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Client Asbar World Forum 2017 

Period 7/10/2017 to 29/11/2017 

Number of Print  06 

Number of Online  111 

Number of TV & Radio  5 

Number of Entries  186 

Total Circulation Print  7,474,125 

Total Circulation Online  913,601 

Total Circulation TV & Radio  512,500 

Total Circulation  8,900,226 

Total Print Adv Value SR 7,474,125 

Total Online Adv Value SR 913,601 

Total TV & Radio Adv Value SR 512,500 

Total  Adv Value SR 33,329,865 

 

  



 

6 

 

Publication Date Size (P,age) Circulation Adv Value SR 

Print         

Al Yaum 7.10.2017 21(L)cmX8(W)cm 100,000 19,320 

Al Jazirah 8.10.2017 33(L)cmX12(W)cm 130,000 47,520 

Al Jazirah 19.10.2017 19(L)cmX16(W)cm 130,000 36,480 

Al Watan 29.10.2017 14(L0cmX9(W)cm 130,000 13,860 

Al Yaum 30.10.2017 14(L)cmX9(W)cm 100,000 12,600 

Al Eqtisadiah 1.11.2017 15(L)cmX13(W)cm 105,000 20,475 

Al Madina 1.11.2017 7(L)cmX16(W)cm 125,000 11,200 

Okaz 1.11.2017 9(L)cmX15(W)cm 182,775 16,200 

Al Eqtisadiah 9.11.2017 13(L)cmX17(W)cm 105,000 23,205 

Al Riyadh 10.11.2017 14(L)cmX19(W)cm 150,000 29,260 

Al Watan 11.11.2017 9(L)cmX13(W)cm 130,000 12,870 

Al Hayat 13.11.2017 10(L)cmX10(W)cm 168,250 11,000 

Al Eqtisdiah 13.11.2017 13(L)cmX17(W)cm 105,000 21,520 

Al Riyadh 13.11.2017 11(L)cmX14(W)cm 150,000 15,182 

Al Yaum 13.11.2017 13(L)cmX9(w)cm 100,000 9,548 

Okaz 13.11.2017 8(L)cmX15(w)CM 182,775 14,200 

Al Jazirah 13.11.2017 41(L)cmX16(W)cm 130,000 78,720 

Al Yaum 14.11.2017 12(L)cmX16(W)cm 100,000 19,200 

Al Jazirah 14.11.2017 12(L)cmX20(W)cm 130,000 28,000 

Al Watan 14.11.2017 20(L)cmX18(W)cm 130,000 39,600 

Al Madina 15.11.2017 33(L)cmX23(W)cm 125,000 72,105 

Al Jazirah 15.11.2017 33(L)cmX22(W)cm 130,000 87,120 

Al Riyadh 15.11.2017 30(L)cmX32(W)cm 150,000 105,600 

Al Eqtisadiah 15.11.2017 11(L)cmX15(W)cm 105,000 16,500 

Al Watan 15.11.2017  10(L)cmX20 (W)cm 130,000 22,000 

Al Riyadh 15.11.2017 9 (L)cmX15 (W)cm 150,000 14,850 

Okaz 16.11.2017 19(L)cmX31(W)cm 182,775 70,680 

Al Madina 16.11.2017 15(L)cmX30(W)cm 125,000 42,750 

Al Eqtisadiah 16.11.2017 22(L)cmX34(W)cm 105,000 78,540 

Al Bilad 16.11.2017 Full Page 65,000 21,600 

Al Hayat 16.11.2017 19(L)cmX10(W)cm 168,250 20,900 

Makkah 16.11.2017 19(L)cmX15(W)cm 178,000 31,350 

Al Watan 16.11.2017 27(L)cmX32(W)cm 130,000 95,040 

Al Yaum 16.11.2017 29(L)cmX32(W)cm 100,000 106,720 

Al Riyadh 17.11.2017 17(L)cmX16(W)cm 150,000 29,920 
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Publication Date Size (P,age) Circulation Adv Value SR 

Al Riyadh 17.11.2017 23(L)cmX19(W)cm 150,000 48,000 

Al Riyadh 17.11.2017 19(L)cmX16(W)cm 150,000 33,440 

Al Jazirah 17.11.2017 27(L)cmX30(W)cm 130,000 97,200 

Al Riyadh 17.11.2017 23(L)cmX19(W)cm 150,000 48,000 

Al Hayat 17.11.2017 13(L)cmX11(W)cm 168,250 15,730 

Al Hayat 17.11.2017 29(L)cmX32(W)cm 168,250 102,080 

Al Watan 17.11.2017 Full Page 130,000 46,000 

Al Yaum 17.11.2017  13(L)cmX10 (W)cm 100,000 14,950 

Al Yaum 17.11.2017 25 (L)cmX32 (W)cm 100,000 92,000 

Okaz 17.11.2017  13(L)cmX15 (W)cm 182,775 23,400 

Al Eqtisadiah 17.11.2017 26(L)cmX17(W)cm 105,000 46,410 

Al Riyadh 18.11.2017 34(L)cmX8(W)cm 150,000 29,920 

Al Hayat 20.11.2017 34(L)cmX7(W)cm 168,000 26,180 

Al Jazirah 20.11.2017  16(L)cmX 10(W)cm 130,000 19,200 

Al Eqtisadiah 20.11.2017 11(L)cmX 15(W)cm 105,000 17,325 

Al Watan 20.11.2017 7(L)cmX8 (W)cm 130,000 6,160 

Okaz 20.11.2017 14(L)cmX 12(W)cm 182,775 18,480 

Al Hayat 20.11.2017 15(L)cmX20(W)cm 168,250 33,000 

Al Riyadh 20.11.2017 13(L)cmX20(W)cm 150,000 28,600 

Makkah 27.11.2017 12(L)cmX19(W)cm 178,000 19670 

Online     
 

  

Akthar 10.4.207 N/A 30,150 3,750 

Saudi News 6.9.2017 N/A 502,000 5,625 

Gulf Eyes 7.9.2017 N/A 62,640 3,750 

Sabq 4.10.2017 N/A 1,747,932 11,250 

Al Watan 4.10.2017 N/A 130,000 5,625 

Al Sharq 6.10.2017 N/A 80,000 5,625 

Al Yaum 7.10.2017 N/A 100,000 9,810 

3alyoum 8.10.2017 N/A 16,156 3,750 

Al Jazirah 8.10.2017 N/A 130,000 11,250 

Al Madina 1.11.2017 N/A 125,000 112250 

Argaam 11.10.2017 N/A 911,812 11,250 

Al Jazirah 19.10.2017 N/A 130,000 11,250 

Al Sharq 28.10.2017 N/A 80,000 5,625 

Al Yaum 28.10.2017 N/A 100,000 11,250 

Sauress 28.10.2017 N/A 32,670 5,625 

Alarab-News 28.10.2017 N/A 46,040 5,625 

Al Watan 29.10.2017 N/A 130,000 11,250 
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Publication Date Size (P,age) Circulation Adv Value SR 

Al Yaum 30.10.2017 N/A 100,000 5,625 

Al Eqtisadiah 1.11.2017 N/A 105,000 7,500 

Okaz 1.11.2017 N/A 182,775 8,200 

Sabq 7.11.2017 N/A 1,747,932 11,250 

Al Eqtisadiah 9.11.2017 N/A 105,000 7,500 

Al Riyadh 10.11.2017 N/A 150,000 14,730 

Amlak 11.11.2017 N/A 18,630 3,750 

Al Watan 11.11.2017 N/A 130,000 11,250 

Al Riyadh 12.11.2017 N/A 150,000 11,250 

Al Watan 12.11.2017 N/A 130,000 11,250 

Al Bilad 12.11.2017 N/A 70,000 5,625 

Al Riyadh 13.11.2017 N/A 150,000 11,250 

Al Yaum 13.11.2017 N/A 100,000 5,625 

Al Sharq 13.11.2017 N/A 80,000 5,625 

Okaz  13.11.2017 N/A 182,775 7,100 

Al Jazirah 13.11.2017 N/A 130,000 15,000 

Sabq 13.11.2017 N/A 1,747,932 11,250 

Elfagr 13.11.2017 N/A 2,430 3,750 

Sayidaty 13.11.2017 N/A 143,067 11,250 

Argaam 13.11.2017 N/A 911,812 11,250 

Al Hayat 13.11.2017 N/A 168,250 11,250 

Spa.gov 13.11.2017 N/A 2,000 5,625 

Al Yaum 14.11.2017 N/A 100,000 11,250 

Al Jazirah 14.11.2017 N/A 130,000 11,250 

Al Watan 14.11.2017 N/A 130,000 11,250 

Saudi Aramco 14.11.2017 N/A 19,392 3,750 

MSN 14.11.2017 N/A 325,642 5.625 

Entrepreneurs  14.11.2017 N/A 601,452 11,250 

A Yaum 14.11.2017 N/A 100,000 11,250 

Arrajol 14.11.2017 N/A 70,000 5.625 

Arrajol 14.11.2017 N/A 70,000 5,625 

Al Eqtisadiah 15.11.2017 N/A 105,000 7,500 

Al Watan 15.11.2017 N/A 130,000 11,250 

Al Riyadh 15.11.2017 N/A 150,000 11,250 

Al Riyadh 15.11.2017 N/A 150,000 11,250 

Al Jazirah Online 15.11.2017 N/A 130,000 5,625 

Okaz 15.11.2017 N/A 182,775 5,625 

Saudi Gazette 15.11.2017 N/A 75,000 5,625 
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Publication Date Size (P,age) Circulation Adv Value SR 

Spa.gov 15.11.2017 N/A 701,98  11,250 

Almowaten 15.11.2017 N/A 136,543 5,625 

Almrsal 15.11.2017 N/A 131,960 5,625 

Profile 15.11.2017 N/A 27,000 3,750 

Dot Emirates 15.11.2017 N/A 35,670 11,250 

Al Madina 15.11.2017 N/A 125,000 11,250 

Al Jazirah 15.11.2017 N/A 130,000 11,250 

Amlak 15.11.2017 N/A 18,630 5,625 

Al Yaum 15.11.2017 N/A 100,000 11,250 

Al Eqtisadiah 16.11.2017 N/A 105,000 7,500 

Al Riyadh 16.11.2017 N/A 150,000 11,250 

Okaz 16.11.2017 N/A 130,000 11,250 

Al Madina 16.11.2017 N/A 125,000 11,250 

Sabq 16.11.2017 N/A 1,747,932 11,250 

Al Bilad 16.11.2017 N/A 65,000 11,250 

Al Riyadh 16.11.2017 N/A 150,000 5,625 

Al Riyadh 16.11.2017 N/A 150,000 5,625 

Al Hayat 16.11.2017 N/A 168,250 11,250 

7 Days 16.11.2017 N/A 30,000 3,750 

World Trade 16.11.2017 N/A 25,000 3,750 

Al Hayat 16.11.2017 N/A 168,250 11,250 

Al Watan 16.11.2017 N/A 130,000 11,250 

Al Yaum 16.11.2017 N/A 100,000 11,250 

Al Riyadh 17.11.2017 N/A 150,000 11,250 

Al Riyadh 17.11.2017 N/A 150,000 11,250 

Al Hayat 17.11.2017 N/A 168,250 11,250 

Al Jazirah 17.11.2017 N/A 130,000 11,250 

Al Watan 17.11.2017 N/A 130,000 11,250 

Al Yaum 17.11.2017 N/A 100,000 11,250 

Al Yaum 17.11.2017 N/A 100,000 11,250 

Al Hayat 17.11.2017 N/A 168,250 11,250 

Al Riyadh 17.11.2017 N/A 150,000 11,250 

Okaz 17.11.2017 N/A 182,775 11,250 

Al Riyadh 17.11.2017 N/A 150,000 11,250 

Al Eqtisadiah 17.11.2017 N/A 105,000 5,625 

Scientific Saudi 17.11.2017 N/A 25,410 3,750 

Scientific Saudi 18.11.2017 N/A 25,410 3,750 

Al Riyadh 18.11.2017 N/A 150,000 5,625 
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Publication Date Size (P,age) Circulation Adv Value SR 

Maaal 19.11.2017 N/A 37,590 3,750 

Al Jazirah 20.11.2017 N/A 130,000 5,625 

Al Riyadh 20.11.2017 N/A 150,000 5,625 

Al Hayat 20.11.2017 N/A 168,250 5,625 

Makkah 20.11.2017 N/A 178,000 5,625 

An7a 20.11.2017 N/A 56,280 5,625 

Argaam 20.11.2017 N/A 911,812 11,250 

Ajel News 20.11.2017 N/A 17,760 3,750 

Sabq 20.11.2017 N/A 1,747,932 11,250 

Almnatiq 20.11.2017 N/A 35,157 5,625 

Ien Alwatan 20.11.2017 N/A 14,340 3,750 

Al Riyadh 20.11.2017 N/A 150,000 11,250 

Al Hayat 20.11.2017 N/A 168,250 11,250 

WebWire 23.11.2017 N/A 37,250 3,750 

Campaignme 26.11.207 N/A 30,9000 3,750 

Makkah 27.11.2017 N/A 178,000 5,625 

Arabian marketer 29.11.2017 N/A 25,020 3,750 

Al Hayat 29.11.2017 N/A 168,250 5,625 

TV & Radio     
 

  

Rotana Khalijia 31.10.2017 N/A 12500,000 90,000 

Rotana Khalijia 2.11.2017 N/A 12500,000 90,000 

Rotana Khalijia 11.11.2017 N/A 12500,000 85,000 

UFM Radio 13.11.2017 N/A 120,000 60,000 

Rotana Khalijia 16.11.2017 N/A 12500,000 75,000 

Rotana Khalijia 17.11.2017 N/A 12500,000 112,500 
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Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Yaum 

Circulation :   100,000 

Date  :   7 / 10 / 2017 

Page  :   8 

Size/Adv :   21(L)cmX8(W)cm /SR19,320   
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Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :   Al Jazirah 

Circulation :   130,000 

Date  :   8 / 10 / 2017 

Page  :   9 

Size/Adv :   33(L)cmX12(W)cm /SR 47,520 
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Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :   Al Jazirah 

Circulation :   130,000 

Date  :   19/ 10 / 2017 

Page  :   9 

Size/Adv :   19(L)cmX16 (W)cm /SR 36,480  

 

 

 



 

15 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Watan 

Circulation :  130,000 

Date  :   28 / 10 / 2017 

Page  :  17 

Size/Adv :  14(L)cmX9(W)cm /SR 13,860 
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Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Yaum 

Circulation :   100,000 

Date  :   30 / 10 / 2017 

Page  :   7 

Size/Adv :  14(L)cmX9(W)cm /SR12,600 
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Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Eqtisadiah 

Circulation :   105,000 

Date  :   1 / 11 / 2017 

Page  :   15 

Size/Adv :   15(L)cmX13(W)cm /SR 20,475 

 

 



 

18 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Madina 

Circulation :   125,000 

Date  :   1 / 11 / 2017 

Page  :   9 

Size/Adv :   7(L)cmX16(W)cm /SR 11,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :   Okaz 

Circulation :   182,775 

Date  :   1 / 11 / 2017 

Page  :   16  

Size/Adv :    9(L)cmX15(W)cm /SR16,200 

 

 

 

 

 

  



 

20 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Eqtisadiah 

Circulation :   105,000 

Date  :   9 / 11 / 2017 

Page  :   4 

Size/Adv :   13(L)cmX17(W)cm /SR 23,205 

 

 
 

  



 

21 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :  Al Riyadh   

Circulation :  150,000  

Date  :  10 / 11 / 2017 

Page  :   5 

Size/Adv :   14(L)cmX19 (W)cm /SR 29,260  

 

 



 

22 

Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Al Watan 

Circulation :  130,000 

Date  :  11 / 11 / 2017 

Page  :  12 

Size/Adv :   9(L)cmX13(W)cm /SR 12,870 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Al Hayat 

Circulation :  168,250 

Date  :  13 / 11 / 2017 

Page  :  18 

Size/Adv :   10(L)cmX10(W)cm /SR 11,000 

 

 

 

 

 



 

24 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Eqtisadiah 

Circulation :   105,000 

Date  :   13 / 11 / 2017 

Page  :   5 

Size/Adv :   13(L)cmX17(W)cm /SR 21,520 

 

 

 

 

  



 

25 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Riyadh 

Circulation :   150,000 

Date  :   13 / 11 / 2017 

Page  :   17 

Size/Adv :   11(L)cmX14(W)cm /SR 15,182 

 

 

 

 

  



 

26 

Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :    Al Yaum 

Circulation :   100,000 

Date  :   13 / 11 / 2017 

Page  :   8 

Size/Adv :   13(L)cmX9(W)cm /SR 9,548 

 

 

 



 

27 

Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017  

Publication :  Okaz 

Circulation :  182,775 

Date  :  13 / 11 / 2017 

Page  :  9 

Size/Adv :  8(L)cmX15(W)cm /SR 14,400 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

28 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :   Al Jazirah 

Circulation :   130,000 

Date  :  13 / 11 / 2017 

Page  :   9  

Size/Adv :   41(L)cmX16(W)cm /SR  78,720 

 

 



 

29 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Yaum 

Circulation :   100,000 

Date  :   14 / 11 / 2017 

Page  :   17 

Size/Adv :   12(L)cmX16(W)cm /SR 19,200 

 

 

 



 

30 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Jazirah 

Circulation :   130,000 

Date  :   14 / 11 / 2017 

Page  :   14 

Size/Adv :   12(L)cmX20 (W)cm /SR 28,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Watan 

Circulation :   130,000 

Date  :   14 / 11 / 2017 

Page  :    17 

Size/Adv :   20(L)cmX18 (W)cm /SR 39,600 

 

 



 

32 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Madina 

Circulation :   125,000 

Date  :   15 / 11 / 2017 

Page  :    4 

Size/Adv :   33(L)cmX23(W)cm /SR 72,105 

 

 
 



 

33 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Jazirah 

Circulation :   130,000 

Date  :   15 / 11 / 2017 

Page  :    7 

Size/Adv :   33(L)cmX22(W)cm /SR 87,120 

 

 
 



 

34 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Riyadh 

Circulation :   150,000 

Date  :   15 / 11 / 2017 

Page  :   17 

Size/Adv :   30(L)cmX32 (W)cm /SR 105,6000 

 

 

 
 

 

 

  
 



 

35 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Aleqtisadiah 

Circulation :   105,000 

Date  :   15 / 11 / 2017 

Page  :   4 

Size/Adv :   11(L)cmX15(W)cm /SR 16,500 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Watan 

Circulation :  130,000 

Date  :  15 / 11 / 2017 

Page  :  12 

Size/Adv :  10 (L)cmX20(W)cm  /SR 22,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Alriadh 

Circulation :   150,000 

Date  :   15 / 11 / 2017 

Page  :    7 

Size/Adv :   9(L)cmX15(W)cm /SR 14,850 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Okaz 

Circulation :   182,775 

Date  :   16 / 11 / 2017 

Page  :   18 

Size/Adv :   19(L)cmX31(W)cm / SR 70,680 

 

 

 

  



 

39 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Madina 

Circulation :   125,000 

Date  :   16 / 11 / 2017 

Page  :    9 

Size/Adv :   15(L)cmX30(W)cm / SR 42,750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Al Eqtisadiah 

Circulation :  105,000 

Date  :  16 / 11 / 2017 

Page  :   6 

Size/Adv :   22(L)cmX34(W)cm / SR 78,540 

 

 
 

 



 

41 

Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Al Bilad 

Circulation :  65,000 

Date  :  16 / 11 / 2017 

Page  :   4 

Size/Adv :  Full Page / SR 21,600 

 

 

 
  



 

42 

Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :    Al Hayat 

Circulation :   168,250 

Date  :   16 / 11 / 2017 

Page  :    6 

Size/Adv :   19(L)cmX10(W)cm / SR 20,900 

 

 
  



 

43 

Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :    Makkah 

Circulation :   168,250 

Date  :   16 / 11 / 2017 

Page  :    9 

Size/Adv :   19(L)cmX15(W)cm / SR 31,350 

 

 
  



 

44 

Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :    Al Watan 

Circulation :   130,000 

Date  :   16 / 11 / 2017 

Page  :    7 

Size/Adv :   27 (L)cmX32 (W)cm / SR 95,040 

 

 
 
 
 

 



 

45 

Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :    Al Yaum 

Circulation :   100,000 

Date  :   16 / 11 / 2017 

Page  :    3 

Size/Adv :    29 (L)cmX32 (W)cm / SR 106,720 

 

 
 
 

 



 

46 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Riyadh 

Circulation :   150,000 

Date  :   17 / 11 / 2017 

Page  :   14 

Size/Adv :   17(L)cmX16(W)cm / SR 29,920 

 

 

 



 

47 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Riyadh 

Circulation :   150,000 

Date  :   17 / 11 / 2017 

Page  :   4 

Size/Adv :   23(L)cmX19(W)cm / SR 48,070 

 

 



 

48 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Riyadh 

Circulation :   150,000 

Date  :   17 / 11 / 2017 

Page  :   15 

Size/Adv :   19(L)cmX16(W)cm / SR 33,440 

 

 

 



 

49 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Jazirah 

Circulation :   130,000 

Date  :   17 / 11 / 2017 

Page  :   7 

Size/Adv :   27(L)cmX30 (W)cm / SR 97,200 

 

 
 
 

 



 

50 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Riyadh 

Circulation :   150,000 

Date  :   17 / 11 / 2017 

Page  :   4 

Size/Adv :   23(L)cmX19(W)cm / SR 48,070 

 

 



 

51 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Hayat 

Circulation :   168,250 

Date  :   17 / 11 / 2017 

Page  :   3 

Size/Adv :   13 (L)cmX11 (W)cm / SR  15,730 

 

 

 

 

 



 

52 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Hayat 

Circulation :   168,250 

Date  :   17 / 11 / 2017 

Page  :   17 

Size/Adv :   29 (L)cmX32 (W)cm / SR  102,080 

 

 

 

 



 

53 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Watan 

Circulation :   130,000 

Date  :   17 / 11 / 2017 

Page  :    7 

Size/Adv :    Full Page / SR  46,000 

 

 



 

54 

Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :    Al Yaum 

Circulation :   100,000 

Date  :   17 / 11 / 2017 

Page  :   11 

Size/Adv :   13 (L)cmX10 (W)cm / SR 14,950 

 

 
 

 
 

 

 



 

55 

Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :    Al Yaum 

Circulation :    100,000 

Date  :    17 / 11 / 2017 

Page  :    15 

Size/Adv :    25 (L)cmX32 (W)cm / SR 92,000 

 

 

 

 



 

56 

Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :    Okaz 

Circulation :    182,775 

Date  :    17 / 11 / 2017 

Page  :     6 

Size/Adv :    13 (L)cmX15 (W)cm / SR 23,400 

 

 

  
 

 



 

57 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :   Al Eqtisadiah 

Circulation :   105,000 

Date  :  17 / 11 / 2017 

Page  :   4 

Size/Adv :   26(L)cmX17(W)cm /SR 46,410  

 

 

 



 

58 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :   Al Riyadh 

Circulation :   150,000 

Date  :  18 / 11 / 2017 

Page  :   21 

Size/Adv :  34(L)cmX8 (W)cm /SR 29,920  

 

 

 



 

59 

Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017  

Publication :  Al Hayat 

Circulation :  168,250 

Date  :  20 / 11 / 2017 

Page  :  10 

Size/Adv :  34(L)cmX 7(W)cm /SR 26,180  

 

 

 



 

60 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Aljazirah 

Circulation :   130,000 

Date  :   15 / 11 / 2017 

Page  :    10 

Size/Adv :  16(L)cmX10(W)cm SR 19,200 

 

  

 

 



 

61 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Aleqtisadiah 

Circulation :   105,000 

Date  :   20 / 11 / 2017 

Page  :    12 

Size/Adv :   11(L)cmX15(W)cm SR 17,325 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Alwatan 

