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 خادم الحرمين الشريفين
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 األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود



 فهد العرابي الحارثي. د
 اإلدارةرئيس مجلس 

 المتسارع.. مستقبل المستقبل 

 كرا العرالم الر   إلر   COVID-19بعردبات من الواضح اليوم انه من غير المررحح أ  يعرود العرالم 

وينطبر  هر ا بشر ل . االقتصراد العرالمياتجاهرات كثير مرن في الجائحة  إْذ تتسارع آثار . قبل ذلك

والرتعلم ُبعرد ، العمرل عرن ، مثرل السلوك الرقمري ارتفاع نسبة خاص عل  االقتصاد الرقمي ، مع 

را ، فبينمرا ... الخ.. التوصيل وخدمات ُبعد ، والطب عن  قد تتسرارع التيييررات الهي ليرة اىخررض أي، 

ا فقد أصبح ،  Covid-19تقوم الدول بالتعافي ببطء من  را واضح  أ  الواقرع الجديرد كري و  مفتلف 

ا  ا وصحي  ا واحتماعي  ا فري حميرع ، وكرتلعب من نواح عديدة اقتصادي  ا رئيسري  تقنيرة المعلومرات دور 

عمالقة  Covid-19حيث أحبر االعتماد ال بير عل  اإلنترنت خالل . نمووكتشهد أعل  حوانب الحياة 

للسرماح للعمرالء الويرب ، عل  تعرديل مرواقعهم العامرة علر  الرئيسيين، ت نولوحيا المعلومات 

، التري تروفر  Skypeو  Zoomوشرهدت شرركات مثرل . بالوصول إل  زيادة االتصرال عبرر اإلنترنرت

الترفيره المنللري وحقر  عمالقرا  . كوق اىكرهمارتفاع قيمتها في خدمة المؤتمرات عبر اإلنترنت 

 .وديلني ماليين  المشتركين الجدد  نيتفلي س

فرري التطبيقررات الصررناعية االصرطناعي ، الرر كاء لرردعم 5G علر  شررب ات كريلداد كرر لك االعتمرراد 

، والطائرات القطاعات الصحية والصناعات الدفاعية أ  اكتفدام الروبوتات واالحتماعية ، وكتجد 

لقرد وصرل . فعالية من حيث الت لفة لتجنرب تعررض اإلنسرا  للحراالت الفطررة ، أكثر بدو  طيار 

العمرل عرن بعرد هرو االختيرار الطبيعري ، أكرع من أ  توقعات ، وأصربح مستقبل العمل بش ل 

ا العتبارات حديدة للصحة والسالمة  ه ا التسارع ليس نتيجة للتقدم الت نولوحي فحسب ، بل أي، 

 .، وكتستيرق االقتصادات وأكواق العمل ال ثير من الوقت للتعافي بش ل كامل 

المحتملة عل  الفيارات طويلة المدض لالقتصاد والمجتمرع ، ، وتأثيراتها مع ت،فم ه ه االتجاهات 

أدت ه ه اىزمة إل  إعادة النظر في العديد من المسلمات مثل العولمة  ، مستقبل الرأكمالية ، 

اىوبئررة  -ت ثيررا النشرراق االقتصرراد  والمعيشررة ، السياكررة الصررناعية ، المجتمعررات واىزمررات 

 .إل  دور الح ومة والمؤكسات -وتيير المناخ 

العرالم ، يم رن أ  تعيرد تشر يل وكما أظهر التاريخ ، فإ  الفيارات التي يتم اتفاذهرا أثنراء اىزمرات 

 2020نقاشه وطرحه في نسفة اكتثنائية مرن منتردض اكربار الردولي  ماكيتمه ا . لعقود قادمة

 (.المستقبلمستقبل )

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 COVID-19, 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).  
 

 COVID-19بات من الواضح اليوم انه من غير المرحح أ  يعود العرالم بعرد 

إ  آثار ه ه الجائحة  تتسرارع فري كثيرر مرن االتجاهرات . إل  العالم ال   كا 

وينطب  ه ا بش ل خراص علر  االقتصراد الرقمري ، . في االقتصاد العالمي

مع ارتفاع السلوك الرقمي مثل العمل عن بعد والتعلم والطرب عرن بعرد 

ررا ، فبينمررا . وخردمات التوصرريل قررد تتسررارع التيييرررات الهي ليررة اىخرررض أي، 

ا  Covid-19تقوم الدول بالتعافي ببطء من  ، هناك شيء واحد أصبح واضح 

ا  ا وصرحي  ا واحتماعي  ا من نواح عديدة اقتصادي  ، كي و  الواقع الجديد مفتلف 

ا فرري حميررع حوانررب الحيرراة فرري  ا رئيسرري  وكررتلعب تقنيررة المعلومررات دور 

 . اإلل ترونية والتجارة والصحة والعمل والحوكمةالتعليم 

حيث أحبر االعتماد ال بير عل  اإلنترنت . كما كيشهد ه ا القطاع أعل  نمو

عمالقررة ت نولوحيررا المعلومررات الرئيسرريين علرر  تعررديل  Covid-19خررالل 

مررواقعهم العامررة علرر  الويررب للسررماح للعمررالء بالوصررول إلرر  زيررادة 

، التري تروفر  Skypeو  Zoomوشهدت شركات مثل . االتصال عبر اإلنترنت

. خدمررة المررؤتمرات عبررر اإلنترنررت ، ارتفرراع أكررهمها فرري كرروق اىكررهم

وديلنري ماليرين  المشررتركين  نيتفلري ساكتسرب عمالقرا الترفيره المنللرري 

 الجدد 

لرردعم الرر كاء االصررطناعي فرري  5Gكمررا كرريلداد االعتمرراد علرر  شررب ات  

و كتجد القطاعات الصرحية والصرناعات . التطبيقات الصناعية واالحتماعية

الدفاعية أ  اكتفدام الروبوترات والطرائرات بردو  طيرار أكثرر فعاليرة مرن 

لقرررد وصرررل , حيرررث الت لفرررة لتجنرررب تعررررض اإلنسرررا  للحررراالت الفطررررة 

مسررتقبل العمررل بشرر ل أكرررع واصرربح العمررل عررن بعررد هررو االختيررار 

را  الطبيعي ، ه ا التسارع ليس نتيجة للتقدم الت نولروحي فحسرب ، برل أي، 

العتبارات حديردة للصرحة والسرالمة ، وكتسرتيرق االقتصرادات وأكرواق 

 .العمل ال ثير من الوقت للتعافي بش ل كامل 

مع ت،فم ه ه االتجاهات و تأثيراتها المحتملة عل  الفيارات طويلة المدض 

لالقتصرراد والمجتمررع ، أدت هرر ه اىزمررة إلرر  إعررادة النظررر فرري العديررد مررن 

