
توجه القوى
نحو الشرق 

الشيخوخة

التحضر

المحلية

التقلب

التخصيص

الفردية

 إستدامة

القروض

العولمةالقلق

١. Society

٢. Geopolitics

٣. Energy & raw materials

٤. Science & technology

٥. Healthcare 

٦. Retail & leisure

٧. Economy

٨. Environment

٩. Financial se

١٠. Food & drink

١١.

١٢.

١٣. Home & family

الرقمنة

التغير البيئي

السياحة الطبية

زيادة طول العمر

صحة المستهلك ا�لكترونية

توقع ا�قل

الحنين للماضي

البحث عن معنى 
(من ا�ثنين إلى الجمعة)

 

الرغبة في التحكم

الغضب المتصاعد

نمو المجتمعات
 االفتراضية

ثقافة الفورية

تصرف الرجال كالنساء

تصرف النساء كالرجال

الرغبة في تشارك الخبرات

راشدين غير 
خاضعين للرقابة

مجتمع نسوي

تعقيد متزايد

تفشي الذعر 
على نطاق واسع 

نمو حركة عدم
 استخدام التكنولوجيا

إحياء الحرف الشعبية

الجنازات عبر ا�نترنت

متوسط العمر
 المتوقع هو ١٠٠ سنة

تراخيص ا�طفال

عباءات ا�ختفاء

مقاضاة الحيوانات للبشر 

عدد سكان العالم يصل إلى ٩ مليار 

موت البعد 

عيادة عالج إدمان ا�نترنت

 

صحة المستهلك ا�لكترونية

سجالت طبية على ا�نترنت

التطبيب عن بعد 
أدوية 
iPills

انخفاض الخصوبة

السمنة

االكتئاب

الوحدة

تعريفات أوسع للصحة

تقنين الرعاية الصحية

جراحة روبوتية

المحاكاة الحيوية

تغليف بذكاء اصطناعي

 مستشفيات بماركات العالمية

 مزارع ل¹عضاء البشرية

نادي تدريب المخ

 كلى صناعية

ا�عين االصطناعية

 عظام بالستيكية

 حبوب منع الحمل للذكور

العالج القائم على
مستوى الرحم

زرع رقاقات تحديد الهوية ونظام تحديد المواقع على جميع ا�طفال
يعاني ٨٠٪ من سكان العالم ا¿ن من السمنة 

برامج الرعاية الصحية على النطاق الجزئي

التنبؤ الجيني عند الوالدة

 إصالح الحمض النووي

جراحات تجميلية للمخ

www.nowandnext.com

سجون السفن

اختبارات أبوة إجبارية

يصبح ا�طفال 
كائنات فاخرة

أول طفل مولود في الفضاء

تصاعد غير متوقع 
في معدالت التخصيب

هستيريا الصحة وا�مان 

التكنولوجيا الحيوية

تقليد الطبيعة

علم الروبوتات 

نظام التعرف على الكالم  نظام التعرف
 على موجات الراديو

ا�حياء االصطناعية

نظام التعرف على الوجه

تقارب ا�جهزة

طمس الضوابط العلمية

أشكال أساسية
 للذكاء االصطناعي

أشكال أساسية للذكاء االصطناعي

إعادة برمجة تلقائية ل¹جهزة في ضوء الخبرة 

مواد قابلة للتشكيل

أبواب بنظام التعرف على الوجوه

ا¿الت الجزيئية

استعمال المواد
إنترنت حسي بالكامل النانونية بنطاق واسع  قدرة الناس لتسجيل جميع

 ا�حداث منذ الوالدة وحتى الموت

تداعي العولمة 

السياسات الخضراء

نمو سيطرة الدولةتجارة الكربون
ارتفاع مستويات االستبداد

انتشار خفض ا�جور 
في الخدمات العامة 

 

