
الشــركـــاء المنظم

الثالثاء 24 أغسطس 2021

منتـدى التقنيـة الرقميـة
Digital Technology Forum

نشرة

منتدى التقنية الرقمية
فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي



المحتويات

األرقام 

األجندة 

الكلمة االفتتاحية 

24 محطة استثمارية قدمها منتدى التقنية الرقمية 

بيئة جاذبة ومحفزة لتمكين االستثمار في قطاع تقنية المعلومات 

"االستثمار الرقمي" محّفزات وممّكنات في أسواق المملكة 

باألرقام .. ممكنات المملكة لالستثمار التقني 

"المنتدى" يكشف عن "استراتيجية" القطاع للمستقبل 

استراتيجية طموحة لتحويل المملكة لمركز محوري لتقنية المعلومات

"المجموعات االستشارية" منصة مستدامة لقطاع تقنية المعلومات 

مجاالت رقمية تقود "تمكين التقنية" في المملكة

 8 محاور تكشف فرص قطاع تقنية المعلومات خالل المنتدى 

العوائد والفرص ترسخ المملكة وجهة استراتيجية للمستثمرين

8 موضوعات واكبتها جلسات المنتدى 

نماذج أعمال حديثة تضاعف فرص التقنيات الناشئة

8 مجاالت تقنية تناول المنتدى فرصها االستثمارية 

سوق ناشئة تعزز نموها بيئة تنظيمية متقدمة 

صور من المنتدى

03

04

05

06

07 - 08

09

10

11

12

13

14 - 15

16

17 - 18

19

20 - 21

22

23 - 24

25



األرقـــام

03

5
جلســـات

8
أجنـــدة

25
متحـــدثًا

4
عروض مرئية

6
ساعات

بث مباشر



األجــندة 

04

2525

1010

(HIS

ً 2:40 - 2:11

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

ً 4:35 – 3:45

ً 3:05 – 2:40

ً 3:15 – 3:05

ً 3:20 – 3:15

ً 5:25 - 4:35 

ً 6:25 – 5:35

ً 7:15 – 6:25

ً 2:00

ً 7:20

 (eWTP Arabia Capital

MachinesTalk

(EY MENA



الكلمة االفتتاحية
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يهدف هذا الحـــدث المميز إلى الجمع بين أفضل العقول من 
القطاعين الخاص والحكومي، وتســـليط الضوء على الفرص 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي  الواعـــدة  االســـتثمارية 

المعلومات.

ســـيكون موضوع أول منتدى للتقنيـــة الرقمية في المملكة: 
"فرص اســـتثمارية واعدة لمســـتقبل رقمي" مع التركيز على 

تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة. 

نشـــعر أن هذا هو التوقيت والمكان المثالي لالنطالق، نظًرا 
للطلب المتزايد على كافة األشـــياء الرقمية، والذي تســـارع 

بسبب جائحة كورونا. 

نحن في طريقنا للتحول إلى مجتمع رقمي بالكامل، ولكونها 
المنظم الرقمي فإن دور هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
هو تحقيق ذلك بالتعاون مع شـــركائها من الجهات الحكومية 

والقطاع الخاص.

في الواقع، يتطلب التســـارع المتزايد لالقتصاد الرقمي اتباع 
نهج تنظيمي جديد ومنســـق وتعاوني بيـــن مختلف الجهات 
الحكومية، مع تمكيـــن القطاع الخاص مـــن تقديم المنتجات 
والخدمات التي يحتاجها المجتمـــع الرقمي، وهذا بالضبط ما 

نقوم به.

للوصول لذلـــك، ركزنا على تحقيق التوازن بين ثالثة أهداف 
رئيســـية. أوًال: تعزيز وحماية أســـاس البنية التحتية الرقمية، 

وهذا هو مجال االتصاالت. 
ثانًيـــا: تمكين التوســـع فـــي خدمـــات تقنيـــة المعلومات 
والبرمجيات واألجهزة - األدوات الرئيسية للمجتمع الرقمي 

- وهذا هو مجال تقنية المعلومات.

