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يأتــي منتــدى أســبار الدولــي فــي دورتــه الرابعــة 2019  الســتكمال الهــدف الــذي تأســس مــن أجلــه، وهــو أن 
ــادرات ومشــاريع  ــم ، كمــا يكــون ملهمــًا لمب يكــون منصــة تجمــع أفضــل العقــول والتجــارب علــى مســتوى العال
رائــدة محليــًا وعالميــًا ترمــي نحــو دعــم مشــروع المســتقبل الــذي نصنعــه جميعــًا ، ومــن هنــا كان لزامــا علينــا فــي 
كل دورة أن نقــدم الجديــد الــذي يتخطــى الحاضــر إلــى المســتقبل ، ومــن المهــم أن يشــمل ذلــك القطاعــات 
اإلســتراتيجية فــي المملكــة والعالــم. والهــدف دائمــًا هــو تطويــر  القــدرات واكتســاب المعــارف وفقــًا لتطلعــات 
رؤيتنــا الملهمــة 2030 التــي ســتكون نموذجــًا عالميــًا فــي ريادتهــا المســتقبلية بحــول اللــه ؛ لــذا كان شــعارنا لهــذه 

ــة (. ــدورة )الســعودية الُملهِم ال
ســيناقش المنتــدى فــي هــذه الــدورة الرابعــة مســتقبل االقتصــاد وهــو المحــور األول الــذي تركــز عليــه رؤيــة 2030 
بهــدف تخليــص الدولــة مــن االعتمــاد الكلــي علــى تصديــر النفــط، فالمملكــة ثريــة ببدائــل الطاقــة المتجــددة غيــر 
المســتغلة إلــى جانــب ثروتهــا الضخمــة مــن المعــادن التــي ستناقشــها جلســة » مســتقبل الطاقــة » هــذا فضــًا 
عــن اإلمكانــات التجاريــة الجبــارة التــي يوفرهــا موقــع المملكــة الجغرافــي ، وثروتهــا البشــرية والثقافيــة والســياحية 

التــي ســتناقش هــي أيضــًا فــي جلســة حــول » مســتقبل الثقافــة والترفيــه ».
المحــور الثانــي الــذي ركــزت عليــه رؤيــة 2030 هــو » المجتمــع الحيــوي » فقــد اطلقــت الرؤيــة برنامــج »جــودة 
الحيــاة« الــذي ســيكون أحــد محــاور المنتــدى لهــذا العــام ويهــدف إلــى تجويــد ورفــع مســتوى الخدمــات الصحيــة 

ــام. ــة والمعيشــية بشــكل ع والتعليمي
ــن  ــن المحوري ــة ع ــة 2030 هــو » الوطــن الطمــوح » ، وهــو محــور ال يقــل أهمي ــاور رؤي ــث مــن مح المحــور الثال
ــر الربحــي فــي إجمالــي الناتــج المحلــي ، كمــا ســيناقش  الســابقين إذ أن مــن أهدافــه رفــع مســاهمة القطــاع غي
المنتــدى العديــد مــن القطاعــات الحيويــة األخــرى إضافــة إلــى ورش العمــل التطبيقيــة، والمحاضــرات ، والنــدوات، 

التــي تهــدف لنشــر المعرفــة المســتقبلية فــي شــتى المجــاالت .
وســيطلق المنتــدى فــي دورتــه الحاليــة النســخة الجديــدة كتــاب العــام وهــو » معجــم مصطلحــات المســتقبل » 
ــا عنــه كمبــادرة خــال الــدورة الســابقة )الثالثــة( ونهــدف مــن خــال هــذا اإلصــدار إلــى المســاهمة فــي  الــذي أعلّن
محــو األميــة المســتقبلية، وتوحيــد المصطلحــات العلميــة للدراســين والباحثيــن والمترجميــن فــي مجــال دراســات 

استشــراف المســتقبل .

نسأل الله التوفيق والسداد للجميع.

عن المنتدى

د.فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

د.فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس إدارة
منتدى أسبار الدولي

معالي د. عبد العزيز الخضيري
وزير الثقافة واالعالم السابق

معالي د. نبيل كوشك
الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية 

لالستثمار الجريء

معالي د. مشبب القحطاني
مدير عام - معهد االدارة العامة

د. خالد بن سليمان الراجحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة الراجحي القابضة

أ. فاطمة الشريف
مساعد رئيس مجلس اإلدارة - 

منتدى أسبار الدولي

د. سعود الكاتب
وكيل وزارة الخارجية لشؤون 

الدبلوماسية العامة

أ. عبدالله الشبانة
مجموعة قنوات روتانا

معالي د. رياض نجم
رئيس الهيئة العامة لإلعالم 
المرئي والمسموع السابق

د. نجاح العشري
النائب والمشارك األعلى لرئيس 

الجامعة للتقدم الوطني االستراتيجي 
KAUST

د. أنس الفارس
نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز 

للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث

م. طارق الغامدي
ممثل شركة أرامكو

د. عبد الله الدحالن
رئيس جامعة األعمال 

والتكنولوجيا

د. محمد الحارثي
أستاذ مشارك - مناهج 
وطرق تدريس الحاسب 

جامعة الملك سعود

د. سلطان المورقي
الرئيس التنفيذي للشركة 
السعودية لإلكترونيات 

الدفاعية

د. حامد الشراري
عضو مجلس شورى سابق

د. الجازي الشبكي
عميدة مركز الدراسات 

االنسانية للبنات بجامعة 
الملك سعود سابقا

د.ابراهيم البعيز
رئيس قسم االعالم - 

جامعة الملك سعود سابقًا
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د. حامد الشراري
عضو مجلس الشورى سابقًا

د. محمد الحارثي
أستاذ مشارك - مناهج وطرق تدريس 

الحاسب جامعة الملك سعود

د. علي الطخيس
عضو مجلس الشورى - وكيل وزارة 

البيئة والزراعة والمياه سابقاَ

د. سلطان المورقي
الرئيس التنفيذي للشركة 

السعودي لإللكترونيات الدفاعية

د. خالد الدكان
مستشار وزارة االقتصاد والتخطيط

م. أسامة كردي
رجل أعمال وعضو مجلس 

الشورى سابقًا

د. محمد المشيقح
خبير األمن السيبراني

د. هشام بن عباس
كبير االستشاريين في وزراة 

االتصاالت وتقنية المعلومات

لجنة اإلعداد
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مديري الجلسات

م. محمد الشهري
مستشار الهيئة العامة لحي السفارات

د. محمد الملحم
رئيس األبحاث في مركز إثراء بأرامكو 

السعودية

د. ماهر العودان
رئيس األبحاث والتطوير واالبتكار - مدينة الملك 

عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

معالي د. نبيل كوشك
الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية 

لالستثمار الجريء

أ. نبيل بن عبدالله مريحيل المبارك
الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف

معالي د. مشبب القحطاني
مدير عام - معهد االدارة العامة

أ. اشا روبل 
أخصائي برنامج ، الوصول العالمي وحمايته

 اليونسكو

د. حامد الشراري
عضو مجلس الشورى السابق

وكيل عمادة الدراسات العليا - الجامعة السعودية 

اإللكترونية

د. صالح بكر الطيار
رئيس مركز الدراسات العربي األوروبي بباريس

م. أسامة كردي
رجل أعمال وعضو مجلس الشورى سابقًا

أ. إدريس الدريس
كاتب ومستشار إعالمي - مقدم برنامج 

األسبوع في ساعة على روتانا خليجية

د.فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة
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جلسة : الصناعة في المستقبل

م. سليمان بن خالد المزروع
الرئيس التنفيذي لمكتب برنامج تطوير الصناعة 

الوطنية والخدمات اللوجستية

اللواء م. عطية بن صالح المالكي
مدير اإلدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع

د. فهد بن سليمان الدهيش
الرئيس والمدير التنفيذي - شركة السيارات 

الوطنية السعودية - سنام

د. أحمد بن عبدالله الجبر
وكيل كلية الحوسبة والمعلوماتية للدراسات 
العليا والبحث بالجامعة السعوةي اإللكترونية

أ. رشيد معلولي
شريك - ماكنزي آند كومباني

م. أسامة كردي
عضو مجلس الشورى

رابط الجلسة:
https://www.youtube.com/watch?v=Ag91HmVw0a0&t=2268s
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د. فهد بن سليمان الدهيش
الرئيس والمدير التنفيذي - شركة السيارات 

الوطنية السعودية - سنام

تصنيع السيارات 
ودورها في تنمية 

الصناعات المعرفية
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1 

فهد بن سليمان الدهيــــش. د  
(Ph.D. ,M.I.S.E. ,M.S.) 

2 

الثورة 
 الصناعيت
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3 

4 

الدول في جقنياث التصنيع/ مساهماث ألامم   
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5 

 أو

عوامل/عناصر  
النهضت الصناعيت   

Industrial Advanced 
Foundation   
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7 

Technologies/Inventions and 
Manufacturing licenses 

إلابتكاراث /التقنياث
 وجراخيص التصنيع

  التعليم
 والتدريب

Education and Training  

ألاسواق 
 الجديدة

New Market  

إلاستثماراث 
 الجديدة

New Investments   

8 

 التعليم
والتدريب    

Education and Training  

ألاسواق 
 الجديدة

New Market  

إلاستثماراث 
 الجديدة

New Investments   

التقنياث 
وجراخيص 
 Technologies and التصنيع

Manufacturing licenses 

 النهضت الصناعيت 
 غير موجودة
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9 

 التعليم
والتدريب    

Education and Training  

ألاسواق 
 الجديدة

New Market  

إلاستثماراث 
 الجديدة

New Investments   

التقنياث 
وجراخيص 
 Technologies and التصنيع

Manufacturing Licenses 

 نهضة
صناعية    

Industrial 
 Advance  

 النهضت الصناعيت 
 مبتدئت

10 

 التعليم
والتدريب    

Education and Training  

ألاسواق 
 الجديدة

New market  

إلاستثماراث 
 الجديدة

New Investments   

التقنياث 
وجراخيص 
 Technologies and التصنيع

Manufacturing Licenses 

  نهضة

 صناعية
Industrial  Advance  

 النهضت الصناعيت 
 متقدمت
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11 

كيفيت جوطين 
 التصنيع؟؟

How to localize the 
Manufacturing ?? 

12 

مهاراث ذاجيت 
 محليت

مهاراث مكتسبت 
 خارجيت
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13 

14 

هماذج جطوير 
 التصنيع

Manufacturing 
Development Concepts 
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15 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SKD CKD FSM

50% 

75% 

15% 

30% 

Year 3 Year 8 SKD CKD FSM 

Tire1 suppliers =20 
Tire2 suppliers =100 
 

Tire1 suppliers =50 
Tire2 suppliers =500 
 

جراخيص العالمت 
 التجاريت

 عالمت ججاريت جديدة

التجميع الكامل بدون 
 محتوى محلي

Full assembly without local 
content 
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 التجميع الكامل مع إضافت املحتوى املحلي
Full assembly with local content added 

 التصنيع الكامل املحلي
Full Scale Manufacturing 
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19 

إستغالل انثورة 
 انصناعيت انرابعت

 ماهو انحم؟؟
 

 انمبادراث انحكوميت
 

 تحمم تكانيف تطوير انتصنيع وانتقنياث
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التجارة اإللكترونية

د. أحمد بن عبدالله الجبر
وكيل كلية الحوسبة والمعلوماتية للدراسات العليا 

والبحث بالجامعة السعوةي اإللكترونية
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مستقبل اللوجستيات :
كيف نتلقى طرود التجارة 
اإللكترونية في عام 2025

The Future of Logistics

أ. رشيد معلولي
شريك - ماكنزي آند كومباني
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Rachid Maalouli, Partner 
Riyadh | October 2019 

Asbar World Forum  

The Future of  
Logistics 

The story of  
e-commerce growth 
continues…  
and not just for 
Amazon and Alibaba 
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e-commerce growth rate per 
year over the last 15 years 

expected e-commerce 
growth rates 

potential share of e-commerce 
in total retail sales  

>20% 10-15% 

15-20% 

In the next 5-10 years: 

While 
marketplaces 
are the biggest 
segment,  
growth is strong 
(and partly 
stronger) 
for other 
players, too 

Customer segment 

Pure 
online 33% 

16% 

47% 

Market-
places 

Others 

Giants 
)>$10bn GMV) 

Super Giants 
)>$100bn GMV) 

Market share 
Percent, 2017 

CAGR 
2014-17 

41 

9 

5 

21% eTailer 12 

Omni-
channel  12% Multi-channel  

retailer 28 

13% Brands 6 
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Marketplace 
giants have been 
outgrowing 
the market…  

eCommerce market development  
GMV in USD billions 

…but will 
unlikely reach 
more than half 
of the global 
market share  

Share of eCommerce 
in retail 

Super giants 
)Amazon, Alibaba, JD)  

Other players 

10% 3% 7% 

31% 

2010 
14% 
86% 
370 

2014 

69% 
41% 

59% 

2017 

850 

1,500 

15% 

50% 

50% 

2022E 

2,800 

Share of eCommerce 
in retail 

Super giants 
)Amazon, Alibaba, JD)  

Other players 

Social 
commerce is 
increasingly 
popular where 
marketplaces  
do not have  
a stronghold 

purchased via 
social media 

Social media purchases 
Percent of responders, 
2018 

Instagram followers by  
e-commerce player  
Millions, 2018  

81.9 

1.5 

18% 4-50 
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Cross-border  
e-commerce has 
an even more 
impressive 
success story 

Cross-border  
e-commerce 
is expected  
to expand 
at 25% annual 
growth rate in 
coming 5 years 

E-commerce gross merchant value 
USD billions 

88% 

<75% Domestic 

12% 

>25% 

2014 

83% 

17% 

17 2022 

Cross-border 

850 

1,500 

2,800 

CAGR 
2017-22 

10% 

25% 

CAGR 
2014-17 

20% 

35% 
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Product availability The only way of getting this rugby gear to 
Australia is to ship it in from the UK 

Lower price Buying this camera gear straight from Japan 
saved me EUR 250 

Greater selection The only way to get the full lineup of my favorite 
cosmetics brand is to buy it directly from the US 

Product quality By buying this handbag straight from Italy, I 
could be sure I get the best product quality 

“ 

” 

Why are consumers choosing to buy from non-domestic websites?  
Number of customers )out of 10) citing respective reason for shopping cross-border 
 

62 

78 

66 

67 

73 

78 

E-commerce giants 

High-value brands 

Non-fashion e-tailers 

Brick and mortars 

Fashion e-tailers 

Low-value brands 

Ø 71 

Brands are  
“rising stars” – 
they expect  
even higher 
cross-border 
growth than 
other sellers 

Share of respondents expecting 
growth of cross-border revenue share 
2016, Percent  

Average cross-
border share of 
total revenue, 2016  

15% 

11% 

15% 

12% 

11% 

11% 
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of the cross-border  
e-commerce market  

~50% 

AliExpress  
is already the 
clear winner 
in Russia 

Online purchases, Russia 
Percent  

Domestic 

China 

Other 
countries 



43

السجل العلمي

نحو التغيير والتحول ..

نحو المستقبل ..
السعودية الُملهمة

Amazon is active 
in cross-border 
e-commerce 
mainly through 
their market-
place sellers 

Online sales from 
marketplace sellers 
Percent  

Cross- 
border 

Domestic 

China 

Other 
countries 

European marketplace 
sellers location 
Percent  

Cross-border 
sourcing of  
bulk volume is 
different  
from “cross- 
border B2C  
e-commerce” 

Warehouse/ 
fulfillment 

Outbound 
logistics to 
consumer 

Inbound  
logistics from 
manufacturer 

Services Reverse 
logistics 

Country of destination (e.g., Germany) Country of origin (e.g., China) 

Cross-border e-commerce 
Single goods from warehouse directly to end customer )incl. customized goods) 

Line-haul 

Line-haul 
Internal stock 
replenishment 

Cross-border sourcing 
Goods are shipped in bulk to warehouse in country of destination )B2C or B2B e-tailer) 

Origin Country of destination (e.g., Germany) 
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How big of a market 
is cross-border  
e-commerce  
and will its growth  
be sustainable? 

Intra- 
regional Top 5 trade lanes 

Percent of total trade 
% 

South 
 America 

6% 12% 

1% 

4% 

4% 

<1% Middle 
East 21% 

15% 

15% 

Europe 
)incl. Russia, Turkey) 

North 
 America 

)incl. Mexico) 
APAC 
)incl. India) 

12% 

10% 

<1% 

1% 

1% 

<1% 

shipments are inter-continental 
of all cross-border e-commerce >60% 

bn shipments annually ~5 
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Different 
product 
categories will 
move online and 
cross-border in 
the future 

Cross-border/online penetration matrix by product categories 
Percent of total retail sales 

0 22.5 15.0 7.5 
0 

22.5 

15.0 

7.5 

Furniture Home & 
Garden 

Jewelry & 
watches 

Food & Alcohol 

Future 
domestic 
winners 

Fashion 

Consumer  
electronics 

Health & 
Beauty 

Cross-border 
winners 

Toys 

Sports & 
Leisure 

Household 
appliances 

Books 
Domestic 
winners 

Meal delivery 

30.0 

Milk 
powder 

Car 
parts  

Cross-border 
niches 

Pet food 

Online 
purchases 
Percent of 
total retail 
sales 

Share of cross-border purchases 
Percent of total online sales 

~80% of cross-
border B2C 
shipments are 
sent via air, 
most of them 
channeled 
through postal 
companies 

Cross-border B2C shipment volume, 2017  

Others via airlines 
)CEPs, Forwarders,  
Airlines through  
own channels) 

Express air 
)via Integrators) 

Other modes 
)regional road, sea) 

Postals  
)via Airlines) 

~5 bn 

~15-20% 

~5% 

~70% 

~10% 

Air 

Non-air 

Total 

Future 
growth 



46TOWARDS
THE FUTURE

The Inspiring Saudi Arabia

For air cargo,  
e-commerce 
accounts for 
~10% of total air 
cargo volumes 
and the share 
will be growing 

2017 2022+ 

Share of 
air cargo 
revenues 

Share of 
air cargo 
trade 
volume  

10% 

5% 

20% 

12% 
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جلسة : الخدمات في المستقبل

د. عبير برهمين
أستاذ مساعد بقسم الكائنات الدقيقة 

الطبية - جامعة أم القرى

صاحب السمو األمير بندر بن مشاري آل سعود
مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية

معالي د. فهد سليمان التخيفي
رئيس هيئة العامة لالحصاء

د. سليمان الطفيل
رئيس مكتب الحكومة لالستشارات االقتصادية

Dr. Caroline Malcolm 
Head of the OECD Blockchain Policy Centre 

د. سليمان الجديعي
مستشار لوجستي 

رابط الجلسة:
https://www.youtube.com/watch?v=zWoxZ2aoXys
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مستقبل 
الخدمات الحكومية

صاحب السمو األمير 
بندر بن مشاري آل سعود

مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية
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 اخلدمات يف املشتقبل
 مشتقبل اخلدمات احلكومية

 
 

 
 الرياض -منتدي أسبار الدولي

 م2019نىفمبر  5/  هـ 1441ربيع أول  7
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اهليئة السعودية 
للبيانات والذكاء 

 االصطناعي
 مركز املؼلومات اموظين@ 
 مكذب امبياانت اموظنية@ 
 املركز اموظين نذلاكء الاصعناغي@ 

هيكلة البيانات احلكومية
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تىجهات المستقبل

 لإهناء  ورسػة اكل وورق نلماكثب اكل وحضور اكرث أ متخة يؼين وىذا وخدماهتا احلكومات مس خلبل مسة ىو امخلنية ػىل الاغامتد•
 .ومتيزي امؼميل وامخخعيط املرار اختاذ يف امبياانت ػىل اكرب واغامتد وامؼام وال س بوع اميوم مدار ػىل الاجراءات

امنلل  أ و امصحية أ و امخؼلميية اخلدمات بؼض ثلدمي مث امخخعيط، املضاء، امخوثيق، امدرشيع، امركابة، امرتخيص، :احلكومة أ غامل امه•
وجلان  وغلوابت وخمامفات وحراخيص اشرتاظات ػىل ثنص وال هظمة امدرشيؼات اخل، وأ غلب الإساكن أ و

 مفيوم من مخلرتب مؤمتخو وجرشيؼات أ هظمة اىل وهخحول امبياانت ػىل ثؼمتد خبوارزميات جسدبدل وميكن احلالت بؼض يف نلنظر

 .اذلكية امؼلود  

ورجال  امرشاكت بني يخداول مفيوم من امخنافس ية واهخللت أ فضل خدمة يخوكع امؼميل وصار ارثفع احلكومات من امخوكؼات سلف•
سؼاده امؼميل وأ صبح رىض يف ثلدمي خدماهتا، احلكومات اىل ال غامل   .احلكومية اخلعط أ ىداف من ىدف واإ

حتفز  مذغريه اىل اثبخو رضيبة أ و خمامفات أ و رسوم من الاهخلال وامسلوك امبياانت ػلوم وثعبيق الاصعناغي اذلاكء خالل من س ميكن•
هخاجيخو ورفع سلوكو حتسني ػىل  .اميدر وثلليل اإ
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•Mind > Machine 
•Product > Platform 
•Core > Crowd 
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رحلة أو منظىمة الخدمة

العميل أوال
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 منصة أبشر 
 :منصات إلكترونية متخصصة 3

 أعمال -حكومة 

 أفراد –حكومة 

 حكومة -حكومة 
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اإلبداع يف اخلدمات

Digital Platform 

Innovative 
VAS 

Cloud 

Socialization & 
Gamification 

Social Services 

Data Analytics 
Services 

Increase 
Network 
capability 

IoT 

Block chain 

Office Services to 
Field Services 
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˛
أبشسعامل   

Now  
13 M 

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

Digital Giant… 

اخلدمات 
امليدانية 

˛متجل 
حتدي  ˛

˛
واهليكلة 
الفنية 

سس 
النجاح 
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 التوصيات
  بناءو الفنية، واهليكلة واالسرتاتيجيات التوجهات بني التوافق حتقيق ضسوزة•

 الصناعي، الركاء :مجل اجلديدة، التقنيات تشتوعب فنية بهيكلة منظومة
 .(اخل األشياءـ، انرتنت الشحابية، احلوسبة

 مع احلكومية، لألجهزة والداخلية امليدانية اخلدمات يف السقني التحول حتقيق•
   .املكتبية اخلدمات يف السقني التحول استكنال يف االستنساز

 األمن وتعزيز اخلصوصية ومحاية واملهازات، والشبكات والتطبيقات البيانات توطني•
 .إللكرتونية والشيادة

  ثقافة ونشس املبدعني، وزعاية وتطويس اإلبداع وتشجيع جديدة، أعنال مناذج بناء•
 .الواسع مبفهومها االستدامة حتقيق التغيري،

 االصطناعي والركاء للبيانات الشعودية للهيئة اجلديد الوطين الدوز تعزيز•
 .املشرتكة احلكومية واألنظنة املنصات وجلنيع الوطنية للبيانات كحاضن
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التغيير والتحول نحو 
المستقبل في منظومة 
العمل اإلحصائي ضمن 

الخارطة الدولية

معالي د. فهد سليمان التخيفي
رئيس الهيئة العامة لالحصاء
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stats.gov.sa - 2019

stats.gov.sa

منظومة العمل اإلحصائي

التغ�ير في العمل اإلحصائي

التحول في العمل اإلحصائي

الخارطة الدولية

المحتويات
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stats.gov.sa

المحور األول: منظومة العمل اإلحصائي

• العمل اإلحصائي عـمـل فـنـي (تـوجد نظ��ات ومنهجيات علمية في مجاالته) يتم 
تك�يفه بمعا�ير إحصائية صادرة من األمم المتحدة.

• منظومة العمل اإلحصائي (الهيئة - الوحدات اإلحصائية في األجهزة الحكومية - 
وحدات إحصاء في بعض منشآت القطاع الخاص).

• االست�ا�يجيات:

• است�ا�يجية الهيئة، (مجلس اإلدارة).
• االست�ا�يجية الوطنية للتنمية اإلحصائية، (مجلس الو��اء).

المحور الثاني: م�احل التغ�ير في العمل اإلحصائية

stats.gov.sa

• ويتكون من الخطوات والم�احل التالية:

تقد�ر الحاجة الى التغ�ير:معرفة مصادر التغ�ير:

التغلب على مقاومة التغ�ير:

�نفيذ الخطة خالل
فترة معينة.

• قد يكون مصدر التغ�ير �يئة العمل اإلحصائي الخارجي.
• وقـد يكـون مصـدر التغ�ير هيكل الهيئة والعالقات مع 

عمالء الرقم اإلحصائي واالتصال الداخلي وغيرها.
• قـد يكون مصـدر التغ�ير المنـاخ التنظيمي فـي الهيـئـة 
المتمثل في شعور وإحساس العاملين أو تعقيد األمور 

في الهيئة.

• والمقاومـة أمـر ط�يـعـي مع التغ�ير، 
وكل ما كان التغ�ير ك�ير كلما كانت 
المقـاومة أكـبـر (الخوف من النتائج - 
االلـتـ�امات اإلضافية)، ومـهـم وضـع 
آلـيـات فعـالـة للتعـامل مـع مقاومة 

التغ�ير.

• ويجب األخذ بعين االعتبار العناصر التي قد �تأ�ـر بهـا 
أجــ�اء المنظـمـة وهـي الهيكل التنظيمـي (إعـادة 
تصـمـيـم الـوظـائـف وإعــادة وصف األعمال، تغ�يـر 
الصالحيات والمسؤوليات ،تغ�ير الهيكل التنظيمي).

• ط�يعة العمل الفني (اإلحصائي - التقني).
• كيفية إب�از اُلمنتج اإلحصائي.

تخطيط الجهود الالزمة للتغ�ير:

• ويـكـون ذلـك مـن خلـال تـوضـيـح 
أهــداف التغيـيــر بشـكـل دقـيــق 

يمكن قياسه.

• خـالل تحـديـد الفجـوة الفاصلة �ين 
مـوقـع الهيـئـة اآلن وبـيـن مـا ت��د 

تحقيقه.

تشخيص تحديات المنظمة:

• التحــديــات (أنظـمـة وتشـ��ـعـات، 
أساليب عمل، تقنية، موارد بش��ـة، 

مالية) وغيرها.

وضع است�ا�يجيات التغ�ير:

متابعة �نفيذ الخطة ومعرفـة نواحـي
القوة والضعف فيها وتصحيح المسار.
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المحور الثالث: التحول في العمل اإلحصائي

مخرجات هذه العملية اإلدا��ة، خارطة تحول:  العملية اإلدا��ة يمكن تقسيمها نظ�ً�ا إلى 4 م�احل:

التوجيهالتنظيمالتخطيط
التنسيق 
والتقويم 
والمتابعة

الخطة الزمنية (المحاور)..
(4 إلى 5 سنوات)

أبعاد ومسا�ات
التحول

■ خارطة التحول:

العام 2016:

• فكرة إعداد برنامج
  التحول - البرنامج.

منتصف 2019:

• تحديث برنامج التحول.

2016 - منتصف 2019:

• �نفيذ برنامج التحول.

• التحول يتطلب �ناغم تام �ين مرحلتين:
• مرحلة التخطيط: ف��ق بعقول مختلفة

  وأفكار عدة وخب�ات متنوعة.
• مرحلة التنفيذ: ف��ق عمل متجانس.

stats.gov.sa

المحور ال�ابع: اإلحصاء على الخارطة الدولية

•  إحصاءات إما لعكس المستوى التنموي في المملكة (دولـيـة أو إقليمـيـة أو محلية) مثل مؤش�ات التنمية المستدامة. 

•  إحصاءات (بناء أو تطو�ر) تواكب التطو�ات التنموية (�ؤية المملكة 2030، ب�امج ال�ؤيـة، است�ا�يجيات الجهات الحكومية).

•  محددات إصدار اإلحصاءات:
• مصادر اإلحصاءات (مسوح - سجالت - �يانات ضخمة).

• أنواع اإلحصاءات:
• إحصاءات تصدرها الجهات الحكومية عن أنشطتها الرئيسة.

• إحصاءات تصدرها الهيئة وفق المعا�ير المعتمدة لإلحصاءات الرسمية (الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة).

• يتم التخطيط إلصدار اإلحصاءات وفق معيا��ن رئيس�ين:
• المتطلبات الدولية واإلقليمية من المؤش�ات اإلحصائية (التفاعل مع المنظومة العالمية).

• االلت�امات الوطنية (مؤش�ات �ؤية المملكة 2030 - ب�امج ال�ؤية).

•  لدينا هدف است�ا�يجي بأن تكون الهيئة "هيئة ذات تميز على الخارطة الدولية" مقارنة باألجهزة اإلحصائية ضمن مجموعة 
دول الـ20.. قبل 4 سنوات تق��ًبا، وفق معـيـار الشمولية والتنوع للمؤش�ات اإلحصائية للمجاالت اإلحصائـيـة، كـان الـتـرتيـب 

(16) ومع نهاية العام 2017 (11) واليوم وصلنا (8) والهدف مع بداية العام 2021 لنكون من أفضل 3 دول.
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Towards a global framework 

 
FOR BLOCKCHAIN  

INNOVATION AND ADOPTION 
 
 

    Two flagship publications 

A technology-enabled future 

2 
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    Two flagship publications 
An early stage of development and 
adoption 

3 

Blockchain deal share by stage, 2014-2019 Blockchain Hype Cycle 

Source: Gartner 

    Two flagship publications 

But blockchain is growing… 

4 
Source: Gartner, 2018 

VC investment in Blockchain, 2014-2018 Worldwide spending on blockchain 
solutions from 2016-2022,  
by region: 
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    Two flagship publications 

OECD Blockchain Policy Centre 5 

 
Events 

Capacity 
Building 

Partnerships 

Guidance, Recommendations 
and Standards 

Policy Research 

The OECD Blockchain Policy  Centre: 

Policy Research Areas  
 

6 

Policy 
Research 

Finance 

Supply 
Chains 

Government/ 
public goods 

Governing 
blockchain 

Already 10 Blockchain-related  
OECD publications in 2017-19, and  

+20 ongoing projects 
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7 

The leading barriers to greater adoption of distributed ledger technologies like blockchain 
 

Why create a global policy framework 
for blockchain? 

Deloitte, 2019 

8 

Objective: A high-level framework of policy principles to 
guide innovation and adoption of blockchain and other 
distributed ledger technologies 

 
High-level guidance for government and industry 

Towards an over-arching policy 
framework for Blockchain/DLT 
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Considerations in developing a  
policy framework 

9 

Caroline Malcolm,  
Head, Blockchain Policy Centre 
caroline.malcolm@oecd.org 
 
oe.cd/dlt 

Engage with the  
OECD Blockchain Policy Centre 

10 
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جلسة : اإلعالم في المستقبل

أ. إدريس الدريس
كاتب ومستشار إعالمي - مقدم برنامج 

األسبوع في ساعة على روتانا خليجية

أ. علي جابر
مدير مجموعة MBC التلفزيونية

أ. محمد بن فهد الحارثي  
رئيس تحرير مجلة “سيدتي” و”الرجل”

أ. عضوان األحمري
رئيس تحرير صحيفة اإلندبندت 

العربي

د. حنين محمد شعيب 
عميدة كلية اإلعالن بجدة - جامعة األعمال 

والتكنولوجيا

أ. علي العلياني
مقدم ورئيس تحرير برنامج معالي المواطن 

mbc1 ومجموعة إنسان على شاشة

أ. عبدالله المديفر
إعالمي ومقدم البرنامج األسبوعي في 

الصورة على قناة روتانا خليجية 

د. ناهد باشطح
المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة أبعاد 

لصناعة المحتوى الرقمي

رابط الجلسة:

https://www.youtube.com/watch?v=aw7BjXw30V8&t=4s
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أ. علي العلياني
مقدم ورئيس تحرير برنامج معالي المواطن 

mbc1 ومجموعة إنسان على شاشة

مستقبل التلفزيون 
والبرامج الحوارية
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مستقبل التلفزيون والبرامج الحوارية
علي العلياني

المقدمة والسياق
ــرا فــي عــادات مشــاهدة التلفزيــون فــي العقــد  ــة، أحدثــت تغيي ــة التحــوالت االجتماعيــة واالقتصادي • جمل

األخيــر، بفعــل التكنولوجيــا الرقميــة وتغيــر أذواق المشــاهدين. 

• تمكــن عمالقــة تدفــق البــث الرقمــي مثــل »نتفليكــس« و»إتــش بــي أو« وغيرهــا، مــن تقديــم نمــوذج جديــد 
ناجــح لمشــاهدة التلفزيــون يتســم بمزيــد مــن الكثافــة والتنــوع والتخصيــص أكثــر مــن أي وقــت مضــى

• فــي الواليــات المتحــدة، مليــون أميركــي ألغــوا اشــتراكهم فــي الكابــل أو األقمــار االصطناعيــة فــي الفتــرة 
ــر االنخفاضــات الموســمية  ــال«، وهــذا مــن أكب ــو وســبتمبر، وفقــًا لصحيفــة »وول ســتريت جورن بيــن يولي

علــى اإلطــالق.

• وفــي المملكــة المتحــدة، أفــادت هيئــة االتصــاالت الحكوميــة )أوفكــوم( أن البــث الرقمــي فــي أوائــل 
العــام الماضــي تجــاوز البــث التلفزيونــي التقليــدي للمــرة األولــى، وهنــاك اآلن المزيــد مــن االشــتراكات فــي 
المملكــة المتحــدة لـــ »نتفليكــس« و»آمــازون« و»نــاو تــي فــي« )15.4 مليونــًا( مقارنــة بخدمــات »التلفزيــون 
التقليديــة المدفوعــة« كتلــك التــي تقدمهــا »ســكاي« و»فيرجــن ميديــا« و»بــي تــي« و»تــاك تــاك« )15.1 
مليونــًا(، وأن هنــاك أســبابًا تدعــو »بــي بــي ســي« للقلــق بصعــود البــث التدفقــي الرقمــي، حيــث ألغــى 3.5 
ــون شــخص فــي  ــن 2013 و2017، بمعــدل ملي ــا رســوم الرخــص للمحطــة بي ــم فــي بريطاني ــن مقي ماليي

الســنة تقريبــًا.

• كذلــك وفــي نقطــة ملفتــة وبشــكل متزايــد، يبحــث المشــاهدون عــن نــوع العــروض التــي تصنعهــا خدمــات 
بــث التدفــق الرقمــي التلفزيونــي. ففــي مســح أخيــر، أفاد أكثر من ثلث المشــتركين الذين شــملهم اســتطالع 
عــن »نتفليكــس«، إنهــم ســجلوا لمشــاهدة »اوريجينالــز« لنتفليكــس )برامــج جديــدة وأفــالم مصنوعــة مــن 
جانــب نتفليكــس مثــل »ذا كــراون« بــداًل مــن برامــج موجــودة مرخصــة للخدمــة مثــل »فرنــدز«( ممــا ُيظهــر أن 

المشــاهدين يــرون الخدمــة كمنتــج لمحتــوى أصيــل ذات جــودة عاليــة يســتحق أن يدفعــوا للحصــول عليهــا.

ــار  ــادل 13 ملي ــا يع ــر، م ــوى المبتك ــى المحت ــاق »نتفليكــس« عل ــت نســبة %85 مــن إنف • فــي 2018، كان
دوالر، وفقــًا لصحيفــة »ايكونوميســت« نقــاًل عــن مصــرف »غولدمــان ســاكس«، وهــذا أكبــر بكثيــر مــن أي 
محطــة بــث أمريكيــة، بــل حتــى يتجــاوز أربعــة أضعــاف مــا تنفقــه الشــبكات التقليديــة األكبــر فــي المملكــة 

المتحــدة مجتمعــة.

• وفــي غضــون ذلــك، تــزداد المنافســة علــى البــث التلفزيونــي حــدة. خــالل العــام الماضــي، أطلقــت 
»يوتيــوب« خدمــة بــث رقمــي قائمــة علــى االشــتراكات »يوتيــوب بريميــوم« ببرنامــج مــن الخيــال العلمــي 
بمالييــن الــدوالرات يدعــى »أوريجــون«. ووضعــت »فيســبوك« ثقلهــا وراء خدمتهــا »فيســبوك واتــش«، مــع 
طبعــة أمريكيــة جديــدة للعــرض الترويجــي الناجــح عالميــًا »ســكام« والكوميديــا الســوداء »كويــن أمريــكا«، مــن 

بطولــة كاثريــن زيتــا جونــز.

ــر  • وفــي أواخــر 2019، مــن المقــرر أن تطلــق »ديزنــي« خدمــة البــث الرقمــي »ديزنــي +«، وأن تطلــق »ورن
ميديــا« التابعــة لشــركة »إيــه تــي أنــد تــي« خدمتهــا هــذا العــام

 الكاتبة آنا لشكوفيتش في صحيفة (نيو ستايتسمن) - بذور السقوط

ــي  ــة، الت ــًا للكاتب ــذور ســقوطه، وفق ــق ب ــث الرقمــي يخل ــي أن الب ــوى قــد يعن ــل للمحت لكــن االنتشــار الهائ
تقتبــس كالم المديــر التنفيــذي لشــبكة البــث »إف اكــس« جــون الندغــراف فــي عــام 2015، عــن »ذروة 
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ــأ بانفجــار الفقاعــة  ــر لمشــاهدته وقــد ُأرهــق الجمهــور«، وكان الندغــراف قــد تنب ــاك الكثي ــون«: »هن التلفزي
العــام الماضــي. وتــرى الكاتبــة بعــض الحقيقــة فيمــا يقولــه، ال ســيما وأن »يوتيــوب«، بعــد أن أنفقــت 
المالييــن علــى »أوريجــون« الــذي تــم اســتقباله بشــكل ضعيــف، قلصــت إنفاقهــا علــى البرامــج النصيــة وفقــًا 
ــر«، وابتعــدت عــن نمــوذج االشــتراكات، وتعتقــد الكاتبــة أن كاًل مــن »فيســبوك«  لمجلــة »هوليــوود ريبورت
و»أبــل« قــد تواجهــان مشــكلة مماثلــة، مــع شــعورهما بــأن اإلنفــاق الكبيــر ال يَترجــم بالضــرورة إلــى أرقــام 
مشــاهدة عاليــة. نتفليكــس« نفســها التــي تشــهد ارتفاعــًا فــي أعــداد المشــتركين واإليــرادات، أنفقــت فــي 
الربــع الثالــث مــن العــام الماضــي 859 مليــون دوالر فــي صناعــة أفــالم وعــروض أكثــر ممــا دفعــه الـــ 
130 مليــون مشــترك لديهــا لمشــاهدة تلــك العــروض. وانخفضــت أســهم شــركات »فيســبوك وأبــل 
وأمــازون ونتفليكــس وغوغــل« فــي عــام 2018، كمــا تراجعــت حصــص »نتفليكــس« بنســبة %37 مــا بيــن 
يوليــو وديســمبر. تقــول الكاتبــة إن توســع التلفزيــون يعنــي أن الجمهــور لــن يقبــل بعمليــة تكــرار جدولــة 
البرامــج، مشــيرة إلــى أن مسلســالت مثــل »إيســت انــدرز« لـــ »بــي بــي ســي« اســتنزفت مالييــن المشــاهدين 
البريطانييــن علــى مــدى العقــد الماضــي، كمــا برامــج الواقــع والترفيــه »ذا اكــس فاكتــور« لـــ »أي تــي فــي«. 
لكــن البرامــج التــي تــم تجديدهــا والدرامــا الجديــدة الالمعــة مثــل »بــودي غــارد« لـــ »بــي بــي ســي« جذبــت أعــداد 
مشــاهدة تحســدها عليهــا خدمــات البــث الرقمــي، مــع 17.1 مليــون شــخص شــاهدوا البرنامــج علــى مــدى 

28 يومــًا، بالمقارنــة، مــع 16 مليــون مشــاهد لـــ »غيمــس أوف ثرونــز« علــى »اتــش بــي أو«. 

تفيــد الكاتبــة ربمــا تســتطيع هيئــات البــث التقليديــة أن تنجــو مــن خــالل التمســك بقوتهــا، إذا غدت مشــاهدة 
التلفزيــون أكثــر كثافــة، فهــذا يعنــي أن الرغبــة فــي التحــدث والتحليــل التلفزيونــي قــد ازدادت بشــكل كبيــر. 
تنقــل الكاتبــة عــن رئيــس »بــي بــي ســي« ديفيــد كلمنتــي، رأيــه فــي التحديــات الهائلــة التــي تواجــه الشــركة 
ــة فــي أقــوى  ــأن الهيئ ــه ب ــاد ب ــى المشــاهدين ال ســيما الشــباب فــي العصــر الرقمــي، ومــا أف للحفــاظ عل
ــة، وكيــف بعــض البرامــج، كالزفــاف  ــة لمشــاركة لحظــات وطني ــات عمري ــع فئ حاالتهــا عندمــا يجــري تجمي
الملكــي وكأس العالــم والدرامــا الشــعبية، تجمــع النــاس معــًا، لتؤكــد أن النــاس ال يزالــون متعطشــين 
ــة، فــإذا مــا أحســن  ــة الوطني ــى جــزء مــن المحادث ــذوق« ويتحــول إل ــذي يتجــاوز »مجموعــات ال ــون ال للتلفزي

ــاح لبقــاء تلفزيــون البــث. ــره، برأيهــا، يمكــن لتلفزيــون »الحــدث« أن يحمــل المفت تدبي

التوقعات الحديثة 
أوال: فــي دراســة أجرتهــا شــركة ديلويــت االستشــارية العالميــة حــول الســيناريوهات المســتقبلية لصناعــة 
التلفزيــون والفيديــو بحلــول عــام   2030 ومــا يحتاجــه الاعبــون فــي الســوق لاســتعداد. وكان خاصتهــا 

هــذه االســتنتاجات واألســئلة:

- لقــد تغيــر ســلوك المســتهلك بشــكل جــذري: يتوقــع المســتهلكون بشــكل متزايــد محتــوى تلفزيونــي 
وفيديــو ذي صلــة وجذابيــن يمكــن الوصــول إليهمــا فــي أي وقــت وفــي أي مــكان وبتنســيق يناســب 

العاجلــة. احتياجاتهــم 

ــة  ــع المســتمر مــن الصعــب وضــع توقعــات طويل ــر بســرعة فــي الســوق والتنوي - يجعــل المشــهد المتغي
األجــل حــول المســتقبل وكل هــذه العوامــل لهــا بالفعــل تأثيــر علــى الســوق فهــل ســتهيمن الشــركات 
العمالقــة علــى المنصــات العالميــة مثــل Netflix و Amazon و Apple و Google علــى الســوق؟ أو هــل 
ســتتطور صناعــة التلفزيــون والفيديــو إلــى نظــام بيئــي متنــوع يتشــكل مــن خــالل التعــاون ، والــذي يلعــب 
فيــه مقدمــو الخدمــات التقليديــون دوًرا أيًضــا؟ مــن يمكنــه الوصــول إلــى العميــل ومــن يمكنــه االســتفادة 

مــن إمكانــات تحقيــق الدخــل؟

- ســتؤثر بشــكل محــوري التقنيــات الحديثــة )5G، األليــاف البصريــة، الــذكاء االصطناعــي( فــي هــذا الملــف، 
وســيكون هنــاك بنــاء علــى التحليــل الــذي تــم إجــراؤه أربعــة ســيناريوهات مســتقبلية لعــام 2030 لصناعــة 

التلفزيــون والفيديــو:

- السيناريو 1: سوبر ماركت العالمي

- السيناريو 2: نهاية اللعبة المحتوى
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- السيناريو 3: االنتقام من المذيعين

- السيناريو 4: فقد في التنوع

كيف سيتم التدراك حسب ماقالته ديلويت؟

- بخــالف اختــالف الســيناريوهات األربعــة المســتقبلية لصناعــة التلفزيــون والفيديــو بحلــول عــام 2030 ، قــد 
تكــون هنــاك بعــض اآلثــار العالميــة ذات الصلــة لجميــع المشــاركين فــي الســوق وينبغــي أن يأخــذوا ذلــك 

فــي االعتبــار فــي تخطيطهــم االســتراتيجي.

