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 قائمة المتحدثین

 

 الجلسة االفتتاح�ة اليوم األول

 

 أو�حي أحمد
 الشعب�ة الد�مقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة الوزراء، رئ�س

 
 له سبق وقد. 2017 آب/أغسطس في الجزائر في) األول الوز�ر( للوزراء رئ�ساً  أو�حي أحمد ُعیِّن
 إلى 2008 ومن ،2006 إلى 2003 ومن ،1998 إلى 1995 من اتالفتر  في المنصب هذا شغل

 مالي، لدى لبالده سفیراً  وكان محترف، دبلوماسي وهو .العدل وز�ر منصب شغل كما ،2012
 المركز�ة �اإلدارة أفر�ق�ا لدائرة العام المدیر مناصب وتقلَّد المتحدة، األمم لدى للجزائر دائماً  وُممثِّال
 من واحداً  أو�حي وكان. المغار��ة والشؤون  للتعاون  المنتدب والوز�ر الخارج�ة، الشؤون  لوزارة

 .للحزب العام واألمین الد�مقراطي الوطني التجمع حزب مؤسسي

 

 ك�م یونغ ج�م
 الدولي البنك مجموعة رئ�س

 
 عشر الثاني الرئ�س هو اإلنسان، وعلم الطب في الدكتوراه درجتي على الحاصل ك�م، یونغ ج�م

 الظروف وتحسین والتعل�م الصحة مجاالت حول المهن�ة ح�اته مسیرة تمحورت .الدولي البنك لمجموعة
 دارتماوث، كل�ة رئ�س منصب تولَّى الدولي البنك مجموعة إلى ك�م انضمام قبل .للفقراء المع�ش�ة

 أ�ضا وشغل .العامة للصحة هارفارد كل�ة وفي هارفارد جامعة في الطب �كل�ة األستاذ�ة درجة وشغل
 تأس�س في وشارك العالم�ة، الصحة منظمة في اإلیدز ومرض فیروس مكافحة إدارة مدیر منصب
 المحل�ة المجتمعات في اآلن تعمل الر�ح إلى تهدف ال طب�ة منظمة وهي الصحة، في شركاء منظمة
 & U.S. News العالم وتقر�ر المتحدة الوال�ات أخ�ار مجلة واختارت .قارات أر�ع في الفقیرة

World Report تا�م مجلة واختارته المتحدة، �الوال�ات" ر�اد�ة شخص�ة 25 أفضل" ضمن ك�م 
  ".العالم في تأثیراً  شخص�ة 100 أكثر" ضمن

 

 راو�ة الرحمن عبد
 الشعب�ة الد�مقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة المال�ة، وز�ر

 



 العام المدیر منصب قبل من وشغل. 2017 أ�ار/مایو في للمال�ة وز�راً  راو�ة الرحمن عبد ُعیِّن
 جمهور�ة في الدولي النقد لصندوق  خبیراً  أ�ضاً  وعمل .المال�ة وز�ر مكتب في وخبیرا للضرائب،

 ).الضر�بي( الج�ائي للتشر�ع ومدیرا الد�مقراط�ة، الكونغو

 

 غانم حافظ
 الدولي البنك مجموعة أفر�ق�ا، وشمال األوسط الشرق  لمنطقة الرئ�س نائب

 
 على تز�د بخبرة یتمتع التنم�ة �شؤون  وخبیر الفرنس�ة، الجنس�ة �حمل مصري  مواطن غانم حافظ
 المؤسسات وٕادارة علیها، واإلشراف المشروعات وٕاعداد الس�اسات، تحلیل مجال في عاماً  30

 أفر�ق�ا في بلداً  20 من أكثر في وم�ادراته الدولي البنك عمل�ات في عمل وقد الجنس�ات، متعددة
 البنك عمل غانم و�قود. آس�ا شرق  وجنوب أفر�ق�ا وشمال األوسط والشرق  الوسطى وآس�ا وأورو�ا
 المشروعات من محفظة خالل من أفر�ق�ا وشمال األوسط الشرق  �منطقة بلداً  20 في الدولي
 زمیال غانم الدكتور كان الحالي، منص�ه في تعیینه وقبل .والمنح الفن�ة والمساعدات تنفیذها الجاري 

 االقتصادات مشروع قاد حیث بروكینجز، معهد في والتنم�ة العالمي االقتصاد برنامج في أول
ل أثر دراسة على ركَّز الذي العر��ة  مساعد منصب وشغل االقتصاد�ة، التنم�ة على الس�اسي التحوُّ
 األمن بلجنة اإلصالح جهود أ�ضاً  وقاد .والزراعة لألغذ�ة المتحدة األمم لمنظمة العام المدیر
  .البلدان مختلف الحت�اجات واستجا�ة شموال أكثر لجعلها العالمي الغذائي

 

 الحامدي الرحمن عبد
 العر�ي النقد صندوق  إدارة مجلس ورئ�س العام المدیر

 
 وتقلَّد العر�ي، النقد صندوق  إدارة مجلس ورئ�س العام المدیر منصب حال�ا الحامدي الدكتور �شغل
 والمدیر الفن�ة، للشؤون  المحافظ ونائب السعودي، العر�ي النقد مؤسسة محافظ نائب: مناصب عدة
 المعهد في واإلعالم وال�حوث التدر�ب مركز ومدیر واإلحصاءات، االقتصاد�ة لل�حوث العام

 مجلس في وعضوا سعود، الملك بجامعة االقتصاد قسم في مساعداً  أستاذاً  وكان .المصرفي
 على ذلك عن فضال وحصل. 2013-2003 الفترة في العر�ي النقد لصندوق  التنفیذیین المدیر�ن
 النقد صندوق  إدارة لمجلس رئ�سا و�تعیینه .رائدة سعود�ة مؤسسات عدة في اإلدارة مجلس عضو�ة
 التجارة تمو�ل لبرنامج التنفیذي الرئ�س أ�ضا منص�ه �حكم الحامدي الدكتور أص�ح العر�ي،
 .العر��ة

 ةالشركات الناشئة والشركات التي حققت نجاحات أسطوری الجلسة األو� 

 

 �اشا ر�بین
س  StartUP الناشئة لألعمال األوسط الشرق  ومنتدى �العراق، در�م ماي األعمال حاضنة ُمؤسِّ

MIddle East 
 



س كل من آفاق التنم�ة االجتماع�ة  ر�بین �اشا وهو مشروع اجتماعي، وأحالم رواد  -هو مؤسِّ
، حیث �عمل في العراق على: )www.MyeDream.me(األعمال الش�ان �الشرق األوسط 

"، ور�ط ش�كة رواد األعمال المتشابهین في أسلوب التفكیر، و�ناء الحلم" علىتشج�ع الش�اب 
س المشارك لألصدقاء  خدمات تطو�ر ر�ادة األعمال، وحاضنات األعمال. وهو أ�ضًا المؤسِّ