ثالًثا: وربما كان األهم، دعم استكشـــاف األســـواق الجديدة 
التي ستشكل العمود الفقري لالقتصاد الرقمي، وهذا هو 

عالم التقنيات الناشئة.

في الســـنوات الخمـــس المقبلـــة، من المتوقـــع أن تنمو 
أسواق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة 
بشكل أســـرع، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٪10 ليتجاوز 
حجمه 27 مليـــار دوالر بحلول عام 2025، ومـــن المتوقع أن 
يبلغ معـــدل النمو الســـنوي المركب لحجم ســـوق إنترنت 

األشياء ٪26 من اآلن وحتى عام 2025.

كما تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع أسواق 
الخدمـــات الســـحابية نمًوا في منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيا، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي 

المركب إلى أكثر من ٪20 بحلول عام 2025.

معالي د. محمد التميمي
محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات



24 محطة استثمارية 

قدمها منتدى التقنية الرقمية 
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افتتحت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في يوم الثالثاء الرابع والعشـــرين من شهر أغسطس، 

منتدى التقنية الرقمية في نســـخته األولى بعنوان "فرص اســـتثمارية واعدة لمســـتقبل رقمي"، 

بحضور ومشـــاركة معالي محافـــظ هيئة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات الدكتور محمد بن ســـعود 

التميمـــي ومعالي نائب وزيـــر االتصاالت وتقنيـــة المعلومـــات المهندس هيثم بـــن عبدالرحمن 

العوهلي وســـعادة وكيـــل العمليات االســـتثمارية في وزارة االســـتثمار المهنـــدس صالح خبتي، 

وقيادات قطاع تقنيـــة المعلومات والتقنيات الناشـــئة بالمملكة، وعدد من الرؤســـاء التنفيذيين 

والمستثمرين الدوليين والمحليين في المملكة.

8
محــــاور

تكشـــف فرص قطاع 

المعلومـــات  تقنيـــة 

خالل المنتدى.

8
موضوعــات

واكبتها جلسات 

المنتدى.

8
مجـــاالت

تقنية تنـــاول المنتدى 

فرصها االستثمارية.



بيئة جاذبة ومحفزة 

لتمكين االستثمار  في قطاع تقنية المعلومات 
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افتتح منتدى التقنية الرقمية أولى جلســـاته بمحور "دور هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وزارة 

االتصاالت وتقنية المعلومات، وزارة االســـتثمار في تمكين االستثمار في قطاع تقنية المعلومات 

والتقنيات الناشئة"، والذي  ناقش األدوار التمكينية والتحفيزية التي قدمتها المملكة الستقطاب 

االستثمارات من خالل الهيئات المنظمة والمشرعة لسياساته وقوانينه. 

نســـعى لخلق بيئة آمنة ومشـــجعة لنشـــر وتبني 

التقنيـــات الناشـــئة فـــي المملكـــة بالتكامل مع 

الشـــركاء فـــي القطاعيـــن العام والخـــاص، وعبر 

تنظيمات وتشـــريعات مرنة تراعـــي طبيعة قطاع 

تقنية المعلومات والتقنيات الناشـــئة الذي يمتاز 

بالتجدد الدائم والمستمر. 

لدينـــا العديـــد من التجـــارب وقصـــص النجاح في 

مبـــادرات  وأيضـــا  الناشـــئة،  التقنيـــات  تمكيـــن 

مستقبلية تنعكس على تحسين جودة الحياة في 

المملكة كما هو الحال مع العـــدادات الكهربائية، 

والسيارات المتصلة، ومنصات التخزين السحابي.

حكومتنا الرشـــيدة لديها طموح كبير لتحول كافة 

قطاعاتها إلى خدمات رقميـــة، وتقديم الخدمات 

علـــى الوجه األكمـــل وقطف ثمار االســـتثمارات 

الضخمة.