المسرررلمات مثرررل العولمرررة  ، مسرررتقبل الرأكرررمالية ، ت ثيرررا النشررراق 

 -االقتصررراد  والمعيشرررة ، السياكرررة الصرررناعية ، المجتمعرررات واىزمرررات 

 .إل  دور الح ومة والمؤكسات -اىوبئة وتيير المناخ 

وكما أظهر التاريخ ، فإ  الفيارات التي يتم اتفاذهرا أثنراء اىزمرات يم رن أ  

نقاشرره وطرحرره فرري نسررفة  ماكرريتمهرر ا . تشرر ل العررالم لعقررود قادمررة

 (.المستقبلمستقبل ) 2020اكتثنائية من منتدض اكبار الدولي 

 فهد العرابي الحارثي. د
 اإلدارةرئيس مجلس 

 كلمة رئيس المنتدى
Dr. Fahad Al-Orabi Al-Harthi  
Chairman of the Board of Directors 

Chairman’s Message 

برررات مرررن الواضرررح اليررروم انررره مرررن غيرررر المررررحح أ  يعرررود العرررالم 

الجائحرة  إْذ تتسارع آثرار . قبل ذلك كا العالم ال   إل   COVID-19بعد

وينطبر  هر ا بشر ل خراص . االقتصاد العالمياتجاهات كثير من في 

، مثررل السررلوك الرقمرري ارتفرراع نسرربة علرر  االقتصرراد الرقمرري ، مررع 

... الرخ.. التوصيل وخدمات ُبعد ، والتعلم والطب عن ُبعد ، العمل عن 

ررا ، فبينمررا تقرروم الرردول  قررد تتسررارع التيييرررات الهي ليررة اىخرررض أي، 

ا فقرد أصربح ،  Covid-19بالتعافي بربطء مرن  أ  الواقرع الجديرد واضرح 

رررا  ا كررري و  مفتلف  رررا وصرررحي  ا واحتماعي  ، مرررن نرررواح عديررردة اقتصرررادي 

ا فرري حميررع حوانررب الحيرراة وكررتلعب  ا رئيسرري  تقنيررة المعلومررات دور 

حيرث أحبرر االعتمراد ال بيرر علر  اإلنترنرت خرالل . نمرووكتشهد أعلر  

Covid-19  علرر  تعررديل الرئيسرريين، عمالقررة ت نولوحيررا المعلومررات

للسماح للعمرالء بالوصرول إلر  زيرادة الويب ، مواقعهم العامة عل  

، التري  Skypeو  Zoomوشهدت شركات مثرل . االتصال عبر اإلنترنت

كررروق ارتفررراع قيمتهرررا فررري تررروفر خدمرررة المرررؤتمرات عبرررر اإلنترنرررت 

وديلنري ماليرين   نيتفلري سالترفيره المنللري وحقر  عمالقرا  . اىكهم

 .المشتركين الجدد 

االصرطناعي ، الر كاء لردعم 5G علر  شرب ات كيلداد ك لك االعتمراد 

القطاعررات الصررحية واالحتماعيررة ، وكررتجد فرري التطبيقررات الصررناعية 

، بدو  طيرار ، والطائرات والصناعات الدفاعية أ  اكتفدام الروبوتات 

فعاليررة مررن حيررث الت لفررة لتجنررب تعرررض اإلنسررا  للحرراالت أكثررر 

أكرع مرن أ  توقعرات ، لقد وصل مستقبل العمل بش ل . الفطرة 

العمل عن بعد هو االختيار الطبيعي ، ه ا التسارع ليس نتيجة وأصبح 

ررا العتبرررارات حديررردة للصرررحة  للتقرردم الت نولررروحي فحسرررب ، برررل أي، 

والسررالمة ، وكتسررتيرق االقتصررادات وأكررواق العمررل ال ثيررر مررن 

 .الوقت للتعافي بش ل كامل 

المحتملة عل  الفيرارات طويلرة ، وتأثيراتها مع ت،فم ه ه االتجاهات 

المردض لالقتصرراد والمجتمررع ، أدت هرر ه اىزمررة إلرر  إعررادة النظررر فرري 

العديد من المسلمات مثل العولمة  ، مسرتقبل الرأكرمالية ، ت ثيرا 

النشرراق االقتصرراد  والمعيشررة ، السياكررة الصررناعية ، المجتمعررات 

 .إل  دور الح ومة والمؤكسات -اىوبئة وتيير المناخ  -واىزمات 

، وكمررا أظهررر الترراريخ ، فررإ  الفيررارات الترري يررتم اتفاذهررا أثنرراء اىزمررات 

نقاشرره  ماكريتمهر ا . العرالم لعقرود قادمررةيم رن أ  تعيرد تشرر يل 

 2020وطرحررره فررري نسرررفة اكرررتثنائية مرررن منتررردض اكررربار الررردولي 

 (.المستقبلمستقبل )

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 COVID-19, 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 

The Accelerating.. Future of the Future 

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 COVID-19, 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).  
 

 COVID-19بات من الواضح اليوم انه من غير المرحح أ  يعود العرالم بعرد 

إ  آثار ه ه الجائحة  تتسرارع فري كثيرر مرن االتجاهرات . إل  العالم ال   كا 

وينطب  ه ا بش ل خراص علر  االقتصراد الرقمري ، . في االقتصاد العالمي

مع ارتفاع السلوك الرقمي مثل العمل عن بعد والتعلم والطرب عرن بعرد 

ررا ، فبينمررا . وخردمات التوصرريل قررد تتسررارع التيييرررات الهي ليررة اىخرررض أي، 

ا  Covid-19تقوم الدول بالتعافي ببطء من  ، هناك شيء واحد أصبح واضح 

ا  ا وصرحي  ا واحتماعي  ا من نواح عديدة اقتصادي  ، كي و  الواقع الجديد مفتلف 

ا فرري حميررع حوانررب الحيرراة فرري  ا رئيسرري  وكررتلعب تقنيررة المعلومررات دور 

 . اإلل ترونية والتجارة والصحة والعمل والحوكمةالتعليم 

حيث أحبر االعتماد ال بير عل  اإلنترنت . كما كيشهد ه ا القطاع أعل  نمو

عمالقررة ت نولوحيررا المعلومررات الرئيسرريين علرر  تعررديل  Covid-19خررالل 

مررواقعهم العامررة علرر  الويررب للسررماح للعمررالء بالوصررول إلرر  زيررادة 

، التري تروفر  Skypeو  Zoomوشهدت شركات مثل . االتصال عبر اإلنترنت

. خدمررة المررؤتمرات عبررر اإلنترنررت ، ارتفرراع أكررهمها فرري كرروق اىكررهم

وديلنري ماليرين  المشررتركين  نيتفلري ساكتسرب عمالقرا الترفيره المنللرري 

 الجدد 

لرردعم الرر كاء االصررطناعي فرري  5Gكمررا كرريلداد االعتمرراد علرر  شررب ات  

و كتجد القطاعات الصرحية والصرناعات . التطبيقات الصناعية واالحتماعية

الدفاعية أ  اكتفدام الروبوترات والطرائرات بردو  طيرار أكثرر فعاليرة مرن 

لقرررد وصرررل , حيرررث الت لفرررة لتجنرررب تعررررض اإلنسرررا  للحررراالت الفطررررة 

