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 الحرية.. والمضمون أيًضا!

 سليمان جودة

  2019-11-10األحد 

دامت  هى القاسم المشترك األعظم فى الجلسات التى« المستقبل»دعا الدكتور فهد الحارثى، رئيس منتدى أسبار الدولى، إلى الدورة الرابعة من المنتدى فى الرياض، وكانت كلمة 

 يومين!.

الل مناقشة جرت حول ترجمة أما اإلعالم فكان نصيبه فى أعمال المنتدى مضروبًا فى اثنين: مرة من خالل جلسة كانت تتلمس مستقبله وتستطلعه، ومرة أخرى من خ

 السادسة لكتاب مهم، صدر عن المنتدى للمؤلف األمريكى األوروبى دينيس ماكويل!الطبع

 !.١٩٨٣ويقع فى ألف صفحة تقريبًا وصدر فى طبعته األولى «.. نظرية ماكويل لالتصال الجماهيرى»، والكتاب عنوانه: ٢٠٠٧الطبعة السادسة صدرت 

عامين يجيب عليه طبعًا، ويقول  قد طاف فى عقلك، وأنت تطالع هذه السطور، فالمؤلف الذى رحل قبل« االتصال الجماهيرى»وإذا كان التساؤل عن التوقيت الذى ظهر فيه مفهوم 

 إن ذلك كان فى عشرينيات القرن العشرين، عندما وصلت اإلذاعة والصحافة المطبوعة والسينما إلى العدد األكبر من الجماهير!.

سائل االتصال الجماهيرى المتوفرة وقتها.. تمامًا كما وربما النزال نذكر أن وصول هتلر إلى جماهيره التى آمنت بأفكاره وبما كان يفعله، كان من خالل اإلذاعة دون غيرها من و

 كان وصول الخمينى إلى جماهيره فى إيران من خالل شريط الكاسيت!.

ما ُيعرف باإلعالم  التقليدى، فى مواجهةوإذا كان التليفزيون قد انضم الحقًا إلى اإلذاعة والصحافة المطبوعة والسينما، فكلها أصبحت معروفة هذه األيام بأنها وسائل اإلعالم 

 الجديد، الذى يتوفر عبر وسائل التواصل االجتماعى والمواقع اإلخبارية اإللكترونية!.

ًا إلى بقاء!.. وكان تقديرى أنه كان مدعووكان تقدير ماكويل فى كتابه عن مستقبل اإلعالم التقليدى أن تاريخ اإلعالم أثبت أن جميع وسائل اإلعالم قادرة دائمًا على التكيف وال

نها بالقدرة على التأثير الفاعل!.. وهو نفسه إضافة كلمة ثالثة بعد التكيف وبعد البقاء، هى: التأثير.. فالعبرة ليست بالقدرة على التكيف وحده، وال بالقدرة على البقاء وحده، ولك

عرفوا من التليفزيون، وأن   ٪٣٣عرفوا بما حدث من أشخاص آخرين، وأن  من األمريكيين  ٪٥٠، كشف عن أن ٢٠٠١ذكر أن استطالعًا جرى فى واشنطن عن أحداث سبتمبر 

حتفا  بقدرة على التأثير، عرفوا من اإلذاعة!.. والمعنى أن اإلذاعة التى كانت إحدى وسائل االتصال الجماهيرى فى بدايات القرن العشرين، صمدت وظلت قادرة على اال  ٪١٥

فى أول القرن الحادى والعشرين!.. ولكن التأثير بالطبع ال يمكن أن يتم دون حرية ُمتاحة فى األجواء، ودون مضمون حقيقى يصل المتلقى  توازى نصف تأثير التليفزيون تقريبًا،

 ب عقله قبل وجدانه!ويخاط

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1441855
https://www.almasryalyoum.com/editor/details/945
https://www.almasryalyoum.com/editor/details/945
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1441855
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 أمير الرياض يستقبل رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم
 

استقبل صاحب  اسما ا اس ي األ ار فاص  فنال دا  د ابد دا  زباباس منم ة فاص    قاك اسصناحر د  تبا  دقناص اس  ا                 

اس صاداأل اس احد،أل، اساقد  ابم سما ار رقاحدنص       اسفام، دئفس  صكم ةسبحد سيبداسحت واسب اث واإلزامم اسابكتاد   اب    

 .زي فك ز    تبى ةسبحد اسبوسأل زيى  بى ،مث ةزاام
واست صر اسابكتاد اس صاداأل سابل افسات حن   ا  ارد احث وافدت احدات ور انصااح وسنقحس اح سااي اس  ال وسن احن             

 .  نحت   صنك وزي فك رمتق   اس ببزف  واس بت صن   أل   حفت  ت بن 
فص  فنل د  د بد ةن اساط  نمقص د قال   ص فك  احند  زياى افدت احد واسب اع و  حس اك اس  احاف  وبال        وةكب ار 

اس  ا حت زي فًح و    فًح د ح نتااءم  ع اراباف، ف تًح سساى ةا فاك اسااصاكحت اس حزياك ور فلاك اسبفلاحت اس حذداك س اقر         

 .اس قال
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 السعودية الُملِهمة 

 م2019اكتادص  10 -اـ 1441ص ص  11اسخ فس دقي / زنحن اسبغحدد، 

، ةشحد دئفس   ياس سناد    تابى ةسابحد اسابوسأل، اسابكتاد   اب اس صاداأل اس احد،أل،         «اسم انك اسُ يِ  ك»ر ت ش حد 

نا  بص( وسيم ك اسصاد ك زيى استاااسأل د ااحدكك    6-4) 2019ا اس حم ز  است بانات اس  تبى س قب نودر  اسصاد ك س ق

   ازك كبفص     اسبحبثف  واسخبصاء اس  يفف  واسبوسفف ، واقا اسا حد ن بص ز  اسصضح ز ح ر ققا  اس  ي اك اسفاام    

 .   ق اات جصئفك ونحج ك، ك ح ن  س اس  اح س متقبل ةكثص سس ح ًح وادت حدَا
بحد اسابوسأل سضااح ك    ااك رماحا   ااأل راا فل اسصصاافب اس  ص ااأل سيبداساحت واسب اااث  ااأل     و اح ن  اال  ا    تاابى ةساا  

اس   يك اا سات ح   اسصنحند دحس متقبل واسبداسحت اس متقبيفك ذات اس حدع اس ي األ، و  حوساك سست ااحف واسات م      

حن واست ياف  واسنا ك    متقبل اسق حزحت است  انك اس ختي ك زيى ةساس زي فاك  ثال اسبفلاك واإلسا حن وار ا  واف تنا       

 .واس ح ك وغفصاح
واا دقسك نقبم سضح حت دحدز   أل رأصفل افات حم اس ي أل دحسباداسحت اس متقبيفك، ورا  حت رأ،فص استقابم زياى بفاح     

 .اإلنمحن و  صر،    قمل نداسحت ذات طحدع  متقبيأل رت  اد بال است م  بفح  ارجفحل اس قبيك وا ا  ح
متقبل ورناادر ا اًح ناابل داحل اس    احت اسبوسفاك واس  حااب اس ي فاك واس  ا احت  األ كال            سقب ةصبح استاصاف اس 

ةن ااحء اس ااحس ، ورااا ب اسبداسااحت اس مااتقبيفك اسفااام ازناااحدًا نمااتق   اات ااحم اس   ااصن  واس   ااصن  افسااتصارف فف     

 .د بف را فص  حزب  واس ك    اس  يا حت وقي فك ةكبص ز  اس متقبل
وضاا ت  ااب  ح زيااى زتبااك  صبيااك جبنااب  رت فاام دااحس  اح واستخ ااف  اس ي ااأل      2030دؤنااك  اس   يااك و اا  قاامل 

واس  يأل وُد ب اس  ص س قان  حن اك  األ سابحي  اع اسام   ست قفا  نقياك ر  اناك  بدوساك و ا  ةساس زي فاك ورخ اف               

 .شح ل  ف ح ن    ان نم ف  سناد  استا  حت وسف حدنااحت اس متقبل
واس صب دا ل زحم  أل بحجك سسى  متقبيفحت ودس  سف حدنااحت جبناب  س ااج اك اس ناص اسص  األ سمزااام اسقحن اك       

   قمل اسبداسحت اس ي فك اس   قك ور  فل نود اسب اع اس ي األ، ور اانص اس  احاد اسبداسافك سي  سماحت است يف فاك        

 .د ح نتااك   ع اس مت بات وافر  حت اس بنب   أل زحس  اسفام
ن    اسقال سن اقر األ  صبيك استأسفس سبداسك اس متقبل، ورا فل وديااد  صافبك   ص فاك ن صناك زياى  ماتاى       و

اس   د، و أل ن س اسا ت  صبيك ز يفك زياى  ماتاى استنااد واإلزابان سبداساك اس ماتقبل  ا  قامل افستااصاف          

 .واستخ ف 
مافك، ن  ا  ةن رقابم زياى ار ال ةجاداك   حسابك        وس   اس  سحت اس ي فاك و صاكام ارد احث و األ ااقا اس صبياك استأسف      

 .رسليك است  فك اسمفحسفك وافجت حزفك واس  صنك
ودم شك، ستبصز ر بنحت كثفاص  ة احم وا اع ااقا افر احر، رت ثال  األ ر انال اس  صناك سساى ر بفا  و  حدساك ز يفاك              

 .اسبيبان اس صدفكرتخ ى زقبحت استأقص وض ف افات حم د  سمحت و صاكم اسبداسحت وارد حث  أل 
ز  زنحن    ابفت نااص ارد احث     سي  سمحت اس ي فك  أل اس حس  2019س حم « نفتاص»رن فف   شص    قصًا كاف

وراضاح دفحناحت اس  شاص اسناحند   ا قصًا ةنَع جح  احت اس  ي اك         .اس ي فك  األ زابن  ا  اس  سماحت دحسابول اس صدفاك      
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  ااحت اسماا اننك، واااأل جح  ااك اس يااك زبااب ات سي يااام واستق فااك  و نااص دااحرق   اابَع ت ةناًء  انعااًح، وةن سباابى اس ح

 .)كحوست(،  ب ابتيت وب مت   حنًح  أل  حئ ك ة ضل  لك   سمك د ثفك زيى  متاى اس حس 
ريف ح د حدٍي كبفص  أل اس صكمن  اسثحنأل واسثحساع   (ابتيت اس صربك اروسى جح  ك اس يك زببات سي يام واستق فك )كحوست

زبباس منم وجح  ك اس ياك سا ان، واس تف اك استاأل بققت اح )كحوسات( رضا  ح  األ اس صكام اسصاداع زياى             جح  ك اس يك

 . متاى اساصي اروس 
اقر ارد حم ربزا سمدرفحح، وربل زيى را ص اس حند اس ي أل اس  ال، ون    س ح  ماتقبم ةن رتبااة  ا  اًح  فحننعاًح  األ      

 .إلنتحج اسب ثأل اس صدأل وسنتحج دقفك اسبولاسب ع اس ي أل، ورببة  أل رضفف  اس  ا  دف  ا
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 "أمير الرياض يثمن جهود الراجحي الخيرية ويرعى منتدى "أسبار

  تا  سا ار دقناص    استقبل صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم ة فاص    قاك اسصناحر  األ     

اس   ، ة س دئفس   يس سناد    سمك اسافخ زببات د  زبباس منم اسصاج األ اسخفصناك   اب دا  زبابات اسصاج األ       

 .وةزضحء   يس اإلناد 
واطيع س ار زيى رقصناص زا  ةز احل اس   فاك وارااباف اس صصاان  وةوضاح  ارنتاحم وراا فص ابتفحجاحر  ،   كابا            

 .سبحسفك،  افًصا سسى اس ضل اس  ف   أل دزحنت ح ونز  ح واس  ل زيف حزيى افات حم د قر اس لك ا
و، اا  ساا ا ة فااص    قااك اسصنااحر ج ااان اس   فااك  ااأل ةز حس ااح افجت حزفااك واسخفصنااك، سااحئًيح ات ةن ن اامن   قفااص    

 .اس ماء، وةن نا ق   س ل قفص ون حح
 .اس  سمكو أل ن حنك اسيقحء رمي  س ا ة فص    قك اسصنحر ندزح رقكحدنح    

 اا  ج ااك ةقااصى نصزااى ساا ا ة فااص    قااك اسصنااحر اف، ااف  اسمااحدع  اا  شاا ص ددفااع ارول اسقااحنم،    تاابى ةساابحد   

اسبوسأل  اسقد نقحم ر ت ز اان  اسما اننك اسُ يِ  اك ، وذساك د ضااد زابن  ا  ةصا حب اسما ا ار اصاء واس  احسأل           

 .اسازداء وزبن    اساخنفحت اسصس فك وارايفك
 اس مااتقبل  ونداسااحر ، وسااتت ا  اس  حسفااحت اس ي فااك دااف  ودح اس  اال واس  حضااصات اس ي فااك         ون ااح ا اس  تاابى 

 .واس يمحت استأل ناحدك  أل رقبن  ح وسنادر ح زبن    اسقفحنات اس  يفك واإل يف فك واسبوسفك
 ودح ز اال، وزاابن  اا  اس اابوات استااأل سااُف ح ا  اا   8 ااباقمت دئفماافك، و 8جيمااك، و 12ون قااب قاامل اس  تاابى 

قمس اح اس بنااب  ا  اس اضااازحت واس  ااحود ذات اس م اك دحستاااصاف اس ماتقبل، سضااح ك سسااى اس بناب  اا  اس بااحندات      

 .واسيقحءات واس اادات استأل ست قب زيى اح ا اس  ر ص
 ت ااب،ح  اا  اسخبااصاء   90ةنااحم ةكثااص  اا    3وناااحدك  ااأل اساابود  اس حسفااك  اا     تاابى ةساابحد اساابوسأل  زيااى  اابى     

نوساك، ن ثياان زاب    حزاحت بفاناك    اح )اسنا حزك واسب اع          20 ماتانف  اس  ياأل واسابوسأل  ا      واسبحبثف  زيى اس

اس ي ااأل واف تنااحن وافسااتث حد اس ااصدء واإلزاامم واس فااحر واس ح ااك وغفصاااح  اا  اس اضااازحت افسااتصارف فك(،        

 .است  حًف س ح دبةر اس  تبى  أل اسبودات اسمحدقك
حد اسااابوسأل   ااأل شاااصاكحت زي فاااك  ص ا اااك  ااع اس بناااب  ااا  اس    اااحت   ورااأرأل اسااابود  اسصاد اااك  اا     تااابى ةساااب  

واس  سمحت اس  يفك زيى اس متانف  اس  يأل واسبوسأل، و   ةا  ح جح  ك اس يك زبابات سي ياام واستق فاك )كحوسات(،     

ن ، و   اب سنمافح  (WFSF) و    ك اسفانم ا، وجح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك، وافر احن اسابوسأل سبداساحت اس ماتقبل    

 ، و اااااحك مد وناااااب كا باااااحنأل ار صن فاااااك (INSEAD) اس صنماااااأل سيبداساااااحت اس يفاااااح  اااااأل سناد  ارز اااااحل  
(McKinsey&Company) وجح  اك ، Business IE     ارسابحنفك، وشاصكك دف  فاح اإلستااحدنك (BEHAVIA)   استاأل

 .رتخق    دصسف   قصًا س ح
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 أسبار الدولي يناقش مستقبل الطاقة وتكنولوجيا معالجة المياهمنتدى 

ناا  بص اس قبال  ااأل اسصناحر  اس ح ااك     6 - 4م ، اساقد ن  ياا   األ اس تاص  دااف     2019ن اح ا    تابى ةساابحد اسابوسأل    

اس تخنناك  األ افستااحدات     Digital Energy واس فاحر  األ اس ماتقبل ، نت ابث  ف اح كبفاص اإلنادناف   األ شاصكك         

 .سي    واسبحز  ادغ  اسبدنب ز   متقبل اس ح ك  أل اس  ي ك اسص  فك
و أل اسمفحي ذار ، نب اع اسخبفاص  األ اس فاساجفاح واس ااادن اس بف فاك وار اف  اس احم سي   فاك اس بصا فاك  األ جح  اك             

 . ادرمبادغ ارس حنفك اسبكتاد كانحدن شمن فك، رأ،فص اس ح ك زيى   ح  اس ااصمت  أل اس  ي ك
اسخبفص  أل   حس ك ور يفك اس فاحر  األ اس   اب اسقاا أل سيب ااث  األ اسقاحاص  اسابكتاد ج احل قضاص، وا اع            ك ح ن ح ا 

طاصي ر يفااك اس فااحر وافبت احفت اس مااتقبيفك، وةااا  زي فااحت است يفاك اس تااا ص  ر حدنااًح وطاصي اس  حس ااك  ااأل اسا اات     

 .  و أل    قك اساصي اروس اس حضص، وقنحئ  كل وابب     ح وطبف ك است بنحت استأل رااج  ح  أل اس حس
ونب ع اسبكتاد قضص نود است  اس فح وةا  افدت حدات  أل   حل ر يفك اس فح ، واقتمف نود كل رق فك       قاك  

 .سسى ةقصى، واستنادات اس متقبيفك سن حزك ر يفك اس فحر، ونود اس صي اس صادنك  أل نول اساصي اروس 
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 تحدث وخبير في منتدى أسبار الدوليم  100

 6وبتاى   4نتص   اس  ت ان ان قحن اسبود  اسصاد ك      تبى ةسبحد اسبوسأل  أل   بي  فص انت اسصنحر سي تاص   ا    
اسخبااصاء  ت اابث  اا   100نااا  بص ر اات ز اااان  ن ااا استبففااص واست ااالقق ن ااا اس مااتقبل  ود اااحدكك ةكثااص  اا     

 .واس تخننف   أل   حفت  ختي ك    اسباقل واسخحدج
نوسااك، ر اابدج ةودا  اا   15ورت فاام اساابود  اسصاد ااك  اا  اس  تاابى د اااحدكك زاابن كبفااص  اا  اسخبااصاء واسبااحبثف   اا    

اس ي فااك ضاا    اضااازحت دئفمااك سااب  اإلزاامن ز  ااح، ورااا ل اسناا حزك واس ح ااك واس فااحر واسخااب حت واإلزاامم    

  اب اس صاداأل اس احد،أل،     .وةزاصب ن  .ن واف تنحن وافستث حد اس صدء واسقكحء افصا  حزأل وغفصااح  وار   واس ب

دئفس   يس سناد    تبى ةسبحد اسابوسأل، زا  شا صر ورقابنصر سناحب  اسما ا اس ي األ ار فاص  فنال دا  د ابد دا              

  تابى زياى  اتح و احي     زبباس منم ة فاص    قاك اسصناحر سصزحنتا  سيابود  اسصاد اك  ا  اس  تابى،  اضا ًح باص  اس          

 .2030زي فك جبنب  رت ي  دحس متقبل واست ال  أل ضاء دؤنك 
وةشااحن اسماافب  ااادغ  اسبدنااب ةبااب اس ت ااب،ف  د  تاابى ةساابحد اساابوسأل و ااحل سناا  باابث   اا  ستاا قاا   ااع اسصؤنااك              

حت  ف اح نت يا    افستصارف فك سي  ي ك اس صدفك اسما اننك  األ جاانا   ختي اك  ثال رباحنل اس  ص اك واست احون واس  ح اا         

 .دت انل ا تنحن اس  ي ك اسقحئ  زيى اس    سسى ا تنحن  حئ  زيى اس  ص ك
وةشحد اسمفب اسبدنب سسى  احدكت   أل   حسفحت   تابى ةسابحد اسابوسأل  األ نودرا  اسصاد اك، و احل  ساف ان بضاادد          

حس  ن ت اب زياى اسبفحناحت     أل   حسفحت اس  تبى كمائص وسأشحدك ك ت بث د باقيك ز   ماتقبل اس ح اك واس فاحر  األ زا     

رت حول د ض ار  حد بال استأ،فص واسقفان واستاصفحت  أل   حل اس ح ك، وراأ،فص است  اساجفاح اسص  فاك زياى  ماتقبل      

اسن حزك؛ ك ح ستبا  اس باقيك  أل رأ،فص ن د ار حاحت است  اساجفح اس ختي ك  ثل اسقكحء افصا  حزأل وارناحفت   

وكف فك افست حن   ا  ااقر است اادات ست ماف  اس  احء   األ اس اصر/ اس يا  زياى          اس فل اسخح س وسنتصنت ارشفحء، 

 ."اس ح ك واس فحر
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 .. اليوم2019أمير الرياض يرعى منتدى أسبار الدولي 

 فيصل بن بندر يلتقي سفير جورجيا وأمين مراكز الوثائق الخليجية
 

استقبل صاحب  اسما ا اس ي األ ار فاص  فنال دا  د ابد دا  زباباس منم ة فاص    قاك اسصناحر د  تبا  دقناص اس  ا                 

 .ة س، س فص ج  ادنك جادجفح سبى اس  ي ك  حقتحنغ جحوش فيأل
 .وجصى قمل افستقبحل ربحنل اربحننع اساننك ود ع زبن    اس اضازحت

نص اس    ة س،   احسأل ار اف  اس احم س صاكام اسا،احئ  واسبداساحت       ك ح استقبل س ا ة فص    قك اسصنحر د  تب  دق

 ااأل نول   يااس است ااحون ساابول اسخياافد اس صدفااك نق   ااب داا  زباابات اسماا حدد، وةزضااحء ار حنااك اس ح ااك  اا    ثيااأل  

 .اس صاكم اسخيف فك
حدنخفاك واس  ص فاك   واست صر اسبكتاد اسم حدد دصا د ار حنك اس ح ك،  أل ر قف  ةااباف اسخاب حت اس ااتصكحت است   

 أل اسخيفد اس صدأل، واسات  حداح سي فال اس بناب وسيباحبثف  دنا ك زح اك،   كابًا ةا فاك اسااأن استاحدنخأل د  سماحر             

وةنااا ت ، ك ااح ن بااص ز اا  نود اس حصاا ك  ااأل رقاابن  ز اال ن اااذجأل ونااا  سخب ااك اس  ص ااك اسصاد ااك دااف  ارجفااحل      

 .واس  مز  سي انك اساط فك
 أل ديبا  اسثاحنأل،  ت  فاًح استا فا  سيقاحئ ف  واس ااحدكف   األ افجت اح  اسثحساع واسثم،اف ،              جحنب  دب  س ار د  

 .اسقد نمتضف   اس صكم اساط أل سيا،حئ  واس   اظحت دحسبناان اس ي أل  أل اس  ي ك
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ر ات   2019   ج ك ةقصى نصزى ة فص    قك اسصنحر اسفاام   حسفاحت اسابود  اسصاد اك  ا    تابى ةسابحد اسابوسأل         

 .د  اسم اننك اسُ يِ  ك ، وذسك  أل   بي  فص انت اسصنحرش ح
ون اابف اس  تاابى سسااى است صنااف دحف تنااحن اس  ص ااأل، ورااا فص   اا  زااحسأل اس مااتاى سم تنااحن اسقااحئ  زيااى اس  ص ااك،  

واس محا ك  أل ز يفك ر ال اس  ت ع    قمل ر  فل اس  ص ك ودةس اس حل اسباصد، وافسات حن   ا   اص  اس  ال     

 .سسى جحن  استاصاف اس متقبل  أل اس  حل است  اد دن ك زح ك اس بنب ،
وةوضااح دئاافس   يااس سناد    تاابى ةساابحد اساابوسأل نق   ااب اس صادااأل اس ااحد،أل، ةن نود  اس  تاابى اس حسفااك ر  قااب           

د احدكك ج حت   يفك ونوسفك كبفص  د ح نم    أل ر منم ج ان اس  تبى  أل استنبد رسليك است  فاك واس ماتقبل  ا     

زب    حود دئفمك: اسن حزك  األ اس ماتقبل، اسخاب حت  األ اس ماتقبل، اإلزامم  األ اس ماتقبل، اسب اع اس ي األ            قمل

واست ااانص وافدت ااحد  ااأل اس مااتقبل، ار اا   ااأل اس مااتقبل، اس ح ااك واس فااحر  ااأل اس مااتقبل، اسااقكحء افصاا  حزأل  ااأل      

 .باصد، وافستث حد اس صئاس متقبل، اس بن  أل اس متقبل، اف تنحن  أل اس متقبل، دةس اس حل اس
نوساك   15 ت ابث وقبفاص   ياأل ونوساأل  ا  ةكثاص  ا          100وس ت اس حد،أل سسى ةن  سفاحدك  أل اس  تبى ةكثص  ا   

ودح  6 باقمت دئفماك )  حضاصات(، و   8جيمك نقحح زي فك، و 14بال اس حس ، ونتض   زيى  بى ،م،ك ةنحم 

ف فااك واسبوسفااك، سضااح ك سسااى اس بنااب  اا  اس اابوات واس بااحندات  ز اال، ناااحدك  ف ااح زاابن  اا  اسقفااحنات اس  يفااك واإل ي 

 .واسيقحءات واس قحشحت استأل ست قب زيى اح ا اس  ر ص
اساقد نتات  ربشاف    األ ااقر اسابود         "كتاحب اس احم  "وة حن ةن اس  تبى قن   أل نودر  اسصاد ك، جيماك نقاحح باال    

واا ننبد رول  اص  دحسيباك اس صدفاك، ونااحدك      واا د  اان       اس ن ي حت ارسحسفك سيبداسحت اس متقبيفك 

 أل اس يمك زبن    اسبحبثف  واركحنن فف  واإلزم فف ، ون بف اس تحب سسى است صناف د  احل اسبداساحت اس ماتقبيفك     

 . أل اس حس  اس صدأل، وسن حن سبك  اتصكك سيبحبثف   أل   حل اس متقبيفحت دحسيبك اس صدفك
ن صناك  حكانال سمرناحل    »س حسفاك اس ب اك اس صدفاك اروساى  ا  رصج اك كتاحب        ك ح ننبد زا  اس  تابى  األ نودرا  ا    

سي   ااص اإلزم ااأل واركااحنن أل اسبااحدز نن اافس  حكاناال، ورااأرأل استصج ااك اس صدفااك ستقاابم سضااح ك زي فااك  « اس  ااحافصد

 ي اك اس صدفاك   وةكحنن فك غفص  مبا ك سي  تبك اس صدفك فسف ح سي  سمحت اركحنن فك وكيفحت و  حااب اإلزامم  األ اس    

ةبااب ةااا  اس تاا   ااأل   ااحل  « اسماا اننك واس ااحس  اس صدااأل، بفااع ن ااب كتااحب  ن صنااك  حكاناال سمرنااحل اس  ااحافصد  

افرنحل اس  حافصد، وةبب اس صاجع استأل ف نمتب أل ز  اح طيباك اإلزامم باال اس احس ، وااا  صجاع   ا  سي  ت اف           

 .   ةكحنن فف  ودحبثف   أل   حل افرنحل اس  حافصد
حد سسااى ةن   تاابى ةساابحد اساابوسأل اااا  اا ر ص ا تنااحند ر  اااد ن اابف سسااى راضاافح ضااصود  است ااال اساااح ل      ُنااا

واسمااصنع ن ااا   ت ااع اس  ص ااك وا تنااحن  ااحئ  زيااى اس  ص ااك  ااأل اس  ي ااك، ودفااحن اس م ااك اس تمز ااك دااف    ت ااع      

نتحجفااك واسخب فااك و اابدر ح   اس  ص ااك واست  فااك اس مااتبا ك واستبنااحد نود اس  ص ااك  ااأل د ااع ك ااحء  اسق حزااحت اإل       

افساتف حدفك ست اناال اس  ص ااك سسااى ا تنااحن، واسااتي حم است ااحدب اس حس فاك اس حج ااك  ااأل است ااال سسااى ا تنااحن اس  ص ااك   

 .ستصسفخ   أل اس  ي ك
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 2019أمير الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 

دزاى صااحب  اسماا ا اس ي ااأل ار فااص  فناال داا  د اابد داا  زبااباس منم ة فااص    قااك اسصنااحر  مااحء ة ااس، ان اامي   

  حسفحت    تبى ةسبحد اسبوسأل  ر ت ش حد  اسم اننك اس ي  ك ، د ضاد   حسأل وزنص اإلزمم ارساتحذ رصكاأل دا     

 .وةص حب اسم ا واس  حسأل وذسك د  بي  فص انت اسصنحر زببات اسابحنك
وةكب س ا ة فص    قك اسصنحر  أل رنصنح ص ح أل زق  اس  ل،  مفص    تبى ةسبحد ورقبن حرا  اس ي فاك اس ت فام     

 .وةسياب استاصا   سي متقبل،   اًاح د  حءات دجحفت اس  تبى و فحنار 
، دحرسياب اسن فح ن  ص سسى اس ماتقبل، ونمافص دحفر احر اسمايف      و حل س ار:  ن   ن فا  أل زنص اس ي  واستق فك

ب    اح   -دصزحنك سفبد قحنم اس ص ف  اساصن ف  اس يك سي حن د  زباباس منم ول سا ان وسا ا وساأل ز ابر ار اف        

 . ،  افًصا سسى   حود اس  تبى  أل   حل اإلزمم و متقبي -ات
س  يااس سناد  اس  تاابى  ت  ًفااح سي  فااع استا فاا  واس  ااحح  ااأل   وةزااصب ار فااص  فناال داا  د اابد زاا  شاا صر ورقاابنصر  

 . خصجحر   اس ي فك واسب ثفك
   ج ت ،  حل   حسأل وزنص اإلزامم  األ كي اك سا  دحس  ال اسخ احدأل:  سن ااقا اس ابث اس ي األ است   ااد اس  ا  ناأرأل             

ور يفحر اح اس   اك استاأل     2030 تاائً ح  ع  ح را بر اس  ي ك    ر افت كبصى  ت ثيك  أل    فاحت دؤناك اس  ي اك    

http://www.alriyadh.com/1786111
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ةضاا ت اسفااام  ناابد سس ااحم سيااابحب وس  فااع اسقااحئ ف  زيااى اإلن ااحز واإلنتااحج  ااأل  ختيااف اسق حزااحت،  ااح نباااص       

 .دحزناحد  أل اس فا اس صن ، ون ا  أل اف تنحن اسقحئ  زيى افدت حد واإلدبا  واسصنحن 
اإلسااصا  دحر ااحر اس مااتقبل، و  ااح ناابزا اسفااام    وةضااحف  سن ااح نائ ااح  ااأل اس  ي ااك نت اابث زاا  استبففااص واست ااال و     

 ب جحءت    اقا اس  ص اس  ااح، اساقد ننا ع اس ماتقبل اساقد نصنابر سبمنناح         2030سمزتماز اا ةن دؤنك اس  ي ك 

دؤنك ط ابك وجصنلاك، رقاام زياى ،م،اك  صر امات ةسحسافك،        -ك ح ر ي ان  -األ  2030ورجفحس ح اسقحن ك،  صؤنك 

ا تنحن  مناص ووط  ط اح، واأل رمت ب سسى استث حد اس ح حت واسقبدات اساحدك ر ت ظال  واأل:   ت ع بفاد و

 فحن  ط ابك ارم ت وزص ت دحس مم اسنحني واإلدان  اسقاناكق ود ضال ااقر اسصؤناك اس ي  اك، دابةنح  صبياك ر  اناك         

اسقد نببة دحس احدكك اس حزياك   جبنب      مفص  اساط  اسا،حب، غحنت ح اسم ا وافدرقحء دحس  ي ك، وز اان ح اس متقبل

 ."سيابحب وةص حب اس ااا   أل د حء   ت ع نحدض دحس فح  وافدت حد
وةشحد   حسف  سسى ةن اس  ي ك رم ى جحاب  سسى  ااكبك اس حس  اس تقابم اسااباف داحست اد،  تأقاق د ال  اح نمات ب  األ         

 . ااج ك است بنحت دأنوات اس نص وسبت اس ي  واس  ص ك، واب  ح اسقصن  واسب فب اا اسي حي دصك  اس ضحد ، و
ودف  بص  اس  ي ك زيى د حء ا تنحن  ت ا ، ن ت ب زيى اس  ص اك د اب ةن كحنات اس  ص اك ري ا   األ اسماحد  نوًدا        

ة ل  أل ا تنحننح اساط أل، واقا نت قا  دبدجاك كبفاص   ا  قامل ر اانص دةس اس احل اسبااصد و ا  اساظاحئف استاأل            

 .نصا  د ح اس متقبل
حسف  اس  ص سسى ةن اس  ص ك األ اس  صك اركثص بفانك سم تنحنات اس بناب ، ون ا   األ اس  ي اك  اب ن   اح       وس ت   

وت اس  ااب  ااأل وضااع اس  انااحت ارسحساافك سقفااحم   ت ااع اس  ص ااك، و اا  اس تا ااع بنااال ر ااافت  ااأل اسب فااك              

اس فال اسقاحنم ساف    داحس فا     اف تنحننك، وبنال   مات سصن ك  أل اس  ا اف تنحند  األ اس  ي اك، قناًصاح ةن    

 . أل    ا ك رق فك  تقب ك جًبا دل ف  ثفل س ح
وةدااحن   ااحسأل وزنااص اإلزاامم ارسااتحذ رصكااأل اسااابحنك، نود اإلزاامم  ااأل ن ااا ا تنااحن اس  ص ااك واسااب ع د  يتاا  نود    

  ااادد وكبفااص، وذسااك س ااح ساسااحئل اإلزاامم  اا  ةا فااك  ااأل صاا حزك   تاااى   ص ااأل نااكاا  ر ااادات اس نااص       

اات ح حت اس  ت  حت اس بنب ، وةن اإلزمم د ب ذار  ص حزك دائب  و ت صن  و ت بن  وسصن ك اس  ا،  ح ناتد ز ا    و

 .ضخح ك افستث حدات  أل   حل اإلزمم، ود ع اس  سمحت اإلزم فك اس بصى ز  بيال ورق فحت جبنب 
ر حاحت است  اساجفاك استاأل ستما    األ ربففاص      و حل:  ن   اسفام د حجك سسى     است افت اإلزم فك  أل اس حس ، واف

 ."   ا ك وص حزك اإلزمم، واستأ،فص زيى ن   وسياك اس تيقأل و بى ر حزي   ع وسحئل اإلزمم  أل اس متقبل
وةضحف  سن ر انص اس  تاى اإلزم أل ن ثل ر بنح بقفقفاح  األ ضااء ربفاص قناحئ   ماتخب أل وساحئل اإلزامم         

س فل اسص  أل اسقد ف ن  ل وفء كبفصا سياسحئل استقيفبنك واس  تاى استقيفبد،   اع  اسقن  سف ان           ةد حء ا

ر اابن   نااحت اس اااص ور از ااح وزنااحن  است ااح س دف  ااح زيااى اس مااتخب ف ،  اا ن اس  تاااى اإلزم ااأل ساا  ن ااان زيااى  

اس صئفااك اس  تاااى اس ااحسأل ن ماا ، وساافت ي  ار ااص سنتااحج  ناا  سزم فااك     ااك دحس فااح ، و اامون  دحس  حصااص           

واساسحئ  اس ت بن ، د فع ر ان  حند  زيى جقب اس متخبم وس،حد  انتبحا  وسدقحئ  ةطال  تص      ك زياى اس  ناك   

 ."اإلزم فك
وقت  كي ت ، سحئًيح ات ةن نبن  زيى دمننح ار   وار حن وافستقصاد واس  حح واس مح  أل ظل  فحن  قاحنم اس اص ف    

 .- ب    ح ات - ر ف اساصن ف  وس ا وسأل اس  ب ا
 اا  جحنباا ، ةوضااح دئاافس   يااس سناد    تاابى ةساابحد اساابوسأل اساابكتاد   ااب اس صادااأل اس ااحد،أل  ااأل كي تاا ، ةن اااقر  

اسبود  اسصاد ك زيى استااسأل سي  تبى،  ع اساصكحء اس ي فف  وافساتصارف فف   ا  ناقال اس  ي اك وقحدج اح، ودتماناب       

شاصن ح اساتصارف فح وزي فاح، واا   ا  ن ثياان زنا  اسقاا  و  اح            15ساى   أل كل زحم سسى ةن وصل زبنا  اسفام س

 .اسثقل،  أل  مفص  اس  تبى و     انض حم جح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك اقا اس حم سسى  حئ ك اساصكحء
و حل:  نم بنأل  أل اقر اس  حسبك ةن ةنار س   د ر حم وسن حز  ح ةزي  ز   اس  تبى  األ اس احم اس حضاأل، وااا صابود      

ول      دحسيبك اس صدفاك سي نا ي حت ارسحسافك سيبداساحت اس ماتقبيفك، وااا ةول سنتاحج ساـ    ب اس ماتقبل  اساقد           ة

ةزياا  اس  تاابى زاا  سناااحئ   ااأل اساابود  اس حضاافك ةنًضااح، وسفتضاا   دصنااح د اس  تاابى جيمااك قحصااك س  ح اااك اااقا        

سي  تابى، ورول  اص   األ اسيباك اس صدفاك       اإلصباد،  افصا سسى ةن اس  تبى سف قب جيمك قحصك س  ح اك سصباد وقص

ةنضح، واا كتحب  ن صناك  حكانال سمرناحل اس  احافصد ، وااقا ن ما    اع شاصاكت ح  األ ااقر اسابود   اع وزاد              

اإلزاامم اسماا اننك اس ااا ص ، و ااع اس يمااك استااأل قنناا حاح س  ح اااك  اإلزاامم  ااأل اس مااتقبل ، واإلزاامم  ااأل اااقر    
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ستبود باس ح اس  ح احت  أل جيمحت اس  تابى اساقد ن يا  اس  فاع ةنا  ن ت   اح سافحي        اسبود  اا ةبب اسق حزحت استأل 

وابب اا سفحي  اس متقبل     بفع  صصا ، ور بنحرا ، وااقا  اح ن  ال نااحطحت و  حسفاحت اس  تابى   اق ةن ادتابة           

ج يات  ا     استاأل  2030  م  ك  ع دسحست  وةابا   استأل نأرأل  األ  قاب ت ح افنخاصا   األ  ضا حد دؤناك اس  ي اك        

 ."اس متقبل   حًدا و حئًبا س   ل غحنحر ح
وةضحف  سن اسصؤنك و ح ن   ز  ح     صادات و اصوزحت وسصمبحت كبصى نقاناح دت    وا تباد، ر ت ن اص  

قحنم اس ص ف  اساصن ف  اس يك سي حن د  زبب اس منم ول س ان، ونقانااح صاحب  اسما ا اس ي األ ار فاص    اب دا         

، وريااك اسقااصادات -ب    ااح ات  -مناام وسااأل اس  ااب نحئاا  دئاافس   يااس اسااازداء وزنااص اسااب ح   سااي حن داا  زبااب اس 

سااابحد ح وةاي ااح  ااأل اسااباقل، را،ًبااح وادت ااحدا،  "واس اااصوزحت واإلصاامبحت جي اات  اا  دمننااح وت اس  ااب   ي ً ااح 

ابتاقاًء، و ا  ا اح جاحء اقتفاحد      و ي ً ح ةنًضح س ثفص    اسبيبان استأل رصوم اس امح واإلصامح  األ اسخاحدج، ربناًصا و     

 .اسقحئ ف  زيى اس  تبى زبحد   اسم اننك اس ي  ك  ست ان ش حدا س قر اسبود 
زق  ذسك ةزي  ز  سطمي جح  ك اس يك زببات سي يام واستق فك ودحساصاكك  ع   تبى ةسبحد اسبوسأل  بحند  ااحكثان  

م وذساك  األ دباحب جح  اك اس ياك      2020اس قبال س احم     ا  شا ص  بصاناص    8 - 7اإلزمم اسقد سفقحم قمل اس تاص   ا    

 .زببات سي يام واستق فك
وجحءت  بحند  احكثان اإلزمم دحساصاكك  اع   تابى ةسابحد اسابوسأل د ابف اساتق حب اس اااا  اسااحدك  ا  اس قاال           

زاامم اسصائااب   ااأل   ااحل اسبص  ااك إلن ااحن ةباابث اس يااال استق فااك استااأل ساااف ر  اال زيااى س،ااصاء ور مااف    ااح  اإل   

اسص  ااأل، وكااقسك ر  فاام ن ااحي افدت ااحد  ااأل اااقا اس  ااحل  اا  ةجاال اساصااال سسااى اسصنااحن  اإل يف فااك واسبوسفااك  ااأل         

 .اس  حفت استق فك سبز  اس ح حت اساحدك ورا فص اس ص  اس ت ازك س قر اس ح حت
رق فاك  بت اص    وسفت  ذسك د ضاد صحن أل اإلزمم واركاحنن فف  واس باص  ف   ا  ةجال اس  ال زياى ر اانص بياال         

سيا اف ة حم است بنحت استأل نااج  ح ااقا اسق اح  زباص افدت احدات اس بزا اك، استاأل سات ت  ح ااقر اس اااا ؛ بفاع           

ساافت  افزت ااحء د نتحج ااح ووضاا  ح زيااى اس مااحد اسناا فح وناااصاح  ااأل ارسااااي بتااى ن ااان ر  حداااح ةكبااص رااأ،فص   

ة ًياح  األ ر منام ،قح اك دناحن  ارز احل وافدت احد  األ ج فاع              ، وذسك    قمل  تح   اآر ح، و ااحدكك قبصار اح   

 .2030ةن حء اس  ي ك، بفع نم ى جحابن  سيقفحم دبودنح ك ح ن    أل ر قف  ةاباف دؤنك اس  ي ك 
ك ح راأرأل ااقر اس باحند   األ و ات رمات ب  فا  اس  ي اك ستاصؤس   اك    ازاك اس ااصن  اس قبياك، استاأل كاحن ةباب ةاا                   

افدت احد واف تناحن اسص  األ واساقكحء افصا  حزأل(، بفاع ساف  ب ااقا         )سيق ك اسمحدقك د  اان  اضازحر ح اسصئفمك 

 .اس حكثان اس صن  س محا ت ح اس متقبيفك  أل   ك اسصنحر اس صرقبك
نقكص ةن   حسفحت اسبود  اسصاد ك س  تبى ةسبحد اسابوسأل ر تاب بتاى اسماحنس  ا  ناا  بص، بفاع ن اح ا اس  تابى ن اا           

 ت اابً،ح، ورت ااحول ،م،ااك   ااحود دئفمااك اااأل: اس ياا   100جيمااك، نت اابث  ف ااح ةكثااص  اا   14ود ااك ز اال  ااأل  40

، سضاح ك سساى سات ودح ز ال، رت احول      وافدت حد واسمفحسحت واس    حت واس  ص ك واست اال سساى   ت اع اس  ص اك    

اسصزحنااك اسناا فك  ااأل اس  ي ااك  ااأل اس مااتقبل، وار اا  اسماافبصانأل واس ااصائ  اس  يا حرفااك، واس  ا ااك افسااتصارف فك        

 .واست ال اس يأل سيقفحنات، واسبديا حسفك اس ح ك سي  ي ك، واست  فك اس متبا ك
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 :2019خالل افتتاحه فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 

أمير منطقة الرياض: نعيش في عصر العلم والتقنية باألسلوب 

 الصحيح ونسير في االتجاه السليم

  :خالد الحارثي -« الجزيرة»

دزى صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد دا  زباب اس منام ول سا ان ة فاص    قاك اسصناحر ،  ماحء ة اس          

، د ضااد   احسأل وزناص اإلزامم ارساتحذ      «اسم اننك اسُ يِ  ك»ر ت ش حد «   تبى ةسبحد اسبوسأل»ان مي   حسفحت 

  .رصكأل اسابحنك ، وةص حب اسم ا واس  حسأل وذسك د  بي  فص انت اسصنحر
وةوضح دئفس   يس سناد    تبى اسبحد اسبوسأل اسبكتاد   ب اس صادأل اس حد،أل،  أل كي تا  ةن ااقر اسابود  اسصاد اك     

زيى استااسأل سي  تبى، و ب دقل اسقحئ ان زيف  ج انًا  ي اظك سفس  ق  سف ت ظ دمق   اسقد ادتابة دا  ، دال سفضافف     

ودحسابز  اساقد    - زم وجال  -سقب ر ق  كل ذسك د ضل    ات سسف  ،  فن ب  منبًا    زتبحت سي  اس  حح اس انيك، و

وجبنحر    سبن نوست ح اسصشافب  و ا  شاصكحئ ح اس ي فاف  وافساتصارف فف   ا  ناقال اس  ي اك و ا  قحدج اح ، ون ا             

شاصن ح اساتصارف فح وزي فاح     15نماا  أل كل زحم دتمانب زبن شصكحئ ح  أل كل زحم سساى ةن وصال زابنا  اسفاام سساى      

اقل واسخحدج ، وا     ن ثيان زن  اسقا  و  ح  اسثقال ،  األ  مافص  اس  تابىق وكاحن وقاصا  زياى سابفل            اسب

  . اس ثحل انض حم جح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك اس صنقك اقا اس حم سسى  حئ ك اساصكحء

http://www.al-jazirah.com/2019/20191105/ln25.htm
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وِ األ اس احس  ،    وةضحف : سن ح ن تب داصاكت ح اس مت ص   اع ج فاع اس  سماحت واس    احت اس ي فاك اس باصى  األ دمنناح        

نما بنأل  األ ااقر اس  حسابك ةن ةناار س ا  د ر احم         : استأل ضا  ح    اح طصنا  واباب  وةااباف  اباب ، واسات صن  احئم        

وسن حز  ح ةزي  ز   اس  تابى  األ اس احم اس حضاأل، وااا صابود ةول    ا  دحسيباك اس صدفاك سي نا ي حت ارسحسافك            

اسقد ةزي  اس  تبى ز  سناحئ   أل اسابود  اس حضافك ةنضاح    « تقبل   ب اس م»سيبداسحت اس متقبيفك، واا ةول سنتحج سـ

، وسفتضا   دصناح د اس  تاابى جيماك قحصااك س  ح ااك اااقا اإلصاباد،  اافصا سسااى ةن اس  تابى سااف قب جيماك قحصااك         

ن صنااك  حكاناال سمرنااحل  »س  ح اااك سصااباد وقااص سي  تاابى ، ورول  ااص   ااأل اسيبااك اس صدفااك ةنضااًح ، واااا كتااحب       

  .«اس  حافصد
زق  ذسك ةزي   بنص اس بحندات اف،صائفك د ح  ك اس يك زبب ات سي يام واستق فك اسبكتاد قحسب اسا صانأل ز  سطامي  

جح  ُك اس يِك زبب ات سي ياِم واستق فِك ودحساصاكِك  ع   تبى ةسبحِد اسابوسأل  باحندِ  ااحكثان اإلزامم اساقد سااَف نقاحُم        

  .م وذسك  أل دبحِب جح  ِك اس يِك زبب ات سي ياِم واستق فِك2020انِص اسقحنِم س حِم    ش ِص  بص 8 - 7قمَل اس تصِ     
وةضحف ةن  بحندُ  احكثان اإلزمِم جحءْت دحساصاكِك  ع   تبى ةسبحِد اسبوسأل د بِف استق حِب اس اااِ  اسااحدِك  ا    

استااأل ساااَف ر  ااُل زيااى س،ااصاِء ور ماافِ    ااحِ   اس قاااِل اسصائاابِ   ااأل   ااحِل اسبص  ااِك؛ إلن ااحِن ةباابِث اس ياااِل استق فااِك  

اإلزمِم اسص  ألِع، وكقسك ر  فُم ن حِي افدت حِد  أل اقا اس  حِل    ةجِل اساصاِل سساى اسصناحنِ  اإل يف فاك واسبوسفاِك  األ      

  .اس  حفِت استق فِك سبزِ  اس ح حِت اساحدِك ورا فِص اس صِ  اس ت ازِك س قر اس ح حِت
 ضاِد صاحن أل اإلزامِم، واركاحنن فف ، واس باص  ف   ا  ةجاِل اس  اِل زياى ر اانِص بيااٍل رق فاٍك            وساَف نتُ  ذسَك د

 بت ااصٍ  سيا اااِف ة ااحم است اابنحِت استااأل نااج  ااح اااقا اسق ااحُ  زبااص افدت ااحداِت اس بزا ااِك واستااأل ساااف ر ت  ااح اااقر    

ناصاح  أل ارساااِي بتاى ن ااَن ر  حدااح     اس اااُ ، بفع سفت  افزت حُء د نتحج ح ووضِ  ح زيى اس محِد اسن فِح و

ةكبص رأ،فٍص    ٍ  ، وذسَك    قمِل  تِح   اآر ح، و احدكِك قبصار ح ة ًم  أل ر مناِم ،قح اِك دناحنِ  ارز احِل وافدت احِد      

  .2030 أل ج فع ةن حِء اس  ي ِك، بفع نم ى جحابن  سيقفحِم دبودنح ك ح ن ُ   أل ر قفِ  ةاباف دؤنِك اس  ي ِك 
ك ح رأرأل ااقر اس باحندُ   األ و اٍت رمات ُب  فا  اس  ي اُك ستاصؤس   اَك    ازاِك اس ااصن  اس قبياِك واستاأل كاحن ةباب ةاا                  

افدت حُد واف تنحن اسص  األ واساقكحُء افصا  حزأل(، بفاع ساف  ُب ااقا       ) اضازحِر ح اسصئفمفِك سيق ِك اسمحدقِك د  اان 

  . ِك اسصنحِر اس صرقبِكاس حكثان اس صنَ  س محا ت ح اس متقبيفِك  أل  
وةكاب ساا ا ة فااص    قااك اسصنااحر  األ رنااصنح صاا  أل زقاا  اس  اال زياى  ماافص    تاابى ةساابحد ورقبن حراا  اس ي فااك    

  .اس ت فم  وةسياب استاصا   سي متقبل ،   ااًح د  حءات دجحفت اس  تبى و فحنار ح
 ص سساى اس ماتقبل ونمافص دحفر احر اسمايف       ن   ن فا  أل زنص اس ي  واستق فك دحرسياب اسن فح ن » و حل س ار : 

ب    اح   -دصزحنك سفبد قحنم اس ص ف  اساصن ف  اس يك سي حن د  زبب اس منم ول س ان وسا ا وساأل ز ابر ار اف      

  .  افصًا سسى   حود اس  تبى  أل   حل اإلزمم و متقبي « -ات 
بى  ت  فااًح سي  فااع استا فاا  واس  ااحح  ااأل  وةزااصب ار فااص  فناال داا  د اابد زاا  شاا صر ورقاابنصر س  يااس سناد  اس  تاا  

  .  خصجحر   اس ي فك واسب ثفك
سن ااقا اس ابث اس ي األ است  ااد اس  ا  ناأرأل       :«    ج ت   حل   احسأل وزناص اإلزامم  األ كي اك سا  دحس  ال اسخ احدأل         

   اك استاأل   ور يفحر اح اس  2030 تاائ ًح  ع  ح را بر اس  ي ك    ر افت كبصى  ت ثيك  أل    فاحت دؤناك اس  ي اك    

ةض ت اسفام  نبد سس حم سيابحب وس  فع اسقحئ ف  زيى اإلن حز واإلنتحج  أل  ختيف اسق حزحت  ح نبااص دحزنااحد   

  . أل اس فا اس صن  ون ا  أل اف تنحن اسقحئ  زيى افدت حد واإلدبا  واسصنحن 
متقبل و  ح نبزا اسفاام سمزتاماز   سن ح نائ ح  أل اس  ي ك نت بث ز  استبففص واست ال واإلسصا  دحر حر اس »وةضحف 

 ب جحءت    ااقا اس  اص اس  ااح اساقد ننا ع اس ماتقبل اساقد نصنابر سبمنناح ورجفحس اح            2030اا ةن دؤنك اس  ي ك 

األ ك ح ر ي ان دؤنك ط ابك وجصنلك رقام زياى ،م،اك  صر امات ةسحسافك وااأل:   ت اع        2030اسقحن ك،  حسصؤنك 

وااأل رمات ب سسااى اساتث حد اس ح ااحت واسقابدات اسااحدك ر اات ظال  فااحن         .. بفااد وا تناحن  مناااص ووطا  ط ااح    

ط ابك ارم ت وزص ت دحس مم اسنحني واإلدان  اسقاناك ود ضال ااقر اسصؤناك اسُ يِ  اك، دابةنح  صبياك ر  اناك جبناب          

س حزيااك  اا   ماافص  اساااط  اسا،ااحب غحنت ااح اسماا عا وافدرقااحء دحس  ي ااك، وز اان ااح اس مااتقبل اسااقد نباابة دحس اااحدكك ا    

  .«سيابحب وةص حب اس ااا   أل د حء   ت ع نحدض دحس فح  وافدت حد
وةشحد   حسف  سسى ةن اس  ي ك رم ى جحاب  سسى  ااكبك اس حس  اس تقابم اسااباف داحست اد،  تأقاق د ال  اح نمات ب  األ         

  .ت اس نص وسبت اس ي  واس  ص ك، واب  ح اسقصن  واسب فب اا اسي حي دصك  اس ضحد ، و ااج ك است بنحت دأنوا
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ودف  بص  اس  ي ك زيى د حء ا تنحن  ت ا  ن ت ب زيى اس  ص ك د ب ةن كحنت اس  ص ك ري    أل اسمحد  نودًا ة ل 

 أل ا تنحننح اساط أل، واقا نت ق  دبدجك كبفص     قمل ر انص دةس اس حل اسباصد و   اساظحئف استأل ناصا   

  .د ح اس متقبل
 -  ص ك األ اس  صك اركثص بفانك سم تنحنات اس بنب ، ون    أل اس  ي ك  اب ن   اح   وس ت   حسف  اس  ص سسى ةن اس

 ااأل وضااع اس  انااحت ارسحساافك سقفااحم   ت ااع اس  ص ااك، و اا  اس تا ااع بنااال ر ااافت  ااأل اسب فااك          -وت اس  ااب 

   داحس فا  اف تنحننك، وبنال   مات سصن ك  أل اس  ا اف تنحند  األ اس  ي اك، قناصاًح ةن اس فال اسقاحنم ساف       

  . أل    ا ك رق فك  تقب ك جبًا دل ف  ثفل س ح
وةدااحن   ااحسأل وزنااص اإلزاامم ارسااتحذ رصكااأل اسااابحنك ، نود اإلزاامم  ااأل ن ااا ا تنااحن اس  ص ااك واسااب ع د  يتاا  نود  

  ااادد وكبفااص، وذسااك س ااح ساسااحئل اإلزاامم  اا  ةا فااك  ااأل صاا حزك   تاااى   ص ااأل نااكاا  ر ااادات اس نااص       

  حت اس بنب  وةن اإلزمم د ب ذار  ص حزك دائب  و ت صن  و ت بن  وسصن ك اس  اا،  اح ناتد ز ا      واات ح حت اس  ت

  .ضخح ك افستث حدات  أل   حل اإلزمم، ود ع اس  سمحت اإلزم فك اس بصى ز  بيال ورق فحت جبنب 
ساجفك استأل ستم    األ ربففاص   ن   اسفام د حجك سسى     است افت اإلزم فك  أل اس حس ، وافر حاحت است  ا»و حل : 

  .«   ا ك وص حزك اإلزمم، واستأ،فص زيى ن   وسياك اس تيقأل و بى ر حزي   ع وسحئل اإلزمم  أل اس متقبل
سن ر انص اس  تاى اإلزم أل ن ثل ر بنح بقفقفاح  األ ضااء ربفاص قناحئ   ماتخب أل وساحئل اإلزامم         »وةضحف 

اسقد ف ن  ل وفء كبفصا سياسحئل استقيفبنك واس  تاى استقيفبد،   اع  اسقن  سف ان           ةد حء اس فل اسص  أل 

ر بن   نحت اس اص ور از ح وزنحن  است ح س دف  ح زيى اس متخب ف ،   ن اس  تاى اإلزم أل سا  ن اان زياى ن اس     

حئ  اس  تاى اس احسأل، وسافت ي  ار اص سنتاحج  نا  سزم فاك     اك دحس فاح ، و امون  دحس  حصاص اس صئفاك واساسا            

اس ت اابن ، د فااع ر ااان  ااحند  زيااى جااقب اس مااتخبم وس،ااحد  انتبحااا  وسدقحئاا  رطااال  تااص      ااك زيااى اس  نااك          

  .«اإلزم فك
واقتاات  كي تاا ، سااحئًم ات ةن ناابن  زيااى دمننااح دااحر   وار ااحن وافسااتقصاد واس  ااحح واس اامح  ااأل ظاال  فااحن  قااحنم   

 ق    ح اتاس ص ف  اساصن ف  وس ا وسأل اس  ب ار ف  ب 
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 الدولي« أسبار»اطلع على تقارير علمية عن منتدى 

 أمير منطقة الرياض يعزي الشيخ المنيع في وفاة حرمه

  :واس -« الجزيرة»

ار فص  فنل د  د ابد دا  زباب اس منام ة فاص    قاك اسصناحر اس اماء واس ااساح  س  احسأل            بم صحب  اسم ا اس ي أل 

دب  اح  -اس متاحد  أل اسبناان اس ي أل زضا افلك كبحد اس ي احء اساافخ زباب ات دا  سايف حن اس  فاع  األ و اح  بص ا           

اس ياأل اسقابنص ةن نصب  اح     وذسك قمل زنحد   حم د ح س ار  محء ة س س قص اس ماء دحسصناحرق وساأل سا ار ات    -ات

  .ونم   ح  مفح ج حر  وني   ذون ح اسنبص واسمياان
وةزصب اسافخ اس  فع ز  ش صر سم ا ة فص اسصنحر زيى ر حزن  و ااسحر  سحئًم ات اس يأل اسقبنص ةن ن  ل  ح  ابم  

  . أل  فمان بم حر 
بب اس منم ة فص    قاك اسصناحر  األ   تبا         ج ك ،حنفك استقبل صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد د  ز

دقنص اس    ة س، دئفس  صكام ةسابحد سيبداساحت واسب ااث واإلزامم اسابكتاد   اب اس صاداأل اس احد،أل، اساقد  ابم            

  .سم ار رقحدنص زي فك ز    تبى ةسبحد اسبوسأل زيى  بى ،مث ةزاام
ور انصااح وسنقحس اح سااي اس  ال وسن احن      واست صر اسابكتاد اس صاداأل سابل افسات حن   ا  ارد احث وافدت احدات        

  .  نحت   صنك وزي فك رمتق   اس ببزف  واس بت صن   أل   حفت  ت بن 
وةكب ار فص  فنل د  د بد ةن اساط  نمقص د قال   ص فك  احند  زياى افدت احد واسب اع و  حس اك اس  احاف  وبال        

ى ةا فاك اسااصاكحت اس حزياك ور فلاك اسبفلاحت اس حذداك س اقر        اس  ا حت زي فًح و    فًح د ح نتااءم  ع اراباف، ف تًح سسا 

  .اس قال
  

http://www.al-jazirah.com/2019/20190124/ln37.htm
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 يشكر أمير منطقة الرياض لموافقته على رعاية الدورة المقبلة للمنتدى "أسبار"

  :المحليات - "الجزيرة"

 أل اجت حز  اسقد زقب ة س  أل اسصنحر زيى    ال افسات بانات استاأل    « اسبوسأل   تبى ةسبحد»اطيع   يس سناد  

ناا  بص اس قبال  األ اس حصا كق ك اح اسات صر اس  ياس         6 - 4ر ت إلطمي اسبود  اسصاد ك  ا  اس  تابى  األ اس تاص      

ضاح ك  ودح ز ال، س  8 اباقمت دئفماك، و   6جيمك، و 12   ل اس  حسفحت استأل ستتض   ح اقر اسبود  و   ح زقب 

سسااى زاابن  اا  اس اابوات استااأل راا  اساات با، ح  ااأل اااقر اساابود  س  ح اااك اس بنااب  اا  اسقضااحنح واس اضااازحت اس ت يقااك       

دحس مااتقبل، سسااى جحناا  اس بنااب  اا  اس بااحندات واسيقااحءات واس اااادات استااأل سفاااتصك  ف ااح    ازااك  اا  اسخبااصاء       

 بزا ااك داااصاكحت زي فااك واسااتصارف فك  ااع    واس تخننااف  واس   ااصن  واسقفااحنات اس  يفااك واإل يف فااك واسبوسفااك     

  .  سمحت و    حت  ص ا ك   يفًح و   ةن حء  ت ص ك    اس حس 
 32ك ااح ديااغ زاابن اس ت ااب،ف  اساابوسفف  بتااى ا ن ةنضااًح سسااى   44ووصاال زاابن اس ت ااب،ف  اس  يفااف  بتااى ا ن سسااى  

  . ت ب،ًح
، وااا  «   ا   نا ي حت اس ماتقبل   »ن ز اانا :  وستا ل   حسفحت اس  تبى ربشف  سصباد كتحب اس احم اساقد ساف ا   

  .اس     اسقد ننبد رول  ص  دحسيبك اس صدفك
اسما اننك  »وةشحد دئفس اس  يس نق   ب اس صادأل اس حد،أل سسى ةن اقر اسبود  اسصاد ك سي  تبى ست  ي  ر ت شا حد  

  .«ن ا استبففص واست القق ن ا اس متقبل»وسف ان ز اان ح: « اسُ يِ  ك
اقا و ب بضص اجت ح  اس  يس كل   :   احسأل نق  ااب  اسق  احنأل، و  احسأل نق نبفال كاشاك، و  احسأل نق دناحر         

ن  ، وةق حط ك اساصنف، ونق س ان كحرا ، وةقزبابات اساابحنك ونق    اب ز فاك اس احد،أل، ونقسداصااف  اسب فام، ونق         

  .سي حن اس اد أل، ونقبح ب اساصادد، ونقاس حزد اسابف أل
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 استقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عبد اهلل الراجحي 

 ربيع األول المقبل « منتدى أسبار الدولي»أمير منطقة الرياض يرعى 

نصزى صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد زبباس منم، ة فص    قك اسصنحر، نام اف، ف  اسمحدع 

، وذسك د ضاد «اسم اننك اسُ يِ  ك»اسقد نقحم ر ت ز اان «   تبى ةسبحد اسبوسأل«   ش ص ددفع ارول اس قبل,

 فك وارايفكق ون ح ا اس  تبى زبن    ةص حب اسم ا ار صاء واس  حسأل اسازداء وزبن    اساخنفحت اسصس

ونداسحر ، وستت ا  اس  حسفحت اس ي فك دف  ودح اس  ل واس  حضصات اس ي فك واس يمحت استأل ناحدك « اس متقبل»

 باقمت  8جيمك، و 12 أل رقبن  ح وسنادر ح زبن    اسقفحنات اس  يفك واإل يف فك واسبوسفكق ون قب قمل اس  تبى 

ن    اس بوات استأل سُف ح ا    قمس ح اس بنب    اس اضازحت واس  حود ذات ودح ز ل، وزب 8دئفمفك، و

اس م ك دحستاصاف اس متقبل، سضح ك سسى اس بنب    اس بحندات واسيقحءات واس اادات استأل ست قب زيى اح ا 

     ت ب،ًح 90ةنحم ةكثص     3زيى  بى «   تبى ةسبحد اسبوسأل»اس  ر صق وناحدك  أل اسبود  اس حسفك    

نوسك، ن ثعيان زب    حزحت بفانك    ح )اسن حزك  20اسخبصاء واسبحبثف  زيى اس متانف  اس  يأل واسبوسأل    

واسب ع اس ي أل واف تنحن وافستث حد اس صدء واإلزمم واس فحر واس ح ك وغفصاح    اس اضازحت 

«   تبى ةسبحد اسبوسأل»أل اسبود  اسصاد ك    افستصارف فك(، است  حًف س ح دبةر اس  تبى  أل اسبودات اسمحدقكق ورأر

 أل شصاكحت زي فك  ص ا ك  ع اس بنب    اس    حت واس  سمحت اس  يفك زيى اس متانف  اس  يأل واسبوسأل، و   

ةا  ح جح  ك اس يك زببات سي يام واستق فك )كحوست(، و    ك اسفانم ا، وجح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك، وافر حن 

، (INSEAD) ، و   ب سنمفحن اس صنمأل سيبداسحت اس يفح  أل سناد  ارز حل(WFSF) ت اس متقبلاسبوسأل سبداسح

ارسبحنفك،  Business IE ، وجح  ك(Companyاس منص McKinsey)و حك مد ونب كا بحنأل ار صن فك 

  .استأل رتخق    دصسف   قصًا س ح (BEHAVIA) وشصكك دف  فح افستاحدنك
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 ربيع األول المقبل« منتدى أسبار الدولي»أمير منطقة الرياض يرعى 

  :واس -« الجزيرة»

نصزى صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد زبباس منم، ة فص    قك اسصنحر، نام اف، ف  اسمحدع 

، وذسك د ضاد «اسم اننك اسُ يِ  ك»اسقد نقحم ر ت ز اان «   تبى ةسبحد اسبوسأل«   ش ص ددفع ارول اس قبل,

 فك وارايفكق ون ح ا اس  تبى زبن    ةص حب اسم ا ار صاء واس  حسأل اسازداء وزبن    اساخنفحت اسصس

ونداسحر ، وستت ا  اس  حسفحت اس ي فك دف  ودح اس  ل واس  حضصات اس ي فك واس يمحت استأل ناحدك « اس متقبل»

 باقمت  8جيمك، و 12ون قب قمل اس  تبى  . أل رقبن  ح وسنادر ح زبن    اسقفحنات اس  يفك واإل يف فك واسبوسفك

ودح ز ل، وزبن    اس بوات استأل سُف ح ا    قمس ح اس بنب    اس اضازحت واس  حود ذات  8دئفمفك، و

اس م ك دحستاصاف اس متقبل، سضح ك سسى اس بنب    اس بحندات واسيقحءات واس اادات استأل ست قب زيى اح ا 

 ت ب،ًح     90ةنحم ةكثص     3زيى  بى «   تبى ةسبحد اسبوسأل» حسفك    اس  ر صق وناحدك  أل اسبود  اس

اسن حزك )نوسك، ن ثعيان زب    حزحت بفانك    ح  20اسخبصاء واسبحبثف  زيى اس متانف  اس  يأل واسبوسأل    

واسب ع اس ي أل واف تنحن وافستث حد اس صدء واإلزمم واس فحر واس ح ك وغفصاح    اس اضازحت 

«   تبى ةسبحد اسبوسأل»تصارف فك(، است  حًف س ح دبةر اس  تبى  أل اسبودات اسمحدقكق ورأرأل اسبود  اسصاد ك    افس

 أل شصاكحت زي فك  ص ا ك  ع اس بنب    اس    حت واس  سمحت اس  يفك زيى اس متانف  اس  يأل واسبوسأل، و   

ك اسفانم ا، وجح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك، وافر حن ، و    (ةا  ح جح  ك اس يك زببات سي يام واستق فك )كحوست

، (INSEAD)، و   ب سنمفحن اس صنمأل سيبداسحت اس يفح  أل سناد  ارز حل (WFSF) اسبوسأل سبداسحت اس متقبل

ارسبحنفك،  Business IE، وجح  ك (Companyاس منص McKinsey) و حك مد ونب كا بحنأل ار صن فك

  .استأل رتخق    دصسف   قصًا س ح (BEHAVIA) وشصكك دف  فح افستاحدنك
   ج ك ةقصى استقبل صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم ة فص    قك اسصنحر  أل 

  ت  س ار دقنص اس    ة س دئفس   يس سناد    سمك اسافخ زببات د  زبباس منم اسصاج أل اسخفصنك   ب د  

  .اإلناد  زببات اسصاج أل، وةزضحء   يس
واطيع س ار زيى رقصنص ز  ةز حل اس   فك، واراباف اس صصان ، وةوضح  ارنتحم، ورا فص ابتفحجحر  ق 

  . ابًنا زيى افات حم د قر اس لك اسبحسفك، و افًصا سسى اس ضل اس  ف   أل دزحنت ح ونز  ح، واس  ل زيف ح
فجت حزفك واسخفصنك، سحئًم ات ةن ن من   قفص و، ع  س ا ة فص    قك اسصنحر ج ان اس   فك  أل ةز حس ح ا

  .اس ماء، وةن نا عق   س ل قفص ون حح
  .و أل ن حنك اسيقحء رمي  س ا ة فص    قك اسصنحر ندًزح رقكحدنك    اس  سمك

  

http://www.al-jazirah.com/2019/20191021/ln32.htm


 

-  57 - 

 

Press cuttings 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 
Publication              : يفة الجزيرةصح  
Description              :  online  
Data                           : 26 / 10 / 2019 

Link      : http://www.al-jazirah.com/2019/20191026/ln46.htm     

 

 منتدى أسبار الدولي 

 مستقبل الطاقة وتكنولوجيا معالجة المياهيناقش 

  :واس -الجزيرة 

نا  بص اس قبل  أل اسصنحر  6 - 4، اسقد ن  ي   أل اس تص  دف  «م2019  تبى ةسبحداسبوسأل »ن ح ا 

اس تخننك  أل  Digital Energy ، نت بث  ف ح كبفص اإلنادنف   أل شصكك«اس ح ك واس فحر  أل اس متقبل»

  .افستاحدات اسص  فك سي    واسبحز  ادغ  اسبدنب ز   متقبل اس ح ك  أل اس  ي ك

و أل اسمفحي ذار ، نب ع اسخبفص  أل اس فاساجفح واس اادن اس بف فك وار ف  اس حم سي   فك اس بصا فك  أل 

  .س ااصمت  أل اس  ي كجح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك اسبكتاد كانحدن شمن فك، رأ،فص اس ح ك زيى   ح  ا

ك ح ن ح ا اسخبفص  أل   حس ك ور يفك اس فحر  أل اس   ب اسقا أل سيب اث  أل اسقحاص  اسبكتاد ج حل قضص، 

وا ع طصي ر يفك اس فحر وافبت حفت اس متقبيفك، وةا  زي فحت است يفك اس تا ص  ر حدنًح وطصي اس  حس ك  أل اسا ت 

ك است بنحت استأل رااج  ح  أل اس حس  و أل    قك اساصي اروس ق اس حضص، وقنحئ  كل وابب     ح وطبف 

ونب ع اسبكتاد قضص نود است  اس فح وةا  افدت حدات  أل   حل ر يفك اس فح ، واقتمف نود كل رق فك       قك 

  .سسى ةقصى، واستنادات اس متقبيفك سن حزك ر يفك اس فحر، ونود اس صي اس صادنك  أل نول اساصي اروس 

 

  

http://www.al-jazirah.com/2019/20191026/ln46.htm


 
 

-  58 - 

 الملف الصحفي واإلعالمي

 

Press cuttings 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 
Publication              : صحيفة الجزيرة 
Description              :  online  
Data                           : 31 / 10 / 2019 

Link     : http://www.al-jazirah.com/2019/20191031/ln28.htm  
 

 

 

 يرعى انطالق الدورة الرابعة لمنتدى أسبار الدولي
 

 المسابقة الدولية ألجود عسل« ذهبية»أمير منطقة الرياض يستقبل الفائز بـ
 

  :واس -الجزيرة 

استقبل صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم ة فص    قك اسصنحر د  ت  س ار 

دقنص اس    ة س  حنم د     ب اسقثح أل اس حئم زيى اس فباسفك اسقابفك دحس محدقك اسبوسفك رجان زمل  أل اس حس   أل 

نوسك وةكثص     180اس حم  أل ك با د احدكك    ر ص )ادف انبنح( ركبص ر  ع سي  حسف   أل اس حس ، استأل ة ف ت اقا

وةزصب س ار ز  ر  لت  اسخحسنك د قا اإلن حز  ت  ًفح س  نوام استا ف  واس  ححق و بم اسقثح أل  . ت ح س 1000

ش صر وا ت حن  سم ا ة فص    قك اسصنحر زيى اسبز  واستا فع اس تااصل رد حء اساط ق    ج ك ةقصى نصزى 

ار فص  فنل د  د بد د  زبب اس منم ة فص    قك اسصنحر ب ل ان مي اسبود  اسصاد ك    صحب  اسم ا اس ي أل 

م، ر ت ش حد 2019نا  بص  6 - 4  تبى ةسبحد اسبوسأل اسقد نقحم  أل   بي  فص انت اسصنحر قمل اس تص     

ختي ك    اسباقل  ت بث    اسخبصاء واس تخننف   أل   حفت   100)اسم اننك اس ي  ك(، د احدكك ةكثص    

نوسك ر بدج  15ورت فم اسبود  اسصاد ك    اس  تبى د احدكك زبن كبفص    اسخبصاء واسبحبثف      .واسخحدج

ةودا    اس ي فك ض    اضازحت دئفمك سب  اإلزمن ز  ح، ورا ل اسن حزك واس ح ك واس فحر واسخب حت 

اسقكحء افص  حزأل وغفصاحق وةزصب دئفس   يس واإلزمم وار   واس بن واف تنحن وافستث حد اس صدء و

سناد    تبى ةسبحد اسبوسأل اسبكتاد   ب اس صادأل اس حد،أل ز  ش صر ورقبنصر سم ا ة فص    قك اسصنحر زيى 

دزحنت  اسبود  اسصاد ك    اس  تبى،  اض ًح بص  اس  تبى زيى  تح و حي زي فك جبنب  رت ي  دحس متقبل 

  .2030 ك واست ال  أل ضاء دؤنك اس  ي
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 .. اليوم2019يرعى فعاليات منتدى أسبار الدولي 
 

 أمير منطقة الرياض يستقبل السفير الجورجي وأعضاء أمانة مراكز الوثائق الخليجية
 

  :واس -الجزيرة 

استقبل صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم ة فص    قك اسصنحر د  تب  دقنص 

اس    ة س،   حسأل ار ف  اس حم س صاكم اسا،حئ  واسبداسحت  أل نول   يس است حون سبول اسخيفد اس صدفك اسبكتاد 

خيف فكق واست صر اسبكتاد اسم حدد   ب د  زببات اسم حدد، وةزضحء ار حنك اس ح ك      ثيأل اس صاكم اس

دصا د ار حنك اس ح ك،  أل ر قف  ةاباف اسخب حت اس اتصكحت استحدنخفك واس  ص فك  أل اسخيفد اس صدأل، 

واست  حداح سي فل اس بنب وسيبحبثف  دن ك زح ك،   كبًا ةا فك اساأن استحدنخأل د  سمحر  وةنا ت ، ك ح ن بص 

اذجأل ونا  سخب ك اس  ص ك اسصاد ك دف  ارجفحل واس  مز  سي انك اساط فكق ز   نود اس حص ك  أل رقبن  ز ل ن 

   جحنب  دب  س ار د    أل ديبا  اسثحنأل،  ت  فًح استا ف  سيقحئ ف  واس احدكف   أل افجت ح  اسثحسع واسثم،ف ، 

بل س ا ة فص    قك اسقد نمتضف   اس صكم اساط أل سيا،حئ  واس   اظحت دحسبناان اس ي أل  أل اس  ي كق ك ح استق

اسصنحر د  تب  دقنص اس    ة س، س فص ج  ادنك جادجفح سبى اس  ي ك  حقتحنغ جحوش فيألق وجصى قمل 

  .افستقبحل ربحنل اربحننع اساننك ود ع زبن    اس اضازحت

   ج ك ةقصى نصزى صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم ة فص    قك اسصنحر 

، وذسك  أل   بي «اسم اننك اسُ يِ  ك»ر ت ش حد  2019،   حسفحت اسبود  اسصاد ك      تبى ةسبحد اسبوسأل اسفام 

 فص انت اسصنحر، ون بف اس  تبى سسى است صنف دحف تنحن اس  ص أل، ورا فص     زحسأل اس متاى سم تنحن اسقحئ  

زيى اس  ص ك، واس محا ك  أل ز يفك ر ال اس  ت ع    قمل ر  فل اس  ص ك ودةس اس حل اسباصد، وافست حن     

س بنب ، سسى جحن  استاصف اس متقبل  أل اس  حل است  اد دن ك زح كق وةوضح دئفس   يس سناد   ص  اس  ل ا

  تبى ةسبحد اسبوسأل اسبكتاد   ب اس صادأل اس حد،أل ةن نود  اس  تبى اس حسفك ر  قب د احدكك ج حت   يفك ونوسفك 

بل    قمل زب    حود دئفمفكق كبفص  د ح نم    أل ر منم ج ان اس  تبى  أل استنبد رسليك است  فك واس متق

نوسك  15 ت بث وقبفص   يأل ونوسأل    ةكثص     100وس ت اس حد،أل سسى ةن  سفاحدك  أل اس  تبى ةكثص    

ودح  6 باقمت دئفمك )  حضصات(، و 8جيمك نقحح زي فك، و 14بال اس حس ، ونتض   زيى  بى ،م،ك ةنحم 

إل يف فك واسبوسفك، سضح ك سسى اس بنب    اس بوات واس بحندات ز ل ناحدك  ف ح زبن    اسقفحنات اس  يفك وا

 .واسيقحءات واس قحشحت استأل ست قب زيى اح ا اس  ر ص
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 أمير الرياض من منتدى أسبار الدولي : 

 والتقنية وننظر للمستقبلنعيش في عصر العلم 

اسم اننك اسُ يِ  ك ، "ر ت ش حد  2019ان يقت اسفام   حسفحت اسبود  اسصاد ك      تبى ةسبحد اسبوسأل 

 .اسفام، دصزحنك ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم، ة فص    قك اسصنحر

 تنحن اسقحئ  زيى اس  ص ك، ن بف اس  تبى سسى است صنف دحف تنحن اس  ص أل، ورا فص     زحسأل اس متاى سمو

واس محا ك  أل ز يفك ر ال اس  ت ع    قمل ر  فل اس  ص ك ودةس اس حل اسباصد، وافست حن      ص  اس  ل 

 .اس بنب ، سسى جحن  استاصف اس متقبل  أل اس  حل است  اد دن ك زح ك

دأسياد  اسن فح ون   ن  ص  و حل ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم ةن ح ن فا  أل زنص اس ي  واستق فك

 .سي متقبل ونمفص  أل افر حر اسميف  دصزحنك قحنم اس ص ف  اساصن ف  ووسأل ز بر

وةكب زيى ةا فك اإلزمم ور ادر واست صادر  افصا سسى ةن اإلزمم ف نتا ف و مفصر   مت ص  وز يت  س  

 م ق وةضحف  أل اس  حنك سزم  ح رتا ف و   ةدب   أل اإلزمن است ح  ةن ن ،ص  أل اإلنمحن اا اسقد سف
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سفمت ص زيى  حزب  ،حدتك وسيف كق وسقب زحصصت اس  تبى    نودر  اروسى ورا  ت ةن نمت ص اس  تبى  انح 

 .ون تد ون  أل دا ل جفب واس تحئد ة ح    ا ن ك ح سفنل سي متقبل دخ ى سيف ك وواض ك ودكفم   مت ص

اقا اس بث اس ي أل است   اد اس    نأرأل  تاائ ًح  ع  ح را بر  و حل رصكأل اسابحنك وزنص اإلزمم ف شك ةن

ور يفحر ح اس   ك استأل ةض ت اسفام  نبد  2030اس  ي ك    ر افت كبصى  ت ثيك  أل    فحت دؤنك اس  ي ك 

سس حم سيابحب وس  فع اسقحئ ف  زيى اإلن حز واإلنتحج  أل  ختيف اسق حزحت  ح نباص د زناحد  أل اس فا اس صن  

 .ن ا  أل اف تنحن اسقحئ  زيى اإلدت حد واإلدبا  واسصنحن و

وةكب اسابحن  ةن اس  ي ك رم ى نائ ح ةن رت بث ز  استبففص واست ال و اإلسصا  د ر حر اس متقبلق و  ح نبزا 

 ب جحءت    اقا اس  ص اس  اح اسقد نن ع اس متقبل اسقد نصنبر  2030اسفام سمزتماز اا ةن دؤنك اس  ي ك 

 .ننح ورجفحس ح اسقحن كسبم

   ج ت  ةوضح اسبكتاد   ب اس حد،أل دئفس   يس سناد    تبى ةسبحد اسبوسأل، ةن نود  اس  تبى اس حسفك 

ر  قب د احدكك ج حت   يفك ونوسفك كبفص  د ح نم    أل ر منم ج ان اس  تبى  أل استنبد رسليك است  فك 

أل اس متقبل، اسخب حت  أل اس متقبل، اإلزمم  أل اس متقبل، واس متقبل    قمل زب    حود دئفمفك : اسن حزك  

اسب ع اس ي أل واست انص وافدت حد  أل اس متقبل، ار    أل اس متقبل، اس ح ك واس فحر  أل اس متقبل، اسقكحء 

 .افص  حزأل  أل اس متقبل، اس بن  أل اس متقبل، اف تنحن  أل اس متقبل، دةس اس حل اسباصد، وافستث حد اس صئ

 15 ت بث وقبفص   يأل ونوسأل    ةكثص     100ت اس حد،أل سسى ةن  سفاحدك  أل اس  تبى ةكثص    وس 

 باقمت دئفمك )  حضصات(، و  8جيمك نقحح زي فك، و  14نوسك بال اس حس ، ونتض   زيى  بى ،م،ك ةنحم 

اس بنب    اس بوات ودح ز ل، ناحدك  ف ح زبن    اسقفحنات اس  يفك واإل يف فك واسبوسفك، سضح ك سسى  6

 .واس بحندات واسيقحءات واس قحشحت استأل ست قب زيى اح ا اس  ر ص

ربشف    أل اقر  وة حن ةن اس  تبى قن   أل نودر  اسصاد ك، جيمك نقحح بال  كتحب اس حم  اسقد نتت 

اسبود  واا د  اان       اس ن ي حت ارسحسفك سيبداسحت اس متقبيفك  واا ننبد رول  ص  دحسيبك اس صدفك، 

وناحدك  أل اس يمك زبن    اسبحبثف  وافكحنن فف  واإلزم فف ، ون بف اس تحب سسى است صنف د  حل اسبداسحت 

 .كك سيبحبثف   أل   حل اس متقبيفحت دحسيبك اس صدفكاس متقبيفك  أل اس حس  اس صدأل، وسن حن سبك  اتص

ك ح ننبد ز  اس  تبى  أل نودر  اس حسفك اس ب ك اس صدفك اروسى    رصج ك كتحب  ن صنك  حكانل سمرنحل 

سي   ص اإلزم أل واركحنن أل اسبحدز نن فس  حكانل، ورأرأل استصج ك اس صدفك ستقبم سضح ك زي فك  "اس  حافصد

مبا ك سي  تبك اس صدفك فسف ح سي  سمحت اركحنن فك وكيفحت و  حاب اإلزمم  أل اس  ي ك اس صدفك وةكحنن فك غفص 

اسم اننك واس حس  اس صدألقبفع ن بكتحب  ن صنك  حكانل سمرنحل اس  حافصد  ةبب ةا  اس ت   أل   حل افرنحل 

، واا  صجع     سي  ت ف     اس  حافصد، وةبب اس صاجع استأل ف نمتب أل ز  ح طيبك اإلزمم بال اس حس 

 .ةكحنن فف  ودحبثف   أل   حل افرنحل اس  حافصد

ُناحد سسى ةن   تبى ةسبحد اسبوسأل اا   ر ص ا تنحند ر  اد ن بف سسى راضفح ضصود  است ال اساح ل 

 ع واسمصنع ن ا   ت ع اس  ص ك وا تنحن  حئ  زيى اس  ص ك  أل اس  ي ك، ودفحن اس م ك اس تمز ك دف    ت

اس  ص ك واست  فك اس متبا ك واستبنحد نود اس  ص ك  أل د ع ك حء  اسق حزحت اإلنتحجفك واسخب فك و بدر ح 

افستف حدفك ست انل اس  ص ك سسى ا تنحن، واستي حم است حدب اس حس فك اس حج ك  أل است ال سسى ا تنحن اس  ص ك 

 .ستصسفخ   أل اس  ي ك
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منتدى أسبار : التجارة اإللكترونية فرصة ذهبية أمام الشركات 
 والمصانع المحلية

 
عامااا  15فااي الما ااة ااا ر الاا  20 ، إن التجاااية اكلكتروةيااة دااودت ةمااوا عالميااا ة اابت   قااار يداايد معلااولي الشااريك فااي  مااا ي زي 

 .اسخ مك اس قبيكفي الما ة ا ر األعوام  15 - 10الماضية، متوقعا أن تشود ايتفاعا من 
 األ   50، نناف  اسااصكحت اس باصى    اح     2022رصنيفاان نوفد  األ    2.8دجح زنحن  است ح مت اإلس تصونفاك سساى   

 . أل اس حئك 25 أل اس حئك سياصكحت ارقصى،  تا  ح ن ا است حد  زبص اس بون د مبك  50 حئك، واس
وةوضح قمل جيمحت   تبى ةسبحد  أل اسصنحر ة س، ةن است حد  اإلس تصونفك ر ثال  صصاك ذابفاك ة احم اسااصكحت      

دوسافح ةكباص اسابول  األ     واس نحنع، ف ت ح  اس ص  داا ل  بحشاص  األ ااقا اسق اح ،   كابا ةن اسناف  وة صن اح و        

 .است حد  اإلس تصونفك
   ج ت ،  حل ار فص اسبكتاد د بد د   احدد،  محزب وزنص اسباقيفك سا ون استق فك: سن اسبقال  أل استق فك س  ن اب  

 .قفحدا، وس   ضصود  ،  تا  ح ببوث نقيك  أل استق فك وارر تك وافزت حن دا ل ةكثص زيى اسبفحنحت
واإلجااصاءات اس  ا فااك اس ت يقااك دااحستصاقف  واسخااب حت ستمااتخبم  صنبااح رق فااحت اسااقكحء        وةضااحف ةن اسقااصادات  

 .افص  حزأل دبف    اسي حن  أل اس  حت اس  ا فك
وةوضح ةن ةغي  افشتصاطحت اس ت يقك دحستصاقف  واسخاب حت را   زياى زصضا ح زياى س احن، وس ا  ون اروان        

 . حزأل، اسقد ةصبح اا اس متقبلدحستبباس ح دخاادز فحت ر صر زيى اسقكحء افص 

http://www.aleqt.com/2019/11/06/article_1707701.html
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دبودر، ةوضح سيف حن د  قحسب اس مدو  اسصئفس است  فقد سبصنح د ر انص اسن حزك اساط فك واسخب حت اسياجفماتفك  

 نبس  ، ةن اس  ي ك ر تيك  اادن طبف فاك و ا  اح جبصا فاح  ت فاما داف  ،امث  احدات، بفاع سن اح  ابقل سمساااي            

 .اس  حود  واإل صنقفك
  ل زيى ر مف  اسبفلك اسن حزفك وج ل اس  ي ك   نك جحذدك سمساتث حد ونزا  افدت احد، وااقر اس    احت      و حل  ن

 ."رم    أل جقب اس متث صن 

 يفاحدات دناحل، سضاح ك     105وةشحد سسى راا ص     حت  حسفك، بفع ر  د اع  ف اك صا بوي است  فاك اسنا حزفك سساى       

صال سساى ارساااي اس حس فاك،   كابا وجاان ز ال   سماأل ست اانص         سسى وجان د ك استنبنص وافستفصان، د بف اسا

  .اسن حزك
ن  ل زياى جاقب   "وةوضح ةن اس  ي ك ر  ل زيى د ع  متاى اسخب حت اسياجفمتفك سخب ك ز ل اسبصنح د،  ضف ح 

صاا حزحت غفااص  اجااان   ااأل اس  ي ااك، ونقاال اس  ص ااك وراااطف  اسناا حزك، سذ نب ااأل صاا حزك سفماات ستااا فص اس ياا       

 ." ق ، وس   سيتنبنص سيبول اس  حود  وس صنقفح اس  يأل

   جحنب ، ةكب اسيااء ز فاك اس احس أل  ابنص اإلناد  اس ح اك سابز  استنا فع اس  ياأل  األ وزاد  اساب ح ، ةنا  را  رأافال             

 ن  ح وط فح سي  ل  ع اساازاد ، بفاع راجاب ر ح مافك  األ اس اان  واسما ص، ف تاح سساى  فاحم اس ناحنع د نتاحج              114

 .ن    ك ر  استخبا  ح  أل وزاد  اسب ح  يفا 350
 أل اس حئك  ا  اس قاان اس ما صنك س ناي ك      10وةوضح ةن ر انص اسن حزك اس  يفك دبةت د ب  صاد رخنف  نمبك 

 .اس نحنع اسم اننك،  ح ن ع اساصكحت اس حس فك ستأافل اس نحنع اساط فك
 . فك وجان  ختبصات سين حزحت اساط فكوة حن دأن اسق ح  اسخح  نااج  ر بد اس  ل است ح يأل،   كبا ةا

داابودر، ذكااص اساابكتاد ةب ااب اس بااص وكفاال كيفااك اس اساابك واس  يا حرفااك سيبداسااحت اس يفااح  ااأل اس ح  ااك اسماا اننك           

ةساف  ت اص د تاسا      32 يفاحد دناحل زباص     80اإلس تصونفك، ةن ب   ساي است حد  اإلس تصونفاك  األ اسما اننك دياغ     

 30ف دنحل سي تما ف ،  ف ح نبيغ ب   ساي است احد  افس تصونفاك  األ اس احس  ن اا      سن حي س اد ننل سسى ةدد ك وف

 .رصنيفان نوفد
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 "أسبار"ضمن فعاليات منتدى 

 المشيقح: أكثر من مليون وظيفة شاغرة للمتخصصين في األمن السيبراني

 (بحزم اس  فصد )اسصنحر 

ةكاب قبفااص ار اا  اسماافبصانأل اساابكتاد    اب اس ااافقح، ةناا   ااأل ظاال است ابنحت اس تمااحدزك استااأل ر ت ااف   ااحل    

 األ   25ار   اسمفبصانأل،   ن ا حك اسفاام ةكثاص  ا   يفاان وظف اك شاحغص  زحس فاًح سي تخنناف   األ ااقا اس  احل،            