خدمات حكومية
 إلكترونية

نقص االستثمار
 في البنية التحيتية

صعود الـ١١ دولة ذات 
االقتصاد المستجد

نمو المخابرات العسكرية

تزايد نفوذ الدول النفطية
 على السياسة ا�ميركية

احتجاجات افتراضية

التصويت الرقمي في السوبر ماركت

ازدياد الهجرة لحل أزمة المهارات  

إحياء السياسات اليمينية

انهيار
التجارة الحرة 

تفكك االتحاد ا�وروبي
تصبح كل من تركيا وإيران
 والمكسيك قوى رئيسية

ميزانية العالقات العامة تفوق
 المصاريف العسكرية

نهضة الطاقة النووية

االستثمار في الطاقة المتجددة

فوضى الكربون

وحدة طاقة 
negawatt

الفحم النظيف التربة النادرة

ظهور القومية الخضراء

توليد الطاقة الجزيئية

لوحات عدادات الطاقة المحلية

تخزين الطاقة

رد فعل عكسي للوقود الحيوي

التعدين في قاع البحر

انقطاع الكهرباء

إنارات شوارع تخفت بنور القمر

شبكات نقل الطاقة المحلية

٨٠٪ من متطلبات الطاقة العالمية ال تزال تلبي احتياجات النفط/الفحم/الغاز

مياه افتراضية

 توفر انارات الشوارع تخفت بنور القمر

وضع العالمات المائية على جميع المنتجات

محوالت حرارية محيطية

 أول منجم للقمر

نوافذ توليد الطاقة الشمسية

مفاعالت إنشطارية

آالت قادرة على الحكم على الحالة العاطفية للمستخدم

عدم استهالك واضح

حرية التملك

تصنيف قصص الحياة

انغماسات صغيرة الفضاء الثالث

أسعار رخيصة
 كل يوم

طمس القطاعاتالتجارب الحسية 

التسوق المحلي استقطاب ا�سعار 
(العالية والمنخفضة)

التسوق ٢.٠

كثرة  االختيارات

آالت البيع الذكية

شرطة آلية في
 المجمعات التجارية

اختفاء نظام 
تسجيل الخروج

إعادة تنظيم

Ñتعزيز الصناعات عالمي

الزيادة في ضرائب الخنازير

ارتفاع اقتصاد
 نظام الحماية الجمركية

المخاطر الشبكية

النزعة التجارية

تحول مراكز 
النشاط االقتصادي

تفاؤل حذر 

سيولة زيادة التضخم٢- اقتصادات السرعة

التحول إلى الصناعات القائمة على المعرفة المكثفة

ارتفاع معدالت الفوائد

يعيش نصف العالم  ا¿ن تحت
 معدالت تضخم تتجاوز ١٠٪

نمو االستعانة بمصادر
 خارجية في أفريقيا

انهيار النظام
المصرفي الصيني 

نمو التأمينات الصغيرة

تضخم
 ا�صول الثانية 

انهيار النظام العالمي المالي

التوجه
 للتجارة المحلية

سرقة الهوية

انخفاض ا�جور الحقيقية

اقراض نظير لنظيرضغط الديونالتمويل ا�سالمي

العمالت االفتراضية

نظام الدفع بدون لمس

السداد با�جهزة المتنقلة 

التمويل الجزئي

بطائق ذات قيمة مخزنة

عمليات الدفع الجزيئية
 عبر ا�نترنت

بطائق عملة الدفع المسبق الرهن العقاري لمدة ٧٥ سنةالشركات ا�حادية

نمو العمالت الخاصة

نمو المقايضة

أزمة تمويل المعاشات التقاعدية

النقود الرقمية مضمنة على نطاق واسع في المالبس

تقارب الرعاية الصحية مع التنظيم المالي

النقود الرقمية مضمنة
 في جسم ا�نسان

عملية رقمية
 عالمية موحدة 

أول إنسان مستنسخ

وضع العالمات المائية

إنشاء دائرة للكحول، وا�سلحة النارية، والمشروبات الغازية، والحالويات
(وضع تحذيرات صحية إلزامية على الكحول والطعام غير الهام والحلوى)

 عودة التضخم الغذائي
وأعمال الشغب بسبب الغذاء

توفر اللحوم المزروعة في
المختبرات في السوبر ماركت 

زراعة حضرية 
(عمودية)