معالي محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

د. محمد التميمي

مع تحول المملكة من خالل رؤية 2030 نحو زيادة 

االعتمـــاد علـــى االقتصاد غير النفطي ســـتلعب 

مجاالت التقنية واالبتكار دورا محوريا في صناعة 

المســـتقبل االقتصـــادي باالعتماد علـــى البنية 

التحتيـــة المميـــزة لقطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 

المعلومات في المملكة.

نطمـــح فـــي المملكة للعـــب دور ريـــادي على 

مســـتوى العالم في تحفيز االقتصاد الرقمي عبر 

تبني التقنيات الناشـــئة ودعم االبتكار في مجال 

الذكاء االصطناعي، إلى جانب تحفيز التنافســـية 

في أسواق صناعة األلعاب اإللكترونية.

معالي نائب وزير االتصاالت وتقنية المعلومات

م. هيثم العوهلي
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لدينا فـــي المملكة العديـــد من المحفزات الســـتقطاب 

المســـتثمرين المحليين والدوليين، ونعمـــل مع مختلف 

القطاعات لتحفيز الفرص االستثمارية عبر برامج متعددة، 

مـــن بينها صناديق دعم مالي لالســـتثمار في القطاعات 

الحيويـــة، وبرامج لريادة األعمال، تســـهم جميعا في نمو 

وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي  االبتـــكار  وتوطيـــن 

المعلومات، وفي خلق خيارات تنموية مستدامة. 

نؤمن إيمانا راسخا مع الدعم غير المسبوق لتحقيق وخلق 

بيئة رقمية متكاملة، فلدينا الســـوق األكثر نموا وتفاعال، 

وكذلـــك اإلرادة الكبيـــرة للمملكـــة فـــي فتـــح األبـــواب 

لالستثمار.

وكيل الوزارة للعمليات االستثمارية 
في وزارة االستثمار

م. صالح خبتي

مديـر الحــوار

وئــام الدخيــل



ثمة الكثير مـــن التغيرات التي حدثت بعالمنا والتزال 

في مختلف األصعـــدة، وتعمل الجهـــات الحكومية 

في المملكة على مواكبة تلك التغيرات، أعتقد بأننا 

نســـير في االتجاه الصحيح، ويدرك ذلك بشـــكل أكبر 

المنخرطون في قطاعات األعمال.

نركـــز في المملكة على تمكين وفتح المجال للفرص 

االستثمارية، ونقل الخبرات واالبتكارات، وتحضر في 

هذا الســـياق مدينة الملك عبـــدهللا للعلوم التقنية 

كمثال ناجح لتمكين الباحثين والعلماء إلجراء البحوث 

والدراسات في مجال التقنيات الجديدة.

مدير قطاع التقنية والمنصات الرقمية
وزارة االستثمار

فيصل الصالح

نســـعى في قطاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 

الخـــاص  للقطـــاع  مصممـــة  خدمـــات  لتقديـــم 

والمســـتثمرين، كما نســـعى لتحفيز المســـتثمرين 

ورفع مســـتوى القطـــاع التقني فـــي المملكة عبر 

تطوير التنظيمات والتشـــريعات ودعـــم المواهب 

التقنية، وتهيئتها للعـــب أدوار قيادية في القطاع 

الرقمي.

هنالـــك فرص أساســـية في الجانـــب التقني تقدم 

كحلول رقمية، ومنها: تقنية المعلومات والتقنيات 

الناشئة، والتخزين الســـحابي، والذكاء االصطناعي، 

والواقع المعزز، وإنترنت األشـــياء، والطباعة ثالثية 

األبعاد، والبلوكتشين، ويسعدنا دعوة الجهات التي 

تود االستثمار فيها. 

مدير عام االستثمار 
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

ناصر الناصر

"االستثمار الرقمي" 

محّفزات وممّكنات في أسواق المملكة
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ضمن الجلســـة االفتتاحية التي انطلقت بها أعمال منتدى التقنية الرقمية، قدمت وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات ووزارة االستثمار عرضًا مشتركا لـ"الترحيب باالستثمار الرقمي في السعودية". وشهدت الجلسة 

تقديـــم أبرز الفرص والممكنات التي تســـتقطب المســـتثمرين والتـــي تؤكد على متانـــة وحجم االقتصاد 

السعودي والمحفزات التي يقدمها في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة. 



