22 82,8 %55,33 41,13 %65,48 46,19 الحساسٌة األخالقٌة
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 الومورج القائم ىمورج مصوػي إلىتاج ىسخ بالجملة
Mass Production Model 

 تجذيذ الخرائظ المستخذمة 

 ىحه ىستخذم خرائظ قذيمة لعرق ومذن جذيذة•
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هل ىملك رؤية واضحة لما ىريذ أن تػمل ؼليه المذرسة إلؼذاد قادة 
 المستقبل؟

رواد 
 أؼمال

موظفي 
 دولة

مفكريه 
 وأدباء

ؼلماء وأساتزة 
أغباء  جامػات

 ومهوذسيه

ؼلماء 
 تقوية

 دبلوماسييه

 قادة اجتماؼييه

 تحذيات المستقبل

طبيعة املهن •
 جمهولة

ابتكارات •
 واخرتاعات

الروبوتات، •
األمتتة، 
 الرقمنة

استقطاب •
 املوهوبني

السٌطرة 
على 
 المعرفة

لغوٌة 
 ثقافٌة

سٌادة 
التجارة 
 العالمٌة

ازدٌاد 
الهوة 
 المعرفٌة
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19 

 كيف يمكه إؼادة بواء المذرسة لتستوؼب متعلبات التحول ىحو المستقبل؟

20 

 ما الهذف مه المذرسة؟

الحاجات الخاصة بالعلبة 
رات الػالقة بالمذرسة 

والتحصيل الذراسي والتميس 
 المذرسي

تعوير القذرات بهذف 
الوصول إىل صواؼة اإلىجاز 

يف مراحل ؼمرية الحقة 
 ؟ ( المستقبل)

 أو
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21 

 ما الهذف مه المذرسة؟

ثقافة توريث  
المجتمغ وقيم. 

01 

ؼلى المساؼذة 
كتساب  المهارات ا

 .األساسية والمػارف

02 

للمستقبل اإلؼذاد. 
03 

22 

 لمارا ال تػمل المذرسة لتحقيق أهذافها بفاؼلية؟

ال تستهذف 
 التميس

تهمل مهارات •
المستقبل 
 .المفتاحية

ال ترتبظ •
بالتميس 
 .واالبتكار

 

استراتيجيات 
 غير مؤثرة

ال تستوذ إىل •
ىتاجات البحث 

 .الػلمي
الممارسات •

 .متوارثة

موظوميةغير   

موػسلة ؼه •
 .المجتمغ

موػسلة ؼه •
المؤسسات 

البحثية 
 .والخذمية

تهمل شبكات •
 .االتصال الػلمية

 غير تكاملية

برامج •
 .موفصلة

محتوى غير •
 .مترابظ

مهارات •
 .مػسولة

ال يوجذ مذى •
 وتتابغ

 

ال تتضمه 
 تمايسا  

جميغ العلبة •
يػايشون 

 .ىفس الخبرات
ال توجذ خعة •

فردية لكل 
غالب مرتبعة 
بمسار خاص 

 .به

 ؼذم التركيس

مهارات •
 .واسػة وكثيرة

ال يوجذ متابػة •
 .لومو المهارات

إهمال •
للمهارات 
 . المفتاحية

ال يوجذ تقويم 
 حقيقي

التقويم كأداة •
تحقق وليس 
كأداة تعوير 

 .وبواء
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23 

 وجود مػلم متميس بحذ راته ال يكفي

24 

االىخراط يف فصل دراسي يقوده مػلم متميس يقذم 
إضافات ؼلمية ومهارية ؼامة، ولكه ال يقذم بواء متكامل 

 لصواؼة التميس بػيذ المذى
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25 

 كيف تحقق المذرسة األهذاف المتػلقة بالمستقبل ؟

 م2005تقرير اليوىسكو 

 
 تشجيغ اإلبذاع واالبتكار جواز سفر للمستقبل 
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 21مهارات القرن 

 الػمل يف فريق

 التواصل

 حل المشكالت

 إىتاج األفكار

 التحول ىحو المهارات
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29 

 التوصيغ االفتراضي للقذرات

30 

 
 
 
 
 
 سػذ 
 
 
 جماىة
 
 ؼلي 
 
 
 محمذ
 
 
سلم
 ى
 
 سالم 
 
 
 سػاد
 
 
 
 

 الػمليات الػقلية التفصيليةالتووع يف مستوى 
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31 
31 

 التووع يف الميول واالهتمامات ومجاالت التميس

32 

اختالف سرعة 
 تفريد التعلم التعلم

امليول اختالف 
واالهتمامات 
 وأمناط التعلم

 التعليمتنويع 
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33 

 كيف تتشكل القذرات واالهتمامات

34 

 
 

 االتجاهات

 الوجاح

 التميس التميس

 الوجاح

 المذرسة

    اإلبذاؼية
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35 

 
 

 االتجاهات

 الوجاح

 التميس التميس

 الوجاح

 المذرسة

    اإلبذاع
ية 

ساى
إلى

م ا
قي

 ال

36 

 الفرد

 برمجية الرؼاية الثالثية

 مجال التميس بيئة مستجيبة
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37 

 التحول إىل مذرسة مستقبلية

.  