 الحميات الجينية

ضرائب السعرات الحرارية

أطعمة الراحة

إفراط الشراب

فيضانات

الموسمية

الرفاهيةالمنشأقابلية التتبعا�قيليمية

االنغماسا�صالة

جوزات سفر ل¹غذيةحمية العشر أميالالمالئمة 

الوقود المهجن

نظام التملك الجزئي

مشاركة السيارات الحضارية

تأمين سيارات فوري

نظام التعرف على الوجوه في
المرايات الخلفية (مرتبطة بتشغيل المحرك)

(GPS) جميع السيارات مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي

أبراج بالستيكية

نوافذ الواقع المعزز

 محطات وقود الهيدروجين

يعتمد السعر المتغير للطريق على الوقت/حجم حركة المرور

متوسط وزن السيارات ا¿ن يساوي ٥٠٪ من وزن سيارات  ٢٠١٠

السيارات التي تم شراؤها من أجل ترقيات التكنولوجيا بدالً من تغييرات الطراز

سيارات القيادة الذاتية
طرق ذاتية ا�صالح

الدفع لدخول معظم 
المدن بالمركبات الخاصة

الطاقة الهوائية

طقس أكثر شدة

الجفاف المؤمنين ضد الملحدين

مدن خضراء

المباني الخضراء

النانو الشمسية

مناطق محيطية ميتة

ذروة اليورانيوم

منتقدوا البيئة

ذروة مكب النفايات

شبكة أجهزة استشعار عالمية

ارتفاع منشوب المياه

طاقة شمسية فضائية

التقاعد

التعاطف

الخصوصية

الشيكات

www.futuretrendsbook.com

 

 

 

 

 

 

 

غرف الطعام
حواسيب

بأجزاء متحركة 

روسيا  
(ديموغرافي�)

التفاؤل بشأن المستقبل

التواضع

التنوع البيولوجي

إعادة النظر في
السالمة والصحة
المهنيةمن قبل

الشركات بعد
إدعائات التوتر

في مكان العمل

تضخم المصادر المفتوحة  بمعيار عالمي لمدفوعات الملكية

قلة الخدمات الهيدروكربونية ومحطات الوقود

محتويات المكتبة البريطانية متوفرة على شريحة بحجم طابع بريدي

المشاهير الرقميين
عيش الماضي

كتابة الرسائل

هجرة ذوي الكفاءات من صناديق التحوط إلى البحث والتطوير العلمي (أوليوية ١# للطاقة)

ملتمسي اللجوء للثروات

اضطرابات الطبقة الوسطى

ظهور مقياس اجمالي 
 السعادة العالمي 

النقص الحاد في ا�يدي
 العاملة في قطاع
 رعاية المسنين

رواية مصورة تحظى
 بجائزة بوكر

الكشوف الورقية
والفواتير 

مالحظات السفر بين الفترات الزمنية

نشر آخر قرص
 مدموج

ظهور الحبر الرقمي
اولومبيات

 ا�عضاء ا¿لية

الثورة الرمزية في الفن
 مع عودة الكالسيكية الحديثة 

Ñحيوانات أليفة محسنة جيني

أول محكمة عبر ا�نترنت

المجتمعات الرقمية 
تبدأ مجتمعات ملموسة

االنتقال إلى ا�سعار العالمية في 
السلع االستهالكية

(بقيادة روبوتات التسوق ) التسوق الفوري

المالية الجزيئية

كواشف النوايا الخبيثة

نمو لوغاريثمات
تعداد الروبوتات الحماية

 يفوق تعداد البشر

ا�وبئة المعلوماتية

ا�صالة

رفع المسرح المجتمعي في الجولة 
(مرة أخزى)