- لــم يعــد بإمــكان المذيعيــن ومنتجــي المحتــوى االعتمــاد علــى وضعهــم الحالــي فــي الســوق. لتأميــن نماذج 
أعمالهــم وتدفقــات اإليــرادات المســتقبلية ، يجــب عليهــم أن يفتحــوا أنفســهم أمــام التعــاون والتحالفــات ، 
بمــا فــي ذلــك مــع المنافســين المباشــرين. يعتبــر اإلنتــاج المشــترك ، ونمــاذج التوزيــع المشــترك ، وحتــى 
ــل Netflix أو  ــة مث ــد مــن مــزودي المنصــات الرقمي ــة التهدي ــا مناســبة لمواجه المنصــات المشــتركة طرًق

.Google أو Apple أو Amazon

ــوى الراســخون باســتمرار فــي كفاءتهــم  ــى ذلــك ، يجــب أن يســتثمر المذيعــون ومنتجــو المحت - عــالوة عل
ــات أعمالهــم. مــا هــو مهــم بالنســبة لهــم  ــا أصبحــت عنصــًرا أساســًيا فــي عملي ــة ، ألن التكنولوجي الرقمي
هــو أنهــا جذابــة بنفــس القــدر لــكل مــن المواهــب الرقميــة والعقــول اإلبداعيــة. مــا كتبــه بيــل غيتــس منــذ 
ــا ســيظل ســارًيا فــي المســتقبل: »المحتــوى هــو الملــك«. ومــع ذلــك ، إلنتــاج محتــوى  ــر مــن 20 عاًم أكث
جــذاب فــي المســتقبل علــى شــكل رقمنــة والوصــول فــي نهايــة المطــاف إلــى العمــالء معهــا ، والقــدرات 

التكنولوجيــة مــن الدرجــة األولــى هــي ضــرورة.

للتكنولوجيــا وخدمــات  العالميــة  إريكســون  أجرتهــا شــركة  التــي   Consumer Lab دراســة  فــي   : ثانيــًا 
االتصــاالت،

 ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي ســتوكهولم، بالســويد، بــأن مشــاهدة البرامــج التلفزيونيــة المجدولة ستتســاوى 
مــع مشــاهدة المحتويــات حســب الطلــب خــالل 3 ســنوات فقــط، وســتتم مشــاهدة %50 مــن المحتويــات 
باســتخدام الشاشــات المتنقلــة، كمــا ســتتم مشــاهدة نصفهــا باســتخدام الهواتــف الذكيــة، الفتــة إلــى أنــه 

بحلــول العــام 2020 ســيتحول ثلــث المســتهلكين إلــى مســتخدمين لتكنولوجيــا الواقــع االفتراضــي

محتويات حسب الطلب

وتفصيــال كشــفت إريكســون النقــاب عــن الطبعــة الثامنــة مــن تقريرهــا الســنوي Consumer Lab للتلفزيون 
واإلعــالم الــذي يتطــرق لتفاصيــل النمــو الهائــل فــي العــرض التلفزيونــي والفيديــو والتحــول المســتمر فــي 

الطريقــة التــي يشــاهد بهــا المســتهلكون المحتــوى.

يتوقــع التقريــر اعتمــادا علــى ثمانــي ســنوات مــن الــرؤى المتنوعــة فــي مجــال اإلعــالم، ارتفاعــا فــي اإلقبــال 
علــى مشــاهدة المحتويــات حســب الطلــب حتــى العــام 2020، لتشــكل مــا يقــرب مــن نصــف مجمــوع 
المشــاهدة. حيــث ســتتم مشــاهدة 50 % مــن محتويــات التلفزيــون والفيديــو علــى شاشــات األجهــزة 
المتنقلــة، بزيــادة قدرهــا 85 % منــذ العــام 2010، وتنفــرد الهواتــف الذكيــة وحدهــا بنســبة الربــع مــن هــذه 
المحتويــات )بزيــادة قدرهــا حوالــي 160 % منــذ العــام 2010(. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتكون أجهــزة الواقــع 
االفتراضــي مهيمنــة، حيــث ســيتم اســتخدامها مــن قبــل 1 مــن أصــل 3 مســتهلكين بحلــول العــام 2020.

مقاطع الفيديو

وتعليقــًا علــى هــذه الحقائــق قــال أنــدرس إرالندســون، كبير مستشــاري إريكســون Consumer Lab: “يمكننا 
المالحظــة بــأن المســتهلكين ال يشــاهدون المزيــد مــن مقاطــع الفيديــو فحســب، بــل يغيــرون مــن نمــط 

مشاهدتهم أيضًا. 
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ــذ العــام  ــة، وهــو االتجــاه المزدهــر من ــر األجهــزة المتنقل ــر النمــو المســتمر للمشــاهدة عب ــك عب ويظهــر ذل
2010. كمــا يمثــل هــذا العــام نقلــة نوعيــة حيــث اكتشــفنا بــأن مســتوى ازديــاد اهتمــام المســتهلكين بالواقــع 
ــة. يمتلــك الواقــع االفتراضــي القــدرة علــى  ــات اإلعالمي ــاد اســتهالك المحتوي ــًا مــع ازدي االفتراضــي، تزامن
جمــع النــاس مــن جميــع أنحــاء العالــم وخلــق محتويــات أكثــر عمقــا وتخصيصــا، وأكثــر تكامــال مــع الخبــرات 
اإلعالميــة. مــع اســتمرار التوقعــات بارتفــاع االقبــال علــى المحتويــات بحســب الطلــب، فعلــى قطــاع 

ــة “. ــة بأفضــل نوعيــة ممكن ــز علــى تقديــم خدمــات شــخصية للغاي التلفزيــون واإلعــالم التركي

تحوالت جذرية

وأشــار التقريــر إلــى ارتفــاع مســتوى مشــاهدة التلفزيــون والفيديــو فــي ظــل التحــوالت الجذريــة التــي يشــهدها 
قطــاع المحتــوى، حيــث وصــل الوقــت الــذي يقضيــه الشــخص فــي مشــاهدة التلفزيــون ومحتويــات الفيديــو 
إلــى أعلــى مســتوياته ليبلــغ 30 ســاعة فــي األســبوع، بمــا فــي ذلــك البرامــج التلفزيونيــة المجدولــة، خدمــات 
اإلنترنــت المباشــرة وعنــد الطلــب، وتحميــل المحتويــات وتســجيلها، إضافــة إلــى المحتويــات التــي نشــاهدها 
علــى الــدي فــي دي والبلــوراي. ومــع ذلــك، فــإن مــا يقــارب %60 مــن المشــاهدين يفضلــون متابعــة 
المحتويــات حســب الطلــب علــى مشــاهدة برامــج التلفزيــون المجدولــة، بزيــادة قدرهــا حوالــي 50 % منــذ 

العام 2010. 

ــد الطلــب مــن 1.6 فــي عــام 2012 إلــى 3.8 خدمــة فــي العــام 2017  وارتفــع متوســط عــدد الخدمــات عن
لــكل شــخص، حيــث يدفــع 2 مــن أصــل 5 مســتهلكين المــال لقــاء الحصــول علــى خدمــات التلفزيــون 
والفيديــو حســب الطلــب، كمــا صــرح الثلــث تقريبــا ثلــث )%32( عــن رغبتهــم فــي زيــادة مســتوى اإلنفــاق 
ــى ارتفــاع التوقعــات  ــة، إضافــة إل ــى 12 شــهرا المقبل ــى هــذه الخدمــات خــالل الســتة إل لقــاء الحصــول عل
التــي بــات عامــاًل مؤكــدًا علــى تزايــد أهميــة هــذا النــوع مــن المحتــوى وذلــك مــع وصــول عــدد المســتهلكين 

الراغبيــن فــي الوصــول إلــى المحتــوى بينمــا يكونــون فــي الخــارج إلــى الثلــث.

الهاتف الذكي

وتابــع أن عــرض المحتويــات علــى الهاتــف الذكــي يســتمر بالحصــول علــى المزيــد مــن المكتســبات، حيــث 
تضاعــف عــدد المســتهلكين الذيــن يشــاهدون المحتــوى علــى الهاتــف الذكــي منــذ العــام 2012 لتبلــغ 

نســبتهم %70، مــا يشــكل خمــس مجمــوع مشــاهدات التلفزيــون ومقاطــع الفيديــو.

وذكــر التقريــر أن الشــباب فــي ســن 19-16 عامــًا قضــوا حوالي 33 ســاعة أســبوعيًا في مشــاهدة المحتويات، 
أي بزيــادة قدرهــا 10 ســاعات تقريبــا فــي األســبوع منــذ العــام 2010. ومــع ذلــك، فــإن أكثــر مــن نصــف هــذه 
ــة تقضــي وقتهــا فــي مشــاهدة المحتــوى حســب الطلــب، ويتــم قضــاء 60 % مــن ســاعات  ــة العمري الفئ

المشــاهدة علــى الهواتــف الذكيــة.

التحديات القائمة على صعيد المحتوى

وأضــاف »تظهــر النتائــج أنــه وعلــى الرغــم مــن نفــاذ المســتهلكين إلــى خدمــات التلفزيــون والفيديــو بشــكل 
أســهل مــن أي وقــت مضــى، إال أن متوســط الوقــت الــذي يقضيــه البحــث عــن المحتــوى ارتفــع إلــى حوالــي 
ســاعة تقريبــا فــي اليــوم، أي بزيــادة قدرهــا %13 منــذ العــام الماضــي. فــي الواقــع، يعتقــد 1 مــن أصــل 8 
ــح  ــاح فــي المســتقبل ستســبب فــي ضياعهــم لتصب ــوى المت ــة مــن المحت ــة الهائل ــأن الكمي مســتهلكين ب

بالتالــي أكثــر صعوبــة وتعقيــدَا.

ومــع أن تجربــة المســتخدم أصبحــت مجــزأة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، فــإن 6 مــن كل 10 مســتهلكين 
يعتقــدون بــأن اكتشــاف المحتــوى أمــر »مهــم جــدا« عنــد االشــتراك فــي خدمــة جديــدة، فــي حيــن أن 70% 

ــو.” ــون والفيدي ــات التلفزي ــون البحــث الشــامل عــن محتوي يفضل

الواقع االفتراضي

ــى إضافــة بعــدا  ــا الواقــع االفتراضــي تســاعد عل ــة والغامــرة لتكنولوجي ــر أن الجــودة االجتماعي ــاد التقري وأف
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جديــدا وقيمــا مميــزة لتجربــة المشــاهدة، حيــث يتوقــع ارتفــاع نســبة المســتهلكين والمتوقــع 
ــام 2020، ومــن المتوقــع أن تلعــب  ــول الع ــث بحل اســتخدامهم للواقــع االفتراضــي بنســبة الثل

هــذه التكنولوجيــا دورًا حيويــًا فــي مســتقبل التلفزيــون والفيديــو.

مــا يعنــي بــأن ازديــاد اهتمــام المســتهلكين باســتخدام الواقــع االفتراضــي فــإن العديــد مــن األمــور 
ــى أجهــزة  ــن يخططــون للحصــول عل ــر. حيــث يعتقــد 55 % مــن المســتهلكين الذي يجــب أن تتغي
ــر انخفاضــًا فيمــا يتوقــع النصــف  ــون أن تكــون أســعار الســماعات أكث الواقــع االفتراضــي يفضل
تقريبــا توافــر المحتــوى الغامــر واألكثــر متعــة، فيمــا صرحــت نســبة الثلــث عــن اهتمامهــا باســتخدام 
ــى حزمــة الواقــع االفتراضــي مــن مــزودي  ــا عل ــال حصوله ــا الواقــع االفتراضــي فــي ح تكنولوجي

محتويــات التلفزيــون والفيديــو.

كمــا يقــدر المســتهلكون حصولهــم علــى تجربــة مشــاهدة عاليــة الجــودة فضــال عــن التجــارب 
الغامــرة. ويقــول مــا يقــرب مــن ربــع المســتهلكين الذيــن شــملهم االســتطالع بانهــم يمتلكــون 

شاشــة تلفزيــون 4K UHD بينمــا يخطــط ثلثهــم لشــراء مثــل هــذه الشاشــات

كيف سيتم التدراك حسب ماقالته ديلويت؟ 

ــام  ــول ع ــو بحل ــالف الســيناريوهات األربعة المســتقبلية لصناعة التلفزيون والفيدي - بخــالف اخت
2030 ، قــد تكــون هنــاك بعــض اآلثــار العالميــة ذات الصلــة لجميــع المشــاركين فــي الســوق 

ــار فــي تخطيطهــم االســتراتيجي. وينبغــي أن يأخــذوا ذلــك فــي االعتب

- لم يعد بإمكان المذيعين ومنتجي المحتوى االعتماد على وضعهم الحالي في السوق.

لتأميــن نمــاذج أعمالهــم وتدفقــات اإليرادات المســتقبلية ، يجــب عليهــم أن يفتحوا   أنفســهم 
أمــام التعــاون والتحالفــات ، بمــا فــي ذلــك مــع المنافســين المباشــرين. يعتبــر اإلنتــاج المشــترك ، 
ونمــاذج التوزيــع المشــترك ، وحتــى المنصــات المشــتركة طــر ًقــا مناســبة لمواجهــة التهديــد مــن 

.Google أو Apple أو Amazon أو Netflix مــزودي المنصــات الرقميــة مثــل

ــوى الراســخون باســتمرار فــي  - عــالوة علــى ذلــك ، يجــب أن يســتثمر المذيعــون ومنتجــو المحت
كفاءتهــم الرقميــة ، ألن التكنولوجيــا أصبحــت عنــصً را أســاسً يــا فــي عمليــات أعمالهــم. مــا هــو 

مهــم بالنســبة لهــم هــو أنهــا جذابــة بنفــس القــدر لــكل مــن المواهــب الرقميــة

والعقــول اإلبداعيــة. مــا كتبــه بيــل غيتــس منــذ أكثــر مــن 20 عــاً مــا ســيظل ســاًريا في المســتقبل: 
»المحتــوى هــو الملــك«. ومــع ذلــك ، إلنتــاج محتــوى جــذاب في المســتقبل على شــكل رقمنــة 

والوصــول فــي نهايــة المطــاف إلــى العمــالء معهــا ، والقــدرات التكنولوجيــة مــن

الدرجة األولى هي ضرورة.

ثانيــا : فــي دراســة Consumer Lab التــي أجرتهــا شــركة إريكســون العالميــة للتكنولوجيــا وخدمــات
  

االتصاالت، 

ويقــع مقرهــا الرئيــس ي فــي ســتوكهولم، بالســويد، بــأن مشــاهدة البرامج التلفزيونيــة المجدولــة 
ستتســاوى مــع مشــاهدة المحتويــات حســب الطلــب خــالل 3 ســنوات فقــط، وســتتم مشــاهدة 
%50 مــن المحتويــات باســتخدام الشاشــات المتنقلــة، كمــا ســتتم مشــاهدة نصفهــا باســتخدام 
الهواتــف الذكيــة، الفتــة إلــى أنــه بحلول العام 2020 ســيتحول ثلث المســتهلكين إلى مســتخدمين

لتكنولوجيا الواقع االفتراضي  
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السجل العلمي

نحو التغيير والتحول ..

نحو المستقبل ..
السعودية الُملهمة

محتويات حسب الطلب

Consum-  وتفصيــال كشــفت إريكســون النقــاب عــن الطبعــة الثامنــة مــن تقريرهــا الســنوي
er Labللتلفزيون واإلعــالم الــذي يتطــرق لتفاصيــل النمــو الهائــل فــي العرض التلفزيونــي 

والفيديــو

والتحول المستمر في الطريقة التي يشاهد بها المستهلكون المحتوى.

يتوقــع التقريــر اعتمــادا علــى ثمانــي ســنوات من الرؤى المتنوعة في مجــال اإلعالم، ارتفاعا في 
اإلقبــال علــى مشــاهدة المحتويــات حســب الطلــب حتــى العــام 2020، لتشــكل مــا يقــرب مــن 
نصــف مجمــوع المشــاهدة. حيــث ســتتم مشــاهدة 50 % مــن محتويات التلفزيون والفيديــو 

على

شاشــات األجهــزة المتنقلــة، بزيــادة قدرهــا 85 % منــذ العــام 2010، وتنفــرد الهواتــف الذكيــة
ــذ العــام  ــادة قدرهــا حوالــي 160 % من ــات )بزي ــع مــن هــذه المحتوي    وحدهــا بنســبة الرب
2010(. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتكون أجهــزة الواقــع االفتــراض ي مهيمنــة، حيــث ســيتم 

اســتخدامها مــن

قبل 1 من أصل 3 مستهلكين بحلول العام 2020.

مقاطع الفيديو

Consum-  وتعليــقً ا علــى هــذه الحقائــق قــال أنــدرس إرالندســون، كبيــر مستشــاري إريكســون
er ” :Labيمكننــا المالحظــة بــأن المســتهلكين ال يشــاهدون المزيــد مــن مقاطــع الفيديــو 

فحســب، بــل يغيــرون مــن نمــط مشــاهدتهم أيــض ًا .

ويظهــر ذلــك عبــر النمــو المســتمر للمشــاهدة عبــر األجهــزة المتنقلــة، وهــو االتجــاه المزدهــر 
ــاد  ــأن مســتوى ازدي ــث اكتشــفنا ب ــة حي ــة نوعي ــام نقل ــل هــذا الع ــام 2010. كمــا يمث ــذ الع من
ي،تزامًنامعازدياداســتهالكالمحتوياتاإلعالمية. المســتهلكينبالواقعاالفتراض  اهتمــام 
يمتلكالواقــع االفتــراض ي القــدرة علــى جمــع النــاس مــن جميــع أنحــاء العالــم وخلــق محتويــات 

أكثــر عمقــا

وتخصيصــا، وأكثــر تكامــال مــع الخبــرات اإلعالميــة. مــع اســتمرار التوقعــات بارتفــاع االقبــال 
ــم  ــى تقدي ــز عل ــى قطاع التلفزيون واإلعــالم التركي ــات بحســب الطلــب، فعل ــى  المحتوي عل

خدمــات شــخصية للغايــة بأفضــل نوعيــة ممكنــة.«

تحوالت جذرية

التحــوالت  ظــل  فــي  مشــاهدة التلفزيون والفيديو  مســتوى  ارتفــاع  إلــى  التقريــر  وأشــار 
ــة التــي يشــهدها قطــاع المحتــوى، حيــث وصــل الوقــت الــذي يقضيــه الشــخص فــي  الجذري
مشــاهدة التلفزيون ومحتويات الفيديــو إلــى أعلــى مســتوياته ليبلــغ 30 ســاعة فــي األســبوع، 
بمــا فــي ذلــك البرامج التلفزيونيــة المجدولــة، خدمــات اإلنترنــت المباشــرة وعنــد الطلــب، 
وتحميــل المحتويــات وتســجيلها، إضافــة إلــى المحتويــات التــي نشــاهدها علــى الــدي فــي دي 
والبلــوراي. ومــع ذلــك، فــإن مــا يقــارب %60 مــن المشــاهدين يفضلــون متابعــة المحتويــات 

حســب الطلــب علــى مشــاهدة

برامج التلفزيون المجدولة، بزيادة قدرها حوالي 50 % منذ العام 2010 . 

وارتفــع متوســط عــدد الخدمــات عنــد الطلــب مــن 1.6 فــي عــام 2012 إلــى 3.8 خدمــة فــي 
العــام 2017 لــكل شــخص، حيــث يدفــع 2 مــن أصــل 5 مســتهلكين المــال لقــاء الحصــول علــى 
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خدمات التلفزيون والفيديــو حســب الطلــب، كمــا صــرح الثلــث تقريبــا ثلــث )%32( عــن رغبتهــم 
فــي زيــادة مســتوى اإلنفــاق لقــاء الحصــول علــى هــذه الخدمــات خــالل الســتة إلــى 12 شــهرا 
المقبلــة، إضافــة إلىارتفاعالتوقعاتالتيباتعــام ًالمؤكًداعلىتزايدأهميةهذاالنوعمنالمحتوىوذلــك مــع 
وصــول عــدد المســتهلكين الراغبيــن فــي الوصــول إلــى المحتــوى بينمــا يكونــون فــي الخــارج إلــى

الثلث: الهاتف الذكي

وتابــع أن عــرض المحتويــات علــى الهاتــف الذكــي يســتمر بالحصــول علــى المزيــد من المكتســبات، 
حيــث تضاعــف عــدد المســتهلكين الذيــن يشــاهدون المحتــوى علــى الهاتــف الذكــي منــذ العــام 
2012 لتبلــغ نســبتهم %70، مــا يشــكل خمــس مجمــوع مشــاهدات التلفزيون ومقاطع الفيديــو.

وذكر التقرير أن الشــباب في ســن 19-16 عام ًا قضوا حوالي 33 ســاعة أســبوعي ًا في مشــاهدة  
ــا فــي األســبوع منــذ العــام 2010. ومــع ذلــك،  ــادة قدرهــا 10 ســاعات تقريب المحتويــات، أي بزي
فــإن أكثــر مــن نصــف هــذه الفئــة العمريــة تقــض ي وقتهــا فــي مشــاهدة المحتــوى حســب 

الطلــب، ويتــم

قضاء 60 % من ساعات المشاهدة على الهواتف الذكية.
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د. حنين محمد شعيب 
عميدة كلية اإلعالن بجدة - جامعة األعمال 

والتكنولوجيا

التعليم اإلعالمي 
في المستقبل



82TOWARDS
THE FUTURE

The Inspiring Saudi Arabia

امتعلمي الإعاليم ابملس تلبل
حنني محمد شعيب/ دكتورة

معيدة لكية الإعالن جبدة

جامعة الأعامل و امتكنوموجيا

جامعة الأعامل و امتكنوموجيا 
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لكية الإعالن جبدة 

اس تديوهات تصوير
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اس تديوهات تصوير

غرف امتحمك
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أأس تديوهات امصوتيات

أأس تديوهات امصوتيات
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معامل اممكبيوتر

معامل اممكبيوتر
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جسور تعاون 

جسور تعاون 
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جسور تعاون 

جسور تعاون 
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جسور تعاون 

جسور تعاون 
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مبادرة املكية 

مرشوع املدن و الإبداع
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امفريق

مهام  الإ
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اخلرائط امثلافية امفنية بلوكل 

امعمل امليداين
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خارطة ثلافية جلدة امتارخيية

خارطة ثلافية جلدة امتارخيية
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خارطة نلفن جبدة امتارخيية

امشغف ابملطاع
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د. ناهد باشطح
المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة أبعاد 

لصناعة المحتوى الرقمي

صحافة البيانات
صحافة المستقبل
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رؤية األشياء 
الخفية

 

 نهصحافت انزلًٛت   (Two)دراست يزكش حٕ

 رط٠ٛش ٌى١ف١خ أفضً فُٙ أعً ِٓ ٠ٛ١ٔٛسن ِذ٠ٕخ ٌظحف١ٟ اٌٛظ١ف١خ اٌّسبساد حٛي إٌزبئظ ِٓ ِغّٛػخ لذِذ -
 .2010 ػبَ ِٕز األخجبس غشف فٟ اٌزم١ٕخ اٌّٙبساد

   .أخشٜ إٌٝ طٕبػخ ِٚٓ أخشٜ إٌٝ ششوخ ِٓ اٌّٛظف١ٓ أزمبي و١ف١خ فُٙ اٌذساسخ ٘زٖ رحبٚي -
 ٠ٕزمٍْٛ اٌز٠ٓ اٌّٛظف١ٓ إٌٝ اسزٕبدا اٌظٕبػبد، ٚث١ٓ اٌششوبد، ث١ٓ اٌشٚاثظ ثذساسخ اٌّشوض ٘زا لبَ ثزٌه، ٌٍم١بَ
 .اٌششوبد رٍه ث١ٓ
 ث١بٔبد طحفٟ ٌٛظ١فخ شخًظب اسزأعشد اٌزٟ اٌششوبد اٌذساسخ ٚضؼزٙب اٌزٟ اٌشجىخ شٍّذ- 

 (data, analytic, and platform-based journalist )  
 .أخشٜ إٌٝ ششوخ ِٓ اٌّٛظفْٛ ف١ٙب أزمً حبٌخ 1071 ٕ٘بن ٚوبٔذ اٌشجىخ، فٟ ششوخ 736 رض١ّٓ رُ- 
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 نهصحافت انزلًٛت   (Two)دراست يزكش حٕأبرز نتائج 

والمناهج والتحلٌل البٌانات وظائف نمت )DAP) على اآلن تستحوذ حٌث اإلنترنت، عبر اإلعالم ووسائل الصحف فً كبٌر بشكل 
 ب DAP بـ المرتبطة وغٌر التقلٌدٌة، الوظائف حصة انخفضت حٌن فً الشركات، تلك فً الوظائف جمٌع من :9 بنحو ٌقدر ما
 .(البث فً : 5 و الصحف فً : 9) اإلنترنت عبر اإلعالم وسائل فً :8

 
مثل إعالم وسائل تعتبر New York Times و The Wall Street Journal و HuffPost و Condé Nast أهم من 

 ما وهو العمل فترة خالل تكوٌنا الموظفٌن من للعدٌد وتوفر للتدرٌب، كأماكن المراكز هذه تعمل حٌث الشبكة، هذه فً المؤثرٌن
 .المهنٌة حٌاتهم من الالحقة السنوات خالل عملهم تطوٌر على ٌساعد

 
مثل الفائقة التكنولوجٌا شركات .الخارجٌة الصناعات من للموظفٌن كبٌر تدفق ٌوجد ال Google لٌست ولكنها الشبكة، فً موجودة 

 .مؤثرة وال مركزٌة
 
الصناعات خارج من بالتعاقد (وغٌرهم الرقمٌٌن والمحررٌن المدٌرٌن) الرئٌسٌة الوظائف شغل فً بدأوا الشبكة فً الصناعة قادة أن.   

 
ل الرئٌسٌة الصفحة أعلنت ProPublica على منها ستة ركزت مفتوحة، عمل فرص ثمانٌة عن 2017 ابرٌل شهر فً مثال 

 لدٌها وفوكس ،”الخالقة والصحافة والمرئٌة، البٌانات، صحافة“ فً متخصص عمل فرٌق ”كوارتز“ لدى ،إخبارٌة تطبٌقات أو بٌانات
 .شات لسناب محتوى إنشاء على فقط ٌركز فرٌق

 :إنٛٓا حٕصهج انخٙ انُخائج أبزس
 
 ُث١ٓ اٌىفبءح فٟ وج١شح اٌفغٛح رضاي ال أٔٗ إال األخجبس، غشف فٟ اٌزم١ٕخ اٌّٙبساد رضا٠ذ ِٓ ثبٌشغ 

  .األخجبس غشف فٟ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌظحف١١ٓ ٚاٌزمٕٟ اٌفٕٟ ٌٍؼًّ خظ١ًظب اٌّؼ١ٕ١ٓ اٌّجشِغ١ٓ
 
اٌّؼٍِٛبد اوزشبف إٌٝ ا١ٌَٛ اٌظحفٟ ٠حزبط إر ِضٝ ٚلذ أٞ ِٓ أ١ّ٘خ أوضش اٌّٙبساد ٘زٖ رىْٛ لذ 

سح حبسٛث١خ ِٙبساد ٠زطٍّت ِّب أزشبس٘ب ػذَ ػٍٝ ٚاٌؼًّ اٌّضٍٍخ ّٛ  .ِفمٛدح رىْٛ ِب غبٌجًب ِزط

   2017ػاو  (International Center for Journalists) دراست أجزاْا انًزكش انذٔنٙ نهصحفٍٛٛ
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، ِحشس اٌج١بٔبد ٌّخزجش أخجبس غٛغً ٚاٌّؤٌف اٌّشبسن فٟ اٌذساسخ، لجً ػمذ ِٓ اٌضِبْ فمظ، وبْ ٕ٘بن ػذد ل١ًٍ س١ّْٛ سٚعشصٚفمب ٌ
 .ِٓ طحف١ٟ اٌج١بٔبد أِب ا١ٌَٛ فبٌجحٛس رظٙش رغ١١شا عزس٠ب

 :ٔيٍ بٍٛ انُخائج انزئٛسٛت نهذراست 
 َ(.ِشربْ أٚ أوضش فٟ األسجٛع): ِٓ اٌظحف١١ٓ اٌج١بٔبد إلخجبس اٌمظض ثبٔزظبَ ٠42سزخذ 
51فٟ  60اٌّؤسسبد اإلخجبس٠خ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزحذح ٚأٚسٚثب ٌذ٠ٙب ا٢ْ طحفٟ ِخظض ٌٍج١بٔبد، ٚ٘زا ٠شرفغ إٌٝ  : ِٓ ع١ّغ

 .اٌّئخ ٌٍّٕظبد اٌشل١ّخ فمظ
 َاٌظحف١١ٓ ث١بٔبد ػٓ اٌمظض اٌس١بس١خ٠33سزخذ ِٓ :. 
 ٌٍمظض اٌّب١ٌخ١ٍ٠28ٙب :. 
25ٌمظض اٌزحم١مبد :. 

حمذو َظزة ثالبت ػٍ حانت صحافت انبٛاَاث ٔحسخكشف : بٕنٛسٛفٛش بانخؼأٌ يغ يخخبز أخبار غٕغم يٍ دراست 
 .انؼايهٌٕ فٙ ْذا انًجال ٕٚاجٓٓاانخحذٚاث انخٙ 

  :أسئٍخ فٟ اٌذساسخ اٌزٟ ٔظشد إٌٝ اٌحبٌخ اٌشإ٘خ ٚاٌزحذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ ا١ٌّذاْ ا١ٌَٛ ٕ٘بن صالصخ
 كٛف ٚحذد انصحفٌٕٛ صحافت انبٛاَاث؟ 

 يا ْٙ إَٔاع انمصص انخٙ ٚخى إَخاجٓا باسخخذاو انبٛاَاث؟ 
 يا ْٙ انخحذٚاث انزئٛسٛت انخٙ حٕاجٓٓا صحافت انبٛاَاث؟

 ٟٔانٕالٚاث 52٪، ٔانًًهكت انًخحذة بُسبت 52أنًاَٛا بُسبت ِٓ غشف األخجبس ٌذ٠ٙب طحفٟ ث١بٔبد، ر١ٍٙب ٪ 56فزَسا، ف ٪
 ٪46انًخحذة بُسبت 

دٚس اٌظحفٟ آخز فٟ اٌزغ١ش. 
 ٜاٌؼ١ٕخ أْ طحبفخ اٌج١بٔبد ٟ٘ ِٙبسح ِزخظظخ رزطٍت رذس٠جبً ِىضفب 53سأ ِٓ :

 .١ٌٚس ِٓ اٌسًٙ اٌزمبطٙب
 اٌّزخظظ١ٓ اٌج١بٔبد طحف١ٟٔبلش اٌّشبسوْٛ فٟ اٌّسح ضغظ اٌٛلذ ٚلٍخ ػذد  

 .  رٕظ١ف ِٚؼبٌغخ ٚرح١ًٍ اٌج١بٔبد ٠ّکُٕٙ اٌز٠ٓ
 َٛأْ أدٚاد رظٛس اٌج١بٔبد ال رزّبشٝ ِغ ٚر١شح االثزىبس؛ ٚٔز١غخ ٌزٌه ٠م

 :اٌظحف١ْٛ ثجٕبء حٌٍُٛٙ اٌخبطخ
٠سزخذَ خّس طحف١ٟ اٌج١بٔبد أدٚاد داخ١ٍخ، سٛاء وبٔذ أدٚاد رظٛس اٌج١بٔبد أٚ  

 .حزٝ حٍٛي ٌزٕظ١ف اٌج١بٔبد

 ححذٚاث
 حٕاجّ صحافت انبٛاَاث 

أكثز اَخشارا يًا كاَج ػهّٛ فٙ أ٘ ٔلج  2017ػهٗ انزغى يٍ ْذِ انخحذٚاث، أصبحج صحافت انبٛاَاث فٙ ػاو : "رٔجزس 
 ".آخز فٙ حارٚخٓا، غزف األخبار حُخج أػًاال ال حصذق حساػذ ػهٗ شزح انؼانى يٍ حٕنُا

 :طحبف١ٛ اٌج١بٔبد ٠ٛاعٙٙبأشبسد اٌذساسخ أ٠ضب إٌٝ أثشص اٌزحذ٠بد اٌزٟ      
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 .تطوٌر قاعدة معارف واسعة1)
 .اكتب ، اكتب ، اكتب2)
 .البرمجلغات ( بعض)تعلم 3)
 .اكتشف سٌر عمل صحافة البٌانات4)
 .بناء صندوق األدوات الخاص بك5)
 .البدء فً بناء الشبكة الخاصة بك6)
 .تواصل التعلم الخاص بك7)
 (من خالل ممارستها). !ذهب خلفهاا)8

 يٍ خالل انخطٕاث انثًاَٛت: 
 ما الذي يتطلبه األمر لتصبح صحفي بيانات؟

ِٙبساد اٌظحبفخ 
 ُِٛ٘جخ اٌزظ١ّ 
فطٕخ اٌزش١ِض 

 صحفي البيانات

 أَفٕحاًٚش يٕلغ
 .األٚسظ اٌششق ِٕطمخ فٟ األشٙش ٠ؼزجش اٌؼشالٟ ػّشٚ ٌّؤسسٗ أٔفٛرب٠ّض ِٛلغ-
ً  300 ِٓ أوضش اٌّٛلغ ٔشش- ً  سسّب ً  ث١ب١ٔب ً  29ٚ غشاف١ى١ب ً  16 فٟ ف١ذ٠ٛ 25ٚ رفبػ١ٍب ً  اخزظبطب  اٌح١بح ِغبالد ِٓ ِؼشف١ب

 .ٚاٌؼٍَٛ اٌؼبِخ
 أْ ٟٚ٘ ٚاحذح فٍسفخ ػٍٝ رمَٛ ثظش٠خ طٛسح فٟ ٚػشضٙب اٌج١بٔبد ٌزظ١ُّ ِظش فٟ حذ٠ضخ ٚوبٌخ إٔفٛرب٠ّض ِٛلغ ٠ؼذ -

 .ٌٍٕشش ُخٍمذ اٌج١بٔبد
   :إَفٕحاًٚش يٕلغ يٓاو

 .اٌؼشة اٌظحف١١ٓ ِٙبساد رحس١ٓ-
 .اٌج١بٔبد طحبفخ ثأ١ّ٘خ اٌؼشث١خ اٌظحبفخ ٚػٟ سفغ-
  .اٌج١بٔبد ٚعذاٚي اٌج١بٔبد ِغّٛػبد اسزخذاَ ٌٍظحبف١١ٓ ٠ّىٓ و١ف-

ً  اٌج١بٔبد طحبفخ فٟ اٌّزخظض اٌّٛلغ ٘زا أطٍك ٚلذ ً  لسّب  ٠ٕششٚا أْ اٌج١بٔبد ٚطحف١ٟ ٌّظّّٟ خالٌٗ ِٓ ٠ز١ح خبطب
 .رفبػ١ٍخ ٚخشائظ ٍِفبد أٚ عشاف١ه، اإلٔفٛ رظب١ُِ ثظ١غخ وبٔذ إْ ِٛضٛػبرُٙ،
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  ٠ظً ٘زا إٌٛع ِٓ اٌظحبفخ شجٗ ِخزف ِٓ اٌزذاٚي فٟ اإلػالَ اٌؼشثٟ ٚال ٠شلٝ ٌّسزٜٛ اٌزطٍؼبد، إر
لٍّب ٔسّغ ػٓ ِؤسسخ إػال١ِخ ػشث١خ رسزضّش فٟ طحبفخ اٌج١بٔبد سٛاء وّٛاد طبٌحخ ٌمظض طحف١خ أٚ 

 .وزذس٠جبد ٌإلػال١١ِٓ
 
  َِؤسس أٚي  ،"ػّشٚ اٌؼشالٟ"ػٍٝ ٠ذ اٌظحفٟ اٌّظشٞ  2016ظٙشد طحبفخ اٌج١بٔبد فٟ ػب ٛ٘ٚ

 .لظخ طحف١خ ِذفٛػخ ثبٌج١بٔبد 300ِٛلغ ِزخظض فٟ طحبفخ اٌج١بٔبد، ٚٔبشش ألوضش ِٓ 
 ٟٔوبٔذ طحبفخ اٌج١بٔبد رظٙش ثشىً ِزىشس فٟ اٌّؤرّشاد ٚفٟ اٌظحف األوبد١ّ٠خ ثذًءا ِٓ إٌظف اٌضب

 .2010ِٓ ػبَ 

 
 فٟ اٌخ١ٍظ ِسزٜٛ ػٍٝ األٌٚٝ com.abaadnews.www اإلٌىزش١ٔٚخ أثؼبد طح١فخ رؼزجش -

 ثح١ش 2019 ِب٠ٛ 26 فٟ ِشٛاس٘ب ثذأد إر االططٕبػٟ، ٚاٌزوبء اٌج١بٔبد طحبفخ اسزخذاَ
  .اٌظح١فخ ِحزٜٛ إلٔزبط االططٕبػٟ اٌزوبء ٚرطج١مبد اٌج١بٔبد رح١ًٍ رسزخذَ

 

 األخبار بغرف استخداماتها فً متزاٌدة وتٌرة تعرف وهً البٌانات صحافة ظهور منذ أن من بالرغم- 
 .البٌانات صحافة عن تجارب أي توجد ال الخلٌج فً أنه إال العالمٌة
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.2030من أهداف استراتٌجٌة األمم التنمٌة المستدامة   

 
 

 ،  حصول الناس أٌنما كانوا على معلومات ووعً من اجل تنمٌة مستدامة•
 .ونمط حٌاة ٌتسم باالنسجام مع الطبٌعة•
 .التأكٌد على الحكومات بتوفٌر البٌانات المفتوحة•

 
 .توفٌر العدالة واألمن وبناء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على كافة المستوٌات• 
المشاركة فً اتخاذ القرار على كافة المستوٌات من خالل الحصول على المعلومات والتركٌز • 

 .البٌئة –المالٌة  –العمل  –القضاٌا االجتماعٌة  –التعلٌم  –الصحة : على ستة قطاعات 
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Google, DuckDuckGo, Bing, Blekko

اٌٍّف ٔٛع حست اٌجحش األخشٜ اٌجحش ِحشوبد ٚثؼض عٛعً ٠ز١ح.  
 ِضالً، ٠ّىٕه اٌجحش ػٓ اٌغذاٚي اٌج١ب١ٔخ فمظ ثئضبفخ ٔٛع اٌٍّف إٌٝ ثحضهXLS  ٚأ

  Shpأٚ اٌج١بٔبد اٌغغشاف١خ ٔٛع اٌٍّف  CSVٔٛع اٌٍّف 
ِمزطفبد ِٓ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٔٛع اٌٍّفMDBٚأSQLٚأDBٓ٠ّٚىٕه اٌجحش ػ

 PDFٍِفبد
ْ٠ّىٕه أ٠ضبً اٌجحش ثغضء ِٓ ػٕٛاURLٓثبٌجحش فٟ عٛعً ػ 

inurl:downloads  filetype:xls  س١حبٚي ِحشن اٌجحش أْ ٠ؼضش ػٍٝ وً ٍِفبد
فٟ ػٕٛاْ ا٠ٌٛت اٌخبص ثٙبdownloadsإوسً اٌزٟ رٛعذ ثٙب وٍّخ

Excel 

Google Drive‘’

‘’

OpenRefineGoogle Refine

PDFJPEG

Zamzar

Free online   ACR 
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––



 Tableau PublicMany Eyes 

 Google Fusion TablesGeocommonsIndiemapper

––

ProPublica 

Texas Tribune 



‘’
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 انخحمك يٍ انبٛاَاث جًغ انبٛاَاث

جًغ انبٛاَاث  -5
 ٔانخحمك يُٓا
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Google refine 

PDF 

01 

02 

03 

04 
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 ِٛلغ
Data 

wrapper 

 موقع 
Datum.io 

 برنامج 
Tableau 

  موقع
amCharts   

 خدمة
 Google 

Chart Tools 

موقع 
Chartle 

archive 
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 حذرٚباث فٙ صحافت انبٛاَاث:
إِنشٌتفجوجل نٌوز “وهً سلسلة من الجلسات التدرٌبٌة الُمقَدمة من :  صحافة البٌانات”. 