Circulation :   105,000 

Date  :   20 / 11 / 2017 

Page  :    5 

Size/Adv :   7(L)cmX8(W)cm SR 6,160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Okaz 

Circulation :   182,775 

Date  :   20 / 11 / 2017 

Page  :   14  

Size/Adv :   14(L)cmX12(W)cm SR 18,480 

 

 



 

64 

Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :    Al Hayat 

Circulation :    168,250 

Date  :    20 / 11 / 2017 

Page  :    18 

Size/Adv :    15 (L)cmX20 (W)cm / SR  33,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :    Al Riyadh 

Circulation :    150,000 

Date  :    20 / 11 / 2017 

Page  :    2 

Size/Adv :    13(L)cmX20 (W)cm / SR  28,600 

 

 

 

 

 

 



 

66 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Makkah 

Circulation :   178,000 

Date  :   27 / 11 / 2017 

Page  :   13 

Size/Adv :  12(L)cmX19(W) /cm SR 19,670 

 

 

  



 

67 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :   Al Watan 

Number :   6246 

Date  :  13 / 11 / 2017 

Size/Adv :   41(L)cmX16(W)cm /SR  78,720 

 

  



 

68 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :   Al Watan 

Number :   6253 

Date  :  12 / 11 / 2017 

Size/Adv :   41(L)cmX16(W)cm /SR  78,720 

 

  



 

69 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :   Al Watan 

Number :   6254 

Date  :  13 / 11 / 2017 

Size/Adv :   41(L)cmX16(W)cm /SR  78,720 

 

  



 

70 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :   Al Watan 

Number :   6255 

Date  :  13 / 11 / 2017 

Size/Adv :   41(L)cmX16(W)cm /SR  78,720 

 

  



 

71 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017  

Publication :   Al Madinah 

Number :   19934 

Date  :  13 / 11 / 2017 

Size/Adv :   41(L)cmX16(W)cm /SR  78,720 
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Online 
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Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Akthar 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   30,150   

Date  :   10 / 4 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/yCMLVS 
 

 

https://goo.gl/yCMLVS
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Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Saudi News 

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :  502,000   

Date  :   6 / 9 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/dLPU44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/dLPU44
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Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Gulf Eyes 

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :  62,640   

Date  :  7 / 9 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/q2gixw  

 

 

 

 

https://goo.gl/q2gixw
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Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Manshet 

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Date  :  7 / 9 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/KbZE3N 

 
 

 استعدادات مكثفة لعقد منتدى أسبار برعاية أمير الرياض

 

استتدادادامكثفة تتقك انتتدكثسدتتدبكعستت أرك الأيتتقكعثتتَتكا ايتتأضكالتت  أكذلتتاك تتقع قكا عتت  كيسنتت ك فتت كث  تت ك تتقع قك
 .  الأيقكعثَتكا ايأضا  سطكحمد يكخربكاسدادادامكثفة قك اندكثسددبكعس أرك

عث تكجملسكاف ثقكثسددبكعس أركا دورلكعشمعقكا شغ كاجلأدكوا دقضَتكاملفةفك دقنعقكاألهدافك - قع قكا  سطك
املأث  قكثنكا دورةكا ةأنعقك ل سددبكا يتكتساندك الأيقك أابكا ل  كامللفيكاألثَتكفعص ك نك سدرك تنكل تدا ازيزك  ك

ثسدصتتفكنتت ف ربكعتتتكاتتاأر7كاال تتدا كواي دفتتأركيفكستتعأةكا دصتتأدكاملاافتتقك ا ةتت رةكيفكك-عثتتَتكثسةنتتقكا ايتتأضك-ستتا د
ك(.ا صسألعقكا اا اق

واطل كاجمللسكا ذيكُلندكيفكا ايأضكثؤخاًا،كللت كثشتاو كثاتاضكوزتأازةكاي دفتأركا تذيكستعد كتس عتذكك أ شتاالقكثت ك
زتأمكا تدورةكاألوذلكثتنكاملسدتدبكا تيتكع ع تتكيفكاهلعئقكا اأثقك ل سشآمكا صتغَتةكواملد ستةق،كوالدتربكذ تزكتازيتزاًكمل اك

  .ديل ربكا لأ ق
وعث تكراعسكا لجسقكا ال عقكيفكاملسددبكا دلد ركل تد كام ت دكعاكا لجستقكسد ا ت كل للتأكللت كثتداركاأليتأ كاملن لتقك

  . لقص  كلل كعوراةكا شغ كثنكاملشأرلُتك ض لأكإذلكا لج كا ال يك ل سددب
 ال عتتقكا تتيتكًبكإ ااثلتتأكختت  كا  تتًتةكاملأعتتعقكثتت كزأثاتتأمكوثسو تتأمكلل عتتقكحملعتتقكودو عتتقكل تتأكاستتدااضكا شتتاالأمكا

ذامكالاةكلأ عقكومساقكلل عقكل َتة،كل أكتااضكايزد أ كإذلكا شاالأمكايسًتاتعجعقكث كثؤسلأمكواالأمكوطسعقكك
ه.كثتنكزلدلتأ،كعث دتتكاألستدأذةكلرببكثنكا نةألُتكامف ثيكواخلأص،كثأكوفَّاك ل سددبكا دل كا  ز كثنكعزت كإذمأات

فأط تقكا شتايفكعاكا دنسعتتقكامديةتقكلأ عتقكاجلتت دةكتاتدكحمت راًكراعلتتأًكالختااةكاملسدتدبك صتت رةكتا ت كإذلكثلتد بكا  اأ عتتقك
للتت كا صتتاعدينكاولتتيكوا تتدورل،كثشتتَتةكإذلكعنتتهكيفكا لتتعأةكذاتتتهكداتتستكختت  كا  تتًتةكاملأعتتعقكلديتتداًكثتتنكثسصتتأمك

ًتنتت،كإذكعطلتقكث  اتهكاي فتًتوتك لدتهكاجلديتدة،كولتذ زكتة عنتهكاي فتًتوتكللت كاجلت ا كيفكاملسددبكلل كا فقكاين
ثدجتتتايكاستكستتتد ركواجل زتتت ك تتت ي،ك أالعتتتأفقكإذلكثسصتتتأتهكاألختتتابكللتتت كتة عنتتتأمكا د ا تتت كايزد تتتأليك تتتت يًتك

ك(.وفعل  ككوسسأتكاأمكواينلدغاا 
ك قع قكا ع   : املصدر

  

https://goo.gl/KbZE3N


 

77 

Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Al Watan 

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :  130,000   

Date  :  4 / 10 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/tGUhaf 

 

ًىفوبر هٌتذي أسبار الذولي يستعذ الًطالقته في  

 
 (زأنبكثنكازد أ كإدارةكعس أرك ا  طن

 

       PM 9:52 04-10-2017الرياض: الىطي 
 

علدكجملسكإدارةكثسددبكعس أركا دورلكا دلد ركفلدكا ااايبكامأرثيكلل كعشمعقكا ا  كاجلأدك فيكضمنقكاملسددبكعهدافه،ك
ن لعقكاملشأرلُتكيفكفاأ عأتهكثنكامل دصُتكواخلرباءكوعاكجتايكايسدادادامكينة  هكمبلد بكعشمعقكث ع لهكومبلد بك

  .ا دو عُتكواولعُت

نتتأ اكاجمللتتسكيفكازد ألتتهكاملسانتتدكثلتتأءكعو كثتتنكعثتتسكجم تت كااللتتدادامك ل سدتتدبكا تتذيكستتعسةلقكثسدصتتفكا شتتلاك
ك(.ن ف ربك43-41املن  ك 

زأثاأمكوثسو أمكلل عقكحملعقكودو عقكذامكل أكاسدااضكاجمللسكا شاالأمكا ال عقكاملربثقكخ  كا  ًتةكاملأععقكث ك
الاةكلأ عقكومساقكلل عق،كل أكتااضكايزد أ ك لشاالأمكايسًتاتعجعقكث كثؤسلأمكواالأمكوطسعقكثتنكا نةتألُتك
امفتت ثيكواخلتتأصكيفكثندثدتتهكعراثفتت كا لتتا ديقكوستتأ ز،كثتتأكوفَّتتاك ل سدتتدبكا تتدل كا تت ز كثتتنكعزتت كإذمأاتته،كواطلتت ك

ضكوزأازةكاي دفتأركا تذيكستعس ذك أ شتاالقكثت كاهلعئتقكا اأثتقك ل سشتآمكا صتغَتةكواملد ستةق،كاجمللسكلل كثشاو كثااك
  .6143والدربكذ زكتازيزاًكمل ازأمكا دورةكاألوذلكثنكاملسددبكا يتكع ع تكيفكديل ربك

https://goo.gl/tGUhaf
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Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Sabq  

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :  1,747,932   

Date  :  4 / 10 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/Y3BnMJ 

 

 مجلس اإلدارة ناقش أمس أهمية العمل الجاد لتحقيق األهداف
 ""سبق تواصل االستعدادات النطالقة منتدى "أسبار" الدولي برعاية

 
 ا ايأضك - قع قكس قكاال فًتونعقك

علدكجملسكإدارةكثسددبكعست أركا تدورلكيفكازد ألتهكاملسانتدكثلتأءكعثتسكا ة ثتأء،كللت كعشمعتقكا ا ت كاجلتأدك فتيكضمنتقك
لل كعاكجتايكايسدادادامكينة  هكمبلد بكعشمعقكث ع لهكومبلد بكن لعقكاملشأرلُتكيفكاملسددبكعهدافه،كل أكعلدك

 .فاأ عأتهكثنكامل دصُتكواخلرباءكا دو عُتكواولعُت
ك43ك-41ونتتأ اكاجمللتتسكيفكازد تتأ كاألثتتسكجم تت كااللتتدادامك ل سدتتدبكا تتذيكستتعسةلقكثسدصتتفكا شتتلاكاملن تت ك 

 .ق كاال فًتونعقن ف رب ك الأيقكإل ثعقكثنك قع قك س 
ل تأكاستتدااضكاجمللتتسكا شتتاالأمكا ال عتتقكا تيتكًبكإ ااثلتتأكختت  كا  تتًتةكاملأعتتعقكثت كزأثاتتأمكوثسو تتأمكلل عتتقكحملعتتقك
ودو عتتتقكذامكاتتتلاةكلأ عتتتقكومساتتتقكلل عتتتقكل تتتَتة،كل تتتأكتاتتتاضكايزد تتتأ كإذلكا شتتتاالأمكاالستتتًتاتعجعقكثتتت كثؤسلتتتأمك

؛كثتأكوفَّتاك ل سدتدبكا تدل كا ت ز كثتنكعزت كإذمأاته،كويفكثندثتقكواالأمكوطسعقكلرببكثنكا نةألُتكامفت ثيكواخلتأص
 هذككا شالأمكعراثف كا لا ديقكوسأ ز،

واطل كاجمللسكلل كثشاو كثااضكوزأازةكاي دفأركا ذيكسعد كتس عذكك أ شاالقكثت كاهلعئتقكا اأثتقك ل سشتآمكا صتغَتةك
 .6143بكا يتكع ع تكيفكديل ربكواملد سةق،كوالدربكذ زكتازيًزاكمل ازأمكا دورةكاألوذلكثنكاملسدد

 الأيقك أابكك- إذاك -و احكا دلد ركفلدكا ااايبكامأرثيكراعسكاجمللسكيفكخدأ كايزد أ ك أاكاملسددبكسعساندك
 .-عثَتكثسةنقكا ايأض–ا ل  كامللفيكاألثَتكفعص ك نك سدرك نكل دا ازيزك  كسا دك

https://goo.gl/Y3BnMJ
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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مكاملسدتدبكو ت اا كاملتدل ينك ته،كولتذ زكعلتدادكامللتجلُتكل أكاسدااضكاجمللسكإاصأءامكامللتجلُتكمضت ركفاأ عتأ
 ل شتتأرلقكيفكثاتتاضكاي دفتتأركوزأازتتته،كوتةتتاةكايزد تتأ كإذلكا تترباثسكاالل ثعتتقكا تتيتكستتد البكاملسدتتدبكثتتنكختت  ك
املسصتتأمكامللعتتأةك تتذ زكلتتربكا  ستتأا كا دنلعديتتقكووستتأا كا د ا تت كايزد ألعتتقكامل دل تتق،كواتتاحكراتتعسكجملتتسكاالدارةك

 .االأمكاالل ثعقكا يتكعُ اثتكيفكهذاكا صددكث كثؤسلأمكإل ثعقكثاث  قا ش
وذلتتامكفأط تتقكا شتتايفكثلتتألدةكراتتعسكجملتتسكاالدارة؛كعاكخةتتقكام لتتقكاالل ثعتتقكتس تتذكاأ عًتتأك أ داتتأواكثتت كاتتالأءك

 أركا لا ديقكاملسددبكيفكجمأ كاالل  ؛كل ج  لقكروتأنأ،كوث كا الأةكاسخاينكلصقع قكا  طن،كو قع قك س ق كوعخ
 .وعر أ 

وعاأرمكا شتايفكلتذ زكإذلكعاكاتالأءكورلتأةكاملسدتدبكوعتا اكختربائ كووستأالل كاالل ثعتقكوالتأ أئ كللت كوستأا ك
 .ا د ا  كايزد أليكيفكخدثقكهذككام لقك دقنعقكعهدافلأكاملاز ة

أ ك دداتتُتكلتتددكثتتتنكويفكهتتذاكا صتتددكعاتتأرمكفأط تتتقكا شتتايفكإذلكعاكثسدتتدبكعستت أركاستتتدادكثستتذكفتتًتةك لقتتد كفنتتت
املسصأمكللت كات فقكاالنًتنتت؛كفتأطلقكث  اتهكاال فتًتوتك لدتهكاجلديتدة،كولتذ زكتة عنتهكاال فتًتوتكللت كاجلت ا كيفك
ثدجَاْيك تكسد ركوز ز ك  ي،ك أالعأفقكإذلكثسصأتهكاألخابكلل كتة عنأمكا د ا  كايزد أليك ت يًتكوفعلت  كك

 ."وسسأتكاأمكواالنلدغاا 
االل ثعقكاساك دجلعزكا  عل كا دندظميكاخلأصك   كافددأحكاملسددبكوا  عل كا دلأايكا ذيكستع  كللت ككوتن  كا لجسق

 .ا نس امكا دل زي نعقكث كانة  قكام لقكا دلأاعقك ل سددبك ادكعيأ ك لعلق
امك لجللتأمك ادكذ زكاسدااضكا دلد ركل د كام  دكراعسكا لجسقكا ال عتقكثتأكعذمزتتهكا لجستقكثتنكعل تأ كوعضتَتك

واوأعتتاامكوورشكا ا تت ،كوعاتتأركإذلكعاكعزستتدةكاملسدتتدبكتدضتت نكلتتدًداكثتتنكاوأعتتاامكوورشكا ا تت كا تتيتكستتعندثلأك
 .حمأعاواكوثشأرل اكثنكثسو أمكوثؤسلأمكلل عقكلاينقكحملعقكودو عقكو أسأ عبكلأ عقكيفكاجل دة

للتت كعوراةكا ا ت كثتتنكاملشتتأرلُتك ضتت لأكإذلكإاكا لجستتقكسد ا ت كل للتتأكللتت كثتتداركاأليتأ كاملن لتتقك لقصتت  ك :و تأ 
 .ا لج كا ال يك ل سددب.كل أك أ كد.كام  دك ااضكجم  كألزسدةكاأليأ كا ة ثقك ل سددب

ولاضكهعة ك أحلكدمة كاالقكثأرل  كا شايزكا دنٍتك ل سددبكلاًعأكثااعًّأكلتنكجتلعتزامك ألتأمكا  اأ عتأم،كوعتد ك
جلتت دةكا تتيتكستتدا  كختت  كاملسدتتدبك دسوع تتهكوإخاازتتهك صتت رةكتا تت كإذلكثلتتد بكلتتنكا  ستتأا كا دنسعتتقكامديةتتقكلأ عتتقكا
 .ا  اأ عقكلل كا صاعدينكاوليكوا دورل

وعلدكحم دكاألاكعثُتكساكاجمللسكلل كث ا لقكا ا  كوا  سأءكلل كا سجأاأمكا لتأ نقك ل سدتدب؛كستاًعأكوثلتأشمًقكيفك
 .لل كاملااتبكلأملعًّأك إذاك رفاقك سألقكايزد ألأمك أمل لفقكوا     كهبأكإذلكع
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 Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Al Sharq 

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :  80,000   

Date  :  6 / 10 / 2017 
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 استعدادات مكثفة لعقد منتدى أسبار برعاية أمير الرياض
 

 )مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي خالل اجتماعه مؤخرا )اليوم

 

كا ع  كتكا ايأضك
 دقنعتتقكاألهتتدافكاملأث  تتقكثتتنكا تتدورةكا ةأنعتتقكعلتتدكجملتتسكإدارةكثسدتتدبكعستت أركا تتدورلكعشمعتتقكا ا تت كاجلتتأدكوا دقضتتَتكاملفةتتفك

يفكك-عثتَتكثسةنتقكا ايتأضك- ل سددبكا يتكتساندك الأيقك أابكا ل  كامللفتيكاألثتَتكفعصت ك تنك ستدرك تنكل تدا ازيزك  كستا د
 (.ثسدصفكن ف ربكعتكااأر7كاال دا كواي دفأركيفكسعأةكا دصأدكاملاافقك ا ة رةكا صسألعقكا اا اق

ذيكُلندكيفكا ايأضكثؤخااً،كلل كثشاو كثااضكوزأازةكاي دفأركا ذيكسعد كتس عذكك أ شاالقكثت كاهلعئتقكا اأثتقكواطل كاجمللسكا 
 . ل سشآمكا صغَتةكواملد سةق،كوالدربكذ زكتازيزاًكمل ازأمكا دورةكاألوذلكثنكاملسددبكا يتكع ع تكيفكديل ربكاملأعي

كام ت دكعاكا لجستقكسد ا ت كل للتأكللت كثتداركاأليتأ كاملن لتقك لقصت  كوعلدكراعسكا لجستقكا ال عتقكيفكاملسدتدبكا تدلد ركل تد 
 .لل كعوراةكا ا  كثنكاملشأرلُتك ض لأكإذلكا لج كا ال يك ل سددب

ل أكاسدااضكا شاالأمكا ال عقكا يتكًبكإ ااثلأكخت  كا  تًتةكاملأعتعقكثت كزأثاتأمكوثسو تأمكلل عتقكحملعتقكودو عتقكذامكاتلاةك
َتة،كل أكتااضكايزد أ كإذلكا شاالأمكايستًتاتعجعقكثت كثؤسلتأمكواتالأمكوطسعتقكلترببكثتنكا نةتألُتكلأ عقكومساقكلل عقكل 

امفت ثيكواخلتأص،كثتأكوفَّتاك ل سدتدبكا تدل كا ت ز كثتنكعزت كإذمأاته.كثتنكزلدلتأ،كعلتدمكاألستدأذةكفأط تقكا شتايفكعاكا دنسعتتقك
ةكتا ت كإذلكثلتد بكا  اأ عتقكللت كا صتاعدينكاولتيكوا تدورل،كثشتَتةكامديةقكلأ عقكاجل دةكتادكحم راًكراعلأًكالخااةكاملسددبك صت رك

إذلكعنتتتهكيفكا لتتتعأةكذاتتتتهكداتتتستكختتت  كا  تتتًتةكاملأعتتتعقكلديتتتداًكثتتتنكثسصتتتأمكاملسدتتتدبكللتتت كاتتت فقكاينًتنتتتت،كإذكعطلتتتقكث  اتتتهك
ي،ك أالعتأفقكإذلكثسصتأتهكاي فًتوتك لدهكاجلديدة،كولذ زكتة عنهكاي فًتوتكلل كاجل ا كيفكثدجايكاستكسد ركواجل زت ك ت 

 (.ت يًتكوفعل  ككوسسأتكاأمكواينلدغاا  األخابكلل كتة عنأمكا د ا  كايزد أليك
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يلدادكثسددبكعس أركا دورلكالط ةكا دورةكا ةأنعقك ل سددب،كا يتكتساندك الأيقكعثَتكثسةنقكا ايأضكفعص ك نك سدركيفك
ك(.اافقك ا ة رةكا صسألعقكا اا اقثسدصفكن ف رب،كعتكااأر7كاال دا كواي دفأركيفكسعأةكا دصأدكامل

ويلدفكاملسددبكإذلكعتاورةكا دقت  كا شتأث كوا لتاي كرمت كجمد ت كوا دصتأدك تأا كللت كاملاافتقكيفكا لتا ديق،كويفك ت ك
 .لل ك كاي دفأركواال دا ك كوتأثَتككلل كاي دصأدكوا ة رةكا صسألعق 2017ذ زكيالزكاملسددبكيفكدورتهكا ةأنعقك اأ ك

،كوا تيتكتُاتٌتك دازيتزكدوركرعسكاملتأ كك2030ويأٌبكاهد أ كثسددبكعس أرك أال دا كواي دفتأر،كاتلتأ أكثت كر يتقكامل لفتقك
ا  شايكا نأدركلل كاي دفأركوعنعقك ع قكثضأفقك   دصأدكا  طٍتك،كلنكطايقكنشاكوتازيزكثنأفتقكاي دفتأرك تأجملد  ،ك

  . ا نةألأمكواملؤسلأمكوالد أدككل ؤااكراعليك دنع كاألداءكيفكلأفق
وعلدمكثلألدةكراعسكجملتسكاالدارةكملسدتدبكعست أركا تدورل،كفأط تقكا شتايف،كعاكايستدة أركيفكاملاافتقكعاتدكل اثت ك
االندأة،كوللعهكرلزكثسددبكعس أركيفكدورتهكاألوذلكلل كتاايفكرلأازكا دصأدكاملاافقكورعسكاملأ كا  شاي،كولع عقكخلتقك

 . اايف،ك دقنعقكا دس عقكامللدداثقفاصكل  كث سعقكلل كهذاكا د
وعوعقتكا شايفكعاكاي دفأركعادكا ا اث كا ااعلعقك دقنعتقكاي دصتأدكاملاتايف،كو ستأءكللعتهكًبكا ًتلعتزكللت ك تعأ قك
وتس عذكسعأسأمكخأ ق،ك  ق كا ا  قك ُتكا ال  كوا دفس   زعأكواي دفأرك،كوذ تزكثتنكعزت كع عتزكاي دصتأدكاملاتايفك

إنشأءكثاالزكحملعقك سن كتلزكا دفس   زعأكوت طعسلأ،كوا  ق كلنكا  سأا كامل فسقك د فَتكا د  ي ككا ش  رلكلنكطايق
 . ل ق  كا ال عق،كوه كثأكسًتلزكللعهكزللأمكوورشكل  كاملسددبكهلذككا اأ 
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  :اولعأمك-ك)اجلزياة(
األهتتدافكاملأث  تتقكثتتنكا تتدورةككعلَّتدكجملتتسكإدارةكثسدتتدبكعستت أركا تتدورلكعشمعتتقكا ا تت كاجلتتأدكوا دقضتتَتكاملفةتتفك دقنعتتق

عثتَتكك-ا ةأنعقك ل سدتدبكا تيتكتسانتدك الأيتقك تأابكا لت  كامللفتيكاألثتَتكفعصت ك تنك ستدرك تنكل تدكا ازيتزك  كستا دك
يفكثسدصتتتفكنتتت ف ربكعتتتتكاتتتاأر7كاال تتتدا كواي دفتتتأركيفكستتتعأةكا دصتتتأدكاملاافتتتقك ا ةتتت رةكا صتتتسألعقكك-ثسةنتتتقكا ايتتتأض

 (.ا اا اق
ُلندكيفكا ايأضكثؤخًاا،كللت كثشتاو كثاتاضكوزتأازةكاي دفتأركا تذيكستعد كتس عتذكك أ شتاالقكثت كواطل كاجمللسكا ذيك

