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On the 5th of October 2020, 5 PM, Mr. Ville Korpela, a futurist thinker, gave a virtual presentation titled “Connecting Islamic 

Finance, Innovation, Ecosystems and Strategic Foresight” to Prince Mohammad Bin Fahd University’s faculty and students. Mr. Korpela 

is the founding partner of Impact Innovation Institution in Finland, Director and Head of Innovation Funding Services of Build Green 

Group in Albania, Head of European Operations of Vunani Capital in South Africa and a Senior Faculty member at the Dubai Future 

Academy.  

Mr. Korpela started the presentation talking about his current occupation and journey from an ambitious young business student 

to following his passion of becoming an inspired futurist who teaches others. During his journey he came to a realization that there is a 

tendency for human beings to contemplate their own unknown future in a systematic thinking way and it’s need to be linked to the 

present-day decision-making responsibilities. He then named the three pillars that make a futurist; futures literacy, technologies, and 

methodologies, and illustrated their purpose and idea. Futures literacy involves the need for observation, empathy and communication 

skills amongst others to serve the purpose of understanding and becoming aware of how to use futures. He emphasized the need to 

understand our current and potential future technologies in order to recognize the enablers that can positively impact our resource 

efficiency and the importance of futures methodologies as we are living in a complex and dynamic world that is changing on a daily 

basis. Therefore, we need to acknowledge the new tools that we require in the new world because the old ones would no longer be valid.  

Mr. Korpela demonstrated the evolution of futures studies, which began after WW2 and he shed a light on the stability during the 1970s. 

In the 1970s he stated this is where individuals realized that stable systems have seeds of possible disruptions; meaning that the world 

is not going to remain stable and therefore, we need to start thinking about the future and the types of trends that accompany it. The 

trends include weak signals, normal trends, megatrends, which has an impact on everyone and also mentioned wild cards and X events. 

To people in finance, understanding those trends and identifying them, is important as the futures studies gives power of knowledge in 



this area through providing them with valuable information that helps in making investment decisions during the early stages of any 

possible trend. Fruitful discussions arose between the students and Mr. Korpela. 

Mr. Ville Korpela ended the lecture with an advice to everyone; if anyone is interested in anything, keep up the curiosity factor, 

ask, and communicate with other people more experienced on the subject as well as to find a mentor to shine a light on the pathway to 

future success. 

 

  



 االستراتيجي واالستبصار البئيية والنظم واالبتكار االسالمي التمويل ربط

 كوربيال فيل الدكتور

 

 واالستبصار البيئية والنظم واالبتكار االسالمي التمويل ربط" بعنوان محاضرة ٢٠٢٠ أكتوبر ٥ الموافق االثنين يوم االستشرافية للدراسات فهد بن محمد االمير مركز نظم

 المجموعة بناء في االبتكار تمويل خدمات ورئيس ومدير فنلندا، في التأثير ابتكار لمؤسسة الشريك المؤسس كوربيال، فيل الدكتور المستقبلي المفكر تقديم من" االستراتيجي

 .افريقيا جنوب في كابيتال فواناني في األوروبية العمليات ورئيس البانيا، في الكائنة الخضراء

 

 المستقبل يحمله عما والتساؤل التفكر في االنسان بميل االدراك إلى للوصول دفعاه ما هما الدراسة سنوات منذ والتطلع الشغف بأن ذاكًرا نفسه، عن بالتعريف حديثه كوربيال. د بدأ

:  التالي النحو على المستقبلي تكّون التي الثالث االركان بتسمية كوربيال. أ قام ذلك، من انطالقًا. المستقبل دراسة أهمية إلى متوصاًل  للقرار، كصانع االنسان يشغل وما خبايا من

 الغرض لخدمة كبير بشكل االتصال ومهارات والتعاطف المالحظة على ترتكز المستقبلية الدراسات ان إلى مشيًرا. المستقبلية والمنهجيات المستقبلية، التقنيات المستقبلية، الدراسات

 إيجابي بشكل تؤثر أن يمكن التي التمكينية العوامل على التعرف أجل من المحتملة والمستقبلية الحالية تقنياتنا فهم إلى الحاجة على وأكد. المستقبل تسخير كيفية وأدراك الفهم من

 العالم في نحتاجها التي الجديدة باألدوات االعتراف ىإل نحتاج وبالتالي،. يومي بشكل يتغير وديناميكي معقد عالم في نعيش كوننا المستقبل منهجيات وأهمية مواردنا كفاءة على

 السبعينيات خالل االستقرار على الضوء وألقى الثانية، العالمية الحرب بعد بدأت التي المستقبلية، الدراسات تطور كوربيال. د  أظهر. صالحة تعد لن القديمة األدوات ألن الجديد

 المصاحبة االتجاهات وأنواع المستقبل في التفكير في البدء إلى نحتاج وبالتالي مستقًرا يظل لن العالم أن يعني مما محتملة؛ اضطرابات لها المستقرة األنظمة أن األفراد أدرك حيث

 المستقبلية الدراسات تقدم. المجهولة األحداث و الجامحة، البطاقات الجميع، على تأثير لها التي الكبرى التوجهات المعتادة، التوجهات الضعيفة، اإلشارات تشمل التوجهات أنواع. له

  .االستثمارية قرارتهم ستدعم التي االولى مراحلها في التوجهات وتمييز لفهم مساعدتهم خالل من المالية الدراسات مجال في للعاملين معلوماتية ثروة

ً  فليكن شيء، أي في اهتماماً  شخص ألي كان إذا للجميع؛ نصيحة بتقديم المحاضرة كوربيال فيل. د أنهى  خبرة أكثر آخرين أشخاص مع التواصل أيضاً،. بالسؤال وليستمر فضوليا

 .المستقبل في النجاح لطريق الضوء على ليعثر الموضوع هذا في

 

 