 
سلسلة من التدرٌبات التفاعلٌة المجانٌة المعنٌة بأساسٌات  ”كود“أكادٌمٌة  ُتقدمHTMLو ،CSS ،سكِربت، وباٌثون،  وچافا

 .PHPوروبً، و
 
والمتخصصة فً برمجة ، الدورات التدرٌبٌة المتاحة مجاًنا على اإلنترنت سلسلة من للتكنولوچٌا” ماسوشوستس“معهد  ٌُقدم

 .C++الحاسب باستخدام باٌثون وجافا و
 
 ًٌّا مفتوح المصدر ”هارتلماٌكل “ٌنشر  .”رٌلزأون  روبً”بـعن كٌفٌة البرمجة  منهًجا تعلٌم
  
 ُسها” بروبوبلٌكا“ُتمارس  .  صحافة البٌانات وُتَدرِّ
 :للبٌانات” بروبوبلٌكا“اطلع على خمسة من الدروس الُمصورة التً ٌقدمها معهد     
 . CSSدروس فً ، وCSSأساسٌات  ،HTML ،كٌف تعمل المواقع ،التكوٌدمقدمة إلى      
 .متجرها تبٌع البٌانات فً” بروبوبلٌكا“وأن  لمنهجه هذا باإلضافة إلى أن المعهد قد نشر مخطًطا مفصاًل     

 

 حذرٚباث فٙ صحافت انبٛاَاث:
 إلى استخدام مقدمة ”چورنالِزمأونالٌن “َنَشَر QuickCode من أجل الحصول على البٌانات من اإلنترنت. 

 
 النواحً التقنٌة واالجتماعٌة والقانونٌة المرتبطة بالبٌانات المفتوحة، مع دراسات حالة ونصائح سهلة” دلٌل البٌانات المفتوحة“ٌتناول. 

 
 مواد تعلٌمٌة متاحة على اإلنترنت؛ تتناول التقنٌات المجانٌة فً علم البٌانات ببرامج مثل باٌثون و” كود ِمنتور“ٌُقدمR. 

 
 تتناول أساسٌات برمجة  مادة تعلٌمٌة ”ڤٌدٌا أنالٌتكس“ٌُقدمR لعلم البٌانات؛ الذي ٌغطً تحلٌل البٌانات ومعالجتها. 

 
ٌوفر KDnuggets بما فً ذلك .. التً تركز فً التنقٌب عن البٌانات، التحلٌل وعلم البٌانات المواد التعلٌمٌة مجموعة متنوعة من

”  بٌانات توٌتر باستخدام باٌثون تنقٌب”و” دروس لتصمٌم بٌانً رائع 4”و” طرق صالحة الستخراج البٌانات من الوٌب المفتوح 3“
 .“عرض للموضوع: فً التنقٌب داخل النصوص مقدمة”و

 للصحفٌٌن الراغبٌن فً استخدام البٌانات مجموعة مصادر ”چورنالِزم دِرِڤنداتا “ٌُقدم موقع. 
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URL
 image.google 

Jeffrey's Image Metadata Viewer  :

fotoforensics

watchfra mebyframe : 

 Extract Meta Data

sun calc 

WolframAlpha

Tim IS 
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 تجربة
  صحيفة أبعاد اإللكترونية 

 في صحافة البيانات

 غشفخ األخجبس فٟ طح١فخ أثؼبد االٌىزش١ٔٚخ
ٌ انطالى انٕظٛفٙ فٙ غزفت األخبار انصحفٛت يٍ ّٕ  :ٚخك

سئ١س رحش٠ش  . 
 ٓ(.طّٕبع ِحزٜٛ) طحبف١١ 
 ِحًٍ ث١بٔبد. 
 ِجشِظ. 
 ِظُّ أفٛعشاف١ه  . 

 :صُاػت انًحخٕٖ فٙ غزفت األخبار
ٗاٌّحزٜٛ اٌزٞ س١زُ ٔششٖ فٟ اٌظح١فخ ٠زُ ِٕبلشزٗ أٚالً فٟ غشفخ األخجبس ِٓ لجً ع١ّغ األػضبء ٠ٚشبسن فٟ إخشاع. 
 ٌألخجبس، ٠زُ عّغ اٌج١بٔبد ٚرح١ٍٍٙب ِٓ لجً ِحًٍ اٌج١بٔبد ١ٌمَٛ ثزّض١ٍٙب ث١ب١ٔبً ثبسزخذاَ " اٌّٛصٛلخ"ثؼذ اٌجحش فٟ اٌّظبدس األ١ٌٚخ

 .”R“ ٚا٢س ”Python“ وبٌجب٠ضْٛثشاِظ ِضً اٌزبثٍٛ ٚاالػزّبد ػٍٝ اٌٍغبد اٌجشِغ١خ اٌّزطٛسح 
 ثظ١بغزٙب ٚاٌزأوذ  -اٌظحفٟ-ِحًٍ اٌج١بٔبد ٠سبػذ اٌظحفٟ فٟ رح٠ًٛ اٌج١بٔبد اٌزٟ رٛطً إ١ٌٙب إٌٝ ِبدح ِذػِٛخ ١ٌمَٛ ٘ٛ ا٢خش

 "طحبفخ اٌّٛثب٠ً"ِٓ ِظذال١زٙب ٚرذػ١ّٙب ثّمبطغ ف١ذ٠ٛ أٚ طٛس ػٓ طش٠ك اسزخذاَ 
 اٌسزش٠زٛسثؼذ االٔزٙبء ِٓ ط١بغخ اٌّحزٜٛ ٠مَٛ اٌّظُّ ثزٛظ١فٗ فٟ أفٛعشاف١ه ثبسزخذاَ ثشٔبِظ" Illustrator" ٟاالحزشاف. 
 ٔبفزح اٌذسدشخ اٌزفبػ١ٍخ"أِب اٌّجشِظ ٠مَٛ ثزحذ٠ش اٌّٛالغ ٚإداسرٗ ٚاٌزفبػً ِغ اٌغّٙٛس ِٓ خالي." 
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 غشفخ األخجبس فٟ طح١فخ أثؼبد االٌىزش١ٔٚخ
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@Nahidbashatah 

“ 

“ 
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 المراجع

 /https://ijnet.org/ar/blog،طحبفخ اٌج١بٔبد، اٌؼشثٟ ٌٍٕشش  2016ػّشٚ اٌؼشالٟ ،

 

  اٌّغشثٟ-اإلػالَ-سٍسٍخ-فٟ-اٌّفمٛدح-اٌحٍمخ-اٌج١بٔبد-طحبفخ
-stories-find-to-how-guide/datajournalism-https://www.scidev.net/mena/journalism/practical

numbers.html-in 

 .2018طحبفخ اٌج١بٔبد   
-9%A8%D81%9%D7%A8%AD%D8%D5%B8/%D06/12/2018https://gijn.org/

%AA/8%D7%A8%D86%9%D7%A8A%D8%9%D8%A8%D84%9%D7%A8%D 

https://ijnet.org/ar/story/ٚاٌفشص-اٌزحذ٠بد-اٌج١بٔبد-طحبفخ-ػٓ-ِؼٍِٛبد 
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جلسة : البحث العلمي والتطوير واالبتكار في المستقبل

د. محمد الملحم
رئيس األبحاث في مركز إثراء بأرامكو السعودية

العميد د. محمد العمار
مدير مركز األمير نايف لإلبداع األمني, مدير 
مركز الدراسات والبحوث, رئيس تحرير مجلة 

البحوث األمنية

د. عبدالله الشعالن
أستاذ علم االجتماع والجريمة المساعد
رئيس قسم العلوم االجتماعية واللغات

كلية الملك فهد األمنية

د. هشام بن عباس
كبير االستشاريين في وزراة 

االتصاالت وتقنية المعلومات

Dr. Erik Overland 
 President - World Futures Studies

)Federation )WFSF

د. عبدالله الجفالي
الشراكة بين القطاع الخاص ومراكز األبحاث والجامعات 
- المشرف على كرسي المستقبل فوق العادة وانفرادية 

الرؤية الثالثة   - جامعة الملك سعود

رابط الجلسة:
https://www.youtube.com/watch?v=0czsMo834hk&t=3s
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تجربة كلية 
الملك فهد األمنية 

في نشر ثقافة اإلبداع 
واالبتكار األمني

العميد د. محمد العمار
مدير مركز األمير نايف لإلبداع األمني, مدير 
مركز الدراسات والبحوث, رئيس تحرير مجلة 

البحوث األمنية
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تجربة كلية الملك 
فهد األمنية للنشر 

العلمي واألمني

د. عبدالله الشعالن
أستاذ علم االجتماع والجريمة المساعد
رئيس قسم العلوم االجتماعية واللغات

كلية الملك فهد األمنية
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 ورقة علمٌة بعنوان
تجربة كلية الملك فهد األمنية في النشر العلمي األمني "

 "وطموحاتها المستقبلية

 "  مستقبل البحث العلمي والتطوير واالبتكار"مقدمة ضمن جلسة  

 في منتدى أسبار الدولي في دورته الرابعة 

 هـ1441/ 3/ 9 – 7خالل الفترة من 

 إعداد

 عبدهللا بن أحمد الشعالن. د

 كلية الملك فهد األمنية

 

 مقدمة

 المعرفـة إثـراء آلٌـات أهـم أحـد العلمٌة والكتب والتقارٌر والدراسات البحثٌة للنتائج العلمـً النشـر ٌعد•
 من أساسٌة وركٌزة المجتمعات، لرقً عنوانا العلمً بالبحث االهتمام ٌعد كما .المعرفـً والتبـادل العلمٌة
   .شأنها وعلو األمم تقدم ركائز

 المحصلة فهو االتصال، نظرٌات وفق مستقبل إلى مرسل من الفكري االنتاج إٌصال عملٌة هو العلمً والنشر•
 .والمعرفة العلم لنشر وبوابة العلمٌة، للبحوث النهائٌة

 أغلبها فً تكون لذلك خاصة قنوات عبر الرصٌن الفكري النتاج إلٌصال فاعلة وسٌلة" هو العلمً والنشر•
 الفائدة ثم ومن النتاج لهذا والخصوصٌة الفكرٌة الحماٌة تعطً لكً (علمٌة دورٌات) بها ومعترف محكمة
  .(2011 هلول، ) "منه المرجوة العلمٌة
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 مقدمة

 أهم من العلمٌة والكتب والتقارٌر والدراسات لألبحاث العلمً النشر أصبح األمنً المجال وفً•
 التً واألدوات الصحٌحة بالمعلومات ومتخذه األمنً القرار صانع ٌزود حٌث األمنً، العمل مقومات
 .األمنٌة االستراتٌجٌات ورسم الصحٌح القرار اتخاذ من تمكنه

 مقدمة

 :منها الفوائد من العدٌد ٌحقق األمنً المجال فً العلمً النشر أن كما•
 .المستحدثة األمنٌة الظواهر مع التعامل فً الحدٌثة باألسالٌب األمن رجال تزوٌد (1 •

 .السلٌم األمنً القرار اتخاذ على تساعد التً والمعلومات البٌانات توفٌر (2 •

 .لها والتخطٌط األمنٌة السٌاسات رسم على ٌساعد (3 •

 .مواجهتها وسبل األمنٌة بالمستجدات األمن رجال تثقٌف (4 •

 خفض الى ٌؤدي مما لدٌهم، األمنً الحس مستوى من ٌرفع مما المجتمع، أفراد بٌن األمنً العلمً الوعً نشر (5 •
 .المجتمع فً الجرٌمة معدالت
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 مقدمة

ونظرا لتلك األهمٌة فقد أولت كلٌة الملك فهد األمنٌة اهتمامها بالنشر العلمً األمنً من خالل انشاء •
مركز الدراسات والبحوث، ومجلة البحوث األمنٌة، ومكتبة الملك سلمان األمنٌة، والمرصد األمنً 

 .والناشر األمنً

 مقدمة

وفً هذه الورقة العلمٌة سنلقً الضوء على جهود كلٌة الملك فهد األمنٌة فً النشر العلمً األمنً •
 .وتطلعاتها المستقبلٌة



134TOWARDS
THE FUTURE

The Inspiring Saudi Arabia

 األهداف

 .األمنٌة فهد الملك كلٌة به تقوم الذي األمنً العلمً النشر أنواع على التعرف•

 .األمنٌة والبحوث الدراسات من الكلٌة اصدارات حجم على التعرف•

 .األمنٌة الكتب من الكلٌة اصدارات حجم على التعرف•

 .واقلٌمٌا محلٌا والمجلة المركز منشورات وتوزٌع انتشار مدى على التعرف•

 .الكلٌة قبل من المدعومة األمنٌة والبحوث الدراسات حجم على التعرف •

 .العلمً والنشر البحث عجلة تحرٌك فً األمنٌة فهد الملك كلٌة دور على التعرف•

 .واالقلٌمٌة المحلٌة الكتب معارض فً األمنٌة فهد الملك كلٌة دور على التعرف•

 .األمنً العلمً النشر فً للكلٌة المستقبلٌة التطلعات على التعرف•

 

 التساؤالت

 األمنٌة؟ فهد الملك كلٌة به تقوم الذي األمنً العلمً النشر أنواع ما•
 األمنٌة؟ والبحوث الدراسات من الكلٌة اصدارات حجم ما•
 األمنٌة؟ الكتب من الكلٌة اصدارات حجم ما•
 واقلٌمٌا؟ محلٌا والمجلة المركز منشورات وتوزٌع انتشار مدى ما•
 الكلٌة؟ قبل من المدعومة األمنٌة والبحوث الدراسات حجم ما •
 منسوبٌها؟ لدى العلمً والنشر البحث عجلة تحرٌك فً األمنٌة فهد الملك كلٌة دور هو ما•
 واقلٌمٌا؟ محلٌا العلمً والنشر البحث عجلة تحرٌك فً األمنٌة فهد الملك كلٌة دور هو ما•
 واالقلٌمٌة؟ المحلٌة الكتب معارض فً األمنٌة فهد الملك كلٌة دور ما•
 األمنً؟ العلمً النشر فً للكلٌة المستقبلٌة التطلعات ما•
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 أنواع النشر العلمً األمنً فً كلٌة الملك فهد األمنٌة

 صناعة النشر

 النشر الكتروني

قاعدة معلومات 
 المرصد األمني الناشر األمني العلوم التربوية

 النشر الورقي

 مجلة البحوث األمنية

مؤلفات منسوبي 
 الكلية

الدراسات والبحوث 
 المدعومة 

 مركز الدراسات والبحوث

قسم الطباعة 
 والنشر

 قسم
 المطبعة

قسم المعارض 
مكتبة الملك  قسم البحوث قسم الترجمة والندوات

 سلمان األمنٌة
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 مكتبة الملك سلمان األمنٌة

مقتنٌات المكتبة من الكتب االمنٌة والعلمٌة والتقارٌر السنوٌة والربع سنوٌة االحصائٌة الصادرة عن •
 .كتاب وتقرٌر( 19972)قطاعات وزارة الداخلٌة والهٌئات الحكومٌة 

 

 مكتبة الملك سلمان األمنٌة
 كناشر علمً
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 المرصد األمنً

 المرصد األمنً

98 72 
 عدد

271 479 546 

 رسائل 
 الدكتوراه

 رسائل 
 الماجستٌر

أوراق  
المؤتمرات 
 والندوات

 مجلة 
 البحوث األمنٌة

 كتب
 المركز
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 الناشر األمنً

 
بصٌغة  -الناشر األمنً هو منصة إلكترونٌة متاح على موقع كلٌة الملك فهد األمنٌة ُتعنى بنشر النص الكامل •

PDF -  إلصدارات كلٌة الملك فهد األمنٌة من: 
  البحوث العلمٌة•
  الدراسات المتخصصة•
 الكتب األمنٌة•
  بحوث أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة•
من خالل االشتراك المجانً للمستفٌدٌن من داخل الكلٌة وخارجها، ومزود بمحرك بحث ٌسهل للمستفٌدٌن •

الوصول للمادة العلمٌة محل البحث ، وٌشرف على إدارته وتغذٌته بالمحتوى العلمً األمنً مركز الدراسات 
 .والبحوث

 

 مجلة البحوث األمنٌة

 .هً مجلة دورٌة علمٌة محّكمة تصدر عن مركز الدراسات والبحوث بكلٌة الملك فهد األمنٌة•

الجنائً، الصناعً، )تهدف المجلة إلى نشر اإلنتاج العلمً فً مجاالت األمن بمفهومه الشامل •
الغذائً، المائً، الفكري، الثقافً، االجتماعً، االقتصادي، البٌئً، أمن المعلومات والوثائق، إدارة 

 (إلخ...األزمات، إدارة الكوارث 
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 حجم اصدارات الكلٌة من الدراسات والبحوث األمنٌة

عدد الدراسات والبحوث المنشورة فً مجلة البحوث األمنٌة الى عام 

 524 ؟2019

عدد الدراسات والبحوث المنشورة من قبل مركز الدراسات 

 98 .والبحوث فً الكلٌة

 مدى انتشار وتوزٌع مجلة البحوث األمنٌة محلٌا وإقلٌمٌا

 اقلٌمٌا محلٌا

3400 1200 

 االشتراكات
1648 
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 حجم اصدارات الكلٌة من الكتب األمنٌة

 
 98 عدد الكتب األمنية األمنية المنشورة من قبل المركز

 .حجم الدراسات والبحوث األمنٌة المدعومة من قبل الكلٌة

 
 16 عدد الدراسات والبحوث المدعومة من قبل المركز
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دور كلٌة الملك فهد األمنٌة فً تحرٌك عجلة البحث والنشر 
 العلمً

للباحثٌن من خارج 
 المملكة

 مجلة البحوث األمنٌة

122 

للباحثٌن من داخل 
 المملكة

 مجلة البحوث األمنٌة

140 

الكتب األمنٌة منشورة 
 من المركز

4 

منسوبً الجامعات 
 المحلٌة

 مجلة البحوث األمنٌة

141 

 منسوبً الكلٌة

مسابقة كلٌة الملك فهد 
 األمنٌة لبحوث الطالب

شراء نسخ من مؤلفات 
 منسوبً الكلٌة

الكتب األمنٌة منشورة من 
 المركز

57 

 مجلة البحوث األمنٌة

121 

دور كلٌة الملك فهد األمنٌة فً معارض الكتب المحلٌة 
 واالقلٌمٌة

معارض الكتب 
 الخارجٌة

23 

معارض الكتب 
 المحلٌة

25 

 التطلعات المستقبلٌة للكلٌة فً النشر العلمً األمنً

 :التوسع بالنشر اإللكترونً للدراسات والبحوث األمنٌة، ومنها•
لتلبٌة احتٌاجات .  توسٌع قاعدة معلومات المرصد األمنً لٌشمل دراسات وبحوث أمنٌة اقلٌمٌة وعالمٌة باللغتٌن•

 .  الباحثٌن والعاملٌن فً المجال األمنً

 النشر بالترجمة•
 .ترجمة البحوث والدراسات والكتب األمنٌة الى العربٌة لسد الفجوة المعرفٌة فً المجال البحث العلمً األمنً•
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تعزيز االبتكار على 
المستوى الوطني

د. هشام بن عباس
كبير االستشاريين في وزراة 

االتصاالت وتقنية المعلومات
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تعزيز االبتكار على 
املستوى الوطني

innovation is the implementation of a new or
significantly improved product (good or service),
process, new marketing method, or new
organisational method.

- Source: OECD
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It’s

•
•

•

innovation

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•
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R&D Processes VRPs

•

•

•

—

Human Capitals

•
•
•
• Display fearless loyalty to doing what’s right 

•

•
•
•
•
•
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01
MDIA is the primary Authority 
responsible for promoting all 
governmental policies that promote 
Malta as the centre for excellence for 
technological innovation, while setting 
and enforcing standards that ensure 
compliance with any other international 
obligations. The Authority seeks to 
protect and support all users and also 
encourages all types of innovations, by 
allowing for maximum flexibility when it 
comes to the certification of Innovative 
Technology Arrangements

is the support arm of the Israeli 
government, charged with fostering 
the development of industrial R&D 
within the State of Israel

is India's national initiative to 
strengthen the grassroots 
technological innovations and 
outstanding traditional knowledge. 
Its mission is to help India become a 
creative and knowledge-based 
society by expanding policy and 
institutional space for grassroots 
technological innovators

تهدف الهيئة إىل دعم البحث 
ار العلمي والتكنولوجيا واالبتك
ه ، والربط ب ز ز وتمويله وتحفي  ي 

ع، البحث العلمي وتنمية المجتم
ي  وذلك من خالل األولويات الت 
تحددها الدولة للبحث العلمي 

02
03

04
MALTA

ISRAEL

INDIA

EGYPT

وم هيئة تمويل العل
والتكنولوجيا 

واالبتكار

…

Thank You
Dr. Hesham Bin-Abbas
Digital Transformation Advisor

Communications 
Management for 
innovation

Innovation 
Management

Innovation 
Promotion

Innovation 
Performance 
Management

Innovations 
Project 
Management

Innovation 
Strategies

Patent 
Protection

Promote 
Innovation Culture

Change 
management
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Third Generation 
Innovation Policy, 

open Innovatjion and 
Futures Studies

How do they Relate?

Dr. Erik Overland 
 President - World Futures Studies

)Federation )WFSF
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Talking points 

I. Third generation Innovation Policy 
II. Why trend shifts perspectives do not do. 

Example: Closed and Open Innovation 
III. How may Futures Thinking contribute to 

Innovation Policy Issues? 
IV. Conclusions 

© 2018 Erik F. Øverland 

© 2019 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

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

Erik F. Øverland,  
President, World Futures Studies Federation WFSF 
Co-Editor-in-Chief European Journal of Futures Research, 
EJFR 
 
ASBAR World Forum, Riyadh, Saudi-Arabia, November 5th 2019  
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© 2019 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

 

Third Generation Innovation Policy 
 

 
 

© 2019 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

1st Generation 
 Linearity, first research then commercialisation, rationale: public 

investments in R&D due to market failure based on the assumption that 
the business sector will underinvest in R&D because they cannot keep the 
results by themselves 

 
2nd Generation 
 Systemic perspectives on innovation. Concepts as "Innovation Systems" 

and similar. Main focus on the interactions between actors in the 
innovation system and how they learn from each other. The role of the 
Government is to avoid system failure by being the guarantee for the 
financing, the institutions, and the framework needed for business 
actors and people need to be able to learn from each other.   
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© 2019 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

3rd Generation 
 this approach is still under construction.  
 
 an orientation toward social and global challenges  
 advocates the idea that the grand challenges need more than   

inventions and new ideas to be solved. A radical transformation of 
the production system, the economy, and maybe also the  social 
welfare system, is needed to promote a sustainable future  

 Responsibility and sustainability have to be core focus points by 
both researchers and enterprises, not at least also to be able to  
meet (new) challenges created during innovations processes 
themselves.  

  

© 2019 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

3rd Generation continues… 
  
 The basic point of departure is to be conscious of the fact that 

challenges are also futures challenges and what we do now have 
consequences in the future. This means that we have to rethink 
how we relate to the future, which again means that we have to 
experiment with approaches, methodologies and processes 
addressing futures possibilities. From forecasts to foresight and 
scenariobuilding 

 Participative orientation. So many stakeholders and interestgroups 
as possible should be involved in the creation of innovation policy 
measures  
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© 2019 Erik F. Øverland  World Futures Studies Federation WFSF 

 

Why Trend Shift Perspectives do not do.  
Example: Closed and Open Innovation 

 

 
 

Contemporary Developments 
• Contemporary literature reveals several 

different efforts to rethink how 
innovation is supposed to be understood. 

• Most of these efforts think in line of a 
―before A, after B‖ logic (even when they are 
criticising so called linear thinking) 

•  The lack of rigorous futures thinking 
often results in lack of heterogeneity  
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Trends 

 So – what is a trend? 
 

• A trend is an extrapolation of historic 
developments into the future.  

• It could be based on early warnings or 
weak signals. 

• Communicating trends often means 
communicating so called trend shifts. 

• Closed Innovation   - Open Innovation 

• Hierarchy   - “Flat” organisations 

• Fordism (industrialism) - Postfordism (postindustrialism) 

• Transaction costs  - Resource based  

• Single Units  - Network Organizations  

• Centralised Systems  -  Decentralised systems 

• Conventional Economy  -  Digital Economy 

• Customer orientation  - Proactive Suppliers 
orientation 

• Inhouse R&D  - Outsourced R&D 

• 2nd generation IP   - 3rd generation IP 

 
 
 

Trend shifts 
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Before we had (A): Closed Innovation Principles 
 
The smart people in our field work for us. 
To profit from R&D, we must discover, develop and ship it 
ourselves. 
If we discover it ourselves, we will get it to market first. 
If we are the first to commercialize an innovation, we will win. 
If we create the most and best ideas in the Industry, we will 
win. 
We should control our intellectual property )IP) so that our 
competitors don't profit from our ideas. 

Closed Innovation 

After (B) we have Open Innovation Principles: 
Not all of the smart people work for us" so we must find and tap 
into the knowledge and expertise of bright individuals outside our 
company. 
 
External R&D can create significant value; internal R&D is needed 
to claim some portion of that value. 
 
We don't have to originate the research in order to profit from it. 
Building a better business model is better than getting to market 
first. If we make the best use of internal and external ideas, we will 
win. We should profit from others' use of our IP, and we should 
buy others‘. IP whenever it advances our own business model. 

Open Innovation 
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Open Innovation 

• Companies are increasingly 
rethinking the fundamental ways 
in which they generate 

• ideas and bring them to market 
— harnessing 

• external ideas while leveraging 
their in-house 

• R&D outside their current 
operations. 

•    H.W. 
Chesbrough 2003 

BUT… 
Haven’t companies been rethinking the 
fundamental ways in which they 
generate ideas and bring them to market  
 
            – I would say –  
 
continuously the whole post world war 
time?  
and 
 – is this the solution for everybody? 
  
I think NO! 
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•What is the case for closed-open innovation it is also the case 
for most of the other trend shifts 

•Although there might be several differences between these 
trend shifts, they have once in common: 

•They all are communicated as if there is a movement from A 
(ie. closed innovation) to B (open innovation). 

 
•The problem then is – they do not reflect uncertainties in the 
way they should. They are not aiming at heterogeneity and 
the reflection of complexity in a proper way.  

Trend shifts – a critical review 

• Industrial structure 
– Large vs. small companies 
– Low tech vs. high tech 
– Different innovation approaches simultanous 
– industries vs. services 

• The knowledge system 
– What kind of universities? 

• Research? Polytechnics? Humboldtian? 
– Other types of research institutions 

• Institutes, government labs, academies 
• Globalization and integration in the world economy 
• Socio cultural framework conditions 

We must understand the 
heterogeneity  
of innovation systems 
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Company or  
public institution 

 
Learning  
Networks 

Innovation 
 
 

Customers  
and users 

Suppliers 

Policy- 
institutions 

Financial 
Institutions 

R&D 
Institutions 

Consultants 

Public policy Cultural framework 

International framework 
 

Industrial structure 
 

Understanding competence 
flows in the innovation 
system 

 
How may Futures Thinking 
contribute to Innovation 
Policy Issues? 
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Very briefly the FS tradition makes us better 
equipped and deliever even more adequate tools 
for strategic thinking in companies and policy 
making, by improving its ability to cope with 
complexity and uncertainty and foster innovative 
heterogeinity in the futures perspectives.    
 

The Futures? 

First of all by making us able to cope with 
complexity and uncertainties 
 
Second by the indirect critical review of such 
”diagnoses of the Era” and ”paradigm change-
thinking” I just have demonstrated 
 
Many diagnoses-of-the-era perspectives may blur 
the reality more than it reveals it 
 
We therefore need more differentiated 
approaches! We need futures thinking and 
methodologies aimed at moduling the 
uncertainties and allowing surprises 

The Futures? 
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And - Numbers must be 
accompanied by stories 

•Data is of no value unless 
they are given in a 
meaningful context. 
•Example: The EU keeps 
the Innovation Scoreboard 
but plans scrapping the 
Trend Chart on Innovation, 
the tool that interprets the 
statistics in a national 
context. 
•Futures thinking is aimed 
at developing narratives as 
a part of their repertoir. 

Conclusions 

•The diagnoses-of the-era and trend analyses simplify things and is 
not reflecting complexity and uncertainties in a proper way 
•We need to combine methodologies, both quantitative, qualitative 
and narratives. 
•We are all experts, and insights can not be left to the economists, 
statisticians or other kind of experts 
•We have to build common learning arenas, for measuring and for 
developing an understanding the complex context of innovation, 
both at the company level and for policy purposes. 
•We need to experiment with futures methodologies to improve 
strategic thinking and policy development 
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عصر االنفرادية

د. عبدالله الجفالي
الشراكة بين القطاع الخاص ومراكز األبحاث والجامعات - المشرف 

على كرسي المستقبل فوق العادة وانفرادية الرؤية الثالثة   - 
جامعة الملك سعود
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 البحث العلمي و التطوير و االبتكار •
 زمن االنفرادية جذورة الفكرية و التقنية•
االنفرادية هي ترجمة للمصطلح •

Singularity  

عصر االنفرادية

د. عبداهلل الجفالي
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و هو من مصطلحات القيزياء و الرياضيات •
و الفلك و قد استعمل فيما بعد هذا المصطلح 

ليكون اسما للجامعة التي اسستها ناسا و 
بعد خمسين  2007جوجل واخرون عام 

 عاما على سبوتنك 
 

 ركيزتان ماقبل غزو الفضاء نماذج •
سيكو سايبر نتكس   ماكسويل مالتز   •

 شوماخر
 نابليون هيل التفكير الجانبي ديبونو•
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 غزو الفضاء سبوتنك  اكسبلورر•
 جامعة االنفرادية خمسون عاما •
ما بعد جامعة االنفرادية المستقبل فوق )  •

 (العادة 
 انواع التغير •
 الزمن الخطي و االسي •

 

•  

 التتبويىة      االستراتيجية       التكتيك  •
االنفرادية المستقبل االسي  عصر التغير •

 االسي
 شركات زمن و التغير االسي و منظماته•
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 نماذج من المنظمات االسية •
تنمو هذه الشركات بمعدل أعلى من المتوسط •

أسرع بعشرة أضعاف من الشركات  -
ولكن يمكنها أن تفعل  -المماثلة في الصناعة 

ذلك بموارد أقل بكثير بفضل األشكال 
الجديدة من التنظيم واستخدام التقنيات 

 .الجديدة ، وخاصة الرقمية
• Amazon, Uber, Airbnb, Spotify 

and Netflix   

عصر التطور التكنولوجي األسي بعني مزيد •
من الفرص المتميزة لرواد األعمال لحل 

المشكالت و تجاوز سلبيات الشركات 
  .القديمة

•  
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 التجفيل •
 نقل المجتمع و افراده •
 القادم    الى المستقبل•
•  
•Aspooky action at a  
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جلسة : األمن في المستقبل

د. صالح بكر الطيار
رئيس مركز الدراسات العربي األوروبي بباريس

د. سامي الصقر
نائب الرئيس لقطاع العمليات للهيئة العامة للغذاء والدواء

د. سليمان محمد الكعبي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل أبوظبي

د. عيسى السميري
باحث في االمن السيبراني والتقنيات الحديثة

د. حميد الشايجي
نائب رئيس جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي

د. عبد الله الدحالن
رئيس جامعة األعمال والتكنولوجيا

رابط الجلسة:
https://www.youtube.com/watch?v=suX5h01lX60
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استشراف مستقبل 
العمل األمني..

ضرورة أم رفاهية

د. سليمان محمد الكعبي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل أبوظبي
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Ensuring a Safe and Secure Kingdom: 
Knowing the Future Challenges till 

2030 
15 /04  /2019   

 ...استشراف مستقبل العمل األمين
 ضرورة أم رفاهية 

 5 /11   /2019    

 سليمان محمد الكعبي

salkaaabi 
Sulaiman Alkaabi 

 

 أطلقت السعودية العربية المملكة
 طويلة مستقبلية وخطط استراتيجيات

 :مختلفة مجاالت في المدى
 
 

 

Saudi Arabia has launched long-
term strategies and plans in 
various areas: 
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 هل هي رفاهية أم ضرورة؟

 دوافع وجود خطة استشرافية للجهات األمنية

The motives for the existence of foresight plan for 
the security authorities 

Is it a luxury or a necessity? 

 

 خلق فرص مستقبلية للجهاز الشرطي 

Creating future opportunities for the police works 
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 االكتشاف االستباقي للجرائم • 

 التنبؤ بوجود ازدحام في مناطق معينه •

 استخدام القوة المتوفرة بكفاءة أفضل •

 اكتشاف مرتكبي الجرائم بسرعة وكفاءة أفضل •

 تطوير الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور•

• Proactive discovery of crimes 
• Predict traffic congestion in certain areas 
• Use the available police force more 

efficiently 
• Detect criminals quickly and efficiently 

better 
• Development of police services for the 

public 

 

 التحديات المستقبلية للجهاز الشرطي
Future challenges of the police 
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 هل تعلم ان للمنظمات اإلجرامية خطة استشرافية بعيدة المدى ؟
Did you know that criminal organizations have a foresight plan? 

 

 وبالتالي البد من وجود خطة استشرافية تقابلها  
 
 

 تكنولوجيا فائقة الذكاء؟   هل تعلم ان للمنظمات االجرامية
Did you know that criminal organizations have high-tech 
intelligence? 

 

 

 
قامت ببناء شبكات اتصاالت خاصة بهم ، مثل التي تم اكتشافها مؤخرا 

 .في إحدى دول أمريكا الجنوبية

 المنظمات االجرامية
Criminal 

Organizations 

Has built their own communications 
networks, such as those recently discovered 
in a South American country. 
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They have a high encryption 
network among them. 

 لديهم شبكة عالية التشفير فيما بينهم•
 نظام اتصاالت راديوية•

 

 الروبوتات القاتلة
 

 Quadcopter كوادكوبتر 
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 المنظمات االجرامية تتكيف بسرعة مع التكنولوجيا الحديثة

 
Criminal organizations are rapidly adapting to 

new technology.   
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الطائرات 
 بدون طيار
Drones 

 

 الطباعة ثالثية االبعاد
 

3D Printing  
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مسدس صعب اكتشافه بأجهزة 

 الكشف المعتادة
 

A pistol is difficult to 
detect with the usual 

detectors. 
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 بطة ساره 

 و مسدس الخوف

Sara duck 
&  

Fear pistol 
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 تجربة حقيقية
 

A real experience 
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 التساؤل
  The question   

 
 هل يوجد قانون ينظم التعامل مع هذه التقنية؟

 
Is there a law regulating the handling 

of this technology? 
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 انترنت األشياء
Internet Of Things 

 

 
 انترنت األشياء

 ستكون الوجهة الجديدة للمنظمات االجرامية قريبا  
 

 
 

 ألن مزيد من األجهزة المرتبطة مع بعض
 
 مزيدا من الثغرات 
 
 وبالتالي مزيدا من االختراقات 
 

 المجرمون يعرفون ذلك، واالرهابيون يعرفون ذلك، والمخترقون يعرفون ذلك 
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 Control the code 
Control the world 

 
Marc Goodman 

 ..هذا هو المستقبل الذي ينتظرنا 
 

 
 

 هل نحن مستعدون؟
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تحديات 
األمن السيبراني

د. عيسى السميري
باحث في االمن السيبراني والتقنيات الحديثة
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األمن االجتماعي
رؤى مستقبلية

د. حميد الشايجي
نائب رئيس جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي
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األمن االجتماعي... رؤى مستقبلية
د. حميد بن خليل الشايجي

مقدمة:

يعــد األمــن ركيــزة أساســية يحتاجھــا الفــرد كمــا يحتاجھــا المجتمــع، وال يمكــن أن يحقــق الفــرد أو المجتمــع 
أي مــن أهدافــه إال فــي ظــل حالــة مــن االســتقرار والطمأنينــة، وقــد ُشــِغل البشــر منــذ وجودهــم باالســتقرار 
المكانــي والشــعور بالطمأنينــة، وھــو مــا اقتــرن بالحاجــة الماســة إلــى تحقيــق األمــن بكافــة جوانبه السياســي 
ــه األمــن  ــق علي ــي والثقافــي والفكــري، وھــذا مــا يمكــن أن نطل ــي والصحــي والعائل واالقتصــادي والغذائ

االجتماعــي بمفھومــه الشــامل.

وعلــى الرغــم مــن كل الجھــود التــي تبذلھــا الحكومــات والمؤسســات لتحقيــق األمــن االجتماعــي، فــإن 
المجتمعــات المعاصــرة جميعھــا تواجــه مخاطــر وتھديــدات حقيقيــة تمــس جوھــر األمــن االجتماعــي ،وإن 

كانــت بنســب متفاوتــة مــا بيــن دولــة وأخــرى.

مفهوم األمن االجتماعي:

تعــددت اآلراء حــول مفهــوم األمــن االجتماعــي فــي واقعنــا المعاصــر، وذلــك تبعــًا لمجــاالت الحيــاة التــي 
ــرات  ــن والعلمــاء، وتبعــًا الختــالف المتغي يرتبــط بهــا هــذا المفهــوم، وتبعــًا الختــالف اهتمامــات المفكري
والعوامــل التــي تحيــط بهــم، واختــالف أهــداف الدراســات التــي يقومــون بهــا. وقــد كان مــن أبــرز مــا ورد حــول 

مفهــوم األمــن االجتماعــي مــا يلــي :

مــن الباحثيــن مــن اهتــم فــي تعريــف األمــن االجتماعــي:  بالجانــب التنظيمــي، وعنايــة النظــام 	 
الدولــي بالبعــد الجنائــي وحمايــة األفــراد مــن أي اعتــداء يحتمــل وقوعــه عليهــم ، ملقيــًا بكامــل 

الحمــل والمســئولية علــى الجماعــة الدوليــة.

ومن الباحثين من ينطلق في تعريفه لألمن االجتماعي من جانب نفسي.	 

ومن الباحثين من انتهج النظرة التكاملية في تعريفه لألمن االجتماعي.	 

ومن الباحثين من تعرض إلى إيضاح مدلول األمن االجتماعي من وجهة نظر إسالمية.	 

ومن الباحثين من يرى أن األمن االجتماعي من منظور تربوي إسالمي.	 

األمــن االجتماعــى كلفــظ مركــب إضافــى- وهــو تعبيــر حديــث – فيمكــن تعريفــه بأنــه : أْن يعيــش   •
الفــرد ويحيــا حيــاة اجتماعيــة آمنــة مطمئنــة مســتقرة علــى نفســه ورزقــه ومكانــه الــذى يعيــش فيــه هــو وَمــْن 

يعــول .

ويعرفه الكيالني بأنه »الحرص على استغالل كل الطرق والوسائل والسبل الممكنة.

للمجتمع من أجل تأمين االستقرار في المجتمع، وحماية مكتسباته المادية والمعنوية.
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كمــا يعــرف بأنــه حالــة االطمئنــان التــي يشــعر بهــا أفــراد المجتمــع ، الناتجــة عــن مســاهمة مؤسســات 
التنشــئة االجتماعيــة ، فــي تفعيــل جميــع االســتراتيجيات ، واإلمكانيــات ، والممارســات التــي تحقــق للفــرد 
الشــعور بعــدم الخــوف فــي حاضــره ومســتقبله . وتســعى إلــى حمايــة دينــه ، ونفســه ، وعقلــه ، ومالــه ، 
وعرضــه . وتؤكــد لــه االعتــراف بوجــوده ومكانتــه فــي المجتمــع ، وتتيــح لــه المشــاركة االيجابيــة المجتمعيــة .

ويمكــن تعريــف األمــن االجتماعــي علــى أنــه: تحقيــق االســتقرار والطمأنينــة الماديــة والمعنويــة لجميــع 
األفــراد داخــل المجتمــع، وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن الخطــط والبرامج التي تشــارك بھا كل المؤسســات 
العاملــة داخــل الدولــة ســواء كانــت مؤسســات حكوميــة أو مؤسســات مجتمــع مدنــي، ويشــارك أفــراد 
ــة  المجتمــع كافــة فــي تطبيــق ھــذه الخطــط  والبرامــج والتفاعــل معھــا فــي ســياق المســئولية االجتماعي

لألفــراد عــن المجتمــع ومســئولية المجتمــع عــن األفــراد.

إن جميــع مــا قيــل فــي تعريــف مفهــوم األمــن االجتماعــي يؤكــد أن مفهــوم هــذا المصطلــح يجــب أن يكــون 
شــامال جامعــا لجميــع مجــاالت الحيــاة ال يهتــم بجانــب دون اآلخــر. )جنائــي وقومــي وسياســي واقتصــادي 
ــق للمجتمــع األمــن بمفهومــه الشــامل. وبــذا فمــن المفتــرض أن ال تكــون  وغذائــي(، وبتحقيقــه يتحقَّ
ســات الحكوميــة  مســؤولية تحقيــق األمــن االجتماعــي بمفهومــه الشــامل مهمــة رســمية تقــوم بهــا المؤسَّ
وأجهــزة الضبــط األمنيــة وحســب، بــل يجــب أن تكــون وظيفــة اجتماعيــة لــكل عضــو مــن أعضــاء المجتمــع.
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المخاطر والتحديات التي تواجه األمن االجتماعي

يتعــرض األمــن االجتماعــي فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات اإلنســانية لمجموعــة من المخاطــر والتحديدات 
التــي تؤثــر بشــكل ســلبي فــي حالــة االســتقرار والطمأنينــة داخــل المجتمع.

والمجتمعات المعاصرة تعاني من جملة من المخاطر والتحديات التي يمكن تلخيصھا فيما يلي:

− الجريمة بكافة أشكالھا.

− الفقر.

− البطالة.

− غياب العدالة االجتماعية وعدم تكافؤ الفرص.

أوال- الجريمة:

تعــد الجريمــة بكافــة أشــكالھا وصورھــا مــن أكبــر المخاطــر التــي تھــدد اســتقرار وبقــاء المجتمعــات وتماســكھا 
قديمــا وحديثــا. ولقــد ســعت البشــرية بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة لمواجھــة ھــذا الخطــر الداھــم، ومــع ذلــك 
فــإن المتابــع لألحــداث يالحــظ زيــادة كبيــرة فــي عــدد الجرائــم التــي تفتــك بالمجتمعــات المعاصــرة وتبــدد 
أمنھــا واســتقرارھا الداخلــي، وتعصــف بمنظومــة األمــن االجتماعــي، وتصــرف النــاس عــن التطويــر واإلبــداع 

واالبتــكار.

ثانيا- الفقر:

يعــرف الفقــر بأنــه: عــدم القــدرة علــى تحقيــق الحــد األدنــى مــن مســتوى المعيشــة. كمــا ُيعــرف بأنــه: عــدم 
القــدرة علــى الحصــول علــى الخدمــات األساســية.

