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كلمة راعي المؤتمر

معالي المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي 
وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
ورئيس مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة

الله ورعاه - اهتماًما كبيًرا  العزيز - حفظه  ُتوِلي حكومُة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
اإلدارة  معهد  مه  ُينظِّ الذي  المؤتمر  هذا  وينعقد  اإلدارية.  التنمية  ذلك  في  بما  التنمية  جوانب  بكافة 

خــُذ من  ـً رائـــدًة في دعم التنمية اإلدارية بالمملــكة العربية السعوديـــة والتي تتَّ ــ العامة بوصفه مؤسسة 
بموافقة  أهدافها،  تحقيق  المملكة من  ن حكومة  ُيمكِّ منهَج عمل  واالبتكار  االستجابة  المبـــادرة وسرعة 
الله، ودعم من صاحب السمو  كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه 

الرؤية  وهي  ٢٠٣٠م،  المملكة  رؤية  قائد   - الله  حفظه  سلمان-  بن  محمد  األمير  العهد  ولي  الملكي 
زيادة كفاءة وفاعلية األداء الحكومي  دت في كثير من جوانبها على أهمية  أكَّ الشاملة والطموحة، والتي 
بالتنمية  الرامية لتحسين األداء الحكومي خصوًصا في الجوانب المتعلقة  ويأتي هذا المؤتمر دعًما للجهود 
الحكومية بطرق  الخدمات  الحالية، وتقديم  العمل  لتطوير أساليب  االبتكار  اإلدارية؛ وذلك من خالل تحفيز 
بما  المستقبل؛  العمل في  استشراف جوانب وسمات  تحفيز  إلى  المؤتمر يسعى  أن  كما  حديثة ومبتكرة. 
رات  رات ُتسهم في رسم ُخطط االستعداد واالستجابة السريعة واالستباقية للتغيُّ يساعد على تكوين تصوُّ

المستقبلية رات  والتطوُّ
ق جلساته  ُتحقِّ القديَر أن  العليَّ  اللَه  المؤتمر والمشاركين فيه، وأدعو  َب بجميع ضيوف  ُأرحِّ ني هنا أن  وَيسرُّ
إلى ما فيه خير الوطن وأبنائه، واإلسهام  َقنا جميًعا  ُيوفِّ ِمنُه، وأن  َة  الَمرجوَّ والفعاليات المصاحبة األهداَف 
عهده  ولي  وسمو  الشريفين  الحرمين  لخادم  الحكيمة  القيادة  ظلِّ  في  المباركة  التنموية  مسيرتنا  في 

الله. حفظهما  األمين، 



كلمة مدير عام المعهد

معالي الدكتور/ بندر بن أسعد السجان

ف معهــد اإلدارة العامــــة فــي المملكــــــة العربيـــــة السعـــــــودية بتنظيــم مؤتمــر "االبتكـــــــار ومستقبــــــل العمــــــل الحكومـــــي"  يتشــرَّ

 فــي فنــدق هيلتــون الريــاض، بمدينــة الريــاض، خــالل الفتــرة مــن ٨-٩ رجــب ١٤٤٣هـــ الموافــق ٩-١٠ فبرايــر ٢٠٢٢م، والــذي يســعى

 مــن خاللــه إلــى تحفيــز استشــراف المالمــح المســتقبلية للعمــل، وتعزيــز ثقافــة االبتــكار فــي بيئــات وممارســات العمــل الحكومــي

ــكر والتقديــر واالمتنــان ُم باســمي واســم زمالئــي وزميالتــي فــي معهــد اإلدارة العامــة بأســمى آيــات الشُّ  وبهــذه المناســبة أتقــدَّ

 لمقــام مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز - يحفظــه الله - على موافقته الســامية بتنظيــم هذا المؤتمر

ولصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز - يحفظه الله - على دعمــه وتوجيهــه لمنظومة العمل

الحكومــي ومنهــا معهــد اإلدارة العامــة، ولمعالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية رئيس مجلــس إدارة المعهد المهندس 

ــل بافتتاحــه. وتأتــي انطالقــة هــذا المؤتمــر اســتجابة  م برعايــة المؤتمــر والتفضُّ مه اللــه - علــى التكــرُّ  أحمــد بــن ســليمان الراجحــي - ســلَّ