مسررتقبل العمررل بشرر ل أكرررع واصرربح العمررل عررن بعررد هررو االختيررار 

را  الطبيعي ، ه ا التسارع ليس نتيجة للتقدم الت نولروحي فحسرب ، برل أي، 

العتبارات حديردة للصرحة والسرالمة ، وكتسرتيرق االقتصرادات وأكرواق 

 .العمل ال ثير من الوقت للتعافي بش ل كامل 

مع ت،فم ه ه االتجاهات و تأثيراتها المحتملة عل  الفيارات طويلة المدض 

لالقتصرراد والمجتمررع ، أدت هرر ه اىزمررة إلرر  إعررادة النظررر فرري العديررد مررن 

المسرررلمات مثرررل العولمرررة  ، مسرررتقبل الرأكرررمالية ، ت ثيرررا النشررراق 

 -االقتصررراد  والمعيشرررة ، السياكرررة الصرررناعية ، المجتمعرررات واىزمرررات 

 .إل  دور الح ومة والمؤكسات -اىوبئة وتيير المناخ 

وكما أظهر التاريخ ، فإ  الفيارات التي يتم اتفاذهرا أثنراء اىزمرات يم رن أ  

نقاشرره وطرحرره فرري نسررفة  ماكرريتمهرر ا . تشرر ل العررالم لعقررود قادمررة

 (.المستقبلمستقبل ) 2020اكتثنائية من منتدض اكبار الدولي 

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 COVID-
19, 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).  
 



 مجلس اإلدارة

 فهد العرابي الحارثي. د

 لجنة اإلعدادرئيس 

المنتردض فري نسرفته الفامسرة مرن خرالل حلسرة حواريرة وكريناق  

وكيسررلط المشرراركو  ال،رروء علرر  أف،ررل " إدارة اىزمررات"مهمررة، 

التجررارو والمماركررات علرر  الصررعيدين الرروطني والرردولي الترري ثبررت 

نجاحها في مواحهة اىزمات فري إطرار تبرادل التجرارو والمعرار  فري 

 .ه ا المجال

كمررا كررريناق  المنتررردض فررري هررر ه الررردورة الفامسرررة دور التقنيرررات 

الرقمية في تطوير النظام الصحي، والتعليم، والعمل، والفردمات التري 

وكرريقوم . يقرردمها القطرراع العررام والقطرراع الفرراص علرر  حررد  كررواء

المنترردض فرري دورترره الحاليررة باكتشرررا  مسررتقبل هرر ه المجرراالت، 

وكيا يم رن أ  يتطرور العمرل عرن بعرد، والتعلريم عرن بعرد، والطرب 

 . عن بعد أي،ا  

هرر ا ف،ررال عررن مجرراالت مهمررة للممل ررة العربيررة السررعودية بصررفة 

خاصة مثرل الطاقرة والميراه واللراعرة، ومناقشرة أف،رل المماركرات 

في اكرتثمار مروارد الطاقرة والميراه بالصرورة المثلر ، وأف،رل الرنظم 

اللراعية التي تحد من هردر الميراه وترؤد  إلر  زيرادة اإلنتراال مرن خرالل 

تطررروير البنيرررة التحتيرررة واكرررتفدام نظرررم أكثرررر تقررردما  ي رررو  للررر كاء 

 . االصطناعي والبيانات دور محور  فيها

كيفيرة التعامرل مرع اىوبئرة فري  -وللمرة اىولر -وكيناق  المنتدض 

المستقبل، وكيا يم ن أ  تساهم التقنيات الرقمية، خصوصا  ال كاء 

االصررطناعي، فرري محاربررة اىوبئررة مررن خررالل تسررريع عمليررة اكتشررا  

 .  وتشفيص اىوبئة وتطوير العالحات واللقاحات

" منترردض أكرربار الرردولي"هررو تجسرريد لركررالة " العررودة للمسررتقبل"

القائمة عل  التحول واكت شرا  المسرتقبل، وركرم صرور التحروالت 

 .المحتملة

وندعو الجميع لمشاركتنا الحوار الواكع، والتف يرر اإلبرداعي، والسرعي 

إلرر  إعررادة فهررم العديررد مررن المفرراهيم مررن خررالل اكت،ررافة خبررراء 

 .من شهر نوفمبر المقبل 6-4محليين ودوليين في 

 .نسأل هللا التوفي  والسداد للجميع

 أعضاء مجلس اإلدارة

Board of Directors 

 فهد العرابي الحارثي. د
 

 رئيس مجلس اإلدارة

 فاطمة الشريف. أ
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 محمد عطية الحارثي. د
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 والتقنية الم لا
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للدراكات  اثا مجلس ادارة دار رئيس 
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 عبدالعزيز العجالن. أ
رئيس مجلس إدارة شركة أبناء محمد 
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 ثريا عبيد. د
 

المدير التنفي   لصندوق لألمم المتحدة 

 للس ا  كابقا  

 كابقا  ع،و مجلس الشورض 

 عبدهللا الدحالن. د
 

 رئيس حامعة اىعمال والت نولوحيا
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 نبيل المبارك. أ
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 المقدمة
 

عل  تسريع تم ين التقنيات الرقميرة التري تقلرل مرن االتصرال المباشرر برين البشرر ،  COVID-19حائحة عملت 

والررررتح م بالصرررروت فرررري مفتلررررا , روبوتررررات الفرررروار. العمليررررات وتسررررهيل التفاعررررل عررررن بعررررد وأتمتررررة

وروبوتررات الرعايررة الصررحية، والطررائرات برردو  طيررار،  والمرردفوعات النقديررة عبررر الهواتررا ال كيررة،  اىحهررلة، 

القائمررة علرر  البيانررات المجمعررة فرري  واالكتشررارات ال كيررة / والواقررع المعررلز / وتقنيررات الواقررع االفتراضرري 

تسرريع تطويرهرا وتم ينهرا ليسرت كروض  19 كوفيردالهواتا المحمولة كرل هر ه المسرتجدات التري حفرلت 

 .بعض اىمثلة لما أت  وكيأتي في المستقبل القريب والبعيد

عبررر نسررفته االفتراضررية، كرريجمع عررددا  مررن كبررار االكررتراتيجيين وخبررراء رقميررين  2020منترردض أكرربار الرردولي 

ومتفصصين في مجاالت عدة من القطاعات التي تواحه ه ا التحد  غير المسبوق الكت شا  اآلثار طويلرة 

 .المدض له ا التسارع الرقمي 

 مجلس اإلدارة

 

 لجنة االعداد



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. 