تعــد مشــكلة انتشــار الفقــر فــي المجتمعــات اإلنســانية، مــن المخاطــر والتحديــات التــي تواجــه األمــن 
االجتماعــي، وتھــدد اســتقرار المجتمــع وتماســكه الداخلــي، ألنــه أينمــا انتشــر الفقــر زادت الجرائــم واستشــرى 

ــن طبقــات المجتمــع المختلفــة. الفســاد وزادت الخصومــة واألحقــاد بي

ثالثا- البطالة:

تعــد مشــكلة البطالــة مــن التحديــات التــي تواجــه المجتمعــات اإلنســانية المعاصــرة، حيــث أن ھنــاك 
تناســب طــردي بيــن معــدل زيــادة البطالــة ومعــدالت اإلســتقرار والطمأنينــة فــي المجتمــع، وتمثــل البطالــة 
ــم التــي تھــدد األمــن االجتماعــي للمجتمــع أفــرادًا  ــواع االنحرافــات والجرائ ــا لشــتى أن ــا خصب ــا ومحضن منبت
ومؤسســات. وتعــرف البطالــة بأنھــا: الحالــة التــي يكــون فيھــا الشــخص قــادرا علــى العمــل وراغبــًا فيــه، ولكــن 

ال يجــد العمــل واألجــر المناســبين.

رابعا- غياب العدالة االجتماعية وعدم تكافؤ الفرص:

تعــرف العدالــة االجتماعيــة أو العدالــة المدنّيــة، بأنهــا نظــام اجتماعــي اقتصــادي، يھــدف إلــى تذليــل وإزالــة 
ــر  ــة وتوفي ــة العادل ــر المعامل ــى توفي ــن طبقــات المجتمــع الواحــد، حيــث تعمــل عل ــة بي الفــوارق االقتصادي
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الحصــة التشــاركية مــن خيــرات المجتمــع للجميــع. وتتمثــل فــي النفعيــة االقتصاديــة، والعمــل علــى إعــادة 
توزيــع )الدخــل القومــي، وتكافــؤ الفــرص(، ليتشــكل فــي النھايــة مــا يســمى بالمجتمــع المدنــي.

ويــري الدكتــور علــي ليلــة: أن القاعــدة األساســية للوجــود االجتماعــي الســوي أن تتأكــد حالــة مــن المســاواة 
فــي الحصــول علــى الفــرص المتاحــة بالوطــن، بحيــث يســاعد ذلــك علــى إحســاس المواطــن بــأن لــه حقــوق 
فــي ھــذا الوطــن . فــإذا حصــل علــى ھــذه الحقــوق، فــإن ذلــك يدعــم قيامــه بواجباتــه لإلرتقــاء بأوضــاع الوطــن 

بمــا يســاعد علــى تأكيــد انتمائــه لــه وارتباطــه بــه.

     ومشــكالت التضخــم والبطالــة والفســاد، غــدت مــن ســمات العديــد مــن اقتصــادات العالــم، وبخاصــة 
الــدول الناميــة ضمنــه. ان باحثيــن عديديــن يرجعــون أســباب ســوء األوضــاع االقتصاديــة فــي العالــم النامــي، 

وبالتالــي تهديــد أمنــه المعيشــي واالجتماعــي، إلــى فشــل الســلطات الحكوميــة وســوء إدارتهــا للمجتمــع،

أثر الجريمة والفقر والبطالة وغياب العدالة االجتماعية على األمن االجتماعي:

تتعــدد وتتشــابك اآلثــار الســلبية المترتبــة علــى انتشــار الجريمــة والفقــر والبطالــة وغيــاب العدالــة االجتماعيــة 
علــى منظومــة األمــن االجتماعــي بكاملھــا ويبــدو أثرھــا واضحــا مــن خــالل النقــاط التاليــة:

− يــؤدي انتشــار الجريمــة فــي مجتمــع مــا إلــى قتــل جميــع مقومــات الحيــاة داخــل المجتمــع فھــو علــى صعيــد 
األفــراد يقتــل فيھــم روح اإلبــداع والتطويــر واإلبتــكار، وكذلــك يدفــع األفــراد للبحــث عــن طــرق غيــر مشــروعة 
ــط  ــى ضعــف الرواب ــؤدي إل ــه ي ــد المجتمــع فإن ــى صعي ــا عل ــة أنفســھم وعائالتھــم ومقدراتھــم، وأم لحماي
االجتماعيــة بيــن أفــراد المجتمــع، وضعــف ثقــة المواطنيــن بمؤسســات الدولــة، ويــؤدي إلــى ضعــف التنمية 
االقتصاديــة فــي المجتمــع، وذلــك ألن فقــدان أفــراد المجتمــع لألمــن يقلــل مــن قدراتھــم اإلنتاجيــة ممــا 
يــؤدي إلــى تراجــع الناتــج القومــي ومــن ھنــا تكــون الجريمــة ســبب فــي زيــادة معــدالت الفقــر والبطالــة، وھــذا 

كلــه يحــدث خلــل فــي منظومــة األمــن االجتماعــي.

− تعتبــر البطالــة والفقــر تحديــا آخــر الســتقرار المجتمــع وتماســكه فھمــا يتناســبان طرديــا مــع انتشــار أنــواع 
مختلفــة مــن الســلوكيات الســلبية داخــل المجتمــع مثــل انتشــار المخــدرات والســرقة واإلغتصــاب وغيرھــا، 
كمــا أن البطالــة والفقــر تولــدان شــعورا بالنقــص لــدى شــرائح مختلفــة فــي المجتمــع ومــن ضمنھا الشــباب، 
حيــث يشــعر الشــباب بالظلــم االجتماعــي األمــر الــذي يتولــد عنــه قلــة اإلنتمــاء للمجتمــع والعنــف وارتــكاب 
األعمــال العدوانيــة ضــد اآلخريــن، كمــا أن انتشــار الفقــر والبطالــة فــي صفــوف الشــباب يــؤدي إلــى اإلحبــاط 

لــدى بعضھــم ممــا يترتــب عليــه نشــوء شــباب مدمــر ومحطــم معنويــا وماديــًا.

− ال ينعكــس ضــرر تفشــي البطالــة علــى حاضــر المجتمــع فحســب بل يتعــداه ليلحق الضرر أيضا بالمســتقبل 
وذلــك ألن البطالــة تفقــد المجتمــع الطاقــة الكامنــة للبنــاء والعطــاء فــي صــدور أبنائــه وتحديــدا فئــة الشــباب، 

ممــا يترتــب عليــه خلــل واضــح في منظومــة األمــن االجتماعي.

ــن،  ــن المواطني ــة بي ــة االجتماعي ــي تلحــق باألمــن االجتماعــي نتيجــة اإلخــالل بالعدال − تتعــدد المخاطــر الت
ســواء كان ھــذا اإلخــالل ناجــم عــن تميــز طبقــي أو عرقــي أودينــي أو غيــر ذلــك، وإن اســتحواذ بعــض فئــات 
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المجتمــع علــى غالبيــة الفــرص المتاحــة وحرمــان فئــات أخــرى مــن ھــذه الفــرص بمبــدأ العدالــة االجتماعيــة 
وتكافــؤ الفــرص ممــا ينتــج عنــه ضعــف ارتبــاط، يعــد إخــالل المواطنيــن جميعــا بوطنھــم ويوھــن انتمائھــم 
لــه، كذلــك يترتــب علــى غيــاب العدالــة االجتماعيــة أمــراض مجتمعيــة مثــل الجشــع والطمــع واألنانيــة لــدى 
الفئــات المســتفيدة، وأمــراض أخــرى مثــل الحنــق والغضــب والحقــد والحســد لــدى الفئــات المتضــررة، ھــذه 
ــى المســتوى  ــؤدي حتمــا عل ــا، وت ــا تعــد قاســمة لمنظومــة األمــن االجتماعــي برمتھ األمــراض بمجموعھ
القريــب والمتوســط والبعيــد إلــى تفــكك المجتمــع، ونشــوء صراعــات تھــدد اســتمرار وجــوده وتنــذر بانھيــاره.

التوصيات:

− ضــرورة وضــع خطــة وطنيــة شــاملة تشــترك فيھــا كل المؤسســات العامــة والخاصــة بمشــاركة واســعة 
مــن النخــب الفكريــة واالجتماعيــة لمواجھــة المخاطــر والتحديــات التــي تھــدد األمــن االجتماعــي.

− تعزيز مفھوم المواطنة الصالحة في نفوس المواطنين ال سيما لدى الجيل الجديد.

− تفعيــل دور مؤسســات التربيــة االســالمية مثــل األســرة والمدرســة والمســجد فــي تعزيــز القيــم األخالقية 
لــدى األجيــال الجديدة.

− تعزيز العقد االجتماعي بين جميع فئات المجتمع، على قاعدة

الحــب والتعــاون واإلنتمــاء الوطنــي، والشــراكة الحقيقيــة فــي المجتمــع مــع مراعــاة خصوصيــة كل فئــة بمــا 
ال يؤثــر علــى المجمــوع الوطنــي.

− ضــرورة قيــام المؤسســات العامــة والخاصــة واألھليــة بدورھــا تجــاه العاطليــن عــن العمــل وتشــجيعھم 
بخلــق فــرص عمــل لھــم.

− العمــل علــى إيجــاد برامــج تدريبيــة تھــدف إلــى خلــق فــرص عمــل حقيقــة لمســاعدة العاطليــن عــن العمــل 
فــي أن يكونــوا ھــم أصحــاب المشــاريع الصغيــرة. وتقديــم القــروض الميســرة والمســاعدات الماليــة لهــم 

لفتــح مشــاريع.
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جلسة نقاش )) كتاب العام ((
معجم المصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية

د. نسرين لحام
رئيس مجلس اإلدارة - منتدى الدراسات 

)FSF( المستقبلية ألفريقيا والشرق األوسط

معالي د. رياض نجم
رئيس الهيئة العامة لإلعالم المرئي 

والمسموع السابق

د. عبدالله الجفالي
المشرف على كرسي المستقبل فوق العادة وانفرادية الرؤية الثالثة   - جامعة 

الملك سعود

Dr. Erik Overland 
 President - World Futures Studies

)Federation )WFSF

رابط الجلسة:
https://www.youtube.com/watch?v=K1asxx90rDE
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»بادر منتدى أسبار الدولي إلى إعداد هذا المعجم، بهدف إيجاد لغة مشتركة للباحثين في 

مجال الدراسات المستقبلية، وتوطين هذا النوع من الدراسات في العالم العربي«

متوفر على موقع أمازون:

https://www.amazon.co.uk/dp/B081Z81NST
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جلسة نقاش أحد إصدارات المنتدى
كتاب )) نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري ((

د. حمزة بيت المال
عضو هيئة تدريس سابق 

جامعة الملك سعود

أ. عبير خالد
باحثة ماجستير في كلية لندن
لالقتصاد والعلوم السياسية

د. عثمان العربي
أستاذ اإلعالم بجامعة الملك سعود

أ. إبراهيم الفرحان
إعالمي سعودي حاصل على ماجستير في اإلعالم الرقمي 

من جامعة نيويورك

د. إبراهيم البعيز
رئيس قسم اإلعالم سابقًا

جامعة الملك سعود

أ. سليمان جودة
كاتب صحفي, رئيس تحرير صحيفة الوفد السابق

رابط الجلسة:
https://www.youtube.com/watch?v=1H4jtB6_vY4&t=4s
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أ. إبراهيم الفرحان
إعالمي سعودي حاصل على ماجستير في اإلعالم الرقمي 

من جامعة نيويورك

االتصال الجماهيري
دينيس ماكويل
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االتصال الجماھیري

دینیس ماكویل

یشیر االتصال الجماھیري وفًقا 
للباحث الشھیر “دینیس ماكویل” إلى: 
“العملیة التي تنقل من خاللھا منصات 
إعالمیة محددة كالرادیو، أو التلفاز، 
أو الجریدة، كًما من المعلومات 

لجمھور كبیر ومتفرق"
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تعني دراسة االتصال الجماھیري في المقام األول بكیف یمكن لمحتویات وسائل 
االتصال الجماھیري أن تقنع أو باألحرى تؤثر على سلوك الشخص أو األشخاص 

المتلقین للمعلومات أو اتجاھاتھم، أو آرائھم أو مشاعرھم.

 یتحدث  الكتاب عن أھمیة وسائل اإلعالم 
وكیف تؤثر على الفرد والمجتمع بدالً من 
 التركیز على تعریفات النماذج بشكل عام. 

وفي النسخة المحدثة یناقش مستقبل االتصال 
الجماھیري ویذكر أنھ إما سیسعى للتفرقة أو 
للتوحید االجتماعي، وقام بطرح عدة نقاط 
حول حاجة وسائل اإلعالم إلى أن تكون 

مسؤولة اجتماعیا لتكون فعالة.

من الواضح في الكتاب أن ماكویل یسعى إلى ●
تثقیف الجمھور ، فیما یتعلق بنظریة 

االتصال، حیث تركز عملھ على شرح 
نظریات االتصال وتطبیقاتھا. فقد صمم على 

تفنید فوائد ومخاطر االتصال الجماھیري.
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 یناقش أھمیة الجمھور المستنیر. یوضح أنھ كلما زاد 
وعي الجمھور ، قل احتمال تأثره باإلعالم.

الحریة مقابل السیطرة

یعتقد دینیس ماكویل أن العالقات بین اإلعالم 
والمجتمع لھا جوانب سیاسیة واجتماعیة وثقافیة. إن 
مسألة الحریة والسیطرة أمر حیوي بالنسبة للجانب 

السیاسي.

استخدام وسائل االتصال والنظرة لھا

یذكر الكاتب في نظریة االتصال الجماھیري الصعوبة التي تحیط بتحدید استخدامات 
معینة لإلعالم ، وكذلك صعوبة فھم كیفیة استقبال المتلقي ألیة وسیلة من وسائل 

اإلعالم. یستخدم الكاتب  وسیط التلفزیون كمثال ویالحظ أنھ على الرغم من العدید 
من التغییرات واإلضافات التي حدثت ، ال یزال ینظر إلى التلفزیون في المقام األول 

كوسیلة للترفیھ العائلي.
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یبدأ ماكویل بمقدمة عن تطوروسائل اإلعالم والمجتمع حتى اآلن. و یضم 20 فصال ، تم تقسیم الكتاب إلى 
ثمانیة أجزاء یشرح فیھا وظیفة النظریات التي تلعب دور في فھم وسائل اإلعالم ودورھا داخل المجتمع وعلى 

الناس الذین یتلقون محتوى وسائل االعالم.

یقدم الكتاب  تمھید یقّدم فیھ توضیًحا ألھم مصطلحات ومعاییر االتصال الجماھیري.
ویھتم  بشرح مفاھیم رئیسیة في دراسات االتصال الجماھیري ومدى ارتباط ھاتِھ المفاھیم باإلعالم والمجتمع 

على مدى القرن الماضي.
 

شھد القرن التاسع عشر عملیة احتكار لوسائل اإلعالم 
ناتجة عن الحرب العالمیة األولى. كما ان استخدام 

وسائل اإلعالم من قبل ألمانیا النازیة واالتحاد 
السوفیاتي عززالتصورأن وسائل اإلعالم الجماھیریة 
لعبت دورا رئیسیا في تشكیل الرأي العام وسلوكیات 
الناس.  وظھرت نظریات االتصال الجماھیري التي 

  ركزت على عالقة الجمھور بالمحتوى وكیف یتلقونھ.

 

یلعب التلفزیون دورا حاسما في السیاسة ، إلى ●
جانب الترفیھ. بسبب تنوع المحتوى ، وقدرتھ 
على الوصول الى كافة شرائح المجتمع، مما 

جعل التلفزیون الوسیلة االعالمیة الموثوق بھا 
وھیمن على الرادیو. الى ان أتت االنترنت التي 

احدثت ثورة في عالم المعلومات وتحدت 
احتكارالوسائل االعالمیة التقلیدیة لنشر 

المعلومات.
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یھتم الكتاب بثالثة موضوعات رئیسة

1- النظام اإلعالمي وكیفیة تنظیمھ على مستوى وطني/ محلي. وینظر ھنا للمؤسسات اإلعالمیة باعتبارھا ربحیة 
یمكن االستثمار فیھا، وكونھا اجتماعیة بالوقت نفسھ، إضافة إلى كونھا خاضعة ألي متطلبات قانونیة عبر السیاسات 

العامة. 

 2- ما ھي المعاییر التي یمكن من خاللھا تقییم أداء اإلعالم؟ وألي سبب یمكن محاسبة اإلعالم؟

 3- ظاھرة اإلعالم العالمي، أسبابھا ونشأتھا. وینظر ھذا الموضوع في دور تقنیات اإلنتاج عبر أجھزة الكمبیوتر 
الحدیثة في عولمة المجتمعات.

 

"نظریة اإلعالم والمجتمع"  دور وسائل اإلعالم في التكامل االجتماعي ھو نقطة حساسة؛ یدعي بعض المنظرین 
االجتماعیین أن االعالم یسبب التفرقة ، بینما یجادل آخرون أنھ یساھم في الدمج والتوحید. ومع ذلك ، فإن السؤال 
المثیر لالھتمام، ھو من یتحكم في قوة وسائل اإلعالم ومصلحة من تخدم ھذه الوسائل؟  ما ھي النظرة االجتماعیة 
التي تتبناھا؟  ویبرز ھنا العامل االقتصادي الذي قد یؤدي الى تحیز محتوى وسائل اإلعالم الى تبني وجھة نظر 

الجھات التي تمول وسائل اإلعالم.

"االتصال الجماھیري والثقافة یناقش الصلة بین االتصال الجماھیري  والتنوع والھویة واألیدیولوجیة وآثار 
 التكنولوجیا على الثقافة. الكاتب یؤكد قدرة الجمھور على فك تشفیر األیدیولوجیة المشفرة في النصوص اإلعالمیة. 
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  "وسائل اإلعالم الجدید" والتخوف منھا، حیث یعد مقدار انتشارھا ھائل . ظاھرة المجتمع االفتراضي ھي ●
 شيء جدید فقد أعطت المتلقي القوة لقبول او رفض المحتوى من خالل ردة فعلھ وتعلیقاتھ على االنترنت. 

االنترنت وفرت للجمھور منصة للمحادثات والمناقشات والتعبیر عن الرأي السیاسي وتبادل اآلراء حتى مع 
السیاسیین.  وقد یكون ھذا سالح ذو حدین.

ما ھي مسؤولیة االعالم تجاه المجتمع؟●
ھل ھناك  حریة اإلعالم وادائھ وھل یقدم رسائل لشرائح متنوعة ام یبقى محدود بالطبقة المھیمنة؟   ھل ھناك ●

 موضوعیة؟ 

 وسائل اإلعالم كعمل تجاري بدالً من مؤسسة اجتماعیة، عندما تعتمد وسائل اإلعالم على اإلعالن كمصدر ●
للدخل ، یصبح محتواه أقل استقالال. وفقا للكاتب ھناك  ثماني شركات في العالم تسیطر على ما یقرب من 70 

٪ وسائل اإلعالم وإنتاج المحتوى ، والتوزیع. ھذا یترك مساحة صغیرة للتنوع والتعددیة. 

 ما ھي آثار وسائل اإلعالم  وكیف تكّون مصداقیة؟●
 "اآلثار االجتماعیة والثقافیة". محتوى العنف المشبع في التلفزیون و تأثیره على السلوك. اآلثار المقصودة ●

وغیر المقصودة للمحتوى الترفیھي.
 ‘األخبار والرأي العام والسیاسي التواصل " آثار المحتوى على السیاسیة ، واآلراء ، وسلوكیات ومواقف ●

الجمھور.
العالقة بین أجندة وسائل اإلعالم واألجندة العامة. كیف تحدد وسائل اإلعالم معاییر التقییم للقضایا والقادة ●

السیاسیین في المجال السیاسي.  حرب الدعایة في العصر المعاصر وأخبار اإلنترنت. 
“التأثیر” اإلعالمي، القضیة التي نجدھا في بدایة الكتاب وآخره،  ال تزال ھناك الكثیر من نظریات التأثیر ●

متباینة ومختلف فیھا، ولكن التأثیر یختلف باختالف نوع المنتج اإلعالمي، وال سیما االختالف بین التأثیر 
المقصود وغیر المقصود، وبین األثر القصیر األجل على األفراد، والتأثیر الطویل األجل على الثقافة والمجتمع. 
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جلسة : الطاقة والمياه في المستقبل

د. ماهر العودان
رئيس األبحاث والتطوير واالبتكار - مدينة الملك 

عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

د. علي الطخيس
عضو مجلس الشورى - وكيل وزارة البيئة 

والزراعة والمياه سابقَا

أ. محمد الدندني
Upstream - مطور ، تطوير مشاريع النفط

أ. د. جمال خضر
نائب الرئيس للشؤون الفنية - شركة برويساج

Dr. Konrad Schliephake 
 Academic Director (ret.) at the Institute of
 Geography and Geology and Secretary

 General of Geographical Society at
Wuerzburg University

Mr. Morgan Eldred
managing partner, Digital Energy

رابط الجلسة:
https://www.youtube.com/watch?v=T6aN0l4oyfQ&t=5s



211

السجل العلمي

نحو التغيير والتحول ..

نحو المستقبل ..
السعودية الُملهمة

أ. د. جمال خضر
نائب الرئيس للشؤون الفنية - شركة برويساج - مصر

 Development of Water
Desalination Methods

 Present Status and 
Future Prospects

تطوير طرق تحلية 
المياه ، الوضع الحالي 

واآلفاق المستقبلية
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Prof Dr M. Gamal Khedr 
Consultant, Water Desalination/ Treatment 

Professor Emeritus, National Research Centre, Cairo 

 
 

Fourth Asbar World Forum, 2019, Riyadh 
Towards the Future 

 

Development of Water Desalination Methods 
 Present Status and Future Prospects 

Asbar World Forum, 2019 

 
Commercially Available Desalting Processes 

 
Major Processes: 
 
Thermal Methods 
 Multi-Stage Flash Distillation 
 Multi Effect Distillation 
 Vapor Compression Distillation 
 
Membrane Methods 
 Electrodialysis 
 Reverse Osmosis 
 Nanofiltration 
 Electrodeionization 
 Forward Osmosis 
 
Minor Processes 
 Freezing 
 Membrane Distillation 
 Solar Humidification 

ASBAR World Forum, 2019 
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ASBAR World Forum, 2019 
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Uranium 238  
α emitter 

 Half life of  
4.5 x 109 years 

Radium 226 
 α emitter 
Half life of 

1,620 years 

Radon 222 
 α emitter 
Half life of 
3.8 days 

Radium 228 
 β emitter 
Half life of 
6.7 years 

Thorium 232 

    α decay α decay  

α decay  

Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) 

ASBAR World Forum, 2019 

ASBAR World Forum, 2019 
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ASBAR World Forum, 2019 

Future Prospects of Water Desalination Industry 

1) Promotion of desalination efficiency, cost effectiveness and environmental safety of 
RO,NF,ED,EDI and FO through processing of desalination reject water. 
 

2) Development of Multi Stage Flash system. 
 

3) Nanofiltration  to replace hot or cold lime softening for efficient removal of hardness ions.  
 

4) Introduction of High temperature Reverse Osmosis. 
 

5) Development of Reverse Osmosis, Nanofiltration and Forward Osmosis membrane material and 
configuration. 
 

6) Development of  application of Solar Energy in desalination industry. 

ASBAR World Forum, 2019 
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ASBAR World Forum, 2019 

Processing of Primary RO Reject by Secondary RO 

ASBAR World Forum, 2019 
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Future Development of MSF Distillation 

1- The integration of selective membrane processes as nanofiltration or forward osmosis in thermal 
desalination processes will become a common practice. 

 
2- According to the work by SWCC research centre, NF removed most of problem making 

components from sea water to feed MSF system.NF removed scale forming ions (Ca, Mg, CO3 
and SO4) which enabled to increase the top brine temperature i.e. increase the process efficiency. 

 
3- Research also for innovative alloys of higher resistance to general and localized corrosion so as to 

lower the dosing of corrosion inhibitors  and avoid repeated shutdown. 
 
4- Adaptation of advanced technologies of corrosion inhibition  as cathodic protection. 
 
5- Development will include rectification of subsystems in MSF plants which are responsible about 

uneconomic fuel consumption. 

ASBAR World Forum, 2019 

Nanofiltration of Oil Field Produced Water 
 

ASBAR World Forum, 2019 
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Nanofiltration gives efficient rejection of different contaminants  
in oil field produced water 

ASBAR World Forum, 2019 

M. Gamal Khedr, Nanofiltration of oil field produced water for reinjection and optimum protection of  
oil formation, Desalination & Water Treatment 

ASBAR World Forum, 2019 
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ASBAR World Forum, 2019 

High Temperature Reverse Osmosis 

95 

 75,5 

ASBAR World Forum, 2019 

Percent Rejection
 



220TOWARDS
THE FUTURE

The Inspiring Saudi Arabia

Innovations in SWRO membranes and plants (Sorek plant) 

A 25 year BOT SWRO plant of 624,000 m3/d, the world largest SW desalination plant. 
 
Technical features which contributed to the low production cost of 0.5 €/m3 are selected based 

on scientific research and pilot testing. 
 
1- 16 inch RO elements and pressure vessels of local manufacture. Membranes give 4.3 times larger 

flow rate than 8 inch ones at the same feed pressure and operating conditions. 
 
2- Innovative design of vertical fixing of pressure vessels which adds gravity effect to the efficiency of 

agitation at the membrane surface. 
 
4- To reduce chemicals dosing micro organisms are removed by use of volcanic lava rocks filters. 
 
6- The plant is designed with energy recovery devices throughout the desalination process. 
 
7- Corrosion of intake structure is inhibited by cathodic protection. 
 
 

ASBAR World Forum, 2019 

Al Shemaisy Reverse Osmosis Plant, Riyadh 

ASBAR World Forum, 2019 
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Sorek Reverse Osmosis Plant 

ASBAR World Forum, 2019 

1- Advanced desalination membrane materials: 
 
The polyamide membrane to which specific nanoparticles are included have higher percentage salt rejection 

permeation rate at lower pressures . 
In research work in Israel pilot testing of one-atom carbon membrane which will lower energy consumption and 

membrane fouling. 
 
2- Innovations in the Reverse Osmosis system: 
 
In research work also the development of RO system of GrahamTec in South Africa to operate at higher recovery 

without chemical dosing and avoid accumulation of foulants or scale formation on membrane surface through: 
 
 Introduction of a flow distributor at the front end of the pressure vessel which inject a strong current of air bubbles 

in the sea water stream to sweep the membrane surface. 
 Introduction of an electromagnetic device in the wall of the pressure vessel  to prevent scale deposition. 

ASBAR World Forum, 2019 

Further Development of Reverse Osmosis Membrane and Systems 
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د. علي الطخيس
عضو مجلس الشورى - وكيل وزارة البيئة 

والزراعة والمياه سابقَا

مستقبل الموارد المائية في 
المملكة العربية السعودية
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  2019دولي الرابع ورقة مقدمة لمنتدى أسبار ال
..نحو المستقبل .. التحول نحو التغيير و  

2019نوفمبر  6 – 4  
 تقدٌم

 الدكتور علً بن سعد الطخٌس
 وكٌل وزارة المٌاه والكهرباء لشؤون المٌاه سابقا  

 عضو مجلس الشورى سابقا  
 مدٌر عام مكتب خبراء المٌاه لالستشارات والدراسات المائٌة



224TOWARDS
THE FUTURE

The Inspiring Saudi Arabia

Geological Setting:  
Saudi Arabia is divided into Arabian Shield and Arabian Shelf:  
1- Arabian Shield covers one third of the country surface area and composed of 
crystalline and metamorphic rocks of Precambrian age with volcanic lava flows of 
Tertiary-Quaternary age. Groundwater in Arabian Shield occurs within the wadi deposits 
and in few sub-basaltic deposits. 
2- Arabian Shelf covers two thirds of the surface area of the country and composed of a 
thick sequence of sedimentary formations ranging in age from Cambrian to recent.  
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•  Water Resources In Saudi Arabia:  
 

1- Surface Water. 
2- Groundwater. 
3- Desalinated Sea Water. 
4- Treated wastewater (sewage water , Irrigation and Industrial 
wastewater). 

Surface Water: 
 
Average rainfall in Saudi Arabia Is 60 mm/year while it reaches 400 mm/year in 
Asir and Jizan regions. 
Rainwater Harvesting: 
• Construction of more than 500 surface dams with total storage capacity of more 

than 2bcm. 
• Construction of several subsurface dams. 
• More rainwater harvesting tools are needed to maximize the utilization of 

rainwater. 
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Groundwater Resources : 
 
Groundwater in Saudi Arabia is stored in Geological Formations ranging in age from 
Cambrian to Recent. Formations are composed of limestones ,sandstones, marl, shale, 
anhydrite, gypsum, alluvial deposits. Some of these rocks can hold and transmit water 
based on their hydraulic parameters and known as Aquifers. 
Groundwater stored in aquifers thousands of years ago. Aquifers in Saudi Arabia are 
classified into principal (main) aquifers and secondary aquifers according to their areal 
extension , thickness ,hydraulic parameters ..etc. 
Principal (Main) Aquifers include: Saq, Wajid, Qassim,Minjur,Dhurma,Wasia, Biyadh,Umm 
er Radhuma,Dammam and Newgene aquifers. 
Secondary Aquifers include : Khuf , Jilh , Marrat, Hanifa, Jubila , Arab, Sulaiy and others .  
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 المياه الجوفية بين الماضي والحاضر

36 

(متكون السلً)  نضوب عٌون الخرج  

فلٌبً 
م1919  

 حالٌا  

هـ1400 قبل عام  
هـ1400  

 حالٌا  
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(بحٌرة لٌلى)نضوب عٌون األفالج   

 حالٌا  

 سابقا

 تدفق طبيعي للعين
 

 استخدام المضخات لملئ حوض العين
 

 الوضع الحالي للعين
 

 قبل جفافها

(عٌن أم سبعة)نضوب عٌون واحة األحساء   

(عٌن أم سبعة)نضوب عٌون واحة األحساء   
 (:  رحمه هللا)يقول عبدهللا بن خميس  
 ((.، تهدر بالماء المعين وتوزع فيض مائها على سبعة أنهر، كل واحد منها يهدر بالعذب الزالل "أم سبعة"عين ))    
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 :العرض والطلب على المٌاه
 
 إٌجابا ، أو سلبا   إما اآلخر على منهما كل وٌؤثر واحدة لعملة وجهان المٌاه على والطلب العرض ٌمثل 

 ٌتطلب والصناعٌة والزراعٌة البلدٌة االحتٌاجات لمقابلة المٌاه على المتزاٌد الطلب تلبٌة واستمرار
 .كفاءتها وزٌادة منها المتوفر وتنمٌة جدٌدة مائٌة مصادر عن المستمر البحث
 غٌر الجوفٌة المٌاه وخاصة للمٌاه الطبٌعٌة التغذٌة معدالت ٌفوق كبٌر بشكل المٌاه على الطلب ٌتزاٌد

 معا   للعمل المدنً المجتمع ومنظمات مختصة وجهات ومجتمعات كأفراد دورنا ٌأتً وهنا المتجددة،
 المختلفة القطاعات استهالك معدالت تخفٌض طرٌق عن األساس فً متناقص مائً مورد إدارة على
 .مائٌة مصادر من تبقى ما عمر إلطالة المٌاه من

  

 :الغذائً واألمن المائً األمن
 

 المتجددة وغٌر المتجددة المائٌة بالموارد الشحٌحة المناطق فً الغذائً واألمن المائً األمن تشبٌه ٌمكن
 تعانٌه ما وهذا ٌلتقٌان، أن ٌمكن وال متنافران فهما مغناطٌس بقطبً السعودٌة العربٌة المملكة مثل

 .والغذاء الماء عن المسؤولة المختصة الجهات
 هذه من %95 من وأكثر المٌاه من السنوي االستهالك إجمالً من %84 الزراعً القطاع ٌستهلك
  و %10 نسبته ما والصناعً البلدي القطاع ٌستهلك بٌنما المتجددة، غٌر الجوفٌة المٌاه مصدرها المٌاه

 .مائٌا   أمنا   أو غذائٌا   أمنا   نحقق لم ذلك ومع التوالً على 6%
 عامة بصفة تستخدم فالمٌاه الشامل األمن من ٌتجزأ ال جزءأ دولة أي فً المائً األمن موضوع ٌعتبر
 كأفراد علٌنا ٌجب لذلك إلشعالها، مصدرا   ما ٌوما   فستكون استخدامها ٌحسن لم وإن الحرائق إلطفاء

 بعٌن واألخذ االستخدام فً وتعقل عالٌة، بكفاءة المائٌة الموارد مع نتعامل أن معنٌة وجهات ومجتمعات
 .القادمة لألجٌال أٌضا   ملك هً بل فقط الجٌل هذا حق من لٌست حالٌا   المتاحة المائٌة الموارد أن االعتبار
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 :المٌاه قطاع تواجه التً التحدٌات
 

 الوفاء مع باستمرار ٌتناقص مائً مورد إدارة كٌفٌة هو المملكة تواجهها التً التحدٌات أصعب من
 .المستدامة التنمٌة بمتطلبات

 احتٌاجات بٌن مدروس توازن إلٌجاد الحقٌقٌة البداٌة لتكون 2030 المملكة رؤٌة جاءت المنطلق هذا من
 الجهات قدمت األساس هذا وعلى المائٌة، المصادر عمر إطالة ٌضمن بشكل المٌاه من تنموي قطاع كل

 .الخاص القطاع تنفٌذها فً ٌشترك مبادرات العالقة ذات والجهات المختصة

 :المٌاه توفٌر فً االستثمار
 

 الحاضر، الوقت فً المبتكرة الحلول أفضل الخاص القطاع قبل من المائٌة االحتٌاجات من جزء توفٌر فً االستثمار ٌعد
 سبٌل على تشمل وهذه 2030 المملكة رؤٌة تحقٌق من كجزء مبادرات عدة والزراعة والمٌاه البٌئة وزارة طرحت حٌث

 :الحصر ال المثال
   الحالٌة وأصولها المستقبلٌة مشارٌعها تخصٌص خالل من المالحة المٌاه لتحلٌة العامة المؤسسة تخصٌص مبادرة -1

 والفاعلٌة الكفاءة وتحسٌن المحطات تموٌل فً الخاص القطاع بإشراك وذلك الحكومً التموٌل على االعتماد لتقلٌل
 .للمملكة مالٌة عوائد وإضافة مالٌة استدامة إلى والوصول

 .الخاص القطاع ومشاركة المملكة مناطق مختلف ضمن المستهدفة المناطق فً التوسع مبادرة -2
 .المعالجة الصحً الصرف مٌاه استخدام إعادة مبادرة -3
 .الجوفٌة المٌاه مصادر تعزٌز مبادرة -4
 .األمطار مٌاه وحصاد السدود من السطحٌة المٌاه مصادر تعزٌز مبادرة -5
 .المٌاه شبكات فً الفاقد نسبة خفض مبادرة -6
 .والتجارٌة والصناعٌة الزراعٌة القطاعات فً المٌاه استهالك قٌاس مبادرة -7
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  القطاع الزراعً فً محافظة وادي الدواسر

 نفً -ساجر –مشارٌع المٌاه فً عسٌلة 
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م1984البسيطاء بمنطقة الجوف عام   

م2016البسيطاء بمنطقة الجوف عام   
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 مشروعات مٌاه الشرب للقرٌات وطرٌف

 مشروع مٌاه برٌدة الجدٌد فً المخرم

 مشروع مٌاه حائل بالشقٌق
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Dr. Konrad Schliephake 
 Academic Director (ret.) at the Institute of
 Geography and Geology and Secretary

 General of Geographical Society at
Wuerzburg University

 European Visions for
 Energy Transltion in the
 Transport Sector - What
it Means for Saudi Arabia
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European visions for energy 
transition in the transport sector - 

what it means for Saudi Arabia 

Presented to the International ASBAR Conference  

Riyadh, November 6, 2019 

By  Dr. Konrad Schliephake 

c/o Institute of Geography and Geology,   

Bavarian State University of  Würzburg 
E-Mail: k.schliephake@uni-wuerzburg.de 

Some think that 
the Oil  
Shaikhs  
cherish the art  
to take our 
money away- 
 as  
seen in the novel 
The oil blackmail. 
A report from 
1985 – by a  
Well-known  
German  
Journalist  
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Let us start seriously.  
No prejudices and conspiracy theories – a first  look at 
German realities – how do we move, how do we 
transport things? 
We will analyse the following points:  
1. Our vision of ideal transport 
2. Realities in town and contry (with a look on 

Wuerzburg) 
3. What drives transport – the role of oil  
4. Oil consumption – figures worldwide and from 

European Union  
5. Will energy demand by transport further grow  
6. What effects on Saudi Arabia 
7.   A new scope of cooperation   

1. Ideal Transport? Yes, it could be like this – Germans cover 
 2 kms by walking every day    
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Yes we like our town of Würzburg  like this, and it attracts 1.5 mill. 
tourists p.a.   

2. The reality is different : Railway trains and stations are crowded –  
Germans  cover a daily 4.5 kms by public transport   
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Forecast 2030: more trucks, more cars on existing infrastructure  
 

But 35 kms by private car. Between 2014 and 2029, freight transport is expected to grow by 
38% or 2.3 % p.a., according to Fed.Ministry of Transport 

 

Other places suffer from the same development (traffic congestion  
in Riyadh )  
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3. What drives transport – the role of oil. It currently 
consumes 30% of worldwide available energy and is 
therefore responsible of 30% of greenhouse gas emissions. 
Source: World Energy Outlook 2013, p.248  
 

Current  global energy consumption is approx. 9.6 bn TOE p.a, of which 
3.9 bn TOE or 41% come from natural oil . In 2017, transport is the major 
consumer with 52% of total oil , a share expected to grow to 54% in 2040.  
Source: World Energy Outlook 2018 
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As predicted in 2018, Cars and trucks in developing economies 
dominate  future oil demand by  far  
Source: World Energy Outlook 2018  

Trucks are the preferred transport mode, although the need 4.5 times 
more energy (=oil) in comparison  to trains and 9 times more compared 
to inland shipping  Calculation & Estimates  by K. Schliephake mostly after   VERKEHR in Zahlen 2011/2012, pp. 44, 245, 

295 &  298. 
 

Energy and personal intensity of freight transport in Germany, 2010  
(estimates ) . 
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5. Environment and transport – should we take things as they are – or 
what about climate change and its challenges (graph from Federal Environmental 
Agency  , 2019)     

The evil  
Picture in  
Germany. 
Total energy  
And oil  
consumption 
decrease, 
but  
transport  
Absorbs the 
Savings   
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Source: Fed. Ministry for Economic Affairs & Energy , 2019   

Oil and motor fuels account for 34% of our primary energy 
consumption, and the bulk of this is imported. The transport sector is 
heavily dependent on oil products. 
With a share of approx. 34% of primary energy consumption in 2016, 
oil remains the largest primary energy source in Germany. Back in the 
1970s, oil accounted for more than half of primary energy 
consumption, but its share dropped in the 1980s, largely due to the 
increased use of gas for heating. Oil plays an important role in the 
transport sector: 94% of final energy consumption in the transport 
sector is accounted for by oil (2015). 

Shall we leave things as they are („current policy“ of Int. Energy  
Agency) or should Europe take action?  
Yes, and a target has been established by our Government  

4. One thing is clear – energy transition is,  first of all, a change in 
transport policies to save 40% of emissions  Source: Agora Energiewende 2030 – the big 
picture (2018)  
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What can we do? 
More trains and  
busses, more 
bicyle tracks, 
electrical cars, 
Freight transport 
by rail and ship…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•And electrically powered cars – maybe   
•Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (185.736 Euro): Electricity plus eight cylinders –  
•Or Porsche Cayenne S E-Hybrid (86.996 Euro): six cylinders  plus E-Machine 
Oil Consumption: approx. 3 litres per 100 kms (depending from your speed preferences)  

Video: Panamera Turbo S E-Hybrid im Test             

FOCUS Online Klickd 
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5. According to estimates the growth of world oil demand up to 2040 
mainly comes from transport, where EU share drops from 8% to 5% or 
4 %.   

6. Will Saudi Arabia loose a market ?   

Already now Germany is not an important market  
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There is just a change of regional focus – from 2017 on, growth of  
demand takes place In China, India and Middle East, whereas it  
should drop  in Europa and North America  
Source: World Energy Outlook 2018 
 

7. What do we learn from these figures? 
 
- We have identified transport as the major oil consumer 
- Climate change and the future of our planet will force us to  
 consume less of fossil energy 
- The European Union and Germany in particular have realized 
 that energy transition means a change in transport policy 
- We reckon that in 2040 Germany needs half of the 95 mill.  
 tons of oil that are imported today, a figure to drop further 
- That means that Arab oil producers and Europe have to redefine 
 their relations 
- Saudi Arabia should not be seen any more just as the „greedy  
 provider of crude oil“   
- It will be a serious partner on equal base, providing us with  
 energy-intensive goods 
-  And also a valuable partner in spiritual and leisure tourism and a  
 pillar of stability in the Middle East 
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When we became adults we dreamed  of driving posh cars 

Probably our children and grand children dream of going by high  
speed trains  (Qassim station, April 2019) 
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Mr. Morgan Eldred
managing partner, Digital Energy

The Future Water & 
Energy in a Data 

Driven World
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The Future Water & Energy in a Data Driven World

Asbar World Forum 2019

Morgan Eldred; Digital Energy

In Energy, Cash 
is king BUT 
DATA is 
Everything

“

ENERGY MARKET

The energy market is in transition. It not about volume 
it is about efficiency, affordability and sustainability.

The energy industry has existed for more than a 
century and success has typically been achieved by 
deep technical expertise and with an increasing risk 
averse mindset over the last decades making it the 
benchmark industry within Safety and Compliance 
standards. 

The energy value chain is also quite complex making 
it literally impossible for individuals to maintain a clear 
overview from through the value chain from extraction 
to consumption.