وتولَّى أ�ضا  مع لیونیل جونسون. )www.friendsofkurdistan.us(األمر�كیین لكردستان 
منصب المستشار األول لمكتب الوكالة األمر�ك�ة للتنم�ة الدول�ة في الشرق األوسط، ورئ�س فر�ق 

وعمل �اشا مع األمم المتحدة في العراق �عد الحرب من خالل منظمة الصحة  عمل الصحة.
المتحدة اإلنمائي، وشارك في ص�اغة القسم الخاص �النمو االقتصادي العالم�ة و�رنامج األمم 

الشامل للعراق في إطار األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائ�ة. ول�اشا خبرة واسعة في مجاالت 
برنامجًا ُقطر�ا في إشراك  44الصحة والتنم�ة العالم�ة في أنحاء أفر�ق�ا وآس�ا، من ذلك إدارة 

 ني في أفر�ق�ا.الش�اب وتدر�بهم المه

 

 شیخة ُمدثِّر
 كر�م لشركة التنفیذي الرئ�س

 ،2012 عام في التوصیل خدمات تقد�م في المتخصصة كر�م شركة تأس�س في شیخة ُمدثِّر شارك
 شركة في الحلول رئ�س نائب منصب أ�ضا شیخة السید وتقلد. التنفیذي رئ�سها منصب وشغل
 تقد�م جوانب كل إدارة تتولَّى التي الحلول مؤسسة عن مسؤوال وكان. و�ر إني د�فا�س كینوب

 التطو�ر مركز ورأس أنشأ حیث ب�اكستان كراتشي في عامین وقضى .الز�ائن إلى الخدمات
س كومبلیت، مو�ایل في �العمل التحاقه وقبل .كومبلیت مو�ایل لشركة الخارجي  سولیر�نت شركة أسَّ

 تكنولوجي جاراج شركة في المخاطر التمو�ل مجموعة من جزءا كان ذلك، وقبل .لها مدیراً  وعمل
 اإلنترنت وخدمات البرمج�ات صناعة في األولى التمو�ل شركات مع عمل حیث فنشرز

 ح�اته و�دأ و�ر سوفت وتر�لوجي بر�انس في فن�ة مناصب عدة تقلَّد جاراج وقبل .االستهالك�ة
  .و�ونغ إرنست شركة في مستشاراً  المهن�ة

 

 إاله�ان كمران
س  كتال�ست إنوف�شن جلو�ال في اإلدارة مجلس ورئ�س المؤسِّ

 
س هو إاله�ان كمران  و�شغل �ارتنرز، كتال�ست جلو�ال في اإلدارة مجلس ورئ�س المشارك المؤسِّ

. 2016 الثاني كانون  /ینایر منذ ناشئة شركة 500 في العالم�ة االبتكارات استشاري  منصب
مة للتكنولوج�ا شركات عشر من أكثر تأس�س في وشارك  الهادفة غیر المنظمات من واثنتین المتقدِّ
 وٕانتو��ا نتووركس، وجر�نفیلد نتووركس، أكتیل�س في اإلدارة مجلس رئ�س منصب و�تولَّي .للر�ح

 رئ�س وكان. كومیون�ك�شنز سنتیلیوم في اإلدارة مجلس رئ�س منصب وشغل .نتووركس وأكتیل�س
 مور��س الدكتور جائزة ونال .یوم�ا وفي هاوند، ساوند - إ�كا في ومدیراً  و�ب بالنیت إدارة مجلس

http://www.myedream.me/
http://www.friendsofkurdistan.us/


 األمد طو�لة والفرص والنمو واالبتكار التطو�ر في الفائقة إلسهاماته تقدیرا النموذج�ة للق�ادة تشانغ
  .المكونات لتوفیر خارجیین �متعهدین االستعانة خالل من الموصالت أش�اه صناعة في

 

ل عالء  السالَّ
 جمالون  لشركة التنفیذي الرئ�س

ل عالء س هو السالَّ  العر��ة �اللغتین الكتب لب�ع إلكتروني موقع ألكبر التنفیذي والرئ�س المؤسِّ
 حاصل وهو .العالم في مكان ألي للتوصیل عنوان مالیین 10 من أكثر �عرض إذ واإلنجلیز�ة،

 .المعلومات لتكنولوج�ا أثینا معهد من واالتصاالت المعلومات تكنولوج�ا في الماجستیر شهادة على
 بلدان خمسة في الذاتي للتشغیل كمهندس CCC شركة لحساب عمل جمالون، موقع إنشائه وقبل

 عمل�ة إدارة وتولَّى ،2004 عام منذ الو�ب مواقع تطو�ر مشروعات في عالء و�عمل. مختلفة
 المرحلة في طال�اً  كان وحینما. 2006 عام منذ العر��ة اللغة إلى Wordpress.com ترجمة

" هالوز ودیثلي بوتر هاري " روا�ات بترجمة قاموا الذین المتطوعین من فر�ق على أشرف الجامع�ة
 �عد ف�ما لق�امه دافعةً  قوةً  ذلك وكان واحد، شهر في ملیوناً  تنز�التها عدد تجاوز التي العر��ة إلى

 والعمل األفراد بین المعرفة ت�ادل حواجز تحط�م هي جمالون  وغا�ة. كوم دوت جمالون  موقع بإنشاء
 .المعارف ت�ادل لتسهیل منصات خلق مهمة إلنجاز

 

 حرطاني ر�اض
 �ارتنرز إكسونا في الشر�ك

 
 السیل�كون  وادي في الناشئة التكنولوج�ة الشركات من سلسلة في �أدوار حرطاني ر�اض الدكتور قام

 ونمو المنتجات هندسة إلى المخاطر المال برأس األولي التمو�ل من الماضیین، العقدین مدى على
 من للخروج ناجحة عمل�ات وقاد المخاطر المال لرأس كبیرة شركات مع وعمل العالم�ة، السوق 
 التكنولوج�ا في استشار�ة شركة وهى �ارتنرز إكسونا تأس�س في وشارك. ناشئة لشركات السوق 

 في ق�اد�ة مناصب تولَّى ذلك، وقبل .المشترك لإلبداع ناشئة شركة وهي ،iValley.coو العالم�ة،
 لإلنترنت التحت�ة للبن�ة الفقري  العمود بناء على تركَّزت الناشئة السیل�كون  وادي شركات من سلسلة

 في أدواراً  قبل من وشغل. الصناعة في المبتدئة الشركات من الكثیر وهندسة السحاب�ة، والخدمات
 .وفرنسا المتحدة والوال�ات وكندا ال�ا�ان في الس�ما والتطو�ر لل�حوث مختلفة مراكز

 

 جلول غنوة
 تورش لشركة اإلدارة مجلس رئ�سة

 
سة اإلدارة مجلس رئ�سة هي جلول غنوة  تدر�ب معسكر وهي تورش، لشركة المشاركة والمؤسِّ

