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منتـدى التقنيـة الرقميـة
Digital Technology Forum

تعقد هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات 
"منتدى التقنية الرقمية"  في نسخته األولى 
لتســـليط الضوء على أبرز  المحاور الرئيسية 
في قطـــاع تقنية المعلومـــات والتقنيات 
الناشـــئة وفقـــًا لدورها فـــي تنظيم قطاع 
تقنيـــة المعلومـــات، وذلك بالتعـــاون مع 

أصحاب العالقة في كل محور. 

ســـيكون تركيـــز المنتدى لهـــذا العام على 
الفـــرص االســـتثمارية الواعـــدة في قطاع 

تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.
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دور هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات، وزارة االستثمار في تمكين االستثمار في قطاع تقنية 

المعلومات والتقنيات الناشئة

السالم الملكي

الفيديو االفتتاحي

كلمة معالي محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

الترحيب بـ "االستثمار الرقمي في السعودية"

استراتيجية قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة

استراحة قصيرة 25 دقيقةاستراحة قصيرة 25 دقيقة

استراحة قصيرة 10 دقائقاستراحة قصيرة 10 دقائق

نهاية المنتدىنهاية المنتدى

تمكين التقنية:  البنية التحتية، الحوسبة السحابية، األمن 
السيبراني والبيانات

البنية التحتية، التنظيمات، التجانس وضمانات المستثمر

االستثمار في التقنية: قصص نجاح 

قصص نجاح لمستثمرين أجانب في قطاع تقنية المعلومات 
والتقنيات الناشئة

التوجهات الجديدة في التقنية: االستثمار في التقنيات الجديدة

التقنيات الناشئة: المدن الذكية، إنترنت األشياء (المركبات المتصلة)
التغيرات في أنماط االستثمار المحلي: االستثمار العادي للتقنية

(HIS) نظم المعلومات الصحية

سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة: بيئة استثمارية جاذبة

المنافسة العادلة، تمكين السوق وحماية الملكية الفكرية

2:11 - 2:40 مساًء

2:02 - 2:03 مساًء
2:03 - 2:07 مساًء
2:07 - 2:11 مساًء

3:45 – 4:35 مساًء

2:40 – 3:05 مساًء

3:05 – 3:15 مساًء

3:15 – 3:20 مساًءتدشين مبادرة المجموعات االستشارية

 4:35 - 5:25 مساًء

5:35 – 6:25 مساًء

6:25 – 7:15 مساًء

 بداية المنتدى بداية المنتدى

دة
ـــ

جنـ
أ

دة
ـــ

جنـ
أ

2:00  مساًء

7:20  مساًء

معالي د. محمد بن سعود التميمي (محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات)
معالي م. هيثم بن عبدالرحمن العوهلي (نائب وزير االتصاالت وتقنية المعلومات)

م. صالح بن علي خبتي (وكيل وزارة االستثمار للعمليات االستثمارية)
مدير الحوار: وئام الدخيل

ناصر الناصر  (وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات) وفيصل الصالح (وزارة االستثمار)

عبدالعزيز الهليل (هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات)

م. نواف بن داوود الحوشان (وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات) و م. رائد بن إبراهيم 
الفايز (هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات) و م. ماجد بن عبدالعزيز الحسين (مكتب 

ادارة البيانات الوطنية)
مدير الحوار:  تون ديمونت (كي بي ام جي)

 (eWTP Arabia Capital ) ماتياس جوهانسون (إريكسون ) وإيريك يانغ (هواوي ) وجيسيكا ونغ
مدير الحوار: إيمانويل دورو (ديلويت)

خالد الكريمي (شركة عبداللطيف جميل للتمويل) وسالم جعفر (MachinesTalk) وصالح مصيباح 
(مجموعة  فواز الحكير) وم. عبداإلله الميمان (شركة حلول السحابة)

(EY MENA) مدير الحوار: سامر عمر

عمر بن عبدالرحمن الرجراجي (هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات) ونورة العماري (الهيئة 
السعودية للملكية الفكرية) وتركي المانع (هيئة الحكومة الرقمية) وم. عبدالعزيز الصانع ( الهيئة 

العامة للمنافسة)
مدير الحوار: حمزة نقشبندي (مؤسسة البيانات الدولية)

الشــركـــاء المنظم
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الشركــــاء


