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المقدمة
عملت جائحة  COVID-19على تسريع تمكين التقنيات الرقميةة التةي تقلةل مةن االتاةاب المبانةر بةين البشةر
وأتمتةةةةة العمليةةةةات وتسةةةةهيل التفاعةةةةل عةةةةن بعةةةةد .روبوتةةةةات ال ةةةةوار ,والةةةةتحكم بالاةةةةوت فةةةةي م تلةةةة
األجهةة،ة والمةةدفوعات النقديةةة عبةةر الهوات ة

الذكيةةة وروبوتةةات الرعايةةة الاةةحية والطةةائرات بةةدون طيةةار

وتقنيةةات الواقةةع االفترا ةةي  /والواقةةع المعةة،ز  /واالستشةةارات الذكيةةة القائمةةة علةةى البيانةةات المجمعةةة فةةي
الهوات

المحمولة كةل ذةذا المسةتجدات التةي حفة،ت كوفيةد  19تسةريع تطويرذةا وتمكينهةا ليسةت سةو

بعض األمثلة لما أتى وسيأتي في المستقبل القريب والبعيد.
ا
منتةةد أسةةبار الةةدولي  2020عبةةر نسة تف االفترا ةةية سةةيجمع عةةددا مةةن كبةةار االسةةتراتيجيين وخبةةراء رقميةةين
ومت ااين في مجاالت عدة من القطاعات التي تواجف ذذا التحدي غير المسبوق الستكشاف اآلثار طويلةة
المد لهذا التسارع الرقمي .
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Introduction
The COVID-19 pandemic is accelerating uptake of digital echnologies that reduce
human-to-human and physical contact, automate processes and facilitate remote
interaction.
Chatbots, voice-activation, contactless payments via mobile wallets, healthcare robots,
delivery drones, 5G, virtual/augmented/extended reality and data-driven advice
delivered to mobiles are just some of the examples.
ِAWF 20 online event that will bring together senior strategists, CX and digital experts
from across a range of consumer-facing industries to explore the longer-term
implications of this digital acceleration.
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د .فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بات من الوا ح اليوم انف من غير المةرجح أن يعةود العةالم بعةد COVID-19إلةى العةالم الةذي كةان
قبل ذلكْ .
إذ تتسارع آثار الجائحة في كثير مةن اتجاذةات االقتاةاد العةالمي .وينطبة ذةذا بشةكل
خاص على االقتااد الرقمي مع ارتفاع نسبة السلوك الرقمةي مثةل العمةل عةن بُعةد والةتعلم
ا
أيضةا فبينمةا
والطب عن بُعد وخدمات التوصيل  ..الخ ...قد تتسةارع التيييةرات الهيكليةة األخةر
ا
تلفةا
تقوم الدوب بالتعافي ببطء من  Covid-19فقد أصبح وا احا أن الواقةع الجديةد سةيكون م
من نواح عديدة اقتااديا ا واجتماعيا ا وصحيا ا وسةتلعب تقنيةة المعلومةات دورا ا رئيسةيا ا فةي جميةع
جوانب الحياة وستشهد أعلى نمو .حيث أجبر االعتماد الكبير على اإلنترنت خالب Covid-19عمالقة
تكنولوجيا المعلومات الرئيسيين على تعةديل مةواقعهم العامةة علةى الويةب للسةماح للعمةالء
بالوصوب إلى زيادة االتاةاب عبةر اإلنترنةت .ونةهدت نةركات مثةل Zoomو  Skypeالتةي تةوفر
ا
عمالقةا الترفيةف المن،لةي
خدمة المؤتمرات عبر اإلنترنت ارتفاع قيمتها في سوق األسةهم .وحقة
نيتفليكس ودي،ني ماليين المشتركين الجدد .
سةي،داد كةةذلك االعتمةةاد علةى نةةبكات  5Gلةةدعم الةةذكاء االصةطناعي فةةي التطبيقةةات الاةةناعية
واالجتماعية وستجد القطاعات الاحية والاناعات الدفاعية أن است دام الروبوتات والطائرات
بدون طيار أكثر فعالية من حيث التكلفة لتجنةب تعةرض اإلنسةان للحةاالت ال طةرة  .لقةد وصةل
مستقبل العمل بشكل أسرع من أي توقعات وأصةبح العمةل عةن بعةد ذةو االختيةار الطبيعةي
ذذا التسارع ليس نتيجة للتقدم التكنولوجي فحسب بل ا
أيضا العتبارات جديدة للاحة والسالمة
وستستيرق االقتاادات وأسواق العمل الكثير من الوقت للتعافي بشكل كامل .
مع تض م ذذا االتجاذات وتأثيراتها المحتملة على ال يارات طويلة المد لالقتااد والمجتمةع
أدت ذذا األزمة إلى إعادة النظر في العديد من المسلمات مثل العولمة مستقبل الرأسمالية
تكثي ة

النشةةاق االقتاةةادي والمعيشةةة السياسةةة الاةةناعية المجتمعةةات واألزمةةات  -األوبئةةة