 .اس لك    ح  أل    قك اساصي اروس 

قد ةضا ى ااحجس اس ثفاص  ا  اس  ا احت واسااصكحت اس باصى باال         وز  ةا فاك   احل ار ا  اسمافبصانأل اسا     

، ةن اس   حت اسمافبصانفك دحرات   (Harvard Business Review) اس حس ، ذكص اس افقح ود م  نداسك ةجصر ح

ةضاا حف ر ااحسفف ارضااصاد اس حج ااك زاا      3 يفااحد نوفد ساا انًح، واااقا اسااص   ن ااحنل     1000ر يااف اس ااحس  اسفااام   

 .بال اس حس اس اادث اس بف فك 

 

https://cutt.us/vG8oz
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وةشحد  أل ذات اسمفحي، سسى ةن است ي ك اس حر ك ز  ضصد اس   حت اسمفبصانفك زياى ا تناحن اس  ي اك  األ زاحم      

 . أل اس لك    اس حرد اس  يأل اإلج حسأل 0.17 يفحد دنحل، ةد  ح ن حنل  4.25ديغ  2016

، (Norton) زياى ار اصان،  ب ما  رقصناص نااصر  شاصكك       واست صر اس افقح قمحئص اس   احت اسمافبصانفك  

 .2017 يفحد نوفد  أل  172 يفان شخ  ديبت  970  ن ب   ارضصاد استأل س قت دأكثص    

، قيا  سساى ةن ق اص اس   احت اسمافبصانفك ااا       2018ونار دأن   تبى اف تنحن اس احس أل  األ  ا ر صر زاحم     

 .2019زحم ،حسع ةكبص ق ص  ب ن بن ا تنحنات اس حس   أل 

وز  ةا فك اسثاد  اسن حزفك اسصاد ك استأل ن اف ح اسفام ونودااح  األ ر ااد صا حزك ار ا  اسمافبصانأل، ةشاحد        

اسابكتاد اس ااافقح سسااى ةن انااب حج استق فاك  ااأل اس فااح   ااب باال رصكفبااك اس بنااب  اا  اس  احنفت وزيااى دةساا ح اس  حنسااك     

شااصكك  ااأل اسماااي  500 ااأل اس لااك ضاا   ةكبااص   20 م كحناات نماابك شااصكحت استق فااك 2000اف تنااحننك،   ااأل زااحم 

 . أل اس لك    ب   اسماي اس حس أل 60سسى  2018اس حس أل، ستنل  ع ن حنك 

وةس ااح اس ااافقح سسااى ةن اااقا است اااد اس حئاال ن  اا  ةن ن  اال  اا  اس   ااحت اسماافبصانفك شااصاد  رد ةز ااك           

 (Harvard Business Review) صر ا تنحننك زحس فك  أل اس متقبل، وذكص ااقا قامل ر يفقا  زياى  قاحل ناا      
 .2018 أل ننم بص    زحم 

ار ا   »جحء ذسك  أل اس  حضاص  اسقف اك استاأل ةسقحااح ة اس )اردد احء( اسابكتاد    اب اس اافقح ر ات ز ااان:            

اسابوسأل، واستاأل بضااصاح زابن  اا     « ةساابحد»، وذساك ضا     حسفااحت   تابى    «اسمافبصانألقق س احذا كاال ااقا افات ااحم    

صن  واركحنن فف  واس ختنف   أل ة   اس  يا حت واستق فك، وةناداح اسبكتاد دنحر ن  ، و اب ة،فاص   اس ثق ف  واس   

 .قمل اس  حضص  اس بنب    استمحؤفت وار  حد واس صوبحت
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 يناقش مستقبل الطاقة والمياه "أسبار"
 
 

  «عكاظ»  

اس ح ك واس فحر »نا  بص اسقحنم  أل  بن ك اسصنحر  اسقد ن  ي   أل ش ص 2019ن ح ا   تبى ةسبحد اسبوسأل 

اس تخننك  أل افستاحدات اسص  فك  Digital Energy ، د احدكك كبفص اإلنادنف   أل شصكك« أل اس متقبل

 .سي    واسبحز  ادغ  اسبدنب ز   متقبل اس ح ك  أل اس  ي ك

وقمل اس  تبى سفب ع اسخبفص  أل اس فاساجفح واس اادن اس بف فك وار ف  اس حم سي   فك اس بصا فك  أل 

جح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك اسبكتاد كانحدن شمن فك، رأ،فص اس ح ك زيى   ح  اس ااصمت  أل اس  ي كق ك ح 

اسقحاص  اسبكتاد ج حل قضص، وا ع طصي  سف ح ا اسخبفص  أل   حس ك ور يفك اس فحر  أل اس   ب اسقا أل سيب اث  أل

ر يفك اس فحر وافبت حفت اس متقبيفك، وةا  ز يفحت است يفك اس تا ص  ر حدنًح، وطصي اس  حس ك  أل اسا ت اس حضص 

وقنحئ  كل وابب     ح، وطبف ك است بنحت استأل رااج  ح  أل اس حس  و أل    قك اساصي اروس ق وسفت بث ز  

  افدت حدات  أل   حل ر يفك اس فحر، واقتمف نود كل رق فك       قك سسى ةقصى، نود است  اساجفح وةا

 .واستنادات اس متقبيفك سن حزك ر يفك اس فحر، ونود اس صي اس صادنك  أل نول اساصي اروس 

  

https://cutt.us/vTDoN
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 غدًا في الرياض« تسخير الذكاء االصطناعي»خبراء اليونسكو يناقشون 
 

 اـ 1441ددفع ارول / /  9اسثم،حء / 
 00:30 2019نا  بص  6اردد حء 

  تبى ةسبحد »   قبصاء اسفانم ا ض     حسفحت  7ر قب اسفام )اردد حء(  أل اسصنحر جيمك رض  

 .«است ال واستبففص ورمخفص اسقكحء افص  حزأل سي متقبل اسقد نصنب»بال « اسبوسأل
  

https://cutt.us/wlNaf
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 أسبار الدوليجامعة األعمال في منتدى 
  okaz_online@ ()جب « ز حظ»

دحسصنحر، « اسم اننك اس ي  ك»شحدكت جح  ك ارز حل واست  اساجفح د  تبى ةسبحد اسبوسأل اسصادع دا حد 

ك اسبكتاد زببات د  صحني نبمن    قمل اس بنب    اس ت ب،ف  زيى دةس   دئفس   يس ار  حء سي ح  

 . ت ب،ح ز  ار   اف تنحند
و شحدكت ز فب  كيفك اإلزمن اسبكتاد  ب ف     ب ش ف   أل جيمك اإلزمم دحس متقبل،  ت ب،ك ز  است يف  

اإلزم أل  ع نخبك    كبحد اإلزم فف  اس صب؛ سندنس اسبدنس، اسبكتاد زيأل جحدص،    ب   ب اس حد،أل، 

 ب صد، زيأل اس فحنأل، اسبكتاد  نحاب دحش ح، زببات اس بن صزضاان ار
ور صي زصر ب ف  ش ف  س  اذج ةكحنن أل سيبداسك ننقل   حدات سزم أل اس متقبل    طحس  اسفام، 

  ت با زيى اسبداسك اس ي فك اس  يفك ود حء اساصاكحت اس حزيك  ع   ح  ارز حل واس  سمحت اإلزم فك إلضح ك 

سي يبك قمل ز ي   زيى  احدنع بقفقفك قمل س اات نداست   استأل دحستحسأل ر تح س   و حي اس  ل   فم  ر ح مفك

اسابف دق ح  اإلزمم سفقان  متقبل اإلزمم    »دا ل نوسأل وسفس   يفح  ق ، وقت ت زصض ح   كب  ةن 

 .«زح يف  و ت ي ف  سخي  زحس   ت بن نت حس   ع ر ي حت اس نص س  ل اس مت فل وا  ح
  

https://cutt.us/SMgkT
https://twitter.com/okaz_online
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 األمن االقتصادي في الرؤية المستقبلية
 01:33 2019ةوفمبر  10االحد 

 عبداهلل صادق دح ن   

ارول سي يك سي حن د  را ب اس حص ك اسصنحر ر اف ا تنحننح غفص  مباي، واس قفقك نصجع اس ضل 

زبباس منم ز ب ح كحن ة فصا سيصنحر، اسقد است ح  ةن ن ال اسصنحر اس بن ك اسنبفص  سسى اسصنحر اس حص ك 

 50استأل ر ح س است  فك  ف ح زااص  اس حس   أل  ختيف اس  حفت، رحدع وةشصف د ب ةن ق   ون ق اسخ   قمل 

است  اد واإلنادد س ا ار فص  فنل د  د بد دبز    زح ح    س حدر  سي حص ك اسصنحر ون  ل  ااادر

و محنبر  س ل ز ل ر  اد وا تنحند  أل اس حص ك اسصنحر، وبصص  زيى نز  اس  ر صات واس  تبنحت اس ي فك 

استأل رم    أل نقل اس ي  واس  ص ك، و ب راص ت د ضاد ةبب اقر اس  تبنحت استأل دزحاح ار فص  فنل د  د بد 

واا   تبى ةسبحد اسبوسأل اسصادع د  اان )اس  ي ك اس ي  ك(، اسقد رب حر دجل اإلزمم واساادى ارسبا  اس حضأل، 

واسب ع وافستاحدات اسبكتاد   ب اس صادأل اس حد،أل وز مؤر  أل   يس اإلناد  واس ح يان  أل سن حح اس  تبى، 

سياط  واست  فك دحفست حنك دخبصاء ون تبص اقا اس  تبى    ةا  اس  تبنحت استأل ر صح ور ح ا  ااضفع ذات ةا فك 

س اننف  ونوسفف ، وداصاكك  ع كبصى اس ح  حت اس  يفك وزيى دةس ح )كحوست( ود ض اس ح  حت اسبوسفك  أل 

ةس حنفح، ودحست حون  ع د ض اسازادات ذات اس م ك  ع اس ااضفع اس  صوبك، وكحن سأل اساصف دحس احدكك  أل 

 اضا  نت ي  دحر   اف تنحند ض    ااضفع ةقصى   صوبك،    ح  سببى اس يمحت  أل اس  تبى  ت ب،ح  أل

ار   اسمفبصانأل وار   اسبقائأل واسبوائأل وار   افجت حزأل، ر بث  ف ح قبصاء  تخننان، ود    استخن  

ر ب،ت  أل  اضا  ار   اف تنحند، و ب ن تقب اسب ض بم  اس   ام استقيفبد ةن كي ك ة   ر  أل اس صاسك 

فستقصاد ار  أل، وسن كحنت األ ارسحس س   كي ك ار   شح يك وزح ك بتى رنل سسى افستبا ك، ةد وض حن ا

 .ض حن افستقصاد اف تنحند زاضح ز  ااتمازر طيازح وانخ حضح ن اا ةو ان فحدا
   ذا ازتبصنح ةن ة   اس  اآت اف تنحننك اا  أل نائص  ب ظ اس  تي حت اف تنحننك،   ن استبا ك اس  ا

اف تنحند واستقصاد اف تنحن ن تبص ة  ح ا تنحننح سيا اب واس  ا حت واسق ح  اسخح ، وةجمم ةن اسصؤنك 

( األ ةسحس ار   اف تنحند سي  ي ك، بفع رصكم زيى ر انع 2030اس متقبيفك سي  ي ك وسم تنحن اسم اند )

وبب واا اسبتصول واسبحز، واسقد ة،بتت  نحند اإلنصانات سيبوسك و فمانفت ح وزبم افزت حن زيى اإلنصان ار

است صدك زيى  ص اسم ف  اسخ مف  اس حضفك ةن رقدقب ةس حد اسبتصول نتف ك ةسبحب زبنب ،    ح اس صوب 

واسخم حت اسمفحسفك واس صوب است حدنك وانخ حر اس  ا اف تنحند  أل اسبول اسن حزفك ن ،ص زيى اس ي  زيى 

ن ند سسى انخ حر ارس حد  أل      اربفحن واس  س ص فح، وس قا   ن اسبتصول وانخ حر اس ي  ز  اس صر 

اسمفحسك اس بنب   أل دؤنك اس  ي ك ر كب زيى ةا فك ر ا   نحند اسبقل    قمل  نحند زبنب     ح اسضصائ  

 واا ة ص  تبع  أل ج فع ةن حء اس حس  وةوس ح اسبول اسن حزفك اسب فك اس بصى، ،  استاج  إل ح ك اس احدنع

اف تنحننك اسضخ ك ص حزفح وقب فح ذات زاائب ا تنحننك كبفص  سيبوسك و   ح  أل   حزحت اسخب حت واسمفحبك 

https://cutt.us/KXQqr
https://www.okaz.com.sa/author/293/1/عبدالله%20صادق%20دحلان
https://www.okaz.com.sa/author/293/1/عبدالله%20صادق%20دحلان
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اس ح ك واس د واس  ص  واستص ف  ونز  اس  اآت اسنبفص  واس تاس ك، ونز  ص بوي افستث حدات اس ح ك 

أل ر انع وادنات اسبوسك واستث حد فستث حد اس اائض  أل  احدنع   يفك ونوسفك ذات زاائب ا تنحننك رمحا   

د ض اس اائض اس حسفك  أل س بات ب ا فك  ض انك  ثل س بات اس  ا ك ار صن فك، بفع نخ   اسن بوي سص ع 

اسقحن ك    قمل  تح   حر  جبنب  س   أل د ض اس بن  5قمل اسم اات اسـ %170استث حدار  دمنحن  رنل سسى 

شصكك بال اس حس ، وربيغ  200انمفم ا س ااكبك استاسع  أل استث حدار   أل اس حس فك  ثل نفانادك وس بن وسحن  ص

 يفحد نوفد ون صد استخ ف  سص ع  ف ك اقر اس    ك سسى  360 ف ك     ك اسن بوي سي حم اس حسأل بااسى 

، ونبيغ ب   استث حدات 2030سسى ةن رنل سسى رصنيفانأل نوفد زحم  2020 يفحد نوفد  أل زحم  400

 يفحد نوفد، ون تبص ص بوي افستث حدات  100 أل اس بنب    اسب اك واساصكحت اسم اننك بااسى  اسن بوي

ارسحس سي احدنع افستث حدنك اس بصى  أل اس  ي ك  ثل نفام واسقبنك ور انص جمد اسب ص ارب ص دحست حون  ع 

  حفت اسقكحء افص  حزأل  شصكحت وط فك وزحس فك، ونم ى كقسك اسن بوي سسى ر انع استث حدار  زحس فح  أل

 يفحد نوفد، وسحا   أل ص بوي اسصؤنك  3.5وسنتصنت ارشفحء واست  اساجفح، واس محا ك  أل شصكك ةودص دقف ك 

 يفحد نوفد واسقد بق  ن حبحت كبفص ، واس محا ك  أل ساسفب  ارادز سيمفحدات  45اسم اند اسفحدحنأل دقف ك 

     اس تا ع زنحن  اإل بحل زيى اسمفحدات اس  صدحئفك  أل اسم اات اسقحن ك، اس  صدحئفك د بيغ  يفحد نوفد، بفع سن

وكقسك سحا  اسن بوي  أل  احدنع اس ح ك اس ت بن  ز  طصن   محا ت   أل شصكك ةكاا دحود وغفصاح اس بنب    

 .اس احدنع افستث حدنك
اس  بنفك واستأل ر تبص اس  ي ك اقا دحإلضح ك سسى اسب ع ز  زاائب ةقصى  أل   حفت  ختي ك،    ح اسثصو  

 .ةبب ةا  اسبول استأل د ح ،صوات   بنفك زبنب  سااء اسقا  واس اس حت واس بنب وغفصاح
 يفان زائص  مي  بحج و  ت ص زيى  حئ ك اس اائب  30ورأرأل ق    ضحز ك ةزبان اس  ت صن  واس  حج سسى 

 .اس صرقبك سم تنحن اسم اند
 كاتب اقتصادي سعودي *
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 أمير الرياض يستقبل رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم
 

استقبل صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم ة فص    قك اسصنحر د  تب  دقنص 

اس حد،أل، اسقد  بم سم ار  اس    اسفام، دئفس  صكم ةسبحد سيبداسحت واسب اث واإلزمم اسبكتاد   ب اس صادأل

  .رقحدنص زي فك ز    تبى ةسبحد اسبوسأل زيى  بى ،مث ةزاام
واست صر اسبكتاد اس صادأل سبل افست حن     ارد حث وافدت حدات ور انصاح وسنقحس ح ساي اس  ل 

 .وسن حن   نحت   صنك وزي فك رمتق   اس ببزف  واس بت صن   أل   حفت  ت بن 
وةكب ار فص  فنل د  د بد ةن اساط  نمقص د قال   ص فك  حند  زيى افدت حد واسب ع و  حس ك اس  حاف  

وبل اس  ا حت زي فًح و    فًح د ح نتااءم  ع اراباف، ف تًح سسى ةا فك اساصاكحت اس حزيك ور فلك اسبفلحت اس حذدك 

  .س قر اس قال
 

 

 

 

https://cutt.us/7AWyY
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 "دولة يتحدثون عن "السعودية الملهمة 20من  ضيفًا  90

 ربيع األول 7أمير الرياض يرعى "منتدى أسبار" 
 ار فص  فنل د  د بد

 اسصنحر  -واس 
نصزى صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد زبباس منم، ة فص    قك اسصنحر، اف، ف  اسمحدع    

قد نقحم ر ت ز اان  اسم اننك اسُ يِ  ك ، وذسك د ضاد زبن اس "ش ص ددفع ارول اسقحنم    تبى ةسبحد اسبوسأل

 .   ار صاء واسازداء وزبن    اساخنفحت اسصس فك وارايفك
اس متقبل  ونداسحر ، وستت ا  اس  حسفحت اس ي فك دف  ودح اس  ل واس  حضصات اس ي فك "ون ح ا اس  تبى 

 .اسقفحنات اس  يفك واإل يف فك واسبوسفكواس يمحت استأل ناحدك  أل رقبن  ح وسنادر ح زبن    
ودح ز ل، وزبن    اس بوات استأل سُف ح ا  8 باقمت دئفمفك، و 8جيمك، و 12ون قب قمل اس  تبى 

   قمس ح اس بنب    اس اضازحت واس  حود ذات اس م ك دحستاصاف اس متقبل، سضح ك سسى اس بنب    اس بحندات 

 .زيى اح ا اس  ر ص واسيقحءات واس اادات استأل ست قب
 ت ب،ًح    اسخبصاء  90ةنحم ةكثص     3وناحدك  أل اسبود  اس حسفك       تبى ةسبحد اسبوسأل  زيى  بى 

نوسك، ن ثيان زب    حزحت بفانك    ح )اسن حزك واسب ع  20واسبحبثف  زيى اس متانف  اس  يأل واسبوسأل    

، (فحر واس ح ك وغفصاح    اس اضازحت افستصارف فكاس ي أل واف تنحن وافستث حد اس صئ واإلزمم واس 
 .است  حًف س ح دبةر اس  تبى  أل اسبودات اسمحدقك

ورأرأل اسبود  اسصاد ك       تبى ةسبحد اسبوسأل   أل شصاكحت زي فك  ص ا ك  ع اس بنب    اس    حت 

بات سي يام واستق فك )كحوست(، واس  سمحت اس  يفك زيى اس متانف  اس  يأل واسبوسأل، و   ةا  ح جح  ك اس يك زب

، و   ب سنمفحن (WFSF) و    ك اسفانم ا، وجح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك، وافر حن اسبوسأل سبداسحت اس متقبل

 ، و حك مد ونب كا بحنأل ار صن فك(INSEAD) اس صنمأل سيبداسحت اس يفح  أل سناد  ارز حل
(McKinsey&Company)وجح  ك ، Business IE نفك، وشصكك دف  فح افستاحدنكارسبح (BEHAVIA) 
 .استأل رتخق    دصسف   قصًا س ح

  

https://cutt.us/vwPDX
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% من الناتج العالمي60مدينة فقط تشارك بـ  600منتدى أسبار:   

2019/  10/  28اف، ف    

ن      تبى ةسبحد اسبوسأل  أل نودر  اسصاد ك اس م ع ان قحناح  أل دبانك نا  بص اس قبل، جيمك نقحح ز  

%   اس حرد اس حس ىق ك ح ست قب  60 بن ك  ق  بحسفح د ااسى  600 اس بن  أل اس متقبل   أل ظل  محا ك 

قب سي اابك وافدت حد ، ناحدك   حضص  زي فك د  اان   اس بن ك  صكحت  متقبيفك سي  ا اف تنحند وك ح ل ج

ارس حنفك اسبكتاد كاس  دنيأل، اسقد  Global OCO  ف ح قبفص است حد  واستاصاف  متقبل افستث حد  أل شصكك

 20 بن ك  أااسك دـ  600ةوضح ةا فك  بن اس متقبل و بدر ح زيى  ااج ك است بنحت اس بنب ،  بفً ح ةن ةكبص 

 %   سج حسأل اس حرد اس  يألق 60%   س حن اس حس ، رم    أل ص حزك 

اسبصو ماد اسبكتاد بمحم اساصنف، ر بفقحت  ك ح ن ح ا ةستحذ ا بسك وزيام اس اان  أل جح  ك كحوست 

ةج م  افستا حد ز  د ب ذارفك اسا   سمستخبام  أل اس تحد ك اسن فك، ون  ف اساصنف و صن     اسبحبثف  

زيى ر انص رق فحت ووببات استا حد ن    ح ةن رات ل زيى ااائفحت قحصك ريتق   اجحت اسصاننا اساحدن ، 

ةو رمونب وببات افستا حد دأن  ك راسفب اس  صدحء    افبت حك ست فب ش   د حدنك ور اِعس ح سسى ش  ك ك صدفك 

 وبب  افستا حد ز ب ح نت صك اس صنض اس ثبتك زيى جم  ، زيى سبفل اس ثحلق

ود م    يا حت سحدقك ةنسى د ح اس صن  اس احدك    شصكك ةور سأل ةور،   ن   بل است ضص  أل اس  ي ك 

ر اص كحوست ريك اس متا صات اسب فقك زبص  ،2030%د يال زحم  98ةن نصر ع سسى ،%ونتا ع  82ننل سسى 

ةدجحء بصم اس ح  ك، ستقبن  ن اذج س بن اس متقبل اسقكفك استأل ن    ح دحست صاد دصب  متاى جان  اس ااء ةو 

 فكقرقبن  اس محزب  اس مب
  

https://cutt.us/8KieF
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متحدث  100أسبار" يجمع أكثر من "

دولة لدورة  15وخبير من 

 ""السعودية الملهمة
نوفمبر  6 - 4ينطلق خالل الفترة من 

 المقبل بالرياض
 

 2019/  10/  30اردد حء 
نصزى صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد 

د  زبباس منم، ة فص    قك اسصنحر، ب ل ان مي اسبود  

اسصاد ك      تبى ةسبحد اسبوسأل اسقد نقحم  أل   بي 

م, 2019نا  بص  6 - 4 فص انت اسصنحر قمل اس تص     

 100اسم اننك اس ي  ك(، د احدكك ةكثص    )ر ت ش حد 

ء واس تخننف   أل   حفت  ختي ك     ت بث    اسخبصا

 .اسباقل واسخحدج
 

نوسك ر بدج ةودا    اس ي فك  15ورت فم اسبود  اسصاد ك    اس  تبى د احدكك زبن كبفص    اسخبصاء واسبحبثف     

ض    اضازحت دئفمك سب  اإلزمن ز  ح، ورا ل اسن حزك واس ح ك واس فحر واسخب حت واإلزمم وار   

 . تنحن وافستث حد اس صئ واسقكحء افص  حزأل وغفصاحواس بن واف
 

وةزصب دئفس   يس سناد    تبى ةسبحد اسبوسأل اسبكتاد   ب اس صادأل اس حد،أل ز  ش صر ورقبنصر سم ا ة فص 

   قك اسصنحر زيى دزحنت  اسبود  اسصاد ك    اس  تبى،  اض ًح بص  اس  تبى زيى  تح و حي زي فك جبنب  

ف   أل   تبى ةسبحد اسبوسأل  ادغ  ق وةكب ةبب اس ت ب،2030رت ي  دحس متقبل واست ال  أل ضاء دؤنك اس  ي ك 

،  أل جاان   ختي ك  ثل ربحنل اس  ص ك 2030اسبدنب ةا فك   تبى ةسبحد ستاا ق   ع اسصؤنك اإلستصارف فك سي  ي ك 

واست حون واس  ح احت ق و حل: سن  احدكت  رت ثل د باقيك ز   متقبل اس ح ك واس فحر ، واستاصفحت  أل   حل 

جفح اسص  فك زيى  متقبل اسن حزك؛ و رأ،فص ن د ار حاحت است  اساجفح اس ختي ك  ثل اسقكحء اس ح ك، ورأ،فص است  اسا

افص  حزأل وارنحفت اس فل اسخح س وسنتصنت ارشفحء، وكف فك افست حن     اقر است ادات ست مف  اس  حء   أل 

 ."اس صر واس ي  زيى اس ح ك واس فحر

https://cutt.us/YVppB
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 دولة فى منتدى "أسبار" بالرياض غدا 15خبير من   100
 

2019/  11/  03األحد    

نصزى صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم ة فص    قك اسصنحر غبا   حسفاحت اسابود    
 .اسما اننك اسُ يِ  اك ، وذساك  األ   ابي  فص انات اسصناحر       "ر ات شا حد    2019اسصاد ك  ا    تابى ةسابحد اسابوسأل     

وةوضح دئفس   يس سناد    تبى ةسبحد اسبوسأل اسابكتاد   اب اس صاداأل اس احد،أل، ةنا  سفااحدك  األ اس  تابى ةكثاص          
 14نوساك باال اس احس ، ونتضا   زياى  ابى ،م،اك ةناحم          15 ت بث وقبفص   يأل ونوساأل  ا  ةكثاص  ا       100   

بن  ا  اسقفاحنات اس  يفاك    ودح ز ال، نااحدك  ف اح زا     6  حضاصات(، و ) باقمت دئفمك  8جيمك نقحح زي فك، و
واإل يف فااك واسبوسفااك، سضااح ك سسااى اس بنااب  اا  اس اابوات واس بااحندات واسيقااحءات واس قحشااحت استااأل ساات قب زيااى اااح ا   

 .اس  ر ص
وة حن ةن اس  تبى قنا   األ نودرا  اسصاد اك، جيماك نقاحح باال  كتاحب اس احم  اساقد نتات  ربشاف    األ ااقر               

ارسحسافك سيبداساحت اس ماتقبيفك  وااا ننابد رول  اص  دحسيباك اس صدفاك،         اسبود  واا د  اان       اس ن ي حت 
وناحدك  أل اس يمك زبن    اسبحبثف  وافكحنن فف  واإلزم فاف ، ون ابف اس تاحب سساى است صناف د  احل اسبداساحت        
 .اس مااااتقبيفك  ااااأل اس ااااحس  اس صدااااأل، وسن ااااحن سبااااك  اااااتصكك سيبااااحبثف   ااااأل   ااااحل اس مااااتقبيفحت دحسيبااااك اس صدفااااك       

 ح ننابد زا  اس  تابى  األ نودرا  اس حسفاك اس ب اك اس صدفاك اروساى  ا  رصج اك كتاحب  ن صناك  حكانال سمرناحل                ك
اس  ااحافصد  سي   ااص اإلزم ااأل واركااحنن أل اسبااحدز نن اافس  حكاناال، ورااأرأل استصج ااك اس صدفااك ستقاابم سضااح ك زي فااك  

وكيفاحت و  حااب اإلزامم  األ اس  ي اك واس احس        وةكحنن فك غفص مبا ك سي  تبك اس صدفك فسف ح سي  سماحت اركحنن فاك   
اس صدألق بفع ن ب كتحب  ن صنك  حكانل سمرنحل اس  احافصد  ةباب ةاا  اس تا   األ   احل افرناحل اس  احافصد،         
وةبب اس صاجع استأل ف نمتب أل ز  ح طيبك اإلزمم بال اس احس ، وااا  صجاع   ا  سي  ت اف   ا  ةكاحنن فف  وداحبثف          

 . حافصد أل   حل افرنحل اس 
  

https://cutt.us/SgXIO
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 أمير الرياض: نعيش عصر العلم والتقنية باألسلوب الصحيح ونسير باالتجاه السليم

 افتتح الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي
 

 2019/  11/  05اسثم،حء 
 اسصنحر  -واس 

د اابد داا  زبااباس منم، ة فااص    قااك اسصنااحر،  مااحء اسفااام،  دزااى صااحب  اسماا ا اس ي ااأل ار فااص  فناال داا   

اسم اننك اسُ يِ  اك ، د ضااد   احسأل وزناص اإلزامم ارساتحذ        " ان مي   حسفحت    تبى ةسبحد اسبوسأل  ر ت ش حد

 .رصكأل د  زببات اسابحنك وةص حب اسم ا واس  حسأل وذسك د  بي  فص انت اسصنحر
صنح ص  أل زق  اس  ل زيى  مفص    تبى ةسبحد ورقبن حرا  اس ي فاك   وةكب س ا ة فص    قك اسصنحر  أل رن

 .اس ت فم  وةسياب استاصا   سي متقبل،   ااًح د  حءات دجحفت اس  تبى و فحنار ح
و حل س ار:   ن   ن فا  أل زنص اس ي  واستق فاك دحرساياب اسنا فح ن  اص سساى اس ماتقبل ونمافص دحفر احر         

 - ف  اسااصن ف  اس ياك ساي حن دا  زباباس منم ول سا ان وسا ا وساأل ز ابر ار اف            اسميف  دصزحنك سفبد قاحنم اس اص  

   افصًا سسى   حود اس  تبى  أل   حل اإلزمم و متقبي ق وةزصب ار فص  فنل د  د بد زا  شا صر    -ب    ح ات 

 . كورقبنصر س  يس سناد  اس  تبى  ت  فًح سي  فع استا ف  واس  حح  أل  خصجحر   اس ي فك واسب ثف
 الشبانة: نحن بحاجة إلى فهم التحوالت اإلعالمية في العالم واالتجاهات التكنولوجية

https://cutt.us/dNXsW
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   ج ت   حل   حسأل وزنص اإلزمم  أل كي ك س  دحس  ل اسخ حدأل :  سن اقا اس بث اس ي أل است  اد اس    

ور يفحر ح اس   ك  2030نأرأل  تاائ ًح  ع  ح را بر اس  ي ك    ر افت كبصى  ت ثيك  أل    فحت دؤنك اس  ي ك 

واإلنتحج  أل  ختيف اسق حزحت  ح نباص  استأل ةض ت اسفام  نبد سس حم سيابحب وس  فع اسقحئ ف  زيى اإلن حز

 .د زناحد  أل اس فا اس صن  ون ا  أل اف تنحن اسقحئ  زيى افدت حد واإلدبا  واسصنحن 
وةضحف   سن ح نائ ح  أل اس  ي ك نت بث ز  استبففص واست ال واإلسصا  دحر حر اس متقبل و  ح نبزا اسفام 

اقا اس  ص اس  اح اسقد نن ع اس متقبل اسقد نصنبر سبمننح  ب جحءت     2030سمزتماز اا ةن دؤنك اس  ي ك 

األ ك ح ر ي ان دؤنك ط ابك وجصنلك رقام زيى ،م،ك  صر مات ةسحسفك واأل:  2030ورجفحس ح اسقحن ك  حسصؤنك 

  ت ع بفاد وا تنحن  مناص ووط  ط اح قق واأل رمت ب سسى استث حد اس ح حت واسقبدات اساحدك ر ت ظل  فحن  

ارم ت وزص ت دحس مم اسنحني واإلدان  اسقانك ود ضل اقر اسصؤنك اسُ يِ  ك، دبةنح  صبيك ر  انك جبنب ط ابك 

    مفص  اساط  اسا،حب غحنت ح اسم عا وافدرقحء دحس  ي ك، وز اان ح اس متقبل اسقد نببة دحس احدكك اس حزيك 

 ." سيابحب وةص حب اس ااا   أل د حء   ت ع نحدض دحس فح  وافدت حد

وةشحد   حسف  سسى ةن اس  ي ك رم ى جحاب  سسى  ااكبك اس حس  اس تقبم اساباف دحست اد،  تأقق د ل  ح نمت ب 

 أل اس ي  واس  ص ك، واب  ح اسقصن  واسب فب اا اسي حي دصك  اس ضحد ، و ااج ك است بنحت دأنوات اس نص 

 ص ك د ب ةن كحنت اس  ص ك ري    أل اسمحد  وسبت ق ودف  بص  اس  ي ك زيى د حء ا تنحن  ت ا  ن ت ب زيى اس 

نودًا ة ل  أل ا تنحننح اساط أل، واقا نت ق  دبدجك كبفص     قمل ر انص دةس اس حل اسباصد و   اساظحئف 

 .استأل نصا  د ح اس متقبل
وس ت   حسف  اس  ص سسى ةن اس  ص ك األ اس  صك اركثص بفانك سم تنحنات اس بنب ، ون    أل اس  ي ك  ب 

   ح وت اس  ب  أل وضع اس  انحت ارسحسفك سقفحم   ت ع اس  ص ك، و   اس تا ع بنال ر افت  أل اسب فك ن

اف تنحننك، وبنال   مات سصن ك  أل اس  ا اف تنحند  أل اس  ي ك، قناصًح ةن اس فل اسقحنم سف    دحس فا 

 . أل    ا ك رق فك  تقب ك جبًا دل ف  ثفل س ح
زمم ارستحذ رصكأل اسابحنك ، نود اإلزمم  أل ن ا ا تنحن اس  ص ك واسب ع د  يت  نود وةدحن   حسأل وزنص اإل

  ادد وكبفص، وذسك س ح ساسحئل اإلزمم    ةا فك  أل ص حزك   تاى   ص أل نااك  ر ادات اس نص 

،  ح نتد ز   واات ح حت اس  ت  حت اس بنب  وةن اإلزمم د ب ذار  ص حزك دائب  و ت صن  و ت بن  وسصن ك اس  ا

 .ضخح ك افستث حدات  أل   حل اإلزمم، ود ع اس  سمحت اإلزم فك اس بصى ز  بيال ورق فحت جبنب 
و حل:   ن   اسفام د حجك سسى     است افت اإلزم فك  أل اس حس ، وافر حاحت است  اساجفك استأل ستم    أل ربففص 

 ." تيقأل و بى ر حزي   ع وسحئل اإلزمم  أل اس متقبل   ا ك وص حزك اإلزمم، واستأ،فص زيى ن   وسياك اس 

 
وةضحف   سن ر انص اس  تاى اإلزم أل ن ثل ر بنح بقفقفح  أل ضاء ربفص قنحئ   متخب أل وسحئل اإلزمم 

اسقن  سف ان           ةد حء اس فل اسص  أل اسقد ف ن  ل وفء كبفصا سياسحئل استقيفبنك واس  تاى استقيفبد،   ع 

حت اس اص ور از ح وزنحن  است ح س دف  ح زيى اس متخب ف ،   ن اس  تاى اإلزم أل س  ن ان زيى ن س ر بن   ن

اس  تاى اس حسأل، وسفت ي  ار ص سنتحج  ن  سزم فك     ك دحس فح ، و مون  دحس  حصص اس صئفك واساسحئ  

ال  تص      ك زيى اس  نك اس ت بن ، د فع ر ان  حند  زيى جقب اس متخبم وس،حد  انتبحا  وسدقحئ  رط

اإلزم فك   ق واقتت  كي ت  ، سحئًم ات ةن نبن  زيى دمننح دحر   وار حن وافستقصاد واس  حح واس مح  أل ظل 

 . - ب    ح ات - فحن  قحنم اس ص ف  اساصن ف  وس ا وسأل اس  ب ار ف  
 قبليةالحارثي: صدور أول معجم بالعربية لمصطلحات الدراسات المست

   جحنب  ةوضح دئفس   يس سناد    تبى ةسبحد اسبوسأل اسبكتاد   ب اس صادأل اس حد،أل  أل كي ت  ةن اقر 

اسبود  اسصاد ك زيى استااسأل سي  تبى،  ع اساصكحء اس ي فف  واإلستصارف فف     ناقل اس  ي ك و   قحدج ح ، 

صارف فح وزي فح وا     ن ثيان زن  اسقا  شصن ح سست 15ودتمانب  أل كل زحم سسى ةن وصل زبنا  اسفام سسى 

 . و  ح  اسثقل ،  أل  مفص  اس  تبى و     انض حم جح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك اقا اس حم سسى  حئ ك اساصكحء
و حل:   نم بنأل  أل اقر اس  حسبك ةن ةنار س   د ر حم وسن حز  ح ةزي  ز   اس  تبى  أل اس حم اس حضأل واا 

اس صدفك سي ن ي حت ارسحسفك سيبداسحت اس متقبيفك، واا ةول سنتحج ل     ب اس متقبل  صبود ةول      دحسيبك

  اسقد ةزي  اس  تبى ز  سناحئ   أل اسبود  اس حضفك ةنضًح ، وسفتض   دصنح د اس  تبى جيمك قحصك س  ح اك اقا 

رول  ص   أل اسيبك اس صدفك اإلصباد،  افصا سسى ةن اس  تبى سف قب جيمك قحصك س  ح اك سصباد وقص سي  تبى ، و
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ةنضح ، واا كتحب  ن صنك  حكانل سمرنحل اس  حافصد  واقا ن م    ع شصاكت ح  أل اقر اسبود   ع وزاد  

س متقبل  واإلزمم  أل اقر اإلزمم اسم اننك اس ا ص ، و ع اس يمك استأل قنن حاح س  ح اك  اإلزمم  أل ا

اس  ح احت  أل جيمحت اس  تبى اسقد ن ي  اس  فع ةن  ن ت   ح سفحي  ، اا ةبب اسق حزحت استأل ستبود باس حاسبود 

وابب اا سفحي  اس متقبل     بفع  صص ، و   بفع ر بنحر ، واقا  ح ن  ل ناحطحت و  حسفحت اس  تبى   ق 

استأل  2030ةن ادتبة   م  ك  ع دسحست  وةابا   استأل نأرأل  أل  قب ت ح افنخصا   أل  ض حد دؤنك اس  ي ك 

وةضحف   سن اسصؤنك و ح ن   ز  ح     صادات و اصوزحت  ." ت    اس متقبل   حدًا و حئبًا س   ل غفحر حج ي

وسصمبحت كبصى نقاناح دت    وا تباد ، ر ت ن ص قحنم اس ص ف  اساصن ف  اس يك سي حن د  زبب اس منم ول 

منم وسأل اس  ب نحئ  دئفس   يس س ان ، و نقاناح صحب  اسم ا اس ي أل ار فص    ب د  سي حن د  زبب اس 

، وريك اسقصادات واس اصوزحت واإلصمبحت جي ت    دمننح وت اس  ب  -ب    ح ات  -اسازداء وزنص اسب ح  

سابحد ح وةاي ح  أل اسباقل ، را،بًح وادت حدا ، و ي  ًح ةنضًح س ثفص    اسبيبان استأل رصوم اس مح واإلصمح  "  ي  ًح

ًا وابتقاًء ، و   ا ح جحء اقتفحد اسقحئ ف  زيى اس  تبى زبحد   اسم اننك اس ي  ك  ست ان  أل اسخحدج ، ربنص

 قش حدا س قر اسبود 

 مبادرِة هاكثون اإلعالم
زق  ذسك ةزي  ز  سطمي جح  ُك اس يِك زببات سي ياِم واستق فاِك ودحسااصاكِك  اع   تابى ةسابحِد اسابوسأل  باحندِ         

م وذساك  األ دباحِب جح  اِك     2020   ش ِص  بصانِص اسقحنِم س احِم   8 - 7اإلزمم اسقد سفقحُم قمَل اس تصِ      احكثان

اس يِك زببات سي ياِم واستق فِكق وجحءْت  بحندُ  احكثان اإلزمِم دحسااصاكِك  اع   تابى ةسابحِد اسابوسأل د ابِف اساتق حِب        

حِل اسبص  اِك إلن احِن ةبابِث اس يااِل استق فاِك استاأل سااَف ر  اُل زياى س،اصاِء           اس اااِ  اساحدِك    اس قاِل اسصائبِ   أل   

ور ماافِ    ااحِ  اإلزاامِم اسص  ااأل ، وكااقسك ر  فااُم ن ااحِي افدت ااحِد  ااأل اااقا اس  ااحِل  اا  ةجااِل اساصاااِل سسااى اسصنااحنِ     

اس ت ازاِك س اقر اس ح احِتق وسافتُ  ذساَك       اإل يف فِك واسبوسفِك  أل اس  حفِت استق فِك سبزِ  اس ح احِت اسااحدِك وراا فِص اس اص ِ    

د ضاِد صحن أل اإلزمِم واركحنن فف  واس بص  ف     ةجِل اس  ِل زيى ر انِص بيااٍل رق فاٍك  بت اصٍ  سيا ااِف ة احَم      

است اابنحِت استااأل نااج  ااح اااقا اسق ااحُ  زبااص افدت ااحداِت اس بزا ااِك واستااأل ساااف ر ت  ااح اااقر اس اااااُ  بفااع ساافت       

د نتحج ح ووضِ  ح زيى اس محِد اسن فِح ونااصاح  األ ارساااِي بتاى ن ااَن ر  حدااح ةكباَص راأ،فٍص    اٍ  ،           افزت حُء

وذسَك    قمِل  تِح   ااآر ح، و ااحدكِك قبصار اح ة اًم  األ ر مناِم ،قح اِك دناحنِ  ارز احِل وافدت احِد  األ ج فاع ةن احِء              

 .2030ُ   أل ر قفِ  ةاباِف دؤنِك اس  ي ِك اس  ي ِك، بفع نم ى جحابن  سيقفحِم دبودنح ك ح ن 
ك ح رأرأل اقر اس بحندُ   أل و ٍت رمت ُب  ف  اس  ي ُك ستصؤس   َك    ازِك اس اصن  اس قبيِك ، استأل كحن ةبُب ةاا    

ا افدت حُد واف تنحُن اسص  أل واساقكحُء افصا  حزأل(، بفاع ساف  ُب ااق      ) اضازحِر ح اسصئفمِك سيق ِك اسمحدقك د  اان 

اس حكثان اس صنَ  س محا ت ح اس متقبيفِك  أل   ِك اسصنحِر اس صرقبِكق ونقكص ةن   حسفحت اسبود  اسصاد اك س  تابى ةسابحد    

جيماك، نت ابث  ف اح     14ود اك ز ال  األ     40اسبوسأل ر تب بتى اسمحنس    نا  بص، بفاع ن اح ا اس  تابى باااسأل     

ياا  وافدت ااحد واسمفحسااحت واس    ااحت واس  ص ااك      ااحود دئفمااك اااأل: اس    3 ت ااب،ًح، ورت ااحول   100ةكثااص  اا   

ودح ز اال، رت ااحول اسصزحنااك اسناا فك  ااأل اس  ي ااك  ااأل اس مااتقبل،   6واست ااال سسااى   ت ااع اس  ص ااك، سضااح ك سسااى  

وار اا  اسماافبصانأل واس ااصائ  اس  يا حرفااك، واس  ا ااك اإلسااتصارف فك واست ااال اس يااأل سيقفااحنات، واسبديا حساافك اس ح ااك   

 .فك اس متبا كسي  ي ك، واست  
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 4500يختتم فعالياته بحضور  2019منتدى أسبار الدولي 
 

 2019/  11/  06اردد حء 

 اسصنحر  -واس 
    حسفحر   محء اسفام استأل ة ف ت  أل   بي  فص انت اسصنحر زياى  ابى   2019اقتت     تبى ةسبحد اسبوسأل 

 ،"ش حد  اسم اننك اسُ يِ  كنا ف  ر ت 
وابف اس  تبى سسى است صنف دحف تنحن اس  ص أل، ورا فص     زحسأل اس متاى سم تنحن اسقحئ  زياى اس  ص اك،   

واإلس حم  أل ز يفك ر ال اس  ت ع    قمل ر  فال اس  ص اك ودةس اس احل اسبااصد، وافسات حن   ا   اص  اس  ال         

 .أل اس  حل است  اد دن ك زح كاس بنب ، سسى جحن  استاصاف اس متقبل  
وةكب دئفس   يس سناد    تبى ةسبحد اسبوسأل اسبكتاد   ب اس صادأل اس حد،أل ةن ج فع اس  حسفحت استاأل نح اات ح   

س  ك اإلزبان وة صاح   يس اإلناد  ة ف ت د  احح، ك اح باص  اس ابزاون زياى اس ضااد واس ااحدكك  فا ، ستقابن           

سااى ةن ج فااع اس اااان اس ي فااك استااأل  ااب ت سااُتبون دحسماا ل اس ي ااأل سي  تاابى   ةوداي ز ي اا ، و  حضااصار  ،  ااافًصا س

 .وست ان  تحبك  أل  ا ع اس  تبى سيبحبثف  واس مب واس  ت ف  سمست حن     ح
ودح  6  حضاصات و  8جيماك و  14وس ت اس  ص سساى ةن زابن اس يماحت استاأل ة ف ات قامل ناا أل اس  تابى         

فااك واإل يف فااك واسبوسفااك،  بفعً ااح ةن زاابن اس ماا يف   ااأل اس  حسفااحت ر ااحوز    ز اال شااحدك  فاا  زاابن  اا  اسقفااحنات اس  ي  

4500. 
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وةوضح اس حد،أل ةن   تبى اقا اس حم ةزي  صبود       نا ي حت اسبداساحت اس ماتقبيفك وربشاف  كتاحب ن صناك       

 احت نوسفاك    حكانل سمرنحل اس  حافصد اس تصج  سيبك اس صدفك، سضح ك سسى زقب شصاكحت  ع جح  حت زصنقك و   

 .و  يفك د بف استبحنل اس  ص أل واس ي أل واسخبصات وارد حث
ورض   اسفام ارقفص سي  تبى جيمك اس ح ك واس فحر  أل اس متقبل ور حوست ر اانص طاصي ر يفاك اس فاحر اساضاع      

اس ت يقااك  اس ااحسأل وا  ااحي اس مااتقبيفك، و مااتقبل اس اااادن اس حئفااك  ااأل اس  ي ااك اس صدفااك اسماا اننك، واسقضااحنح اس   ااك   

 .دن حزك اس   ، و متقبل اس ح ك  أل اس  ي ك
ريت ح جيمك اس ابن  األ اس ماتقبل ونح اات دصناح د اس ابن ا   اك، واست صناف داأج م  استاا حد ر  ال دحس ح اك             

اسقارفك سصصاب اسنا ك اساخنافك، و  ناك افزت احن ونودااح  األ است اال اسص  األ، ورا  احت وابتفحجاحت  اااط              

 .اس متقبل
جيماك اف تناحن  األ اس ماتقبل ا  احي اس ماتقبيفك سيت احد  اس اصع ، ونح اات  ماتقبل اس  ال: ا ،احد              ك ح ة ف ت

 .اس تصربك زيى اسق ح  اسخح ، وافدت حد ودنحن  ارز حل ك  صك سي  ا اف تنحند، و ماتقبل اسااصكحت اس ما  ك   
( وجيماك )افساتث حد اس اصدء(، سضاح ك     واست  ل اس  تبى جيمحر  د  ح اك )دةس اس حل اسباصدقق اسثصو  اس متبا ك

 .سسى جيمك ن ا استبففص واست ال: رمخفص اسقكحء افص  حزأل سي متقبل اسقد نصنبر
استأل ر حوست اسن حزك واسخاب حت واإلزامم، واسب اع اس ي األ      (واقتت ت اس يمحت، د يمك )اسم اننك اسُ ي  ك

ف تناحن  األ اس مااتقبل، سضاح ك سساى دةس اس احل اسباااصد      واست اانص وافدت احد وار ا ، واس ح اك واس فااحر واس ابن وا     

واسثااصو  اس مااتبا ك، وافسااتث حد اس ااصدء، ورمااخفص اسااقكحء اسناا حزأل سي مااتقبل اسااقد نصناابر، ك ااح ة ااف  زاابن  اا       

 .اس  حضصات وودح اس  ل  ب  ح نخبك    اسخبصاء
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 المياه ضمن نقاشات منتدى "أسبار" الدوليالطاقة وتكنولوجيا معالجة 
 

  اس  ي ك اسفام
 اسصنحر  -واس 

  ٢٠١٩ / ١٠ / ٢٥اس   ك  ١٣:١٧
نا  بص اس قبل  أل اسصنحر  6 - 4م ، اسقد ن  ي   أل اس تص  دف  2019 ن ح ا    تبى ةسبحداسبوسأل

اس تخننك  أل  Digital Energy ، نت بث  ف ح كبفص اإلنادنف   أل شصكك" اس ح ك واس فحر  أل اس متقبل

 .افستاحدات اسص  فك سي    واسبحز  ادغ  اسبدنب ز   متقبل اس ح ك  أل اس  ي ك
ص  أل اس فاساجفح واس اادن اس بف فك وار ف  اس حم سي   فك اس بصا فك  أل و أل اسمفحي ذار ، نب ع اسخبف

 .جح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك اسبكتاد كانحدن شمن فك، رأ،فص اس ح ك زيى   ح  اس ااصمت  أل اس  ي ك
وا ع  ك ح ن ح ا اسخبفص  أل   حس ك ور يفك اس فحر  أل اس   ب اسقا أل سيب اث  أل اسقحاص  اسبكتاد ج حل قضص،

طصي ر يفك اس فحر وافبت حفت اس متقبيفك، وةا  زي فحت است يفك اس تا ص  ر حدنًح وطصي اس  حس ك  أل اسا ت 

 .اس حضص، وقنحئ  كل وابب     ح وطبف ك است بنحت استأل رااج  ح  أل اس حس  و أل    قك اساصي اروس 
ر يفك اس فح ، واقتمف نود كل رق فك       قك ونب ع اسبكتاد قضص نود است  اس فح وةا  افدت حدات  أل   حل 

  .سسى ةقصى، واستنادات اس متقبيفك سن حزك ر يفك اس فحر، ونود اس صي اس صادنك  أل نول اساصي اروس 
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 السعودية الُملِهمة" .. إطالق فعاليات منتدى أسبار الدولي غدًا"
  االقتصاد اليوم

 الرياض  –واس 

نصزى صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم ة فص اسصنحر غبًا,   حسفحت اسبود  

 ."ر ت ش حد  اسم اننك اسُ يِ  ك 2019اسصاد ك      تبى ةسبحد اسبوسأل 

اس  تبى سسى است صنف دحف تنحن اس  ص أل، ورا فص     زحسأل اس متاى سم تنحن اسقحئ  زيى اس  ص ك، ون بف 

واس محا ك  أل ز يفك ر ال اس  ت ع    قمل ر  فل اس  ص ك ودةس اس حل اسباصد، وافست حن      ص  اس  ل 

 .اس بنب ، سسى جحن  استاصف اس متقبل  أل اس  حل است  اد دن ك زح ك
ح دئفس   يس سناد    تبى ةسبحد اسبوسأل اسبكتاد   ب اس صادأل اس حد،أل، ةن نود  اس  تبى اس حسفك وةوض

ر  قب د احدكك ج حت   يفك ونوسفك كبفص  د ح نم    أل ر منم ج ان اس  تبى  أل استنبد رسليك است  فك 

متقبل، اإلزمم  أل اس متقبل، واس متقبل    قمل زب    حود دئفمفك : اسن حزك  أل اس متقبل، اسخب حت  أل اس 

اسب ع اس ي أل واست انص وافدت حد  أل اس متقبل، ار    أل اس متقبل، اس ح ك واس فحر  أل اس متقبل، اسقكحء 

 .افص  حزأل  أل اس متقبل، اس بن  أل اس متقبل، اف تنحن  أل اس متقبل، دةس اس حل اسباصد، وافستث حد اس صئ
 15 ت بث وقبفص   يأل ونوسأل    ةكثص     100أل اس  تبى ةكثص    وس ت اس حد،أل سسى ةن  سفاحدك  

 باقمت دئفمك )  حضصات(، و  8جيمك نقحح زي فك، و  14نوسك بال اس حس ، ونتض   زيى  بى ،م،ك ةنحم 

ودح ز ل، ناحدك  ف ح زبن    اسقفحنات اس  يفك واإل يف فك واسبوسفك، سضح ك سسى اس بنب    اس بوات  6

 .ات واسيقحءات واس قحشحت استأل ست قب زيى اح ا اس  ر صواس بحند
وة حن ةن اس  تبى قن   أل نودر  اسصاد ك، جيمك نقحح بال  كتحب اس حم  اسقد نتت  ربشف    أل اقر 

اسبود  واا د  اان       اس ن ي حت ارسحسفك سيبداسحت اس متقبيفك  واا ننبد رول  ص  دحسيبك اس صدفك، 

زبن    اسبحبثف  وافكحنن فف  واإلزم فف ، ون بف اس تحب سسى است صنف د  حل اسبداسحت  وناحدك  أل اس يمك

  .اس متقبيفك  أل اس حس  اس صدأل، وسن حن سبك  اتصكك سيبحبثف   أل   حل اس متقبيفحت دحسيبك اس صدفك
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 "السعودية الملهمة"انطالق منتدى أسبار الدولي تحت شعار 
 

اسماا اننك اسُ يِ  اك ، اسفااام،  "ر ات شا حد    2019ر  يا    حسفاحت اساابود  اسصاد اك  ا    تاابى ةسابحد اساابوسأل      

 .ر ت دزحنك ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم، ة فص    قك اسصنحر
 ون بف اس  تبى سسى است صنف دحف تنحن اس  ص أل، ورا فص     زحسأل اس متاى سم تنحن اسقحئ  زيى اس  ص اك، 

واإلس حم  أل ز يفك ر ال اس  ت ع    قمل ر  فال اس  ص اك ودةس اس احل اسبااصد، وافسات حن   ا   اص  اس  ال         

 .اس بنب ، سسى جحن  استاصاف اس متقبل  أل اس  حل است  اد دن ك زح ك
ورااأرأل اساابود  اسصاد ااك  اا     تاابى ةساابحد اساابوسأل  داااصاكحت زي فااك  ص ا ااك  ااع زبنااٍب  اا  اس    ااحت            

ت اس ي فك زيى اس متانف  اس  يأل واسبوسأل،    ةا  اح جح  اك اس ياك زبابات سي ياام واستق فاك  كحوسات ،        واس  سمح

، و   اب سنماافحن  WFSF و    اك نانما ا، وجح  اك  ادرمابادج ارس حنفاك، وافر احن اسابوسأل سبداساحت اس ماتقبل         

 أل ار صن فاااااك، و اااااحك مد وناااااب كا باااااحن INSEAD اس صنماااااأل سيبداساااااحت اس يفاااااح  اااااأل سناد  ارز اااااحل   
McKinsey&Company وجح  اك ، Business IE     اإلسابحنفك، وشاصكك دف  فاح افستااحدنك BEHAVIA   استاأل

 .رتخق    دصسف   قصًا س ح
و أل اقا اسمفحي، ةوضح اسبكتاد   ب اس صادأل اس حد،أل، دئفس   ياس سناد    تابى ةسابحد اسابوسأل، ةن نود      

ونوسفك كبفص ، د ح نم    أل ر منم ج ان اس  تبى  أل استنابد رساليك    اس  تبى اس حسفك ر  قب د احدكك ج حت   يفك

است  فك واس متقبل    قمل   حود زب  دئفمك،    ح: اسن حزك  أل اس متقبل، اسخب حت  األ اس ماتقبل، اإلزامم  األ     

اس مااتقبل،  اس مااتقبل، اسب ااع اس ي ااأل واست ااانص وافدت ااحد  ااأل اس مااتقبل، ار اا   ااأل اس مااتقبل، اس ح ااك واس فااحر  ااأل 

اسقكحء افص  حزأل  أل اس متقبل، اس بن  األ اس ماتقبل، اف تناحن  األ اس ماتقبل، دةس اس احل اسبااصد، وافساتث حد         

 .اس صدء
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نوساك،   15 ت بث وقبفص   يأل ونوساأل  ا     100وةشحد اس حد،أل سسى ةن اس  تبى سفا ب  احدكك ةكثص    

 ااحنأل  ااباقمت دئفمااك    حضااصات ، وساات ودح  جيمااك نقااحح زي فااك، و، 14ونتضاا   زيااى  اابى ،م،ااك ةنااحم  

ز اال، ناااحدك  ف ااح زاابن  اا  اسقفااحنات اس  يفااك واإل يف فااك واسبوسفااك، سضااح ك سسااى زبنااب  اا  اس اابوات واس بااحندات      

 .واسيقحءات واس قحشحت استأل ست قب زيى اح ا اس  ر ص
نات  ربشاف    األ ااقر      وةوضح ةن اس  تبى قنَّ   أل نودر  اسصاد اك جيماك نقاحح باال  كتاحب اس احم  اساقد       

اساابود  د  اااان     اا  اس ناا ي حت ارسحساافك سيبداسااحت اس مااتقبيفك ، ونناابد سي ااص  اروسااى دحسيبااك اس صدفااك،         

وناحدك  أل اس يمك زبن    اسبحبثف  واركحنن فف  واإلزم فاف ، ون ابف اس تاحب سساى است صناف د  احل اسبداساحت        

 .تصكك سيبحبثف   أل   حل اس متقبيفحت دحسيبك اس صدفكاس متقبيفك  أل اس حس  اس صدأل، وسن حن سبك  ا
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 مشاركون في جلسة "اإلعالم في المستقبل": 

 !المؤسسات اإلعالمية مستمرة لكن بشروط
 

 2019-11-06اردد حء  | اسصنحر _ سفبرأل
 

زقبت   حسفحر   أل اسصناحر د ضااد ةكثاص  ا       أل نودر  اسصاد ك استأل  2019ابتض    تبى ةسبحد اسبوسأل 

نوسك، جيمك د  اان  اإلزمم  األ اس ماتقبل  ر ص ات سساى زابن  ا  اس  احود    اح ارقباحد  األ            15قبفصًا     30

  نحت استااصل افجت حزأل و متقبل اس  سمحت اإلزم فك  أل ظل اسثاد  اسص  فك و متقبل ص ح ك اسبفحنحت  األ  

 .اإلزمم اس صدأل
اس يماااك استاااأل ةنادااااح سندناااس اسااابدنس اس حرااا  واس متااااحد اإلزم اااأل نخباااك  ااا  اإلزم فاااف     شاااحدك  اااأل

 .واإلزم فحت
 است بد سق ح  اسن ح ك

، سسى ةن است بد اسقد نااج    ح  اسنا ح ك وكال صا ح أل    "mbc" ةشحد زيأل جحدص،  بنص اسبصا د  أل   ح 

ك رقاام زياى  بابة ةساحس، وااا است قا   ا  اس  يا اك  بال          بحسفًح، نت ثَّل  أل  ارقباحد اس حذداك ، قحصاًك ةن اسنا ح     

 .ناصاح دحزتبحد ةن ر صد اسب ك ز ان اسن ح ك اس قفقفك
ف تااح سسااى ةن اس اال ن  اا   ااأل سزااحن  ر صنااف اسناا ح ك واسماا أل إلنضااحح دااأن اساااب حت اإلجت حزفااك سفماات       

 .اسناد  اسن ف ك سين ح ك
،  اصةى ةن اسنا ح ك سا  ر ت األ طحس اح ةن ا احك دااصًا        ة ح زضاان ارب صد، دئفس ر صنص سنبد بنت زصدفاك 

زياى ساا ح اردر،  متااا بًا دبقااحء اساا ص واس  يَّقااحت سسااى نا  ااح اااقا،  احئًم:     ااح اقتي اات اسقائقااك، ورصاوباات    

ا داء، ر ل اس  يَّقحت اس ااص  نابد سس احٍم سي  فاع، ون ال افستاا حن د اح دح فاًح، ة اح اسقناحئب اس حدئاك،   األ  ثال              

 ."سحزك  بل ةن نخت أل سسى اردب 48حشتحي اسقد ف نبقى ةكثص    اس 
 

 ر افت زبنب 
، سساى ةن اإلزامم اس صئاأل،    "mbc"  ف ح ةشاحد زياأل اس يفاحنأل، اإلزم األ و قابم دصناح د  ناح اام  زياى   اح           

ا د  األ    احت   واسبصا د اس اادنك زيى شحشحت استي حز، ستا ب زبنبًا    است افت،    ح انت حء ز    بنص اسباص 

 .استي ااااحز، سذ سفناااابح اس تيقااااأل اااااا اس اااابنص واس اااات      ااااأل اقتفااااحد اسبااااصا د، واستا فاااات اس  حساااا  س ااااح ةنضااااحً   
دف  ح ر بث زببات اس بن ص، اس قنع  أل   ح  دورحنح و قبم دصنح د   أل اسناد  ، ز  اس اااد استي مناانأل،  بف اًح ةن    

سا ال ن  ا ، وسا ال نبااا ، وسا ال نتا  ا ق ورا اع ةن  ماتقبل          ا حك ،م،ك ةسليك ربود  أل ذا   تحد اك، وااأل:  

 .اس ااد استي منانأل سفتبفص وس  نمت ص زيى اس محد ن م 
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ور ص ت اسبكتاد  نحاب دحش ح اس  سماك واسصئفماك است  فاقد س  سماك ةد احن سنا حزك اس  تااى اسص  األ سساى          

سقبدر ح زيى سنقحذ اس  سماحت اسنا  فك دت  ف  اح      اضا   ص ح ك اسبفحنحت وةكبت ةا فك اقا اس ا     اسن ح ك

   است ح ل  ع رب   اسبفحنحت، وس حن  اسقاحدئ دماب  ربف صااح اسابائ ، سضاح ك سساى اسب اع  ف اح وداء اسخباص، ك اح ُر اب            

 .ش ًم جبنبًا سيقنك اسخبصنك، ورمحزب  أل را فص اسا ت
جح  اك ارز احل واست  ياجفاح ةا فاك است ياف        – ودف ت اسبكتاد  ب ف     ب شا ف  ز فاب  كيفاك اإلزامم د اب      

 .اإلزم أل  أل اس متقبل وسس ح    أل ص حزك اس  تاى ور انصر، سضح ك سسى را فص قصن ك   ت  فك سي  ت ع
 استبف صات استق فك جمٌء    است بنحت

 ح  أل قباص     جحنب  ةشحد    ب   ب اس حد،أل دئفس ر صنص   يتأل  سفبرأل  و اسصجل ،  أل كي ت  )رتحد ان

   نل( سسى ةن  است بنحت، واستبف صات استق فك جمٌء    است بنحت استأل رااج  ح ةد   سمك سزم فاك ةسااً  دبفصااح    

 ."   اس  حفت
ودةى ةن  اس اامء ارسااحس  ااأل  ااال، ةو ن ااحح اس  سمااحت اإلزم فااك، ن  اا   ااأل اسقفااحن  استااأل ر يااك اسصؤنااك   

غفااحب اسقفااحن ، اااا  ااح ن  اال  ناافص اس  سمااحت اإلزم فااك  ااأل   اا  اسااضاا ك، واستناااد اسناا فح ق   كاابًا ةن 

 ."اسصنح
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 الحارثي في جلسة "اإلعالم في المستقبل": 

 الحفا  على المهنية ضرورة الستمرار المؤسسات اإلعالمية

 2019-11-06اردد حء  | اسصنحر _ سدصااف  اسخ ف ، رنانص _ نمنب اسمح صانأل

  يتأل  سفبرأل  و اسصجل ، قمل  احدكت   أل جيمك  اإلزمم  أل دئفس ر صنص     ب   ب اس حد،أل ةكب

، واستأل ج  ت 2019نا  بص  6و 4دف   اسصنحر اس متقبل ، ض     تبى ةسبحد اسبوسأل اسقد ابتض ت  اس حص ك

نخبك    اإلزم فف   أل وسحئل سزم فك  ختي ك، زيى ةن اس  سمحت اإلزم فك استأل ستمت ص األ    ر ح ظ زيى 

اس   فك ور  ل زيى ر انص ذار ح، ورمحءل ز   متقبل اس  سمحت اإلزم فك، قحصًك د ب سزمن د ض ح س مس ح، 

 ةو  صد ح    اإل مس، وكفف سف ان  متقبي ح د ب زاص س اات 

 حب  ا يك اس  سمحت اإلزم فكةسب
 حل اس حد،أل شحدبًح ةسبحب اس ا يك:  ن   ن   ل ريك اس  سمحت ارق حء استأل و  ت  ف ح دمب  رقحزم ح، 

وزبم  بحندر ح  أل  ااكبك استبفصات ورقبن  شألٍء جبنب ق  افصًا سسى ةن  است بنحت، واستبف صات استق فك جمٌء    

سمك سزم فك ةساً  دبفصاح    اس  حفت ق و حل، طحدبًح  ثحًف زيى ذسك:  س أقق است بنحت استأل رااج  ح ةد   

 ثحًف ص حزك است  اساجفح، واستبف صات استأل دحرت را  ل ر بنحٍت دحس مبك سسى اساصكحت اس ح يك  ف ، بفع ر  َّ ت 

رقصى،  ثل ناكفح، استأل شصكحٌت،  ثل سح ماند،    ر حوزاح د  حٍح،  أل بف  استمي ت كثفٌص    اساصكحت ا

 ."رخيَّت ز  اس بحند  د ب ةن كحنت  أل و ت  ضى ر يك اسمفحن   أل اسماي

، ن     أل اسقفحن  استأل ر يك اسصؤنك اس  سمحت اإلزم فك ودةى ةن  اس مء ارسحس  أل  ال، ةو ن حح

ن غفحب اسقفحن ، اا  ح ن  ل  نفص اس  سمحت اإلزم فك  أل     اسااض ك، واستناد اسن فح ق   كبًا ة

 ."اسصنح
  اسقحدئ حذا نصنب 

وةوضح اس حد،أل، ةن  اسن ف، واساسحئل اإلزم فك استأل ر صم ن م ح    كم  وفء اسقحدئ زيى اس بى 

ذات اس  حح اس   ت، رخمص كثفصًا، رن اسقحدئ دحت زيى  متاى  اسب فب، وف رمت فب    ر حدب وسحئل استحديانب

 ."   اسازأل، ن ح س د   متاى اس صسل د    استخن   واس  ص ك، وك فك  نحند اس  يا حت استأل نتيقحاح نا فًح
فك، وشبَّن زيى ةن  اس  سمحت اإلزم فك استأل ستمت ص، األ استأل ر ح ظ زيى اس   فك واس قحنفس واس  حنفص اسن  

 ."ور  ل زيى ر انص ذار ح، ورقبن  قب حت جيفيك سيقحدئ

وةكب اس حد،أل  أل ن حنك ببنث ، ةن ةد وسفيك سزم فك رمت ص  أل  صر اس  حح و    اسبمنس  اننل  ن م ، 

 ."ودحس قحنفس اس حسفك ذار ح، ست ال،  حئًم:  سذا س  نتبفَّص،  م بف 

 

 سزم فان ونقحح بال  متقبل اسن ح ك

 أل جيمك  اإلزمم  أل اس متقبل  )نتحد  ح  أل قبص    نل( نخبك    اإلزم فف  اس  صو ف ق اسقن  شحدك 

ة،صوا اس يمك دآدائ   بال ص ك ارقبحد وكف فك رباوس ح زيى   نحت استااصل افجت حزأل، واست يف  اإلزم أل 

http://bit.ly/2KuqXKm
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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سى اس    واساظحئف اإلزم فك  أل  أل اس متقبل و متقبل اس  سمحت اإلزم فك  أل ظل اسثاد  اسص  فك، سضح ك س

 .اس متقبل واإلزمم  أل اس متقبلقق وال ستخت أل اسن ح ك  و متقبل ص ح ك اسبفحنحت  أل اإلزمم اس صدأل
و ب ةناد اس يمك سندنس اسبدنس اس حر  واس متاحد اإلزم أل وشحدك  ف ح زيأل جحدص  بنص    ازك  سم دأل 

زمن د ب  جح  ك ارز حل واست  اساجفح، وزضاان ارب صد دئفس سأل  واسبكتاد  ب ف  ش ف  ز فب  كيفك اإل

ر صنص ص ف ك اإلنبد بت اس صدأل، واسبكتاد  نحاب دحش ح اس  سمك واسصئفمك است  فقد س  سمك ةد حن سن حزك 

 .اس  تاى اسص  أل، واإلزم أل زيأل اس يفحنأل واإلزم أل زببات اس بن ص
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Dr. Fahad Al-Orabi Al-Harthi, president of the Asbar Center 

for Studies, Research and Communications 

Dr. Fahad Al-Orabi Al-Harthi has been the co-founder and president of the Asbar Center for 

Studies, Research and Communications since 1994. 

Al-Harthi obtained his bachelor’s in Arabic language and literature from the faculty of 

Shariah and Islamic studies at Umm Al-Qura University in Makkah. He received his Ph.D. 

in human sciences and literature from the Sorbonne in Paris. 

Al-Harthi then joined the staff of King Saud University in Riyadh between 1980 and 1993. 

At the same time, he worked as editor-in-chief of Al-Yamamah, one of the earliest 

magazines published in Saudi Arabia. He also joined the publication’s board of directors. 

In 1997, Al-Harthi was appointed the head of the scientific research team in charge of the 

consultation and initial foundation studies for Al-Watan newspaper. The team was under his 

direct supervision for more than two years before publication of the newspaper and around 

three years afterwards. He was the first chairman of the newspaper’s board of directors. 

He was also head of the scientific team that carried out research for reestablishing the 

Eastern Co. for Printing, Media and Information and the Dammam-based Al-Sharq 

magazine. 

The center is organizing its fourth edition of the Asbar World Forum for 2019 in Riyadh 

between Nov. 4 and 6, which is expected to be full of scientific and developmental activities 

through the scheduled sessions, lectures, seminars, meetings and workshops, where a large 

number of officials and experts will participate. 

https://www.arabnews.com/node/1577311/saudi-arabia
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Riyadh world forum faces up to future challenges 

 More than 100 speakers, and local and international experts from 15 countries will 

speak at the three-day forum 

RIYADH: Riyadh Gov. Prince Faisal bin Bandar on Monday will sponsor the fourth session 

of Asbar World Forum (AWF), which will be held in the capital under the theme “Inspiring 

Saudi Arabia.” 

The forum aims to introduce the public to the “knowledge economy” as well as contribute to 

social transformation through empowering knowledge and human capital, taking advantage 

of new job opportunities, and inspecting new developmental horizons. 

Fahad Al-Orabi Al-Harthi, president of the Asbar Center for Studies, Research and 

Communications, said that local and international institutions will take part in the forum, 

helping to promote efforts to face future developmental challenges in fields such as industry, 

services, media, scientific research, development, innovation, security, energy and water 

resources, artificial intelligence, cities, economy, human capital and investment. 

More than 100 speakers, and local and international experts from 15 countries will speak at 

the three-day forum. 

The forum will include 14 scientific discussion sessions, eight major lectures and six 

workshops. A session devoted to the “Book of the Year” will focus on future studies in the 

Arab world and aim to set a common language in Arabic for researchers 

  

https://www.arabnews.com/node/1578651/saudi-arabia
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Riyadh Governor launches the fourth edition of  
Asbar World Forum 

 

 Riyadh Gov. Prince Faisal bin Bandar: We are on the right path of science and technology. 
We look forward to the future and are moving in the right direction 

 Saudi media minister, Turki Bin Abdullah Al-Shabanah: This important event comes in line 
with the major changes taking place in the Kingdom, mainly the Kingdom’s 2030 Vision  

RIYADH: Riyadh Gov. Prince Faisal bin Bandar sponsored on Monday the fourth session of 

the Asbar World Forum (AWF), held under the theme “Inspiring Saudi Arabia.” The forum 

was attended by Saudi media minister, Turki Bin Abdullah Al-Shabanah, and other officials 

at the Fairmont Riyadh Hotel. 

In a press statement following the ceremony, the governor highlighted the progress of the 

forum, its distinguished scientific output and its forward-looking methods, stressing the 

efforts of the AWF’s leaders.  

https://www.arabnews.com/node/1579571/saudi-arabia
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Prince Faisal said: “We are on the right path of science and technology. We look forward to 

the future and are moving in the right direction under the auspices of King Salman and 

Crown Prince Mohammed Bin Salman.” 

He thanked the AWF’s board of directors, and wished everyone success in their scientific 

and research outputs. 

Al-Shabanah said: “This important event comes in line with the major changes taking place 

in the Kingdom, mainly the Kingdom’s 2030 Vision and its important manifestations that 

have become a source of inspiration for the youth and all those involved in the achievements 

and production in various sectors, leading to prosperous living and growth in an economy 

based on innovation, creativity and entrepreneurship.” 

He added: “We have always talked in the Kingdom about change, transformation and 

accelerating our pace toward the future. What makes us proud today is that Vision 2030 rose 

from belief. The vision is an ambitious and bold one, based on three basic pillars: A vibrant 

society, a thriving economy and an ambitious homeland.” 

Al-Shabanah highlighted the role of the media in the growth of the knowledge economy and 

its pivotal role. He said: “We need to understand and embrace the media shift in the world, 

and the technology used to change media systems and production, focusing on the audience 

and their interaction with the media in the future.” 

For his part, Fahad Al-Orabi Al-Harthi, president of the Asbar Center for Studies, Research 

and Communications, said in his speech that this was the fourth consecutive session of the 

AWF, with scientific and strategic partners from inside and outside the Kingdom, which are 

increasing every year. 

He said: “I am pleased to announce the completion of the forum’s first dictionary in Arabic 

for the basic terms of future studies. It is the first product of the Institute for the Future, 

which the forum announced the establishment of in the last session. The forum will include a 

special session to discuss this. 
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Riyadh world forum faces up to future challenges 

 

RIYADH (Rahnuma) : Riyadh Gov. Prince Faisal bin Bandar on Monday will sponsor the fourth 

session of Asbar World Forum (AWF), which will be held in the capital under the theme “Inspiring 

Saudi Arabia”. 

The forum aims to introduce the public to the “knowledge economy” as well as contribute to social 

transformation through empowering knowledge and human capital, taking advantage of new job 

opportunities, and inspecting new developmental horizons. 

Fahad Al-Orabi Al-Harthi, president of the Asbar Center for Studies, Research and Communications, 

said that local and international institutions will take part in the forum, helping to promote efforts 

to face future developmental challenges in fields such as industry, services, media, scientific 

research, development, innovation, security, energy and water resources, artificial intelligence, 

cities, economy, human capital and investment. 

More than 100 speakers, and local and international experts from 15 countries will speak at the 

three-day forum. 

The forum will include 14 scientific discussion sessions, eight major lectures and six workshops. A 

session devoted to the “Book of the Year” will focus on future studies in the Arab world and aim to 

set a common language in Arabic for researchers. 

  

https://www.therahnuma.com/riyadh-world-forum-faces-up-to-future-challenges/
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 2019أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 

 ر صنص ورنانص/ قيان زبباسصب   
دزى صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم ول س ان ة فص    قك اسصنحر ،  محء 

، د ضاد   حسأل وزنص اإلزمم ”اسم اننك اسُ يِ  ك“ر ت ش حد ”   تبى ةسبحد اسبوسأل“اسفام ان مي   حسفحت 

 .ارستحذ رصكأل اسابحنك ، وةص حب اسم ا واس  حسأل وذسك د  بي  فص انت اسصنحر
و ةوضح دئفس   يس سناد    تبى اسبحد اسبوسأل اسبكتاد   ب اس صادأل اس حد،أل،  أل كي ت  ةن اقر اسبود  

اسصاد ك زيى استااسأل سي  تبى، و ب دقل اسقحئ ان زيف  ج انًا  ي اظك سفس  ق  سف ت ظ دمق   اسقد ادتبة د  ، دل 

وسقب ر ق  كل ذسك د ضل    ات زم وجل ودحسبز  سفضفف سسف  ،  فن ب  منبًا    زتبحت سي  اس  حح اس انيك، 

اسقد وجبنحر    انن نوست ح اسصشفب  و   شصكحئ ح اس ي فف  وافستصارف فف     ناقل اس  ي ك و   قحدج ح ، 

شصن ح استصارف فح  15ون   نماا  أل كل زحم دتمانب زبن شصكحئ ح  أل كل زحم سسى ةن وصل زبنا  اسفام سسى 

واسخحدج ، وا     ن ثيان زن  اسقا  و  ح  اسثقل ،  أل  مفص  اس  تبىق وكحن وقصا  زيى  وزي فح    اسباقل

سبفل اس ثحل انض حم جح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك اس صنقك اقا اس حم سسى  حئ ك اساصكحء ق سن ح س  تب داصاكت ح 

  ، استأل ض  ح      طصن  وابب  اس مت ص   ع ج فع اس  سمحت واس    حت اس ي فك اس بصى  أل دمننح وِ أل اس حس

 وةاباف  ابب 

وةضحف : نم بنأل  أل اقر اس  حسبك ةن ةنار س   د ر حم وان حز  ح ةزي  ز   اس  تبى  أل اس حم اس حضألق واا 

   ب اس متقبل ” صبود ةول      دحسيبك اس صدفك سي ن ي حت ارسحسفك سيبداسحت اس متقبيفك، واا ةول انتحج ل

 تبى ز  سشحئ   أل اسبد  اس حضفكة نضًح ، وسفتض   دصنح د اس  تبى جيمك قحصك س  ح اك اقا اسقد ةزي  اس ” 

اإلصباد،  افصا اسى ةن اس  تبى ق سف قب جيمك قحصك س  ح اك سصباد وقص سي  تبى ، ورول  ص   أل اسيبك 

ح  أل اقر اسبود   ع واقا ن م    ع شصاكت ” ن صنك  حكانل سمرنحل اس  حافصد“اس صدفك ةنضح ، واا كتحب 

واإلزمم ،  أل ” اإلزمم  أل اس متقبل“وزاد  اإلزمم اسم اننك اس ا ص ، و ع اس يمك استأل قنن حاح س  ح اك 

اقر اسبود  ، اا ةبب اسق حزحت استأل استأل ستبود باس ح اس  ح احت  أل جيمحت اس  تبى اسقد ن ي  اس  فع ةن  

  بفع  صص ، و   بفع ر بنحر ، واقا  ح ن  ل ناحطحت و  حسفحت  ” اس متقبل“ن ت   ح سفحي وابب اا سفحي 

اس  تبى   ق ةن ادتبة   م  ك  ع دسحست  وةابا   استأل نأرأل  أل  قب ت ح افنخصا   أل  ض حد دؤنك اس  ي ك 

  .استأل ج يت    اس متقبل   حدًا و حئبًا س   ل غفحر ح 2030
سصمبحت كبصى نقاناح ،دت    وا تباد ، ر ت ن ص سن اسصؤنك و ح ن   ز  ح     صادات و اصوزحت و

قحنم اس ص ف  اساصن ف  اس يك سي حن د  زبب اس منم ول س ان ، و نقاناح صحب  اسم ا اس ي أل ار فص    ب د  

https://aljuda.com/?p=12028
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سي حن د  زبب اس منم وسأل اس  ب ق و ريك اسقصادات واس اصوزحت واإلصمبحت جي ت    دمننح وت اس  ب 

وةاي ح  أل اسباقل ، را،بًح وادت حدا ، و ي  ًح ةنضًح س ثفص    اسبيبان استأل رصوم اس مح واإلصمح  سابحد ح”  ي  ًح“

ست ان ” اسم اننك اس ي  ك“ أل اسخحدج ، ربنصًا وابتقاًء ، و   ا ح جحء اقتفحد اسقحئ ف  زيى اس  تبى زبحد  

 . ش حدا س قر اسبود  
 ح  ك اس يك زبب ات سي يام واستق فكاسبكتاد قحسب اسا صانأل ز  زق  ذسك ةزي   بنص اس بحندات اف،صائفك د

سطمي جح  ُك اس يِك زببات سي ياِم واستق فِك ودحساصاكِك  ع   تبى ةسبحِد اسبوسأل  بحندِ  احكثان اإلزمم واسقد 

ِك اس يِك زببات سي ياِم م وذسك  أل دبحِب جح  2020   ش ِص  بصانِص اسقحنِم س حِم  8-7ساَف نقحُم قمَل اس تصِ     

 .واستق فِك
وةضحف ةن جحءْت  بحندُ  احكثان اإلزمِم دحساصاكِك  ع   تبى ةسبحِد اسبوسأل د بِف استق حِب اس اااِ  

اساحدِك    اس قاِل اسصائبِ   أل   حِل اسبص  ِك إلن حِن ةببِث اس ياِل استق فِك استأل ساَف ر  ُل زيى س،صاِء ور مفِ  

ِم اسص  ألِع، وكقسك ر  فُم ن حِي افدت حِد  أل اقا اس  حِل    ةجِل اساصاِل سسى اسصنحنِ  اإل يف فِك   حِ  اإلزم

 .واسبوسفِك  أل اس  حفِت استق فِك سبزِ  اس ح حِت اساحدِك ورا فِص اس صِ  اس ت ازِك س قر اس ح حِت
   ةجِل اس  ِل زيى ر انِص بياٍل  وساَف نتُ  ذسَك د ضاِد صحن أل اإلزمِم، واركحنن فف ، واس بص  ف 

رق فٍك  بت صٍ  سيا اِف ة حَم است بنحِت استأل نااج  ح اقا اسق حُ  زبص افدت حداِت اس بزا ِك واستأل ساف ر ت  ح اقر 

اس اااُ  بفع سفت ُع افزت حُء د نتحج ح ووضِ  ح زيى اس محِد اسن فِح وناصاح  أل ارسااِي بتى ن اَن ر  حداح 

أ،فٍص    ٍ  ، وذسَك    قمِل  تِح   اآر ح، و احدكِك قبصار ح ة ًم  أل ر منِم ،قح ِك دنحنِ  ارز حِل وافدت حِد ةكبَص ر

 .2030 أل ج فع ةن حِء اس  ي ِك، بفع نم ى جحابن  سيقفحِم دبودنح ك ح ن ُ   أل ر قفِ  ةاباِف دؤنِك اس  ي ِك 
س  ي ُك ستصؤس   َك    ازِك اس اصن  اس قبيِكق واستأل كحن ةبُب ك ح رأرأل اقر اس بحندُ   أل و ٍت رمت ُب  ف  ا

ةا ِع  اضازحِر ح اسصئفمفِك سيق ِك اسمحدقِك د  اان ) افدت حُد واف تنحُن اسص  أل واسقكحُء افص  حزأل(، بفع سف  ُب 

  .اقا اس حكثان اس صنَ  س محا ت ح اس متقبيفِك  أل   ِك اسصنحِر اس صرقبِك
فحت اسبود  اسصاد ك س  تبى اسبحد اسبوسأل ر تب بتى اسمحنس    نا  بص، بفع ن ح ا اس  تبى ونقكص ةن   حس

  حود دئفمك األ: اس ي   3 ت ب،ًح، ورت حول  100جيمك، نت بث  ف ح ةكثص     14ود ك ز ل،  أل  40بااسأل 

ودح ز ل، رت حول  6 وافدت حد واسمفحسحت، واس    حت واس  ص ك، واست ال سسى   ت ع اس  ص ك، سضح ك سسى

اسصزحنك اسن فك  أل اس  ي ك  أل اس متقبل، وار   اسمفبصانأل واس صائ  اس  يا حرفك، واس  ا ك افستصارف فك 

 .واست ال اس يأل سيقفحنات، واسبديا حسفك اس ح ك سي  ي ك، واست  فك اس متبا ك
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 مناقشة مستقبل الطاقة في المملكة
 

  أل اسصنحر نا  بص اس قبل  2019  تبى ةسبحد اسبوسأل  زقب 
 

نا  بص اس قبل  أل اسصنحر  6 – 4، اسقد ن  ي   أل اس تص  دف  ”م2019   تبى ةسبحداسبوسأل“ن ح ا 

اس تخننك  أل  Digital Energy ، نت بث  ف ح كبفص اإلنادنف   أل شصكك”اس ح ك واس فحر  أل اس متقبل“

 .افستاحدات اسص  فك سي    واسبحز  ادغ  اسبدنب ز   متقبل اس ح ك  أل اس  ي ك
ص  أل اس فاساجفح واس اادن اس بف فك وار ف  اس حم سي   فك اس بصا فك  أل جح  ك و أل اسمفحي ذار ، نب ع اسخبف

 . ادرمبادغ ارس حنفك اسبكتاد كانحدن شمن فك، رأ،فص اس ح ك زيى   ح  اس ااصمت  أل اس  ي ك
وا ع  ك ح ن ح ا اسخبفص  أل   حس ك ور يفك اس فحر  أل اس   ب اسقا أل سيب اث  أل اسقحاص  اسبكتاد ج حل قضص،

طصي ر يفك اس فحر وافبت حفت اس متقبيفك، وةا  ز يفحت است يفك اس تا ص  ر حدنًح وطصي اس  حس ك  أل اسا ت 

 .اس حضص، وقنحئ  كل وابب     ح وطبف ك است بنحت استأل رااج  ح  أل اس حس  و أل    قك اساصي اروس 
ر يفك اس فحر، واقتمف نود كل رق فك       قك ونب ع اسبكتاد قضص نود است  اس فح وةا  افدت حدات  أل   حل 

 .سسى ةقصى، واستنادات اس متقبيفك سن حزك ر يفك اس فحر، ونود اس صي اس صادنك  أل نول اساصي اروس 
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 "تحت شعار " السعودية الُملِهمة

 2019سمو أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 

 

  : قيف اسُ  صد -اسصنحر 

دزى صحب  اسم ا اس ي أل ار فص  فنل د  د بد د  زبباس منم ة فص    قك اسصنحر  محء اسفام 

، د ضاد   حسأل وزنص اإلزمم ”اسم اننك اسُ يِ  ك ” ر ت ش حد”   تبى ةسبحد اسبوسأل“ان مي   حسفحت 

 . ارستحذ رصكأل د  زببات اسابحنك وةص حب اسم ا واس  حسأل وذسك د  بي  فص انت اسصنحر

وةكب س ا ة فص    قك اسصنحر  أل رنصنح ص  أل زق  اس  ل زيى  مفص    تبى ةسبحد ورقبن حر  

 .  ااًح د  حءات دجحفت اس  تبى و فحنار حاس ي فك اس ت فم  وةسياب استاصا   سي متقبل ،  

https://www.adwaalwatan.com/3352750/
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ن   ن فا  أل زنص اس ي  واستق فك دحرسياب اسن فح ن  ص سسى اس متقبل ونمفص ” و حل س ار: 

دحفر حر اسميف  دصزحنك سفبد قحنم اس ص ف  اساصن ف  اس يك سي حن د  زبباس منم ول س ان وس ا وسأل 

 . ى   حود اس  تبى  أل   حل اإلزمم و متقبي  افصًا سس”  –ب    ح ات  –ز بر ار ف  

وةزصب ار فص  فنل د  د بد ز  ش صر ورقبنصر س  يس سناد  اس  تبى  ت  فًح سي  فع استا ف  

 . واس  حح  أل  خصجحر   اس ي فك واسب ثفك

سن اقا اس بث اس ي أل است   اد :”    ج ت   حل   حسأل وزنص اإلزمم  أل كي ك س  دحس  ل اسخ حدأل 

 2030اس    نأرأل  تاائ ًح  ع  ح را بر اس  ي ك    ر افت كبصى  ت ثيك  أل    فحت دؤنك اس  ي ك 

ور يفحر ح اس   ك استأل ةض ت اسفام  نبد سس حم سيابحب وس  فع اسقحئ ف  زيى اإلن حز واإلنتحج  أل 

افدت حد واإلدبا   ختيف اسق حزحت  ح نباص د زناحد  أل اس فا اس صن  ون ا  أل اف تنحن اسقحئ  زيى 

 .واسصنحن 

سن ح نائ ًح  أل اس  ي ك نت بث ز  استبففص واست ال واإلسصا  دحر حر اس متقبل و  ح نبزا ” وةضحف 

 ب جحءت    اقا اس  ص اس  اح اسقد نن ع اس متقبل اسقد  2030اسفام سمزتماز اا ةن دؤنك اس  ي ك 

أل ك ح ر ي ان دؤنك ط ابك وجصنلك رقام زيى ،م،ك ا 2030نصنبر سبمننح ورجفحس ح اسقحن ك  حسصؤنك 

 ..  صر مات ةسحسفك واأل:   ت ع بفاد وا تنحن  مناص ووط  ط اح

واأل رمت ب سسى استث حد اس ح حت واسقبدات اساحدك ر ت ظل  فحن  ط ابك ارم ت وزص ت دحس مم 

ك جبنب     مفص  اساط  اسا،حب اسنحني واإلدان  اسقانك ود ضل اقر اسصؤنك اسُ يِ  ك، دبةنح  صبيك ر  ان

غحنت ح اسم عا وافدرقحء دحس  ي ك، وز اان ح اس متقبل اسقد نببة دحس احدكك اس حزيك سيابحب وةص حب 

 .“ اس ااا   أل د حء   ت ع نحدض دحس فح  وافدت حد

ق د ل  ح وةشحد   حسف  سسى ةن اس  ي ك رم ى جحاب  سسى  ااكبك اس حس  اس تقبم اساباف دحست اد،  تأق

نمت ب  أل اس ي  واس  ص ك، واب  ح اسقصن  واسب فب اا اسي حي دصك  اس ضحد ، و ااج ك است بنحت 

 .دأنوات اس نص وسبت 

ودف  بص  اس  ي ك زيى د حء ا تنحن  ت ا  ن ت ب زيى اس  ص ك د ب ةن كحنت اس  ص ك ري    أل 

كبفص     قمل ر انص دةس اس حل اسباصد اسمحد  نودًا ة ل  أل ا تنحننح اساط أل، واقا نت ق  دبدجك 

 .و   اساظحئف استأل نصا  د ح اس متقبل

وس ت   حسف  اس  ص سسى ةن اس  ص ك األ اس  صك اركثص بفانك سم تنحنات اس بنب ، ون    أل 