شاشات تلفاز قابلة للطباعة

تجدد الحرف والهوايات

شبكات االتصال الجوية

مصدر مفتوح لجمع المعلومات االستخباراتية 

قنابل نبضية

ثلث مع جميع المركبات
 العسكرية بدون طيار 

تعريفات معتمدة على
الوظيفة للكهرباء 

 ظهور أمراض اضطرابات عقلية
جديدة مرتبطة باالستخدام

الغير خاضع للرقابة ل¹جهزة الرقمية 

إعادة تعريف الصحة
 بحيث تشمل السعادة والرفاية

أماكن خدمة العمالء أصبحت شائعة

الصحة المنزلية

شاحنات
مساحات نموذجية ذاتية القيادة

خدمات من مصادر خارجية

ا�ركان الشخصية

أول فندق قمري

طائرات بدون طيار

ذروة النحاس

الشاشات الكبيرة
 كل مكان

معالجة النفايات المحلية
 على مستوى المنازل/الشوارع

جميع ا�عالنات
 ا¿ن مخصصة

جميع الرياضات التي تبث
 على الشاشة ا¿ن

 قصيرة النسق

٣٠٪ من الكتب ا¿ن رقمية
محتويات منتجة من

تصفية المستخدمين قبل المستخدم

نمو النرجسية الرقميةتنسيقات أقصر

سيارات تعمل بخاليا لوقود

النزاع بين ا�جيال في مكان العمل زيادة التشغيل ا¿لي

عطلة  من الفيسبوك
(Ñقابل أصدقاء ا�نترنت  شخصي) عروض العطالت في المنزل

كتب إلكترونية

منتجعات خالية التواصل

عطالت للدماغ

 طائرات تفوق
 سرعة الصوت

 رش القفازات الجراحيةالعالقات الحميمية

التأمل/الخدمات الشاملة مع ا�جراءات الطبية

نهاية المدخالت منخفضة التكلفة

يتمتع معظم الناس بوظيفتين أو أكثر

لدغة نقص المهارات

ردود فعل عكسية
 لالستعانة بمصادر خارجية 

منافسة منخفضة 
التكلفة

سياحة
 مستدامة

السياحة الطبية

السياحة العكسية

يبدأ الجيل العاشر في العيش أكثر من نسله 

التطوع

تشديد ا�من 

زيادة أعداد الركاب

اكتساب الموارد بشكل متزايد
 على أساس عدم طرح ا�سئلة 

ارتفاع نسبة النباتيين

تردي جودة المياه

 الهجرة العالمية ستؤدي إلى  ارتفاع درجات الحرارة في بعض أجزاء
 النصف الشمالي للكرة ا�رضية 

 الرصد الفردي  للطاقة أو الكربون يؤدي  إلى بدالت
 وتقدير التكاليف في طبقات بناًء على نظام يشبه

 النظام الشخصي

تقارب المنزل والعمل 

أبواب بنظام 
التعرف على الوجه

مستشفى بيطرية
 الكترونية

ورق جدران بفيديو  

طالء صامت

روبوتات رعاية المسنين

روبوتات رعاية ا�طفال

Ñالحيوانات ا�ليفة تفوق أعداد البشر عالمي

مرآة رقمية

المكتبات االفتراضية

العاب التحكم في العقل

أماكن معيشة لشخص واحد

عطالت مبادلة المنازل

حميات رقميةالتشتيت الرقمي المستمر

٢٥٪ من مقرات
 الشركات ا¿ن افتراضية

انشار فحص مسح الدماغ
 في مقابالت العمل

أسواق التنبؤ التواجد عن بعد

التواضع

أجهزة ذاكرة
 القرص الدوار 

 