 بهدف الناشئة، الشركات وتمكین المبتدئة الشركات نمو لتسر�ع و�رنامج المعلومات، لتكنولوج�ا
 التي السا�قة الوظائف واشتملت .والمعلومات المعرفة تكنولوج�ا اقتصاد إلى بلبنان االنتقال تسر�ع



سة على تقلدتها  وتطو�ر البرمج�ات الستشارات شركة وهي سارل لتكنولوجي التنفیذ�ة والرئ�سة المؤسِّ
سة اإلدارة مجلس ورئ�سة جوائز، على حائزة رائدة وحلول تطب�قات ولها البرمج�ات،  والمؤسِّ

 السا�قة والرئ�سة اللبناني النواب مجلس في سا�قاً  عضو وغنوة .ر�سكیو بي آي في لشركة المشاركة
سة  .اللبناني البرلمان في المعلومات تكنولوج�ا للجنة والمؤسِّ

 

 ر�لي خافیر
 الدولي البنك مجموعة الدول�ة، التمو�ل �مؤسسة العر�ي المغرب لدائرة اإلقل�مي المدیر

 
 وتشتمل .الدول�ة التمو�ل �مؤسسة العر�ي المغرب لدائرة اإلقل�مي المدیر منصب حال�اً  خافیر �شغل
 االستشار�ة الخدمات في المدیر منصب تولي على الدولي البنك مجموعة في السا�قة خبرته

 والخبیر الخاص، القطاع خبراء وكبیر المال�ة، والمؤسسات المال وأسواق �الصناعة المعن�ة العالم�ة
 ).سیجاب( الفقراء لمساعدة االستشار�ة المجموعة في الخاص القطاع بتنم�ة األول

 برامج الوظائف الرقم�ة الجلسة الثان�ة

 

 شاه �ارم�ش
 الدولي البنك مجموعة في �الوظائف العالمي الخبیر

 
 الزراع�ة والوظائف الر�ف�ة المناطق في الع�ش كسب �سبل المعني العالمي الخبیر هو شاه �ارم�ش

 االقتصاد�ة الفقراء وش�كات منظَّمات الحال�ة اهتمامه مجاالت وتشمل .الدولي البنك في
 االجتماع�ة، األعمال ور�ادة الفقراء، لصالح تعمل العامة والخدمات األسواق وجعل واالجتماع�ة،
 وتعز�ز الر�ف�ة، والتنم�ة الزراعة في واالتصاالت المعلومات تكنولوج�ا إلى المستندة واالبتكارات

 في الفقر من الحد أجل من والخاص العام القطاعین وشراكات وخارجها، المزارع داخل الوظائف
قاً  �ارم�ش عمل الحال�ة، وظ�فته تول�ه وقبل .الر�ف�ة المناطق  الخاصة الممارسات لقطاع ُمنسِّ

 لحساب �ارم�ش عمل البنك، في �العمل التحاقه وقبل. �أكمله الدولي البنك مستوى  على �المشاركة
 ومتعددة ثنائ�ة أخرى  إنمائ�ة ومنظمات خاصة، ومؤسسات المدني، للمجتمع ومنظمات حكومات،
 المشاركة، على القائمة والُنُهج المجتمع�ة، التنم�ة مجاالت في وأفر�ق�ا آس�ا منطقتي في األطراف
 .الطب�ع�ة الموارد وٕادارة المؤسس�ة، والتغیُّرات

 

 أسد ولید
 صلتك مؤسسة في المشروعات لتطو�ر التنفیذي المدیر أسد، ولید

 
 �الوال�ات 500 فورتشن لشركات كمستشار عاماً  20 من أكثر خبرة إسماعیل أسد ولید �متلك

 نائب منصب وشغل األمر�ك�ة، الجامعات مختلف في مساعد ومحاضر قسم وكرئ�س المتحدة،
 لدى سا�قاً  مدیراً  وكان المركزي، السودان بنك في) الصغر متناهي( األصغر التمو�ل مرفق رئ�س
 التمو�ل لتشمل خبراته تمتد .السودان في األصغر والتمو�ل والتسلیف اإلقراض مؤسسات أبرز



 في األصغر التمو�ل قطاع ولید قاد .والتطو�ر والتدر�ب واالستثمار، األعمال، وتطو�ر األصغر،
س .إستراتیجیته ص�اغة في وشارك سنوات أر�ع من ألكثر السودان  مؤسسات أكبر إحدى وأسَّ
 �میزان�ة البالد، في األصغر للتمو�ل مشروع أكبر ورأس السودان، في المتخصصة األصغر التمو�ل

صة  .األعمال رواد صغار من ألف 150 من مستفیدین وقاعدة دوالر ملیون  17 على تز�د ُمخصَّ
س سة ولید وأسَّ  لدعم والوحیدة األولى األصغر التمو�ل مؤسسة وهي األصغر للتمو�ل الوطن�ة المؤسَّ

 وكان األصغر للتمو�ل المثال شركة إدارة مجلس ورأس .الج�ش متقاعدي من األعمال رواد وتمكین
  .السودان في الرائدة المال�ة المؤسسات من الكثیر إدارة مجلس في عضوا

 

 الشایب محمود

 15 قرا�ة خبرة وله ش�كاغو، في موتوروال شركة في للعمل�ات مدیراً  قبل من الشایب محمود عمل
 المتحدة، �الوال�ات موتوروال مكاتب في األقسام من العدید في واألفراد للمشروعات كمدیر عاماً 
 تشغیل بنظام �عمل محمول هاتف أول وهو للشركة، الرائد الذكي الهاتف تطو�ر على أشرف حیث

 في واشنطن جورج جامعة من المشروعات إدارة في الماجستیر شهادة على محمود حصل .أندرو�د
 بوال�ة میلووكي في ماركیت جامعة من الحاسوب علوم في الماجستیر وشهادة العاصمة واشنطن

 . و�سكونسن

 

 بالجسفیت شین
س  .Babajobs.com العمل فرص عن لل�حث اإللكتروني للموقع السابق التنفیذي والرئ�س المؤسِّ

 

 سالم كر�مو
س  .زن  آند إف لشركة التنفیذي والرئ�س المؤسِّ

 
س هو وسالم .أعمال ورائد أمر�كي كومبیوتر عالم سالم كر�مو  في وشارك زن، آند إف شركة ُمؤسِّ
 و�ب إلى �عد ف�ما تسمیته أعیدت الذي واحدة، لمسة اسم تحت الفیدیو مؤتمرات برمج�ة ابتكار

 المعلومات مسؤولي كبیر أ�ضا سالم كان. 2007 عام في س�ستمز س�سكو في دمجه وتم إكس�اند
م إستراتیج�ا مستشارا فیها وعمل) نوك�ا علیها استحوذت التي( إنتل�سینك شركة في  توجیهات وقدَّ