اهلعئقكا اأثقك ل سشآمكا صتغَتةكواملد ستةق،كوالدتربكذ تزكتازيتًزاكمل ازتأمكا تدورةكاألوذلكثتنكاملسدتدبكا تيتكع ع تتكيفك
  .ديل ربكاملأعي

كام ت دكعاكا لجستقكسد ا ت كل للتأكللت كثتداركاأليتأ كاملن لتقكوعلَّدكراعسكا لجستقكا ال عتقكيفكاملسدتدبكا تدلد ركل تد 
  . لقص  كلل كعوراةكا ا  كثنكاملشأرلُتك ض لأكإذلكا لج كا ال يك ل سددب

ل تتأكاستتدااضكا شتتاالأمكا ال عتتقكا تتيتكًبكإ ااثلتتأكختت  كا  تتًتةكاملأعتتعقكثتت كزأثاتتأمكوثسو تتأمكلل عتتقكحملعتتقكودو عتتقك
 َتة،كل أكتااضكايزد أ كإذلكا شاالأمكاالسًتاتعجعقكث كثؤسلأمكواالأمكوطسعقككذامكالاةكلأ عقكومساقكلل عقكل

  .لرببكثنكا نةألُتكامف ثيكواخلأص،كثأكوفَّاك ل سددبكا دل كا  ز كثنكعز كإذمأاه
 صت رةكثنكزلدلأ،كعلَّدمكايسدأذةكفأط قكا شايفكعاكا دنسعقكامديةقكلأ عقكاجل دةكتادكحم رًاكراعًلأكالختااةكاملسدتدبك

تا  كإذلكثلد بكا  اأ عقكلل كا صاعدينكاوليكوا دورل،كثشَتةكإذلكعنهكيفكا لعأةكذاتهكداستكخت  كا  تًتةكاملأعتعقك
لديتتتًداكثتتتنكثسصتتتأمكاملسدتتتدبكللتتت كاتتت فقكاالنًتنتتتت،كِإذكعطلتتتقكث  اتتتهكاال فتتتًتوتك لدتتتهكاجلديتتتدة،كولتتتذ زكتة عنتتتهك

 ز ك  ي،كإعأفقكإذلكثسصأتهكاألخابكلل كتة عنأمكا د ا  كواجل«كاستكسد ر»اال فًتوتكلل كاجل ا كيفكثدجايك
 (.ايزد أليك ت يًتكوفعل  ككوسسأتكاأمكواينلدغاا 
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امل  تت كك6144ع لتتةسكك61داتتنكراتتعسكجملتتسكإدارةكثسدتتدبكعستت أركا تتدورلكد.كفلتتدكا اتتاايبكامتتأرثيكيتت  كاخل تتعسك
 .اي فًتوتكملسددبكعس أركا دورلك لدهكاجلديدةكلل كا فقكاالنًتنت

امل  تت كاي فتتًتوتك ل سدتتدبكعتتت كحمتتدثأًكوثةتت راًك ل   تت كا تتذيكًبكإلتتدادككوتصتت ع هكا اتتأ كاملأعتتيكثدزاثستتأًكثتت كانةتت ةك
 .فاأ عأمكا دورةكاألوذلكثنكدورامكثسددبكعس أركا دورل

ه،كو دكاسد اكا ا  كلل كتة ياككثدةكث ثقكعالاكاع كًبكااللدادك هكوثدأ اقكتص ع هكووعاتكعسلهكو دءكا ا  ك 
و دكاويكامل   ك أهد أ كل َتكوثدأ اقكداا قكثنكجملسكإدارةكاملسددبكوا لجأاكا اأثلقك هكاىتكاندلتكا شالقكاملفل قك

ك.ثنكتص ع هكوإلدادكك ص رةكهنأاعقكوتسزي كامل ادكللعه
 حمد يأمكامل   

دافتهكا اأثتقكواخلأ تقكودورامكضمد يكامل   كلل كل كثأكيدالقك أملسدتدبك ا داايتفك أملسدتدبكا تدورلكوجملتسكإدارتتهكوعه
وتااي أًكلنكاملدقدثُتكاولعُتكوا دو عُتكاملشأرلُتك هكوثل أمكمل ازأتهكوجم  لقكثنكككا لس يقك أ ازكفاأ عأئأكوعنشةدلأ

 :وثنكع ازكحمد يأته ( إخل…كاألف  كوا ص ركا   ت  اافعقكامل ثنقك  اأ عأمكاملسددبكوزللأتهك
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 عين نقكا دلجع 
يلتدةع كاملدتأ  ك ل   ت كتنتدبكطل تهك لدلتجع كواملشتأرلقكيفكاضت ركفاأ عتأمكثسدتدبكعست أركا تدورلكخت  كثنكخ هلأك
 .دورتهكاملن لق

 عين نقكا دلجع كمبااضكاي دفأر
وثنكخ هلأكيد فنكامل دفاواكا لا دي اكثنكا دلجع ك ل شأرلقك أملااضكاملصأابك لدورةكاملن لقكثنكثسددبكعس أرك

 يسو ك أ شاالقك ُتكثسددبكعس أركا دورلكوهعئقكاملسشئأمكا صغَتةكواملد سةقكوا ذيك6144ا دورلك
 ا شالأءكا ال ع اك ل سددب

وياتاضك لشتالأءكا ال عتُتك ل سدتدبكيفكدورتتهكاملن لتق،كزأثاتتأمكوثؤسلتأمكلل عتقكحملعتقكودو عتقكوينتد كن تذةكتااي عتتقك
 .لسل كورا ةأًكيأخذكاملدأ  كمل  ال كاي فًتوت

 بعخ أركاملسدد
  ويااضكثنكخ هلأكع ازكعخ أركثسددبكعس أركا دورلكواألادا كاملدالنقك هكثنك نأءامكوات أ عأمكوفاأ عأمكو َتهأ

 ا شالأءكايسًتاتعجع اكواالل ثع اكوا الأة
كويااضكا شالأءكايسًتاتعجعُتكواالل ثعُتكوا التأةكملسدتدبكعست أركا تدورلكيفكدورتتهكاملن لتقكوينتد كن تذةكتااي عتقكلتسل 

ك.ورا ةأًكيأخذكاملدأ  كمل  ال كاي فًتوت
 ا د ا  كث كاملسددب

يدعحكامل   ك ل دص حكواملدأ  كايط  كلل كل كحمد يأتهكوع ع كاملل أمكواألف  كوا ص ركولذ زكا د ا  كث كإدارةك
  .امل   

كا د أل كث كالأ أمكاملسددبكلل كوسأا كا د ا  كايزد ألي
أ  كا د أل كث كالأ أمكثسددبكعس أركا دورلكلل كث ا  كا د ا  كايزد تأليكواملشتأرلقكيدعحكامل   ك ل دص حكواملد

ك أ اعيكوا دالعقكثنكخ  كا اوا طكلل كا ص ققكا ااعلعقك ل    كاي فًتوت
 إدارةكامل   

ينتت  ك  عتتق،ويلتتدفكامل  تت كإذلكعاكيفتت اكزلتتاكت ا تت ك تتُتكثسدتتدبكعستت أركا تتدورلكواملدتتأ  ك تتهكو  اأ عأتتتهكوخمازأتتتهكا ال
ا زثع اكرالأاكللَتيكوحم دكاألاكثنكثالزكعس أركمبدأ اتقكامل  ت كوتشتغعلهك إاتاافكثتنكا لجستقكا دسوع عتقك ل سدتدبك

ك.واهد أ كوثدأ اقكثلد اةكثنكراعسكجملسكإدارةكاملسددبكد.كفلدكا ااايبكامأرثي
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 "أسبار" يناقش االستعدادات للمنتدى الثاني

 

 الشسق – السَبض

ثسةنتقكا ايتأض،ككنأ اكجملسكإدارةكثسددبكعس أركا دورلكايسدادادامك دسوع كا دورةكا ةأنعقكثنكاملسددبكا تيتكتسانتدك الأيتقكعثتَت
األثَتكفعص ك تنك ستدرك تنكل تدكا ازيتزك  كستا د،كيفكثسدصتفكنت ف ربكعتتكاتاأر7كاال تدا كواي دفتأركيفكستعأةكا دصتأدكاملاافتقك

ك ا ة رةكا صسألعقكا اا اق(.
د ستتةق،كا تتذيكينتتأ كعثستتأءكاملسدتتدبك أ شتتاالقكثتت كاهلعئتتقكا اتتأ ك ل سشتتآمكا صتتغَتةكوامل”كا دفتتا“ل تتأك تت كاجمللتتسكزأهزيتتقكثاتتاضك

ا ذيكيدض نك ل اةكاألوذلكإط ةكزأازةكاي دفأركيفكلددكثنكا  او ،كوذ زكيفكإطأركتازيزكخمازأمكا تدورةكاألوذلكثتنكاملسدتدبك
كا يتكع ع تكيفكديل ربكاملأعي.

ا تيتكواسدااضكلض كجملسكاالدارةكونأابكحمأفظكاهلعئقكا اأثقك ل سشآمكا صغَتةكواملد ستةق،كامللستدسكستأثيكامصتُتكاملااات ك
كعذمزهأكفايقكثااضكا دفاكوزأازةكاي دفأر.

وعلدكاملشتأرل اكعشمعتقكتةت ياكورفت كثلتد بكاألداءكيفكإدارةكاودت بكوايستد أدةكثتنكاخلتربامكاملفدلت قكثتنكا داتأواكثت كزلتأمك
ظمفتنكع عللتأكثتنككثد صصق،كثشَتينكيفكا   تكذاتهكإذلكاجل دةكا اأ عقك لدة عقكاال فًتوتك ل سددبكلل كاهل اتفكاخلل يتقكا تيت

ختتت  كثدجتتتايكاستكستتتد ركواجل زتتت ك تتت يكجمأنتتتأً،كوضمدتتت يكا دة عتتتقكللتتت كمعتتت كاملال ثتتتأمكلتتتنكاملسدتتتدب،كوستتتع فنكا دة عتتتقك
كثلد دثعهكثنكثشأهدةكا   كامل أااكجلللأمكاملسددبكوفاأ عأتهكطعلقكفًتةكانانأدك.

أط قكا شايف،كإذلكعشمعقكا دنسعقكامديةتقكلأ عتقكاجلت دةكيفكويفكا لعأةكذاته،كعاأرمكثلألدةكراعسكجملسكإدارةكثسددبكعس أر،كف
إيصتتأ كا استتأ قكاملأث  تتقك ل سدتتدبكحملعتتأًكودو عتتأ،كيفدتتًقكإذلكا س تت كاملضتتةادك د ألتت كاجل لتت ركثتت كاملسصتتأمكاال فًتونعتتقكاملدس لتتقك

ك ل سددب.
جأاتأمكا لتأ نقك ل سدتدبكستاعأًكوثلتأشمقكثنكزلده،كعلدكعثُتكساكاجمللس،كحم دكاألا،كاد عقكث ا لقكا ا  كوا  ستأءكللت كا س
كيفكرفاقك سألقكايزد ألأمك أمل لفقكوا     كهبأكإذلكعلل كاملااتبكيفكا نةأ .

واستتدااضكاجمللتتسكيفكزللتتدهكا لتتأ نقكا شتتاالأمكا ال عتتقكا تتيتكًبكإ ااثلتتأكختت  كا  تتًتةكاملأعتتعقكثتت كزأثاتتأمكوثسو تتأمكلل عتتقك
 عتقكل تَتة،كل تأكتاتاضكايزد تأ كإذلكا شتاالأمكاالستًتاتعجعقكثت كثؤسلتأمكواتالأمكحملعقكودو عقكذامكالاةكلأملعقكومساتقكلل

كوطسعقكلرببكثنكا نةألُتكامف ثيكواخلأص،كثأكوفَّاك ل سددبكا دل كا  ز كثنكعز كإذمأاه.

https://goo.gl/NghFwu
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
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 مجلس إدارة المنتدى يناقش االستعدادات النهائية

 راشد السكران -الرياض 

ا ة ثتأءك ختاكايستدادادامكال أثتقكا تدورةكا ةأنعتقكثتنكاملسدتدبك صت رةكدمعتزةكتسلتج كثت كعهدافتتهكنتأ اكجملتسكإدارةكثسدتدبكعست أركا تدورلك
 ،كويسع أكفع أكيدص ك  سأءكا دصأدامكامللدن  ،6101ورسأ دهكامللدلل قكثنكر يقكامل لفقك

ويتأٌبكذ تزكاستدجأ قكألشمعتقكات ،،كك6111والدكاملسددبكتزايدًاكيفكعلدادكامللتجلُتكمضت ركزللتأته،كاعت كجتتأوزكا اتددكاتىتكعثتسك
 ث ع  كاملسددبكهلذاكا اأ كون لعقكاملشأرلُتكيفكفاأ عأتهكثنكامل دصُتكواخلرباءكاولعُتكوا دو عُت،

ثااضككوعاأركد.كفلدكا ااايبكامأرثيكراعسكاجمللسكإذلكعاكاملسددبكيؤلدكعشمعقكامل أدرةكا يتكتسةلقكثنكثسصأتهكهذاكا اأ ،كواملد ةلقكيفك عأ 
ا ،كوزأازةكاي دفأركا يتكتةلقكألو كثاة،كو دكزتأءكذ تزكندعجتقكا شتاالقكاالصمأ عتقكثت كاهلعئتقكا اأثتقك ل سشتآمكا صتغَتةكواملد ستةق،ك ا دف

 .ثدسأفلأًكك663و دك لغكلددكامللجلُتك لجأازةك
املسدتدبكلتنكل ت كامللتدن  كعوك ا ا ت ككوذلَّاكراعسكاجمللس،ك أمل أدرةكا يتكعطلنلأكوزياكا ا  كوا دس عقكايزد ألعقكيفكا تدورةكاملأعتعقكثتن

 ،"اما
ونأهزكلددكا زاااينك ل    كاال فًتوتك ل سددبكخ  كا ل اُتكي ثأًكاملأععقكثأاقكع فكزااا،كعثتأكلتددكاملشتأهدامكملتأتكاملسدتدبكللت ك

ةكختت  كا لتت اُتكي ثتتأًكنشتتاكك111تتت يًتكفنتتدكفأ تتتكامللعتت نُتكونصتتف،كفع تتأكزادمكثتتاامكا سشتتاكللتت كوستتأا كا د ا تت كايزد تتأليكللتت ك
 املأععق،كدمأكيولاكزيأدةكيفكنل قكاملدأ اُتك ل سددبكهذككا دورةكمبنداركا ضافكلنكا دورةكاألوذلكا يتكلندمكيفكا اأ كاملأعي،
املسدتدبكثسصتقكوي فاكاملسددبكخ  كعيأ كانانأدكا دورةكا ةأنعقكثالزاًكإل ثعأًكثدفأث ًكينتد كخدثأتتهك ل شتأرلُتكثتنكاالل ثعتُت،كل تأكيت فاك

 ل نأ  مكوا لنأءام،كو دكزابكا ًتتعبكث كلددكثنكا نس امكا دل زي نعقك اندك نأءامكيفك ااثسكذامكثلد يأمكثشأهدةكلأ عقكوذ تزك
 خ  كعيأ كاملسددب،

ك44ع تاكاجمللتسككولاعتكفأط قكا شايفكثلألدةكراتعسكاجمللتسكثتأكعذمزتتهكا لجستقكا دسوع عتقكثتنكا ًتتع تأمكا سلأاعتقكألزستدةكاملسدتدب،كإذْك
زللقكوس  كحمأعاام،كوستكورشكل  كسدس ذكثنكخ  كا شالأءكا ال عُتك ل سددب،كل أكع اكاجمللسكإلدادك  اا كاملدقدثُتكوثتديايك

 اجلللأم،كوه كحملع اكودو ع اكثنكخمدلفكعرمأءكا اأدل،
ل تؤراامك  ستدةكثتأري مكا ايتأضكثفأنتأًكينانتأدكثنكزلده،ك أ كحم تدكاتألاكعثتُتكستاكاجمللتس7كإاكاجمللتسك تدكع تاكاخدعتأركثالتزكثفتأر ك 

 .ن ف ربكامأرلك43ك-ك41فاأ عأمكاملسددبكوثااضك ا دفا كيفكث العدككا يتكس قكاالل اكلسلأكثنك
 

https://goo.gl/KApZdN
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يفكدورتتتهكا ةأنعتتتق،كل تتأكستتتعد كتداتتُتكثاتتتاضكك6144تشتتلدكا ايتتتأضك تتدًا،كانةتتت ةكفاأ عتتأمكثسدتتتدبكعستت أركا تتتدورلك
اال تتدا ك»ةكواملد ستةق.كوستتدف اكهتذككا تتدورةكثتنكاملسدتتدبكعتتكلستت اا7كثشتتأرلقكثت كهعئتتقكاملسشتآمكا صتتغَتك«كا دفتا»

عيتتأ ،ك الأيتتقكلاظمتتقكثتتنكعثتتَتكثسةنتتقكك0،كويلتتد اكملتتدةك«واي دفتتأركيفكستتعأةكا دصتتأدكاملاافتتقك ا ةتت رةكا صتتسألقكا اا اتتق
حملعتأكودو عتأكثدقتدثأًكك33ا ايأضك أابكا ل  كامللفيكاألثَتكفعص ك نك سدرك نكل تدكا ازيتزك  كستا د،كومبشتأرلقك

ظمةلتت اك عتتأدامكاف ثعتتق،كواتتالأمكرااتتدة،كوملتت ركلتتاييكثتتنكا شتت أت،كويس تتاطكاملسدتتدبكيفكستتعأ أمكعنعتتقكر يتتقك
ا نأا تتقكللتت كتازيتتزكدوركرعسكاملتتأ كا  شتتايكا نتتأدركللتت كاي دفتتأركوعنعتتقك ع تتقكثضتتأفقك   دصتتأدكك6101امل لفتتقك

 .كل تأكيدت اء كاملسدتدبكثت كاألهتدافكاالسمأاعتقكامللتدداثقك  ثت كا  طٍت،كلنكطايتقكنشتاكوتازيتزكثنأفتقكاي دفتأرك تأجملد 
 .املدقدة،كوث كثلد يأمكاجل دةكا اأملعقكيفكلأفقكل لعأمكا دسوع كواالدارةكواملسدجأمكوا شاالأمكا  أللق

ك6144ا دلد ركفلدكا ااايبكامأرثيكعاكثسدتدبكعست أركا تدورلكك6144وعلدكراعسكجملسكإدارةكثسددبكعس أركا دورلك
يلّلطكا ض ءكثنكخ  كفاأ عأتهكاملداددةكلل كاال دا كواي دفأركيفكا ة رةكا صسألعقكا اا اتق،كث عستأًكعاكا د زتهكا لتأادكك
لأاكرم كاي دفأركامللد اكثسذكفًتةكط يلقكيفك ةألأمكاع يقكلديدةكختد كاي دصتأدكوتدل تهكثتنكعزت كا دغلتبكللت ك

 .ل ااقكا دس عقكاملادأدة
عّاكاملسدتدبكيتأٌبكاستدجأ ًقك ضتاورةكتت فَتكثسصتقكلأملعتقك دتأطَتكاي دفتأركوطتاحكا ا ااتقكواملت  ،كوععأفكد.كامتأرثي،ك

وئعئقكا  عئقكاملسأس قك صأنايكا نااركواخلرباءكوا اأثلُتكيفكجمأ كاي دفأركواي دصأدكاملاايف،ك د تأد كاألففتأركا تيتكتة تاك
 .دفاكو عئقكاي دفأرلنكاسًتاتعجعأمكوال  كوتشاياأمكختد كاي دفأر،كوامل 

https://goo.gl/wma2W3
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واّددكلل كعّاكاي دفأركه كا  فاةكا ااعلعقكيفكامللأشمقكيفكتس عقكاجملد  ،كف زيأدةكامل دفاينكتس  كاجملد اتأمكوتزدهتا،ك
وهيكعسأسكا دس عقك   دصأدكاملزدها،كثشدداًكلل كعاكهذككاألففأركاال دالعقكسدلأه كلةَتاًكيفكسم كاي دصأدكاملاايفك

 .ٍتك شف كلأ واي دصأدكا  ط
و تتدكُاشتتدكهلتتذاكا لنتتأءكا تتدورلكجم  لتتقكثتتنكاملدقتتدثُتكثتتنكل تتأركاخلتترباءكللتت كثلتتد بكا اتتأدلك أالعتتأفقكإذلكا شتتاالأمك
ا ال عتتقكثتت كلربيتتأمكاملسو تتأمكامل دصتتقكوذ تتزكيفكإطتتأركلل تتيكوثسلجتتيكستتدسج كلستتهك تتإذاك كثسو ثتتقكثتتنكاألففتتأرك

 .اسعُتكوامللد عدينكا سلأاعُتوامل ازأمكا دة عنعقكا يتكسدقو ك أهد أ كامل
ورشكل تتت كثد صصتتتقكثتتت كع تتتازكختتترباءكاي دفتتتأركوا دنسعتتتق،كك3زللتتتق،كوك44ثدقتتتدثًأ،كيفكك33ويشتتتأرككيفكاملسدتتتدبك
حمأعاامكلأثق،كولتددكثتنكالنتأمكا سنتأشكواملنتأ  مك وذ تزكللت كثتداركيت ثُتكفضت كلتنكيت  كك3ويصأابكذ زك

 .(ايفددأح
عئتتقكا اأثتتقك ل سشتتآمكا صتتغَتةكواملد ستتةقك أ شتتاالقكثتت كثسدتتدبكعستت أركا تتدورلكواتت  كثاتتاضكا دفتتأركا تتذيكتةلنتتهكاهل

ويداسهكمس كعثَتكثسةنقكا ايأض،كس فكيدعحكاملااضك اوادكاألل أ كذويكاألففأركاي دفأريتقكلتاضكثشتأريال كللت ك
 .امللدة اين

ُتكيفكاملاتتاض،كوستتعد كاخدعتتأركل تتأكستت فكيتتد كإطتت ةكزتتأازةكاي دفتتأرك ل تتاةكاألوذل،كواخدعتتأركا  تتأازكهبتتأكثتتنكاملشتتأرل
املشتتأرلأمكالتتبكاملاالتتقكا تتيتكو تتلتكهلتتأكال تتاازكاملاااتت كو ستتأءكاتت فقكثتتنكا ا  تتأمك تتُتكامل ًتلتتُت،كثتتنكختت  ك
امللد يأمكا دأ عق7كثلد بكيسأسبكاملشأري كا يتكيفكطاينلأكالنشأءكاالقك غَتة،كوثلد بكثشتاو كعنشتأمك تهكاتالقك

عسكاملتتأ ،كوثلتتد بكاتتالأمكذمقتتتكيفكا تتدورةكاألوذلك افتت كرعسكاملتتأ كويفكطاينلتتأكويفكطاينلتتأك لج  تتقكاألوذلك افتت كرك
 .،كوثلد بكاالأمكذمقتكيفكا دورةكا ةأنعقك اف كرعسكاملأ كويفكطاينلأك لدورةكا ةأ ةق Startup  لدورةكا ةأنعق

 

  

http://www.al-jazirah.com/2017/20171113/ln_147_2.jpg
http://www.al-jazirah.com/2017/20171113/ln_147_4.jpg
http://www.al-jazirah.com/2017/20171113/ln_147_3.jpg
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Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :  1,747,932   

Date  :  13  / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/bkZuuh 

 

 

 

ستعد كتداتُتكثاتاضك ا دفتا كثشتأرلقكثت كهعئتقكيفكدورتهكا ةأنعق،كل أكك6144تشلدكا ايأضك دًا،كانة ةكفاأ عأمكثسددبكعس أركا دورلك
املسشتتآمكا صتتغَتةكواملد ستتةق؛كاعتت كتفتت اكهتتذككا تتدورةكثتتنكاملسدتتدبكعتتتكلستت اا7كاال تتدا كواي دفتتأركيفكستتعأةكا دصتتأدكاملاافتتقك ا ةتت رةك