الجرائد والصحف الملموسة
 تصبح من الممتلكات الفخمة 

توليد التمويل الخيري نتيجة كون 
الصحافة على وشك االنقراض 

فيديوهات االنترنت

المدونات الصغيرة

التركيز التام

 التخلص من حساسيات الطعام

إنشاء اراضي قابلة للزراعة مع
 زيادة ارتفاع درجة حرارة الكوكب 

ا�غذية البطيئة

تجارة عادلة

استخدام المعلومات
 المزيفة كأسلحة

الشبكة ٢،٠

تكنولوجيا معلومات
 خضراء

أمن البيانات

سحابة تخزين

الحوسبة القائمة على ا�يماءات 

إعادة شحن ال سلكية

تخزين ثالثي ا�بعاد 

٤ مليار مشترك في
 الهاتف المحمول

ابحاث لفظية

  مؤتمرات ثالثية ا�بعادعن بعد

الحوسبة العاطفية

هواتف غير مرغوبة
هواتف تعمل بالوقود

حاسوب قابل لáرتداء

خراطيش معطرة في الجواالت

انتشار الحوسبة

عدسات الصقة ذات 
الواقع المعزز

 انخفاض التركيز على المعدات مع
 زيادة توزيع الخدمات بشكل أكبر

 وقابليتها للتشغيل المتبادل

الحوسبة الكمية

حوسبة
 DNAالـ 

ال مزيد من االيميالت المجهولة
(لكل فرد بريد إلكتروني واحد) 

العاب محاكية
Ñللواقع تمام 

المسؤولية الشخصية

التقسيم الحضري/الريفي

المنازل كمالجئ

الشعور باالستحقاق

ثقاقة الضحية

إستدامة التجارة هي المحدد
 ا�كبر �سعار ا�سهم

التخطيط المالي الكامل
 مرتبط بنموذج العائلة المتكامل

مدن ذات حارات سيارات صغيرة منفصلة عن نظام الطريق

قوانين صارمة تتطلب مستويات عالية من قابلية إعادة التدوير لكل المنتجات

تأجير الناس ل¹حالم

ظهور مقياس إجمالي
 السعادة العالمي

البساطة

T.I.Mزيادة التنظيم
 واالمتثال

سياحة فضائية

 رحالت رقمية

 فنادق للنوم

 النقط بسعر ٢٠٠$
للبرميل

طالء المدن با�بيض
 لزيادة معدل االنعكاس

فتح أول مفاعل ثوريوم
في العالم في الهند 

 مباني تجميع الطاقة

حشرات آلية
لتلقيح المحاصيل 

الميراث

المناطق الزمنية

منطقة ١: ٢٠١٠ - ٢٠١٥  

الجدول الزمني لالتجاهات والتكنولوجيا ٢٠١٠ +

منطقة ٢: ٢٠١٥ - ٢٠٢٠   

منطقة ٣: ٢٠٢٠ - ٢٠٢٥  

منطقة ٤: ٢٠٢٥ - ٢٠٣٥    

منطقة ٥: ٢٠٣٥ - ٢٠٥٠

خريطة تفصيلية الستكشاف االتجاهات الحالية والمستقبلية 
با�ضافة إلى بعض التوقعات لتحريك ا�مور 

 مفاتيح الخريطة

هيمنة الصناعات ا�بداعية 
في المساهمة في 

إجمالي الناتج المحلي 

إعادة الصناعات لوطنها

معظم الناس لديهم
 هيئات متعددة

 الميتابوالزم

هــذه الخريطــة هــي تمثيــل واســع لبعــض االتجاهــات و 

التكونولجيــا الواضحــة حاليــÑ. أعمــال التحســين تنفــذ 

المســافرين  وعلــى  ا�ســبوع  نهايــة  عطلــة  خــالل 

التأكــد إذا مــا كانــت الخطــوط قابلــة للتشــغيل قبــل 

حــول  المفيــدة  االقتراحــات  جميــع  رحلــة.  بــأي  البــدء 

الطرق والرحالت مرحب بها. 

إذا أردت الســفر خــارج المنطقــة الزمنيــة ١، ينصح بجلب 

للمســافرين  ينصــح  كمــا  وكاميــرا.  مريحــة  أحذيــة 

بجلــب احتياجاتهــم الخاصــة مــن طعــام ومــاء، ومــن 

غيــر الضــروري حيــازة ا�ســلحة خــالل تلــك المســارات.   

السفر للمنطقة ٥ غير متاح لمن هم فوق ٧٥  من العمر . 