اس  ي ك  ب ن   ح وت اس  ب  أل وضع اس  انحت ارسحسفك سقفحم   ت ع اس  ص ك، و   اس تا ع بنال 

أل اسب فك اف تنحننك، وبنال   مات سصن ك  أل اس  ا اف تنحند  أل اس  ي ك، قناصًح ةن ر افت  

 .اس فل اسقحنم سف    دحس فا  أل    ا ك رق فك  تقب ك جبًا دل ف  ثفل س ح

وةدحن   حسأل وزنص اإلزمم ارستحذ رصكأل اسابحنك ، نود اإلزمم  أل ن ا ا تنحن اس  ص ك واسب ع 

وكبفص، وذسك س ح ساسحئل اإلزمم    ةا فك  أل ص حزك   تاى   ص أل نااك  د  يت  نود   ادد 

ر ادات اس نص واات ح حت اس  ت  حت اس بنب  وةن اإلزمم د ب ذار  ص حزك دائب  و ت صن  و ت بن  
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وسصن ك اس  ا،  ح نتد ز   ضخح ك افستث حدات  أل   حل اإلزمم، ود ع اس  سمحت اإلزم فك اس بصى 

 .ورق فحت جبنب ز  بيال 

ن   اسفام د حجك سسى     است افت اإلزم فك  أل اس حس ، وافر حاحت است  اساجفك استأل ” و حل: 

ستم    أل ربففص    ا ك وص حزك اإلزمم، واستأ،فص زيى ن   وسياك اس تيقأل و بى ر حزي   ع وسحئل 

 .“اإلزمم  أل اس متقبل 

ر بنح بقفقفح  أل ضاء ربفص قنحئ   متخب أل  سن ر انص اس  تاى اإلزم أل ن ثل” وةضحف 

وسحئل اإلزمم اسقن  سف ان           ةد حء اس فل اسص  أل اسقد ف ن  ل وفء كبفصا سياسحئل استقيفبنك 

واس  تاى استقيفبد،   ع ر بن   نحت اس اص ور از ح وزنحن  است ح س دف  ح زيى اس متخب ف ،   ن 

 س اس  تاى اس حسأل، وسفت ي  ار ص سنتحج  ن  سزم فك     ك اس  تاى اإلزم أل س  ن ان زيى ن

دحس فح ، و مون  دحس  حصص اس صئفك واساسحئ  اس ت بن ، د فع ر ان  حند  زيى جقب اس متخبم وس،حد  

 . ” انتبحا  وسدقحئ  رطال  تص      ك زيى اس  نك اإلزم فك

   وار حن وافستقصاد واس  حح واس مح  أل ظل واقتت  كي ت  ، سحئًم ات ةن نبن  زيى دمننح دحر

 . – ب    ح ات – فحن  قحنم اس ص ف  اساصن ف  وس ا وسأل اس  ب ار ف  

   جحنب  ةوضح دئفس   يس سناد    تبى ةسبحد اسبوسأل اسبكتاد   ب اس صادأل اس حد،أل  أل كي ت  

ي فف  واإلستصارف فف     ناقل اس  ي ك و   ةن اقر اسبود  اسصاد ك زيى استااسأل سي  تبى،  ع اساصكحء اس 

شصن ح سستصارف فح وزي فح وا      15قحدج ح ، ودتمانب  أل كل زحم سسى ةن وصل زبنا  اسفام سسى 

ن ثيان زن  اسقا  و  ح  اسثقل ،  أل  مفص  اس  تبى و     انض حم جح  ك  ادرمبادغ ارس حنفك اقا 

 . اس حم سسى  حئ ك اساصكحء

 بنأل  أل اقر اس  حسبك ةن ةنار س   د ر حم وسن حز  ح ةزي  ز   اس  تبى  أل اس حم اس حضأل نم” و حل: 

” واا صبود ةول      دحسيبك اس صدفك سي ن ي حت ارسحسفك سيبداسحت اس متقبيفك، واا ةول سنتحج ل

د اس  تبى اسقد ةزي  اس  تبى ز  سناحئ   أل اسبود  اس حضفك ةنضًح ، وسفتض   دصنح ”    ب اس متقبل 

 . جيمك قحصك س  ح اك اقا اإلصباد،  افصا سسى ةن اس  تبى

سف قب جيمك قحصك س  ح اك سصباد وقص سي  تبى ، ورول  ص   أل اسيبك اس صدفك ةنضح ، واا كتحب 

واقا ن م    ع شصاكت ح  أل اقر اسبود   ع وزاد  اإلزمم ” ن صنك  حكانل سمرنحل اس  حافصد“

واإلزمم  أل اقر اسبود  ” اإلزمم  أل اس متقبل“ ع اس يمك استأل قنن حاح س  ح اك اسم اننك اس ا ص ، و

، اا ةبب اسق حزحت استأل ستبود باس ح اس  ح احت  أل جيمحت اس  تبى اسقد ن ي  اس  فع ةن  ن ت   ح 

   بفع  صص ، و   بفع ر بنحر ، واقا  ح ن  ل ناحطحت و  حسفحت ” اس متقبل“سفحي وابب اا سفحي 

س  تبى   ق ةن ادتبة   م  ك  ع دسحست  وةابا   استأل نأرأل  أل  قب ت ح افنخصا   أل  ض حد دؤنك ا

 .“ استأل ج يت    اس متقبل   حدًا و حئبًا س   ل غفحر ح 2030اس  ي ك 

سن اسصؤنك و ح ن   ز  ح     صادات و اصوزحت وسصمبحت كبصى نقاناح دت    ” وةضحف 

س ص ف  اساصن ف  اس يك سي حن د  زبب اس منم ول س ان ، و نقاناح صحب  وا تباد ، ر ت ن ص قحنم ا
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اسم ا اس ي أل ار فص    ب د  سي حن د  زبب اس منم وسأل اس  ب نحئ  دئفس   يس اسازداء وزنص اسب ح  

 ” ي  ًح“، وريك اسقصادات واس اصوزحت واإلصمبحت جي ت    دمننح وت اس  ب  – ب    ح ات –

وةاي ح  أل اسباقل ، را،بًح وادت حدا ، و ي  ًح ةنضًح س ثفص    اسبيبان استأل رصوم اس مح واإلصمح سابحد ح 

” اسم اننك اس ي  ك“ أل اسخحدج ، ربنصًا وابتقاًء ، و   ا ح جحء اقتفحد اسقحئ ف  زيى اس  تبى زبحد  

 . ست ان ش حدا س قر اسبود 

 سي ياِم واستق فِك ودحساصاكِك  ع   تبى ةسبحِد اسبوسأل زق  ذسك ةزي  ز  سطمي جح  ُك اس يِك زببات

م وذسك  أل 2020   ش ِص  بصانِص اسقحنِم س حِم  8 – 7 بحندِ  احكثان اإلزمم اسقد سفقحُم قمَل اس تصِ     

 .دبحِب جح  ِك اس يِك زببات سي ياِم واستق فِك

بحِد اسبوسأل د بِف استق حِب اس اااِ  اساحدِك وجحءْت  بحندُ  احكثان اإلزمِم دحساصاكِك  ع   تبى ةس

   اس قاِل اسصائبِ   أل   حِل اسبص  ِك إلن حِن ةببِث اس ياِل استق فِك استأل ساَف ر  ُل زيى س،صاِء ور مفِ  

   حِ  اإلزمِم اسص  أل ، وكقسك ر  فُم ن حِي افدت حِد  أل اقا اس  حِل    ةجِل اساصاِل سسى اسصنحنِ  اإل يف فِك

 .واسبوسفِك  أل اس  حفِت استق فِك سبزِ  اس ح حِت اساحدِك ورا فِص اس صِ  اس ت ازِك س قر اس ح حِت

وسفتُ  ذسَك د ضاِد صحن أل اإلزمِم واركحنن فف  واس بص  ف     ةجِل اس  ِل زيى ر انِص بياٍل 

دت حداِت اس بزا ِك واستأل ساف رق فٍك  بت صٍ  سيا اِف ة حَم است بنحِت استأل نااج  ح اقا اسق حُ  زبص اف

ر ت  ح اقر اس اااُ  بفع سفت   افزت حُء د نتحج ح ووضِ  ح زيى اس محِد اسن فِح وناصاح  أل ارسااِي 

بتى ن اَن ر  حداح ةكبَص رأ،فٍص    ٍ  ، وذسَك    قمِل  تِح   اآر ح، و احدكِك قبصار ح ة ًم  أل ر منِم 

دت حِد  أل ج فع ةن حِء اس  ي ِك، بفع نم ى جحابن  سيقفحِم دبودنح ك ح ن ُ   أل ،قح ِك دنحنِ  ارز حِل واف

 .2030ر قفِ  ةاباِف دؤنِك اس  ي ِك 

ك ح رأرأل اقر اس بحندُ   أل و ٍت رمت ُب  ف  اس  ي ُك ستصؤس   َك    ازِك اس اصن  اس قبيِك ، استأل كحن 

 اان ) افدت حُد واف تنحُن اسص  أل واسقكحُء افص  حزأل(، ةبُب ةا    اضازحِر ح اسصئفمِك سيق ِك اسمحدقك د 

 .بفع سف  ُب اقا اس حكثان اس صنَ  س محا ت ح اس متقبيفِك  أل   ِك اسصنحِر اس صرقبِك

ونقكص ةن   حسفحت اسبود  اسصاد ك س  تبى ةسبحد اسبوسأل ر تب بتى اسمحنس    نا  بص، بفع ن ح ا 

  حود  3 ت ب،ًح، ورت حول  100جيمك، نت بث  ف ح ةكثص     14ود ك ز ل  أل  40اس  تبى بااسأل 

دئفمك األ: اس ي  وافدت حد واسمفحسحت واس    حت واس  ص ك واست ال سسى   ت ع اس  ص ك، سضح ك سسى 

ودح ز ل، رت حول اسصزحنك اسن فك  أل اس  ي ك  أل اس متقبل، وار   اسمفبصانأل واس صائ   6

ستصارف فك واست ال اس يأل سيقفحنات، واسبديا حسفك اس ح ك سي  ي ك، واست  فك اس  يا حرفك، واس  ا ك اإل

 .اس متبا ك
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 أمير الرياض يستقبل رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم

 
 واسم  2019يناير  23هـ الموافق  1440جمادى األولى  17الرياض 

 
استقبل صااب  المامو المي األ األ فار ففنال دا  دنابد دا  زبابال ميم ة فار  ن قاك الريااض دم تبا  دقنار ال  ا                 

والب وث واإلزامم الابكتود ف اب ال راداأل ال اادلأل، الا ل مابم لمامو   قاادير          الفوم، دئفس  ركم ةسباد ليبداسات 

 .زيمفك ز   نتبى ةسباد البولأل زيى  بى لمث ةزوام
واست رض الابكتود ال راداأل سابل افسات اد   ا  األد ااث وافدت اادات و  ويرهاا وسدقال اا ساوي ال مال وسي ااد             

 .  فأل   افت  ت بد  ننات ف ريك وزيمفك  متق   المببزف  والمبت ري
وةكب األ فر ففنل د  دنبد ةن الوط  يمقر د قول   رففك ماادد  زياى افدت ااد والب اع و  ال اك الم ااهف  وبال        

الم ومات زيمفًا و ن  فًا دما يتواءم  ع األهباف، ففتًا سلاى ةهمفاك الااراكات ال ازياك و  فلاك البفلاات ال اذداك ل ا           

 .ال قول
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 سمو أمير منطقة الرياض يرعى "منتدى أسبار الدولي" 

 االثنين السابع من شهر ربيع األول القادم
 م واس 2019ةكتودر  20هـ الموافق  1441ص ر  21الرياض 

 ن قاك الريااض، افلناف  الماادع  ا       يرزى صاب  الممو المي أل األ فر ففنل دا  دنابد زبابال ميم، ة فار     

ال ل يقام   ت زنوان "الما وديك الملي مماك" ، وذلاح د  اود زابد       "ش ر ددفع األول القادم ," نتبى ةسباد البولأل

 . اااااا  ةصاااااا اا الماااااامو األ ااااااراء والم ااااااالأل الااااااوةداء وزاااااابد  اااااا  الا ناااااافات الرساااااامفك واألهيفااااااك         
 الفااات ال يمفااك دااف  ودل ال ماال والم الاارات ال يمفااك      ويناااما المنتاابى "الممااتقبل" ودداسااا  ، وسااتتنو  ال     

 .وال يماااااات التاااااأل يااااااادد فاااااأل  قااااابيم ا وسداد  اااااا زااااابد  ااااا  القفاااااادات الم يفاااااك واإلميفمفاااااك والبولفاااااك           
ودل زمال، وزابد  ا  النابوات التاأل سافلناما  ا          8 اباقمت دئفمافك، و    8جيماك، و   12وي قب قمل المنتبى 

م اااود ذات ال مماك داستاااراف المماتقبل، سلااافك سلااى ال بياب  اا  المباااددات    قمل اا ال بيااب  ا  المولااوزات وال  

 .واليقاءات وال وادات التأل ست قب زيى ها ا المؤ مر
 ت ابلًا  ا  ال باراء     90ةياام ةكرار  ا      3و ياادد فأل البود  ال الفك    " نتبى ةسباد البولأل" زيى  بى 

دولاك، يمرياون زاب  م ازاات بفوياك  ن اا عالنانازك والب اع          20والبابرف  زيى الممتويف  الم ياأل والابولأل  ا     

ال يمااأل وافمتناااد وافسااترماد ال اار  واإلزاامم والمفااا  وال امااك ووفرهااا  اا  المولااوزات افسااترا ف فك ،            

 .است ماًف لما دبة  المنتبى فأل البودات المادقك
 ر ومااك  ااع ال بيااب  اا  المن مااات و ااي أل الاابود  الراد ااك  اا  " نتاابى ةسااباد الاابولأل" فااأل شااراكات زيمفااك  

والمؤسمات ال ميفك زيى الممتويف  الم يأل والبولأل، و   ةهم ا جا  ك الميح زبابا  لي ياوم والتقنفاك عكاوسات ،     

، و   اب سنمافاد   (WFSF) و ن مك الفونم و، وجا  ك فود مبودغ األلمانفك، واف  اد البولأل لبداسات المماتقبل 

 ، و ااااااكنمل وناااااب كو باااااانأل األ ري فاااااك(INSEAD) أل سداد  األزماااااالال رنماااااأل ليبداساااااات ال يفاااااا فااااا
(McKinsey&Company)وجا  ك ، Business IE     األسابانفك، وشاركك دف  فاا اإلستاااديك (BEHAVIA) 

 .التأل  ت      درلف   قرًا ل ا
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 الدوليورشة عمل حول )الدبلوماسية العامة( في منتدى أسبار  قافي /ث
 

 م واس 2019ةكتودر  22هـ الموافق  1441ص ر  23الرياض  

نوفمبر المقبل دالريااض، ودشاك    6 - 4ينّ    نتبى ةسباد البولأل فأل دود   الراد ك التأل ستن يق فأل ال تر  

النايبك، والقاو    زمل ع البديو اسفك ال ا ك ، التأل  تناول الم اهف  األساسفك ليبديو اسفك،  رل القو  النازماك، والقاو    

 .ال كفااااااك، والبديو اساااااافك الرممفااااااك، وكف فااااااك  ولفااااااع القااااااو  النازمااااااك ليتواصاااااال  ااااااع الااااااا وا األقاااااارى 
 مّيط الودشك ال وء زيى نماذج لت اادا ناج اك باول ال اال  وةف ال الممادساات ليبديو اسافك ال ا اك، وةهمفت اا          

  النازمك  رال الرقافاك وال ناون زياى كما  لقاك       فأل لل  مايب  يلفر الرةل ال ام زيى ال  و ات، ومبد   نادد القو

 .اآلقر و  اود ، و  اطبك المتيقأل ال ادجأل ديغك زالمفك    و ك
و  رح الودشك ال بيب    األسليك و ن ا: المؤال ز  النود  التاأل ينبغاأل سدراةهاا زا  الممي اك، و اا القاف         

رماد فأل البديو اسفك ال ا ك ةكرر  ا  ةل ة ار   واألصول الميموسك المة ك لت ميم ه   النود ؟ وكفع يم   افست

  .وقر، ولرود  افسترماد ال اد فأل القو  النازمك
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 منتدى أسبار الدولي بالرياضمتحدث وخبير في  100عام / أكثر من 
 

 م واس 2019ةكتودر  30هـ الموافق  1441ددفع األول  02الرياض 

يرزاى صاااب  المامو المي ااأل األ فار ففناال دا  دناابد داا  زباب ال مياام ة فار  ن قااك الريااض ب اال ان اامي        

 الاااااااابود  الراد ااااااااك  اااااااا   نتاااااااابى ةسااااااااباد الاااااااابولأل الاااااااا ل يقااااااااام فااااااااأل فناااااااابي ففر وناااااااات الرياااااااااض   
 ت ابث  ا     100، دمااادكك ةكرار  ا     (م ,   ت ش اد عالم وديك المي مك2019نوفمبر  6 - 4 قمل ال تر    

 .ال براء والمت ننف  فأل   افت   تي ك    الباقل وال ادج
دولاك  نابدج ةودام ا      15و تمفم البود  الراد ك    المنتبى دماادكك زبد كبفر    ال باراء والباابرف   ا     

ساابق اإلزاامن زن ااا، و ااامل الناانازك وال امااك والمفااا  وال ااب ات واإلزاامم    ال يمفااك لاام   ولااوزات دئفمااك

 .واأل   والمبن وافمتناد وافسترماد ال ر  وال كاء افص نازأل ووفرها
وةزرا دئفس   يس سداد   نتبى ةساباد الابولأل الابكتود ف اب ال راداأل ال اادلأل زا  شا ر  و قابير  لمامو           

ود  الراد اك  ا  المنتابى،  ولا ًا بارن المنتابى زياى فاتل وفااي زيمفاك           ة فر  ن قك الريااض زياى دزايتا  الاب    

 .2030جبيب   ت يق دالممتقبل والت ول فأل لوء دؤيك الممي ك 
وةكااب ةبااب المت اابلف  فااأل  نتاابى ةسااباد الاابولأل  ااودو  البديااب ةهمفااك  نتاابى ةسااباد لتوافقاا   ااع الرؤيااك           

 . باااااادل الم رفاااااك والت ااااااون والمنامااااااات  ، فاااااأل جوانااااا    تي اااااك  رااااال    2030اإلساااااترا ف فك ليممي اااااك  
ومال: سن  اادكت   تمرل دمباقيك ز   متقبل ال امك والمفا  ، والتوصافات فاأل   اال ال اماك، و ايلفر الت نولوجفاا       

الرممفك زيى  متقبل الننازك؛ و  ايلفر د اا ا  اهاات الت نولوجفاا الم تي اك  رال الا كاء افصا نازأل وا ناافت          

ت األشفاء، وكف فك افست اد     ها   الت اودات لت ماف  ال  ااء  فاأل ال ارض وال يا  زياى         ال فل ال ا س وسنترن

 ."ال امك والمفا 
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 .. غدًا 2019ى فعاليات منتدى أسبار الدولي عام / أمير منطقة الرياض يرع
 م واس 2019نوفمبر  03هـ الموافق  1441ددفع األول  06الرياض 

 
يرزى صاب  الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم ة فر  ن قك الرياض وبًا, ف الفات الابود  الراد اك   

 .الملي ممك"، وذلح فأل فنبي ففر ونت الرياضالم وديك "  ت ش اد  2019    نتبى ةسباد البولأل 
وي اابف المنتاابى سلااى الت ريااع دافمتناااد الم رفااأل، و ااوففر ف اا  زااالأل الممااتوى لممتناااد القااائ  زيااى الم رفااك،       

والمماهمك فأل زميفك   ول الم تمع    قمل    فل الم رفك ودةس المال البارل، وافسات اد   ا  فارن ال مال ال بياب ،      

 .تارف الممتقبل فأل الم ال التنمول دن ك زا كسلى جان  اس
وةولاال دئاافس   يااس سداد   نتاابى ةسااباد الاابولأل الاابكتود ف ااب ال رادااأل ال ااادلأل، ةن دود  المنتاابى ال الفااك  ن قااب  

دماادكك ج ات   يفك ودولفك كبفر  دما يم   فأل   ميام ج اود المنتابى فاأل التنابل ألساليك التنمفاك والمماتقبل  ا  قامل           

ود دئفماافك : الناانازك فااأل الممااتقبل، ال ااب ات فااأل الممااتقبل، اإلزاامم فااأل الممااتقبل، الب ااع ال يمااأل والت ااوير    زااب    ااا

وافدت ااد فاأل المماتقبل، األ ا  فاأل المماتقبل، ال اماك والمفاا  فاأل المماتقبل، الا كاء افصا نازأل فاأل المماتقبل، المابن فااأل                

 .وافسترماد ال ر الممتقبل، افمتناد فأل الممتقبل، دةس المال البارل، 
دولك بول  15 ت بث وقبفر   يأل ودولأل    ةكرر     100ول ت ال ادلأل سلى ةن  سفاادد فأل المنتبى ةكرر    

ودل زماال،  6 ااباقمت دئفمااك ع  الاارات ، و  8جيمااك نقااال زيمفااك، و  14ال ااال ، ويت اام  زيااى  اابى لملااك ةيااام  

والبولفك، سلافك سلى ال بيب    النابوات والمبااددات واليقااءات والنقاشاات      ياادد فف ا زبد    القفادات الم يفك واإلميفمفك

 .التأل ست قب زيى ها ا المؤ مر
ال ل يتت   بشافن  فاأل ها   الابود  وهاو       "كتاا ال ام"وةفاد ةن المنتبى قنص فأل دود   الراد ك، جيمك نقال بول 

ينابد ألول  ار  داليغاك ال ردفاك، ويااادد فاأل ال يماك         د نوان "     المن ي ات األساسافك ليبداساات المماتقبيفك" وهاو    

زبد    البابرف  وافكاديمفف  واإلزم فف ، وي بف ال تاا سلاى الت رياع دم اال البداساات المماتقبيفك فاأل ال اال  ال رداأل،         

 .وسي اد لغك  اتركك ليبابرف  فأل   ال الممتقبيفات داليغك ال ردفك
ن ريااك  اكوياال لم نااال »فااك ال ب ااك ال ردفااك األولااى  اا   رجمااك كتاااا   كمااا يناابد زاا  المنتاابى فااأل دود اا  ال ال 

ليم  ر اإلزم أل واألكااديمأل الباادة دينافس  اكويال، و اي أل الترجماك ال ردفاك لتقابم سلاافك زيمفاك وةكاديمفاك            « ال ماهفرل

ال ردفاك الما وديك وال اال     وفر مبومك ليم تبك ال ردفاك فسافما ليمؤسماات األكاديمفاك وكيفاات و  اهاب اإلزامم فاأل الممي اك          

ةبااب ةهاا  ال تاا  فااأل   ااال اف نااال ال ماااهفرل، وةبااب    « ال ردأل.بفااع ي اابكتاا "ن ريااك  اكوياال لم نااال ال ماااهفرل  

المراجااع التااأل ف يمااتغنأل زن ااا طيبااك اإلزاامم بااول ال ااال ، وهااو  رجااع   اا  ليم تمااف   اا  ةكاااديمفف  ودااابرف  فااأل   ااال   

 .اف نال ال ماهفرل
ةن  نتبى ةسباد البولأل هو  ؤ مر امتنادل  نمول ي بف سلى  ولافل لارود  الت اول الااا ل والماريع      يلااد سلى 

ن ااو   تمااع الم رفااك وامتناااد مااائ  زيااى الم رفااك فااأل الممي ااك، ودفااان ال ممااك المتمة ااك دااف    تمااع الم رفااك والتنمفااك        

وال ب فاك ومابد  ا افساتف ادفك لت ويال الم رفاك سلاى        الممتبا ك واستبناد دود الم رفك فأل دفع ك اء  الق ازات اإلنتاجفاك 

 .امتناد، واستي ام الت ادا ال المفك الناج ك فأل الت ول سلى امتناد الم رفك لترسف   فأل الممي ك
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 2019عام / سمو أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 

 م واس 2019نوفمبر  04هـ الموافق  1441ددفع األول  07الرياض 

دزى صاب  الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم ة فر  ن قك الرياض  ماء الفوم ان مي 

الم وديك الملي ممك"، د  ود   الأل وةير اإلزمم األستاذ  ركأل د   " " نتبى ةسباد البولأل"   ت ش اد ف الفات

 زببا  الابانك وةص اا الممو والم الأل وذلح د نبي ففر ونت الرياض
وةكب سمو ة فر  ن قك الرياض فأل  نريل ص  أل زق  ال  ل زيى  مفر   نتبى ةسباد و قبيما   ال يمفك 

 . م  وةسيوا استاراف  ليممتقبل ،  نوهًا د  اءات دجافت المنتبى ومفادا  االمتمف

ومال سمو : " ن   ن فا فأل زنر ال ي  والتقنفك داألسيوا الن فل نن ر سلى الممتقبل ونمفر داف  ا  

 -األ ف  الميف  درزايك سفبل قادم ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زببال ميم ول س ود وسمو ولأل ز ب  

 "  افرًا سلى   اود المنتبى فأل   ال اإلزمم و متقبي  -ب   ما ا  
وةزرا األ فر ففنل د  دنبد ز  ش ر  و قبير  لم يس سداد  المنتبى  تمنفًا لي مفع التوففق والن اح   

 . فأل   رجا    ال يمفك والب رفك

أل :" سن ه ا ال بث ال يمأل التننمول الم      ج ت  مال   الأل وةير اإلزمم فأل كيمك ل  دال  ل ال  اد

و  يفا  ا الم مك  2030يي أل  توائمًا  ع  ا  ا ب  الممي ك      وفت كبرى  تمريك فأل    فات دؤيك الممي ك 

التأل ةل ت الفوم  نبد سل ام لياباا ول مفع القائمف  زيى اإلن اة واإلنتاج فأل   تيع الق ازات  ا يبار 

 .ل ري  ونمو فأل افمتناد القائ  زيى افدت اد واإلدبا  والرياد دإةدهاد فأل ال فا ا
وةلاف " سننا دائما فأل الممي ك نت بث ز  التغففر والت ول واإلسرا  دا  ا  الممتقبل و ما يبزو الفوم 

 مب جاءت    ه ا ال  ر ال موح ال ل يننع الممتقبل ال ل نريب  لبمدنا 2030لمزتماة هو ةن دؤيك الممي ك 
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هأل كما   يمون دؤيك طموبك وجريلك  قوم زيى لملك  ر  مات ةساسفك وهأل:  2030وألجفالنا القاد ك فالرؤيك 

 ..   تمع بفول وامتناد  مدهر ووط  طموح

وهأل  متنب سلى استرماد ال امات والقبدات الاادك   ت لل مفاد  طموبك ا ممت وزرفت دال مم النادي 

رؤيك الملي ممك، دبةنا  ربيك  نمويك جبيب     مفر  الوط  الولاا وايت ا المّمو واإلداد  القويك ود  ل ه   ال

وافد قاء دالممي ك، وزنوان ا الممتقبل ال ل يببة دالماادكك ال ازيك لياباا وةص اا المواه  فأل دناء   تمع 

 ." نادض دال فا  وافدت اد

 ال  المتقبم الاغوف دالت ود، فتيق  د ل  ا يمت ب وةشاد   الف  سلى ةن الممي ك  م ى جاهب  سلى  واكبك ال

فأل ال ي  والم رفك، وهبف ا القري  والب فب هو الي اي درك  ال  اد ، و واج ك الت بيات ديدوات ال نر 

 .ولغت 
ودف  برن الممي ك زيى دناء امتناد  تنو  ي تمب زيى الم رفك د ب ةن كانت الم رفك  ي   فأل المادق دودًا ةمل 

متنادنا الوطنأل، وه ا يت قق دبدجك كبفر     قمل   وير دةس المال البارل وفق الولائع التأل يرهص فأل ا

 .د ا الممتقبل
ول ت   الف  الن ر سلى ةن الم رفك هأل الم رد األكرر بفويك لممتنادات ال بيب ، ون   فأل الممي ك مب 

لم رفك، و   المتومع بنول   وفت فأل البنفك ن  نا و  ال مب فأل ولع الم ونات األساسفك لقفام   تمع ا

افمتناديك، وبنول م مات سري ك فأل النمو افمتنادل فأل الممي ك، قنوصًا ةن ال فل القادم سفن   دال فا 

 .فأل  ن و ك  قنفك  تقب ك جبًا دل ف  رفل ل ا
سلافك  / 2019زام / سمو ة فر  ن قك الرياض ي تتل ف الفات البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل  

  ةولى
وةدان   الأل وةير اإلزمم األستاذ  ركأل الابانك ، دود اإلزمم فأل نمو امتناد الم رفك والبفع د  يت  دود 

اإلزمم    ةهمفك فأل صنازك   توى   رفأل يواك    ودات ال نر   ودل وكبفر، وذلح لما لوسائل 

واهتما ات الم تم ات ال بيب  وةن اإلزمم د ب ذا   صنازك دائب  و ت رد  و ت بد  وسري ك النمو،  ا نتا زن  

 .ل ا ك افسترمادات فأل   ال اإلزمم، ود ع المؤسمات اإلزم فك ال برى ز  بيول و قنفات جبيب 
ن   الفوم د اجك سلى ف   الت وفت اإلزم فك فأل ال ال ، واف  اهات الت نولوجفك التأل ستم   فأل  غففر ومال: " 

 ." ن و ك وصنازك اإلزمم، والتيلفر زيى نمط وسيود المتيقأل و بى   ازي   ع وسائل اإلزمم فأل الممتقبل 
فر قنائص  مت ب أل وسائل اإلزمم وةلاف " سن   وير الم توى اإلزم أل يمرل   بيا بقفقفا فأل لوء  غ

ال ي  سف ون    م      ةدناء ال فل الرممأل ال ل ف ي مل وفء كبفرا ليوسائل التقيفبيك والم توى التقيفبل، فمع 

  بد  ننات النار و نوز ا وةياد  التنافس دفن ا زيى الممت ب ف ، فإن الم توى اإلزم أل ل  ي ون زيى ن س 

 ي  األ ر سنتاج منص سزم فك    مك دال فا ، و مود  دال ناصر المرئفك والوسائط الم توى ال الأل، وسفت

المت بد ، د فع   ون مادد  زيى ج ا الممت بم وسلاد  انتباه  وسدقائ  ألطول فتر   م نك زيى المننك 

 . " اإلزم فك

والن اح وال مح فأل لل مفاد  قادم واقتت  كيمت  ، سائًم ا  ةن يبي  زيى دمدنا داأل   واأل ان وافستقراد 

 . - ب   ما ا  -ال ر ف  الاري ف  وسمو ولأل ال  ب األ ف  

   جانب  ةولل دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل فأل كيمت  ةن ه   

داقل الممي ك و   قادج ا ،  البود  الراد ك زيى التوالأل ليمنتبى،  ع الاركاء ال يمفف  واإلسترا ف فف    

شري ا سسترا ف فا وزيمفا وه     يمريون زن  القو   15ودتمايب فأل كل زام سلى ةن وصل زبده  الفوم سلى 

 . و ناط الرقل ، فأل  مفر  المنتبى و ن   ان مام جا  ك فود مبودغ األلمانفك ه ا ال ام سلى مائمك الاركاء
ةنو  ل   دإ مام وسن اة  ا ةزي  زن  المنتبى فأل ال ام المالأل وهو صبود  ومال: " يم بنأل فأل ه   المناسبك ةن

ةول      داليغك ال ردفك ليمن ي ات األساسفك ليبداسات الممتقبيفك، وهو ةول سنتاج ل"    ب الممتقبل " ال ل 

اماك ه ا ةزي  المنتبى ز  سناائ  فأل البود  المالفك ةي ًا ، وسفت م  درنا ا المنتبى جيمك قاصك لمن

 . اإلصباد،  افرا سلى ةن المنتبى

سف قب جيمك قاصك لمناماك سصباد وقر ليمنتبى ، وألول  ر  فأل اليغك ال ردفك ةي ا ، وهو كتاا "ن ريك 

 اكويل لم نال ال ماهفرل" وه ا ينم    ع شراكتنا فأل ه   البود   ع وةاد  اإلزمم الم وديك المومر ، و ع 

لمناماك "اإلزمم فأل الممتقبل" واإلزمم فأل ه   البود  ، هو ةبب الق ازات التأل ستبود ال يمك التأل قننناها 
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بول ا المناماات فأل جيمات المنتبى ال ل ي ي  ال مفع ةن  ينت م ا سفاي وابب هو سفاي "الممتقبل"    بفع 

 مك  ع دسالت  وةهباف  فرص ، و   بفع   بيا  ، وه ا  ا ي  ل نااطات وف الفات المنتبى  ن  ةن ادتبة  نم

التأل ج يت    الممتقبل  نادًا ومائبًا لم مل  2030التأل يي أل فأل  قب ت ا افن راط فأل   ماد دؤيك الممي ك 

 ." وفا  ا
وةلاف " سن الرؤيك و ا ن   زن ا    مرادات و اروزات وسصمبات كبرى يقودها دتم   وامتباد ،   ت 

يمان د  زبب ال ميم ول س ود ، و يقودها صاب  الممو المي أل األ فر ن ر قادم ال ر ف  الاري ف  الميح س

، و يح  - ب   ما ا  -  مب د  سيمان د  زبب ال ميم ولأل ال  ب نائ  دئفس   يس الوةداء وةير البفا  

ًا لاباد ا وةهي ا فأل الباقل ،  ولب "القرادات والماروزات واإلصمبات جي ت    دمدنا و  ال مب " ي مًا

وادت ادا ، و ي مًا ةي ًا ل رفر    البيبان التأل  روم ال مح واإلصمح فأل ال ادج ،  بنرًا وابت اًء ، و   هنا 

 . جاء اقتفاد القائمف  زيى المنتبى زباد  "الم وديك المي مك" لت ون ش ادا ل    البود 

/ سلافك  2019زام / سمو ة فر  ن قك الرياض ي تتل ف الفات البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل 

  لانفك واقفر 
زق  ذلح ةزي  ز  سطمي جا  كل الميحم زببا  لي يومم والتقنفكم ودالاراككم  ع  نتبى ةسبادم البولأل  بادد م 

م وذلح فأل دباام جا  كم 2020   ش رم فبرايرم القادمم ل امم  8 - 7زمم ال ل سفقامل قمل  ال تر م    هاكرون اإل

 .الميحم زببا  لي يومم والتقنفكم
وجاءْت  بادد ل هاكرون اإلزممم دالاراككم  ع  نتبى ةسبادم البولأل د بفم استق اام المواه م الاادكم    

البر  كم إلي ادم ةببثم ال يولم التقنفكم التأل سوف    ملل زيى سلراءم و  مف م م ا م اإلزممم  ال قولم الرائب م فأل   الم

الرممألِّ، وك لح    فمل ن ايم افدت ادم فأل ه ا الم الم    ةجلم الوصولم سلى الرياد م اإلميفمفكم والبولفكم فأل 

 .لمتنوزكم ل    ال اماتمالم افتم التقنفكم لبز م ال اماتم الاادكم و وففرم ال رنم ا
وسفت ل ذلح  د  ودم صان أل اإلزممم واألكاديمفف  والمبر  ف     ةجلم ال ملم زيى   ويرم بيوٍل  قنفٍك 

 بت رٍ  ليوموفم ة ام  الت بياتم التأل يواج  ا ه ا الق ا ل زبر افدت اداتم المبزو كم والتأل سوف  نت  ا ه   

إنتاج ا وول م ا زيى الممادم الن فلم ونارها فأل األسوايم بتى ي ون  ألف ادها المواه ل بفع سفت ُّ افزتناءل د

ةكبر   يلفٍر  م ٍ  ، وذلح     قملم فتلم  ناآ نا، و اادككم قبرا نا ة ًم فأل   ميمم لقافكم دياد م األزمالم وافدت ادم 

 .2030فأل   قفقم ةهبافم دؤيكم الممي كم فأل جمفع ةن اءم الممي كم، بفع نم ى جاهبي  ليقفامم دبودنا كما ي  ل 
كما  ي أل ه   المبادد ل فأل ومٍت  مت بل فف  الممي كل لترؤس ممك    موزكم ال اري  المقبيكم ، التأل كان ةببل ةه ِّ 

، بفع سفم بل ه ا (افدت ادل وافمتنادل الرممأل وال كاءل افص نازأل ) ولوزا م ا الرئفمكم ليقمكم المادقك د نوان 

 .ل اكرون ال ريق  لمماهمتنا الممتقبيفكم فأل ممكم الرياضم المر قبكما
وي كر ةن ف الفات البود  الراد ك لمنتبى ةسباد البولأل  متب بتى المادس    نوفمبر، بفع يناما المنتبى 

  اود دئفمك هأل: ال ي   3 ت بلًا، و تناول  100جيمك، يت بث فف ا ةكرر     14ودمك زمل فأل  40بوالأل 

ودل زمل،  تناول  6وافدت اد والمفاسات والمن مات والم رفك والت ول سلى   تمع الم رفك، سلافك سلى 

الرزايك الن فك فأل الممي ك فأل الممتقبل، واأل   المفبرانأل وال رائ  الم يو ا فك، والمؤا ك اإلسترا ف فك 

 .الممتبا كوالت ول ال يأل ليقفادات، والبديو اسفك ال ا ك ليممي ك، والتنمفك 
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عام / سمو أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من 

 2019منتدى أسبار الدولي 
 

 م واس 2019نوفمبر  04هـ الموافق  1441ددفع األول  07الرياض 

دزى صاب  الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم ة فر  ن قاك الريااض  مااء الفاوم ان امي      

الم وديك الملي ممك"، د  ود   الأل وةير اإلزمم األستاذ  ركاأل دا     " ف الفات " نتبى ةسباد البولأل"   ت ش اد

 . لم الأل وذلح د نبي ففر ونت الرياضزببا  الابانك وةص اا الممو وا

وةكب سمو ة فر  ن قك الرياض فأل  نريل ص  أل زق  ال  ل زيى  مفر   نتبى ةسباد و قبيما ا  ال يمفاك   

 . المتمفم  وةسيوا استاراف  ليممتقبل ،  نوهًا د  اءات دجافت المنتبى ومفادا  ا

النا فل نن ار سلاى المماتقبل ونمافر داف  اا         ومال سمو : " ن   ن فا فأل زنر ال ي  والتقنفاك داألسايوا  

 -الميف  درزايك سفبل قاادم ال ار ف  الااري ف  المياح سايمان دا  زبابال ميم ول سا ود وسامو ولاأل ز اب  األ اف              

 . "  افرًا سلى   اود المنتبى فأل   ال اإلزمم و متقبي  -ب   ما ا  

اد  المنتبى  تمنفًا لي مفاع التوففاق والن ااح فاأل     وةزرا األ فر ففنل د  دنبد ز  ش ر  و قبير  لم يس سد

 .   رجا    ال يمفك والب رفك

   ج ت  مال   الأل وةير اإلزمم فاأل كيماك لا  دال  ال ال  اادأل :" سن ها ا ال ابث ال يماأل التننماول الم ا            

يفا  اا الم ماك   و   2030يي أل  توائمًا  ع  ا  ا ب  الممي ك      وفت كبرى  تمريك فأل    فات دؤياك الممي اك   
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التأل ةل ت الفوم  نبد سل اام ليااباا ول مفاع القاائمف  زياى اإلن ااة واإلنتااج فاأل   تياع الق ازاات  اا يباار             

 .دإةدهاااااااد فاااااااأل ال ااااااافا ال اااااااري  ونماااااااو فاااااااأل افمتناااااااد القاااااااائ  زياااااااى افدت ااااااااد واإلدااااااابا  والريااااااااد   
ا  ااا  الممااتقبل و مااا ياابزو الفااوم    وةلاااف " سننااا دائمااا فااأل الممي ااك نت اابث زاا  التغففاار والت ااول واإلساارا  د      

مب جاءت    ه ا ال  ار ال ماوح الا ل ينانع المماتقبل الا ل نرياب  لبمدناا          2030لمزتماة هو ةن دؤيك الممي ك 

هأل كما   يمون دؤيك طموبك وجريلك  قوم زيى لملك  ر  مات ةساسافك وهاأل:    2030وألجفالنا القاد ك فالرؤيك 

 ..   طموح  تمع بفول وامتناد  مدهر ووط

وهأل  متنب سلى استرماد ال امات والقبدات الاادك   ت لل مفاد  طموباك ا مامت وزرفات داال مم الناادي      

واإلداد  القويك ود  ل ها   الرؤياك الملي مماك، دابةنا  ربياك  نموياك جبياب  ا   مافر  الاوط  الولااا وايت اا الماّمو              

مااادكك ال ازياك ليااباا وةصا اا المواها  فاأل دنااء   تماع         وافد قاء دالممي ك، وزنوان ا الممتقبل ال ل يبابة دال 

 ." نادض دال فا  وافدت اد

وةشاد   الف  سلى ةن الممي ك  م ى جاهب  سلى  واكبك ال ال  المتقبم الاغوف دالت ود، فتيق  د ل  اا يمات ب   

ات داايدوات ال ناار فااأل ال ياا  والم رفااك، وهاابف ا القرياا  والب فااب هااو الي اااي دركاا  ال  اااد ، و واج ااك الت اابي  

 .ولغت 
ودف  برن الممي ك زيى دناء امتناد  تنو  ي تماب زياى الم رفاك د اب ةن كانات الم رفاك  ي ا  فاأل الماادق          

دودًا ةمل فأل امتنادنا الوطنأل، وه ا يت قق دبدجاك كبفار   ا  قامل   اوير دةس الماال الباارل وفاق الولاائع          

 .التأل يرهص د ا الممتقبل
ةن الم رفك هأل الم رد األكرار بفوياك لممتناادات ال بياب ، ون ا  فاأل الممي اك ماب          ول ت   الف  الن ر سلى

ن  نا و  ال مب فأل ولاع الم وناات األساسافك لقفاام   تماع الم رفاك، و ا  المتوماع بناول   اوفت فاأل البنفاك             

فن   داال فا  افمتناديك، وبنول م مات سري ك فأل النمو افمتنادل فاأل الممي اك، قنوصاًا ةن ال فال القاادم سا      

 .فأل  ن و ك  قنفك  تقب ك جبًا دل ف  رفل ل ا
سلاافك   / 2019زام / سمو ة فر  ن قك الريااض ي تاتل ف الفاات الابود  الراد اك  ا   نتابى ةساباد الابولأل          

  ةولى
ةدان   الأل وةير اإلزمم األستاذ  ركأل الابانك ، دود اإلزمم فأل نمو امتناد الم رفك والبفع د  يتا  دود  و

  ااودل وكبفاار، وذلااح لمااا لوسااائل اإلزاامم  اا  ةهمفااك فااأل صاانازك   تااوى   رفااأل يواكاا    ااودات ال ناار       

ت بد  وسري ك النماو،  اا ناتا زنا      واهتما ات الم تم ات ال بيب  وةن اإلزمم د ب ذا   صنازك دائب  و ت رد  و 

 .لاا ا ك افسااترمادات فااأل   ااال اإلزاامم، ود ااع المؤسمااات اإلزم فااك ال باارى زاا  بيااول و قنفااات جبيااب           
ومال: " ن   الفوم د اجك سلى ف   الت وفت اإلزم فك فأل ال ال ، واف  اهات الت نولوجفك التأل ستما   فاأل  غففار    

 ."زيى نماط وسايود المتيقاأل و ابى   ازيا   اع وساائل اإلزامم فاأل المماتقبل             ن و ك وصنازك اإلزمم، والتيلفر
وةلاف " سن   وير الم توى اإلزم أل يمرل   بيا بقفقفا فأل لاوء  غفار قناائص  مات ب أل وساائل اإلزامم       

فبل، فماع  ال ي  سف ون    م      ةدناء ال فل الرممأل ال ل ف ي مل وفء كبفرا ليوسائل التقيفبيك والم توى التقي

  بد  ننات النار و نوز ا وةياد  التنافس دفن ا زيى الممت ب ف ، فإن الم توى اإلزم أل لا  ي اون زياى ن اس     

الم توى ال االأل، وسافت ي  األ ار سنتااج مناص سزم فاك    ماك دال فاا ، و امود  دال ناصار المرئفاك والوساائط             

تباهاا  وسدقائاا  ألطااول فتاار   م نااك زيااى المننااك     المت اابد ، د فااع   ااون مااادد  زيااى جاا ا المماات بم وسلاااد  ان    

 . " اإلزم فك

واقتت  كيمت  ، سائًم ا  ةن يبي  زيى دمدنا داأل   واأل ان وافستقراد والن اح وال مح فأل لل مفاد  قاادم  

 . - ب   ما ا  -ال ر ف  الاري ف  وسمو ولأل ال  ب األ ف  

باد البولأل الابكتود ف اب ال راداأل ال اادلأل فاأل كيمتا  ةن ها             جانب  ةولل دئفس   يس سداد   نتبى ةس

الابود  الراد اك زياى التاوالأل ليمنتاابى،  اع الااركاء ال يمفاف  واإلساترا ف فف   اا  داقال الممي اك و ا  قادج ااا ،            

شاري ا سساترا ف فا وزيمفاا وها   ا  يمرياون زنا  القاو           15ودتمايب فأل كل زام سلى ةن وصل زبده  الفوم سلاى  

 . الرقاال ، فاأل  ماافر  المنتابى و اان   ان امام جا  ااك فود مابودغ األلمانفااك ها ا ال ااام سلااى مائماك الاااركاء       و نااط 
ومال: " يم بنأل فأل ه   المناسبك ةن ةنو  ل   دإ مام وسن اة  ا ةزي  زن  المنتبى فاأل ال اام المالاأل وهاو صابود      

يفك، وهاو ةول سنتااج ل"    اب المماتقبل " الا ل      ةول      داليغك ال ردفك ليمن ي ات األساسفك ليبداسات الممتقب
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ةزياا  المنتاابى زاا  سناااائ  فااأل الاابود  المالاافك ةي ااًا ، وسفت اام  درنااا ا المنتاابى جيمااك قاصااك لمناماااك هاا ا      

 . اإلصباد،  افرا سلى ةن المنتبى

"ن ريك سف قب جيمك قاصك لمناماك سصباد وقر ليمنتبى ، وألول  ر  فأل اليغك ال ردفك ةي ا ، وهو كتاا 

 اكويل لم نال ال ماهفرل" وه ا ينم    ع شراكتنا فأل ه   البود   ع وةاد  اإلزمم الم وديك المومر ، و ع 

ال يمك التأل قننناها لمناماك "اإلزمم فأل الممتقبل" واإلزمم فأل ه   البود  ، هو ةبب الق ازات التأل ستبود 

مفع ةن  ينت م ا سفاي وابب هو سفاي "الممتقبل"    بفع بول ا المناماات فأل جيمات المنتبى ال ل ي ي  ال 

فرص ، و   بفع   بيا  ، وه ا  ا ي  ل نااطات وف الفات المنتبى  ن  ةن ادتبة  نم مك  ع دسالت  وةهباف  

التأل ج يت    الممتقبل  نادًا ومائبًا لم مل  2030التأل يي أل فأل  قب ت ا افن راط فأل   ماد دؤيك الممي ك 

 ." وفا  ا
وةلاف " سن الرؤيك و ا ن   زن ا    مرادات و اروزات وسصمبات كبرى يقودها دتم   وامتباد ،   ت 

ن ر قادم ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زبب ال ميم ول س ود ، و يقودها صاب  الممو المي أل األ فر 

، و يح  - ب   ما ا  -البفا     مب د  سيمان د  زبب ال ميم ولأل ال  ب نائ  دئفس   يس الوةداء وةير

لاباد ا وةهي ا فأل الباقل ،  ولبًا  "القرادات والماروزات واإلصمبات جي ت    دمدنا و  ال مب " ي مًا

وادت ادا ، و ي مًا ةي ًا ل رفر    البيبان التأل  روم ال مح واإلصمح فأل ال ادج ،  بنرًا وابت اًء ، و   هنا 

 . زيى المنتبى زباد  "الم وديك المي مك" لت ون ش ادا ل    البود  جاء اقتفاد القائمف 
ك لانفك / سلاف 2019زام / سمو ة فر  ن قك الرياض ي تتل ف الفات البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل  

  واقفر 
زق  ذلح ةزي  ز  سطمي جا  كل الميحم زببا  لي يومم والتقنفكم ودالاراككم  ع  نتبى ةسبادم البولأل  بادد م هاكرون 

م وذلح فأل دباام جا  كم الميحم 2020   ش رم فبرايرم القادمم ل امم  8 - 7اإلزمم ال ل سفقامل قمل  ال تر م    

 .فكمزببا  لي يومم والتقن
وجاءْت  بادد ل هاكرون اإلزممم دالاراككم  ع  نتبى ةسبادم البولأل د بفم استق اام المواه م الاادكم    

ال قولم الرائب م فأل   الم البر  كم إلي ادم ةببثم ال يولم التقنفكم التأل سوف    ملل زيى سلراءم و  مف م م ا م اإلزممم 

دم فأل ه ا الم الم    ةجلم الوصولم سلى الرياد م اإلميفمفكم والبولفكم فأل الرممألِّ، وك لح    فمل ن ايم افدت ا

 .الم افتم التقنفكم لبز م ال اماتم الاادكم و وففرم ال رنم المتنوزكم ل    ال اماتم
وسفت ل ذلح  د  ودم صان أل اإلزممم واألكاديمفف  والمبر  ف     ةجلم ال ملم زيى   ويرم بيوٍل  قنفٍك 

ليوموفم ة ام  الت بياتم التأل يواج  ا ه ا الق ا ل زبر افدت اداتم المبزو كم والتأل سوف  نت  ا ه     بت رٍ 

المواه ل بفع سفت ُّ افزتناءل دإنتاج ا وول م ا زيى الممادم الن فلم ونارها فأل األسوايم بتى ي ون  ألف ادها 

ادككم قبرا نا ة ًم فأل   ميمم لقافكم دياد م األزمالم وافدت ادم ةكبر   يلفٍر  م ٍ  ، وذلح     قملم فتلم  ناآ نا، و ا

 .2030فأل جمفع ةن اءم الممي كم، بفع نم ى جاهبي  ليقفامم دبودنا كما ي  ل فأل   قفقم ةهبافم دؤيكم الممي كم 
التأل كان ةببل ةه ِّ كما  ي أل ه   المبادد ل فأل ومٍت  مت بل فف  الممي كل لترؤس ممك    موزكم ال اري  المقبيكم ، 

، بفع سفم بل ه ا (افدت ادل وافمتنادل الرممأل وال كاءل افص نازأل ) ولوزا م ا الرئفمكم ليقمكم المادقك د نوان 

 .ال اكرون ال ريق  لمماهمتنا الممتقبيفكم فأل ممكم الرياضم المر قبكم
وي كر ةن ف الفات البود  الراد ك لمنتبى ةسباد البولأل  متب بتى المادس    نوفمبر، بفع يناما المنتبى 

  اود دئفمك هأل: ال ي   3 ت بلًا، و تناول  100جيمك، يت بث فف ا ةكرر     14ودمك زمل فأل  40بوالأل 

ودل زمل،  تناول  6سلافك سلى  وافدت اد والمفاسات والمن مات والم رفك والت ول سلى   تمع الم رفك،

الرزايك الن فك فأل الممي ك فأل الممتقبل، واأل   المفبرانأل وال رائ  الم يو ا فك، والمؤا ك اإلسترا ف فك 

 .والت ول ال يأل ليقفادات، والبديو اسفك ال ا ك ليممي ك، والتنمفك الممتبا ك
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 م يواصل عقد جلساته2019ثقافي / منتدى أسبار الدولي 
 

 م واس 2019نوفمبر  05هـ الموافق  1441ربيع األول  08الرياض 

جلسات  7السعودية الملهمة" جلساته حيث عقد "م الذي انطلق بالرياض أمس تحت شعار 2019واصل اليوم منتدى أسبار الدولي 

محاضرات ، سلطت جميعها الضوء على المحاور الرئيسة للمنتدى وهي: الصناعة والخدمات والبحث  5نقاش وورش عمل و

 .بير من الخبراء والمهتمينالعلمي واالبتكار واإلعالم واألمن بحضور عدد ك

خمس محاور هي: "الثورة الصناعية الرابعة" و"دعم  ,"وتناولت الجلسة األولى التي كانت تحمل عنوان "الصناعة في المستقبل

استخدام المنتجات المحلية في وزارة الدفاع" و"تصنيع السيارات ودورها في تنمية الصناعات المعرفية والتحويلية" و"التجارة 

 ."م2025لكترونية" و"مستقبل اللوجستيات .. كيف نتلقى طرود التجارة اإللكترونية في عام اإل

الخدمات في المستقبل", عددًا من أوراق العمل أبرزها: مستقبل الخدمات الحكومية والتغير والتحول نحو "وناقشت الجلسة الثانية 

 .وتحديات الخدمات في المستقبلالمستقبل في منظومة العمل اإلحصائي, ضمن الخارطة الدولية 

فيما تطرقت الجلسة الثالثة "اإلعالم في المستقبل", إلى عدد من الموضوعات المهمة منها صحة األخبار وكيفية تداولها على 

 منصات التواصل االجتماعي، والتعليم اإلعالمي في المستقبل، ومستقبل المؤسسات اإلعالمية في ظل الثورة الرقمية، إضافة إلى

اإلعالم في المستقبل .. هل ستختفي الصحافة؟, ومستقبل صحافة البيانات في اإلعالم  و ,المهن والوظائف اإلعالمية في المستقبل

 .العربي

أما جلسة "البحث العلمي والتطوير واالبتكار في المستقبل", استعرضت تجربة كلية الملك فهد األمنية في نشر ثقافة اإلبداع 

، والنشر العلمي األمني، وتعزيز االبتكار على المستوى الوطني ، وعصر االنفرادية، وسياسات ابتكار الجيل واالبتكار األمني

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1994756


 

-  113 - 

 .الثالث ودراسات المستقبل واالبتكار والعالقة بينهما

"، واألمن بعد ذلك عقدت جلسة "األمن في المستقبل" وتناولت: األمن الدوائي "توطين الصناعة الدوائية، مهددات األمن الدوائي

االقتصادي ، واستشراف مستقبل العمل األمني ..ضرورة أم رفاهية، وتحديات األمن السيبراني، واألمن االجتماعي .. رؤية 

 .مستقبلية

واختتمت جلسات اليوم األول بمناقشة كتاب "نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري", وكتاب "معجم المصطلحات األساسية للدراسات 

وسيلة لتقييم الموارد الطبيعية والمخاطر في األراضي  -تضمنت عدة محاضرات هي: "بيانات األقمار الصناعية المستقبلية", 

.. كيفية تحقيق اقتصاد ديناميكي ومزدهر في القرن الحادي والعشرين", و"المدن  2030القاحلة", و"المملكة العربية السعودية 

 ."بة واالبتكار"، و"اإلعالم في المستقبل" ، و"بناء منظمة أسيةكعامل محرك للنمو االقتصادي وعامل جذب للموه

وتضمنت فعاليات المنتدى ورش عمل منها : "أكثر سيناريو خيالي مشوق لمستقبل الرعاية الصحية .. التعليم الجامعي حتى عام 

 ."جية والتحول الكلي للقياداتم"، وورشة عن األمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، وأخرى عن "الموائمة اإلستراتي2050
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اقتصادي / )الصادرات السعودية( تختتم مشاركتها في منتدى أسبار الدولي 

 ))السعودية الُملهِمةبدورته الرابعة تحت شعار 
 

 

 م واس 2019نوفمبر  07هـ الموافق  1441ددفع األول  10الرياض 

اقتتمت هفلك  نمفك الناددات الم وديك عالناددات الم وديك   اادكت ا فأل البود  الراد ك لمنتبى ةسباد 

 أل األ فر ففنل د  دنبد الم وديك الملي ممك  درزايك صاب  الممو المي)البولأل ال ل ةمف  ه ا ال ام   ت ش اد 

د  زببال ميم ة فر  ن قك الرياض، سذ  ل ب عالناددات الم وديك  دازأل استرا ف أل فأل الم رض وشادكت 

 .د ناح   ازيأل د بف الت ريع دال فلك وقب ا  ا ودفع الوزأل دالتنبير
والم الرات ال يمفك و ناول  نتبى ةسباد الممتقبل ودداسا  ، و نوزت ال  الفات ال يمفك دف  ودل ال مل 

 90وال يمات والنبوات التأل ياادد فأل  قبيم ا وسداد  ا زبد    القفادات الم روفك، بفع شادد د  ةكرر    

دولك لنقال ةه  الت بيات التأل  واج   20 ت بث    ال براء والبابرف  زيى الممتويف  الم يأل والبولأل    

، وافسترماد ال رلء، والب ع ال يمأل، واإلزمم ووفرها، الق ازات ال فويك وافسترا ف فك  رل الننازك

 .داإللافك سلى استاراف  متقبل ه   الق ازات
و  ب  اادكك عالناددات الم وديك  فأل المنتبى  ت ا يك  ع الم ود األول ال ل  ركم زيف  دؤيك الممي ك 

لى دالمنتبى التأل كانت   مل زنوان بفع  ناولت ال يمك األو .(ويناما  المنتبى وهو ع متقبل افمتناد 2030

"الننازك فأل الممتقبل", قمس   اود هأل: الرود  الننازفك الراد ك، ودز  است بام المنت ات الم يفك فأل 

وةاد  البفا ، و ننفع المفادات ودودها فأل  نمفك الننازات الم رففك والت وييفك والت اد  اإلل ترونفك، 

 .م2025ود الت اد  اإلل ترونفك فأل زام و متقبل اليوجمتفات كفع نتيقى طر
و  ب  اادكك عالناددات الم وديك  فأل الم رض لم  ج ودها الممتمر  ال ادفك لرفع الوزأل درقافك 

التنبير، ودز  المنبدي ، و رويا  نت ا    وقب ا    ليتوسع فأل األسواي البولفك، بفع يي أل زمل ال فلك 

% 50سلى  %16المازفك سلى دفع نمبك الناددات وفر الن  فك     م، وةهباف ا2030 رجمك لرؤيك الممي ك 

   سجمالأل مفمك النا ا الم يأل وفر الن  أل، س فًا لتيبفك   ي ات القفاد  الرشفب  ن و  نويع  نادد البقل 

 .لممتناد الوطنأل
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 4500يختتم فعالياته بحضور تجاوز  2019ثقافي / منتدى أسبار الدولي 
 م واس 2019نوفمبر  06هـ الموافق  1441ددفع األول  09الرياض 

فنبي ففر ونات الريااض زياى  ابى       ف الفا    ماء الفوم التأل ةمفمت فأل 2019اقتت  ع نتبى ةسباد البولأل 

وهابف المنتابى سلاى الت رياع دافمتنااد الم رفاأل، و اوففر ف ا  زاالأل           ،"يو ف    ات شا اد " الما وديك الملي مماك    

الممتوى لممتناد القائ  زيى الم رفك، واإلس ام فأل زميفك   ول الم تمع    قمل    فال الم رفاك ودةس الماال    

 .مل ال بياب ، سلاى جانا  استااراف المماتقبل فاأل الم اال التنماول دنا ك زا اك          البارل، وافست اد     فرن ال 
وةكب دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل ةن جمفع ال  الفات التاأل ناماات ا ل ناك    

تقابي  ةوداي  اإلزباد وةمرها   يس اإلداد  ةمفمت دن اح، كما برن المبزوون زيى ال  اود والمااادكك ففا ، ل   

زمي  ، و  الرا   ،  افرا سلى ةن جمفاع الماواد ال يمفاك التاأل ماب ت ساتلبون دالما ل ال يماأل ليمنتابى وسات ون           

 . تابك فأل  ومع المنتبى ليبابرف  وال ما والم تمف  لمست اد   ن ا
ودل  ٦  الارات و  ٨جيماك و  ١٤ول ت الن ار سلاى ةن زابد ال يماات التاأل ةمفمات قامل ياو أل المنتابى          

زماال شااادد ففاا  زاابد  اا  القفااادات الم يفااك واإلميفمفااك والبولفااك ،  بّفًنااا ةن زاابد المماا يف  فااأل ال  الفااات   اااوة     

٤٥٠٠ . 
وةولل البكتود ال ادلأل ةن  نتبى ه ا ال ام ةزي  صبود       ن ي ات البداسات المماتقبيفك و بشاف  كتااا    

ردفااك، سلااافك سلااى زقااب شااراكات  ااع جا  ااات زريقااك       ن ريااك  اكوياال لم نااال ال ماااهفرل المتاارج  ليغااك ال     

 .و ن مات دولفك و  يفك د بف التبادل الم رفأل وال يمأل وال برات واألد اث
و  م  الفوم األقفر ليمنتبى جيمك ال امك والمفا  فأل الممتقبل و ناولت   اوير طاري   يفاك المفاا  الولاع      

فااك فااأل الممي ااك ال ردفااك الماا وديك، والق ااايا الم مااك المت يقااك   ال ااالأل واآلفاااي الممااتقبيفك، و مااتقبل المااوادد المائ 

 .دننازك الن ط، و متقبل ال امك فأل الممي ك
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 يت ا جيمك المابن فاأل المماتقبل وناماات درناا ا المابن اآل ناك، والت رياع دايج م  استاا اد   مال دال اماك             

ماأل، و وم اات وابتفاجاات  اواط      ال ا فك لرصاب النا ك الا نافك، و نناك افزتمااد ودودهاا فاأل الت اول الرم        

 .الممتقبل
كما ةمفمت جيمك افمتناد فاأل المماتقبل اآلفااي المماتقبيفك ليت ااد  ال اّر  ، وناماات  ماتقبل ال مال: اآللااد           

 .المتر بك زيى الق ا  ال ان، وافدت اد ودياد  األزمال كم رد لينمو افمتنادل، و ماتقبل الااركات المما مك   
جيما   دمناماك عدةس المال البارل .. الررو  المماتبا ك  وجيمكعافساترماد ال ارلء ، سلاافك     واست مل المنتبى 

 . م فر ال كاء افص نازأل ليممتقبل ال ل نريب  :سلى جيمك ن و التغففر والت ول
واقتتمت ال يمات، د يمك عالم وديك الملي مك  التأل  ناولت الننازك وال ب ات واإلزمم ، والب اع ال يماأل   

والت وير وافدت اد واأل   ، وال امك والمفاا  والمابن وافمتنااد فاأل المماتقبل ، سلاافك سلاى دةس الماال الباارل          

 .والررو  الممتبا ك، وافسترماد ال رلء ، و م فر ال كاء الننازأل ليممتقبل ال ل نريب 
 .كما ةمف  زبد    الم الرات وودل ال مل مب  ا ن بك    ال براء
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م2019اقتصادي / اختتام فعاليات منتدى أسبار الدولي   
 

 م واس 2019نوفمبر  07هـ الموافق  1441ددفع األول  10لرياض 

م   ت ش اد "الم وديك المي مك" ة س ف الفا   التأل سي ت ال وء زيى 2019 نتبى ةسباد البولأل اقتت  

الت ودات التأل  ا بها الممي ك زيى الممتوى الم يأل والبولأل، بفع ةصب ت دولك  ي مك د ب ةن ول ت القفاد  

 . مهر دإذن ا  الرشفب  دؤيك طموبك كانت بافًما و نبد سل ام ألدنائ ا ودنا  ا لبناء  متقبل
وقرج المنتبى د بد    التوصفات, ةكب قمل ا ةهمفك افسترماد ال رلء ولرود  دفع  متوى الوزأل د  ا 

النو     افسترماد وةلر  زيى التنمفك فأل الممي ك وفأل ال ال ، والت ريع دالم اهف  والمن ي ات وفر الوال ك 

شلك،    قمل   رفع البرا ا التوزويك دماهفك افسترماد ال رلء ل ون  استرماًدا جبيًبا يركم زيى الاركات النا

وةلر  زيى التنمفك, وةن  ركم المباددات التأل   بف سلى دز  افسترماد ال رلء فأل الممي ك زيى م ازات نوزفك 

ولفب و  قفق التواةن دف  دناء ال  اءات    ج ك وال رن ال فويك لت  ف  األلر    ج ك ةقرى والمواةنك دف   

 .ال رن و وففر دةس المال المغا ر ةو ال رلء
وةكب ةهمفك   ريع نموذج امتنادل قان دالممي ك، وافهتمام دالتبدي  والتيهفل، وددط الب ع ال يمأل 

دالوامع، ومفام ال ا  ات و راكم األد اث دافهتمام دتقبي  ال يول ليوامع، ك لح ددط األد اث دالمباددات والتقاط 

 بيب ، و  رفك الممفمات التأل  تمفم د ا الممي ك سواء    قمل افسترماد وج ا دةس المال ةو وفرها األف اد ال

   الوسائل, دازًفا سلى دز  المباددات والتاري ات التأل  م   فأل   وير ال امك المت بد  وسدقال ا فأل  ااديع 

لمفا , وافهتمام و رقفع الم تمع داأل    وةزك دما يم   فأل ال  اظ زيى ال امك، وال مل زيى ال ب    هبد ا

المفبرانأل، و استمراد   ود افست با ات اإلل ترونفك ليت بفقات ال ب ا فك، وافهتمام داأل   افجتمازأل،  ؤكًبا 

ةهفمك است بام التقنفات ال بيرك  رل سنترنت األشفاء والبفانات فست من نتائا زيمفك و  رفك است بام المفا  فأل 

 .، ودناء زيى ه   النتائا يت   وزفك الناسالفوم
وبرن المنتبى زيى  ناماك "اإلزمم فأل الممتقبل" وةهمفك است بام الم يو ات الم مة  دالبفانات، التأل 

ستنق  ص افك الممتقبل والمؤسمات الن  فك، ول ود ال مل الن  أل وال واد التي ميونأل دا ل   تيع ز  

زيى المؤسمات اإلزم فك فأل الممي ك سزاد  الن ر فأل  متقبي ا وافست باد ل ,  النود  التقيفبيك، ففما ينبغأل

 افًرا سلى التركفم زيى افدت اد    قمل  راكم لإلدبا ، وافهتمام دالنار ال يمأل و وففر المنادد، وولع 

 .رها    التوصفاتسسترا ف فك وطنفك لمدت اد لرزايك افدت اد، افهتمام دال فل الرالع    افدت اد، ووف
ووج  دت وير الت بفقات التقنفك التأل يت     قمل القفام دابتفاجات الناس فأل المبن، ودز  و  وير  قنفات البناء 

لتوففر  ماك  ديزيى   ايفر ال ود  وديمل الت الفع وبم  ابتفاجات األسر ، والتيكفب زيى المباددات المت يقك 

 فا ، وولع البرا ا التأل ي ون اإلنمان   ودها, كما دكم زيى "ال ب ات دينمنك المبن    ةجل دفع جود  ال

فأل الممتقبل" وةهمفك الت ول    افزتماد زيى م ا  التننفع سلى م ا  ال ب ات، و   فم الق ازات ال ب فك، 

 ب ات، ديوكتا " فأل م ا  ال"وةياد  افهتمام دالق ا  اليوجمتأل ودزم ،  قبي  بيول فأل   ال سيميك ال تل 
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ودادسك ف ر   يسفس  ركم ليبيوكتا  فأل الممي ك لتقبي  ال يول فأل   ال ال ب ات، وسنااء  ننك سل ترونفك 

 .ليمباددات ون ام ال وكمك لت قفق   ازل كبفر د    تيع ال  ات
  وةوصى المنتبى دافسترماد فأل ال كاء افص نازأل والتقنفات الرممفك، واست با  ا فأل   افت   تي ك  

لمن ا اإلداد ، وف    يلفرها، و  و األ فك الرممفك واأل فك التقنفك، و  وير  ناها ال كاء افص نازأل، و  رفك 

 يلفر البفانات فأل التنمفك فأل الممي ك و  قفق التنمفك الممتبا ك، وب ظ الن   البفلفك، افسترماد فأل الب وث، 

ات وبق الت يف  لي مفع والت ول الرممأل, كما برن زيى وافزتماد زيى البفانات والمؤشرات، ودز  الم تم 

 ناول الممتقبل    جمفع جوانب  ، ولرود    ريع ونار لقافك الرود  الننازفك الراد ك داقف ا التقنأل، وةهمفك 

المننات اليوجمتفك المت يقك دالت اد  اإلل ترونفك لبز  افسترماد والننازك التأل  ؤدل سلى دفع ب   التبادل 

 .ت ادل سل ترونًفاال
وفأل قتام  وصفات المنتبى ةوصى دإنااء شركات ليممتقبل لتيهفل البنفك الت تفك لي مل فأل الم افت وفر 

التقيفبيك، و وسفع دز  وةاد  ال مل فأل  نمفك دةس المال، وةن صنازك الممتقبل  ببة    صنازك ماد  دم ادات 

 .اإلدبا  والت ول    قمل التقنفك
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 اقتصادي / )الصادرات السعودية( تختتم مشاركتها في 

 (منتدى أسبار الدولي بدورته الرابعة تحت شعار )السعودية الُملهِمة
 

 م واس 2019نوفمبر  07هـ الموافق  1441ددفع األول  10الرياض 

اقتتمت هفلك  نمفك الناددات الم وديك عالناددات الم وديك   اادكت ا فأل البود  الراد اك لمنتابى ةساباد    

الم وديك الملي ممك  درزاياك صااب  المامو المي األ األ فار ففنال دا  دنابد         )البولأل ال ل ةمف  ه ا ال ام   ت ش اد 

دا  زباابال ميم ة فاار  ن قااك الريااض، سذ  ل ااب عالناااددات الماا وديك  دازاأل اسااترا ف أل فااأل الم اارض وشااادكت    

 .د ناح   ازيأل د بف الت ريع دال فلك وقب ا  ا ودفع الوزأل دالتنبير
و ناول  نتبى ةسباد الممتقبل ودداسا  ، و نوزت ال  الفات ال يمفك دف  ودل ال مل والم الارات ال يمفاك   

 90يمات والنبوات التأل ياادد فأل  قبيم ا وسداد  ا زبد    القفاادات الم روفاك، بفاع شاادد دا  ةكرار  ا         وال 

دولاك لنقاال ةها  الت ابيات التاأل  واجا         20 ت بث    ال باراء والباابرف  زياى المماتويف  الم ياأل والابولأل  ا         

لب ااع ال يمااأل، واإلزاامم ووفرهااا،   الق ازااات ال فويااك وافسااترا ف فك  راال الناانازك، وافسااترماد ال اارلء، وا    

 .داإللافك سلى استاراف  متقبل ه   الق ازات
و  ب  اادكك عالناددات الم وديك  فأل المنتبى  ت ا يك  ع الم ود األول ال ل  ركام زيفا  دؤياك الممي اك     

 مال زناوان   بفع  ناولت ال يمك األولى دالمنتابى التاأل كانات      .(ويناما  المنتبى وهو ع متقبل افمتناد 2030

"الناانازك فااأل الممااتقبل", قمااس   اااود هااأل: الرااود  الناانازفك الراد ااك، ودزاا  اساات بام المنت ااات الم يفااك فااأل   

وةاد  الاابفا ، و ناانفع الماافادات ودودهااا فااأل  نمفااك الناانازات الم رففااك والت وييفااك والت اااد  اإلل ترونفااك،          

 .م2025فأل زام و متقبل اليوجمتفات كفع نتيقى طرود الت اد  اإلل ترونفك 
و  اب  ااادكك عالنااددات الماا وديك  فاأل الم ارض لاام  ج ودهاا المماتمر  ال ادفااك لرفاع الاوزأل درقافااك          

التنبير، ودزا  المنابدي ، و ارويا  نت اا    وقاب ا    ليتوساع فاأل األساواي البولفاك، بفاع ياي أل زمال ال فلاك              

% 50سلاى   %16لنااددات وفار الن  فاك  ا      م، وةهباف ا المازفك سلاى دفاع نمابك ا   2030 رجمك لرؤيك الممي ك 

 اا  سجمااالأل مفمااك النااا ا الم يااأل وفاار الن  ااأل، ساا فًا لتيبفااك   ي ااات القفاااد  الرشاافب  ن ااو  نويااع  نااادد الاابقل      

 .لممتناد الوطنأل
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 سلط الضوء على التطورات التي تشهدها المملكة

.. 2019الُملهمة في ختام جلسات منتدى أسبار الدولي السعودية 

 هذه أبرز التوصيات
2019/11/07  
 الرياض -المواط  

ال وء زيى الت اودات التاأل  اا بها الممي اك ال ردفاك الما وديك ال ااهر          2019سيط  نتبى ةسباد البولأل 

القفااد  الرشافب  دؤياك طموباك     لي فان زيى الممتوى الم يأل والبولأل، بفع ةصب ت دولاك  ي ماك د اب ةن ولا ت     

” الما وديك المي ماك  “كانت بافًما و نبد سل ام ألدنائ اا ودنا  اا لبنااء  ماتقبل  مهار داإذن ا ، لا ا ج ال المنتابى          

 .ش اًدا ل  ه ا ال ام
 توصيات المنتدى

افسااترماد “وقاارج المنتاابى د اابد  اا  التوصاافات قاامل سما تاا  ال يمااات النقاشاافك، بفااع ةوصاات جيمااك         

دالتيكفب زيى ةهمفك افسترماد ال رلء ولرود  دفع  ماتوى الاوزأل د ا ا الناو   ا  افساترماد وةلار         ” رلءال 

زيى التنمفك فأل الممي ك وفأل ال ال ، والت ريع دالم اهف  والمن ي ات وفر الوال ك ل ون  استرماًدا جبيًبا يركام  

دماهفاك افساترماد ال ارلء وةلار  زياى التنمفاك،       زيى الاركات الناشلك، وذلح    قمل   رفع البارا ا التوزوياك   

ووجود مبد كبفار  ا  الاوزأل هاو  اا دفاع البولاك سلاى افهتماام دناناديق افساترماد ال ارلء ودزما ، كماا ي تااج                

 .د ض الممترمري  ودواد األزمال سلى  ميب    الوزأل
فساترماد ال ارلء فاأل الممي اك     وةكب المنتبى ةن  ي   ةن يت  التركفم زيى المباددات التأل   ابف سلاى دزا  ا   

زيى م ازات نوزفك، و  قفق التواةن دف  دناء ال  اءات    ج ك وال رن ال فويك لت  ف  األلر    ج ك ةقارى،  

والمواةنك دف   ولفب ال رن و وففر دةس المال المغا ر ةو ال رلء، سلافك سلاى   بياب األدواد المناطاك دال  اات     

لمال ال ارلء لماب ال  اوات التموييفاك لبنااء  ن و اك  ت ا ياك، وولاع بياول          األقرى سلى جان   ؤسمات دةس ا

 موييفك فأل  رابل نمو المااديع ن ًرا ألهمفك افسترماد ال رلء، و  بيب المرابل المناسابك ألل دزا   ماوييأل ةو    

 .مرلأل ةو لبز  الب ع والت وير ال ل سفماه  فأل   وير افسترماد ال رلء
 االقتصاد في المستقبل

وكااان لممتناااد فااأل الممااتقبل ننااف  فااأل جيمااات المنتاابى بفااع ةوصااى ديهمفااك   ريااع نمااوذج امتنااادل  

قان دالممي ك، بفع سن  وقمل ال قود المالفك زرف امتناد الممي ك دين  امتناد ي تمب زيى الن ط، ل ا  وزياى   

  ليبنااء زيفا ، ولارود     لوء دؤيك الممي ك فان   د اجاك سلاى   رياع جبياب لياا ل افمتناادل الا ل نروا  ففا          

%    س ان الممي ك، و  رفاك طبف اك  ايهفي   فاأل لال      70افهتمام دالتبدي  والتيهفل قاصك ةن الاباا يا يون 

 .الت بيات القائمك ودما يتناس   ع طبف ك سوي ال مل
  ال ياول  كما ةوصت ال يمك دردط الب ع ال يمأل دالوامع، ومفام ال ا  ات و راكام األد ااث دافهتماام دتقابي    

ليوامع، وك لح ددط األد اث دالمباددات والتقااط األف ااد ال بياب ، و  رياع ةن مانا د ال   تياع قادجًفاا و  رفاك          

 .الممفمات التأل  تمفم د ا الممي ك سواء    قمل افسترماد وج ا دةس المال ةو وفرها    الوسائل
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والتاأل ةوصات دابز  المبااددات والتااري ات       ”ال امك والمفا  فأل المماتقبل “و ناولت سببى جيمات المنتبى 

التأل  ماه  فأل   وير ال امك المت بد  وسدقال ا فأل  ااديع  وةزاك دماا يمااه  فاأل ال  ااظ زياى ال اماك، وال مال         

ة تااد    باك فاأل الفاوم فااأل      3زياى ال اب  ا  هابد المفاا ، فوفاق د اض اإلبناائفات فااإن  توساط اسات مد ال ارد            

 .% ليمدازك9%    المفا  فأل  قادل 10المنملأل الممي ك، وينل افست مد 
وةكبت ال يمك زيى ةهمفك است بام التقنفات ال بيرك  رل سنترنت األشفاء والبفاناات فسات من نتاائا زيمفاك     

 .و  رفك است بام المفا  فأل الفوم، ودناء زيى ه   النتائا يت   وزفك الناس
 األمن في المستقبل

ودازااى المنتاابى قاامل نقاشااا   األ اا  فااأل الممااتقبل وقنااص لاا  جيمااك نقاشاافك ةوصاات دافهتمااام و رقفااع  

الم تمااع داااأل   الماافبرانأل د فااع يناابل جب ااك وابااب  لمواج ااك ةل ه ااوم سل ترونااأل يقنااب الممي ااك، واسااتمراد   

افجتماازأل، ولارود  سي ااد       ود افست با ات اإلل ترونفك ليت بفقاات ال ب ا فاك  رال ةداار، وافهتماام دااأل        

 .سزمم مول يبافع ز  صود  الممي ك دنود  وفر دسمفك
كمااا ةوصااى ديهمفااك اساات بام الم يو ااات الم اامة  ” اإلزاامم فااأل الممااتقبل“وباارن المنتاابى زيااى  ناماااك 

ماال دالبفانااات، والتااأل سااتنق  صاا افك الممااتقبل والمؤسمااات الناا  فك، كمااا ةكاابت ال يمااك النقاشاافك زيااى دقاااء ال     

الناا  أل وال ااواد التي ميااونأل فااأل الممااتقبل ول اا  سااف  ر دااا ل   تيااع زاا  النااود  التقيفبيااك، فف اا  ولااع     

ال وادط التأل  مفم دف  الغع والممف   ا  الم تاوى اإلزم األ، وينبغاأل زياى المؤسماات اإلزم فاك فاأل الممي اك          

 .سزاد  الن ر فأل  متقبي ا وافست باد ل 
 البحث العلمي والتطوير

، دالتركفم زيى افدت اد    قامل  راكام   ”الب ع ال يمأل والت وير وافدت اد فأل الممتقبل“جيمك  وةوصت

لإلداابا ، ع ركاام األ فاار نااايع   رااال ي تاا ى داا ، لمهتمااام دالنااار ال يمااأل و ااوففر المنااادد، وافهتمااام دولااع     

افدت ااد، وافدت ااد دناود    يفاك فاأل      استرا ف فك وطنفك لمدت اد لرزايك افدت اد، وافهتمام دال فال الرالاع  ا     

الباقل د فًبا ز  افنغمي، واستق اا البابرف     قمل افن تاح وج ا الاركات، افهتمام دافن رادياك وهاأل  اا    

د ب افدت اد، والبقول فأل ه ا ال اال   ا  ةجال الابقول فاأل المنافماك فاأل ها ا الم اال، ةيااد  الااراكك  اع الق اا               

 .ناها التبدي  والتيهفل ليتغي  زيى الت بيات التأل يواج  ا ببيرو الت رجال ان فأل سزباد  
وكان لمبن فأل الممتقبل ننف   ا  جيماات المنتابى بفاع ةوصات دت اوير الت بفقاات التقنفاك التاأل يات   ا             

ديمال  قمل القفام دابتفاجات الناس فأل المابن، دزا  و  اوير  قنفاات البنااء لتاوففر  مااك  دايزيى   اايفر ال اود  و          

الت الفع وبم  ابتفاجات األسر  الم وديك، التيكفاب زياى المبااددات المت يقاك دينمانك المابن  ا  ةجال دفاع جاود            

ال فا ، وولع البرا ا التاأل ي اون اإلنماان   ودهاا، اقتبااد ةباب المابن الما وديك ألن   اون  بيناك ذكفاك والا ل             

ال كفك بول ال ال ، وست  و  بن س وديك ةقرى المبيناك   يت ي    ايفر المبن ال كفك، وافست اد       ادا المبن

 .ال كفك األولى
 الخدمات في المستقبل

زياى ةهمفاك الت اول  ا  افزتمااد زياى م اا  التنانفع سلاى م اا            ” ال ب ات فاأل المماتقبل  “ودكمت جيمك 

ياول فاأل   اال سيمايك     ال ب ات، و   فم الق ازات ال ب فك، وةياد  افهتمام دالق ا  اليوجمتأل ودزم ، و قابي  ب 

فأل م ا  ال ب ات، ودادسك ف ر   يسفس  ركم ليبيوكتا  فأل الممي ك لتقبي  ال ياول فاأل   اال    ” ديوكتا “ال تل 

 .ال ب ات، و ننك سل ترونفك ليمباددات ون ام ال وكمك لت قفق   ازل كبفر دف    تيع ال  ات
صا نازأل والتقنفاات الرممفاك، واسات با  ا     ، دافسترماد فاأل الا كاء اف  ”ال كاء افص نازأل“وةوصت جيمك 

فااأل   ااافت   تي ااك وسنااااء جم فااك  اابز  اساات بام الاا كاء افصاا نازأل، و  ااو األ فااك الرممفااك واأل فااك التقنفااك،    

و  ااوير  ناااها الاا كاء افصاا نازأل، و  رفااك  اايلفر البفانااات فااأل التنمفااك فااأل الممي ااك ولاامان   قفااق التنمفااك          

فلفك، وافسترماد فأل الب وث، وافزتماد زياى البفاناات والمؤشارات، ودزا  الم تم اات      الممتبا ك، وب ظ الن   الب

وبق الت ياف  لي مفاع والت اول الرمماأل،  متاا بي  دقاول صااب  المامو المي األ األ فار ففنال دا  دنابد دا  زباب                

مماتقبل ونمافر   ال ميم ة فر  ن قك الرياض: عن   ن فا فأل زنر ال ي  والتقنفك داألسيوا النا فل نن ار سلاى ال   

  .داف  ا  الميف   وك لح كما مال وةير اإلزمم  ركأل الابانك: عامتنادنا الفوم ي تمب زيى افدت اد واإلدبا 

وبرن المنتبى زيى  ناول الممتقبل    جمفع جوانب  ، فناما قمل جيما   عالننازك فأل الممتقبل  التاأل  

الراد اك دااقف ا التقناأل وكا لح القاوى ففماا يت ياق داالقوى         ةوصت د ارود    رياع وناار لقافاك الراود  النانازفك       
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ال ا يك، ةهمفك درنا ا الماتريات الم يفك ليقوات الممي ك التن ف ل، صنازك المفادات جمء دئفماأل  ا  ةل م اا     

صنازأل فأل ةل   ان فأل ال ال ، كما ةوصت ديهمفك الت ياف  والتابدي ، والتوساع ففا ، ةهمفاك المنناات اليوجماتفك        

 يقاك دالت ااد  اإلل ترونفااك لابز  افسااترماد والنانازك التااأل  اؤدل سلاى دفااع ب ا  التبااادل الت اادل سل ترونًفااا،         المت

، بفاع ياامل   موزاك  ا  الم وناات ويابز  التمويال داا ل زاام ويابز            ”نبل “ال اجك سلى    فل ودز  درنا ا 

 .م ازات   مك
، بفاع ةوصات دإناااء شاركات ليمماتقبل      ”رلدةس الماال الباا  “وفأل قتاام  وصافات المنتابى كانات جيماك      

لتيهفال البنفاك الت تفاك لي مال فاأل الم اافت وفار التقيفبياك، و وسافع دزا  وةاد  ال مال فاأل  نمفاك دةس الماال، وةن               

 .صنازك الممتقبل  ببة    صنازك ماد  دم ادات اإلدبا  والت ول    قمل التقنفك
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 هاكاثون اإلعالم" ينطلق قريبًا بالشراكة بين منتدى أسبار الدولي وجامعة كاوست"

 الرياض /هبى ال  ف  

 ا  نوزا  فاأل الممي اك ودالمااادكك       ةزي   نتبى ةسباد البولأل ز  سطمي  بادد  "هاكالون اإلزمم" كايول هاكاالون  

وذلاح فاأل    2019   ش ر فبرايار المقبال ل اام     8 - 7 ع جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، بفع سفقام قمل ال تر     

دباا جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، ود  ود صاان أل اإلزامم واألكااديمفف  وقباراء   اوير البر  فاات و نامف         

بفانفك وسداد  المااديع ليوماوف ة اام ةها  الت ابيات والماااكل التاأل يواج  اا م اا  اإلزامم والوساائط اإلزم فاك            الرسوم ال

 .الم تي ك زبر افدت ادات المبزو ك التأل سوف ينت  ا المبر  ون
ي ااد  وجاءت  بادد  "هاكالون اإلزمم" د بف اساتق اا المواها  الااادك  ا  ال قاول الرائاب  فاأل   اال البر  اك إل         

ةببث ال يول التقنفك التأل سوف   مل زياى سلاراء و  ماف  م اا  اإلزامم الرمماأل، وكا لح    فام ن ااي افدت ااد فاأل ها ا             

الم ال    ةجل الوصول سلى الرياد  اإلميفمفك والبولفك فأل الم افت التقنفك لبز  ال امات الاادك، و وففر ال رن المتنوزك 

 .ل    ال امات
إلزمم"    قمل  اادكك   موزك كبفار   ا  الم اودي   ا  ال نماف  فاأل الممي اك سلاى   اوير          ويم ى "هاكالون ا

 ااديع در  فك وسنااء دارا ا  بت ار  ومادياك لمسات بام، و  ويال األف ااد سلاى  اااديع اساترماديك دد فاك، و نت اات يات              

 .دزم ا ونارها فأل األسواي بتى ي ون ألف ادها ةكبر  يلفر  م  
هاكالون اإلزمم" دا ل ةساسأل سلى   مف  جود  قب ات الق ا  اإلزم أل    قمل ادت اد  قنفك جبيب  كما ي بف "

و بت ر   ماه  فأل سلراء و  وير م ا  اإلزمم    قمل استق اا ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك، و اوففر دفلاك  ماازب    

 .زيى   وير الم ادات الا نفك وال نفك ليماادكف  فف 
د. قالااب الااا رانأل،  اابير المباااددات اإللرائفااك د ا  ااك الميااح زباابا  لي يااوم والتقنفااك: "سن الوجااود المتنااا أل      ومااال 

ليتقنفاات الرممفاك المت ااود  فاأل بفا ناا الفو فااك ذات النايك دالق اا  اإلزم ااأل ةدى سلاى ل اود ال بيااب  ا  الماا مت التااأل           

مفك الا ل ةدى سلاى ان ابام لقاك المتيقاأل قاصاك وةن ال اا ع الم ماول         يتوج    ال ت ا زيى ال ود و   ةهم اا فقابان المنابا   

 ."ةصبل يمرل نمبك كبفر  فأل افست بام    ةجل ال نول زيى الم يو ك

وةلاف الا رل: "يقادل ذلح ص ودك سنتاج الم توى ال  اا والمرمر وسط ها ا ال ا  ال ائال  ا  الوساائط المتباولاك       

ى  يلفر وسائل التواصل افجتمازأل المتمايب زيى الرةل ال ام، ف م ز م الم اوف التأل فأل زال  اإلزمم الرممأل، سلافك سل

 نتاا الممت ب ف ، و متوى األ ان بول قنوصفت    ماا يؤكاب زياى ال اجاك المي اك لم ال اك  رال ها   الماا مت زياى           

 ."ال ود

سلى ةن ه   المبادد   ما ى سلاى ولاع    كما ةشادت فاطمك الاريع،  مازب دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل، 

الم ال ات ليت بيب    الت بيات التأل  واج ا وسائل اإلزمم الفوم و متقبًم  رال   اوير   بفقاات ال اا ع الم ماول اإلدابا        

وافسترماد فأل الوامع اففترالأل، وسشراد ال م ود فأل صنازك و قفف  الم توى، و مايب است بام و ايلفر وساائل التواصال    

 ."جتمازأل وسداد  ال ممت اإلزم فك واإلزمنفك دواس ك  ننات التواصل افجتمازأل ووفرها    الت بياتاف

و ي أل ه   المبادد  ان ممًا    برن " نتبى ةسباد البولأل" زيى    فام المنااا افدت اادل والوصاول سلاى الريااد        

لاادك و اوففر ال ارن المتنوزاك انما ا ًا  اع  مات بفات دؤياك        اإلميفمفك وال المفك فأل   ال التقنفك    قمل دز  ال امات ا

 .2030الممي ك 
  

http://sot-almwaten.org/new/s/19689
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 أمير الرياض يرعى منتدى أسبار الدولي
 

الموافاق الماادع  ا     ، ياوم افلناف    ”الما وديك الملي مماك  “ين يق  نتبى ةساباد الابولأل الا ل يقاام   ات زناوان       

شاا ر ددفااع األول المقباال،   اات دزايااك صاااب  الماامو المي ااأل األ فاار ففناال داا  دناابد زباابال ميم؛ ة فاار  ن قااك   

 .الرياض
ودل زمال، سلاافك سلاى زابد  ا  النابوات التاأل         8 اباقمت دئفمافك، و   8جيمك، و 12ي قب قمل المنتبى 