ك33وزراءكوك0وثشتأرلقكعيتأ ،ك الأيتقكعثتَتكثسةنتقكا ايتأضك،فعصت ك تنك ستدرك تنكل تدا ازيزك  كستا د،كك0ا صسألقكا اا اق ،كويلتد اكملتدةك
 .ثدقدثأًكحملعأكودو عأكظمةل اك عأدامكاف ثعق،كواالأمكراادة،كومل ركلاييكثنكا ش أت

ا نأا تقكللت كتازيتزكدوركرعسكاملتأ كا  شتايكا نتأدركللت كاي دفتأركوعنعتقك ع تقكك6101ويس اطكاملسددبكيفكسعأ أمكعنعقكر يقكامل لفتقك
ازيتتزكثنأفتتقكاي دفتتأرك أجملد  .ل تتأكيدتت اء كاملسدتتدبكثتت كاألهتتدافكاالسمأاعتتقكامللتتدداثقك  ثتت كثضتتأفقك   دصتتأدكا تت طٍت،لنكطايتتقكنشتتاكوت

 .املدقدة،كوث كثلد يأمكاجل دةكا اأملعقكيفكلأفقكل لعأمكا دسوع كواالدارةكواملسدجأمكوا شاالأمكا  أللق
يلّلطكا ض ءكثنكك6144ي،كعاكثسددبكعس أركا دورلك،ا دلد ر،كفلدكا ااايبكامأرثك6144وعلدكراعسكجملسكإدارةكثسددبكعس أركا دورلك

فتًتةككخ  كفاأ عأتهكاملداددةكلل كاي تدا كواي دفتأركيفكا ةت رةكا صتسألعقكا اا اتق،كث عستأًكعاكا د زتهكا لتأادكلتأاكرمت كاي دفتأركامللتد اكثستذ
 .املادأدةكط يلقكيفك ةألأمكاع يقكلديدةكختد كاي دصأدكوتدل هكثنكعز كا دغلبكلل كل ااقكا دس عق

نتااركوععأف7ك املسددبكيأٌبكاسدجأ ًقك ضاورةكت فَتكثسصقكلأملعقك دأطَتكاي دفأركوطاحكا ا ااقكوامل  ،كوئعئقكا  عئتقكاملسأست قك صتأنايكا 
اي دفتأر،كواخلرباءكوا اتأثلُتكيفكجمتأ كاي دفتأركواي دصتأدكاملاتايف،ك د تأد كاألففتأركا تيتكتة تاكلتنكاستًتاتعجعأمكوالت  كوتشتاياأمكختتد ك

 ."وامل دفاكو عئقكاي دفأر
س عتقكواّددكلل كعّاكاي دفأركه كا  فاةكا ااعلعقكيفكامللأشمقكيفكتس عقكاجملد  ،كف زيأدةكامل دفاينكتس  كاجملد اأمكوتزدها،كوهيكعستأسكا د

 .كواي دصأدكا  طٍتك شف كلأ    دصأدكاملزدها،كثشدداًكلل كعاكهذككاألففأركاال دالعقكسدلأه كلةَتاًكيفكسم كاي دصأدكاملاايف

https://goo.gl/bkZuuh
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و تتدكُاشتتدكهلتتذاكا لنتتأءكا تتدورلكجم  لتتقكثتتنكاملدقتتدثُتكثتتنكل تتأركاخلتترباءكللتت كثلتتد بكا اتتأدلك أالعتتأفقكإذلكا شتتاالأمكا ال عتتقكثتت كلربيتتأمك
دقو ك أهد تأ كاملسو أمكامل دصقكوذ زكيفكإطأركلل يكوثسلجيكسدسج كلسهك إذاك كثسو ثقكثنكاألففأركوامل ازأمكا دة عنعقكا يتكس

 .املاسعُتكوامللد عدينكا سلأاعُت
ك3ورشكل تتت كثد صصتتتقكثتتت كع تتتازكختتترباءكاي دفتتتأركوا دنسعتتتق،كويصتتتأابكذ تتتزكك3زللتتتق،كو44ثدقتتتدثأً،كيفكك33ويشتتتأرككيفكاملسدتتتدبك

 .حمأعاامكلأثق،كولددكثنكالنأمكا سنأشكواملنأ  مك؛كوذ زكلل كثداركي ثُتكفض كلنكي  كايفددأح
يسانتدك شتاالأمكلل عتقكودو عتقكثت كع تازكاجلأثاتأمكك6144االل ثيك ل سددبك،و عدكامأرثي،كإاكثسددبكعس أركا دورلككو أ كثدياكاملالز

واملؤسلأمكا ال عقكيفكجمأ كا الت  كوا دفس   زعتأكوتة ياهتأ،كوتالتع كاألل تأ كيفكجمتأيمكثداتددة،كاعت كينتأ كاملسدتدبك شتاالقكحملعتقكثت ك
،كوزأثاتقكامللتزكفلتدك ل تًتو كواملاتأدا،كوثديستقكامللتزكل تدا ازيزك لالت  كوا دنسعتق،ك (KAUST) دنسعتقزأثاقكامللزكل تد ك لالت  كوا 

فانلتأ ،كوزأثاتقك  يكعيك تزنسكك- أ  ييتأمكاملدقتدةكاألثايفعتق،كوللعتقكاالدارةكواألل تأ ك انلتعأد(MIT) كو شاالقكدو عقكثت كزأثاتق
 .سف   كيفكعس أنعأ

زم قكل َتةكثتنكا ش صتعأمكاولعتقكوا دو عتقكا تيتكست فكتتدياكزللتأمكاملسدتدب،كو تأ ك امتأرثي 7كثتنككويشأرككيفكإدارةكوراأسقكاجلللأم
ع ازكتلزكا ش صعأمك،ا دلد ر،كل دا ازيزكاخلضَتيكوزياكا ةنأفقكوااللت  كاألست ق،كوحم تدك تنكلعلت كا ت زياكاألست قك لشتؤواكاخلأرزعتقك

جلأثاقكاالست ثعقك أملديستقكاملست رة،كوا تدلد ركثشت بكا نقةتأتكثتدياكلتأ كثالتدكاالدارة،كوا داأواك أملغات،كوا دلد ركاأًبكاملازو يكثدياكا
وا دلد ركحم دكع  كسأةكوزياكا دو قكلض كجملسكا ت زراءكا لتا دي،كوا تدلد ركزيتأدكا تدريسكاملستدوتكا تداا ك ل  لفتقكا اا عتقكا لتا ديقك

رب،كوا تدلد رةكثستتَتةكا غتدياكعستدأذكلاستيكاألدتكاملنتأراكوا سوايتتأمك تدبكثسو تقكا ع نلتف ،كوا تدلد ركفتأيزكا شتتلايكلضت كجملتسكا شت ك
،ك Chief Outsiders Consulting ا  لل عقكزأثاقكهأرفأرد،كوا دلد رةكن فكل دا ازيزكا غأثديكا تااعسكا دس عتذيكجمل  لتق

 .وثلألدكعثُتكلأ كثالزكامللزكل دا ازيزك لق اركا  طٍت،ك ثأ كاملال ي
دقتدثُتكاولعتُتكوا اتات7كاألثتَتكا تدلد ركتالتيك تنكستا دك تنكحم تدك  كستا دكراتعسكثديستقكامللتزكل تدكا ازيتزك لالت  كويأٌبكللت ك أا تقكامل

وا دنسعتق،كوا تدلد ركللتيكا غ تع،كوزيتاكا ا ت كوا دس عتقكايزد ألعتق،كوا تدلد ركع تدكا اعلت كوزيتاكا دالتع ،كوا تدلد ركثأزتدكا نصت كوزيتتاك
لأاكع دكا للع أاكحمتأفظكاهلعئتقكا اأثتقك ل سشتآمكا صتغَتةكواملد ستةق،كوا تدلد ركخأ تدكا لتلةأاكثتدياكا دجأرةكوايسدة أر،كوا دلد رك 

زأثاتتقكامللتتزكفلتتدك ل تتًتو كواملاتتأدا،كومستتَتةكرزتتبكامل اتت  كاخلتتأصك لتتدي ااكامللفتتيكا  قتتاين،كوا تتدلد ركل تتدا ازيزكا تتاويسكحمتتأفظكهعئتتقك
ازكل عدكللعقكاألثَتكحم تدك تنكستل أاك تةدارةكوريتأدةكاألل تأ ،كوا تدلد ركالتأ كزثتأاكايتصأيمكوتنسعقكاملال ثأم،كوا دلد ركن ع كل ك

،كوا تدلد رةكذمتأحك(KAUST) كثدياكزأثاقكا ةأاف،كوامللسدسكنو تيكا سصتاكا تااعسكاملفلتفكجلأثاتقكامللتزكل تدك ك لالت  كوا دنسعتق
،كوامللستتدسكستتأثيكامصتتُتكنأاتتبك( KAUST) ك كوا دنسعتتقلشتتايكنأاتتبكا تتااعسك ل  تتأدرامكا لتتا ديقك أثاتتقكامللتتزكل تتدك ك لالتت ك

حمتتأفظكاهلعئتتقكا اأثتتقك ل سشتتآمكا صتتغَتةكواملد ستتةقك،كوا تتدلد ركل تتدكا تتا نكاجلا تتايكحمتتأفظكهعئتتقكايتصتتأيمكوتنسعتتقكاملال ثتتأمكستتأ نأ،ك
 .حم دكا ز ع كوا دلد ركل د كا افأليكاملدياكا اأ كملالزكا دفس   زعأكا اأملعقكيفكاالقكسأ ز،كوا دلد ر

ل تتتأكيشتتتأرككيفك أا تتتقكاملدقتتتدثُتكا تتتااعسكا دس عتتتذيكاتتتالقكتةتتت ياك ل تتتدثأمكا دالع عتتتق،كوع تتتدكام عتتتدااكنأاتتتبكوزيتتتاكا ا تتت كوا دس عتتتقك
ايزد ألعق،كوا دلد ركنأ اكا ا يشقكاملدياكا دس عذيك ل قد بكوامل  كاي فًتونعقك شالقكتة ياك ل دثأمكا دالع عتق،كا تدلد ركإ تااهع ك

مالتتأاكاملشتتافكا اتتأ كللتت كثالتتدكامللتتزكستتل أاك ايتتأدةكاألل تتأ ،كوا تتدلد ركإالتتأاك تت كالعنتتقكراتتعسكثالتتزكز اثتتأكايسدشتتأريك دةتت ياكا
ل تتأ ،كوا تتدلد ركوااتت كث ستت كل عتتدكثالتتدكريتتأدةكاألل تتأ كزأثاتتقكامللتتزكفلتتدك ل تتًتو كواملاتتأدا،كوامللستتدسكن عتت كامن تتأتكثتتدياكلتتأ كألا

،كوا دلد ركثدابك نكل دا ازيزك نكثدابكاملشتافكا اتأ كللت كاتؤواكاي دفتأركوا دصتسع كثديستقكامللتزكل تدككا د ةعطكواملشأري ك ث ه ق 
ا ازيزك لال  كوا دنسعق،كوحم دكحملنكا لنأفكا سأابكاأللل ك لااعسك لدشتغع كوختدثأمكاألل تأ ك شتالقكعراثفت كا لتا ديقك،كوامللستدسك

 ."STC" اردكا  شايقع دك نكثل اكا غأثديكنأابكا ااعسك نةأ كامل ك
واتت  كثاتتاضكا دفتتأركا تتذيكتةلنتتهكاهلعئتتقكا اأثتتقك ل سشتتئأمكا صتتغَتةكواملد ستتةقك أ شتتاالقكثتت كثسدتتدبكعستت أركا تتدورلكويداتتسهكعثتتَتكثسةنتتقك
اةكا ايأض،كيدعحكاملااضك اوادكاألل أ كذويكاألففأركاي دفأريقكلاضكثشأريال كلل كامللدة اينك،كل أكيد كإطت ةكزتأازةكاي دفتأرك ل ت
كاألوذل،كواخدعأركا  أازكهبأكثنكاملشأرلُتكيفكاملااض،كوسعد كاخدعأركاملشأرلأمكالبكاملاالقكا يتكو لتكهلأكال تاازكاملااات كو ستأءكات فق
ثتتنكا ا  تتأمك تتُتكامل ًتلتتُت،كثتتنكختت  كامللتتد يأمكا دأ عتتق7كثلتتد بكيسأستتبكاملشتتأري كا تتيتكيفكطاينلتتأكالنشتتأءكاتتالقك تتغَتة،كوثلتتد بك

 تتهكاتتالقكويفكطاينلتتأك لج  تتقكاألوذلك افتت كرعسكاملتتأ ،كوثلتتد بكاتتالأمكذمقتتتكيفكا تتدورةكاألوذلك افتت كرعسكاملتتأ كويفككثشتتاو كعنشتتأم
 .،كوثلد بكاالأمكذمقتكيفكا دورةكا ةأنعقك اف كرعسكاملأ كويفكطاينلأك لدورةكا ةأ ةق Startup طاينلأك لدورةكا ةأنعق
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Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Elfagr 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   2,430   

Date  :  13 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/tZ7CU4 
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Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Sayidaty 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   143,067   

Date  :   13 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/CdeLsr 
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Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Argaam 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   911,812   

Date  :   13  / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/Q1MLDs 
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Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Hayat 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   168,250   

Date  :   13 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/7SQkmd 

 

 

https://goo.gl/7SQkmd
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Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Spa.gov.sa 

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :  2,000   

Date  :  13 / 11 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/uBcrPD 
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Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Yaum 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   100,000   

Date  :   14 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/GVTXMX 
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Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Jazirah 

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :   130,000   

Date  :  14 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/CMYVew 

 

 

https://goo.gl/CMYVew


 

117 

Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Watan 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   130,000   

Date  :   14 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/P9cpSX 

 

 
 

  

https://goo.gl/P9cpSX
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Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Saudi Aramco 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   19,392   

Date  :   14 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/LaEuU9 
 

 
 

https://goo.gl/LaEuU9
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Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   MSN 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   325,642  

Date  :   14 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/es7v4h 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/es7v4h
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Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Entrepreneurs  

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   601,452   

Date  :   14 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/AKfubT 

 

 

https://goo.gl/AKfubT
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Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Al Yaum 

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :  100,000   

Date  :  14  / 11 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/Vqqb1m 

 

 

 

 

https://goo.gl/Vqqb1m
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Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Arrajol 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   70,000   

Date  :   14 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/jU7pxY 

 

 

https://goo.gl/jU7pxY
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Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Arrajol 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   70,000   

Date  :   14 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/c3B18Z 
 

 
 

https://goo.gl/c3B18Z


 

124 

Press Cuttings 
 

Client  :    Asbar World Forum 2017 

Publication :    Al Eqtisadiah 

Description :    Online 

News/Event :    Press Release 

Circulation :    105,000   

Date  :   15 / 11 / 2017 

Link  :    https://goo.gl/uMQB7q 

 

 

https://goo.gl/uMQB7q
https://goo.gl/uMQB7q
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Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Alwatan 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   130,000   

Date  :   15 / 11 / 2017 

Link  :    https://goo.gl/vfVPd4 

 

 

https://goo.gl/vfVPd4
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Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Al Riyadh 

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :  150,000   

Date  :  15 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/veaJUk 

 

 

 

https://goo.gl/veaJUk
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Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Alriyadh 

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :  150,000   

Date  :  15 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/kYksom 

 

 

https://goo.gl/kYksom
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Client  :  Asbar World Forum 2017 

Publication :  Al Jazirah Online 

Description :  Online 

News/Event :  Press Release 

Circulation :  130,000   

Date  :  15  / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/GmeUJz 

 

 

 

يفكزللدهكا ةأ ةقكوا اا اقكواخلأثلقكا يتكلندمك أ ايتأضكا عت  ،كا ةت رةكك6144ا دورلك اكخرباءكوخمدص اكيفكثسددبكعس أرك نأ
ك.ا صسألعقكودمفسأمكثسو ثقكاي دفأر

وتسأو تكاجلللقكا ةأ ةقكا تيتكلأنتتك است ااك كرمت كاينتدثأةكيفكا ةت رةكا صتسألعقكا اا اتق كخةت امكايجتتأككرمت كاينتدثأةكيفكا ةت رةك
لتترّبكفعلتتأكعستتدأذكا تتذلأءكاي تتةسأليكامللتتألدك أثاتتقكع كا نتتابكا تتدلد ركثتتأزاكثلع تتأريكلتتنكاستتدعأاهكثتتنكا صتتسألعقكا اا اتتق،كا تتيتك

ا دالتتع كودورككاوتتدودكيفكا دغعتتَت،كحمتتذرًاكثتتنكت زعتتهكا دفتتقك لقتتدي كلتتنكاأللتت ادكا ربجمعتتقكل هنتتأكخةتتأكرهعتتب،كدالعًتتأكإذلكإاتتدا ك
ك.ةسأليكو سأءكزع كيد فنكثنكتغعَتكا ذلأءكاي ةسأليتغعَتكزذريكيفكا دالع ك ل    كإذلكلصاكا ذلأءكاي 

ثنكزأن هكاسدااضكا ااعسكا دس عذيك ربنأثسك أدركمأعسأمكا دفس   زعأكن افكا صقأفكور تقكلل عتقكلتنكاي دفتأركيفكا لتعأةك
ك3اعتت ك تتد كك ،ك6115اولتتيكوا اتتأمليك كاخلتتدثأمكوخلتتقكفتتاصكا ا تت ك ،كث عسًتتأكعاكاينة  تتقكامنعنعتتقك لربنتتأثسك تتدعمكيفك

ختتدثأمكعسأستتعقك لتتت7كا د  يتت كوايسدشتتأرامكوا  سعتتقكا دقدعتتقكوا دتتدريبكوا د زعتتهكواوأستت قكواخلتتدثأمكا نأن نعتتق،كث عتتداًكعاك
ثلعتت اك ،كثشتتَتًاكإذلكعاكا ربنتتأثسكختتّاةكك42اتتالقكتنسعتتق،كو لتتغكاجتت كا د  يتت كوايستتدة أركيفكا شتتالأمكك425 تتأدركعطلنتتتك

ك.اايزكوراادكعل أ ك611وو ع قكك634االقكووفاكك62
ويفكحمتت رك تتتأثَتكاي دفتتأركللتت كا لتت ةكاولتتيك تتُتكا  تتاصكوا دلديتتدام ،كعلتتدمكثلدشتتأرةكا دس عتتقكاي دصتتأديقكويءكرمتتأسكعاك
اي دفأركل لقك أ لقك لصافكاملد أد ،كثاازقكلل كئديدامك دكيدااضكهلتأكاجملد ت كوا لت ةكاولعتقكزتااءكحمأو تقكا لقتأةك التبك

ا دقدي كا دنٍت،كث عسقكعاكنن كاال دا كواسدسلتأخهك تعسكداا تأكامت كاألثةت ،كوللعستأكوعت كخةت امكا دفأريتقكت تدعكثتنكا دغعَتكوك
عديتتدكايادعتتأةكخللتتقكاي دفتتأركاألثةتت ك ستتأكٍبكعديتتدكاألو  يتتأم،كثشتتَتةكإذلكعشمعتتقكا تتظكانتت ةكامل دفتتاينكثتتنكعزتت كا   تت  ك

ك.   دفأركا داأوت
ع عأاعتقكيفكزأثاتقك ت ردوكاملتدياكاملؤ تتكملالتزك  رتت اكث رزتأاك ايتأدةكاألل تأ كا تدلد ركز زيتفك فتٍتكوتسأو كعسدأذكاهلسدستقكا ف

اهلعفلعتتقكا دفس   زعتتقكايستتًتاتعجعقكاجلديتتدةك   دفتتأر،كث عتتداًكعاكاي تتدا كهتت كروحكامعتتأة،كثس ًهتتأكمبسو ثتتقكزأثاتتقكامللتتزكفلتتتدك
ك. ل ًتو كواملاأداك دل كاي دفأر

https://goo.gl/GmeUJz
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سدستقكواجملد ت كثتدياك تااثسكهسدستقك ةتأ كاألل تأ كيفكزأثاتقكفَتزعسعتأكا تدلد رك َتنتأردكلأر لت اكور تقكلتنكو د كراعسك لت كاهل
ا دفس   زعتتأكا د اي عتتقكورزتتأ كاألل تتأ كثتتنكثسوتت ركتتتأرطمي،كث دتتداًأكاديةتتهك ستت لُتكثتتنكاي دفتتأرامكا تتيتكعتت كثشتتف مك تتغَتةك

ا دنسعقكا تيتكعتد كا دغعتَتكاجلتذريكيكتسشتأكإيكلتنكف عت كيشتفللأكروادكوعخابكتند كا دغعَتامكاجلذريق،كثشَتًاكإذلكعاكا دواااك
ك.األل أ 

واستتدل كا سأاتتبكاألللتت ك تتااعسكاتتالقكعراثفتت ك لدشتتغع كوختتدثأمكاألل تتأ كحم تتدكا لتتنأفكاديةتتهكاتت  كإدارةكاي دفتتأركعتت نك
 دفتأركضمدتأةكإذلكلةتَتكثتنكا صتربكوصمتبكلتد كاجلللقكا اا اتقكا تيتك است ااك كاي دفتأركودمفستأمكا ةت رةكا صتسألعقك ك،كث عتداًكعاكاي

االنصأمك ل قة ُتكولد كايرئأاكألس أتكا  شت ،كثؤلتداًكعاكا شتأتكا لتا ديك تأدركللت كا   ت  كإذلكروحكتسأفلتعقكل تَتة،ك
 ةنتقكواص  كاجملد  كاملاايفكيف اك دل كاي دفأركوت زعهكعففأركا ش أتكرمت كاال تدا كودلت كريتأدةكاألل تأ كوا  قت كاملاتايفكوا

ك. أاكا أ سأك أدركلل كختةيكل كا صاأت
وتستتتأو كراتتتعسكاملفدتتتبكايسدشتتتأريكيفكا دجتتتأرةكا دو عتتتقكا تتتدلد ركفتتت ازكا ال تتتيكا ةتتت رةكا صتتتسألعقكاألوذلكثتتتنكاعتتت كاالصمأ عتتتأمك

لت كالتأتكوا لل عأم،كث عسأًكعهنأكعنقكثاديمكلأ عقكثنكاالندأة،ك فسلأكتؤديكإذلكاندشأركا  ةأ قكوهع سقكا شتالأمكا فترببكل
ك.ا صغَتةكواملد سةق

وتةاةكاملدياكا دس عذيك ربنأثسكاملأزلدَتكيفكإدارةكاألل تأ كراتعسكإدارةكايتصتأ كوا ا ثتأمكا دجأريتقكيفكللعتقكانلتعأدكا تدلد رك
كمل ازلتتقكانأنتتدكفعسغا فتتاكإذلكجتا تتقكاتتاليتكسأثلتت نسكو  تت كيفكاملسأفلتتق،كثشتتدداًكللتت كعشمعتتقكاخدعتتأركعفضتت كاألداءكوامل أرستتأم

عتتديأمكستت ةكا ا تت ،كوللتت كعاكإدارةكاي تتدا كواي دفتتأركتدةلتتبكالتتنكا نعتتأدةكوا داتتأواكثتت كاي دفتتأرك تتأدوامك تتَتكتنلعديتتقك
ك.وإصمأدكثاأث كخأ قك أي دفأر

وعاأركراعسك ل كتفس   زعأكاملال ثأمكيفكزأثاقكامللزكل دكا ازيزك لال  كوا دنسعقكز اكيرس اكيفكور دتهكإذلكعشمعتقكاملال ثتأمك
ا ًتلعتتتزكللتتت كاأل تتتأ كا ال عتتتقكيفكتازيتتتزكثنأفتتتقكاي دفتتتأر،كثس هتتتأًك أشمعتتتقكامأستتت أمكا ضتتت  قكا تتتيتكتلتتتد لبكعلتتتربك تتتدركثتتتنكوك