وتيير المناخ  -إلى دور الحكومة والمؤسسات.
وكما أظهر التاريخ فإن ال يارات التي يتم ات اذذةا أثنةاء األزمةات يمكةن أن تعيةد تشةكيل العةالم
لعقود قادمة .ذذا ماسيتم نقانف وطرحف في نس ة استثنائية مةن منتةد اسةبار الةدولي 2020
(مستقبل المستقبل).
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Words by the Chairman
It has become clear today that the world after COVID-19 will not likely be the
same as before. The consequences of the pandemic have been accelerating in
many dimensions of the global economy. This holds for the digital economy,
with digital behavior hitting high rates, including remote work, remote
education, medication, delivery services, etc. Other structural changes are
also taking the same trend. While countries are slowly recovering from COVID19, it has become evident that the new world will be different in terms of
economy, society, and health. Information technology will play a critical role
in all walks of life and will witness higher growth. Large dependence on the
Internet during the COVID-19 pandemic has made the major IT giants adjust
their websites to provide their clients with access to have more connections
on the Internet. For instance, companies like Zoom and Skype, which provide
conferencing over the Internet, have scored higher share rates. Netflix and
Disney, the home entertainment giants, have reaped millions of new
subscribers.
Moreover, dependence on G5 networks will increase to support artificial
intelligence. Such networks will also be used in social and industrial
applications. Health and defense sectors will find that robots and drones are
more cost-effective in preventing hazardous situations. The future of work has
also accelerated more than expected and the remote work has become the
norm. This acceleration is not attributed to the development of technology,
but to the new health and safety considerations. Besides, the economies and
labor markets will need more time to recover fully.
These trends have been gaining momentum and with their likely impacts on
the long-term options of economy and society, the present crisis has led to
reconsidering many axioms including globalization, future of capitalism,
intensifying economic and living activities, industrial policy, societies and
crises- epidemics and climate change- and the roles of governments and
organizations.
As told by history, the options taken during crises may reshape the world for
many decades. This will be addressed in an exceptional version of the Asbar
World Forum 2020 (Future of the Future).

Dr. Fahad Al-Orabi Al-Harthi
Chairman of the Board of Directors
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أعضاء مجلس اإلدارة

Board of Directors

د .فهد العرابي الحارثي

د .عبدهللا الدحالن

معالي د .عبدالعزيز الخضيري

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس أمناء جامعة األعماب
والتكنولوجيا

رئيس مجلس ادارة دار اثان للدراسات
االنسانية واالستشرافية واالستراتيجية

معالي د .حسام زمان
رئيس ذيئة تقويم التعليم والتدريب

د .أنس الفارس
رئيس مدينة الملك عبد الع،ي ،للعلوم
والتقنية المكل

معالي د .مشبب القحطاني

د .نجاح عشري

د .ثريا عبيد

م .طارق الغامدي

أ .عبدالعزيز العجالن

مدير عام معهد اإلدارة العامة

النائب والمشارك األعلى لرئيس الجامعة
للتقدم الوطني االستراتيجي – كاوست

المدير التنفيذي لاندوق لألمم المتحدة
للسكان سابقاا
عضو مجلس الشور سابقاا

أرامكو السعودية

رئيس مجلس إدارة نركة أبناء محمد
سعد العجالن

سابقاا

أ .عبدهللا الشبانه

أ .علي بن صالح العثيم

د .مها صالح العتيقي

أ .فاطمة الشريف

د .محمد عطية الحارثي

مجموعة قنوات روتانا

عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس
اللجنة الوطنية لريادة األعماب

الرئيس التنفيذ نركة االتجاا الثانى عضو
لجان االعماب B20 /Saudi Arabiaعضو لجنة
الاناعيين غرفة الرياض

مساعد رئيس مجلس إدارة
منتد أسبار الدولي

استاذ مشارك مناذج وطرق تدريس
الحاسب – جامعة الملك سعود
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لجنة االعداد

Preparation Committee

معالي د .رياض كمال نجم
رئيس الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع سابقاا

أ .نبيل المبارك
الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتاني

د .محمد عطية الحارثي
استاذ مشارك مناذج وطرق تدريس الحاسب – جامعة
الملك سعود

د .حامد الشراري
عضو مجلس الشور سابقاا

د .سلطان المورقي

د .هشام بن عباس

باحث في مجاالت التقنية الحديثة ومهتم بنقل وتوطين التقنية

كبير المستشارين في وزارة

المشرف العام على إدارة الشراكات والتعاون

االتااالت وتقنية المعلومات

الدولي بالجامعة السعودية اإللكترونية

أ .فاطمة الشريف
مساعد رئيس مجلس إدارة منتد أسبار الدولي
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مديرو الجلسات

Session Managers

د .فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة

معالي د .عبدالعزيز الخضيري

معالي د .حسام زمان

رئيس مجلس ادارة دار اثان للدراسات
االنسانية واالستشرافية واالستراتيجية

رئيس ذيئة تقويم التعليم والتدريب

معالي د .رياض نجم

د .عبدالعزيز بن مالك المالك

رئيس الهيئة العامة لإلعالم المرئي

نائب رئيس مدينة الملك عبدالع،ي،

والمسموع األسب

د .سعيد الشيخ
عضو مجلس الشور سابقاا

للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي

د .مها صالح العتيقي

د .سلطان المورقي
باحث في مجاالت التقنية الحديثة ومهتم
بنقل وتوطين التقنية

الرئيس التنفيذ نركة االتجاا الثانى عضو
لجان االعماب B20 /Saudi Arabiaعضو
لجنة الاناعيين غرفة الرياض