ذات ال مماك داستااراف المماتقبل، سلاافك سلاى ال بياب  ا         سفلناما    قمل ا ال بيب    المولاوزات والم ااود   

 .المباددات واليقاءات وال وادات التأل ست قب زيى ها ا المؤ مر
و   المقرد ةن ي  ر  نتبى ةسباد البولأل، زبد    ةص اا الممو األ راء، والاوةداء، سلاافك سلاى زابد     

 يمفااك دااف  ودل ال ماال والم الاارات ال يمفااك    اا  الا ناافات الرساامفك واألهيفااك، زيااى ةن  تنااو  ال  الفااات ال    

 .وال يمات التأل ياادد فأل  قبيم ا وسداد  ا زبد    القفادات الم يفك واإلميفمفك والبولفك
 90ةياام، دفنماا ي اا  ةكرار  اا      3 اا   نتابى ةساباد الاابولأل سافقام زياى  اابى      الاابود  ال الفاك ياااد سلاى ةن   

دولاك، يمرياون زاب  م ازاات بفوياك  ن اا:        20 ت بًلا    ال براء والبابرف  زيى الممتويف  الم يأل والابولأل  ا    

الناانازك والب ااع ال يمااأل وافمتناااد وافسااترماد ال اار  واإلزاامم والمفااا  وال امااك، ووفرهااا  اا  المولااوزات   

 .افسترا ف فك
 اا ب شاراكات زيمفاك  ر وماك  اع ال بياب  ا         ” د الابولأل  نتبى ةسابا “ال بير دال كر ةن البود  الراد ك    

 المن مات والمؤسمات ال ميفك زيى الممتويف  الم يأل والبولأل
 

 

 

 

https://cutt.us/2bnbY
https://www.awforum.org/
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 منتدى أسبار الدولي يستشرف سيناريوهات المدن في المستقبل
  2019ةكتودر،  28   مب زيوانأل 

المبن “ين    نتبى ةسباد البولأل فأل دود   الراد ك المقرد ان قادها دبايك نوفمبر المقبل، جيمك نقال ز  

دد فف ا زبد    ال براء والمت ننف  ؛ فستاراف الممتقبل، ودس  سفناديوهات  متقبيفك، ياا”فأل الممتقبل

 .فأل د ع زبد    المولوزات
المبن كم ركات  متقبيفك لينمو “وست قب، قمل ف الفات  نتبى ةسباد البولأل ،   الر  زيمفك د نوان 

، ياادد فف ا البكتود كول  دييأل؛ قبفر الت اد  واستاراف  متقبل ”افمتنادل وك ا ل ج ا ليموهبك وافدت اد

األلمانفك، ال ل ةولل ةن ةهمفك ه ا المولو  ال يمأل  بنع     مايب  OCO Global رماد فأل شرككافست

 .افهتمام دتنود  بن الممتقبل، ومبد  ا زيى  واج ك الت بيات ال بيب 
%    60%    س ان ال ال ، وه   النمبك  م   فأل صنازك 20 بينك  يهولك دـ  600وةلاف ةن ةكبر 

 .م يأل، فأل الومت ال ل يتمايب فف  دودها الم فم  فأل  ا فل افمتناد ال المألسجمالأل النا ا ال
 

  

https://www.rowadalaamal.com/
https://www.rowadalaamal.com/author/mohammed-elwany
https://www.rowadalaamal.com/author/mohammed-elwany
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 ينطلق برعاية أمير الرياض.. غًدا 2019منتدى أسبار الدولي 

 
ال ادل، ف الفات البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل  ن يق، وًبا افلنف  الموافق الرالع    نوفمبر 

، فأل ال اصمك الرياض،   ت دزايك صاب  الممو المي أل األ فر ”الم وديك الملي ممك“،   ت ش اد 2019

 .ففنل د  دنبد د  زببال ميم؛ ة فر  ن قك الرياض
زالأل الممتوى لممتناد القائ   وي بف  نتبى ةسباد البولأل سلى الت ريع دافمتناد الم رفأل، و وففر ف  

زيى الم رفك، والمماهمك فأل زميفك   ول الم تمع    قمل    فل الم رفك ودةس المال البارل، وافست اد     

 .فرن ال مل ال بيب 
ا يم   فأل   ميم ج ود المنتبى دماادكك ج ات   يفك ودولفك كبفر ، دم المنتبى ن قب البود  ال الفك    

فأل التنبل ألسليك التنمفك والممتقبل    قمل زب    اود دئفمفك: الننازك فأل الممتقبل، ال ب ات فأل 

الممتقبل، اإلزمم فأل الممتقبل، الب ع ال يمأل والت وير وافدت اد فأل الممتقبل، األ   فأل الممتقبل، ال امك 

 نازأل فأل الممتقبل، المبن فأل الممتقبل، افمتناد فأل الممتقبل، دةس المال والمفا  فأل الممتقبل، ال كاء افص

 .البارل، وافسترماد ال ر 
   ج ت ، ةكب البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل؛ دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل، ةن المنتبى قنص 

     “  البود  وهو د نوان ال ل يتت   بشفن  فأل ه ” كتاا ال ام“فأل دود   الراد ك، جيمك نقال بول 

وهو ينبد ألول  ر  داليغك ال ردفك، وياادد فأل ال يمك زبد    ” المن ي ات األساسفك ليبداسات الممتقبيفك

البابرف  وافكاديمفف  واإلزم فف ، وي بف ال تاا سلى الت ريع دم ال البداسات الممتقبيفك فأل ال ال  ال ردأل، 

 .أل   ال الممتقبيفات داليغك ال ردفكوسي اد لغك  اتركك ليبابرف  ف
دولك  15 ت بث وقبفر   يأل ودولأل    ةكرر     100و   المقرد ةن ياادد فأل المنتبى ةكرر    

 6 باقمت دئفمك ع  الرات ، و  8جيمك نقال زيمفك، و  14بول ال ال ، ويت م  زيى  بى لملك ةيام 
اإلميفمفك والبولفك، سلافك سلى ال بيب    النبوات والمباددات ودل زمل، ياادد فف ا زبد    القفادات الم يفك و

 .واليقاءات والنقاشات التأل ست قب زيى ها ا المؤ مر
 

https://www.rowadalaamal.com/
https://www.awforum.org/
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 أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من 

 2019منتدى أسبار الدولي 
 

دزى صاب  الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم ول س ود ة فر  ن قك الرياض ،  ماء 

، د  ود   الأل وةير اإلزمم ”الم وديك الملي ممك“  ت ش اد ”  نتبى ةسباد البولأل“الفوم، ان مي ف الفات 

 .ضاألستاذ  ركأل الابانك ، وةص اا الممو والم الأل وذلح د نبي ففر ونت الريا
و ةولل دئفس   يس سداد   نتبى اسباد البولأل البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل، فأل كيمت  ةن القائمون 

زيى المنتبى د لوا ج ودًا  ي ولك لفس فقط لف ت ظ دمقم  ال ل ادتبة د  ، دل لف فع سلف  ، ففن ب  ميبًا    

جل ودالبز  ال ل وجبنا     دولتنا الرشفب  زتبات سي  الن اح ال وييك، ولقب   قق كل ذلح د  ل    ا  زم و

و   شركائنا ال يمفف  وافسترا ف فف     داقل الممي ك و   قادج ا ، ون   نمهو فأل كل زام دتمايب زبد 

شري ا استرا ف فا وزيمفا    الباقل وال ادج ، وه     يمريون  15شركائنا ال ل وصل زبده  الفوم سلى 

أل  مفر  المنتبى. وكان وقره  زيى سبفل المرال ان مام جا  ك فود مبودغ زن  القو  و ناط الرقل ، ف

 . األلمانفك ال ريقك ه ا ال ام سلى مائمك الاركاء
يم بنأل فأل ه   المناسبك ةن ةنو  ل   دإ مام وسن اة  ا ةزي  زن  المنتبى فأل ال ام المالأل، وهو  : وةلاف

   ب ” اسفك ليبداسات الممتقبيفك، وال ل ي ب ةول سنتاج لـصبود ةول      داليغك ال ردفك ليمن ي ات األس

ال ل ةزي  المنتبى ز  سناائ  فأل البود  المالفك، وسفت م  درنا ا المنتبى جيمك قاصك لمناماك ” الممتقبل 

 .ه ا اإلصباد
تاا وةشاد سلى ةن المنتبى سف قب جيمك قاصك لمناماك سصباد وقر ، وألول  ر  فأل اليغك ال ردفك وهو ك

وه ا ينم    ع شراكتنا فأل ه   البود   ع وةاد  اإلزمم الم وديك ” ن ريك  اكويل لم نال ال ماهفرل“

 . ”اإلزمم فأل الممتقبل“المومر ، و ع ال يمك التأل قننناها لمناماك 

https://www.rowadalaamal.com/
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 التأل ستبود بول ا المناماات فأل جيمات المنتبى  فأل ه   البود  هو ةبب الق ازات  وةلاف ةن اإلزمم

 .   بفع فرص ، و   بفع   بيا  ” الممتقبل“ال ل ي ي  ال مفع ةن  ينت م ا سفاي وابب هو سفاي 
وةكب ةن الرؤيك و ا ن   زن ا    مرادات و اروزات وسصمبات كبرى   ت مفاد  قادم ال ر ف  

ن د  زبب ال ميم الاري ف  الميح سيمان د  زبب ال ميم ول س ود ، وصاب  الممو المي أل األ فر   مب د  سيما

لاباد ا وةهي ا فأل ”  ي مًا“ولأل ال  ب ، و  يح القرادات والماروزات واإلصمبات ج يت    دمدنا و  ال مب 

 . الباقل ، و ي ًما ةيً ا ل رفر    البيبان
ز   زق  ذلح ةزي   بير المباددات اإللرائفك د ا  ك الميح زبب ا  لي يوم والتقنفكالبكتود قالب الا رانأل

سطمي جا  كل الميحم زببا  لي يومم والتقنفكم ودالاراككم  ع  نتبى ةسبادم البولأل  بادد م هاكرون اإلزمم وال ل 

م وذلح فأل دباا جا  ك الميح زببا  لي يوم 2020   ش ر فبراير القادم ل ام  8-7سوف  يقامل قمل  ال تر     

 .والتقنفكم
جاءت دالاراكك  ع  نتبى ةسباد البولأل د بف استق اا المواه م   موةلاف ةن  بادد ل هاكرون اإلزم

الاادك    ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك، وسي اد ةببث ال يول التقنفك التأل سوف   مل زيى سلراء و  مف  

مفك م ا  اإلزمم الرممأل، وك لح    فم ن اي افدت اد فأل ه ا الم ال    ةجلم الوصول سلى الرياد  اإلميف

 .والبولفك فأل الم افت التقنفك لبز  ال امات الاادك و وففر ال رن المتنوزك ل    ال امات
ي كر ةن ف الفات البود  الراد ك لمنتبى اسباد البولأل  متب بتى المادس    نوفمبر، بفع يناما المنتبى 

  اود دئفمك هأل: ال ي   3 ت بلًا، و تناول  100جيمك، يت بث فف ا ةكرر     14ودمك زمل، فأل  40بوالأل 

ودل زمل،  تناول  6وافدت اد والمفاسات، والمن مات والم رفك، والت ول سلى   تمع الم رفك، سلافك سلى 

الرزايك الن فك فأل الممي ك فأل الممتقبل، واأل   المفبرانأل وال رائ  الم يو ا فك، والمؤا ك افسترا ف فك 

 ال ا ك ليممي ك، والتنمفك الممتبا ك والت ول ال يأل ليقفادات، والبديو اسفك
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 الصادرات السعودية تختتم مشاركتها في فعاليات منتدى أسبار الدولي
 

،  اادكت ا فأل ف الفات البود  الراد ك لـ «الناددات الم وديك»الناددات الم وديك هفلك  نمفك اقتتمت 

، وذلح درزايك صاب  «الم وديك الملي ممك»؛ ال ل ةمفمت ف الفا   ه ا ال ام   ت ش اد «  نتبى ةسباد البولأل»

 .الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زبب ال ميم؛ ة فر  ن قك الرياض
ات المنتبى زقب ال بيب    الم الرات ال يمفك، وودل ال مل، و  موزك    ال يمات وش بت ف الف

 .والنبوات التأل شادد فأل  قبيم ا وسداد  ا ل فع    القفادات البادة  والم روفك
 ت بًلا    ال براء، والبابرف ، والمت ننف  زيى الممتويف  الم يأل  90وشادد فأل المنتبى ةكرر    

ولك؛ بفع ناما المنتبى ةه  وةدرة الت بيات التأل  واج  الق ازات ال فويك وافسترا ف فك، د 20والبولأل    

 .«افسترماد ال رلء، وم ا  الننازك، و  افت الب ع ال يمأل» رل: 

و ي أل  اادكك الناددات الم وديك فأل  نتبى ةسباد البولأل، لم  ج ودها المتواصيك والممتمر ؛ والتأل 

  بف سلى دز  المنبدي ، و رويا  نت ا    وقب ا    ليتوسع فأل األسواي البولفك، داإللافك سلى دفع  متوى 

%    سجمالأل مفمك 50% سلى 16الوزأل درقافك التنبير، وس ف ا سلى دفع نمبك الناددات وفر الن  فك    

 .م2030النا ا الم يأل وفر الن  أل؛ وذلح  ماشًفا  ع دؤيك الممي ك 
يل كر ةن  نتبى ةسباد البولأل ي بف سلى دفع  متوى الوزأل دافمتناد الم رفأل، والمماهمك فأل زميفك 

 .ل ال بيب   ول الم تمع    قمل    فل الم رفك ودةس المال البارل، وافست اد     فرن ال م

 

  

https://www.rowadalaamal.com/
https://careers.saudiexports.sa/
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  بين بالشراكة ”اإلعالم هاكاثون“ انطالق قريًبا..

 "كاوست جامعة"و "أسبار" منتدى
 2019نوفمبر،  9 

 

   نوز  فأل الممي ك، ودالماادكك  كيول هاكالون” هاكالون اإلزمم“ةزي   نتبى ةسباد البولأل ز  سطمي  بادد  

، فأل دباا 2020فبراير المقبل ل ام  8-7؛ وذلح قمل ال تر     ”كاوست“ ع جا  ك الميح زبب ا  لي يوم والتقنفك 

 .جا  ك الميح زبب ا  لي يوم والتقنفك
سوم البفانفك وسداد  ي  ر سطمي المبادد  صان و اإلزمم واألكاديمفون وقبراء   وير البر  فات و نمف  الر

المااديع؛ ليوموف زيى ةه  الت بيات والمااكل التأل يواج  ا م ا  اإلزمم والوسائط اإلزم فك الم تي ك زبر افدت ادات 

 .المبزو ك التأل سوف ينت  ا المبر  ون
ر  ك؛ إلي اد د بف استق اا المواه  الاادك    ال قول الرائب  فأل   ال الب” هاكالون اإلزمم“وجاءت  بادد  

ةببث ال يول التقنفك التأل   مل زيى سلراء و  مف  م ا  اإلزمم الرممأل، وك لح    فم ن اي افدت اد فأل ه ا الم ال    

ةجل الوصول سلى الرياد  اإلميفمفك والبولفك فأل الم افت التقنفك لبز  ال امات الاادك، و وففر ال رن المتنوزك ل    

 .ال امات
؛    قمل  اادكك   موزك كبفر     الم ودي     ال نمف  فأل الممي ك، سلى ”هاكالون اإلزمم“و م ى  بادد  

  وير  ااديع در  فك وسنااء درا ا  بت ر  وماديك لمست بام، و  ويل األف اد سلى  ااديع استرماديك دد فك، و نت ات 

 .يت  دزم ا ونارها فأل األسواي بتى ي ون ألف ادها ةكبر  يلفر  م  
و   بف، دا ل ةساسأل، سلى   مف  جود  قب ات الق ا  اإلزم أل؛    قمل ادت اد  قنفك جبيب  و بت ر   ماه  

فأل سلراء و  وير م ا  اإلزمم واستق اا ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك، و وففر دفلك  مازب فأل   وير الم ادات 

 .الا نفك وال نفك ليماادكف  فف 
سن الوجود “لب الا رانأل؛  بير المباددات اإللرائفك د ا  ك الميح زبب ا  لي يوم والتقنفك:    ج ت ، مال د. قا

المتنا أل ليتقنفات الرممفك المت ود  فأل بفا نا الفو فك ذات النيك دالق ا  اإلزم أل ةدى سلى ل ود ال بيب    الما مت 

ال ل ةدى سلى ان بام لقك المتيقأل، قاصك ةن ال ا ع  التأل يتوج    ال ت ا زيى ال ود، و   ةهم ا فقبان المنبامفك

 .”الم مول ةصبل يمرل نمبك كبفر  فأل افست بام    ةجل ال نول زيى الم يو ك
يقادل ذلح ص ودك سنتاج الم توى ال  اا والمرمر وسط ه ا ال   ال ائل    الوسائط المتباولك “وةلاف الا رل: 

يلفر وسائل التواصل افجتمازأل المتمايب فأل الرةل ال ام، ف ًم ز  الم اوف التأل فأل زال  اإلزمم الرممأل، سلافك سلى  

 .” نتاا الممت ب ف ، و متوى األ ان بول قنوصفت  ؛  ا يؤكب ال اجك المي ك لم ال ك  رل ه   الما مت زيى ال ود
لمبادد   م ى سلى ولع وةشادت فاطمك الاريع؛  مازب دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل، سلى ةن ه   ا

الم ال ات لي بيب    الت بيات التأل  واج  ا وسائل اإلزمم الفوم و متقبًم،  رل   وير   بفقات ال ا ع الم مول، اإلدبا  

وافسترماد فأل الوامع اففترالأل، سشراد ال م ود فأل صنازك و قفف  الم توى،  مايب است بام و يلفر وسائل التواصل 

 .د  ال ممت اإلزم فك واإلزمنفك دواس ك  ننات التواصل افجتمازأل ووفرها    الت بياتافجتمازأل وسدا
زيى    فم المناا افدت ادل والوصول سلى الرياد  ”  نتبى ةسباد البولأل“ ي أل ه   المبادد  ان مًما    برن 

ال رن المتنوزك انم اً ا  ع  مت بفات دؤيك اإلميفمفك وال المفك فأل   ال التقنفك؛    قمل دز  ال امات الاادك و وففر 

 .2030الممي ك 
  

http://bit.ly/2NNmAvK
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% 100لمشيقح: من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق األمن السيبراني عالميا بنسبة ا

 خالل الخمس سنوات القادمة
ةن  فأل لل الت بيات المتمادزك التأل   تنع   ال األ    البكتود   مب المافقل قبفر األ   المفبرانأل ةكب

المفبرانأل فإن ه   الننازك  ا ةالت فأل دبايت ا، ومال د. المافقل دين هناد الفوم ةكرر     يفون ولف ك شاور  

 .%     يح الولائع فأل  ن قك الاري األوسط 25زالمفا ليمت ننف  فأل األ   المفبرانأل، 
المفبرانأل ال ل ةل ى هاجس ال رفر    ال  و ات والاركات ال برى بول وز  ةهمفك   ال األ   

   ةن ال  مات المفبرانفك  (Harvard Business Review) المافقل ود م  دداسك ةجر  ا .ال ال ، ذكر د

ةل اف   الفع األلراد الناجمك ز   3 يفاد $ سنويا، وه ا الرم  ي ادل  1000دا ت   يع ال ال  الفوم 

المافقل فأل ذات المفاي سلى ةن الت ي ك النا  ك ز  لرد ال  مات  .دث ال بف فك بول ال ال ، وةشاد دال وا

%    النا ا الم يأل 0.17 يفاد ديال ةل  ا ي ادل  4.25ديغ  2016المفبرانفك زيى امتناد الممي ك فأل زام 

 فب م   قرير نار   شركك افجمالأل، واست رض د. المافقل قمائر ال  مات المفبرانفك زيى األفراد،
(Norton)     ونو  2017 يفاد $ فأل  172 يفون ش ص ديغت  970فإن ب   األلراد التأل ل قت ديكرر ،

قيص سلى ةن ق ر ال  مات المفبرانفك  2018د. المافقل سلى ةن  نتبى افمتناد ال المأل فأل  ؤ مر  فأل زام 

 .2019م هو لالع ةكبر ق ر مب ي بد امتنادات ال ال  فأل زا
وز  ةهمفك الرود  الننازفك الراد ك التأل ن اف ا الفوم ودودها فأل   ود صنازك األ   المفبرانأل ةشاد د. 

المافقل سلى ةن انب اج التقنفك فأل ال فا  مب بول  ركفبك ال بيب    الم ادفت زيى دةس ا الم ادلك افمتناديك، 

شركك فأل الموي ال المأل لتنل  ع ن ايك  500ةكبر % لم  20م كانت نمبك شركات التقنفك 2000ف أل زام 

%    ب   الموي ال المأل، وةلمل د. المافقل سلى ةن ه ا الت ود ال ائل يم   ةن ي  ل    60سلى  2018

 ال  مات المفبرانفك شراد  ألل ةة ك امتناديك زالمفك فأل الممتقبل، ذكر ه ا قمل   يفق  زيى  قال نار  
(Harvard Business Review)  2018فأل ديممبر    زام. 

األ   المفبرانأل،  ” :جاء ذلح فأل الم الر  القفمك التأل ةلقاها ة س األدد اء د.   مب المافقل   ت زنوان

، وذلح لم  ف الفات  نتبى ةسباد البولأل، وب رها زبد    المرق ف  والم  ري  ” لماذا كل ه ا افهتمام؟

 يو ات والتقنفك، ومب ةداد الم الر    الأل د. دياض ن  ، ومب ةلفر ةلناء واألكاديمفف  والم تنف  فأل ة   الم

 ال بيب    التماؤفت واألف اد وال روبات الم الر  

https://an7a.com/2019/02/07
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 فاطمك الاريع فأل اجتما  ل نك اإلزباد ليبود  الراد ك لمنتبى ةسباد البولأل

المتخصصين والمفكرين والخبراء من أنحاء مختلفة من العالم يشاركون في حشد من 

 فعاليات المنتدى لهذا العام
 2019 ،12 سبتمبر 

ست  ل دال بيب    النااطات  " نتبى ةسباد البولأل"    2019دات    المؤكب ةن البود  الراد ك المقبيك 

جيمك ولمان ودل زمل ، وست  باقمت دئفمك، ولمث نبوات،  12وال  الفات التأل ستت م  ةكرر    

داإللافك سلى ال بيب    المباددات واليقاءات وال وادات التأل سفاترد فف ا ال بيب    المت ننف  والم  ري  

ولفك  بزو ك داراكات استرا ف فك وزيمفك  ع  ؤسمات و ن مات وال براء والقفادات الم يفك واإلميفمفك والب

ن و التغففر والت ول .. " ود نوان: "الم وديك المي ممك" ر ومك   يفًا و   ةن اء  ت رمك    ال ال    ت ش اد: 

 ن و الممتقبل".

ق  جاء ذلح فأل  نريل لألستاذ  فاطمك الاريع  مازب دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل ز

ال ل   2019ل نك اإلزباد ليبود  الراد ك   فأل  قر  ركم ةسباد دالرياض، ،افجتما  ال ل زقب   اليفيك البادبك

دئفس   يس سداد  المنتبى، ود. با ب الارادل، ود.   مب ال ادلأل، و د.  –ب ر  : د. ف ب ال رادأل ال ادلأل 

مر البفات، وابمب ةس ب، و  تم ال ادلأل، هاام د  زباس، و د. سي ان المودمأل و د. زيأل ال  فس، وز

 .وادراهف  زايا
وذكرت المفب  فاطمك الاريع فأل قتام  نري  ا ةن الي نك    ع بالفًا زيى ديود  و  وير ال بيب    

 مت ف  ليت وفت ال برى التأل  ا بها الممي ك فأل لل الرؤيك   األف اد والمباددات التأل ست ي  فأل بفن  وهأل

وفمأل سفاي الن  ك ال برى التأل  ا بها البمد دقفاد  قادم ال ر ف  الميح سيمان د  زببال ميم  2030ال موبك 

ول س ود وسمو ولأل ز ب  الم  ر صاب  الممو المي أل األ فر   مب د  سيمان ، دازفك ا  زم وجل ةن ي ون 

 .الن اح بيفع ه   البود     المنتبى كما هو  ادي   وأل البودات المادقك
  

https://an7a.com/2019/09/12/
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 ينطلق قريًبا بالشراكة بين منتدى أسبار الدولي وجامعة كاوست” هاكاثون اإلعالم“

 2019 ,10 نوفمبر 

 هبى ال  ف  –الرياض 

   نوز  فأل الممي ك ودالماادكك  كيول هاكالون” هاكالون اإلزمم“ةزي   نتبى ةسباد البولأل ز  سطمي  بادد  

وذلح فأل  2020   ش ر فبراير المقبل ل ام  8 – 7 ع جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، بفع سفقام قمل ال تر     

دباا جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، ود  ود صان أل اإلزمم واألكاديمفف  وقبراء   وير البر  فات و نمف  

الرسوم البفانفك وسداد  المااديع ليوموف ة ام ةه  الت بيات والمااكل التأل يواج  ا م ا  اإلزمم والوسائط اإلزم فك 

 . ك التأل سوف ينت  ا المبر  ونالم تي ك زبر افدت ادات المبزو
د بف استق اا المواه  الاادك    ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك إلي اد ” هاكالون اإلزمم“وجاءت  بادد  

ةببث ال يول التقنفك التأل سوف   مل زيى سلراء و  مف  م ا  اإلزمم الرممأل، وك لح    فم ن اي افدت اد فأل ه ا 

سلى الرياد  اإلميفمفك والبولفك فأل الم افت التقنفك لبز  ال امات الاادك، و وففر ال رن المتنوزك الم ال    ةجل الوصول 

 .ل    ال امات
   قمل  اادكك   موزك كبفر     الم ودي     ال نمف  فأل الممي ك سلى   وير ” هاكالون اإلزمم“ويم ى 

و  ويل األف اد سلى  ااديع استرماديك دد فك، و نت ات يت   ااديع در  فك وسنااء درا ا  بت ر  وماديك لمست بام، 

 .دزم ا ونارها فأل األسواي بتى ي ون ألف ادها ةكبر  يلفر  م  
دا ل ةساسأل سلى   مف  جود  قب ات الق ا  اإلزم أل    قمل ادت اد  قنفك ” هاكالون اإلزمم“كما ي بف 

م    قمل استق اا ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك، و وففر دفلك جبيب  و بت ر   ماه  فأل سلراء و  وير م ا  اإلزم

 . مازب زيى   وير الم ادات الا نفك وال نفك ليماادكف  فف 
سن الوجود المتنا أل “ومال د. قالب الا رانأل،  بير المباددات اإللرائفك د ا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك: 

ا نا الفو فك ذات النيك دالق ا  اإلزم أل ةدى سلى ل ود ال بيب    الما مت التأل ليتقنفات الرممفك المت ود  فأل بف

يتوج    ال ت ا زيى ال ود و   ةهم ا فقبان المنبامفك ال ل ةدى سلى ان بام لقك المتيقأل قاصك وةن ال ا ع الم مول 

 .”ةصبل يمرل نمبك كبفر  فأل افست بام    ةجل ال نول زيى الم يو ك
يقادل ذلح ص ودك سنتاج الم توى ال  اا والمرمر وسط ه ا ال   ال ائل    الوسائط المتباولك “أل: ان روةلاف الا

فأل زال  اإلزمم الرممأل، سلافك سلى  يلفر وسائل التواصل افجتمازأل المتمايب زيى الرةل ال ام، ف م ز م الم اوف التأل 

ؤكب زيى ال اجك المي ك لم ال ك  رل ه   الما مت زيى  نتاا الممت ب ف ، و متوى األ ان بول قنوصفت    ما ي

 .”ال ود
كما ةشادت فاطمك الاريع،  مازب دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل، سلى ةن ه   المبادد   م ى سلى ولع 

لم مول اإلدبا  الم ال ات ليت بيب    الت بيات التأل  واج ا وسائل اإلزمم الفوم و متقبًم  رل   وير   بفقات ال ا ع ا

وافسترماد فأل الوامع اففترالأل، وسشراد ال م ود فأل صنازك و قفف  الم توى، و مايب است بام و يلفر وسائل التواصل 

 .”افجتمازأل وسداد  ال ممت اإلزم فك واإلزمنفك دواس ك  ننات التواصل افجتمازأل ووفرها    الت بيات
زيى    فم المناا افدت ادل والوصول سلى الرياد  ”  نتبى ةسباد البولأل“و ي أل ه   المبادد  ان ممًا    برن 

اإلميفمفك وال المفك فأل   ال التقنفك    قمل دز  ال امات الاادك و وففر ال رن المتنوزك انم ا ًا  ع  مت بفات دؤيك 

 .2030الممي ك 
 

http://bit.ly/36OFCcJ
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 "دولة يشاركون في منتدى "أسبار 20خبيرًا من  90السعودية: 
 دنفا الوط  -دام ا  

الممتقبل" ودداسا  ، و تنو  ال  الفات "نوفمبر    ناماك  6- 4يواصل  نتبى ةسباد البولأل فأل دود   ال الفك ع

ليبود  ال الفك    المنتبى دف  ودل ال مل والم الرات ال يمفك وال يمات التأل ياادد فأل  قبيم ا ال يمفك 

 .وسداد  ا زبد    القفادات الم يفك واإلميفمفك والبولفك
ودل  8 باقمت دئفمفك، و  8جيمك، و  12وةولل دفان صادد ز  المنتبى ة س ةن المؤ مر يت م  

فلناما    قمل ا ال بيب    المولوزات والم اود ذات ال ممك داستاراف زمل، وزبد    النبوات التأل س

 .الممتقبل
 

الم وديك الملي ممك" ودرزايك صاب  "جاء ذلح زيى سلر  ا ةزين  المنتبى  ؤقرًا بول ان مي دود     ت ش اد 

ص اا الممو األ راء الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد زببال ميم، ة فر  ن قك الرياض، ود  ود زبد    ة

 وةص اا الم الأل الوةداء وزبد    الا نفات الرسمفك واألهيفك

ي كر ةن  ياادد فأل البود  ال الفك     نتبى ةسباد البولأل ن بك كبفر     ال براء والبابرف  زيى 

 بلال     ت 90الممتويف  الم يأل والبولأل، بفع سفاادد فأل ف الفات المنتبى وزيى  بى لملك ةيام ةكرر    

دولك فأل ال بيب    الق ازات ال فويك  رل الننازك والب ع ال يمأل وافمتناد وافسترماد ال ر  واإلزمم  20

 .والمفا  وال امك
و ن يق البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل فأل شراكات زيمفك  ر ومك  ع ال بيب    المن مات والمؤسمات 

لبولأل، و   ةهم ا جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك عكاوست ، و ن مك ال ميفك زيى الممتويف  الم يأل وا

، و   ب سنمفاد ال رنمأل (WFSF) الفونم و، وجا  ك فود مبودغ األلمانفك، واإل  اد البولأل لبداسات الممتقبل

  ، و اكنمل ونب كو بانأل األ ري فك(INSEAD) ليبداسات ال يفا فأل سداد  اإلزمال
(McKinsey&Company)وجا  ك ، Business IE افسبانفك، وشركك دف  فا األلمانفك 
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 السعودية الملهمة".. منتدى دولي يطلقه "أسبار" برعاية أمير الرياض
 PM 03:19 1441ص ر  21 - 2019ةكتودر  20

 ودل زمل 8 باقمت دئفمفك و 8جيمك و 12دولك وزبر  ٢٠دماادكك 

يرزى ة فر  ن قك الرياض األ فر ففنل د  دنبد زببال ميم، افلنف  المادع    ش ر ددفع األول القادم، 

الوةداء " نتبى ةسباد البولأل" ال ل يقام   ت زنوان "الم وديك المي ممك"، وذلح د  ود زبد    األ راء و

  .وزبد    الا نفات الرسمفك واألهيفك

ويناما المنتبى "الممتقبل" ودداسا  ، وستتنو  ال  الفات ال يمفك دف  ودل ال مل والم الرات ال يمفك 

  .وال يمات التأل ياادد فأل  قبيم ا وسداد  ا زبد    القفادات الم يفك واإلميفمفك والبولفك

ودل زمل، وزبد    النبوات التأل سفناما     8 باقمت دئفمفك، و 8جيمك، و 12وي قب قمل المنتبى 

قمل ا ال بيب    المولوزات والم اود ذات ال ممك داستاراف الممتقبل، سلافك سلى ال بيب    المباددات 

  .واليقاءات وال وادات التأل ست قب زيى ها ا المؤ مر

 ت بلًا    ال براء  90ةيام ةكرر     3يى  بى وياادد فأل البود  ال الفك    " نتبى ةسباد البولأل" ز

الننازك والب ع )دولك، يمريون زب  م ازات بفويك  ن ا  20والبابرف  زيى الممتويف  الم يأل والبولأل    

ال يمأل وافمتناد وافسترماد ال رلء واإلزمم والمفا  وال امك ووفرها    المولوزات افسترا ف فك ؛ 

  .منتبى فأل البودات المادقكاست ماًف لما دبة  ال

و ي أل البود  الراد ك    " نتبى ةسباد البولأل" فأل شراكات زيمفك  ر ومك  ع ال بيب    المن مات 

كاوست ، )والمؤسمات ال ميفك زيى الممتويف  الم يأل والبولأل، و   ةهم ا جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك 

، و   ب سنمفاد (WFSF) األلمانفك، واف  اد البولأل لبداسات الممتقبل و ن مك الفونم و، وجا  ك فود مبودغ

 ، و اكنمل ونب كو بانأل األ ري فك(INSEAD) ال رنمأل ليبداسات ال يفا فأل سداد  األزمال

(McKinsey&Company)وجا  ك ، Business IE اإلسبانفك، وشركك دف  فا افستااديك (BEHAVIA) 

 الم وديك المي ممك  نتبى ةسباد البولأل ةسباد األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم.ل االتأل  ت      درلف   قرًا 

 

https://hamrinnews.net/saudi-arabia/3297054.html
https://hamrinnews.net/url.html?code=aHR0cHM6Ly9tb2JpbGUuc2FicS5vcmcvJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1LyVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBMyVEOSU4NSVEOSU4QSVEOCVCMS0lRDklODElRDklOEElRDglQjUlRDklODQtJUQ4JUE4JUQ5JTg2LSVEOCVBOCVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVCMS0lRDglQTglRDklODYtJUQ4JUI5JUQ4JUE4JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUI5JUQ4JUIyJUQ5JThBJUQ4JUIy
https://hamrinnews.net/url.html?code=aHR0cHM6Ly9tb2JpbGUuc2FicS5vcmcvJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1LyVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBMyVEOSU4NSVEOSU4QSVEOCVCMS0lRDklODElRDklOEElRDglQjUlRDklODQtJUQ4JUE4JUQ5JTg2LSVEOCVBOCVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVCMS0lRDglQTglRDklODYtJUQ4JUI5JUQ4JUE4JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUI5JUQ4JUIyJUQ5JThBJUQ4JUIy
https://hamrinnews.net/url.html?code=aHR0cHM6Ly9tb2JpbGUuc2FicS5vcmcvJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1LyVEOCVBMyVEOCVCMyVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMQ%3D%3D
https://hamrinnews.net/url.html?code=aHR0cHM6Ly9tb2JpbGUuc2FicS5vcmcvJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1LyVEOCVBMyVEOCVCMyVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMQ%3D%3D
https://hamrinnews.net/url.html?code=aHR0cHM6Ly9tb2JpbGUuc2FicS5vcmcvJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1LyVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBQSVEOCVBRiVEOSU4OS0lRDglQTMlRDglQjMlRDglQTglRDglQTclRDglQjEtJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ5JThB
https://hamrinnews.net/url.html?code=aHR0cHM6Ly9tb2JpbGUuc2FicS5vcmcvJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1LyVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBQSVEOCVBRiVEOSU4OS0lRDglQTMlRDglQjMlRDglQTglRDglQTclRDglQjEtJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ5JThB
https://hamrinnews.net/url.html?code=aHR0cHM6Ly9tb2JpbGUuc2FicS5vcmcvJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1LyVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVCMyVEOCVCOSVEOSU4OCVEOCVBRiVEOSU4QSVEOCVBOS0lRDglQTclRDklODQlRDklODUlRDklODQlRDklODclRDklODUlRDglQTk%3D
https://hamrinnews.net/url.html?code=aHR0cHM6Ly9tb2JpbGUuc2FicS5vcmcvJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1LyVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVCMyVEOCVCOSVEOSU4OCVEOCVBRiVEOSU4QSVEOCVBOS0lRDglQTclRDklODQlRDklODUlRDklODQlRDklODclRDklODUlRDglQTk%3D
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 سمو أمير منطقة الرياض يرعى الدورة المقبلة لمنتدى أسبار الدولي

 2019سبتمبر,  14المبت  

سداد   نتبى ةسباد البولأل ز  دالغ ش ر  لناب  الممو المي أل اف فر ففنل د  دنبد د  زبر   يس 

زببال ميم ة فر  ن قك الرياض زيى    ي  دالموافقك زيى دزايك وافتتاح البود  الراد ك ليمنتبى كما ي  ل سمو  

 . فأل كل زام  ن  البود  األولى

دالرياض زيى   مل افست بادات التأل  مت فطمي  فأل اجتماز  ال ل زقب ة س ه ا ومب اطيع الم يس

نوفمبر المقبل فأل ال اصمك . كما است رض الم يس   مل ال  الفات  6 - 4البود  الراد ك    المنتبى فأل ال تر  

ودل زمل ، داإللافك سلى زبد  8 باقمت دئفمك ، و  6جيمك، و  12التأل ستت من ا ه   البود  و ن ا زقب 

تأل    است بال ا فأل ه   البود  لمناماك ال بيب    الق ايا والمولوزات المت يقك دالممتقبل ، سلى    النبوات ال

جان  ال بيب    المباددات واليقاءات وال وادات التأل سفاترد فف ا   موزك    ال براء والمت ننف  

را ف فك  ع  ؤسمات و ن مات والم  ري  والقفادات الم يفك واإلميفمفك والبولفك  بزو ك داراكات زيمفك واست

كما ديغ زبد  44 ر ومك   يفًا و    ةن اء  ت رمك    ال ال  . ووصل زبد المت بلف  الم يفف  بتى اآلن سلى 

  . ت بلًا 32المت بلف  البولفف  بتى اآلن ةي ًا 

متقبل"، وستامل ف الفات المنتبى  بشف  سصباد كتاا ال ام ال ل سف ون زنوان  : "      ن ي ات الم

 .وهو الم    ال ل ينبد ألول  ر  داليغك ال ردفك

وةشاد دئفس الم يس د. ف ب ال رادأل ال ادلأل سلى ةن ه   البود  الراد ك ليمنتبى ستن يق   ت ش اد " 

 . " الم وديك الملي ممك " وسف ون زنوان ا: " ن و التغففر والت ول .. ن و الممتقبل

  الأل د.  اب  الق  انأل ، و  الأل د. نبفل كوشح ، و  الأل د.    :ه ا ومب ب ر اجتما  الم يس كل  

دياض ن   ، وة. فاطمك الاريع، ود. س ود كا   ، وة. زببا  الابانك ود.   مب ز فك ال ادلأل ، ود. سدراهف  

 .الب فم ، ود. سي ان المودمأل ، ود. با ب الارادل ، ود. ال اةل الابف أل
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 "الدورة المقبلة واطالق كتاب العام "معجم المصطلحات المستقبليةتدشين معهد المستقبل في 
 

سف رل  بشف  "   ب الممتقبل" فأل الرياض قمل البود  المقبيك     نتبى ةسباد البولأل، وهو  بادد  ةزي  زن ا 

 ا دداسات الممتقبل المنتبى فأل المنك المالفك فأل سفاي اهتما   دالت ول وافست باد ليممتقبل، فأل الومت ال ل ةصب ت فف

 .  ط اهتمام كبفر فأل زال  الفوم
كاع ز  ذلح د. ف ب ال رادأل ال ادلأل دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل فأل قتام سن قاد   يس سداد   نتبى 

ناد ةسباد البولأل ال ل زقب يوم ة س، كما ةشاد د.ال ادلأل سلى زمم  نتبى ةسباد البولأل زيى نقل   ردك  ا ي رف دافمت

الميوكأل سلى الممي ك    قمل زقب الاراكات  ع  ن مات ذات دا  طويل فأل ه ا الم ال و ن ا شركك دف اففا، وهأل 

 .شركك ةلمانفك  ر ومك  ل نأل دافمتناد الميوكأل
ي كر ةن المنتبى وفأل سطاد  ارو  "كتاا ال ام" ال ل ةزي  زن  فأل ال ام المالأل سفبش  قمل ه   البود  لانأل 

، وهو ةول         نوز  زيى  متوى ال ال  ال ردأل، و   المقرد ةن  ن   "دا  ا "     المن ي ات الممتقبيفكسصبا

ودشك   ري فك لي تاا لم  ف الفات البود  المقبيك، وي كر ةن المنتبى مب دش  قمل البود  المالفك اإلصباد األول    

التومع فأل القرن ال ادل وال اري " دالماادكك -ا "  ويل الممتقبل"كتاا ال ام" وهو زباد  ز  النم ك ال ردفك    كتا

ن ريك  اكويل لم نال " ع  ن مك الفونم و. كما ينبد المنتبى ال ب ك األولى     رجمك ال تاا الم روف 

 .ال ماهفرل" وال ل ي ب واببًا    ةه  ال ت  فأل   ال اإلزمم زيى  متوى ال ال 
المنتبى است بادا   فن قاد البود  الراد ك   ت ش اد "الم وديك الملي ممك" درزايك ه ا ومب نافا   يس سداد  

صاب  الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم ة فر  ن قك الرياض، ومب است راض ف الفات المنتبى وجيما   

  .وودل ال مل
لق ازات ال فويك فأل ق   الت ول ال ل   فا  كما است رض افجتما  ةدرة ال  الفات التأل ستركم زيى  متقبل ا

 رل م ازات الننازك وافسترماد والب ع ال يمأل وال امك والمفا  واإلزمم  2030 الممي ك المنم   سنم ا ًا  ع دؤيك

 8ودل زمل و 8جيمك و 12واأل   والترفف  فأل الممتقبل    قمل ف الفات   تي ك و تنوزك  تمرل فأل ةكرر    
قبفرًا ودابرًا دادةًا  30 دئفمفك وةكرر    نبو ، سلافك الى ال بيب    ال  الفات المناببك، دماادكك ةكرر    باقمت 

  . ت بلال    اداقل الممي ك 60   قادج الممي ك     ن مات ودفوت قبر  كبرى، ف ًم ز  ةكرر    
التأل يم   ةن  مت فب     وصفات المنتبى، وةكب الم يس زيى ةهمفك الت اون  ع ه   المؤسمات الرسمفك واألهيفك 

 .كما يم   ةن  مت فب    لفوف المنتبى    ال براء البادةي     قمل التنمفق  ع المنتبى
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 خبيرًا ومتحدثًا للمشاركة في فعاليات المنتدى المختلفة 90منتدى أسبار الدولي يحشد أكثر من 

2019ةكتودر,  22الرملاء       

نوفمبر    ناماك "الممتقبل" ودداسا  ، و تنو   6- 4يواصل  نتبى ةسباد البولأل فأل دود   ال الفك ع

ل يمات التأل ياادد فأل ال  الفات ال يمفك ليبود  ال الفك    المنتبى دف  ودل ال مل والم الرات ال يمفك وا

 باقمت دئفمفك،  8 جيمك، و 12  قبيم ا وسداد  ا زبد    القفادات الم يفك واإلميفمفك والبولفك، و   لمن ا

ودل زمل، وزبد    النبوات التأل سفلناما    قمل ا ال بيب    المولوزات والم اود ذات ال ممك  8 و

 .مباددات واليقاءات وال وادات التأل ست قب زيى ها ا المؤ مرداستاراف الممتقبل، سلافك سلى ال بيب    ال
جاء ذلح زيى سلر  ا ةزين  المنتبى  ؤقرًا بول ان مي دود     ت ش اد "الم وديك الملي ممك" ودرزايك 

صاب  الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد زببال ميم، ة فر  ن قك الرياض، ود  ود زبد    ةص اا 

 .ص اا الم الأل الوةداء وزبد    الا نفات الرسمفك واألهيفكالممو األ راء وة
وال بير دال كر ةن  ياادد فأل البود  ال الفك     نتبى ةسباد البولأل ن بك كبفر     ال براء والبابرف  

 ت بلال  90  زيى الممتويف  الم يأل والبولأل، بفع سفاادد فأل ف الفات المنتبى وزيى  بى لملك ةيام ةكرر   

دولك فأل ال بيب    الق ازات ال فويك  رل الننازك والب ع ال يمأل وافمتناد وافسترماد ال ر   20 بوالأل   

 .واإلزمم والمفا  وال امك ووفرها    المولوزات افسترا ف فك، سست ماًف لما دبة  المنتبى فأل البودات المادقك
زيمفك  ر ومك  ع ال بيب    المن مات  و ن يق البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل فأل شراكات

والمؤسمات ال ميفك زيى الممتويف  الم يأل والبولأل، و   ةهم ا جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك عكاوست ، 

، و   ب سنمفاد (WFSF) و ن مك الفونم و، وجا  ك فود مبودغ األلمانفك، واإل  اد البولأل لبداسات الممتقبل

 ، و اكنمل ونب كو بانأل األ ري فك(INSEAD) ل يفا فأل سداد  اإلزمالال رنمأل ليبداسات ا
(McKinsey&Company)وجا  ك ، Business IE افسبانفك، وشركك دف  فا اإلستااديك (BEHAVIA) 
 .والتأل  ت      درلف   قرًا ل ا
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 "نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري"منتدى أسبار الدولي يصدر كتاب 
 

 2019 ةكتودر 23األدد اء 
 

ةبب المراجع التأل ف يمتغنأل زن ا طيبك اإلزمم بول « لم نال ال ماهفرل ي ب كتاا "ن ريك  اكويل

ال ال ، وهو  رجع     ليم تمف     ةكاديمفف  ودابرف  فأل   ال اف نال ال ماهفرل، وسلراء الم توى 

ل    األكاديمأل ال ردأل دترجمك ة  ات ال ت  والمراجع الم تمب  فأل ال ا  ات ال المفك دمرل ه ا ال تاا ي  

دداسأل اإلزمم والم تمف  د  يتاردون الب ب ال يم أل لين ريات والق ايا الم تي ك المر ب ك داإلزمم. جاء ذلح 

زيى لمان د.ةيم  داجنفب عةبب  ترجمأل ال تاا  قمل سشاد   دمبادد   نتبى ةسباد البولأل دإصباد الترجمك 

 .ال ردفك ل  ا ال تاا القف 
لمترج  الرانأل لي تاا  ةن  قمل دداست ا فأل   ال اإلزمم واف نال فأل كما ةشادت ة.زبفر قالب عا

دري انفا ل    ب كتادًا ةكرر شمولفك، وسلما ًا فأل   ال ا    ه ا ال تاا. وي رل  بديس ال تاا كمن ا دداسأل فأل 

نبا. و ؤكب ة.زبفر زبد    جا  ات ال ال  الن بويك  رل جا  ك "فيوديبا" فأل ة فركا، وجا  ك "ة متردام" فأل هول

قالب، دين   ردك ال يبك فأل دداسك اإلزمم واف نال ستنبل   تي ك، و مفم  ةكرر    قمل  واجب ه ا ال تاا 

 .دف  ةيبي  
ال ب ك ال ردفك األولى     2019فقب  قرد ةن يبش   نتبى ةسباد البولأل لم  ف الفات دود   الراد ك 

ليم  ر اإلزم أل واألكاديمأل البادة دينفس  اكويل، و ي أل « ل ماهفرلن ريك  اكويل لم نال ا» رجمك كتاا 

الترجمك ال ردفك الفوم لتقبم سلافك زيمفك وةكاديمفك وفر  مبومك ليم تبك ال ردفك فسفما ليمؤسمات األكاديمفك 

 .وكيفات و  اهب اإلزمم فأل الممي ك ال ردفك الم وديك وال ال  ال ردأل
فأل  رجمك ال تاا سلى ال ردفك األكاديمأل والبابع فأل البداسات اإلزم فك د. ةيم   ويااد سلى ةن  مب ةشترد

داجنفب، والبابرك اإلزم فك ة. زبفر قالب، وكمهما    المت ننف  فأل اإلزمم واف نال. بفع ياغل داجنفب 

ميح زبب ال ميم، و  مل بالفًا  نن  وكفل كيفك اإلزمم واف نال ليبداسات ال يفا والب ع ال يمأل فأل جا  ك ال

 .«اإلزمم واف نال»البابرك زبفر قالب دداسا  ا ال يفا فأل كيفك لنبن لممتناد فأل   نص 
ص  ك    ال    المتوسط، ويببة فأل جمئ  األول دمقب ك  ناولت ناي  وسائل  900ويي أل ال تاا فأل ن و 

  . متقبل اف نال ال ماهفرلاإلزمم ال ماهفريك، وينت أل د ا مك هأل ال مء الرا  ،  ناولت 
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ال بيب    الن ريات ونماذج اف نال ال ماهفرل، كما  -زبر لمانفك ةجماء وزاري  فنًم-ويب ع ال تاا 

يت بث ز  دنفك اإلزمم وةدوا  ، وامتناد وسائل اإلزمم وبوكمت ا، واف نال ال ماهفرل ال المأل، وي رح 

  .نت وسائل اإلزمم ال بيب  ا ل ن ريك جبيب المؤلع ةسليك   وديك    مبفل زما سذا كا
ويي أل ال مء الرانأل د نوان "الن ريات"، وفف  يب ع المؤلع ال ممك دف  وسائل اإلزمم والم تمع، 

واف نال ال ماهفرل والرقافك، سلافك سلى وسائل اإلزمم ال بيب ، ل  ي رح المؤال زما سذا كانت وسائل اإلزمم 

 .جبيب  ال بيب   مرل ن ريك
وفأل األجماء الرالع والرادع، يبدس المؤلع دلنأل و ؤسمات اإلزمم، ويقبم   ال ات و نودات ز  دنفك 

اإلزمم وةداؤ ، و ا يممى دامتناد وسائل اإلزمم وبوكمت ا، واف نال ال ماهفرل ال المأل، سلافك سلى طبف ك 

 .المؤسمك اإلزم فك، وكفع يم   سنتاج لقافك وسائل اإلزمم
ل  فأل ال مء ال ا س، يتناول المؤلع ةه  الق ايا والم اهف  وةسالف  الت يفل ليم توى اإلزم أل، وانوا  

وسائل اإلزمم وننوص ا. وي نص ال نل المادس ز  ال ماهفر و قالفب الب ع فأل ن ريك ال م ود، و  وي  

ونماذج وزميفات  يلفرات وسائل اإلزمم،  ال م ود. ة ا ال مء المادع ففقوم المؤلع    قمل  دبداسك التيلفرات،

 .سلافك سلى  يلفر األقباد وكف فك  ا فل الرةل ال ام واف نال المفاسأل
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 ""المدن في المستقبل منتدى أسبار الدولي ينظم جلسة مهمة حول

 

  2019ةكتودر,  28افلنف  
يواصل  نتبى ةسباد البولأل استاراف الممتقبل ودس  سفناديوهات  متقبيفك فأل دود   الراد ك المم ع 

ان قادها فأل دبايك نوفمبر المقبل، وفأل جيمك نقال بول "المبن فأل الممتقبل" ياادد زبد    ال براء 

 .المولوزاتوالمت ننف  فأل د ع زبد    
بفع ست قب   الر  زيمفك   مك د نوان " المبن كم ركات  متقبيفك لينمو افمتنادل وك ا ل ج ا 

 OCO ليموهبك وافدت اد" د. كول  دييأل، وهو قبفر فأل الت اد  واستاراف  متقبل افسترماد ي مل فأل شركك
Global زمال وافسترماد،، ويمود الممي ك فأل ةلمانفا والمت ننك فأل افستاادات اإلددايك فأل  نمفك األ

ليماادكك فأل ف الفات البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل درفقك ةلنف     كباد اإلداديف  فأل الاركك هما 

 بير ال ميفات و بير فر  الاركك فأل  -كبفر افستااديف  و بير الت وير وةي ًا د. جوش  ةدنولب -د.كف  ةايتيو

 .ةلمانفا
ه ا المولو  ال يمفك وفق د.كول  دييأل ن رًا لتمايب افهتمام دتنود  بن الممتقبل ومبد  ا  و ي أل ةهمفك

%    س ان ال ال ، وه   النمبك  م   20 بينك  يهولك دـ  600زيى  واج ك الت بيات ال بيب ، بفع ةن ةكبر 

فأل  ا فل افمتناد   فم %    ةجمالأل النا ا الم يأل، فأل الومت ال ل يتمايب فف  دودها الم60فأل صنازك 

 .ال المأل
ود م    يو ات سادقك ةدلى د ا ال ريق الماادد    شركك او  سأل او ، فإن   بل الت  ر فأل الممي ك 

،  ما ي  ل ال براء يؤكبون 2030% د يول زام 98%، ويتومع ةن ير  ع سلى 82ال ردفك الم وديك ينل سلى 

   قمل سطاد   نولوجأل واجتمازأل و ؤسمأل  مئ      فدت ادزيى لرود  قيق دفلك  متبا ك وذكفك    ا ا

  .ةجل   قفق نمو امتنادل  متمر   مة  الت نولوجفا
كما يناما ةستاذ هنبسك وزيوم المواد فأل جا  ك كاوست البروفمود د.بمام الاريع،   بفقات ةج م  

  ع الاريع وفريق    البابرف  فأل افستا اد ز  د ب ذا فك الا   لمست بام فأل المتاد ك الن فك، بفع ي

جا  ك كاوست زيى   وير  قنفات ووببات استا اد يم ن ا ةن  اتمل زيى هوائفات قاصك  يتقط  وجات 

الراديو الاادد ، و  وّمل ا سلى ش نك ك ردفك ةو  مويب وببات افستا اد دين مك  ولفب ال  رداء    

زنب ا يت رد المريض المربتك زيى جمم ، زيى سبفل المرال. لت فب ش   د اديك وبب  افستا اد   افبت اد

و نار كاوست  يح الممتا رات البمفقك زبر ةدجاء برم ال ا  ك، لتقبي  نموذج لمبن الممتقبل ال كفك التأل 

 .يم ن ا داستمراد دصب  متوى جود  ال واء ةو  قبي  الممازب  الممبفك ليمفادات ذا فك القفاد 
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 ورشة عمل حول "المواءمة االستراتيجية والتحول الكلي" 

 2019ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي 

  2019ةكتودر,  29الرملاء 

نوفمبر  ودشك زمل  تناول "   وم المواء ك  6 -4ين    نتبى ةسباد البولأل فأل دود   ال الفك ع

افسترا ف فك والت ول ال يأل ليقفادات" يقب  ا د.زادل زببا  ال  اجأل، وهو  ت نص فأل المواء ك 

 .افسترا ف فك والت ول ال يأل
  يفًا وسميفمفًا ةن هناد باجك كبفر  ل  ا الم ال ودالن ر سلى وج ك ن ر الرؤوساء التن ف يف ، فقب لوبظ 

المت نص، ال ل ف   رف  ال رفر    الاركات والمناآت والمؤسمات، ل لح درة ه ا الم  وم زيى ن اي ةوسع 

 .لم ال ك الم ومات اإلداديك وفق زي  المواء ك ال بيب والت ول ال يأل ليمناآت
مفك، دفنما    ق الب ض  ن ا ألسباا زبيب  كالتوسع ةو الت ول بفع  نمو و ت ود ال بيب    المناآت ال ال

ز  الرؤيك، وفال افسترا ف فات.. فبفنما   ون دؤى وةهباف القاد  وال ك، سف سن  وزنب ا ينل التن ف  سلى 

 ت ود األهباف ويتنامص  يلفرها ألسباا وزوا ل   تي ك، ةهم ا التبدج    قمل طبقات   اإلداد  الوس ى

ي ك    اإلداد   ما ي قبها  ماس  ا فأل كل  متوى، و    متوى آلقر قمل زميفك التبدج، و   ل  زنب ا   ت

 . نل سلى مفاد  الن وف األ ا فك   ون مب بادت األهباف د فبًا ز   قنبها األصيأل
  ؤلر ويارح د.ال  اجأل ه ا الم  وم دين  ن ا سريع و بت ر ينل سلى نق ك الت ول الم يودك ديمل زبد

داقل المن مك، زيى ز س ةسالف  التغففر التقيفبيك ذات التيلفر الم بود. ويم   ةن يت  ذلح   critical massع

زموديًا داقل المن مك وةي ا  ةفقفًا  ع المن مات األقرى ةو ال ممء لت قفق   ا ل ةف ل وسن اة ةسر  لت قفق 

 .األهباف
واء ك افسترا ف فك والت ول ال يأل، صنازك التوافق دف  وي فع ال  اجأل دين  مب نتا ز     وم الم

القفادات واإلداد  الوس ى و ارفأل الن وف األ ا فك ن و الرؤيك وافسترا ف فك واألهباف، وه ا يغيق ال  و  

دف   بنأل افسترا ف فك و  بفق ا زيى ةدض الوامع وال ل ي مل زيى سن اب ا وسبباث التغففر الم يوا د  الفك 

 .ة   مفاسألوفأل 
وينو  ال  اجأل سلى ةن المواء ك افسترا ف فك  ننع التآةد دف  القاد  والم  وم الماترد الموبب ال ل 

دبود  ي ون ل   يلفر ف ال وسريع زيى نتائا التغففر افسترا ف أل وال ل يؤدل سلى ال بيفب    ال وائب، و ن ا 

ال واجم وسلغاء المقاو ك ليتغففر وانب اج المول ف  وافبت اظ  ناو  افدا دف  افدادات وةياد  الا اففك وسةالك 

 .د   ودفلك زالفك األداء وورس افدت اد لمبق اآلقري 
%    ماد  المناآت ي تقبون دين استرا ف ك الموادد الباريك ف  ت ا ل  ع استرا ف فك 53يااد سلى سن 

 بير الموادد الباريك ي   ةن ي ون    المزبف  %    الرؤوساء التن ف يف  ةن 70المناي  ، دفنما ي تقب 

   .Gartner: األساسفف  فأل   قفق استرا ف فك المناي  عالمنبد

https://www.eyeofriyadh.com/ar/news/details/1572264785-


 

-  143 - 

Press cuttings 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 

Publication              : عين الرياض 

Description              : Online 

Data                           : 29 / 10 / 2019 

Link                            : https://www.eyeofriyadh.com/ar/news/details/1572265301- 

 

 لجة المياهمنتدى أسبار الدولي يناقش مستقبل الطاقة وتكنولوجيا معا

  2019ةكتودر,  29الرملاء  
، يناما المفب 2019فأل سطاد جيمك نقال بول ال امك والمفا  فأل الممتقبل فأل  نتبى ةسباد البولأل 

المت ننك فأل افستاادات الرممفك لين ط  Digital Energy كبفر اإلداديف  فأل شركك - ودو  البديب

 .الم وديك والغاة،  متقبل ال امك فأل الممي ك ال ردفك
وفأل ذات المفاي، يب ع د.كونادد شمي فح، ال بفر فأل ال فولوجفا والموادد ال بف فك واأل ف  ال ام 

لي م فك ال غراففك فأل جا  ك فود مبودغ األلمانفك،  يلفر ال امك زيى م ا  المواصمت فأل الممي ك ال ردفك 

 .الم وديك
ال ك و  يفك المفا  وافستاذ فأل الم  ب القو أل ليب وث كما يناما البروفمود د.جمال ق ر، ال بفر فأل   

فأل القاهر ، وامع طري   يفك المفا  وافبتمافت الممتقبيفك، وةه  زيمفات الت يفك المتوفر    اديا وطري 

الم ال ك فأل الومت ال الر، وقنائص كل وابب   ن ا وطبف ك الت بيات التأل  واج  ا فأل ال ال  وفأل  ن قك 

  .وسطالاري األ
ويب ع د.ق ر دود الت نول فا وةه  افدت ادات فأل   ال   يفك المفا ، وةقتمف دودها كل  قنفك    

 ن قك سلى ةقرى، بفع يؤكب جمال ق ر ةن ال ري ال راديك ف  مال هأل الاائ ك فأل دول الاري األوسط، 

مافت الممتقبيفك لننازك   يفك ، وي ع  نودات لمبتRO %    ال ال  يتبع زميفك التنالل ال  مأل60دفنما 

المفا     قمل دفع ك اء  الت يفك وق ض الت الفع و  بفق موازب ال  اظ زيى البفلك، و  وير است با ات 

 .ال امك الاممفك فأل ه   الننازك
ز و   يس الاودى ووكفل وةاد  البفلك والمدازك والمفا  سادقًا فأل -كما ياادد د.زيأل د  س ب ال  فس

 .2030دمباقيك دئفمك بول  متقبل الموادد المائفك فأل الممي ك ال ردفك الم وديك فأل لل دؤيك ال يمك 
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 ورشة عمل حول الدبلوماسية العامة:

 2019أسبار الدولي  القوة الناعمة ضمن فعاليات منتدى

 

 2019ةكتودر,  29الرملاء 

ين    نتبى ةسباد البولأل ودشك زمل   مك بول البديو اسفك ال ا ك  تناول شرح ليم اهف  األساسفك 

ليبديو اسفك ال ا ك  رل القو  النازمك، والقو  النيبك، والقو  ال كفك، والبديو اسفك الرممفك، وكف فك  ولفع القو  

 .ليتواصل  ع الا وا األقرىالنازمك 
كما  ميط ودشك ال مل ال وء زيى د ض النماذج لت ادا ناج ك بول ال ال  وةف ل الممادسات 

ليبديو اسفك ال ا ك، وةهمفك البديو اسفك ال ا ك فأل لل  مايب  يلفر الرةل ال ام زيى ال  و ات، ومبد   نادد 

 .اآلقر و  اود ، و  اطبك المتيقأل ال ادجأل ديغك زالمفك    و كالقو  النازمك  رل الرقافك وال نون زيى كم  لقك 
و ناما الودشك األدوات والت بيات التأل  واج  البديو اسفك الم وديك، وال اجك سلى دديو اسفك زا ك فازيك 

فبًا    ةجل   ميم النود  اإلي ادفك ليممي ك، وةف ل المبل لت قفق ةهباف المفاسفك ال ادجفك فأل زال  يمداد   ق

 .و راد ًا وص ودك دقاء الت بيات وال رن فأل سطاد ال بود الوطنفك
كما   رح الودشك ال بيب    األسليك و ن ا المؤال ز  النود  التأل ينبغأل سدراةها ز  الممي ك، و ا هأل 

دقو  فأل القف  واألصول الميموسك المة ك لت ميم ه   النود ؟ وكفع يم   ليممي ك ال ردفك الم وديك ةن  مترمر 

 .البديو اسفك ال ا ك ةكرر    ةل ة ر وقر، ولرود  اإلسترماد ال اد فأل القو  النازمك
 .يقبم الودشك وكفل وةاد  ال ادجفك ليبديو اسفك ال ا ك د.س ود كا  
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 2019بيهافيا األلمانية تشارك في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 
 
 2019ةكتودر,  30األدد اء  

سفاادد المبير ل ام د.  انويل شودرت، والمبير المؤسس الماادد د. جولفا شتوف لاركك 

فأل ف الفات البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل دودشك زمل بول ةهمفك س  اذ وبيول  Behavia دف اففا

  .التغفر المناقأل، والت يص    الن ايات، وال  ر  القمريك زالمفك  اتركك لي بيب    المااكل  رل
اد الميوكأل، و  ب دف اففا    الاركات األلمانفك النا ك فأل   ال افستاادات فأل المفاسك ال ا ك وافمتن

و  بق فأل  اادي  ا الم رفك ال بيرك    زي  الميود، و قوم ديد اث  اتركك و بادل  ا ي رف د مانات الت  فر 

 . ع   موزك     راكم الب وث فأل ةلمانفا وةودودا والاري األوسط
ز  الت ادض ومال د.  انويل شودرت دين      الت بيات ال المفك الفوم لبي ا ن س الممببات؛ ف أل نا  ك 

دف  األهباف ال مازفك واألهباف ال رديك.. وفأل ودشك ال مل التأل نقب  ا فأل ف الفات المنتبى، سفقوم الماادكف  

دتبادل   ادد   المت يقك دال فادات ال رديك لفرون كفع  ت ادض البوافع ال رديك  ع النتائا المروودك فأل الم تمع 

  .سليك ذات النيك دافمتناد الميوكألك ل، وستتناول الودشك ه   األسليك واأل
ونو  د. انويل شودرت سلى ةهمفك الاراكك دف  دف اففا و نتبى ةسباد البولأل، ومال فأل   رض ببير  دين 

دف اففا ست مل  ع  نتبى ةسباد البولأل لننازك سستاادات سيوكفك فأل الممي ك ال ردفك الم وديك و قبي    ردك 

-المفاسك ال ا ك وهنبسك افمتناد الميوكأل    قمل افست اد     ال برات الم وديكةلمانفك فريب     نوز ا فأل 

  .ةلمانفك الماتركك
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 ى أسبار الدوليجامعة فورتسبورغ األلمانية الشهيرة تشارك في فعاليات منتد
 

  2019ةكتودر,  30األدد اء 
 اادد "جا  ك فود مبودغ" األلمانفك فأل ف الفات البودد  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل المم ع 

 .نوفمبر 6 – 4ان قادها فأل الرياض لي تر     
، األكاديمأل فأل    ب ال غراففا وال فولوجفا واأل ف  ال ام لي م فك ال غراففك وسفقبم د. كونراد شمي فح

 ."د ا  ك فود مبودغ  باقيك زيمفك بول ال امك فأل م ا  النقل لم  جيمك "ال امك والمفا  فأل الممتقبل
 - اكمفميفانس  -و"جا  ك فود مبودغ" والتأل   رف ةي ا  ديسم ا األصيأل "جا  ك يولفوس 

غ" هأل جا  ك ةد اث زا ك، و  ّب وابب     ةمبم  ؤسمات الت يف  ال الأل فأل ةلمانفا، سذ  يسمت فأل فود مبود

دمبادد     ة فر فود مبودغ  1582، وةزفب افتتاب ا  ر  اقرى فأل زام 1415، ل  ةويقت فأل زام 1402زام 

مبل ةكرر    ةدد ك مرون،  ال ل ةزاد  يسفم ا يولفوس اشتر فون  مبيبرون، ل لح سمفت داس  األ فر األسقع

 .القرن التاسع زار واس  األ فر سلف تود  اكمفميفان يوسفع ال ل مام د يمنت ا فأل دبايك
و    ال بيب    ال يماء البادةي ،  ن   ةدد ك  و  تبر ال ا  ك وابب     ةمبم قمس جا  ات فأل ةلمانفا،

سفبولب، وفرانم درينتانو، وكونراد  زار    ال اصيف  زيى جائم  نودل  رل دودولع ففرشو، كادل

، وكموس فون كيفتمينا   تاع  يلفر كوانت  1895ال ل اكتاع األش ك المفنفك فأل ال ا  ك فأل زام  دونتغ 

 .هول
و  ب جا  ك فود مبودغ الفوم    دف  ةف ل  ؤسمات الت يف  ال الأل فأل ةلمانفا و    زار  كيفات، 

طال ،    دفن   زبد كبفر    ال ما البولفف ، وهأل  28000بوالأل ةستاذ و     400و  تول زيى بوالأل 

   ال ا  ات التأل  رب  د ما الممي ك، ويبدس فف ا بالفًا زبد كبفر    الم وديف     طما الب الويوس 

 .والبداسات ال يفا فأل   تيع الت ننات
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 منتدى أسبار الدولي يعزز دور البحث والنشر العلمي في إقامة مجتمع المعرفة
 

 2019ةكتودر,  31ال مفس 

فأل  2019د  ود زبد    ال براء البولفف  والم يفف ،   قب البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل 

الرياض األسبو  المقبل لمناماك جميك    م ايا التنمفك والممتقبل. ويركم المتبى فأل دود   ال الفك زيى   وير 

  .2030لوء دؤيك  الب ع ال يمأل وافدت اد ونار األد اث ال يمفك و بادل الم ادف، فأل
  مب د  ادراهف  المي  ، دئفس األد اث فأل  ركم سلراء دادا  و، دين ش اد  نتبى ةسباد البولأل  ومال د.

"الم وديك المي مك" هو فأل ذا    نبد سل ام ل ل    ي مل سلى   قفق النمو المتماد  والق مات الم يودك 

 ولوزات المنتبى ه   المنك والقفمك التأل ي مي ا    ، وةن  نو  2030ليوصول سلى ةهباف الرؤيك ال موبك 

قمل المت بلف  ال المفف  والم يفف     ذول ال بر  ال مفقك والرؤيك افسترا ف فك ست  ل    المنتبى    ك 

 .  مك ل ل الم   ف  والمتاد ف  ليربيك الم وديك التنمويك ال ممك
ك "الب ع ال يمأل والت وير وافدت اد" و اادكت  فأل جاء ذلح قمل   يفق  زيى  اادكت  فأل سداد  جيم

 .ال تا فك ل  الفات البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل جيمك "الم وديك الملي ممك" وهأل ال يمك
   ج ك اقرى، لّم . د.ةيم  داجنفب، وكفل كيفك اإلزمم واف نال ليبداسات ال يفا والب ع ال يمأل فأل 

،  بادد   نتبى ةسباد البولأل دإصباد الترجمك ال ردفك ل تاا "ن ريك  اكويل لم نال جا  ك الميح زببال ميم

ال ماهفرل" سيمانًا    المنتبى د رود   وففر ال تاا لي ما والبابرف  ال را، بفع ةشترد داجنفب  ع البابرك 

  .اإلزم فك زبفر قالب فأل  رجمك ال تاا    اإلن يفميك سلى ال ردفك
ب: " سن سلراء الم توى األكاديمأل ال ردأل دترجمك ة  ات ال ت  والمراجع الم تمب  فأل وةلاف داجنف

ال ا  ات ال المفك دمرل ه ا ال تاا ي  ل    دداسأل اإلزمم والم تمف  د  يتاردون الب ب ال يم أل لين ريات 

 ."والق ايا الم تي ك المر ب ك داإلزمم
س سداد   نتبى ةسباد البولأل، زيى لرود  التركفم زيى ةد اد وشبّ د د. ف ب ال رادأل ال ادلأل، دئفس   ي

وسمات   تمع الم رفك، و  رفك ةدرة الت بيات القائمك ة ام   وير الب ع ال يمأل فأل ال ا  ات الم وديك فأل 

لل   تمع الم رفك، وذلح لت بيب دود الب ع ال يمأل فأل ال ا  ات الم وديك ن و الت ول ن و امتناد الم رفك 

  .نمفك الممتبا كوالت
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 ينظم ورشة عمل حول تحول الصناعات 2019منتدى أسبار الدولي 
 

 2019ةكتودر,  31ال مفس 
المت ننك فأل افستاادات اإلداديك و نمفك األزمال  OCO Global ياادد فريق    شركك

بول دود الت ول الننازأل فأل  دمباقيك دئفمك 2019فأل البود  المقبيك     نتبى ةسباد البولأل   وافسترماد

د. كف   افمتناد فأل الممتقبل د نوان: " دود  ّ ول الننازات كم ركات ليتغففر فأل اإلسترماد والت اد " يقب  ا 

 فأل ةلمانفا OCO Global كبفر الممتاادي  و بير   وير األزمال فأل شركك -ةيتيو 
زيى التغفرات افمتناديك المتمادزك نتف ك لتيلففر وسائل الت نولوجفا  و ركم ه   الم الر  ال يمفك

رًا ال بيرك وافدت اديك، والننازات ال بيب  الناشلك،  ما ي ت  زيى الننازات التقيفبيك ةن   بد ن م ا، ن 

لألهمفك المتمايب  دين   ون البول مادد  زيى دناء سفناديوهات  متقبيفك لمةدهاد والبناء دافزتماد زيى  واددها 

ال بف فك والباريك المتوفر ، فأل الومت ال ل يبنغأل فف  ةن  تواك   ع التقبم الت نولوجأل ال ل يتومع ببول  فأل 

 .  فأل الت اد  واإلسترمادال قود المقبيك، بفع ست  ر استرا ف فات جبيب
ويي ت ال ريق الماادد اإلنتبا  سلى ةهمفك  ارو  نفوم    اجل التيسفس لم ايفر جبيب ،  ما ي  ل الودشك 

 .  رح المؤال ز  المرفئ ال ل سترسو فف  الممي ك وهأل  م ى جاهب  لت قفق الت ول و واكبك افمتناد ال المأل
     ت  الاركك فأل فران  ودت يت ون    كًم    د. كف  ةيتيو  القادم OCO Global يااد سلى ةن فريق

المبير األول لياركك فأل ةلمانفا،  -كبفر الممتاادي  و بير   وير األزمال لياركك فأل ةلمانفا، ود.كول  دييأل -

ف  بفع سفاادكان كمت بلف  فأل ف الفات البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل، سلافك سلى  اادكك د.جو ا

 .الرئفس التن ف ل لم ت  الاركك فأل ةلمانفا فأل ال ريق -ة ولب
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 متحدث وخبير: منتدى أسبار الدولي ينطلق مطلع نوفمبر 100بمشاركة أكثر من 
 2019أكتوبر,  31الخميس 

 

 4يترم  الم تمون ان قاد البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل فأل فنبي ففر ونت الرياض لي تر     
 ت بث     100نوفمبر   ت زنوان "ن و التغففر والت ول.. ن و الممتقبل" ودماادكك ةكرر     6وبتى 

  ال براء والمت ننف  فأل   افت   تي ك    الباقل وال ادج
دولك،  نبدج ةودام    15و تمفمالبود  الراد ك    المنتبى دماادكك زبد كبفر    ال براء والبابرف     

ال يمفك لم   ولوزات دئفمفك سبق اإلزمن زن ا، و امل الننازك وال امك والمفا  وال ب ات واإلزمم 

 .واأل   والمبن وافمتناد وافسترماد ال ر  وال كاء افص نازأل ووفرها
وةزرا د. ف ب ال رادأل ال ادلأل، دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل، ز  ش ر  و قبير  لناب  

الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم لرزايت  ليبود  الراد ك    المنتبى،  ول ًا برن المنتبى 

 .2030زيى فتل وفاي زيمفك جبيب   ت يق دالممتقبل والت ول فأل لوء دؤيك 
ةشاد المفب  ودو  البديب ةبب المت بلف  دمنتبى ةسباد البولأل ومال سن  ببث     لتوافق   ع الرؤيك و

اإلسترا ف فك ليممي ك ال ردفك الم وديك فأل جوان    تي ك  رل  بادل الم رفك والت اون والمناماات ففما يت يق 

  .لم رفكدت ويل امتناد الممي ك القائ  زيى الن ط سلى امتناد مائ  زيى ا
وةشاد المفب البديب سلى  اادكت  فأل ف الفات  نتبى ةسباد البولأل فأل دود   الراد ك، ومال" سف ون 

ب ودل فأل ف الفات المنتبى كمائر وسيشادد كمت بث دمباقيك ز   متقبل ال امك والمفا  فأل زال  ي تمب زيى 

أل   ال ال امك، و يلفر الت نولوجفا الرممفك زيى البفانات  تناول د ض األف اد بول التيلفر والقفود والتوصفات ف

 متقبل الننازك؛ كا ستغون المباقيك فأل  يلفر د ا ا  اهات الت نولوجفا الم تي ك  رل ال كاء افص نازأل 

وا نافت ال فل ال ا س وسنترنت األشفاء، وكف فك افست اد     ه   الت ودات لت مف  ال  اء  فأل 

 ."والمفا ال رض/ال ي  زيى ال امك 
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 منتدى أسبار الدولي يعزز التعاون مع شركائه العلميين
 

  2019ةكتودر,  28افلنف  
ش اد "الم وديك الملي ممك" دالاراكك ال يمفك  ع ال بيب  ن يق البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل   ت 

   المن مات والمؤسمات ال يمفك المر ومك زيى الممتويف  الم يأل والبولأل، و   ةدرةها  ن مك الفونم و، 

وجا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك عكاوست ، وجا  ك فود مبودغ األلمانفك، واإل  اد البولأل لبداسات 

، و اكنمل ونب (INSEAD) ، و   ب سنمفاد ال رنمأل ليبداسات ال يفا فأل سداد  اإلزمال(WFSF) الممتقبل

 افسبانفك، وشركك دف  فا اإلستااديك Business IE ، وجا  ك(McKinsey&Company) كو بانأل
(BEHAVIA).  