مذرسة 
قائمة ؼلى 

الموهج 
 الػام

مذرسة 
قائمة ؼلى 

اإلبذاعتػشيس   

38 

1 
2 

تحدٌد مستوى كل طالب 
 فً المستوى القاعدي

حتديد منط وجماالت التميز 
 املناسبة لكل طالب

قياس التمايز بني 
 الطالب

حتديد جمموعات الطالب 
 الذين ميتلكون نفس املستوى

3 

4 
مقاييس تشخيصية للقدرات 

 املتنوعة
 

 الطلبة ليسوا فئة متجانسة حبيث يقدم هلم برامج متشاهبة
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39 

1 

2 

 وضع اخلطة الفردية
3 

 سلسلة برامج متصلة 
4 

 قياس التطور والنمو 
 والتقومي املستمر

 تعديل اخلطة 
  .بشكل مستمر

7 

 بيانات كمية وبيانات نوعية

 تصنيف وفق القدرات واالهتمامات

 6 املنظوميتوفري الدعم 

40 

 التميس مذخالت

 تحليل البياىات الضخمة

خم
ض

ي 
كس

مر
ت 

ما
لو

مػ
كس 

مر
 

متابػة أثر 
 التوفيز 

 

اقتراحات 
للتػامل مغ 

فجوات التػلم 
تحذيذ  أو المهارات

 الفجوة
 

ت، 
ابا

ج
ست

، ا
ت

كيا
لو

س
ل 

لك
ة 

يذ
ج

 ال
ية

لم
لػ

ة ا
قب

مرا
ال

بة
عل

 ال
ت

ذرا
 ق

ت،
ايا

هو
 

Navi Programming 
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41 

 الفاؼلية والكفاءة والتأثير يف مقابل االهتمام بالمخرجات

أدوات قياس 
 وتقويم مستمرة

دؼم موظومي 
 مجتمػي

التوافق مغ الخعظ 
 الوغوية التوموية

 مواشظ
 استكشافية
 

مواشظ 
 تمكيوية

 

مواشظ 
 تمايشية

 

 التميس مذخالت

Navi Programming 

42 

 التػلم ليس يف قاؼة الذراسة فحسب
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43 

 مجاالت التركيس وفق المرحلة الػمرية
بيئة أسرية ومذرسية 

ومجتمػية ثرية بالمػعيات 
 المػووية والػلمية

التذريب ؼلى المهارات مه 
 خالل المجال

التذرب والتػلم المباشر مه 
االىغماس غويل األمذ  خالل الخبراء والػلماء

 10)يف المجال 
 (سووات

 برامج مكثفة ومترابعة 
لخلق االهتمام والتػميق المػريف 

كتساب المهارات   وا
7 -13 

13 - 17 

14 - 24 

25 - 40 

التميس والتأثير ؼلى المستوى 
 الوغوي واإلىساين

44 

 غريق للمستقبلالمذرسة خارغة 

.  
مذرسة قائمة ؼلى 

اإلبذاعتػشيس   

تهيئة العلبة للتحذيات 
 المستقبلية

 اؼتماد التربية متذاخلة المجاالت

الموهج الذراسي 
 الػام

 إثارة روح االستكشاف واإلبذاع

 برامج تتابػية

 رؼاية فردية خاصة

 التحليل، االستكشاف، التػلم، مهارات :ؼلى التركيس
 االبتكار التعوير، التصميم،
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45 
45 

52

  ت      ت عل ج وة ا  دا  ما استطع 
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المدن الذكية: حلول رقمية 
لمستقبل أفضل 

• 	  Mckinsey & Company•-•شريك•مساعد
	• Associate Partner, McKinsey & Company

أ. عبد القادر لمع  

Smart Cities: Digital solutions 

for a more livable future

Mr. Abdulkader Lamaa 
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Confidential and proprietary: Any use of this material without specific  
permission of McKinsey & Company is strictly prohibited 

Smart Cities  
for a more livable future 

Dubai, October 16th 2018 

MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE 

2 McKinsey & Company 

2010 
Rio Smart City  
Operations Center 

EU 2020 strategy with a 
role for “smart cities” 

2008 
IBM Smart 

Planet initiative 

Smart City 1.0 

Smart cities captured 
the public's imagination 

2012 
China  approves 
90 pilot projects 
for smart cities 

2 McKinsey & Company 
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3 McKinsey & Company 

Smart City  
Criticism 

12/13 
Adam Greenfield 
book Against 
the Smart City 

2013 
Critical voices start dominating debate 

10/13 
Anthony Townsend book   
Smart Cities 

12/13 
Economist debate 
“Are smart cities 
an empty hype ?”  

  