رات المتالحقة للتحديــاٍت الكبيــرة التــي تواجــه المنظمــات نتيجــًة للمتغيــرات المتســارعة التي يشــهدها عالــم ليوم.  فبالرغم من التطــوُّ

ن من  فــي أســاليب وأدوات االبتــكار واستشــراف مســتقبل العمــل والثــورات التقنيــة المتســارعة إال أن العديــَد من المنظمات لــم تتمكَّ

عات المســتفيدين   االســتفادة مــن األســاليب الحديثــة واألدوات الممكنــة والتكنولوجيــا في مواكبــة  المتغيرات وتلبية احتياجات وتوقَّ

وفــي الســياق الحكومــي تواجــه بعــض المنظمــات تحديــاٍت مرتبطــة بالبيروقراطية وثقافة العمل التقليدية، والتي تؤثر على ممارســات

 االبتكار في بيئة العمل والمخرجات اإلبداعية. لذلك، فإن معهد اإلدارة العامة وفًقا لخطته االســتراتيجية ُيولي االبتكاَر أهميًة خاصًة 

ــا، إضافــًة إلــى تحفيز االبتكار في ممارســات العمــل الحكومي من خالل أنشــطة المعهــد المختلفة  وذلــك مــن خــالل دعــم االبتــكار داخليًّ

 كالتدريب واالستشارات والبحوث والدراسات والفعاليات. كما حرص معهد اإلدارة العامة على أن يستلهم هذا المؤتمُر الُبعَد االبتكاريَّ

عاتها في اه ورســالته وأهدافه ومحاوره؛ وأن يدعم جهوَد الدولة وتطلُّ ا، بُمســمَّ في رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وأن يكون مؤتمًرا اســتثنائيًّ

ز، بما يسهم في الوصول ألهداف التنمية المستدامة التي تتطلع لها القيادة الرشيدة.ونتطلع إلى أن ُيسهم هذا المؤتمُر   اإلبداع والتميُّ

اه لتلبية المتطلبات العصرية  في تحسين تخطيطنا كمنظمات لبيئات وأساليب  العمل المستقبلية، وكيف يجب أن ننظر لالبتكار ونتبنَّ

ل مالمَح العمل المســتقبلي ــي أســاليب العمــل الحديثة، والتقنيات الناشــئة التي سُتشــكِّ والمســتقبلية، ولمــاذا يجــب علينــا أن ُنبــادر بتبنِّ

َب بجميع   بمــا فــي ذلــك إنترنــت األشــياء، وتقنيــات الواقــع االفتراضي والُمعّزز، وسالســل الكتل، والذكاء االصطناعي. وُيســعدني أن ُأرحِّ

ضيوف المؤتمر والمشاركين فيه، متمنًيا للجميع التوفيَق والسداَد. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته



يأتي هذا المؤتمر متزامًنا مع مرور ٦٠ عامًا على إنشاء المعهد، ومتواكبًا مع ما يشهده العالم من تغيرات 
متسارعة في كافة جوانـــــب الحياة، ومنها التنمية اإلدارية. خالل العقــــــدين الماضيين طرأت العـــديد مـــن 
التغيرات في توجهات ومفاهيم التنمية اإلدارية، حيثت حول الحديث من التركيـــــز على التنمية اإلدارية إلى 
التركيز على التميز والريادة، كما تجلت أهمية المواءمة بين السياسات العامة وأهداف التنمية المستدامة 
وبرزت أهمية التحول الرقمي والتكامل بين المؤسسات الحكومية، وزاد التركيز على االبتكـــــار الحكــــومي 

كوسيلة للتحديث والتحول ومواكبة المتغيرات.

تاريخيًا ملهمًا على مستـــوى  لتمثــــــل منعطفًا   ٢٠٣٠ المملكـــة  رؤية  انطلقت  التطور،  وفي ظل ذلك 
المملكة بما اشتملت عليه من مرتكزات وأهداف وبرامج تسعى الدولة من خاللها إلى تحقيق تنمية إدارية 
على  االستباقية  والقدرة  والمبادرة،  الرؤية،  وتوافر  االبتكار،  أهمية  على  والتأكيد  شاملة ومستدامة، 
استشراف المستقبل وتحقيق الكفاءة والفاعلية في ممارسات أجهزة الدولة لمهامها، في ظل المتغيرات 

االقتصادية واالجتماعية والتقنية.