  :تقنيات المستقبل: الجلسة األولى
 2050لعالمنا في عام تنبؤات 

 

 Nanobot كتعمل عل  ربط أدميتنا مباشرة مع السحابة المعلوماتيةكيا 

أكبوع في المدار,احازتك القادمة : السياحة الف،ائية 

مستقبل واعد لتحقي  أهدا  العمل: الحوكبة ال مومية. 

تحديات اقتصادية وكياكية: االنترنت الف،ائي 



 

 Nanobot : Are You Ready to Connect Your Brain to the Cloud to Go Further? 

 Satellite Internet: Economic and Political Challenges 

 Space tourism: a week in orbit. 

 Quantum computing: A key ally for meeting business objectives 



  :االتجاهات الجديدة في الطاقة: الجلسة الثانية
 الذكية والشبكات والقياسالتجزئة 

 

تطوير اكتراتيجية حديدة لالكتفادة من الفرص التي توفرها الطاقة الجديدة 

الت يا مع صعود موارد الطاقة الموزعة 

 تعاو -إنشاء-النظام البيئي لالبت ار المفتوح في مجال الطاقة تعليل 

 طاقة متجددة بديلة: الطاقة الحرارية للمحيطات. 

 2050تحديات المناخ 

 الحلول ال كية بين التقليد  والمتجدد واضاءه عل  -خليط الطاقة 



 

 Developing a new strategy to take advantage of the opportunities new energy 

presents 

 Adjusting to the rise of distributed energy resources 

 Foster-create-collaborate: creating the right ecosystem for open innovation in Energy 

 Ocean Thermal Energy take us to 100% renewable-energy 

 Climate Challenges 2050 

 Energy mix - between the traditional and the renewable - highlighting the smart 

solutions 



التحةةول مةةن : العربيةةة السةةعودية المملكةةة B20 : الجلسةةة الثالثةةة
 "أجل النمو الشامل 

 

 التقنيات لمستقبل االعمال والمجتمع: التحول الرقمي 

اقتصادات مستدامة للعالم المتنامي: الطاقة واالكتدامة 

تدريب قوة عاملة عالمية دينامي ية لمواحهة التحديات: مستقبل العمل والتعليم 

فتح التجارة واالكتثمار الدوليين: التجارة واالكتثمار 

 جلسة
 November 3: التاريخ 
 PM – 19:00 PM 18:00: الوقت 

 :المحاور 



 

 Digitalization: transformation for businesses and society 

 Energy, sustainability & climate :sustainable economies for growing world 

 Future of work & education : Training for a dynamic global workforce 

 Trade & investment : open international trade and investment 
Date :3 November 
Time:18:00 PM – 19:00 PM 
Topics : 



 : مستقبل العمل: الجلسة الرابعة
 والفرصواإلمكانات االحتياجات 

 

 احتماالت حديدة نشأت عن أزمة:  عالم تحركه الت نولوحيا COVID-19.  

االكتمتاع بالحياة وأداء اف،ل: تصميم العمل من أحل الرفاهية. 

 عندما ي و  ال كاء االصطناعي هو فري  العمل: الفري  الفارق . 

 االكتثمار في المرونة: إعادة تهيئة إم انات الموظفين. 

اىخالق ومستقبل العمل. 

الواقع االفتراضي في بيئة العمل المستقبلية. 

المرسل من سعادتكم مرفق  االيميلبناء على 

 .عنوان الجلسة و المستندات المطلوبة

 

وا االحتياجات:العمل مستقبل: الرابعة الجلسة

 :والفرص إلمكانات

-

ال في االستثمار الموظفين إمكانات تهيئة اعادة

 مرونة

 

  ومقدرين كريم اهتمامكمشاكرين 

 أروى عرب

   

 

 

احت،ا  الهرد  ، : مستقبل العمل

 واإلم انات ، والمنظور ، واإلم انية



 

 Remaining human in a technology-driven world New possibilities arising from the 

COVID-19 crisis. 

 Designing work for well-being: Living and performing at your best. 

 Super teams: Putting AI in the group. 

 Beyond reskilling: Investing in resilience for uncertain futures. 

 Ethics and the future of work: From “could we” to “how should we”. 

 VR in Future work environment. 
The future of work : Embracing 

purpose, potential, perspective, 

and possibility 



 .. األزمات إدارة : الطاولة المستديرة : الجلسة الخامسة
 وممارسات فعالةتجارب 

 

ومرع ذلرك ، . إل  إحراء تيييرات كثيرة في الحياة الشفصية والمهنية للجميع  COVID-19 حائحةدفعت 

 . ما يبق  ثابت ا هو الدور الحاكم ال   تلعبه الح ومات والفدمات التي تقدمها لتحسين اىوضاع

 

 . حلسة حوارية عن دور الح ومات محليا وعالميا في صنع التيير المطلوو في ظل االزمات

” 
“ 



 

 

The COVID-19 pandemic has forced many changes to everyone’s personal 

and professional life. However, what remains constant is the critical role 

governments play and the services they provide.  

 

 

Dialogue session on the role of governments locally and globally in making the 

required change in light of crises. 

 

” 
“ 



 اسأل الخبراء : الجلسة السادسة
 الرقمي و مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطةاالقتصاد 

 

 

تحويررررل ، انهيررررار أو تيييررررر من،رررربط  كيررررا يم ررررن لقطرررراع االعمررررال فرررري المنشرررر ت الصررررييرة 

تحديد ما كيحدث بعد االزمات ووضع خطط طويلة المدض للفروال من أ  ازمة قادمرة  والمتوكطة 

 دو  خسائر 

? 



 

 

Transform, Collapse or Disciplined Change? How the small and medium 

business sector can determine what will happen next ? and how to put in place 

long-term plans to get out of crises without losses? 

? 



  السعادة الرقمية: الجلسة السابعة
 

 كيا نبي مدينة ل ل فرد  : مد  اىحالم 

رقائ  اىعصاو تأخ  وظيفة مشيل الوكائط 

التح م في اىحهلة من خالل موحات الدماغ: ثورة تقنية حديدة    -الواحهات العصبية المباشرة 

حا  الوقت لل مبيوتر الدماغي: نهاية الهواتا ال كية 



 

 Cities of Dreams : How do we build a city for everyone? 