د .شريف عبدالوهاب

أ .نبيل المبارك

د .محمد عطية الحارثي
أستاذ التعلم اإللكتروني – جامعة الملك سعود

د .مها المنيف
المدير التنفيذي لبرنامج االمان االسري ورئيس قسم رعاية
الطفل في مستشفى الملك عبدهللا الت ااي لالطفاب

الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتاني

سابقاا

المدير التنفيذي للبرنامج السعودي للحرف اليدوية

د .عبدهللا السلطان

Yara Al-Rajeh

عميد البحث العلمي  -جامعة الملك فهد

Chief Advocacy Officer
S20 Saudi Arabia 2020

للبتروب والمعادن KFUPM
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حفل االفتتاح

Opening Ceremony Speakers

 عبدهللا دحالن.د

 بندر إبراهيم الخريف.معالي أ

رئيس مجلس أمناء جامعة األعماب والتكنولوجيا

وزير الاناعة والثروة المعدنية

صاحب السمو المليك األمير

فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة الرياض

Dr. Abdullah Dahlan
President of the University of
Business and Technology in Jeddah

Minister of Industry and Mineral Resources

 فاروق الباز.أ
 االستشعار عن بعد في،أستاذ باحث ومدير مرك

Governor of Riyadh Region

 طالل أبو غزاله.د
الف العالمية،رئيس ومؤسس مجموعة طالب أبو غ

. جامعة بوسطن في والية ماساتشوستس

Research Professor and Director of the Center
for Remote Sensing at Boston University in
Boston, Massachusetts
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Chairman and founder of the Tala
Abu-Ghazaleh Global

المتحدثون الرئيسون

Keynote Speakers

د .ثريا عبيد
المدير التنفيذي لاندوق لألمم المتحدة للسكان سابقاا
عضو مجلس الشور سابقاا

Faculty member at University of Pennsylvania

د .فارس القنيعير
Founder and CEO, MuleChain, Inc.
Founder and CEO, TurboChains, Inc

مستشار مهندس الذكاء االصطناعي الشركة
السعودية لتقنية المعلومات (سايت) | SITE

د .سائد الخوالده

أ .ماجد آل عصفور

مؤسس ومدير تنفيذي  -نركة انتيليجنس اناليتكا -

مدير عام اإلدارة العامة لالستراتيجية والمواءمة

المملكة المتحدة مستشار تقني في البحث والتطوير  -عدة
نركات في المملكة المتحدة والشرق االوسط

CEO & Founder at Team Singularity

Co-Founder wolf 3D
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المتحدثون

Speakers

د .نجاح عشري

د .ثريا عبيد

النائب والمشارك األعلى لرئيس الجامعة
للتقدم الوطني االستراتيجي – كاوست

المدير التنفيذي لاندوق لألمم المتحدة للسكان سابقاا
عضو مجلس الشور سابقاا

أ .جاسر بن عبد الكريم الجاسر
مدير عام اإلدارة العامة للحوكمة والم اطر
وااللت،ام -المالية وزارة المالية

معالي مندوو المملكة الدائم لد األمم المتحدة في

نيويورك السفير عبدهللا بن يحىي ُ
المعلمي

أ .د .أحمد الشميمري

أ .د .لبنى االنصاري

األمين العام لمنتد الرياض االقتاادي سابقا

عضو مجلس الشور الساب ,مساعد المدير العام
لمنظمة الاحة العالمية سابقاا

د .أيمن خليل

د .فيصل بن أحمد القاضي

د .أروى حسني عرب

األمين العام للمعهد العربي
لدراسات األمن

دكتوراا في ريادة األعماب مبادر مستثمر أكاديمي

وكيلة عمادة نؤون طالو ألنشطة الطالبات
نائبة المشرف بمرك ،االبتكار االجتماعي

VP for scientific support – KACS

د .الجازي الشبييك

أ .نبيل المبارك
الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتاني

سابقاا

عميدة مرك ،الدراسات اإلنسانية للبنات بجامعة
الملك سعود سابقاا

أ .عبدالمجيد بن حسن العمراني

د .ماجدة محمد أبو راس

د .أحمد الكبير

مدير إدارة االبتكار -منشآت

أستاذ مشارك – قسم التقنية الحيوية

عضو مجلس إدارة جمعية ريادة األعماب

جامعة الملك عبدالع،ي،
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المتحدثون

Speakers

 نزيه العثماني.د

 وفاء طيبة.د

األستاذ المشارك بقسم الهندسة الكهربائية
،ي،وذندسة الحاسبات بجامعة الملك عبد الع

)عضو مجلس الشور ( الدورة السادسة
)وكيلة الشؤون األكاديمية للدراسات اإلنسانية ( سابقا

 عبد هللا بن أحمد المغلوث.د
 المتحدث الرسمي باسم وزارة اإلعالم- وكيل الوزارة للتواصل

 فهد بن محمد الشريف.د
Executive president of executive
education at IE Business School