ل �شأن مهمة  األعمال لمشروعات شركة إلى المكتب�ة الحاسوب لبرمج�ات شركة من إنتل�سینك تحوُّ
 آرتس، إلكترون�ك شركة في الش�كات لخدمات مدیراً  سالم وكان .اإلنترنت خدمات إلى تستند

 عن مسؤوال سالم كان آرتس إلكترون�ك شركة وفي .قارات أر�ع في تمتد �مسؤول�ات و�ضطلع
 سالم وكان .العالم في للشركات الداخل�ة االتصال ش�كات أنظمة أوائل من لواحد الهندس�ة األعمال

 وسیو فورتشن، مثل ومطبوعات مجالت عدة في وظهرا اإلنجاز، هذا على واسع تقدیر محل
 .وورلد ونتوورك وورلد، وٕانفو مجاز�ن،



 

 شیخة ُمدثِّر
 كر�م لشركة التنفیذي الرئ�س

 ،2012 عام في التوصیل خدمات تقد�م في المتخصصة كر�م شركة تأس�س في شیخة ُمدثِّر شارك
 شركة في الحلول رئ�س نائب منصب أ�ضا شیخة السید وتقلد. التنفیذي رئ�سها منصب وشغل
 تقد�م جوانب كل إدارة تتولَّى التي الحلول مؤسسة عن مسؤوال وكان. و�ر إني د�فا�س كینوب

 التطو�ر مركز ورأس أنشأ حیث ب�اكستان كراتشي في عامین وقضى .الز�ائن إلى الخدمات
س كومبلیت، مو�ایل في �العمل التحاقه وقبل .كومبلیت مو�ایل لشركة الخارجي  سولیر�نت شركة أسَّ

 تكنولوجي جاراج شركة في المخاطر التمو�ل مجموعة من جزءا كان ذلك، وقبل .لها مدیراً  وعمل
 اإلنترنت وخدمات البرمج�ات صناعة في األولى التمو�ل شركات مع عمل حیث فنشرز

 ح�اته و�دأ و�ر سوفت وتر�لوجي بر�انس في فن�ة مناصب عدة تقلَّد جاراج وقبل .االستهالك�ة
 .و�ونغ إرنست شركة في مستشاراً  المهن�ة

 النظم واللوائح كمحفز لإلبداع الجلسة الثالثة

 

 فرعون  إ�مان هدى
 الد�مقراط�ة الجزائر�ة �الجمهور�ة واالتصال اإلعالم وتكنولوج�ات البر�د وز�رة فرعون  إ�مان هدى

 الشعب�ة
 

 في �احثةً  أستاذة المهن�ة مسیرتها بدأت الدكتوراه شهادة لنیل دراستها فرعون  إ�مان هدى أتمت أن �عد
 .عاماً  34 سنها یتعد ولم 2013 عام في أـستاذة وأص�حت تلمسان جامعة

 القطاعات بین ما للجنة رئ�سة وكانت .الجامعي ال�حث لتطو�ر الوطن�ة للوكالة عامة مدیرة أص�حت ثم
 والتكنولوج�ا، العلمي ال�حث نتائج لتثمین الوطن�ة الوكالة إدارة �مجلس وعضوا األساس�ة، للعلوم

 إدارة مجلس أ�ضا ورأست .العلمي وال�حث العالي التعل�م لوزارة الدائمة القطاع�ة اللجنة في وعضوا
 مركز في العامة األسواق لجنة وكذلك والك�م�ائ�ة الفیز�ائ�ة التحالیل في والتقني العلمي ال�حث مركز

 .التطب�قي االقتصاد في ال�حوث
  .2015 عام في واالتصاالت المعلومات وتكنولوج�ات للبر�د وز�رة فرعون  إ�مان هدى السیدة وُعیِّنت

 

 شارما. إس. آر السید
 .�الهند لالتصاالت التنظ�م�ة الهیئة إدارة مجلس رئ�س

 
التنظ�م�ة لالتصاالت عمل شارما أمینًا للحكومة الهند�ة في إدارة اإللكترون�ات قبل التحاقه �الهیئة 

ومن المناصب  وشغل أ�ضا منصب كبیر أمناء حكومة وال�ة جاركاند الهند�ة. وتكنولوج�ا المعلومات.
وال األخرى التي تقلَّدها المدیر العام ومدیر �عثة هیئة التحدید الفر�د للهو�ة في الهند حیث كان مسؤ 

عن التنفیذ الشامل لهذا المشروع الطموح الذي اضطلعت �ه الحكومة الهند�ة لتوفیر �طاقات هو�ة 
فر�دة لكل السكان. وشغل السید شارما أ�ضًا مناصب مهمة في الحكومة الهند�ة وحكومات الوال�ات 



ات لت�س�ط في الماضي وقام �أدوار واسعة في اإلصالحات اإلدار�ة واستغالل تكنولوج�ا المعلوم
  اإلجراءات اإلدار�ة.

 

 ر�تز مارتن
 مانها�م بجامعة أستاذ

 

 نیَلي ماري  فرانسواز ماري 
 الدولي البنك �مجموعة العر�ي المغرب لدائرة اإلقل�م�ة المدیرة

 
 مناصب عدة وشغلت ـ1994 عام في الدولي �البنك نیلي ماري  فرانسواز ماري  السیدة التحقت
 والتكامل الخاص، القطاع تنم�ة ومساندة الحكوم�ة، المنشآت ه�كلة إعادة مجاالت في الس�ما

 أعوام أر�عة نیلي ماري  السیدة قضت الحالي منصبها تولیها وقبل .النفطي القطاع وٕادارة اإلقل�مي،
 في البنك لمكتب مدیرة منها المناصب من عدداً  وتقلَّدت نیجیر�ا، في الدولي البنك لمكتب مدیرةً 

 المتعلق الدولي البنك مجموعة لبرنامج ومدیرة الد�مقراط�ة، الكونغو وجمهور�ة برازافیل الكونغو
 .أفر�ق�ا في اإلقل�مي التكامل برنامج ومدیرة والكامیرون، تشاد أنابیب وخط تشاد بترول �مشروع
 .الدولي للبنك انضمامها قبل الحكومات من للعدید واستشار�ة الدول�ة الشركات من كثیر في وعملت

 

 مایورانو فیدیر�كا
 االقتصادي المیدان في والتنم�ة التعاون  منظمة في المنافسة لشؤون  األولى الخبیرة

 
 وتعمل .االقتصادي المیدان في والتنم�ة التعاون  منظمة في �المنافسة أولى خبیرة مایورانو فیدیر�كا