 ونظــرًا ألهميــة تضافــر الجهــود لتحقيــق أهــداف رؤيــة ٢٠٣٠ ،وانطالًقا من دور معهــد اإلدارة العامة كرائد
 وشــريك متميــز فــي دعــم التنميــة اإلداريــة على مدى ســتة عقود، ومواكبــًة للتوجهــات العالمية في االبتكار
 الحكومــي، يأتــي هــذا المؤتمــر ليتنــاول محــاور وموضوعــات تتعلــق باالبتــكار فــي مجــال العمــل الحكومــي
 وتستشــرف مســتقبله، وليلقــي الضــوء علــى عــدٍد من الممارســات التطبيقيــة والتجارب المحليــة واإلقليمية
 والدوليــة الرائــدة التــي كان لهــا إســهام فــي تحقيــق كفــاءة التنميــة اإلداريــة فــي ظل ما يشــهده العالم من

متغيرات متسارعة.



الكشف عن التحديات وفرص
االبتكار في القطاع الحكومي 

أهـــــداف
المؤتمـــــر

 تمكين  األجهزة الحكومية من تحديد
مالمح مستقبل العمل الحكومي

اســتعراض أبرز التجارب والممارســات المحلية
والدولية ذات العالقة باالبتكار والتنمية اإلدارية 



 محـــــاور
وموضوعات المؤتمر

الحكومي والتحول  التحديث  مبادرات  في  أساسًيا  محوًرا  االبتكار  ُيعد 
المحور لذا، سيتناول هذا  المستقبل.  نجاح حكومات  حاسًما في  وعامًال 
ممّكنات وفرص وتحديات االبتكار، وبناء ثقافة االبتكار في العمل الحكومي
الحكومية الخدمات  تقديم  األعمال، وفي  بيئة  تطوير  االبتكار في  ودور 
وأبرز لالبتكار  العالمية  االتجاهات  تشمل  المحور موضوعات  يغطي  كما 
المنهجيات واألدوات والممارسات التطبيقية والتجارب الدولية والمحلية

في مجال االبتكار الحكومي.

ترتبط السياسات العامة بالعمل الحكومي، والتي تمثل كافة الجهود التي تقوم بها
مختلف الحكـــومـــــات لتحقيـــــق التطــــور واإلصـــــالح في كافة األنشطـــة االجتماعية

واالقتصادية والتقنية.  وحيث أن للسياسات العامة دورًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات
 العمل الحكومي، فإنه ينبغي لها إن تتحول لالبتكار والتجديد حتى يمكنها تحقيق

 مختلف المستهدفات الطموحة. لذا، يتناول هذا المحور السياسات العامة باعتبـــارها
 أداة لتمكين االبتكار. كما يتناول أيًضا، أساليب وتحديات صنع وتنفيذ السياسات العامة

 في ضوء المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والتقنية، وكيف يمكـــن إعادة تصور
السياسات العامة بما يتواءم مع مستقبل العمل الحكومي.

 االبتكار الحكومي 

  السياسات العامة  

التحول الرقمي 

المال واالقتصاد 

يتناول هذا المحــــور الموضوعـــات ذات العالقة بالتحـــول الرقمي، كُسبــــل االستفادة من
 التقنيات الرقمية الناشئة كالذكاء االصطناعي، وإنترنت األشياء، وسالسل الكتل في األجهزة 
الحكومية، وحلول األعمال الذكية، واالستفادة من البيانات كممّكن لتحقيق مستهدفات 
التنمية اإلدارية، واالبتكار في التحول الرقمي، وكيف يمكن أن تسهم تقنيات الثورة الصناعية 
التطبيقية  الممارسات  باإلضافة ألبرز  الحكومي،  العمل  االبتكار في  تعزيز  الرابعة في 
والتجارب الدولية المبتكرة في مجال تمكين التقنيات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي في 

األجهزة الحكومية.