املال ثأمكوتلدةع كعديدكاملشفلقك  ع حكلل كرم كظمفنكثنكاألداءكا اأرلك ا لعأمكاي دفأر،كثشتَتًاكإذلكعاكا لتا ديقكظمفسلتأك
ك.،كثا ًيكلل كثديسقكامللزكل دكا ازيزك لدنسعقكيفكعنعقكهذاكاهلدف6101ت ٍتكذ زكثنكخ  كر يقكامل لفقك

واتت  كدمفستتأمكثسو ثتتأمكاي دفتتأركعدارمكعستتدأذةكلاستتيكاألدتكاملنتتأراكوا سوايتتأمكا  للتت عقك أثاتتقكهأرفتتأردكستتأ نأكا تتدلد رةك
سكا دس عتتذيك لشتتتالقكا  طسعتتتقكثستتَتةكا غتتتدياكاجلللتتتقكاخلأثلتتقكا تتتيتك استتت ااك كدمفستتأمكثسو ثتتتأمكاي دفتتتأر كاعتت كعتتتد كا تتتااع

خلدثأمكاالسفأاكحم دكفعص ك نكثا اكلنكدورةكاعأةكا دغعَتكوثن ثأمكذمأحكا  سأء،كفع أكطاحكلض كجملتسكا شت ربكا تدلد رك
ل تتدا ازيزكاما تتأاكور تتقكلتتنكثسو ثتتقكاي دفتتأركا تت طٍتكواولعتتق،كعلتتدكفعلتتأكعشمعتتقكإصمتتأدكثسو ثتتقكتصتتسفكاملؤسلتتأمكامف ثعتتقك

قكا ف علقك دسلعقكاي دفأر،كثضعً أكعاكلسأ تاكاملسو ثتقكتدفت اكثتنكاملت اردكا  شتايقكوا لعأستقكا اأثتقكورعسكاملتأ كوتصدركاألنو 
ك.وا د  ي كونو كاي دفأركوا  سعقكا دقدعق

ا دنسعتقكوعلدكا ااعسكا دس عذيكاملفلفك لايأضكاملأ عقكلأد كا ادعقكيفكثداخلدتهكات  كا د  يت كوايستدة أركيفكاي دفتأركللت كعاك
ث زتت دةكيفكامل لفتتق،كوعدتتأةكإذلكلأثتت كثف تت كوهتت كا اأثتت كاملتتأدي،كث عستتأًكعاكا  تتاصكلةتتَتةكوثدس لتتقكوعدتتأةكإذلكدلتت ك تتسأديقك

ك.املأ كور وسكاألث ا 
ويفكحمتت رك ا اسصتتاكا  شتتايكلسصتتاكاعتت يك سنتت كو تت كاملاافتتق كذلتتاكاملتتدياكا دس عتتذيك دنسعتتأمكإسمتتأءكامللستتدسكحم تتدكاجلأستتاكعاك

قك ديلأكثن ثأمكهأالقك فسلأك َتكثدصلق،كوهيك أزقك  رت أط،كدالًعأكل كفادكإذلكا  قت كلتنكدوركيتًتككعثتااكيفكا ا لعتقكامل لف
ا دة يايتقكواي دفأريتق.كواخدد تتكاجلللتقكاخلأثلتتقك اتاضكجتا تقكاملتدياةكاملأ عتقكوخ تتَتةكا د  يت كيفكا دقت  كاي دصتأديكا تتدلد رةكك

اككا س تت كداختت كاملسو تتأم،كثلتتداعسقك دجأرهبتتأكيفكن لعتتأكوستتع سسكوزأثاتتقكانلتتعأدكا شتتايزكلايلتتدُتكاستتف  درياكاتت  ك ستتأءكحمتت
ك.ا ال يك ل سددب

اجلتتدياك أ تتذلاكعاكثسدتتدبكعستت أركطمدتتد كعل أ تتهكيتت  ك تتدكاخل تتعسكض لتتقكزللتتأمكوثتت  كحمأعتتاامك أالعتتأفقكإذلكت زيتت كزتت اازك
 .اي دفأركواجلللقكاخلدأثعق
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Governor of Riyadh Region Patronizes Asbar World Forum 2017 

 
 

Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, Governor of Riyadh Region, patronized here today Asbar World Forum 

2017 and inaugurated exhibition and innovation award — SPA 

RIYADH — Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, Governor of Riyadh Region, 

patronized here today "Asbar World Forum 2017" under the title: "Creative and 

Innovation in Knowledge Economy / 4th Industrial Revolution" which is being 

held for 3 days with participation of 66 international and local speakers. 

Prince Faisal said that he is glad to attend "Asbar World Forum 2017", 

stressing that the Forum includes several useful activities for the 

community. He added that the Forum is in line with the Kingdom's mission 

led by the Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz 

Al Saud and the Crown Prince. 

During his opening speech, Chairman of the Forum, Dr. Fahad Al-Orabi Al-

Harthy welcomed Prince Faisal, and thanked the sponsors and guests. 

During the opening ceremony, Prince Faisal inaugurated exhibition and 

innovation award launched by the Small and Medium Enterprises Authority 

in partnership with "Asbar World Forum 2017". 

The exhibition will allow entrepreneurs with innovative ideas to present 

their projects to investors. — SPA 

https://goo.gl/GLS4Mm
http://saudigazette.com.sa/uploads/images/2017/11/15/588336.jpg
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Le gouverneur de la région de Riyad parraine le forum 

"Asbar World 2017" (deux et suite) 

 
Riyad, 26 Safar 1439H, 15 Nov. 2017 (SPA) - Lors de son discours 

d'ouverture, le président du Forum, Dr. Fahd Al-Orabi Al-Harthy a 

souhaité la bienvenue au Gouverneur de la Région de Riyad et a remercié les 

invités. Il a indiqué également que le forum vise à promouvoir les nouvelles 

économies fondées sur la connaissance et l'investissement optimal du capital 

humain orienté vers l'innovation. 

Il a de même souligné que le thème de cette session du Forum est 

l'innovation et la créativité et constitue un prolongement des résultats de la 

dernière session du Forum, ayant abouti au lancement par le Ministre du 

Travail de l'Initiative de l'Action Future. 

Le Gouverneur de la Région de Riyad devait ensuite inaugurer le prix du 

forum sur l'innovation lancé par l'Autorité des petites et moyennes 

entreprises en partenariat avec "Asbar World Forum 2017". 

  

https://goo.gl/BoNxzd
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 ث دفااًكيدسأفل اكمصدكزأازةك ا دفا كيفكثسددبكعس أركا دورلك أ ايأض01
 

 
 

 راادكا لفاااك-ا ايأضك
األر اتتتتأءكا عتتتت  كك6144اتتتلدكثسدتتتتدبكعستتتت أركا تتتتدورلك

ت ا تت كفاأ عتتأمكثاتتاضكا دفتتاكوزتتأازةكاي دفتتأركا تتيتك
داسلأك أابكا ل  كامللفيكاألثتَتكفعصت ك تنك ستدرك
 تتنكل تتدا ازيزك  كستتا د،كعثتتَتكثسةنتتقكا ايتتأضكختت  ك
افددأاتتتهكاملسدتتتدبكعثتتتسكا ة ثتتتأءكعتتتتكلستتت ااكاال تتتدا ك
واي دفتتأركيفكستتعأةكا دصتتأدكاملاافتتقك ا ةتت رةكا صتتسألعقك

لددكثنكا  زراءكوامللؤو ُت،كواخلرباءككا اا اق(،ك ض ر
وامل دصُتكيفكجمأيمكاال دا كواي دفأركحملعأًكودو عتًأ،ك

 .و شاالأمكلل عقكث كزأثاأمكوثؤسلأمكلأملعق
واتتتتتت  كثاتتتتتتاضكا دفتتتتتتأركعوعتتتتتتحكاملسلتتتتتتقكاالل ثتتتتتتيك
 ل اتتاضكثلستتدكا غأثتتديكعاكفاأ عتتأمكا عتت  كا ةتتأتكثتتنك

 ااوضككاملااضكتض ستكانة  قكتنعع كجلسقكا دقفع 
ثدلتتتتأ نًأ،كو تتتتدكك01املدلتتتتأ نُتكا تتتتذينك لتتتتغكلتتتتدده ك

ع تكجلسقكا دقفع كزم قكثنكاخلرباءكوامل دصُتكيفكاي دفأركو ااءامكايخًتا ،كواملااضكثدأحك لقض ركوا زيأرةكاىتك
 .ا لألقكا لأ اقكثلأءًك

 كااللت اكلتنكعمستتأءكا تذيكطمدتتد ك تداًكاخل تعس،كست فكيتتدك6144وععتأف7كيفكخدتأ كفاأ عتأمكثسدتتدبكعست أركا تدورلك
ا  أازين،كاع كضمص كا  أازواكلل كثعدا عأمكذه عقكوفضعقكو اونزيقكث كاادضأاكاي دفأرك دل كلأث ك ل  دفتاكثتنك

 .اهلعئقكا اأثقك ل سشآمكا صغَتةكواملد سةقكاىتكيولاكإذلكا النكل سدسكريأديكيافدكاي دصأدكا  طٍت
ك.تنعع كجلسقكا دقفع كثدأاقك لزواركاجلدياك أ ذلاكعاكثااضكوزأازةكا دفا،كوزللأم
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خرباءكوخمدص اكيفكثسددبكعس أركيسأ ش اكا ة رةكا صسألعقكودمفسأمكثسو ثقك
 اي دفأر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 واسك-ا ايأضك

 أ ايتأضكا عت  ،كا ةت رةكا صتسألعقكيفكزللدهكا ةأ ةقكوا اا اقكواخلأثلقكا يتكلنتدمكك6144نأ اكخرباءكوخمدص اكيفكثسددبكعس أركا دورلك
 .ودمفسأمكثسو ثقكاي دفأر

لعقكوتسأو تكاجلللقكا ةأ ةقكا يتكلأنتك است ااك كرمت كاينتدثأةكيفكا ةت رةكا صتسألعقكا اا اتق كخةت امكايجتتأككرمت كاينتدثأةكيفكا ةت رةكا صتسأ
ا دلد ركثأزاكثلع أريكلنكاسدعأاهكثنكا دالتع كودورككاوتدودكيفكا اا اق،كا يتكلرّبكفعلأكعسدأذكا ذلأءكاي ةسأليكامللألدك أثاقكع كا نابك

ا دغعَت،كحمذرًاكثنكت زعهكا دفقك لقدي كلنكاألل ادكا ربجمعتقكل هنتأكخةتأكرهعتب،كدالعًتأكإذلكإاتدا كتغعتَتكزتذريكيفكا دالتع ك ل  ت  كإذلك
ك.لصاكا ذلأءكاي ةسأليكو سأءكزع كيد فنكثنكتغعَتكا ذلأءكاي ةسألي

استدااضكا تااعسكا دس عتذيك ربنتأثسك تأدركمأعتسأمكا دفس   زعتتأكنت افكا صتقأفكور تقكلل عتقكلتنكاي دفتأركيفكا لتعأةكاولتتيككثتنكزأن ته
ختتدثأمكعسأستتعقكك3 ،كاعتت ك تتد كك6115وا اتتأمليك كاخلتتدثأمكوخلتتقكفتتاصكا ا تت ك ،كث عسًتتأكعاكاينة  تتقكامنعنعتتقك لربنتتأثسك تتدعمكيفك

اتتالقكك425ا دقدعتتقكوا دتتدريبكوا د زعتتهكواوأستت قكواخلتتدثأمكا نأن نعتتق،كث عتتداًكعاك تتأدركعطلنتتتكك لتتت7كا د  يتت كوايسدشتتأرامكوا  سعتتق
ك611و ع تقكوك634اتالقكووفتاكك62ثلعت اك ،كثشتَتًاكإذلكعاكا ربنتأثسكختّاةكك42تنسعق،كو لغكاج كا د  ي كوايستدة أركيفكا شتالأمك

 .اايزكوراادكعل أ 
اوليك ُتكا  اصكوا دلديدام ،كعلدمكثلدشأرةكا دس عقكاي دصأديقكويءكرمأسكعاكاي دفأركل لقككويفكحم رك تأثَتكاي دفأركلل كا ل ة

 أ لقك لصافكاملد أد ،كثاازقكلل كئديدامك دكيدااضكهلأكاجملد  كوا ل ةكاولعقكزااءكحمأو قكا لقأةك البكا دغعَتكوا دقدي كا دنتٍت،ك
ام كاألثة ،كوللعسأكوع كخة امكا دفأريقكت دعكثنكعديدكايادعأةكخللتقكاي دفتأركاألثةت كث عسقكعاكنن كاال دا كواسدسلأخهك عسكداا أك

 . سأكٍبكعديدكاألو  يأم،كثشَتةكإذلكعشمعقكا ظكان ةكامل دفاينكثنكعز كا     ك   دفأركا داأوت

https://goo.gl/wXyznG
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 ايتتأدةكاألل تأ كا تتدلد ركز زيتفك فتتٍتكاهلعفلعتتقكوتستأو كعستتدأذكاهلسدستقكا فع عأاعتتقكيفكزأثاتقك تت ردوكاملتتدياكاملؤ تتكملالتتزك  رتت اكث رزتتأاك
دل كا دفس   زعقكايسًتاتعجعقكاجلديدةك   دفأر،كث عدًاكعاكاي دا كه كروحكامعأة،كثس ًهتأكمبسو ثتقكزأثاتقكامللتزكفلتدك ل تًتو كواملاتأداك ت

 .اي دفأر
عسعأكا تدلد رك َتنتأردكلأر لت اكور تقكلتنكا دفس   زعتأكو د كراعسك ل كاهلسدسقكواجملد  كثدياك ااثسكهسدسقك ةأ كاألل أ كيفكزأثاقكفَتز

ا د اي عقكورزأ كاألل تأ كثتنكثسوت ركتتأرطمي،كث دتداًأكاديةتهك ست لُتكثتنكاي دفتأرامكا تيتكعت كثشتف مك تغَتةكوعختابكتنتد كا دغعتَتامك
 .لأكروادكاألل أ اجلذريق،كثشَتًاكإذلكعاكا دواااكا دنسعقكا يتكعد كا دغعَتكاجلذريكيكتسشأكإيكلنكف ع كيشفل

واسدل كا سأابكاأللل ك ااعسكاالقكعراثف ك لدشغع كوخدثأمكاألل أ كحم دكا لنأفكاديةهكا  كإدارةكاي دفأركع نكاجلللقكا اا اقك
ولتد كا يتك اس ااك كاي دفأركودمفسأمكا ة رةكا صسألعقك ك،كث عداًكعاكاي دفأركضمدأةكإذلكلةَتكثنكا صربكوصمتبكلتد كاالنصتأمك ل قة تُتك

ايرئأاكألس أتكا  ش ،كثؤلداًكعاكا شتأتكا لتا ديك تأدركللت كا   ت  كإذلكروحكتسأفلتعقكل تَتة،كواصت  كاجملد ت كاملاتايفكيفت اك تدل ك
 .اي دفأركوت زعهكعففأركا ش أتكرم كاال دا كودل كريأدةكاألل أ كوا  ق كاملاايفكوا ةنقك أاكا أ سأك أدركلل كختةيكل كا صاأت

فدبكايسدشأريكيفكا دجأرةكا دو عقكا دلد ركف ازكا ال يكا ة رةكا صسألعقكاألوذلكثنكاع كاالصمأ عأمكوا لل عأم،كث عستأًكوتسأو كراعسكامل
 .عهنأكعنقكثاديمكلأ عقكثنكاالندأة،ك فسلأكتؤديكإذلكاندشأركا  ةأ قكوهع سقكا شالأمكا فرببكلل كالأتكا صغَتةكواملد سةق

املأزلتتدَتكيفكإدارةكاألل تتأ كراتتعسكإدارةكايتصتتأ كوا ا ثتتأمكا دجأريتتقكيفكللعتتقكانلتتعأدكا تتدلد ركانأنتتدككوتةتتاةكاملتتدياكا دس عتتذيك ربنتتأثس
فعسغا فتتاكإذلكجتا تتقكاتتاليتكسأثلتت نسكو  تت كيفكاملسأفلتتق،كثشتتدداًكللتت كعشمعتتقكاخدعتتأركعفضتت كاألداءكوامل أرستتأمكمل ازلتتقكعتتديأمكستت ةك

التتتنكا نعتتتأدةكوا داتتتأواكثتتت كاي دفتتتأرك تتتأدوامك تتتَتكتنلعديتتتقكوإصمتتتأدكثاأثتتت كخأ تتتقككا ا تتت ،كوللتتت كعاكإدارةكاي تتتدا كواي دفتتتأركتدةلتتتب
 . أي دفأر

كوعاأركراعسك ل كتفس   زعأكاملال ثأمكيفكزأثاقكامللزكل دكا ازيزك لال  كوا دنسعتقكزت اكيرست اكيفكور دتهكإذلكعشمعتقكاملال ثتأمكوا ًتلعتز
هأًك أشمعقكامأس أمكا ض  قكا يتكتلد لبكعلتربك تدركثتنكاملال ثتأمكوتلتدةع كعديتدكلل كاأل أ كا ال عقكيفكتازيزكثنأفقكاي دفأر،كثس ك

املشفلقك  ع حكلل كرم كظمفنكثتنكاألداءكا اتأرلك ا لعتأمكاي دفتأر،كثشتَتًاكإذلكعاكا لتا ديقكظمفسلتأكت تٍتكذ تزكثتنكخت  كر يتقكامل لفتقك
 .اكاهلدف،كثا ًيكلل كثديسقكامللزكل دكا ازيزك لدنسعقكيفكعنعقكهذ6101

وا  كدمفسأمكثسو ثأمكاي دفأركعدارمكعسدأذةكلاسيكاألدتكاملنأراكوا سوايأمكا  لل عقك أثاتقكهأرفتأردكستأ نأكا تدلد رةكثستَتةكا غتدياك
اجلللتتقكاخلأثلتتقكا تتيتك استت ااك كدمفستتأمكثسو ثتتأمكاي دفتتأر كاعتت كعتتد كا تتااعسكا دس عتتذيك لشتتالقكا  طسعتتقكخلتتدثأمكاالستتفأاكحم تتدك

 تتاكلتتنكدورةكاعتتأةكا دغعتتَتكوثن ثتتأمكذمتتأحكا  ستتأء،كفع تتأكطتتاحكلضتت كجملتتسكا شتت ربكا تتدلد ركل تتدا ازيزكاما تتأاكور تتقكلتتنكفعصتت ك تتنكثا
ثسو ثقكاي دفأركا  طٍتكواولعق،كعلدكفعلأكعشمعقكإصمتأدكثسو ثتقكتصتسفكاملؤسلتأمكامف ثعتقكوتصتدركاألنو تقكا ف علتقك دسلتعقكاي دفتأر،ك

 .اكثنكامل اردكا  شايقكوا لعأسقكا اأثقكورعسكاملأ كوا د  ي كونو كاي دفأركوا  سعقكا دقدعقثضعً أكعاكلسأ اكاملسو ثقكتدف ك
كوعلدكا ااعسكا دس عذيكاملفلفك لايأضكاملأ عقكلأد كا ادعقكيفكثداخلدهكا  كا د  ي كوايسدة أركيفكاي دفأركلل كعاكا دنسعقكث ز دةكيف

 .ملأدي،كث عسأًكعاكا  اصكلةَتةكوثدس لقكوعدأةكإذلكدل ك سأديقكاملأ كور وسكاألث ا امل لفق،كوعدأةكإذلكلأث كثف  كوه كا اأث كا
ويفكحم رك ا اسصاكا  شايكلسصاكاع يك سن كو  كاملاافق كذلاكاملدياكا دس عذيك دنسعأمكإسمأءكامللسدسكحم دكاجلأستاكعاكامل لفتقك تديلأك

 .لًعأكل كفادكإذلكا  ق كلنكدوركيًتككعثااكيفكا ا لعقكا دة يايقكواي دفأريقثن ثأمكهأالقك فسلأك َتكثدصلق،كوهيك أزقك  رت أط،كدا
واخدد تتكاجلللتتقكاخلأثلتقك اتتاضكجتا تتقكاملتدياةكاملأ عتتقكوخ تتَتةكا د  يت كيفكا دقتت  كاي دصتأديكا تتدلد رةكلايلتتدُتكاستف  درياكاتت  ك ستتأءك

 .ثاقكانلعأدكا شايزكا ال يك ل سددبحماككا س  كداخ كاملسو أم،كثلداعسقك دجأرهبأكيفكن لعأكوسع سسكوزأ
اجلتتدياك أ تتذلاكعاكثسدتتدبكعستت أركطمدتتد كعل أ تتهكيتت  ك تتدكاخل تتعسكض لتتقكزللتتأمكوثتت  كحمأعتتاامك أالعتتأفقكإذلكت زيتت كزتت اازكاي دفتتأرك

 .واجلللقكاخلدأثعق
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 ا ايأضاأز كا شا أويكوزيدكا للعةُتكثنك 
،كوزاللتتأكBig Data دلتتأكثسدتتدبكعستت أركا تتدورلكإذلكإطتت ةكث تتأدرةكوطسعتتقك لاسأيتتقك أ ن التتدكا ضتت  قك ل عأنتتأم

ثسدجأمكختد كاي دصأد،كثادرباكعاكا  عأنأمكا ضت  قكهتيكا تس طكا نتأد ،كوا  عأنتأمكيفكا ةت رةكا صتسألعقكا اا اتقكمبةأ تقك
ك.لسصاكاألرضكيفكاي دصأدكا دنلعدي

املسددبكيفك عأاكخدأ كدورتهكا ةأنعقكا يتكزأءمكعتكلس اا7ك اال دا كواي دفأركيفكسعأةكا دصأدكاملاافق ،كعشمعقكوعلدك
إصمأدكحم زامك  لأدظمعُتكوا ة تك دق ي كا دفأرائ كإذلكثسدجأمكواالأمكتلل كيفكتس عقكاجملد  ،كث كعشمعقكا ًتلعزك

ك.رامكإذلكثسدجأملل كدمفسأمكوخمازأمكتلألدكيفكع ي كاي دفأ
وعاأركإذلكعاكا دق  كا دجأريك دك أمكدمأرسقكلأملعقكرفنكامل د كثنكع ي كا دفأرككإذلكاتالق،كوذ تزكيدةلتبك تااثسك

ك.ثفة قكيفكا د  ي كواالراأدكوعثألنكا ا  كوثاالزكاي دفأرام
وثسأ شتقكاألففتأركاال دالعتقككو  تكإذلكعاكا لعأسقكا اأثقكا يتكينت  كللعلتأكاملسدتدبكهت كعاكيفت اك عئتقكاأعتسقك ةتاح

املدندثتتتقك عتتتدف كهبتتتأ،كلتتتربكاتتتاالأمكاستتتًتاتعجعقكولل عتتتقكرااتتتدة،كملاالتتتقكاالندتتتأةكوا  أللعتتتقكخلدثتتتقكا دس عتتتقكاال دالعتتتقك
ك .واي دفأريقكيفكامل لفق

ثت كاهلعئتقكوععأفكا  عأا،كعنهكلأاكثنكا  اأ عأمكا  أرزةكيفكا دورةكامأ عقك ل سدتدبك تسوتع كثاتاضك ا دفتا ك أملشتأرلقك
ا اأثقك ل سشآمكا صغَتةكواملد ستةق.كو تدكااتد  كاملاتاضكللت كلتاوضك س  تقكثتنكا دفتأرامكا شت أتكا لتا ديكيفك
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جمأيمكلل عقكوتنسعقكثداددة،كث ك ااءامكاخًتالأئ .كل تأكًبكااللت اك ل تاةكاألوذلكلتنكزتأازةك ا دفتا كا تيتكثسقتتك
ك . ل أازين