4 McKinsey & Company 

Smart City 
Criticism 

Turning point 
 

Smart City 
2.0 

20,000 
People surveyed 

50 
cities worldwide 

60  
smart city applications 

4 McKinsey & Company 
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5 McKinsey & Company 

More WORK to do 

Think & act DIFFERENTLY 

It is REAL 1 

2 
3 

6 McKinsey & Company 

~60 smart city applications most relevant until 2025 

Waste 

▪ Digital tracking and  
payment for waste  
disposal 

▪ Waste collection  
route optimization 

Water 

▪ Water consumption  
tracking 

▪ Leakage detection 
and  control 

▪ Smart irrigation 
▪ Water quality  

monitoring 

Energy 

▪ Building automation  
systems 

▪ Home energy 
automation  systems 

▪ Home energy  
consumption tracking 

▪ Smart streetlights 
▪ Dynamic electricity  

pricing 
▪ Distribution 

automation  systems 

Healthcare 

▪ Telemedicine 
▪ Remote patient  

monitoring 
▪ Lifestyle wearables 
▪ First aid alert  

applications 
▪ Real-time air quality  

information 
▪ Infectious disease  

surveillance 
▪ Data-based population  

health interventions:  
Maternal and child  
health 

▪ Data-based population  
health interventions:  
Sanitation and hygiene 

▪ Online care search  
and scheduling 

▪ Integrated patient flow  
management systems 

Security 

▪ Predictive policing 
▪ Real-time crime  mapping 
▪ Gunshot detection  Smart 

surveillance 
▪ Emergency response  

optimization 
▪ Body-worn cameras 
▪ Disaster early-warning  

systems 
▪ Personal alert applications 
▪ Home security systems 
▪ Data-driven building  

inspections 
▪ Crowd management 

Mobility 

▪ Real-time public  transit 
information 

▪ Digital payment  in public 
transit 

▪ Predictive maintenance  
of transport system 

▪ Intelligent traffic signals 
▪ Congestion pricing 
▪ Demand-based  

microtransit 
▪ Smart parking 
▪ E-hailing (private and  

pooled) 
▪ Car sharing  Bike sharing 
▪ Integrated multi-modal  

information 
▪ Real-time road navigation  

Parcel load pooling  
Smart parcel lockers 

Economic  
development  
and housing 

▪ Digital business  
licensing and  
permitting 

▪ Digital business tax  
filing 

▪ Online retraining  
programs 

▪ Personalized education  
Local e-career center 

▪ Digital land-use and  
building permitting 

▪ Open cadastral  
database 

▪ Peer-to-peer  
accommodation  
platforms 

Engagement  & 
community 

▪ Local citizen  
engagement  
applications 

▪ Local connection  
platforms 

▪ Digital administrative 
citizen services 
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7 McKinsey & Company 

The important metrics  

IMPACT ON PEOPLE’S LIVES  

Environmental 
quality 

Health 

Social  
connectedness & 

participation 

Safety 

Time and  
convenience 

Jobs 

Cost of Living 

8 McKinsey & Company 

Impact in numbers 

Health 

Safety 

Time and 
convenience 

300 
Lives saved per year 

30 
Minutes shaved off  
daily commute 

50,000 
Crime incidents  
prevented per year 

Disease burden 
8-15% 

Commute time 
15-20% 

Gov. services time 
45-65% 

30-40% 

Crime incidents 
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9 McKinsey & Company 

Impact in numbers 

Social  
connectedness 
and participation 

Environmental 
quality 

Connectedness  
to community 
+15% 

Water  
consumption 
20-30% 

Connectedness to 
local government 
+20% 

80 
Liters of water saved per 
person per day 

10 McKinsey & Company 

Impact in numbers 

Cost of Living 

Jobs 

Citizen expenditure 
-3% 

Jobs 
+3% 
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11 McKinsey & Company 

Long Daily  
Commutes 

Physical health 

Life satisfaction 

Difficulty 
based on poverty 

Anxiety 

11 McKinsey & Company 

12 McKinsey & Company 

Commute time impact 

15-30  
minutes a day 

30 0 Recover 
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13 McKinsey & Company 

Tale of two cities 

Predictive 
maintenance 

Digital  
payment 

Intelligent  
traffic lights 

Smart  
parking 

P 

14 McKinsey & Company 

8~15% 
Reduce health burden 

Low-income cities High-income cities 
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15 McKinsey & Company 

Low-income cities High-income cities 

Impact 

Health burden 

Solution 

Prevent, treat, and  
monitor chronic 
conditions 

“Lifestyle” diseases 

Remote patient 
monitoring 

Identify demographic 
groups at risk & target 
interventions 

Preventable causes 

Infectious disease 
surveillance systems  

Telemedicine 

8~15% 
Reduce health burden 

16 McKinsey & Company 

What is the world’s 
smartest city? 
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17 McKinsey & Company 

100%  

Front-  
runners 70% 

More work 
to do 

18 McKinsey & Company 18 

Applications  
Index Score  
(average 
across all  
cities) 

100%  

Cities around the 
world are not 
implementing all of  
the possible tools in  
any area 

Utilities  
(Energy,  
Waste,  
Water) 

Security Healthcare Housing & 
community 

Mobility 

32 38 
42 

57 60 
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19 McKinsey & Company 

Moving smart 
cities forward 

20 McKinsey & Company 

Technology Base 1. 
Sensors 
Smartphones 
High-speed communication networks 
Open data portals 

Value Enablement 
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21 McKinsey & Company 

Applications & Solutions 

Raw Data 

2. 