محتــوى هــذه الخريطــة تــم تجميعــه مــن عــدد مــن 

 Whats Next و Futere Flies  المنشورات بما فيهم

ريتشــارد  قبــل  مــن  إنشــاءها  تــم  الخريطــة  هــذه 

واتسون من nowandnext.com بمساعدة بنجامين 

فريــزر مــن Snap. وكل الشــكر والتقديــر إلــى اوليفــر 

فريمان ومايك جاكسون و سكوت مارتن. 

الخريطــة عنــد طلبهــا.  مــن  تتوفــر نســخة ملونــة 

خدمــات  مقابــل  بســيطة  قيمــة  فــرض  ســيتم 

مــع  التواصــل  يرجــى  والبريــد.  الطباعــة 

علــى  للحصــول   richard@nowandnext.com

  A3 نسخة من الخريطة مع ذكر الحجم المرغوب فيه

أو A2 والموقــع الخــاص للتوصيــل. خدمــة التوصيــل 

متوفــرة لجميــع أنحــاء العالــم. بــدالً مــن ذلــك، يمكنــك 

طباعة هذه الخريطة بنفسك بحجم A3 كحد أدنى. 

مطبوعات A3 و A2 من هذه الخريطة 

المصادر 

شكر وتقدير 

هــذه الخريطــة تتبــع حقــوق الملكيــة الفكريــة ممــا 

بــأي شــكل شــرط  اســتخدامها  يمكنــك  أنــه  يعنــي 

ذكر المصدر الرئيسي لها. 

١. المجتمع والثقافة 

٢. الجغرافيا السياسية

٣. الطاقة والمواد الخام

٤. العلوم والتكنولوجيا

٥. الرعاية الصحية والطب 

٦. التجارة والترفيه 

٧. االقتصاد 

٨. الخدمات المالية   

٩. البيئة والمناخ 

١٠. الطعام والشرب

١١. المواصالت 

١٢. السفر والسياحة 

١٣. المنزل والعائلة 

١٤. تكنولوجيا المعلومات

١٥. ا¬خبار وا»عالم 

١٦. العمل وا¬عمال التجارية

واالتصاالت

 اتجاه ضخم

 اتجاه

 توقع/ تنبؤ

 تيارات خطرة

 رؤية ضعيفة

 رابط عالي السرعة

خراب جزئي

مخاطر عالمية
بســيطة  احتماليــة  ذات  @أحــداث 
علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  عالــي  وتأثيــر 

مسار االتجاهات والتوقعات 
 

ارتفاع أسعار السلع ا�ساسية 
شح في المواد الخام 

الهجرة الجماعية للسكان 
ا�رهاب النووية

انقطاع ا�نترنت  

انقطاع الكهرباء
زيادة معدل الجرائم ا�لكترونية

هجمات البنية التحتية ا�ساسية 
فساد الجهات المعنية 

انتشار اسلحة الدمار الشامل 

تضخم الطاقة الخضراء 
ا�رهاب الجيني 

انيهار الدوالر ا�مريكي 
تعطل سلسلة ا�مدادات العالمية

الهجمات ا�رهابية على إمدادات المياه  
 

النزاع الصيني ا�مريكي 
النزاع ا�يراني ا�سرائيلي

ارتباط مادة البيسفينول بالسرطان
التوسع الجعرافي لروسيا

الزالزل القوية في المدن الكبيرة  
 
 

وباء عالمي 
الصراع مع كوريا الشمالية

التفكك السياسي في المملكة العربية السعودية 
الفشل المنهجي في النظام المالي 

استيالء ا�صوليين على باكستان 

ثورة الطبقة الوسطى 
تفكك الصين 

ارتباط الهاتف الجوال بالسرطان
مقايضة ا�ئتمان االفتراضي

تحطم كويكب خطير 
 

حوادث كبرى في مجال التكتولوجيا النانونية 
تعطل االتصاالت بسبب طقس الفضاء

زيارة المخلوقات الفضائية ل¹رض 
عودة المسيح

أخذ خرائط االتجاهات بجدية  

@

إعادة الصناعات لوطنها

النسخة العربية بإشراف: د. مفلح العنزي