 كهل كا دل ك دق ي كا دفأرائ كإذلكثسدجأمكواتالأمكنأاتئق،كتلتل كيفكسمت كوسعد كع كا  أازينكإذلكاأعسأمكوسعند
ك .اي دصأدكوت  عدكفاصكا ا  ،كيفدأًكإذلكعّاكاجلأازةكزأءمكل عئقكع عزيقك لش أتك ل سأفلقكيفك عئقكاال دا كواي دفأر

ث تتأدرامكو تتااثسكرااتتدةكيفكك كثتتن6101ولتترّبكا  عتتأاكلتتنكتنتتدياكاملشتتأرلُتكواملشتتأرلأمكملتتأكتضتت سدهك ر يتتقكامل لفتتقك
جمأيمكاال دا كواي دفأر،كثد أالُتك أاكثسةلنأمكر يقكامل لفقكس فكرة كزلااك لا  ركرم كامللدن  كاأللةتاكإندأزتأك
وا دفتتأراك لف تتأءامكا شتتأ قكا لتتا ديق،كواألل تتقكعثتتااكيفك تتسألقكا تت ليكا لتتا ديكا اتتأ كمبدةل تتأمكاملاالتتقكا دأرطمعتتقك

ك.االنلأتا ااهسقكيفكاجملد  ك
وخلتت،كاملسدتتدبكإذلكلتتددكثتتنكامل ازتتأمكوامل تتأدرامكاملل تتقكيفك تتسألقكاال تتدا كواي دفتتأرك اتتدكثسأ شتتأمكثلد عضتتقك
 لالأازكاألسأسعقكيسًتاتعجعقكا دصأدكاملاافقكوتنسعقكاملال ثأمكيفكامل لفتقكاملد ةلتقكيفك ا  سعتقكا دقدعتق ،كو ا د فتُت ،ك

 دا  كو ايستد ااريقكوا دجديتدكواي دفتأر ،كثت كفقت،كل عتقكمللتدجدامكتنسعتقكو ا دق  كإذلكا دصأدكاملاافق كو اال
ك.املال ثأم

ونّ كك أشمعقكا  ق كا ال يكيفكجمأيمكا دة ياكا دنٍتكلتأداةك دس يت كثصتأدركا تدخ كيفكامل لفتقكوعنعتقكعهتدافك ر يتقك
شمعتتقكزيتتأدةكاالن تتأةكللتت كا  قتت ك كيفكجمتتأيمكرفتت كل تتأءةكا فتت ادركا  شتتايقكوتتت فَتكاعتتأةكلاظمتتقك ةنلتتأا،كوع6101
ك.وا دة يا

وتسأو كا  عأاكعشمعقكاألستاةكوا سوتأ كا دالع تيكوا ًت ت يكيفكإنشتأءكزعت كث دفتا،كث عستأكعاكتتدريبكاالنلتأاكللت كا  فتاك
ا دقلعليكوا د فَتكاال داليكاتاطكراتعسكيستد أدتهكثتنكاأعتسأمكاألل تأ ،كوعاكاملن ثتأمكاالنلتأنعقك   دفتأركزتزءك

ك.اال دالعقكثنكا ا لعق
وعاأركا  عتأاكإذلكعشمعتقكدوركاجلأثاتأمكوتاأوهنتأكثت كحمةعلتأك دق يت كاألففتأركاال دالعتقكإذلكثشتأري كذامكزتدوب،كثت ك
عتتاورةكإلةتتأءكعشمعتتقك لدقتت  كا دفتتأثليك لجأثاتتأمكوثاالتتزكاأل تتأ كثتتنكزلتتق،كوثؤسلتتأمكريتتأدةكاألل تتأ كثتتنكزلتتقك

ك.زلقكثأ ةقكعخاب،كواملسو ثقكاألسأسعقك لدشاي كوا ن انُتكثن
ودلتتأكا  عتتأاكإذلكعتتاورةكإصمتتأدكاملالتت كامل تتد كا تتذيكيد عتتزك ندراتتتهكللتت ك ستتأءكثاتتأرفكا ةتت تكوثلتتأرائ ،كولتتذ زكإذلك

ك.تنلع،كا  ج ةكا ا  عقكيسع أكيفكا  سطكاأللأدظمي،كاع كتؤديكا  ج ةكا ا  عقكإذلكفج ةكيفكاملاافق
ثتتنكختتأرةكامل لفتتق،كوعاكتلتتزكامل تتأدرةكستت فكتلتتألدكللتت كننتت كوا تتًتحكا  عتتأاكث تتأدرةكثتتسحكتأاتتَتامك تتاوادكاألل تتأ ك

ا دنسعقكوتازيزكاي دفأر،كودلأكإذلكا اسأيتقكمبجتأيمكا تذلأءكاي تةسأليكثت كعشمعتقكامتدكثتنكخمتأطاككللت كا  شتايق،كثت ك
ك.عاورةكتدلع كنوأ كا دالع كمبأكيلألدكلل ك سأءكزع ك أدركلل كاسدعاأتكا ة رةكا صسألعقكا اا اق

 عتتأاكعتتاورةكايستتد ااركيفكثاازاتتقكاهلعفلتتقكاي دصتتأديقكوايزد ألعتتقكوتةتت ياكاألطتتاكا ةنأفعتتقكيفكاجملد تت كور تتطكوعلتتدكا 
اي دفتأرك أزتتأمكوط عاتقكاجملد تت كوجتستتبكاسدسلتأخكجتتتأرتكاسختتاينكوا دفتأرائ كا تتيتك تتدكيكت ات كاادعأزتتأمكاجملد تت ك

 دفأرامكثسلأكثتأكي ازتهكثشتأل ك تغَتةكوثسلتأكثتأكضمتد كتغعتَتاًكوعو  يأته،كثضع أكعاكاي دفأركو ع قكازد ألعقكوعاكاي
ك.زذريأًكوعاكا س لُتكللعل أكثل أاكيفكجمأيمكاي دفأرام

وعاأدكا  عأاك دوركا نةأ كامف ثيكيفكجمأيمكا دسوع كواملاا  ق،كوإتأاقكاجملأ ك لنةأ كاخلأصك ع د كيفكجمأ كاي دفأرك
د  ،كدالعأكإذلكعاورةكدل كوتس عقكثلأرامكاألفتاادكوتةت ياك تدرائ كاال دالعتق،كثت كيفكثعأدينكا دس عقكا يتكضمدأزلأكاجمل

الد تتأركا  شتت كثاالتتقكثتتنكثاااتت كا دةتت ر،كوينتت دكذ تتزكإذلكعشمعتتقكدلتت كثنأفتتقكاي دفتتأركوعايتتاكت فتتَتكا شتت أتك تتدل ك
 . درئ كلل كايزمااطكيفكريأدةكاألل أ 
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كد.إالأاكلليك  العنق
 أملأاقكثنكك61لاٌضكوطلب،كف كا  أ كصُمأريكا ةلبكلل كا  عأنأم،كإذكتن  ك ايكا دندياامكعاككإاكلأنتكا نضعق

 .ا  عأنأمكا يتكو دئأكا  شايقكعندجتكيفكا اأثُتكاألخَتين
يفك ثسددبكعس أركا دورل ،كا ذيكلندمكا سل قكا ةأنعقكثسهكيفكا ايتأضكاألست   كاملأعتي،كتسأو ستتكإاتدبكاجلللتأمك

 ض  ق،كفنأ كُثدقد كلابكعهنأكا س طكاجلديد،كوذلاُمكيفكلل يتكعثأ كاملسددبكعاكا  عأنأمكا ض  قكهتيك ا  عأنأمكا
 األرض ك لة رةكا صسألعقكا اا اق،كل أكنال كعاكا سوايقكاي دصتأديقكا دنلعديتقكتنت  كااكلسأ تاكايندتأةكث ثتق7كاألرضك

 تقكا ةت رةكا صتسألعقكا اا اتق،كفأ  عأنتأمكهتيكا تيتكتدةلتبكرعسكورعسكاملأ كوا عدكا اأثلق.كعثأكيفكو دستأكا تااهن،كوهت كان
ثأ كوراسكثأ ك شايك ددق  كثنكاأ ٍقكإذلكاأ ٍق،ك دد  دك ع قكثضأفقكندعجقك تذ زكا دقت  ،كو أ دتأرلكايندتأةكوتتاال ك

 .ا ةاوة
قك لنتااركو ت دوامكفأ  عأنأمكت زا،كوت تأ ،كوتشتًتب،كوعلت ،كوتنت  كللعلتأكسمتأذةكوستعسأري هأم،كوهتيكا نت ةكا دافات 

ا ااعلقكاملاتفزةكلل كا ذلأءكاي ةسأليكوا او  تأمكوانًتنتكاألاعأء.كوهلذاكللهكفلعسكثنكامل أ غقكا ن  كعاك ا ةت رةك
،كف نكظملزكا  عأنأمكظملزكنأ عقكاألثا.كو ذا،ك (data-driven) ا صسألعقكا اا اق كهيكث رةكثاتفزكإذلكا  عأنأم

ث تأدرامكو تااثسكاف ثعتقك  هد تأ ك أ  عأنتأمكا ضت  قكوتةت ياكعدوائتأكاملداتددة،كوثةتأ كذمدكعاكدوً كحم ريقكعطلنتتك
ثلعت اكدوير،كك611ور تدمكهلتأكك6146لل كذ زكث أدرةكا  عتكاأل عيك ل عأنتأمكا ضت  قكا تيتكعطلنلتأكيفكا اتأ ك

 تتأدرةكايرتنتتأءك داأثلستتأكثتت كواألثةلتتقكلديتتدة.كو تتذا،كف تتربركث تتأدرةكوطسعتتقك ل عأنتتأمكا ضتت  قك الأيتتقكستتأثعق،كوئتتدفكامل
ا  عأنأمكا ض  قكذامكا صلقك أيهد أثأمكا  طسعقكثنكاع كا  سعتقكا دقدعتق،كوا دقلعت كوا س ذزتق،كواملت اردكا  شتايقك

 .املؤهلق
وإاكلأاكثنكختلفكثال ثأٌبكياعشهكجمد اسأ،كف كيدالقك أألزلزةكواملادامكثنكا اسعبكوخ اد ،كويكثنكاع كا  سعقك

كع تت  كإاكثتتأك تتديسأكهتت كاألفضتت ،ك فتتنكثتتأك تتديسأكيادتتربكثتتنك تتُتكاألفضتت كيفكفئدستتأكثتتنكا تتدو كا سأثعتتق.كعثتتأكا دقدعتتق،كوي
ا د لتتفكفلتت كيفكتاأثلستتأكثتت كا  عأنتتأمكإمتتأًي،كو تتدكلد تتتكلتتنكهتتذاكاألثتتاكيفكهتتذاكثتتاارًا،كو تتنكعلتتار،ك فتتنكع تت  كإاك

لأ،كف سذكثأكيزيدكلنكلنٍدكثنكا زثنكع  تكاألزلتزةكا  عأنأمكهيكا ةاوةكامنعنعق،كو علتكاألزلزةكا يتكت  هبأكوتاأجل
 .ام س عقكإذلكسل كث ذو قكتااضكلل ك  ار كا ةايقك أساأركضلق

https://goo.gl/P4FvBV
http://www.maaal.com/writer/348
http://www.maaal.com/writer/348
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ك،كو تدكااتدفعتكاعسلتأكألستدأذيك31لأنتتكذالاتتهك«ك6ع ت »عذلاكلعفكعاكعو كاأسبكا صيكا دسعدهكثنكنت  ك 
لأنتكهذككا ذالاةكتشغ كل  ع تاكع  !كاسا.كثنك طءكاجللأز،كفنأ 7كثأذاكلستكسدن  ك  كلستكثنكزعليكلسدثأكك

 نت ةكثاأجلتقكخاافعتقكك(laptop) انواكا  زكيفكع اتكحم ك  ع كا ف  ع تاامكوثلدلزثأئأكفدجدكا استعبكاجايتق
 !"ا دعًتام»وذالاةكذامكساقكثنكا صابكتص رهأ،كوع ااصك ل قكسادلأكتنأسك تك

ناونقك اخ،كنل كدمأكصماللأكيفكاملدسأو ،كو عسكعد كلل كذ زكدمأكإذًا،كهسأككوفاةكيفكام اسعبكوطأ دلأكاملاأجلعق،كث
نشتتلدككثتتنكاندشتتأرهأكيفكلتت كيتتد،كو تتعسكويفكلتت ك عتتت.كوعلتت دكأل تت  كإاكا ةتتاوةكامنعنعتتقكهتتيكا  عأنتتأم؛كف سلتتأكظمفتتنك
استتتد ااةك ع تتتقكثضتتتأفق؛كو تتتدكاندشتتتامكثتتتؤخااًك اتتتيكا دالعنتتتأمكتلتتتدلُتك د تتت فكا تتت ايكثستتتأكثتتتنكإفشتتتأءك عأنأتتتتهك

 صتتعق!كويكصمتتدرك تتأيكثستتأكايستتدلأنق،كوا لتت بكعاكختتت فكعيكاتت ،كثستتأكللتت كاندشتتأرك تت اا كثاأرفتتهكول  أتتتهكا ش
ا ش صعقكوامللسعقكخت فكيفكحمله،كفليكرة كعساارككوخص  عأته،كويسة تقكاألثتاكذاتتهكللت كا صت ركوثنتأط كا  عتدي ،ك

أنبكعل ،كوه ك عأنأمكث يُتكا  شا،كوا فأمكوا يتكتافسكاهد أثأته.كهذاكزأنبكيكجتبكايسدلأنقك ه،ك فنكمثقكز
 .ثاأرفكل كثسل ،كوعسمأطكايتصأ ،كوايهد أثأمكوا د زلأمكوا دقعزام

وا دشأ ز،كوتة رككلتربكا تزثنكعثتاكي ضتيك«كا ش فق» أا قكلل كعسأسكواادكوه ك«كا د ا  كايزد ألي»تة عنأمك
إذلكدراسقكخصأا،كا  عأنأمك (data science) عأنأم لفةَتكثنكايسدسدأزأم.كويفكو دسأكا ااهن،كياتفزكلل كا  

 ألد تأركعهنتتأكعستأسكاملاافتتق،كفأ  عأنتأمكاملدستتأثاةكلتنكاتت ،كعوكاتىتكعاتت أصك تدكيكع تت كعستااراًكخةتتَتةكللت كاألثتتنك
ا  طٍتكوا لل كايزد ألي،ك فنكت  عفكا  عأنتأمكوثضتأهأئأكسيفكا  شتاكياتٍتكا شتيءكا فةتَت؛كتصت رك ت كعاكعاتداًك

نكم كوعلع ك عأنأمكا ًتاس كلل كثلد بكاميكاع كتلفن،ك عاافكت أ ع كاعأتعقكيكرة كأليكثسأكعشمعتقككرفنكث
ل َتة؛كثة كثنكعينكتشًتيكاملنأعي،كوعينكتف يكث  لز،كوعيكثنل كياتأدكسفأاكامي،كاخل.ك عأنأمكثنكهذاكا س  ك

ك.دةكملسأفلقكثأكه ك أا ظمفنكعاكتف اكثاوةك  ع كاسًتاتعجعقكتل يقكعوكافددأحكحم مكزدي
اسا،ك سأءك  اقكع  قكثنك ة كواوأيأك عأنأمكثدسأثاةكهسأكوهسأككهت كللت كا  عأنتأمكا ضت  ق.كوا  عأنتأمكا ضت  قك
ثداددةكاملصأدركواخلصأا،،كواجللدكهت ك    دلتأك دصت حكستسداًكيختتأذكا نتااركيفكجمتأيمكاألثتنكوا لعأستقكواي دصتأدك

عتت  قكثتنكنةتتأرك عأنأتستتأ،كلتت كثتتأكهتت ك«كفلع لتتأاعق»هستتأككثتتنكضمتاصكعاكي تتٍتك  اتتأمك نةألأتتهكوعنشتتةدهكاملداتتددة،كوك
ثةل تكثسأكلأفاادكول جد  كعاكنداأث ك  ليكث كاألثا،كو عسكعلةا.كويكع صدك أ  ليكجمتادكا دت زس،ك ت كا داأثت ك

هأالتق،كعاكاثد لستأككا دصتأديق-ا  اليكه كا نأا كللت كعثتاينكعسأستعُت7كعاك ل عأنتأمكا ضت  قك ع تقكعثسعتقكوازد ألعتق
  ةكوَثساتق.ك تذا،كهستأككثتأكيتربركعاكإطت ةكث تأدرةكوطسعتقك ل عأنتأمكا ضت  قكيككألدوامكا دقلع كوا س ذزقكسع سقسأك

ك.6101ين كعشمعقكثنكا سأاعقكايسًتاتعجعقكلنكزا كا دصسع كا الفايكاوليكعادكثلدلدفأمكر يقكامل لفقك
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 التوكيي.. اإللهام.. اإلبذاع

 

عس  لًأكاأفً كيفكا ايتأض،ك ألتأمكودمتاامكاثستُتكثتنكعلتربكفسأد لتأكازد تتكمبئتأمكا شت أاكوا شتأ أمكيدقالت اكلأاك
هستتأكوهستتأك،كيدقتتأورواكٍبكيلتتد ا اكٍبكيسدو تت اكيفكورشكل تت كوخ يتتأكت فتتَتكثا نتتق،كدلكيفتتنكاألثتتاكيدالتتقك تتد ك

 أ عتتق،كلتتأاكا استت ااكا اتتاييكيفكاملفتتأنُتكهتت كتافعلتتي،كوإاكلتتأاكايزداتتأ كوثاتتد كعل تتأركامضتت ركيشتتيك أ  لجتتقكاياد
،كام أستتقكثسنةاتتقكا سوتتَت،كوطأ تتقكا شتت أتكثاديتتق،كواعتت يدل ك6101،كوإذلك«نعتت  »رستت كا ةايتتقكإذلكامللتتدن  ،كإذلك

ثشتاق.كلتأاكا دقتتديكيفكاملفتأنُتكهتت كعاكجتتدك تزكثفأنتتأًكيفك ألتقكا ستتدوامكا فتربب،كوإاكدلكتفتنكثلتتجً كثلت نأًكفتت ك
ثناداًكيفكعيكثنكورشكا ا  كعوكزللأمكام اركاملا نق،كوامض ركا شأتكلتأاكيتدرككرأثتأًكثتأذاكيايتدككعل ك أاكعد 

عاكيل  كثنكاألمسأءكا يتكالدلتكاملسصقكثنكع قأتكا دجأرتكواخلرباءكوروادكاألل أ كثنكا اأدلكوثنكامل لفتق.كهتذاك
 امض ركلفسكا ص رةكا س ةعق،كا يتكضمأو ك اضل كإ صأ لأك ش أ سأ.

،كذ تزكعاكا دغعتَتكلتأاك«ا داأثت كثت كعتديأمكا دغعتَت»يفكنل دهكا ةأنعقكاخدتأركلس انتأًكحم تزًا7ك«كثلزكا اأملي»ثسددبك
يشف كلل كا دوا كعديأًكعثأ كاالنلأنعق،كواجملد اأمكتداأث كثاهك درزأمكثد أوتقكثنكا ن   كعوكا افي.كول كاألن عأءك

وامل ًتلتُتكوازلت اكهتذككا دقتديأمكوتاتأثل اكثالتأ،ك تال هأكع ك تالدل ككواملصلقُتكوا   س قكوامل فاينكوا ا تأ اة
كإيكعهن كيفكا سلأيقكعادث اكفاو أًكهأالقكيفكاعأةكاالنلأاكوسم كاجملد اأمكوتة رهأ.

عخذكثلأ قكا داأث كث كعديأمكا دغعَتك ديق،كإدرالأًكألشمعتقكالدلتأتكزعلستأكا شتأتكهتذككامللتأرة،ك«كثلز»وثسددبك
 تهكعاكينت دكا ةايتقك ل لتدن  ،كفنتد كاملسدتدبكللت كثسصتدهكماتأًكثتنكاألمستأءكا نعأديتقكاملل تقكثتنكثؤسلتتأمكإاكاردنتأك

 عأديقكثل قكا  كا اتأدلكأللتأدظمعُتكوخترباءكوروادكعل تأ ،كوللت كثتدبكث ثتقكعيتأ كثتنكاجلللتأمكا اأثتقكوورشكا ا ت ك
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ا دغعتتَت،كاستتد ا اكإذلك عتت ك عتتدسكوامللفتتقكرانعتتأكوا سنأاتتأمكنةتتاكهتتؤيءكاصتتعلقكختتربائ كيفكجتتتأوزكا دقتتديأمكوإاتتدا ك
ستتأ كختأا،كا تتذيك«كعلأدظمعتقكختأا»عت نك ختاين،ك فتتنكيك تدكعاكلةتَتاًكثتتسل كت  تفكلستتدكا دجا تقكامللل تقك صتتأابك

،كواتّ  كجتا تقكلأالعتقكحمتدودةكإذلكعسمت ذةكلتأملي،كواستد أدكثتنكدروستهك«ي تعت ت» لبكث أهع كتالتع كا ايأعتعأمكلتربك
ك اأدل.امل يُتكا  كا

اال دا كواي دفأركيفكسعأةك»ويفكاملفأاكاسخا،كلأاكثسددبكعس أركا دورلكيفكنل دهكا ةأنعقكعيضًأ،كاخدأركلس انأًكثةَتًا7ك
،كوثنكلسأوينكاجلللأمكوعمسأءكاملدقدثُت،كا ذينكعت اكثنكثؤسلأمكثل تقك«ا ة رةكا صسألعقكا اا اقك-ا دصأدكاملاافقك

واال تتدا كوع تتقأتكجتتتأرتكدمعتتزة،كذمتتدكعاكاملسدتتدبكرلتتزكللتت كرلأيتتقك تتال كامل ه تتقكثتتنككورااتتدةكاتت  كا اتتأدلكيفكاي دفتتأر
ثنألدكا دراسق،كٍبكا داافكللعلأكورفعسلأكثنكا س  كاىتكتسدسكعففأراًك أ لقك لدس عذكوا دق  كإذلكثسدسكثل  س،كفدأٌبك

ك.اأعسأمكوثلالأمكاألل أ ك دض كهذككاألففأركلل كخة طكاالندأةكا نأ  ك لدل يق
ونفدشفكعاكا د فُتكظمفنكعاكي دعكثنكا ة   قك اد كااثأاكا ة  كثنكانهكا ة عايكيفكطاحكاألسئلق،كل أكعاأرمك

،ك تأنُتكعاك«وعثتأكا لتأا كفت كتسلتا»إذلكذ زكا لعدةكط ىبكتاللتي،كثتأكيتذلانأك أنستأكلستأكزمةتاكيفك تااءةكاسيتقكا فاظمتقك
ا ذيكعتتك هكاسيق،كونفدشفكعيضأًكعنسأكيفكاأزقكإذلكإلتأدةكا لأا كه كا شقأذكا ذيكيلأ كا سأس،ك افسكا لعأةك

ا سواكيفكتص ع كثسأهجسأكا دالع عقكمبأكيلألدكا ةأ بكيفكا كاملشف م،ك دًيكثنكتلنعسهكال ًيكزأهزةكثن   تق،كل تأك
،كوإسمتأكهت كا دالتع ك تعسكتالت كامنتأاق»ذلاتسأك ذ زكا لعدةكفع نأك عت س،كثلدشتلدةكمبن  تقكا اتأدلكع تربمك يسشتدأين7ك

(كMITوهستتأكيؤلتتدكثتتدياك انتتأثسكتةتت ياكا نعتتأدامكيفكثالتتدكثأسأا ستتدسك لدنسعتتقك «.كتتتدريبكا انتت كللتت كا د فتتَت
ا ربوفعل رك عاكسأنعأ كعاكهذاكاملالدكا ااادكيكياد دكيفكا ن ت  كللت كاملاتأيَتكاملادتأدةك نتدركثتأكيايتدكعاكيلدفشتفك