ال يمفك مب زقب شراكات زيمفك  ع زبد    المن مات والمؤسمات  2019وكان  نتبى ةسباد البولأل 

الم يفك والبولفك د بف   ميم ةواصر الت اون ال يمأل فأل زبد    الم افت ال يمفك والتنمويك التأل  ت يق 

 .دافمتناد والتنمفك والب ع ال يمأل والننازك والبداسات ذات ال ادع ال يمأل والممتقبيأل
  ه   المؤسمات الاري ك زبد    ال براء والمت بلف    2019وياادد فأل ف الفات  نتبى ةسباد البولأل 

 .دولك بول ال ال ، وذلح فأل   افت   تي ك  ت يق دالتنمفك والممتقبل 18   
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 2019خبراء من اليونسكو في فعاليات منتدى أسبار الدولي  10
 2019ةكتودر,  31ل مفس ا

المم ع  2019قبراء ليماادكك فأل ف الفات  نتبى ةسباد البولأل فأل دود   الراد ك  10ةوفبت  ن مك الفونم و 

ان قادها فأل ال اصمك الرياض فأل دبايك نوفمبر، وذلح فأل سطاد دناء الاراكات ال يمفك التأل يم ى المنتبى    قمل ا سلى 

 .لمن مات والمؤسمات ال يمفك ال برى ولفق سلبل الت اون  ع ا
و اادد  ن مك الفونم و فأل ف الفات نتبى اسباد البولأل دتن ف  جيمك   مك   ت زنوان "ن و التغففر والت ول: 

 تم ود بول  ناماك األد اد األقممفك لي كاء افص نازأل،   م فر ال كاء افص نازأل    اجل الممتقبل ال ل نريب"

 .س  ا يم   ةن يممى ةقممفات ال كاء افص نازأل ي ون اإلنمان هو   ودهاو تناول ةهمفك  يسف
بفع  م ى الفونم و سلى  م فر   ود ال كاء اإلص نازأل فأل صنازك  متقبل ةف ل وقب ك لإلنمانفك كي ا، كما 

اد دالبفلك  م ى سلى لمان زبم   ول ال كاء افص نازأل سلى نقمك زيى اإلنمان والمماس د قوم ، ف ًم ز  اإللر

  .والن   البفلفك    قمل دناء سطاد اقممأل، ةو  ن و ك  باد   ن   الت نولوجفا وال ي  و  بفقا  
كما  اادد الفونم و فأل  ن ف  ودشك زمل   ت زنوان " قفف    ود اإلنترنت و م فر س  انفا   ليتنمفك 

 .الت نولوجفا والتنمفك الممتبا كدالردط دف    الممتبا ك" ماشفًا  ع اهتمام  نتبى ةسباد البولأل
 متااد اف نافت والم يو ات -وي   فريق الفونم و الماادد فأل  نتبى ةسباد البولأل كل    د. داول هف تود

سقنائفك -د. ةيان ونغ هوا دئفمك درنا ا الم يو ات لي مفع،-فأل   ت  الفونم و اإلميفمأل ليبول ال ردفك، دودولأل ووددن

ةقنائفك درا ا فأل م ا  اف نافت والم يو ات فأل -ساشا دودل اإلزمم وبريك الت بفر فأل الفونم و،البرا ا فأل  نمفك 

ففيموف ودابع -كبفر زيماء البفانات ودئفس  ركم التمفم ل يوم البفانات، وكالري  سي انم-الفونم و، سفا  ادل  ولر

ال كاء افص نازى والقانون د ا  ك الميح س ود  ةستاذ  مازب فأل-دكتودا  فأل    ب ففبي وم ال رنمأل، ول ف ك كري 

فريق  - ؤسس  اادد ودئفس جم فك الممتقبل، وساد  النالل-و متااد ال كاء افص نازى، ونف وفس  فايل

 .IEEE   بير الم ايفر والت نولوجفا فأل-، والمفب سرل  اانبداSTV افسترماد 
 قاد زبد كبفر    ال يمات وودل ال مل والنبوات التأل  تناول و ا ب البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل ان

 متقبل م ازات   مك  رل الت نولوجفا الرممفك والننازك وال ب ات واإلزمم وال امك والمفا  والب ع ال يمأل وافدت اد 

 .واأل   وافمتناد وافسترماد
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 منتدى أسبار الدولي يدشن كتاب العام 

 "معجم المصطلحات المستقبلية" ألول مرة باللغة العربية
 

 2019ةكتودر,  23األدد اء 
باد البولأل فأل دود   المقبيك "     المن ي ات يبش   نتبى ةس

الممتقبيفك" فأل سطاد  ارو  "كتاا ال ام" ال ل ةلزي  زن  فأل البود  

 .المالفك
ومب جاءت ف ر  الم    نتف ك لي اجك لمرل ه ا النو      نادد 

الم رفك المت ننك د بف سي اد لغك  اتركك ليبابرف  فأل   ال الممتقبيفات 

الم ال، و وبفب المن ي ات الممتقبيفك، و وففر ناف   ليت ريع دم ال البداسات الممتقبيفك، والت ريع د   

  .والمماهمك فأل   مف  ونار البداسات الممتقبيفك فأل ال ال  ال ردأل
والم     وج  سلى جمفع ال لات    مراء ال ردفك    وفر المت ننف  فأل   ال البداسات الممتقبيفك، 

رف زيى ه ا الم ال، كما سن  يوفر ليبابرف  مازب    رففك    الم اهف  الموّبب  داليغك ال ردفك والراوبف  فأل الت 

 .ليممتقبيفات  مازبه  فأل سزباد دداسات  متقبيفك د  ر زردأل ودمن ي ات زردفك
 ن ي ًا قاصك  يح التأل    سزتمادها     ن مات  80ي تول الم    زيى شروح  بم ك ألكرر    

 مك الفونم و، كما يمت رض ال تاا ةه   ن ي ات افستاراف الممتقبيأل، سلافك سلى   ري ات دولففك كمن

 .وشروبات ل    المن ي ات،  ع اإلشاد  سلى المراجع التأل    افزتماد زيف ا
   المنتبى والتأل ست قب لي تر   و   المقرد ةن  ن   ودشك   ري فك ليم    لم  ف الفات البود  الراد ك

 .نوفمبر 6بتى و 4   
وي كر ةن المنتبى مب دش  قمل البود  المالفك اإلصباد األول    "كتاا ال ام" وهو زباد  ز  النم ك 

التومع فأل القرن ال ادل وال اري " دالماادكك  ع  ن مك الفونم و، وهو -ال ردفك    كتاا "  ويل الممتقبل

 .الأل ةدد ف  قبفرًا ودابرًااإلصباد األول    نوز ، ومب ةشترد فأل سزباد  اد   بو
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 4500يختتم فعالياته بحضور  2019منتدى أسبار الدولي 
 

 2019نوفمبر,  7ال مفس 

التأل ةمفمت فأل فنبي ففر ونت الرياض زيى  بى  ة س   ف الفا    ماء2019اقتت  ع نتبى ةسباد البولأل 

وهبف المنتبى سلى الت ريع دافمتناد الم رفأل، و وففر ف   زالأل  ،"يو ف    ت ش اد " الم وديك الملي ممك

الممتوى لممتناد القائ  زيى الم رفك، واإلس ام فأل زميفك   ول الم تمع    قمل    فل الم رفك ودةس المال 

 .فست اد     فرن ال مل ال بيب ، سلى جان  استاراف الممتقبل فأل الم ال التنمول دن ك زا كالبارل، وا
وةكب دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل ةن جمفع ال  الفات التأل نامات ا ل نك 

ود والماادكك فف ، لتقبي  ةوداي اإلزباد وةمرها   يس اإلداد  ةمفمت دن اح، كما برن المبزوون زيى ال  

زمي  ، و  الرا   ،  افرا سلى ةن جمفع المواد ال يمفك التأل مب ت ستلبون دالم ل ال يمأل ليمنتبى وست ون 

 . تابك فأل  ومع المنتبى ليبابرف  وال ما والم تمف  لمست اد   ن ا
ودل  6  الرات و 8جيمك و 14ول ت الن ر سلى ةن زبد ال يمات التأل ةمفمت قمل يو أل المنتبى 

زمل شادد فف  زبد    القفادات الم يفك واإلميفمفك والبولفك ،  بّفًنا ةن زبد المم يف  فأل ال  الفات   اوة 

4500 . 
وةولل البكتود ال ادلأل ةن  نتبى ه ا ال ام ةزي  صبود       ن ي ات البداسات الممتقبيفك و بشف  كتاا 

رل المترج  ليغك ال ردفك، سلافك سلى زقب شراكات  ع جا  ات زريقك ن ريك  اكويل لم نال ال ماهف

 .و ن مات دولفك و  يفك د بف التبادل الم رفأل وال يمأل وال برات واألد اث
و  م  الفوم األقفر ليمنتبى جيمك ال امك والمفا  فأل الممتقبل و ناولت   وير طري   يفك المفا  الولع 

متقبل الموادد المائفك فأل الممي ك ال ردفك الم وديك، والق ايا الم مك المت يقك ال الأل واآلفاي الممتقبيفك، و 

 .دننازك الن ط، و متقبل ال امك فأل الممي ك
 يت ا جيمك المبن فأل الممتقبل ونامات درنا ا المبن اآل نك، والت ريع ديج م  استا اد   مل دال امك 

ودها فأل الت ول الرممأل، و وم ات وابتفاجات  واط  ال ا فك لرصب الن ك الا نفك، و ننك افزتماد ود

 .الممتقبل
كما ةمفمت جيمك افمتناد فأل الممتقبل اآلفاي الممتقبيفك ليت اد  ال ّر  ، ونامات  متقبل ال مل: اآللاد المتر بك 

 .زيى الق ا  ال ان، وافدت اد ودياد  األزمال كم رد لينمو افمتنادل، و متقبل الاركات المم مك
واست مل المنتبى جيما   دمناماك عدةس المال البارل .. الررو  الممتبا ك  وجيمكعافسترماد ال رلء ، سلافك 

 .سلى جيمك ن و التغففر والت ول:  م فر ال كاء افص نازأل ليممتقبل ال ل نريب 
، والب ع ال يمأل واقتتمت ال يمات، د يمك عالم وديك الملي مك  التأل  ناولت الننازك وال ب ات واإلزمم 

والت وير وافدت اد واأل   ، وال امك والمفا  والمبن وافمتناد فأل الممتقبل ، سلافك سلى دةس المال البارل 

 .والررو  الممتبا ك، وافسترماد ال رلء ، و م فر ال كاء الننازأل ليممتقبل ال ل نريب 
 .اءكما ةمف  زبد    الم الرات وودل ال مل مب  ا ن بك    ال بر
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منتدى أسبار الدولي يرسم اآلفاق المستقبلية للصناعة والطاقة واإلعالم واألمن 

 واالقتصاد واالستثمار والبحث العلمي
  2019نوفمبر,  10األبب 

 

المتاد زيى ف الفات نم ت  الراد ك التأل زقبت   ت ش اد "الم وديك  2019ةسبل  نتبى ةسباد البولأل 

دولك بول ال ال ، ود  ود مرادك  15 ت بث وقبفر   يأل ودولأل     100المي مك"، دماادكك ةكرر    

مب  ا  ودل زمل، 6  الرات و  8جيمك نقال و 14ش ص    ال نمف  ل  الفا   التأل   منت زقب  4500

 .وذلح فأل فنبي ففر ونت دال اصمك الم وديك الرياض ن بك    ال براء الم يفف  والبولفف ،
وزيى  بى لملك ةيام، ن ل المنتبى فأل الوموف زيى الوالع الراه  و  بيب اآلفاي الممتقبيفك لي بيب    

تناد وافسترماد والت اد  اإلل ترونفك الق ازات و ن ا الننازك وال امك وال ب ات واإلزمم واأل   وافم

د ب  والب ع ال يمأل وافدت اد والت نولوجفا وال كاء افص نازأل ودةس المال البارل وافدت اد ودياد  األزمال،

   قمل زقب  لي رفر    ال يمات وودل ال مل والنبوات والم الرات   ناماات  مت ف ك لم اود  األساسفك

يم  زبدا    األف اد المبت ر  والمباددات اإلي ادفك ال ممك لت وير ه   الق ازات ودصب الرريك، سلافك سلى  قب

 .2030الت بياتم التأل  واج  ا وسبل الت ا ل    ا والتغي  زيف ا   قفقما ألهبافم دؤيكم الممي كم 
 الجلسة األولى

زيى  متقبل ال امك والمفا  جيمات نقال سّي ت ال وء  7وش ب المنتبى فأل يو   الرالع واألقفر سما ك 

والتنمفك  والت اد  ال ّر  وافمتناد وافسترماد والمبن وال كاء افص نازأل ودةس المال البارل

 .و متقبل ال مل، سلافك سلى افدت اد ودياد  األزمال و متقبل الاركات المماهمك الممتبا ك
ل" ةدادها البكتود  اهر ال ودان الرئفس وجاءت ال يمك األولى   ت زنوان "ال امك والمفا  فأل الممتقب

التن ف ل لق ا  ال امك ال ديك دمبينك الميح زبب ا  لي امك ال ديك والمت بد ، ففما   بث فف ا كل    األستاذ 

البكتود جمال ق ر نائ  الرئفس لياؤون ال نفك داركك درويماج المنريك والبكتود زيأل د  س ب ال  فس 

وةاد  البفلك والمدازك والمفا  سادقًا واألستاذ   مب البنبنأل  بير   وير  ااديع  ز و   يس الاودى ووكفل

سلافك سلى البكتود كونراد شيف اد المبير األكاديمأل فأل    ب ال غراففا وال فولوجفا واأل ف    Upstream الن ط

 .مك الرممفكال ام لي م فك ال غراففك د ا  ك فود مبودغ و ودوان سلبديب الاريح اإلدادل لي ا
واست رلت ال يمك زبدا    الم اود  ن ا   وير طري   يفك المفا  والولع ال الأل واآلفاي الممتقبيفك 

و متقبل الموادد المائفك فأل الممي ك ال ردفك الم وديك سلافك سلى الق ايا الم مك المت يقك دننازك الن ط و متقبل 

نتقال ال امك فأل م ا  النقل:  اذا ي نأل دالنمبك ليممي ك ال ردفك ال امك فأل الممي ك، ف م ز  الرؤى األودودفك ف

 الم وديك؟
واست يت ال يمك دماادكك البكتود  اهر ال ودان ةكب قمل ا ةن ال امك ل ا ةوج    تي ك و بقل فأل ال بيب 

 .% ألوراض ةقرى60%  ن ا  مت بم لتولفب ال  رداء فأل بف   مت بم 40   الم افت  بفنا ةن 
ففما كاع األستاذ البكتود جمال ق ر ةن الممي ك لبي ا ةكرر     يفون  تر     ، يت  الت يص  ن ا 

وهبدها دفنما يم     يفت ا و نقفت ا واست با  ا فأل ةوراض ةقرى وذلح طبقا لبداسك ةجر  ا شركك المفا . 
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ال امك ةدرة  يح ال يول ال كاء  ول ا ةن هناد ال رفر    ال يول التأل    المم   است با  ا لي ب    هبد 

 .افص نازأل
وقمل  اادكت  شب  البكتود زيأل ال  فس األ   المائأل واأل   الغ ائأل فأل المناطق الا ف ك دالموادد 

المائفك المت بد   رل الممي ك دق بأل  غناطفس ف ما  تنافران وف يم   ةن ييتقفا وه ا  ا   انف  ال  ات الم تنك 

  .ء والغ اءالممؤولك ز  الما
وةشاد ال  فس سلى ةن     ةص   الت بيات التأل  واج  ا الممي ك هو كف فك سداد   ودد  ائأل يتنامص 

 ميف   تر       فا    ال ك     4داستمراد  ع الوفاء دمت يبات التنمفك الممتبا ك  ول ا ةن الممي ك لبي ا 

أل افست اد   ن ا، ول ل الق ا  ال ان ي  يع %  ن ا ي فع هبدا وهأل  فا   ت بد  ينبغ18النرف الن أل 

 .دبود فأل ه ا ال ان     قمل سما ك    ات الم ال ك
جاءت لت ون الببايك ال قفقفك إلي اد  واةن  بدوس دف  ابتفاجات  2030وةكب ال  فس ةن دؤيك الممي ك 

ساس مب ت ال  ات الم تنك كل م ا   نمول    المفا  دا ل ي م  سطالك زمر المنادد المائفك وزيى ه ا اف

 .وال  ات ذات ال ممك  باددات ياترد فأل  ن ف ها الق ا  ال ان
ة ا األستاذ   مب البنبنأل فقال سن ال غوط  مداد لي نول زيى ال امك الن ف ك س ا    قمل ال امك 

ا ةن كل ه ا ي بث المت بد  ةو زبر   مف  طري   ال ك البترول و اتقا      بفع افنب الات ال راديك.  بفن

اآلن زيى  متوى ال  و ات والمن مات البولفك وةبماا البفلك ةو  ا يممون دال  ر،  ؤكبا ةن ه ا اف  ا  

 .سفنبل لقاف   ع  ردفك األجفال ال الفك زيى لقافك ال امك الن ف ك
اسفك  بفنا ةن وةولل البنبنأل ةن  ولو    بيب الن ط زيى المنادد ال امك المت بد  دات ي مل صبغك سف

الرسالك التأل يريب سينال ا الفوم هأل ةن  ا يقول  المفاسفون فأل ا  امفك داديس لفس هو الم  يك البائمك ل   

 .الما يك  تمرل فأل  نويع افمتناد وزبم افزتماد زيى الن ط
ى الن ط، وه ا وةولل البنبنأل ةن  فأل ديب  رل الممي ك ل  فأل دود فأل المن قك وال ال  ف ي   ةن ي تمب زي

ال ا ل ي   ةن يبف نا سلى  نويع افمتناد،  ؤكبا ةن ل ل لاد  ناف ك وكل  ا ي منا هنا هو افدت اد ز  افزتماد 

ليوصول ل  ا  2030زيى البترول كمنبد وبفب ليبقل وه ا و  ال مب  ا  م ى ل  مفاد نا الرشفب     دؤيك 

  .والرمأل دم رجا   ودد   ديهباف وق ط   بد  نادد البقل ال بف  ع افهتمام دالت يف  د ل  متويا  
دفنما ةشاد البكتود كونراد شيف فح سلى ةن الممي ك كبولك   وديك فأل المن قك شريح فأل  وففر ال امك كما 

 . ةن ا شريح ل ا مفمك فأل المفابك البينفك والترفف فك
فانات ةصب ت كل شألء   ف ا ةننا سذا فأل بف  ةولل  ودوان سلبديب ةن ال امك هأل األساس، ل   الب

ن رنا سلى الممتقبل فمن ب ةن  ي مع دف  الت قفب وافست اد     ال كاء افص نازأل والرود  ال ا مك وسنترنت 

األشفاء  ؤكبا زيى ةن صنازك البتروكفمفائفات  ت ي  مبدا كبفرا    المفا  الم م  وهناد ال رفر    ال امك 

 . م فأل  رافق بفويك وه ا يببو جيفا    قمل البفانات و   هنا  ي أل ةهمفت ااألب وديك التأل  مت ب
  الجلسة الثانية

ففما بميت ال يمك الرانفك التأل ةداد  ا المفب  ساشا دودل ةقنائفك درنا ا الوصول ال يمأل دالفونم و 

شادد فف ا كل    دودولأل زنوان "ن و التغففر والت ول:  م فر ال كاء افص نازأل ليممتقبل ال ل نريب "، و

جوددن دئفمك درنا ا "الم يو ات لي مفع" وسي ا  ادل  ولر دئفمك مم  البفانات ومائب   ركم التمفم ل يوم 

والبكتود  ل ف ك ال بب ال ري  ةستاذ  مازب فأل  ن مك ال  و البولفك والقانون د ا  ك الميح  IBM MEA البفانات

، وسرل شانبدا  بير ةول STV ك، وساد  النالل    فريق افسترمادس ود و متااد   ن مك ال  و البولف

 .IEEE الم ايفر والت نولوجفا
 م فر ال كاء افص نازأل فأل التنمفك وقب ك اإلنمانفك وك لح األد اد  وسي ت ال يمك ال وء زيى

ولفك المر ب ك دقوازب األقممفك لي كاء افص نازأل سلافك سلى البفلك والن   البفلفك وطري   وير افدوات الب

الميود البفولوجفك وةقممفات ال ي  والت نولوجفا وةهمفك ابترام المباد  األقممفك ال المفك وبقوي اإلنمان 

األساسفك وةقممفات ال يوم والت نولوجفا و  يفل  يلفر   ود الت نولوجفا فأل   افت   بد   رل الن ك والبفلك 

  .وال  اء ووفرها
ةولل قمل ا ةن  لفس هناد سطاد سقممأل زالمأل ةو  ن و ك  ك دماادكك دودولأل جوددنواست يت ال يم

 باد  لت وير ال كاء افص نازأل والت بفقات المتوفر    ف ا ةن الفونم و هأل  نتبى زالمأل فريب  ع ةكرر    
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مفات ال ي  سنك    ال بر  فأل   وير افدوات البولفك المر ب ك دقوازب الميود البفولوجفك، وةقم 20

والت نولوجفا ويقع زيى زا ق ا  مؤولفك مفاد  نقال  متنفر وزالمأل  ت بد الت ننات بتى نبقل ال نر 

ال بيب د فون   توبك دون ان نت يى ون  ى دقفمنا، وبتى ن  ل    المم    يسفس  ن مك زالمفك  اتركك 

  .ليمباد  األقممفك
د اد األقممفك لي كاء افص نازأل والتأل    المم   ةن ال وء زيى األ فأل بف  سي ت سي ا  ادل  ولر

 م   فأل التنمفك الممتبا ك، كما طربت اسليك بول است بام ه   التقنفات الناشلك وابترام المباد  األقممفك 

  .ال المفك وبقوي اإلنمان األساسفك
م تي ف  بول األد اد الفونم و  ي   دودا دياديا فأل  وزفك ةص اا المني ك ال  ولر سلى ةن ول تت

األقممفك فست بام ال كاء افص نازأل ولمان    فر ةص اا المني ك المت بدي  الت بيات التأل يت ت  

  ال ت ا و  وير افست بام لت ميم   تم ات الم رفك.  ؤكب  ةن الفونم و  تمتع دم ل ي  س الت  فر فأل 

ت نولوجفا فأل   افت   بد   رل الن ك والبفلك وال  اء ةقممفات ال يوم والت نولوجفا و  يفل  يلفر   ود ال

  .ووفرها
سلى األد اد األقممفك لي كاء افص نازأل وكفع يم   لي كاء افص نازأل ةن  سرل شانبدا سلى ذلح   ري

  .يماه  فأل القف  األساسفك التأل ف  ت يع ز  الرك 
كاء افص نازأل التأل ي ون اإلنمان   ودها سلافك ةقممفات ال  دفنما  ناولت البكتود  ل ف ك ال بب ال ري 

سلى الت بيات األقممفك الراهنك والم تميك زيى المبى ال ويل والتأل ةلاد  ا  ن مك ال  و البولفك وك لح الت بيات 

 .ة ام  يسفس سطاد و باد  فأل ه ا الم ال
زأل فدب ةن ي ون ال ا يون    ج ت ا ةول ت األستاذ  ساد  النالل ةن  لت وير م ا  ال كاء افص نا

 .زيف ا ين بدون    قي فات  تنوزك و  تي ك إللراء ال مل والن ود د  ألف ل الممتويات
 الجلسة الثالثة

ة ا ال يمك الرالرك التأل ةدادها الم نبس   مب الا رل د ا  ك جنوا كالف ودنفا ف اءت د نوان "المبن فأل 

ال قفب   نبس جم ان المهرانأل دوكالك وةاد  الباقيفك ليقبدات األ نفك الممتقبل" و  بث فف ا كل    البكتود 

  .وةستاذ هنبسك وزيوم المواد البكتود بمام الاريع
كما شادد فف ا كل    األستاذ ةبمب البقفل ا  المارف ال ام لإلداد  ال ا ك لق ا  األزمال فأل وةاد  

والم نبس  اةن الباوود Urbanphenomena ارككالمالفك والم نبس دلا س ود س فنأل المبير ال ام ل

 .المارف ال ام زيى الت وير ال قادل وافس ان التنمول والتن ف  ال قادل فأل وةاد  اإلس ان
و  رمت ال يمك سلى زبد    الموالفع الم مك  ن ا درنا ا المبن اآل نك وةج م  استا اد   مل دال امك 

 ننك ازتماد ودودها فأل الت ول الرممأل و وم ات وابتفاجات  ال ا فك لرصب الن ك الا نفك سلافك سلى

 . واط  الممتقبل
 واست يت ال يمك دماادكك البكتود ال قفب جم ان المهرانأل ةكب قمل ا

 .ةن درنا ا المبن اآل نك هو  بادد   قنفك طوييك المبى   بف سلى    فل    وم الوط  اآل  
ن ال كفك يم   ةن  قبم بيوف طبفك  ت يق دتا فص األ راض ففما مال البكتود بمام الاريع سن المب

سلافك سلى بيول ليمفا  والرل    قمل است بام ةج م  استا اد وجمع البفانات وك لح است با  ا لترشفب 

است مد ال امك ودفع جود ال فا ،  بفنا ةن هناد ة ريك كرفر  فأل  بينك الميح زببا  ليت بفقات ال بفك وسنترنت 

 .ألشفاء ال ل يمت بم فأل المبن ال كفكا
ة ا األستاذ ةبمب البقفل ا  فت بث ز   ننك ازتماد ودودها فأل الت ول الرممأل و ماهمت ا فأل دفع 

 .و فر  األزمال،  ؤكبا ةن  قبم ال بيب    ال ب ات لي  ات ال  و فك والق ا  ال ان
"ازتماد" ليق ا  ال ان، وكف فك افست اد   وسيط البقفل ا  ال وء زيى ال ب ات التأل  قب  ا  ننك

 ن ا، كما مبم ن ر  زا ك ز   ننك ازتماد، وقب ا  ا، ودودها فأل  م ف  الق ا  ال ان،  ع است راض 

 .ال ب ات ال بيب  والممتقبيفك
دفنما   بث الم نبس دلا س فنأل ز  سف ولوجفك المبن فأل الممتقبل  افرا سلى ةن يبقل فأل  نمف  ةل 

%    س ان األدض سف فاون فأل المبن د يول زام 60 بنى التيلفر زيى سف ولوجفك اإلنمان والبفلك  بفنا ةن 
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 ا ولفمت التأل ي  رون لي فا .  ؤكبا ةن المبينك القاديك لي فا هأل التأل يرو  الناس فأل اإلما ك فف2030

 .فف ا
سلى ذلح ةكب الم نبس  اةن الباوود زيى لرود  ةن  تواك   بن الممتقبل  ع المتغفرات فأل الم تمع 

والميود الفو أل ليناس، ففتا سلى ةهمفك ةنمنك المبن و واء ك البنفك الت تفك  ع النمط الم فاأل ليمواط  

 .الم ودل
 الجلسة الرابعة
ال يمك الراد ك التأل ةدادها األستاذ نبفل المبادد الرئفس التن ف ل دوكالك سمك ليتننفع  فأل بف  بميت

افئتمانأل سادقًا زنوان "افمتناد فأل الممتقبل" وشادد فف ا كل    األستاذ زببال ميم د   ت   الرشفب  مازب 

ننود شريح دئفمأل  اكنمل ونب الوةير لياؤون البولفك والمفاسات المالفك دوةاد  المالفك واألستاذ طادي  

كو بانأل والبكتود  الم نبسك داسمك المي  زمفب  الب ع ال يمأل د ا  ك األزمال والت نولوجفا ودجل ةزمال 

  . األستاذ قالب الاررل
ونامات ال يمك اآلفاي الممتقبيفك ليت اد  ال ّر  و متقبل ال مل: اآللاد المتر بك زيى الق ا  ال ان 

 .ت اد ودياد  األزمال كم رد لينمو افمتنادل، ف م ز   متقبل الاركات المماهمكسلافك سلى افد
واست يت ال يمك دماادكك األستاذ طادي  ننود ال ل   ري سلى اآلفاي الممتقبيفك ليت اد  ال ّر  ومال سن 

ؤال ا ز  ةهمفك "سزاد  هف يك الم ادات فأل الاركك" هو ال واا ال ل  قب   ال رفر    الاركات زنب ا يت  س

 .افسترا ف فات التأل ي م ون لت قفق ا
   ج ت ا ل تت البكتود  الم نبسك داسمك المي  سلى ةن  زيى كل جا  ك ةن   رف نقاط مو  ا و م ى سلى 

  ويرها، وةن   فأل األف اد الم رد  و  ول ا لمااديع مائمك.  بفنك ةن هناد ف و  دف    رجات الب ع ال يمأل 

 .لبك دت ففق ه   ال  و  داست بام وسائل كاإلزمم ال ل يقبم دود  مازب فأل ذلحوالناس،   ا
وةلافت المي  ةن ال فل األول فأل الت يف  كان ي تمب زيى التيقف  فقط دفنما ال فل الرالع ي تمب زيى الت يف  

 .والب ع ال يمأل الت بفقأل ودياد  األزمال وافدت اد
ب ةن ال روف الت اديك ال المفك هأل المبفل إلدراة ال رن التأل مب  مت فب سلى ذلح األستاذ زببال ميم الرشف

 . ن ا الممي ك ال ردفك الم وديك
ففما   بث األستاذ قالب الاررل ز  افدت اد ودياد  األزمال كم رد لينمو افمتنادل ففتا سلى ةن 

  .ال  و ك سبقت الق ا  ال ان فأل  وففر الت نولوجفا
 الجلسة الخامسة

 ا ال يمك ال ا مك التأل ةدادها البكتود با ب الارادل ز و   يس الاودى سادقًا ف ميت زنوان "دةس ة

 ،"المال البارل.. الررو  الممتبا ك
و  بث فف ا كل    الم نبس واةل د  لافر الا رانأل وكفل الوةاد  ليتوطف  دوةاد  ال مل والتنمفك 

التن ف ل ليت ول الرممأل دالموادد الباريك داركك سادح سلافك سلى افجتمازفك واألستاذ س فب الق  انأل المبير 

البكتود صالل الم فمفب دئفس   يس سداد   ركم دداسات القفاد  واألستاذ زيأل ال ردأل دئفس الاركك البولفك 

 .ليموادد الباريك والبكتود  وبير كفال نائ  زمفب الب ع ال يمأل
ك  ن ا دود وةاد  ال مل فأل دناء و نمفك دةس المال البارل و ناولت ال يمك زبدا    الموالفع ال ا 

زمو  زيى  2030والنموذج الت وييأل لننازك مفادات دؤيك  والقفاد  وفرن المن مات لننازك الممتقبل

 .والتبدي   ناها الت يف  سزباد فأل ال ان الق ا    بيات التوطف  فأل الق ا  ال ان وةي ا شراكك
ك الم نبس واةل الا رانأل مال فف ا سننا برينون فأل وةاد  ال مل والتنمفك واست يت ال يمك دماادك

افجتمازفك زيى   وير الم ادات التأل  ماه  فأل ن اح ةنماط ال مل وفر التقيفبيك.  ؤكبا ةننا دكمنا زيى ةنماط 

 .ال مل وفر التقيفبيك فببةنا دتاريع ال مل دالمازك
    زيى كل مائب ةن ي ون لبي  قي فك ةساسفك فأل   ال ال كاء ففما ةكب األستاذ س فب الق  انأل ةن  

 .افص نازأل ففتا سلى ةننا د اجك لقفاد    تي ك ي ون فف ا القفادل ةكرر ان تابا زيى وداء اآلقري 
سلى ذلح   بث البكتود صالل الم فمفب ز  الباف فك اإلل ا فك وةهمفت ا ل ل مائب  ول ا ةن      درا ا 

ال ال   ركم زيى الن   والمقترح ةن ننتقل    صنازك الن   سلى صنازك ال اود   ف ا ةن الممي ك  القفاد  فأل

 .كما   وم زيى  قوم امتنادل كبفر وهو الن ط ف أل   وم ةيً ا زيى لرو  وطنفك  تمريك داباد ا
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اد واأل ان ة ا األستاذ زيأل ال ردأل فابد زيى ةن ال وكمك طريق هأل ال ل لما يك زبم وجود افستقر

الولف أل. ففتا سلى ةن ةبب الت بيات التأل  واج  م فك  وطف  الولائع القفاديك هأل وجود األجان  فأل ولائع 

 .مفاديك وه ا يقع بائم ة ام التوطف 
   جانب ا ةشادت البكتود  وبير كفال نائ  زمفب الب ع ال يمأل د ا  ك األزمال والت نولوجفا سلى ةن 

ةن   ت  دمؤشرات األداء كأل يت    وير ال مل  متقبًيا. ففتك سلى ةن جا  ك األزمال  زميفك التمويق ي  

والت نولوجفا است ب ت الاراكك  ع الق ا  ال ان إلز اء طيبت ا قبر  زميفك ةلناء دداست   و  فلت   لموي 

 .ال مل
 الجلسة السادسة

  كوشح دفنما جاءت ال يمك المادسك التأل ةدادها   الأل البكتود نبفل
الرئفس التن ف ل لياركك الم وديك لمسترماد ال رلء د نوان "افسترماد ال رلء"، و  رمت 

افدت اد دماادكك كل    األستاذ زادل ال تفق الرئفس التن ف ل  سفاسك ن ا   ميم الممتقبيفك ليبداسات ل ف فم  

الاركك الم وديك لمسترماد ال رلء  لننبوي النناديق واألستاذ  نود  المربان  بير سداد  افسترماد فأل

سلافك سلى األستاذ   مب ال ي ان  ؤسس  ننك نون ةكاديمأل واألستاذ سا أل ال يو   ؤسس شركك ن نا  

  .واألستاذ زبب ال ميم ال مران    شركك  يلفر لمسترماد
ي النناديق هو واست يت ال يمك دماادكك األستاذ زادل ال تفق ةشاد فف ا سلى هبفنا الرئفمأل فأل صنبو

قيق  بداء استرماد   ترفف  و مفمي  يمت ف ون ةن يمترمروا د  اء  زالفك  ول ا ةن الممترمر ال رل دائًما 

 ا يمترمر دوجود   موزك وشركاء     وه ا  ا يمفم الممترمر ال رلء فأل الم وديك.  بفنا ةن هناد م ازات 

 .جبيب    تاج سلى دواد ةزمال لمسترماد فف ا
ج ت ا مالت األستاذ  نود  المربان سن التمويل هو ةبب دكائم افسترماد ال رل الم مك   ف ك ةننا    

ن بف فأل الاركك الم وديك لمسترماد ال رلء سلى ةن ن قق ليممترمر الممئ أل ةو الممترمر الريادل زميفك 

 .شراكك  ع  قبي    ّ مات ةقرى
الم ودل ي ب    ةكبر األسواي ال المفك وهو هبف لي رفر    ففما مال األستاذ   مب ال ي ان سن الموي 

الممترمري .  ول ا ةن  ا نرا     اهتما ات وةسليك الممترمري  جمف  ا ة ود  بزونا لي  ر وهأل سشاد  دائ ك 

 .لي وض فأل   ال افسترماد ال رلء دا ل ةف ل
نا ةن ةياد  زبد الاركات الناشلك وزبد دفنما   بث األستاذ سا أل ال يو  ز  دفلك افسترماد ال رلء  بف

دواد األزمال دلفل و ؤشر زيى سوي وازب وه ا ز س  ا ي تقب  الب ض ففتا سلى ةن المربيك ال الفك التأل  مر 

 .د ا الممي ك ال ردفك الم وديك هأل  ربيك ذهبفك فأل   ال افسترماد وافدت اد
التغففر الممتمر هو  ا يمب م ا  افسترماد ال رل دالنااط سلى ذلح مال األستاذ زببال ميم ال مران سن 

والنماء  افرا سلى ةن امتنان ال رن فأل   ال افسترماد ال رلء ي تاج ق وات سري ك.  بفنا ةن الت بيات 

 .التأل  واج  ا الممي ك ال ردفك الم وديك فأل   ال افسترماد اقتي ت زما كانت زيف  فأل المادق
 الجلسة السابعة

ففما جاءت ال يمك الماد ك التأل ةدادها البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد 

البولأل د نوان "الم وديك الملي مك"، وشادد فف ا دؤساء جيمات البود  الراد ك لتي فص ةه    رجات 

 .و وصفات ال يمات التأل استمرت زيى  بى يو ف   تتالفف 
ف  فأل ال يمك كم    دجل ةزمال وز و   يس الاودى سادقًا الم نبس ةسا ك وشميت مائمك المت بل 

كردل، و  الأل البكتود  اب  الق  انأل  بير زام    ب اإلداد  ال ا ك وال ا   والممتااد اإلزم أل األستاذ 

لبكتود سدديس البديس سلافك سلى البكتود   مب المي   دئفس األد اث فأل  ركم سلراء ديدا  و الم وديك وا

 .صالل د ر ال فاد دئفس  ركم البداسات ال ردأل األودودأل فأل داديس
كما شادد فف ا كل    البكتود  اهر ال ودان الرئفس التن ف ل لق ا  ال امك ال ديك دمبينك الميح زبب ا  

ن مك لي امك ال ديك والمت بد  والمفب  ساشا دودل ةقنائفك درنا ا الوصول الاا ل والم اف ك زيف ا دم

الفونم و، والم نبس   مب الا رل    جا  ك جنوا كالف ودنفا ف م ز  األستاذ نبفل المبادد الرئفس 

التن ف ل دوكالك سمك ليتننفع افئتمانأل سادقًا والبكتود با ب الارادل ز و   يس الاودى سادقًا و  الأل 

 . رلءالبكتود نبفل كوشح الرئفس التن ف ل لياركك الم وديك لمسترماد ال
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وسي ت ال يمك ال وء زيى زبد    الم اود ةدرةها الننازك فأل الممتقبل وال ب ات فأل الممتقبل 

اإلزمم فأل الممتقبل الب ع ال يمأل والت وير وافدت اد فأل الممتقبل واأل   فأل الممتقبل وال امك والمفا  فأل 

المبن فأل الممتقبل وةي ا افمتناد فأل  الممتقبل و م فر ال كاء افص نازأل ليممتقبل ال ل نريب  سلافك سلى

  .الممتقبل ودةس المال البارل: الررو  الممتبا ك وافسترماد ال رلء
 وقمل  اادكت  ةشاد الم نبس ةسا ك كردل سلى األهمفك ال بفر 

 .لبرنا ا الماتريات الم يفك فأل القوات الممي ك كون  درنا  ا  ن ف ل
ن المتيقأل هو    سفت    دالم توى ولفس النانع،  ؤكبا ةن  متقبل ففما مال األستاذ سدديس البديس س

 بفنا ةن التغفر فأل ال مل الن  أل  ت يق دالتقنفات واألدوات فأل نقل الم توى   ص افك البفانات  رئأل ووالل.

 .داإللافك سلى التنبؤات دمياد    توى البفانات فأل ال مل الن  أل الممتقبيأل
صالل ال فاد ةن هناد دداسك  ؤكب ةن هناد ةكرر    زار وفف  ومع  نار  سلى ذلح ةولل البكتود د ر

 .ل مايك صود نا    يو ات  غيوطك و مفلك ز  الم وديك، وه ا  ا ي  ينا نركم زيى األ   المفبرانأل
األد اد األقممفك لي كاء افص نازأل، و ناولت ةهمفك  يسفس  ا يم   ةن  نامات ساشا دودل     ج ت ا

 .ةقممفات ال كاء افص نازأل ي ون اإلنمان هو   ودهايممى 
سلى ذلح ةكب البكتود   مب المي   ةن افهتمام دالنار والب ع ال يمأل هأل ةساس لبز  لمدت اد.ففتا سلى 

 .ةهمفك ةن ي ون هناد اهتمام دولع استرا ف فك وطنفك لمدت اد
راكم لمفاسك البيوكتاف  فأل كل دولك لتقبي  فأل بف  ةزرا البكتود سيفمان ال  فل ز  ة ي  دتيسفس   

 .بيول ال ب ات فأل ه ا الم ال
فقال سننا ن فا فأل الممي ك ال ردفك الم وديك  ربيك  تقب ك فأل است بام     مب الا رل  ة ا األستاذ

ك المبن الت بفقات وه ا ة ر يبزونا لي  ر  افرا سلى ةن  لت قفق نموذج المبن الممتقبيفك فدب ةن نم ى ألنمن

 .وذلح ز  طريق ج ل المبن  م ى ل ب ك ودابك اإلنمان
   جانب  ةكب البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل ةن الت ودات التأل  ا بها الممي ك ال ردفك الم وديك اآلن ف 

  نبد سل ام ن  ر د   يراها المواطنون الم وديون فقط وسنما يراها ال ال  ديسر ، ل لح   تبر الم وديك الفوم

 .وه ا  ا دزانا ألن ن  ل ش اد  نتبى ةسباد ل  ا ال ام هو الم وديك المي مك
 الدبلوماسية العامة القوة الناعمة السعودية

وزيى ها ا المنتبى ةمفمت ودشتا زمل جاءت األولى د نوان "البديو اسفك ال ا ك القو  النازمك الم وديك 

كفل وةاد  ال ادجفك لاؤون البديو اسفك ال ا ك، سيط فف ا ولم  الغفاا" مب  ا الم فر البكتود س ود كا   و

ال وء زيى زبد    المن ي ات البديو اسفك التأل ن تاج ل ا لم  لقافتنا القاد ك و ن ا البديو اسفك ال ا ك 

 . والقو  النازمك الم وديك والبديو اسفك الرممفك
ادجفك، فم  الم يوم ةن  يح المفاسك  قوم ومال كا   سن البديو اسفك ال ا ك هأل سببى ةذد  المفاسك ال 

زيى ال ممات  ت بد  األطراف وال ممات الرنائفك.   ف ا ةن  د ب   ود البديو اسفك ال ا ك ةق ت   انت ا ك مء 

 . دئفمأل    المفاسك ال ادجفك
 قادل وةولل كا   ةن اف نافت البديو اسفك  غفرت دا ل  ي وظ، فباإللافك سلى دديو اسفك البولك 

البولك، ةصب ت هناد دديو اسفك البولك  قادل الا   ودديو اسفك الا    قادل البولك وك لح الا    قادل 

 .الا  
و  ري كا   أله   نادد القو  النازمك و ن ا لقافك البيب ال  ادك لآلقري  ومف  البيب المفاسفك زنب ا  يتمم 

ل ادجفك زنب ا يراها اآلقرون  اروزك وةقممفك والت يف  د ا فأل الباقل وال ادج سلافك سلى سفاسك البيب ا

 .وسن اةات البيب ال يمفك والريالفك واإلنمانفك
وةكب كا   ةن الممي ك ةبوج  ا   ون سلى افسترماد دقو  فأل البديو اسفك ال ا ك ةكرر    ةل ة ر وقر، 

ال نون واآللاد ودامأل  نادد القو  وذلح لت ويض ال رد ال بفر ال ل ل ق دنود  ا نتف ك لغفاا الرقافك و

النازمك الم وديك ل قود زبيب    ت. ففتا سلى ال اجك سلى دديو اسفك زا ك ف الك    ةجل مفاد    بيب و  ميم 

صود  الم وديك اإلي ادفك  ابدا زيى ةهمفك ال نر الممتمر دبمك لمنادد القو  النازمك الم وديك وا  اذ 

 .و  ميمهاال  وات المة ك لتبزفم ا 
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يمرل زفب  فمد البديو اسفك ال ا ك، وّدد  2030وةشاد كا   سلى ةن     المننع القول دين سطمي دؤيك 

زا ا دا ل  وم ت     كرفرا    جوانب ا  40افزتباد سلى القو  النازمك الم وديك د ب وفاا ةو  قمي  لمب   قادا 

لاد التادي فك التأل    سومم ا ةو بتى  ب فر د   ا، ةو ةن     ز  النمو دنود  شب  كا ي   ريما هو ال ال  ع اآل

 . قمي  جوان  ةقرى  ن ا، كما هو ال ال  رم  ع ال نون والموسفقى واألدا، ووفرها
وةولل كا   ةن ه   الرؤيك بردت  نادد القو  النازمك الم وديك    القفود التأل كبيت ا ةو ةزامت ا ز  

 ا ف م ، دل وفرت ل ا كل البز  واإل  انات المة ك التأل  م ن ا    الت يفق ال ركك لمب  طوييك، لفس ه

كفيو تر فأل المازك، بادمك    ا المرابل دغفك الي اي دالرك  و  ويض  ا فا نا فأل  ٣٠٠وافن مي دمرزك 

 .ةمنر ومت  م  
 دور اإلنترنت في تحقيق التنمية المستدامة

 م فر س  انفا   ليتنمفك الممتبا ك" جاءت ودل ال مل الرانفك التأل و  ت زنوان " قفف    ود اإلنترنت و

مب  ا لملك    ةز اء فريق الفونم و الماادد فأل ف الفات المنتبى وه  البكتود داول هف تود  متااد 

اف نافت والم يو ات فأل   ت  الفونم و اإلميفمأل فأل البيبان ال ردفك، والبكتود ددولأل ووددن  بير درنا ا 

 .الم يو ات لي مفع، والبكتود ةيان ونغ هوا سقنائفك البرا ا فأل  نمفك اإلزمم وبريك الت بفر فأل الفونم و
وةكب المت بلون ةن اإلنترنت و  نولوجفا الم يو ات واف نافت دا ت  ي   دودا ةساسفا فأل  مريع و فر  

تف  سلى ةن ا وسفيك لتوصفل سيع وقب ات ذات التقبم الم رة فأل  ن ف  كل هبف    ةهباف التنمفك الممتبا ك فف

جود  فأل   افت الرزايك الن فك والت يف  والمالفك والت اد  واإلداد  والمدازك    دف    افت ةقرى كرفر . 

 افرا سلى س  انفك  م فر مبد    نولوجفا الم يو ات واف نافت فأل  مريع و فر  التقبم الم رة فأل ةهباف 

ك زبر ال ب    ال قر وال و  و قويك الن ك و وففر ولائع جبيب  والت  فع    ولاد  غفر التنمفك الممتبا 

 .المناا و  مف  ال  اء  فأل است مد ال امك وج ل المبن والم تم ات  متبا ك
 "البيانات.. النفط الجديد"

"البفانات.. الن ط  د نوانكما ش بت ف الفات المنتبى فأل يو   األقفر زقب   الر ف  جاءت األولى 

 ، مال فف ا سن ب و ات 01مب  ا الممتااد سدراهف  ةبمب الببول الرئفس التن ف ل لمننك عب و ك  ال بيب"

الممتقبل  مترمر فأل دناء مبدا  ا زيى سداد  البفانات التأل  متي  ا    ةجل افدت اد فأل  نمف  ال ب ات 

 .والمفاسات ال ا ك
 ر المي أل دإنااء هفلك داس  "ال فلك الم وديك ليبفانات وال كاء افص نازأل" ونو  الببول دنبود األ

وك لح دزايك صاب  الممو المي أل األ فر   مب د  سيمان د  زبب ال ميم ولأل ال  ب نائ  دئفس   يس 

لي كاء  الوةداء وةير البفا  دئفس   يس سداد  ال فلك الم وديك ليبفانات وال كاء افص نازأل ليقمك ال المفك

 .افص نازأل التأل  مت ف  ا الرياض فأل  ادس القادم
واست رض سدراهف  الببول زب  ة ريك    لنبن وكالف ودنفا  ولل كفع  مت فب ال  ات ال  و فك    

 .البفانات التأل  متي  ا فأل   قفق ةهباف ا افسترا ف فك و  ال ك   بيات  واج  ا فأل ةكرر    م ا 
ك لح ال ممك دف  البفانات وال كاء افص نازأل، وةهمفك  وفر دفانات ذات جود  و ناول الببول دالارح 

 . قبولك  م      دناء ةن مك وبيول ال كاء افص نازأل
"،  بفنا ةن ا ةول  ننك زردفك  ركم زيى افدت اد 01و  ري الببول لي بل ز   ننك "ب و ك 

 ع  ؤسمات ب و فك فأل المن قك وك لح  ؤسمات  ال  و أل و وفر   توى  ت ننًا فأل ه ا الم ال كما   مل

 .دولفك لنار  مادسات ولقافك افدت اد ال  و أل
 

 الصناعات محرك للتغيير في االستثمار والتجارة
و  ت زنوان "دود  ّ ول الننازات كم ركات ليتغففر فأل افسترماد والت اد " جاءت الم الر الرانفك 

كبفر الممتاادي  و بير   وير األزمال فأل   لبكتود كف  ةيتيوالتأل زقبت زيى ها ا المنتبى مب  ا ا

 .األلمانفك OCO Global شركك
نت ت ز   يلفر وسائل الت نولوجفا ال بيرك   وسيط ةيتيو ال وء زيى التغفرات افمتناديك المتمادزك التأل

فبيك دت بيب ن م ا، بتى   ون وافدت اديك، والننازات ال بيب  الناشلك،  ؤكبا زيى ةهمفك مفام الننازات التقي

البول مادد  زيى دناء سفناديوهات  متقبيفك فةدهادها ازتمادا زيى  واددها ال بف فك والباريك المتوفر ، وذلح 
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   ةجل  واكبك التقبم الت نولوجأل ال ل يتومع ببول  فأل ال قود المقبيك،  توم ا ل ود استرا ف فات جبيب  فأل 

 .الت اد  وافسترماد
  ةيتيو دمارو  نفوم ودود  فأل التيسفس لم ايفر جبيب ،  ماه  فأل   قفق الممي ك ليت ول و واكبك ونو

 .افمتناد ال المأل
  

 الحارثي يشكره الحضور والشركاء والرعاة
وفأل ن ايك ف الفات المنتبى، دفع الماادكون والماادكات ش ره  وز ف  ا تنان   ل ادم ال ر ف  

د  زبب ال ميم ولممو ولأل ز ب  األ ف  ب   ما ا  زيى  ا يب فن     ج ود كبرى الاري ف  الميح سيمان 

فأل الم افت كافك. كما مب وا ش ره  ليقائمف  زيى  نتبى ةسباد   لرزايك التنمفك الاا يك التأل  ا بها الممي ك

فك التأل ةكب  ا   اود البولأل زيى ج وده  الوطنفك الم ينك سواء فأل بم   ن ف  ةو القفمك المن  فك وال يم

 .المنتبى وةهمفك المت بلف  وف الفك ولراء  باقم    والتأل  ن  دائمًا دإذن ا  فأل قب ك مفاد نا وةهينا ووطننا
   ج ت ، ةزرا دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل ز  الا ر 

فر ففنل د  دنبد ة فر  ن قك الرياض زيى دزايت  ليمنتبى وزيى والتقبير واف تنان لناب  الممو المي أل األ 

 اري   ب ل اففتتاح، كما مبم ش ر  سلى الاركاء والرزا  وكل ال  ود ال ي    ازيوا دال  ود والماادكك فأل 

المنتبى  ؤكبا ةن   د ق شركاء الن اح ال ل   قق و  ال مب،  ما سف ون داف ا الى د ل ج ود ةف ل فأل 

 .ودات المقبيك ليمنتبى دإذن ا الب
ومال ال ادلأل سن المنتبى فأل دود   الراد ك يمرل ببلا   ما ويي أل  توافقا  ع الرؤيك افسترا ف فك ليممي ك 

فأل جوان    تي ك  رل  متقبل الننازك وال امك والمفا  وال ب ات واإلزمم واأل   والمبن وافمتناد 

 نازأل ووفرها وهو  ا ةز ى ةهمفك األوداي والمباقمت التأل ملب ت قمل وافسترماد ال رلء وال كاء افص

ال  الفات والتأل ل رت    قمل الت ازل ال بفر    ال  ود لي يمات والم الرات وودل ال مل التأل مب  ا 

وةشرف زيف ا ما ات  ر ومك و ؤسمات و ن مات  ا ود ل ا داإلن اة والت وي    داقل الممي ك و   

األ ر ال ل ساه  فأل الوموف زيى الوالع الراه  و  بيب اآلفاي الممتقبيفك    قمل   اود المنتبى  قادج ا،

وال روج د بد    التوصفات والمباددات واألف اد المبت ر  والمباددات اإلي ادفك ال ممك لت وير ه   الق ازات 

 .2030 قفقما ألهبافم دؤيكم الممي كم ودصب الت بياتم التأل  واج  ا وسبل الت ا ل    ا والتغي  زيف ا  
وةكب دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل س أل المنتبى وبرص  فأل 

دازفا ا  ةن  2030دودا   القاد ك زيى فتل وفاي زيمفك جبيب   ت يق دالممتقبل والت ول فأل لل دؤيك الممي ك 

 .قب ك ليبي  والقفاد  والوط  يوفقنا ل ل  ا    شين  ةن ي ون
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هاكاثون اإلعالم" ينطلق قريبًا بالشراكة بين منتدى أسبار الدولي "

 وجامعة كاوست
 2019نوفمبر,  11افلنف  

البولأل ز  سطمي  بادد  "هاكالون اإلزمم" كيول هاكالون    نوز  فأل الممي ك ودالماادكك ةزي   نتبى ةسباد 

وذلح فأل  2020   ش ر فبراير المقبل ل ام  8 - 7  ع جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، بفع سفقام قمل ال تر    

واألكاديمفف  وقبراء   وير البر  فات و نمف   دباا جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، ود  ود صان أل اإلزمم

م ا  اإلزمم والوسائط اإلزم فك   الرسوم البفانفك وسداد  المااديع ليوموف ة ام ةه  الت بيات والمااكل التأل يواج  ا

 .الم تي ك زبر افدت ادات المبزو ك التأل سوف ينت  ا المبر  ون
 اا المواه  الاادك    ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك إلي اد وجاءت  بادد  "هاكالون اإلزمم" د بف استق

ةببث ال يول التقنفك التأل سوف   مل زيى سلراء و  مف  م ا  اإلزمم الرممأل، وك لح    فم ن اي افدت اد فأل ه ا 

، و وففر ال رن المتنوزك الم ال    ةجل الوصول سلى الرياد  اإلميفمفك والبولفك فأل الم افت التقنفك لبز  ال امات الاادك

 .ل    ال امات
ويم ى "هاكالون اإلزمم"    قمل  اادكك   موزك كبفر     الم ودي     ال نمف  فأل الممي ك سلى   وير 

 ااديع در  فك وسنااء درا ا  بت ر  وماديك لمست بام، و  ويل األف اد سلى  ااديع استرماديك دد فك، و نت ات يت  

 .األسواي بتى ي ون ألف ادها ةكبر  يلفر  م   دزم ا ونارها فأل
كما ي بف "هاكالون اإلزمم" دا ل ةساسأل سلى   مف  جود  قب ات الق ا  اإلزم أل    قمل ادت اد  قنفك جبيب  

و بت ر   ماه  فأل سلراء و  وير م ا  اإلزمم    قمل استق اا ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك، و وففر دفلك  مازب 

 .يى   وير الم ادات الا نفك وال نفك ليماادكف  فف ز
ومال د. قالب الا رانأل،  بير المباددات اإللرائفك د ا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك: "سن الوجود المتنا أل 

ت التأل ليتقنفات الرممفك المت ود  فأل بفا نا الفو فك ذات النيك دالق ا  اإلزم أل ةدى سلى ل ود ال بيب    الما م

ال ل ةدى سلى ان بام لقك المتيقأل قاصك وةن ال ا ع الم مول  يتوج    ال ت ا زيى ال ود و   ةهم ا فقبان المنبامفك

 ."ةصبل يمرل نمبك كبفر  فأل افست بام    ةجل ال نول زيى الم يو ك
ئل    الوسائط المتباولك وةلاف الا رانأل: "يقادل ذلح ص ودك سنتاج الم توى ال  اا والمرمر وسط ه ا ال   ال ا

فأل زال  اإلزمم الرممأل، سلافك سلى  يلفر وسائل التواصل افجتمازأل المتمايب زيى الرةل ال ام، ف م ز م الم اوف التأل 

يؤكب زيى ال اجك المي ك لم ال ك  رل ه   الما مت زيى   نتاا الممت ب ف ، و متوى األ ان بول قنوصفت    ما

 ."ال ود
المبادد   م ى سلى ولع   اطمك الاريع،  مازب دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل، سلى ةن ه  كما ةشادت ف

الم ال ات ليت بيب    الت بيات التأل  واج ا وسائل اإلزمم الفوم و متقبًم  رل   وير   بفقات ال ا ع الم مول اإلدبا  

ك و قفف  الم توى، و مايب است بام و يلفر وسائل التواصل وافسترماد فأل الوامع اففترالأل، وسشراد ال م ود فأل صناز

  ."افجتمازأل وسداد  ال ممت اإلزم فك واإلزمنفك دواس ك  ننات التواصل افجتمازأل ووفرها    الت بيات
و ي أل ه   المبادد  ان ممًا    برن " نتبى ةسباد البولأل" زيى    فم المناا افدت ادل والوصول سلى الرياد  

اإلميفمفك وال المفك فأل   ال التقنفك    قمل دز  ال امات الاادك و وففر ال رن المتنوزك انم ا ًا  ع  مت بفات دؤيك 

 .2030 الممي ك
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 الطاقة وتكنولوجيا معالجة المياه ضمن نقاشات منتدى "أسبار" الدولي 
 

 :ن رض ل   ةوادنا ةه  وةببث األقباد فى المقال اف أل
 2019ةكتودر  25ال امك و  نولوجفا   ال ك المفا  لم  نقاشات  نتبى "ةسباد" البولأل, الفوم ال م ك 

   ماًء 12:21

نوفمبر المقبل فأل الرياض  6 - 4م"، ال ل ين يق فأل ال تر  دف  2019  نتبى ةسبادالبولأل"يناما 

المت ننك فأل  Digital Energy "ال امك والمفا  فأل الممتقبل"، يت بث فف ا كبفر اإلداديف  فأل شركك

 .افستاادات الرممفك لين ط والغاة  ودو  البديب ز   متقبل ال امك فأل الممي ك
ر فأل ال فولوجفا والموادد ال بف فك واأل ف  ال ام لي م فك ال غراففك فأل وفأل المفاي ذا  ، يب ع ال بف

 .جا  ك فود مبودغ األلمانفك البكتود كونادد شمي فح،  يلفر ال امك زيى م ا  المواصمت فأل الممي ك
 كما يناما ال بفر فأل   ال ك و  يفك المفا  فأل الم  ب القو أل ليب وث فأل القاهر  البكتود جمال ق ر،

وامع طري   يفك المفا  وافبتمافت الممتقبيفك، وةه  زيمفات الت يفك المتوفر    اديًا وطري الم ال ك فأل الومت 

 .ال الر، وقنائص كل وابب   ن ا وطبف ك الت بيات التأل  واج  ا فأل ال ال  وفأل  ن قك الاري األوسط
  يفك المفا ، واقتمف دود كل  قنفك    ويب ع البكتود ق ر دود الت نول فا وةه  افدت ادات فأل   ال 

 . ن قك سلى ةقرى، والتنودات الممتقبيفك لننازك   يفك المفا ، ودود ال ري ال راديك فأل دول الاري األوسط
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 في منتدى أسبار الدوليتنمية الصادرات السعودية تختتم مشاركتها 
 

 2019نوفمبر  7

 

اقتتمت هفلك  نمفك الناددات الم وديك،  اادكت ا فأل البود  الراد ك لمنتبى ةسباد البولأل، ال ل ةمف  ه ا 

ال ام   ت ش اد عالم وديك الملي ممك  درزايك األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم ة فر  ن قك الرياض، سذ  ل ب 

الم وديك  دازأل استرا ف أل فأل الم رض وشادكت د ناح   ازيأل د بف الت ريع دال فلك وقب ا  ا عالناددات 

 .ودفع الوزأل دالتنبير
و  ب  اادكك عالناددات الم وديك  فأل المنتبى  ت ا يك  ع الم ود األول ال ل  ركم زيف  دؤيك الممي ك 

ال يمك األولى دالمنتبى التأل كانت   مل زنوان ويناما  المنتبى وهو ع متقبل افمتناد . بفع  ناولت  2030

"الننازك فأل الممتقبل"، قمس   اود هأل: الرود  الننازفك الراد ك، ودز  است بام المنت ات الم يفك فأل 

وةاد  البفا ، و ننفع المفادات ودودها فأل  نمفك الننازات الم رففك والت وييفك والت اد  اإلل ترونفك، 

 .م2025فع نتيقى طرود الت اد  اإلل ترونفك فأل زام و متقبل اليوجمتفات ك
و  ب  اادكك عالناددات الم وديك  فأل الم رض لم  ج ودها الممتمر  ال ادفك لرفع الوزأل درقافك 

التنبير، ودز  المنبدي ، و رويا  نت ا    وقب ا    ليتوسع فأل األسواي البولفك، بفع يي أل زمل ال فلك 

% 50% سلى 16م، وةهباف ا المازفك سلى دفع نمبك الناددات وفر الن  فك    2030 رجمك لرؤيك الممي ك 

   سجمالأل مفمك النا ا الم يأل وفر الن  أل، س فًا لتيبفك   ي ات القفاد  الرشفب  ن و  نويع  نادد البقل 

 .لممتناد الوطنأل
ال مل والم الرات ال يمفك و ناول  نتبى ةسباد الممتقبل ودداسا  ، و نوزت ال  الفات ال يمفك دف  ودل 

 ت بث    ال براء والبابرف  والقفادات  90وال يمات والنبوات التأل ياادد فأل  قبيم ا وسداد  ا ةكرر    

دولك لنقال ةه  الت بيات التأل  واج  الق ازات ال فويك  20الم روفك زيى الممتويف  الم يأل والبولأل    

ال رلء، والب ع ال يمأل، واإلزمم ووفرها، داإللافك سلى استاراف وافسترا ف فك  رل الننازك، وافسترماد 

 . متقبل ه   الق ازات
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 بالرياض نوفمبر المقبل« أسبار الدولي»بمشاركة مصرية.. انطالق منتدى 
 

 :ن رض ل   ةوادنا ةه  وةببث األقباد فى المقال اف أل
ةكتودر  25, الفوم ال م ك  دالرياض نوفمبر المقبل« ةسباد البولأل» نريك.. ان مي  نتبى دماادكك 

  ماًء 06:10 2019
نوفمبر المقبل فأل ال اصمك الم وديك الرياض  6 - 4م"، فأل ال تر  دف  2019 نتبى ةسبادالبولأل "ين يق 

 Digital Energy اديف  فأل شركك  ت زنوان "ال امك والمفا  فأل الممتقبل"، ويت بث قمل  كبفر اإلد
  .المت ننك فأل افستاادات الرممفك لين ط والغاة  ودو  البديب ز   متقبل ال امك فأل الممي ك

وفأل المفاي ذا  ، يب ع ال بفر فأل ال فولوجفا والموادد ال بف فك واأل ف  ال ام لي م فك ال غراففك فأل 

  .ي فح،  يلفر ال امك زيى م ا  المواصمت فأل الممي كجا  ك فود مبودغ األلمانفك البكتود كونادد شم
كما يناما ال بفر فأل   ال ك و  يفك المفا  فأل الم  ب القو أل ليب وث فأل القاهر  البكتود جمال ق ر، 

وامع طري   يفك المفا  وافبتمافت الممتقبيفك، وةه  زميفات الت يفك المتوفر    اديًا وطري الم ال ك فأل الومت 

  .ر، وقنائص كل وابب   ن ا وطبف ك الت بيات التأل  واج  ا فأل ال ال  وفأل  ن قك الاري األوسطال ال
ويب ع البكتود ق ر دود الت نول فا وةه  افدت ادات فأل   ال   يفك المفا ، واقتمف دود كل  قنفك    

 .اديك فأل دول الاري األوسط ن قك سلى ةقرى، والتنودات الممتقبيفك لننازك   يفك المفا ، ودود ال ري ال ر
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 ختام منتدى أسبار الدولي«.. السعودية الملهمة»بعنوان 
 

 2019نوفمبر  7
اقتتمت هفلك  نمفك الناددات الم وديك،  اادكت ا فأل البود  الراد ك لمنتبى ةسباد البولأل ال ل ةمف  ه ا 

 .درزايك األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم ة فر  ن قك الرياض« الملي ممكالم وديك »ال ام   ت ش اد 
دازًفا استرا ف ًفا فأل الم رض وشادكت د ناح   ازيأل د بف الت ريع « الناددات الم وديك»و ل ب 

 .دال فلك وقب ا  ا ودفع الوزأل دالتنبير
فك دف  ودل ال مل والم الرات ال يمفك و ناول  نتبى ةسباد الممتقبل ودداسا  ، و نوزت ال  الفات ال يم

 90وال يمات والنبوات التأل ياادد فأل  قبيم ا وسداد  ا زبد    القفادات الم روفك، بفع شادد د  ةكرر    

دولك لنقال ةه  الت بيات التأل  واج   20 ت بًلا    ال براء والبابرف  زيى الممتويف  الم يأل والبولأل    

را ف فك  رل الننازك، وافسترماد ال رلء، والب ع ال يمأل، واإلزمم، ووفرها، الق ازات ال فويك وافست

 .داإللافك سلى استاراف  متقبل ه   الق ازات
فأل المنتبى  ت ا يك  ع الم ود األول ال ل  ركم زيف  دؤيك الممي ك « الناددات الم وديك»و  ب  اادكك 

 .« متقبل افمتناد»ويناما  المنتبى وهو  2030
قممك   اود هأل: «, الننازك فأل الممتقبل»بفع  ناولت ال يمك األولى دالمنتبى التأل كانت   مل زنوان 

الرود  الننازفك الراد ك، ودز  است بام المنت ات الم يفك فأل وةاد  البفا ، و ننفع المفادات ودودها فأل 

اليوجمتفات، وكفع نتيقى طرود الت اد   نمفك الننازات الم رففك والت وييفك والت اد  اإلل ترونفك، و متقبل 

 .م2025اإلل ترونفك فأل زام 
و  ب  اادكك عالناددات الم وديك  فأل الم رض لم  ج ودها الممتمر  ال ادفك لرفع الوزأل درقافك 

التنبير، ودز  المنبدي ، و رويا  نت ا    وقب ا    ليتوسع فأل األسواي البولفك، بفع يي أل زمل ال فلك 

% 50% سلى 16م، وةهباف ا المازفك سلى دفع نمبك الناددات وفر الن  فك    2030ك الممي ك  رجمك لرؤي

   سجمالأل مفمك النا ا الم يأل وفر الن  أل، س فًا لتيبفك   ي ات القفاد  الرشفب  ن و  نويع  نادد البقل 

 .لممتناد الوطنأل
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 اخبار السعودية اليوم :

 2019أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 
 

 صبابًا  03:24 2019نوفمبر  05الرملاء 

  2019نوفمبر  5اه  واقر اقباد الممي ك الم وديك الفوم : الرملاء 

ال بر اقباد الم وديك الفوم : ة فر  ن قك الرياض ي تتل ف الفات البود  الراد ك     نتبى  ع   اصفل 

 2019ةسباد البولأل 
  :قالب ال ادلأل -« ال مير »

دزى صاب  الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زبب ال ميم ول س ود ة فر  ن قك الرياض ،  ماء 

، د  ود   الأل وةير اإلزمم «الم وديك الملي ممك»  ت ش اد « أل نتبى ةسباد البول»ة س ان مي ف الفات 

  .األستاذ  ركأل الابانك ، وةص اا الممو والم الأل وذلح د نبي ففر ونت الرياض
وةولل دئفس   يس سداد   نتبى اسباد البولأل البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل، فأل كيمت  ةن ه   البود  

ب د ل القائمون زيف  ج ودًا  ي ولك لفس فقط لف ت ظ دمقم  ال ل ادتبة د  ، دل الراد ك زيى التوالأل ليمنتبى، وم

 -زم وجل-لف فع سلف  ، ففن ب  ميبًا    زتبات سي  الن اح ال وييك، ولقب   قق كل ذلح د  ل    ا  

ممي ك و   ودالبز  ال ل وجبنا     لبن دولتنا الرشفب  و   شركائنا ال يمفف  وافسترا ف فف     داقل ال

شري ا  15قادج ا، ون   نمهو فأل كل زام دتمايب زبد شركائنا فأل كل زام سلى ةن وصل زبده  الفوم سلى 

استرا ف فا وزيمفا    الباقل وال ادج، وه     يمريون زن  القو  و ناط الرقل ، فأل  مفر  المنتبى. وكان 

  .ال ريقك ه ا ال ام سلى مائمك الاركاءوقره  زيى سبفل المرال ان مام جا  ك فود مبودغ األلمانفك 
كما ةننا ن تب داراكتنا الممتمر   ع جمفع المؤسمات والمن مات ال يمفك ال برى فأل دمدنا وفمأل ال ال ، التأل 

لمنا      طريق وابب  وةهباف  وبب ، وةلاف: يم بنأل فأل ه   المناسبك ةن ةنو  ل   دإ مام وسن اة  ا ةزي  

 ام المالأل، وهو صبود ةول      داليغك ال ردفك ليمن ي ات األساسفك ليبداسات زن  المنتبى فأل ال

ال ل ةزي  المنتبى ز  سناائ  فأل البد  المالفك ةي ا، وسفت م  «    ب الممتقبل»الممتقبيفك، وهو ةول سنتاج لـ
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صك لمناماك سصباد درنا ا المنتبى جيمك قاصك لمناماك ه ا اإلصباد،  افرا سلى ةن المنتبى سف قب جيمك قا

  .«ن ريك  اكويل لم نال ال ماهفرل»وقر ليمنتبى ، وألول  ر  فأل اليغك ال ردفك ةي ًا ، وهو كتاا 
د ا  ك الميح زبب ا  لي يوم والتقنفك البكتود قالب الا رانأل ز   زق  ذلح ةزي   بير المباددات افلرائفك

سطمي جا  كل الميحم زبب ا  لي يومم والتقنفكم ودالاراككم  ع  نتبى ةسبادم البولأل  بادد م هاكرون اإلزمم وال ل 

جا  كم الميحم زبب ا   م وذلح فأل دباام2020   ش رم فبرايرم القادمم ل امم  8 - 7سوف  يقامل قمل  ال تر م    

  .لي يومم والتقنفكم
وةلاف ةن  بادد ل هاكرون اإلزممم جاءت دالاراككم  ع  نتبى ةسبادم البولأل د بفم استق اام المواه م 

الاادكم    ال قولم الرائب م فأل   الم البر  كم إلي ادم ةببثم ال يولم التقنفكم التأل سوف    ملل زيى سلراءم و  مف م 

اإلزممم الرممألّم، وك لح    فم ن ايم افدت ادم فأل ه ا الم الم    ةجلم الوصولم سلى الرياد م اإلميفمفك  م ا م

والبولفكم فأل الم افتم التقنفكم لبز م ال اماتم الاادكم و وففرم ال رنم المتنوزكم ل    ال اماتم، وسوف  يت ل ذلح  

ر  ف     ةجلم ال ملم زيى   ويرم بيوٍل  قنفٍك  بت رٍ  ليوموفم ة ام د  ودم صان أل اإلزممم، واألكاديمفف ، والمب

الت بياتم التأل يواج  ا ه ا الق ا ل زبر افدت اداتم المبزو كم والتأل سوف  نت  ا ه   المواه ل بفع سفت ّل 

ر  يلفٍر  م ٍ ، افزتناءل دإنتاج ا وول م ا زيى الممادم الن فلم ونارها فأل األسوايم بتى ي ون  ألف ادها ةكب

وذلح     قملم فتلم  ناآ نا، و اادككم قبرا نا ة ًم فأل   ميمم لقافكم دياد م األزمالم وافدت ادم فأل جمفع ةن اءم 

  .2030الممي كم، بفع نم ى جاهبي  ليقفامم دبودنا كما ي  ل فأل   قفقم ةهباف دؤيكم الممي كم 
الممي كل لترؤس ممك   موزكم ال اري  المقبيكم. والتأل كان ةبب  كما  ي أل ه   المبادد ل فأل ومٍت  مت بل فف 

ةه   ولوزا م ا الرئفمفكم ليقمكم المادقكم د نوان ع افدت ادل وافمتناد الرممأل وال كاءل افص نازأل ، بفع سفم بل 

 .ه ا ال اكرون ال ريق  لمماهمتنا الممتقبيفكم فأل ممكم الرياضم المر قبكم
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الممي ك ال ردفك الم وديك ال اهر  لي فان ال وء زيى الت ودات التأل  ا بها  2019سيط  نتبى ةسباد البولأل 

زيى الممتوى الم يأل والبولأل، بفع ةصب ت دولك  ي مك د ب ةن ول ت القفاد  الرشفب  دؤيك طموبك كانت بافًما 

 .ش اًدا ل  ه ا ال ام” الم وديك المي مك“و نبد سل ام ألدنائ ا ودنا  ا لبناء  متقبل  مهر دإذن ا ، ل ا ج ل المنتبى 
 صيات المنتدىتو

” افسترماد ال رلء“وقرج المنتبى د بد    التوصفات قمل سما ت  ال يمات النقاشفك، بفع ةوصت جيمك 

دالتيكفب زيى ةهمفك افسترماد ال رلء ولرود  دفع  متوى الوزأل د  ا النو     افسترماد وةلر  زيى التنمفك فأل 

 ات وفر الوال ك ل ون  استرماًدا جبيًبا يركم زيى الاركات الناشلك، الممي ك وفأل ال ال ، والت ريع دالم اهف  والمن ي

وذلح    قمل   رفع البرا ا التوزويك دماهفك افسترماد ال رلء وةلر  زيى التنمفك، ووجود مبد كبفر    الوزأل هو  ا 

دواد األزمال سلى  ميب    دفع البولك سلى افهتمام دنناديق افسترماد ال رلء ودزم ، كما ي تاج د ض الممترمري  و

 .الوزأل
وةكب المنتبى ةن  ي   ةن يت  التركفم زيى المباددات التأل   بف سلى دز  افسترماد ال رلء فأل الممي ك زيى 

م ازات نوزفك، و  قفق التواةن دف  دناء ال  اءات    ج ك وال رن ال فويك لت  ف  األلر    ج ك ةقرى، والمواةنك 

ففر دةس المال المغا ر ةو ال رلء، سلافك سلى   بيب األدواد المناطك دال  ات األقرى سلى جان  دف   ولفب ال رن و و

 ؤسمات دةس المال ال رلء لمب ال  وات التموييفك لبناء  ن و ك  ت ا يك، وولع بيول  موييفك فأل  رابل نمو 

دز   موييأل ةو مرلأل ةو لبز  الب ع والت وير المااديع ن ًرا ألهمفك افسترماد ال رلء، و  بيب المرابل المناسبك ألل 

 .ال ل سفماه  فأل   وير افسترماد ال رلء
 االقتصاد في المستقبل

وكان لممتناد فأل الممتقبل ننف  فأل جيمات المنتبى بفع ةوصى ديهمفك   ريع نموذج امتنادل قان 

ناد ي تمب زيى الن ط، ل   وزيى لوء دؤيك دالممي ك، بفع سن  وقمل ال قود المالفك زرف امتناد الممي ك دين  امت

الممي ك فن   د اجك سلى   ريع جبيب ليا ل افمتنادل ال ل نرو  فف  ليبناء زيف ، ولرود  افهتمام دالتبدي  

%    س ان الممي ك، و  رفك طبف ك  يهفي   فأل لل الت بيات القائمك ودما 70والتيهفل قاصك ةن الاباا يا يون 

 .ك سوي ال مليتناس   ع طبف 
كما ةوصت ال يمك دردط الب ع ال يمأل دالوامع، ومفام ال ا  ات و راكم األد اث دافهتمام دتقبي  ال يول ليوامع، 

وك لح ددط األد اث دالمباددات والتقاط األف اد ال بيب ، و  ريع ةن منا د ل   تيع قادجًفا و  رفك الممفمات التأل 

 .افسترماد وج ا دةس المال ةو وفرها    الوسائل تمفم د ا الممي ك سواء    قمل 
والتأل ةوصت دبز  المباددات والتاري ات التأل ” ال امك والمفا  فأل الممتقبل“و ناولت سببى جيمات المنتبى 

 ماه  فأل   وير ال امك المت بد  وسدقال ا فأل  ااديع  وةزك دما يماه  فأل ال  اظ زيى ال امك، وال مل زيى ال ب    

ة تاد    بك فأل الفوم فأل الممي ك، وينل افست مد  3لمفا ، فوفق د ض اإلبنائفات فإن  توسط است مد ال رد هبد ا

 .% ليمدازك9%    المفا  فأل  قادل 10المنملأل 
وةكبت ال يمك زيى ةهمفك است بام التقنفات ال بيرك  رل سنترنت األشفاء والبفانات فست من نتائا زيمفك و  رفك 

 .المفا  فأل الفوم، ودناء زيى ه   النتائا يت   وزفك الناس است بام
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 األمن في المستقبل
ودازى المنتبى قمل نقاشا   األ   فأل الممتقبل وقنص ل  جيمك نقاشفك ةوصت دافهتمام و رقفع الم تمع 

د فع ينبل جب ك وابب  لمواج ك ةل ه وم سل ترونأل يقنب الممي ك، واستمراد   ود افست با ات  داأل   المفبرانأل

اإلل ترونفك ليت بفقات ال ب ا فك  رل ةدار، وافهتمام داأل   افجتمازأل، ولرود  سي اد سزمم مول يبافع ز  صود  

 .الممي ك دنود  وفر دسمفك
كما ةوصى ديهمفك است بام الم يو ات الم مة  دالبفانات، ” لممتقبلاإلزمم فأل ا“وبرن المنتبى زيى  ناماك 

والتأل ستنق  ص افك الممتقبل والمؤسمات الن  فك، كما ةكبت ال يمك النقاشفك زيى دقاء ال مل الن  أل وال واد 

دف  الغع التي ميونأل فأل الممتقبل ول   سف  ر دا ل   تيع ز  النود  التقيفبيك، فف   ولع ال وادط التأل  مفم 

 .والممف     الم توى اإلزم أل، وينبغأل زيى المؤسمات اإلزم فك فأل الممي ك سزاد  الن ر فأل  متقبي ا وافست باد ل 
 البحث العلمي والتطوير

، دالتركفم زيى افدت اد    قمل  راكم لإلدبا ، ”الب ع ال يمأل والت وير وافدت اد فأل الممتقبل“وةوصت جيمك 

نايع   رال ي ت ى د ، لمهتمام دالنار ال يمأل و وففر المنادد، وافهتمام دولع استرا ف فك وطنفك ع ركم األ فر 

لمدت اد لرزايك افدت اد، وافهتمام دال فل الرالع    افدت اد، وافدت اد دنود    يفك فأل الباقل د فًبا ز  افنغمي، 

افهتمام دافن راديك وهأل  ا د ب افدت اد، والبقول فأل ه ا ال ال  واستق اا البابرف     قمل افن تاح وج ا الاركات، 

   ةجل البقول فأل المنافمك فأل ه ا الم ال، ةياد  الاراكك  ع الق ا  ال ان فأل سزباد  ناها التبدي  والتيهفل ليتغي  

 .زيى الت بيات التأل يواج  ا ببيرو الت رج
ى بفع ةوصت دت وير الت بفقات التقنفك التأل يت     قمل القفام وكان لمبن فأل الممتقبل ننف     جيمات المنتب

دابتفاجات الناس فأل المبن، دز  و  وير  قنفات البناء لتوففر  ماك  ديزيى   ايفر ال ود  وديمل الت الفع وبم  

، وولع البرا ا التأل ابتفاجات األسر  الم وديك، التيكفب زيى المباددات المت يقك دينمنك المبن    ةجل دفع جود  ال فا 

ي ون اإلنمان   ودها، اقتباد ةبب المبن الم وديك ألن   ون  بينك ذكفك وال ل يت ي    ايفر المبن ال كفك، وافست اد  

 .     ادا المبن ال كفك بول ال ال ، وست  و  بن س وديك ةقرى المبينك ال كفك األولى
 الخدمات في المستقبل

زيى ةهمفك الت ول    افزتماد زيى م ا  التننفع سلى م ا  ال ب ات، ” ممتقبلال ب ات فأل ال“ودكمت جيمك 

” ديوكتا “و   فم الق ازات ال ب فك، وةياد  افهتمام دالق ا  اليوجمتأل ودزم ، و قبي  بيول فأل   ال سيميك ال تل 

  ال ال ب ات، و ننك  فأل م ا  ال ب ات، ودادسك ف ر   يسفس  ركم ليبيوكتا  فأل الممي ك لتقبي  ال يول فأل

 .سل ترونفك ليمباددات ون ام ال وكمك لت قفق   ازل كبفر دف    تيع ال  ات
، دافسترماد فأل ال كاء افص نازأل والتقنفات الرممفك، واست با  ا فأل ”ال كاء افص نازأل“وةوصت جيمك 

الرممفك واأل فك التقنفك، و  وير  ناها   افت   تي ك وسنااء جم فك  بز  است بام ال كاء افص نازأل، و  و األ فك 

ال كاء افص نازأل، و  رفك  يلفر البفانات فأل التنمفك فأل الممي ك ولمان   قفق التنمفك الممتبا ك، وب ظ الن   البفلفك، 

 وافسترماد فأل الب وث، وافزتماد زيى البفانات والمؤشرات، ودز  الم تم ات وبق الت يف  لي مفع والت ول الرممأل،

 متا بي  دقول صاب  الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زبب ال ميم ة فر  ن قك الرياض: عن   ن فا فأل زنر 

ال ي  والتقنفك داألسيوا الن فل نن ر سلى الممتقبل ونمفر داف  ا  الميف   وك لح كما مال وةير اإلزمم  ركأل الابانك: 

  .با عامتنادنا الفوم ي تمب زيى افدت اد واإلد
وبرن المنتبى زيى  ناول الممتقبل    جمفع جوانب  ، فناما قمل جيما   عالننازك فأل الممتقبل  التأل ةوصت 

د رود    ريع ونار لقافك الرود  الننازفك الراد ك داقف ا التقنأل وك لح القوى ففما يت يق دالقوى ال ا يك، ةهمفك درنا ا 

 ف ل، صنازك المفادات جمء دئفمأل    ةل م ا  صنازأل فأل ةل   ان فأل ال ال ، الماتريات الم يفك ليقوات الممي ك التن

كما ةوصت ديهمفك الت يف  والتبدي ، والتوسع فف ، ةهمفك المننات اليوجمتفك المت يقك دالت اد  اإلل ترونفك لبز  افسترماد 

، بفع يامل ”نبل “   فل ودز  درنا ا والننازك التأل  ؤدل سلى دفع ب   التبادل الت ادل سل ترونًفا، ال اجك سلى 

 .  موزك    الم ونات ويبز  التمويل دا ل زام ويبز  م ازات   مك
، بفع ةوصت دإنااء شركات ليممتقبل لتيهفل البنفك ”دةس المال البارل“وفأل قتام  وصفات المنتبى كانت جيمك 

مل فأل  نمفك دةس المال، وةن صنازك الممتقبل  ببة    الت تفك لي مل فأل الم افت وفر التقيفبيك، و وسفع دز  وةاد  ال 

 .صنازك ماد  دم ادات اإلدبا  والت ول    قمل التقنفك
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 الدكتور جمال خضر يحاضر في السعودية عن تكنولوجيا تحلية المياة
 

 دالرياض نوفمبر المقبل” ةسباد البولأل“ اادكك  نريك .. ان مي  نتبى 
 لمناماك  متقبل ال امك و  نولوجفا   يفك المفا 

نااوفمبر المقباال فااأل ال اصاامك الماا وديك      6 – 4، فااأل ال تاار  دااف    ”م2019 نتاابى ةساابادالبولأل  “ين يااق  

 Digital ، ويت اابث قملاا  كبفاار اإلداديااف  فااأل شااركك  ”ال امااك والمفااا  فااأل الممااتقبل “الرياااض   اات زنااوان  
Energyرممفك لين ط والغاة  ودو  البديب ز   متقبل ال امك فأل الممي كالمت ننك فأل افستاادات ال. 

وفاأل الماافاي ذا اا ، يب ااع ال بفاار فااأل ال فولوجفااا والمااوادد ال بف فااك واأل ااف  ال ااام لي م فااك ال غراففااك فااأل  

 .جا  ك فود مبودغ األلمانفك البكتود كونادد شمي فح،  يلفر ال امك زيى م ا  المواصمت فأل الممي ك
ناما ال بفر فأل   ال ك و  يفك المفاا  فاأل الم  اب القاو أل ليب اوث فاأل القااهر  الابكتود جماال ق ار،           كما ي

وامع طري   يفك المفا  وافبتمافت الممتقبيفك، وةه  زميفات الت يفك المتوفر    اديًا وطري الم ال ك فاأل الومات   

 .ال ال  وفأل  ن قك الاري األوسطال الر، وقنائص كل وابب   ن ا وطبف ك الت بيات التأل  واج  ا فأل 
ويب ع البكتود ق ر دود الت نول فا وةه  افدت ادات فأل   ال   يفك المفا ، واقاتمف دود كال  قنفاك  ا      

 . ن قك سلى ةقرى، والتنودات الممتقبيفك لننازك   يفك المفا ، ودود ال ري ال راديك فأل دول الاري األوسط
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 السعودية اليوم السعودية الُملهمة في ختام جلسات

 .. هذه أبرز التوصيات2019منتدى أسبار الدولي 
 2019نوفمبر  7

 الرياض -المواط  
ال وء زيى الت ودات التأل  ا بها الممي ك ال ردفك الم وديك ال اهر  لي فان  2019سيط  نتبى ةسباد البولأل 

الم يأل والبولأل، بفع ةصب ت دولك  ي مك د ب ةن ول ت القفاد  الرشفب  دؤيك طموبك كانت بافًما  زيى الممتوى

 .ش اًدا ل  ه ا ال ام” الم وديك المي مك“و نبد سل ام ألدنائ ا ودنا  ا لبناء  متقبل  مهر دإذن ا ، ل ا ج ل المنتبى 
 توصيات المنتدى

” افسترماد ال رلء“ ت  ال يمات النقاشفك، بفع ةوصت جيمك وقرج المنتبى د بد    التوصفات قمل سما

دالتيكفب زيى ةهمفك افسترماد ال رلء ولرود  دفع  متوى الوزأل د  ا النو     افسترماد وةلر  زيى التنمفك فأل 

ركات الناشلك، الممي ك وفأل ال ال ، والت ريع دالم اهف  والمن ي ات وفر الوال ك ل ون  استرماًدا جبيًبا يركم زيى الا

وذلح    قمل   رفع البرا ا التوزويك دماهفك افسترماد ال رلء وةلر  زيى التنمفك، ووجود مبد كبفر    الوزأل هو  ا 

دفع البولك سلى افهتمام دنناديق افسترماد ال رلء ودزم ، كما ي تاج د ض الممترمري  ودواد األزمال سلى  ميب    

 .الوزأل
  ةن يت  التركفم زيى المباددات التأل   بف سلى دز  افسترماد ال رلء فأل الممي ك زيى وةكب المنتبى ةن  ي 

م ازات نوزفك، و  قفق التواةن دف  دناء ال  اءات    ج ك وال رن ال فويك لت  ف  األلر    ج ك ةقرى، والمواةنك 

دواد المناطك دال  ات األقرى سلى جان  دف   ولفب ال رن و وففر دةس المال المغا ر ةو ال رلء، سلافك سلى   بيب األ

 ؤسمات دةس المال ال رلء لمب ال  وات التموييفك لبناء  ن و ك  ت ا يك، وولع بيول  موييفك فأل  رابل نمو 

المااديع ن ًرا ألهمفك افسترماد ال رلء، و  بيب المرابل المناسبك ألل دز   موييأل ةو مرلأل ةو لبز  الب ع والت وير 

 .ه  فأل   وير افسترماد ال رلءال ل سفما
 االقتصاد في المستقبل

وكان لممتناد فأل الممتقبل ننف  فأل جيمات المنتبى بفع ةوصى ديهمفك   ريع نموذج امتنادل قان 

دالممي ك، بفع سن  وقمل ال قود المالفك زرف امتناد الممي ك دين  امتناد ي تمب زيى الن ط، ل   وزيى لوء دؤيك 

د اجك سلى   ريع جبيب ليا ل افمتنادل ال ل نرو  فف  ليبناء زيف ، ولرود  افهتمام دالتبدي   الممي ك فن  

%    س ان الممي ك، و  رفك طبف ك  يهفي   فأل لل الت بيات القائمك ودما 70والتيهفل قاصك ةن الاباا يا يون 

 .يتناس   ع طبف ك سوي ال مل
امع، ومفام ال ا  ات و راكم األد اث دافهتمام دتقبي  ال يول ليوامع، كما ةوصت ال يمك دردط الب ع ال يمأل دالو

وك لح ددط األد اث دالمباددات والتقاط األف اد ال بيب ، و  ريع ةن منا د ل   تيع قادجًفا و  رفك الممفمات التأل 

 . تمفم د ا الممي ك سواء    قمل افسترماد وج ا دةس المال ةو وفرها    الوسائل
والتأل ةوصت دبز  المباددات والتاري ات التأل ” ال امك والمفا  فأل الممتقبل“لت سببى جيمات المنتبى و ناو

 ماه  فأل   وير ال امك المت بد  وسدقال ا فأل  ااديع  وةزك دما يماه  فأل ال  اظ زيى ال امك، وال مل زيى ال ب    

ة تاد    بك فأل الفوم فأل الممي ك، وينل افست مد  3هبد المفا ، فوفق د ض اإلبنائفات فإن  توسط است مد ال رد 

 .% ليمدازك9%    المفا  فأل  قادل 10المنملأل 
وةكبت ال يمك زيى ةهمفك است بام التقنفات ال بيرك  رل سنترنت األشفاء والبفانات فست من نتائا زيمفك و  رفك 

 .لناساست بام المفا  فأل الفوم، ودناء زيى ه   النتائا يت   وزفك ا

http://bit.ly/2X1YOiN
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 األمن في المستقبل
ودازى المنتبى قمل نقاشا   األ   فأل الممتقبل وقنص ل  جيمك نقاشفك ةوصت دافهتمام و رقفع الم تمع 

داأل   المفبرانأل د فع ينبل جب ك وابب  لمواج ك ةل ه وم سل ترونأل يقنب الممي ك، واستمراد   ود افست با ات 

ل ةدار، وافهتمام داأل   افجتمازأل، ولرود  سي اد سزمم مول يبافع ز  صود  اإلل ترونفك ليت بفقات ال ب ا فك  ر

 .الممي ك دنود  وفر دسمفك
كما ةوصى ديهمفك است بام الم يو ات الم مة  دالبفانات، ” اإلزمم فأل الممتقبل“وبرن المنتبى زيى  ناماك 

مك النقاشفك زيى دقاء ال مل الن  أل وال واد والتأل ستنق  ص افك الممتقبل والمؤسمات الن  فك، كما ةكبت ال ي

التي ميونأل فأل الممتقبل ول   سف  ر دا ل   تيع ز  النود  التقيفبيك، فف   ولع ال وادط التأل  مفم دف  الغع 

 .والممف     الم توى اإلزم أل، وينبغأل زيى المؤسمات اإلزم فك فأل الممي ك سزاد  الن ر فأل  متقبي ا وافست باد ل 
 حث العلمي والتطويرالب

، دالتركفم زيى افدت اد    قمل  راكم لإلدبا ، ”الب ع ال يمأل والت وير وافدت اد فأل الممتقبل“وةوصت جيمك 

ع ركم األ فر نايع   رال ي ت ى د ، لمهتمام دالنار ال يمأل و وففر المنادد، وافهتمام دولع استرا ف فك وطنفك 

هتمام دال فل الرالع    افدت اد، وافدت اد دنود    يفك فأل الباقل د فًبا ز  افنغمي، لمدت اد لرزايك افدت اد، واف

واستق اا البابرف     قمل افن تاح وج ا الاركات، افهتمام دافن راديك وهأل  ا د ب افدت اد، والبقول فأل ه ا ال ال  

الق ا  ال ان فأل سزباد  ناها التبدي  والتيهفل ليتغي      ةجل البقول فأل المنافمك فأل ه ا الم ال، ةياد  الاراكك  ع

 .زيى الت بيات التأل يواج  ا ببيرو الت رج
وكان لمبن فأل الممتقبل ننف     جيمات المنتبى بفع ةوصت دت وير الت بفقات التقنفك التأل يت     قمل القفام 

ك  ديزيى   ايفر ال ود  وديمل الت الفع وبم  دابتفاجات الناس فأل المبن، دز  و  وير  قنفات البناء لتوففر  ما

ابتفاجات األسر  الم وديك، التيكفب زيى المباددات المت يقك دينمنك المبن    ةجل دفع جود  ال فا ، وولع البرا ا التأل 

افست اد  ي ون اإلنمان   ودها، اقتباد ةبب المبن الم وديك ألن   ون  بينك ذكفك وال ل يت ي    ايفر المبن ال كفك، و

 .     ادا المبن ال كفك بول ال ال ، وست  و  بن س وديك ةقرى المبينك ال كفك األولى
 الخدمات في المستقبل

زيى ةهمفك الت ول    افزتماد زيى م ا  التننفع سلى م ا  ال ب ات، ” ال ب ات فأل الممتقبل“ودكمت جيمك 

” ديوكتا “اليوجمتأل ودزم ، و قبي  بيول فأل   ال سيميك ال تل و   فم الق ازات ال ب فك، وةياد  افهتمام دالق ا  

فأل م ا  ال ب ات، ودادسك ف ر   يسفس  ركم ليبيوكتا  فأل الممي ك لتقبي  ال يول فأل   ال ال ب ات، و ننك 

 .سل ترونفك ليمباددات ون ام ال وكمك لت قفق   ازل كبفر دف    تيع ال  ات
دافسترماد فأل ال كاء افص نازأل والتقنفات الرممفك، واست با  ا فأل  ،”ال كاء افص نازأل“وةوصت جيمك 

  افت   تي ك وسنااء جم فك  بز  است بام ال كاء افص نازأل، و  و األ فك الرممفك واأل فك التقنفك، و  وير  ناها 

لممتبا ك، وب ظ الن   البفلفك، ال كاء افص نازأل، و  رفك  يلفر البفانات فأل التنمفك فأل الممي ك ولمان   قفق التنمفك ا

وافسترماد فأل الب وث، وافزتماد زيى البفانات والمؤشرات، ودز  الم تم ات وبق الت يف  لي مفع والت ول الرممأل، 

 متا بي  دقول صاب  الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زبب ال ميم ة فر  ن قك الرياض: عن   ن فا فأل زنر 

سيوا الن فل نن ر سلى الممتقبل ونمفر داف  ا  الميف   وك لح كما مال وةير اإلزمم  ركأل الابانك: ال ي  والتقنفك داأل

 .(عامتنادنا الفوم ي تمب زيى افدت اد واإلدبا 
وبرن المنتبى زيى  ناول الممتقبل    جمفع جوانب  ، فناما قمل جيما   عالننازك فأل الممتقبل  التأل ةوصت 

ر لقافك الرود  الننازفك الراد ك داقف ا التقنأل وك لح القوى ففما يت يق دالقوى ال ا يك، ةهمفك درنا ا د رود    ريع ونا

الماتريات الم يفك ليقوات الممي ك التن ف ل، صنازك المفادات جمء دئفمأل    ةل م ا  صنازأل فأل ةل   ان فأل ال ال ، 

ك المننات اليوجمتفك المت يقك دالت اد  اإلل ترونفك لبز  افسترماد كما ةوصت ديهمفك الت يف  والتبدي ، والتوسع فف ، ةهمف

، بفع يامل ”نبل “والننازك التأل  ؤدل سلى دفع ب   التبادل الت ادل سل ترونًفا، ال اجك سلى    فل ودز  درنا ا 

 .  موزك    الم ونات ويبز  التمويل دا ل زام ويبز  م ازات   مك
، بفع ةوصت دإنااء شركات ليممتقبل لتيهفل البنفك ”دةس المال البارل“انت جيمك وفأل قتام  وصفات المنتبى ك

الت تفك لي مل فأل الم افت وفر التقيفبيك، و وسفع دز  وةاد  ال مل فأل  نمفك دةس المال، وةن صنازك الممتقبل  ببة    

 .صنازك ماد  دم ادات اإلدبا  والت ول    قمل التقنفك
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 .. هذه أبرز التوصيات2019السعودية الُملهمة في ختام جلسات منتدى أسبار الدولي 
 

 الرياض -المواط  
لي فان ال وء زيى الت ودات التأل  ا بها الممي ك ال ردفك الم وديك ال اهر   2019سيط  نتبى ةسباد البولأل 

زيى الممتوى الم يأل والبولأل، بفع ةصب ت دولك  ي مك د ب ةن ول ت القفاد  الرشفب  دؤيك طموبك كانت بافًما 

 .ش اًدا ل  ه ا ال ام” الم وديك المي مك“و نبد سل ام ألدنائ ا ودنا  ا لبناء  متقبل  مهر دإذن ا ، ل ا ج ل المنتبى 
 توصيات المنتدى

” افسترماد ال رلء“التوصفات قمل سما ت  ال يمات النقاشفك، بفع ةوصت جيمك  وقرج المنتبى د بد   

دالتيكفب زيى ةهمفك افسترماد ال رلء ولرود  دفع  متوى الوزأل د  ا النو     افسترماد وةلر  زيى التنمفك فأل 

بيًبا يركم زيى الاركات الناشلك، الممي ك وفأل ال ال ، والت ريع دالم اهف  والمن ي ات وفر الوال ك ل ون  استرماًدا ج

وذلح    قمل   رفع البرا ا التوزويك دماهفك افسترماد ال رلء وةلر  زيى التنمفك، ووجود مبد كبفر    الوزأل هو  ا 

دفع البولك سلى افهتمام دنناديق افسترماد ال رلء ودزم ، كما ي تاج د ض الممترمري  ودواد األزمال سلى  ميب    

 .الوزأل
ةكب المنتبى ةن  ي   ةن يت  التركفم زيى المباددات التأل   بف سلى دز  افسترماد ال رلء فأل الممي ك زيى و

م ازات نوزفك، و  قفق التواةن دف  دناء ال  اءات    ج ك وال رن ال فويك لت  ف  األلر    ج ك ةقرى، والمواةنك 

سلافك سلى   بيب األدواد المناطك دال  ات األقرى سلى جان  دف   ولفب ال رن و وففر دةس المال المغا ر ةو ال رلء، 

 ؤسمات دةس المال ال رلء لمب ال  وات التموييفك لبناء  ن و ك  ت ا يك، وولع بيول  موييفك فأل  رابل نمو 

والت وير المااديع ن ًرا ألهمفك افسترماد ال رلء، و  بيب المرابل المناسبك ألل دز   موييأل ةو مرلأل ةو لبز  الب ع 

 .ال ل سفماه  فأل   وير افسترماد ال رلء
 االقتصاد في المستقبل

وكان لممتناد فأل الممتقبل ننف  فأل جيمات المنتبى بفع ةوصى ديهمفك   ريع نموذج امتنادل قان 

دؤيك  دالممي ك، بفع سن  وقمل ال قود المالفك زرف امتناد الممي ك دين  امتناد ي تمب زيى الن ط، ل   وزيى لوء

الممي ك فن   د اجك سلى   ريع جبيب ليا ل افمتنادل ال ل نرو  فف  ليبناء زيف ، ولرود  افهتمام دالتبدي  

%    س ان الممي ك، و  رفك طبف ك  يهفي   فأل لل الت بيات القائمك ودما 70والتيهفل قاصك ةن الاباا يا يون 

 .يتناس   ع طبف ك سوي ال مل
الب ع ال يمأل دالوامع، ومفام ال ا  ات و راكم األد اث دافهتمام دتقبي  ال يول ليوامع،  كما ةوصت ال يمك دردط

وك لح ددط األد اث دالمباددات والتقاط األف اد ال بيب ، و  ريع ةن منا د ل   تيع قادجًفا و  رفك الممفمات التأل 

 .   الوسائل  تمفم د ا الممي ك سواء    قمل افسترماد وج ا دةس المال ةو وفرها
والتأل ةوصت دبز  المباددات والتاري ات التأل ” ال امك والمفا  فأل الممتقبل“و ناولت سببى جيمات المنتبى 

 ماه  فأل   وير ال امك المت بد  وسدقال ا فأل  ااديع  وةزك دما يماه  فأل ال  اظ زيى ال امك، وال مل زيى ال ب    

ة تاد    بك فأل الفوم فأل الممي ك، وينل افست مد  3وسط است مد ال رد هبد المفا ، فوفق د ض اإلبنائفات فإن  ت

 .% ليمدازك9%    المفا  فأل  قادل 10المنملأل 
وةكبت ال يمك زيى ةهمفك است بام التقنفات ال بيرك  رل سنترنت األشفاء والبفانات فست من نتائا زيمفك و  رفك 

 .النتائا يت   وزفك الناساست بام المفا  فأل الفوم، ودناء زيى ه   
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 األمن في المستقبل
ودازى المنتبى قمل نقاشا   األ   فأل الممتقبل وقنص ل  جيمك نقاشفك ةوصت دافهتمام و رقفع الم تمع 

د فع ينبل جب ك وابب  لمواج ك ةل ه وم سل ترونأل يقنب الممي ك، واستمراد   ود افست با ات  داأل   المفبرانأل

اإلل ترونفك ليت بفقات ال ب ا فك  رل ةدار، وافهتمام داأل   افجتمازأل، ولرود  سي اد سزمم مول يبافع ز  صود  

 .الممي ك دنود  وفر دسمفك
كما ةوصى ديهمفك است بام الم يو ات الم مة  دالبفانات، ” لممتقبلاإلزمم فأل ا“وبرن المنتبى زيى  ناماك 

والتأل ستنق  ص افك الممتقبل والمؤسمات الن  فك، كما ةكبت ال يمك النقاشفك زيى دقاء ال مل الن  أل وال واد 

دف  الغع التي ميونأل فأل الممتقبل ول   سف  ر دا ل   تيع ز  النود  التقيفبيك، فف   ولع ال وادط التأل  مفم 

 .والممف     الم توى اإلزم أل، وينبغأل زيى المؤسمات اإلزم فك فأل الممي ك سزاد  الن ر فأل  متقبي ا وافست باد ل 
 البحث العلمي والتطوير

، دالتركفم زيى افدت اد    قمل  راكم لإلدبا ، ”الب ع ال يمأل والت وير وافدت اد فأل الممتقبل“وةوصت جيمك 

نايع   رال ي ت ى د ، لمهتمام دالنار ال يمأل و وففر المنادد، وافهتمام دولع استرا ف فك وطنفك ع ركم األ فر 

لمدت اد لرزايك افدت اد، وافهتمام دال فل الرالع    افدت اد، وافدت اد دنود    يفك فأل الباقل د فًبا ز  افنغمي، 

افهتمام دافن راديك وهأل  ا د ب افدت اد، والبقول فأل ه ا ال ال  واستق اا البابرف     قمل افن تاح وج ا الاركات، 

   ةجل البقول فأل المنافمك فأل ه ا الم ال، ةياد  الاراكك  ع الق ا  ال ان فأل سزباد  ناها التبدي  والتيهفل ليتغي  

 .زيى الت بيات التأل يواج  ا ببيرو الت رج
ى بفع ةوصت دت وير الت بفقات التقنفك التأل يت     قمل القفام وكان لمبن فأل الممتقبل ننف     جيمات المنتب

دابتفاجات الناس فأل المبن، دز  و  وير  قنفات البناء لتوففر  ماك  ديزيى   ايفر ال ود  وديمل الت الفع وبم  

، وولع البرا ا التأل ابتفاجات األسر  الم وديك، التيكفب زيى المباددات المت يقك دينمنك المبن    ةجل دفع جود  ال فا 

ي ون اإلنمان   ودها، اقتباد ةبب المبن الم وديك ألن   ون  بينك ذكفك وال ل يت ي    ايفر المبن ال كفك، وافست اد  

 .     ادا المبن ال كفك بول ال ال ، وست  و  بن س وديك ةقرى المبينك ال كفك األولى
 الخدمات في المستقبل

زيى ةهمفك الت ول    افزتماد زيى م ا  التننفع سلى م ا  ال ب ات، ” ممتقبلال ب ات فأل ال“ودكمت جيمك 

” ديوكتا “و   فم الق ازات ال ب فك، وةياد  افهتمام دالق ا  اليوجمتأل ودزم ، و قبي  بيول فأل   ال سيميك ال تل 

  ال ال ب ات، و ننك  فأل م ا  ال ب ات، ودادسك ف ر   يسفس  ركم ليبيوكتا  فأل الممي ك لتقبي  ال يول فأل

 .سل ترونفك ليمباددات ون ام ال وكمك لت قفق   ازل كبفر دف    تيع ال  ات
، دافسترماد فأل ال كاء افص نازأل والتقنفات الرممفك، واست با  ا فأل ”ال كاء افص نازأل“وةوصت جيمك 

الرممفك واأل فك التقنفك، و  وير  ناها   افت   تي ك وسنااء جم فك  بز  است بام ال كاء افص نازأل، و  و األ فك 

ال كاء افص نازأل، و  رفك  يلفر البفانات فأل التنمفك فأل الممي ك ولمان   قفق التنمفك الممتبا ك، وب ظ الن   البفلفك، 

 وافسترماد فأل الب وث، وافزتماد زيى البفانات والمؤشرات، ودز  الم تم ات وبق الت يف  لي مفع والت ول الرممأل،

 متا بي  دقول صاب  الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زبب ال ميم ة فر  ن قك الرياض: عن   ن فا فأل زنر 

ال ي  والتقنفك داألسيوا الن فل نن ر سلى الممتقبل ونمفر داف  ا  الميف   وك لح كما مال وةير اإلزمم  ركأل الابانك: 

  . با عامتنادنا الفوم ي تمب زيى افدت اد واإلد

وبرن المنتبى زيى  ناول الممتقبل    جمفع جوانب  ، فناما قمل جيما   عالننازك فأل الممتقبل  التأل ةوصت 

د رود    ريع ونار لقافك الرود  الننازفك الراد ك داقف ا التقنأل وك لح القوى ففما يت يق دالقوى ال ا يك، ةهمفك درنا ا 

ن ف ل، صنازك المفادات جمء دئفمأل    ةل م ا  صنازأل فأل ةل   ان فأل ال ال ، الماتريات الم يفك ليقوات الممي ك الت

كما ةوصت ديهمفك الت يف  والتبدي ، والتوسع فف ، ةهمفك المننات اليوجمتفك المت يقك دالت اد  اإلل ترونفك لبز  افسترماد 

، بفع يامل ”نبل “   فل ودز  درنا ا  والننازك التأل  ؤدل سلى دفع ب   التبادل الت ادل سل ترونًفا، ال اجك سلى

 .  موزك    الم ونات ويبز  التمويل دا ل زام ويبز  م ازات   مك
، بفع ةوصت دإنااء شركات ليممتقبل لتيهفل البنفك ”دةس المال البارل“وفأل قتام  وصفات المنتبى كانت جيمك 

 مل فأل  نمفك دةس المال، وةن صنازك الممتقبل  ببة    الت تفك لي مل فأل الم افت وفر التقيفبيك، و وسفع دز  وةاد  ال

 .صنازك ماد  دم ادات اإلدبا  والت ول    قمل التقنفك
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 ختام منتدى أسبار الدولي«.. السعودية الملهمة»بعنوان 
 

 2019نوفمبر  7

 نمفك الناددات الم وديك،  اادكت ا فأل البود  الراد ك لمنتبى ةسباد البولأل ال ل ةمف  ه ا اقتتمت هفلك 

 .درزايك األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم ة فر  ن قك الرياض« الم وديك الملي ممك»ال ام   ت ش اد 
د بف الت ريع دازًفا استرا ف ًفا فأل الم رض وشادكت د ناح   ازيأل « الناددات الم وديك»و ل ب 

 .دال فلك وقب ا  ا ودفع الوزأل دالتنبير
و ناول  نتبى ةسباد الممتقبل ودداسا  ، و نوزت ال  الفات ال يمفك دف  ودل ال مل والم الرات ال يمفك 

 90وال يمات والنبوات التأل ياادد فأل  قبيم ا وسداد  ا زبد    القفادات الم روفك، بفع شادد د  ةكرر    

دولك لنقال ةه  الت بيات التأل  واج   20ال براء والبابرف  زيى الممتويف  الم يأل والبولأل     ت بًلا    

الق ازات ال فويك وافسترا ف فك  رل الننازك، وافسترماد ال رلء، والب ع ال يمأل، واإلزمم، ووفرها، 

 .داإللافك سلى استاراف  متقبل ه   الق ازات
فأل المنتبى  ت ا يك  ع الم ود األول ال ل  ركم زيف  دؤيك الممي ك « الناددات الم وديك»و  ب  اادكك 

 .« متقبل افمتناد»ويناما  المنتبى وهو  2030
قممك   اود هأل: «, الننازك فأل الممتقبل»بفع  ناولت ال يمك األولى دالمنتبى التأل كانت   مل زنوان 

فأل وةاد  البفا ، و ننفع المفادات ودودها فأل  الرود  الننازفك الراد ك، ودز  است بام المنت ات الم يفك

 نمفك الننازات الم رففك والت وييفك والت اد  اإلل ترونفك، و متقبل اليوجمتفات، وكفع نتيقى طرود الت اد  

 .م2025اإلل ترونفك فأل زام 
فك و  ب  اادكك عالناددات الم وديك  فأل الم رض لم  ج ودها الممتمر  ال ادفك لرفع الوزأل درقا

التنبير، ودز  المنبدي ، و رويا  نت ا    وقب ا    ليتوسع فأل األسواي البولفك، بفع يي أل زمل ال فلك 

% 50% سلى 16م، وةهباف ا المازفك سلى دفع نمبك الناددات وفر الن  فك    2030 رجمك لرؤيك الممي ك 

فاد  الرشفب  ن و  نويع  نادد البقل    سجمالأل مفمك النا ا الم يأل وفر الن  أل، س فًا لتيبفك   ي ات الق

 .لممتناد الوطنأل
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 الشبانة" أكد أن هذا الحدث يأتي متوائًما مع ما تشهده المملكة من تحوُّالت كبرى"

 بشعار "السعودية الملهمة".. أمير الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أسبار
 

 5 نوفمبر 2019 
 الرياض - (وكالك األنباء الم وديك عواس

دزى األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم، ة فر  ن قك الرياض،  ماء الفوم ان مي ف الفات " نتبى ةسباد البولأل"   ت 

ش اد" الم وديك المي مك"، د  ود وةير اإلزمم  ركأل د  زببا  الابانك، وةص اا الممو والم الأل، وذلح د نبي 

 .ففر ونت الرياض

اض فأل  نريل ص  أل زق  ال  ل زيى  مفر   نتبى ةسباد، و قبيما   ال يمفك المتمفم ، وفأل الت اصفل، شبَّد ة فر الري

 .وةسيوا استاراف  ليممتقبل..  نوًها د  اءات دجافت المنتبى ومفادا  

ومال األ فر ففنل د  دنبد: "ن   ن فا فأل زنر ال ي  والتقنفك.. داألسيوا الن فل نن ر سلى الممتقبل، ونمفر داف  ا  

- ب   ما ا  -لميف  درزايك سفبل قادم ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زببال ميم ول س ود وسمو ولأل ز ب  األ ف  ا

 .وةشاد سلى   اود المنتبى فأل   ال اإلزمم و متقبي ."