 Neuro-chips With the Function of a Media Player 

 Direct Neural Interfaces (DNI) Create a New Technical Revolution: Controlling 

Electronic Devices with Brain Waves 

 The End of Smart Phones: Time for Advanced Brain-computer Interfaces 



 إعادة تعريف التعليم: الجلسة الثامنة
 

التعليم عن بعد والنظم فائقة ال كاء 

التقويم في أنظمة التعلم اإلل ترونية 

بيئات التعلم اليامرة 

المعامل االفتراضية في المستقبل  

حركة التصنيع لتعليل اإلبداع واالبت ار 



 

 Distance learning and Intelligent systems 

 Assessment for e-learning 

 Immersive learning environments 

 Virtual Labs in the future 

 Maker movement to enhance creativity and innovation 



التنسيق الستجابة :األمن الصحي العالمي : الجلسة التاسعة
 عالمية لمواجهة كورونا

 
 البيانات الصحية ال،فمة عصر 

 2050-2030تحديات وق،ايا الصحة اإلل ترونية في 

 عالحات موحهة بش ل اكتثنائي: تقدم تقنية النانو 

الجراحة عن ُبعد 

التنسيق الستجابة :األمن الصحي العالمي 
 عالمية لمواجهة كورونا

 صحة محورها اإلنسان - 2050الصحة : الجلسة التاسعة
 

 عصر البيانات الصحية ال،فمة 

 2050-2030تحديات وق،ايا الصحة اإلل ترونية في 

 عالحات موحهة بش ل اكتثنائي: تقدم تقنية النانو 

الجراحة عن ُبعد 



 Era of Big Health Data 

 eHealth challenges and issues in 2030-2050 

 Nanotechnology brings exceptionally targeted treatments 

 Perfection of Telesurgery 

 

 Era of Big Health Data 

 eHealth challenges and issues in 2030-2050 

 Nanotechnology brings exceptionally targeted treatments 

 Perfection of Telesurgery 



 نحو عالم خال من األوبئة: الجلسة العاشرة
 

 

حلسررة نقررام تجمررع اهررم الفبررراء والمفتصررين فرري علررم اىوبئررة حررول العررالم لنقررام ترراريخ وحاضررر 

 . ومستقبل اىوبئة وهل الوصول لمستقبل بال اوبئة امر مم ن

 

” 
“ 



 

 

Panel session that brings together the most important experts and specialists 

in epidemiology around the world to discuss the history, present and future of 

epidemics, and is reaching a future without epidemics possible? 

 

” 

“ 



 ماذا بعد ؟: الجلسة الحادية عشر
 

 

حلسررة نقررام تجمررع بررين مرردير  الجلسررات لتلفرريص أهررم النقرراق الترري تمررت مناقشررتها خررالل أيررام 

 .المؤتمر ، ووضع خارطة طري  ىهم المبادرات واىف ار لتنفي ها في المستقبل

 

” 
“ 



 

 

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. 

 

” 

“ 



 مداخالت رئيسية

Keynotes 

من صفر إل  بطل 

 دعم وتييير مستقبل اىعمال والفدمات: كالكل ال تل 

العقول االصطناعية 

 تم ين اإلنسا 

T20 أف ار من احل االزدهار واالكتدامة: الممل ة العربية السعودية 

تطوير اكتراتيجية ال كاء االصطناعي لمنظمتك 

 From Zero to Hero 

 Block chain supporting and changing the future of business and services 

 Artificial Brains 

 Human Empowerment  

 T20 Saudi Arabia: Ideas for prosperity and sustainability 

 Concepts of global entrepreneurship and capitalism 



رئيس مركل « ناكا»عالم الف،اء والجيولوحيا في وكالة 

 االكتشعار عن ُبعد في حامعة بوكطن

 مداخالت رئيسية

Keynotes 

من ال كاء االصطناعي إل  ال و  المتعدد: مستقبل الف،اء 

القرو واإلنتاحية والسعي وراء السعادة: مستقبل الوحود اإلنساني 

 مجتمعات المستقبل -االكتدامة 

الوعود والتحديات: عصر ال كاء االصطناعي 

 The future of space: From AI to the multiverse 

 The future of human existence: Proximity, productivity, and the pursuit of 

happiness 

 Sustainability - Future Societies 

 The age of AI: Promises and challenges 



 ورش العمل

Workshops 

تدريب م ثا في الواقع االفتراضي  

العقلية والمهارات والعمل من أحل نمو حديد: قيادة االبت ار 

التف ير التصميمي لصناعة القصص ومشاركة القصص 

 المستقبليةتقييم المهارات 

 Intense virtual reality training 

 Leading Innovation: Mindset, Skills, Action for New Growth 

 Design Thinking for Storymaking and Storysharing 

 Future Skills Assessment 



I am remarkable workshop  

Is a Google initiative empowering women and other underrepresented groups to celebrate 

their achievements in the workplace and beyond. 

 goals 
  

1. Improve the self promotion motivation and skills of women and underrepresented groups 

2.   Challenge the social perception around self promotion 

 The workshop 
 

During the 90 minute workshop, you will learn the importance of self-promotion in your 

personal and professional life and be equipped with tools to develop this skill. Participants 

will be invited to challenge the social perception around self-promotion. 

لتم ين النساء والمجموعرات  Googleهي مبادرة من 

اىخرض الممثلة تمثيال ناقصرا لالحتفرال بإنجرازاتهم فري 

تحسرررين دوافرررع . 1اىهررردا  . م رررا  العمرررل وخارحررره

ومهرارات تعليرل الرر ات لردض النسرراء والفئرات الممثلررة 

تحد  التصرور االحتمراعي حرول التررويج . 2تمثيال ناقصا 

ال اتي ورشة العمل خرالل ورشرة العمرل التري مردتها 

دقيقة ، كتتعلم أهميرة التررويج الر اتي فري حياترك  90

ا برررراىدوات  الشفصررررية والمهنيررررة وكررررت و  مجهررررل 

كيتم دعوة المشاركين . الالزمة لتطوير ه ه المهارة

 .لتحد  التصور االحتماعي حول الترويج ال اتي

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. 

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. 