باألرقام .. 

ممكنات المملكة لالستثمار التقني 
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عالميًا9

في محو األمية 
بالمهارات الرقمية 

%60
إيصال األلياف 

البصرية إلى المنازل 

19
في قائمة أكبر 

اقتصادات العالم

1
في متوسط سرعة 
التحميل في الجيل 

الخامس 

1
في النمو الرقمي بين 
دول مجموعة العشرين 

خالل 2020 

6
أسرع الدول نموا في 

االقتصاد بين دول 
مجموعة العشرين 

5
تصنيف المملكة في أعلى 

مستويات "مؤشر النضج 
التنظيمي الرقمي" لمنظمي 

االتصاالت حول العالم

عالميًا



انطلقنـــا من إلهام رؤية المملكة 2030، كما عملنا على تحليل اســـتراتيجيات قطاعات 

االتصاالت وتقنية المعلومات، وذلك للتركيز على النمو المحلي والتقني، ورسخنا كل 

ما يتعلق بالحماية ودعم االستثمار والتنافسية وتمكين االستثمار الرقمي. 

كان إنشاء االستراتيجية خطوة مهمة ألنها ستعطينا االتجاه الصحيح، لنبدأ السعي في 

تحقيق الشـــراكات سواء مع الجهات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص، بغية تطبيق 

وتنفيذ االستراتيجية بكل نجاح.

نســـتهدف جعل المملكة مركزا محوريا فـــي قطاع التقنية، ســـاعين لتمكينها وزيادة 

القيمـــة المضافة من المملكة، وتقديم خدمات بمســـتوى عال جدا، وتعزيز مشـــاركة 

المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتحقيق كل ذلك بأسرع وقت ممكن. 

مدير عام تمكين تقنية المعلومات 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

عبدالعزيز الهليل

"المنتدى" 

يكشف عن "استراتيجية" القطاع للمستقبل
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مجاالت تقنية المعلومات

12

البرمجياتاألجهزة

التقنيات
الناشئة

الحوسبة
السحابية 

خدمات تقنية
المعلومات

استراتيجية طموحة 

لتحويل المملكة لمركز محوري لتقنية المعلومات  
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مـزايــا المبادرة

التقــاء
العرض والطلب 

وسد الفجوة بينهما

تسريع
تبني المنشآت 

والقطاع للمبادرات 

زيادة الثقة
والمصداقية في 

مخرجات المنظومة  

تعزيز
الشفافية لقطاع 
تقنية المعلومات

مشاركة
قصص 

نجاح دولية 

"المجموعات االستشارية" 

منصة مستدامة لقطاع تقنية المعلومات 

أطلقت هيئة االتصاالت مبادرة المجموعات االستشـــارية ضمن أعمال منتدى التقنية الرقمية، 

وانعقد أول اجتماعاتها على هامش المنتدى برئاســـة معالي محافظ الهيئة الدكتور محمد بن 

سعود التميمي.

وأوضحت الهيئة أن تأســـيس المجموعات االستشـــارية الداعمة للمنظومة يأتي تعزيًزا ألوجه 

التواصـــل والتعاون المســـتدام بين أصحاب المصلحـــة؛ لتحقيق النمو والتمكين لســـوق تقنية 

المعلومات والتقنيات الناشـــئة في المملكة، فيما تعد آلية مســـتدامة لنقل احتياج المنشآت 

العاملة في هذا القطاع والمساهمة في صياغة وتنفيذ الحلول المناسبة له.
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تقود "تمكين التقنية" في المملكة 
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عندما بدأنا هـــذه الرحلة برؤية 2030 أدركنا حق اإلدراك أن 

األمـــر ال يتعلق فقط بالتحول الرقمي بل بالتحول الرقمي 

االقتصـــادي، واليـــوم ســـوق المملكـــة تعـــد األكبر في 

المنطقـــة، ومن حقنا أن نتمســـك بقـــوة بالموقع الذي 

حققناه. 