 داخل مشروعات في وقتها معظم فیدیر�كا وتقضي. 2013 الثاني كانون /ینایر منذ المنظمة في
 �انتظام وتشارك .المنافسة تعوق  التي التنظ�م�ة الحواجز إلزالة والعمل التشر�عات لمراجعة البلدان
دات ص�اغة في أ�ضاً   التي العالم أنحاء مختلف من المنافسة حما�ة أجهزة رؤساء اجتماعات ُمسوَّ
 اآلونة في وتولت .سنو�اً  مرتین االقتصادي المیدان في والتنم�ة التعاون  منظمة مقر في تعقد

 الرئ�س�ة للمعوقات مراجعة إلى أفضى الرقمي االقتصاد في التنظ�م�ة للقواعد مسح إجراء األخیرة
  .القطاعات حسب

 التنظ�م�ة �اللوائح خبیرة وكذلك سنوات، لعدة االقتصاد�ة االستشارات في قبل من فیدیر�كا وعملت
 في بوكوني جامعة في االقتصاد قسم من وتخرَّجت .والالسلك�ة السلك�ة االتصاالت قطاع في

 الدكتوراه وشهادة لندن في االقتصاد كل�ة من االقتصاد في الماجستیر شهادة على وحصلت میالنو،
 .لندن في سیتي جامعة من التمو�ل في



 

 نور الدین طیبي
وهو أ�ضا مؤسس ورئ�س مجلس ادارة فا تكنولوجیز،  InSenseمؤسس والرئ�س التنفیذي لشركة 

 الجزائر
 

�حمل نور الدین طیبي شهادة الدكتوراة في هندسة الكهر�اء. وقد تلقى العدید من الجوائز من بینها 
براءة  40تسلسل الحامض النووي. �حمل نور الدین أكثر من  جائزة انتل تقدیرا السهاماته في مجال

 اختراع.
 مؤسس عدد من الشركات الناشئة في منطقة وادي السل�كون. نور الدین هو 

  
 الجلسة الرابعة

  
 التم��ل والتنم�ة

 

 راو�ة الرحمن عبد
 الشعب�ة الد�مقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة المال�ة، وز�ر

 
 العام المدیر منصب قبل من وشغل. 2017 أ�ار/مایو في للمال�ة وز�راً  راو�ة الرحمن عبد ُعیِّن

 جمهور�ة في الدولي النقد لصندوق  خبیراً  أ�ضاً  وعمل .المال�ة وز�ر مكتب في وخبیرا للضرائب،
 ).الضر�بي( الج�ائي للتشر�ع ومدیرا الد�مقراط�ة، الكونغو

 

 سینبیت ل�ما
 مار�الند جامعة في األفر�ق�ة االقتصاد�ة ال�حوث لمجموعة التنفیذي المدیر

 
 من عطلة في اآلن وهو األفر�ق�ة، االقتصاد�ة ال�حوث لمجموعة التنفیذي المدیر هو سینبیت ل�ما

ساً  مدیراً  وكان .مار�الند بجامعة المال�ة كرسي كأستاذ عمله  وعمل .المال�ة الس�اسة لمركز مؤسِّ
 .العالم�ة المستو�ات إلى �ه االرتقاء جهود وقاد ،2006-1998 الفترة في االقتصاد لقسم رئ�سا
 .و�سكونسن في كرسي أستاذ كان مار�الند، جامعة في منص�ه وقبل

 

 فنكات�سان رجافان
 سي. إف. دي. آي بنك الدفع، خدمات البدیلة، الدفع قنوات المناوب، الرئ�س

 
 الخدمات قسم في البدیلة الدفع وقنوات الرقم�ة المدفوعات رئ�س هو فنكات�سان رجافان السید

ساً  عضواً  وكان .�الهند سي. إف. دي. آي بنك في لألفراد المصرف�ة  ووضع البنك، لهذا مؤسِّ
 الصفر نقطة من تعم�مها في ونجح البدیلة المصرف�ة وقنواته الرقم�ة �المدفوعات المتعلقة مفاه�مه
 شركة في رأس البنك، هذا في عمله وقبل .الهند في االتحاد�ة األقال�م من واثنین وال�ة 23 لتشمل

 أكبر إنشاء في شارك ثم الحكوم�ة، والمدفوعات المالي الشمول أنشطة الهند�ة الوطن�ة المدفوعات
 للدفع أدهار نظام إنشاء جهود وقاد. العالم في اإللكترون�ة ال�صمة بنظام للمدفوعات منصة



 الوصلة أجهزة لتوحید ُأنشئت التي اللجان في عضواً  أ�ضا وكان .الحیو�ة الق�اسات �استخدام
 .الدفع أنظمة من بها یتصل وما األخیرة

 

  �انت أبه�شانت
س  نقود بال رحلة مشروع ُمؤسِّ

 
 فهمه ولتعز�ز ،2016 آذار/مارس 13 في .موم�اي مقره المال�ة �التكنولوج�ا خبیر أبه�شانت
 أبه�شانت بدأ للنقود، ف�ه مكان ال مجتمع إقامة نحو الهند مسیرة في المساعدة والعوامل للتحد�ات

 رحلة وخالل ).النقود أي للمال، الماد�ة المظاهر كل حمل عن فكف( نقود بال لرحلة تجر�ته
 مع مقارنة بدراسة وقام وعرضها، البالد طول في الهند في سافر یوم، 200 من أكثر استغرقت

 توكس، تید مؤتمرات خالل من رحلته من المستفادة الدروس عن وتحدَّث .أ�ضاً  سنغافورة سوق 
 للتكنولوج�ا الهند�ة والمعاهد لإلدارة، الهندي والمعهد الوطن�ة، سنغافورة جامعة في والمحاضرات

 من) كمستشار( المال�ة التكنولوج�ا عالم مع وثیق �شكل وارت�ط .المصرف�ة المؤتمرات مختلف وفي
 الناشئة، �الشركات للنهوض أبز ستارت وزون  رایز، �اركلیز مثل األعمال ألنشطة حاضنات خالل
 .تحد�ات من عل�ه ینطوي  وما المال�ة التكنولوج�ا عالم في المتاحة الفرص عن �انتظام و�كتب

 

 إاله�ان كمران
س  كتال�ست إنوف�شن جلو�ال في اإلدارة مجلس ورئ�س المؤسِّ

 
س اإلدارة مجلس رئ�س وهو إیراني، أصل من أمر�كي أعمال رائد إاله�ان كمران  لشركة والمؤسِّ
ه المراحل متعدد المخاطر المال لرأس دول�ة شركة وهي �ارتنرز، كتال�ست جلو�ال  نحو والموجَّ

 المتحدة الوال�ات في الرائدة التكنولوج�ا شركات في �ارتنرز كتال�ست جلو�ال واستثمرت .التكنولوج�ا
 كومیون�ك�شنز، و��ك�م نتوركس، أكتیل�س إدارة مجالس في عضو وكمران .وٕاسرائیل وال�ا�ان والصین

 .هاوند وساوند كوا، وآي

 