كض مكانعنعقكيفكامعأة. درةكا ةأ بكاملااحك لن   كلل كثاأجلقكوا كثا
املسدديأاكضملبكهل أكعهن تأكيد سعتأاك تااثسكانعنعتقك الأيتقكامل هت  ُتكوع تقأتكامل تأدرام،ك أ داتأواكثت كزلتأمكرمسعتق،ك
وشمأكلل كر  كاخلل كا  اعحكيفكا دسلعق،كا ذيكزالل أكيساندااكيفكا د  عتكن له،كرفستأكثتنكزتذتكملت ركلةعتفك

ككثة كهذككا سنأاأمكاجلأدةك لدةل كإذلكامللدن  .ون ليكية تكا دةل كوامأزقكإذل
ويفكا   تكن له،كفإاكاملسدديُتكيك دكعاكيةااأكعثأثسأكوعثأ ك سأ كا نااركلدداًكثنكاألسئلقكا شديدةكاالمتأح،كو ات ك

كثنكعشملأ7
كثىتكيدجأوزكا دالع كا اأ كإافأيتهكاملًتهلقكون دعكنل  كلنكثسجزامكيفكز دةكامل ازأم؟

ا دالع كا اأرلكإذلكنشأطهكيفكا  ق كا ال تيكامل  تقكهل ت  كا دس عتقكو تعسك لًت عتأمكاأللأدظمعتق،كوعاكيفت اككثىتكيا د
كذ زكيفكإطأركوزارةك لدالع كا اأرلكوا  ق كا ال ي،كوعاكتنّ  كاجلأثاأمك سأءكلل كإسلأثلأكوندأزلأكا  قةي؟

 ازنتأمكواعتققكعت نكا نةألتأمكامف ثعتتق،كوعاكثتىتكتفت اك تديسأكاستًتاتعجعقكوطسعتقك ل قت كوا دةت ياكختصت،كهلتأكث
كتلز كا  زارامكواألزلزةكامف ثعقكتأسعسكع لأ كفأللقك ل ق كوا دة يا؟

كهذككهيكعسئلقكامللدن  .
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 د.كامأرثيكيشفاكمس كعثَتكثسةنقكا ايأضكلل كرلأيدهكثسددبكعس أركا دورل

 
 خأ دكامأرثيك–ا ايأضك

ثسددبكعس أركا دورلكلنكا شفاكوا دندياكوايثدسأاك صأابكا ل  كامللفيكاألثَتكفعص ك نك سدركعثَتكثسةنقككلرّبكد.فلدكا ااايبكامأرثيكراعسكجملسكإدارة
ثأكيؤلدكااصككا ايأضكلل كت ضلهك الأيقكاملسددبكولل كتشاي هكا  كافددأحكا دورةكا ةأنعقك،كفندكلأاك ذ زكع لغكاألثاكيفكإذمأحكا دورةكاجلديدةك،كوه 

 . لل كدل كوتشجع كامل أدرامكا  طسعقكامل لصقكاهلأدفقكاذلكاالسلأ كيفكخدثقكا   دكودل كا دس عقكفعلأامللؤو ُتكيفك  دنأك
خدثقك اسأ دسأككل أكلربكد.كامأرثيكلنكتندياككأللضأءكجملسكإدارةكاملسددبك نأءكثأك ذ  اكثنكزل دكثأديقكوثاس يقكثنكعز كإذمأحكهذككا دورةكثنكاملسددب

 . اا أًك إذاك كيفكخدثقك عأدتسأكوعهلسأكووطسسأوألهدافسأكا يتكتصبكد
سجأحكا ذيكو أ كث زلأكخةأ هكإذلكعلضأءكاجمللسك7ك ندكااة  نأك فابكدل ف ك،كو أ غكتشجعاف ك،كوالةعد  نأكثنكو دف كو لنف ك،كفأند ك قكاالأءكا 

 ف كثأكثنكاأنهكعاكيف اكخدثقك لدينكوا نعأدةكوا  طنك،كوندل ك كعاكضم ظكعنقكوهللكام دك.كنلأ ك كعاكيلديسأكداا أًكملأكضمبكوياع ك،كوكعاكي فنسأك
 .   دنأكوعاكيدبكللعلأكنا هك،كوعاكيازك عأدتسأكوظمدهأك سصاكثنكلسدك

ةكزأازةكاي دفأركألو كثاةكوكن َّككراعسكجملسكاالدارةك أشمعقكا شاالقكث كاهلعئقكا اأثقك ل سشآمكا صغَتةكواملد سةقكا يتكذم كلسلأك عأ كثااضكا دفاكوإط 
 . ،كل أكعلدكعشمعقكا شاالأمكايسًتاتعجعقكايخابكويف.كثندثدلأكا شاالقكث كوزارةكا ا  كوا دس عقكايزد ألعق

وا لجسقكا ال عقككو دكمثنكد.كامأرثيكاجلل دكا يتك ذ دلأكا لجأاكا اأثلقكيفكاملسددبكويسع أكا لجسقكا دسوع عقك نعأدةكثلألدةكا ااعسكع.كفأط قكا شايف
 ع قكثسلجعقكوكك ااأسقكد.كل د كام  دك كوه كياعسكا لجسقك اأثُتكثددأ عُت(كفندكلأاك لجسدُتك أ غكاألثاكفع أك لاكللعهكاملسددبكثنكالنكتسوع كوثن

اوأعاامكوورشكا ا  كا يتك دثلأكوعاافككلل عقكعلدئأكحمأوركاجلللأمك،كوعشمعقكاملدقدثُتك،كوكعشمعقكاألوراةكواملداخ مكا يتك دث هأك،كل أكعلدئأ
ركلأٍ كللعلأك أثأمكثاث  قك،كوثؤسلأمكوثسو أمكثشل دكهلأك أالذمأزكوا د  ةكثنكداخ كامل لفقكوثنكخأرزلأك،كوهيكل أرةكلنكااالأمكلل عقكلل ك د

 . ثنكاألشمعق
 نكسأدلكامأرثيل أكع دبكد.كامأرثيكتندياكك لجلدكا ذيك ذ هكاملالزكايل ثيك إدارةكو عدك 

،كويفكوسأا كاالل  ك”كثلدن كعس أر“وخد كراعسكاجمللسك شفاكا شالأءكوا الأةك،كوكل كثنكلأاك هكفض كيفكدل كاملسددبكثنكاأل د أءكوا زث ءكيفك
اذلك ذ كزل دكعفض كيفكا دورامكوثسصأتهكامل دل قك،كولذ زكل كثنكلربكلنكثشألاكن علقكوإصمأ عقكجتأككاملسجزك،كو أ كد.كامأرثيك أاكذ زكللهكيدفاسأك

 . املن لقك ل سددبك إذاك 
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رئيس هٌتذي أسبار الذولي يشكر أهير الرياض علً رعايته الوٌتذي.. ويثوي 

 جهىد هجلس اإلدارة واللجاى العاهلت

ك7نأ اكاملنك–عرمأءك
وايثدستتأاك صتتأابكلترّبكا تتدلد ركفلتدكا اتتاايبكامتأرثيكراتتعسكجملتسكإدارةكثسدتتدبكعست أركا تتدورلكلتنكا شتتفاكوا دنتدياك

ا لتت  كامللفتتيكاألثتتَتكفعصتت ك تتنك ستتدركعثتتَتكثسةنتتقكا ايتتأضكللتت كت ضتتلهك الأيتتقكاملسدتتدبكوللتت كتشتتاي هكا تت كافددتتأحك
ا دورةكا ةأنعق،كفندكلأاك ذ زكع لغكاألثاكيفكإذمأحكا دورةكاجلديدة،كوه كثأكيؤلدكااصكامللؤو ُتكيفك  دنأكلل كدل ك

ك.اهلأدفقكاذلكاالسلأ كيفكخدثقكا   دكودل كا دس عقكفعلأكوتشجع كامل أدرامكا  طسعقكامل لصق
ل أكلربكد.كامأرثيكلنكتندياككأللضأءكجملسكإدارةكاملسددبك نأءكثأك تذ  اكثتنكزلت دكثأديتقكوثاس يتقكثتنكعزت كإذمتأحك

ك.طسسأهذككا دورةكثنكاملسددبكخدثقك اسأ دسأكوألهدافسأكا يتكتصبكداا أًك إذاك كيفكخدثقك عأدتسأكوعهلسأكووك
و تتأ كث زلتتأكخةأ تتهكإذلكعلضتتأءكاجمللتتس7ك نتتدكااة  نتتأك فتتابكدل فتت ،كو تتأ غكتشتتجعاف ،كوعلةعد  نتتأكثتتنكو تتدف ك
و لنف ،كفأند ك تقكاتالأءكا سجتأحكا تذيكعنتقكوهللكام تد،كنلتأ ك كعاكيلتديسأكداا تأًكملتأكضمتبكوياعت ،كوعاكي فنستأك

،كوندل ك كعاكضم ظك  دنأكوعاكيدبكللعلأكنا ه،كوعاكياتزك ف كثأكثنكاأنهكعاكيف اكخدثقك لدينكوا نعأدةكوا  طن
ك. عأدتسأكوظمدهأك سصاكثنكلسدك

ون َّككراعسكجملسكاالدارةك أشمعقكا شتاالقكثت كاهلعئتقكا اأثتقك ل سشتآمكا صتغَتةكواملد ستةقكا تيتكذمت كلسلتأك عتأ كثاتاضك
سًتاتعجعقكايختابكويف.كثنتدثدلأكا شتاالقكثت كا دفاكوإط ةكزأازةكاي دفأركألو كثاة،كل أكعلدكعشمعقكا شاالأمكاي

ك.وزارةكا ا  كوا دس عقكايزد ألعق
و دكمثنكد.كامأرثيكاجلل دكا يتك ذ دلأكا لجأاكا اأثلقكيفكاملسددبكويستع أكا لجستقكا دسوع عتقك نعتأدةكثلتألدةكا تااعسك

اعسكا لجستقك اتأثُتكثددتأ عُت(كفنتدكلتأاكاألسدأذةكفأط قكا شتايفكوا لجستقكا ال عتقك ااأستقكد.كل تد كام ت دك كوهت كيت
 لجسدُتك أ غكاألثتاكفع تأك لتاكللعتهكاملسدتدبكثتنكالتنكتسوتع كوثتنك ع تقكثسلجعتقكوكلل عتقكعلتدئأكحمتأوركاجلللتأمك،ك
وعشمعتتقكاملدقتتدثُتك،كوكعشمعتتقكاألوراةكواملتتداخ مكا تتيتك تتدث هأك،كل تتأكعلتتدئأكاوأعتتاامكوورشكا ا تت كا تتيتك تتدثلأك

مكثاث  قك،كوثؤسلأمكوثسو أمكثشل دكهلأك أالذمأزكوا د  ةكثنكداخ كامل لفقكوثنكخأرزلتأك،كوعاافكللعلأك أثأ
ك. وهيكل أرةكلنكااالأمكلل عقكلل ك دركلأٍ كثنكاألشمعق

ك.ل أكع دبكد.كامأرثيكتندياكك لجلدكا ذيك ذ هكاملالزكاالل ثيك إدارةكايسدأذكو عدك نكسأدلكامأرثي

https://goo.gl/mXebWH
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الأءكوا التتأة،كوكلتت كثتتنكلتتأاك تتهكفضتت كيفكدلتت كاملسدتتدبكثتتنكاأل تتد أءكوا تتزث ءكيفكوختتد كراتتعسكاجمللتتسك شتتفاكا شتت
،كويفكوسأا كاالل  كوثسصأتهكامل دل تق،كولتذ زكلت كثتنكلتربكلتنكثشتألاكن علتقكوإصمأ عتقكجتتأككاملسجتز،ك”ثلدن كعس أر“

ك. إذاك و أ كد.كامأرثيك أاكذ زكللهكيدفاسأكاذلك ذ كزل دكعفض كيفكا دورامكاملن لقك ل سددبك
 ،كيفك6144نتت ف ربكك43-41ا تذيكانانتدمكدورتتهكا ةأنعتتقكخت  كاملتدةكثتنك”ك6144ثسدتدبكعست أركا تتدورلك“ولتأاك

ثديستتقكا ايتتأض.كوانتتدو كفعتتهكلشتتاكزللتتأمكلل عتتق،كوستتتكورشكل تت ،كوستت  كحمأعتتاامكلل عتتق،كإعتتأفقك لجللتتقك
ا دفتتاك ة ثتتقكث دفتتاينكاعتت كستتعد كاادضتتأاكاخلدأثعتتق،ك تتدكع تتدرك عأنتتهكاخلدتتأثيكاخل تتعسكاملأعتتيك اتتدكعاكثتتسحكزتتأازةك

ك.ثشأريال كثنك   كهعئقكاملسشآمكا صغَتةكواملد سةقكوتندبكا دل كا فأث كهل 
وتضتت نكا  عتتأاكا تتًتاحكث تتأدرةكثتتسحكتأاتتَتامك تتاوادكاألل تتأ كثتتنكختتأرةكامل لفتتق،كوعتتاورةكا اسأيتتقكمبجتتأيمكا تتذلأءك

وعاورةكتدلع كنوأ كا دالع كمبأكيلألدكلل ك سأءكزع ك أدركلل كاي ةسأليكث كعشمعقكامدكثنكخمأطاككلل كا  شايق،ك
ك.اسدعاأتكا ة رةكا صسألعقكا اا اق

،كوزاللتتأكثسدجتتأمكختتتد ك(Big Data) ل تتأكدلتتأكإذلكإطتت ةكث تتأدرةكوطسعتتقك لاسأيتتقك أ ن التتدكا ضتت  قك ل عأنتتأم
 قكيفكاالندأةكواالل  ،كولز كاملسددبك ت  كاي دصأد.كإعأفقكإذلكث أدرةك س امكروتأنأكت ٍتكث أدرةكرلأيقكامل اهبكا شأ
 ك أ داتتأواكثتت كاتتالأاهكايستتًتاتعجعُتك6145 كتاتتأذلكللتت كلنتتدكستتتكورشكل تت كلقتتدكعداكختت  كا اتتأ كا نتتأد ك

وا ال عُتكملدأ اتقكثتأكختاةك تهكثسدتدبكعست أركا تدورلكثتنكث تأدرامكو تااثسكل ت كور بكط  اتقكخلدثتقك تسألقكاال تدا ك
 .فقواي دفأركيفكامل ل
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د. الحارثي رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي في ختام الدورة الثانية 

للمنتدى يشكر سمو أمير منطقة الرياض على رعايته المنتدى ويثمن جهود 

 مجلس اإلدارة واللجان العاملة
 

لتنكا شتتفاكوا دنتدياكوايثدستتأاك صتتأابكلترّبكا تتدلد ركفلتدكا اتتاايبكامتأرثيكراتتعسكجملتسكإدارةكثسدتتدبكعست أركا تتدورلك
ا لتت  كامللفتتيكاألثتتَتكفعصتت ك تتنك ستتدركعثتتَتكثسةنتتقكا ايتتأضكللتت كت ضتتلهك الأيتتقكاملسدتتدبكوللتت كتشتتاي هكا تت كافددتتأحك
ا دورةكا ةأنعقك،كفندكلأاك ذ زكع لغكاألثاكيفكإذمتأحكا تدورةكاجلديتدةك،كوهت كثتأكيؤلتدكاتاصكامللتؤو ُتكيفك  دنتأكللت ك

 .درامكا  طسعقكامل لصقكاهلأدفقكاذلكاالسلأ كيفكخدثقكا   دكودل كا دس عقكفعلأدل كوتشجع كامل أ
ل أكلربكد.كامأرثيكلنكتندياككأللضأءكجملسكإدارةكاملسددبك نأءكثأك تذ  اكثتنكزلت دكثأديتقكوثاس يتقكثتنكعزت كإذمتأحك

ك. ثقك عأدتسأكوعهلسأكووطسسأهذككا دورةكثنكاملسددبكخدثقك اسأ دسأكوألهدافسأكا يتكتصبكداا أًك إذاك كيفكخد
و أ كث زلأكخةأ تهكإذلكعلضتأءكاجمللتسك7ك نتدكااة  نتأك فتابكدل فت ك،كو تأ غكتشتجعاف ك،كوعلةعد  نتأكثتنكو تدف ك
و لنف ك،كفأند ك قكاالأءكا سجأحكا ذيكعنقكوهللكام دك.كنلأ ك كعاكيلديسأكداا أًكملأكضمبكوياع ك،كوكعاكي فنسأك

يف اكخدثتقك لتدينكوا نعتأدةكوا ت طنك،كونتدل ك كعاكضم تظك  دنتأكوعاكيتدبكللعلتأكنا تهك،كوعاك ف كثأكثنكاأنهكعاك
  يازك عأدتسأكوظمدهأك سصاكثنكلسدك

وكن َّككراعسكجملسكاالدارةك أشمعقكا شاالقكث كاهلعئقكا اأثقك ل سشتآمكا صتغَتةكواملد ستةقكا تيتكذمت كلسلتأك عتأ كثاتاضك
و كثاةك،كل أكعلدكعشمعقكا شاالأمكايسًتاتعجعقكايخابكويف.كثندثدلأكا شاالقكث كا دفاكوإط ةكزأازةكاي دفأركأل
 . وزارةكا ا  كوا دس عقكايزد ألعق

و دكمثنكد.كامأرثيكاجلل دكا يتك ذ دلأكا لجأاكا اأثلقكيفكاملسددبكويستع أكا لجستقكا دسوع عتقك نعتأدةكثلتألدةكا تااعسك
 عتقك ااأستقكد.كل تد كام ت دك كوهت كيتاعسكا لجستقك اتأثُتكثددتأ عُت(كفنتدكلتأاكاألسدأذةكفأط قكا شتايفكوا لجستقكا ال

 لجسدُتك أ غكاألثتاكفع تأك لتاكللعتهكاملسدتدبكثتنكالتنكتسوتع كوثتنك ع تقكثسلجعتقكوكلل عتقكعلتدئأكحمتأوركاجلللتأمك،ك
رشكا ا تت كا تتيتك تتدثلأكوعشمعتتقكاملدقتتدثُتك،كوكعشمعتتقكاألوراةكواملتتداخ مكا تتيتك تتدث هأك،كل تتأكعلتتدئأكاوأعتتاامكووك

وعاافكللعلأك أثأمكثاث  قك،كوثؤسلأمكوثسو أمكثشل دكهلأك أالذمأزكوا د  ةكثنكداخ كامل لفقكوثنكخأرزلتأك،ك
 وهيكل أرةكلنكااالأمكلل عقكلل ك دركلأٍ كثنكاألشمعق

 .امتتتتأرثيل تتتتأكع تتتتدبكد.كامتتتتأرثيكتنتتتتدياكك لجلتتتتدكا تتتتذيك ذ تتتتهكاملالتتتتزكاالل ثتتتتيك تتتتإدارةكايستتتتدأذكو عتتتتدك تتتتنكستتتتأدلك
وختتد كراتتعسكاجمللتتسك شتتفاكا شتتالأءكوا التتأةك،كوكلتت كثتتنكلتتأاك تتهكفضتت كيفكدلتت كاملسدتتدبكثتتنكاأل تتد أءكوا تتزث ءكيفك
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 ثلدن كعس أر ك،كويفكوسأا كاالل  كوثسصأتهكامل دل قك،كولذ زكل كثنكلربكلنكثشألاكن علقكوإصمأ عقكجتأككاملسجتزك،ك
  زل دكعفض كيفكا دورامكاملن لقك ل سددبك إذاك كو أ كد.كامأرثيك أاكذ زكللهكيدفاسأكاذلك ذ 

 ،كيفك6144نتت ف ربكك43-41 كا تتذيكانانتتدمكدورتتتهكا ةأنعتتقكختت  كاملتتدةكثتتنك6144ولتأاك ثسدتتدبكعستت أركا تتدورلك
ثديستتقكا ايتتأض.كوانتتدو كفعتتهكلشتتاكزللتتأمكلل عتتق،كوستتتكورشكل تت ،كوستت  كحمأعتتاامكلل عتتق،كإعتتأفقك لجللتتقك

خلدتتأثيكاخل تتعسكاملأعتتيك اتتدكعاكثتتسحكزتتأازةكا دفتتاك ة ثتتقكث دفتتاينكاعتت كستتعد كاادضتتأاكاخلدأثعتتق،ك تتدكع تتدرك عأنتتهكا
 .ثشأريال كثنك   كهعئقكاملسشآمكا صغَتةكواملد سةقكوتندبكا دل كا فأث كهل 

وتضتت نكا  عتتأاكا تتًتاحكث تتأدرةكثتتسحكتأاتتَتامك تتاوادكاألل تتأ كثتتنكختتأرةكامل لفتتقك،كوعتتاورةكا اسأيتتقكمبجتتأيمكا تتذلأءك
يكث كعشمعقكامدكثنكخمأطاككلل كا  شايق،كوعاورةكتدلع كنوأ كا دالع كمبأكيلألدكلل ك سأءكزع ك أدركلل كاي ةسأل

 .اسدعاأتكا ة رةكا صسألعقكا اا اق
،كوزاللتتأكثسدجتتأمكختتتد ك(Big Data) ل تتأكدلتتأكإذلكإطتت ةكث تتأدرةكوطسعتتقك لاسأيتتقك أ ن التتدكا ضتت  قك ل عأنتتأم

مكروتأنأكت ٍتكث أدرةكرلأيقكامل اهبكا شأ قكيفكاالندأةكواالل  ك،كولز كاملسددبك   كاي دصأد.كإعأفقكإذلكث أدرةك س ا
 ك أ داتتأواكثتت كاتتالأاهكايستتًتاتعجعُتك6145 كتاتتأذلكللتت كلنتتدكستتتكورشكل تت كلقتتدكعداكختت  كا اتتأ كا نتتأد ك

قكخلدثتقك تسألقكاال تدا كوا ال عُتكملدأ اتقكثتأكختاةك تهكثسدتدبكعست أركا تدورلكثتنكث تأدرامكو تااثسكل ت كور بكط  ات
 .واي دفأركيفكامل لفق
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 رعته "سبق" إعالمياً.. والحارثي يؤكد حرص المسؤولين على دعم المبادرات الوطنية

يشكر أمير الرياض على رعايته ويثمن جهود مجلس اإلدارة  رئيس منتدى أسبار  
 

    

 الرياض - صحيفة سبق اإللكترونية 

 ّاكراعسكجملسكإدارةكثسددبكعس أركا دورلكا دلد ركفلدكا ااايبكامأرثيكلنكا شفاكوا دندياكوايثدسأاكألثَتكثسةنقكع
اي هكا تت كافددتتأحكا تتدورةكا ةأنعتتقك،ث عستتأكانتتهكلتتأاكا ايتتأضكفعصتت ك تتنك ستتدركعثتتَتكللتت كت ضتتلهك الأيتتقكاملسدتتدبكوللتت كتشتت

 الأيدهكع لغكاألثاكيفكإذمأحكا دورةكاجلديدةك،كوه كثأكيؤلدكاتاصكامللتؤو ُتكيفك  دنتأكللت كدلت كوتشتجع كامل تأدرامك
 . ا  طسعقكامل لصقكاهلأدفقكإذلكاالسلأ كيفكخدثقكا   دكودل كا دس عقكفعلأ

جملسكإدارةكاملسددبك نأءكثأك ذ  اكثنكزل دكثأديقكوثاس يقكثنكعز كإذمأحكهتذككل أكلربكامأرثيكلنكتندياككأللضأءك
 . ا دورةكثنكاملسددبكخدثقك اسأ دسأكوألهدافسأكا يتكتصبكداا أًك إذاك كيفكخدثقك عأدتسأكوعهلسأكووطسسأ
د  نتأكثتنكو تدف كو أ كث زلأكخةأ هكإذلكعلضأءكاجمللسك7ك نتدكعاةد  نتأك فتابكدل فت ك،كو تأ غكتشتجعاف ك،كوعلةع