The combination of complexity and an inherent 
approach to projects and operations to avoid mistakes 
makes a parallel culture of innovation (failing fast and 
learning difficult to achieve in parallel) very difficult. In 
addition with the historical high margins the industry 
find itself at best as a slow follower with regards to 
new technologies.
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Energy Mix

Energy Consumption

Energy quantification (Bad vs Green)

Simulation

Transparency

Artificial Intelligence

Supply Chain

Fluidity

Conservation

Transportation

5G

Internet of Things
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Work Force

Skillset

Enhanced Safety

Quality

Cloud

Mobility

Todays Digital Technology is not designed for energy efficiency
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جلسة : نحو التغيير والتحول : تسخير الذكاء االصطناعي 
     للمستقبل الذي نريده

Mrs. Dorothy Gordon
Chair, Information for All Programme

Mrs. Eva-Marie Muller-Stuler
 Chief Data Scientist and leader
 of the Centre of Excellence for

Data Science, IBM MEA

أ. لطيفة كريم 
 أستاذ مساعد في الذكاء االصطناعى والقانون 

بجامعة الملك سعود ومستشار الذكاء االصطناعى

أ. سارة الصالح
STV فريق االستثمار

Mrs. Sasha Rubel
Programme Specialist, Universal ac-

cess and preservation, UNESCO

Mr. Sri Chandra
 Senior Director – Standards

  & Technology, IEEE

رابط الجلسة:
https://www.youtube.com/watch?v=OX30jjog6JA
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جلسة : المدن في المستقبل

العقيد م. جمعان الزهراني
وكالة وزارة الداخلية للقدرات األمنية

م. محمد الشهري
مستشار الهيئة العامة لحي السفارات

أ. حسام الشريف
KAUST - أستاذ في هندسة وعلوم المواد

أ. أحمد الدخيل الله
المشرف العام لإلدارة العامة لقطاع األعمال 

وزارة المالية

م. رضا سعود سجيني
Urbanphenomena المدير لعام لشركة

م. مازن الداوود
المشرف العام على التطوير العقاري واإلسكان 
التنموي والتنظيم العقاري في وزارة اإلرسكان

رابط الجلسة:
https://www.youtube.com/watch?v=7pg53m1lCTw
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العقيد م. جمعان الزهراني
وكالة وزارة الداخلية للقدرات األمنية

برنامج المدن اآلمنة
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بمكة المكرمة  911مركز العمليات الموحدة   
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أ. حسام الشريف
KAUST - أستاذ في هندسة وعلوم المواد

أجهزة استشعار تعمل 
بالطاقة الذاتية لرصد 

الصحة الشخصية
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1 

Self-Powered Sensors for Personalized Health Monitoring 

Husam N. Alshareef 
King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 

2 https://www.smartcitiesworld.net/opinions/opinions/the-telcos-critical-role-in-smart-cities 

Smart Cities 

• Benefits vs privacy and security issues 
• Sensor networks & IoT : explosion in the number of sensors 
• Role of Materials – sensing and self-power  
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3 

Adv. Mater. 2016, 28, 4203–4218 http://phdinfo.org/wireless_sensor_networks_projects2.html 

Medical Internet of Things 

• Point-of-care (POC) diagnostics and personalized healthcare  
• New generation of biosensors: smart, wearable, stretchable, biocompatible, non-

invasive 

4 

Materials are Critical Part of Sensing Systems 

• Materials enable sensing and self-power 
• Golden age of materials science 
• Materials by design 
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5 

KAUST Hydrogel 

6 

• Transition metal carbide (MXene), 
rich in negative surface charges  

 
• 3D networked of MXene in crystal 

clay 
 
• Hydrogen bonds: enhanced 

stretchability (3400%) and self-
healing  

KAUST Hydrogel 
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7 

KAUST Hydrogel is Skin-like Multimodal Sensor 
KAUST Hydrogel can Sense 
• Force/Speed/Direction/Strain (+/-) 
• Temperature/Touch 
• Humidity/PH 

8 

KAUST Hydrogel Sensors 

• The hydrogel 
could sense 
complex physical 
signals 

 
• Speech 

 
• Pulse 

 
• Facial 

expressions 

KAUST Patent Pending 
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9 

Large Media Coverage 

10 

Self-Powered Sweat Biosensors 

• Non-invasive (e.g., sweat & saliva), wearable, self-powered, wireless 
• Sensing in sweat has potential in sports, elderly, and infant care 
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11 

Sweat Biosensor Design 

• Stretchable, wearable, modular and multifunctional biosensor 
• Solid–liquid–air three-phase interface design leads to superior performance 
• Printed reference and counter electrodes - Solid state electrochemical sensor 

12 

 

MXene/PB  
Composite 

• MXene is conductive, hydrophilic, and biocompatible 
• Superhydrophobic fabric to maintain collected sweat in sensor 
• CNT for mechanical integrity 

Sweat Biosensor Design 
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13 

In-vitro Testing of Prototype 

14 

Concentration range in human sweat:  
Glucose:  300 – 1100 µM 
Lactate:   13,400 – 27,600 µM 

Sweat Biosensor Performance 
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15 

Miniaturization of Potentiostat 

Development  of KAUSTat 

16 

Device Power Consumption 
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17 

Four Generations of Triboelectric Nanogenerator 

• Sweat sensor, potentiostat, and wireless transmission need 50 mW 

few handshakes 

18 

Integration of Energy Harvesting Bracelet with 
Supercapacitor to Power Devices 
 

Generation 3 nanogenerator (left) 6 handshakes, (right) 1 handshake to charge 
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منصة اعتماة ودورها في 
التحول الرقمي

أ. أحمد الدخيل الله
المشرف العام لإلدارة العامة لقطاع األعمال 

وزارة المالية
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منصة اعتماد ودورها
فـي التحــول الرقــمي

2019نوفمبر 

الدخيل اللهأحمد . م
المشرف العام على اإلدارة العامة لقطاع االعمال 

المحتوى

مقدمة1.
الرؤية والمستهدفات-
قائمة الخدمات-

2018أرقام وإحصائيات عام 2.
المستخدمين والمنافسات-
العقود والمدفوعات-
المنافسات حسب القطاع-
المنافسات حسب المناطق-

مستقبل اعتماد3.

التواصل4.
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الرؤية والمستهدفات
مقدمة

3

ذات الصلة2030أهداف رؤية المملكة 

من رفع مؤشر الحكومة اإللكترونية
األولى  5إلى المراكز36

رفع كفاءة 
اإلنفاق

زيادة 
الشفافية

إلى 80الوصـــول مـن الـمـركـز 
في مؤشر فاعلية 20المركز 

الحكومة

في المملكةرفع تصنيف
المعايير الدولية

الركائز األساسية الستراتيجية وزارة المالية

تطوير سياسات مالية مستدامة

تخصيص و إدارة الموارد 
المالية بفعالية

ية تحسين جودة الحسابات المال
وتعزيز الشفافية

األمثل ألصول الدولة اإلستغالل
والتمويل المبكر

تعزيز مكانة المملكة
إقليميا و دوليا

الفئات المستهدفة من خدمات المنصة

المقاولين والموردين

الجهات الحكومية

وزارة المالية

الجهات الرقابية ومراكز االمتياز

الباحثين وصناع القرار

فـي التحــول الرقــميمنصة اعتماد ودورها

قائمة الخدمات

إدارة العقود والتعميدات. 3
إدارة كل مايتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها 

بشكل الكتروني حتى الحصول على الموافقات الالزمة 
من الجهة الحكومية ووزارة المالية

إدارة الميزانية. 1
ة توفير الخدمات اإللكترونية بكل ما يخص ميزاني

الجهات الحكومية والحركات الالزمة عليها

إدارة المدفوعات. 4
تمكن القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة 

بمشاريعهم مع الجهات الحكومية مرورًا بأوامر الصرف 
والدفع إلكترونيا

إدارة الحقوق المالية للموظفين. 5
تمكين الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر 

.الصرف والدفع لتعويضات العاملين إلكترونياً 

إدارة المنافسات والمشتريات. 2
ما طرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيًا، ك

ال تمكن القطاع الخاص من االطالع على المناقصات واستقب
الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً ءالدعوات وشرا

القطاع الخاص الجهات الحكومية

مقدمة

تعزيز الميزانيةتبليغ الميزانية

تخطيط الميزانيةعرض الميزانية

مناقالت الميزانية

شراء الكراساتطرح الكراسات

فحص العروضتقديم العروض

التقييم الفني
والمالي

الترسية
أوامر الدفعأوامر الصرفرفع المسير 

التعميدات/ تسجيل العقود 

إجازة العقود

المطالبات المالية

أوامر الصرف

أوامر الدفع

فـي التحــول الرقــميمنصة اعتماد ودورها
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المستخدمين والمنافسات

عدد المستخدمين

أرقام وإحصائيات منصة اعتماد

28,743: الحكوميالقطاع 

50,576: القــطاع الخـــــــاص

:االجمالي
79,319

عدد المنافسات

187,237: الشـــــراء المـــباشــــر :االجمالي
26,136: المنافسات العامة213,374

فـي التحــول الرقــميمنصة اعتماد ودورها
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العقود والمدفوعات

العقودعدد 

أرقام وإحصائيات منصة اعتماد

عدد المدفوعات

:  إجمالي عدد العقود
313,051

إجمالي قيمة العقود
مليار ريال770.4

إجمالي عدد أوامر الدفع
882,069: داخل المنصة

إجمالي قيمة أوامر الدفع
مليار ريال720.4: داخل المنصة

فـي التحــول الرقــميمنصة اعتماد ودورها
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المنافسات حسب القطاع

الرعاية
الصحية
69,194

التجارة

47,667

لها أكثر من نشاط 
تجاري واحد
34,852

المقاوالت

13,92
1

منافسات
الخدمات العامة

3,553

االتصاالت وتقنية 
المعلومات

7,809

التشغيل والصيانة 
والنظافة
9,744

الخدمات
األخرى
8,554

األمن
والسالمة

2,540

ن الصناعة والتعدي
والتدوير

1,768

االعالم والنشر 
والتوزيع

3,618

المناجم والبترول
والمحاجر

330

المهن
اإلستشارية

2,168

منافسة المواد
المستهلكة

911

التعليم
والتدريب

1,784

الزراعة
والصيد

1,270

الغاز والمياه
والطاقة
1,471

السياحة والمطاعم 
والفنادق وتنظيم المعارض

886

العقارات
واألراضي

273

النقل والبريد
والتخزين
475

المالية والتأمين 
والتمويل

466

منافسات الخدمات 
الصناعية

97

التوظيف 
واالستقدام

23

أرقام وإحصائيات منصة اعتماد

213,374
منافسة

اإلجمالي

فـي التحــول الرقــميمنصة اعتماد ودورها

المنافسات حسب المناطق

10,870

,

5,797
3,923

78,342

9,374
6,156

9,913

47,889

5,027
18,372

8,505

8,509

عدد الدعوات والمنافسات حسب المناطق المطروحة بها

أرقام وإحصائيات منصة اعتماد

المنطقة الرياض1.

منطقة مكة المكرمة2.

منطقة الشرقية3.

منطقة عسير4.

منطقة تبوك5.

منطقة المدينة المنورة6.

منطقة القصيم7.

منطقة نجران8.

منطقة جازان9.
منطقة حائل10.
منطقة الحدود الشمالية11.
منطقة الباحة12.
منطقة الجوف13.

ى
عل

األ
ت 

سا
اف

من
 ال

دد
 ع

ب
س

 ح
ب

رتي
الت

فـي التحــول الرقــميمنصة اعتماد ودورها من منطقة لها يشمل العدد المنافسات التي تتبع لمنطقة واحدة باإلضافة إلى المنافسات التي تم تحديد أكثر* 
(يتم تكرارها بالمناطق المحددة لها)
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خدمات وإجراءات جديدة
مستقبل اعتماد

منافسة على مرحلتين
منافسة محدودة

مزايدة عكسية الكترونية

القطاع الخاص

*أساليب شراء جديدة•

الموظفين الحكوميينالجهات الحكومية

إدارة االيرادات•
نظـــام الكترونــــي تســـعى مــــن 
خاللــــا وزارة الماليـــــة لتطـــــوير
تحصـــيل إيــــرادات الدولـــة غيــــر
النفطيـــة والبحـــف عـــن أفضـــل

.ةالوسائل التقنية الحديث

ةاالتفاقية االطاري
المسابقة

تطوير االجراءات•
توثيــــق اإلجــــراءات الحاليــــة
ق ودراســة تطويرهــا وتطبيــ
ق أفضل الممارسـات لتحقيـ

ــــة  رضــــى اةجهــــزة الحكومي
.والمتعاملين معها

التكامل مع االنظمة•
تســـهيل العمـــل للجهـــات الحكوميـــة للعمـــل علـــى نظـــام موحـــد 

.لتوفير الوقت والجهد

خدمات التنبيهات•
ــــين الجهــــات ــــة لتحفيــــز التواصــــل ب ســــعيا مــــن وزارة المالي
ــــل مجموعــــة  ــــة والقطــــاع الخــــاص، وســــيتم تفعي الحكومي

اعين خدمات تسـاهم فـي زيـادة فعاليـة التواصـل بـين القطـ
.ورفع مستوى الشفافية

متابعة العقود والمدفوعات•
ات نظـــام الكترونــــي يتـــبل للقطــــاع الخـــاص اســــتعراض بيانــــ
مية العقود والتعميدات المتعاقد عليها مع الجهات الحكو
ــات أمــر الشــراء الخــاص بتلــل العقــود، كــ لل يتــ بل مــع بيان

ـــــة  ـــــات المطالبـــــات المالي للقطـــــاع الخـــــاص اســـــتعراض بيان
.ومعرفة حالتها

التمويل من خالل الشركاء•

إدارة الرواتب•
ـــي يتـــيل لمنســـوبي الجهـــات الحكوميـــة مـــ ن نظـــام الكترون

.االطالع على الرواتب والمستحقات المالية اةخرى

االركاب الحكومي•
مكانيـة نظام الكتروني يتيل لمنسـوبي الجهـات الحكوميـة ا

.ادارة حجوزات رحالت الطيران الداخلية والخارجية

ول تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسـطة مـن خـالل الحصـ
.على تمويل عند التعاقد مع الجهات الحكومية

فـي التحــول الرقــميمنصة اعتماد ودورها جزء من نظام المنافسات والمشتريات الحكومي الجديد* 

الدعم ومركز االتصال
التواصل

الدعم ومركز االتصال
وفرت وزارة المالية عدة قنوات للتواصل معها لكافة 

المستفيدين من منصة اعتماد

لمعرفة المزيد 

البريد اإللكتروني لخدمة العمالء
ecare@etimad.sa

الرقم الموحد
19990

فـي التحــول الرقــميمنصة اعتماد ودورها
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سيكولوجية
“ المدن في المستقبل ”

م. رضا سعود سجيني
Urbanphenomena المدير لعام لشركة
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Asbar
World
Forum
2019

منتدى أسبار الدولي

سيكولوجية "المدن في المستقبل"

منتدى أسبار الدولي
الرياض ٦ نوفمبر ٢٠١٩

رضا سعود سجيني
مكتب الظواهر العمرانية
جـــــــدة
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CITY OF THE FUTURE
BLADE RUNNER – 1982

The future has arrived.
November 2019
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By around 1980, Tokyo emerged 
as the place visitors came to see 
the future. Filmmakers, with their 
sensitive cultural antennae, were 
among the first to pick up the 
scent. Ridley Scott's ‘Blade 
Runner’ projected imagery drawn 
straight from Shinjuku/Hong 
Kong 1981 to imagine Los 
Angeles in 2019.
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City of the future
High-Tech Utopia
Flying cars, impossibly tall 
buildings….etc.
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أنسنة المدينة مقابل أتمتة المدينة
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KEY THEME:
HUMANISE
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FINE LINE BETWEEN 
UTOPIA & DYSTOPIA

Technology, once heralded as an agent of 
human liberation, has only brought upon 
us rampant economic inequality and a 
dreadful resurgence of fascist filth. 
Runaway climate change, the bitter fruit 
of our industry, is consuming forests and 
melting glaciers and ice caps. Coral reefs 
are dying; heat waves are desiccating 
arable lands; cities and islands are 
drowning.

HI-TECH
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An urgent new exhibition 
called 24/7: A Wake Up Call 
for Our Non-Stop World 
explores this culture in which 
we sleep less, consume 
content via screens at all 
hours, disconnect from our 
surroundings and have our 
every interaction data-mined 
and predicted.

24/7: A Wake Up Call for Our Non-Stop World
Somerset House, London.
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Vienna remains the 
world’s most liveable 
city

Mercer’s Quality of Living Report
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“A livable city is a city where people live 
because they want to, not because they 
have to... A city that is good for children 
is good for everybody.” 

Maria Vassilakou, Vienna former deputy mayor    
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Using neuroscience to 
design cities that pro-
mote greater wellbe-
ing, productivity and 
social serendipity

Future Cities Catapult, London
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Using scientific meth-
ods to understand the 
ill effects of our envi-
ronments and seek to 
mitigate them – from 
industrial ergonomics, 
to occupational health, 
and psychology



297

السجل العلمي

نحو التغيير والتحول ..

نحو المستقبل ..
السعودية الُملهمة

©
 2

01
9 

ur
ba

np
he

no
m

en
a,

 J
ed

da
h

Neuroscientists are 
discovering how our 
brains process visual 
information to gener-
ate an internal map of 
the world, easing navi-
gation
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رحلة رفع جودة الحياة في 
مشاريع وزارة اإلسكان

م. مازن الداوود
المشرف العام على التطوير العقاري واإلسكان 
التنموي والتنظيم العقاري في وزارة اإلرسكان
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  2019نوفمبر -6-4من ( السعودية امللهمة) عرض مقدم ملنتدى أسبار الدولي الذي سيقام تحت شعار 
املدن في املستقبل  جلسة  

مازن الداوود/ االستاذ  تقديم سعادة  

جودة الحياة في مشاريع  رفعرحلة 
 وزارة االسكان  

تؤمن وزارة االسكان ان توفير الوحدة 
السكنية ليس كافيا وأن رفع جودة الحياة في 

املشاريع هو الهدف نحو توفير احياء 
متكاملة املرافق والخدمات ذات ابعاد غير 

:تقليدية بدمج مفاهيم  

االستدامة  -   

واالفكار الخالقة  -  

والتكنلوجيا -  

 

ملاذا وزارة االسكان اخذت خطوات 
! للمستقبل  

ليس الهدف هو  توفير وحدة 
 سكنية 
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01 06 

02 05 

03 04 

 الشراكة

 تسويقة 

 استراتجية مواكبة املستقبل

 تحفيز ودعم

2030 

قطاع ) الشراكة مع املعنين 
 –الحكومات  –خاص 

(املستخدمين  

الرفع من جودة املنتجات 
 السكنية وجعلها اكثر جاذبية

املشاركة الفعالة بتحقيق 
اهداف برامج الرؤية 
وباالخص برنامج جودة 
 الحياة

دعم املطوريين الفاعلين 
وخلق فرص وظيفية نوعية 
 اكبر 

بفتح باب االبداع 
للمطوريين 
لتطبيق 
التكنلوجيا 
 واالفكار الحديثة 

عمل الدراسات 
والتشريعات 
والقوانين التي 
تساعد على 
 التطبيق 

أذا ماهي املرتكزات واالبعاد التي قامت عليها رحلة جودة 
 الحياة؟

مرافق صحية اولية وتشجيع 
الممارسات الصحية كمنع التدخين 

 بالمرافق العامة 

 الصحة

توفير مرافق تعليمية بكافة 
مستوياتها ومرافق تشجع على 

 المعرفة كالمكتبات 

 التعليم

شبكات نقل غير متقاطعة تخدم 
المشاة والسيارات والدرجات كل 

 على مسارة الخاص

 النقل 

تدوير المياة الستحدات الري 
 والطاقة الشمسية وادارة النفايات 

 الطاقة النظيفة 

مناطق تجارية للمستلزمات 
االساسية لتقليل عدد الرحالت 

بالسيارات لخارج االحياء وتشجيع 
.المشي منها واليها  

 المناطق التجارية

تحفيز مالي و فني لتعزيز وتشجيع استخدام 
التكنلوجيا في مرافق الحي وداخل الوحدة 
نفسها كمثال استخدام الخساسات الضاة 

الطرقات لتوفير الطاقة وتطبيق االستعالمات 
الهالي الحي باالضافة الى تشجيع حلول تقنية 

 البناء التي تقلل التكلفة والوقت للتنفيذ

تقنية البناء والذكاء  
 التكنلوجي 

حدائق ومنتزهات وتصميم ابنية 
 تسمح بتيارات الهواء  

المساحات الخضراء وجودة  
 الهواء  

وجود مناطق ذات طابع ترفيهي 
مميز للحي كمسرح واقامة الفعاليات 

 لسكان الحي 

 الترفية

ماهي العناصر التي تفكر بها وزارة 
 االسكان؟ 
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أماكل بيع  –محالت تجارية صغيرة مبتكرة ممكن ان تعمل على الطاقة النظيفة وتوفر الطاقة 

   (خارجية لألسر املنتجة بشكل موسمي

باإلضافة الى  -السير على االقدام : تخطيط ممرات مترابطة تساعد على 

وطرق تستخدم ابطاء الحركة املرورية بشكل  -مسارات آمنة للدراجات

  محطات داخلية للنقل -هندس ي

 أنسنة التصاميم الحضرية

افكار إلعادة  -عناصر مقايسها انساني  -حدائق مبتكرة –تشجير  –توفير ظالل على طرق املشاه )

الوسائل املساعدة في حركة ذوي -تطبيق أفكار استخدامات الطاقة املتجددة -تدوير النفايات

   (ودورات املياه العامة -االحتياجات الخاصة 

توفير مكان تجمع  -موقع تفاعلي للحي على االنترنت) اضافة عناصر ثقافية وترفيهية واجتماعية 

عمل تمجسمات جمالية  –سنيما مفتوحة  -للمناسبات في االماكن العامة مواقف فوود ترك

   (عمل وتنظيم مناسبة خاصة بالحي لها فكرة مبتكرة وخاصة به –تبرز الحي 

 االفكار التصميمية الرئيسية 

 ربى جدة 
 جدة
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 نساج تاون 
 الدمام

أذا ماهي املرتكزات واالبعاد التي قامت عليها رحلة جودة 
 الحياة؟
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 مشروع مرسية
   الرياض

 التصميم النمطي المقترح لمركز خدمات المجموعة السكنية



308TOWARDS
THE FUTURE

The Inspiring Saudi Arabia

 التصميم النمطي المقترح لحديقة مركز خدمات المجموعة السكنية

 العناصر المستخدمة بالموقع لمركز خدمات المجموعة السكنية
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مشروع ضاحية 
 امللك عبدهللا 

   
 جازان
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2030 

2022 

2021 

2020 

2019 

مشاريع االسكان تطبق مفاهيم 
 جودة الحياة 

 الدراسات واالستراتجيات

تحول املبادرة الى مركز يهدف الى منح 
الرخص والشهادات املعنية بجودة 

 الحياة

تطبيق المرحلة الثانية بدعم  
المنفذين للتوجة  المطورين  

تطبيق املرحلة االولى على مشاريع مختارة تنفذ 
 من قبل الوزارة

 رحلة التطبيق

 دراسة االمثلة العالمية 

 Score Card  تطوير 
يعتبر هذا التطوير بمثابة القاعدة لتطبيق  

عناصر جودة الحياة وهو تطوير لم يحدث من 
قبل على مستوى االحياء السكنية لقياس مدى  

 تطبيق عناصر جودة الحياة

 استراتجيات التطوير 
تصنيف العناصر كل على حدة اللية تطويرها  
وتنفيذها كمشاركة القطاع الخاص او تطويرها  

 من قبل الدولة 

 استراتجيات التشغيل والصيانة 

 استراتجيات العوائد المالية وخلق الوظائف

مع المطوريين  االعمل  
تم اختيار عدد معين من المطورين واالنتهاء  

من عمل التصاميم االولية لتطبيق بعض  
 االفكار المرتبطة بعناصر جودة الحياة 

 الخطوات التي انجزتها الوزارة
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جلسة : األقتصاد في المستقبل

أ. نبيل بن عبدالله مريحيل المبارك
الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف

د. م. باسمة الزين
عميد البحث العلمي - جامعة 

األعمال والتكنولوجيا

أ. عبدالعزيز بن متعب الرشيد
مساعد الوزير للشؤون الدولية والسياسات المالية

وزارة المالية

أ. طارق منصور 
شريك ماكنزي

أ. عبدالعزيز بن متعب الرشيد
مساعد الوزير للشؤون الدولية والسياسات 

المالية في وزارة المالية

رابط الجلسة:
https://www.youtube.com/watch?v=CNT5jDTvrmg&t=188s
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 The Future of Work and its
 Implication on the

Private Sector

مستقبل العمل : اآلثار 
المترتبة على القطاع الخاص

أ. طارق منصور 
شريك ماكنزي
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CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Any use of this material without specific permission of McKinsey & Company 
is strictly prohibited

Tarek Mansour, Senior Partner

Asbar World Forum 
November  2019

The Future of Work 
and its implication on 
the private sector

McKinsey & Company 2

The good news is

Avg. 
GDP/capita 2x
(last 25 years)

People below 
poverty 1/2

(last 30 years)

Under 5 
mortality 1/2

(last 25 years)

Literacy rate 
2x

(last 50 years)
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Households with flat or falling income in 25 advanced economies

70%
2005-2014

Over the last two centuries, 
there has generally been 
an expectation of advancement

SOURCE: Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE); Bank of Italy; Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); Statistics Sweden; UK Office for National Statistics (ONS); US Congressional Budget 
Office (CBO); McKinsey Global Institute analysis

McKinsey & Company 4

The nature of change
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Complementarity now, substitution less (for now)

~50% 10%

50% current work 
activities can be 

automated

But less than
10% involve tasks that 
are >90% automatable

Source: Analysis McKinsey Global Institute (2016-2018)

McKinsey & Company 6

However, only 1% of jobs are ‘fully automatable’
% of occupations  (100% = 820 occupations) 

% of automatable activities based on current technology

Example occupations

of occupations have close to 
1%

~100% 
of tasks automatable … 

~60%
of occupations have 

~30%
of tasks automatable

While about 

1
9

19
27

34
41

50
60

72

91
100

>80% >60%100% >10%>30%>50%>90% >70% >0%>40% >20%

Fashion designers
Chief executives

Bus drivers
Nursing 
assistants
Web developers

Stock clerks
Travel agents
Dental lab 
technicians

Psychiatrists
Legislators

Sewing machine 
operators
Assembly-line 
workers

Source: McKinsey analysis
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Shift in skills mix

-15

8

24

55

-14

Hours, 2016
billion Though technological 

are key, higher cognitive 
and socio-emotional will 
be just as in demand in 
the future

Research also finds that 
the shifts in exact skill 
needed is accelerating, 
so meta skills like 
adaptability are critical

Basic cognitive skills

Higher cognitive skills

Social and emotional skills

Technological skills

Physical and manual skills

Total hours, billion

United States and Western Europe

650

115

140

119

73

203

Change in number of hours
2016-30, %

Source: McKinsey Global Institute analysis

McKinsey & Company 8

DELTA index quantifies and forecasts gaps in skills

(xx) Benchmarkxx Target group score

Total DELTA 
Index xx (xx)

General 
cognitive

DigitalSelf 
leadership

xx (xx) xx (xx)

xx (xx)

Interpersonal

xx (xx)

xx (xx) Mental flexibility

xx (xx) Planning & way of 
working

Xx (xx) Critical thinking 

Communicationxx (xx)

xx (xx) Self awareness & self 
management

xx (xx) Personal effectiveness xx (xx)Software use and 
development

xx (xx) Entrepreneurship xx (xx)Digital systems

xx (xx)Digital fluency

xx (xx)Teamwork effectiveness

xx (xx)Mobilizing organizations

xx (xx)Developing relationships
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“Creating” 
the future of work

McKinsey & Company 10

Leaders feel the 
urgency, and 
think reskilling 
is a large part of 
the answer, but 
most have yet to 
start

of the survey respondents did not find their 
organization very prepared to address the skill 
gaps 

of global executives expect that up and 
reskilling will be at least half of the 
answer 82%

of global executives did not classify that 
their organizations have engaged in 
(large) reskilling programs

Source: McKinsey panel survey, November 2017, May 2019 
(n+1,549), for more see “Retaining and reskilling workers in 
the age of automation”, McKinsey Global Institute

84%

80%
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Private sector cases

“
” 

▪
▪

▪

McKinsey & Company
12McKinsey & Company

Six questions for the private sector

What is the size and scope of workers who would be 
impacted by the technology roadmap?

2

Do you have the technology roadmap balancing cost 
reduction, customer experience, and employee retention?

1

How do organizational structure and career pathing need 
to change to adapt to technology and are using the optimal 
work structures? 

3

How will job roles change and what will be the implications 
on attracting and retaining the right talent including wages and 
incomes?

4

What are the best models to train and up-skill workers for 
jobs of the future?

5

Given workforce implications across the economy would you 
like to be proactive or reactive to these impacts?

6

4

2

1

3

5

6

Talent 
Management

Training and 
Up-skilling

Org design and 
career pathing

External 
Engagement

Size and
scope of re-
deployment

Technology 
roadmap

Focus next
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Collaboration & 
Partnership FoW

transition 

Educational 
institutions 

Public 
sector 

Private 
sector

McKinsey & Company 14

The nature of work is 
changing…

Q&A session 
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BACKUP
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Case study: A European tech company is reskilling 20% 
of its employees to enable agile and strategic shift

–

‘ ’ 

“

”

McKinsey & Company 17

Case study: A US insurer is investing to be “Future ready” by 
building their Future of Work Hub

Context 
A leading insurance and 
financial services 
company based in the 
US (17K+ employees) 
has bold ambitions to 
reduce costs and re-
invest in driving growth 
through technology and 
people

The client recognized 
that this would require
 A shift in their 

operating model to 
prepare for the 
Future of Work

 Significant changes 
in headcount, skill 
sets, and roles

Approach
We took a three pronged approach to support our client become future 
ready
 “We have 100+ job families and 2000+ different types of roles, where do 

we start?” – Identified the 15-20 business critical talent pools that are in 
high demand and will go through the largest skill shift in the future

 “What capabilities do we need to make sure we have the right future 
skills in the most important roles?” – Designed an end to end capability 
and infrastructure (i.e., FoW Hub) to up/reskill and place talent at scale
— Stood up 4 critical enterprise capabilities a) Workforce analytics b) 

Learning journeys for up/reskill building c) Career design services 
(Internal and external placement) d) Role redesign 

— Piloted two cutting edge Org tools- SWFP tool and Skills Finder to 
enable the vision

 “What is the vision for the future for our business/function and how do I 
create a plan to get there?” – Piloted the Hub in two business areas to 
diagnose opportunities and plan for their Future of Work vision 
— Diagnosed and addressed the supply- demand gaps for roles and 

skills in the future, including re-designing the roles in areas where 
the function was going through significant transformation (e.g., 
consolidation, outsourcing)

Impact and insights
17,000+ individual employee talent profiles 
created in talent marketplace software – in a 
matter of days

40% of displaced employees found to have 
potential redeployment opportunities for 
other internal jobs (for the Finance pilot 
cohort)

~30 client HR and talent leaders’ capabilities 
built to deploy the FoW playbook across 
BUs/functions 

Piloted in 2 areas:
 Developed an agile model for the 

Finance function of the Future (enabled 
by automation) and identified landing 
spots for ~40 impacted employees who 
could be re-deployed 

 Developed a build and buy strategy for 
call center agents of the Future and 
identified adjacent talent pools to re-
deploy/re-skill impacted agents
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Case study: A large aerospace company created roadmap for closing 
future workforce gaps in critical roles through advanced analytics

’

Source: McKinsey

McKinsey & Company 19

January 2017

A future that works: 
Automation, 
employment, and 
productivity 

Jobs lost, jobs 
gained: Workforce 
transitions in a time 
of automation

December 2017

Skill shift: 
Automation and the 
future of the 
workforce

May 2018

Our experts 
have published 
thought leading 
content on 
Future of Work 
through the 
McKinsey 
Global Institute

Future of Work in 
America

July 2019

The Future of 
Women at Work

June 2019

McKinsey & Company 20

For UAE, ~60% of the impact potential is concentrated in 6 Sectors: Other Services, 
Government, Construction, Wholesale and Retail Trade, Manufacturing

42
34

45
43

55
47

58
28

47
49

37
56

37
42

34
42

36
41

34

957
Government and administrative support

Accommodation and Food Services

Other Services1

87
Mining

Wholesale Trade
Construction

Retail Trade
Transportation and Warehousing

Arts, Entertainment, and Recreation

Educational Services

Total

Real Estate and Rental and Leasing
Information
Finance and Insurance
Professional and Technical Services

3

Health Care and Social Assistance
176

Utilities

239

Management of Companies and Enterprises

239

843
600

500
488

461

232

271
266
262

188

158
142

69

Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting

Manufacturing

6.180

397

215

289
268

269
215

122

156
74

116
88

129
70
73

54
60

31
28

1
2.655

1. Other services include NACE rev.; 2. sectors 90-99, including “Other service activities”; “Activities of households as employers”; “activities of extraterritorial organisations and bodies”

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

~60% of impact 
potential in 
these 6 sectors

Technical automation potential
Percent

Baseline employment 2016
FTE ‘000s

Impact potential (100% 
adoption)
FTE ‘000sSector
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In 100% adoption scenario, 170k jobs for Emiratis would be at risk (of which 110k in 
Government) versus ~2.485m jobs currently held by Expats

0

98,7

3,0

0,1

92,9

38,0
98,7

0,3

1,3

99,0

62,0
100,0
99,9

1,0

85,8

0,2

99,9
97,0

85,8

85,9

92,9 7,1
99,9

0,1

99,8

7,1

98,7 1,3
14,1
14,2

7,192,9
99,7

17,5

14,2

0,1

82,5

1,3

Manufacturing
Wholesale Trade

60

116

Construction

Other Services2

269

Government and administrative support

Retail Trade

268

Transportation and Warehousing
Educational Services

Information

Accommodation and Food Services

Professional and Technical Services

Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting
Real Estate and Rental and Leasing

Health Care and Social Assistance
Mining
Arts, Entertainment, and Recreation
Utilities
Management of Companies and Enterprises
Total

74
156

397
289

70

215

Finance and Insurance

122

88
129

73

215

28
1

2.655

31

54

268

392
179

122

214

51

266
214

151
69

2.485

116
87
111

60
73

60

23
29

1

1. Assuming 100% adoption; 2. Rough approximation based on sector data from MoPa 2012 study; some sectors imputed via closest proxy; 3. Other services include NACE rev. 2 sectors 90-99, i.e. arts, 
entertainment and recreation; Other service activities; Activities of households as employers; activities of extraterritorial organisations and bodies

Source: McKinsey Global Institute analysis 

Workforce composition 
(2012)2, Percent

Impact potential1
FTE ‘000s Sector Expats Nationals

Impact potential by segment FTE ‘000s

0

110

3

5

0
0

0
5

10

1

5
0

18

1
4

0
2
5

0
170

McKinsey & Company 22

5 skill categories

Physical and 
manual skills

Basic cognitive 
skills

Higher 
cognitive skills

Social and 
emotional skills

Technological 
skills

Retail will see decreases in widespread skills such as gross motor skills or 
basic data input, while demand for basic IT skills and leadership rises
Retail (US and Western Europe)

Evolution in skills ≤-20 ≥80

1,905

2,172

978

2,344

7,107

1,526

10,346

7,456

2,098

3,690

1,647

3,633

3,367

486

4,477

616

4,870

370

733

685

5,309

284

431

401

147

Hours worked in 2016, MM25 skills

Fine motor skills

Advanced data analysis and mathematical skills

General equipment repair and mechanical skills

Craft and technician skills

Gross motor skills and strength

Quantitative and statistical skills

Critical thinking and decision making

Project management

Complex information processing and interpretation

Advanced literacy and writing

Creativity

Interpersonal skills and empathy

Leadership and managing others

Entrepreneurship and initiative-taking

Adaptability and continuous learning

Advanced communication and negotiation skills

Teaching and training others

Basic literacy, numeracy, and communication

Basic data input and processing

Advanced IT skills and programming

Technology design, engineering, and maintenance

Inspecting and monitoring

General equipment operation and navigation

Basic digital skills

Scientific research and development

Change in hours by 2030, percent

-20

41

-15

-23

-15

-13

8

-15

-4

15

3

33

56

29

46

33

37

31

34

-19

45

420

70

-21

133

Source: McKinsey Global Institute analysis
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 European Visions for
 Energy Transltion in the
 Transport Sector - What
it Means for Saudi Arabia

د. م. باسمة الزين
عميد البحث العلمي

جامعة األعمال والتكنولوجيا
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drive for economic growth  

Basma El Zein 
November 2019 

Agenda 
3rd Generation universities  01 

From Idea to Industry  02 

Innovation  – Industry 
relationship  

03 
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Universities Generations 

Three generations of universities (Kliewe, 2017)  

  
Discover. 
Transfer. 

Impact. To support community performing creative and 
innovative discoveries to develop business and 
Technology in Kingdom of Saudi Arabia by 
discovering, transferring technology and knowledge 
to impact economy and society. 
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Research 
Ecosystem  

Faculty, 
Staff, and 
students 

Time for 
research  

Research 
support 
offices 

Research 
Funding  

Research 
Evaluation  

Scientific 
Publication 

Innovtion and 
Entreprenrush

ip  

International 
Collaboration ECOSYSTEM 

Research Process 

Research  Proof of 
concept  

Early stage 
technology 

development 

Product 
Development  

Transfer  

Transferring ideas into 
real projects, product 

and business  

Discover  

Through disruptive 
research and creative 

ideas  

Commercia
lization  

Impact  

Positive impact on the 
economy and the 

society  
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Universities Potentials - UBT 

From idea to Industry  
University Research yields 
discoveries with commercial 
potential and economic 
impact 
 

University contribute to the 
creation of new technologies 
, companies, industries and 
job  
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Research – Industry Life-cylce  
Research 

  
 
 

Converted to 
Knowledge & Technology 

Innovation 
 

Knowledge & Technology 
Converted to 

 
 

Transformation of money into 
knowledge  

Transformation of knowledge into money  

Research Flagship 
Profitability , Growth, Sustainability through 
innovation & Research   

 
Vision 2030 

Vibrant Society   

Thriving economy  

Ambitious Nation 
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Axes of the economic Development  

Health  Energy  Hajj and 
Oumra  

Entertainment  Water Construction  Food  Electronics, 
communication 
, IT  

Transportation 

Projects serving the Axes of the 
economic development  
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Research Flagships based on the 
vision 2030 

UBT Flagships are 
Interdisciplinary Research 
groups established as cross-
colleges initiatives  
  
They extend the research of 
each college by tackling 
cross-disciplinary challenges 
and creating a shared cross-
college vision in key thematic 
areas.  

Roadmap  
Beyond teaching, UBT generates knowledge and 
conducts interdisciplinary quality research that 
contribute  to the economic development and 
serve the community . 
 
We bring together faculty members and students 
from across the colleges and departments to 
develop interdisciplinary approaches to goal-
oriented problems and industrial potential to 
support the economy and the society  
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Example : Energy Flagship  

  
Themes:  
Supply – Conversion – Demand  
  
Cross cutting theme  
Efficiency, Materials, Policy, Economics and risk, 
Resources, Users, consumers, social framework, 
integrated systems / smart  

Tackling current challenges in the energy field by leveraging 
UBT expertise across the different colleges, departments and 
disciplines from technological, life sciences, business and 
management, advertising and legal perspectives. 

Objectives:  
 Leverage UBT expertise to tackle energy topics by 

integrating science, technology, business, management, 
marketing and policy research  

 Work with industry, international and national universities 
and funding agencies  

 Build the UBT – Industry relationship  
 Ensure multidisciplinary cross- university projects. 
 Engage with stakeholders across business, policy and civil 

society  
 Contribute to evidence- informed policy making  
 Sustaining and strengthening our local network  

Innovation- Industry 
Relationship 
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University - Industry Partnership 

industry  
 

university 

Students 
• Interns 
• Graduates 

Faculty  
• Trainer 
• Consultants 
• Researchers 

Facilities 
• Labs 
• Equipment 
• Software and tools 

HR 
• Job Opportunities 
• Training 

Projects  
• R&D 
• Applied Projects 

Finance 
• Fund 

University – Industry : Economic 
Advantages  

• Generation of new knowledge  
• Transfer of  knowledge  
• Technological innovation  
• Transfer of technology  
• Regional leadership  
• Creation of human capital  
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Innovation and Entrepreneurship 
services  

Universities 

Market/Industry 

Supporting Entrepreneurs 
Seed fun programs  
Accelerators  
Incubators 
Clinics / hospitals   
  

Business & Entrepreneurship Hospital 

1st  2nd  3rd  
To identify the right reason for 
the company illness and put 
their finger on the right spots of 
the Entrepreneur and SME 
illness. 