 عط�ة حبیب
 العر�ي النقد صندوق  في التمو�ل �اقتصاد�ات األول الخبیر

 عاماً  18 على تز�د واسعة بخبرة یتمتع اإلنمائي التمو�ل اقتصاد�ات في أول خبیر هو عط�ة حبیب
 التمو�ل ومؤسسات التنظ�م�ة والهیئات المانحین منظور من المالي القطاع تطو�ر مجاالت في

 في المالي القطاع مجال في أول خبیرا حال�اً  عط�ة حبیب و�عمل .الخاص والقطاع الصغر متناهي
 ستة قرا�ة قضى العر�ي، النقد �صندوق  التحاقه وقبل. 2016 آذار/مارس منذ العر�ي النقد صندوق 

 إلطالق األساس إرساء إلى أدى مما الخاص القطاع في كمستشار للتنم�ة األفر�قي البنك في أعوام
 مناص�ه ومن .الم�ادرة هذه وتطو�ر أفر�ق�ا لمصلحة �عمل التمو�ل جعل م�ادرة منها م�ادرات، عدة



 لمساعدة االستشار�ة المجموعة في الس�اسات واستشاري  م�كروكر�د، في التطو�ر مدیر السا�قة
 .الجزائر�ة المصرف�ة اللجنة في ال�حوث ومدیر ،)سیجاب( الفقراء

 

 الغابي ع�سى
 الدولي البنك مجموعة المخاطر، االستثمار الدول�ة، التمو�ل مؤسسة في االستثمار مسؤول

 
 الُمخاِطر المال رأس على التركیز مع عاماً  13 منذ واالستثمارات التمو�ل صناعة في ع�سي �عمل

 صفقة 50 من أكثر إتمام في نجح وقد .نطاقا األوسع واالتصاالت واإلعالم التكنولوج�ا مجال في
 المخاطر المال رأس صنادیق من دوالر ملیون  150 من أكثر وأدار م�اشر، وغیر م�اشر استثمار

م الشركات، من عدد إدارة مجالس في عضوا وكان أفر�ق�ا وشمال األوسط الشرق  منطقة في  وقدَّ
 عام وفي .العامة والمال�ة التشغیل�ة المساندة جانب إلى األعمال مجال وفي تجار�ة إستراتیج�ات

 قاد 2017 عام وفي ،54 توفور شركة في استثمار�ن ألكبر السوق  من الخروج جهود قاد ،2015
 وهي أفر�ق�ا، وشمال األوسط الشرق  نتكقى في الدول�ة التمو�ل لمؤسسة م�اشرة صفقة أكبر خروج
 و�شرف. المنطقة في الشركات نمو لتسر�ع رائدة منصة وٕاطالق إنشاء أ�ضا وقاد. كوم دوت سوق 
 من أفر�ق�ا وشمال األوسط الشرق  في الدول�ة التمو�ل لمؤسسة المخاطرة االستثمارات على حال�ا

 .الصنادیق تمو�لو  النمو مال رأس منظور
  

 الجلسة الخامسة
  

 التعل�م والعلم واالبداع

 

 نور�ة بن غبر�ط رمعون 
 وز�رة التر��ة الوطن�ة، جمهور�ة الجزائر الد�مقراط�ة الشعب�ة

 
. و�صفتها �احثة 2014أ�ار  /وز�رة للتعل�م في مایو نور�ة بن غبر�ط رمعون تم اخت�ار السیدة 

المركز الوطني لل�حث في األنثرو�ولوج�ا وخبیرة علم االجتماع، عملت السیدة بن غبر�ط كمدیرة 
في كما رأست كل�ة العلوم االجتماع�ة في جامعة وهران. وقد كانت عضوة  االجتماع�ة والثقاف�ة

 لجنة س�اسات التنم�ة �المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة.

 

 محمد نادر
 الدولي البنك �مجموعة الخلیجي التعاون  مجلس لدائرة اإلقل�مي المدیر

 
 عدداً  وتقلَّد .لل�من ثم لمصر اقتصاد�اً  خبیراً  1998 عام الدولي البنك في �العمل محمد نادر التحق

 البنك مكتب ومدیر االقتصاد، وٕادارة الفقر من الحد ش�كة في أول مستشار منها المناصب من
 خارجي انتداب مهمة وخالل .أفر�ق�ا وشمال األوسط الشرق  لمنطقة العمل�ات ومدیر �أل�ان�ا، الدولي

 في وعمل, الكو�ت بدولة الوزراء رئ�س �مكتب اإلستراتیج�ات مدیر �أعمال قائما عمل البنك، من
 في المهن�ة مسیرته محمد نادر السید و�دأ. للتنم�ة اإلسالمي والبنك للتنم�ة، األفر�قي البنك



 أثیو��ا في أ�ا�ا وأد�س �السودان الخرطوم جامعات في و�احث كمحاضر األكاد�م�ة المؤسسات
  .المتحدة �المملكة وأوكسفورد وكامبردج

 

 سندي ح�اة
 للتنم�ة اإلسالمي البنك لرئ�س الخاصة المستشارة

 
 .األوسط الشرق  في والتكنولوج�ا العلوم رواد وٕاحدى الحیو�ة، �التقن�ة رائدة خبیرة سندي ح�اة

 علیها �طلق ر�ح�ة غیر منظمة تأس�س في هارفرد جامعة في علمي فر�ق مع �التعاون  وشاركت
 الحالة لتشخ�ص التكلفة وم�سورة مبتكرة تشخ�ص أجهزة تصم�م على وتعمل" للجم�ع التشخ�ص"

 والصوت الضوء تأثیرات بین ما یجمع جهازا أ�ضاً  واخترعت .الفقیرة المناطق في لألفراد المرض�ة
 الفعال�ات من العدید في شاركت العلم�ة، أنشطتها عن وفضال .الحیو�ة التقن�ة مجال في الستخدامه

 والعالم السعود�ة العر��ة المملكة في الس�ما النساء بین العلم �أهم�ة الوعي ز�ادة إلى الرام�ة
 بین ف�ما االبتكار على التشج�ع إلى یهدف الذي i2" والبراعة التخیُّل" معهد وأنشأت .اإلسالمي

 منظمة واختارت .والمهندسین التكنولوج�ا وخبراء العلماء الس�ما واإلناث الذكور من الش�اب
 الفت�ات تعل�م �شأن الیونسكو جائزة مسا�قة في الخمسة الُمحكمین أحد لتكون  سندي ح�اة الیونسكو
 .الصین في األولى السیدة من بدعم والنساء

 

 نغرو سلفاتور
 التشغیل أجل من التعل�م منظمة في الرئ�س نائب

 التشغیل أجل من التعل�م منظمة في الرئ�س نائب نغرو سلفاتور
 

 الش�اب لتشغیل منظمة أكبر وهي التشغیل، أجل من التعل�م منظمة في الرئ�س نائب نغرو سلفاتور
 والشراكة، األعمال، تطو�ر أنشطة سلفاتور �قود الصفة و�هذه .أفر�ق�ا وشمال األوسط الشرق  منطقة في