  ال يمفك وةزرا ة فر الرياض ز  ش ر  و قبير  لم يس سداد  المنتبى  تمنًفا لي مفع التوففق والن اح فأل   رجا  

 .والب رفك

   ج ت ، مال وةير اإلزمم فأل كيمك ل  دال  ل ال  ادأل: "سن ه ا ال بث ال يمأل التنمول الم   يي أل  توائًما  ع  ا  ا ب  

و  يفا  ا الم مك التأل ةل ت الفوم  نبد سل ام  2030الم وديك      وفت كبرى  تمريك فأل    فات دؤيك الم وديك 

القائمف  زيى اإلن اة واإلنتاج فأل   تيع الق ازات؛ وهو  ا يبار داةدهاد فأل ال فا ال ري ، ونمو فأل لياباا، ول مفع 

 .افمتناد القائ  زيى افدت اد واإلدبا  والرياد 

وةلاف: "سننا دائًما فأل الم وديك نت بث ز  التغففر والت ول واإلسرا  دا  ا  الممتقبل.. و ما يبزو الفوم لمزتماة هو 

جاءت    ه ا ال  ر ال موح ال ل يننع الممتقبل ال ل نريب  لبمدنا وألجفالنا القاد ك؛ فالرؤيك  2030دؤيك الم وديك  ةن

دؤيك طموبك وجريلك،  قوم زيى لملك  ر  مات ةساسفك، هأل:   تمع بفول وامتناد  مدهر  -كما   يمون-هأل  2030

 ."ووط  طموح

ى استرماد ال امات والقبدات الاادك   ت لل مفاد  طموبك، ا ممت وزلرفت دال مم وةولل "الابانك" ةن الرؤيك  متنب سل

النادي، واإلداد  القويك.. ود  ل ه   الرؤيك المي مك دبةنا  ربيك  نمويك جبيب      مفر  الوط  الولاا، وايت ا الممو 

باا وةص اا المواه  فأل دناء   تمع نادض وافد قاء دالم وديك، وزنوان ا الممتقبل ال ل يببة دالماادكك ال ازيك ليا

 .دال فا  وافدت اد

وةشاد سلى ةن الم وديك  م ى جاهب  سلى  واكبك ال ال  المتقبم الاغوف دالت ود؛ فتيق  د ل  ا يمت ب فأل ال ي  والم رفك، 

 .وهبف ا القري  والب فب هو الي اي درك  ال  اد ، و واج ك الت بيات ديدوات ال نر ولغت 

https://sabq.org/xP6yDz
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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  برن الم وديك زيى دناء امتناد  تنو ، ي تمب زيى الم رفك د ب ةن كانت الم رفك  ي   فأل المادق دوًدا ةمل فأل ودّف

امتنادنا الوطنأل.. وه ا يت قق دبدجك كبفر     قمل   وير دةس المال البارل وفق الولائع التأل يرهص د ا 

 .الممتقبل

فأل  -و  ال مب-بفويك لممتنادات ال بيب . ون   فأل الم وديك مب ن  نا ول ت الن ر سلى ةن الم رفك هأل الم رد األكرر 

ولع الم ونات األساسفك لقفام   تمع الم رفك. و   المتومع بنول   وفت فأل البنفك افمتناديك، وبنول م مات 

فك  تقب ك جبًّا، دل ف سري ك فأل النمو افمتنادل فأل الم وديك، وقنوصا ةن ال فل القادم سفن   دال فا فأل  ن و ك  قن

 . رفل ل ا

وةدان الوةير الابانك دود اإلزمم فأل نمو امتناد الم رفك، والبفع د  يت .. وهو دود   ودل وكبفر؛ وذلح لما لوسائل 

اإلزمم    ةهمفك فأل صنازك   توى   رفأل، يواك    ودات ال نر، واهتما ات الم تم ات ال بيب .. وةن اإلزمم د ب 

ك دائب  و ت رد  و ت بد  وسري ك النمو؛  ا نتا  ن  ل ا ك افسترمادات فأل   ال اإلزمم، ود ع المؤسمات ذا   صناز

 .اإلزم فك ال برى ز  بيول و قنفات جبيب 

ومال: ن   الفوم د اجك سلى ف   الت وفت اإلزم فك فأل ال ال ، واف  اهات الت نولوجفك التأل ستم   فأل  غففر  ن و ك 

 .إلزمم، والتيلفر زيى نمط وسيود المتيقأل، و بى   ازي   ع وسائل اإلزمم فأل الممتقبلوصنازك ا

وةكب ةن   وير الم توى اإلزم أل يمرل   بًيا بقفقفًّا فأل لوء  غفر قنائص  مت ب أل وسائل اإلزمم ال ي  سف ون 

ك والم توى التقيفبل.. فمع   بد  ننات النار    م      ةدناء ال فل الرممأل ال ل ف ي مل وفء كبفًرا ليوسائل التقيفبي

و نوز ا، وةياد  التنافس دفن ا زيى الممت ب ف ، فإن الم توى اإلزم أل ل  ي ون زيى الم توى ال الأل ن م .. وسفت ي  

األ ر سنتاج منص سزم فك    مك دال فا ، و مود  دال ناصر المرئفك والوسائط المت بد ؛ لت ون مادد  زيى ج ا 

 .ممت بم، وسلاد  انتباه ، وسدقائ  ةطول فتر   م نك زيى المننك اإلزم فكال

واقتت  كيمت  سائًم ا  ةن يبي  زيى دمدنا األ   واأل ان وافستقراد والن اح وال مح فأل لل مفاد  قادم ال ر ف  

 .- ب   ما ا  -الاري ف  وسمو ولأل ال  ب األ ف  

د   نتبى ةسباد البولأل، البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل، فأل كيمت  ةن ه   البود  الراد ك    جانب ، ةولل دئفس   يس سدا

زيى التوالأل ليمنتبى  ع الاركاء ال يمفف  وافسترا ف فف     داقل الم وديك و   قادج ا، ودتمايب فأل كل زام سلى ةن 

ون زن  القو  و ناط الرقل فأل  مفر  المنتبى، و   شريً ا استرا ف فًّا وزيمفًّا، وه     يمري 15وصل زبده  الفوم سلى 

 .ذلح ان مام جا  ك فود مبودغ األلمانفك ه ا ال ام سلى مائمك الاركاء

ومال "ال ادلأل": يم بنأل فأل ه   المناسبك ةن ةنو  ل   دإ مام وسن اة  ا ةزين  المنتبى فأل ال ام المالأل، وهو صبود ةول 

ألساسفك ليبداسات الممتقبيفك.. وهو ةول سنتاج لـ"   ب الممتقبل" ال ل ةزي  المنتبى      داليغك ال ردفك ليمن ي ات ا

 .سنااء  فأل البود  المالفك ةيً ا. وسفت م  درنا ا المنتبى جيمك قاصك لمناماك ه ا اإلصباد

ةيً ا، وهو كتاا وةشاد سلى ةن المنتبى ي قب جيمك قاصك لمناماك سصباد وقر ليمنتبى، وألول  ر  فأل اليغك ال ردفك 

"ن ريك  اكويل لم نال ال ماهفرل".. وه ا ينم    ع شراكتنا فأل ه   البود   ع وةاد  اإلزمم الم وديك المومر ، 

و ع ال يمك التأل قننناها لمناماك "اإلزمم فأل الممتقبل". واإلزمم فأل ه   البود  هو ةبب الق ازات التأل ستبود 

تبى ال ل ي ي  ال مفع ةن  ين م ا سفاي وابب، هو سفاي "الممتقبل"    بفع فرص ، بول ا المناماات فأل جيمات المن

و   بفع   بيا  .. وه ا  ا ي  ل نااطات وف الفات المنتبى  ن  ةن ادتبة  نم مك  ع دسالت  وةهباف  التأل يي أل فأل 

 .مائًبا لم مل وايت االتأل ج يت    الممتقبل  ناًدا و 2030 قب ت ا افن راط فأل   ماد دؤيك الم وديك 

وةلاف: سن الرؤيك و ا ن   زن ا    مرادات و اروزات وسصمبات كبرى يقودها دتم   وامتباد،   ت ن ر قادم 

ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زبب ال ميم ول س ود، صاب  الممو المي أل األ فر   مب د  سيمان د  زبب ال ميم 

. و يح القرادات والماروزات واإلصمبات ج يت -ب   ما ا   -وةير البفا   ولأل ال  ب نائ  دئفس   يس الوةداء

" ي ًما" لاباد ا وةهي ا فأل الباقل،  ولًبا وادت اًدا، و ي ًما ةيً ا ل رفر    البيبان التأل  روم ال مح  -و  ال مب-   دمدنا 

مف  زيى المنتبى زباد  "الم وديك المي مك"؛ لت ون واإلصمح فأل ال ادج،  بنًرا وابت اء.. و   هنا جاء اقتفاد القائ

 .ش اًدا ل    البود 
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زق  ذلح ةلزيم  سطمي جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، دالاراكك  ع  نتبى ةسباد البولأل،  بادد  هاكالون اإلزمم 

اا جا  ك الميح زببا  لي يوم م، وذلح فأل دب2020   ش ر فبراير القادم ل ام  8 - 7ال ل سفقام قمل ال تر     

 .والتقنفك

وجاءت  بادد  هاكالون اإلزمم دالاراكك  ع  نتبى ةسباد البولأل د بف استق اا المواه  الاادك    ال قول الرائب  فأل 

  ال البر  ك إلي اد ةببث ال يول التقنفك التأل سوف   مل زيى سلراء و  مف  م ا  اإلزمم الرممأل، وك لح    فم 

ي افدت اد فأل ه ا الم ال    ةجل الوصول سلى الرياد  اإلميفمفك والبولفك فأل الم افت التقنفك لبز  ال امات الاادك، ن ا

 .و وففر ال رن المتنوزك ل    ال امات

ويت  ذلح د  ود صان أل اإلزمم واألكاديمفف  والمبر  ف     ةجل ال مل زيى   وير بيول  قنفك  بت ر  ليوموف ة ام 

 بيات التأل يواج  ا ه ا الق ا  زبر افدت ادات المبزو ك التأل سوف  نت  ا ه   المواه ؛ سذ سفت  افزتناء دإنتاج ا الت

وول  ا زيى المماد الن فل، ونارها فأل األسواي بتى ي ون ألف ادها ةكبر  يلفر  م  ، وذلح    قمل فتل  ناآ نا، 

األزمال وافدت اد فأل جمفع ةن اء الم وديك؛ سذ نم ى جاهبي  ليقفام دبودنا  و اادكك قبرا نا ة ًم فأل   ميم لقافك دياد 

 .2030كما ي   فأل   قفق ةهباف دؤيك الم وديك 

و ي أل ه   المبادد  فأل ومت  مت ب فف  الم وديك لترؤس ممك   موزك ال اري  المقبيك، التأل كان ةبب ةه   ولوزا  ا 

متناد الرممأل وال كاء افص نازأل ؛ سذ سفم ب ه ا ال اكالون ال ريق لمماهمتنا الرئفمك ليقمك المادقك عافدت اد واف

 .الممتقبيفك فأل ممك الرياض المر قبك

ودمك زمل  40يل كر ةن ف الفات البود  الراد ك لمنتبى ةسباد البولأل  متب بتى المادس    نوفمبر. ويناما المنتبى ن و 

  اود دئفمك، هأل: ال ي  وافدت اد والمفاسات  3 بث، و تناول  ت 100جيمك، يت بث فف ا ةكرر     14فأل 

ودل زمل،  تناول الرزايك الن فك فأل الم وديك فأل  6والمن مات والم رفك والت ول سلى   تمع الم رفك، سلافك سلى 

، والبديو اسفك ال ا ك الممتقبل، واأل   المفبرانأل وال رائ  الم يو ا فك، والمواء ك افسترا ف فك والت ول ال يأل ليقفادات

 .ليممي ك، والتنمفك الممتبا ك
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 المنتدى سلط الضوء على االقتصاد المعرفي واختتم فعالياته مساء اليوم
 "زائر وتدشين "االتصال الجماهيري 4500" يسدل أبوابه بـ 2019أسبار "
 

 3ف الفا    ماء الفوم التأل ةلمفمت فأل فنبي ففر ونت الرياض زيى  بى  2019اقتت   نتبى ةسباد البولأل 
 .ةيام   ت ش اد "الم وديك الملي ممك"، درزايك ة فر الرياض األ فر ففنل د  دنبد

وهبف المنتبى سلى الت ريع دافمتناد الم رفأل، و وففر ف   زالأل الممتوى لممتناد القائ  زيى الم رفك، 

  ول الم تمع    قمل    فل الم رفك ودةس المال البارل، وافست اد     فرن ال مل واإلس ام فأل زميفك 

ال بيب ، سلى جان  استاراف الممتقبل فأل الم ال التنمول دن ك زا ك، ول   بقى التوصفات التأل ةمرت ببفمك 

 .األدداج دل ستنل ألص اا القراد والم تمف  والبابرف 
باد البولأل البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل ةن جمفع ال  الفات التأل نامات ا وةكب دئفس   يس سداد   نتبى ةس

ل نك اإلزباد وةمرها   يس اإلداد  ةلمفمت دن اح، كما برن المبزوون زيى ال  ود والماادكك فف ، لتقبي  

ليمنتبى  ةوداي زمي  ، و  الرا   ،  افًرا سلى ةن جمفع المواد ال يمفك التأل مب ت ستلبون دالم ل ال يمأل

 .وست ون  تابك فأل  ومع المنتبى ليبابرف  وال ما والم تمف  لمست اد   ن ا
ودل  6  الرات و 8جيمك و 14ول ت الن ر سلى ةن زبد ال يمات التأل ةلمفمت قمل يو أل المنتبى 

 4500الفات   اوة زمل شادد فف  زبد    القفادات الم يفك واإلميفمفك والبولفك،  بّفًنا ةن زبد المم يف  فأل ال  

 .ةائر

https://sabq.org/5x2RW9
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ال ادلأل" ةن  نتبى ه ا ال ام ةزي  صبود       ن ي ات البداسات الممتقبيفك و بشف  كتاا "وةولل 

ن ريك  اكويل لم نال ال ماهفرل المترج  ليغك ال ردفك، سلافك سلى زقب شراكات  ع جا  ات زريقك 

 . برات واألد اثو ن مات دولفك و  يفك د بف التبادل الم رفأل وال يمأل وال
و  م  الفوم األقفر ليمنتبى جيمك ال امك والمفا  فأل الممتقبل و ناولت   وير طري   يفك المفا  الولع 

ال الأل واآلفاي الممتقبيفك، و متقبل الموادد المائفك فأل الممي ك ال ردفك الم وديك، والق ايا الم مك المت يقك 

 .دننازك الن ط، و متقبل ال امك فأل الممي ك
 يت ا جيمك المبن فأل الممتقبل ونامات درنا ا المبن اآل نك، والت ريع ديج م  استا اد   مل دال امك 

ال ا فك لرصب الن ك الا نفك، و ننك افزتماد ودودها فأل الت ول الرممأل، و وم ات وابتفاجات  واط  

 .الممتقبل
 اد  ال ّر ، ونامات  متقبل ال مل: اآللاد كما ةلمفمت جيمك افمتناد فأل الممتقبل اآلفاي الممتقبيفك ليت

 .المتر بك زيى الق ا  ال ان، وافدت اد ودياد  األزمال كم رد لينمو افمتنادل، و متقبل الاركات المم مك
افسترماد ال رلء ، )واست مل المنتبى جيما   دمناماك عدةس المال البارل .. الررو  الممتبا ك  وجيمك 

 .التغففر والت ول:  م فر ال كاء افص نازأل ليممتقبل ال ل نريب سلافك سلى جيمك ن و 
واقتتمت ال يمات، د يمك عالم وديك الملي مك  التأل  ناولت الننازك وال ب ات واإلزمم، والب ع ال يمأل 

 والت وير وافدت اد واأل  ، وال امك والمفا  والمبن وافمتناد فأل الممتقبل، سلافك سلى دةس المال البارل

 .والررو  الممتبا ك، وافسترماد ال رلء، و م فر ال كاء الننازأل ليممتقبل ال ل نريب 
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 2019في الرياض كضيف بمنتدى أسبار الدولي   توجد حاليًا
 سكينة يعقوبي.. أّم التعليم بأفغانستان التي تركت أمريكا إلنقاذ شعبها

 

والمقام فأل فنبي  2019 تواجب البكتود  س فنك ي قودأل فأل الرياض ك فع دمنتبى ةسباد البولأل 

الت يف  فأل الممتقبل"، بفع مب ت قمصك ""ففر ونت"، وشادكت ة س الرملاء دودمك زمل بميت زنوان 

 .قبرا  ا طفيك ال قود المالفك دوص  ا دائب  دولفك فأل الت يف  والتنمفك
الا   األفغانأل يمت كرون  ا صن ت  ل   البكتود  س فنك ي قودأل، التأل   بت التقالفب  و ا ةال ةفراد

افجتمازفك البالفك، ووم ت فأل وج  الممي ف  وال مازات المت رفك فأل دمدها، لتؤكب بق كل ةفغانأل فأل 

ي  والرفاهفك وال فا  ال نول زيى الت يف  المناس ، ال ل ي رج     دائر  ال  ل وال قر والمرض، سلى دائر  ال 

ال مفيك، كما ةن ا ةكبت زيى بق المرة  األفغانفك فأل الت يف  وال مل، والوموف ص ًا واببًا د ان  الرجل، فأل 

 .دبيك  نمفك البمد
ودو   ا لقفت  "س فنك"     تاز  و ناز ، وصيت ليت بيب دالقتل و  اوفت افوتفال، فأل ه ا 

 .المفر فف ، بتى   قق كل  ا  تمنا  لبمدها وةهي اال ريق؛ سف ةن ا مردت  واصيك 
، فأل  ؤ مر القمك ال المأل لمدت اد فأل الت يف  دالبوبك، 2015وباةت "س فنك" جائم  "وايم" ليت يف  زام 

ةلع دوفد،   ريًما ل ا زيى ال  ود التأل د لت ا طفيك ال قود المالفك    ةف اد  نمويك  500والتأل  بيغ مفمت ا 

زاً ا، و  اددك ال قر وال و  واأل فك و ردل األبوال الن فك،  20ك ل ب ك الم تمع األفغانأل، زيى  باد   يفمف

 .داإللافك سلى ج ودها فأل   قفق ال بل والممم
 .ولّقبت البكتود  س فنك ي قودأل دـ"ةم الت يف " فأل ةفغانمتان ، كما  رش ت ل ائم  "نودل"  ر ف 

ا، ومب وللبت فأل "هرا " فأل ةفغانمتان، وزنب ا ةن ت دداست ا الرانويك، زاً  65وديغت س فنك ي قودأل 

الت قت د يفك ال  ، ل ن ا وجبت ص ودك فأل الت يف  دمب  الم تمع ال ل كان يرفض   يف  ال تفات، فيدسي ا 

أل طي  والبها، ل أل  ت ي  فأل ة ري ا، و   هناد سم ت "س فنك" ةن دوسفا مب ومت ديبها ةفغانمتان، فيدسيت ف

زائيت ا، لت فا    ا، فأل ة ري ا، د ب ةن ةصب ت ةستاذ  جا  فك، وزاشوا فأل ة ان، ل   "س فنك" ل   نس  

 .ش ب ا، فيدادت ةن  مازب ، وةدادت ةن  قبم ل  شفًلا  ا
 .ودبةت "س فنك" دبيت ا لممازب  ش ب ا، فأل   يع التم فنفات، فأل   ّف  لمجلف  األفغان فأل داكمتان

 ن   نماء  %90نب ا ذهبت سلى الم ف ، وجبت سب ك  ميف  وننع الميفون فجئ هناد، ومالت: ز

 .وةط ال، الرجال س ا  ا وا ةو ذهبوا لي را، دةيتل  ااهب ف يم ن   بتى ةن  ت ّفيوها

https://sabq.org/3MnBcg
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وةلافت: سيلتل ن مأل،  ا ال ل يم   ةن ةف ي  ل ؤفء الناس،  ا ال ل دإ  انأل ف ي  لا بأل؟! وفأل ه   

ك،   ّكرتل ةن الت يف  مب وّفر بفا أل، ةز انأل  نملك،  ن نأل الرقك، مبم لأل   نك، سازب نأل زيأل دز  الي  

ةسر أل، وجي  زائيتأل سلى ديب وقر، لف ونوا دي ان، وفأل ه   الي  ك، ةددكتل ةن الاألء ال ل ي   ةن ةمب   

 .لا بأل، هو الت يف  والن ك، وه ا  ا ف يت 
ادس لألط ال و راكم لت يف  النماء، وةسمت الم  ب األفغانأل ليت يف  زام ومردت "س فنك" ةن   تتل  ب

، وكرست بفا  ا لتر قأل دممتوى ولع المرة  األفغانفك زيى   تيع الممتويات، بفع  بير ةكرر    1995

م  اروًزا فأل   افت الت يف  والن ك فأل جمفع ةن اء البمد؛ و  بف سلى   وير الت  فر النقبل؛ و  مي 150

التوزفك الن فك ليمرة ، داإللافك سلى  ا فع المرة  األفغانفك زيى   بل التقالفب افجتمازفك المت رفك، التأل 

 .باصرت المرة  األفغانفك
  يمًا،  380ةلع طال ، وابتوى الم  ب زيى  15 بدسك، و 25وقمل سنك وابب ، كان مب ةصبل لبي ا 

 .سك، وةناي   تبات  تنقيك فأل ةددع  بن ةفغانفك بد 80   م      النماء. وةداد الم  ب، 
ةلع ا رة  ودنت ةفغانفك    قمل درا     350، كان الم  ب مب مبم قب ا   ألكرر    2003ود يول زام 

إلزباد و بدي  المبدسف  ودرا    ليتردفك الن فك و  يف  بقوي اإلنمان ودرا ا  بدي  القفادات النمائفك، 

 .وبممت   و األ فك، وفًقا لمؤسمك دفتر جرودر
ئم  البولفك ل قوي المرة ، التأل  من  ا األ   المت ب  لي ي  ، بنيت س فنك ي قودأل زيى ال ا2004وفأل 

مب وا سس ا ات  تمفم ، والًبا  ع   ريض ةن م   ليم اطر، فأل البفع مب ًا د قوي النماء والبنات، وال ي  ةادوا 

 .   الوزأل ال ام د رود  ه   ال قوي
ل ائم  التأل   نأل ل ا ال رفر، قنوًصا س فنك" زق  فوةها د ائم  "وايم"، سن ا   وة دا"ومالت البكتود  

ةّن ا جاءت فأل ومت  مّر فف  ةفغانمتان د تر  زنفبك، وي فا ش ب ا فأل دز  وفقر،  افرً  سلى ةّن ه   ال ائم  

 . اّ ل دادمك ة ل لمستمراد فأل  وففر الت يف  ليمميب    ةدناء ش ب ا األفغانأل
رام لم فنك ي قودأل، التأل صن ت ال رفر لبيبها وش ب ا، دو  ويقع كل ةفغانأل وكل ةفغانفك، وم ك  قبير وابت

الت بيات والن اا، الفوم يتباهأل ال مفع فأل ةفغانمان د    المرة  التأل لردت ةدو  األ رال فأل الت  فك 

 .وال باء    ةجل الوط 
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ـــ ــدًثًا 90بـــ ــن  متحـــ ــر   20مـــ ــة.. "أميـــ دولـــ

الريـــاض" يفتـــتح منتـــدى "أســـبار" الـــدولي 

 الليلة

مــــداخالت  8جلســــة تشـــمل   12أيـــام و  3

 ورش عمل وعدد من الندوات 8رئيسية و
يرزى ة فر  ن قك الرياض األ فر ففنل د  

دنبد زببال ميم،  ماء الفوم افلنف ، " نتبى ةسباد 

 مك"، الم وديك المي"البولأل" ال ل يقام   ت زنوان 

 .د  ود زبد    األ راء والوةداء وزبد    الا نفات الرسمفك واألهيفك
الممتقبل" ودداسا  ، وستتنو  ال  الفات ال يمفك دف  ودل ال مل والم الرات ال يمفك "ويناما المنتبى 

 .وال يمات التأل ياادد فأل  قبيم ا وسداد  ا زبد    القفادات الم يفك واإلميفمفك والبولفك
ودل زمل، وزبد    النبوات التأل سفناما  8 باقمت دئفمفك، و 8جيمك، و 12قمل المنتبى  وي قب

   قمل ا ال بيب    المولوزات والم اود ذات ال ممك داستاراف الممتقبل، سلافك سلى ال بيب    المباددات 

 .واليقاءات وال وادات التأل ستل قب زيى ها ا المؤ مر
 ت بًلا    ال براء  90ةيام ةكررل     3   " نتبى ةسباد البولأل" زيى  بى  وياادد فأل البود  ال الفك

دولك، يمريون زب  م ازات بفويك؛  ن ا عالننازك والب ع  20والبابرف  زيى الممتويف  الم يأل والبولأل    

ف فك ؛ ال يمأل وافمتناد وافسترماد ال رلء واإلزمم والمفا  وال امك ووفرها    المولوزات افسترا 

 .است ماًلا لما دبة  المنتبى فأل البودات المادقك
و ي أل البود  الراد ك    " نتبى ةسباد البولأل" فأل شراكات زيمفك  ر ومك  ع ال بيب    المن مات 

والمؤسمات ال ميفك زيى الممتويف  الم يأل والبولأل، و   ةهم ا جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك عكاوست ، 

، و   ب سنمفاد (WFSF) فونم و، وجا  ك فود مبودغ األلمانفك، واف  اد البولأل لبداسات الممتقبلو ن مك ال

 ، و اكنمل ونب كو بانأل األ ري فك(INSEAD) ال رنمأل ليبداسات ال يفا فأل سداد  األزمال
(McKinsey&Company)وجا  ك ، Business IE اإلسبانفك، وشركك دف  فا افستااديك (BEHAVIA) 

 .لتأل  ت      درلف   قرًّا ل اا
  

https://sabq.org/WQ9nyb
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 " يرفع سقف الصراحة ويكشف أهمية المحتوى2019منتدى "أسبار الدولي 

 "الصحافة الكاذبة" في هاتفك.. و"الحوار األبدي" شغفك.. هنا قصة "مستقبل اإلعالم"
 الرياض - زفمى ال ردأل

" المقام بالفًا دالرياض لرود  طرح 2019فأل الومت ال ل دةى فف  جم ود  نتبى "ةسباد البولأل 

ت اإلزم فك ليمماهمك، وزبم التوافق دف  البفلك الم وديك والوسائل اإلزم فك التأل نايت قادج ا؛ فقب المؤسما

دافع دواد اإلزمم ز    نت   وةكبوا ةن ا دامفك و تمبد  دارط استمراد الم توى ال فب ألن ا مائمك زيى 

 ."ر دـ"الن افك ال اذدكالمنبامفك د  س نوا ا "الموشال  فبيا" كما يممف ا الم  رم زيأل جاد
وش بت   ريات ال يمك الرالرك الم نونك دـ "اإلزمم فأل الممتقبل" ب ودًا كبفرًا جاوة "الن بويك" فأل 

 .الوسط اإلزم أل سلى الم تمف     كافك الارائل والم  ، واكت ت د    قازب "ال فر ونت"   ت   اليقاء
زيأل جادر، وزمفب  كيفك  MBC كل     بير   موزكوشادد فأل ال يمك التأل ةدادها "سدديس البديس" 

اإلزمن د ب  جا  ك األزمال والت نولوجفا البكتود  بنف ، و  مب ش ف ، ودئفس   رير   يك "سفب أل" 

و"الرجل"   مب د  ف ب ال ادلأل، ودئفس   رير ص ف ك "اإلنبدنبت ال ردأل" ز وان األبمرل، سلافك سلى 

مك ةد اد لننازك الم توى الرممأل البكتود  ناهب داش ل، واإلزم أل الم ودل المؤسس والرئفس التن ف ل لمؤس

 .زيأل ال يفانأل، واإلزم أل الم ودل زببا  المبي ر
و  رمت ال يمك ل بد    الموالفع الم مك  ن ا "ص ك األقباد، وكف فك  باول ا زيى  ننات التواصل 

بل المؤسمات اإلزم فك فأل لل الرود  الرممفك، سلافك سلى افجتمازأل، والت يف  اإلزم أل فأل الممتقبل، و متق

الم   والولائع اإلزم فك فأل الممتقبل واإلزمم فأل الممتقبل.. هل ست ت أل الن افك؟ و متقبل ص افك 

 ."البفانات فأل اإلزمم ال ردأل
م كبفر جبًا، ول  ي ل ببيع "زيأل جادر"    الم اش ك والا اففك، بفع يرى ةن الت بل الممتقبيأل لإلزم

وةه    ٍب: كفع  قاوم األقباد الم  ودك فأل الموشال  فبيا ؟،  افرًا ةن الن افك  بنفك زيى الت قق    ص ك 

ال بر مبل النار، ة ا الموشال  فبيا فم يوجب   قق وف ةل نو     الرمادك ل لح س  انفك نار األقباد س يك 

 .د م  نواياه ، وهناد    ينار دقنب اإلي اء
وةلاف: "الموشال  فبيا" هأل لفمت ص افك.. هأل شركات   نولوجفا، وهناد سباي   نيوجأل دف  

 .الن افك المبنفك زيى النبي ودف  الن افك ال اذدك التأل ف يم   ةن   مم ةن النود  وال فبيو ص ف ك ةم ف
     ام ةص اا الم   وديغك الوالق مال: ن   ص  فون شغيتنا ال قفقك ولفس ال  ا، وه   الم مك لفمت 

األقرى  رل األطباء والم نبسف  ودقفك المول ف ، الن افك ال قفقفك لبي ا هبف وةهمفت ا اآلن ةصب ت كبفر  فأل 

 .دع المنبامفك والتربت    الومائع مبل در ا
زاد وي مم   مب د  ف ب ال ادلأل دبقاء الن افك  ا دقأل الناس، واستا ب دن ف ك "النفويودد  ايمم" التأل 

سلف ا الناس ليب ع ز  المنبد المولوي، وةكب ةن المؤسمات اإلزم فك الم تر ك التأل لبي ا   توى جفب  بقى 

أل ب د فب؛ ألن القاد  ةصبل وازفًا، والوسفيك الم تمك دالم توى سوف  نتنر، والت بل ال ل  واج   لفس 

 .ك ف أل اإلش الفك ال قفقفك"  نولوجفًا"، سنما القفاد ، ل بم وجود مائب لبي   نود ودؤي
 يفون ديال س ودل، ل  ن  ت     200ودّف  "ال ادلأل" ةن ص ف ك "ال اددن" البري انفك كانت   مر 

كبو  ا وزميت قادطك طريق، وبققت   اس  زالفك، ألن ا وفرت التركفبك وشّ يت مفاد  جبيب  درؤيك جبيب ، 

 .وصن ت اسمًا كبفرًا وةددابًا زالفك

https://sabq.org/sQgSnT
https://sabq.org/staff/ALHARBI
https://sabq.org/staff/ALHARBI
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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راد      نرف الن ال ك الم وديك زنب ا ةبمت دال  ر نتف ك اإلفمس ف مبوا سلى  قيفص وةدبى استغ

زبد المول ف ، وه ا اإلجراء فأل الوسفيك اإلزم فك ف ي ب  ا، سنما الن فل هو   وير الم بخ و واكبك 

 .الت ودات
تميت ةدكان ا، افستممم وطال  ز وان األبمرل دافهتمام دالم توى وزبم   قفر الماد  الن  فك سذا اك

ليمتيقأل هو سل اف ليم توى، ألن الم توى ال فب هو    ي بر المتيقأل زيى الب ع ز  الماد  اإلزم فك فأل كل 

 . ننا  ا
وبول   ود "اإلزمم فأل الممتقبل وهل ست ت أل الن افك؟"، ةجاا "األبمرل": الن افك ل    ت أل، 

سازك، ون   فأل  48ًا، ة ا ةقباد التويتر ف أل  نت أل قمل وكل ص ف ك دصفنك لبي ا ةدشفع  نبل  رج 

 .اإلزمم ال ردأل لبينا ةة ك    ف   ويتر
% 50هناد  2020وز  " متقبل ال وادات التي ميونفك فأل الممتقبل"، مال "زيأل ال يفانأل": سن  فأل زام 

و ومع ةن ال را القاد ك هو  سوف يااهبون البرا ا التي ميونفك    شاشك ال وال، والم توى هو سفب المومع،

 . قبي  درا ا دبون   ي ف ، و   المم   ةن يقوم دالم مك "دودوت"،   تقبًا دبقاء البرا ا المباشر 
ويرى "ال يفانأل" ةن هناد درا ا ن  ت دمفمانفك ةمل دمب  وجود ص  فف  بقفقفف  لننازك الم توى 

الم توى فأل الممي ك، ومال "ه ا  ا ن انف  هنا،  وه  وفر لاهري  فأل الما ب، كما    ر    زميفك سرمك

وةصب ت دفلتنا وفر صال ك لت بفق ال نريك فأل ال بر، وزيى ال  ات الم نفك فرض زقودات زيى    يمري 

 ."الم توى
و ماءل "زببا  المبي ر": " هل ال واد التي ميونأل سفنت أل ؟"، ول  يترد اإلجادك لي م ود ال الر، 

" ل  ينت أل.. ألن الناس ي بون ةنح  ت اود  ع األش ان ال ي  يااد سلف   دالبنان، وهأل دوبك  لف ف  هو سري ًا

 ."ف ريك  وجود  زنب اإلنمان سلى األدب
وطرح المبي ر سؤاًف وقر وةجاا زيى ال ود: هل سفتغفر ال واد؟.. ن   ول   متمر ال وادات التي ميونفك 

 .ا فأل الممتقبل لم رفك ف   الناس و اذا ي بوند  ا ال ال، وال كاء افص نازأل سف فبن
ويرى "المبي ر" ةن الم توى ال فب ف ي  أل، فالتي ميون ةدا   رفف ، وه ا دود الم اود فأل شب انتبا  

المااهب، والت ا ل  ع الماد  اإلزم فك دما يتناس   ع المتيقأل، والمتيقأل داألقفر هو    سفت    دممتقبل 

 .اإلزمم
ب داش ل زيى الممتقبل الباهر ال ل ينت ر ص افك البفانات،  مت رلك   ردك القنك وداهنت ناه

الن  فك فأل  ناول داء ال را، وكفع    الت ا ل  ع ال بر د ريقك استقنائفك،  ؤكب  ةن الماد  اإلزم فك ي مل 

 .زيف ا فريق   تص بتى   رج ليناس د ريقك  مفم  وجاذدك و  تي ك
ش ف "   ردك كيفك اإلزمن د ب  فأل   ود الت يف  اإلزم أل فأل الممتقبل  واست رلت "بنف    مب

،ودفنت ةن لبي   س  انات كاففك لننازك كوادد ي ب ون الوط ، فبداست   فيوجب د ا اقتبادات سنما  ااديع، 

 .و    ال يفك ورفك      واستبيوهات، و  ا ل كمبفو ر، ولبي   شراكات وجمود  ع ج ات زبيب 
ت ز  دود طما وطالبات كيفك اإلزمن دتغ يك "مومل  اا" اإلدبازأل دمارو  المبن واإلدبا   رل وكا 

 . ارو  جب  الرقاففك، ودإ  ان  مت ب أل ال رائط بول ال ال   ااهب   ومع "جب  التادي فك" زيى ال ري ك
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 الطاقة تحت مجهر "أسبار".. ودور القطاع الخاص مطلوبأمن 

 % من مياه الصرف الصحي المعاَلجة تضيع هدًرا82الطخيس: 
 

مال ز و   يس الاودى ووكفل وةاد  البفلك والمدازك والمفا  سادًقا البكتود زيأل د  س ب ال  فس: سن 

 ائأل يتنامص داستمراد  ع الوفاء دمت يبات    ةص   الت بيات التأل  واج  ا الممي ك هو كف فك سداد   ودد 

%  ن ا 82 ميف   تر       فا    ال ك    النرف الن أل؛  4التنمفك الممتبا ك؛  ولً ا ةن الممي ك لبي ا 

ي فع هبًدا، وهأل  فا   ت بد  ينبغأل افست اد   ن ا، ول ل الق ا  ال ان ي  يع دبوٍد فأل ه ا ال ان     

 .ال كقمل سما ك    ات الم 
" ال ل اقتلت   ماء ة س دالرياض؛ بفع بميت 2019جاء ذلح قمل جيمات  نتبى "ةسباد البولأل 

ال يمك األولى زنوان "ال امك والمفا  فأل الممتقبل"، وةدادها البكتود  اهر ال ودان الرئفس التن ف ل لق ا  

ث فف ا كل    األستاذ البكتود جمال ق ر ال امك ال ديك دمبينك الميح زببا  لي امك ال ديك والمت بد ، و  ّب

نائ  الرئفس لياؤون ال نفك داركك درويماج المنريك والبكتود زيأل د  س ب ال  فس ز و   يس الاودى 

، سلافك  Upstream ووكفل وةاد  البفلك والمدازك والمفا  سادًقا، و  مب البنبنأل  بير   وير  ااديع الن ط

مبير األكاديمأل فأل    ب ال غراففا وال فولوجفا واأل ف  ال ام لي م فك ال غراففك سلى البكتود كونراد شيف اد ال

 .د ا  ك فود مبودغ و ودوان سلبديب الاريح اإلدادل لي امك الرممفك
واست رلت ال يمك زبًدا    الم اود؛  ن ا   وير طري   يفك المفا ، والولع ال الأل واآلفاي 

ائفك فأل الممي ك، سلافك سلى الق ايا الم مك المت يقك دننازك الن ط و متقبل الممتقبيفك، و متقبل الموادد الم

ال امك فأل الممي ك؛ ف ًيا ز  الرؤى األودودفك فنتقال ال امك فأل م ا  النقل:  اذا ي نأل دالنمبك ليممي ك ال ردفك 

 الم وديك؟
ل ا ةوج    تي ك، و بقل فأل ال بيب  واستل يت ال يمك دماادكك البكتود  اهر ال ودان، ةكب قمل ا ةن ال امك

 .% ألوراض ةقرى60%  ن ا  لمت بم لتولفب ال  رداء؛ فأل بف   لمت بم 40   الم افت؛  بفًنا ةن 
وكاع األستاذ البكتود جمال ق ر، ةن الممي ك لبي ا ةكرر     يفون  تر     ؛ يت  الت يص  ن ا 

فأل ةوراض ةقرى؛ وذلح طبًقا لبداسك ةجر  ا شركك المفا ؛  وهبدها دفنما يم     يفت ا و نقفت ا واست با  ا

https://sabq.org/L2Kh3H
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 ولً ا ةن هناد ال رفر    ال يول التأل    المم   است با  ا لي ب    هبد ال امك؛ ةدرة  يح ال يول ال كاء 

 .افص نازأل
وادد وقمل  اادكت ، شّب  البكتود زيأل ال  فس، األ   المائأل واأل   الغ ائأل فأل المناطق الا ف ك دالم

المائفك المت بد   رل الممي ك دق بأْل  غناطفس؛ ف ما  تنافران، وف يم   ةن ييتقفا؛ وه ا  ا   انف  ال  ات 

 .الم تنك الممؤولك ز  الماء والغ اء
جاءت لت ون الببايك ال قفقفك إلي اد  واةن  بدوس دف   2030ال  فس" ةن دؤيك الممي ك "وةكب 

مفا  دا ل ي م  سطالك زمر المنادد المائفك، وزيى ه ا األساس مّب ت ابتفاجات كل م ا   نمول    ال

 .ال  ات الم تنك وال  ات ذات ال ممك  باددات ياترد فأل  ن ف ها الق ا  ال ان
ة ا   مب البنبنأل، فقال سن ال غوط  مداد لي نول زيى ال امك الن ف ك س ا    قمل ال امك المت بد ، ةو 

البترول و اتقا      بفع افنب الات ال راديك؛  بفًنا ةن كل ه ا ي بث اآلن زيى زبر   مف  طري   ال ك 

 متوى ال  و ات والمن مات البولفك وةبماا البفلك ةو  ا يممون دال  ر؛  ؤكًبا ةن ه ا اف  ا  سفنبل لقافك 

 . ع  ردفك األجفال ال الفك زيى لقافك ال امك الن ف ك
يب الن ط لمنادد ال امك المت بد ؛ دات ي مل صبغك سفاسفك؛  بفًنا ةن البنبنأل" ةن  ولو    ب "وةولل

الرسالك التأل يريب سينال ا الفوم هأل ةن  ا يقول  المفاسفون فأل ا  امفك داديس لفس هو الم  يك البائمك ل   

 .الما يك  تمرل فأل  نويع افمتناد وزبم افزتماد زيى الن ط
  فأل دود فأل المن قك وال ال ؛ ف ي   ةن ي تمب زيى الن ط، وه ا ال ا ل ول ت سلى ةن  فأل ديب  رل الممي ك ل

ي   ةن يبف نا سلى  نويع افمتناد؛  ؤكًبا ةن كل لاد  ناف ك، وكل  ا ي منا هنا هو افدت اد ز  افزتماد زيى 

صول ل  ا ال بف ليو 2030البترول كمنبد وبفب ليبقل وه ا و  ال مب  ا  م ى ل  مفاد نا الرشفب     دؤيك 

 . ع افهتمام دالت يف  د ل  متويا   والرمأل دم رجا   ودد   ديهباف وق ط   بد  نادد البقل
وةشاد البكتود "كونراد شيف فح" سلى ةن الممي ك كبولك   وديك فأل المن قك شريح فأل  وففر ال امك، كما 

 .ةن ا شريح ل ا مفمك فأل المفابك البينفك والترفف فك
ان سلبديب ةن ال امك هأل األساس؛ ل   البفانات ةصب ت كل شألء؛   فً ا ةننا سذا ن رنا سلى وةولل  ودو

الممتقبل؛ فمن ب ةن  ي مع دف  الت قفب وافست اد     ال كاء افص نازأل والرود  ال ا مك وسنترنت األشفاء؛ 

هناد ال رفر    ال امك األب وديك التأل  ؤكًبا ةن صنازك البتروكفمفائفات  ت ي  مبًدا كبفًرا    المفا  الم م ، و

 . لمت بم فأل  رافق بفويك، وه ا يببو جيفًّا    قمل البفانات و   هنا  ي أل ةهمفت ا
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 متحدث 100نوفمبر بمشاركة أكثر من  6الفعاليات تمتد حتى 
 الرابعة من منتدى أسبار الدوليبالصور.. أمير الرياض يفتتح فعاليات الدورة 

 
  وكالك األنباء الم وديك ع واس | الرياض
   2019  نوفمبر  05  / 1441ددفع األول  8

 نتبى »الرياض،  ماء افلنف ، ان مي ف الفات  دزى األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم ة فر  ن قك

، د  ود وةير اإلزمم،  ركأل د  زببا  الابانك، وةص اا «الم وديك الملي ممك»  ت ش اد « ةسباد البولأل

 .والم الأل وذلح د نبي ففر ونت الرياض
ال يمفك المتمفم  وةكب ة فر الرياض فأل  نريل ص  أل زق  ال  ل زيى  مفر   نتبى ةسباد و قبيما   

 .وةسيوا استاراف  ليممتقبل،  نوهًا د  اءات دجافت المنتبى ومفادا  
ن   ن فا فأل زنر ال ي  والتقنفك داألسيوا الن فل نن ر سلى الممتقبل ونمفر »ومال ة فر الرياض: 

وولأل ز ب  األ ف ، داف  ا  الميف  درزايك سفبل قادم ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زببال ميم ول س ود 

 . افرًا سلى   اود المنتبى فأل   ال اإلزمم و متقبي « ب   ما ا 
وةزرا ة فر الرياض ز  ش ر  و قبير  لم يس سداد  المنتبى  تمنفًا لي مفع التوففق والن اح فأل 

 .  رجا    ال يمفك والب رفك
ا ال بث ال يمأل التنمول الم   يي أل سن ه »   ج ت ، مال وةير اإلزمم فأل كيمك ل  دال  ل ال  ادأل: 

و  يفا  ا الم مك التأل  2030 توائمًا  ع  ا  ا ب  الممي ك      وفت كبرى  تمريك فأل    فات دؤيك الممي ك 

ةل ت الفوم  نبد سل ام لياباا ول مفع القائمف  زيى اإلن اة واإلنتاج فأل   تيع الق ازات،  ا يبار 

 .فأل افمتناد القائ  زيى افدت اد واإلدبا  والرياد  داةدهاد فأل ال فا ال ري  ونمو
ودف  الوةير برن الممي ك زيى دناء امتناد  تنو  ي تمب زيى الم رفك د ب ةن كانت الم رفك  ي   فأل 

المادق دودًا ةمل فأل امتنادنا الوطنأل، وه ا يت قق دبدجك كبفر     قمل   وير دةس المال البارل وفق 

 .د ا الممتقبل الولائع التأل يرهص
و ادع الوةير: ن  نا و  ال مب فأل ولع الم ونات األساسفك لقفام   تمع الم رفك، و   المتومع بنول 

  وفت فأل البنفك افمتناديك، وبنول م مات سري ك فأل النمو افمتنادل فأل الممي ك، قنوصًا ةن ال فل 

 . رفل ل ا القادم سفن   دال فا فأل  ن و ك  قنفك  تقب ك جبًا دل ف
واقتت  الوةير كيمت ، سائًم ا  ةن يبي  زيى دمدنا األ   واأل ان وافستقراد والن اح وال مح فأل لل 

 .مفاد  قادم ال ر ف  الاري ف  وولأل ال  ب األ ف ، ب   ما ا 
 ، ةن    جانب ، ةولل دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل، فأل كيمت

ه   البود  الراد ك زيى التوالأل ليمنتبى،  ع الاركاء ال يمفف  وافسترا ف فف     داقل الممي ك و   قادج ا، 

شريً ا استرا ف ًفا وزيمًفا وه     يمريون زن  القو   15ودتمايب فأل كل زام سلى ةن وصل زبده  الفوم سلى 

 .فود مبودغ األلمانفك ه ا ال ام سلى مائمك الاركاء و ناط الرقل، فأل  مفر  المنتبى و ن   ان مام جا  ك
و ا ن   زن ا    مرادات و اروزات وسصمبات كبرى يقودها دتم    2030سن دؤيك »وةلاف: 

وامتباد،   ت ن ر قادم ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زببال ميم ول س ود، و يقودها صاب  الممو 

https://ajel.sa/R8p75V/
https://ajel.sa/city/Riyadh
https://ajel.sa/city/Riyadh
https://ajel.sa/staff/SaudiPressAgency
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 -ب   ما ا   -بال ميم ولأل ال  ب نائ  دئفس   يس الوةداء وةير البفا  المي أل األ فر   مب د  سيمان د  زب

لاباد ا وةهي ا فأل الباقل،  ولبًا «  ي مًا»و يح القرادات والماروزات واإلصمبات جي ت    دمدنا و  ال مب 

ًا وابت اًء، و   هنا جاء وادت ادًا، و ي مًا ةي ًا ل رفر    البيبان التأل  روم ال مح واإلصمح فأل ال ادج،  بنر

 .لت ون ش ادًا ل    البود « الم وديك المي مك»اقتفاد القائمف  زيى المنتبى زباد  
زق  ذلح ةزي  ز  سطمي جا  ك الميح زببا  لي يومم والتقنفكم ودالاراككم  ع  نتبى ةسبادم البولأل  بادد  

م وذلح فأل دباام جا  كم 2020ش رم فبرايرم القادمم ل امم     8 - 7هاكرون اإلزمم ال ل سفقامل قمل ال تر م    

 .الميحم زببا  لي يومم والتقنفكم
اإلزممم دالاراككم  ع  نتبى ةسبادم البولأل د بفم استق اام المواه م الاادكم     وجاءْت  بادد ل هاكرون

ال قولم الرائب م فأل   الم البر  كم إلي ادم ةببثم ال يولم التقنفكم التأل سوف    ملل زيى سلراءم و  مف م م ا م اإلزممم 

لوصولم سلى الرياد م اإلميفمفكم والبولفكم فأل الرممألِّ، وك لح    فم ن ايم افدت ادم فأل ه ا الم الم    ةجلم ا

 .الم افتم التقنفكم لبز م ال اماتم الاادكم و وففرم ال رنم المتنوزكم ل    ال اماتم
وسفت ل ذلح  د  ودم صان أل اإلزممم واألكاديمفف  والمبر  ف     ةجلم ال ملم زيى   ويرم بيول  قنفٍك 

تأل يواج  ا ه ا الق ا ل زبر افدت اداتم المبزو كم والتأل سوف  نت  ا ه    بت رٍ  ليوموفم ة ام  الت بياتم ال

المواه ل؛ بفع سفت ُّ افزتناءل دإنتاج ا وول م ا زيى الممادم الن فلم ونارها فأل األسوايم بتى ي ون  ألف ادها 

لقافكم دياد م األزمالم وافدت ادم  ةكبر  يلفٍر  م ٍ ، وذلح     قملم فتلم  ناآ نا، و اادككم قبرا نا ة ًم فأل   ميمم

 .2030فأل جمفع ةن اءم الممي كم، بفع نم ى جاهبي  ليقفامم دبودنا كما ي  ل فأل   قفقم ةهبافم دؤيكم الممي كم 
وي كر ةن ف الفات البود  الراد ك لمنتبى ةسباد البولأل  متب بتى المادس    نوفمبر، بفع يناما المنتبى 

  اود دئفمك هأل: ال ي   3 ت بث، و تناول  100جيمك، يت بث فف ا ةكرر     14ودمك زمل فأل  40بوالأل 

ودل زمل،  تناول  6وافدت اد والمفاسات والمن مات والم رفك والت ول سلى   تمع الم رفك، سلافك سلى 

سترا ف فك الرزايك الن فك فأل الممي ك فأل الممتقبل، واأل   المفبرانأل وال رائ  الم يو ا فك، والمواء ك اف

 .والت ول ال يأل ليقفادات، والبديو اسفك ال ا ك ليممي ك، والتنمفك الممتبا ك
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 2019سمو أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 
 

(MENAFN - Saudi Press Agency)   م واس 2019نوفمبر  04هـ الموافق  1441ددفع األول  07الرياض 

 
الفوم ان مي ف الفات  دزى صاب  الممو المي أل األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم ة فر  ن قك الريالمماء

" نتبى ةسباد البولأل"   ت ش اد " الم وديك الملي ممك"، د  ود   الأل وةير اإلزمم األستاذ  ركأل د  زببا  

 . الابانك وةص اا الممو والم الأل وذلح د نبي ففر ونت الرياض

 قبيما   ال يمفك وةكب سمو ة فر  ن قك الرياض فأل  نريل ص  أل زق  ال  ل زيى  مفر   نتبى ةسباد و

 . المتمفم  وةسيوا استاراف  ليممتقبل ،  نوهًا د  اءات دجافت المنتبى ومفادا  ا

ومال سمو : " ن   ن فا فأل زنر ال ي  والتقنفك داألسيوا الن فل نن ر سلى الممتقبل ونمفر داف  ا  

 -س ود وسمو ولأل ز ب  األ ف   الميف  درزايك سفبل قادم ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زببال ميم ول

 . "  افرًا سلى   اود المنتبى فأل   ال اإلزمم و متقبي  -ب   ما ا  
وةزرا األ فر ففنل د  دنبد ز  ش ر  و قبير  لم يس سداد  المنتبى  تمنفًا لي مفع التوففق والن اح فأل 

 .   رجا    ال يمفك والب رفك

يمك ل  دال  ل ال  ادأل :" سن ه ا ال بث ال يمأل التننمول الم      ج ت  مال   الأل وةير اإلزمم فأل ك

و  يفا  ا الم مك  2030يي أل  توائمًا  ع  ا  ا ب  الممي ك      وفت كبرى  تمريك فأل    فات دؤيك الممي ك 

ر التأل ةل ت الفوم  نبد سل ام لياباا ول مفع القائمف  زيى اإلن اة واإلنتاج فأل   تيع الق ازات  ا يبا

 .دإةدهاد فأل ال فا ال ري  ونمو فأل افمتناد القائ  زيى افدت اد واإلدبا  والرياد 
وةلاف " سننا دائما فأل الممي ك نت بث ز  التغففر والت ول واإلسرا  دا  ا  الممتقبل و ما يبزو الفوم 

ل ال ل نريب  لبمدنا مب جاءت    ه ا ال  ر ال موح ال ل يننع الممتقب 2030لمزتماة هو ةن دؤيك الممي ك 

هأل كما   يمون دؤيك طموبك وجريلك  قوم زيى لملك  ر  مات ةساسفك وهأل:  2030وألجفالنا القاد ك فالرؤيك 

 ..   تمع بفول وامتناد  مدهر ووط  طموح

وهأل  متنب سلى استرماد ال امات والقبدات الاادك   ت لل مفاد  طموبك ا ممت وزرفت دال مم النادي 

القويك ود  ل ه   الرؤيك الملي ممك، دبةنا  ربيك  نمويك جبيب     مفر  الوط  الولاا وايت ا المّمو  واإلداد 

وافد قاء دالممي ك، وزنوان ا الممتقبل ال ل يببة دالماادكك ال ازيك لياباا وةص اا المواه  فأل دناء   تمع 

 ." نادض دال فا  وافدت اد

جاهب  سلى  واكبك ال ال  المتقبم الاغوف دالت ود، فتيق  د ل  ا يمت ب  وةشاد   الف  سلى ةن الممي ك  م ى

فأل ال ي  والم رفك، وهبف ا القري  والب فب هو الي اي درك  ال  اد ، و واج ك الت بيات ديدوات ال نر 

 .ولغت 
لمادق دودًا ةمل ودف  برن الممي ك زيى دناء امتناد  تنو  ي تمب زيى الم رفك د ب ةن كانت الم رفك  ي   فأل ا

كبفر     قمل   وير دةس المال البارل وفق الولائع التأل يرهص  فأل امتنادنا الوطنأل، وه ا يت قق دبدجك

 .د ا الممتقبل

http://bit.ly/2NyQLXz
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ول ت   الف  الن ر سلى ةن الم رفك هأل الم رد األكرر بفويك لممتنادات ال بيب ، ون   فأل الممي ك مب 

ساسفك لقفام   تمع الم رفك، و   المتومع بنول   وفت فأل البنفك ن  نا و  ال مب فأل ولع الم ونات األ

افمتناديك، وبنول م مات سري ك فأل النمو افمتنادل فأل الممي ك، قنوصًا ةن ال فل القادم سفن   دال فا 

 فأل  ن و ك  قنفك  تقب ك جبًا دل ف  رفل ل ا
 / سلافك ةولى2019 ك     نتبى ةسباد البولأل زام / سمو ة فر  ن قك الرياض ي تتل ف الفات البود  الراد

وةدان   الأل وةير اإلزمم األستاذ  ركأل الابانك ، دود اإلزمم فأل نمو امتناد الم رفك والبفع د  يت  دود 

  ودل وكبفر، وذلح لما لوسائل اإلزمم    ةهمفك فأل صنازك   توى   رفأل يواك    ودات ال نر 

وةن اإلزمم د ب ذا   صنازك دائب  و ت رد  و ت بد  وسري ك النمو،  ا نتا زن  واهتما ات الم تم ات ال بيب  

 .ل ا ك افسترمادات فأل   ال اإلزمم، ود ع المؤسمات اإلزم فك ال برى ز  بيول و قنفات جبيب 
   فأل  غففر ومال: " ن   الفوم د اجك سلى ف   الت وفت اإلزم فك فأل ال ال ، واف  اهات الت نولوجفك التأل ستم

 ."  ن و ك وصنازك اإلزمم، والتيلفر زيى نمط وسيود المتيقأل و بى   ازي   ع وسائل اإلزمم فأل الممتقبل
وةلاف " سن   وير الم توى اإلزم أل يمرل   بيا بقفقفا فأل لوء  غفر قنائص  مت ب أل وسائل اإلزمم 

وفء كبفرا ليوسائل التقيفبيك والم توى التقيفبل، فمع ال ي  سف ون    م      ةدناء ال فل الرممأل ال ل ف ي مل 

  بد  ننات النار و نوز ا وةياد  التنافس دفن ا زيى الممت ب ف ، فإن الم توى اإلزم أل ل  ي ون زيى ن س 

الم توى ال الأل، وسفت ي  األ ر سنتاج منص سزم فك    مك دال فا ، و مود  دال ناصر المرئفك والوسائط 

د فع   ون مادد  زيى ج ا الممت بم وسلاد  انتباه  وسدقائ  ألطول فتر   م نك زيى المننك  المت بد ،

 . " اإلزم فك
واقتت  كيمت  ، سائًم ا  ةن يبي  زيى دمدنا داأل   واأل ان وافستقراد والن اح وال مح فأل لل مفاد  قادم 

 . - ب   ما ا  -ال ر ف  الاري ف  وسمو ولأل ال  ب األ ف  

   جانب  ةولل دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل فأل كيمت  ةن ه   

البود  الراد ك زيى التوالأل ليمنتبى،  ع الاركاء ال يمفف  واإلسترا ف فف     داقل الممي ك و   قادج ا ، 

ا ف فا وزيمفا وه     يمريون زن  القو  شري ا سستر 15ودتمايب فأل كل زام سلى ةن وصل زبده  الفوم سلى 

 . و ناط الرقل ، فأل  مفر  المنتبى و ن   ان مام جا  ك فود مبودغ األلمانفك ه ا ال ام سلى مائمك الاركاء
ومال: " يم بنأل فأل ه   المناسبك ةن ةنو  ل   دإ مام وسن اة  ا ةزي  زن  المنتبى فأل ال ام المالأل وهو صبود 

ال ردفك ليمن ي ات األساسفك ليبداسات الممتقبيفك، وهو ةول سنتاج ل"    ب الممتقبل " ال ل ةول      داليغك 

ةزي  المنتبى ز  سناائ  فأل البود  المالفك ةي ًا ، وسفت م  درنا ا المنتبى جيمك قاصك لمناماك ه ا 

 . اإلصباد،  افرا سلى ةن المنتبى

وألول  ر  فأل اليغك ال ردفك ةي ا ، وهو كتاا "ن ريك سف قب جيمك قاصك لمناماك سصباد وقر ليمنتبى ، 

 اكويل لم نال ال ماهفرل" وه ا ينم    ع شراكتنا فأل ه   البود   ع وةاد  اإلزمم الم وديك المومر ، و ع 

ال يمك التأل قننناها لمناماك "اإلزمم فأل الممتقبل" واإلزم  أل ه   البود  ، هو ةبب الق ازات التأل ستبود 

ا المناماات فأل جيمات المنتبى ال ل ي ي  ال مفع ةن  ينت م ا سفاي وابب هو سفاي "الممتقبل"    بفع بول 

فرص ، و   بفع   بيا  ، وه ا  ا ي  ل نااطات وف الفات المنتبى  ن  ةن ادتبة  نم مك  ع دسالت  وةهباف  

يت    الممتقبل  نادًا ومائبًا لم مل التأل ج  2030التأل يي أل فأل  قب ت ا افن راط فأل   ماد دؤيك الممي ك 

 ." وفا  ا
وةلاف " سن الرؤيك و ا ن   زن ا    مرادات و اروزات وسصمبات كبرى يقودها دتم   وامتباد ،   ت 

ن ر قادم ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زبب ال ميم ول س ود ، و يقودها صاب  الممو المي أل األ فر 

،و يح  -ب   ما ا   - ميم ولأل ال  ب نائ  دئفس   يس الوةداء وةير البفا    مب د  سيمان د  زبب ال

القرادات والماروزات واإلصمبات جي ت    دمدنا و  ال مب " ي مًا" لاباد ا وةهي ا فأل الباقل ،  ولبًا 

ًا وابت اًء ، و   هنا وادت ادا ، و ي مًا ةي ًا ل رفر    البيبان التأل  روم ال مح واإلصمح فأل ال ادج ،  بنر

 . جاء اقتفاد القائمف  زيى المنتبى زباد  "الم وديك المي مك" لت ون ش ادا ل    البود 
/ سلافك لانفك  2019زام / سمو ة فر  ن قك الرياض ي تتل ف الفات البود  الراد ك     نتبى ةسباد البولأل 

 واقفر 
زق  ذلح ةزي  ز  سطمي جا  كل الميحم زببا  لي يومم والتقنفكم ودالاراككم  ع  نتبى ةسبادم البولأل  بادد م هاكرون 
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م وذلح فأل دباام جا  كم الميحم 2020   ش رم فبرايرم القادمم ل امم  8 - 7اإلزمم ال ل سفقامل قمل  ال تر م    

 .زببا  لي يومم والتقنفكم
د ل هاكرون اإلزممم دالاراككم  ع  نتبى ةسبادم البولأل د بفم استق اام المواه م الاادكم    وجاءْت  باد

ال قولم الرائب م فأل   الم البر  كم إلي ادم ةببثم ال يولم التقنفكم التأل سوف    ملل زيى سلراءم و  مف م م ا م اإلزممم 

   ةجلم الوصولم سلى الرياد م اإلميفمفكم والبولفكم فأل  الرممألِّ، وك لح    فمل ن ايم افدت ادم فأل ه ا الم الم

 .الم افتم التقنفكم لبز م ال اماتم الاادكم و وففرم ال رنم المتنوزكم ل    ال اماتم
وسفت ل ذلح  د  ودم صان أل اإلزممم واألكاديمفف  والمبر  ف     ةجلم ال ملم زيى   ويرم بيوٍل  قنفٍك 

الت بياتم التأل يواج  ا ه ا الق ا ل زبر افدت اداتم المبزو كم والتأل سوف  نت  ا ه    بت رٍ  ليوموفم ة ام  

المواه ل بفع سفت ُّ افزتناءل دإنتاج ا وول م ا زيى الممادم الن فلم ونارها فأل األسوايم بتى ي ون  ألف ادها 

ًم فأل   ميمم لقافكم دياد م األزمالم وافدت ادم ةكبر   يلفٍر  م ٍ  ، وذلح     قملم فتلم  ناآ نا، و اادككم قبرا نا ة 

 .2030فأل جمفع ةن اءم الممي كم، بفع نم ى جاهبي  ليقفامم دبودنا كما ي  ل فأل   قفقم ةهبافم دؤيكم الممي كم 
 ِّ كما  ي أل ه   المبادد ل فأل ومٍت  مت بل فف  الممي كل لترؤس ممك    موزكم ال اري  المقبيكم ، التأل كان ةببل ةه

 ولوزا م ا الرئفمكم ليقمكم المادقك د نوان ع افدت ادل وافمتنادل الرممأل وال كاءل افص نازأل ، بفع سفم بل ه ا 

 .ال اكرون ال ريق  لمماهمتنا الممتقبيفكم فأل ممكم الرياضم المر قبكم
بفع يناما المنتبى  وي كر ةن ف الفات البود  الراد ك لمنتبى ةسباد البولأل  متب بتى المادس    نوفمبر،

  اود دئفمك هأل: ال ي   3 ت بلًا، و تناول  100جيمك، يت بث فف ا ةكرر     14ودمك زمل فأل  40بوالأل 

ودل زمل،  تناول  6وافدت اد والمفاسات والمن مات والم رفك والت ول سلى   تمع الم رفك، سلافك سلى 

فبرانأل وال رائ  الم يو ا فك، والمؤا ك اإلسترا ف فك الرزايك الن فك فأل الممي ك فأل الممتقبل، واأل   الم

 .والت ول ال يأل ليقفادات، والبديو اسفك ال ا ك ليممي ك، والتنمفك الممتبا ك
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 دولة.. "أمير الرياض" يفتتح منتدى "أسبار" الدولي الليلة 20متحدًثا من  90بـ

 1441ربيع األول  7 - 2019نوفمبر  04
 الب ام  -بمب د   م ود 

يرزى ة فر  ن قك الرياض األ فر ففنل د  دنبد زببال ميم،  ماء الفوم افلنف ، " نتبى ةسباد البولأل" 

أل راء والوةداء وزبد    الا نفات الرسمفك المي مك"، د  ود زبد    ا الم وديك" ال ل يقام   ت زنوان

 .واألهيفك
ويناما المنتبى "الممتقبل" ودداسا  ، وستتنو  ال  الفات ال يمفك دف  ودل ال مل والم الرات ال يمفك 

 .وال يمات التأل ياادد فأل  قبيم ا وسداد  ا زبد    القفادات الم يفك واإلميفمفك والبولفك
ودل زمل، وزبد    النبوات التأل سفناما  8 باقمت دئفمفك، و 8ك، وجيم 12وي قب قمل المنتبى 

   قمل ا ال بيب    المولوزات والم اود ذات ال ممك داستاراف الممتقبل، سلافك سلى ال بيب    المباددات 

 .واليقاءات وال وادات التأل ستل قب زيى ها ا المؤ مر
 ت بًلا    ال براء  90ةيام ةكررل     3ولأل" زيى  بى وياادد فأل البود  ال الفك    " نتبى ةسباد الب

دولك، يمريون زب  م ازات بفويك؛  ن ا عالننازك والب ع  20والبابرف  زيى الممتويف  الم يأل والبولأل    

ال يمأل وافمتناد وافسترماد ال رلء واإلزمم والمفا  وال امك ووفرها    المولوزات افسترا ف فك ؛ 

 .دبة  المنتبى فأل البودات المادقك است ماًلا لما
و ي أل البود  الراد ك    " نتبى ةسباد البولأل" فأل شراكات زيمفك  ر ومك  ع ال بيب    المن مات 

والمؤسمات ال ميفك زيى الممتويف  الم يأل والبولأل، و   ةهم ا جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك عكاوست ، 

، و   ب سنمفاد (WFSF) بودغ األلمانفك، واف  اد البولأل لبداسات الممتقبلو ن مك الفونم و، وجا  ك فود م

 ، و اكنمل ونب كو بانأل األ ري فك(INSEAD) ال رنمأل ليبداسات ال يفا فأل سداد  األزمال
(McKinsey&Company)وجا  ك ، Business IE اإلسبانفك، وشركك دف  فا افستااديك (BEHAVIA) 

رًّا ل ا.ة فر الرياض األ فر ففنل د  دنبد زببال ميم  نتبى ةسباد البولأل الم وديك التأل  ت      درلف   ق

 المي مك
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 "بشعار "السعودية الملهمة

 أمير الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أسبار
 الب ام  -  مب د   م ود 

زببال ميم، ة فر  ن قك الرياض،  ماء الفوم ان مي ف الفات " نتبى ةسباد  دزى األ فر ففنل د  دنبد د 
المي مك"، د  ود وةير اإلزمم  ركأل د  زببا  الابانك، وةص اا الممو والم الأل،  الم وديك "البولأل"   ت ش اد

 .وذلح د نبي ففر ونت الرياض
الت اصفل، شبَّد ة فر الرياض فأل  نريل ص  أل زق  ال  ل زيى  مفر   نتبى ةسباد، و قبيما   ال يمفك وفأل 

 .المتمفم ، وةسيوا استاراف  ليممتقبل..  نوًها د  اءات دجافت المنتبى ومفادا  
لممتقبل، ونمفر ومال األ فر ففنل د  دنبد: "ن   ن فا فأل زنر ال ي  والتقنفك.. داألسيوا الن فل نن ر سلى ا

 -داف  ا  الميف  درزايك سفبل قادم ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زببال ميم ول س ود وسمو ولأل ز ب  األ ف  
 .وةشاد سلى   اود المنتبى فأل   ال اإلزمم و متقبي ."- ب   ما ا 

لتوففق والن اح فأل   رجا    ال يمفك وةزرا ة فر الرياض ز  ش ر  و قبير  لم يس سداد  المنتبى  تمنًفا لي مفع ا
 .والب رفك

   ج ت ، مال وةير اإلزمم فأل كيمك ل  دال  ل ال  ادأل: "سن ه ا ال بث ال يمأل التنمول الم   يي أل  توائًما  ع  ا 
 و  يفا  ا الم مك التأل ةل ت الفوم  نبد 2030 ا ب  الم وديك      وفت كبرى  تمريك فأل    فات دؤيك الم وديك 

سل ام لياباا، ول مفع القائمف  زيى اإلن اة واإلنتاج فأل   تيع الق ازات؛ وهو  ا يبار داةدهاد فأل ال فا ال ري ، ونمو 
 .فأل افمتناد القائ  زيى افدت اد واإلدبا  والرياد 

و الفوم وةلاف: "سننا دائًما فأل الم وديك نت بث ز  التغففر والت ول واإلسرا  دا  ا  الممتقبل.. و ما يبز
جاءت    ه ا ال  ر ال موح ال ل يننع الممتقبل ال ل نريب  لبمدنا وألجفالنا  2030لمزتماة هو ةن دؤيك الم وديك 

دؤيك طموبك وجريلك،  قوم زيى لملك  ر  مات ةساسفك، هأل:   تمع بفول  -كما   يمون-هأل  2030القاد ك؛ فالرؤيك 
 ."وامتناد  مدهر ووط  طموح

نك" ةن الرؤيك  متنب سلى استرماد ال امات والقبدات الاادك   ت لل مفاد  طموبك، ا ممت وزلرفت وةولل "الابا
دال مم النادي، واإلداد  القويك.. ود  ل ه   الرؤيك المي مك دبةنا  ربيك  نمويك جبيب      مفر  الوط  الولاا، وايت ا 

دالماادكك ال ازيك لياباا وةص اا المواه  فأل دناء   تمع  الممو وافد قاء دالم وديك، وزنوان ا الممتقبل ال ل يببة
 .نادض دال فا  وافدت اد

وةشاد سلى ةن الم وديك  م ى جاهب  سلى  واكبك ال ال  المتقبم الاغوف دالت ود؛ فتيق  د ل  ا يمت ب فأل ال ي  
 .يدوات ال نر ولغت والم رفك، وهبف ا القري  والب فب هو الي اي درك  ال  اد ، و واج ك الت بيات د

ودّف  برن الم وديك زيى دناء امتناد  تنو ، ي تمب زيى الم رفك د ب ةن كانت الم رفك  ي   فأل المادق دوًدا ةمل 
فأل امتنادنا الوطنأل.. وه ا يت قق دبدجك كبفر     قمل   وير دةس المال البارل وفق الولائع التأل يرهص د ا 

 .الممتقبل
و  - رفك هأل الم رد األكرر بفويك لممتنادات ال بيب . ون   فأل الم وديك مب ن  نا ول ت الن ر سلى ةن الم

فأل ولع الم ونات األساسفك لقفام   تمع الم رفك. و   المتومع بنول   وفت فأل البنفك افمتناديك، وبنول  -ال مب
  دال فا فأل  ن و ك  قنفك  تقب ك جبًّا، م مات سري ك فأل النمو افمتنادل فأل الم وديك، وقنوصا ةن ال فل القادم سفن 

 .دل ف  رفل ل ا
وةدان الوةير الابانك دود اإلزمم فأل نمو امتناد الم رفك، والبفع د  يت .. وهو دود   ودل وكبفر؛ وذلح لما 
 لوسائل اإلزمم    ةهمفك فأل صنازك   توى   رفأل، يواك    ودات ال نر، واهتما ات الم تم ات ال بيب .. وةن
اإلزمم د ب ذا   صنازك دائب  و ت رد  و ت بد  وسري ك النمو؛  ا نتا  ن  ل ا ك افسترمادات فأل   ال اإلزمم، 

 .ود ع المؤسمات اإلزم فك ال برى ز  بيول و قنفات جبيب 
 غففر  ومال: ن   الفوم د اجك سلى ف   الت وفت اإلزم فك فأل ال ال ، واف  اهات الت نولوجفك التأل ستم   فأل

 . ن و ك وصنازك اإلزمم، والتيلفر زيى نمط وسيود المتيقأل، و بى   ازي   ع وسائل اإلزمم فأل الممتقبل
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وةكب ةن   وير الم توى اإلزم أل يمرل   بًيا بقفقفًّا فأل لوء  غفر قنائص  مت ب أل وسائل اإلزمم ال ي  
بفًرا ليوسائل التقيفبيك والم توى التقيفبل.. فمع   بد  ننات سف ون    م      ةدناء ال فل الرممأل ال ل ف ي مل وفء ك

النار و نوز ا، وةياد  التنافس دفن ا زيى الممت ب ف ، فإن الم توى اإلزم أل ل  ي ون زيى الم توى ال الأل ن م .. 
لت ون مادد  زيى وسفت ي  األ ر سنتاج منص سزم فك    مك دال فا ، و مود  دال ناصر المرئفك والوسائط المت بد ؛ 

 .ج ا الممت بم، وسلاد  انتباه ، وسدقائ  ةطول فتر   م نك زيى المننك اإلزم فك
واقتت  كيمت  سائًم ا  ةن يبي  زيى دمدنا األ   واأل ان وافستقراد والن اح وال مح فأل لل مفاد  قادم ال ر ف  

 .- ب   ما ا  -الاري ف  وسمو ولأل ال  ب األ ف  
ب ، ةولل دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل، البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل، فأل كيمت  ةن ه   البود     جان

الراد ك زيى التوالأل ليمنتبى  ع الاركاء ال يمفف  وافسترا ف فف     داقل الم وديك و   قادج ا، ودتمايب فأل كل زام 
وزيمفًّا، وه     يمريون زن  القو  و ناط الرقل فأل  مفر   شريً ا استرا ف فًّا 15سلى ةن وصل زبده  الفوم سلى 

 .المنتبى، و   ذلح ان مام جا  ك فود مبودغ األلمانفك ه ا ال ام سلى مائمك الاركاء
ومال "ال ادلأل": يم بنأل فأل ه   المناسبك ةن ةنو  ل   دإ مام وسن اة  ا ةزين  المنتبى فأل ال ام المالأل، وهو 

داليغك ال ردفك ليمن ي ات األساسفك ليبداسات الممتقبيفك.. وهو ةول سنتاج لـ"   ب الممتقبل" ال ل صبود ةول      
 .ةزي  المنتبى سنااء  فأل البود  المالفك ةيً ا. وسفت م  درنا ا المنتبى جيمك قاصك لمناماك ه ا اإلصباد

ألول  ر  فأل اليغك ال ردفك ةيً ا، وهو وةشاد سلى ةن المنتبى ي قب جيمك قاصك لمناماك سصباد وقر ليمنتبى، و
كتاا "ن ريك  اكويل لم نال ال ماهفرل".. وه ا ينم    ع شراكتنا فأل ه   البود   ع وةاد  اإلزمم الم وديك 
المومر ، و ع ال يمك التأل قننناها لمناماك "اإلزمم فأل الممتقبل". واإلزمم فأل ه   البود  هو ةبب الق ازات التأل 

 ا المناماات فأل جيمات المنتبى ال ل ي ي  ال مفع ةن  ين م ا سفاي وابب، هو سفاي "الممتقبل"    بفع ستبود بول
فرص ، و   بفع   بيا  .. وه ا  ا ي  ل نااطات وف الفات المنتبى  ن  ةن ادتبة  نم مك  ع دسالت  وةهباف  التأل يي أل 

 .ج يت    الممتقبل  ناًدا ومائًبا لم مل وايت ا التأل 2030فأل  قب ت ا افن راط فأل   ماد دؤيك الم وديك 
وةلاف: سن الرؤيك و ا ن   زن ا    مرادات و اروزات وسصمبات كبرى يقودها دتم   وامتباد،   ت ن ر 

د  زبب    مب د  سيمان قادم ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زبب ال ميم ول س ود، صاب  الممو المي أل األ فر
. و يح القرادات والماروزات واإلصمبات -ب   ما ا   -ال ميم ولأل ال  ب نائ  دئفس   يس الوةداء وةير البفا  

لباقل،  ولًبا وادت اًدا، و ي ًما ةيً ا ل رفر    البيبان التأل  روم " ي ًما" لاباد ا وةهي ا فأل ا -و  ال مب-ج يت    دمدنا 
ال مح واإلصمح فأل ال ادج،  بنًرا وابت اء.. و   هنا جاء اقتفاد القائمف  زيى المنتبى زباد  "الم وديك المي مك"؛ 

 .لت ون ش اًدا ل    البود 
فك، دالاراكك  ع  نتبى ةسباد البولأل،  بادد  هاكالون زق  ذلح ةلزيم  سطمي جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقن

م، وذلح فأل دباا جا  ك الميح زببا  2020   ش ر فبراير القادم ل ام  8 - 7اإلزمم ال ل سفقام قمل ال تر     
 .لي يوم والتقنفك

اإلزمم دالاراكك  ع  نتبى ةسباد البولأل د بف استق اا المواه  الاادك    ال قول  وجاءت  بادد  هاكالون
الرائب  فأل   ال البر  ك إلي اد ةببث ال يول التقنفك التأل سوف   مل زيى سلراء و  مف  م ا  اإلزمم الرممأل، وك لح 

والبولفك فأل الم افت التقنفك لبز  ال امات     فم ن اي افدت اد فأل ه ا الم ال    ةجل الوصول سلى الرياد  اإلميفمفك
 .الاادك، و وففر ال رن المتنوزك ل    ال امات

ويت  ذلح د  ود صان أل اإلزمم واألكاديمفف  والمبر  ف     ةجل ال مل زيى   وير بيول  قنفك  بت ر  ليوموف 
وف  نت  ا ه   المواه ؛ سذ سفت  افزتناء ة ام الت بيات التأل يواج  ا ه ا الق ا  زبر افدت ادات المبزو ك التأل س

دإنتاج ا وول  ا زيى المماد الن فل، ونارها فأل األسواي بتى ي ون ألف ادها ةكبر  يلفر  م  ، وذلح    قمل فتل 
قفام  ناآ نا، و اادكك قبرا نا ة ًم فأل   ميم لقافك دياد  األزمال وافدت اد فأل جمفع ةن اء الم وديك؛ سذ نم ى جاهبي  لي

 .2030دبودنا كما ي   فأل   قفق ةهباف دؤيك الم وديك 
و ي أل ه   المبادد  فأل ومت  مت ب فف  الم وديك لترؤس ممك   موزك ال اري  المقبيك، التأل كان ةبب ةه  

ريق  ولوزا  ا الرئفمك ليقمك المادقك عافدت اد وافمتناد الرممأل وال كاء افص نازأل ؛ سذ سفم ب ه ا ال اكالون ال 
 .لمماهمتنا الممتقبيفك فأل ممك الرياض المر قبك

ودمك  40يل كر ةن ف الفات البود  الراد ك لمنتبى ةسباد البولأل  متب بتى المادس    نوفمبر. ويناما المنتبى ن و 
  اود دئفمك، هأل: ال ي  وافدت اد والمفاسات  3 ت بث، و تناول  100جيمك، يت بث فف ا ةكرر     14زمل فأل 

ودل زمل،  تناول الرزايك الن فك فأل الم وديك فأل  6لمن مات والم رفك والت ول سلى   تمع الم رفك، سلافك سلى وا
الممتقبل، واأل   المفبرانأل وال رائ  الم يو ا فك، والمواء ك افسترا ف فك والت ول ال يأل ليقفادات، والبديو اسفك ال ا ك 

 .ليممي ك، والتنمفك الممتبا ك
 

https://gulf365.co/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://gulf365.co/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


 

-  197 - 

Press cuttings 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 
Publication              : صدى المواطن 
Description              :  Online 
Data                           : 05 / 11 / 2019 

Link                            : https://sadaalmowaten.com.sa/254992 
 

  2019انطالق فعاليات منتدى أسبار الدولي 

 بدورته الرابعة برعاية سمو أمير منطقة الرياض
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 الرياض : زببا  د  صالل

الرياض،  ماء الفوم ان مي ف الفات " نتبى  دزى األ فر ففنل د  دنبد د  زببال ميم، ة فر  ن قك

المي مك"، د  ود وةير اإلزمم  ركأل د  زببا  الابانك، وةص اا  الم وديك "ش اد ةسباد البولأل"   ت

 .الممو والم الأل، وذلح د نبي ففر ونت الرياض

لرياض فأل  نريل ص  أل زق  ال  ل زيى  مفر   نتبى ةسباد، و قبيما   وفأل الت اصفل، شبَّد ة فر ا

 .ال يمفك المتمفم ، وةسيوا استاراف  ليممتقبل..  نوًها د  اءات دجافت المنتبى ومفادا  

ومال األ فر ففنل د  دنبد: "ن   ن فا فأل زنر ال ي  والتقنفك.. داألسيوا الن فل نن ر سلى الممتقبل، 

  الميف  درزايك سفبل قادم ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زببال ميم ول س ود وسمو ولأل ونمفر داف  ا

 .وةشاد سلى   اود المنتبى فأل   ال اإلزمم و متقبي  "  ز ب  األ ف  ب   ما ا

وةزرا ة فر الرياض ز  ش ر  و قبير  لم يس سداد  المنتبى  تمنًفا لي مفع التوففق والن اح فأل 

 .  ال يمفك والب رفك  رجا  

   ج ت ، مال وةير اإلزمم فأل كيمك ل  دال  ل ال  ادأل: "سن ه ا ال بث ال يمأل التنمول الم   يي أل 

و  يفا  ا الم مك  2030 توائًما  ع  ا  ا ب  الم وديك      وفت كبرى  تمريك فأل    فات دؤيك الم وديك 

ائمف  زيى اإلن اة واإلنتاج فأل   تيع الق ازات؛ وهو  ا التأل ةل ت الفوم  نبد سل ام لياباا، ول مفع الق

 .يبار داةدهاد فأل ال فا ال ري ، ونمو فأل افمتناد القائ  زيى افدت اد واإلدبا  والرياد 