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: 

workshop  

   "مميل انا"العملما المقصود بر بورشة 

تمثل ورشة العمل ه ه مبادرة من مبادرات غوغل عل  مستوض 

العالم التي تهد  إل  تم ين الجميع، الكيما المرأة والمجموعات 

التي ال تحظ  بالتمثيل المناكب، من أحل االحتفاء بإنجازاتهم في 

 . م ا  العمل وخارحه

 بورشة العملالتعريا  

دقيقة، يتعلم الح،ور  90خالل ورشة العمل ه ه التي تدوم 

وأ  يتم تلويد ( المهنة)أهمية تعليل ال ات في مجال العمل 

وكو  تتم دعوة . اىفراد باىدوات الالزمة لتطوير تعليل ال ات

المشاركين لمواحهة المفاهيم السائدة في المجتمع حول تعليل 

 .  ال ات

 يم ن ل لك أ  يدعم الشركة أو الموظفين  كيا  

الدفع باتجاه تحقي  الملايا من التنوع والتحالفات عن طري  دعم 

المرأة والمجموعات التي تحظ  بالتمثيل المناكب عن طري  

 .  إيصال أصواتهم

تحسين الدافع والثقة بالنفس عن طري  تشجيع الموظفين 

 .  للتعبير عن إنجازاتهم

تقوية الترابط والتماكك بين الفري  الواحد عن طري  بناء الثقة 

 .  وتحسين نوعية التواصل

 :  تتحدث عن نفسهانتائجنا  

إل  أكثر من ( أنا مميل)وصل عدد المشاركين في ورشة العمل 

دولة، اىمر ال   يؤثر عل   120شركة عبر  800مشارك و  100,000

 :  حياة الناس عن طري  المساعدة فيما يلي

 

 المهنة / يحققو  التقدم في العمل% 49 أكثر نشاطا  في تعليل ال ات % 89 يشعرو  بأنهم أكثر ثقة % 81



 حفل االفتتاح

Opening Ceremony Speakers 

 طالل أبو غزالة. أ

 

Chairman and founder of the international 
Jordan-based organization 

 رئيس ومؤكس المنظمة الدولية اىردنية 

 فاروق الباز. أ

 

Research Professor and Director of the Center for 
Remote Sensing at Boston University in Boston, 

Massachusetts 

مركل االكتشعار عن بعد في حامعة ، ومدير أكتاذ باحث 

 .والية ماكاتشوكتس بوكطن في 

رئيس مركل « ناكا»عالم الف،اء والجيولوحيا في وكالة 

 االكتشعار عن ُبعد في حامعة بوكطن

 فاروق الباز. أ طالل أبو غزالة. أ

 

Chairman and founder of the international 
Jordan-based organization,  

Dubbed as the godfather of Arab accounting, 
Abu-Ghazaleh has also been credited for 
promoting the significance of Intellectual 
Property in the Arab World. Chair of the 
Honorary Council of the Consortium for 

Sustainable Urbanization, USA , Co-chair of the 
UN Global Network on Promoting Digital 

Technologies for Sustainable Urbanization 

 

Research Professor and Director of the Center for 
Remote Sensing at Boston University in Boston, 

Massachusetts 
Space scientist and geologist, who worked 
with NASA in the scientific exploration of 

the Moon and the planning of the Apollo program. 
He was a leading geologist on the program, 

responsible for studying the geology of the Moon, 
the selection of landing sites for the Apollo missions, 
and the training of astronauts in lunar observations 
and photography. He played a key role in the Apollo 
11 moon landing mission, and later Apollo missions.  

 ،رئيس ومؤكس المنظمة الدولية اىردنية 

اىو وُيعرر  بأنره العررو والردوليين  الفبراء االقتصادين وهو أهم

الروحرري للمحاكرربة العربيررة ، كمررا ُينسررب إليرره الف،ررل فرري تعليررل 

هرو رئريس أبرو غلالره  و. أهمية المل ية الف رية فري العرالم العربري

المجلررس الففررر  التحرراد التح،ررر المسررتدام ، الواليررات المتحرردة 

المشررارك لشررب ة اىمررم المتحرردة العالميررة والرررئيس اىمري يررة ، 

، وع،ررو لتعليررل التقنيررات الرقميررة مررن أحررل التح،ررر المسررتدام 

مجلس ادارة العديد من الهيئات والمنظمات والشرركات العربيرة 

ومؤكس العديد مرن المبرادرات االقتصرادية والعلميرة والدولية ، 

 . الفطط التنموية عل  مستوض العالم وكاهم في وضع اهم

مركررل االكتشررعار عررن بعررد فرري ، ومرردير أكررتاذ باحررث 

 .والية ماكاتشوكتس حامعة بوكطن في 

مرع وكالرة ناكرا فري ، عمرل وحيولروحي ف،راء وهو عالم 

كرا  . االكت شا  العلمي للقمر وتفطيط برنرامج أبولرو

ا في البرنامج ،  ا رائد  عن دراكة كما كا  مسؤوال  حيولوحي 

حيولوحيا القمرر ، واختيرار مواقرع الهبروق لبعثرات أبولرو ، 

 .وتدريب رواد الف،اء عل  عمليات الرصد والقمر

 أمين الناصر. م
الرئيس وكبير اإلداريين التنفي يين لشركة 

 (أرام و السعودية)الليت العربية السعودية 

President and chief executive 
officer of Saudi Aramco 

 نجاح عشري. د
 

والمشارك اىعل  لرئيس الجامعة النائب 

  كاوكت –للتقدم الوطني االكتراتيجي 

KAUST. Senior Associate to the 
President & VP Strategic National 

Advancement 

 أنس الفارس. د
 

 والتقنيةرئيس مدينة الملك عبد العليل للعلوم 

President of King Abdulaziz City for 
Science and Technology (KACST) 

 دحالنعبدهللا . د
 

 رئيس حامعة اىعمال والت نولوحيا

Dr. Abdullah Dahlan 
President of the University of 

Business and Technology in Jeddah 

 الخريفبندر إبراهيم . أمعالي 
 

  وزير الصناعة والثروة المعدنية 

 

Minister of Industry and Mineral Resources 
  

Governor of Riyadh Region 
 

 األمير  صاحب السمو المليك

 فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
 الرياضأمير منطقة   



 خبراء من

Exports From 

 المتحدثون الرئيسون

Keynote Speakers 

CEO & Founder at Team Singularity 

Professor at UCLA in Design and Media/ 
Information Studies 

Founder and CEO, MuleChain, Inc. 
Founder and CEO, TurboChains, Inc 

 الخوالدهسائد . د
الممل ة المتحدة  - اناليت ا انتيليجنسشركة  -مؤكس ومدير تنفي   

عدة شركات في الممل ة  -مستشار تقني في البحث والتطوير 

 االوكطالمتحدة والشرق 

 القنيعيرفارس  .د
  | SITEمستشار هندكي في ال كاء االصطناعي ، البحث واالبت ار 

 اليحياخالد . د
كبير المستشارين في م تب اإلدارة 

االكتراتيجية التابع لمجلس الشؤو  

   االقتصادية والتنمية

Dr. Saed Khawaldeh 
R&D Technical Consultant - 
Multiple companies (UK and 
Middle East) 
Artificial Intelligence Researcher - 
University of Oxford (UK) 
Founder & Director - Intelligence 
Analytica (UK) 