 على تز�د بخبرة سلفاتور یتمتع .المنطقة في بلدان 8 في العمل�ات ومساندة أورو�ا في البرامج وٕادارة
 التشغیل أجل من التعل�م �منظمة التحاقه وقبل اإلستراتیج�ة، واإلدارة العاملة القوى  تطو�ر في عاماً  15
 الدول�ة والمنظمات للحكومات المشورة ُ�قدم وكان .جلوكال منتدى في التوع�ة لشؤون  مدیراً  كان

  .الش�اب تشغیل و�رامج س�اسات تطو�ر �شأن المتوسط ال�حر منطقة في التشغیل ووكاالت

 

 جوه لیزلي
 الدولي البنك �مجموعة التكنولوج�ا وحلول المعلومات لشؤون  الرئ�س نائب مكتب العام، المدیر

 
 المؤسس�ة البن�ة ومدیرة الدولي، البنك مجموعة في التكنولوج�ا خبراء رئ�سة هي جوه لیزلي

ي. والتكنولوج�ا  المال، رأس أسواق من تتراوح المجاالت من واسعة طائفة السا�قة لیزلي خبرة وُتغطِّ
مي التنم�ة، و�نوك األصول، وٕادارة التجار�ة، المصرف�ة واألعمال لألفراد، المصرف�ة واألعمال  وُمقدِّ
 المال�ة، التكنولوج�ا في الس�ما الصناعة في فكر رائدة �اعت�ارها �التقدیر وتحظى. المال�ة الب�انات



 للخدمات جدیدة آفاق لفتح كسبیل المتسلسلة الب�انات قواعد وتقن�ات الصناعي الذكاء واستخدام
هة ولیزلي .الرقم�ة المال�ة  جامعة في زمیل وهي آس�ا، في الناشئة الشركات من للعدید مستشارة/ُموجِّ
 والمعاهد التقن�ات في النساء عن المدافعین من لیزلي وكانت .سنغافورة في االجتماع�ة العلوم

 في السا�قة تجر�تها من DigiGirlz مثل والتكنولوج�ا العلوم تخصصات في للطالب األكاد�م�ة
  .والر�اض�ات الحاسوب هندسة

 

 الرزوقي مسعد
 .الح�ات�ة للعلوم الكو�ت�ة الشركة في األعمال لتطو�ر التنفیذي المدیر

 
 الح�ات�ة، للعلوم الكو�ت�ة الشركة في األعمال لتطو�ر الحالي التنفیذي المدیر هو الرزوقي الدكتور

 فرص ورصد الكو�ت�ة، للشركة التا�عة الشركات لكل جدیدة أعمال فرص تحدید مسؤول�ة یتولي حیث
 والفكین، والوجه الفم جراحة وتدر��ه، دراسته �حكم الرزوقي الدكتور مارس وقد .للشركة استثمار�ة

 للمركز التا�ع بر�ستبر�ان مستشفى ومنها العالم، مستشف�ات أشهر في اإلكلین�ك�ة دوراته أكمل كما
 ر�سرف، وسترن  ك�س لجامعة التا�ع كل�فالند ومستشفى هارلم، ومستشفى كولومب�ا، لجامعة الطبي

 طب كل�ة واختارته األعمال، إلدارة كولومب�ا كل�ة خر�ج وهو .هارفرد لجامعة العام والمستشفى
 في االستثمار عن فصل لكتا�ة مؤلفاً  20 من مجموعة ضمن ل�كون  األخیرة اآلونة في ستانفورد
: الرقم�ة الصحة: عنوان تحت سبر�نغر موقع عبر قر��ا س�صدر الذي الكتاب في الرقم�ة الصحة
 .العالم في الصح�ة الرعا�ة توس�ع

 

 

 ان�کامران اله
 Global Catalyst Partnersالرئ�س والشر�ك المؤسس لشركة غلو�ال كاتال�ست �ارتنرز 

 
الرئ�س كامران اله�ان رجل أعمال ایراني أمر�كي وهو رئ�س مجلس ادارة والمؤسس المشارك 

وهي شركة  Global Catalyst Partnersوالشر�ك المؤسس لشركة غلو�ال كاتال�ست �ارتنرز 
عالم�ة متخصصة في رأس مال شركات التكنولوج�ا. وقد استثمرت شركة غلو�ال كاتال�ست �ارتنرز 

تكنولوج�ا الواعدة في الوال�ات المتحدة والصین وال�ا�ان واسرائیل. كارمان عضو في في شركات ال
 .SoundHound و iKoa و Beceem Communications و Actelis Networksمجالس ادارات 

 
  

 الجلسة السادسة
  

 الزراعة الرقم�ة



 

 شاه �ارم�ش
 الدولي البنك مجموعة في �الوظائف العالمي الخبیر

 
 الزراع�ة والوظائف الر�ف�ة المناطق في الع�ش كسب �سبل المعني العالمي الخبیر هو شاه �ارم�ش

 االقتصاد�ة الفقراء وش�كات منظَّمات الحال�ة اهتمامه مجاالت وتشمل .الدولي البنك في
 االجتماع�ة، األعمال ور�ادة الفقراء، لصالح تعمل العامة والخدمات األسواق وجعل واالجتماع�ة،
 وتعز�ز الر�ف�ة، والتنم�ة الزراعة في واالتصاالت المعلومات تكنولوج�ا إلى المستندة واالبتكارات

 في الفقر من الحد أجل من والخاص العام القطاعین وشراكات وخارجها، المزارع داخل الوظائف
قاً  �ارم�ش عمل الحال�ة، وظ�فته تول�ه وقبل .الر�ف�ة المناطق  الخاصة الممارسات لقطاع ُمنسِّ

 لحساب �ارم�ش عمل البنك، في �العمل التحاقه وقبل. �أكمله الدولي البنك مستوى  على �المشاركة
 ومتعددة ثنائ�ة أخرى  إنمائ�ة ومنظمات خاصة، ومؤسسات المدني، للمجتمع ومنظمات حكومات،
 المشاركة، على القائمة والُنُهج المجتمع�ة، التنم�ة مجاالت في وأفر�ق�ا آس�ا منطقتي في األطراف
 .الطب�ع�ة الموارد وٕادارة المؤسس�ة، والتغیُّرات

 

 دانسو أنتوي  كاسترو
 إ�سوكو شركة في والتسو�ق المب�عات مدیر

 وقبل .غانا إ�سوكو شركة في والتسو�ق المب�عات مدیر منصب حال�ا دانسو أنتوي  كاسترو �شغل
 أنشطة بتطو�ر قام حیث غانا في أبواكوا أك�م مملكة ملك لحساب مماثل بدور قام �الشركة التحاقه
 المهن�ة الخبرات من فر�د �مز�ج كاسترو و�تمتع .المال�ة أنشطتهم وأدار ودول�ا محل�ا للمملكة أعمال