Diagnostic 

Based on the Analysis, 
the SME will be directed 
to the right clinic for the 
right treatment  

Treatment  

Based on the diagnosis, 
Experts will review the results, 
analyze it and recommend the 
right treatment 

Analysis  

BEH is a dedicated group of  clinics for troubled entrepreneurs and companies or companies who are facing 
problems, look exhausted from challenges and need help. It is composed of  specialized and experienced 
experts. 
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Business & Entrepreneurship Hospital 

Rate per Clinic: 
Entrepreneur : 500 Sar Per clinic /per session 
SME: 1000 Sar Per clinic / per session 

Thank you  
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جلسة عامة : رأس المال البشري .. الثروة المستدامة

د. حامد الشراري
عضو مجلس الشورى سابقًا
وكيل عمادة الدراسات العليا 

الجامعة السعودية اإللكترونية

د. صالح المحيميد
رئيس مجلس إدارة مركز دراسات القيادة  

أ. علي الحربي
رئيس الشركة الدولية للموارد البشرية

د. غدير كيال
نائب عميد البحث العلمي

أ. سعيد القحطاني  
المدير التنفيذي للتحول الرقمي بالموارد البشرية - سابك

م. غازي بن ظافر الشهراني
وكيل الوزارة للتوطين - وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية

رابط الجلسة:
https://www.youtube.com/watch?v=sWNcFUobrXw&t=2371s
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د. صالح المحيميد
رئيس مجلس إدارة مركز دراسات القيادة  

النموذج التحويلي لصناعة 
قيادات رؤية 2030
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  2030النمورج التحوٍلٌ لصناعة قَادات سؤٍة 
 

 تقديم
صالح المحيميد. د  

 
2019 

GDP 

2 

Percentage of Youth  
(Under 25)  

Population Growth Rate  

Total Population 

33.9 
Million 

2.5%  
50%  

FDI Inward Stock 

$224  
Billion 

$795 
 Billion 

Saudi Arabia (IMF) 

Value of the capital and reserves in the economy  

GDP per capita ($) 21,007 

Largest    
Economy 

20th 
Largest     

Exporter 

17th 
Largest   
Importer 

29th 
Highest  

Growth(G 20)  

7th         
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 مقاسنة
قيادتها ضعيفة شركة األسهم التً 

ٌنمو سعر السهم فٌها بمقدار 

74% ، 

بٌنما ٌنمو سعر السهم فً الشركة 

% 900بمقدار قيادتها قوية التً 

 وذلك خالل عشر سنوات

 االستراتٌجًمعهد التغٌٌر 

 ©SAGIA 2017 │ Invest Saudi 

 القياداتتوريث 
 Bank of القٌادي التعاقب عملٌة قٌادة فً الناجحة المؤسسات من

America طرق بعدة القٌادي التعاقب عملٌة فً أداءه ٌقٌس الذي: 

ٌقٌس مدى التنوع فً إدارته 

 العلٌا

 (مواهب مختلفة)

ٌقٌس قدرته على اإلحالل 

 الفوري للمناصب

 األهم 50ال  

ٌقٌس قدرته على تحقٌق 

أهداف ورغبات أفراده 

 الموهوبٌن
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 معضالت بشامح القادة
محتوى غير  

 نموذج أحادي قيادي

 برامج قصيرة قصور في االختيار

 ©SAGIA 2017 │ Invest Saudi 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

 مجال التركيز قيادة استراتيجية قيادة مؤسسة مشروعقيادة  عملقيادة فريق  الذات قيادة

الجدارات 
 القيادية

 نموذج القيادة

 أدوات التفكير

 معايشة قيادية

 عطاء قيادي

المبادرة لموقف 
 قيادي

 قيادة الوقت

 مشروع الحياة

 فريق العمل

 التواصل

 التفكير اإلبداعي

 تقدير الذات

 االستراتيجية الشخصية

 القيادة األخالقية

 معايير الفريق المميز

األولويات المهمة 
 األولى

 مهارات التفكير الشامل

 القيادة الموقفية
 التأثير و اإلقناع 

 قيادة المشاريع

 اتخاذ القرارات 
 الذكاء العاطفي

   اإلبداعيتريز لمتفكير 

 تحديات القيادة

 التميز المؤسسي

 التشغيميالتخطيط 

 مبدأالقيادة 

 التغييرقيادة 

 التفكير االستراتيجي

 القيادة المرتكزة 
 عمى المبادئ

 القيادة 
 تحد

 القيادة 
 الموقفية

 القيادة 
 األخالقية

 نموذج 
 أدير

 سكامبر القبعات الست تريز لمتفكير اإلبداعي التفكير الناقد التفكير االستراتيجي

 قصة قيادي مكالمة قائد مقابمة قائد يوم مع قائد توأمة قيادية

تطوير مؤسسة 
 صغيرة

 مبادرة قيادية مبادرة قيادية تقديم المستوى األول تقديم المستوى الثاني

 بشنامح القَادات الواعذة
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 قياس األثر

ادلستوى 
 تقديز الذاتمقياس   األول

ادلستوى 
 الثانٌ

مقياس  استقامة القائد 
 LPSالمدركة 

ادلستوى 
 الثالث

مقياس  الذكاء العاطفي  
EQ-i 

ادلستوى 
 الشابع

مقياس  ممارسات 
  LPIالقيادة 

ادلستوى 
 اخلامش

مقياس  ممارسات 
  LPIالقيادة 

 Parkerالقيادة عبر تحليل برنامج تقويم مستويات 

 قَاس
 الشضي
 واألثش

 ©SAGIA 2017 │ Invest Saudi 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

 فعالية القائد قيادة عدم التدخل القيادة التبادلية القيادة التحويلية

 قبل

 بعد

0 1عمود
0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

 القٌادة التحوٌلٌة

 القٌادة التبادلٌة

 فعالٌة القائد قٌادة عدم التدخل

 قبل

 بعد

 1عمود

80

82

84

86

88

90

92

94

96

ما مدى رضاك العام 
عن البرنامج 

 التدرٌبً؟

ما مدى تمٌز 
المحتوى العلمً 

 للحقٌبة ؟

ماهو مستوى تمٌز 
 المدرب بشكل عام 

ماهو مستوى 
استفادتك العامة من 

 برنامج قٌادة ؟

ما مدى تطبٌقك لما 
تعلمته فً  قٌادة فً 

 حٌاتك العملٌة ؟

ضى
الر

ى 
تو

مس
 

 عناصر الرضى

 قٌادة  101  
 قٌادة201
 قٌادة301
 قٌادة401
 قٌادة501

 احصائيات
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  2030النمورج التحوٍلٌ لصناعة قَادات سؤٍة 
 

 

 ©SAGIA 2017 │ Invest Saudi 

 النخب
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 فشصة
 لجمَعلالقَادة 

 ©SAGIA 2017 │ Invest Saudi 

 القَادة التحوٍلَة

االهتمام 
الفردي

 التأثٌر
المثالً

الدافعٌة 
اإللهامٌة

 
 الحفز 
الذهنً

   .ألاقص ى الحد إلى قدزاتهم وبخطويس  ألاجباع، بأداء الخحويليت القيادة تهخم

  من قويت مجموعت لديهم يكون  ما غالبا   الخحويليت القيادة يظهسون الرين وألافساد

 الخيرة العامت املصالح عن للدفاع ألاجباع جحفيز  في وفاعليت الداخليت، واملثل القيم

   الراجيت مصالحهم وليس

 من مخوقع هو  مما أكثر  برل على ألاجباع جحفز  الخحويليت القيادة بأن باس ويفيد

   :يأحي بما القيام خالل

  واملثاليت، املحددة ألاهداف وقيمت بأهميت ألاجباع وعي مسخوى  زفع (أ)

   الشخصيت، مصالحهم على الفسيق مصلحت حغليب على ألاجباع حث (ب)

   .ألاعلى املسخوى  ذاث بالحاحاث لالهخمام ألاجباع جحفيز  (ج)

نظرية
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أقدر بان لكل 
فرد احتٌاجات 

وقدرات 
وتطلعات 

 خاصة

أعامل كل 
فرد كشخص 
متمٌز ولٌس 
مجرد فرد فً 

 مجموعة

أبذل وقتاً 
وجهداً فً 

تعلٌم األتباع 
 وتوجٌههم

 أساعد كل 
 فرد فً تنمٌة 

 نقاط قوته

االهتمام الفشدً

ادلثايلالتأثري 

أراعً 

االعتبارات 

األخالقٌة عند 

 اتخاذ القرارات

أؤكد على أهمٌة 
وجود شعور 
قوي تجاه 
األهداف 
 والغاٌات

أفصح وأعبر 

عن أهم قٌمً 

 ومعتقداتً 

أؤكد على أهمٌة 
وجود إحساس 
مشترك برسالة 

 المؤسسة

أتصرف بطرق 
تعزز احترام 
 اآلخرٌن لً

أتغاضى عن 
مصالحً 

الشخصٌة مقابل 
مصلحة 
 المجموعة

أعزز االفتخار 
باآلخرٌن الذٌن 
ٌرتبطون بً 
 وٌعملون معً

 أظهر 
 الشعور 

 والثقةبالقوة 

MLQ5x

 ©SAGIA 2017 │ Invest Saudi 

الذافعَة اإلذلامَة

أتحدث بحماس 

عما يجب 

 تحقيقه

أؤكد على 
أهمية وجود 
شعور قوي 

تجاه األهداف 
 والغايات

أظهر الثقة 

بأن األهداف 

  ستتحقق 

 أعزز 

النظر بعد 

 للمستقبل

احلفز الزهنٌ

ٌقترح طرقاً 

جدٌدة للنظر فً 

كٌفٌة تحقٌق 

 مهام العمل

ٌشجع كل فرد 
على النظر إلى 

األمور والمشاكل 
من عدة زواٌا 

 واتجاهات

ٌبحث عن 
األمور من زواٌا 
واتجاهات متعددة 
عند حل المشاكل 

 والقضاٌا

ٌعٌد النظر فً 
األسس الجوهرٌة 
للعمل كً ٌتأكد 

 أنها مناسبة

MLQ5x
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10%

20%

70%

© SAGIA 2017 │ Invest Saudi 

TIME & PLANNING 

1,000,000 
 فزصة

 القيادة للجميع

2022 2026 2030 

2028 2024 
40,000 

القائد 

 التحويلي

10,000 
قائذ

 

200,000 
HPL 
 بزنامج

 القيادات الواعدة

20,000 
 منصب

 2020 قيادي
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د. غدير كيال
نائب عميد البحث العلمي

شراكة القطاع الخاص 
في إعداد مناهج التعليم 

والتدريب
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القطاع الخاص في إعذاد شراكة 
في مؤسسات  والتذريبالتعليم   مناهج

التعليم العالي
 دعم تعليم المزأة

Ghadeer Kayal PhD, CDMP 
Vice-dean of Scientific Research 

HOD of Marketing at the College of Business 
Administration 

University of Business and Technology 
 

أٌم الىقاط في ٌذي المىاقشت 

 
 التحذياث التي تُاخً حذيثي التخزج•
أٌم االستزاتيدياث التي يدب أن تفعلٍا مؤسساث التعليم العالي بالتعاَن مع القطاع •

 الخاص 
 الىتائح الملحُظً مه تفعيل االستزاتيدياث السابقت•

 تُاخً حذيثي التخزج  التي التحذياث 
 
 
الزالت الوظائف فً القطاع الخاص أقل جاذبٌة للمواطن أو المواطنه وباألخص لحدٌثً •

 التخرج
 التزال نسبة توظٌف المرأة أقل بكثٌر من نسبة توظٌف الرجل•
 زٌادة عدد التراخٌص التً تسمح للمؤسسات العالمٌة للعمل فً المملكة •
 أدت العولمة والثورة التكنولوجٌة الى زٌادة الحاجة الى قوة عاملة ذات مهارات عالٌة•

 فً مختلف المجاالت المهنٌة
 والمناهج التً تقدمها هذه المهارات تتطلب من مؤسسات التعلٌم العالً اعادة تقٌٌم البرامج•

General Authority of Statistics (2018) 
General Investment Authority (2019) 
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أٌم االستزاتيدياث التي يدب أن تفعلٍا مؤسساث التعليم 
 العالي بالتعاَن مع القطاع الخاص 

 :توجه جامعة األعمال والتكنولوجيا في تفعيل دور القطاع الخاص
 
عمل دراسات وبحوث مستمره هدفها تحدٌد المهارات المطلوبة من سوق العمل بحٌث  -1

 تتوافق مع المهارات المكتسبه من البرامج األكادٌمٌة
انشاء مجلس استشاري، لٌس فقط على مستوى الجامعة أو الكلٌة، بل أٌضا على مستوى  -2

هذا المجلس االستشاري ٌتكون من خبراء متخصصٌن فً المجال . البرنامج األكادٌمً
 المطلوب

انشاء عالقات مثمرة مع الشركات المحلٌة والعالمٌة لعمل ورشات عمل ورحالت مٌدانٌة  -3
 مستمرة الثراء معرفة المتعلمٌن

 دعم التدرٌب التعاونً فً الشركات العالمٌة والمحلٌة -4
 أداء رئٌسٌة لقٌاس فاعلٌة هذه االستراتٌجٌات   ٌجب اعتماد مؤشرات -5

فقط في شٍز أكتُبز تم عقذ َرشاث عمل َ رحالث 
 مع ميذاويت بالتعاَن 
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التسُيق في شطز الطالباث تم َبالىسبت لبزوامح   
التعاَن مع

 مه تفعيل االستزاتيدياث السابقتالىتائح الملحُظً 

 
السٌرة الذاتٌة لطالبة الجامعة تحتوي على مهارات وخبرات التكون عادة موجودة فً •

 السٌرة الذاتٌه لحدٌثً التخرج
ٌتم التواصل مباشرة مع رؤساء األقسام األكادٌمٌة من الشركات المحلٌة والعالمٌة لعرض •

 فرص التدرٌب التعاونً والتوظٌف لطالباتنا
 أفضلٌة لطالبتنا فً فرص التوظٌف فً الشركات المرموقة المحلٌة والعالمٌة •
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جلسة األستثمار الجريء

أ. عبدالعزيز العمران
شركة تأثير لالستثمار

أ. محمد الضلعان
مؤسس منصة نون أكاديمي

معالي د. نبيل كوشك
الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية 

لالستثمار الجريء

أ. عادل العتيق
الرئيس التنفيذي لصندوق الصناديق

أ. نوره السرحان
مديرة إدارة االستثمار في الشركة السعودية 

لالستثمار الجريء

أ. سامي الحلوه
مؤسس شركة نعناع

رابط الجلسة :
https://www.youtube.com/watch?v=mLcFueC80ms&t=2181s
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جلسة السعودية الُملهمة

م. محمد الشهري
مستشار الهيئة العامة لحي السفارات

د. محمد الملحم
رئيس األبحاث في مركز إثراء بأرامكو 

السعودية

د. ماهر العودان
رئيس األبحاث والتطوير واالبتكار - مدينة الملك 

عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

معالي د. نبيل كوشك
الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية 

لالستثمار الجريء

أ. نبيل بن عبدالله مريحيل المبارك
الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف

معالي د. مشبب القحطاني
مدير عام - معهد االدارة العامة

أ. اشا روبل 
أخصائي برنامج ، الوصول العالمي وحمايته

 اليونسكو

د. حامد الشراري
عضو مجلس الشورى السابق

وكيل عمادة الدراسات العليا - الجامعة السعودية 

اإللكترونية

د. صالح بكر الطيار
رئيس مركز الدراسات العربي األوروبي بباريس

م. أسامة كردي
رجل أعمال وعضو مجلس الشورى سابقًا

أ. إدريس الدريس
كاتب ومستشار إعالمي - مقدم برنامج 

األسبوع في ساعة على روتانا خليجية

د.فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة

رابط الجلسة :
https://www.youtube.com/watch?v=HL8W6DGpaFQ&t=218s



351

السجل العلمي

نحو التغيير والتحول ..

نحو المستقبل ..
السعودية الُملهمة

المداخالت الرئيسة
Keynotes
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Dr. Michael Thiel 
Project Director of the WASCAL- 
 DE-Coop project at the Chair of

Remote Sensing

 Satellite data - a key to
 evaluate natural resources

and hazards in arid lands

Keynote

رابط المداخلة:
https://www.youtube.com/watch?v=MyF_JgKX9Ek&t=3s
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Dr. Michael Thiel 
Department for Remote Sensing  

Institute for Geography and Geology 
Julius-Maximilians-University of Würzburg 

 

In the period from 08.11.2017 to the 
06.03.2018 143 new Satellites have 
been started. 
Out of them, 41 are Earth Observation 
(EO) Satellites (COSPAR, 2018)  
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Satellite  Operating since Agency Aim Resolution  [m] Constellation 

Landsat 8  
The Landsat system is 
running since 1972 
(Landsat 1, 2, 3, 4, 5, 7) 

United States 
Geological Service 
(USGS) 

Land, Coastal 
regions 30 

1 satellite  
more than 4 
decades history  

MODIS Since 18. December 1999 
National Aeronautics 
and Space 
Administration (NASA) 

Atmosphere, 
Ocean, (Land) 250 – 1000 2 satellites  

(Aqua and Terra) 

Sentinel-1 Since 3. April 2014 European Space Agency 
(ESA) 

Environment, 
Traffic, Security, 
Climate Impact  

5x5  2 satellites  
(A and B) 

Sentinel-2 Since 23. June 2015 European Space Agency 
(ESA) 

Land, Crisis- and 
Catastrophe-
Management 

20 (10 – 60) 2 satellites  
(A and B) 

Sentinel-3 Since 16. February 2016 European Space Agency 
(ESA) Ocean 300  2 satellites  

(A and B) 

Data from these systems are freely available for everybody (research, administration, 
business), current and historical data. 

Data from these systems are freely available for everybody (research, administration, 
business), current and historical data. 

Satellite  Operating since Operator Aim Resolution  [m] Constellation 

Landsat 8  The Landsat system is 
running since 1972 
(Landsat 1, 2, 3, 4, 5, 7) 

United States 
Geological Service 

Land, Coastal 
regions 

30 1 satellite, but long 
history 

MODIS Since 18. December 1999 NASA Atmosphere, 
Ocean, (Land) 

250 – 1000 2 satellites (Aqua 
and Terra) 

Sentinel-1 Since 3. April 2014 European Space 
Agency 

Environment, 
Traffic, Security, 
Climate Impact  

5x5  2 satellites (A and 
B) 

Sentinel-2 Since 23. June 2015 European Space 
Agency 

Land, Crisis- and 
Catastrophe-
Management 

20 (10 – 60) 2 satellites (A and 
B) 

Sentinel-3 Since 16. February 2016 European Space 
Agency 

Ocean 300  2 satellites (A and 
B) 
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http://database.eoha
ndbook.com/ 

 
 
CEOS: 
Committee of Earth 
Observation Satellites  
60 space agencies 
world wide 

 

“Remote Sensing is the science of acquiring information about the Earth’s 
surface without actually being in contact with it. This is done by sensing and 
recording reflected or emitted energy and processing, analyzing, and applying 
that information.” 
CCRS (2000): Fundamentals of Remote Sensing 
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Remote Sensing Parameters 

Vegetation 
Land Cover / Land Use 

Soil 

Geographical Knowledge 
(Understanding of Settings and 

Processes) 

Models and Applications 
(Decision Support) 

GIS Information (EO, ancillary spatial data, socio-economic data) 

Surface Characteristics 

Water 

Combinations of different 
sensors with varying 

geometric resolutions 
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? 

Low/no production 

Normal production 

Pictures by M. Thiel, M. Devkota, J. Lamers 

Normal production 

Pictures by M. Thiel, M. Devkota, J. Lamers 

! 
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Long-term Landsat 
timeseries (1984 – 2016): 
Monitoring of Rice 
Production on irrigated 
fields in Kazalynsk Region, 
Kazakhstan (Syr Daria) 
  
 
 

Result of the LaVaCCA project funded 
by  
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http://wuemoca.net 

One modern goal of Remote 
Sensing:  
 
Service delivery 
 

Land use area (land use intensity) 
Some areas reflect drought 
years (i.e. 2000, 2001, 2008, 
2011) with low land use 
intensity much 
more than others 

Indicator “Land Use area”
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“ “

Index of appropriate (sufficient) water 
supply for crop cultivation 
 
Some areas are  
supplied with water  
not as well as  
others 
 

“ “
Economic revenue per m³ water 
consumed (“crop per drop”) 
 
Some areas produce 
less crop with the  
same amount of  
water than other  
WUAs 



361

السجل العلمي

نحو التغيير والتحول ..

نحو المستقبل ..
السعودية الُملهمة

 
 

Research 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agricultural monitoring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Development of WASCAL services  
(ecosystem services) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DataCube for Burkina Faso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
network Land 

Rice field  
monitoring 

Methods 
delivery 

Graduate School 
Programme 

 
 
 
 

Department for Data Management 

Department for 
Research 

Management and 
Environmental 

Services / WRAP2.0 

WADI HPC 

Policy Briefs Service 
development 

Data delivery 
PhD students 

Methods and 
data 

Co-Design 
Demand assessment 

Methods 
delivery 

Methods 
delivery 

Data delivery 
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What is growing? 

When, how often, 
how is it burning? 

Burning 
biomass 

 
 intensity of 

fires 

Estimate burnt 
biomass and CO2 

emissions 

 
 
 
 
 
 

Vegetation analysis 
 
 
 
 
 
 

Agriculture 

Natural Vegetation 

Fire analysis 

Country Burnt 
Biomass 

Emissions 

Benin … … 

Burkina Faso … … 

Cape Verde … … 

Côte d’Ivoire … … 

Ghana … … 

Mali … … 

Niger … … 

Nigeria … … 

Senegal … … 

The Gambia … … 

Togo … … 

Delivering data to 
be reported for 
the NDC of the 

WASCAL countries 

 
 

A web based platform to analyse and 
process data from Copernicus. Mainly 
addressing German governing institutions 
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Contact:  
Dr. Michael Thiel 

michael.thiel@uni-wuerzburg.de 

 
 
WASCAL education + capacity building on Remote Sensing 
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1 March 

4 May 
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30 June 

17 Aug 

04 Oct 
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Mr. Gary Whitehill
Global Transformation Maverick, 

Author, Board Director – Future Africa, 
Economic & Geopolitical Strategist)

Saudi Arabia 2030: How 
to Achieve a Dynamic & 

Thriving 21st Century 
Economy 

Keynote

رابط المداخلة:
https://www.youtube.com/watch?v=QrztD_wvRus
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SAUDI ARABIA VISION 2030: 

N o v e m b e r  4 t h ,  2 0 1 9  

Achieving a Dynamic & Thriving 21st Century Economy 

@GaryWhitehill  

“Happy is the man who avoids hardship, 
but how fine is the man who is afflicted 

and shows endurance.”  
–  P R O P H E T  M U H A M M A D  

( p e a c e  b e  u p o n  h i m )  

W H Y  AR E  W E  AL L  H E R E ?  
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Creating an updated 21st Century 
vision for Saudi Arabia, anchored by a 

dynamic 2030 economic vision and 
deep fundamental understanding on 

how to build a reliable, ongoing, 
predictable pipelines of value over the 

next 10 years, totaling $500B. 
 

@GaryWhitehill  

T H E  G O AL  



370TOWARDS
THE FUTURE

The Inspiring Saudi Arabia

@GaryWhitehill  

S AU D I  AR A B I A N  F O R M U L A F O R  G L O B AL  S U C C E S S :  

 
Unimaginable Wealth     + 
Unparalleled Economic Platform   + 
Rapid Acceleration DNA    + 
Security, Stability & Geopolitical Influence + 

 

= BEACON FOR QUALITY OF LIFE  
ON THE 21st CENTURY SILK ROAD. 

@GaryWhitehill  

W H E R E  AR E  W E  N O W ?  
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@GaryWhitehill  

CHALLENGES 

@GaryWhitehill  

False Sense of Security 
“Edge of a Smart Future” 
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@GaryWhitehill  

See the Future. Look Again. 

@GaryWhitehill  
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@GaryWhitehill  

WHERE DOES 
SAUDI ARABIA 

START? 

@GaryWhitehill  

SAUDI  ARABIA:  A CULTURE OF INNOVATION  

If someone says: 
“THAT’S IMPOSSIBLE.” 
 
Understand what they really mean is: 
 
“According to my very limited 
experience and narrow understanding 
of reality, that is very unlikely.” 
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@GaryWhitehill  

WHY  
INNOVATION  

FAILS 

· Social Systems (Art) 
 - the 20% making 80% of the difference. Ex. BURST 

@GaryWhitehill  

I N N O VAT I O N  L I V E S  I N S I D E   
F O U R  D I S C I P L I N E S :  

· Nonlinear Dynamics (Science) 

· Chaos Theory (Science) 

· Complexity Theory (Science) 
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1. Trust across social, cultural, tribal barriers. 
 

2. Motivations rising above short-term rationality. 
 

3. Social norms promoting strong collaboration. 
 

4. Rapid experimentation among human beings. 
(“outliers harnessed”)  

 

@GaryWhitehill  

4  K E Y  FAC T O R S  D R I V I N G  H U M AN  
I N N O VAT I O N  I N  T H E  2 1 s t  C E N T U RY  

@GaryWhitehill  

THE DEEP FUNDAMENTALS 
 

TOP 6 REASONS WHY  
INNOVATION FAILS IN 

COMPANIES, CULTURES & COUNTRIES 
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Lack of Concentration of Forces:  
 
Failure to execute disciplined, 
purposeful strategy at each of 
the 6 innovation community 
developmental stages over  
10+ years. 

@GaryWhitehill  

W H Y  I N N O VAT I O N  FA I L S  ( P T. 1 )  

Wrong Mental Models + Thin Culture:  
 
Sticking to conventional wisdom 
brand name strategies, structures, 
models, methods, partners, 
platforms and perspectives.  

@GaryWhitehill  

W H Y  I N N O VAT I O N  FA I L S  ( P T. 2 )  
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Forgetting Time is Ticking:  
 
Innovation community success 
rate is exponentially influenced by 
length of time it takes for a robust 
network to be established. 
 
 

@GaryWhitehill  

W H Y  I N N O VAT I O N  FA I L S  ( P T. 3 )  

Failure to Ruthlessly Discriminate:  
 
Lack deep understanding of the 
substantive issues and challenges 
communities, companies, cultures 
and countries face now, and in the 
emerging future. 

@GaryWhitehill  

W H Y  I N N O VAT I O N  FA I L S  ( P T. 4 )  
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Linearity Planning Obsession:  
 
Innovation inside communities, 
companies, cultures and countries is:     
 - Asymmetric 
 - Interdependent 
 - Exponentially more dynamic then 
 today’s literature leads us to believe 
 - Predictable!  

@GaryWhitehill  

W H Y  I N N O VAT I O N  FA I L S  ( P T. 5 )  

Defunct Innovation Infrastructure Roadmap:  
 

Failure to understand who cooperates 
when, where, how and why over the course 
of 10+ years at key strategic inflection 
points.  
 
Requires intentionally designed public-
private roles and responsibilities 
redesigned for the 21st Century.  

@GaryWhitehill  

W H Y  I N N O VAT I O N  FA I L S  ( P T. 6 )  
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@GaryWhitehill  

DEEP FUNDAMENTALS 
FOR ENCOURAGING INNOVATION 

Five Important Future Human Trends 

Decentralized Forms of Power 

Evolution of Networks 

Rise of Community 

Trust of Tribes 

Borderless World 

1 

2 

3 

4 

5 

@GaryWhitehill  
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“The first step to designing your world is to  
control your culture. To model and demonstrate 

the kind of world you demand to live in.”  
–  C H U C K  PA L A H N I U K  

C U LT U R E  

@GaryWhitehill 

FutureReady Saudi Arabia: Strategies 
 

@GaryWhitehill 
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“Identifying a crisis or opportunity is not the same 
as designing an actual solution that elicits emotion 

and inspiration, as well as creates the necessary 
conditions to foster trust and collaboration.” 

C U LT U R E  

@GaryWhitehill 

@GaryWhitehill  

“Speed is irrelevant if you are  
going in the wrong direction.” 

–  G H A N D H I  

PROSPERITY 
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@GaryWhitehill  

@GaryWhitehill  
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@GaryWhitehill  

“To ensure humanity has an 
inclusive beacon for quality of 

life alongside nature on the  
21st Century Silk Road.” 

2 0 3 0  “ W H Y ”  S A U D I  A R A B I A E X I S T S  

@GaryWhitehill  
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@GaryWhitehill  

@GaryWhitehill  

2 0 3 0  C O P S  F O R  S A U D I  A R A B I A  

• Re-Discover 
• Re-Design 
• Re-Align 
• Future-Forward 
• Rapid Iterative Development 
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@GaryWhitehill  

@GaryWhitehill  
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@GaryWhitehill  

“The most inclusive, prosperous 
high-tech social monarchy in  

the entire world.” 

2 0 3 0  V I S I O N  F O R  S A U D I  A R A B I A  

@GaryWhitehill  
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@GaryWhitehill  

@GaryWhitehill  

• 10/10/50 strategy 
• 2M new jobs (650K in ICT) 
• 8% annual GDP growth 
• $500B in new market value by 2030 
• GDP per capita > 250% of EU28 avg. 

2 0 3 0  “ M I S S I O N ”  F O R  S A U D I  A R A B I A  
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@GaryWhitehill  

“Maximum concentration of forces  
at a decisive point.” 

–  S U N  T Z U ,  T H E  A R T  O F  W A R  

P R O C E S S  

@GaryWhitehill  
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@GaryWhitehill  

“The greatest enemy of knowledge is not  
ignorance, it is the illusion of knowledge.”  

–  S T E P H E N  H AW K I N G  

K N O W L E D G E  

@GaryWhitehill 

Saudi Arabia’s FutureReady Formula 

Creative Energy + InfoTech 
Shared Cultural Values = 

More 
Arabs 

Benefit 
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 Cities as future engines of
 economic growth and magnet

for talent and innovation

Dr. Colm Reilly 
OCO - Senior Director

Keynote

رابط المداخلة:
https://www.youtube.com/watch?v=vKXXxY9iy7c&t=1s



391

السجل العلمي

نحو التغيير والتحول ..

نحو المستقبل ..
السعودية الُملهمة

Cities as future engines of economic 
growth and magnet for talent and 
innovation 
 
Dr. Colm Reilly 
 
5th November 2019 

Global Pictures - Demographics 
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Global Pictures - Technology 

Global Pictures - Investment 
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Cities generate more than 80 percent of the global GDP 
today. But the economic power concentrates in global cities. 
The largest 600 cities with 20 percent of the world’s 
population generate 60 percent of the global GDP.  
380 of the global cities are in the developed world and 
accounted for 50 percent of global GDP in 2018 rising to 
61% by 2030 (Oxford Economics). 
 
1. A global city acts as the powerful centre of economic 

development. 
2. It outstrips its national network and becomes part of an 

international global system. 
3. It is a centre of political power, world trade, 

communication, finance and culture. 
 
• Global cities are linked to drivers of globalization. 

Globalization is the development of stronger links 
between countries and the breaking down of existing 
barriers as a result of technological communications and 
international regulation and de-regulations. 
 

• Global cities have excellent transportation systems 
linking them to the world.  

Global Metropolitan Cities I 
Figure 1.0: Emerging Global Science, Technology and Innovation Trends influencing 
economic growth   

5 

• Global cities are characterized by the concentration of 
headquarters of global corporations, commodity, 
currency and securities exchanges, producer services 
organizations, international governmental organizations 
and global conference centres. For example, Tokyo is 
home to 17 of the top 100 multinational corporations 
(MNCs), New York has 11. 
 

• Global cities are international financial centres, for 
example, London, New York, Tokyo and Hong Kong. 
They are the key locations for specialized services such 
as law, accounting, design, advertising and creative 
economy. 
 

• Cities worldwide now compete on the international stage 
for ideas, investment, people and industry. This is what 
compels economic growth. 

 
• Across the world, large talent pools of skilled workers 

combined with cutting-edge technologies are driving 
economic growth.  

Global Metropolitan Cities II 

6 
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HIGHER PER CAPITA INCOME AND GDP 

Lower 
Prices Higher Wages Economic  

Competitiveness 

Less Severe 
Economic 
Downturns 

More Jobs 
Faster 

Productivity 
Growth 

Lower 
inflation 

Innovative Products 
and Services 

Flexible 
Supply 
Chains 

Accessible & Flexible 
Work Opportunities 

Increased 
Efficiency 

Higher Quality 
Goods & 
Services 

Better 
Decision 

Making Tools 

Larger 
& more efficient 

Markets  

New Research 
Tools 

INVESTMENTS IN R&D , INFRASTRUCTURE AND ACCOMPANYING TOOLSETS 

Outcome Tertiary Outputs Secondary Outputs Primary Outputs Input KEY 

7 

The Metropolitan City model shows the Economic Factors that strengthen a city 
and should be the focus of the strategy with a clear emphasis on Productivity, 
Innovative Products and Services and enhanced resilience in key sectors… 

7 

City Competitiveness Model – compelled by companies, inspired by knowledge 
and research and facilitated by the city metropolitan area 

The concept of competitiveness has 
long been applied to companies, with 
firms considered competitive if they are 
more productive and  offer something 
distinct to markets in  comparison with 
their peers.  
This model of competitiveness 
understands productivity to be the 
essential ingredient of a firm’s long-term 
ability to compete. 
 
More recently, however, 
competitiveness has been applied to the  
territorial unit of a city or region.  
 
Economists and urbanists have argued 
that a narrow focus on productivity 
ignores the role of other potentially 
important factors, such as security, 
talent attraction, liveability, institutions, 
cluster development, leadership, 
coordination, vision, and trust. 
Productivity is now more commonly 
viewed as a necessary but insufficient 
condition for city development. Instead, 
a competitive city is one that:  
 
 Attracts a high share of mobile 

talent,  capital, and business; 
 Provides a favourable 

entrepreneurial,  institutional, social, 
and technological  framework and 
infrastructure platform  for local 
firms; and  

 Sustains these private, public, or 
mixed assets to achieve long-term 
competitive advantage. 

COORDINATION 
FRAMEWORK  

PROMOTION 
FRAMEWORK 

FUNDING  
PATTERN 

ORGANISATION 
STATUS 

 
SKILLS  
FRAMEWORK 

 

Accelerators 
Specialised incubator  

developments 
Appropriate conditions including Policy, 
Incentives, Taxation, Learning grants  

Corporate investors Specialist advisors, IPR, legal,  
finance etc.  

 

Appropriate physical property 

Central or regional 
funding bodies 

Specialized venture  
capital/management/ investment firms 

 
 

 

Licensing and marketing partners 

“Brand”, Collaborators, Partners 

 
Research 
funding 

  

Commercialisation 
funding 

 
 

Seed funding 
(0-250k) 

 
 

 

Venture finance 
(250K - £2m) 

  

 

Venture finance 
(£2m) 

Visibility to public  
markets and analysts 

 

Research 
skills 

  

Commercialisation 
skills 

 

Entrepreneur/  
management skills 

  

 

Established company  
commercial skills 

  
Manufacturing skills  

Product development skills 

 

Regulatory skills 

 

Micro-sized  
businesses –  

FDI companies 

SMEs/ 
Mid Caps 

- FDI companies 
 

Exits 
(Trade, IPO, 

Crowd, 
Public) – FDI Companies 

Spin-out 
Entrepreneurs/  
Commercialisation 

Start Up 
companies  

Higher Education  
Institution 

Research  
Institute 

Infrastructure 

Start-up 

Marketing skills  

Quality of Life 

 

Sustainability 

 

Educational, cultural, and recreational amenities, including outside the city core, is key to attracting high-calibre  
international talent. A capable and flexible labour market also helps cities create new types of jobs 

Green, Clean and Livable 

8 
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The characteristics of a city to enable this attractiveness are 

9 

Economic Resiliency Transformative Capacity Building 

High Visibility Evidence-based Collaborative Leadership 

Company comes to a city to transform 
their business in based on the levels of 
knowledge, design and logistics 
capability 

Marketing of a place to do business for 
the entire region – a hyper region – “5 
hours out” 

Diversification of the economy over 
multiple sectors; 
Enriching those sectors by completing 
the Innovation System in each city 

Capacity building is about providing and 
developing expertise. 
Export markets would be essential as 
would a focus on managerial and 
commercial skills 

The city deals with facts and provides 
the correct information to benchmarking 
companies forging relationships 

The leadership of the city in industry, 
academia and Government works with 
companies to make them successful in 
that city. 

Four pillars are used to achieve these goals 
Attract Investment to Transform Riyadh 
Objective: To identify and unlock investment opportunities that will accelerate Riyadh’s metropolitan 
transformation over the next decade 
 

Create Jobs and Develop the Workforce 
Objective: The retention, attraction and development of Riyadh’s workforce over the next decade 

Grow Riyadh’s Innovation Economy 
Objective: To transform Riyadh into an internationally recognized centre for innovation over the next decade 
covering foreign investors, social innovation, start up companies with a focus on knowledge intensive 
companies 

Build Distinct & Competitive Business Communities 
Objective: To increase the market competitiveness of individual businesses and build the distinctiveness of 
each business community 

10 
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Building Exponential 
Origination

Mr. Mark Hatch 
 CEO - Innovation Partners, Inc

Keynote

رابط المداخلة:
https://www.youtube.com/watch?v=hn0vQ2rwdHA&t=1s
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Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 1 

Building an Exponential 
Organization: Agile and 
Dynamic Capabilities: 
Frameworks for Action 
 
Mark Hatch 
Twitter: @markhatch 
Linkedin: markhatch 

 

MAKER PARTNERS 

Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

MAKER PARTNERS 
• Consulting & Speaking 

– Exponential Organizations, Digital Transformation, Innovation Centers of 
Excellence, Agile and Dynamic Capabilities, and the Maker Movement 

• Research 
– UC Berkeley, Entrepreneur in Residence, Jacobs Design Innovation Center 
– Doctorate in Business Administration, Pepperdine (2022 Graduation Date) 

• Positions 
– Faculty, Singularity University 
– Associate, the Institute for the Future 
– Advisor, SABIC HR 
– Advisor, Sandvik Advanced Manufacturing Technology Division 
– Advisor, Various Startups 
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Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

 
 

Innovation 
Revolution 

 
 

Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

Innovation Revolution 
• Exponential Tech Trends 
• Top 10 Innovation Strategies 
• Dynamic Exponential 

Organization Capabilities 
• Organizational Effort 

4 
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Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

Innovation Revolution 
• Exponential Tech Trends 

5 

Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

Accelerating Technologies 

AI & Robotics 
 

Biotech & Bioinformatics 
 

Computers & Networks 
 

Energy & Environment 
 

Medicine & Neuroscience 
 

Nano & Digital Manufacturing 

 

Exponential Technologies 
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Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

500,000  
vehicles per year by 2020 

Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

Innovation Revolution 
• Exponential Tech Trends 
• Top 10 Innovation Strategies 

8 
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Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

Top 10 Corporate Innovation Strategies 

Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

Innovation CoE – Leveraged Assets  

Cortex Innovation Center  
St. Louis 

 

Unternehmertum 
Munich 

 

Jacobs Institute 
Berkeley 
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Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

Innovation Revolution 
• Exponential Tech Trends 
• Top 10 Innovation Strategies 
• Dynamic Exponential 

Organization Capabilities 

11 

Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 
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Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

Service 
Exempels 

SaaS  
provider 

Future tech AR/VR 

Messaging Twillio 

Payment Braintree 

In-line  
translation 

MS Face 

Maps/Direction Google 

Digital Business 
Scaling Platform 

 
V 
 

Value-Add: finding Buddies and matching with 
customers 

Partner Sites 
for indirect sales 

  

API Integration 

AP
I I

nte
gra

tio
n 

 
Customers 

 
Buddies 

Data for continuous service improvement. Market insights for 
sale to vendors  

Direct Sales / Refurbishments/sustainablity 

Staffing on Demand 
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Innovation Revolution 
• Exponential Tech Trends 
• Top 10 Innovation Strategies 
• Dynamic Exponential 

Organization Capabilities 
• Organizational Effort 

15 

Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

Dynamic Exponential Organization Capabilities  

Innovation 
Efforts 

Service Product 

Internal Process Optimization 
focused on Digital 
Transformation 

Process Optimization 
focused on 3D, Robots, 
MFG technologies 

External Digital efforts: New 
Service, New 
Channels, AI 

New MFG Tech and 
Channels. Spatial Web, 
3D, Break Throughs 

Innovation Efforts 70-20-10 Rule 
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Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

Organizational Effort 
• Requires a Different Way of Thinking and Working 

– Significant Shift of Thinking (Exponential, Agile, Dynamic Capabilities) 
– New Focus on Rapid Change (10X, Sprints, External Focus) 
– Senior Management and Board Level Alignment and Support (CEO, COO, CFO, 

Board Chair and Members) 
– Must Energize, Excite and Engage Employees, Stakeholders and Customers 

(Change does not just happen; it is done, or it is done to you) 
– Likely it will Require an Organizational Cultural Shift (Cross Organizational 

Training, Exposure, and Internal Marketing) 
– Does Require Significant Shift of Resources (These should be funded by 

savings, cutting programs that don’t fit, and through growth) 
 
 
 
 

Mark Hatch – Maker  Partners MAKER PARTNERS 

 
Thank You!  

Mark Hatch 
Mark@MakerPartners.com 
Twitter: @markhatch 
Linkedin: markhatch 

MAKER PARTNERS  
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اإلعالم في المستقبل

رابط المداخلة:
https://www.youtube.com/watch?v=kCybQCud5pU

Dr. Sakena Yacoobi 
CEO Afghan Institute of Learning

د. سكينة يعقوبي
الرئيس التنفيذي للمعهد األفغاني للتعلم

مداخلة رئيسة
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رابط المداخلة:
https://www.youtube.com/watch?v=hlSMaiBeOlk

Dr. Kim Zietlow
Senior Project Manager - OCO

How Emerging Hybrid Industries 
Drive Shifts in Investment and Trade

Keynote
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“How merging hybrid 
industries drive shifts in 
investment and trade”

Riyadh, 6 November 2019

Dr. Kim J. Zietlow

Dr. Abdulla Elyas
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3

FDI trends
The world we think we know

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Africa

Latin America & Caribbean

Middle East

Emerging Europe

Asia-Pacific

North America

Western Europe

Source regions: Western Europe and North America 
consistently account for more than 2/3 of global FDI flows

4 Source:  fDi Intelligence, from the Financial Times Ltd 2019

Total number of investment projects

15,511

18,219

~2%
CAGR
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Middle East: 70% of FDI inflow to the region comes from 
only 10 countries

5 Source:  fDi Intelligence, from the Financial Times Ltd 2019

United States
19%

United Kingdom
12%

UAE
11%

India
7%

France
5%

Germany
5%

Switzerland
3%

Japan
3%

Spain
3%

Kuwait
2%

Other
30%

Total number of investment projects, aggregated 2010-2018

Top 10 industry sectors – FDI inflowTop 10 source countries – FDI inflow

1) Business services
2) Financial services
3) Software & IT services
4) Textiles
5) Consumer products
6) Communications
7) Industrial equipment
8) Hotels & tourism
9) Real estate
10)Transportation

1,669
1,502
1,064

901
635
615
590
559
518
426

Tech companies are rising globally – this is clearly 
represented in FDI flows

6

Total number of investment projects, % share of annual volume

Source:  fDi Intelligence, from the Financial Times Ltd 2019; Visual Capitalist

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2018

Electronic components

Metals

Chemicals

Automotive components

Real estate

Transportation

Consumer products

Communications

Food & tobacco

Industrial equipment

Textiles

Financial services

Business services

Software & IT services

9.4% 13.6%

8 out of the top 10 publicly listed 
stocks are tech companies
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7

Hybrid industries
New technologies enable industry disruption

Hybrid industries – Definition and examples

8

The intersection between physical industries 
and digital technologies.

Precision agriculture Digital manufacturing Smart transportation
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The workforce of the future – New type of jobs

9

Example: Shifts in demand of skill sets in Digital Manufacturing

Blue-collar production workers or machine operators

Knowledge-based experts and decision-makers with digital and analytics skills 

Machines/robots
will assume routine tasks of limited interconnected complexity 
and lower economic value

Humans
will focus on creative problem-solving, complex forms of 
communication, large-frame pattern recognition, 
collaboration and supervision

Hybrid Industries
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5 disruptive trends influencing digital transformation

11

1. Continuous growth of 
Big Data

2. Unlocking analytics

3. Customer experience 
takes centerstage

4. Rise of the cloud

5. Introduction of 
multiple digital 
platforms

Emerging global science, technology and innovation trends 
influencing economic growth and development

12
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13

A leap in history
From “earning for a living” to “shaping the world”

x

14
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x

15

x

16
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17

Born Globals
A new generation of leaders

Born Globals – a future generation thinking and acting 
beyond norms

18

• Accustomed to be connected 
at all times

• Flexibility, openness and 
instantly connecting to people 
regardless of geography

• Easily make use of new 
technological applications and 
solutions

• Favours sharing of creativity, 
ideas and knowledge with 
others

• Strive for individuality and 
oppose rigid structures and 
organizations
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Understanding the drive of the rising generation

19 Source:  Pew Research Center

Maslow’s Hierarchy of Needs

Business lifecycle – going international in early growth 
stage becomes the norm

20

Earlier  - Faster  - Global

From traditional organic business growth to fast-track global expansion
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3 examples of disruptive hybrid industry companies

21

Founded: 2012
Valuation: $3.1 billion
Employees: ca. 1,700
International markets: 15

Founded: 2011
Valuation: $4.5 billion
Employees: ca. 21,000
International markets: 21

Founded: 2008
Valuation: $11.7 billion
Employees: ca. 15,000
International markets: 17

Transportation network Food delivery platform Online fashion retailer

Electric scooters – a global war for market share

22

USD 765m 
funding

USD 548m 
funding

2017
founded

2017
founded

New city permits every 
week across the globe
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New organizational forms provide a balance between 
flexibility and stability – e.g. the Helix organization

23

One of the most critical location factors is the availability 
of a skilled workforce

24
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25

Conclusion

26

Technological change is inevitable,

poses a threat to established industries,

offers ample opportunities for others,

is driven by Born Globals

… and eventually disrupts

Trade and FDI flows.



