
 كلمة معالي وزير االتصاالت

 

سيدنا محمد المرسلين األنبياء وبسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 وعلى آله وصحبه أجمعينعليه أفضل الصالة 

 ي، أصحاب السعادة، الضيوف الكرام ...المعالأصحاب  السمو،أصحاب 

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 ثورة التحول الرقمي. لرابعة،الصناعية ا اليوم الثورةعيش ن

 والمعرفةتحول من التركيز على األصول مفهوم التنافسية بين الدول هذه الثورة في 

لكنها  متواضعة اتخبرو بأصول قليلةفشركات  ،إلى التركيز على البيانات والريادة

 Netflixمثل المعرفة روح الريادة ووالبيانات وهو  بالبترول الجديد تسلحت

 ضخمة كـأصول عريقة ذات من إفالس شركات  تمكنتا Instagramو

Blockbuster وKodak.  شركات مثل كريم ومرني وعلى الصعيد المحلي شهدنا

ألف فرصة عمل لم تكن موجودة أصال عجزت عن  100ساهمتا في توفير أكثر من 

توفيرها شركات ضخمة. وأود أن أشير أن كل وظيفة تتأثر باألتمته في االقتصاد 

 وظائف جديدة   3رقمي ينتج عنها ال

الرقمية ففي الحرب الجديدة التنافس  عالم الدفاع واألمن ليس مستثنى من هذه الثورة

لن يقتصر على حجم األسطول ولكن على كيفية إستغالل البيانات لرفع الكفاءة 

  راني.بالقتالية والحفاظ على القمة التنافسية عن طريق األمن الس

 

    



تحتاج إلى أمن خاص لحمايتها .. فإن الحال ينطبق كذلك التي صول كل األ مثلو

البيانات التي تعد في حد ذاتها أصول تحتاج إلى حماية بمفهوم جديد يتماشى مع على 

. بحسب دراسة لمعهد Cyber Securityبراني األمن السطبيعتها وهو مفهوم 

Open Data  من الناتج المحلي من  %0.5بقرابة  القتصادنا ضائعةهناك فرصة

 12نفس القيمة أن  يحذر بينما اإلتحاد األوروبي المفتوحة،اإلستفادة من البيانات عدم 

 السبراني.في خطر بسبب ضعف األمن مليار لاير 

تنافسية الدول، فاليوم العمل  عملة وهيالتنمية واألمن وجهان لعملة واحدة اليوم 

 نؤوبالشعنية موالجهات الاألمنية الجهات كل من التشاركي البحثي واإلبتكاري بين 

ونفتخر اليوم أن هناك  ،أكبر وأهم من السابقبشكل ضروري  ويةاالقتصادية والتنم

السياسية واألمنية  الشؤونممثلة من أعضاء مجلس لجنة وطنية للتحول الرقمي 

ة التحول خطبروح الفريق الواحد لتطبيق للعمل والتنمية  االقتصادية الشؤونومجلس 

 Artificial على توظيف الذكاء اإلصطناعي هذه اللجنة ستعمل بإذن هللاو، الرقمي

Intelligence  ،عن طريق برنامج تمكين Deep Learning الكفاءة اإلنتاجية رفع ل

ورجل الميدان في مجال ، وأيضا رفع كفاءة متخذ القرار طبيب والمعلم والمبدعلل

 الدفاع واألمن. 

وهي صناعة تقدر قيمتها بـ  Augmented Realityالل الواقع المعزز كما أن إستغ

 تدريبتحسين جودة التكون أكبر نقلة نوعية في س 2020مليار دوالر في  150

  .نا البواسلجنودألطبائنا ومعلمينا و

برعاية مباركة من هذا المنتدى وفي الختام، أود أن اشكر جميع القائمين على تنظيم 

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد سمو سيدي صاحب 

أحد المنصات المباركة   أن يكونوأتطلع  ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

البحثية واإلبتكارية فال ننسى يوما من  المشاريعفي دعم الوطنية لتضافر الجهود 

اليوم تحت رؤية ي وأطمح كاأليام أن اإلنترنت كان مشروع لوزارة الدفاع األمري

العالم العربي أن نرى مشاريع مماثلة منبثقة من مملكتنا الحبيبة كي تكون قلب  2030



 وبوجود صندوق إستثمار ومحور القارات الثالث للبحوث لإلبتكارواإلسالمي 

 هللا.لعالم أفضل بإذن ، للمنطقة والعالمإلطالق حلول خالقة 

 م ورحمة هللا وبركاته ،،،  والسالم عليك                  

 

 

   