Sustento Ltd - Director

Founder Svenska Elitserien CSGO, Ninjas in
Pyjamas and Area Academy

Professor, Bioscience (KAUST)
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Partnerships Development
Manager Apps & Gaming at Google

استاذ- مستشار رئيس جامعة األعماب والتكنولوجيا

Head, SME Innovation Services, Innovation
and Economic Development (KAUST)

Professor IE University , Director of Innovation, AlHussein Technical University, Founder & Managing
Director, Human Engineering Advisory

Associate Dean, Computer, Electrical and
Mathematical Science and Engineering (KAUST)

Coordinator, Managing
Director chez Diamniadio IT Park

مساعد في قسم المواد العامة بكلية إدارة األعماب

Vice President, AFRICA FINTECH NETWORK cofounded and managed Finov, an advisory and
investment venture dedicated to west africa

Co-Founder and CEO at Leti Arts

المتحدثون

Speakers

Assistant Professor, Material Science
and Engineering (KAUST)

 رانيا باعشيرة.د

 عبد القادر بن عثمان أمير.د

عضو ذيئة تدريس ورئيس قسم ذندسة

عميد لكلية الهندسة في جامعة االعماب والتكنولوجيا

البرمجيات في جامعة األعماب والتكنولوجيا

 محمد غازي صابر إبراهيم. د.أ
(big data and health) (KAUST)

أستاذ ورئيس قسم التأمين وإدارة الم اطر – كلية
جامعة األعماب والتكنولوجيا- إدارة األعماب

HTC | MEA Enterprise Solutions
Business Manager | VIVE

Director, Health, Safety and the
Environment (HSE) (KAUST)

 محمد بن سهيل المدني.أ
Associate Professor, Environmental Science
and Engineering

الرئيس التنفيذي لكالسيرا الشرق األوسط

Vice Dean of Academic Affairs of College of
Business Administration (CBA) at (UBT)

Director of Distance Learning - University of
Business and Technology

 محمد بن علي القرني. م.د
(UBT) أستاذ مساعد في الهندسة الكهربائية

 حسين الجحدلي.د
General counsel and secretary to IBM
Spain, Airbus Spain and Airtel/Vodafone
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Professor of Marketing, Associate
Dean, Global & Executive MBA
Programs , IE Business School

خبير مت اص في الحوسبة
السحابية األمن السيبراني

المتحدثون

Speakers

د .مراد رضا مراد
مدير إدارة أبحاث التقنية-وزارة االتااالت

أ .مهند عبدهللا دحالن
المدير التنفيذي والمشرف العام  -جامعة االعماب والتكنولوجيا

)Professor, Bioscience (KAUST

أ .إيهاب أبو ديه

أ .وليد بن عبدالعزيز البالع

أ .صالح المزيني

مدير العمليات في ادراك مؤسسة الملكة رانيا  -األردن

مستثمر في قطاع التقنية والشركات النانئة

مدير استقطاو مواذب IBM -

أ .عمير طيبه
Globally recognized author, executive,
entrepreneur, and public speaker

أ .مها مصطفى عقيل

Head of Games Development
)Department (SAE - UAE

د .هند خليفة

مديرة إدارة الشؤون االجتماعية واألسرة منظمة
التعاون اإلسالمي

عضو مجلس ذيئة حقوق االنسان -استاذ دكتور
علم االجتماع بجامعة الملك سعو

الوكيل المساعد لألنظمة وتطوير األعماب
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

Assistant professor at Center for Complex
Systems at King Abdulaziz City for Science
and Technology (KACST).

مدير قسم استشراف المستقبل  -وزارة االتااالت

أ .فراس الجراح
مدير أوب في «أعماب المستقبل» تطوير األعماب واالبتكار

د .صالح بن زيد المحسن

أ .محمد المخلفي

استاذ طب االطفاب واستشاري الحساسية
والمناعة في جامعة الملك سعود
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المتحدثون

Speakers

م .خالد العثمان
الرئيس التنفيذي – نركة مبادرة السعودية للتنمية

Assistant Professor in the Energy and
Water Research Institute at KACST

KACST Director of the Center for
Complex Systems (CCS) at KACST and
MIT

د .عمر العبيد
أكاديمي وإستشاري جراحات السمنة والمناظير  ..وجراحة
القولون والمستقيم

Postdoctoral Research Scientist at King
Abdullah International Medical
Research Center (KAIMRC).

د .عبدالقادر المعين
مستشار الذكاء االصطناعي ورئيس قطاع الاحة
المرك ،الوطني للذكاء االصطناعي
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي (سدايا)

أ .عبدالعزيز السويلم

د .مالك عابد الثقفي

د .طالل السديري

مدير مرك ،االستشراف التقني بمدينة
الملك عبد الع،ي ،للعلوم والتقنية

المشرف العام لإلدارة العامة للتنسي الوطني وأستاذ بحث

المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران مدينة
الملك عبدالع،ي ،للعلوم والتقنية

مشارك في مدينة الملك عبدالع،ي ،للعلوم والتقنية KACST
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الجلسات

Sessions
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الجلسة األولى :تقنيات المستقبل :
تنبؤات لعالمنا في عام 2050
 تجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في بناء نموذال قياس انتاجية العاملين عن بعد
 مراك ،التقنية – تجربة مشروع IT Park
 مدن ومجتمعات مستقبلية نديدة االرتباق
 Nanobot كي

