( جيل اإللهام )

الرياض

سئل المصطفى -صلى الله عليه وسلم-
أي الناس أحب إلى الله ؟ فقال أنفعهم للناس .

"

هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على

كافة األصعدة ،وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

"

"

إن مستقبل المملكة ،مبشر وواعد ،بإذن هللا ،وتستحق بالدنا الغالية ٔاكثر
مما تحقق .لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة ٕاسهامها في

صناعة هذا المستقبل.

صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ٓال سعود
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

"

مقدمة
ينطلق منتدى االبتكار االجتماعي الثاني والذي يسعى لتقديم
فرصة لقادة الجهات والمشاريع االجتماعية االبتكارية
والممارسين من شتى أنحاء العالم لتبادل الخبرات واألفكار
في مجال ريادة األعمال االجتماعية واالستثمار االجتماعي.
وانطالقًا من حرص والة األمر على تحفيز الحراك للمشاريع
االجتماعية ،يوفر هذا المنتدى منصة للتعلم وتبادل التجارب
وأحدث الممارسات وبناء الشراكات بين رواد األعمال
المحليين واإلقليميين والعالميين لتحقيق مفهوم االبتكار
االجتماعي.

أهداف المنتدى

توفير منصة لجمع

التشجيع على االبتكار في

نشر ثقافة إدماج التنمية

تعزيز مبدأ ريادة األعمال

القطاعات الثالثة العام

المجتمع من خالل تطوير

االجتماعية وتشجيع المبادرات

االجتماعية لبناء ثقافة

والخاص والمؤسسات

الحلول والمبادرات

االجتماعية في مشروعات ريادة

المجتمع ورأس المال وتشجيع

غير الربحية في عمل

االجتماعية لتعزيز النمو

األعمال االجتماعية بطريقة أكثر

الحصول على الموارد

مشترك لبناء مجتمع أكثر

االقتصادي في المجتمع.

شمولية وكفاءة وتحسين

التطوعية ،والتمويل الحكومي،

أساليب البحث ،وبناء القدرات،

والتبرعات العينية لتمكين

والشراكات.

المؤسسات الناشئة من

رفاهية وإنسانية.

النهوض واالستمرار والتطور .

الجهة المنظمة

مكان انعقاد المنتدى

مركز أسبار

الرياض

زمان انعقاد المنتدى

 16 - 15فبراير 2023م

اللجنة العلمية:

د .راشد الزحمي

م .سامي الحصين

عضوًا

أ .فاطمة الشريف
عضوًا

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

عضوًا

د.عبدالرحمن العليان
عضوًا

د .مي آل صاحب
رئيسًا

د .وليد العنزي
عضوًا

د .سلوى المصعبي

عضوًا

مديرو الجلسات
(المرشحون)

معالي د .محمد ابو ساق
مستشار في الديوان المليك

معالي د .حسام زمان
رئيس هيئة تقويم التعليم
والتدريب السابق

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

معالي د .عبدالعزيز الخضيري
رئيس مجلس إدارة دار آثان للدراسات
اإلنسانية واالستشرافية واالستراتيجية

أ .د .عبدالله الجغيمان
عضو مجلس الشورى السابق
أستاذ تربية الموهوبين  -جامعة
الملك فيصل

معالي أ .د .علي النملة
وزير العمل السابق

د .خالد العواد
عضو مجلس الشورى السابق
وكيل وزارة التعليم السابق

معالي أ .تريك الشبانة
وزير اإلعالم السابق

د .نجاح العشري
نائب الرئيس للشؤون
السعودية – جامعة الملك
عبدالله للعلوم والتقنية

اليوم األول:
الجلسة األولى :نشر ثقافة االبتكار االجتماعي

المحور األول:
االبتكار االجتماعي تعريفه
وأهميته في حياة الفرد والمجتمع

المحور الثاني:
مستقبل االبتكار االجتماعي في ظل التغيرات
االقتصادية واالجتماعية الحديثة

المحور الرابع:
دور وأبعاد المشاريع الريادية االجتماعية
في تحقيق رؤية السعودية 2030