Action 
Value Creation 

22 McKinsey & Company 

Public adoption & Usage 3. 
Adjust travel 

Use less energy & water 

Take charge of their own 

Value Realization 
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23 McKinsey & Company 

Putting  
technology  
to work for  
people 

24 McKinsey & Company 

Impact                  
is not  
automatic 

Go 
beyond 
pilots 

Engage all 
parties 

Double 
down on 
adoption 
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25 McKinsey & Company 

We have  
a choice 

26 McKinsey & Company 

Smart City 2.0 

It’s all about PEOPLE 
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ترجملي: من وادي السليكون 
إلى مخيمات الالجئين

• مؤسس•تطبيق•ترجملي•	
• 	Co-Founder - Tarjimly

أ. عبد العزيز الغنيم

From Silicon Valley to 
Refugee Camps

Mr. Abdulaziz Alghunaim 
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From Silicon Valley to 
Refugee Camps

Abdulaziz Alghunaim Cofounder of Tarjimly
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Syrian Refugees Stateless Rohingya US Border Crisis

Humanitarian Engineering
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The Language Problem

Medical Teams Asylum Attorneys Humanitarian Orgs

Language barriers affect vulnerable communities...
AND the people trying to help them!
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Community Solution Technology Solution

50% have smartphone + 
internet access

“translate for me”

Machine learning 
matching connects 

you with a translator 
in 60 seconds via 

messaging apps you 
already use:

25M Refugees 3B Bilinguals
tarjimly
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Facebook Messenger App       + Twilio

Select language
and role

Assigned a 
translator in
60 seconds

End session
and rate

Anonymous 
Session

(text, docs, calls)

tarjimly

7,000 
Translators

15,000 
Refugees

   Asylum Interviews Emergency Medicine

Trauma Counseling Rescue Operations

tarjimly



447

السجل العلمي

عصر المستقبل
”السعودية غدًا“

7,000 
Translators

15,000 
Refugees

tarjimly

Tarjimly Helps Medics & Counselors
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Tarjimly Helps Rescue Operations

1,600

1,500

800

400

Jan Mar May Jul Sep Nov

Translations Per Week

30% mo session growth

58% weekly translator engagement

3,000

82 languages from 95 countries
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Messenger App

Premium Mobile App

1) Privacy, UX, and feature requests for NGOs

2) Data on user needs to optimize algorithm

3) Trusted communication channel to refugees

Corporate Volunteer Programs

Paid Refugee Translators

Growth & Sustainability Strategy

Mobile App Launching 2019:  www.tarjim.ly/start 
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Incentive Engine

Training Communication

ML Matching

● Instant Gratification

●  Direct Access to Impact

● Low Commitment

● High Trust

● Gamification

Incentive Engine
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● Separating regular 
volunteers from Tarjimly 
Certified Translators

● Consuming translator 
certifications

● Points system from 
Feedback Loop

● Video training series

Training

Tarjimly Trust Score 
quantifies volunteer quality 
& optimizes routing using:

A * Availability Prediction +

A * Training Results +

B * Peer Review +

C * Reported Capability +

D * Session Ratings +

E * Interaction History

ML Matching
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● Multi-Channel Entry
○ Facebook Messenger
○ WhatsApp
○ Mobile App

● Anonymity & Privacy

● VoIP & local phone #’s 
for low connectivity

● Multi-party!

Communication

Our 2019 Goals

1

2

3

Launch Mobile App & Outreach

Build Key CSR & NGO Partners

Certified Translator &
Paid Refugee Program

1 Million translators helping

100,000 refugees

Success is:
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Aziz Alghunaim
Cofounder

Atif Javed
Cofounder

3 Access requires trusted platforms & communities.

1 Refugees deserve the dignity of language access.

Our Beliefs

2 Access strengthens equality to services.
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“You give little when you 
give of your possessions.

 إن  تعِط مما َتملُِك فإنك تعطي القلیل

― Kahlil Gibran  جبران خلیل جبران

أما إن َتِھَب من نفِسك فھذا عین العطاء

It is when you give of 
yourself that you truly 
give.”

www.tarjim.ly founders@tarjim.ly
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كيف تصنع تجارب جميلة 

• 	 Ziba Tokyo•-•الرئيس
• 	President - Ziba Tokyo

How to Make  Beautiful
Experiences

أ. توموهيكو هيراتا
Mr. Tomohiko Hirata
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PLANET JAPAN 
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تأثير التكنولوجيا المالية على 
النمو االقتصادي

• المدير•األكاديمي•،•درجة•الماجستير•في•	
العلوم•المالية•-•IE•كلية•إدارة•األعمال•.•كبير•

االقتصاديين•-•أركانو
	• Academic Director, Masters in Finance - 

IE Business School; 
	• Chief Economist - Arcano

The Impact of Fintech in 
Economic Growth

أ. د. اغناسيو دي ال توري 
Prof. Ignacio de la Torre
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ARCANO

Fintech Impact on Growth and Development
Ignacio de la Torre – November 2018
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ARCANO 1

Volcker and the ATM

Source: Google
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ARCANO 2

Contents

1. What led to the Fintech boom?

2. Fintech in action

3. Impacts growth and development

The history of finance is linked to innovation
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ARCANO 4

Technology and finance are inextricably linked…

Cuneiform boards (3500 AC)

Source: Google

First bond issuance (1262) Rialto Bridge in Venice

ARCANO 5

…as are finance, growth and development

Expansion of savings bank network enriches rural Spain

Source: Google

NASDAQ (1971)
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Technological advances

ARCANO 7

Technologies that support the fourth industrial revolution

Internet

E-commerce

Smartphones

Artificial Intelligence

Blockchain
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Reducing barriers to entry

ARCANO 9

Since the crisis of 2008, confidence in banks has fallen, reducing barriers to entry

60%

53%

21%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2004 2007 2009 2012 2014 2015

American’s confidence in banks

Source: Google, Gallup, Arcano Economic Research
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ARCANO 10