رغم ما شهده عام ٢٠٢٠ من انكماٍش اقتصادٍي على مستوى العالم، فإن الدعم االستثنائـــي 
الذي قدمته الحكومـــــات حال دون تفاقـــم ذلك الوضع، وعلـــى الرغم من التدابـــيـــر التي تــــم 
اعتمـــادها لتحفيز االقتصاد، فإن اآلفاق ال تزال محاطًة بقدٍر كبيـــٍر من عــــــدم اليقيــن. وخـــالل 
السنوات القادمة، ستؤدي جولة جديدة من الثورة العلمية والتقنية إلى تسريع وتيرة التقدم 
النمط االقتصــــادي في  العالمي واالبتكــار، وإحــــداث تغيرات عميقـــة وجذرية في  التقني 
المستقبل. ومن المتـوقع أن تكون التقنيــــة الرقمية هي القوة الرئيسية للتحــــول الصناعــــي. 
ولذا سيجمع هذا المحور كبار المسؤولين واألكاديميين ومحللي السياسات وقــــادة األعمال 

الستشراف المشهد االقتصادي العالمي، وتحديد الفرص والتحديات المستقبلية.



 أصحاب المعالي الوزراء، ونواب الوزراء
ووكــــالء الوزارات والمعنيون بالتنمــــية
اإلدارية واالبتكار في العمل الحكومي 

خبـــراء محليون ودوليون

كلمات رئيسية لخبراء ومسؤولين

جلســـــات نقــــــاش

عرض التجارب المحلية واإلقليمية والدولية

عرض التحديات وفرص االبتكار الحالية
والمستقبلية في العمل الحكـــــــومي

عرض أبرز المنتجات االبتكارية في مجال العمـــل
الحكومي من خالل المعرض المصاحب للمؤتمر 

ممارسون في مجــــاالت
االبتكار والتنمية اإلدارية 

المهــتـــمــــون بمجـــــاالت
االبتكار والتنمية اإلدارية 

ممثلون من الجهات والشركات الرائدة في
مجال االبتكار الحكومي لعرض منتجاتهم 

من خالل المعرض المصاحب للمؤتمر
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34
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 المشاركون
في المؤتمر

المشاركة في
أعمال المؤتمر 



البرنامج الزمني
لفعاليات المؤتمر 
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 المتحدثون
الرئيسيون

المتحدثون الرئيسيون

السيد/ جيرد ليونارد
ف ث ومؤلِّ متحدِّ

 حول استشراف المستقبل 

السيدة/ ديبورا بيسكيون
فة ثة ومؤلِّ  متحدِّ

في مجال االبتكار



السيد/ جيرد ليونارد
متحدث ومؤلف حول استشراف المستقبل

السيدة/ ديبورا بيسكيون
متحدثة ومؤلفة مجال االبتكار

٠٩:٠٠ – ١٠:٠٠ صباًحا 
الخميس ٠٩ رجب ١٤٤٣هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٢م

ديبورا بيسكيون هي مستثمرة ورائدة أعمال متخصصة في الجيل الثالث لخدمات اإلنترنت "ويب ٣"، كما أنها 

متخصصة أيًضا في االبتكار والمخاطرة، ورائدة أعمال نشطة في وادي السيليكون-. وهي أيًضا مؤلفة كتاب "أسرار 

وادي السيليكون" األكثر مبيًعا ضمن أربعة كتب أخرى حسب تقرير نيويورك تايمز. شاركت ديبورا في اإلعداد لقمة 

ويب ٣ web٣summit.xyz، وهو مجتمع للدعاية المجانية بتكنولوجيا ويب ٣ ُيعقد للمساعدة في تحسين عمل 

المؤسسات والحكومات على تطبيقات سلسلة الكتل blockchain وتطبيقات ويب ٣ وwagmas.xyz. وهو موقع 

يقدم محتوى مماثًال. ديبورا هي مهندسة االبتكار االرتجالي ويقصد به عملية االبتكار التي تبدأ من المناصب األقل 

للمناصب األعلى كي تعزز بذلك وجود بيئة موثوقة وآمنة للموظفين يمكنهم خاللها تقديم أفكار ورؤى جديدة في 

بيئة موثوقة. وقد تبنت عملية االبتكار االرتجالي هذه شركة McKinsey & Co و شركة Tata وكذلك شركة 