 

 الفوالدهكائد . د

 عدة شركات في الممل ة المتحدة والشرق اىوكط -مستشار تقني في البحث والتطوير 

  حامعة اكسفورد في الممل ة المتحدة -باحث في ال كاء االصطناعي 

  في الممل ة المتحدة اناليت ا انتيليجنسشركة  -مؤكس ومدير تنفي   

 

 

 

Engineering Consultant in AI, Research & Innovation, SITE 

  
 
 

Engineering Consultant in AI, Research & Innovation, SITE 

 اليحيافهد . د
مركل الحماية من العنا اىكر  واإلهمال رئيس 

اللجنة .. أكتاذ متعاو  حامعة نايا اىمنية .. 

 الوطنية لمراكل الصحة اىولية

 

 

 

 

 

 فهد التريك . د

مركل الملك عبد هللا  –الرئيس لألبحاث نائب 

 " كابسارك" للدراكات والبحوث البترولية 

CEO & Founder at Team Singularity 

Founder and CEO, MuleChain, Inc. 
Founder and CEO, TurboChains, Inc 

 الخوالدهسائد . د
 - اناليت ا انتيليجنسشركة  -مؤكس ومدير تنفي   

عدة  -الممل ة المتحدة مستشار تقني في البحث والتطوير 

 االوكطشركات في الممل ة المتحدة والشرق 

 القنيعيرفارس  .د
مستشار هندكي في ال كاء االصطناعي 

  | SITE، البحث واالبت ار 

 اليحياخالد . د
كبير المستشارين في م تب اإلدارة 

االكتراتيجية التابع لمجلس الشؤو  

   االقتصادية والتنمية

 فهد التريك . د

مركل الملك عبد هللا  –الرئيس لألبحاث نائب 

 " كابسارك" للدراكات والبحوث البترولية 

 ثريا عبيد. د
 التنفي   لصندوق لألمم المتحدة للس ا  كابقا  المدير 

 ع،و مجلس الشورض كابقا  

Co-Founder wolf 3D Faculty member at University of 
Pennsylvania 

 



 المتحدثون
 

Speakers 

Founder Svenska Elitserien 
CSGO, Ninjas in Pyjamas and 

Area Academy 

HTC | MEA Enterprise Solutions  
Business Manager | VIVE 

Vice President, AFRICA FINTECH 
NETWORK co-founded and managed  

Finov, an advisory and investment 
venture dedicated to west africa 

Coordinator, Managing  
Director chez Diamniadio IT Park 

Head of Games Development  
Department (SAE - UAE) 

Co-Founder and CEO at Leti Arts 

Partnerships Development  
Manager Apps & Gaming at 

Google 

Sustento Ltd - Director Product Manager - 
Facebook 

 أحمد الكبير. د
ع،و مجلس إدارة حمعية ريادة 

 اىعمال

 الراكاننوف . أ
 الرئيس التنفي   

السيبرانيالتحاد اىمن   

Executive president of 
executive education at IE 

Business School  

R&D Chemical Engineer at Procter 
& Gamble  

Founder & Managing Partner, 
Human Engineering Advisory 

Advisor - Global Business Strategy, 
i2be Incorporated  

 فيصل بن أحمد القاضي. د
 دكتوراه في ريادة اىعمال

 مبادر، مستثمر، أكاديمي

 حسني عربأروى . د
وكيلة عمادة شؤو  طالو ىنشطة 

المشر  بمركل االبت ار الطالبات، نائبة 

 االحتماعي

 أيمن خليل. د
اىمين العام للمعهد العربي 

 لدراكات اىمن

 عبدالعزيزالبالعوليد بن . أ

 STV شريك صندوق

 

Product Manager Facebook inc, 
London, United Kingdom 

 المتحدثون

Speakers 

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

Coordinator, Managing  
Director chez Diamniadio IT Park 

Head of Games Development  
Department (SAE - UAE) 

Partnerships Development  
Manager Apps & Gaming at Google 

Sustento Ltd - Director 

Executive president of executive 
education at IE Business School  

R&D Chemical Engineer at Procter & 
Gamble  

Founder Svenska Elitserien CSGO, Ninjas in 
Pyjamas and Area Academy 

Founder & Managing Partner, Human 
Engineering Advisory Advisor - Global 
Business Strategy, i2be Incorporated  

Product Manager Facebook inc, 
London, United Kingdom 

Associate Dean, Computer, Electrical and 

Mathematical Science and Engineering (KAUST) 
Professor, Bioscience (KAUST) 

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

  