ستعمل على ربط أدميتنا مبانرة مع السحابة المعلوماتية

22

 Experience of the Ministry of Human Resources and Social Development in Building
A Remote Worker Productivity Measurement Model
 Tech Hub Through the IT Park Project
 Future Hyper-Connected Cities and Communities
 Nanobot: How Will It Work to Connect Our Brains Directly to the Information Cloud

23

الجلسة الثانية :مستقبل العمل:
االحتياجات واإلمكانات والفرص (ج )1

 إعادة تهيئة إمكانات الموظفين :االستثمار في المرونة
 االقتااد الرقمي ومستقبل الشركات الاييرة و المتوسطة
 إعادة تهيئة إمكانات الموظفين :االستثمار في المرونة
 ريادة األعماب الشركات الكبر

والوظائ  :استقباب المستقبل على وقائع الواقع

 مستقبل العمل  :االستثمار في المواذب والقدرات " رؤية مستقبلية لما بعد كورونا“
 عمل المستقبل وانسان المستقبل  -الفرص والتحديات

24

Retrofitting Emplouees' Potentials: Investing in Resilience
The Digital Economy and the Future of Small and Medium-Sized Enterprises
Retrofitting Emplouees' Potentials: Investing in Resilience
Entrepreneurship, Large Corporations, and Employment: The Future Based on
the New Realities
 The Future of Work: Investing in Talent and Capabilities "A Future Outlook after
Corona“
 Future Work and Future Human - Opportunities and Challenges
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الجلسة الثالثة :االتجاهات الجديدة في الطاقة والمياه

 خليط الطاقة  -بين التقليدي والمتجدد وا اءا على الحلوب الذكية
 دور اإلبتكار في تحوب قطاع الطاقة
 مستقبل الطاقة :ذل يمكننا العي

خارال الشبكة؟

 العالقة بين المياا والطاقة
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Energy Mixture - Traditional and Renewable and Shedding Light on Smart Solutions
The Role of Innovation in Transforming the Energy Sector
Future of Energy: Can We Live off-the-Grid?
Water-Energy Nexus

الجلسة الرابعة :السعادة الرقمية

 الواقع االفترا ي  :الما ي والمستقبل
 أذمية وجود نظام بيئي صحي داخل esport
 عملية تطوير لعبة .Leti Arts
 آالت سعيدة
 حوكمة وتنظيم الذكاء االصطناعي

28







29

VR Past and Future
The Importance of A Healthy Ecosystem within Esport
The Leti Arts Game Development Process.
Happy Machines?
Artificial Intelligence Governance and Organization

الجلسة الخامسة :االستشراف  :العلم الستكشاف التحوالت الحرجة

 االستشراف المستند إلى األدلة كمحور أساسي في مؤتمر علوم السعودية  20لعام 2020
 البيان ال تامي وتوصيات مؤتمر علوم السعودية 20
 أفكار من لجان التفكير األربع في مؤتمر علوم السعودية  :20مستقبل الاحة :االستعداد العالمي لتجنب الجةوائح
والتوسع في الرعاية الاحية الم ااة
 االقتااد الدائري :حلوب نمولية لبيئتنا
 الثورة الرقمية :تحقي االتااب العالمي والمجتمعات األذىك
 االستشراف :من العلم إلى العمل
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 Evidence-based Foresight as a central theme for S20 Saudi Arabia 2020
 S20 Saudi Arabia final statement and recommendations
 Insights from the four S20 Taskforces :Future of Health: Universal
Preparedness for Preventing Pandemics & Expanding Personalized
Healthcare
 Circular Economy: Holistic Solutions for our Environment
 Digital Revolution: Achieving Universal Connectivity and Smarter
Communities
 Foresight: From Science to Action
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الجلسة السادسة :مستقبل العمل:
االحتياجات واإلمكانات والفرص (ج )2

 منظمات يقودذا االبتكار
 مستقبل العمل والدخل في عالم متسارع "
 إعادة تهيئة إمكانات الموظفين :االستثمار في المرونة
" التييير رحلة داخلية"
 بيئة العمل المستقبلية
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Innovation-Driven Organizations
The Future of Work and Income in An Accelerating World
Retrofitting Employees' Potentials: Investing in Resilience
"Change is an Inner Journey"
Future Work Environment

الجلسة السابعة :الطاولة المستديرة  :إدارة األزمات ..
تجارب وممارسات فعالة

 دور غرفة العمليات اإلعالمية في مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19
 كي

يمكن للمدن ان تواجف ازمة جائحة كورونا

 دور الجامعات والمراك ،البحثية في إدارة األزمات
 إدارة االزمات تجارو ودروس مستفادة في صنع التييير
 “ تكيي

ذيكل إدارة األزمات مع الحوادث واسعة النطاق وطويلة األجل ".
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 The Role of the Media Operations Room in Facing the Challenges of Coronavirus
(COVID-19)
 How can Cities cope with the Corona Pandemic Crisis?
 The Role of Universities and Research Centers in Crisis Management
 Crisis Management Experiences and Lessons Learned in Making Change
 "Adapting Crisis Management Structure to Large-Scale, Long-Term Incidents”
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الجلسة الثامنة :آفاق المستقبل التقني للمملكة العربية
السعودية