Qualcomm وغيرها من الشركات الكبرى. وتجدر اإلشارة إلى أن النموذج الذي قدمته ديبورا يعد واحًدا من دراسات 

الحالة التي تجريها كلية الدراسات العليا بجامعة ستانفورد تحت اسم: "ديبورا بيري بيسكيون: البحث عن فرص وادي 

السيليكون""Deborah Perry Piscione: Finding Opportunity in Silicon Valley" وقبل انتقالها إلى وادي 

السيليكون في عام ٢٠٠٦، أمضت ديبورا ١٨ عاًما في واشنطن العاصمة عملت خاللها موظفة في الكونجرس 

األمريكي وفي البيت األبيض حيث عملت كمعلقة تلفزيونية وإذاعية ومتحدثة عامةومحاضرة في مجاالت شملت 

النظام البيئي لوادي السيليكون والثقافة إلى جانب المشاريع التنموية من خالل االبتكار وريادة األعمال.

متحدث رئيسي، وباحث ومؤلف متخصص في االستشراف المستقبلي وفي العلوم اإلنسانية، ورئيس تنفيذي 
لمؤسسة فيوتشرز "Futures Agency"، وصانع مواد فيلمية.

شعار جيرد ليونارد في الحياة هو "اإلنسان والكوكب وبلوغ الغايات وتحقيق االزدهار"، ولكونه أحد أبرز المستشرفين 
ورواد المستقبل على مستوى العالم، فقد شارك في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية على مدار العشرين 

عاًما الماضية، قدم خاللها مئات الخطابات والعروض التقديمية، كما أن له خبرة عملية مع مؤسسات عريقة منها على 
        Audi و  L'Oréal  والمفوضية األوروبية، وشركات Google و Visa و NBC و  Microsoft :سبيل المثال ال الحصر

وIBM، حيث كان له دور كبير في التأثير على الماليين من متابعيه وتحفيزهم على "التخيل وبناء غد أفضل". 
وقد تم أيًضا إدراجه ضمن قائمة Wired UK’s  ألكثر ١٠٠ شخصية أوروبية تأثيًرا في العالم خالل عام ٢٠١٥.

وجيرد هو أحد الشخصيات الرائدة التي لها صوت بارز في مناقشات مخاطر "التكنولوجيا المتطورة'' بطرق غير منظمة، 
كما أنه مؤلف كتاب «التكنولوجيا في مقابل اإلنسانية»، وهو الكتاب األكثر مبيًعا. وقد اكتسب جيرد شهرة كبيرة 

كمتحدث رئيسي وقائد فكر متخصص في النقاشات التي تتناول اإلنسانية والتكنولوجيا واألخالقيات الرقمية، 
ومركزية التكنولوجيا حول اإلنسان، واالستدامة، والحاجة إلى نمط جديد من الرأسمالية.

باإلضافة إلى كونه واحًدا من أفضل ١٠ متحدثين ومقدمي عروض تقديمية في جميع أنحاء العالم، فجيرد هو أيًضا 
موسيقي محترف سابق، وصانع مواد فيلمية، ومساهم في كتابة عمود في مجلة فوربس، وزميل الجمعية الملكية 

للفنون في (لندن)، وأستاذ زائر لدى جامعة Fundação Dom Cabral  في البرازيل.

ولكونه أحد رواد االستشراف المستقبلي، فإن جيرد هو أحد الشخصيات الشهيرة على وسائل اإلعالم، وكثيرًا ما 
يشارك آراءه المثيرة للجدل ولكنها دائًما ما تعكس رؤية ثاقبة وذلك من خالل مقاالته المنشورة في العديد من 

 Wired و Business Insider و Harvard Business Review و The Guardian الصحف والمجالت المتخصصة مثل
 ARD-و ZDF و Swiss SRF و Arirang TV و CNN و  BBC وكذلك من خالل مقابالته التليفزيونية على قنوات UK

وARTE وحلوله ضيًفا مميًزا في أكثر من عشرة أفالم وثائقية.
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األول

جلســــات
المؤتمر



األربعاء ٠٨ رجب ١٤٤٣هـ الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٢م  

الجلسة األولى

المشاركون

محاور حلقة النقاش

مدير الجلسة

دور االبتكار في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

أبرز المشاريع والبرامج والمبادرات القائمة على االبتكار 
في المملكة العربية السعودية.