وندرك أيضـــا أننا عندما نقوم بفتح هـــذه اآلفاق والفرص 

سنبصر أشياًء لم نرها من قبل خصوصا عندما يتعلق األمر 

بالبنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات، وقد أعلنت 

الشـــركات التقنية الكبرى عالميًا عن اســـتثمارات ضخمة 

وتعاونيـــة في مجـــال التخزين الســـحابي بالمملكة، ولذا 

نخطط ألن نكون مركزا إقليميا للبيانات المحوسبة، وأعلنا 

عن خطة الستثمار مليارات الدوالرات فيها.

وكيل الوزارة للتكنولوجيا 
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

نواف الحوشان

تناول منتدى التقنية الرقمية في جلسته الثانية محور "تمكين التقنية: 

البنية التحتية، الحوســـبة الســـحابية، األمن الســـيبراني والبيانات" حيث تداول المشاركون أبرز 

الممكنات التي تقدمها أسواق المملكة للمستثمرين والفرص المتاحة فيها. 

لدى هيئة االتصاالت دور قيـــادي في تقنية المعلومات 

والتقنيـــات الناشـــئة، حيـــث أطلقت مشـــروع يســـمى 

"بوســـت" والغايـــة مـــن ذلك دعـــم اســـتراتيجية الهيئة، 

والتدخـــل اإليجابـــي لتقديـــم الدعـــم والتحفيـــز إليضاح 

التنظيمات والتشـــريعات، باإلضافة لذلك أجرينا دراســـة 

"إكـــس راي" لتقديم الصورة الرقمية للســـوق، وبعد جمع 

البيانات ودراســـتها حصلنا على نظرة شمولية ومتعمقة 

عن الســـوق، واســـتخدمنا تلك البيانات لتصنيف السوق، 

وتحسينه وتعزيزه باالعتماد على مؤشرات األداء والتوجه 

نحو تنفيذ 18 مبادرة، فلـــدى الهيئة خبرة كبيرة عما يريده 

المســـتثمرون، فهي توفر الشـــفافية وســـهولة تقديم 

والســـوق  األفضل  التنظيمـــات  وكذلـــك  المعلومـــات، 

المفتوحة.  

نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات 
والتقنيات الناشئة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  

رائد الفائز
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تون ديمونت

رئيس الخدمات االستشارية 
لألمن السيبراني في كي بي ام جي السعودية 

نســـعى لخلق توازن بين التشـــريعات وتقديـــم الخدمات 

لالقتصاد الوطني وإدارة البيانات في نفس الوقت، فقد 

شـــهدنا تحوال رقميا نتج عنه الكثير مـــن البيانات، وتحتاج 

تلك البيانات للحماية والحفاظ على المصالح الوطنية. 

 

انتهينـــا من وضـــع عدد من السياســـات التي ســـتؤدي 

لحوكمة البيانـــات وحمايتهـــا وتصنيفهـــا، وعملنا على 

سياســـة مشـــاركة البيانات واســـتخدام األطفال وحماية 

حقوق األطفال والبيانات الشـــخصية، ونتجه إلقرار معايير 

إدارة البيانات لجعلها موثوقة ومحمية ومســـتدامة، كما 

نســـعى لتنظيم هذه البيانات من خالل التخزين السحابي 

وتبني الحلول الذكية. 

نائب رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية

ماجد الحسين
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دور الوزارات 
في التمكين 

الترحيب 
باالستثمار 

استراتيجية 
القطاع 

مبادرة المجموعات
 االستشارية 

تمكين 
التقنية 

قصص نجاح
استثمارية  

االستثمار في
التقنيات الجديدة 

البيئة االستثمارية 
الجاذبة



رؤية المملكة تعد بمستقبل المع يمكن للجميع أن يدركه، 

فقـــد قضيـــت أكثـــر وقتـــي بالمملكـــة خـــالل الجائحة، 

وأذهلتنـــي بالتعامل الناضـــج وحماية كافـــة مواطنيها 

والمقيميـــن فيها بكفـــاءة، وكذلك عمل الـــوزارات معا 

لحماية المجتمع، كان هناك توكلنا والبرامج التي قدمتها 

الجهـــات الحكومية، وأدت تلك الجهـــود لضمان عدم تأثر 

تقديم الخدمات بشكل كبير. 