Regulation: PSD2, MiFid II

Source: Google, Arcano Economic Research

ARCANO 11

Changing consumer habits

13%

56%

87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015

Mobile Online ATM Phone Branch

Proportion of UK current account interactions by channel

Source: CACI, Arcano Economic Research
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ARCANO 12

Fintech: where it came from and where it’s going

Source: CB Insight, Boston Consulting Group, Arcano Economic Research
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Wave1: Traditional Fintech
~19%

Wave 2: Fintech pre-crisis
~25%

Wave 3: Fintech Boom
~56%

Number of created companies

ARCANO 13

Five drivers

Historical connection between finance and innovation

Technological advance exponential: Internet, E-commerce, Smartphones, AI,

Blockchain

Since the crisis of 2008, confidence in banks has decreased, reducing barriers of entry

 New regulations: MiFID II, PSD2

Deep changes in consumer habits: Millennials and Internet access via Smartphones
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ARCANO 14

Contents

1. What led to the Fintech boom?

2. Fintech in action

3. Impacts on growth and development

ARCANO 15

OTHER FUNCTIONS
DidiTaxi: Call and pay a taxi
Social media functionality

Ant (Alibaba) is worth 150 billion dollars

PAYMENTS
(+): Link bank card
Scan: Scan QR code to pay
Pay: Display personal QR code to 
pay

DIGITAL WALLET
Deposit cash from a linked account
into Alipay’s digital wallet

LENDING
Card Repay: 

Credit card service, 4.200$ 
monthly limit

Zhima Credit: 
Social credit score ASSET MANAGEMENT

Yu’E Bao: deposit spare cash from
the digital wallet into the world’s
largest money market fund

Source: Google, Arcano Economic Research
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ARCANO 16

Fintech in action

Commercial banking

-Deposits

-Payments

-Loans

Other banking services

-Roboadvisors

-Algorithmic trading

Cryptocurrencies and ICOs

ARCANO 17

Deposits: Marcus

Source: Google
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ARCANO 18

Payments: Revolut

Source: Google, Arcano Economic Research

ARCANO 19

0

50

100

150

200

250

Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18

India: Unified Payments Interface, Paytm
Transaction volume through UPI (millions of dollars)

Source: National Payments Corporation of India, Google, Arcano Economic Research
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ARCANO 20

Loans: Lending club

Source: Google
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2T18Q2’18

Total value of loans granted (Millions USD) 

ARCANO 21

Robo advisor: Charles Schwab

Source: Google
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ARCANO 22

Electronic and algorithm trading

Source: Google

ARCANO 23

180 72
1.282

5.760

7.912

1,700

4,100
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All ICOs Telegram ICO EOS ICO

2017

ICOs

Source: Google

Global investment in ICOs. 2016-Q2’18 ($Billions)
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ARCANO 24

Conclusions

Fintech is being applied throughout commercial banking: payments, lending, deposits…

… and para-banking: roboadvisers, electronic and algorithmic trading

Innovation in cryptocurrencies and fund raising (ICOs)

Until now, more development in the payment and digital wallet sphere…

…notable advances in electronic and algorithmic trading…

… and slightly less penetration in lending and asset management

Cryptocurrencies and ICOs: highly speculative

ARCANO 25

Emerging countries has been able to reach the highest rate of Fintech adoption 
but with ample room to grow

Source: Google

The five markets with the highest rate of Fintech adoption (by country)

China 83% China 22% China 58% China 46% India 47%

India 72% Brazil 21% India 39% India 20% UK 43%

Brazil 60% India 20% Brazil 29% Brazil 15% China 38%

Australia 59% US 15% US 27% US 13% South Africa 32%

UK 57% Hong Kong 13% Hong Kong 25% Germany 12% Germany 31%

Money transfer and 

payments

Financial

planning

Savings and

investments
Borrowing Insurance
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ARCANO 26

Contents

1. What led to the Fintech boom?

2. Fintech in action

3. Impacts on growth and development

ARCANO 27

In China, some in the homeless population have a QR code linked to a bank
account

Source: Google, Arcano Economic Research
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ARCANO 28

Growth vs. Development
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ARCANO 29

What could be achieved by Fintech through financial inclusion?

Growth: Development:

Lower transaction costs (Aker and 
Ksoll, 2016)

Enterprise development: employment

Increase in capital flows to 
emerging countries. 

Abating the underground economy: 
higher tax collection and spending

Decrease in gender inequality (Suri 
and Jack, 2016) as women access 

finance

Less corruption (Muralidharan, 
Niehausm Sukhtankar 2016)

• Reduced sunken cost of 
having bank branches

Comparative advantages for developing nations

• Fast adoption of digital 
services

Source: Arcano Economic Research
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ARCANO 30

Financial development positively affects the economy

Source: Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda”. Ross Levine (June 1997), Arcano Economic Research

Intermediaries will be 
optional thanks to 

blockchain

Quicker transactions, 
quicker growth

ARCANO 31

Generally, low income regions have a lesser % of financial inclusion
% of the adult population with a bank account

Source: World Bank, IFC, Arcano Economic Research

14%

34%

46%
51% 51%

69%

94%

69%
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Middle East Sub-saharan
Africa

South Asia Latin
America &
Caribbean

Europe &
Central Asia

East Asia &
Pacific
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Global
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ARCANO 32

Clear opportunity for Fintech to bridge the gap

Source: World Bank, IFC, Arcano Economic Research

Adults with a bank account (%) Adults with a mobile phone (%)