 أذمية االستشراف التقني
 المنهجية المست دمة في التقرير
 آفاق التكنولوجيا المستقبلية في المملكة العربية السعودية
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 The importance of Technology forecast
 Methodology used in the report
 KSA future technology perspectives
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الجلسة التاسعة :بانوراما (مساهمة اسبار في مجموعة )T20

 ملتقى أسبار كمرك ،فكر سعودي قادر على المشاركة في أعماب T20
 استعراض للفعاليات التي نارك فيها ملتقى أسبار بدأ من قمة T20اليابان
 قيادة أحد أعضاء الملتقى لفري العمل ( )8في مجموعة  T20المعني بالهيكل المالي العالمي
 تطوير الوثيقة العالمية لحقوق الطفل بإ افة بروتوكوب لحماية الطفل في العالم االفترا ي
 نهج نامل لمواجهة التحديات العالمية عن طري التنسي
 التعددية في زمن جائحة عالمية  :الدروس المستفادة والطري الى األمام
 الحاجة الى إنشاء م،يد من مراك ،الفكر السعودية
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 ASBAR Council as a Saudi think tank capable of participating in T20 activities
 Review of the activities which ASBAR Forum participated in, starting from the T20
Japan Summit
 A member of the Forum leading one of the T20 Task Forces, No (8) on Global
Financial Architecture
 Strengthening the Convention on the rights of the Child : Governing Children’s
Digital World
 An inclusive approach for addressing global challenges through coordinationMultilateralism in Time of Global Pandemic: Lessons learned and the way forward
 The need to establish more Saudi think tanks
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الجلسة العاشرة :إعادة تعريف التعليم
 التعليم الرقمي

رورة وليس ترفيف

 التعليم خالب أزمة كورونا
 دور الجامعة في بناء القرن الحادي والعشرين الم،دذر
 التقييمات في نظام التعلم اإللكتروني
 التعليم البيئي
 التعليم عن بعد والنظم فائقة الذكاء
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Digital Education is A Necessity, Not A Luxury
Education DURING THE CORONA CRISIS
Redefining Education: The University Role in Building a Thriving 21st Century
Assessments in e-learning system
Environmental Teaching
Distance Teaching and Super Intelligent Systems

الجلسة الحادية عشر :الصحة  - 2050صحة محورها اإلنسان
 تطبيقات المستقبل في الاحة
 Big data, biotechnology and the individual: opportunities and challenges in future health care
 دور الذكاء االصطناعي في تحسين جودة الحياة والرعاية الاحية
 الاحة في المستقبل
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 Future Applications in Health
 Big data, biotechnology and the individual: opportunities and challenges in future
health care
 The role of artificial intelligence in improving the quality of life and healthcare
 Future of Health
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الجلسة الثانية عشر :اسأل الخبراء
االقتصاد الرقمي ومستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة

?

 إطالق العنان إلمكانات الشركات الاييرة والمتوسطة في إفريقيا في عالم رقمي
 عناصر االختالف بين االقتااد والتقليدي؟
 أفكار عمليّة للشركات التي تواجف تحديات المستقبل.
" عقلية االبتكار في قطاع الشركات الاييرة والمتوسطة".
 ورؤية الاور بالتطور واالرتقاء بالمنطقة الاييرة والداخلية في المملكة العربية السعودية
 الفرق بين االقتااد الرقمةي واالقتاةاد التقليةدي  -كيفيةة رفةع القةدرة التنافسةية للمؤسسةات الاةييرة
والمتوسطة.
 تبني االبتكار واالبتكار في مستقبل المربع البديل
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 Unleashing Africa SME Potential in A Digital World
 The Elements of the Difference between the Digital and the Traditional Economy, and How to
Activate Them to Raise the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises.
 Practical Ideas for Small and Medium-Sized Enterprises to Face Future Challenges.
 "Innovation Mindset at the SME Sector."
 The Role of Digital Transformation in the Development and Upgrading of Small and MediumSized Enterprises in the Private Sector in the Kingdom of Saudi Arabia
 The Difference between the Digital and the Traditional economy, and How to Raise the
Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises.
 Embracing Technology and Innovation in the Future of Small and Medium-Sized Enterprises

?
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الجلسة الثالثة عشر :نحو عالم خال من األوبئة
األمنننن الصنننحي العنننالمي :التنسنننيق السنننتجابة عالمينننة لمواجهنننة
كورونا

 األوبئة :ذل تعلمنا الدرس ؟
 دور الفرد والمجتمع في تحقي ذلك الحلم
Science is a global mission “Covid–19 “ as an example 
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 Pandemics: have we learnt our lessons yet
 The role of the individual and society in achieving that dream
 Science is a global mission “Covid–19 “ as an example
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الجلسة الرابعة عشر :ماذا بعد ؟

”

جلسةةة نقةةاش تجمةةع بةةين مةةديري الجلسةةات لتل ةةيص أذةةم النقةةاق التةةي تمةةت مناقشةةتها خةةالب أيةةام
المؤتمر وو ع خارطة طري ألذم المبادرات واألفكار لتنفيذذا في المستقبل.