المحور الثالث:
خلق بيئة ريادة اعمال اجتماعية:
حاضنات ومسرعات االعمال

المحور الخامس:
قيادة التغيير من خالل بناء
القدرات لالبتكار االجتماعي

الجلسة الثانية :االبتكار االجتماعي في مجال الرقمنة :من الثورة الصناعية إلى الثورة اإلنسانية

المحور األول:
االبتكار االجتماعي في العصر الرقمي والبيانات
الضخمة

المحور الثاني:
أدوات ومنهجيات االبتكار االجتماعي
في ظل التقنيات الرقمية

المحور الرابع:
دراسات وأبحاث في االبتكار االجتماعي
في مجال تقنية المعلومات

المحور الثالث:
تصميم المبادرات
االجتماعية المبتكرة

المحور الخامس:
االبتكار االجتماعي الحكومي في
تقديم الخدمات العامة الرقمية

الجلسة الثالثة :االبتكار االجتماعي في المجال التعليمي

المحور األول:
روافد االبتكار التعليمي وركائزه نحو الريادة

المحور الثاني:
التحول الرقمي والتعليم ما بعد الجائحة

المحور الرابع:
المعلم رائد االبتكار

المحور الثالث:
حاضنات االبتكارات التعليمية

المحور الخامس:
الذكاء االصطناعي ومجاالته التعليمية

الجلسة الرابعة :االبتكار االجتماعي والشباب

المحور األول :
الشباب والعمل التطوعي

المحور الثاني :
المبادرة لدى الشباب والمسؤولية المجتمعية

المحور الرابع :
الموهوبين رواد المستقبل :الفرص والتحديات

المحور الثالث :
الثروة االجتماعية  -الشباب والريادة

المحور الخامس :
ثقافة االبتكار المجتمعي بين الوعي والتطبيق

الجلسة الخامسة :تعزيز اإلبداع واالبتكار في البيئات المختلفة

المحور األول:
دور االبتكار االجتماعي في
تعزيز التغيير االجتماعي

المحور الرابع:
عرض وتمويل األفكار

المحور الثالث:
أساسيات ريادة
األعمال االجتماعية

المحور الثاني:
تبني االبتكار االجتماعي في
المؤسسات الصحية

المحور الخامس:
صناعة االفكار لحلول
اجتماعية مستدامة

الجلسة السادسة :تحديات االبتكار االجتماعي واالستدامة

المحور األول:
قابلية المجتمع للتغيير

المحور الثاني:
الطرق واألساليب لتبني
ابتكار األفكار الجديدة

المحور الرابع:
مدى إمكانية تبادل األفكار والخبرات
بين المجتمعات المختلفة

المحور الثالث:
محدودية الموارد
والتغيير

المحور الخامس:
القواعد المساعدة
في استمرارية التغيير

اليوم الثاني:
الجلسة األولى :المبادرات المبتكرة الستدامة بيئية

المحور األول:
إرساء الحلول الناجعة
للتحديات البيئية

المحور الثاني:
النظم البيئية للتأثير االجتماعي
الرقمي – منصة نباتك كنموذج

المحور الرابع:
ابتكار الحلول لحماية
واستعادة الموارد البيئية

المحور الثالث:
اإلبداع في حماية الموارد الطبيعية – شركة
أينوك كنموذج

المحور الخامس:
اإلبداع في مواجهة تحديات
التنوع ( البيولوجي )

الجلسة الثانية :جودة الحياة وتنمية األسر األقل دخًال

المحور الثاني:
من أجل التغيير االجتماعي
واالقتصادي

المحور األول:
نماء الفرد،
نماء المجتمع

المحور الرابع:
ثقافة االبتكار في
المشاريع الوقفية

المحور الثالث:
االبتكار في الممارسات
الوقفية

المحور الخامس:
تمكين المرأة في
المشاريع االبتكارية

الجلسة الثالثة :القيم في االبتكار االجتماعي

المحور األول:
لالبتكار االجتماعي "حدود قيمية" ينبغي
االسترشاد بها

المحور الثاني:
االبتكار :فضاء تخيلي ال "حدود" له

المحور الرابع:
الموازنة بين قيمتي "الحاجة" و "الرفاهية" كأحد
مرتكزات الجدل في االبتكار االجتماعي