26.5% 100% 26.5% 100%

* White colour indicates no available data * White colour indicates no available data

ARCANO 33

Growth:  A 6% GDP increase in emerging countries by 2025 through 
productivity; 95m. new jobs

Source: McKinsey Global Institute

31% 
of the population of 
the Earth has no 
bank account

200 million SMEs and 1.7 
billion people are without
access to savings or
lending services

$3.7 Trillion
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ARCANO 34

The role of finance in growth and development

Need for capital 
(entrepreneurs/households)

Excess capital 
(investors/depositors)

£

Banking System

20%

Poverty

60%

Source: Google, Arcano Economic Research

ARCANO 35

MuhammedYunus & Microfinance

Microcredits

Source: Google, Arcano Economic Research
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ARCANO 36

The use of cash decreases

Source: Google

29%
22%

22%
21%

21%
17%

16%
13%

12%
8%
8%
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6%
5%
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ARCANO 37

Central Bank Digital Currencies

Source: Google

Reserves Cash CBDC

Form Digital Physical Digital

Access Restricted Universal Universal

Anonymity
Not anonymous Anonymous Not anonymous

Interest bearing
Yes No Yes: for monetary policy 

transmission

Risks
Financial instability: deposit 

outflows from less secure banks (in 
crisis)
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ARCANO 38

Impacts on the banking system

Benefits:

-Most secure instrument for transmission of monetary policy

-More efficient for payments and reduces the use of cash

Risks:

-By competing with less secure banking deposits, a crisis could provoke strong outflows

of cash

-Operating risk: technical failures

ARCANO 39

Bigtech

Source: Google
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ARCANO 40

60%
% of Kenya’s GDP is 
transacted through 

the platform

Increasing financial inclusion through technology enables development

SMS-based mobile payment system

07 Launched in 2007

In use today by over 20 million Kenyans

Savings increased by 20%

185,000 women were able to transition from
working in agriculture to developing their own
businesses, thereby reducing the number of 
women in poverty by 22%

Source: Google, Arcano Economic Research

ARCANO 41

 Finance and technology, historically hand in hand

 Fintech:Technological advances, regulation, changing consumer habits, less confidence in banks.

 Payments, digital wallets, lending, roboadvising, trading

 Financial inclusion = reducing poverty: the Fintech opportunity

 Importance of financial development in economic progress

 Opportunity for Fintech in emerging markets where there is still less banking penetration

 Increasing connectivity to the internet through smartphones can exacerbate financial inclusion

and thus progress

 Digital currencies (central bank-backed) have their benefits, especially against corruption, but also

carry significant risks

Final conclusions : Fintech
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ARCANO 42

Increasing financial inclusion through technology enables development

Source: Google, Arcano Economic Research

2,000 Million

1000

0

Southeast Asia and Pacific
Subsaharan Africa
Latin America & 
Carribbean
Middle East and Africa
Eastern Europe and 
Central Asia
Rest of the World
South Asia

Persons living in extreme poverty, defined as less than $1.90 a day ($694 a year)

ARCANO 43

Disclaimer

Ignacio de la Torre
Economista Jefe

+34 91 353 21 40

idelatorre@arcanopartners.com

Esta presentación ha sido preparada por Arcano Valores AV S.A.U. (en adelante, “Arcano”), sociedad anónima unipersonal constituida conforme a la legislación española en virtud de escritura pública otorgada ante el
notario de Madrid, D. Carlos de Alcocer Torra el día 7 de abril de 2010, con el número 2.177 de su protocolo; registrada en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 27.636, Libro 0, Folio 48, Sección 8, Hoja M-
498029, Inscripción 1ª; y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 243.

Esta presentación está dirigida exclusivamente a clientes profesionales, de conformidad con la definición de dicho término establecida en la Directiva 2014/65/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros; y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. En
consecuencia, la recepción o utilización de este documento por clientes minoristas (de conformidad con la definición de dicho término incluida en la normativa anteriormente señalada) está expresamente prohibida.

Esta presentación no podrá en ningún caso considerarse informe en materia de inversión de conformidad con el artículo 36 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565, de la Comisión, de 25 de abril de 2016.

Este documento ha sido preparado para su utilización exclusiva por parte de su destinatario sin que ello conlleve derecho alguno a publicar o difundir la información contenida en el mismo a cualquier tercero. Esta
presentación se considera incompleta sin la exposición oral que de la misma hagan los empleados, directores, asesores, administradores o gerentes de Arcano. Ni esta presentación, ni cualquiera de sus contenidos
pueden ser utilizadas o proporcionadas a terceros para propósito alguno sin el consentimiento expreso previo y por escrito de Arcano.

Cualquier opinión o información contenida en esta presentación con respecto a proyecciones financieras, expectativas, opiniones, eventos futuros, manifestaciones e información general está basada en el análisis
realizado sobre información pública disponible. Esta presentación no se podrá utilizar como base para la suscripción de cualquier acuerdo o contrato; y Arcano no ha realizado ninguna auditoría o verificación
independiente acerca de la exactitud, veracidad, fiabilidad e integridad de toda la información que le ha sido proporcionada. En consecuencia, Arcano no asume ningún tipo de responsabilidad directa o indirecta
(incluyendo, sin limitación, indemnizaciones por daños y perjuicios, compensaciones por pérdidas, daño emergente o lucro cesante) frente al destinatario de esta presentación o terceras partes (i) en el caso de que
se suscriba cualquier acuerdo o contrato basándose en esta presentación y (ii) con relación a la exactitud, veracidad, fiabilidad, integridad y suficiencia de dicha información.