كانت المملكة قادرة على جلب المزيد من فرص األعمال 

التي حافظت على عوائدها حتى أثناء الجائحة، وبســـبب 

طريقة عملنا وتحالفنا مع شـــركائنا، كنا محظوظين إلنجاز 

العديد من استثماراتنا وتقوية حضورنا.

eWTP Arabia Capital الشريك المؤسس والرئيس لـ

جيسيكا ونغ

كنا في الســـعودية ألكثر من 100 سنة، ولم يكن االهتمام 

بنفـــس القدر الذي نراه اليوم، ونحـــن اليوم ال نتحدث عن 

األربعين ســـنة الماضية، بل عن العشـــر سنوات المقبلة، 

ألن هناك إرادة لتطبيق رؤية المملكة 2030.

ورأينـــا بشـــكل كبير ما يحـــدث في المملكـــة تحت مظلة 

الرؤية وتطبيق المشـــاريع العمالقة، وهناك خطط كبيرة 

في مجال الرقمنة والسعي نحو الحلول والتحديات لخلق 

النمو المســـتدام، وهذا ما يدعم سبب وجودنا هنا، ونرى 

أنه ال يحدث في أماكن أخرى. 

الرئيس التنفيذي إلريكسون 
في السعودية ومصر

ماتياس جوهانسون
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عرض منتدى التقنية الرقمية في جلسته الثالثة من خالل محور "االستثمار في التقنية" قصص نجاح 

لمســـتثمرين في المملكة، أكـــدوا من خاللها على جوانـــب الجاذبية التي دعتهـــم لجعلها وجهة 

استراتيجية لالستثمار ومضاعفة حضورهم فيها.  

العوائد والفرص 

ترسخ المملكة وجهة استراتيجية للمستثمرين 



منـــذ عـــام 1999 بدأنـــا استكشـــاف الفرص في الســـوق 

الســـعودية، وطالما اعتبرناها سوقا استراتيجية، ونرى أن 

الرؤيـــة مشـــجعة، وهـــذا ما يعطينـــا الثقة في توســـيع 

اســـتثماراتنا في السعودية، فالبيئة االســـتثمارية جاذبة 

جدا، وأشـــعر بالتغير الكبير والتحســـينات التي طرأت منذ 

أول زيارة لي للسعودية في 2008. 

حققـــت هواوي أوليات فـــي مجال االســـتثمار، ومنحتنا 

المملكـــة بذلك الكثير من المنافع، لذا نشـــعر بثقة كبيرة 

لوجودنا هنا، وهذه السوق تشهد شفافية عالية لمختلف 

األطراف، وتقدم لنا تنافسية عادلة، وهذه أشياء تشجعنا 

على االستثمار.  

الرئيس التنفيذي لهواوي تك – السعودية

إيريك يانغ

مديـر الحــوار

إيمانويل دورو

رئيس االتصال واإلعالم، 
شركة ديلويت

18
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البنية التحتية 

التنظيمات

التجانس 
وضمانات المستثمر

التقنيات الجديدة

المنافسة العادلة 

تمكين السوق

الملكية الفكرية 

أنماط االستثمار المحلي 



عززت رابع جلســـات منتدى التقنية الرقمية من الفرص التي تناولها محور "التوجهات الجديدة في 

التقنية: االستثمار في التقنيات الجديدة"، كما أبرزت الفرص ونماذج األعمال المستحدثة في قطاع 

التقنيات الناشئة. 