 اكتسب حیث و�ونغ إیرنست في المهن�ة مسیرته و�دأ .والمحاماة األعمال تطو�ر إلى المحاس�ة من
 التدقیق مهام من العدید في وكذلك اإلدار�ة والمحاس�ة التكالیف، ومحاس�ة المال�ة، المحاس�ة في خبرة

 لالتجار شركة وهي ل�متد فورسایت جوز�ف لشركة عاماً  مدیراً  عمل ثم .التشغیل�ة والمراجعات الخارجي
  .فاسو بوركینا وفي غانا في إقل�م�ة مكاتب خمسة لها األول�ة السلع في

 

 جونز) فان( الفاندیز
س  هیلوتراكتور لشركة المشارك المؤسِّ

 
س هو جونز) فان( الفاندیز  المشكلة تعالج ناشئة شركة وهي هیلوتراكتور، لشركة المشارك المؤسِّ
 ذك�ة جرارات وٕاتاحة بتطو�ر الشركة تقوم .بنیجیر�ا الزراعة قطاع في الكفاءة بنقص الخاصة الملحة

دة التكلفة منخفضة  انتشار فیها �قل مناطق في الستخدامها إس.بي.جي بنظام تعمل بهوائ�ات ومزوَّ
  .ینعدم أو اإلنترنت خدمات

 وٕادارة ناشئة، شركات تأس�س في المشاركة في سنوات 10 على تز�د خبرة جونز) فان( ولالفاندیز
 .الناضجة الشركات وكذلك الناشئة للشركات النمو خطط ووضع العالم�ة، اإلستراتیج�ة



 

 غوجت مور�تس
 إیلیف لشركة العام المدیر

 
 �عمل المزارعین لدعم جهاز أول ابتكار جهود إیلیف لشركة العام المدیر فوغت، مور�تس قاد

 وُتستخَدم. هولندا في المزارعین �ستهدف الذي ’Mijn Akker‘ الصناعي القمر من تشغیل بب�انات
 إلى الصناعي القمر من المستقاة المعلومات خدمات لتزو�د اإلنترنت ش�كة على إیلیف تشغیل بوا�ة

 و�تمتع .وٕاثیو��ا والسودان ومصر وٕاس�ان�ا وكندا وأوكران�ا وروس�ا أفر�ق�ا، جنوب في العمالء
 الصناع�ة األقمار بواسطة �عد عن االستشعار تقن�ة استخدام في واسعة ومعارف بخبرات مور�تس
 والمهارات الفن�ة خبراته بین یجمع وهو .ضیق زمني إطار ذات تشغیل وظروف فور�ة �صورة
 العمالء من متنوعة طائفة لحساب تنفیذها تم مشروعات إدارة وتولَّى المشروعات، إدارة في السل�مة

 .والمانحین

 

 إستراي س�مون 
 بالنتكس/بیت لشركة التنفیذي، الرئ�س

 
 علم في متخصص جغرافي خبیر وهو بالنتكس،/بیت لشركة التنفیذي، الرئ�س إستراي س�مون 
 .التر�ة وعلوم الن�ات

 �اتشون  كلود�ا مار�ا 
 CiBO شركة في للتواصل مدیرة

 
 (مائدة مستديرة) جلسة عمل وزار�ة

 

 راو�ة الرحمن عبد
 الشعب�ة الد�مقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة المال�ة، وز�ر

 
 العام المدیر منصب قبل من وشغل. 2017 أ�ار/مایو في للمال�ة وز�راً  راو�ة الرحمن عبد ُعیِّن

 جمهور�ة في الدولي النقد لصندوق  خبیراً  أ�ضاً  وعمل .المال�ة وز�ر مكتب في وخبیرا للضرائب،
 ).الضر�بي( الج�ائي للتشر�ع ومدیرا الد�مقراط�ة، الكونغو

 

 غانم حافظ
 الدولي البنك مجموعة أفر�ق�ا، وشمال األوسط الشرق  لمنطقة الرئ�س نائب

 
 على تز�د بخبرة یتمتع التنم�ة �شؤون  وخبیر الفرنس�ة، الجنس�ة �حمل مصري  مواطن غانم حافظ
 المؤسسات وٕادارة علیها، واإلشراف المشروعات وٕاعداد الس�اسات، تحلیل مجال في عاماً  30

 أفر�ق�ا في بلداً  20 من أكثر في وم�ادراته الدولي البنك عمل�ات في عمل وقد الجنس�ات، متعددة
 البنك عمل غانم و�قود. آس�ا شرق  وجنوب أفر�ق�ا وشمال األوسط والشرق  الوسطى وآس�ا وأورو�ا



 المشروعات من محفظة خالل من أفر�ق�ا وشمال األوسط الشرق  �منطقة بلداً  20 في الدولي
 زمیال غانم الدكتور كان الحالي، منص�ه في تعیینه وقبل .والمنح الفن�ة والمساعدات تنفیذها الجاري 

 االقتصادات مشروع قاد حیث بروكینجز، معهد في والتنم�ة العالمي االقتصاد برنامج في أول
ل أثر دراسة على ركَّز الذي العر��ة  مساعد منصب وشغل االقتصاد�ة، التنم�ة على الس�اسي التحوُّ
 األمن بلجنة اإلصالح جهود أ�ضاً  وقاد .والزراعة لألغذ�ة المتحدة األمم لمنظمة العام المدیر
  .البلدان مختلف الحت�اجات واستجا�ة شموال أكثر لجعلها العالمي الغذائي

 

 الحامدي الرحمن عبد
 العر�ي النقد صندوق  إدارة مجلس ورئ�س العام المدیر

 
 وتقلَّد العر�ي، النقد صندوق  إدارة مجلس ورئ�س العام المدیر منصب حال�ا الحامدي الدكتور �شغل
 والمدیر الفن�ة، للشؤون  المحافظ ونائب السعودي، العر�ي النقد مؤسسة محافظ نائب: مناصب عدة
 المعهد في واإلعالم وال�حوث التدر�ب مركز ومدیر واإلحصاءات، االقتصاد�ة لل�حوث العام

 مجلس في وعضوا سعود، الملك بجامعة االقتصاد قسم في مساعداً  أستاذاً  وكان .المصرفي
 على ذلك عن فضال وحصل. 2013-2003 الفترة في العر�ي النقد لصندوق  التنفیذیین المدیر�ن
 النقد صندوق  إدارة لمجلس رئ�سا و�تعیینه .رائدة سعود�ة مؤسسات عدة في اإلدارة مجلس عضو�ة
 التجارة تمو�ل لبرنامج التنفیذي الرئ�س أ�ضا منص�ه �حكم الحامدي الدكتور أص�ح العر�ي،
 .العر��ة

 

 