421

السجل العلمي

نحو التغيير والتحول ..

نحو المستقبل ..
السعودية الُملهمة

رابط المداخلة:
https://www.youtube.com/watch?v=hlSMaiBeOlk

البيانات .. النفط الجديد

مداخلة رئيسة

د. ابراهيم البدوي
عضو مؤسس للمجلس - 

Open Data Australia
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 الجدٌد النفط … البٌانات

 البدوي أحمد إبراهٌم
 التنفٌذي الرئٌس

 
 
 @iBadawi @01Govt 

  بٌانات حكومة هً المستقبل حكومة

2 

 :المصدر
https://01government.com/chinaaiafrica 

 "تستورد" الصٌن
 من وجوها  

 !زمبابوي
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Net Income (2018): −US$1.8 billion 

Company valuation (May, 2019): 82.4 
billion  

 مدٌنة 600 نحو فً أوبر تعمل●
 .العالم حول

 14 ٌُنجزون سائق مالٌٌن 4 نحو●
 .ٌومٌا   رحلة ملٌون

 ملٌار 10 أكملت ،2018 فً●
 !رحلة

 بٌانات "أوبر" تجمع ،رحلة لكل●
 :مثل والرحلة الراكب عن عدٌدة
 ،الوصول نقطة ،االنطالق نقطة
 الكلفة ،المرور حركة ،الزمن

 .وغٌرها

3 

4 

UberMovement المصدر: 
https://movement.uber.com 
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5 

 نفط مصفاة  بٌانات مصفاة

6 



425

السجل العلمي

نحو التغيير والتحول ..

نحو المستقبل ..
السعودية الُملهمة

7 

  الرقمٌة لألجندة األوروبٌة للمفوضٌة السابق الرئٌس ،كروس نٌلً

  "الجدٌد الرقمً العصر فً النفط هً البٌانات"

8 
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9 

 البٌانات لنشر السنوٌة االقتصادٌة القٌمة هً ٌورو ملٌار 140
 .الحكومٌة

 ٌضٌفها أن المتوقع من التً القٌمة هً إسترلٌنً جنٌه ملٌار 630
 .القادمة السنوات فً البرٌطانً لالقتصاد االصطناعً الذكاء

 :المصدر
government.com01https:// 

 

 780 نٌوٌورك والٌة وفرت الحكومٌة المشترٌات بٌانات بتحلٌل
 وأجهزة المكاتب معدات فً أعوام 5 خالل دوالر ملٌون

 .المشترٌات من وغٌرها المعلومات تكنولوجٌا

10 

 االصطناعً الذكاء أساس … الجٌدة البٌانات

 الذكاء حلول تطوٌر
 إلى ٌحتاج االصطناعً
 .جاهزة بٌانات

 
AI ready data 

 :المصدر
@Monica Rogati 
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11 

 مشكالت حل
 تنموٌة

 
 االبتكار

 تحسٌن
 الخدمات

 تحسٌن
 العملٌات

 

 قٌمة تعظٌم
 الكلً االقتصاد

 رضا زٌادة
 المستخدمٌن

أدلة على مبنً قرار اتخاذ على القدرة زٌادة  
Evidence-Based Decision Making 

 الحكومات؟ البٌانات تساعد كٌف

 رئٌسٌة نجاح عوامل 3

 البٌانات حكومة … المستقبل حكومة نحو التحول

12 
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13 

  1 السٌاسٌة القٌادة دعم تأمٌن

 :المصدر
 عكاظ صحٌفة

 

14 

  1 السٌاسٌة القٌادة دعم تأمٌن
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 على وقع أوباما باراك السابق الرئٌس

 ٌوم أول فً "المفتوحة الحكومة" مرسوم

 .(2009 ،ٌناٌر) األبٌض البٌت فً عمل

15 

  1 السٌاسٌة القٌادة دعم تأمٌن

16 

  1 السٌاسٌة القٌادة دعم تأمٌن

 السابقة برٌطانٌا وزراء رئٌسة رسالة

 (2017) ماي تٌرٌزا

 :المصدر
https://bit.ly/2r9a7dd 
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17 

 2 البٌانات؟ لماذا :سؤال على اإلجابة

18 

 3 "البٌانات حكومة" قدرات بناء

 - البٌانات مهارات عمل إطار
 أسترالٌا فً االتحادٌة الحكومة

 
 :المصادر

goo-public-https://www.nic.org.uk/publications/data 
https://bit.ly/2WD5aVE 

 
 
 

 بالبٌانات خاص دلٌل :المتحدة األمم
 الدول لحكومات موجه المفتوحة
  العربٌة

 :الدلٌل رابط
PFqisN2https://bit.ly/ 

 

19 

 3 "البٌانات حكومة" قدرات بناء
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ورش العمل
Workshops
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د. سليمان محمد الكعبي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل أبوظبي د. سعود كاتب

وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية 
العامة

د. عادل عبدالله العجاجي
اخصائي المواءمة االستراتيجية 

والتحول الكلي

أ. عصام بن عبدالله القبيسي
مستشار التقني ، خبير األنظمة 

التقنية واألمن السيبراني

Dr. Manuel Schubert 
Managing Director BEHAVIA 

Dr. Paul Hector / Advisor for
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Why do we fail to take joint global 
action? Time to rethink our behavior 

and discuss new solutions
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Dialogue
Consulting

المواءمة االستراتيجية
والتحول الكلي

2

 شهد القرن املاضي منو وتطور العديد من املنشآت العاملية ، 
بينما أخفق بعض منها على مر الزمن ألسباب عديدة كالتوسع، 

أو احلياد، أوالتحول عن الرؤية.
 لنجاح وفشل االستراتيجيات أسباب متعددة، وما كتب حول 
هذا املوضوع كثري جدا ، ويف غالب األحيان  يتكون شعور أن 
هناك شيئا ما حيتاج إىل تصحيح ، لكن ماهيته غري مفهومة 

، ولذلك ميكن أن حيدث خطأ يف تشخيصه،  والعكس أيضا 
صحيح ، فالقادة تكون رؤيتهم وأهدافهم واضحة، ولكن عندما 

يصل التنفيذ اىل اإلدارة الوسطى تتحور ويتناقص تأثريها 
ألسباب وعوامل خمتلفة ، أمهها أهنا  تتدرج من خالل طبقات 
خمتلفة من اإلدارة مما يفقدها متاسكها يف كل مستوى،  ومن 
مستوى آلخر خالل عملية التدرج ، ومن مث عندما تصل إىل 
قيادة الصفوف األمامية تكون قد حادت بعيدا عن مقصدها 

األصلي.
وقد لوحظ حمليا وإقليميا أن هناك حاجة كبرية هلذا املجال 

املتخصص ، الذي ال تعرفه الكثري من الشركات واملنشآت 
واملؤسسات ، لذلك مت عمل برنامج املواءمة اإلستشاري 

خصيصا لتطبيق هذه املواءمة يف الشركات واملنشآت العامة 
واخلاصة ، لتصحيح  مثل هذه احلاالت ومعاجلة املواضيع 

واملعوقات اإلدارية ، وإنشاء أمنوذج وسابقة  يف املنطقة يف 
علم املواءمة اجلديد والتحول الكلي للمنشآت.

"رؤية وأهداف وإستراتيجيات املنشأة ميكن 
أن تتحور ألهنا تتدرج من خالل طبقات 

خمتلفة من االدارة مما يفقدها متاسكها يف 
كل مستوى ومن مستوى آلخر "

" إذا أصبحت االختالالت واضحه فإنه من 
اإلمهال املضي قدما دون إجراء التعديالت 

الالزمة "

(Forbes) فوربز

املقــدمة



443

السجل العلمي

نحو التغيير والتحول ..

نحو المستقبل ..
السعودية الُملهمة

تنفيذ اخلطط أعراض عدم املواءمة لنجاح  نوعه  من  وفريد  متميز  نوفر حل 
القطاع  يف  التحولية  واملشاريع  للرؤى  واإلستراتيجيات 
األمثل  األداء  اىل  باملنشآت  للوصول  والعام  اخلاص 

وإعطاء كامل الطاقات واإلمكانيات.
مامييز حلولنا عن بقية احللول املستخدمة واملطبقة يف 
كافة مكاتب اإلستشارات ومكاتب إدارة املشاريع، والتميز 
التشغيلي هو أن حلوهلم تركز يف جمملها على إستخدام 
حلولنا  بينما  املشاريع  تلك  إلجناح  واملقاييس  األدوات 
تلك  بني  تقع  اليت  الثغرة  إلغالق  مصممة  بأهنا  تتميز 
األدوات املستخدمة وبني إجناح الرؤى واإلستراتيجيات. 

للموارد  العلم احلديث  بإرتكازها على  إن حلولنا  تتميز 
البشرية وإبراز العنصر  األساسي الذي جيب أن يصحب 
مجيع اخلطط واإلستراتيجيات واملشاريع التحولية عند 
ربط  على  يعمل  والذي  املواءمة  علم  وهو  أال  التطبيق، 
الوسط  مدراء  مع  املنشأة  قيادة  بني  واألهداف  الرؤية 
اإلنسجام  اىل  يؤدي  لكي  األمامية،  الصفوف  وقيادة 
والقناعة  املتوافق  املفهوم  عنها  ينتح  اليت  واملواءمة 
الفكرية والوجدانية والشعور بامللكية واملسؤولية، وبالتايل 
إعطاء كامل إمكانيات املنشأة اليت تؤدي لزيادة اإلنتاجية 
وخفض املصروفات وزيادة التطوير والشفافية واإلبتكار 
وإستراتيجيات  وأهداف  وخطط  مشاريع  لنجاح  املطلوب 

املنشأة وإحداث التغيري املطلوب.  

من السهل ان تستشري عدم املواءمة يف املنشأة بدون أن 
يالحظها أحد، مما يبطء تقدم املنشأة أو يعيق تقدمها ومن 

األعراض :
كثرة التغيري يف االستراتيجيات  •

(حنن) و (هم)  •
•  إخنفاض قبول قرارات اإلدارة العليا

تباطؤ أو إخفاق االستراتيجية  •
الربط الغري واضح لإلستراتيجية مع خططها    •

التشغيلية، مما يبعد أقسام الشركة عن األهداف  
احلواجز بني اإلدارات   •

ثقافة اللوم   •
فقدان اإلنتماء  الوظيفي والشعور بامللكية     •

واملسؤولية   
فقدان رغبة التطوير واإلبتكار  •

اإلستقاللية مقابل التفاهم والتعاون (أولويات    •
الفردية مقدمة على أهداف  املنشأة)  

تكرار اإلدارات وتكرار العقود  •

3

 نزودكم باحلل

4
الربنامج يعمل على توسيع وجهات النظر لدى املشاركني 
واملواءمة  والتناغم  اإلنسجام  اىل  تؤدي  منظمة  بآلية 
الفكرية  والقناعة  املفهوم  يف  توافق  عنها  ينتح  اليت 
والوجدانية والشعور بامللكية واملسؤولية، وبالتايل إعطاء 
اإلنتاجية  لزيادة  تؤدي  اليت  املنشأة  إمكانيات  كامل 
وإزالة  والشفافية  األداء  وتناغم  املصروفات  وخفض 
احلواجز بني اإلدارات وزيادة الشعور بامللكية واملسؤولية 
وإندماج واإلحتفاظ باملوظفني وزيادة التطوير واإلبتكار 
وإستراتيجيات  وأهداف  وخطط  مشاريع  لنجاح  املطلوب 

املنشأة وإحداث التحول والتغيري املطلوب.  

" بإمكانك تعيني الشخص القيادي املناسب 
يف املنصب املالئم، وميكنك شراء أحدث 
التقنيات، ولكن ال ميكنك أن تصل إىل 

كامل إمكانيات املنشأة إذا كان كل مدير 
يسري يف اجتاه خمالف لآلخر والقيادات 

غري متواءمة وغري متوافقة ".
 

ما مييزنا:
دور املواءمة والتحول الكلي إلجناح اخلطط واملشاريع التحولية

 
  : 

        

 

: 

                        

 

 

 +   + =  = 

              

  
 

 
 

+ 

جديد  إبتكاري  مفهوم  للمنشآت  الكلي  والتحول  املواءمة 
التقليد احلايل الذي يعتمد  التغيري اإلداري خالف  ملبدأ 
وذلك  تغيري  صانع  أو  عامل  ليصبح  الفرد  تدريب  على 

ملحدودية تأثريه يف املنشأة.

التفكري  منط  تغيري  عنه  ينتج  للمنشآت  الكلي  التحول 
للطبقات  التوافق  صناعة  خالل  من  القيادة  أساليب  يف 
الوسطى  االداره  اىل  التنفيذية  من  نزوال  القيادية 
ومشرفوا الصفوف األمامية الذي خيلق تأثري فعال وسريع 
النتائج للتغيري االستراتيجي، بدًال من أن يستغرق سنوات 

لتحقيق النتائج.
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هو برنامج إستشاري متخصص فريد من نوعه خيلق التوافق 
بني القادة واإلدارة الوسطى وقيادة الصفوف األمامية حنو 
على  تطبيقه  وميكن  واألهداف.  واإلستراتيجية  الرؤية 
واهلوية  واالبتكار  واخلصخصة  والتغيري  الرقمي  التحول 

وأهداف أخرى ذات أمهية.

يرتكز الربنامج على ثالث حماور: قيادة املنشأة التنفيذية 
وعلى اإلدارة الوسطى ومشرفوا الصفوف األمامية وعلى خلق 

مسؤوول التحول باملنشأة . 

برنامج املواءمة االستشاري حيدث حتول كلي باملنشأة بآلية 
منظمة تؤدي اىل التوافق يف مفهوم مشترك الذي ينتج يف 

بيئة املنشأة املتواءمة.

أهداف برنامج املواءمة االستشاري:
 

إزالة اهلدر يف املوارد والوقت املستغرق يف مقاومة 
التغيري.(إزالة الصداع)

متكني زبائن حوار لالستشارات االدارية التركيز على أنشطة 
األعمال األساسية.

تسريع تبين التحول.
التحول الكلي بدال من التغيري الفردي.

التوافق بني القادة واإلدارة الوسطى ومشرفوا الصفوف 
األمامية حنو الرؤية واإلستراتيجية واألهداف (توحيد 

ومواءمة الرؤية بني القيادة وفريق العمل).
الشفافية وربط إدارات املنشأة ألداء األعمال بإنسجام 
( Departments work in Harmony ) وتوافق يف 

املفهوم حنو هدف موحد. 
بلوغ كامل إمكانيات املنشآت إلجناح تطبيق الرؤى 

واإلستراتيجيات واخلطط واألهداف.
 High Performance حتفيز وخلق الثقافة العالية األداء

.Culture
ترسيخ وتأسيس القناعة الفكرية والوجدانية بني القيادات 

إلجناح خطة التحول اإلستراتيجية واملبادرات.
زيادة وعي القيادات بتحديات العمل.

إزالة احلواجز وحل الرتاعات وتقوية الروابط بني القيادات 
.(Culture of Calibration)

التأثري اإلجيايب على القيادات من خالل املواءمة بني 
إحتياجات املنشأة وقدراهتم.

تعزيز التواصل مع القيادة وسد الفجوات.
زيادة الشعور باملسؤولية واالنتماء الوظيفي مما حيقق 

صدق االنتماء الذي بدوره يؤدي للنجاح يف األداء والتطور 
االجيايب يف بيئة العمل وبالتايل املنشأة واإلحتفاظ 

Employee Retention & Engagement باملوظفني
غرس وحتفيز وتعزيز اإلبتكار لدى القادة لتطوير اعمال 

املنشأة لسبق اآلخرين .
صناعة التعاقب الوظيفي للقيادات .

ماهو برنامج املواءمة
االستراتيجية اإلستشاري ؟

6

”املواءمة تصنع التوافق بني القيادة 
واالدارة الوسطى ومشرفوا الصفوف 

األمامية حنو حتقيق الرؤية 
واالستراتيجية واألهداف وربط 
اإلدارات ألداء األعمال بإنسجام 

ومفهوم مشترك“

المواءمة والتحول الكلي داخل المنظمة (عمودي)
التطبیق واإلسقاط الناجح لالستراتیجیة
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للمنشآت  الكلي  والتحول  ”املواءمة 
التغيري  ملبدأ  حديث  إبتكاري  مفهوم 
الكلي  التحول  على  يعتمد  اإلداري 
للطبقات القيادية نزوال من التنفيذية 
اىل االداره الوسطى ومشرفوا الصفوف 
األمامية بارتكازها جوهريا على تغيري 
منط التفكري (باشراك اجلميع وحىت 
ذو  يعترب  الذي  الواعدة)  القيادات 
تأثري فعال غري مسبوق وسريع النتائج 
النمط  خالف  االستراتيجي  للتغيري 
لتحقيق  الذي يستغرق زمن  التقليدي 

النتائج“

ّ ّّ ّ ّّ ّ

. . .

ّ ّّ ّ ّّ ّ

. . .

المواءمة االستراتیجیة والتكامل مع المنظمات األخرى (إفقیة)
الشراكات االستراتیجیة مع الزبائن والمستفیدین

8
الصناعية  املنشأت  الربنامج بنجاح على أحد  وقد مت تطبيق هذا 
(يونيكويل) يف مدينة اجلبيل الصناعية، منتجاهتا تباع يف الشرق 
والقوى  األمريكية،  املتحدة  والواليات  وأوروبا  وأفريقيا  األوسط 
فرق  املسح  هذا  ومشل  بلدا.   13 من  متنوعة  تعمل  اليت  العاملة 
اإلدارة العليا و الوسطى. ومتت تغطية العناصر الرئيسية لألداء 
من إلتزام املوظف بأهداف العمل، والشغف بالتميز واالبتكار وكذلك 

الشفافية يف العالقة عرب مجيع مستويات فرق اإلدارة.

قصة جناح التطبيق
وشهادات العمالء:

زيادة نسبة التوفري النامجة عن االبتكارات اليت نتجت عن الربنامج
زيادة الكفاءة يف العمل بسبب التنظيم اإلداري

حتسني االستجابة إلستفسارات املبيعات من اإلدارات الفنية
فهم واضح للتحديات التجارية اليت تواجه الشركة، وخطط األعمال املحتملة 

للحصول على حلول يف مصلحة الشركة
 حتسن قبول قرارات اإلدارة العليا

أهداف  أهداف اإلدارة مع  تناسق يف اإلجراءات بني اإلدارات وربط حتقيق 
اإلدارة األخرى اليت تساعد يف هناية املطاف مؤشرات األداء الرئيسية للشركة
التغلب على عقبة اإلجراءات والبريوقراطية داخل املنشأة من خالل زيادة 
التعاون بني كبار اإلداريني على مجيع املستويات مما أدى اىل احلد من تدخل 

كبار املديرين يف األنشطة الروتينية اليومية
حتسني االنتماء الوظيفي وزيادة اإلحساس بالشعور باملسؤولية وامللكية

1
2
3
4

5
6

7

8

٥ ٥
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٨
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٠
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٦٧٪
٦٠٪

هذا هي شهادة رئيس إدارة العمليات، الذي أشار إىل 
النتائج التالية بعد تطبيق الربنامج:
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Universal Metal Coating Company الشركة العاملية لطالء املعادن

عمالئنا:
مكتب حتقيق الرؤية بوزارة التعليم 

إفـــادات : 

10

" حوارلإلستشارات هي أول مزود خلدمة التحول الكلي 
للمنشآت يف اململكة العربية السعودية "

"عزيزي الدكتور عادل،
إن بوب وبيل سوف يبتهجان عندما أقول هلم أنك موجود ".

"إن معرفيت بالدكتور عادل تدل على واقع وحقيقة قدرته 
العالية إلجراء وتطبيق التحول الكلي  للمنشآت يف اململكة 

(علما بأن الدكتور عادل يطلق على ذلك املواءمة)"

Nicolai Tillisch نيكوالي تيليش                                                                                      
 Regional Partner, The Leadership Circle  الشريك 

األقليمي  لدائرة القيادة                            
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دانيال إيفاك
كبري املستشارين: الرؤية واالستراتيجية والتكتيكات 

والتنفيذ - منسق املشاريع الدولية

لقد كان من دواعي سروري العمل مع الدكتور عادل 
لسنوات عديدة. وهو خبري متفاين جدا يف التأكد من أن 

احتياجات زبائنه مفهومة وتعاجل. 
إن برناجمه للمواءمة فريد من نوعه ويف طليعة املوارد 

البشرية الذي حيقق املواءمة احلقيقية للمنشآت وإعادة 
البوصلة إىل اجتاهها احلقيقي. 

إن آلية املواءمة املستخدمة حتقق أيضا فوائد متعددة 
الطبقات اليت حتقق على حنو فعال وبفاعلية أساسية 

يف عملية التحول للمنشآت اليت تنشد العاملية. 
سوف جتد عند الدكتور عادل املهنية احلقيقية يف مجيع 

جوانب عمله.
 إن تفاعله وأداؤه وتقييماته الدقيقة للمنشأة بأكملها 
هي دائما من أجل حتقيق أقصى قدر من النتائج لصاحل 

كل مشروع. 
انه شخص سهل جدا للعمل معه. ويتواصل بشكل جيد 

للغاية مع مجيع الطبقات داخل املنشأة وجيب أن تتوقع 
حتديثات سريعة ومهذبه يف كل مرحلة من مراحل 

مشاريعه.

منهجية املواءمة االستراتيجية:

الربنامج مرسوم على منهجية وفق خطط ونظم    •
علمية لضمان التأثري األمثل على القيدات     

املشاركة  
يكون اإلندماج يف الربنامج وفق وسائل معرفية    •

متقدمة هتدف لصناعة املواءمة والتوافق     
واإلنسجام وتناغم األداء بني القيادات وهو     
برنامج ال يتوفر يف املجاالت املتاحة     

يف سوق املهنة.  
يرتكز  هذا الربنامج  على ثالثة حماور :  •

حمور التركيز األول (املرحلة األوىل) :

القائد اإلداري (التحضري والتصميم)  •

حمور التركيز الثاين (املرحلة الثانية): 

نظام التحول (تأسيس نظام املواءمة     •
االستراتيجية داخل املنظمة للمراقبة  

الذاتية واالستمرارية) .  

حمور التركيز الثالث (املرحلة الثالثة-التدخل ) :

القيادات التنفيذية واالدارة الوسطى   •
ومشرفوا الصفوف األمامية (فريق العمل اإلداري)  

التوجيه وورش عمل املواءمة خالف النمط التقليدي   •

12

"مما يؤدي إىل مزيد من التآزر واملواءمة 
واإلندماج والفهم املشترك الذي تأمل 

مجيع املنشآت حتقيقه، لكن الكثري منها 
ال يستطيع"

املحاور الرئيسية لربنامج املواءمة

آلية املراحل الثالث
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ملاذا خنتار برنامج املواءمة اإلستشاري ؟

أول مزود خلدمة املواءمة االستراتيجية والتحول    •
الكلي يف  اململكة العربية السعودية واملزود     

الوحيد لربنامج املواءمة االستشاري يف املنطقة.   
تطبيق االستراتيجية بنجاح على أرض امليدان    •

بطريقة فعالة وعملية .     
•  حتقيق النتائج على الفور  بتغيري لنمط التفكري يف  

أساليب القيادة .  
مالءمة الربنامج الثقافية.   •

غرس اإلبتكار جزء رئيسي من الربنامج .  •
املفهوم القادم يف علم االدارة احلديثة (علم     •

املواءمة) والذي يتطلب سنوات من اخلربة.  
يغطي اإلحتياج للتحول والتغيري القادم والتوافق    •

والتأقلم معها واالستفادة منها وإنتهاز الفرص    
بسبق املنافسني.   

التحضري للتغيري التحويل الذي يعيق التطورات    •
وخيلق تطورات أخرى.   

من أجل أن تكون على جاهزية من اإلستعداد    •
والتكيف واإلستفادة من علم املواءمة وانتهاز    

الفرص قبل املنافسني.  
13

أمثلة للمواضيع املطروحة :

مواءمة الرؤية واالهداف واإلستراتيجية مع    •
القيادات الوسطى وقيادة الصفوف األمامية .  

تطبيق وإسقاط االستراتيجية  •
التحول الرقمي .  •

اعادة اهليكلة .  •
اخلصصة.  •

اإلبتكار.  •
ادارة التغيري .  •

اإلستحواذ ودمج شراكة جديدة (ثقافتني حنو    •
هوية واحدة).  
هوية جديدة  •

زيادة اإلنتاجيةوالكفاءة يف العمل.  •
املبادئ والقيم وأخالقيات العمل.  •

الشغف للتفوق.  •

التحضري والتوجيه للربنامج :

جلسات  على  االستشاري  املواءمة  برنامج  حيتوي 
إستشارية، وتوجيه.

14

برامج املواءمة للمرحلة الثالثة (مرحلة التدخل):

بيئة عمل  ذو  املواءمة اإلستشاري كمركز  برنامج  يأيت 
حمكومة مبحيط وإطار يف ثالثة مستويات خمتلفة مع 
على  بناء  (يصمم  املطروحة  واملواضيع  الكثافة،  زيادة 

إحتياج املنشأة) :
برنامج املواءمة، املستوى األول   •
برنامج املواءمة، املستوى الثاين   •
برنامج املواءمة، املستوى الثالث   •

املواءمة والتحول الكلي للمنشآت   •

     منشأة غري متواءمة (يف عدة إجتاهات)           (منشأة متواءمة)  يف إجتاه واحد

املتطلبات :

اهليكل التنظيمي للمنشأة.  •
الكادر االداري جبميع     •

مستوياته (التنفيذية، االدارة    
الوسطى، مشرفوا الصفوف    

األمامية)  
القيادات الواعدة.  •

اهلدف أو املبادرات.  •
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الســرية:

متخصص يف املواءمة وأول مقدم خلدمة التحول الكلي للمنشآت يف اململكة العربية السعودية.  •
مستشار تطوير موارد بشرية وتطوير األداء   •

خربة 20 عاما يف أرامكو السعودية يف جمال التدريب على اإلدارة والقيادة وتطويراملوارد البشرية وحتسني عمليات    •
االداء والتقييم، وخربة كلية تضم 37 عاما.  

مدير مركز التدريب القيادي يف أرامكو السعودية سابقا  •
مدير ادارة املدارس احلكومية اليت بنتها ارامكو السعودية   •

تقلد عدة مناصب قياية وإدارية يف أرامكو السعودية وقاد عدد من املشاريع مع اجلامعات والوزارات إضافة اىل    •
شركات مثل سيمنس.  

قاد بنجاح ونفذ مشروع أرامكو السعودية وسيمرت ديسكفري بوكس   واملبين على مبدأ التعليم بالترفيه للمرحلة    •
االبتدائية على مستوى اململكة لتطوير البحث واالستكشاف وفهم الظواهر الطبيعية من خالل مفهوم  
  ”Edutainment"، والذي مت توزيعه على املدارس احلكومية مع التنسيق مع وزارة التربية والتعليم

قاد  وأسس برامج األداء املتميز التشغيلية يف أرامكو السعودية سابقا.  •
قاد وأسس برنامج مستشار حتسني األداء (املستشار الداخلي) يف أرامكو السعودية سابقا.  •

16

اإلعتمادات :

قّدم عدد كبري من ورش العمل اإلدارية املختلفة    •
والتوجيه جلميع املستويات (من موظفني اىل    

قيادات عليا).  
مدرب معتمد من جهات امريكية :  

(كن بالنشارد)   •
(أكشن ماجنمنت)   •

(فرانكلن كويف)   •
(زجنر ميللر)   •

مدرب معتمد ومدرب مدربني من ميد اكس     •
انترناشنال- ال جي ال سيمنارز االمريكية.  

املرخص  واملؤهل إلستخدام أدوات دائرة القيادة    •
(360 درجة) واملدراء والثقافة القيادية.  

االجنازات املحلية والدولية:

عضو مبجلس التعليم سابقا.  •
ندوات اإلصالح اإلداري.  •

مشروع جائزة األمري حممد بن فهد لألداء     •
احلكومي املتميز.  

برنامج امللك عبداهللا الثاين لألداء احلكومي يف    •
األردن.  

برنامج األداء احلكومي املتميز يف ديب (االمارات    •
العربية املتحدة).  

املؤهالت االكادميية:

درجة الدكتوراه يف (إدارة التعليم العايل)      •
من جامعة جورج واشنطن يف العاصمة واشنطن    

األمريكية.   
درجة املاجستري يف (تطوير املوارد البشرية)                                                            •

من جامعة جورج واشنطن يف العاصمة واشنطن    
األمريكية.  

بكالوريوس (علوم إدارة األعمال) من جامعة    •
تامبا بوالية فلوريدا األمريكية.  

دبلوم إدارة أعمال من كلية سينت بيترزبرج     •
بوالية فلوريدا األمريكية .  
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متحدث يف عدة مؤمترات
(IFTDO)  املؤمتر الدويل للتدريب والتطوير

فعاليات اليوم العاملي جبدة 2018

منتدى اإلدارة واألعمال التاسع
 جبدة 7 مارس 2018

منتدى اإلدارة واألعمال الثامن 
جبدة 6 مارس 2017

قمة التحول الرقمي يف ابو ظيب
(Abu Dhabi Digital Transformation Summit)

حنن ننفذ اإلستراتيجية ونطبقها على أرض الواقع
ونرتهلا بتوايل إىل مجيع املستويات اإلدارية :

1 ) بنجاح 
2 ) يف وقت قياسي

3 ) مالءمة وصاحلة ثقافياًا  

جنعل التغيري حيدث
18نصنع املواءمة والتحول الكلي
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املواءمة االستراتيجية والتحول الكلي
والذي  فقط،  اإلدارية  لإلستشارات  حوار  خالل  من  الربنامج  هذا  يقدم 
املفاهيم  على  والذي حيتوي  الفريد  املجال  هذا  بإختصاص يف  تأديته  يتم 
الذي  التغيري   وإدارة  البشرية  املوارد  تطوير  علم  يف  املتطورة  واألساليب 

19يصنع توافق وحتول يف املنشآت واإلدارات حنو أفق جديد وتطور ومنو.

حوار لإلستشارات االدارية

عام  اإلدارية  لإلستشارات  حوار  مكتب  تأسس 
العربية  باململكة  اخلرب  مدينة  يف  م   2015

السعودية.  
الكلي  والتحول  املواءمة  إحداث  يف  خيتص 
اإلدارية  واملعوقات  املواضيع  ومعاجلة  للمنشآت 
من خالل برامج وآلية متطورة لتطوير األعمال 
العامة  للمنشآت  البشرية  املوارد  وتنمية 
واإلستمرارية  النمو  اىل  تطمح  اليت  واخلاصة 

والتطور . 

P.O.Box 2768 Al Khobar 31952,
Kingdom of Saudi Arabia
www.DialogueConsult.com
Email: info@DialogueConsult.com
Phone: +966 539 191 967
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الدبلوماسية العامة

ورشة عمل

د. سعود كاتب
وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة
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ورشة عمل 
السعودية، وثمن الغيابالناعمة القوة :الدبلوماسية العامة

2019منتدى أسبار 
2019نوفمبر 4

سعود كاتب . السفير د

AR_20160816 - Public Diplomacy - WS1 v10.pptx
1وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

القوة العظمى الوحيدة املتبقية في العالم هي الرأي العام

«القوة العظمى الوحيدة املتبقية في العالم هي الرأي العام»
Simon Anholt

Designer: The Good Country Index

AR_20160816 - Public Diplomacy - WS1 v10.pptx
2وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

محتويات العرض
:أساسية وملحة تاريخيةمفاهيم1.

الشعبية .. الدبلوماسية العامة•
 Psychologicalوالحرب النفسية  Propagandaالدعاية •

Warfare 
الصلبة/ القوة الناعمة •
Smart Powerالقوة الذكية •
الدبلوماسية الرقمية•

الدبلوماسية العامةأهمية 2.

أفضل املمارسات3.

الدبلوماسية العامة السعودية4.
األدوات-•
التحديات-•
العالمة واألصول -•
الرسالة-•

عالمة اململكة وأصولها امللموسة( : 1)رأيكم يهمني •
مصادر القوة الناعمة السعودية -•

صحوة القوة الناعمة السعودية وثمن الغياب: ( 2)يهمني رأيكم •

:الدبلوماسية العامةاستراتيجية 5.
الرؤية •
أصحاب العالقة •
األهداف•

الدبلوماسية العامة السعودية، التحديات والحلول : ( 3)رأيكم يهمني •
املهام واألدوار•
اإلنجاز تقييم •

للمستقبلقصص نجاح اليوم وأفكار ( : 4)رأيكم يهمني •

الذهبية العشرة للدبلوماسية العامة القواعد 6.
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AR_20160816 - Public Diplomacy - WS1 v10.pptx
3وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

محتويات العرض

:أساسية وملحة تاريخيةمفاهيم 1.
الشعبيةالدبلوماسية .. الدبلوماسية العامة •
Psychological warfareوالحرب النفسية propagandaالدعاية •
القوة الصلبة / الناعمة القوة •
Smart Powerالقوة الذكية •
الرقميةالدبلوماسية •

AR_20160816 - Public Diplomacy - WS1 v10.pptx
4وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

أساسيةمفاهيم 

.. الدبلوماسية الشعبية .. الدبلوماسية العامة 

.مع الشعوب ألجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية، عبر توظيف القوة الناعمة للبلدالتواصل(:  الشعبية)الدبلوماسية العامة •
.تجنب الدعاية حفاظا على املصداقية•

تقديم حقيقي وصادق •
لسياسة الدولة الخارجية 

تعريف ألسلوب الحياة •
تحفيز للفهم الدولي •
تفاعل.. استماع وحوار •
تعريف باإلنجازات بصدق •

.  ودون تهويل
مع تهدف للتعايش والتقارب•

اآلخرين

للرسالة باستخدام فرض •
التكرار والشعارات 

ارسائل في اتجاه واحد غالب•
الشيطنة واملالئكية •
تبسيط وتسطيح لألحداث•

املعقدة 
نصف .. لي عنق الحقيقة •

.الحقيقة
تستخدم ألهداف غير •

. أخالقية واإلضرار باآلخر

دبلوماسية عامة 
Public Diplomacy 

دعاية
Propaganda 
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AR_20160816 - Public Diplomacy - WS1 v10.pptx
5وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

مفاهيم أساسية

.. Psychological warfare"الحرب النفسية propagandaالدعاية 

املعاديةيمكن تعريف الحرب النفسية بأنها، استخدام وسائل االتصال بغرض التواصل مع شعوب الدول •

.حكوماتهمالتمرد على لتحقيق أهداف معينة ومنها إضعاف إرادة تلك الشعوب ومعنوياتهم ودفعهم إلى االستسالم أو اللجوء أو •

.وبالنسبة للدبلوماسية العامة فإنها تصبح دعاية، وذلك عندما يتم استخدامها ألهداف غير أخالقية•

AR_20160816 - Public Diplomacy - WS1 v10.pptx
6وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

مفاهيم أساسية

.. الدبلوماسية الشعبية .. الدبلوماسية العامة 

.لثنائيةهي أحد أذرع السياسة الخارجية، فمن املعلوم أن تلك السياسة تقوم على العالقات متعددة األطراف والعالقات االدبلوماسية العامة •

.بعد تطور الدبلوماسية العامة أخذت مكانتها كجزء رئيس ي من السياسة الخارجية •

قابل الشعب تغيرت بشكل ملحوظ، فباإلضافة إلى دبلوماسية الدولة مقابل الدولة، أصبح هناك دبلوماسية الدولة ماالتصاالت الدبلوماسية •

.ودبلوماسية الشعب مقابل الدولة وكذلك الشعب مقابل الشعب



456TOWARDS
THE FUTURE

The Inspiring Saudi Arabia

AR_20160816 - Public Diplomacy - WS1 v10.pptx
7وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

مفاهيم أساسية

.. القوة الصلبة /الناعمةالقوة 

.القدرة على تحقيق أهداف السياسة الخارجية بالجاذبية ودون استخدام اإلكراه أو اإلغراء املادي: القوة الناعمة•

:القوة الناعمةأهم مصادر 

الجذابة لآلخرينثقافة البلد -1
.عندما تلتزم بها في الداخل والخارجقيم البلد السياسية -2
.عندما يراها اآلخرون مشروعة وأخالقيةسياسة البلد الخارجية -3
التعليم-4
.......إنجازات البلد العلمية والرياضية واإلنسانية -5

 Hard Powerالقوة الصلبة •

....السكان ، الجغرافيا, القوة االقتصادية، املوارد الطبيعية، القوة العسكرية
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مفاهيم أساسية

القوة الناعمة هي 
كاريزما الدولة

.. القوة الصلبة /الناعمةالقوة 
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مفاهيم أساسية

للدول؟« قوة ناعمة»هل باإلمكان صناعة •
.إلى حد ما نعم، يمكن ذلك ولكنها لن تكون بذات القدرة على التأثير والجاذبية وال تدوم طويال•
.واألفضل دوما العب موهوب تصقل وتنمى موهبته ومهارته.. في كرة القدم، الالعب املصنوع أقل عمرا وتأثيرا من الالعب املوهوب •

.. القوة الصلبة /الناعمةالقوة 
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مفاهيم أساسية

.. Smart Powerالذكية القوة 

لبة، االستراتيجية التي تقوم على مزيج من القوة الناعمة والقوة الص: الذكيةالقوة •
ة لن باعتبار أن االعتماد فقط على مصادر القوة الناعمة، أو على مجرد القوة الصلب

رافات الفكر مكافحة اإلرهاب مثال تتطلب قوة ناعمة لتصحيح انح. يحق النتائج املرجوة
.لفرض التغيير وتحقيق األمن( عسكرية)وامليول، وقوة صلبة 

يتم لخدمة القوة الناعمة ينبغي أن( اقتصادية أو عسكرية)توظيف القوة الصلبة•
.بتوازن ودون مبالغة
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مفاهيم أساسية

:  اململكة تمتلك كل مقومات •
..  .سكان –جغرافية –اقتصادية –عسكرية : القوة الصلبة •
.  .الحج ، العمرة–الحرمين )دينية –ثقافية : القوة الناعمة •

..... (  الثقافة، التعليم 

حل أساس ي . . دور أهم لكفة القوة الناعمة في املرحلة الراهنة•
.ملشاكل اإلعالم الخارجي

.. Smart Powerالذكية القوة 
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مفاهيم أساسية

الرقميةالدبلوماسية 

.استخدام تكنلوجيا االتصال الحديثة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية: الدبلوماسية الرقمية•
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مفاهيم أساسية

دام الدبلوماسية العامة هي ممارسة بناء واستخ
الناعمةالقوة 

المصادر . 1

2 .
يةاالستراتيج

التقييم. 4التنفيذ. 3

المراجعة. 5
والتطوير

.تأثيرمن املهم تحويل مصادر القوة الناعمة إلى 

هل العمالة الوافدة في اململكة قوة ناعمة ذات تأثير : مثال
إيجابي وإلى أي مدى؟ 
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مفاهيم أساسية

! هل العمالة األجنبية قوة ناعمة للمملكة ؟
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ملحة تاريخية

خارجية الدبلوماسية العامة املفتوحة، وتوظيف القوة الناعمة للتواصل مع الشعوب ال•
.هو أمر قديم قدم التاريخ

ة، التي ال النقوش، والنصب التاريخي،أمثلة املمارسات القديمة للدبلوماسية العامةومن •
.العربزالت قائمة حتى يومنا هذا، واملعلقات الشعرية التي تعد قصائد ألشهر الشعراء

من م، ثم بعد ذلك اختراع التلفزيون، نتج عنه تمكن الحكومات1920ظهور الراديو عام •
هذا. الحدود وإيصال صوتهم إلى شعوب الدول األخرى بشكل مباشر ألول مرةتجاوز 

والتي سبق التواصل الجديد يمكن اعتباره البداية الفعلية ملمارسة الدبلوماسية العامة،
.تعريفها بأنها التواصل مع الشعوب ألجل تحقيق اهداف السياسة الخارجية

ادة تلك قبل اختراع الراديو كان تواصل أي دولة مع شعب خارجي يعتبر جريمة وتعد عل سي•
.الدولة

و وهومع نهاية القرن العشرين بدأ شكل جديد من أشكال الدبلوماسية في البزوغ، •
.الرقميةالدبلوماسية 
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محتويات العرض

أهمية الدبلوماسية العامة2.
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أهمية الدبلوماسية العامة

: ليست مجرد فعاليات ومبادرات، ولكن أيضًا الدبلوماسية العامة 

.  رصد وتحليل لفهم الشعور العاملي نحونا•

ملكةمراجعة لألنظمة والتشريعات واملمارسات املؤثرة سلبًا على سمعة امل•

انتاج محتوى مؤثر رقمي وغير رقمي•

لى ، ونقاط ضعفنا املؤثرة ع(ناعمة وغير ناعمة)ادراك صادق ملصادر قوتنا •

صورتنا في نظر العالم 
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أهمية الدبلوماسية العامة

عندما نخفي وجهنا يرسمه اآلخر كما يشاء 
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أهمية الدبلوماسية العامة

القوة الناعمة منذ السبعينات
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أهمية الدبلوماسية العامة

سالسة األمر وليس صعوبته: القوة الناعمة

مؤتمر القوة الناعمة في نيو دلهي •

تحدث فيه نائب الرئيس الهندي •

اليوجا والسينما والطبخ غيرت نظرة العالم للهند•

مطاعم راقية، وجبات سريعة.. املطبخ الهندي وضع الهند على خارطة العالم •

املطبخ الهندي يشكل قوة ناعمة لدى النباتيين في الغرب •

بلغت 2016اليوجا أكبر مصدر للقوة الناعمة للهند حول العالم، إيرادات اليوجا للهند عام •