Arcano cumple con su normativa interna de conducta, la cual regula, entre otras cuestiones, procedimientos para evitar conflictos de interés con respecto a recomendaciones. En aplicación de dichos
procedimientos el departamento de Research se configura como un área separada, se constituyen las conocidas como “murallas chinas”, y se incluye la posibilidad de establecer restricciones específicas en actividades
de análisis en determinadas circunstancias.

La información contenida en esta presentación no constituye asesoramiento legal, fiscal, regulatorio, contable, económico o de cualquier otra índole.

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida la reproducción, transformación, distribución, modificación, comunicación pública,
puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado
expresamente por escrito por Arcano.

Leopoldo Torralba
Economista

+34 91 353 21 40

ltorralba@arcanopartners.com
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ARCANO

MADRID

C/ José Ortega y Gasset, 29 – 4ª planta 
28006 Madrid. España
Tel: +34 91 353 21 40
Fax: +34 91 353 21 41

arcano_sp@arcanopartners.com

NUEVA YORK

477 Madison Avenue
Nueva York, NY 10022. EE.UU.

Tel: +1 646 599 9600
Fax:+1 646 599 9599

arcano_usa@arcanopartners.com

BARCELONA

Plaça Francesc Macià, 2, 1º1ª
08021 Barcelona. España
Tel: +34 93 506 69 62
Fax: +34 93 218 01 01

arcano_sp@arcanopartners.com
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ورش العمل
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الطباعة الطبية ثالثية االبعاد: الثورة في الرعاية الصحية

د. 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

تحليل البيانات

د. محمد الحسين
الرئيس التنفيذي - شركة مزن 

أ. ماركو روزا
Formula D Interactive - المدير العام

تقنيات الواقع المعزز في التعليم 
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البقاء على قيد االبداع 

د. سعيد العمودي 
دكتوراه في المدن االبداعية - 

جامعة سالفورد بريطانيا 

تقييم االبتكار

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

INSEAD التجارية في كلية

أ. ماجنيوس جورجل
خبير استراتيجي في المستقبل - اتحاد 

دراسات المستقبل العالمي

الشباب والمستقبل 
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البقاء على قيد االبداع 

• دكتوراه يف املدن االبداعية - جامعة سالفورد بريطانيا•	

	• PhD in Creative City -  University of 
Salford 

Stay Creative

د. سعيد العمودي 
Dr. Saeed Alamoudy 
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تقييم االبتكار

• المدير•التنفيذي•لبرنامج•الماجستير•في•إدارة•األعمال•	
ورئيس•إدارة•االتصاالت•والعالمات•التجارية•في•كلية•

INSEAD
	• Executive MBA Alumnus and Chief of 

Communications and Branding- INSEAD 

Evaluation of Innovations 

أ. أناند فانكرلكر
Mr. Anand Vengurlekar 



عصر المستقبل546
“السعودية غدًا”

DESIGN THINKING FOR ENTREPRENEURS
Ent rep reneu r s  -  M a n a g e r s  -  L e a d e r s

OBSERVE

Empathise with users 
by observation of the 
outliers & analogous 

categories 

USER OPPORTUNITY

Developing unique 
questions for 

innovation from 
observations made

BRAINSTORM

Leading an extended 
team to brainstorm on 
the user opportunity  

via the prioritised 
questions

NEW CONCEPTS

Create empathic stories 
about user needs for 

sharing within the 
group 

GO BACK TO USERS

Get feedback from 
users with low cost 

prototypes of the new 
concepts

EMPATHISE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST

DESIGN THINKING FOR MANAGEMENT
E n t r e p r e n e u r s  -  Manage r s  -  L e a d e r s

OBSERVE

How can you budget 
regular observations of 

your key consumer 
markets?

USER OPPORTUNITY

How can new concepts, 
based on observation, 
feed into your product 

development cycle?

BRAINSTORM

Who will you invite 
different departments 

into your team’s 
brainstorms

NEW CONCEPTS

What is the balance 
today between 

technical specification 
& user benefits? How 

will you change it? 

GO BACK TO USERS

How do you test with 
low resolution 

prototypes? Or do you 
wait to test the finished 

article?

EMPATHISE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST
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DESIGN THINKING FOR LEADERS
E n t r e p r e n e u r s  -  M a n a g e r s  -  Leade r s

OBSERVE

How will you bring your 
organisation closer to 
consumers at every 

level?

USER OPPORTUNITY

How will you make your 
organisation open to 

new ideas?

BRAINSTORM

How can you open 
more open dialogues 

between different 
layers of management?

NEW CONCEPTS

How can anyone bring a 
cool idea to your 

attention? 

GO BACK TO USERS

How can you make your 
organisation more 

innovative in the eyes 
of your customers?

EMPATHISE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST

Technology Business Model

Human Value

• How are you focusing on ‘high 
end’ technology too much?? 

• Does your solution make life 
easier? 

• Are you too dependant on ‘IP’ ?

• Have you created a new 
business model or just 
reduced costs in the value 
chain?? 