“
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“

Panel session that brings together the sessions moderators to summarize the
most important points discussed during the conference days ,and to develop a
road map for the most important initiatives and ideas for their future
implementation.

”

49

مداخالت رئيسية

Keynotes
 من الفشل إلى النجاح والشهرة
 سالسل الكتل  :Blockchainدعم وتييير مستقبل األعماب وال دمات
Global Capitalism & Entrepreneurship after Covid-19 
 تطوير استراتيجية الذكاء االصطناعي لمنظمتك
The Future of Online Identities 
 االستدامة  ..مجتمعات المستقبل
 العقوب االصطناعية تطبيقات التكنولوجيا العابية
 تمكين اإلنسان في المجتمع الجديد
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مداخالت رئيسية

Keynotes
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From failure to success and fame
Blockchains: Supporting and Changing the Future of Business and Services
Global Capitalism & Entrepreneurship after Covid-19
Develop an artificial intelligence strategy for your organization
The Future of Online Identities
Sustainability Future societies
Artificial brains
Empowering people in the new society

ورش العمل

Workshops
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workshop

What is #IamRemarkable?

#IamRemarkable is a worldwide Google initiative
that strives to empower everyone, particularly
women and underrepresented groups, to celebrate
their achievements in the workplace and beyond.

"؟،ما المقاود بة بورنة العمل"انا ممي
تمثل ورنة العمل ذذا مبادرة من مبادرات غوغل على مستو
العالم التي تهدف إلى تمكين الجميع السيما المرأة والمجموعات
التي ال تحظى بالتمثيل المناسب من أجل االحتفاء بإنجازاتهم في
.مكان العمل وخارجف
التعري بورنة العمل

About the workshop

During the 90 minute workshop, you will learn the
importance of self-promotion in your career and be
equipped with tools to develop this skill. Participants
will be invited to challenge the social perception
around self-promotion.

 دقيقة يتعلم الحضور90 خالب ورنة العمل ذذا التي تدوم
ويد، الذات في مجاب العمل (المهنة) وأن يتم ت،ي،أذمية تع
 وسوف تتم دعوة. الذات،ي،األفراد باألدوات الالزمة لتطوير تع
،ي،المشاركين لمواجهة المفاذيم السائدة في المجتمع حوب تع

How can it support your company and employees?

1. Drive diversity benefits and allyship by
supporting women and underrepresented
groups by getting their voices heard
2. Improve motivation and self-confidence by
encouraging employees to express their
achievements
3. Strengthen team cohesion and inclusion by
building trust and improving the quality of
communication.
Our results speak for themselves:

#IamRemarkable has reached over 100,000
participants and 800 companies across 120
countries, while impacting people's lives by helping:

.الذات
كي يمكن لذلك أن يدعم الشركة أو الموظفين؟
ايا من التنوع والتحالفات عن طري دعم،الدفع باتجاا تحقي الم
المرأة والمجموعات التي تحظى بالتمثيل المناسب عن طري
.إيااب أصواتهم
تحسين الدافع والثقة بالنفس عن طري تشجيع الموظفين
.للتعبير عن إنجازاتهم
تقوية الترابط والتماسك بين الفري الواحد عن طري بناء الثقة
.وتحسين نوعية التواصل
:نتائجنا تتحدث عن نفسها
) إلى أكثر من،وصل عدد المشاركين في ورنة العمل (أنا ممي
 دولة األمر الذي يؤثر على120  نركة عبر800  مشارك و100,000
:حياة الناس عن طري المساعدة فيما يلي
 المهنة/ يحققون التقدم في العمل%49
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 الذات،ي، أكثر نشاطاا في تع%89

 يشعرون بأنهم أكثر ثقة%81

Masterclass
IMMERSIVE and ENGAGING LEARNING ENVIRONMENTS

By
Prof. Ignacio Gafo

Professor of Marketing
Associate Dean, Global & Executive MBA Programs

What does it take to engage learners today?
What are the changes in program design,
pedagogies and technology needed to provide
with an immersive learning environments?
What are the new market trends that are
reshaping
how
we
should
teach?
Professor Gafo will share with us in this
Masterclass what are the new market demands
for learning and provide with some guidelines
regarding how to cope with them. During his
Masterclass, he will explain the new learning
approach taken by IE Business School (the
Liquid Learning) and how the introduction of
new technologies has led an richer, more
immersive and more engaging to students in
times of Covid.
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دروس متقدمة
بيئات تعليمية غامرة وجذابة
يقدمها
البروفيسور اجناسيو جافو
أستاذ التسوي عميد مشارك برامج ماجستير إدارة
IE األعماب العالمية والتنفيذية جامعة

ما الذي يتطلبف األمر إلنراك المتعلمين اليةوم؟ مةا
ذي التيييرات في تاميم البةرامج وطةرق التةدريس
والتكنولوجيا الالزمة لتةوفير بيئةات تعليميةة غةامرة؟
ما ذي اتجاذات السوق الجديدة التةي تعيةد تشةكيل
الطريقةةةة التةةةي يجةةةب أن نةةةدرس بهةةةا؟ سيشةةةارك
البروفيسور جافو معنا في ذذا الدورة التدريبية مةا
ودنا،ذةةي متطلبةةات السةةوق الجديةةدة للةةتعلم وسةةي
.ببعض اإلرنادات المتعلقة بكيفية التعامل معها
خةةةالب دورة الماجسةةةتير سيشةةةرح مةةةنهج الةةةتعلم
(الةتعلمIE Business School الجديةد الةذي اتبعتةف
أد إدخةةاب التقنيةةات الجديةةدة إلةةى