مليار دوالر  20
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أهمية الدبلوماسية العامة

القوة الناعمة لألفراد
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أهمية الدبلوماسية العامة

الدبلوماسية العامة أصبحت نشاط معتمد ومتداول عامليا

كتب بعناوين ومحاور مختلفة•

ودراسات علميةبحوث •

وأقسام جامعيةتخصصات •

مؤتمرات متخصصة•

مراكز فكر ومعاهد•

مقاالت صحفية•

مطبوعات ودوريات•
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أهمية الدبلوماسية العامة

الدبلوماسية العامة أصبحت نشاط معتمد ومتداول عامليا

كتب بعناوين ومحاور مختلفة•

ودراسات علميةبحوث •

تخصصات وأقسام جامعية•

مؤتمرات متخصصة•

مراكز فكر ومعاهد•

مقاالت صحفية•

مطبوعات ودوريات•
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أهمية الدبلوماسية العامة

الدبلوماسية العامة أصبحت نشاط معتمد ومتداول عامليا

كتب بعناوين ومحاور مختلفة•

ودراسات علميةبحوث •

تخصصات وأقسام جامعية•

مؤتمرات متخصصة•

مراكز فكر ومعاهد•

مقاالت صحفية•

مطبوعات ودوريات•
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أهمية الدبلوماسية العامة

الدبلوماسية العامة أصبحت نشاط معتمد ومتداول عامليا

. تتبع وحدات الدبلوماسية العامة في العديد من دول العالم لوزارات الخارجية

الواليات املتحدة 
األمريكية 

اإلمارات الهندفرنساأملانياالياباناململكة املتحدة 

س يالقسم املخصص في املقر الرئي
وكيل وزارة الشؤون

ة العامالدبلوماسية
والشؤون العامة 

ية مديرية الدبلوماس
العامة 

قسم استراتيجية
ة الدبلوماسية العام

،قسم مركزي اليوجد
إذ تنظم السفارات
املختلفة شؤون 
ة الدبلوماسية العام
بصورة مستقلة 

القسم الدبلوماس ي
العام 

ي املكتب الدبلوماس 
العام 

20062014--2001-1999االنشاء تاريخ

وزارة الخارجية القسم الرئيس ي
األمريكية 

وزارة الخارجية 
والكومنولث

املديرية العامة وزارة الخارجية
التللثقافة واالتصا

سفارات مختارة في
الخارج 

وزارة الشؤون 
الخارجية 

شؤونملحق بوزارة
مجلس الوزراء 
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أهمية الدبلوماسية العامة

بين اإلعالم والدبلوماسية العامة

التسعينات القطاع الخاص، األكاديمي، والحكومي، وعاصرت التغيرات الحادة التي شهدها اإلعالم التقليدي منذ: مارست العمل اإلعالمي لسنوات طويلة
:وحتى اليوم

اهتزاز عرش الصحافة املطبوعة•
ظهور اإلنترنت وانتشارها في التسعينات•
ظهور شبكات التواصل االجتماعي•
ثورة الهاتف الجوال•
fake newsكارثة التوزيع واإلعالن واملصداقية •
الغاء الحدود بين اإلعالم الداخلي واإلعالم الخارجي•
تغير النخب•

دور كبير وهام تلعبه الدبلوماسية العامة في املرحلة الراهنة
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أهمية الدبلوماسية العامة

الدبلوماسية الشعبية.. الدبلوماسية العامة 
زداد تعقيدًا ما هي أفضل السبل لتحقيق أهداف السياسة الخارجية في عالم ي: "هوالوقت الحالي السؤال الذي تواجهه جميع الدول في"

تشارًا مما هي عليه السلطة أكثر انيسبق أن كانت فلم. في إطار الحدود الوطنيةأصبح من الصعب بقاءها فالتحديات والفرص، "وترابطاً 
الواقع، فإن وفي.من الحكومة إلى الجهات الفاعلة غير الحكوميةفحسب وإنما أيضًا والعكسالشرق اآلن وانتقااًل ليس من الغرب إلى 

.كن ممكنة من قبلفي تسريع وتيرة هذا االنتشار، وتمكين املواطنين من العمل معًا داخل وخارج الدول بطريقة لم تتساهم الثورة الرقمية 

لم–الصلبةيةالتقليدالقوة–الدول تدرك أن االعتماد املفرط على القوة العسكرية والنفوذ االقتصادي باتت وفي هذا العالم الجديد، 
اًل من اإلكراه واإلقناع بدللجذب–وإنما القدرة على تشجيع التعاون وتأسيس شبكات مترابطة .يعد قادرًا على إحداث النتائج املرجوة

".التي تصلح بشكل أفضل هي–واستخدام القوة 

2016لعام 30دليل القوة الناعمة 
The Soft Power 30 Index 2016
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أهمية الدبلوماسية العامة

.في التأثير على الحكومات" الراي العام "تزايد وتنامي أهمية •

.والحاجة للتواصل املستمر معهم nan-state actorsتزايد وتنامي أهمية األطراف غير الحكومية •

ول، وهي بالتالي مصادر القوة الناعمة مثل الثقافة والفنون والتعليم هي وسائل سلمية محببة تحظى عامليا باملصداقية والقب•

.ذات قدرة عالية على كسب ثقة اآلخر وتجاوبه

وضعف املصداقية، فإن الدبلوماسية العامة   fake newsمع اهتزاز صورة اإلعالم الخارجي دوليًا نتيجة النتشار األخبار املزيفة •

.هي البديل األكثر قبول ومصداقية ملخاطبة املتلقي الخارجي بلغة عاملية مفهومة

.لتعايشالقوة الناعمة ال تهدف إلى بسط النفوذ والسيطرة، ولكنها تهدف إلى مخاطبة القلوب قبل العقول ونشر الود وا•
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أهمية الدبلوماسية العامة

وذلكآخر،أمر أيمنأكثر العامةالدبلوماسيةفيبقوةاالستثمار إلىتكون ماأحوجالسعوديةالعربيةاململكة•

السعوديةالناعمةالقوةمصادر وباقيواآلثار والفنون الثقافةلغيابنتيجةبصورتهالحقالذيالكبير الضرر لتعويض

.الكتابهذامنالحقجزءفيالتفصيلمنبمزيدتناولهيتمسوفاملوضوعهذا.مضتعديدةلعقود

التقاربو للتعايشوسائلمنالناعمةالقوةمصادر بتحويلمضت،سنواتطوالاإلقليميةالدول بعضقيامثبوت•

واإلضرار ختراقلال ووسائلالنازية،الدعايةفيحتىمثيللهايسبقلمالتيالعدائيةللدعايةوسائلإلىالشعوب،بين

علميوباسلعلىقائمالناعمة،القوةفيجادااستثمارااألولىبالدرجةيستلزموهذااألخرى،للدول القوميباألمن

وغيرهاوالفنيةالثقافيةللفعالياتإقامةمجردعلىوليسمدروس،ومنهجي
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30وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

محتويات العرض

أفضل املمارسات العاملية 3.
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...  اململكة املتحدة، أمريكا، أستراليا، صربيا، اإلمارات، الهند : أفضل املمارسات

اململكة املتحدة: ةلعاالفالدبلوماسية العامة 
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...  املتحدة، أمريكا، أستراليا، صربيا، اإلمارات، الهند اململكة : املمارسات أفضل 

نجحت 
اململكة 
املتحدة 
ي تاريخيًا ف

استخدام 
ي الدور العامل

للغة 
، اإلنجليزية
ي الب“وقنوات 
”  بي س ي

ومجموعة 
واسعة من 

برامج 
االبتعاث

التفاعل مع وسائل اإلعالم
(خارجيًا وداخلياً )

أمثلةاألداة

اإلدارة، ومجال السياسة، والدولةحسب–وسائل التواصل االجتماعي وزارة الخارجية متواجدة بصورة نشطة على •
موقف اململكة املتحدة إزاء السياسة الخارجيةيعرض بشكل شامل املوقع اإللكتروني لوزارة الخارجية•
(نترنت بلغات متعددةمن خالل اإلذاعة والتلفزيون وشبكة اإل )تعد صوتًا فريدًا على الساحة العاملية ”بي بي س ي“شبكةالتغطية العاملية لخدمة•

مركز200بلد من خالل أكثر من 100موجود في أكثر من املجلس الثقافي البريطاني•

"جسور املعرفة “الذي يهدف إلى تأسيس وتطوير الصيني–املركز البريطاني •

لطالب الكومونويلثللمنح الدراسية والزماالت” تشيفننغ“برنامج •

في اململكة املتحدةالذين يدرسون لطالب الواليات املتحدةلجنة مارشال للمساعدات •

املؤسسات الديمقراطية في البلدان الناميةلعزيز للديمقراطيةوستمنستر مؤسسة •

ن املوقع اإللكتروني ملكتب الشؤو : املصدر
راء الخارجية والكومنويلث، املقابالت مع الخب

مكتب التحول االستراتيجي

الثقافيةالدبلوماسية 

البرامج واملبادرات والشبكات

.البطوالت الدوليةاستضافة العديد من •
.مليار شخص4.7يتابعه  Premier leagueالـ •
.من سكان العالم % 10يشجعه فريق مانشستر يونايتد • الدبلوماسية الرياضية 
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...  اململكة املتحدة، أمريكا، أستراليا، صربيا، اإلمارات، الهند :  املمارساتأفضل 

أستراليا : ةلعاالفالدبلوماسية العامة 
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...  اململكة املتحدة، أمريكا، أستراليا، صربيا، اإلمارات، الهند : املمارسات أفضل 

أطلقت 
ي أستراليا ف

رة اآلونة األخي
دة برنامجًا مل

سنوات 3
ز بهدف تعزي

صورتها 
كوجهة 

لألعمال 
والسياحة 

والرياضة

ن املوقع اإللكتروني ملكتب الشؤو : املصدر
راء الخارجية والكومنويلث، املقابالت مع الخب

مكتب التحول االستراتيجي

نطقة تقدم الدعم للطالب الجامعيين األستراليين للدراسة وإجراء تدريب في م” خطة كولومبو الجديدة“منظمة •
املحيطين الهندي والهادئ وآسيا

للطالب األجانبجوائز أستراليا للمنح الدراسية والزماالت•
”املتطوعون األستراليون للتنمية الدولية“برنامج •
تساعد في بناء شبكة من العالقات االستراليةبرامج عطلة العمل •

دولة في منطقة املحيط الهادئ وآسيا، وتعرض األخبار االسترالية، 46في أكثر من ”أستراليا بلس تي في“قناة يتم بث •
واأللعاب الرياضية والترفيهية

والترويج ألستراليااملعرفة للصحفيين لزيادة زيارات إعالمية دوليةيتم توفير •

كل عام في هوليوودأسبوع استراليا•
الثنائيةتهدف إلى تعزيز العالقاتلتركيا والبرازيل( برامج مخصصة لنشر الثقافة)برنامج التركيز على الدول •
للرياضة األسترالية وفرص األعمال التجارية” العالمة التجارية“لتأسيس الدبلوماسية الرياضية •

األداة

الدبلوماسية الثقافية

البرامج واملبادرات والشبكات

au

التفاعل مع وسائل اإلعالم
(خارجيًا وداخلياً )

مكتب التحول االستراتيجي. ، نشرت على املوقع اإللكتروني الخاص بالوزارة2016-2014الدبلوماسية العامة استراتيجية–وزارة الشؤون الخارجية والتجارة : املصدر

أمثلة
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...  اململكة املتحدة، أمريكا، أستراليا، صربيا، اإلمارات، الهند : املمارسات أفضل 
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...  اململكة املتحدة، أمريكا، أستراليا، صربيا، اإلمارات، الهند : املمارسات أفضل 

تأثير الواليات املتحدة يستمر في االنحسار 
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ير ، كانت الصورة السائدة عن دولة صربيا في عيون العالم واضحة على أنها أمة غ2000في مطلع عام 
متحضرة ويصعب السيطرة عليها 

منطقة البلقانتراث 

أمثلةالسبب الجوهري 

":  دولة معتدية ومارقة"كانت الصورة السائدة عن دولة صربيا هي أنها•
مدفوعة بالنزعة القومية العرقية( 2000–1989)ميلوسوفيتش لسلوبودناألجندة السياسية –
(1999عام )في صربيا ( الناتو)الضربات الجوية لقوات حلف شمال األطلس ي –
(كارادزيشمثل؛ رادوفان )مجرمو الحرب الذين لم يتم اعتقالهم –

االضطراب السياس ي

األزمة االقتصادية
واالجتماعية

(2003عام )اغتيال رئيس الوزراء •
(2008عام )، بعد إعالنها االستقالل بكوسوفو كدولة مستقلةعدم اعتراف صربيا •

أي مؤشرات على تحسن الوضع االقتصاديكانت صربيا تناضل ولم تكن هناك •
لم يضمنا االستقرار االجتماعي لصربياالفساد والعنف •

(2012)تغير صورة صربيا في عيون االتحاد األوروبي، ويتني كوكس : القوة الناعمة والسمة: املصدر
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تم التنسيق مع عدد من املنظمات لتغيير وتعزيز صورة دولة صربيا في الخارج

الخارجية الصربيةوزارة 

بجمع ونشر مقاالتتقوم وزارة الخارجية 
ا على موقعه( باللغة اإلنجليزية أيضاً )

ةااللكتروني من وكاالت صحفية مختلف

مكتب التكامل األوروبي

قيق تحيركز جهود الدبلوماسية العامة على 
عضوية في االتحاد األوروبي

معهد صربيا للدبلوماسية العامة

الجهات تتبلور رسالة املعهد في املشاركة مع
سائل الحكومية وأعضاء البرملان األوروبي وو 

عامة لتعزيز مبادرات الدبلوماسية الاإلعالم
لدولة صربيا

(2012)تغير صورة صربيا في عيون االتحاد األوروبي، ويتني كوكس : القوة الناعمة والسمة: املصدر
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مثال على التأييد: استراتيجية الدبلوماسية العامة الناجحة لدولة صربيا

متى ينجح التأييد؟

التأييد هو عبارة عن التعامل مع البيئة الدولية من خالل القيام
في فاعلة لتعزيز سياسة أو فكرة معينة بصورةبأنشطة تواصل دولية 

.  عقول الشعوب األجنبية

... عندما أكثر فعالية وتكون نتائج التأييد 
أهدافها واضحة ومحددةتكون ... •
تحديد الجهات املستهدفةيتم ...•
ةاملسؤول عن توصيل الرسالة جديرًا بالثقعندما يكون ... •

تأييد؟ملاذا تنجح صربيا في الدبلوماسية العامة من خالل ال

:طبقت صربيا املبادئ التالية للوصول إلى االتحاد األوروبي
عضوية االتحاد األوروبي: الهدف•
وروبيمواطنون الدول األعضاء في االتحاد األ : الجهات املستهدفة•
رحلة "صربيا من خالل : املسؤول عن توصيل الرسالة•

ا على أساس وزارة الخارجية ومعهد صربي"الدبلوماسية العامة
للدبلوماسية العامة

فتح على م 2014مجلس االتحاد األوروبي في يناير من عام وافق وقد 
تبر األوروبي، وحليا تعمفاوضات حول انضمام صربيا إلى االتحاد 

.م2025صربيا من الدول األوفر حظا لالنضمام لالتحاد األوروبي عام 

(2012)تغير صورة صربيا في عيون االتحاد األوروبي، ويتني كوكس : القوة الناعمة والسمة: املصدر
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الدبلوماسية العامة تستخدم ثالثة أنواع من األدوات: الخالصة

، مكتب التحول االستراتيجيالخبراءاملقابالت مع : املصدر

التفاعل مع وسائل اإلعالم
(خارجيًا وداخلياً )

الصحافة واإلذاعة الدولية•

حسابات على مواقع التواصل •
االجتماعي

املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة •
الخارجية

امتالك شركة للبث اإلذاعي•

الدبلوماسية الثقافية

تعلم اللغة واملراكز الثقافية•

الفعاليات الثقافية•

املدارس الدولية•

التبادل الدبلوماس ي

االبتعاث واملنح الدراسية•
برامج التبادل العلمي•
السياحة/ تأشيرة العمل•
•...

زيارة الدول •
الزماالت•
املؤتمرات•
استضافة األوملبياد•

الطالب املبتعثون في الخارج•
خريجو الجامعات األجنبية•
في الدولةاألجانب املهنيون •
•...

وسائل اإلعالم 
رجية الخا

صة
وسائل اإلعالم الخا

البرامج
رات املباد

الشبكات

أمثلةاالنصاتالعامةأدوات الدبلوماسية 
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محتويات العرض

الدبلوماسية العامة السعودية4.
األدوات-•
التحديات-•
العالمة واألصول -•
الرسالة-•
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الدبلوماسية العامة تستخدم ثالثة أنواع من األدوات: الخالصة

أمثلة

فاعل وتتشبكات التواصل تستخدم وزارة الخارجية •
مع وسائل اإلعالم األجنبية 

الدولييندراسية للطالب منح •

أي في الرياض الفورميوالفعالية •

حوار بين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي للمركز •
األديانالحوار بين الثقافات و لتسهيل أتباع األديان 

املدارس السعودية في الخارجشبكة من إدارة •

بوابة الدرعية •

التفاعل مع وسائل اإلعالم
(خارجيًا وداخلياً )

الدبلوماسية الثقافية
التبادل الدبلوماس ي والفعاليات
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ة العربية دبلوماسية عامة فعالة من أجل قيادة تجديد وتعزيز صورة إيجابية للمملكالحاجة إلى 
السعودية

مكتب التحول االستراتيجي: املصدر

قكثيفة بدون رؤية أو تنسيدبلوماسية عامة جهود •
إعالم داخلي وخارجي محدود التأثير–
فعلةمغير البعثات –
تعمل بشكل مستقلمختلفة وهيئات وزارات –

اإلعالم العاملية بشأنوسائل من ضغط خارجي قوي •
صورة اململكة العربية السعودية

التحديات الحالية

استراتيجية واضحة ومجموعة واسعة من األدوات•
البعثاتدور تفعيل •
ى املعرفة، وإدارة املحتو )إجراءات تفصيلية وفعالة•

...(اإلعالمي، ورصد وسائل اإلعالم،
ميع في املقر الرئيس ي وفي جفريق قوي واسع النطاق•

البعثات

الدبلوماسية العامة

 منسقة الدبلوماسية العامة بصورة جهود قيادة
مستوى الحكومة إلنجاحعلى ومتناغمة وبرؤية واحدة 

ارجالصورة اإليجابية للمملكة في الختجديد وتعزيز

الهدف
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عالمتنا وأصولنا امللموسة: نقطة االنطالق

األصول العالمة

العالمة

ما الذي نعنيه؟

ما الذي نود أن يكون 
معروفًا عنا؟

ا أن ما هي القيم التي نريده
ة؟تكون مرتبطة باململك

األصول 

ما هي األصول امللموسة 
كن أن التي نمتلكها والتي يم

يتفاعل معها الناس خارج
يعزز من ما باململكة 

عالمتنا؟

يجب أن يكون واضحاً االرتباط الداعم بين 
عالمتنا وأصولنا امللموسة
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الواليات املتحدة 

العالمة

الفرصة

والتحرر الحرية

ريادة األعمال

القيادة

الديمقراطية

…

”األصول امللموسة”

(التعليم)إيفي ليغ جامعات 

(التقنية)وادي السيليكون 

(الثقافة)هوليود 

(اللغة)اللغة االنجليزية 

(االقتصاد)وول ستريت

(الرياضة)فريق األحالم لكرة السلة

…
يكي، وغيرها من الوثائق والخطب املهمة القيم في إعالن االستقالل، والدستور األمر ذكر يتم )إطار عمل للتعليم املدني، وهو مشروع تعاوني ملركز التعليم املدني ومجلس النهوض باملواطنة، واملجلس الوطني للدراسات االجتماعية : معهد دراسة املجتمع املدني: املصدر

.، واملقابالت مع الخبراء(والكتب الوطنية
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أملانيا 

العالمة

الترحيب

التعليم العالي

رواد الصناعة

التنوع

التنافسية االقتصادية

…

”األصول امللموسة”

(التقنية)سيارات ممتازة

(التقنية)السلع الصناعية

(االقتصاد)فرانكفورت

(السياسة)دولة أوروبية رائدة 

(الرياضة)الوطنيالقدماكرةفريق 

…
، املقابالت مع الخبراءwww.livescience.com: املصدر
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على عدد من األبعاديعتمد العامة نجاح الدبلوماسية 

مكتب التحول االستراتيجي. املقابالت مع الخبراء: املصدر

تنسيق أسلوب تقديم الرسالةالتنسيق والشراكة

الفئة املستهدفة

االبتكار

تعريف الرسالة

التغطية واالنتشار

رسالة وقنوات مصممة حسب الفئة املستهدفة

رسالة واضحة وسهلة ويمكن تصديقها

الرسالة تصل بصورة فعالة إلى جمهور عريض

على وتقديم الرسالة للحفاظلتشكيل مجموعة مستمرة من األفكار الجديدة 
مشاركة وتفاعل الجمهور 
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محتويات العرض

عالمة اململكة وأصولها امللموسة( : 1)رأيكم يهمني •
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امللموسةعالمة اململكة وأصولها (: 1)رأيكم يهمني 

العالمة

.1

.2

.3

.4

.5

”األصول امللموسة”

.1

.2

.3

.4

.5

ز هذه الالزمة لتعزي”امللموسةوأصولنا "ما هي قّيمنا •التي ينبغي ابرازها عن اململكة ؟هي الصورة ما •
؟الصورة 
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امللموسةعالمة اململكة وأصولها (: 1)رأيكم يهمني 
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51وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

قترحات الحصر املستمر بدقة ملصادر القوة الناعمة السعودية واتخاذ الخطوات الالزمة لتدعيمها وتعزيزها، ومن ذلك تقديم امل
.اململكةملراجعة األنظمة والتشريعات والسياسات املؤثرة سلبا على سمعة 

:تم إقامة عدد من ورش العمل لتحديد أهم مصادر القوة الناعمة السعودية الحالية، خلصت ملا يلي–
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52وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين 

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر القوة الناعمة السعودية 
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53وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

اقتصاد في العالم20ضمن أقوى 

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر القوة الناعمة السعودية 
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54وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر 
القوة 

الناعمة 
السعودية 

التنوع البيئي 
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55وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر 
القوة 

الناعمة 
السعودية 

الثقافيالتنوع 
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56وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر 
القوة 

الناعمة 
السعودية 

املتاحف واآلثار
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57وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

التنوع البيئي والثقافي والتراثي

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر القوة الناعمة السعودية 
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58وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

2030التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ضمن رؤية 

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر القوة 
الناعمة 

السعودية 



482TOWARDS
THE FUTURE

The Inspiring Saudi Arabia

AR_20160816 - Public Diplomacy - WS1 v10.pptx
59وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

تقديم املساعدات اإلنمائية واإلغاثية 

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر القوة 
الناعمة 

السعودية 
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60وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

معدل تحويالت عمالة اجنبية مرتفع 

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر القوة الناعمة السعودية 
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61وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

الطالب املبتعثين في الخارج
الجامعات السعودية
املنح للطالب األجانب

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر القوة 
الناعمة 

السعودية 
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62وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

جوائز عاملية سعودية 

..بجائزة امللك فيصل تم حصولهم على جائزة نوبل بعد ذلكفائز 18

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر القوة 
الناعمة 

السعودية 
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63وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

كيف ينبغي: مع كل هذه الحقائق
أن تكون صورة اململكة في 

العالم؟
هل الصورة الحالية تعكس فعال 

هذا الواقع وهذه الحقائق؟

أهم مصادر القوة الناعمة السعودية

مصادر القوة 
الناعمة 

السعودية 
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64وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

محتويات العرض

ثمن الغيابالدبلوماسية العامة السعودية، (: 2)رأيكم يهمني •
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65وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

عقود؟4ما هو  ثمن غياب القوة الناعمة السعودية ألكثر من (: 2)رأيكم يهمني 

املجال
•.

ثمن الغياب
•.

1.

2.

3.

4.

5 .
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66وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

ثمن الغيابالدبلوماسية العامة السعودية، (: 2)رأيكم يهمني 
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67وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

صحوة القوة الناعمة السعودية وثمن الغياب

يمثل عيد ميالد الدبلوماسية العامة، وّرد 2030من املنصف القول بأن إطالق رؤية •

بشكل عاما، 40االعتبار إلى القوة الناعمة السعودية بعد غياب أو تقزيم ملدة تقارب 

ع اآلثار توقفت معه كثيرا من جوانبها عن النمو بصورة شبه كامله مثلما هو الحال م

رى منها، كما أو أنه تم تقزيم جوانب أخالتاريخية التي تم إغالقها أو حتى تدمير بعضها، 

.  هو الحال مثال مع الفنون واملوسيقى واألدب، وغيرها

اقتها هذه الرؤية حررت مصادر القوة الناعمة السعودية من القيود التي كبلتها أو أع•

لالزمة عن الحركة ملدة طويلة، ليس هذا فحسب، بل وفرت لها كل الدعم واإلمكانات ا

كيلومتر في الساعة، حارقة معها ٣٠٠التي تمكنها من التحليق واالنطالق بسرعة 

.املراحل بغية اللحاق بالركب وتعويض ما فاتنا في أقصر وقت ممكن
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68وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

صحوة القوة الناعمة السعودية وثمن الغياب

اعمة الثمن الذي تم دفعه باهظا ألنه ظل ينخر بصمت في القوة الن•

ور للمملكة العربية السعودية، ومن ذلك قوتها العميقة وذات الجذ

الراسخة 

ثي الذي تتمتع به على سبيل املثال كان كنز  التنوع البيئي والثقافي والترا•

اململكة أحد أكبر ضحايا تلك املرحلة، حيث تم حجب كثيرا من

ناعمة عناصره، أو تقزيمها إلى درجة أفقدتها كثيرا من قيمتها كقوة

جاذبة



487

السجل العلمي

نحو التغيير والتحول ..

نحو المستقبل ..
السعودية الُملهمة

AR_20160816 - Public Diplomacy - WS1 v10.pptx
69وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

صحوة القوة الناعمة السعودية وثمن الغياب

جتمعات الثقافة واألدب والفنون واملوسيقى بكافة أشكالها هي من مالمح امل•

الجميلة التي تتحدث لغة واحدة مفهومة من قبل جميع شعوب العالم دون 

هم في نتشارك معالحاجة إلى مترجم، وهي تمنح تلك الشعوب اإلحساس بأننا

ينظر ر وحجب تلك املالمح أو تقزيمها يجعل اآلخ.كثير من السمات اإلنسانية

ره الودية، إلينا وكأننا من كوكب مختلف، بشكل يفقدنا تعاطفه وكسب مشاع

.ويجعله دائم الحذر والتوجس منا
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70وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

صحوة القوة الناعمة السعودية وثمن الغياب

عوبشتمكنعدمفإن،صغيرةقريةالعالمجعلتالتياملعلوماتثورةظلفي•

وال قبأكثر يجعلهمذلكفإنالجميلة،مالمحنارؤيةمنطويلةلعقودالعالم

تأثيراتالحمال تلكويعطيمعادية،أطرافبهاتقومتشويهحمالتأيلتصديق

الذيلبالشكالعالمعنأخفيناهالذيوجهنارسممنويمكنهاأكبر،ومصداقية

وهذهالوجههذامثول ومع.ومخيفامشوهاوجهايكون ماغالباوهو يريدون،

فيخترسفإنهامتتالية،طويلةلسنواتالناسأمامالحقيقيةغير الصورة

إنهم"قبيلمنلعباراتاملستمر تكرارناوما.تغييرهيصعببشكلأذهانهم

إال ،"هاتدمير ويريدون ثقافتنايعادون إنهم"،"يفهمونناال إنهم"،"يكرهوننا

إخفاءعبر اآلخرين،أذهانفينقشهافينحنساهمناالتيالصورةلتلكانعكاسا

.طويلةلعقودالعالمعنالجميلةومالمحناوجهنا
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71وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

صحوة القوة الناعمة السعودية وثمن الغياب

تالوقخسارةإال ،تعويضهيمكنش يءكلإن•

وفنونناناثقافتتوقفتلقد.بثمنتقّدر ال فإنها

جةبحاونحنلعقود،النمو عنوآثارناوتراثنا

ومع.الصفرمنقريبةنقطةمنالبدءإلىاليوم

مطلبهو الخلفإلىالنظر وعدمالتفاؤل أن

رةللعبإليهالحاجةتظلولكنوهام،ضروري 

.منهاواالستفادةاألخطاءودراسة
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72وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

صحوة القوة الناعمة السعودية وثمن الغياب

صادر مبتحويلمضت،طويلةسنواتمدىوعلىالدول بعضقيامثبت•

ائلوسإلىالشعوب،بينوالتقاربالتعايشوسائلمنالناعمةالقوة

خاللنمللمملكةالقوميباألمنواإلضرار ولالختراقالعدائية،للدعاية

لقوةلالشرير التوظيفهذا.وغيرهاوالثقافة،والفنوالرياضةالدين

ولكندية،التقليبالطرق مواجهتهيمكنال حقيقياسالحاأصبحالناعمة

قوتناتوظيفعلىوقادرةوقوية،فاعلةعامةدبلوماسيةبوجود

ويتيحالحقيقية،صورتنارؤيةللعالميتيحبشكلوتدعيمهاالناعمة

وعيالعلىقائمدفاعخطلتكون الصورةتلكرؤيةللمواطنينأيضا

.وأمنهااململكةبصورةاإلضرار دون ويحول واإلدراكواملعرفة
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73وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

محتويات العرض

:العامةالدبلوماسية استراتيجية 5.
الرؤية •
أصحاب العالقة •
األهداف•
املهام واألدوار•
اإلنجاز تقييم •
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74وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

استراتيجية الدبلوماسية العامة

:الرؤية 

ي الخارج وفي دفع وتعزيز جهود الدبلوماسية العامة السعودية على الساحتين الداخلية والخارجية لشرح مواقف وسياسات اململكة ف

الداخل، وبناء جسور التواصل بين حكومة وشعب اململكة من جهة وشعوب العالم ومؤسسات مجتمعه املدني من جهة أخرى، 

أثيرها وعالقاتها والعمل على إبراز الوجه الحضاري والتاريخي والثقافي للمملكة، بشكل يساهم في تحسين صورتها وتقوية دورها وت

.الخارجية
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75وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

(نظرة شاملة)أصحاب العالقة 

ية الدبلوماس
العامة 

السعودية 

المواطن 
السعودي 

الجهات 
الحكومية 

المعنية

الشعوب 

منظمات 
المجتمع المدني

القطاع الخاص

مراكز الفكر 
واألبحاث 
المرموقة

المقيمين 
والزوار

االعالم المحلي
والعالمي 
التقليدي 
والرقمي 

استراتيجية الدبلوماسية العامة

السفارات 

السفارات  السفارات 
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76وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

ملاذا املواطن السعودي؟: أصحاب العالقة

استراتيجية الدبلوماسية العامة
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77وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

أصحاب العالقة

تغّير الرأي ربما تكون الدبلوماسية العامة مفيدة على املدى الطويل، لكن جزءا كبيرا من
.العام الخارجي يتبع التغير الداخلي

استراتيجية الدبلوماسية العامة
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78وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

:تجارب الفتة

!!!!رخيص ورديء, صناعة تايواني.. معجزة تايوان •
.املانيا بعد الحرب العاملية•
.صربيا بعد مجازر البوسنة والهرسك•

من ، كانت تايوان بلدا فقيرا ال يمتلك الكثير1952في عام 
دوالرًا، 170املوارد، يبلغ فيه متوسط الدخل السنوي للفرد 

، ارتفع 2010متساوية مع الكونغو وزائير، ولكن بحلول عام 
ألف دوالر، 35.227نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي إلى 

.بانمقتربًا من نظيره في اقتصادات أوروبا الغربية واليا

عمل املعجزات؟العامة وحدهم اإلعالم أو الدبلوماسية ليس بمقدور 

تايوان 

صربيا 
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79وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

تساؤالت

ملعادية، على الحمالت االصورة النمطية عن اململكة والرد كان املطلوب هو تحسين إذا •

لوب فما هي الصورة املغلوطة املطلوب تحسينها، وما هي الصورة الحقيقية املط

توضيحها وتعزيزها؟ 

هل بمقدور اإلعالم بكل أدواته تجميل الصور غير الجميلة وبيع البضاعة الرديئة؟ •

دور األخرى املختلفة والجامعات ودور القطاع الخاص و الجهات هل اإلعالم وحده هو املسؤول عن تحسين الصورة وتبرير األخطاء وما هو  دور •

املواطن؟
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80وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

استراتيجية الدبلوماسية العامة

:األهداف 

.ة التطرفتعزيز مكانة وصورة اململكة العربية السعودية كقلب وقائد للعالم اإلسالمي، وداعم للوسطية واالعتدال ومكافح1.

.الترويج للمملكة كوجهة جاذبة لالستثمار، والسياحة، والتعليم2.

.تدعيم الدور الثقافي واإلعالمي لتحسين صورة اململكة وخدمة سياستها الخارجية3.

. تركةإيضاح ونشر الرؤية الحضارية للمملكة كرائد لألعمال اإلغاثية، وحاملة لقيم التسامح واملساواة واإلنسانية املش4.

1

2

3

4
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81وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

محتويات العرض

التحديات والحلول الدبلوماسية العامة السعودية، (: 3)رأيكم يهمني •
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82وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

الدبلوماسية العامة السعودية، التحديات والحلول (: 3)رأيكم يهمني 

التحدي
•.

الحل
•.

1.

2.

3 .
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الدبلوماسية العامة السعودية، التحديات والحلول (: 3)رأيكم يهمني 
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استراتيجية الدبلوماسية العامة

.عملية توحيد جهود اململكة العربية السعودية للدبلوماسية العامة تحت مظلة واحدة
(.مستخدم في دولة االمارات)اللجنة الوطنية للدبلوماسية العامة، لجنة العالقات الخارجية، مجلس القوة الناعمة : أسماء مقترحة–

وفود، )ومبادرات الدبلوماسية العامة السعودية موجودة منذ سنوات طويلة من قبل العديد من األجهزة الحكومية ومنها وزارة الخارجية أنشطة –
....(.مؤتمرات، ندوات، معارض، مشاركات فنية

.هذه األنشطة واملبادرات تقوم بها كل جهة بمجهوداتها وإمكاناتها الخاصة، دون وجود رؤية موحدة تجمعها–

ة جابيه كبير وجود مظلة واحدة تعمل تحتها جميع أنشطة الدبلوماسية العامة السعودية وفق رؤية واستراتيجية واحدة يمكن أن يؤدي إلى نتائج إي–
عة تنفيذها وتقييم املهمة األساسية لهذا الكيان هو وضع استراتيجية عامة ومتاب.  من حيث األداء والتأثير وتجنب التعارض واالزدواجية والهدر املالي

.أداءها بشكل مستمر، في حين تترك لكل جهة حرية تحديد املبادرات الخاصة بها وتنفيذها وتمويلها
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وزارة 
التعليم

وزارة 
الحج 

والعمرة 

وزارة 
الثقافة

وزارة 
الطاقة 

الصناعة 
والثروة 
المعدنية  وزارة 

التجارة 
واالستثمار

وزارة 
العمل 

والتنمية 
االجتماعية 

.ورؤية واحدةاستراتيجية في بوتقة واحدة وفق للمملكة دعم لّم شتات جميع مجهودات الدبلوماسية العامة 

اململكة العربية السعودية
(حاليا)أنشطة الدبلوماسية العامة 

وزارة 
الصحة

هيئة 
السياحة 

استراتيجية الدبلوماسية العامة

وزارة 
الخارجية 

وزارة 
الثقافة

وزارة 
التجارة 

واالستثمار

وزارة 
العمل 

والتنمية 
االجتماعية 

وزارة 
االعالم 

اللجنة الوطنية للدبلوماسية العامة

وزارة 
الحج 

والعمرة  هيئة 
السياحة 
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لبناء دبلوماسية عامة سعودية راسخة الجهات املطلوب تكاملها 

الجهات الحكومية 
املختلفة 

الوطنية " اللجنة"
للدبلوماسية العامة

الجامعات، ومراكز 
املنظمات غير الفكر والدراسات 

مسك، / الحكومية
والقطاع الخاص

وكالة الوزارة 
للدبلوماسية العامة 

(وزارة الخارجية) 
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:ا التجاريةتتمتع اململكة العربية السعودية بفرصة كبيرة لزيادة قوة اإلقناع وتحسين ترتيبها من حيث تصنيفات عالمته

لقوة االقناع مونوكلمسح 
(2017-2018  )

الحكومةمعهد
2017

قناعتصنيف بورتلند لقوة اإل
2017

المة للع« براندفيوتشر »مؤشر 
التجارية للدول 

(2014-2015  )

مؤشر البلدان الجيدة
2017

ترتيب المملكة العربية 
السعودية 

39
( دولة  75من )

89
( دولة 147من )

العوامل التي أخذت باالعتبار

االبتكار/ االعمال•ينطبق ال 
الثقافة•
الحكومة•
الدبلوماسية •
التعليم •

الرقمية•
الثقافة•
املؤسسات•
املشاركة •
التعليم •
الحكومة•

نظام القيمة •
نوعية الحياة •
إمكانية االعمال •
التراث والثقافة •
السياحة •
«صنع في»•

التكنولوجيا •
الثقافة•
السالم واألمن الدولي•
نظام العالم•
األرض واملناخ•
االزدهار واملساواة•
الصحة واللياقة •

دول3أفضل 
كندا1.
أملانيا 2.
فرنسا3.

فرنسا1.

اململكة املتحدة 2.

يةالواليات املتحدة األمريك3.

فرنسا1.

اململكة املتحدة 2.

يةالواليات املتحدة األمريك3.

اليابان1.

سويسرا 2.

أملانيا3.

هولندا1.

سويسرا2.

الدنمرك3.

ال تزال اململكة العربية السعودية غير مصنفة في العديد من مؤشرات القوة الناعمة 
وصور البلد

تقييم اإلنجاز
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األثر قياس 
الدبلوماسية العامة مباشرة « وحدات»قياس نتائج : تصاعدي العام بصورة الدولةقياس التحّسن: تنازلي 

األهداف 
ياسة يركز على نجاح الدبلوماسية العامة بصورة عامة، مثل تحسن الفهم لس•

.الدولة وثقافتها
يركز على نجاح البرامج الفردية، مثل نتيجة فعالية ثقافية•

الخصائص 
يكون األفق الزمني أطول غالبَا •
والنطاق أوسعقياسه أصعب ألن النتائج غير ملموسة•

يمكن قياسه باستخدام جدول زمني قصير أو متوسط•
قياسه أسهل نسبيًا إلمكانية نسب النتائج إلى برنامج معين •

المنهجية 

ر املشاركين وغياالستبيانات ومجموعات التركيز واجراء املقابالت مع املشاركين•
في برنامج الدبلوماسية العامة

(مثل مؤشرات القوة الناعمة)التصنيفات من قبل أطراف ثالثة •

استبيانات نهاية البرنامج ومجموعات التركيز واملقابالت •
ونوعية( بطاقات النتائج)جمع وتحليل خليط من البيانات الكمية •

(القصص املصورة)
تحديد املستهدفات بناء على أداء العام السابق•

األخطاء الشائعة 
لتحيز في لاالستبيانات ومجموعات التركيز وإجراء املقابالت مع الجمهور عرضة•

االختيار
رنسب التغييرات مباشرة إلى أنشطة الدبلوماسية العامة أصعب بكثي•

تهة البرنامج، وليس مخرجاينبغي ملنهجية التقييم أن تقيس نتيج•
ورة عامةيجب الربط بين البرنامج وأنشطة الدبلوماسية العامة للبعثة بص•

التقييم السليم بحاجة إلى مزيج من كال املنهجيتين لتقديم صورة كاملة عن تأثير الدبلوماسية العامة

تقييم اإلنجاز
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ال وجود لها« قصيرة األجل»تستغرق نتائج الدبلوماسية العامة وقتًا لتحقيقها، يرى املمارسين أن النتائج 

تغيير السلوك 
واالندماج

عقود 

تغيير السلوك 
سنوات 5-10

االهتمام
سنوات 3-5

الوعي 
سنوات 1-3

صعب ويحتاج إلى موارد مكثفة، ربما يحتاج تركيز أنشطة الدبلوماسية العامة 
ألكثر من مجرد أدوات وموارد دبلوماسية 

تجربة صربيا الناجحة جديرة . عامة
. باالهتمام

ربما تكون الدبلوماسية العامة مفيدة على املدى الطويل، لكن جزءا كبيرا من تغيير الرأي العام يتبع التغيير الداخلي 

تقييم اإلنجاز

AR_20160816 - Public Diplomacy - WS1 v10.pptx
90وزارة الخارجية ألغراض املناقشة فقط-مسّودة 

تجربة صربيا مع الدبلوماسية العامة جديرة باالهتمام
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محتويات العرض

قصص نجاح اليوم وأفكار للمستقبل: ( 4)رأيكم يهمني •
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قصص نجاح اليوم وأفكار للمستقبل: ( 4)رأيكم يهمني 

قصص نجاح اليوم

وماليالعامةلدبلوماسيتنانجاحقصصلديكمهل
وتطويرها؟لتعزيزهانحتاج

1.

2.

3.

4.

5.

أفكار جديدة للمستقبل

يفعليهاالتركيز نحتاججديدةأفكار أيلديكمهل
العامة؟دبلوماسيتنا

1.

2.

3.

4.

5.
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قصص نجاح اليوم وأفكار للمستقبل: ( 4)رأيكم يهمني 
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محتويات العرض

القواعد الذهبية العشرة للدبلوماسية العامة 6.
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القواعد الذهبية العشرة للدبلوماسية العامة

" اإلنصات"الخطوة األولى في الدبلوماسية العامة هي .1•

رؤية الصورة كاملة الدبلوماسية العامة تحتاج إلى مظلة قادرة على .2•

سياسة واضحةالدبلوماسية العامة تحتاج إلى .3•

اآلخر لن يسمعكعندما تتحدث إلى نفسك، فإن .4•

إغفال الدبلوماسية العامةيتم دفعه لقاء ثمن باهظ هناك .5•

ثم املصداقية.. املصداقية.. املصداقية .6•

عنكبإيجابيةيتحدثون اآلخريناترك .7•

جيد وفاعل للدبلوماسية العامةحوكمةنظام بناء .8•

أو ذات الجهة التي تعمل بهاال تتمحور بالضرورة حول ذاتك الدبلوماسية العامة .9•

مسؤولية الجميعالدبلوماسية العامة .10•
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