بحلول عام 2022 سيكون %65 من الناتج المحلي العالمي 

مرقمنًا، فالفرص االســـتثمارية في المـــدن الذكية عالية 

بفضل رؤية المملكة 2030 التي تسعى لخلق مدن قابلة 

للحياة بمعايير عالية كما نرى في المشاريع الكبرى التي 

أطلقتها، ونحـــن مدفوعون لالســـتثمار فـــي تطبيقات 

"البيئة الذكية"، ألن بناء المدن الذكية ســـيؤدي لتحســـن 

جودة وقابلية العيش، كما ســـتؤدي الستخدام التقنيات 

الذكية، ودورنا يتمثل في تقديم تطبيقات بمجاالت األمن 

والمراقبـــة، وإدارة النفايـــات الذكيـــة، والـــري الذكـــي، 

وسالسل اإلمداد اللوجستي الذكية.

نائب الرئيس للشؤون التجارية،
MachinesTalk

سالم جعفر

هنـــاك تركيز علـــى فرص المـــدن الذكية كونهـــا تتطلب 

التعاون بين المســـتثمرين ليتســـنى لهـــم تقديم وتزويد 

المســـتخدم النهائـــي بخدمـــة سلســـة وتجربـــة مميزة، 

فاالستثمارات التي نتطلع إليها هي استثمارات تكاملية 

لتوفير منتـــج واحد، كما يجب األخذ فـــي االعتبار أننا كلما 

اتجهنـــا نحـــو التقنيـــات الناشـــئة كلمـــا احتجنـــا لألمن 

السيبراني، فكل مرافقنا وأنظمتنا ستواجه المخاطر، ولذا 

نحتاج لالســـتثمار في القدرات البشرية لجعل إسهامهم 

أكثر في الجوانب الرقمية، خصوصا أن هناك عالقة طردية 

بين مدى كوننا رقميين ومدى كوننا معرضين للمخاطر.

رئيس العمليات كبير مسؤولي التحول، 
شركة عبداللطيف جميل للتمويل

خالد الكريمي

نماذج أعمال حديثة 

تضاعف فرص التقنيات الناشئة 

20
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سامر عمر 

EY MENA شريك في

قبـــل فتـــرة وجيـــزة لم يكـــن من الســـهل إقنـــاع الناس 

باالســـتثمار في قطاع التقنية، لكننا شـــهدنا في العقد 

األخير أن كل الشـــركات الكبرى شـــركات تقنيـــة، كما أن 

االســـتثمار في القطاع لم يعـــد خيارا بل ضـــرورة، ونفخر 

بتشـــجيع المملكة للمستثمرين على القدوم إليها وتثري 

قطـــاع التقنية بهم، كما أنها تبذل جهـــودا كبيرة لتأمين 

حياتنا من خالل األمن السيبراني الذي يشكل ركيزة لحياتنا 

الرقمية مما يتيح لنا دعوة الناس لالستثمار في المجال. 

 ،EzdiTek الرئيس التنفيذي لشركة
مجموعة فايز الحكير

صالح مصيباح

فرص الرعايـــة الصحية التكنولوجية متوفرة في المملكة، 

فمنـــذ خمس ســـنوات لم يكـــن يمكنك االســـتفادة من 

الخدمات المصرفية أو حتى الخدمات الصحية في منزلك، 

وكان ذلـــك الجـــاذب لنا لالســـتثمار، دخلنا الســـوق لبناء 

منتجات عديدة وتطبيق التغيير والتحول، وبرؤية المملكة 

2030 نسعى إلثراء المحتوى المحلي بالمنتجات والحلول 

والبرمجيات والعمل مع الجهات الحكومية والخاصة في 

السوق. 

الرئيس التنفيذي 
لشركة حلول السحابة

عبداإلله الميمان 
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البنية التحتية 

الحوسبة 
السحابية 

تقنية سالسل الكتل
"البلوكتشين"

البيـــانات 

المدن الذكية 

إنترنت األشياء 

المركبات 
المتصلة 

نظم المعلومات
الصحية 



تأتـــي أهمية االســـتثمار في هذا المجال مـــن خالل إيجاد 

مستثمرين مستعدين التخاذ هذا التحول الهائل، كما تعد 

الهيئة بوابة للشراكة مع القطاعات لتعظيم االستثمارات 

الرقمية من الحكومة، ونود تقريب الصورة لكل ما يتعلق 

باالســـتثمار والمســـتثمر، وتعريفـــه بـــكل ما يـــدور في 

السعودية ومستوى الشفافية في السوق، وتطوير بيئة 

العمـــل ونوفر الدعـــم والفرص االســـتثمارية، كما نحرص 

على زيـــادة القيمـــة والمحتوى المحلي فـــي الخدمات 

والســـلع، عبر توظيـــف مختلـــف الحلول الذكيـــة وإجراء 

المعامالت واتخاذ القرارات. 