السةةائل) وكيةة

ةاعال وأكثةةر تفة ا
جعةةل الطةةالو أكثةةر ثةةراءا وتفة ا
ةاعال مةةع
.19 الطالو في أوقات جائحة كوفيد

Workshop

ورنة عمل

Processes for Future Foresight

اليات استشراف المستقبل

Presented by
يقدمها

Dr. Murad Murad
Director of Technology Research Department

Mr. Omair Taibah
Manager of Future Foresight Division

Technology Foresight Center

Technology Foresight Center

Ministry of Communication and Information

Ministry of Communication and

Technology

Information Technology

Workshop themes
1.

The Importance Future Foresight

2.

Conceptual Background of Future Foresight

3.

Experiences and Tools

4.

The Signal within the Noise

5.

Fast Foresight as a Tool

6.

Beyond Fast Foresight
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 عمير طيبةةةةةف.أ

 مراد ر ا مراد.د

مدير قسم استشراف المستقبل

مديةةةةةةر إدارة أبحاث التقنيةةةةةةةةةة

وزارة االتااالت

وزارة االتااالت
: محاور الورنة
 أذمية استشراف المستقبل.1
 مفهوم استشراف المستقبل.2

 بعض أدوات و تجارو استشراف المستقبل.3
 اإلنارات و الضجيج.4
 الية االستشراف السريع.5
 ما بعد االستشراف السريع.6

الشركاء العلميون

Scientific Partners

الشركاء االعالميون

Media Partners

الرعاة االعالميون

Media sponsor
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 46منتجاً علمياً خالل السنة 2020

Forty-Six scientific products issued in year 2020
أصدر منتد أسبار الدولي عدداا من المنتجات العلمية والبحثية التي
أنج،ذةا خةالب فتةرة األنةهر السةتة الما ةية (نةوفمبر  - 2019أبريةةل
2020م) وعةددذا  46منتجةاا علميةاا وقةد قةام بتوزيعهةا مجانةاا علةى
أكثر من  1000مرك ،تفكيةر ومعاذةد بحةوث وجامعةات فةي الةداخل
وعلى مستو العالم  .كما قةام بإتاحتهةا علةى مواقعةف اإللكترونيةة
الثالثة مجاناا .
فقةةةد أصةةةدر المنتةةةد ( )24تقريةةةراا بةةةالليتين العربيةةةة واإلنجلي،يةةةة
سةةلطت الضةةوء علةةى العديةةد مةةن المو ةةوعات منهةةا :مسةةتقبل
اإلعةةالم مسةةتقبل الاةةناعة مسةةتقبل األمةةن مسةةتقبل المةةدن
مستقبل ال دمات مستقبل االقتاةاد مسةتقبل البحةث العلمةي
واالبتكةةةار رأس المةةةاب البشةةةري :الثةةةروة المسةةةتدامة مسةةةتقبل
االسةةتثمار الجةةري مسةةتقبل التجةةارة أخالقيةةات وقةةوانين الةةذكاء
االصطناعي.
ا
كما أصدر المنتد ( )18تقريرا بالليتين العربيةة واإلنجلي،يةة تناولةت
نتائج الويبنارات التي عقدذا المنتةد حةوب آثةار وتةداعيات فيةروس
كورونا كوفيد 19-في المملكة والعالم .
كما أصدر ملتقةى أسةبار تقريةراا علميةاا بةالليتين العربيةة واالنجلي،يةة
حوب األمن المائي واليذائي للسعودية  .وأصدر كذلك تقريراا علمياا
(آخر) بةالليتين العربيةة واالنجلي،يةة بعنةوان «السةعودية وتةداعيات
جائحةةة كورونةةا» سةةلط خاللةةف الضةةوء علةةى عةةدد مةةن المحةةاور التةةي
تناولت انعكاسات الجائحة على المجتمع السعودي .

Asbar World Forum issued a statement on forty-six
scientific and research products completed in the
past six months (November 2019- April 2020). The
Center reported that it has distributed them free of
charge to more than 1000 think tanks, research
institutes and universities in the Kingdom of Saudi
Arabia and the world at large. It also posted them
on its three websites and it made them accessible
in the Kingdom and abroad free of charge.
Asbar World Forum (AWF), issued 24 reports in
Arabic and English. They highlighted many topics,
including: the future of media, the future of industry,
the future of security, the future of cities, the future
of services, the future of economy, the future of
scientific research and innovation, human capital:
sustainable resources, the future of venture
investment, the future of trade, and ethics and laws
of artificial intelligence (AI).
Also Asbar Council issued another scientific report
in Arabic and English titled, “Saudi Arabia and the
Repercussions of the Corona pandemic.” The
report shed light on a number of themes that
addressed the repercussions of the pandemic on
Saudi society
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https://bit.ly/2ZltNsj : للتسجيل