• What pain points are you 
taking away and then 
charging for? 

• What adds visible benefit in 
the value chain?

• Are you promoting 
benefit or feature? 

• Have you compared a 
mapped out customer 
journey? 

• Are you depending too 
much on marketing 
communications & bling?
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الشباب والمستقبل 

• خبير•استراتيجي•في•المستقبل•-•اتحاد•دراسات•	
المستقبل•العالمي

	• Future Strategist - World Future Studies 
Federation 

Youth and Future

أ. ماجنيوس جورجل

Mr. Magnus Jörgel
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Future and Youth 
-a workshop 

Magnus	  Jörgel	  
Future	  Strategist	  

WFSF	  

Welcome 
1.  Short	  introduc8on	  
2.  Introductory	  remarks	  
3.  Q1;	  what	  are	  the	  

characteris8cs	  of	  youth	  
today?	  

4.  Q2;	  how	  can	  we	  use	  the	  
energy	  that	  youth	  have	  in	  
discussions	  about	  the	  
future?	  

5.  Q3;	  what	  would	  the	  (your)	  
ideal	  situa8on	  look	  like?	  

6.  Summary	  
7.  Endnote	  
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Introductory 
remarks 

•  Globaliza8on	  
•  Demography	  
•  Educa8on	  
•  Enthusiasm	  
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Q1; what are the 
characteristics of 
youth today? 
 	  
•  Personal	  reflec8on.	  
•  Is	  there	  a	  collec8ve	  
”youth”?	  

•  What	  would	  be	  the	  
specifics	  of	  youth	  in	  your	  
context?	  

	  
	  

Q2; how can we 
use the energy that 
youth have in 
discussions about 
the future? 
 
	  

	  

•  What	  are	  your	  own	  
”burning	  issue”?	  

•  What	  are	  issues	  discussed	  
in	  your	  context,	  with	  your	  
friends	  and	  peers?	  

•  How	  can	  we	  channel	  the	  
energy	  you	  have?	  
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Q3; what would the 
(your) ideal 
situation look like? 
 	  
	  

•  How	  would	  you	  like	  to	  
discuss	  the	  issues	  you	  
think	  is	  most	  important?	  

•  What	  would	  you	  want	  to	  
facilitate	  this-‐	  plaYorms,	  
future	  labs,	  living	  labs?	  

•  Who	  would	  you	  want	  to	  be	  
responsible	  for	  
implementa8on	  of	  ideas	  
and	  sugges8ons	  for	  beZer,	  
smarter,	  involvment	  of	  
youth?	  

Next step? 
 
•  Prototypes?	  
•  Experiment?	  

•  Coopera8on?	  
•  How	  do	  we	  take	  this	  further-‐	  

workshop,	  seminars,	  round	  
table?	  
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www.awforum.org

@Asbar_WF@AsbarWF

goo.gl/zgqkPL
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عصر المستقبل
“السعودية غدًا“

www.awforum.org
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AsbarWF

goo.gl/zgqkPL awf@asbar.com www.awforum.org

•  مركز أســبار للدراســات والبحوث واإلعالم تأســس عام  1994م ، استجـــابة لحاجـــة البحـــث العلمي، 
ودعمــّا لصانــع القــرار )السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي(، كمــا يعنــى المركــز بالمســاهمة فــي 
ــر المجتمــع ورفــع كفــاءة مؤسســاته ومســاعدتها علــى رســم السياســات المتعلقــة بالتنميــة  تطوي

االجتماعيــة واالقتصاديــة، والثقافيــة والسياســية.
•  منتــدى أســبار الدولــي منتــدى تنمــوي دولــي ســنوي، ويهــدف إلى التعريــف باالقتصــاد المعرفــي، 
وتحــول المجتمــع، وفــرص العمــل الجديــدة بتفعيــل المعرفــة ورأس المــال البشــري. كمــا يهــدف إلــى 

استشــراف المســتقبل فــي المجــال التنمــوي عمومــًا.
•  ويهــدف المنتــدى إلــى توفيــر فهــم عالــي المســتوى لالقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، وزيــادة فــرص 

الربــط بيــن وكالء المعرفــة ومســتخدميها.
•  كمــا يهــدف إلــى تأطيــر االبتــكار وتوليــد مناقشــات ينتــج عنهــا سياســات ومبــادرات ومخرجــات تبنــى 
عليهــا اســتراتيجيات تنمويــة، باإلضافــة إلــى تفعيــل تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لتخفيــض 

تكاليــف األنشــطة االقتصاديــة فــي ســياق الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

•  Asbar Center for Studies, Research and Media was founded in 1994 in response 

to the need for scientific research and support for decision-makers (political, 

economic and social). The center also contributes to the development of society 

and the efficiency of its institutions and its assistance in formulating policies 

related to social, economic, cultural and political development.

•  Asbar World Forum is an annual international development forum, which aims at 

introducing the knowledge economy, transforming society and new employment 

opportunities by activating knowledge and human capital. It also aims at looking 

at the future in the field of development in general.

•  The forum aims to provide a high level understanding of the knowledge-based 

economy and to increase connectivity opportunities between knowledge agents 

and its users.

•  It also aims at framing innovation and generating discussions resulting in policies, 

initiatives and outputs on which to build development strategies, in addition to 

activating Information and communication technology to reduce the costs of 

economic activities in the context of the Fourth Industrial Revolution.