نائب المحافظ لقطاع االستثمار الرقمي، 
هيئة الحكومة الرقمية

تركي المانع

ناقشـــت الجلســـة الخامســـة والختامية بمنتدى التقنية الرقمية محور "ســـوق تقنية المعلومات 

والتقنيات الناشـــئة: بيئة استثمارية جاذبة"، والذي أبرز عوامل التمكين االستثماري من خالل البيئة 

التنظيمية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية. 

المستقبل هو انعكاس الماضي وأفعال الحاضر، فإذا عدنا 

لعشـــرين ســـنة للوراء حين أنشـــئت الهيئة كانـــت لدينا 

تحوالت ابتداء مـــن الجيل األول ومـــرورا بالجيل الخامس 

ووصوال إلى مرحلة التنظيم الرقمي، فالنمو واالستدامة 

التي حدثت خاللها أعطت للهيئة الضمانات والقدرة لبناء 

البيئـــة المناســـبة ودفع تقنيـــة المعلومات للمســـتوى 

التالـــي من خالل جوانـــب مختلفة، وهـــذا المنتدى دليل 

علـــى أن الهيئة راغبة ومســـتعدة ومركـــزة على المضي 

ُقدما بأخذ هذه الصناعة للمستوى التالي.

نائب المحافظ لقطاع التنظيم والمنافسة، 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

عمر الرجراجي

سوق ناشئة 

تعزز نموها بيئة تنظيمية متقدمة 

23



مديـر الحــوار

حمزة نقشبندي

نائب رئيس شركة البيانات الدولية 
في السعودية والبحرين

24

منذ إنشـــاء الهيئـــة أصبحت كل حقـــوق الملكية وحقوق 

المؤلـــف تحت مظلة واحـــدة، ومن خالل رؤيـــة المملكة 

الطموحة نسعى لقيادة المنطقة بحلول 2030، وذلك ما 

جعلنا نتبنى التغيرات الســـريعة ومراجعة األنظمة وإعادة 

تشـــكيل عملنـــا، كمـــا أن لدينا أهدافـــا اســـتراتيجية تزيد 

التنافســـية وجاذبيـــة الســـوق، باإلضافة إلـــى أن حماية 

الملكيـــة الفكريـــة محفز لجـــذب االســـتثمارات للمملكة 

ونحاول زيـــادة وتنظيم وتعزيز الملكيـــة الفكرية في هذا 

العصر الرقمي. 

المدير التنفيذي لتمكين الملكية الفكرية، 
الهيئة السعودية للملكية الفكرية

نورة العماري

يشـــكل عمل الهيئة العامة للمنافسة أحد عوامل الجذب 

االســـتثمارية من خالل ضبط الســـوق والتأكـــد من توافر 

المنتجـــات وتقديمها للعميل بعدالة ودون تحيز، كما أنها 

ال تقوم بتسعير المنتجات، وإنما تترك للسوق أو الخدمات 

للشـــركات تســـعيرها وفق العرض والطلب، ومع تحديث 

نظام المنافسة يسري النظام على كافة المنشآت التي 

تقـــدم خدمات تجارية بغض النظر عن ملكيتها، كما يؤدي 

للعدالة بين المنشـــآت في القطـــاع الحكومي والخاص، 

وتنظـــر إليها بسواســـية وتطبق النظـــام وأحكامه بغض 

النظر عن مالكها. 

نائب المحافظ للدعم المؤسسي، 
الهيئة العامة للمنافسة

عبدالعزيز الصانع
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