المحور الثالث:
االبتكار االجتماعي لتعزيز "الهوية" المجتمعية

المحور الخامس:
العالم الثالث والملكية الفكرية لالبتكارات

الجلسة الرابعة :دعم االبتكار االجتماعي في ظل رؤية 2030

المحور األول:
أهمية االبتكار في تحقيق أهداف رؤية 2030

المحور الثاني:
االبتكار في تحسين جودة الخدمات الصحية

المحور الرابع:
االبتكار االجتماعي لخدمة ضيوف الرحمن

المحور الثالث:
تطوير البنية التحتية الوطنية :آفاق ابتكارية

المحور الخامس

الجلسة الخامسة :دور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات االبتكار االجتماعي

المحور األول:
دور القطاع الخاص في االبتكار االجتماعي

المحور الثاني:
المبادرات المبتكرة لتعزيز التنمية االقتصادية

المحور الرابع:
حلول االبتكار لزيادة القوة الصناعية

المحور الثالث:
تحفيز قطاع االبتكار والشركات الناشئة – منصة
 Catalyseأنموذجًا

المحور الخامس

الجلسة السادسة :البيانات واالبتكار االجتماعي

المحور األول:
بيانات القطاع الثالث ،ما الذي نعرفه
عنها ومنها؟

المحور الثاني:
كيف يمكن أن يخدم تحليل البيانات القطاع؟

المحور الرابع:
تحليل البيانات كأداة وكفرصة

المحور الثالث:
التحديات وتجاوزها

المحور الخامس:
دور الذكاء االصطناعي في نجاح المبادرات

المحاضرات

االبتكار االجتماعي
في التعليم

االبتكار االجتماعي
واألوقاف
أ .عماد الخراشي
محافظ الهيئة العامة لألوقاف

الملكية الفكرية واالبتكار

د .عبدهللا دحالن
رئيس مجلس األمناء بجامعة األعمال والتكنولوجيا

دور الجمعيات الخيرية في
االبتكار االجتماعي والتنمية

د .عبدالعزيز السويلم

د .سعدون السعدون

الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية

رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات األهلية

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

التميز وتطوير القيادات
( األمارات العربية )
د .محمد شتيوي
استشاري تميز وتطوير القيادات

ورش العمل

ممارس االبتكار (بالتعاون مع معهد االبتكار
العالمي)

التفكير التصميمي

تحليل البيانات للنفع العام (/Power BI
قوقل) بالتعاون مع مايكروسوفت وقوقل

مقدموا الورشة:

مقدم الورشة:

مقدم الورشة:

أ .زينب األمين /د .فارس القنيعير /

أ .محمد البراهيم

معهد االبتكار العالمي

أ .عبدالعزيز الحمادي

مدرب معتمد في التفكير التصميمي

تصميم تجربة العميل
مقدم الورشة:
علي الزبيدي
نائب رئيس شركة تمكين

منصة نباتك
مقدم الورشة:
د .محمد آل الشيخ
عضو هيئة التدريس بقسم إدارة االعمال وصاحب
مبادرة منصة نباتك ومبادرة جامعة بال كربون

المتحدثون (السعوديون والعرب)
(المرشحون)

أ.إبراهيم العليان
الرئيس االشرافي لمركز جنى أحد
البرامج النوعية لمؤسسة سليمان بن
عبد العزيز الراجحي للتمويل التنموي

د .بسمة بشناق
شركة امكان لالستشارات التعليمية

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

أ .أحمد الماجد
وكيل وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

د .ثابت النابلسي
مؤسس وشريك
التنمية المستدامة

أ .ايمان النعيمي
قطاع التنمية والتدريب في وزارة
التعليم قطر

د .حجازي إبراهيم
الباحث بمنظمة اليونسكو سابقًا

د .أيمن الطرابيشي
المدير التنفيذي للمجلس الدولي
للمشروعات الصغيرة (اي سي اس بي),
أستاذ في اإلدارة في جامعة جورج
واشنطن لألعمال