و لنف ك،كفأند ك قكاالأءكا سجأحكا ذيكعنقكوهللكام دك.كنلأ ك كعاكيلديسأكداا أًكملأكضمبكوياع ك،كوكعاكي فنسأك
 ف كثأكثنكاأنهكعاكيف اكخدثتقك لتدينكوا نعتأدةكوا ت طنك،كونتدل ك كعاكضم تظك  دنتأكوعاكيتدبكللعلتأكنا تهك،كوعاك

 . لسدكيازك عأدتسأكوظمدهأك سصاكثنك
ون َّككراعسكجملسكاالدارةك أشمعقكا شتاالقكثت كاهلعئتقكا اأثتقك ل سشتآمكا صتغَتةكواملد ستةقكا تيتكذمت كلسلتأك عتأ كثاتاضك
ا دفاكوإط ةكزأازةكاي دفأركألو كثاةك،كل أكعلدكعشمعقكا شاالأمكايسًتاتعجعقكايخابكويف.كثندثدلأكا شاالقكث ك

 . وزارةكا ا  كوا دس عقكايزد ألعق

https://goo.gl/mu3wsS
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 تتدكمثتتنكا تتدلد ركامتتأرثيكاجللتت دكا تتيتك تتذ دلأكا لجتتأاكا اأثلتتقكيفكاملسدتتدبكويستتع أكا لجستتقكا دسوع عتتقك نعتتأدةكثلتتألدةكوك
ا ااعسكفأط قكا شايفكوا لجسقكا ال عقك ااأسقكا دلد ركل د كام  دك كوه كياعسكا لجسقك اأثُتكثددأ عُت(كفندكلأاك

ثتنكالتنكتسوتع كوثتنك ع تقكثسلجعتقكوكلل عتقكعلتدئأكحمتأوركاجلللتأمك،كك لجسدُتك أ غكاألثتاكفع تأك لتاكللعتهكاملسدتدب
وعشمعتتقكاملدقتتدثُتك،كوكعشمعتتقكاألوراةكواملتتداخ مكا تتيتك تتدث هأك،كل تتأكعلتتدئأكاوأعتتاامكوورشكا ا تت كا تتيتك تتدثلأك

رزلتأك،كوعاافكللعلأك أثأمكثاث  قك،كوثؤسلأمكوثسو أمكثشل دكهلأك أالذمأزكوا د  ةكثنكداخ كامل لفقكوثنكخأ
 . وهيكل أرةكلنكااالأمكلل عقكلل ك دركلأٍ كثنكاألشمعق

 .ل أكع دبكا دلد ركامأرثيكتندياكك لجلدكا ذيك ذ هكاملالزكاالل ثيك إدارةكو عدك نكسأدلكامأرثي
وختتد كراتتعسكاجمللتتسك شتتفاكا شتتالأءكوا التتأةك،كوكلتت كثتتنكلتتأاك تتهكفضتت كيفكدلتت كاملسدتتدبكثتتنكاأل تتد أءكوا تتزث ءكيفك

عس أر ك،كويفكوسأا كاالل  كوثسصأتهكامل دل قك،كولذ زكل كثنكلربكلنكثشألاكن علقكوإصمأ عقكجتأككاملسجتزك،كك ثلدن 
 . و أ كد.كامأرثيك أاكذ زكللهكيدفاسأكاذلك ذ كزل دكعفض كيفكا دورامكاملن لقك ل سددبك إذاك 

 ،كيفك6144نتت ف ربكك43-41ملتتدةكثتتنك كا تتذيكانانتتدمكدورتتتهكا ةأنعتتقكختت  كا6144ولتأاك ثسدتتدبكعستت أركا تتدورلك
ثديسقكا ايأض.كوورلدهك س ق كال ثعأكواندو كفعهكلشاكزللأمكلل عق،كوستكورشكل  ،كوس  كحمأعاامكلل عق،ك
إعتأفقك لجللتتقكاخلدأثعتق،ك تتدكع تدرك عأنتتهكاخلدتأثيكاخل تتعسكاملأعتيك اتتدكعاكثتسحكزتتأازةكا دفتاك ة ثتتقكث دفتاينكاعتت ك

 .هعئقكاملسشآمكا صغَتةكواملد سةقكوتندبكا دل كا فأث كهل سعد كاادضأاكثشأريال كثنك   ك
وتضتت نكا  عتتأاكا تتًتاحكث تتأدرةكثتتسحكتأاتتَتامك تتاوادكاألل تتأ كثتتنكختتأرةكامل لفتتقك،كوعتتاورةكا اسأيتتقكمبجتتأيمكا تتذلأءك

ركلل كاي ةسأليكث كعشمعقكامدكثنكخمأطاككلل كا  شايق،كوعاورةكتدلع كنوأ كا دالع كمبأكيلألدكلل ك سأءكزع ك أد
 .اسدعاأتكا ة رةكا صسألعقكا اا اق

،كوزاللتتأكثسدجتتأمكختتتد ك(Big Data) ل تتأكدلتتأكإذلكإطتت ةكث تتأدرةكوطسعتتقك لاسأيتتقك أ ن التتدكا ضتت  قك ل عأنتتأم
اي دصأد.كإعأفقكإذلكث أدرةك س امكروتأنأكت ٍتكث أدرةكرلأيقكامل اهبكا شأ قكيفكاالندأةكواالل  ك،كولز كاملسددبك   ك

 ك أ داتتأواكثتت كاتتالأاهكايستتًتاتعجعُتك6145كللتت كلنتتدكستتتكورشكل تت كلقتتدكعداكختت  كا اتتأ كا نتتأد ك كتاتتأذل
وا ال عُتكملدأ اتقكثتأكختاةك تهكثسدتدبكعست أركا تدورلكثتنكث تأدرامكو تااثسكل ت كور بكط  اتقكخلدثتقك تسألقكاال تدا ك

 .واي دفأركيفكامل لفق
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 الحارثي يشكر أمير الرياض لرعايته منتدى أسبار

 

 األمير فيصل بن بندر

 واس، بريكان البريكان -الرياض، األفالج 

ػجّس زئُس منزدي أسجبز الدولٍ د. فهدد الؼساثدٍ الردبز ٍن ػدر  دتسد ور ددَسد للدبوت اللديى الي تدٍ 

األمُس فُلل ثر ثندز ثر ػجدالؼصَص أمُس منط خ السَبضن ػ دً زػبَزدم منزددي أسدجبز وو دىزد و دل 

 .الثبنُخافززبح الدوزح 

https://goo.gl/NTfZHB
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كيب قدد   دتسد ألػ دبج م  دس ةدازح الينزددي ل دبج مدب ثدرلىد مدر ةهدىد مبدَدخ ومؼنىَدخ  دمدخ ل سسدبلخ 

 .واألهداف الزٍ رلت دائيبً ثإذن هللا فٍ  دمخ ال ُبدح والىطر واليىاطنُر

وأوضح أن الشساكخ مغ الهُئخ الؼبمدخ ل ينشد د اللدةُسح واليزىسدطخ أ يدسد ػدر قُدب  مؼدسض اثزتدسن 

وةطالق ةبئصح االثزتبز ألول مسحن مؤكداً أهيُخ الشساكبد اإلسزسارُ ُخ األ سي وفٍِ م دمزهب الشدساكخ 

 .مغ وشازح الؼيل والزنيُخ االةزيبػُخ

ندىفيجس  01ةلدً  01" الدرٌ ػ ددد دوزردم الثبنُدخ  دالل ال زدسح مدر 7102وكبن "منزدي أسجبز الدولٍ 

ة لدبد ػ يُدخن وسدذ وزم ػيدلن وسدجغ مربضدساد   ن فٍ مدَنخ السَبضن وانزظم فُم ػشدس7102

ػ يُخن ةضبفخ ل   لدخ التزبمُدخن قدد أ ددز ثُبندم التزدبمٍ التيدُس اليبضدٍ ثؼدد أن مدنح ةدبئصح اثزتدبز 

لثال خ مجزتسَر وُد  سدُزم اوز دبن مشدسوػبرهم مدر قجدل هُئدخ الينشد د اللدةُسح واليزىسدطخ ور ددَم 

 .الدػم التبمل لهم

بدزح مددنح ري ددُساد لددسواد األػيددبل مددر  ددبزض اليي تددخن وضددسوزح الؼنبَددخ ور ددير الجُددبن اقزددساح مجدد

ثي بالد الركبج اال طنبػٍ مغ أهيُخ الرد مر متبطسد ػ دً الجشدسَخن وضدسوزح رددػُم نظدب  الزؼ دُم 

 .ثيب َلبػد ػ ً ثنبج ةُل قبدز ػ ً اسزُؼبة الثىزح اللنبػُخ الساثؼخ

ن وةؼ هدب منز دبد (Big Data) بل ىاػد ال دتيخ ل جُبندبدكيب دػب ةلً ةطالق مجبدزح وطنُخ ل ؼنبَخ ث

رتد  االقزلبدن ةضبفخ ةلً ػص  الينزدي ثيشُئخ هللا رؼبلً ػ ً ػ دد سدذ وزم ػيدل كردد أدندً  دالل 

  ثبلزؼبون مغ  سكبئم اإلسدزسارُ ُُر والؼ يُدُر ليزبثؼدخ مدب  دسض ثدم منزددي أسدجبز 7103الؼب  الي جل 

 .يل وزؤي طيىوخ لتدمخ  نبػخ اإلثداع واالثزتبز فٍ اليي تخالدولٍ مر مجبدزاد وثسامج ػ

مر نبوُخ أ سين  ير  بوت الليى الي تٍ األمُس فُلل ثر ثندز ثر ػجدالؼصَص أمُس منط خ السَدبض 

و دبوت اللدديى الي تددٍ األمُددس د ثدر ػجدددالسوير ثددر ػجدددالؼصَص نبئدت أمُددس منط ددخ السَددبضن ل  نددخ 

 .خ فٍ مربفظخ األفالض ال هىد الييُصح الزٍ رجرلهب ومجبدزارهب الىطنُخالزنيُخ االةزيبػُخ األه ُ

ةبج ذلك فٍ  طبثُر ر  بهيب زئُس م  س ةدازح ال  نخ مسضٍ الرجشبنن ػجس فُهيب سيى أمُس السَبض 

 .ونبئجم ػر  تسهيب نظُس مب قدمزم ال  نخ مر أػيبل وطنُخ وثسامج مزنىػخ

هيبن مؼجساً ػر اػزصاشد ثتطبثٍ الشتسن ومشُساً ةلً أن ذلك سُتىن وقدَّ  الرجشبن  تسد ور دَسد لليى

دافؼبً ل يُغ منلىثٍ ال  نخ لي بػ خ ال هىدن ور دَم اليصَد مر التدمبد االةزيبػُخ وغُسهب فٍ  دزً 

 .الي بالد

خ وكبنذ ل نخ رنيُدخ األفدالض قدد أقبمدذ  دالل الؼدب  الينلدس  الؼدَدد مدر الجدسامج االةزيبػُدخ والزسفُهُد

والزىػىَددخ والسَبضددُخ وػدددداً مددر ال ؼبلُددبد والي ز ُددبد واليهسةبنددبد والدددوزاد الزدزَجُددخ اسددزهدفذ 

اِالف مر فئبد الي زيغ )زةبلن ونلبج( و بزكذ أهبلٍ األفالض االوز بالد الىطنُخ وقدمذ مجبدزاد 

 .وطنُخ فٍ ر ك الينبسجبد
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 2102الثاين  تشرين 22زياد الدريس | األربعاء 

١ 
 ىو توّجو فكري مناقض متاماً دلا يعرف بادلكارثية.

 فادلكارثية هتدم والفهارثية تبين.
األفكار، بينما تقوم الفهارثية بفتح النوافذ مع األبواب لصنع تيارات نشطة ادلكارثية تغلق األبواب دلنع حرية مرور وتبادل 

من مرور األفكار وتبادذلا مهما بدا أهنا متناقضة. ويف حني تقوم ادلكارثية خبنق األصوات ادلغايرة لصوهتا النافذ والوحيد، 
 ديولوجية.تقوم الفهارثية بفتح الساحة لكل األصوات مهما تغايرت يف انتماءاهتا األي

وعندما انشغل ادلكارثيون يف الثمانينات بتكميم أصوات )اليمامة(، مل ينشغل الفهارثيون بادلقابل بتكميم خصومهم بل 
 انشغلوا بضمان حرية صوت )اليمامة(.

ن واآلن يتكرر ادلشهد، حيث نرى نشاطًا مكارثيًا واسعًا من ىؤالء ضد أولئك ومن أولئك ضد ىؤالء، يُنشئ الفهارثيو 
وسط ىذا االحتقان منتدًى رحبًا يتسع لكل التوجهات وادليول واألصوات إال فقط األصوات التكفريية أو األصوات 

 التخوينية.
(، والفهارثية تنسب إىل فهد احلارثي ١٠٩١-١٠٩١بقيت اإلشارة إىل أن ادلكارثية تُنسب إىل جوزيف مكارثي )

 م(.٢؟؟؟-١٠)؟؟

http://www.alhayat.com/m/opinion/25555763#sthash.kqP0YO4G.dpbs
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٢ 
منتدى »من عام، وتداولُتها دبضامينها الفذلكية يف دائرة زلدودة من ادلعارف دبناسبة إنشاء  كتبت اخلاطرة أعاله قبل أكثر

 وانطالق دورتو األوىل العام ادلاضي بنجاح فائق نقلو إيل األصدقاء بسبب تعذر حضوري لو.« أسبار الدويل
كة خنبة من اخلرباء السعوديني والدوليني، انطلقت الدورة الثانية من ادلنتدى األسبوع ادلاضي، حبضور أمري الرياض ومشار 

وتناولت جلسات ادلنتدى على مدى يومني كاملني زلاور ونقاشات متعددة ومتنوعة أفقيًا وعمودياً، يف رلال )االبتكار( 
 ودوره احملوري من أجل: بناء اجملتمع اجلديد يف دولة ادلستقبل.

رف احلضور وادلشاركة، وأذىلين حبّق ادلستوى الرفيع من األطروحات يف ىذه الدورة مل أكن شاىداً من بُعد، بل كان يل ش
 «!ادلستقبالت السابقة»والنقاشات ادلتقدمة جداً حنو ادلستقبل القادم، الذي ال يبدو أنو يشبو 

ة، واالبتكار تناول ادلنتدى: االبتكار يف صناعة النفط والطاقة، واالبتكار يف التعليم والتدريب، واالبتكار يف الرعاية الصحي
 يف اإلعالم... ليس اإلعالم التقليدي وال أيضاً اإلعالم اجلديد، بل اإلعالم اجلديد جداً!

 واالبتكار يف التقنية... ليست التقنية اجلديدة وال اجلديدة جداً، بل ادلتجددة.
احلضور وانضباطهم يف  ما ال يقّل إدىاشًا عن عمق احملاور وخنبوية احملاضرين وحسن التنظيم، ىو أعداد ونوعيات

، 2101اجللسات لعشر ساعات كل يوم، كأن الناس يتوقعون فتح باب ادلستقبل ادلوعود يف أي حلظة، حىت قبل تاريخ 
 وال يريدون البعد من الباب عند فتحو.

، ىو نفسو اآلن )التقدمية حينذاك(« اليمامة»عامًا رئيسًا لتحرير رللة  ٠٩الدكتور فهد العرايب احلارثي، الذي كان قبل 
 مؤسس ورئيس منتدى أسبار الدويل، مل يتغري يف مالزلو وأعماقو شيء سوى بعض األرقام )الطفيفة(!

 * كاتب سعودي
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شايكاملدأ  كمللَتةكا دو كا يتكاننتكر عاأكتس  يأكصمدكعاكهذككا ن زامكا دس  يقكتاتفزكلل كحمأوركلدةكع ازهأكايسدة أركيفكرعسكاملأ كا  
املاتايف،كوايستدة أركيفكا  سعتقكا دقدعتتقكا دال تقك   دفتأر،كوايستتدة أركيفكاملسشتآمكا سأاتئق،كوهتت كثتأكذلتاككثؤستتسكثسو تقكر عت كستتسغأف رةك
فعلعبكي كيفكاوأعاةكا يتكع نأهأكا  كرعسكاملأ كا  شايكيفكاي دصتأدكامل زتهك أي دفتأركيفكثسدتدبكعست أركا تدورل،كوهت كثل ت،كا دجا تقك

 .يقكا يتكوعاتكهلأك دثأكيفكا اأدلكاملدند ا لسغأف رك
و ُتكثأكذلاككي كور يقكورلكا الدكاألثَتكحم دك نكسل أاكا يتكيا  كللعلأكاأ عأكخة طكت افقكوا دنأءكلةَتة،كفأألثَتكحم دكيؤستسكثاالتقك

ايستتدة أركا دنتتٍت،كودلتت كزديتدةكثتتنكا ا عتت كا لتتا ديك تدعمكفصتت هلأكتدضتتحكثتت كلت ك تتااركيصتتدركعوكيد تتذ،كفلت كيؤلتتدكللتت كا د زتتهكرمت ك
ديكاي دفأركواال دا ،كودل كاملشأري كا سأائق،كو   كذ زكلله،كيتدرككعاكحمأر تقكا  لتأدكاالداريكواملتأرلكا ل ستقكاألوذلكخللتقكا ا عت كا لتا ك

للت كا  لتأدكعو  يتقكاملسش د،كألاكاندشأركا  لتأدكستعاة كايستدة أركامل زتهك تاعسكاملتأ كا  شتايكوا  عئتقكا دال تقك   دفتأر،كوعاكا نضتأءك
ك. ص بك ض أاكلد كاخد سكايسدة أرامكامل زلقكرم كاي دصأدكا نأا كلل كاملاافق

 
وامل اتتظكعاكثتتأك دثتتهكفعلعتتبكيتت كثتتنكنصتتأاحكيغ تت كلستتهكا فةتتَتوا،كفأيستتدة أركيفكرعسكاملتتأ كا  شتتايكاملاتتايفكوتةتت ياككوئعئدتتهك ة تتدا ك

ا ال تتي،كوهت كثتتأكن دنتتدككيفكو دستتأكا تااهن،كفلتتعسك تتديسأكثاالتتزكع تأ كثدندثتتقكناتت  كللعلتتأكككواي دفتأركيكيتتأٌبكإيكثتتنك  ا تقكثاالتتزكا  قتت 
 لةَتا،

فتسقنكيكنتتزا كنلتتدة اكيفكرعسكاملتأ كا  شتتاي،كو انتتأثسكختأد كامتتاثُتكا شتتاي ُتك   داتأ كاخلتتأرزيكثتتنكع تازكثشتتأري كايستتدة أركيفكرعسك
حكلستتدكل دتتتهكيفكثاالتتزكا  قتت كا ال تتيكاملد صصتتقكيفكا دنسعتتقكمب دلتتفكاملتتأ كا  شتتاي،ك فتتنكهتتذاكايستتدة أركيكي  تتفك شتتف ك تتقع

 .عن اللأ
وسسغأف رةكلل كس ع كاملةأ ،كردلزكثؤسلدُتكاف ثعدُتكثد صصتدُتكيفكا  قت كا ال تيكاملدنتد كشمتأكثؤسلتقكا  قت كا ال تيكوثؤسلتقك

دا ازيزك لال  كوا دنسعق،كفل أكي   أهنأكمبااا ،كلت وةكللت كتفس   زعأكا ال  كوا  ق ،كويكظمفنكثنأرندل أكتأهع كوتندثأكمبديسقكامللزكل 
ع فك أا كتناي تأ،كواستدةألتكعاكجتتذتكعلةتاكك40عاكسسغأف رةكزادمكعلدادكا  أاةُتكيفكا نةأ كا اأ ك سل قكعر اقكععاأف؛ك دص كإذلك

 ،كوامل لفتتقكاملدقتتدة،كوروستتعأ،كوعستتًتا عأ،ك لتتدا،كمبتتأكفعلتتأكا  ييتتأمكاملدقتتدة،كوا ربازيتتك21ثتتنكا  تتأاةُتكا شتت أتكثتتنكعلةتتاكثتتنكك311ثتتنك
يضتتأفكإذلكذ تتزكعاكا نةتتأ كاخلتتأصكفعلتتأكيدنتتد كاالن تتأةكللتت كاأل تتأ كوا دراستتأمكيفكستتسغأف رةك شتتف كل تتَتكلأثتتأكتلتت كاسختتا،كوي  تتفك

الن تأةكللت كا  قت ك%كثنكإمأرلكلددكامللسدسُتكوا  أاةُتكا ال عُتكيفكستسغأف رة،كوعوت كاهلسدستقكوا دنسعتقك أ سصتعبكاأللتربكثتنكا36
ك.%32ا ال يكاع كت لغك

%كثتنكجم ت كهتذاكاالن تأة؛كوينتًتتكثتنكذ تزكيفكلت ك43ويفكا عأ أا،كيص كإسلأ كا نةأ كاخلأصكيفكاالن تأةكللت كا  قت كا ال تيكرمت ك
 .%كلل كا ًتتعب46%كو41ثنكا صُت،كول ريأكاجلس  عق،كاع كت لغكنل قكاالسلأ ك

اخلأصك ديسأكيفكا  ق كا ال يكواي دفأرامكوا دنسعتق؟كولت كلتددكا  تأاةُتكا تذينكيت   ل كا نةتأ ككوا لؤا كهسأ،كل كت لغكثلأشمقكا نةأ 
 .6101اخلأص؟كا  ا  كين  كإاكهذككامللأشمقكعاع قكزداكيكتفأدكتذلاكويكتدسأسبكث كر يقكا لا ديقك

 

https://goo.gl/YLkpDZ
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Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Arabian Marketer 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   25,020   

Date  :   29 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/7woZWo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/7woZWo
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Press Cuttings 
 

Client  :   Asbar World Forum 2017 

Publication :   Al Hayat 

Description :   Online 

News/Event :   Press Release 

Circulation :   168,250   

Date  :   29 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/kF9a1n 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/kF9a1n
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TV & Radio  
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Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Radio    :  Rotana Khalijia – Ya Hala Show 

Details  :  Asbar World Forum 2017 – Interview  

Circulation :  243,000   

Date  :  31 / 10 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/pPXG95 

 

 

https://goo.gl/pPXG95
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Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Radio    :  Rotana Khalijia – Ya Hala Show 

Details  :  Asbar World Forum 2017 - Interview 

Circulation :  243,000   

Date  :  2 / 11 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/G2S1m3  

 

 

  

https://goo.gl/G2S1m3
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Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Radio    :  Rotana Khalijia – Isbou3 fi Sa3a 

Details  :  Asbar World Forum 2017  

Circulation :  243,000   

Date  :  11 / 11 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/jU4zUb  

 

Note: From Minute 47:00  

 

 

https://goo.gl/jU4zUb


 

203 

Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Radio    :  UFM 

Details  :  Interview with Eng. Abdulmajed Al-Amrani 

Circulation :  120,000   

Date  :  13 / 11 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/tgaufc 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/tgaufc
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Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

TV         :  Rotana Khalijia – Ya Hala Show 

Details  :  Conclusion of Asbar World Forum 2017 

Circulation :  243,000   

Date  :  16 / 11 / 2017 

Link  :   https://goo.gl/a4rqLR 

 

 

 

 

 

 

  

https://goo.gl/a4rqLR
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Press Cuttings 
 

Client  :  Asbar World Forum 2017 

Radio    :  Rotana Khalijia – Ya Hala Show 

Details  :  Asbar World Forum 2017  

Circulation :  243,000   

Date  :  17 / 11 / 2017 

Link  :  https://goo.gl/pPXG95 

 

 

 

 

 

  

https://goo.gl/pPXG95
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Led Screens and 

Banners 
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www.asbarworldforum.com 
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AsbarWF 

http://cutt.us/bATZD 
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info@asbarworldforum.com 

 