دور االبتكار في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠. 

سعادة األستاذ
عبدالله بن عبدالعزيز المديفر 

إعالمي

صاحب السمو األمير الدكتور
بندر بن عبدالله المشاري آل سعود 

مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية

معالي المهندس
محمد بن ناصر الجاسر

مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

معالي الدكتور
عصام بن عبدالله الوقيت
 مدير مركز المعلومات الوطني

سعادة المهندس
 ثامر بن عبدالله السعدون

الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني

(٧٠) دقيقة لمناقشة موضوع الحلقة بين المشاركين. 
(٢٠) دقيقة حوار مفتوح لطرح األسئلة والُمداخالت.

 التاريخ والمدة الزمنية للحلقة



الجلسة الثانية

االتجاهات العالمية في االبتكار الحكومي

األربعاء ٠٨ رجب ١٤٤٣هـ الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٢م 

المشاركون

محاور حلقة النقاش

تجارب وممارسات وبرامج الدول الرائدة في مجال االبتكار. 
اآلليات المتبعة في رسم المسارات المستقبلية لتعزيز االبتكار الحكومي. 

توظيف الحكومات لالبتكار بهدف إحداث التغيير.
تمكين التعاون الدولي لتعزيز فرص ازدهار المنظومات االبتكارية.

السيدة/ تانيا جاجال
 متحدثة ومؤلفة

سعادة الدكتور / رافييل ليمايتري
Sia Partners شريك في شركة   

عضو مجلس إدارة معهد إدارة االبتكار العالمي

معالي الدكتورة/ نيلي ليوسك
 سفيرة الشؤون الرقمية بوزارة
الشؤون الخارجية في إستونيا

السيد/ أنتوني ميلز
الرئيس التنفيذي لمعهد االبتكار العالمي

سعادة الدكتور/ سامر عبدالله
شريك في كي بي إم جي العالمية، ورئيس قطاع االتصاالت

وتقنية المعلومات في كي بي إم جي السعودية 

سعادة الدكتور
سيد أحمد بن روان 

ISO رئيس مجموعة عمل  
األمريكية إلدارة االبتكار 

(٦٠) دقيقة لمناقشة موضوع الحلقة بين المشاركين. 
(١٥) دقيقة حوار مفتوح لطـــرح األسئلة والمداخالت.

 التاريخ والمدة الزمنية للحلقة

مدير الجلسة



الجلسة الثالثة

األربعاء ٠٨ رجب ١٤٤٣هـ | الموافق  ٠٩ فبراير ٢٠٢٢م

المشاركونالشراكات وتمكين االبتكار

محاور حلقة النقاش
نماذج الشراكات الهادفــــة نحو تعزيز االبتكـــار الحكومــــي.

الكيفية التي يمكن أن تساهم بها الشراكات في تحقيـــق
 أهداف وتوجهات الجهات الحكومية القائمة على االبتكار.

 
إيجاد شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص

من أجل تحسيـــن فــــرص االبتكــــار في القطــاعيــــن. 

 سعادة األستاذ

عادل بن سعد أبوحيمد
إعالمي سعودي

سعادة األستاذ

عبدالله بن علي الكبير
وكيل تطوير رأس المال البشري بوزارة
  الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  

سعادة الدكتور
عبدالرحمن بن حمد العريفي

نائب المدير العام لالستشارات والدراسات
بمعهد اإلدارة العامة 

سعادة األستاذ
طارق بن عبدالعزيز أبوعبيد

المدير العام لشركة  إرنست ويونغ

سعادة الدكتور

أحمد بن حمدان آل ثنيان 
المؤسس والرئيس التنفيذي
لــشركـــــــة التحــــول المبتكــــــر 

(٦٠) دقيقة لمناقشة موضوع الحلقة بين المشاركين. 
(١٥) دقيقة حوار مفتوح لطـــرح األسئلة والمداخالت.