د .حسن بن شريم
األمين العام لمؤسسة
السبيعي الخيرية

د .خالد العثمان
 - CEOالراجحي اإلنسانية

أ .دعاء ميرة
 مستشار في وزارة البيئةوالمياة والزراعة

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

د .خالد الفاضل
مدير مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

د .رامي نياز
مسؤول االستراتيجية بهيئة
البحث واالبتكار

أ .خالد سليمان الراجحي
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي
القابضة

أ .زهير المزيدي
رئيس مجلس ادارة الموسسة
العربية للقيم المجتمعية

أ .خولة حماد
المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة
تكلم اإللكترونية

د .زياد الدريس
المندوب الدائم للمملكة العربية
السعودية لدى منظمة اليونيسكو
سابقًا

أ .زينب األمين
نائب الرئيس للتحول الرقمي في
مايكروسوفت

د .سعدون السعدون
رئيس مجلس ادارة الجمعيات األهلية

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

أ .ساديا أنور
رائدة األعمال اإلبداعية والمؤسس
لـمنصة ستروريكالي

أ .سلطان الجريس
وكيل وزارة الموارد البشرية
للضمان االجتماعي

أ .سامي الحوراني
مؤسس والرئيس التنفيذي لموقع
فرصه

د .سلمان العسيري
المدير العام -اإلدارة القانونية -هفلوشن

أ .سعد البراك
رئيس مجلس إدارة شركة إلي

د .سليم الصائغ
ًا
وزير الشؤون االجتماعية بلبنان سابق ،
األستاذ بالجامعة األمريكية ببيروت

د .سوسن األبطح
األستاذة بالجامعة اللبنانية ،والكاتبة
في صحيفة الشرق األوسط

أ .عبدالرحمن الخلف
رئيس برنامج ريادة األعمال
األجتماعية الدولية ( تجسير)

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

د .صالح األنصاري
أس أي أس لالستشارات

د .صالح معمار
مدرب سعودي في مهارات التفكير

أ .عبدالرحمن الصايل
باحث ومخطط حضري واقليمي أول

أ .عبدالرحمن المطيري
وزير االعالم  -الكويت-

أ .عادل آل جزاع
نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة
التحول التقني

أ .عبدالعزيز الحمادي
الرئيس تنفيذي ألكاديمية طويق

د .عبدالعزيز السويلم
الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية
للملكية الفكرية

أ .د .عبدهللا السلمان
نائب رئيس مجلس اإلدارة
شركة وادي الرياض

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

أ .د .عبدهللا الجغيمان
عضو هيئة تدريس في قسم التربية
الخاصة في جامعة الملك فيصل

د .عبدهللا دحالن
رئيس مجلس األمناء بجامعة األعمال
والتكنولوجيا

م .عبدهللا الرخيص
مدينة مسك

أ .عبدهللا نور عثمان
الرئيس التنفيذي لمؤسسة هارمود

د .عبدهللا السدحان
وكيل وزارة الشئون االجتماعية سابقا

أ .عبدالواحد الغانم
خبير االبتكار ورئيس رابطة معهد االبتكار
العالمي في المملكة العربية السعودية

أ .عالء برادة
كاتب واعالمي

أ .عمر المجدوعي
الشريك المؤسس لرائد فنتشرز
لتنمية المشاريع الناشئة

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

أ .علي الزبيدي
نائب رئيس شركة تمكين

د .عودة الجيوسي
رئيس قسم االبتكار  -جامعة الخليج
العربي

أ .عماد الخراشي
محافظ الهيئة العامة لألوقاف

د .غادة عبدالرحمن محمد الطريف
أستاذ في كلية الخدمة االجتماعية،
جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن

د .عمار الحسيني
نائب المدير للجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات

م .فارس سعيد
مؤسس ورئيس مجلس معهد أي سي
حاضنة أعمال

د .ليلى الهياس
المدير التنفيذي لقطاع الرصد واالبتكار
االجتماعي في دائرة تنمية المجتمع
بأبوظبي

د .محمد الحسين
مزن B Lab

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

د .مبارك البقمي
مدير إدارة المسؤولية االجتماعية
بوزارة الموارد البشرية

م .محمد المدني
شركة كالسيرا

د .محمد آل الشيخ
عضو هيئة التدريس بقسم إدارة
األعمال وصاحب مبادرة منصة نباتك
ومبادرة جامعة بال كربون

د .محمد النغيمش
أستاذ اإلدارة بجامعة الكويت

أ .محمد البراهيم
مدرب معتمد في التفكيير التصميمي

د .محمد سعيد
عضو هيئة تدريس في قسم المحاسبة
جامعة الملك عبدالعزيز

د .محمد شتيوي
استشاري تميز وتطوير القيادات

د .منيرة جمجوم
منصة اعناب

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

د .مسفر القحطاني
أستاذ الحضارات بجامعة الملك فهد
بالظهران

د .نواف بليسي
رئيس قسم الهندسة البيئية بجامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل سابقًا

أ .مشعل السبيعي
وكيل مساعد في وزارة الشباب

أ .نواف عطاف الصحاف
الرئيس التنفيذي لشركة
حاضنات ومسرعات األعمال
"بياك"

معالي د .منير دسوقي
رئيس هيئة البحث واالبتكار
المكلف

د .نورة بنت سعود الزهراني
مديرة مركز االبتكار بجامعة الملك
سعود

د .نوف النمير
مستشارة وكيل "وزارة الصحة"
للتخطيط والتحول

د .يوسف الرومي
مدير جامعة الكويت

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

د .هبة جمال حريري
ُم عالج نفسي وباحثة وعضو هيئة
تدريس بجامعة جدة في المملكة
العربية السعودية

د .وضاح غانم
المدير التنفيذي لالستدامة والجودة
والتميز المؤسسي في شركة اينوك
اإلماراتية

د .يوسف النملة
رئيس قسم اإلدارة واألعمال بكلية
العلوم اإلدارية ,جامعة اإلمام محمد بن
سعود

أ .يوسف محمد
باحث واعالمي دكتوراة
في االبتكار االجتماعي

المتحدثون الدوليون
)(المرشحون

Mr. Aaron Hurst
CEO of Imperative, Expert on the Science of Purpose at
Work, Globally Recognized Social Entrepreneur &
"Author of "The Purpose Economy

Mr. Bert Jacobs
Co-Founder & Chief Executive
Optimist of Life is Good

Mrs. Joy Buolamwini
Mrs. Kate Brandt
Founder of Algorithmic Justice
Chief Sustainability Officer at
League & Researcher at MIT Media
@Google
Lab

Prof. Darlington Richarads
Professor , Business Administration
Management and International
Business in the Earl Graves School of
Business and Management, Morgan
State University

Mrs. Katherine Milligan
Mrs. Paola Luchini
Prof. of Social Entrepreneurship at Director General of Culture at
University of Geneva
UNESCO

Mr. Dan Pallotta
Founder & President of Advertising for
Humanity and the Charity Defense Council;
"Author of "Uncharitable" and "Charity Case

Mrs. Saskia Sassen
Robert S. Lynd Professor of Sociology Columbia University

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

د .محمد القاسم
استاذ أصول التربية جامعة الكويت

أ.د .دارلنتقتون ريتشارد
مدير برنامج الدكتوراة بجامعة مورجن
ستيت بالواليات المتحدة

أ .د .بدر ملك
مستشار تعليمي

منال الحماد
مستشار مسؤولية اجتماعية بشركة
أرامكو السعودية

www.sendian.org
SIForum2
@SIForum2
https://bit.ly/3rOhaFn
https://bit.ly/3Hg6ILu
siforum@asbar.com