وةلاف: "سننا دائًما فأل الم وديك نت بث ز  التغففر والت ول واإلسرا  دا  ا  الممتقبل.. و ما يبزو الفوم 

جاءت    ه ا ال  ر ال موح ال ل يننع الممتقبل ال ل نريب  لبمدنا  2030يك الم وديك لمزتماة هو ةن دؤ

دؤيك طموبك وجريلك،  قوم زيى لملك  ر  مات ةساسفك،  -كما   يمون-هأل  2030وألجفالنا القاد ك؛ فالرؤيك 

 ".هأل:   تمع بفول وامتناد  مدهر ووط  طموح

سترماد ال امات والقبدات الاادك   ت لل مفاد  طموبك، ا ممت وةولل "الابانك" ةن الرؤيك  متنب سلى ا

وزلرفت دال مم النادي، واإلداد  القويك.. ود  ل ه   الرؤيك المي مك دبةنا  ربيك  نمويك جبيب      مفر  

 الوط  الولاا، وايت ا الممو وافد قاء دالم وديك، وزنوان ا الممتقبل ال ل يببة دالماادكك ال ازيك لياباا

 .وةص اا المواه  فأل دناء   تمع نادض دال فا  وافدت اد
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وةشاد سلى ةن الم وديك  م ى جاهب  سلى  واكبك ال ال  المتقبم الاغوف دالت ود؛ فتيق  د ل  ا يمت ب فأل 

 .ال ي  والم رفك، وهبف ا القري  والب فب هو الي اي درك  ال  اد ، و واج ك الت بيات ديدوات ال نر ولغت 

برن الم وديك زيى دناء امتناد  تنو ، ي تمب زيى الم رفك د ب ةن كانت الم رفك  ي   فأل المادق ودّف  

دوًدا ةمل فأل امتنادنا الوطنأل.. وه ا يت قق دبدجك كبفر     قمل   وير دةس المال البارل وفق الولائع 

 .التأل يرهص د ا الممتقبل

يك لممتنادات ال بيب . ون   فأل الم وديك مب ن  نا ول ت الن ر سلى ةن الم رفك هأل الم رد األكرر بفو

فأل ولع الم ونات األساسفك لقفام   تمع الم رفك. و   المتومع بنول   وفت فأل البنفك  -و  ال مب-

افمتناديك، وبنول م مات سري ك فأل النمو افمتنادل فأل الم وديك، وقنوصا ةن ال فل القادم سفن   

 . تقب ك جبًّا، دل ف  رفل ل ادال فا فأل  ن و ك  قنفك 

وةدان الوةير الابانك دود اإلزمم فأل نمو امتناد الم رفك، والبفع د  يت .. وهو دود   ودل وكبفر؛ 

وذلح لما لوسائل اإلزمم    ةهمفك فأل صنازك   توى   رفأل، يواك    ودات ال نر، واهتما ات الم تم ات 

ائب  و ت رد  و ت بد  وسري ك النمو؛  ا نتا  ن  ل ا ك افسترمادات ال بيب .. وةن اإلزمم د ب ذا   صنازك د

 .فأل   ال اإلزمم، ود ع المؤسمات اإلزم فك ال برى ز  بيول و قنفات جبيب 

ومال: ن   الفوم د اجك سلى ف   الت وفت اإلزم فك فأل ال ال ، واف  اهات الت نولوجفك التأل ستم   فأل 

مم، والتيلفر زيى نمط وسيود المتيقأل، و بى   ازي   ع وسائل اإلزمم فأل  غففر  ن و ك وصنازك اإلز

 .الممتقبل

وةكب ةن   وير الم توى اإلزم أل يمرل   بًيا بقفقفًّا فأل لوء  غفر قنائص  مت ب أل وسائل اإلزمم 

الم توى التقيفبل.. ال ي  سف ون    م      ةدناء ال فل الرممأل ال ل ف ي مل وفء كبفًرا ليوسائل التقيفبيك و

فمع   بد  ننات النار و نوز ا، وةياد  التنافس دفن ا زيى الممت ب ف ، فإن الم توى اإلزم أل ل  ي ون زيى 

الم توى ال الأل ن م .. وسفت ي  األ ر سنتاج منص سزم فك    مك دال فا ، و مود  دال ناصر المرئفك 

 بم، وسلاد  انتباه ، وسدقائ  ةطول فتر   م نك زيى المننك والوسائط المت بد ؛ لت ون مادد  زيى ج ا الممت

 .اإلزم فك

واقتت  كيمت  سائًم ا  ةن يبي  زيى دمدنا األ   واأل ان وافستقراد والن اح وال مح فأل لل مفاد  قادم 

 .- ب   ما ا  -ال ر ف  الاري ف  وسمو ولأل ال  ب األ ف  

 نتبى ةسباد البولأل، البكتود ف ب ال رادأل ال ادلأل، فأل كيمت  ةن    جانب ، ةولل دئفس   يس سداد  

ه   البود  الراد ك زيى التوالأل ليمنتبى  ع الاركاء ال يمفف  وافسترا ف فف     داقل الم وديك و   قادج ا، 

زن  القو  شريً ا استرا ف فًّا وزيمفًّا، وه     يمريون  15ودتمايب فأل كل زام سلى ةن وصل زبده  الفوم سلى 

 .و ناط الرقل فأل  مفر  المنتبى، و   ذلح ان مام جا  ك فود مبودغ األلمانفك ه ا ال ام سلى مائمك الاركاء

ومال "ال ادلأل": يم بنأل فأل ه   المناسبك ةن ةنو  ل   دإ مام وسن اة  ا ةزين  المنتبى فأل ال ام المالأل، 

األساسفك ليبداسات الممتقبيفك.. وهو ةول سنتاج لـ"   ب وهو صبود ةول      داليغك ال ردفك ليمن ي ات 

الممتقبل" ال ل ةزي  المنتبى سنااء  فأل البود  المالفك ةيً ا. وسفت م  درنا ا المنتبى جيمك قاصك لمناماك 

 .ه ا اإلصباد

ةيً ا،  وةشاد سلى ةن المنتبى ي قب جيمك قاصك لمناماك سصباد وقر ليمنتبى، وألول  ر  فأل اليغك ال ردفك

وهو كتاا "ن ريك  اكويل لم نال ال ماهفرل".. وه ا ينم    ع شراكتنا فأل ه   البود   ع وةاد  اإلزمم 



 

-  199 - 

الم وديك المومر ، و ع ال يمك التأل قننناها لمناماك "اإلزمم فأل الممتقبل". واإلزمم فأل ه   البود  هو 

نتبى ال ل ي ي  ال مفع ةن  ين م ا سفاي وابب، هو ةبب الق ازات التأل ستبود بول ا المناماات فأل جيمات الم

سفاي "الممتقبل"    بفع فرص ، و   بفع   بيا  .. وه ا  ا ي  ل نااطات وف الفات المنتبى  ن  ةن ادتبة 

التأل ج يت     2030 نم مك  ع دسالت  وةهباف  التأل يي أل فأل  قب ت ا افن راط فأل   ماد دؤيك الم وديك 

 .ومائًبا لم مل وايت االممتقبل  ناًدا 

وةلاف: سن الرؤيك و ا ن   زن ا    مرادات و اروزات وسصمبات كبرى يقودها دتم   وامتباد، 

  مب د     ت ن ر قادم ال ر ف  الاري ف  الميح سيمان د  زبب ال ميم ول س ود، صاب  الممو المي أل األ فر

. و يح القرادات -ب   ما ا   -د  زبب ال ميم ولأل ال  ب نائ  دئفس   يس الوةداء وةير البفا   سيمان

" ي ًما" لاباد ا وةهي ا فأل الباقل،  ولًبا وادت اًدا،  -و  ال مب-والماروزات واإلصمبات ج يت    دمدنا 

و ي ًما ةيً ا ل رفر    البيبان التأل  روم ال مح واإلصمح فأل ال ادج،  بنًرا وابت اء.. و   هنا جاء اقتفاد 

 .القائمف  زيى المنتبى زباد  "الم وديك المي مك"؛ لت ون ش اًدا ل    البود 

زق  ذلح ةلزيم  سطمي جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، دالاراكك  ع  نتبى ةسباد البولأل،  بادد  

م، وذلح فأل دباا جا  ك 2020   ش ر فبراير القادم ل ام  8 - 7هاكالون اإلزمم ال ل سفقام قمل ال تر     

 .الميح زببا  لي يوم والتقنفك

دالاراكك  ع  نتبى ةسباد البولأل د بف استق اا المواه  الاادك     وجاءت  بادد  هاكالون اإلزمم

ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك إلي اد ةببث ال يول التقنفك التأل سوف   مل زيى سلراء و  مف  م ا  اإلزمم 

ك فأل الرممأل، وك لح    فم ن اي افدت اد فأل ه ا الم ال    ةجل الوصول سلى الرياد  اإلميفمفك والبولف

 .الم افت التقنفك لبز  ال امات الاادك، و وففر ال رن المتنوزك ل    ال امات

ويت  ذلح د  ود صان أل اإلزمم واألكاديمفف  والمبر  ف     ةجل ال مل زيى   وير بيول  قنفك 

ا ه    بت ر  ليوموف ة ام الت بيات التأل يواج  ا ه ا الق ا  زبر افدت ادات المبزو ك التأل سوف  نت  

المواه ؛ سذ سفت  افزتناء دإنتاج ا وول  ا زيى المماد الن فل، ونارها فأل األسواي بتى ي ون ألف ادها 

ةكبر  يلفر  م  ، وذلح    قمل فتل  ناآ نا، و اادكك قبرا نا ة ًم فأل   ميم لقافك دياد  األزمال وافدت اد 

 .2030دنا كما ي   فأل   قفق ةهباف دؤيك الم وديك فأل جمفع ةن اء الم وديك؛ سذ نم ى جاهبي  ليقفام دبو

و ي أل ه   المبادد  فأل ومت  مت ب فف  الم وديك لترؤس ممك   موزك ال اري  المقبيك، التأل كان ةبب ةه  

 ولوزا  ا الرئفمك ليقمك المادقك عافدت اد وافمتناد الرممأل وال كاء افص نازأل ؛ سذ سفم ب ه ا ال اكالون 

 .همتنا الممتقبيفك فأل ممك الرياض المر قبكال ريق لمما

يل كر ةن ف الفات البود  الراد ك لمنتبى ةسباد البولأل  متب بتى المادس    نوفمبر. ويناما المنتبى ن و 

  اود دئفمك، هأل: ال ي   3 ت بث، و تناول  100جيمك، يت بث فف ا ةكرر     14ودمك زمل فأل  40

ودل زمل،  تناول  6والم رفك والت ول سلى   تمع الم رفك، سلافك سلى وافدت اد والمفاسات والمن مات 

الرزايك الن فك فأل الم وديك فأل الممتقبل، واأل   المفبرانأل وال رائ  الم يو ا فك، والمواء ك افسترا ف فك 

 .والت ول ال يأل ليقفادات، والبديو اسفك ال ا ك ليممي ك، والتنمفك الممتبا ك
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“ ينطلق قريبًا بالشراكة بين منتدى أسبار الدولي وجامعة كاوست” اإلعالم هاكاثون  
09/11/2019 

  الرياض /هبى ال  ف 
كيول هاكالون    نوز  فأل الممي ك ودالماادكك ” هاكالون اإلزمم“ةزي   نتبى ةسباد البولأل ز  سطمي  بادد  

وذلح فأل  2020   ش ر فبراير المقبل ل ام 8 – 7ل تر      ع جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، بفع سفقام قمل ا

دباا جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، ود  ود صان أل اإلزمم واألكاديمفف  وقبراء   وير البر  فات و نمف  

ائط اإلزم فك الرسوم البفانفك وسداد  المااديع ليوموف ة ام ةه  الت بيات والمااكل التأل يواج  ا م ا  اإلزمم والوس

 .الم تي ك زبر افدت ادات المبزو ك التأل سوف ينت  ا المبر  ون
د بف استق اا المواه  الاادك    ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك إلي اد ” هاكالون اإلزمم“وجاءت  بادد  

م ن اي افدت اد فأل ه ا ةببث ال يول التقنفك التأل سوف   مل زيى سلراء و  مف  م ا  اإلزمم الرممأل، وك لح    ف

الم ال    ةجل الوصول سلى الرياد  اإلميفمفك والبولفك فأل الم افت التقنفك لبز  ال امات الاادك، و وففر ال رن المتنوزك 

 .ل    ال امات
   قمل  اادكك   موزك كبفر     الم ودي     ال نمف  فأل الممي ك سلى   وير ” هاكالون اإلزمم“ويم ى 

ر  فك وسنااء درا ا  بت ر  وماديك لمست بام، و  ويل األف اد سلى  ااديع استرماديك دد فك، و نت ات يت   ااديع د

 .دزم ا ونارها فأل األسواي بتى ي ون ألف ادها ةكبر  يلفر  م  
دا ل ةساسأل سلى   مف  جود  قب ات الق ا  اإلزم أل    قمل ادت اد  قنفك ” اإلزمم هاكالون“كما ي بف 

جبيب  و بت ر   ماه  فأل سلراء و  وير م ا  اإلزمم    قمل استق اا ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك، و وففر دفلك 

 . مازب زيى   وير الم ادات الا نفك وال نفك ليماادكف  فف 
سن الوجود المتنا أل “الا رانأل،  بير المباددات اإللرائفك د ا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك:  ومال د. قالب

ليتقنفات الرممفك المت ود  فأل بفا نا الفو فك ذات النيك دالق ا  اإلزم أل ةدى سلى ل ود ال بيب    الما مت التأل 

ل ةدى سلى ان بام لقك المتيقأل قاصك وةن ال ا ع الم مول يتوج    ال ت ا زيى ال ود و   ةهم ا فقبان المنبامفك ال 

 .”ةصبل يمرل نمبك كبفر  فأل افست بام    ةجل ال نول زيى الم يو ك
يقادل ذلح ص ودك سنتاج الم توى ال  اا والمرمر وسط ه ا ال   ال ائل    الوسائط المتباولك “وةلاف الا رل: 

وسائل التواصل افجتمازأل المتمايب زيى الرةل ال ام، ف م ز م الم اوف التأل  فأل زال  اإلزمم الرممأل، سلافك سلى  يلفر

 نتاا الممت ب ف ، و متوى األ ان بول قنوصفت    ما يؤكب زيى ال اجك المي ك لم ال ك  رل ه   الما مت زيى 

 .”ال ود
   المبادد   م ى سلى ولع كما ةشادت فاطمك الاريع،  مازب دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل، سلى ةن ه

الم ال ات ليت بيب    الت بيات التأل  واج ا وسائل اإلزمم الفوم و متقبًم  رل   وير   بفقات ال ا ع الم مول اإلدبا  

وافسترماد فأل الوامع اففترالأل، وسشراد ال م ود فأل صنازك و قفف  الم توى، و مايب است بام و يلفر وسائل التواصل 

 .”وسداد  ال ممت اإلزم فك واإلزمنفك دواس ك  ننات التواصل افجتمازأل ووفرها    الت بياتافجتمازأل 
زيى    فم المناا افدت ادل والوصول سلى الرياد  ”  نتبى ةسباد البولأل“و ي أل ه   المبادد  ان ممًا    برن 

وففر ال رن المتنوزك انم ا ًا  ع  مت بفات دؤيك اإلميفمفك وال المفك فأل   ال التقنفك    قمل دز  ال امات الاادك و 

 .2030الممي ك 
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 ينطلق قريبًا بالشراكة بين منتدى أسبار الدولي وجامعة كاوست” هاكاثون اإلعالم“

09/11/2019 

كيول هاكالون    نوز  فأل الممي ك ” هاكالون اإلزمم“ةزي   نتبى ةسباد البولأل ز  سطمي  بادد   

   ش ر فبراير المقبل  8 – 7ماادكك  ع جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، بفع سفقام قمل ال تر     ودال

وذلح فأل دباا جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، ود  ود صان أل اإلزمم واألكاديمفف   2019ل ام 

يوموف ة ام ةه  الت بيات والمااكل التأل وقبراء   وير البر  فات و نمف  الرسوم البفانفك وسداد  المااديع ل

 .يواج  ا م ا  اإلزمم والوسائط اإلزم فك الم تي ك زبر افدت ادات المبزو ك التأل سوف ينت  ا المبر  ون
د بف استق اا المواه  الاادك    ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك ” هاكالون اإلزمم“وجاءت  بادد  

ك التأل سوف   مل زيى سلراء و  مف  م ا  اإلزمم الرممأل، وك لح    فم ن اي إلي اد ةببث ال يول التقنف

افدت اد فأل ه ا الم ال    ةجل الوصول سلى الرياد  اإلميفمفك والبولفك فأل الم افت التقنفك لبز  ال امات الاادك، 

 .و وففر ال رن المتنوزك ل    ال امات
   قمل  اادكك   موزك كبفر     الم ودي     ال نمف  فأل الممي ك سلى ” اإلزمم هاكالون“ويم ى 

  وير  ااديع در  فك وسنااء درا ا  بت ر  وماديك لمست بام، و  ويل األف اد سلى  ااديع استرماديك دد فك، 

 .و نت ات يت  دزم ا ونارها فأل األسواي بتى ي ون ألف ادها ةكبر  يلفر  م  
دا ل ةساسأل سلى   مف  جود  قب ات الق ا  اإلزم أل    قمل ادت اد ” هاكالون اإلزمم“ كما ي بف

 قنفك جبيب  و بت ر   ماه  فأل سلراء و  وير م ا  اإلزمم    قمل استق اا ال قول الرائب  فأل   ال 

 .البر  ك، و وففر دفلك  مازب زيى   وير الم ادات الا نفك وال نفك ليماادكف  فف 
سن الوجود “ل د. قالب الا رانأل،  بير المباددات اإللرائفك د ا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك: وما

المتنا أل ليتقنفات الرممفك المت ود  فأل بفا نا الفو فك ذات النيك دالق ا  اإلزم أل ةدى سلى ل ود ال بيب    

بامفك ال ل ةدى سلى ان بام لقك المتيقأل قاصك الما مت التأل يتوج    ال ت ا زيى ال ود و   ةهم ا فقبان المن

 .”وةن ال ا ع الم مول ةصبل يمرل نمبك كبفر  فأل افست بام    ةجل ال نول زيى الم يو ك
يقادل ذلح ص ودك سنتاج الم توى ال  اا والمرمر وسط ه ا ال   ال ائل    الوسائط “وةلاف الا رل: 

سلى  يلفر وسائل التواصل افجتمازأل المتمايب زيى الرةل ال ام، ف م المتباولك فأل زال  اإلزمم الرممأل، سلافك 

ز م الم اوف التأل  نتاا الممت ب ف ، و متوى األ ان بول قنوصفت    ما يؤكب زيى ال اجك المي ك لم ال ك 

 .” رل ه   الما مت زيى ال ود
سلى ةن ه   المبادد   م ى  كما ةشادت فاطمك الاريع،  مازب دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل،

سلى ولع الم ال ات ليت بيب    الت بيات التأل  واج ا وسائل اإلزمم الفوم و متقبًم  رل   وير   بفقات 

ال ا ع الم مول اإلدبا  وافسترماد فأل الوامع اففترالأل، وسشراد ال م ود فأل صنازك و قفف  الم توى، 

فجتمازأل وسداد  ال ممت اإلزم فك واإلزمنفك دواس ك  ننات و مايب است بام و يلفر وسائل التواصل ا

 .”التواصل افجتمازأل ووفرها    الت بيات
زيى    فم المناا افدت ادل والوصول سلى ”  نتبى ةسباد البولأل“و ي أل ه   المبادد  ان ممًا    برن 

الاادك و وففر ال رن المتنوزك انم ا ًا  ع الرياد  اإلميفمفك وال المفك فأل   ال التقنفك    قمل دز  ال امات 

 .2030 مت بفات دؤيك الممي ك 
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 ينطلق قريبًا بالشراكة بين منتدى أسبار الدولي وجامعة كاوست” هاكاثون اإلعالم“
 ال  ف هبى  –الرياض  –دؤى ال بر 

كيول هاكالون    نوز  فأل الممي ك ودالماادكك ” هاكالون اإلزمم“ةزي   نتبى ةسباد البولأل ز  سطمي  بادد  

وذلح فأل  2020   ش ر فبراير المقبل ل ام  8 – 7 ع جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك، بفع سفقام قمل ال تر     

فك، ود  ود صان أل اإلزمم واألكاديمفف  وقبراء   وير البر  فات و نمف  دباا جا  ك الميح زببا  لي يوم والتقن

الرسوم البفانفك وسداد  المااديع ليوموف ة ام ةه  الت بيات والمااكل التأل يواج  ا م ا  اإلزمم والوسائط اإلزم فك 

 .الم تي ك زبر افدت ادات المبزو ك التأل سوف ينت  ا المبر  ون
د بف استق اا المواه  الاادك    ال قول الرائب  فأل   ال البر  ك إلي اد ” الون اإلزممهاك“وجاءت  بادد  

ةببث ال يول التقنفك التأل سوف   مل زيى سلراء و  مف  م ا  اإلزمم الرممأل، وك لح    فم ن اي افدت اد فأل ه ا 

نفك لبز  ال امات الاادك، و وففر ال رن المتنوزك الم ال    ةجل الوصول سلى الرياد  اإلميفمفك والبولفك فأل الم افت التق

 .ل    ال امات
   قمل  اادكك   موزك كبفر     الم ودي     ال نمف  فأل الممي ك سلى   وير ” هاكالون اإلزمم“ويم ى 

 ات يت   ااديع در  فك وسنااء درا ا  بت ر  وماديك لمست بام، و  ويل األف اد سلى  ااديع استرماديك دد فك، و نت

 .دزم ا ونارها فأل األسواي بتى ي ون ألف ادها ةكبر  يلفر  م  
دا ل ةساسأل سلى   مف  جود  قب ات الق ا  اإلزم أل    قمل ادت اد  قنفك ” هاكالون اإلزمم“كما ي بف 

 ك، و وففر دفلك جبيب  و بت ر   ماه  فأل سلراء و  وير م ا  اإلزمم    قمل استق اا ال قول الرائب  فأل   ال البر 

 . مازب زيى   وير الم ادات الا نفك وال نفك ليماادكف  فف 
سن الوجود المتنا أل “ومال د. قالب الا رانأل،  بير المباددات اإللرائفك د ا  ك الميح زببا  لي يوم والتقنفك: 

ل ود ال بيب    الما مت التأل  ليتقنفات الرممفك المت ود  فأل بفا نا الفو فك ذات النيك دالق ا  اإلزم أل ةدى سلى

يتوج    ال ت ا زيى ال ود و   ةهم ا فقبان المنبامفك ال ل ةدى سلى ان بام لقك المتيقأل قاصك وةن ال ا ع الم مول 

 .”ةصبل يمرل نمبك كبفر  فأل افست بام    ةجل ال نول زيى الم يو ك
لمرمر وسط ه ا ال   ال ائل    الوسائط المتباولك يقادل ذلح ص ودك سنتاج الم توى ال  اا وا“وةلاف الا رانأل: 

فأل زال  اإلزمم الرممأل، سلافك سلى  يلفر وسائل التواصل افجتمازأل المتمايب زيى الرةل ال ام، ف م ز م الم اوف التأل 

زيى  نتاا الممت ب ف ، و متوى األ ان بول قنوصفت    ما يؤكب زيى ال اجك المي ك لم ال ك  رل ه   الما مت 

 .”ال ود
كما ةشادت فاطمك الاريع،  مازب دئفس   يس سداد   نتبى ةسباد البولأل، سلى ةن ه   المبادد   م ى سلى ولع 

الم ال ات ليت بيب    الت بيات التأل  واج ا وسائل اإلزمم الفوم و متقبًم  رل   وير   بفقات ال ا ع الم مول اإلدبا  

وسشراد ال م ود فأل صنازك و قفف  الم توى، و مايب است بام و يلفر وسائل التواصل وافسترماد فأل الوامع اففترالأل، 

 .”افجتمازأل وسداد  ال ممت اإلزم فك واإلزمنفك دواس ك  ننات التواصل افجتمازأل ووفرها    الت بيات
والوصول سلى الرياد   زيى    فم المناا افدت ادل”  نتبى ةسباد البولأل“و ي أل ه   المبادد  ان ممًا    برن 

اإلميفمفك وال المفك فأل   ال التقنفك    قمل دز  ال امات الاادك و وففر ال رن المتنوزك انم ا ًا  ع  مت بفات دؤيك 

 .2030الممي ك 
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 كاوست وجامعة الدولي أسبار منتدى بين بالشراكة قريبًا ينطلق  ”اإلعالم هاكاثون“
 

 :هدى الخطيب _ الرياض
كأول هاكاثون من نوعه في المملكة وبالمشاركة ” اإلعالم هاكاثون“أعلن منتدى أسبار الدولي عن إطالق مبادرة 

وذلك في  2020من شهر فبراير المقبل لعام  8 – 7مع جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية، حيث سيقام خالل الفترة من 

مجيات وتصميم رحاب جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية، وبحضور صانعي اإلعالم واألكاديميين وخبراء تطوير البر

الرسوم البيانية وإدارة المشاريع للوقوف أمام أهم التحديات والمشاكل التي يواجها قطاع اإلعالم والوسائط اإلعالمية 

 .المختلفة عبر االبتكارات المدعومة التي سوف ينتجها المبرمجون
ئدة في مجال البرمجة إليجاد بهدف استقطاب المواهب الشابة من العقول الرا” هاكاثون اإلعالم“وجاءت مبادرة 

أحدث الحلول التقنية التي سوف تعمل على إثراء وتحسين قطاع اإلعالم الرقمي، وكذلك تحفيز نطاق االبتكار في هذا 

المجال من أجل الوصول إلى الريادة اإلقليمية والدولية في المجاالت التقنية لدعم الطاقات الشابة، وتوفير الفرص المتنوعة 

 .قاتلهذه الطا
من خالل مشاركة مجموعة كبيرة من المطورين من الجنسين في المملكة إلى تطوير ” هاكاثون اإلعالم“ويسعى 

مشاريع برمجية وإنشاء برامج مبتكرة وقابلة لالستخدام، وتحويل األفكار إلى مشاريع استثمارية ربحية، ومنتجات يتم 

 .أثير ممكندعمها ونشرها في األسواق حتى يكون ألفكارها أكبر ت
بشكل أساسي إلى تحسين جودة خدمات القطاع اإلعالمي من خالل ابتكار تقنية ” هاكاثون اإلعالم“كما يهدف 

جديدة ومبتكرة تساهم في إثراء وتطوير قطاع اإلعالم من خالل استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة، وتوفير بيئة 

 .للمشاركين فيه تساعد على تطوير المهارات الشخصية والفنية
إن الوجود المتنامي “وقال د. خالد الشهراني، مدير المبادرات اإلثرائية بجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية: 

للتقنيات الرقمية المتطورة في حياتنا اليومية ذات الصلة بالقطاع اإلعالمي أدى إلى ظهور العديد من المشكالت التي 

من أهمها فقدان المصداقية الذي أدى إلى انعدام ثقة المتلقي خاصة وأن الهاتف المحمول يتوجب معالجتها على الفور و

 .”أصبح يمثل نسبة كبيرة في االستخدام من أجل الحصول على المعلومة
يقابل ذلك صعوبة إنتاج المحتوى الجذاب والمثمر وسط هذا الكم الهائل من الوسائط المتداولة “وأضاف الشهري: 

عالم الرقمي، إضافة إلى تأثير وسائل التواصل االجتماعي المتزايد على الرأي العام، فضال عِن المخاوف التي في عالم اإل

تنتاب المستخدمين، ومستوى األمان حول خصوصيتهم مما يؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة مثل هذه المشكالت على 

 .”الفور
منتدى أسبار الدولي، إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى وضع كما أشارت فاطمة الشريف، مساعد رئيس مجلس إدارة 

المعالجات للتعديد من التحديات التي تواجها وسائل اإلعالم اليوم ومستقباًل مثل تطوير تطبيقات الهاتف المحمول اإلبداع 

ثير وسائل التواصل واالستثمار في الواقع االفتراضي، وإشراك الجمهور في صناعة وتقييم المحتوى، وتزايد استخدام وتأ

 .”االجتماعي وإدارة الحمالت اإلعالمية واإلعالنية بواسطة منصات التواصل االجتماعي وغيرها من التحديات
على تحفيز المناخ االبتكاري والوصول إلى الريادة ” منتدى أسبار الدولي“وتأتي هذه المبادرة انطالقًا من حرص 

ن خالل دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة انسجامًا مع مستهدفات رؤية اإلقليمية والعالمية في مجال التقنية م

 .2030المملكة 
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 ينطلق قريبًا بالشراكة بين منتدى أسبار الدولي وجامعة كاوست” هاكاثون اإلعالم“ 

09/11/2019 

   هدى الخطيب -سما العالم 
كأول هاكاثون من نوعه في المملكة وبالمشاركة ” هاكاثون اإلعالم“أعلن منتدى أسبار الدولي عن إطالق مبادرة 

وذلك في  2019من شهر فبراير المقبل لعام  8 – 7مع جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية، حيث سيقام خالل الفترة من 

حضور صانعي اإلعالم واألكاديميين وخبراء تطوير البرمجيات وتصميم رحاب جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية، وب

الرسوم البيانية وإدارة المشاريع للوقوف أمام أهم التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع اإلعالم والوسائط اإلعالمية 

 .المختلفة عبر االبتكارات المدعومة التي سوف ينتجها المبرمجون
بهدف استقطاب المواهب الشابة من العقول الرائدة في مجال البرمجة إليجاد ” إلعالمهاكاثون ا“وجاءت مبادرة 

أحدث الحلول التقنية التي سوف تعمل على إثراء وتحسين قطاع اإلعالم الرقمي، وكذلك تحفيز نطاق االبتكار في هذا 

عم الطاقات الشابة، وتوفير الفرص المتنوعة المجال من أجل الوصول إلى الريادة اإلقليمية والدولية في المجاالت التقنية لد

 .لهذه الطاقات
من خالل مشاركة مجموعة كبيرة من المطورين من الجنسين في المملكة إلى تطوير ” هاكاثون اإلعالم“ويسعى 

م مشاريع برمجية وإنشاء برامج مبتكرة وقابلة لالستخدام، وتحويل األفكار إلى مشاريع استثمارية ربحية، ومنتجات يت

 .دعمها ونشرها في األسواق حتى يكون ألفكارها أكبر تأثير ممكن
بشكل أساسي إلى تحسين جودة خدمات القطاع اإلعالمي من خالل ابتكار تقنية ” هاكاثون اإلعالم“كما يهدف 

وفير بيئة جديدة ومبتكرة تساهم في إثراء وتطوير قطاع اإلعالم من خالل استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة، وت

 .تساعد على تطوير المهارات الشخصية والفنية للمشاركين فيه
إن الوجود المتنامي “وقال د. خالد الشهراني، مدير المبادرات اإلثرائية بجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية: 

العديد من المشكالت التي للتقنيات الرقمية المتطورة في حياتنا اليومية ذات الصلة بالقطاع اإلعالمي أدى إلى ظهور 

يتوجب معالجتها على الفور ومن أهمها فقدان المصداقية الذي أدى إلى انعدام ثقة المتلقي خاصة وأن الهاتف المحمول 

 .”أصبح يمثل نسبة كبيرة في االستخدام من أجل الحصول على المعلومة
ط هذا الكم الهائل من الوسائط المتداولة يقابل ذلك صعوبة إنتاج المحتوى الجذاب والمثمر وس“وأضاف الشهري: 

في عالم اإلعالم الرقمي، إضافة إلى تأثير وسائل التواصل االجتماعي المتزايد على الرأي العام، فضال عِن المخاوف التي 

تنتاب المستخدمين، ومستوى األمان حول خصوصيتهم مما يؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة مثل هذه المشكالت على 

 .”رالفو
كما أشارت فاطمة الشريف، مساعد رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي، إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى وضع 

المعالجات للتعديد من التحديات التي تواجها وسائل اإلعالم اليوم ومستقباًل مثل تطوير تطبيقات الهاتف المحمول اإلبداع 

لجمهور في صناعة وتقييم المحتوى، وتزايد استخدام وتأثير وسائل التواصل واالستثمار في الواقع االفتراضي، وإشراك ا

 .”االجتماعي وإدارة الحمالت اإلعالمية واإلعالنية بواسطة منصات التواصل االجتماعي وغيرها من التحديات
إلى الريادة  على تحفيز المناخ االبتكاري والوصول” منتدى أسبار الدولي“وتأتي هذه المبادرة انطالقًا من حرص 

اإلقليمية والعالمية في مجال التقنية من خالل دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة انسجامًا مع مستهدفات رؤية 

 .2030المملكة 
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في  حمد الدغاريأشبوة سعادة وكيل محافظة 

  اسبار الدولي بالسعوديةی منتد
 الرياض/عدن الحدث/خاص

والذي  شبوة احمد الدغاري محافظة وكيل حضر

يزور المملكة العربية السعودية برفقة فريق من السلطة 

اسبار الدولي ی منتد حفل افتتاح المحلية للمحافظة

برعاية وحضور صاحب السمو  لرياض الذي انعقدبا

در بن عبدالعزيز أمير منطقة الملكي األمير فيصل بن بن

الرياض، وبحضور نخبة من الخبراء والباحثين الدوليين 

القادمين من خارج المملكة إضافة إلى حشد كبير من 

 الخبراء من جهات حكومية وأهلية في المملكة. 

 ومنتدى أسبار الدولي هو منتدى اقتصادي تنموي يهدف إلى التعريف باالقتصاد المعرفي، وتوفير فهم

عالي المستوى لالقتصاد القائم على المعرفة، والمساهمة في عملية تحول المجتمع من خالل تفعيل المعرفة 

ورأس المال البشري، واالستفادة من فرص العمل الجديدة، إلى جانب استشراف المستقبل في المجال التنموي 

 بصفة عامة. 

والمحاضرات العلمية الضوء على عدد من المحاور من وتحت شعار "السعودية الُملِهمة"، تسلط الجلسات 

: الصناعة في المستقبل، الخدمات في المستقبل، اإلعالم في المستقبل، البحث العلمي والتطوير واالبتكار أهمها

في المستقبل، األمن في المستقبل، الطاقة والمياه في المستقبل، الذكاء االصطناعي في المستقبل، المدن في 

 ، االقتصاد في المستقبل، رأس المال البشري، واالستثمار الجرئ. المستقبل

في ختام الحفل، قال أمير الرياض: "نحن نعيش في عصر العلم والتقنية، وباألسلوب الصحيح ننظر إلى 

المستقبل، ونسير باالتجاه السليم برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين المللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

 ولي عهده األمين حفظهما اهلل".  وسمو

أما وزير اإلعالم معالي أ. تركي الشبانة فتحدث عن التحول الذي تعيشه المملكة وقال: "إننا دائما في 

 المملكة نتحدث عن التطوير واالسراع بإتجاه المستقبل. 

الطموح الذي قد جاءت من هذا الفكر  2030مما يدعو اليوم لالعتزاز هو أن رؤية المملكة اضاف: "و

يصنع المستقبل الزاهر لبالدنا وألجيالنا القادمة". بحيث تشهد المملكة العربية السعودية تحوالت كبرى بفض 

 ."التي تقوم على ثالثة مرتكزات أساسية وهي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح 2030رؤيتها 

اَل: "حضرت افتتاح منتدى أسبار الدولي بحكم وعبر الوكيل أحمد الدغاري عن انطباعاته حول المنتدى قائ

وجودي هذه األيام في المملكة، والمملكة العربية السعودية فعاًل أصبحت مصدر إلهام لدول المنطقة من حولها 

تسير في الطريق الصحيح الذي هو طريق المستقبل  اليوم المملكةو  2030رؤية المملكة وإنطالقها وفق 

 ."واالستعداد له، ومن المتوقع أن يشهد اقتصادها نموًا كبيرًا ومتسارعًا في السنوات المقبلة
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Aramco to build 30 academies in KSA by 2030 

14 November 2019  

Riyadh – Mubasher: Saudi Aramco is investing in Saudi Arabia’s youth, the Kingdom’s most 
valuable asset, said Nabil Al Dabal, Executive Director of Human Resources at Saudi Aramco. 

Al Dabal remarks came during the Asbar World Forum (AWF), where he pointed to a recent deal 
signed with the Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), as part of the company’s efforts to 
develop its staff and prepare them for the future, according to a press release on Thursday. 

Furthermore, Aramco has participated in the establishment of 19 national training academies, with 11 
more set to be completed by 2030, the HR Executive Director added, noting that more than 16,000 
Saudis have graduated from these academies with high levels of skills across more than 30 
specializations. 

The Saudi company is also applying the technologies of the fourth industrial revolution in the 
exploration and production of hydrocarbon resources, Al Dabal further noted.  

The fourth edition of the Asbar World Forum (AWF) 2019 was held on 4-6 November in Riyadh, 
under the patronage of Riyadh Prince Faisal Bin Bandar, and the sponsorship of Saudi Aramco. 

The Prince of Riyadh stressed the important role played by media and telecommunications in the age 
of science and technology, noting that the Kingdom is working under an ambitious strategy with the 
Saudi Vision 2030. 

AWF 2019 saw the participation of more than 100 local and international speakers and experts, from 
more than 15 countries, through 14 sessions, eight keynote speeches, and six workshops. 
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Saudi Aramco to build 30 academies in KSA by 2030 
Aramco has participated in the establishment of 19 Saudi national 

training academies 
By Staff Writer, Mubasher 
 

Riyadh – Saudi Aramco is investing in Saudi Arabia’s youth, the Kingdom’s most valuable asset, said 
Nabil Al Dabal, Executive Director of Human Resources at Saudi Aramco. 

Al Dabal remarks came during the Asbar World Forum (AWF), where he pointed to a recent deal 
signed with the Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), as part of the company’s efforts to 
develop its staff and prepare them for the future, according to a press release on Thursday. 

Furthermore, Aramco has participated in the establishment of 19 national training academies, with 11 
more set to be completed by 2030, the HR Executive Director added, noting that more than 16,000 
Saudis have graduated from these academies with high levels of skills across more than 30 
specializations. 

The Saudi company is also applying the technologies of the fourth industrial revolution in the 
exploration and production of hydrocarbon resources, Al Dabal further noted. 

The fourth edition of the Asbar World Forum (AWF) 2019 was held on 4-6 November in Riyadh, 
under the patronage of Riyadh Prince Faisal Bin Bandar, and the sponsorship of Saudi Aramco. 

The Prince of Riyadh stressed the important role played by media and telecommunications in the age 
of science and technology, noting that the Kingdom is working under an ambitious strategy with the 
Saudi Vision 2030. 

AWF 2019 saw the participation of more than 100 local and international speakers and experts, from 
more than 15 countries, through 14 sessions, eight keynote speeches, and six workshops. 

Source: Mubasher 

All Rights Reserved - Mubasher Info © 2005 - 2019 Provided by SyndiGate Media Inc. 
(Syndigate.info). 

 
  

http://bit.ly/2Ktn5Jz
https://www.zawya.com/mena/en/company/Saudi_Arabian_Oil_Company-640991/
https://www.zawya.com/mena/en/company/Saudi_Arabian_Oil_Company-640991/
https://www.zawya.com/mena/en/in-the-news/Aramco/137193/
https://www.zawya.com/mena/en/company/Saudi_Arabian_Oil_Company-640991/
http://syndigate.info/
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Asbar World Forum kicks off in November 

 

 Riyadh - Riyadh Daily 

The fourth session of Asbar World Forum held for 2 days on November 4 to 6, 2019 in 
Riyadh. The title of 2019 Asbar Forum will be "change and transformation towards the 
future". 

 

This Forum will be with the participation of more than 100 speakers and experts in many 
fields from the Kingdom and from 15 world around the world. 

 
The main topic of this fourth forum will include issues like industry, energy, water, services, 
media, security, cities, economy, investment, artificial intelligence and others. 

 
Dr. Fahad Al Harthi, Chairman of Aspar World Forum, thanked Prince Faisal bin Bandar, 
Governor of Riyadh for sponsoring the fourth session of the Forum.  

 
Dr. Al-Harthi explained the Forum's keenness to open new scientific horizons related to the 
future and transformation in the light of Vision 2030.  
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Riyadh Governor launches the fourth edition of Asbar 

World Forum 

Riyadh Gov. Prince Faisal bin Bandar sponsored on Monday the fourth session of the Asbar World 
Forum (AWF), held under the theme “Inspiring Saudi Arabia.” 

The forum was attended by Saudi media minister, Turki Bin Abdullah Al-Shabanah, and other 
officials at the Fairmont Riyadh Hotel. 

In a press statement following the ceremony, the governor highlighted the progress of the forum, its 
distinguished scientific output and its forward-looking methods, stressing the efforts of the AWF’s 
leaders. 

Prince Faisal said:“We are on the right path of science and technology. We look forward to the future 

and are moving in the right direction under the auspices of King Salman and Crown Prince 

Mohammed Bin Salman.” 

He thanked the AWF’s board of directors, and wished everyone success in their scientific and 
research outputs. 

Al-Shabanah said:“This important event comes in line with the major changes taking place in the 
Kingdom, mainly the Kingdom’s 2030 Vision and its important manifestations that have become a 
source of inspiration for the youth and all those involved in the achievements and production in 
various sectors, leading to prosperous living and growth in an economy based on innovation, 
creativity and entrepreneurship.” 

He added:“We have always talked in the Kingdom about change, transformation and accelerating our 
pace toward the future. What makes us proud today is that Vision 2030 rose from belief. The vision is 
an ambitious and bold one, based on three basic pillars: A vibrant society, a thriving economy and an 
ambitious homeland.” 

Al-Shabanah highlighted the role of the media in the growth of the knowledge economy and its 
pivotal role. He said: “We need to understand and embrace the media shift in the world, and the 
technology used to change media systems and production, focusing on the audience and their 
interaction with the media in the future.” 

For his part, Fahad Al-Orabi Al-Harthi, president of the Asbar Center for Studies, Research and 
Communications, said in his speech that this was the fourth consecutive session of the AWF, with 
scientific and strategic partners from inside and outside the Kingdom, which are increasing every 
year. 

He said: “I am pleased to announce the completion of the forum’s first dictionary in Arabic for the 
basic terms of future studies. It is the first product of the Institute for the Future, which the forum 
announced the establishment of in the last session. The forum will include a special session to 
discuss this. 
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 2030أكاديمية تدريب وطنية بحلول  30أرامكو السعودية تؤسس 
 

 2019نوفمبر  14 

الدبل، إن جهود الشركة مباشر: قال المدير التنفيذي للموارد البشرية في أرامكو السعودية، نبيل  –الرياض 

ال تقتصر على تطويع التقنيات والمعارف الحديثة في دعم أعمال الشركة والقيام بدورها في إدارة الموارد 

الطبيعية للمملكة، ودعم االقتصاد الوطني فحسب، بل تمتد إلى االستثماِر في أغلى الموارد لديها وهم شباب 

 .الوطن

ن أرامكو، اليوم الخميس، أن الشركة أسهمت حتى اليوم في تأسيس وأضاف الدبل، وفقًا لبيان صحفي م

مؤسسة أكاديمية أخرى، من المتوقع إنشاؤها بحلول العام  11أكاديمية تدريب وطنية، وأن هناك نحو  19

2030. 

 16ولفت الدبل، خالل مشاركته في منتدى أسبار، إلى أنه تخرج من تلك المؤسسات األكاديمية أكثر من 

 .تخصصًا 30مواطن يتمتعون بمهارات متميزة وفق المعايير العالمية في أكثر من ألف 

وأشار، إلى أن أرامكو في إطار جهودها المستمرة لتطوير ثروتها البشرية من الموظفين والموظفات 

ليمية وإعدادهم للمستقبل، تعاقدت الشركة مع معهد جورجيا للتقنية؛ لمنح درجات متقّدمة، واستضافة برامج تع

في مجال برمجيات التحليل المتقدمة، ولإلسهام في إحداث نقلة نوعية في تأهيل وإعداد شباب الوطن، وضمان 

 .توفر كوادر وطنية تدعم أعمال الشركة وترفدها باحتياجاتها من الموارد البشرية

نيات، ولكن في وأكد الدبل، أن أرامكو السعودية كانت وال تزال سباقة ليس فقط في األخذ بأحدث التق

 .تطويرها أيضًا من خالل مراكزها البحثية المتقدمة سواء في داخل المملكة، أو المنتشرة في الخارج

وقال المدير التنفيذي للموارد البشرية بأرامكو، إن دائرة التنقيب واإلنتاج في أرامكو السعودية نجحت في 

أهدافها في مجالي اكتشاف الموارد الهيدروكربونية االستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق 

 .وإنتاجها، وقامت الشركة هذا العام بتدشين "مركز للثورة الصناعية الرابعة" لديها في الظهران
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منتدى أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من 

 2019أسبار الدولي 
رعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة 

” تحت شعار ” منتدى أسبار الدولي“الرياض مساء اليوم انطالق فعاليات 

، بحضور معالي وزير اإلعالم األستاذ تركي بن عبداهلل الشبانة ”السعودية الُملِهمة

 . ذلك بفندق فيرمونت الرياضوأصحاب السمو والمعالي و
وأكد سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل على مسيرة منتدى 

أسبار وتقديماته العلمية المتميزة وأسلوب استشرافه للمستقبل ، منوهًا بعطاءات 

 .رجاالت المنتدى وقياداتها

ننظر إلى نحن نعيش في عصر العلم والتقنية باألسلوب الصحيح ” وقال سموه: 

المستقبل ونسير باالتجاه السليم برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي 

 . مشيرًا إلى محاور المنتدى في مجال اإلعالم ومستقبله”  –حفظهما اهلل  –عهده األمين 
تدى متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مخرجاتهم وأعرب األمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المن

 . العلمية والبحثية
إن هذا الحدث العلمي التننموي المهم يأتي متوائمًا مع ما :” من جهته قال معالي وزير اإلعالم في كلمة له بالحفل الخطابي 

لمهمة التي أضحت اليوم مصدر وتجلياتها ا 2030تشهده المملكة من تحوالت كبرى متمثلة في معطيات رؤية المملكة 

إلهام للشباب ولجميع القائمين على اإلنجاز واإلنتاج في مختلف القطاعات ما يبشر بإزدهار في العيش الكريم ونمو في 

 االقتصاد القائم على االبتكار واإلبداع والريادة

ستقبل ومما يدعو اليوم لالعتزاز هو أن إننا دائما في المملكة نتحدث عن التغيير والتحول واإلسراع باتجاه الم” وأضاف 

قد جاءت من هذا الفكر الطموح الذي يصنع المستقبل الذي نريده لبالدنا وألجيالنا القادمة فالرؤية  2030رؤية المملكة 

هي كما تعلمون رؤية طموحة وجريئة تقوم على ثالثة مرتكزات أساسية وهي: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر  2030

 .. ووطن طموح
وهي تستند إلى استثمار الطاقات والقدرات الشابة تحت ظل قيادة طموحة اتسمت وعرفت بالعزم الصادق واإلرادة القوية 

وبفضل هذه الرؤية الُملِهمة، بدأنا مرحلة تنموية جديد من مسيرة الوطن الوثاب غايتها السّمو واالرتقاء بالمملكة، وعنوانها 

 .“ فاعلة للشباب وأصحاب المواهب في بناء مجتمع نابض بالحياة واالبتكارالمستقبل الذي يبدأ بالمشاركة ال

وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى جاهدة إلى مواكبة العالم المتقدم الشغوف بالتطور، فتأخذ بكل ما يستجد في العلم 

 .العصر ولغته والمعرفة، وهدفها القريب والبعيد هو اللحاق بركب الحضارة، ومواجهة التحديات بأدوات
وبين حرص المملكة على بناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة بعد أن كانت المعرفة تلعب في السابق دورًا أقل في 

اقتصادنا الوطني، وهذا يتحقق بدرجة كبيرة من خالل تطوير رأس المال البشري وفق الوظائف التي يرهص بها 

 .المستقبل
المعرفة هي المحرك األكثر حيوية لالقتصادات الجديدة، ونحن في المملكة قد نجحنا وهلل الحمد ولفت معاليه النظر إلى أن 

في وضع المكونات األساسية لقيام مجتمع المعرفة، ومن المتوقع حصول تحوالت في البنية االقتصادية، وحصول قفزات 

بالعيش في منظومة تقنية متقدمة جدًا بل ال مثيل  سريعة في النمو االقتصادي في المملكة، خصوصًا أن الجيل القادم سينعم

 .لها
  

https://www.ienalwatan.com/195180
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سمو أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات الدورة 

 2019الرابعة من منتدى أسبار الدولي 
  : صحيفة العقيق

السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عى صاحب ر

أمير منطقة الرياض مساء اليوم انطالق فعاليات "منتدى أسبار 

السعودية الُملِهمة"، بحضور معالي وزير  " الدولي" تحت شعار

اإلعالم األستاذ تركي بن عبداهلل الشبانة وأصحاب السمو 

 . والمعالي وذلك بفندق فيرمونت الرياض
مو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل على مسيرة منتدى أسبار وتقديماته العلمية المتميزة وأكد س

 . وأسلوب استشرافه للمستقبل ، منوهًا بعطاءات رجاالت المنتدى وقياداتها
السليم برعاية وقال سموه: " نحن نعيش في عصر العلم والتقنية باألسلوب الصحيح ننظر إلى المستقبل ونسير باالتجاه 

" مشيرًا إلى  -حفظهما اهلل  -سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

 . محاور المنتدى في مجال اإلعالم ومستقبله
ح في مخرجاتهم وأعرب األمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المنتدى متمنيًا للجميع التوفيق والنجا

 . العلمية والبحثية
من جهته قال معالي وزير اإلعالم في كلمة له بالحفل الخطابي :" إن هذا الحدث العلمي التننموي المهم يأتي متوائمًا مع ما 

وتجلياتها المهمة التي أضحت اليوم مصدر  2030تشهده المملكة من تحوالت كبرى متمثلة في معطيات رؤية المملكة 

للشباب ولجميع القائمين على اإلنجاز واإلنتاج في مختلف القطاعات ما يبشر بإزدهار في العيش الكريم ونمو في إلهام 

 .االقتصاد القائم على االبتكار واإلبداع والريادة
و أن وأضاف " إننا دائما في المملكة نتحدث عن التغيير والتحول واإلسراع باتجاه المستقبل ومما يدعو اليوم لالعتزاز ه

قد جاءت من هذا الفكر الطموح الذي يصنع المستقبل الذي نريده لبالدنا وألجيالنا القادمة فالرؤية  2030رؤية المملكة 

هي كما تعلمون رؤية طموحة وجريئة تقوم على ثالثة مرتكزات أساسية وهي: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر  2030

 .. ووطن طموح
القدرات الشابة تحت ظل قيادة طموحة اتسمت وعرفت بالعزم الصادق واإلرادة القوية وهي تستند إلى استثمار الطاقات و

وبفضل هذه الرؤية الُملِهمة، بدأنا مرحلة تنموية جديد من مسيرة الوطن الوثاب غايتها السّمو واالرتقاء بالمملكة، وعنوانها 

 ." ناء مجتمع نابض بالحياة واالبتكارالمستقبل الذي يبدأ بالمشاركة الفاعلة للشباب وأصحاب المواهب في ب
وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى جاهدة إلى مواكبة العالم المتقدم الشغوف بالتطور، فتأخذ بكل ما يستجد في العلم 

 .والمعرفة، وهدفها القريب والبعيد هو اللحاق بركب الحضارة، ومواجهة التحديات بأدوات العصر ولغته
لى بناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة بعد أن كانت المعرفة تلعب في السابق دورًا أقل في وبين حرص المملكة ع

اقتصادنا الوطني، وهذا يتحقق بدرجة كبيرة من خالل تطوير رأس المال البشري وفق الوظائف التي يرهص بها 

 .المستقبل
ادات الجديدة، ونحن في المملكة قد نجحنا وهلل الحمد ولفت معاليه النظر إلى أن المعرفة هي المحرك األكثر حيوية لالقتص

في وضع المكونات األساسية لقيام مجتمع المعرفة، ومن المتوقع حصول تحوالت في البنية االقتصادية، وحصول قفزات 

ل ال مثيل سريعة في النمو االقتصادي في المملكة، خصوصًا أن الجيل القادم سينعم بالعيش في منظومة تقنية متقدمة جدًا ب

 .لها

http://www.alaqeq.net/news.php?action=show&id=32663
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أمير منطقة الرياض يفتتح 

فعاليات الدورة الرابعة من 

  2019منتدى أسبار الدولي 
 

  2019-05-11لتاريخ ا
رعى صاحب السمو الملكي  

األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 

أمير منطقة الرياض مساء أمس 

منتدى أسبار "انطالق فعاليات 

الدولي" تحت شعار " السعودية 

الُملِهمة"، بحضور معالي وزير 

 . اإلعالم األستاذ تركي بن عبداهلل الشبانة وأصحاب السمو والمعالي وذلك بفندق فيرمونت الرياض

وأكد سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل على مسيرة منتدى أسبار وتقديماته العلمية 

 . المتميزة وأسلوب استشرافه للمستقبل ، منوهًا بعطاءات رجاالت المنتدى وقياداتها

باالتجاه وقال سموه: " نحن نعيش في عصر العلم والتقنية باألسلوب الصحيح ننظر إلى المستقبل ونسير 

 -السليم برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

 . " مشيرًا إلى محاور المنتدى في مجال اإلعالم ومستقبله -حفظهما اهلل 

يق والنجاح في وأعرب األمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المنتدى متمنيًا للجميع التوف

 . مخرجاتهم العلمية والبحثية

من جهته قال معالي وزير اإلعالم في كلمة له بالحفل الخطابي :" إن هذا الحدث العلمي التننموي المهم 

وتجلياتها المهمة  2030يأتي متوائمًا مع ما تشهده المملكة من تحوالت كبرى متمثلة في معطيات رؤية المملكة 

در إلهام للشباب ولجميع القائمين على اإلنجاز واإلنتاج في مختلف القطاعات ما يبشر التي أضحت اليوم مص

 .بإزدهار في العيش الكريم ونمو في االقتصاد القائم على االبتكار واإلبداع والريادة
وأضاف " إننا دائما في المملكة نتحدث عن التغيير والتحول واإلسراع باتجاه المستقبل ومما يدعو اليوم 

قد جاءت من هذا الفكر الطموح الذي يصنع المستقبل الذي نريده لبالدنا  2030العتزاز هو أن رؤية المملكة ل

هي كما تعلمون رؤية طموحة وجريئة تقوم على ثالثة مرتكزات أساسية وهي:  2030وألجيالنا القادمة فالرؤية 

 .. مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح

الطاقات والقدرات الشابة تحت ظل قيادة طموحة اتسمت وعرفت بالعزم الصادق وهي تستند إلى استثمار 

واإلرادة القوية وبفضل هذه الرؤية الُملِهمة، بدأنا مرحلة تنموية جديد من مسيرة الوطن الوثاب غايتها السّمو 

واهب في بناء مجتمع واالرتقاء بالمملكة، وعنوانها المستقبل الذي يبدأ بالمشاركة الفاعلة للشباب وأصحاب الم

 ." نابض بالحياة واالبتكار

http://www.news.net.sa/new/s/41808


 

-  215 - 

وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى جاهدة إلى مواكبة العالم المتقدم الشغوف بالتطور، فتأخذ بكل ما يستجد 

في العلم والمعرفة، وهدفها القريب والبعيد هو اللحاق بركب الحضارة، ومواجهة التحديات بأدوات العصر 

 .ولغته
المملكة على بناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة بعد أن كانت المعرفة تلعب في السابق دورًا أقل وبين حرص 

في اقتصادنا الوطني، وهذا يتحقق بدرجة كبيرة من خالل تطوير رأس المال البشري وفق الوظائف التي يرهص 

 .بها المستقبل
ية لالقتصادات الجديدة، ونحن في المملكة قد ولفت معاليه النظر إلى أن المعرفة هي المحرك األكثر حيو

نجحنا وهلل الحمد في وضع المكونات األساسية لقيام مجتمع المعرفة، ومن المتوقع حصول تحوالت في البنية 

االقتصادية، وحصول قفزات سريعة في النمو االقتصادي في المملكة، خصوصًا أن الجيل القادم سينعم بالعيش 

 .مة جدًا بل ال مثيل لهافي منظومة تقنية متقد
وأبان معالي وزير اإلعالم األستاذ تركي الشبانة ، دور اإلعالم في نمو اقتصاد المعرفة والدفع بعجلته دور 

محوري وكبير، وذلك لما لوسائل اإلعالم من أهمية في صناعة محتوى معرفي يواكب تطورات العصر 

ته صناعة رائدة ومتفردة ومتجددة وسريعة النمو، ما نتج عنه واهتمامات المجتمعات الجديدة وأن اإلعالم بحد ذا

 .ضخامة االستثمارات في مجال اإلعالم، وبحث المؤسسات اإلعالمية الكبرى عن حلول وتقنيات جديدة
وقال: " نحن اليوم بحاجة إلى فهم التحوالت اإلعالمية في العالم، واالتجاهات التكنولوجية التي ستسهم في تغيير 

 ." وصناعة اإلعالم، والتأثير على نمط وسلوك المتلقي ومدى تفاعله مع وسائل اإلعالم في المستقبل منظومة
وأضاف " إن تطوير المحتوى اإلعالمي يمثل تحديا حقيقيا في ضوء تغير خصائص مستخدمي وسائل اإلعالم 

التقليدية والمحتوى التقليدي، فمع  الذين سيكون معظمهم من أبناء الجيل الرقمي الذي ال يحمل والء كبيرا للوسائل

تعدد منصات النشر وتنوعها وزيادة التنافس بينها على المستخدمين، فإن المحتوى اإلعالمي لن يكون على نفس 

المحتوى الحالي، وسيتطلب األمر إنتاج قصص إعالمية مفعمة بالحياة، ومزودة بالعناصر المرئية والوسائط 

لى جذب المستخدم وإثارة انتباهه وإبقائه ألطول فترة ممكنة على المنصة المتعددة، بحيث تكون قادرة ع

 . " اإلعالمية
واختتم كلمته ، سائاًل اهلل أن يديم على بالدنا باألمن واألمان واالستقرار والنجاح والفالح في ظل قيادة خادم 

 . - حفظهما اهلل - الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد األمين

رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي في كلمته أن هذه  من جانبه أوضح

الدورة الرابعة على التوالي للمنتدى، مع الشركاء العلميين واإلستراتيجيين من داخل المملكة ومن خارجها ، 

من يمثلون عصب القوة شريكا إستراتيجيا وعلميا وهم  15وبتزايد في كل عام إلى أن وصل عددهم اليوم إلى 

 . ومناط الثقل ، في مسيرة المنتدى ومنهم انضمام جامعة فورتسبورغ األلمانية هذا العام إلى قائمة الشركاء
وقال: " يسعدني في هذه المناسبة أن أنوه لكم بإتمام وإنجاز ما أعلن عنه المنتدى في العام الماضي وهو صدور 

األساسية للدراسات المستقبلية، وهو أول إنتاج ل" معهد المستقبل " الذي أول معجم باللغة العربية للمصطلحات 

أعلن المنتدى عن إنشائه في الدورة الماضية أيضًا ، وسيتضمن برنامج المنتدى جلسة خاصة لمناقشة هذا 

 . اإلصدار، مشيرا إلى أن المنتدى

العربية أيضا ، وهو كتاب "نظرية  سيعقد جلسة خاصة لمناقشة إصدار آخر للمنتدى ، وألول مرة في اللغة

ماكويل لالتصال الجماهيري" وهذا ينسجم مع شراكتنا في هذه الدورة مع وزارة اإلعالم السعودية الموقرة، ومع 

الجلسة التي خصصناها لمناقشة "اإلعالم في المستقبل" واإلعالم في هذه الدورة ، هو أحد القطاعات التي ستدور 

سات المنتدى الذي يعلم الجميع أنه ينتظمها سياق واحد هو سياق "المستقبل" من حيث حولها المناقشات في جل

فرصه، ومن حيث تحدياته، وهذا ما يجعل نشاطات وفعاليات المنتدى منذ أن ابتدأ منسجمة مع رسالته وأهدافه 

ارًا وقائدًا لمجمل التي جعلت من المستقبل من 2030التي يأتي في مقدمتها االنخراط في مضمار رؤية المملكة 

 ." غياتها
وأضاف " إن الرؤية وما نجم عنها من قرارات ومشروعات وإصالحات كبرى يقودها بتمكن واقتدار ، تحت 

نظر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، و يقودها صاحب السمو الملكي األمير 

، وتلك  -حفظهما اهلل  -ئب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نا

لشبابها وأهلها في الداخل ، توثبًا  "القرارات والمشروعات واإلصالحات جلعت من بالدنا وهلل الحمد "ملهمًا
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ن هنا وابتكارا ، وملهمًا أيضًا لكثير من البلدان التي تروم الفالح واإلصالح في الخارج ، تبصرًا واحتذاًء ، وم

 . جاء اختيار القائمين على المنتدى عبارة "السعودية الملهمة" لتكون شعارا لهذه الدورة

عقب ذلك أعلن عن إطالق جامعُة الملِك عبداهلل للعلوِم والتقنيِة وبالشراكِة مع منتدى أسباِر الدولي مبادرِة 

م وذلك في رحاِب جامعِة 2020ِر القادِم لعاِم من شهِر فبراي 8 - 7هاكثون اإلعالم الذي سيقاُم خالَل الفترِة من 

 .الملِك عبداهلل للعلوِم والتقنيِة
وجاءْت مبادرُة هاكثون اإلعالِم بالشراكِة مع منتدى أسباِر الدولي بهدِف استقطاِب المواهِب الشابِة من 

ُل على إثراِء وتحسيِن قطاِع اإلعالِم العقوِل الرائدِة في مجاِل البرمجِة إليجاِد أحدِث الحلوِل التقنيِة التي سوَف تعم

الرقميِّ، وكذلك تحفيُز نطاِق االبتكاِر في هذا المجاِل من أجِل الوصوِل إلى الريادِة اإلقليميِة والدوليِة في 

 .المجاالِت التقنيِة لدعِم الطاقاِت الشابِة وتوفيِر الفرِص المتنوعِة لهذه الطاقاِت
ِم واألكاديميين والمبرمجين من أجِل العمِل على تطويِر حلول  تقنية  وسيتُم ذلَك بحضوِر صانعي اإلعال

مبتكرة  للوقوِف أماَم التحدياِت التي يواجهها هذا القطاُع عبر االبتكاراِت المدعومِة والتي سوف تنتجها هذه 

حتى يكوَن ألفكارها  المواهُب حيث سيتمُّ االعتناُء بإنتاجها ووضِعها على المساِر الصحيِح ونشرها في األسواِق

أكبَر تأثير  ممكن  ، وذلَك من خالِل فتِح منشآتنا، ومشاركِة خبراتنا أماًل في تعزيِز ثقافِة ريادِة األعماِل واالبتكاِر 

 .2030في جميع أنحاِء المملكِة، حيث نسعى جاهدين للقياِم بدورنا كما يجُب في تحقيِق أهداِف رؤيِة المملكِة 
بادرُة في وقت  تستعُد فيه المملكُة لترؤس قمَة مجموعِة العشرين المقبلِة ، التي كان أحُد أهمِّ كما تأتي هذه الم

موضوعاِتها الرئيسِة للقمِة السابقة بعنوان ) االبتكاُر واالقتصاُد الرقمي والذكاُء االصطناعي(، حيث سيمهُد هذا 

 .المرتقبِةالهاكثون الطريَق لمساهمتنا المستقبليِة في قمِة الرياِض 
ويذكر أن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أسبار الدولي تمتد حتى السادس من نوفمبر، حيث يناقش المنتدى 

محاور رئيسة هي: الطلب  3متحدثًا، وتتناول  100جلسة، يتحدث فيها أكثر من  14ورقة عمل في  40حوالي 

ورش عمل، تتناول  6مع المعرفة، إضافة إلى واالبتكار والسياسات والمنظمات والمعرفة والتحول إلى مجت

الرعاية الصحية في المملكة في المستقبل، واألمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، والمؤامة اإلستراتيجية 

 .والتحول الكلي للقيادات، والدبلوماسية العامة للمملكة، والتنمية المستدامة
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أمير منطقة الرياض يرعى فعاليات منتدى أسبار 

 .. غدًا  2019الدولي 
  : متابعات -الرياض  -بث 

يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن 

عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غدًا, فعاليات الدورة الرابعة من 

السعودية الُملِهمة"، "تحت شعار  2019منتدى أسبار الدولي 

 .في فندق فيرمونت الرياضوذلك 
ويهدف المنتدى إلى التعريف باالقتصاد المعرفي، وتوفير فهم 

عالي المستوى لالقتصاد القائم على المعرفة، والمساهمة في عملية تحول المجتمع من خالل تفعيل المعرفة ورأس المال 

 .المجال التنموي بصفة عامةالبشري، واالستفادة من فرص العمل الجديدة، إلى جانب استشرف المستقبل في 
وأوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي، أن دورة المنتدى الحالية تنعقد 

بمشاركة جهات محلية ودولية كبيرة بما يسهم في تعزيز جهود المنتدى في التصدي ألسئلة التنمية والمستقبل من خالل 

عة في المستقبل، الخدمات في المستقبل، اإلعالم في المستقبل، البحث العلمي والتطوير عدة محاور رئيسية : الصنا

واالبتكار في المستقبل، األمن في المستقبل، الطاقة والمياه في المستقبل، الذكاء االصطناعي في المستقبل، المدن في 

 .المستقبل، االقتصاد في المستقبل، رأس المال البشري، واالستثمار الجرئ
دولة حول  15متحدث وخبير محلي ودولي من أكثر من  100ولفت الحارثي إلى أنه سيشارك في المنتدى أكثر من 

ورش عمل،  6مداخالت رئيسة )محاضرات(، و  8جلسة نقاش علمية، و  14العالم، ويتضمن على مدى ثالثة أيام 

إلى العديد من الندوات والمبادرات واللقاءات والنقاشات يشارك فيها عدد من القيادات المحلية واإلقليمية والدولية، إضافة 

 .التي ستعقد على هامش المؤتمر
وأفاد أن المنتدى خصص في دورته الرابعة، جلسة نقاش حول "كتاب العام" الذي يتتم تدشينه في هذه الدورة وهو 

للغة العربية، ويشارك في الجلسة بعنوان "معجم المصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية" وهو يصدر ألول مرة با

عدد من الباحثين واالكاديميين واإلعالميين، ويهدف الكتاب إلى التعريف بمجال الدراسات المستقبلية في العالم العربي، 

 .وإيجاد لغة مشتركة للباحثين في مجال المستقبليات باللغة العربية
نظرية ماكويل لالتصال »األولى من ترجمة كتاب  كما يصدر عن المنتدى في دورته الحالية الطبعة العربية

للمفكر اإلعالمي واألكاديمي البارز دينيس ماكويل، وتأتي الترجمة العربية لتقدم إضافة علمية وأكاديمية « الجماهيري

والعالم غيرمسبوقة للمكتبة العربية السيما للمؤسسات األكاديمية وكليات ومعاهد اإلعالم في المملكة العربية السعودية 

أحد أهم الكتب في مجال االتصال الجماهيري، وأحد « العربي.حيث يعدكتاب "نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري

المراجع التي ال يستغني عنها طلبة اإلعالم حول العالم، وهو مرجع مهم للمهتمين من أكاديميين وباحثين في مجال 

 .االتصال الجماهيري
دولي هو مؤتمر اقتصادي تنموي يهدف إلى توضيح ضرورة التحول الشامل والسريع ُيشار إلى أن منتدى أسبار ال

نحو مجتمع المعرفة واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة، وبيان العالقة المتالزمة بين مجتمع المعرفة والتنمية 

االستيعابية لتحويل المعرفة إلى  المستدامة واستبصار دور المعرفة في رفع كفاءة القطاعات اإلنتاجية والخدمية وقدرتها

 .اقتصاد، واستلهام التجارب العالمية الناجحة في التحول إلى اقتصاد المعرفة لترسيخه في المملكة
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سمو أمير منطقة الرياض يفتتح 

ة من منتدى فعاليات الدورة الرابع

 2019أسبار الدولي 
 

الشبكة اإلعالمية السعودية 

رعى صاحب السمو الملكي األمير  _واس

فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة 

الرياض مساء اليوم انطالق فعاليات 

"منتدى أسبار الدولي" تحت شعار " 

السعودية الُملِهمة"، بحضور معالي وزير اإلعالم األستاذ تركي بن عبداهلل الشبانة وأصحاب السمو والمعالي 

 . وذلك بفندق فيرمونت الرياض

وأكد سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل على مسيرة منتدى أسبار وتقديماته العلمية 

 . المتميزة وأسلوب استشرافه للمستقبل ، منوهًا بعطاءات رجاالت المنتدى وقياداتها

باالتجاه السليم وقال سموه: " نحن نعيش في عصر العلم والتقنية باألسلوب الصحيح ننظر إلى المستقبل ونسير 

حفظهما  -برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

 . " مشيرًا إلى محاور المنتدى في مجال اإلعالم ومستقبله -اهلل 

يق والنجاح في وأعرب األمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المنتدى متمنيًا للجميع التوف

 . مخرجاتهم العلمية والبحثية

من جهته قال معالي وزير اإلعالم في كلمة له بالحفل الخطابي :" إن هذا الحدث العلمي التننموي المهم 

وتجلياتها المهمة  2030يأتي متوائمًا مع ما تشهده المملكة من تحوالت كبرى متمثلة في معطيات رؤية المملكة 

در إلهام للشباب ولجميع القائمين على اإلنجاز واإلنتاج في مختلف القطاعات ما يبشر التي أضحت اليوم مص

 .بإزدهار في العيش الكريم ونمو في االقتصاد القائم على االبتكار واإلبداع والريادة

وأضاف " إننا دائما في المملكة نتحدث عن التغيير والتحول واإلسراع باتجاه المستقبل ومما يدعو اليوم 

قد جاءت من هذا الفكر الطموح الذي يصنع المستقبل الذي نريده لبالدنا  2030العتزاز هو أن رؤية المملكة ل

هي كما تعلمون رؤية طموحة وجريئة تقوم على ثالثة مرتكزات أساسية وهي:  2030وألجيالنا القادمة فالرؤية 

 .. مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح

http://www.smn-sa.net/new/s/27874
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الطاقات والقدرات الشابة تحت ظل قيادة طموحة اتسمت وعرفت بالعزم الصادق وهي تستند إلى استثمار 

واإلرادة القوية وبفضل هذه الرؤية الُملِهمة، بدأنا مرحلة تنموية جديد من مسيرة الوطن الوثاب غايتها السّمو 

واهب في بناء مجتمع واالرتقاء بالمملكة، وعنوانها المستقبل الذي يبدأ بالمشاركة الفاعلة للشباب وأصحاب الم

 ." نابض بالحياة واالبتكار

وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى جاهدة إلى مواكبة العالم المتقدم الشغوف بالتطور، فتأخذ بكل ما يستجد 

في العلم والمعرفة، وهدفها القريب والبعيد هو اللحاق بركب الحضارة، ومواجهة التحديات بأدوات العصر 

 .ولغته

المملكة على بناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة بعد أن كانت المعرفة تلعب في السابق دورًا أقل وبين حرص 

في اقتصادنا الوطني، وهذا يتحقق بدرجة كبيرة من خالل تطوير رأس المال البشري وفق الوظائف التي يرهص 

 .بها المستقبل

ية لالقتصادات الجديدة، ونحن في المملكة قد ولفت معاليه النظر إلى أن المعرفة هي المحرك األكثر حيو

نجحنا وهلل الحمد في وضع المكونات األساسية لقيام مجتمع المعرفة، ومن المتوقع حصول تحوالت في البنية 

االقتصادية، وحصول قفزات سريعة في النمو االقتصادي في المملكة، خصوصًا أن الجيل القادم سينعم بالعيش 

 .مة جدًا بل ال مثيل لهافي منظومة تقنية متقد

، دور اإلعالم في نمو اقتصاد المعرفة والدفع بعجلته دور  وأبان معالي وزير اإلعالم األستاذ تركي الشبانة

محوري وكبير، وذلك لما لوسائل اإلعالم من أهمية في صناعة محتوى معرفي يواكب تطورات العصر 

واهتمامات المجتمعات الجديدة وأن اإلعالم بحد ذاته صناعة رائدة ومتفردة ومتجددة وسريعة النمو، ما نتج عنه 

 .ارات في مجال اإلعالم، وبحث المؤسسات اإلعالمية الكبرى عن حلول وتقنيات جديدةضخامة االستثم

وقال: " نحن اليوم بحاجة إلى فهم التحوالت اإلعالمية في العالم، واالتجاهات التكنولوجية التي ستسهم في تغيير 

 ." اإلعالم في المستقبلمنظومة وصناعة اإلعالم، والتأثير على نمط وسلوك المتلقي ومدى تفاعله مع وسائل 

وأضاف " إن تطوير المحتوى اإلعالمي يمثل تحديا حقيقيا في ضوء تغير خصائص مستخدمي وسائل اإلعالم 

الذين سيكون معظمهم من أبناء الجيل الرقمي الذي ال يحمل والء كبيرا للوسائل التقليدية والمحتوى التقليدي، فمع 

نافس بينها على المستخدمين، فإن المحتوى اإلعالمي لن يكون على نفس تعدد منصات النشر وتنوعها وزيادة الت

المحتوى الحالي، وسيتطلب األمر إنتاج قصص إعالمية مفعمة بالحياة، ومزودة بالعناصر المرئية والوسائط 

المتعددة، بحيث تكون قادرة على جذب المستخدم وإثارة انتباهه وإبقائه ألطول فترة ممكنة على المنصة 

 . " عالميةاإل

واختتم كلمته ، سائاًل اهلل أن يديم على بالدنا باألمن واألمان واالستقرار والنجاح والفالح في ظل قيادة خادم 

 . - حفظهما اهلل - الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد األمين
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لرياض يفتتح فعاليات سمو أمير منطقة ا

الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 

2019  
 

 الرياض   عبداهلل بن صالح

رعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن 

بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم 

، بحضور معالي وزير اإلعالم األستاذ ”السعودية الُملِهمة ” تحت شعار” منتدى أسبار الدولي“انطالق فعاليات 

 . تركي بن عبداهلل الشبانة وأصحاب السمو والمعالي وذلك بفندق فيرمونت الرياض

وأكد سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل على مسيرة منتدى أسبار وتقديماته العلمية 

 . نوهًا بعطاءات رجاالت المنتدى وقياداتهاالمتميزة وأسلوب استشرافه للمستقبل ، م

نحن نعيش في عصر العلم والتقنية باألسلوب الصحيح ننظر إلى المستقبل ونسير باالتجاه ” وقال سموه: 

 –السليم برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

 . ى محاور المنتدى في مجال اإلعالم ومستقبلهمشيرًا إل”  –حفظهما اهلل 

وأعرب األمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المنتدى متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في 

 . مخرجاتهم العلمية والبحثية

المهم إن هذا الحدث العلمي التننموي :” من جهته قال معالي وزير اإلعالم في كلمة له بالحفل الخطابي 

وتجلياتها المهمة  2030يأتي متوائمًا مع ما تشهده المملكة من تحوالت كبرى متمثلة في معطيات رؤية المملكة 

التي أضحت اليوم مصدر إلهام للشباب ولجميع القائمين على اإلنجاز واإلنتاج في مختلف القطاعات ما يبشر 

 .االبتكار واإلبداع والريادةبإزدهار في العيش الكريم ونمو في االقتصاد القائم على 

إننا دائما في المملكة نتحدث عن التغيير والتحول واإلسراع باتجاه المستقبل ومما يدعو اليوم ” وأضاف 

قد جاءت من هذا الفكر الطموح الذي يصنع المستقبل الذي نريده لبالدنا  2030لالعتزاز هو أن رؤية المملكة 

كما تعلمون رؤية طموحة وجريئة تقوم على ثالثة مرتكزات أساسية وهي:  هي 2030وألجيالنا القادمة فالرؤية 

 .. مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح

وهي تستند إلى استثمار الطاقات والقدرات الشابة تحت ظل قيادة طموحة اتسمت وعرفت بالعزم الصادق 

جديد من مسيرة الوطن الوثاب غايتها السّمو  واإلرادة القوية وبفضل هذه الرؤية الُملِهمة، بدأنا مرحلة تنموية

واالرتقاء بالمملكة، وعنوانها المستقبل الذي يبدأ بالمشاركة الفاعلة للشباب وأصحاب المواهب في بناء مجتمع 

 .“ نابض بالحياة واالبتكار

http://bit.ly/2sWlar6
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بكل ما يستجد  وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى جاهدة إلى مواكبة العالم المتقدم الشغوف بالتطور، فتأخذ

في العلم والمعرفة، وهدفها القريب والبعيد هو اللحاق بركب الحضارة، ومواجهة التحديات بأدوات العصر 

 .ولغته

وبين حرص المملكة على بناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة بعد أن كانت المعرفة تلعب في السابق دورًا أقل 

بيرة من خالل تطوير رأس المال البشري وفق الوظائف التي يرهص في اقتصادنا الوطني، وهذا يتحقق بدرجة ك

 .بها المستقبل

ولفت معاليه النظر إلى أن المعرفة هي المحرك األكثر حيوية لالقتصادات الجديدة، ونحن في المملكة قد 

البنية  نجحنا وهلل الحمد في وضع المكونات األساسية لقيام مجتمع المعرفة، ومن المتوقع حصول تحوالت في

االقتصادية، وحصول قفزات سريعة في النمو االقتصادي في المملكة، خصوصًا أن الجيل القادم سينعم بالعيش 

 .في منظومة تقنية متقدمة جدًا بل ال مثيل لها

وأبان معالي وزير اإلعالم األستاذ تركي الشبانة ، دور اإلعالم في نمو اقتصاد المعرفة والدفع بعجلته دور 

كبير، وذلك لما لوسائل اإلعالم من أهمية في صناعة محتوى معرفي يواكب تطورات العصر محوري و

واهتمامات المجتمعات الجديدة وأن اإلعالم بحد ذاته صناعة رائدة ومتفردة ومتجددة وسريعة النمو، ما نتج عنه 

 .تقنيات جديدةضخامة االستثمارات في مجال اإلعالم، وبحث المؤسسات اإلعالمية الكبرى عن حلول و

نحن اليوم بحاجة إلى فهم التحوالت اإلعالمية في العالم، واالتجاهات التكنولوجية التي ستسهم في تغيير ” وقال: 

 .“ منظومة وصناعة اإلعالم، والتأثير على نمط وسلوك المتلقي ومدى تفاعله مع وسائل اإلعالم في المستقبل

تحديا حقيقيا في ضوء تغير خصائص مستخدمي وسائل اإلعالم إن تطوير المحتوى اإلعالمي يمثل ” وأضاف 

الذين سيكون معظمهم من أبناء الجيل الرقمي الذي ال يحمل والء كبيرا للوسائل التقليدية والمحتوى التقليدي، فمع 

س تعدد منصات النشر وتنوعها وزيادة التنافس بينها على المستخدمين، فإن المحتوى اإلعالمي لن يكون على نف

المحتوى الحالي، وسيتطلب األمر إنتاج قصص إعالمية مفعمة بالحياة، ومزودة بالعناصر المرئية والوسائط 

المتعددة، بحيث تكون قادرة على جذب المستخدم وإثارة انتباهه وإبقائه ألطول فترة ممكنة على المنصة 

 . ” اإلعالمية

من واألمان واالستقرار والنجاح والفالح في ظل قيادة خادم واختتم كلمته ، سائاًل اهلل أن يديم على بالدنا باأل

 . – حفظهما اهلل – الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد األمين

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي في كلمته أن هذه 

ميين واإلستراتيجيين من داخل المملكة ومن خارجها ، الدورة الرابعة على التوالي للمنتدى، مع الشركاء العل

شريكا إستراتيجيا وعلميا وهم من يمثلون عصب القوة  15وبتزايد في كل عام إلى أن وصل عددهم اليوم إلى 

 . ومناط الثقل ، في مسيرة المنتدى ومنهم انضمام جامعة فورتسبورغ األلمانية هذا العام إلى قائمة الشركاء

دني في هذه المناسبة أن أنوه لكم بإتمام وإنجاز ما أعلن عنه المنتدى في العام الماضي وهو صدور يسع” وقال: 

الذي ” معهد المستقبل ” أول معجم باللغة العربية للمصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية، وهو أول إنتاج ل

المنتدى جلسة خاصة لمناقشة هذا  أعلن المنتدى عن إنشائه في الدورة الماضية أيضًا ، وسيتضمن برنامج

 . اإلصدار، مشيرا إلى أن المنتدى

نظرية “سيعقد جلسة خاصة لمناقشة إصدار آخر للمنتدى ، وألول مرة في اللغة العربية أيضا ، وهو كتاب 

ع وهذا ينسجم مع شراكتنا في هذه الدورة مع وزارة اإلعالم السعودية الموقرة، وم” ماكويل لالتصال الجماهيري

واإلعالم في هذه الدورة ، هو أحد القطاعات التي ” اإلعالم في المستقبل“الجلسة التي خصصناها لمناقشة 

من ” المستقبل“ستدور حولها المناقشات في جلسات المنتدى الذي يعلم الجميع أنه ينتظمها سياق واحد هو سياق 

منتدى منذ أن ابتدأ منسجمة مع رسالته حيث فرصه، ومن حيث تحدياته، وهذا ما يجعل نشاطات وفعاليات ال
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التي جعلت من المستقبل منارًا وقائدًا  2030وأهدافه التي يأتي في مقدمتها االنخراط في مضمار رؤية المملكة 

 .“ لمجمل غياتها

إن الرؤية وما نجم عنها من قرارات ومشروعات وإصالحات كبرى يقودها بتمكن واقتدار ، ” وأضاف 

حرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، و يقودها صاحب السمو الملكي تحت نظر خادم ال

،  –حفظهما اهلل  –األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

أهلها في الداخل ، توثبًا لشبابها و ”ملهمًا“وتلك القرارات والمشروعات واإلصالحات جلعت من بالدنا وهلل الحمد 

وابتكارا ، وملهمًا أيضًا لكثير من البلدان التي تروم الفالح واإلصالح في الخارج ، تبصرًا واحتذاًء ، ومن هنا 

 . لتكون شعارا لهذه الدورة” السعودية الملهمة“جاء اختيار القائمين على المنتدى عبارة 

 للعلوِم والتقنيِة وبالشراكِة مع منتدى أسباِر الدولي مبادرِة عقب ذلك أعلن عن إطالق جامعُة الملِك عبداهلل

م وذلك في رحاِب جامعِة 2020من شهِر فبرايِر القادِم لعاِم  8 – 7هاكثون اإلعالم الذي سيقاُم خالَل الفترِة من 

 .الملِك عبداهلل للعلوِم والتقنيِة

اِر الدولي بهدِف استقطاِب المواهِب الشابِة من وجاءْت مبادرُة هاكثون اإلعالِم بالشراكِة مع منتدى أسب

العقوِل الرائدِة في مجاِل البرمجِة إليجاِد أحدِث الحلوِل التقنيِة التي سوَف تعمُل على إثراِء وتحسيِن قطاِع اإلعالِم 

والدوليِة في الرقميِّ، وكذلك تحفيُز نطاِق االبتكاِر في هذا المجاِل من أجِل الوصوِل إلى الريادِة اإلقليميِة 

 .المجاالِت التقنيِة لدعِم الطاقاِت الشابِة وتوفيِر الفرِص المتنوعِة لهذه الطاقاِت

وسيتُم ذلَك بحضوِر صانعي اإلعالِم واألكاديميين والمبرمجين من أجِل العمِل على تطويِر حلول  تقنية  

بتكاراِت المدعومِة والتي سوف تنتجها هذه مبتكرة  للوقوِف أماَم التحدياِت التي يواجهها هذا القطاُع عبر اال

المواهُب حيث سيتمُّ االعتناُء بإنتاجها ووضِعها على المساِر الصحيِح ونشرها في األسواِق حتى يكوَن ألفكارها 

تكاِر أكبَر تأثير  ممكن  ، وذلَك من خالِل فتِح منشآتنا، ومشاركِة خبراتنا أماًل في تعزيِز ثقافِة ريادِة األعماِل واالب

 .2030في جميع أنحاِء المملكِة، حيث نسعى جاهدين للقياِم بدورنا كما يجُب في تحقيِق أهداِف رؤيِة المملكِة 

كما تأتي هذه المبادرُة في وقت  تستعُد فيه المملكُة لترؤس قمَة مجموعِة العشرين المقبلِة ، التي كان أحُد أهمِّ 

وان ) االبتكاُر واالقتصاُد الرقمي والذكاُء االصطناعي(، حيث سيمهُد هذا موضوعاِتها الرئيسِة للقمِة السابقة بعن

 .الهاكثون الطريَق لمساهمتنا المستقبليِة في قمِة الرياِض المرتقبِة

ويذكر أن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أسبار الدولي تمتد حتى السادس من نوفمبر، حيث يناقش المنتدى 

محاور رئيسة هي: الطلب  3متحدثًا، وتتناول  100جلسة، يتحدث فيها أكثر من  14ورقة عمل في  40حوالي 

ورش عمل، تتناول  6إضافة إلى  واالبتكار والسياسات والمنظمات والمعرفة والتحول إلى مجتمع المعرفة،

الرعاية الصحية في المملكة في المستقبل، واألمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، والمؤامة اإلستراتيجية 

 والتحول الكلي للقيادات، والدبلوماسية العامة للمملكة، والتنمية المستدامة
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أمير منطقة الرياض يرعى فعاليات منتدى #أسبار الدولي 

 .. غدًا 2019
 مشاعل العنزي

يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة 

تحت شعار  2019الرياض غدًا, فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 

 .، وذلك في فندق فيرمونت الرياض”سعودية الُملِهمةال“
ويهدف المنتدى إلى التعريف باالقتصاد المعرفي، وتوفير فهم عالي المستوى لالقتصاد القائم على المعرفة، والمساهمة في 

جانب عملية تحول المجتمع من خالل تفعيل المعرفة ورأس المال البشري، واالستفادة من فرص العمل الجديدة، إلى 

 .استشرف المستقبل في المجال التنموي بصفة عامة
وأوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي، أن دورة المنتدى الحالية تنعقد بمشاركة 

عدة محاور جهات محلية ودولية كبيرة بما يسهم في تعزيز جهود المنتدى في التصدي ألسئلة التنمية والمستقبل من خالل 

رئيسية : الصناعة في المستقبل، الخدمات في المستقبل، اإلعالم في المستقبل، البحث العلمي والتطوير واالبتكار في 

المستقبل، األمن في المستقبل، الطاقة والمياه في المستقبل، الذكاء االصطناعي في المستقبل، المدن في المستقبل، االقتصاد 

 .لبشري، واالستثمار الجرئفي المستقبل، رأس المال ا
دولة حول  15متحدث وخبير محلي ودولي من أكثر من  100ولفت الحارثي إلى أنه سيشارك في المنتدى أكثر من 

ورش عمل،  6مداخالت رئيسة )محاضرات(، و  8جلسة نقاش علمية، و  14العالم، ويتضمن على مدى ثالثة أيام 

قليمية والدولية، إضافة إلى العديد من الندوات والمبادرات واللقاءات والنقاشات يشارك فيها عدد من القيادات المحلية واإل

 .التي ستعقد على هامش المؤتمر
الذي يتتم تدشينه في هذه الدورة وهو بعنوان ” كتاب العام“وأفاد أن المنتدى خصص في دورته الرابعة، جلسة نقاش حول 

وهو يصدر ألول مرة باللغة العربية، ويشارك في الجلسة عدد من ” يةمعجم المصطلحات األساسية للدراسات المستقبل“

الباحثين واالكاديميين واإلعالميين، ويهدف الكتاب إلى التعريف بمجال الدراسات المستقبلية في العالم العربي، وإيجاد لغة 

 .مشتركة للباحثين في مجال المستقبليات باللغة العربية
« نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري»ه الحالية الطبعة العربية األولى من ترجمة كتاب كما يصدر عن المنتدى في دورت

للمفكر اإلعالمي واألكاديمي البارز دينيس ماكويل، وتأتي الترجمة العربية لتقدم إضافة علمية وأكاديمية غيرمسبوقة 

لمملكة العربية السعودية والعالم العربي.حيث للمكتبة العربية السيما للمؤسسات األكاديمية وكليات ومعاهد اإلعالم في ا

أحد أهم الكتب في مجال االتصال الجماهيري، وأحد المراجع التي ال « نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري“يعدكتاب 

 .يستغني عنها طلبة اإلعالم حول العالم، وهو مرجع مهم للمهتمين من أكاديميين وباحثين في مجال االتصال الجماهيري
ار إلى أن منتدى أسبار الدولي هو مؤتمر اقتصادي تنموي يهدف إلى توضيح ضرورة التحول الشامل والسريع نحو ُيش

مجتمع المعرفة واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة، وبيان العالقة المتالزمة بين مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة 

نتاجية والخدمية وقدرتها االستيعابية لتحويل المعرفة إلى اقتصاد، واستبصار دور المعرفة في رفع كفاءة القطاعات اإل

 واستلهام التجارب العالمية الناجحة في التحول إلى اقتصاد المعرفة لترسيخه في المملكة
 

  

http://www.arkan-news.com/?p=152277


 
 

-  224 - 

 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 

Publication              : الكترونيةدرة صحيفة     

Description              : Online 

Data                           : 03 / 11 / 1441 

Link                            : http://dora.sa/?p=9178  

 

 أمير منطقة الرياض

غدًا..  2019يرعى فعاليات منتدى أسبار الدولي   
 

يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة 

تحت شعار  2019الرياض غدًا, فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 