Co-Founder and CEO at Leti Arts 

 أحمد الكبير. د
 ع،و مجلس إدارة حمعية ريادة اىعمال

 الراكاننوف . أ
السيبرانياىمن الرئيس التنفي   التحاد   

 فيصل بن أحمد القاضي. د
 ، مستثمر، أكاديميمبادر اىعمالدكتوراه في ريادة 

 حسني عربأروى . د
الطالبات، وكيلة عمادة شؤو  طالو ىنشطة 

 االحتماعيالمشر  بمركل االبت ار نائبة 

 أيمن خليل. د
اىمين العام للمعهد العربي 

 لدراكات اىمن

 لطيفة العبدالكريم. د

والقانو   االصطناع أكتاذ مساعد في ال كاء 

 االصطناع بجامعة الملك كعود ومستشار ال كاء 

 الشميمريأحمد . د .أ

اىمين العام لمنتدض الرياض 

 االقتصاد  كابقا

 عبد هللا الوليدي. د

 مدير عام المركل الوطني للتعليم اإلل تروني

 معاذ الخلف. د
الملك كعود بجامعةأكتاذ مساعد   

 نجاح عشري. د
والمشارك اىعل  لرئيس الجامعة النائب 

  كاوكت –للتقدم الوطني االكتراتيجي 

 ثريا عبيد. د
 التنفي   لصندوق لألمم المتحدة للس ا  كابقا  المدير 

 ع،و مجلس الشورض كابقا  

 إيهاب أبو ديه. أ
 اىرد  -مؤكسة المل ة رانيا  ادراكمدير العمليات في 

 البالع عبدالعزيزوليد بن . أ

كابقا    STV صندوق     

 صالح المزني. أ

 شريك بمشاريع ناشئة

 محمد بن سهيل المدني.  أ
الشرق اىوكط ل الكيراالرئيس التنفي     



 أحمد الكبير. د
 ع،و مجلس إدارة حمعية ريادة اىعمال

 الراكاننوف . أ
السيبرانياىمن الرئيس التنفي   التحاد   

 فيصل بن أحمد القاضي. د
 ، مستثمر، أكاديميمبادر اىعمالدكتوراه في ريادة 

 حسني عربأروى . د
الطالبات، وكيلة عمادة شؤو  طالو ىنشطة 

 االحتماعيالمشر  بمركل االبت ار نائبة 

 أيمن خليل. د
اىمين العام للمعهد العربي 

 لدراكات اىمن

 لطيفة العبدالكريم. د

والقانو   االصطناع أكتاذ مساعد في ال كاء 

 االصطناع بجامعة الملك كعود ومستشار ال كاء 

 عصام الوقيت. د

الرئيس التنفي   لوحدة التحويل 

 الرقمي الوطنية

 الشميمريأحمد . د .أ

اىمين العام لمنتدض الرياض 

 االقتصاد  كابقا

 عبد هللا الوليدي. د

 مدير عام المركل الوطني للتعليم اإلل تروني

 معاذ الخلف. د
الملك كعود بجامعةأكتاذ مساعد   

 المتحدثون

Speakers 

 نجاح عشري. د
والمشارك اىعل  لرئيس الجامعة النائب 

  كاوكت –للتقدم الوطني االكتراتيجي 

 ثريا عبيد. د
 التنفي   لصندوق لألمم المتحدة للس ا  كابقا  المدير 

 ع،و مجلس الشورض كابقا  

 المتحدثون

Speakers 

 إيهاب أبو ديه. أ
 اىرد  -مؤكسة المل ة رانيا  ادراكمدير العمليات في 

 العمارعبدالعزيز هشام بن . د
 –المشر  عل  مركل الدراكات اىمري ية 

معهد اىمير كعود الفيصل للدراكات 

 الدبلوماكية

 البالع عبدالعزيزوليد بن . أ

كابقا    STV صندوق     

 صالح المزني. أ

 شريك بمشاريع ناشئة

 محمد بن سهيل المدني.  أ
الشرق اىوكط ل الكيراالرئيس التنفي     



 عصام الوقيت. د

الرئيس التنفي   لوحدة التحويل 

 الرقمي الوطنية

 المتحدثون

Speakers 

 المتحدثون

Speakers 

 العمارعبدالعزيز هشام بن . د
 –المشر  عل  مركل الدراكات اىمري ية 

معهد اىمير كعود الفيصل للدراكات 

 الدبلوماكية

HTC | MEA Enterprise Solutions  
Business Manager | VIVE 

Assistant Professor, Material Science 
and Engineering (KAUST) 

(big data and health) (KAUST) 

 محمد غازي صابر إبراهيم . د. أ
كلية  –أكتاذ ورئيس قسم التأمين وإدارة المفاطر 

حامعة اىعمال والت نولوحيا-إدارة اىعمال   

 محمد غازي صابر إبراهيم . د. أ

. 

حامعة اىعمال والت نولوحيا-كلية إدارة اىعمال  –أكتاذ ورئيس قسم التأمين وإدارة المفاطر   

باعشيرةرانيا . د  

هيئة تدريس ورئيس قسم هندكة ع،و 

 البرمجيات في حامعة اىعمال والت نولوحيا

 عبد القادر بن عثمان أمير. د

 عميد ل لية الهندكة في حامعة االعمال والت نولوحيا

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

 الشريففهد بن محمد . د

اكتاذ -رئيس حامعة اىعمال والت نولوحيا  مستشار 

 مساعد في قسم المواد العامة ب لية إدارة اىعمال 

  director of distance learning at University of 
Business and Technology and an assistant 

professor in Management Information Systems 

  

 خوجمحمد بن طلعت . م. د

 حامعة اىعمال والت نولوحيا -كلية الهندكة وكيل 

 محمد بن علي القرني. م. د

 (UBT)مساعد في الهندكة ال هربائية أكتاذ 



 عصام الوقيت. د

الرئيس التنفي   لوحدة التحويل 

 الرقمي الوطنية

 المتحدثون

Speakers الشركاء االستراتيجيون 

Strategic Partners 



 عصام الوقيت. د

الرئيس التنفي   لوحدة التحويل 

 الرقمي الوطنية

 المتحدثون

Speakers 

 الشركاء العلميون

Scientific Partners 

 الشركاء الرسميون

Official Partners 



Asbar World Forum issued a statement on forty-

seven 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 

 

 

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. 

 

المنتجات العلمية والبحثية التي أصدر منتدض أكبار الدولي عددا  من 

أبريررل  - 2019نروفمبر )أنجلهرا خرالل فتررة اىشرهر السرتة الماضرية 

بتوزيعهررا مجانررا  علرر  علميررا  ، وقررد قررام منتجررا   47 ، وعررددها(م2020

فري الرداخل مركل تف يرر ومعاهرد بحروث وحامعرات  1000أكثر من 

كما قرام بإتاحتهرا علر  مواقعره اإلل ترونيرة . وعل  مستوض العالم 

 .مجانا  الثالثة 

تقريررررا  برررالليتين العربيرررة واإلنجليليرررة، ( 24)أصررردر المنتررردض فقرررد 

مسررتقبل : كررلطت ال،رروء علرر  العديررد مررن الموضرروعات منهررا

اإلعررالم، مسررتقبل الصررناعة، مسررتقبل اىمررن، مسررتقبل المررد ، 

مستقبل الفدمات، مستقبل االقتصراد، مسرتقبل البحرث العلمري 

الثرررروة المسرررتدامة، مسرررتقبل : واالبت رررار، رأس المرررال البشرررر 

االكررتثمار الجررر ، مسررتقبل التجررارة، أخالقيررات وقرروانين الرر كاء 

  .االصطناعي

تقريرا  بالليتين العربيرة واإلنجليليرة، تناولرت ( 18)كما أصدر المنتدض 

التي عقدها المنتردض حرول آثرار وترداعيات فيرروس  الويبناراتنتائج 

 . والعالم في الممل ة  19-كورونا كوفيد

ملتقر  أكربار تقريررا  علميرا  برالليتين العربيرة واالنجليليرة كما أصدر 

علميا  وأصدر ك لك تقريرا   .للسعودية المائي والي ائي حول اىمن 

وترداعيات السرعودية »برالليتين العربيرة واالنجليليرة بعنروا  ( آخر)

كررلط خاللرره ال،رروء علرر  عرردد مررن المحرراور الترري ، « كورونرراحائحررة 

 .السعود  تناولت انع اكات الجائحة عل  المجتمع 
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