 التاريخ والمدة الزمنية للحلقة

سعادة األستاذ
معتز بن عبدالله الضراب 

نائب الرئيس لقطاع االستراتجية واألداء
solutions by stc المؤسسي في 

مدير الجلسة



اليوم
الثاني

جلســــات
المؤتمر



الجلسة الرابعة

الخميس ٠٩ رجب ١٤٤٣هـ | الموافق  ١٠ فبراير ٢٠٢٢م

المشهد االقتصادي العالمي في ٢٠٣٠

محاور حلقة النقاش

مدير الجلسة

المستقبل االقتصادي العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة واألزمات المتعاقبة.
التأثير العالمي لجائحة كورونا.

 التحوالت االقتصادية العالمية.
المنافسة واالبتكار في االقتصاد الرقمي.

سعادة األستاذ
طلعت زكي حافظ 

كاتب اقتصادي وخبير مصرفي

 معالي  األستاذ
 محمد بن عبدالله القويز

 رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية

السيد/ عصام أبو سليمان
 المدير اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي

  في مجموعة البنك الدولي

سعادة الدكتور

رجاء بن مناحي المرزوقي
كبير المستشارين  االقتصاديين
في وزارة االقتصاد والتخطيط

الدكتور/ جون سفاكيانكس
 كبير االقتصاديين ومدير البحوث
االقتصادية بمركز الخليج لألبحاث

 سعادة الدكتور
فهد بن عبدالله الدوسري

 وكيل المحافظ لألبحاث والشؤون
 الدولية بالبنك المركزي السعودي

المشاركون
 التاريخ والمدة الزمنية للحلقة

(٧٠) دقيقة لمناقشة موضوع الحلقة بين المشاركين
(٢٠) دقيقة حوار مفتوح لطرح األسئلة والمداخالت



الجلسة الخامسة
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استشراف مستقبل العمل الحكومي

السياسات العامة والبرامج الوطنية الهادفة نحو االرتقاء بالعمل الحكومي.

تمكين االبتكار الحكومي في مختلف األنشطة واألعمال الحكومية.

وظائف المستقبل ومالمح بيئة العمل الحكومي في المستقبل.

محاور حلقة النقاش

مدير الجلسة

 اإلعالمية/  مريم صليبا
صحافية ومدربة إعالمية

معالي المهندس
ماهر بن عبدالرحمن القاسم 

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية للخدمة المدنية 

السيد

زكي بن هالل البوسعيدي 
األكاديمية السلطانية لإلدارة – سلطنة ُعمان

سعادة الدكتورة/ رشا عياد راغب
التنفيذي لألكاديمية الوطنية لتدريب المدير 

وتأهيل الشباب – جمهورية مصر العربية 

 معالي الدكتور
بندر بن أسعد السجان

مدير عام معهد اإلدارة العامة

المشاركون

(٦٠) دقيقة لمناقشة موضوع الحلقة بين المشاركين
(١٥) دقيقة حوار مفتوح لطرح األسئلة والمداخالت.

 التاريخ والمدة الزمنية للحلقة



الجلسة السادسة
ممكنات وفرص وتحديات االبتكار الحكومي

نات االبتكار وترسيخ ثقافته في مختلف مجاالت العمل الحكومي. أبرز ُممكِّ

آليات تطوير البنية التحتية إليجاد حلول استباقية للتحديات التي تواجه القطاع العام.

ُفرص زيادة القدرة التنافسية للمملكة في مجاالت االبتكار الحكومي.

تعزيز التعاون بين عناصر منظومة البحث واالبتكار. 

محاور حلقة النقاش

مدير الجلسة

المشاركون

 سعادة األستاذ
محمد بن عبدالله الحسن

المتحدث الرسمي لمنظم المياه

معالي الدكتور

 عبدالله بن ناصر أبوثنين 
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للعمل

 معالي الدكتور

طارق بن عبدالله الشدي
رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية

سعادة الدكتور

عبدالعزيز بن مالك المالك
نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الخميس ٠٩ رجب ١٤٤٣هـ | الموافق  ١٠ فبراير ٢٠٢٢م

(٦٠) دقيقة لمناقشة موضوع الحلقة بين المشاركين
(١٥) دقيقة حوار مفتوح لطرح األسئلة والمداخالت.

 التاريخ والمدة الزمنية للحلقة

سعادة المهندس

علي بن صالح آل صمع
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