 .، وذلك في فندق فيرمونت الرياض”السعودية الُملِهمة“
المستوى  ويهدف المنتدى إلى التعريف باالقتصاد المعرفي، وتوفير فهم عالي

لالقتصاد القائم على المعرفة، والمساهمة في عملية تحول المجتمع من خالل تفعيل المعرفة ورأس المال البشري، 

 .واالستفادة من فرص العمل الجديدة، إلى جانب استشرف المستقبل في المجال التنموي بصفة عامة
بي الحارثي، أن دورة المنتدى الحالية تنعقد بمشاركة وأوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرا

جهات محلية ودولية كبيرة بما يسهم في تعزيز جهود المنتدى في التصدي ألسئلة التنمية والمستقبل من خالل عدة محاور 

بتكار في رئيسية : الصناعة في المستقبل، الخدمات في المستقبل، اإلعالم في المستقبل، البحث العلمي والتطوير واال

المستقبل، األمن في المستقبل، الطاقة والمياه في المستقبل، الذكاء االصطناعي في المستقبل، المدن في المستقبل، االقتصاد 

 .في المستقبل، رأس المال البشري، واالستثمار الجرئ
دولة حول  15ن متحدث وخبير محلي ودولي من أكثر م 100ولفت الحارثي إلى أنه سيشارك في المنتدى أكثر من 

ورش عمل،  6مداخالت رئيسة )محاضرات(، و  8جلسة نقاش علمية، و  14العالم، ويتضمن على مدى ثالثة أيام 

يشارك فيها عدد من القيادات المحلية واإلقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من الندوات والمبادرات واللقاءات والنقاشات 

 .التي ستعقد على هامش المؤتمر
الذي يتتم تدشينه في هذه الدورة وهو بعنوان ” كتاب العام“فاد أن المنتدى خصص في دورته الرابعة، جلسة نقاش حول وأ

وهو يصدر ألول مرة باللغة العربية، ويشارك في الجلسة عدد من ” معجم المصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية“

ب إلى التعريف بمجال الدراسات المستقبلية في العالم العربي، وإيجاد لغة الباحثين واالكاديميين واإلعالميين، ويهدف الكتا

 .مشتركة للباحثين في مجال المستقبليات باللغة العربية
« نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري»كما يصدر عن المنتدى في دورته الحالية الطبعة العربية األولى من ترجمة كتاب 

بارز دينيس ماكويل، وتأتي الترجمة العربية لتقدم إضافة علمية وأكاديمية غيرمسبوقة للمفكر اإلعالمي واألكاديمي ال

للمكتبة العربية السيما للمؤسسات األكاديمية وكليات ومعاهد اإلعالم في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.حيث 

تصال الجماهيري، وأحد المراجع التي ال أحد أهم الكتب في مجال اال« نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري“يعدكتاب 

 .يستغني عنها طلبة اإلعالم حول العالم، وهو مرجع مهم للمهتمين من أكاديميين وباحثين في مجال االتصال الجماهيري
ُيشار إلى أن منتدى أسبار الدولي هو مؤتمر اقتصادي تنموي يهدف إلى توضيح ضرورة التحول الشامل والسريع نحو 

عرفة واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة، وبيان العالقة المتالزمة بين مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة مجتمع الم

واستبصار دور المعرفة في رفع كفاءة القطاعات اإلنتاجية والخدمية وقدرتها االستيعابية لتحويل المعرفة إلى اقتصاد، 

 إلى اقتصاد المعرفة لترسيخه في المملكةواستلهام التجارب العالمية الناجحة في التحول 
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غدًا.. أمير منطقة الرياض يرعى فعاليات 

 2019منتدى أسبار الدولي 
 واس –حكم 

يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن 

عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غدًا, فعاليات الدورة الرابعة من 

، وذلك ”السعودية الُملِهمة“تحت شعار  2019منتدى أسبار الدولي 

 .في فندق فيرمونت الرياض
وى لالقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف المنتدى إلى التعريف باالقتصاد المعرفي، وتوفير فهم عالي المست

والمساهمة في عملية تحول المجتمع من خالل تفعيل المعرفة ورأس المال البشري، واالستفادة من فرص العمل الجديدة، 

 .إلى جانب استشرف المستقبل في المجال التنموي بصفة عامة
ارثي، أن دورة المنتدى الحالية تنعقد وأوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الح

بمشاركة جهات محلية ودولية كبيرة بما يسهم في تعزيز جهود المنتدى في التصدي ألسئلة التنمية والمستقبل من خالل 

عدة محاور رئيسية : الصناعة في المستقبل، الخدمات في المستقبل، اإلعالم في المستقبل، البحث العلمي والتطوير 

في المستقبل، األمن في المستقبل، الطاقة والمياه في المستقبل، الذكاء االصطناعي في المستقبل، المدن في واالبتكار 

 .المستقبل، االقتصاد في المستقبل، رأس المال البشري، واالستثمار الجرئ
ولة حول د 15متحدث وخبير محلي ودولي من أكثر من  100ولفت الحارثي إلى أنه سيشارك في المنتدى أكثر من 

ورش عمل،  6مداخالت رئيسة )محاضرات(، و  8جلسة نقاش علمية، و  14العالم، ويتضمن على مدى ثالثة أيام 

يشارك فيها عدد من القيادات المحلية واإلقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من الندوات والمبادرات واللقاءات والنقاشات 

 .التي ستعقد على هامش المؤتمر
الذي يتتم تدشينه في هذه الدورة وهو ” كتاب العام“المنتدى خصص في دورته الرابعة، جلسة نقاش حول  وأفاد أن

وهو يصدر ألول مرة باللغة العربية، ويشارك في الجلسة ” معجم المصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية“بعنوان 

التعريف بمجال الدراسات المستقبلية في العالم العربي، عدد من الباحثين واالكاديميين واإلعالميين، ويهدف الكتاب إلى 

 .وإيجاد لغة مشتركة للباحثين في مجال المستقبليات باللغة العربية
نظرية ماكويل لالتصال »كما يصدر عن المنتدى في دورته الحالية الطبعة العربية األولى من ترجمة كتاب 

ينيس ماكويل، وتأتي الترجمة العربية لتقدم إضافة علمية وأكاديمية للمفكر اإلعالمي واألكاديمي البارز د« الجماهيري

غيرمسبوقة للمكتبة العربية السيما للمؤسسات األكاديمية وكليات ومعاهد اإلعالم في المملكة العربية السعودية والعالم 

الجماهيري، وأحد أحد أهم الكتب في مجال االتصال « نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري“العربي.حيث يعدكتاب 

المراجع التي ال يستغني عنها طلبة اإلعالم حول العالم، وهو مرجع مهم للمهتمين من أكاديميين وباحثين في مجال 

 .االتصال الجماهيري
ُيشار إلى أن منتدى أسبار الدولي هو مؤتمر اقتصادي تنموي يهدف إلى توضيح ضرورة التحول الشامل والسريع 

اقتصاد قائم على المعرفة في المملكة، وبيان العالقة المتالزمة بين مجتمع المعرفة والتنمية نحو مجتمع المعرفة و

المستدامة واستبصار دور المعرفة في رفع كفاءة القطاعات اإلنتاجية والخدمية وقدرتها االستيعابية لتحويل المعرفة إلى 

 .تصاد المعرفة لترسيخه في المملكةاقتصاد، واستلهام التجارب العالمية الناجحة في التحول إلى اق
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أمير الرياض يفتتح منتدى أسبار الدولي 

2019  

رعى صاحب  :فريق التحرير –كل الوطن 

السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن 

أمير منطقة الرياض مساء عبدالعزيز 

منتدى أسبار “اليوم انطالق فعاليات 

، بحضور معالي وزير اإلعالم األستاذ تركي بن ”السعودية الُملِهمة” تحت شعار ” الدولي

  . عبداهلل الشبانة وأصحاب السمو والمعالي وذلك بفندق فيرمونت الرياض
على مسيرة منتدى أسبار وتقديماته العلمية وأكد سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل 

  . المتميزة وأسلوب استشرافه للمستقبل ، منوهًا بعطاءات رجاالت المنتدى وقياداتها

نحن نعيش في عصر العلم والتقنية باألسلوب الصحيح ننظر إلى المستقبل ونسير باالتجاه ” وقال سموه: 

 –لك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين السليم برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الم

  . مشيرًا إلى محاور المنتدى في مجال اإلعالم ومستقبله”  –حفظهما اهلل 

وأعرب األمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المنتدى متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في 

  . مخرجاتهم العلمية والبحثية

إن هذا الحدث العلمي التننموي المهم :” ال معالي وزير اإلعالم في كلمة له بالحفل الخطابي من جهته ق

وتجلياتها المهمة  2030يأتي متوائمًا مع ما تشهده المملكة من تحوالت كبرى متمثلة في معطيات رؤية المملكة 

ج في مختلف القطاعات ما يبشر التي أضحت اليوم مصدر إلهام للشباب ولجميع القائمين على اإلنجاز واإلنتا

  .بإزدهار في العيش الكريم ونمو في االقتصاد القائم على االبتكار واإلبداع والريادة

إننا دائما في المملكة نتحدث عن التغيير والتحول واإلسراع باتجاه المستقبل ومما يدعو اليوم ” وأضاف 

كر الطموح الذي يصنع المستقبل الذي نريده لبالدنا قد جاءت من هذا الف 2030لالعتزاز هو أن رؤية المملكة 

هي كما تعلمون رؤية طموحة وجريئة تقوم على ثالثة مرتكزات أساسية وهي:  2030وألجيالنا القادمة فالرؤية 

  .. مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح

وعرفت بالعزم الصادق وهي تستند إلى استثمار الطاقات والقدرات الشابة تحت ظل قيادة طموحة اتسمت 

واإلرادة القوية وبفضل هذه الرؤية الُملِهمة، بدأنا مرحلة تنموية جديد من مسيرة الوطن الوثاب غايتها السّمو 

واالرتقاء بالمملكة، وعنوانها المستقبل الذي يبدأ بالمشاركة الفاعلة للشباب وأصحاب المواهب في بناء مجتمع 

  .“ نابض بالحياة واالبتكار
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ار معاليه إلى أن المملكة تسعى جاهدة إلى مواكبة العالم المتقدم الشغوف بالتطور، فتأخذ بكل ما يستجد وأش

في العلم والمعرفة، وهدفها القريب والبعيد هو اللحاق بركب الحضارة، ومواجهة التحديات بأدوات العصر 

  .ولغته

بعد أن كانت المعرفة تلعب في السابق  وبين حرص المملكة على بناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة

دورًا أقل في اقتصادنا الوطني، وهذا يتحقق بدرجة كبيرة من خالل تطوير رأس المال البشري وفق الوظائف 

  .التي يرهص بها المستقبل

ولفت معاليه النظر إلى أن المعرفة هي المحرك األكثر حيوية لالقتصادات الجديدة، ونحن في المملكة قد 

ا وهلل الحمد في وضع المكونات األساسية لقيام مجتمع المعرفة، ومن المتوقع حصول تحوالت في البنية نجحن

االقتصادية، وحصول قفزات سريعة في النمو االقتصادي في المملكة، خصوصًا أن الجيل القادم سينعم بالعيش 

  .في منظومة تقنية متقدمة جدًا بل ال مثيل لها

الم األستاذ تركي الشبانة ، دور اإلعالم في نمو اقتصاد المعرفة والدفع بعجلته دور وأبان معالي وزير اإلع

محوري وكبير، وذلك لما لوسائل اإلعالم من أهمية في صناعة محتوى معرفي يواكب تطورات العصر 

ما نتج عنه واهتمامات المجتمعات الجديدة وأن اإلعالم بحد ذاته صناعة رائدة ومتفردة ومتجددة وسريعة النمو، 

  .ضخامة االستثمارات في مجال اإلعالم، وبحث المؤسسات اإلعالمية الكبرى عن حلول وتقنيات جديدة

نحن اليوم بحاجة إلى فهم التحوالت اإلعالمية في العالم، واالتجاهات التكنولوجية التي ستسهم في ” وقال: 

له مع وسائل اإلعالم في لقي ومدى تفاعتغيير منظومة وصناعة اإلعالم، والتأثير على نمط وسلوك المت

  .“المستقبل

إن تطوير المحتوى اإلعالمي يمثل تحديا حقيقيا في ضوء تغير خصائص مستخدمي وسائل ” وأضاف 

اإلعالم الذين سيكون معظمهم من أبناء الجيل الرقمي الذي ال يحمل والء كبيرا للوسائل التقليدية والمحتوى 

النشر وتنوعها وزيادة التنافس بينها على المستخدمين، فإن المحتوى اإلعالمي لن  التقليدي، فمع تعدد منصات

يكون على نفس المحتوى الحالي، وسيتطلب األمر إنتاج قصص إعالمية مفعمة بالحياة، ومزودة بالعناصر 

فترة ممكنة  المرئية والوسائط المتعددة، بحيث تكون قادرة على جذب المستخدم وإثارة انتباهه وإبقائه ألطول

  . ” على المنصة اإلعالمية

واختتم كلمته ، سائاًل اهلل أن يديم على بالدنا باألمن واألمان واالستقرار والنجاح والفالح في ظل قيادة خادم 

  . – حفظهما اهلل –الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد األمين 

ر فهد العرابي الحارثي في كلمته أن هذه من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتو

الدورة الرابعة على التوالي للمنتدى، مع الشركاء العلميين واإلستراتيجيين من داخل المملكة ومن خارجها ، 

شريكا إستراتيجيا وعلميا وهم من يمثلون عصب القوة  15وبتزايد في كل عام إلى أن وصل عددهم اليوم إلى 

  . المنتدى ومنهم انضمام جامعة فورتسبورغ األلمانية هذا العام إلى قائمة الشركاء ومناط الثقل ، في مسيرة

يسعدني في هذه المناسبة أن أنوه لكم بإتمام وإنجاز ما أعلن عنه المنتدى في العام الماضي وهو ” وقال: 

معهد المستقبل ” اج لصدور أول معجم باللغة العربية للمصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية، وهو أول إنت

الذي أعلن المنتدى عن إنشائه في الدورة الماضية أيضًا ، وسيتضمن برنامج المنتدى جلسة خاصة لمناقشة هذا ” 

  . اإلصدار، مشيرا إلى أن المنتدى

نظرية “سيعقد جلسة خاصة لمناقشة إصدار آخر للمنتدى ، وألول مرة في اللغة العربية أيضا ، وهو كتاب 

وهذا ينسجم مع شراكتنا في هذه الدورة مع وزارة اإلعالم السعودية الموقرة، ومع ” التصال الجماهيريماكويل ل

واإلعالم في هذه الدورة ، هو أحد القطاعات التي ” اإلعالم في المستقبل“الجلسة التي خصصناها لمناقشة 

من ” المستقبل“سياق واحد هو سياق  ستدور حولها المناقشات في جلسات المنتدى الذي يعلم الجميع أنه ينتظمها
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حيث فرصه، ومن حيث تحدياته، وهذا ما يجعل نشاطات وفعاليات المنتدى منذ أن ابتدأ منسجمة مع رسالته 

التي جعلت من المستقبل منارًا وقائدًا  2030وأهدافه التي يأتي في مقدمتها االنخراط في مضمار رؤية المملكة 

  .“ لمجمل غياتها

الرؤية وما نجم عنها من قرارات ومشروعات وإصالحات كبرى يقودها بتمكن واقتدار ،  إن” وأضاف 

تحت نظر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، و يقودها صاحب السمو الملكي 

،  – ما اهللحفظه –األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

لشبابها وأهلها في الداخل ، توثبًا  ”ملهمًا“وتلك القرارات والمشروعات واإلصالحات جلعت من بالدنا وهلل الحمد 

وابتكارا ، وملهمًا أيضًا لكثير من البلدان التي تروم الفالح واإلصالح في الخارج ، تبصرًا واحتذاًء ، ومن هنا 

  . لتكون شعارا لهذه الدورة” السعودية الملهمة“بارة جاء اختيار القائمين على المنتدى ع

عقب ذلك أعلن عن إطالق جامعُة الملِك عبداهلل للعلوِم والتقنيِة وبالشراكِة مع منتدى أسباِر الدولي مبادرِة 

امعِة م وذلك في رحاِب ج2020من شهِر فبرايِر القادِم لعاِم  8 – 7هاكثون اإلعالم الذي سيقاُم خالَل الفترِة من 

  .الملِك عبداهلل للعلوِم والتقنيِة

وجاءْت مبادرُة هاكثون اإلعالِم بالشراكِة مع منتدى أسباِر الدولي بهدِف استقطاِب المواهِب الشابِة من 

العقوِل الرائدِة في مجاِل البرمجِة إليجاِد أحدِث الحلوِل التقنيِة التي سوَف تعمُل على إثراِء وتحسيِن قطاِع اإلعالِم 

الرقميِّ، وكذلك تحفيُز نطاِق االبتكاِر في هذا المجاِل من أجِل الوصوِل إلى الريادِة اإلقليميِة والدوليِة في 

  .المجاالِت التقنيِة لدعِم الطاقاِت الشابِة وتوفيِر الفرِص المتنوعِة لهذه الطاقاِت

العمِل على تطويِر حلول  تقنية  وسيتُم ذلَك بحضوِر صانعي اإلعالِم واألكاديميين والمبرمجين من أجِل 

مبتكرة  للوقوِف أماَم التحدياِت التي يواجهها هذا القطاُع عبر االبتكاراِت المدعومِة والتي سوف تنتجها هذه 

المواهُب حيث سيتمُّ االعتناُء بإنتاجها ووضِعها على المساِر الصحيِح ونشرها في األسواِق حتى يكوَن ألفكارها 

ن  ، وذلَك من خالِل فتِح منشآتنا، ومشاركِة خبراتنا أماًل في تعزيِز ثقافِة ريادِة األعماِل واالبتكاِر أكبَر تأثير  ممك

  .2030في جميع أنحاِء المملكِة، حيث نسعى جاهدين للقياِم بدورنا كما يجُب في تحقيِق أهداِف رؤيِة المملكِة 

لترؤس قمَة مجموعِة العشرين المقبلِة ، التي كان أحُد أهمِّ كما تأتي هذه المبادرُة في وقت  تستعُد فيه المملكُة 

، حيث سيمهُد هذا (موضوعاِتها الرئيسِة للقمِة السابقة بعنوان ) االبتكاُر واالقتصاُد الرقمي والذكاُء االصطناعي

  .الهاكثون الطريَق لمساهمتنا المستقبليِة في قمِة الرياِض المرتقبِة

ويذكر أن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أسبار الدولي تمتد حتى السادس من نوفمبر، حيث يناقش المنتدى 

محاور رئيسة هي: الطلب  3متحدثًا، وتتناول  100جلسة، يتحدث فيها أكثر من  14ورقة عمل في  40حوالي 

ورش عمل، تتناول  6إضافة إلى  واالبتكار والسياسات والمنظمات والمعرفة والتحول إلى مجتمع المعرفة،

الرعاية الصحية في المملكة في المستقبل، واألمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، والمؤامة اإلستراتيجية 

 والتحول الكلي للقيادات، والدبلوماسية العامة للمملكة، والتنمية المستدامة
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 "لالتصال الجماهيري نظرية ماكويل"الدولي ُيصدر كتاب  "أسبار"
 يعد الكتاب األهم في موضوعه على مستوى العالم

 
أكد الدكتور أيمن باجنيد؛ األكاديمي والباحث في الدراسات 

ُيعد أحد « لالتصال الجماهيري نظرية ماكويل“اإلعالمية، أن كتاب 

المراجع التي ال يستغني عنها طلبة اإلعالم حول العالم، وهو مرجع 

مهم لألكاديميين والباحثين في مجال االتصال الجماهيري، وإثراء 

المحتوى األكاديمي العربي بترجمة أمهات الكتب والمراجع المعتمدة 

ن دراسي اإلعالم في الجامعات العالمية بمثل هذا الكتاب يجعل م

والمهتمين به يتشربون الُبعد الفلسفي للنظريات والقضايا المختلفة 

 .المرتبطة باإلعالم

وأشاد باجنيد؛ أحد مترجمي الكتاب، بمحتواه خالل 

، بإصدار الترجمة العربية لهذا الكتاب منتدى أسبار الدولي مبادرة

 .القّيم

في سياق ُمتصل، أكدت عبير خالد؛ الباحثة اإلعالمية والمترجم 

ثاني للكتاب، أنه خالل دراستها في مجال اإلعالم واالتصال في ال

 .بريطانيا لم تجد كتاًبا أكثر شمولية، وإلماًما في مجالها من هذا الكتاب

” فلوريدا“وقالت: يجري تدريس الكتاب كمنهج دراسي في عدد من جامعات العالم النخبوية، مثل جامعة 

ا. مؤكدة أن تجربة الطلبة في دراسة اإلعالم واالتصال ستصبح في هولند” أمستردام“في أمريكا، وجامعة 

 .مختلفة، ومميزة أكثر من خالل تواجد هذا الكتاب بين أيديهم

، الطبعة العربية األولى من ترجمة كتاب 2019ودشن منتدى أسبار الدولي، ضمن فعاليات دورته الرابعة 

واألكاديمي البارز دينيس ماكويل؛ وتأتي الترجمة للمفكر اإلعالمي « نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري»

العربية اليوم لتقدم إضافة علمية وأكاديمية غير مسبوقة للمكتبة العربية، ال سيما للمؤسسات األكاديمية وكليات 

 .ومعاهد اإلعالم في المملكة العربية السعودية والعالم العربي

نيد، وعبير خالد؛ وكالهما من المتخصصين في اإلعالم ويشترك في ترجمة الكتاب إلى العربية د. أيمن باج

 .واالتصال

ويشغل باجنيد؛ حالًيا، منصب وكيل كلية اإلعالم واالتصال للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة 

اإلعالم »الملك عبد العزيز، وتكمل الباحثة عبير خالد دراساتها العليا في كلية لندن لالقتصاد في تخصص 

 .«لواالتصا

https://www.aljawharamag.com/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d9%8a%d8%b1%d8%b9%d9%89-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89/
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صفحة من الحجم المتوسط، ويبدأ في جزئه األول بمقدمة تناولت نشأة وسائل  900ويأتي الكتاب في نحو 

 .اإلعالم الجماهيرية، وينتهي بخاتمة هي الجزء الثامن، تناولت مستقبل االتصال الجماهيري

 نظريات االتصال الجماهيري

 .من النظريات ونماذج االتصال الجماهيري العديد -عبر ثمانية أجزاء وعشرين فصاًل-ويبحث الكتاب 

وهو يتحدث عن بنية اإلعالم وأدواته، واقتصاد وسائل اإلعالم وحوكمتها، واالتصال الجماهيري العالمي، 

 .ويطرح المؤلف أسئلة محورية من قبيل عما إذا كانت وسائل اإلعالم الجديد ُتشكل نظرية جديدة

، وفيه يبحث المؤلف العالقة بين وسائل اإلعالم والمجتمع، ”النظريات“ويأتي الجزء الثاني بعنوان 

واالتصال الجماهيري والثقافة، إضافة إلى وسائل اإلعالم الجديدة، ثم يطرح سؤااًل عما إذا كانت وسائل اإلعالم 

 الجديدة تمثل نظرية جديدة؟

 «2019أسبار الدولي »أمير منطقة الرياض يرعى فعاليات منتدى 

س المؤلف ُبني ومؤسسات اإلعالم، ويقدم معالجات وتصورات عن بنية وفي الجزءين الثالث والرابع، يدر

، واالتصال الجماهيري العالمي، إضافة إلى ”اقتصاد وسائل اإلعالم وحوكمتها“اإلعالم وأدائه، وما يسمى 

 .طبيعة المؤسسة اإلعالمية، وكيف يمكن إنتاج ثقافة وسائل اإلعالم

القضايا والمفاهيم وأساليب التحليل للمحتوى اإلعالمي، وأنواع  ثم في الجزء الخامس، يتناول المؤلف أهم

 .وسائل اإلعالم ونصوصها

وُيخصص الفصل السادس عن الجماهير وتقاليد البحث في نظرية الجمهور، وتكوينهم، أما الجزء السابع 

ة إلى تأثير األخبار فيقوم المؤلف من خالله بدراسة التأثيرات، ونماذج وعمليات تأثيرات وسائل اإلعالم، إضاف

 .وكيفية تشكيل الرأي العام واالتصال السياسي
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" .. إطالق فعاليات منتدى أسبار الدولي غدًاالسعودية الُملِهمة"  
 

 03-11-2019األحد 

 

فعاليات الدورة الرابعة من منتدى  ,يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير 

 ملهمة".الرياض غدًا تحت شعار "ُ  السعودية ال 2019أسبار الدولي 

 

ويهدف المنتدى إلى التعريف باالقتصاد المعرفي، وتوفير فهم عالي المستوى لالقتصاد القائم على المعرفة، 

والمساهمة في عملية تحول المجتمع من خالل تفعيل المعرفة ورأس المال البشري، واالستفادة من فرص العمل 

 .الجديدة، إلى جانب استشرف المستقبل في المجال التنموي بصفة عامة

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي، أن دورة المنتدى الحالية 

نعقد بمشاركة جهات محلية ودولية كبيرة بما يسهم في تعزيز جهود المنتدى في التصدي ألسئلة التنمية ت

المستقبل،  -الصناعة في المستقبل، الخدمات في المستقبل، اإلعالم في  : والمستقبل من خالل عدة محاور رئيسية

ل، الطاقة والمياه في المستقبل، الذكاء البحث العلمي والتطوير واالبتكار في المستقبل، األمن في المستقب

 .االصطناعي في المستقبل، المدن في المستقبل، االقتصاد في المستقبل، رأس المال البشري، واالستثمار الجرئ

  

 15متحدث وخبير محلي ودولي من أكثر من  100ولفت الحارثي إلى أنه سيشارك في المنتدى أكثر من 

مداخالت رئيسة )محاضرات(، و  8جلسة نقاش علمية، و  14مدى ثالثة أيام دولة حول العالم، ويتضمن على 

ورش عمل، يشارك فيها عدد من القيادات المحلية واإلقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من الندوات  6

 .والمبادرات واللقاءات والنقاشات التي ستعقد على هامش المؤتمر

 

كتاب العام" الذي يتتم تدشينه في هذه "بعة، جلسة نقاش حول وأفاد أن المنتدى خصص في دورته الرا

معجم المصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية" وهو يصدر ألول مرة باللغة العربية، "الدورة وهو بعنوان 

ويشارك في الجلسة عدد من الباحثين واالكاديميين واإلعالميين، ويهدف الكتاب إلى التعريف بمجال الدراسات 

 .ستقبلية في العالم العربي، وإيجاد لغة مشتركة للباحثين في مجال المستقبليات باللغة العربيةالم
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 الدولي أسبار منتدى غًدا يرعى الرياض أمير «..الُملِهمة السعودية» شعار تحت
  األول ربيع 6 األحد

  :الرياض – هام

 2019يرعى األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، غًدا اإلثنين، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 

 .، وذلك في فندق فيرمونت الرياض«السعودية الُملِهمة»تحت شعار 

لقائم على المعرفة، والمساهمة في عملية تحوُّل ويهدف المنتدى للتعريف باالقتصاد المعرفي، وتوفير فهم عالي المستوى لالقتصاد ا

المجتمع عبر تفعيل المعرفة ورأس المال البشري، واالستفادة من فرص العمل الجديدة، إلى جانب استشراف المستقبل في المجال 

 .التنموي بصفة عامة

المنتدى الحالية تنعقد بمشاركة جهات محلية وأوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي، أن دورة 

ودولية كبيرة؛ بما يسهم في تعزيز جهود المنتدى في التصدي ألسئلة التنمية والمستقبل، من خالل عدة محاور رئيسية: الصناعة في 

األمن في المستقبل، الطاقة المستقبل، الخدمات في المستقبل، اإلعالم في المستقبل، البحث العلمي والتطوير واالبتكار في المستقبل، 

والمياه في المستقبل، الذكاء االصطناعي في المستقبل، المدن في المستقبل، االقتصاد في المستقبل، رأس المال البشري، واالستثمار 

 .الجريء

العالم، ويتضمن دولة حول  15متحدث وخبير محلي ودولي من أكثر من  100ولفت الحارثي، إلى أنه سيشارك في المنتدى أكثر من 

ورش عمل، يشارك فيها عدٌد من القيادات  6محاضرات(، و) مداخالت رئيسية 8جلسة نقاش علمية، و 14على مدى ثالثة أيام 

 .المحلية واإلقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من الندوات والمبادرات واللقاءات والنقاشات، التي ستعقد على هامش المؤتمر

معجم »، الذي يتم تدشينه في هذه الدورة، بعنوان «كتاب العام»دى خصَّص في دورته الرابعة جلسة نقاش حول وأفاد بأن المنت

، وهو يصدر ألول مرة باللغة العربية، ويشارك في الجلسة عدٌد من الباحثين «المصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية

ف بمجال الدراسات المستقبلية في العالم العربي، وإيجاد لغة مشتركة للباحثين واألكاديميين واإلعالميين، ويهدف الكتاب إلى التعري

 .في مجال المستقبليات باللغة العربية

للمفكر « نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري»كما تصدر عن المنتدى في دورته الحالية، الطبعة العربية األولى من ترجمة كتاب 

ماكويل، وتأتي الترجمة العربية لتقدم إضافة علمية وأكاديمية غير مسبوقة للمكتبة العربية؛ اإلعالمي واألكاديمي البارز دينيس 

نظرية ماكويل »السيما للمؤسسات األكاديمية وكليات ومعاهد اإلعالم في المملكة العربية السعودية والعالم العربي؛ حيث يعد كتاب 

الجماهيري، وأحد المراجع التي ال يستغنى عنها طلبة اإلعالم حول العالم، ، أحد أهم الكتب في مجال االتصال «لالتصال الجماهيري

 .وهو مرجع مهم للمهتمين من أكاديميين وباحثين في مجال االتصال الجماهيري

ُيشار إلى أن منتدى أسبار الدولي، هو مؤتمر اقتصادي تنموي يهدف إلى توضيح ضرورة التحّول الشامل والسريع نحو مجتمع 

، واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة، وبيان العالقة المتالزمة بين مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة، واستبصار دور المعرفة

المعرفة في رفع كفاءة القطاعات اإلنتاجية والخدمية، وقدرتها االستيعابية على تحويل المعرفة إلى اقتصاد، واستلهام التجارب 

 .ل إلى اقتصاد المعرفة؛ لترسيخه في المملكةالعالمية الناجحة في التحّو
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 2019منتدى أسبار الدولي 
 2019نوفمبر  14 ،الرياض

 

م( فعاليات الدورة الرابعة من 2019نوفمبر  4هـ )1441ربيع األول  7الماضي  انطلقت يوم اإلثنين

، برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل ابن «السعودية الُملِهمة»تحت شعار  2019منتدى أسبار الدولي 

 .بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وبرعاية من أرامكو السعودية

التعريف باالقتصاد المعرفي، وتوفير فهم عالي المستوى لالقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف المنتدى إلى 

واإلسهام في عملية تحول المجتمع من خالل تفعيل المعرفة ورأس المال البشري، واالستفادة من فرص العمل 

 .الجديدة، إلى جانب استشراف المستقبل في المجال التنموي

افتتاح المنتدى، قال األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، إننا نعيش  وفي تصريحات صحفية على هامش

في عصر العلم والتقنية بأسلوبه الصحيح ونحن ننظر للمستقبل ونسير في االتجاه السليم برعاية خادم الحرمين 

 .الشريفين وولي عهده

 أهمية اإلعالم وتطوره

اإلعالم ال يتوقف ومسيرته مستمرة وعجلته لن  وأكد أهمية اإلعالم وتطوره واستمراره، مشيًرا إلى أن

في النهاية، »تتوقف ومن أبدع في اإلعالن واستطاع أن يؤثر في اإلنسان هو الذي سيكسب. وأضاف قائًلا: 

إعالمنا سيستمر على قاعدة ثابتة وسليمة. ولقد عاصرت المنتدى من دورته األولى وتوقعت أن يستمر المنتدى 

كل جيد والنتائج أمامكم اآلن كما سيصل للمستقبل بخطى سليمة وواضحة وركيزة قوًيا وينتج ويعطي بش

 .«مستمرة

ال شك أن هذا الحدث العلمي التنموي المهم يأتي »وقال معالي وزير اإلعالم، األستاذ تركي الشبانة: 

ياتها المهمة التي وتجل 2030متوائًما مع ما تشهده المملكة من تحوالت كبرى متمثلة في معطيات رؤية المملكة 

أضحت اليوم مصدر إلهام للشباب ولجميع القائمين على اإلنجاز واإلنتاج في مختلف القطاعات، ما يبشر 

 .«بازدهار في العيش الكريم ونمو في االقتصاد القائم على االبتكار واإلبداع والريادة

مما يدعو »باتجاه المستقبل. وقال:  وأكد الشبانة أن المملكة تسعى دائًما نحو التغيير والتحول واإلسراع

قد جاءت من هذا الفكر الطموح الذي يصنع المستقبل الذي نريده  2030اليوم لالعتزاز هو أن رؤية المملكة 

 .«لبالدنا وألجيالنا القادمة

 منصة فاعلة لتبادل األفكار

لدبل أن أرامكو السعودية تعتز وقال المدير التنفيذي للموارد البشرية في أرامكو السعودية، األستاذ نبيل ا

بكونها جزًءا من هذا الحدث المتميز بأهدافه وأطروحاته، وما يتيحه من منصة فاعلة لتبادل اآلراء واألفكار، 

 .وتدارس الحلول العملية للتحديات التي تفرضها التغيرات المتالحقة في عالمنا اليوم

http://bit.ly/2Oghw3y
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التقنيات والمعارف الحديثة في دعم أعمال الشركة إن جهود الشركة ال تقتصر على تطويع »وقال الدبل: 

والقيام بدورها في إدارة الموارد الطبيعية للمملكة، ودعم االقتصاد الوطني فحسب، بل تمتد إلى االستثماِر في 

أغلى الموارد لدينا، وهم شباب هذا الوطن الغالي. ففي إطار جهودنا المستمرة لتطوير ثروتنا البشرية من 

الموظفات وإعدادهم للمستقبل، تعاقدت الشركة مع معهد جورجيا للتقنية، والذي ُيعدُّ من أهم المعاهد الموظفين و

على مستوى العالم، لمنح درجات متقّدمة، واستضافة برامج تعليمية في مجال برمجيات التحليل المتقدمة، 

ان توفر كوادر وطنية تدعم أعمال ولإلسهام في إحداث نقلة نوعية في تأهيل وإعداد شباب الوطن عموًما، وضم

أكاديمية  19الشركة وترفدها باحتياجاتها من الموارد البشرية، وقد أسهمت الشركة حتى يومنا هذا في تأسيس 

، وقد تخرج من 2030مؤسسة أكاديمية أخرى، من المتوقع إنشاؤها بحلول العام  11تدريب وطنية، وهناك نحو 

ألف مواطن يتمتعون بمهارات متميزة وفق المعايير العالمية في أكثر من  16ن تلك المؤسسات األكاديمية أكثر م

 .«تخصًصا 30

وأكد الدبل أن أرامكو السعودية كانت وال تزال سباقة ليس فقط في األخذ بأحدث التقنيات، ولكن في 

في الخارج، وقد نجحت تطويرها أيًضا من خالل مراكزها البحثية المتقّدمة سواء في داخل المملكة، أو المنتشرة 

دائرة التنقيب واإلنتاج في أرامكو السعودية في االستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق أهدافها في 

مركز للثورة »مجالي اكتشاف الموارد الهيدروكربونية وإنتاجها، بل إن الشركة قامت هذا العام بتدشين 

لتسرَّع بذلك من جهودها لتطوير التقنية الرقمية الحديثة مثل تقنيات الذكاء  لديها في الظهران،« الصناعية الرابعة

االصطناعي، والتعلم اآللي، والبيانات الضخمة التي تنطوي على مْيزة تنافسية كبرى، وكان لذلك أيًضا انعكاساته 

درجات  5يتجاوز  درجة مقابل متوسط ال 7.75على مكانتها الرائدة في قطاع النفط والغاز، حيث حصلت على 

 .في القطاع بحسب مقياس التطور الخاص بالثورة الصناعية الرابعة

 جهات محلية ودولية مهمة

من جانبه، أوضح الدكتور فهد الحارثي، رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي، أن دورة المنتدى الحالية 

المنتدى في التصدي ألسئلة التنمية تنعقد بمشاركة جهات محلية ودولية كبيرة بما يسهم في تعزيز جهود 

والمستقبل من خالل عدة محاور رئيسة: الصناعة، والخدمات ، واإلعالم، والبحث العلمي والتطوير واالبتكار، 

 .واألمن، والطاقة والمياه، والذكاء االصطناعي، والمدن، واالقتصاد، ورأس المال البشري، واالستثمار الجرئ

عالم بالشراكة مع منتدى أسبار الدولي بهدف استقطاب المواهب الشابة من وجاءْت مبادرة هاكاثون اإل

العقول الرائدة في مجال البرمجة إليجاد أحدث الحلول التقنية التي سوف تعمل على إثراء وتحسين قطاع اإلعالم 

لدولية في الرقمي، وكذلك تحفيز نطاق االبتكار في هذا المجال من أجل الوصول إلى الريادة اإلقليمية وا

 .المجاالت التقنية لدعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنّوعة لهذه الطاقات

 جلسة نقاش 14متحدث و100 

دولة حول العالم، وتضمن  15متحدث وخبير محلي ودولي من أكثر من  100شارك في المنتدى أكثر من 

)محاضرات(، وست ورش عمل، شارك جلسة نقاش علمية، وثماني مداخالت رئيسة  14على مدى ثالثة أيام 

فيها عدد من القيادات المحلية واإلقليمية والدولية، إضافة إلى عديد من الندوات والمبادرات واللقاءات والنقاشات 

 .التي ُعقدت على هامش المؤتمر

ُيشار إلى أن منتدى أسبار الدولي هو مؤتمر اقتصادي تنموي يهدف إلى توضيح ضرورة التحول الشامل 

السريع نحو مجتمع المعرفة واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة، وبيان العالقة المتالزمة بين مجتمع و

المعرفة والتنمية المستدامة واستبصار دور المعرفة في رفع كفاءة القطاعات اإلنتاجية والخدمية وقدرتها 

ة الناجحة في التحول إلى اقتصاد المعرفة االستيعابية لتحويل المعرفة إلى اقتصاد، واستلهام التجارب العالمي

 .لترسيخه في المملكة
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بالرياض نوفمبر المقبل لمناقشة مستقبل ” أسبار الدولي“بمشاركة مصرية .. انطالق منتدى 

 الطاقة وتكنولوجيا تحلية المياه

 2019أكتوبر  25 

نوفمبر المقبل في العاصمة  6 – 4، في الفترة بين “م2019أسبارالدولي منتدى ”محمد زكى ينطلق 

 ، ويتحدث خالله كبير اإلداريين في شركة“الطاقة والمياه في المستقبل”السعودية الرياض تحت عنوان 
Energy Digital  المتخصصة في االستشارات الرقمية للنفط والغاز مورغن الدريد عن مستقبل الطاقة في

 .المملكة

وفي السياق ذاته، يبحث الخبير في الجيولوجيا والموارد الطبيعية واألمين العام للجمعية الجغرافية في  

  .جامعة فورتسبورغ األلمانية الدكتور كونارد شاليفيك، تأثير الطاقة على قطاع المواصالت في المملكة

القومي للبحوث في القاهرة الدكتور جمال خضر،  كما يناقش الخبير في معالجة وتحلية المياه في المعهد

واقع طرق تحلية المياه واالحتماالت المستقبلية، وأهم عمليات التحلية المتوفرة تجاريًا وطرق المعالجة في الوقت 

  .الحاضر، وخصائص كل واحدة منها وطبيعة التحديات التي تواجهها في العالم وفي منطقة الشرق األوسط

خضر دور التكنولجيا وأهم االبتكارات في مجال تحلية المياة، واختالف دور كل تقنية من  ويبحث الدكتور

 .منطقة إلى أخرى، والتصورات المستقبلية لصناعة تحلية المياه، ودور الطرق الحرارية في دول الشرق األوسط
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 2019يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي أمير الرياض 

 اإلخبارية.نت/ الرياض

رعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم انطالق 

تركي بن فعاليات "منتدى أسبار الدولي" تحت شعار " السعودية الُملِهمة"، بحضور وزير اإلعالم األستاذ 

 عبداهلل الشبانة وأصحاب السمو والمعالي وذلك بفندق فيرمونت الرياض .

وأكد سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل على مسيرة منتدى أسبار وتقديماته العلمية 

 المتميزة وأسلوب استشرافه للمستقبل ، منوهًا بعطاءات رجاالت المنتدى وقياداتها .

نحن نعيش في عصر العلم والتقنية باألسلوب الصحيح ننظر إلى المستقبل ونسير باالتجاه وقال سموه: " 

 -السليم برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

 " مشيرًا إلى محاور المنتدى في مجال اإلعالم ومستقبله . -حفظهما اهلل 

ر فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المنتدى متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في وأعرب األمي

 مخرجاتهم العلمية والبحثية .

من جهته قال وزير اإلعالم في كلمة له بالحفل الخطابي :" إن هذا الحدث العلمي التننموي المهم يأتي 

وتجلياتها المهمة التي  2030ة في معطيات رؤية المملكة متوائمًا مع ما تشهده المملكة من تحوالت كبرى متمثل

أضحت اليوم مصدر إلهام للشباب ولجميع القائمين على اإلنجاز واإلنتاج في مختلف القطاعات ما يبشر بإزدهار 

 في العيش الكريم ونمو في االقتصاد القائم على االبتكار واإلبداع والريادة.

حدث عن التغيير والتحول واإلسراع باتجاه المستقبل ومما يدعو اليوم وأضاف " إننا دائما في المملكة نت

قد جاءت من هذا الفكر الطموح الذي يصنع المستقبل الذي نريده لبالدنا  2030لالعتزاز هو أن رؤية المملكة 

وهي: هي كما تعلمون رؤية طموحة وجريئة تقوم على ثالثة مرتكزات أساسية  2030وألجيالنا القادمة فالرؤية 

مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.. وهي تستند إلى استثمار الطاقات والقدرات الشابة تحت ظل قيادة 

طموحة اتسمت وعرفت بالعزم الصادق واإلرادة القوية وبفضل هذه الرؤية الُملِهمة، بدأنا مرحلة تنموية جديد 

http://bit.ly/37rcvfU
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وعنوانها المستقبل الذي يبدأ بالمشاركة الفاعلة  من مسيرة الوطن الوثاب غايتها السّمو واالرتقاء بالمملكة،

 للشباب وأصحاب المواهب في بناء مجتمع نابض بالحياة واالبتكار ".

وأشار وزير اإلعالم إلى أن المملكة تسعى جاهدة إلى 

مواكبة العالم المتقدم الشغوف بالتطور، فتأخذ بكل ما يستجد في 

هو اللحاق بركب  العلم والمعرفة، وهدفها القريب والبعيد

 الحضارة، ومواجهة التحديات بأدوات العصر ولغته.

وبين حرص المملكة على بناء اقتصاد متنوع يعتمد على 

المعرفة بعد أن كانت المعرفة تلعب في السابق دورًا أقل في 

اقتصادنا الوطني، وهذا يتحقق بدرجة كبيرة من خالل تطوير 

 رهص بها المستقبل.رأس المال البشري وفق الوظائف التي ي

ولفت الشبانة النظر إلى أن المعرفة هي المحرك األكثر 

حيوية لالقتصادات الجديدة، ونحن في المملكة قد نجحنا وهلل الحمد 

في وضع المكونات األساسية لقيام مجتمع المعرفة، ومن المتوقع 

حصول تحوالت في البنية االقتصادية، وحصول قفزات سريعة 

ادي في المملكة، خصوصًا أن الجيل القادم سينعم في النمو االقتص

 بالعيش في منظومة تقنية متقدمة جدًا بل ال مثيل لها.

، دور اإلعالم في  وأبان وزير اإلعالم األستاذ تركي الشبانة

نمو اقتصاد المعرفة والدفع بعجلته دور محوري وكبير، وذلك لما لوسائل اإلعالم من أهمية في صناعة محتوى 

معرفي يواكب تطورات العصر واهتمامات المجتمعات الجديدة وأن اإلعالم بحد ذاته صناعة رائدة ومتفردة 

ارات في مجال اإلعالم، وبحث المؤسسات اإلعالمية ومتجددة وسريعة النمو، ما نتج عنه ضخامة االستثم

 الكبرى عن حلول وتقنيات جديدة.

وقال: " نحن اليوم بحاجة إلى فهم التحوالت اإلعالمية في العالم، واالتجاهات التكنولوجية التي ستسهم في 

اإلعالم في المستقبل تغيير منظومة وصناعة اإلعالم، والتأثير على نمط وسلوك المتلقي ومدى تفاعله مع وسائل 

." 

وأضاف " إن تطوير المحتوى اإلعالمي يمثل تحديا حقيقيا في ضوء تغير خصائص مستخدمي وسائل 

اإلعالم الذين سيكون معظمهم من أبناء الجيل الرقمي الذي ال يحمل والء كبيرا للوسائل التقليدية والمحتوى 

نافس بينها على المستخدمين، فإن المحتوى اإلعالمي لن التقليدي، فمع تعدد منصات النشر وتنوعها وزيادة الت

يكون على نفس المحتوى الحالي، وسيتطلب األمر إنتاج قصص إعالمية مفعمة بالحياة، ومزودة بالعناصر 

المرئية والوسائط المتعددة، بحيث تكون قادرة على جذب المستخدم وإثارة انتباهه وإبقائه ألطول فترة ممكنة 

 عالمية " .على المنصة اإل

واختتم كلمته ، سائاًل اهلل أن يديم على بالدنا باألمن واألمان واالستقرار والنجاح والفالح في ظل قيادة خادم 

 الحرمين الشريفين وولي العهد األمين.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي في كلمته أن هذه 

الدورة الرابعة على التوالي للمنتدى، مع الشركاء العلميين واإلستراتيجيين من داخل المملكة ومن خارجها ، 

ا وعلميا وهم من يمثلون عصب القوة شريكا إستراتيجي 15وبتزايد في كل عام إلى أن وصل عددهم اليوم إلى 

 ومناط الثقل ، في مسيرة المنتدى ومنهم انضمام جامعة فورتسبورغ األلمانية هذا العام إلى قائمة الشركاء .

وقال: " يسعدني في هذه المناسبة أن أنوه لكم بإتمام وإنجاز ما أعلن عنه المنتدى في العام الماضي وهو 

ية للمصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية، وهو أول إنتاج ل" معهد المستقبل صدور أول معجم باللغة العرب

" الذي أعلن المنتدى عن إنشائه في الدورة الماضية أيضًا ، وسيتضمن برنامج المنتدى جلسة خاصة لمناقشة هذا 

 اإلصدار، مشيرا إلى أن المنتدى .

مرة في اللغة العربية أيضا ، وهو كتاب "نظرية  سيعقد جلسة خاصة لمناقشة إصدار آخر للمنتدى ، وألول

ماكويل لالتصال الجماهيري" وهذا ينسجم مع شراكتنا في هذه الدورة مع وزارة اإلعالم السعودية الموقرة، ومع 

الجلسة التي خصصناها لمناقشة "اإلعالم في المستقبل" واإلعالم في هذه الدورة ، هو أحد القطاعات التي ستدور 
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مناقشات في جلسات المنتدى الذي يعلم الجميع أنه ينتظمها سياق واحد هو سياق "المستقبل" من حيث حولها ال

فرصه، ومن حيث تحدياته، وهذا ما يجعل نشاطات وفعاليات المنتدى منذ أن ابتدأ منسجمة مع رسالته وأهدافه 

ن المستقبل منارًا وقائدًا لمجمل التي جعلت م 2030التي يأتي في مقدمتها االنخراط في مضمار رؤية المملكة 

 غياتها ".

وأضاف " إن الرؤية وما نجم عنها من قرارات ومشروعات وإصالحات كبرى يقودها بتمكن واقتدار ، 

تحت نظر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، و يقودها صاحب السمو الملكي 

،  -حفظهما اهلل  -ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

وتلك القرارات والمشروعات واإلصالحات جلعت من بالدنا وهلل الحمد "ملهمًا" لشبابها وأهلها في الداخل ، توثبًا 

واحتذاًء ، ومن هنا وابتكارا ، وملهمًا أيضًا لكثير من البلدان التي تروم الفالح واإلصالح في الخارج ، تبصرًا 

 جاء اختيار القائمين على المنتدى عبارة "السعودية الملهمة" لتكون شعارا لهذه الدورة .

عقب ذلك أعلن عن إطالق جامعُة الملِك عبداهلل للعلوِم والتقنيِة وبالشراكِة مع منتدى أسباِر الدولي مبادرِة 

م وذلك في رحاِب جامعِة 2020من شهِر فبرايِر القادِم لعاِم  8 - 7هاكثون اإلعالم الذي سيقاُم خالَل الفترِة من 

 الملِك عبداهلل للعلوِم والتقنيِة.

وجاءْت مبادرُة هاكثون اإلعالِم بالشراكِة مع منتدى أسباِر الدولي بهدِف استقطاِب المواهِب الشابِة من 

التي سوَف تعمُل على إثراِء وتحسيِن قطاِع اإلعالِم العقوِل الرائدِة في مجاِل البرمجِة إليجاِد أحدِث الحلوِل التقنيِة 

الرقميِّ، وكذلك تحفيُز نطاِق االبتكاِر في هذا المجاِل من أجِل الوصوِل إلى الريادِة اإلقليميِة والدوليِة في 

 المجاالِت التقنيِة لدعِم الطاقاِت الشابِة وتوفيِر الفرِص المتنوعِة لهذه الطاقاِت.

صانعي اإلعالِم واألكاديميين والمبرمجين من أجِل العمِل على تطويِر حلول  تقنية   وسيتُم ذلَك بحضوِر

مبتكرة  للوقوِف أماَم التحدياِت التي يواجهها هذا القطاُع عبر االبتكاراِت المدعومِة والتي سوف تنتجها هذه 

ا في األسواِق حتى يكوَن ألفكارها المواهُب حيث سيتمُّ االعتناُء بإنتاجها ووضِعها على المساِر الصحيِح ونشره

أكبَر تأثير  ممكن  ، وذلَك من خالِل فتِح منشآتنا، ومشاركِة خبراتنا أماًل في تعزيِز ثقافِة ريادِة األعماِل واالبتكاِر 

 .2030في جميع أنحاِء المملكِة، حيث نسعى جاهدين للقياِم بدورنا كما يجُب في تحقيِق أهداِف رؤيِة المملكِة 

تأتي هذه المبادرُة في وقت  تستعُد فيه المملكُة لترؤس قمَة مجموعِة العشرين المقبلِة ، التي كان أحُد أهمِّ  كما

موضوعاِتها الرئيسِة للقمِة السابقة بعنوان ) االبتكاُر واالقتصاُد الرقمي والذكاُء االصطناعي(، حيث سيمهُد هذا 

 قمِة الرياِض المرتقبِة.الهاكثون الطريَق لمساهمتنا المستقبليِة في 

ويذكر أن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أسبار الدولي تمتد حتى السادس من نوفمبر، حيث يناقش المنتدى 

محاور رئيسة هي: الطلب  3متحدثًا، وتتناول  100جلسة، يتحدث فيها أكثر من  14ورقة عمل في  40حوالي 

ورش عمل، تتناول  6لتحول إلى مجتمع المعرفة، إضافة إلى واالبتكار والسياسات والمنظمات والمعرفة وا

الرعاية الصحية في المملكة في المستقبل، واألمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، والمؤامة اإلستراتيجية 

 والتحول الكلي للقيادات، والدبلوماسية العامة للمملكة، والتنمية المستدامة.
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ر منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالمأمي  

 

 
 

 الرياض -المناطق 
استقبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر 

الذي قدم لسموه  الحكم اليوم، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم الدكتور فهد العرابي الحارثي،

 .تقارير علمية عن منتدى أسبار الدولي على مدى ثالث أعوام
واستعرض الدكتور العرابي سبل االستفادة من األبحاث واالبتكارات وتطويرها وإدخالها سوق العمل 

 .وإيجاد منصات فكرية وعلمية تستقطب المبدعين والمبتكرين في مجاالت متعددة
أن الوطن يزخر بعقول معرفية قادرة على االبتكار والبحث ومعالجة المفاهيم وأكد األمير فيصل بن بندر 

وحل المعوقات علميًا ومنهجيًا بما يتواءم مع األهداف، الفتًا إلى أهمية الشراكات الفاعلة وتهيئة البيئات الجاذبة 

 .لهذه العقول
 
 
 
 
 
 

https://almnatiq.net/683600/


 
 

-  246 - 

 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 
Publication              : المناطق 
Description              : Online  
Data                           : 05 / 11 / 2019 

Link                            : https://almnatiq.net/794528/ 

 

 2019الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي  سمو أمير منطقة

 

 المناطق _ واس
رعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم انطالق 

، بحضور معالي وزير اإلعالم األستاذ تركي ”السعودية الُملِهمة” تحت شعار ” منتدى أسبار الدولي“فعاليات 

 . بن عبداهلل الشبانة وأصحاب السمو والمعالي وذلك بفندق فيرمونت الرياض
وأكد سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل على مسيرة منتدى أسبار وتقديماته العلمية 

 . المتميزة وأسلوب استشرافه للمستقبل ، منوهًا بعطاءات رجاالت المنتدى وقياداتها
باالتجاه نحن نعيش في عصر العلم والتقنية باألسلوب الصحيح ننظر إلى المستقبل ونسير ” وقال سموه: 

 –السليم برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

 . مشيرًا إلى محاور المنتدى في مجال اإلعالم ومستقبله”  –حفظهما اهلل 
يق والنجاح في وأعرب األمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المنتدى متمنيًا للجميع التوف

 . مخرجاتهم العلمية والبحثية
إن هذا الحدث العلمي التننموي المهم :” من جهته قال معالي وزير اإلعالم في كلمة له بالحفل الخطابي 

وتجلياتها المهمة  2030يأتي متوائمًا مع ما تشهده المملكة من تحوالت كبرى متمثلة في معطيات رؤية المملكة 

در إلهام للشباب ولجميع القائمين على اإلنجاز واإلنتاج في مختلف القطاعات ما يبشر التي أضحت اليوم مص

 .بإزدهار في العيش الكريم ونمو في االقتصاد القائم على االبتكار واإلبداع والريادة
إننا دائما في المملكة نتحدث عن التغيير والتحول واإلسراع باتجاه المستقبل ومما يدعو اليوم ” وأضاف 

قد جاءت من هذا الفكر الطموح الذي يصنع المستقبل الذي نريده لبالدنا  2030العتزاز هو أن رؤية المملكة ل

هي كما تعلمون رؤية طموحة وجريئة تقوم على ثالثة مرتكزات أساسية وهي:  2030وألجيالنا القادمة فالرؤية 

 .. مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح

الطاقات والقدرات الشابة تحت ظل قيادة طموحة اتسمت وعرفت بالعزم الصادق وهي تستند إلى استثمار 

واإلرادة القوية وبفضل هذه الرؤية الُملِهمة، بدأنا مرحلة تنموية جديد من مسيرة الوطن الوثاب غايتها السّمو 

https://almnatiq.net/794528/
https://almnatiq.net/794528/
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واهب في بناء مجتمع واالرتقاء بالمملكة، وعنوانها المستقبل الذي يبدأ بالمشاركة الفاعلة للشباب وأصحاب الم

 .“ نابض بالحياة واالبتكار
وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى جاهدة إلى مواكبة العالم المتقدم الشغوف بالتطور، فتأخذ بكل ما يستجد 

في العلم والمعرفة، وهدفها القريب والبعيد هو اللحاق بركب الحضارة، ومواجهة التحديات بأدوات العصر 

 .ولغته
المملكة على بناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة بعد أن كانت المعرفة تلعب في السابق دورًا أقل وبين حرص 

في اقتصادنا الوطني، وهذا يتحقق بدرجة كبيرة من خالل تطوير رأس المال البشري وفق الوظائف التي يرهص 

 .بها المستقبل
حيوية لالقتصادات الجديدة، ونحن في المملكة قد ولفت معاليه النظر إلى أن المعرفة هي المحرك األكثر 

نجحنا وهلل الحمد في وضع المكونات األساسية لقيام مجتمع المعرفة، ومن المتوقع حصول تحوالت في البنية 

االقتصادية، وحصول قفزات سريعة في النمو االقتصادي في المملكة، خصوصًا أن الجيل القادم سينعم بالعيش 

 .تقدمة جدًا بل ال مثيل لهافي منظومة تقنية م
وأبان معالي وزير اإلعالم األستاذ تركي الشبانة ، دور اإلعالم في نمو اقتصاد المعرفة والدفع بعجلته دور 

محوري وكبير، وذلك لما لوسائل اإلعالم من أهمية في صناعة محتوى معرفي يواكب تطورات العصر 

ذاته صناعة رائدة ومتفردة ومتجددة وسريعة النمو، ما نتج عنه  واهتمامات المجتمعات الجديدة وأن اإلعالم بحد

 .ضخامة االستثمارات في مجال اإلعالم، وبحث المؤسسات اإلعالمية الكبرى عن حلول وتقنيات جديدة
نحن اليوم بحاجة إلى فهم التحوالت اإلعالمية في العالم، واالتجاهات التكنولوجية التي ستسهم في ” وقال: 

ومة وصناعة اإلعالم، والتأثير على نمط وسلوك المتلقي ومدى تفاعله مع وسائل اإلعالم في تغيير منظ

 ".المستقبل

إن تطوير المحتوى اإلعالمي يمثل تحديا حقيقيا في ضوء تغير خصائص مستخدمي وسائل ” وأضاف 

ئل التقليدية والمحتوى اإلعالم الذين سيكون معظمهم من أبناء الجيل الرقمي الذي ال يحمل والء كبيرا للوسا

التقليدي، فمع تعدد منصات النشر وتنوعها وزيادة التنافس بينها على المستخدمين، فإن المحتوى اإلعالمي لن 

يكون على نفس المحتوى الحالي، وسيتطلب األمر إنتاج قصص إعالمية مفعمة بالحياة، ومزودة بالعناصر 

على جذب المستخدم وإثارة انتباهه وإبقائه ألطول فترة ممكنة  المرئية والوسائط المتعددة، بحيث تكون قادرة

 . ” على المنصة اإلعالمية
واختتم كلمته ، سائاًل اهلل أن يديم على بالدنا باألمن واألمان واالستقرار والنجاح والفالح في ظل قيادة خادم 

 . – حفظهما اهلل –الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد األمين 
ضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي في كلمته أن هذه من جانبه أو

الدورة الرابعة على التوالي للمنتدى، مع الشركاء العلميين واإلستراتيجيين من داخل المملكة ومن خارجها ، 

م من يمثلون عصب القوة شريكا إستراتيجيا وعلميا وه 15وبتزايد في كل عام إلى أن وصل عددهم اليوم إلى 

 . ومناط الثقل ، في مسيرة المنتدى ومنهم انضمام جامعة فورتسبورغ األلمانية هذا العام إلى قائمة الشركاء
يسعدني في هذه المناسبة أن أنوه لكم بإتمام وإنجاز ما أعلن عنه المنتدى في العام الماضي وهو ” وقال: 

معهد المستقبل ” ت األساسية للدراسات المستقبلية، وهو أول إنتاج لصدور أول معجم باللغة العربية للمصطلحا

الذي أعلن المنتدى عن إنشائه في الدورة الماضية أيضًا ، وسيتضمن برنامج المنتدى جلسة خاصة لمناقشة هذا ” 

 . اإلصدار، مشيرا إلى أن المنتدى

نظرية “غة العربية أيضا ، وهو كتاب سيعقد جلسة خاصة لمناقشة إصدار آخر للمنتدى ، وألول مرة في الل

وهذا ينسجم مع شراكتنا في هذه الدورة مع وزارة اإلعالم السعودية الموقرة، ومع ” ماكويل لالتصال الجماهيري

واإلعالم في هذه الدورة ، هو أحد القطاعات التي ” اإلعالم في المستقبل“الجلسة التي خصصناها لمناقشة 

من ” المستقبل“جلسات المنتدى الذي يعلم الجميع أنه ينتظمها سياق واحد هو سياق ستدور حولها المناقشات في 

حيث فرصه، ومن حيث تحدياته، وهذا ما يجعل نشاطات وفعاليات المنتدى منذ أن ابتدأ منسجمة مع رسالته 

منارًا وقائدًا التي جعلت من المستقبل  2030وأهدافه التي يأتي في مقدمتها االنخراط في مضمار رؤية المملكة 

 .“ لمجمل غياتها
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إن الرؤية وما نجم عنها من قرارات ومشروعات وإصالحات كبرى يقودها بتمكن واقتدار ، ” وأضاف 

تحت نظر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، و يقودها صاحب السمو الملكي 

،  –حفظهما اهلل  –نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 

لشبابها وأهلها في الداخل ، ” ملهمًا“وتلك القرارات والمشروعات واإلصالحات جلعت من بالدنا وهلل الحمد 

ومن توثبًا وابتكارا ، وملهمًا أيضًا لكثير من البلدان التي تروم الفالح واإلصالح في الخارج ، تبصرًا واحتذاًء ، 

 . لتكون شعارا لهذه الدورة” السعودية الملهمة“هنا جاء اختيار القائمين على المنتدى عبارة 
عقب ذلك أعلن عن إطالق جامعُة الملِك عبداهلل للعلوِم والتقنيِة وبالشراكِة مع منتدى أسباِر الدولي مبادرِة 

م وذلك في رحاِب جامعِة 2020ايِر القادِم لعاِم من شهِر فبر 8 – 7هاكثون اإلعالم الذي سيقاُم خالَل الفترِة من 

 .الملِك عبداهلل للعلوِم والتقنيِة
اإلعالِم بالشراكِة مع منتدى أسباِر الدولي بهدِف استقطاِب المواهِب الشابِة من  وجاءْت مبادرُة هاكثون

العقوِل الرائدِة في مجاِل البرمجِة إليجاِد أحدِث الحلوِل التقنيِة التي سوَف تعمُل على إثراِء وتحسيِن قطاِع اإلعالِم 

الوصوِل إلى الريادِة اإلقليميِة والدوليِة في الرقميِّ، وكذلك تحفيُز نطاِق االبتكاِر في هذا المجاِل من أجِل 

 .المجاالِت التقنيِة لدعِم الطاقاِت الشابِة وتوفيِر الفرِص المتنوعِة لهذه الطاقاِت
وسيتُم ذلَك بحضوِر صانعي اإلعالِم واألكاديميين والمبرمجين من أجِل العمِل على تطويِر حلول  تقنية  

التي يواجهها هذا القطاُع عبر االبتكاراِت المدعومِة والتي سوف تنتجها هذه مبتكرة  للوقوِف أماَم التحدياِت 

المواهُب حيث سيتمُّ االعتناُء بإنتاجها ووضِعها على المساِر الصحيِح ونشرها في األسواِق حتى يكوَن ألفكارها 

يِز ثقافِة ريادِة األعماِل واالبتكاِر أكبَر تأثير  ممكن  ، وذلَك من خالِل فتِح منشآتنا، ومشاركِة خبراتنا أماًل في تعز

 .2030في جميع أنحاِء المملكِة، حيث نسعى جاهدين للقياِم بدورنا كما يجُب في تحقيِق أهداِف رؤيِة المملكِة 
كما تأتي هذه المبادرُة في وقت  تستعُد فيه المملكُة لترؤس قمَة مجموعِة العشرين المقبلِة ، التي كان أحُد أهمِّ 

ِتها الرئيسِة للقمِة السابقة بعنوان ) االبتكاُر واالقتصاُد الرقمي والذكاُء االصطناعي(، حيث سيمهُد هذا موضوعا

 .الهاكثون الطريَق لمساهمتنا المستقبليِة في قمِة الرياِض المرتقبِة
المنتدى  ويذكر أن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أسبار الدولي تمتد حتى السادس من نوفمبر، حيث يناقش

محاور رئيسة هي: الطلب  3متحدثًا، وتتناول  100جلسة، يتحدث فيها أكثر من  14ورقة عمل في  40حوالي 

ورش عمل، تتناول  6واالبتكار والسياسات والمنظمات والمعرفة والتحول إلى مجتمع المعرفة، إضافة إلى 

جرائم المعلوماتية، والمؤامة اإلستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة في المستقبل، واألمن السيبراني وال

 .والتحول الكلي للقيادات، والدبلوماسية العامة للمملكة، والتنمية المستدامة
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منتدى أسبار .. التجارة اإللكترونية فرصة ذهبية 

 ةأمام الشركات والمصانع المحلي

 المناطق_الرياض
، إن التجارة ”ماكينزي“قال رشيد معلولي الشريك في 

 15في المائة خالل الـ 20اإللكترونية شهدت نموا عالميا نسبته 
في المائة  15 – 10عاما الماضية، متوقعا أن تشهد ارتفاعا من 

 خالل األعوام الخمسة المقبلة
تريليون دوالر  2.8 ورجح زيادة التعامالت اإللكترونية إلى

 50في المائة، و 50، نصيب الشركات الكبرى منها 2022في 
في المائة للشركات األخرى، متوقعا نمو التجارة عبر الحدود 

 في المائة 25بنسبة 
وأوضح خالل جلسات منتدى أسبار في الرياض أمس، أن التجارة اإللكترونية تمثل فرصة ذهبية أمام الشركات 

ناص الفرص بشكل مباشر في هذا القطاع، مؤكدا أن الصين وأمريكا وروسيا أكبر الدول في التجارة والمصانع، القت
 اإللكترونية

من جهته، قال األمير الدكتور بندر بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية: إن الدخول في التقنية لم يعد 
 ألتمتة واالعتماد بشكل أكثر على البيانات، متوقعا حدوث نقلة في التقنية وا”خيارا، ولكن ضرورة

وأضاف أن القرارات واإلجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص والخدمات ستستخدم قريبا تقنيات الذكاء 
 االصطناعي بدال من اللجان في الجهات الحكومية

لكن آن األوان وأوضح أن أغلب االشتراطات المتعلقة بالتراخيص والخدمات تنص على عرضها على لجان، و
 باستبدالها بخوارزميات تعرض على الذكاء االصطناعي، الذي أصبح هو المستقبل

بدوره، أوضح سليمان بن خالد المزروع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية 
ارات، حيث إنها مدخل لألسواق المجاورة ، أن المملكة تمتلك موارد طبيعية وموقعا جغرافيا متميزا بين ثالث ق”ندلب“

 واإلفريقية
نعمل على تحسين البيئة الصناعية وجعل المملكة منصة جاذبة لالستثمار ودعم االبتكار، وهذه الممكنات “وقال 

 ”تسهم في جذب المستثمرين
ريال، إضافة إلى  مليارات 105وأشار إلى توافر ممكنات مالية، حيث تم رفع قيمة صندوق التنمية الصناعية إلى 

 وجود بنك التصدير واالستيراد، بهدف الوصول إلى األسواق العالمية، مؤكدا وجود عمل مؤسسي لتطوير الصناعة
نعمل على جذب “وأوضح أن المملكة تعمل على رفع مستوى الخدمات اللوجيستية لخدمة عمل البرنامج، مضيفا 

وطين الصناعة، إذ نبني صناعة ليست لتوفير الطلب المحلي فقط، صناعات غير موجودة في المملكة، ونقل المعرفة وت
 ”ولكن للتصدير للدول المجاورة وإفريقيا

 114من جانبه، أكد اللواء عطية المالكي مدير اإلدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في وزارة الدفاع، أنه تم تأهيل 
مليون قطعة  350جودة والسعر، الفتا إلى قيام المصانع بإنتاج مصنعا وطنيا للعمل مع الوزارة، حيث توجد تنافسية في ال

 تم استخدامها في وزارة الدفاع
في المائة من العقود العسكرية لمصلحة  10وأوضح أن تطوير الصناعة المحلية بدأت بعد قرار تخصيص نسبة 

 المصانع السعودية، ما دفع الشركات العالمية لتأهيل المصانع الوطنية
 وأفاد بأن القطاع الخاص يواجه تحدي العمل التكاملي، مؤكدا أهمية وجود مختبرات للصناعات الوطنية

بدوره، ذكر الدكتور أحمد الجبر وكيل كلية الحوسبة والمعلوماتية للدراسات العليا في الجامعة السعودية 
ألف متجر بمتوسط إنفاق سنوي  32ر ريال عبر مليا 80اإللكترونية، أن حجم سوق التجارة اإللكترونية في السعودية بلغ 

 .تريليون دوالر 30يصل إلى أربعة آالف ريال للمتسوقين، فيما يبلغ حجم سوق التجارة االلكترونية في العالم نحو 

https://almnatiq.net/794979/
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الرابعة تحت شعار )الصادرات السعودية( تختتم مشاركتها في منتدى أسبار الدولي بدورته 

 )السعودية الُملهِمة(

 

 واس -المناطق 

اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية )الصادرات السعودية( مشاركتها في الدورة الرابعة لمنتدى أسبار الدولي 

عبدالعزيز أمير الذي أقيم هذا العام تحت شعار )السعودية الُملهِمة( برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن 

منطقة الرياض، إذ ُتعد )الصادرات السعودية( راعي استراتيجي في المعرض وشاركت بجناح تفاعلي بهدف التعريف 

 .بالهيئة وخدماتها ورفع الوعي بالتصدير
وتناول منتدى أسبار المستقبل ودراساته، وتنوعت الفعاليات العلمية بين ورش العمل والمحاضرات العلمية 

متحدث من  90ت والندوات التي يشارك في تقديمها وإدارتها عدد من القيادات المعروفة، حيث شارك به أكثر من والجلسا

دولة لنقاش أهم التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية  20الخبراء والباحثين على المستويين المحلي والدولي من 

ث العلمي، واإلعالم وغيرها، باإلضافة إلى استشراف مستقبل واالستراتيجية مثل الصناعة، واالستثمار الجريء، والبح

 .هذه القطاعات
 2030وتعد مشاركة )الصادرات السعودية( في المنتدى متكاملة مع المحور األول الذي تركز عليه رؤية المملكة 

الصناعة في “عنوان  ويناقشه المنتدى وهو )مستقبل االقتصاد(. حيث تناولت الجلسة األولى بالمنتدى التي كانت تحمل

خمس محاور هي: الثورة الصناعية الرابعة، ودعم استخدام المنتجات المحلية في وزارة الدفاع، وتصنيع ”, المستقبل

السيارات ودورها في تنمية الصناعات المعرفية والتحويلية والتجارة اإللكترونية، ومستقبل اللوجستيات كيف نتلقى طرود 

 .م2025عام التجارة اإللكترونية في 
وتعد مشاركة )الصادرات السعودية( في المعرض ضمن جهودها المستمرة الهادفة لرفع الوعي بثقافة التصدير، 

ودعم المصدرين، وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في األسواق الدولية، حيث يأتي عمل الهيئة ترجمة لرؤية المملكة 

% من إجمالي قيمة الناتج المحلي 50% إلى 16درات غير النفطية من م، وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصا2030

 .غير النفطي، سعيًا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل لالقتصاد الوطني
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2019من منتدى أسبار الدولي  4أمير الرياض يفتتح فعاليات الدورة الـ   

 المدائن-الرياض
رعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس، 

، بحضور وزير اإلعالم األستاذ تركي ”السعودية الُملِهمة“تحت شعار ” منتدى أسبار الدولي“انطالق فعاليات 

 .ت الرياضبن عبداهلل الشبانة وأصحاب السمو والمعالي وذلك بفندق فيرمون
على مسيرة منتدى أسبار وتقديماته العلمية  –في تصريح صحفي عقب الحفل  –وأكد أمير منطقة الرياض 

 .المتميزة وأسلوب استشرافه للمستقبل، منوهًا بعطاءات رجاالت المنتدى وقياداته
قبل ونسير نحن نعيش في عصر العلم والتقنية باألسلوب الصحيح ننظر إلى المست“وقال أمير الرياض: 

باالتجاه السليم برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده 

 .، مشيرًا إلى محاور المنتدى في مجال اإلعالم ومستقبله“-حفظهما اهلل  –األمين 
ميع التوفيق والنجاح في وأعرب األمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المنتدى متمنيًا للج

 .مخرجاتهم العلمية والبحثية
المهم يأتي  إن هذا الحدث العلمي التننموي“من جهته قال وزير اإلعالم في كلمة له بالحفل الخطابي: 

وتجلياتها المهمة التي  2030متوائمًا مع ما تشهده المملكة من تحوالت كبرى متمثلة في معطيات رؤية المملكة 

أضحت اليوم مصدر إلهام للشباب ولجميع القائمين على اإلنجاز واإلنتاج في مختلف القطاعات ما يبشر بإزدهار 

إننا دائما في المملكة نتحدث “االبتكار واإلبداع والريادة، مضيفًا:  في العيش الكريم ونمو في االقتصاد القائم على

قد جاءت  2030عن التغيير والتحول واإلسراع باتجاه المستقبل ومما يدعو اليوم لالعتزاز هو أن رؤية المملكة 

هي كما تعلمون  2030من هذا الفكر الطموح الذي يصنع المستقبل الذي نريده لبالدنا وألجيالنا القادمة فالرؤية 

 .”رؤية طموحة وجريئة تقوم على ثالثة مرتكزات أساسية وهي: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح
وأشار وزير اإلعالم إلى أن المملكة تسعى جاهدة إلى مواكبة العالم المتقدم الشغوف بالتطور، فتأخذ بكل ما 

لحاق بركب الحضارة، ومواجهة التحديات بأدوات يستجد في العلم والمعرفة، وهدفها القريب والبعيد هو ال

 .العصر ولغته
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي في كلمته أن هذه 

الدورة الرابعة على التوالي للمنتدى، مع الشركاء العلميين واإلستراتيجيين من داخل المملكة ومن خارجها، 

شريكا إستراتيجيا وعلميا وهم من يمثلون عصب القوة  15في كل عام إلى أن وصل عددهم اليوم إلى  وبتزايد

 .ومناط الثقل، في مسيرة المنتدى ومنهم انضمام جامعة فورتسبورغ األلمانية هذا العام إلى قائمة الشركاء
 
 
 

 

 

http://bit.ly/2L9hKr2
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يكرس التقنية من أجل مجتمع  افتتحه أمير منطقة الرياض أمس.. منتدى أسبار 

 حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح

 

أكد صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خالل رعايته مساء 

منتدى أسبار الدولي أن المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو المستقبل في عصر العلم والتقنية، “أمس فعاليات 

نّوه أمير منطقة الرياض وأثنى سموه على مسيرة منتدى أسبار وما يقدمه من أسلوب علمي متميز، و

” السعودية الملهمة“الذي انطلق تحت شعار ” أسبار“القائمين بالمنتدى وقياداته، وشهد حفل افتتاح  بعطاء 

حضور معالي وزير اإلعالم األستاذ تركي بن عبداهلل الشبانة وأصحاب السمو والمعالي وذلك بفندق فيرمونت 

 الرياض. ) استثمار (
 لقدرات الشابةاستثمار الطاقات وا

إن هذا الحدث العلمي التننموي المهم “من جهته، قال معالي وزير اإلعالم في كلمة له بالحفل الخطابي: 

وتجلياتها المهمة  2030يأتي متوائًما مع ما تشهده المملكة من تحوالت كبرى متمثلة في معطيات رؤية المملكة 

مين على اإلنجاز واإلنتاج في مختلف القطاعات، ما يبشر التي أضحت اليوم مصدر إلهام للشباب ولجميع القائ

 .بازدهار في العيش الكريم، ونمو في االقتصاد القائم على االبتكار واإلبداع والريادة
إننا دائما في المملكة نتحدث عن التغيير والتحول واإلسراع باتجاه المستقبل، ومما يدعو اليوم “وأضاف 

قد جاءت من هذا الفكر الطموح، الذي يصنع المستقبل الذي نريده لبالدنا  2030 لالعتزاز هو أن رؤية المملكة

رؤية طموحة وجريئة، تقوم على ثالثة مرتكزات أساسية،  –كما تعلمون  –هي  2030وألجيالنا القادمة، فرؤية 

ة تحت ظل وهي: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وهي تستند إلى استثمار الطاقات والقدرات الشاب

قيادة طموحة اتسمت وعرفت بالعزم الصادق واإلرادة القوية. وبفضل هذه الرؤية الملهمة، بدأنا مرحلة تنموية 

جديدة من مسيرة الوطن الوثاب، غايتها السمو واالرتقاء بالمملكة، وعنوانها المستقبل الذي يبدأ بالمشاركة الفاعلة 

 .”ض بالحياة واالبتكارللشباب وأصحاب المواهب في بناء مجتمع ناب
 دور اإلعالم في نمو اقتصاد المعرفة

وأبان معالي وزير اإلعالم األستاذ تركي الشبانة، دور اإلعالم في نمو اقتصاد المعرفة والدفع بعجلته دور 

محوري وكبير، وذلك لما لوسائل اإلعالم من أهمية في صناعة محتوى معرفي يواكب تطورات العصر 

معات الجديدة، وأن اإلعالم بحد ذاته صناعة رائدة ومتفردة ومتجددة وسريعة النمو، ما نتج عنه واهتمامات المجت

 .ضخامة االستثمارات في مجال اإلعالم، وبحث المؤسسات اإلعالمية الكبرى عن حلول وتقنيات جديدة

http://bit.ly/35LFaL5
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وجية التي ستسهم في نحن اليوم بحاجة إلى فهم التحوالت اإلعالمية في العالم، واالتجاهات التكنول“وقال: 

تغيير منظومة وصناعة اإلعالم، والتأثير على نمط وسلوك المتلقي ومدى تفاعله مع وسائل اإلعالم في 

 .”المستقبل
إن تطوير المحتوى اإلعالمي يمثل تحديا حقيقيا في ضوء تغير خصائص مستخدمي وسائل “وأضاف 

ذي ال يحمل والء كبيرا للوسائل التقليدية والمحتوى اإلعالم الذين سيكون معظمهم من أبناء الجيل الرقمي ال

التقليدي، فمع تعدد منصات النشر وتنوعها وزيادة التنافس بينها على المستخدمين، فإن المحتوى اإلعالمي لن 

يكون على المحتوى الحالي نفسه، وسيتطلب األمر إنتاج قصص إعالمية مفعمة بالحياة، ومزودة بالعناصر 

ئط المتعددة، بحيث تكون قادرة على جذب المستخدم وإثارة انتباهه وإبقائه أطول فترة ممكنة على المرئية والوسا

 .”المنصة اإلعالمية
 ”أسبار“شريكا استراتيجيا وعلميا في  15

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي في كلمته، أن هذه 

على التوالي للمنتدى، مع الشركاء العلميين واالستراتيجيين من داخل المملكة وخارجها، وبتزايد الدورة الرابعة 

شريكا استراتيجيا وعلميا، وهم من يمثلون عصب القوة ومناط  15في كل عام إلى أن وصل عددهم اليوم إلى 

 .إلى قائمة الشركاء الثقل، في مسيرة المنتدى ومنهم انضمام جامعة فورتسبورغ األلمانية هذا العام
 اإلعالم هو أداة المستقبل

يسعدني في هذه المناسبة أن أنوه لكم بإتمام وإنجاز ما أعلن عنه المنتدى في العام الماضي، وهو “وقال: 

” المستقبل معهد”صدور أول معجم باللغة العربية للمصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية، وهو أول إنتاج لـ

الذي أعلن المنتدى عن إنشائه في الدورة الماضية أيًضا، وسيتضمن برنامج المنتدى جلسة خاصة لمناقشة هذا 

اإلصدار، مشيرا إلى أن المنتدى سيعقد جلسة خاصة لمناقشة إصدار آخر للمنتدى، وألول مرة في اللغة العربية 

، وهذا ينسجم مع شراكتنا في هذه الدورة مع وزارة ”نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري“أيضا، وهو كتاب 

 .”اإلعالم في المستقبل“اإلعالم السعودية الموقرة، ومع الجلسة التي خصصناها لمناقشة 
واإلعالم في هذه الدورة هو أحد القطاعات التي ستدور حولها المناقشات في جلسات المنتدى الذي يعلم 

من حيث فرصه، وتحدياته، وهذا ما يجعل نشاطات ” المستقبل“ق الجميع أنه ينتظمها سياق واحد هو سيا

وفعاليات المنتدى منذ أن ابتدأ منسجمة مع رسالته وأهدافه التي يأتي في مقدمتها االنخراط في مضمار رؤية 

 .”التي جعلت من المستقبل مناًرا وقائًدا لمجمل غاياتها 2030المملكة 
 السعودية الملهمة شعار ولي العهد

إن الرؤية وما نجم عنها من قرارات ومشروعات وإصالحات كبرى يقودها بتمكن واقتدار، “اف وأض

تحت نظر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويقودها صاحب السمو الملكي األمير 

، وتلك -فظهما اهلل ح –محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

لشبابها وأهلها في الداخل، توثًبا ” ملهًما“القرارات والمشروعات واإلصالحات جلعت من بالدنا وهلل الحمد 

وابتكارا، وملهًما أيًضا لكثير من البلدان التي تروم الفالح واإلصالح في الخارج، تبصًرا واحتذاًء، ومن هنا جاء 

 .لتكون شعارا لهذه الدورة” السعودية الملهمة“رة اختيار القائمين على المنتدى عبا
 جلسة 14ورقة عمل في  40متحدث و   100

يذكر أن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أسبار الدولي تمتد حتى السادس من نوفمبر، حيث يناقش المنتدى 

ور رئيسة هي: الطلب متحدًثا، وتتناول ثالثة محا 100جلسة، يتحدث فيها أكثر من  14ورقة عمل في  40نحو 

واالبتكار والسياسات والمنظمات والمعرفة والتحول إلى مجتمع المعرفة، إضافة إلى ست ورش عمل، تتناول 

الرعاية الصحية في المملكة في المستقبل، واألمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، والمؤامة االستراتيجية 

 .ة للمملكة، والتنمية المستدامةوالتحول الكلي للقيادات، والدبلوماسية العام
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عام / سمو أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار 

 / إضافة ثانية واخيرة 2019الدولي 
 

 

 ( السعودية عام(  وكالة األنباء السعودية
 

عقب ذلك أعلن عن إطالق جامعُة الملِك عبداهلل للعلوِم والتقنيِة  : اخبار عربية - صحافة نت الجديد

من شهِر فبرايِر  8 - 7وبالشراكِة مع منتدى أسباِر الدولي مبادرِة هاكثون اإلعالم الذي سيقاُم خالَل الفترِة من 

 .م وذلك في رحاِب جامعِة الملِك عبداهلل للعلوِم والتقنيِة2020القادِم لعاِم 
رُة هاكثون اإلعالِم بالشراكِة مع منتدى أسباِر الدولي بهدِف استقطاِب المواهِب الشابِة من وجاءْت مباد

العقوِل الرائدِة في مجاِل البرمجِة إليجاِد أحدِث الحلوِل التقنيِة التي سوَف تعمُل على إثراِء وتحسيِن قطاِع اإلعالِم 

من أجِل الوصوِل إلى الريادِة اإلقليميِة والدوليِة في  الرقميِّ، وكذلك تحفيُز نطاِق االبتكاِر في هذا المجاِل

 .المجاالِت التقنيِة لدعِم الطاقاِت الشابِة وتوفيِر الفرِص المتنوعِة لهذه الطاقاِت
وسيتُم ذلَك بحضوِر صانعي اإلعالِم واألكاديميين والمبرمجين من أجِل العمِل على تطويِر حلول  تقنية  

التحدياِت التي يواجهها هذا القطاُع عبر االبتكاراِت المدعومِة والتي سوف تنتجها هذه مبتكرة  للوقوِف أماَم 

المواهُب حيث سيتمُّ االعتناُء بإنتاجها ووضِعها على المساِر الصحيِح ونشرها في األسواِق حتى يكوَن ألفكارها 

اًل في تعزيِز ثقافِة ريادِة األعماِل واالبتكاِر أكبَر تأثير  ممكن  ، وذلَك من خالِل فتِح منشآتنا، ومشاركِة خبراتنا أم

 .2030في جميع أنحاِء المملكِة، حيث نسعى جاهدين للقياِم بدورنا كما يجُب في تحقيِق أهداِف رؤيِة المملكِة 
مِّ كما تأتي هذه المبادرُة في وقت  تستعُد فيه المملكُة لترؤس قمَة مجموعِة العشرين المقبلِة ، التي كان أحُد أه

موضوعاِتها الرئيسِة للقمِة السابقة بعنوان ) االبتكاُر واالقتصاُد الرقمي والذكاُء االصطناعي(، حيث سيمهُد هذا 

 .الهاكثون الطريَق لمساهمتنا المستقبليِة في قمِة الرياِض المرتقبِة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.sahafahn.net/news6830875.html
https://www.sahafahn.net/websource/spa-gov.sa/index.html
https://www.sahafahn.net/webcat429.html
https://www.sahafahn.net/webcat429.html


 

-  255 - 

 

 

 

 

Broadcast 
 التغطية التلفزيونية واإلذاعية
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TV Coverage 
 

Client                        : Asbar World Forum 2019 

TV                             :  Rotana Khalija 

Details                      : Asbar World Forum 2019 - interview 

Data                          : 26 / 10 / 2019 

J3KgVeyA-https://www.youtube.com/watch?v=6O :                    Link        

Duration                  :  23:04 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6O-J3KgVeyA
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TV Coverage 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                             : Saudia TV  

Details                      : Asbar World Forum 2019 - report 

Data                          : 05 / 11 / 2019 

r.com/saudiatv/status/1191808814946885632https://twitte :                    Link        

Duration                  :  2:09 min 

 

 

 

 

 

 

TV Coverage 

https://twitter.com/saudiatv/status/1191808814946885632
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Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                             : Saudia TV  

Details                      : Asbar World Forum 2019 - report 

Data                          : 07 / 11 / 2019 

https://twitter.com/saudiatv/status/1192429284360687616 :                    Link        

Duration                  :  46 sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/saudiatv/status/1192429284360687616
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TV Coverage 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                             : Rotana Khalijia  

Details                      : Asbar World Forum 2019 – report  

Data                          : 23 / 11 / 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6u9LsEA0zI :                    Link        

Duration                  :  35:54 min 

 

 

 

 

  2019 حلقة خاصة عن فعاليات منتدى أسبار الدولي
 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y6u9LsEA0zI
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Radio Coverage 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                             : Jeddah Radio 

Details                      : Asbar World Forum 2019 - report 

Data                          : 04 / 11 / 2019 

https://twitter.com/Jeddah_Radio/status/1191452531060330496 :                    Link        

Duration                  :  1:53 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/Jeddah_Radio/status/1191452531060330496
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TV Coverage 

 

Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                              : Rotana Khalijia 

Detials                      : Asbar World Froum 2019 - interview 

Data                          : 28 / 10 / 2019 

Link                           :  https://www.youtube.com/watch?v=dXb7yCNR2Iw 

Duration                  :  12:36 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dXb7yCNR2Iw
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TV Coverage 

 

Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                              : mbc 

Detials                      : Asbar World Froum 2019 - interview 

Data                          : 07 / 11 / 2019 

Link                           :  https://www.youtube.com/watch?v=f25ZMijJeu0 

Duration                  :  04:25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f25ZMijJeu0
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TV Coverage 
 

Client                        : Asbar World Forum 2019 

TV                             :  Rotana Khalijia 

Details                      : Asbar World Forum 2019 - interview 

Data                          : 02 / 11 / 2019 

J3KgVeyA-https://www.youtube.com/watch?v=6O :                    Link        

Duration                  :  52:10 min 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6O-J3KgVeyA
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TV Coverage 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                             :  Ministry of Media, Saudi Arabia 

Details                      : Asbar World Forum 2019 - report 

Data                          : 06 / 11 / 2019 

https://twitter.com/media_ksa/status/1192010120361889792 :                    Link        

Duration                  :  01:55 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/media_ksa/status/1192010120361889792
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TV Coverage 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                             :  Arrajol Magazine 

Details                      : Asbar World Forum 2019 - report 

Data                          : 08 / 11 / 2019 

81697373691904https://twitter.com/ArrajolM/status/11925 :                    Link        

Duration                  :  02:01 min 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ArrajolM/status/1192581697373691904
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TV Coverage 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                             :  Arrajol Magazine 

Details                      : Asbar World Forum 2019 - report 

Data                          : 07 / 11 / 2019 

https://twitter.com/ArrajolM/status/1192352764753596416 :                    Link        

Duration                  :  02:18 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/ArrajolM/status/1192352764753596416
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TV Coverage 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                             :  Arrajol Magazine 

Details                      : Asbar World Forum 2019 - report 

Data                          : 05 / 11 / 2019 

https://twitter.com/ArrajolM/status/1191797742986760192 :                    Link        

Duration                  :  02:12 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

https://twitter.com/ArrajolM/status/1191797742986760192
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TV Coverage 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                             :  Eye of Riyadh 

Details                      : Asbar World Forum 2019 - report 

Data                          : 05 / 11 / 2019 

https://twitter.com/eyeofriyadh/status/1191582090984378368?s=21 :                    Link        

Duration                  :  02:14 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/eyeofriyadh/status/1191582090984378368?s=21
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TV Coverage 
 

Client                        : Asbar world forum 2019 

TV                             :  ALSEYASSAH NEWS CHANNEL 

Details                      : Asbar World Forum 2019 - report 

Data                          : 05 / 11 / 2019 

?v=Wg1XlvAt71shttps://www.youtube.com/watch :                    Link        

Duration                  :  58 sec 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wg1XlvAt71s
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