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 هللا رسول عيل والسالم والصالة هللا، بسم

 والسادة، الس يدات والسعادة، املعايل أ حصاب

 وبراكته،،، هللا ورمحة عليمك السالم

 

 هل ممتنيا   املؤمتر، لهذا رئيسا   النتخابه مسامر، بن ماجد املهندس لسعادة ابلهتنئة أ تقدم أ ن بداية   يل يطيب  

 الشقيقة املتحدة العربية االإمارات دلوةل اجلزيل ابلشكر أ تقدم كام .وتعزيزها النجاح مسرية قيادة يف الاس مترار ولنوابه

 .والازدهار ال من مجيعا   وعلينا علهيا يدمي أ ن وجل عز املوىل سائال   املؤمتر، لهذا الكرمية الس تضافهتا

 

 والسادة الس يدات الرئيس، الس يد

 

 عىل يعمتد ال ادلولية للتنافس ية جديدا   مفهوما   وخلقت التقدم، أ سس وقَلََبت العامل، مفاهمي التقنية غريت لقد 

 .اخلالقة والطاقات العقول، موارد من طاقته يس تقي بل فهيا، الرثوة مدى عىل وال الطبيعية، املوارد

 

 والسادة الس يدات الرئيس، الس يد

 

ن 
ِ
، ُمضاِعف   َأعظمَ  س تكون اليوم نشهدها اليت الرابعة الصناعية الثورة ا ؛ ماكف   وأ كرب اقتصادي   اجامتعي 

 رؤية خالل ومن .رايدةوال ابلش باب املمتثل اجلديد واحملرك ابلبياانت، املعروف اجلديد الوقود عىل ذكل يف وس تعمتدُ 

 س يدمع ما أ برزَ  ولعل .والابتاكر الرايدة بيئةَ  وهّيأ ت ملواطنهيا، املس تقبل أ بواب اململكة فتحت فقد (2030) اململكة

نَ  أ هنا للمملكة اجلديدة والرؤى اخلطط  أ سواق يف عرش الثانية العاملية املرتبة وحتتل العامل، يف اقتصاد (20) َأْكربِ  ِِضْ

فريقيا وشامل ال وسط الرشق يف املعلومات وتقنية لالتصاالت ُسوق   وأ كرب االتصاالت نفاق حبجم اإ  مليار (36) بلغ اإ

 .واالإساليم العريب العامل قلب َأهنا عىل عالوة .م2017 العام يف دوالر

 

 جتاوزان 2017 عام ففي .التنافس ية والقوى النوعية القفزات رحةل يف انطلقنا النسبية القوى هذهِ  ومن

ىل الوصول وطموحنا املليونني جتاوزان هذا عامنا ويف البرصية ابل لياف مزنل املليون  مزنل مليون ٥.3 من اكرث اإ

 للطبيب زايراتك من ٪٥0 اليوم .واملتصةل اذلكية للمجمتعات نؤسس يك 2020 عام حبلول حصي ومركز ومدرسة

ماكنك جراَءها ابإ  الفصول بني فرق وال واحد يوم يف ال عامل وممارسة دقائق ٥ يف جوازك وجتديد اذليك هاتفك من اإ

 .ذكية فََجِميُعهَا والقرى املدن يف

 



 

 

جراء ومت اخلامس، اجليل لمتكني الرتددي الطيف من املزيد حترير مت كام  الرشق مس توى عىل هل جتربة   أ ولُ  اإ

 بأ كرثِ  واحد عام خاللَ  اململكة يف تنقلامل  االإنرتنت رسعة زايدة يف سامهت اجلهود هذه لك .أ فريقيا وشامل ال وسط

  .العاملي املعدل بذكل متخطني أ ضعاف، ثالثة من

 

 %22 من العمل سوق يف املرأ ة مسامهة زايدة فهدفنا اجملاالت، اكفة يف مؤثرا   حضورا   اململكة يف وللمرأ ة

ىل  .النفطي غري اميلاالإج احمليل الناجت من %3 بنس بة زايدة يف سيسهم مما م2030 عام حبلول %30 اإ

 

 والسادة الس يدات الرئيس، الس يد

 

مياان    يف احملوري ودورهُ  لالتصاالت، ادلويل الاحتاد يقدهما اليت اجلبارة ابجلهود السعودية العربية اململكة من اإ

 يف املالية هِتَاُمَسامهََ  تثبيت عن تعلن فاإهنا وتمَِنَيهْتَا، املعلومات وتقنية لالتصاالت ادلولية العامة الس ياسات صياغة

 السعودية العربية اململكة أ ن كام .لالحتاد املاليني ادلامعني أ كرب قامئة ِضن لتبقى وحدة، عرش ثالثة عندَ  الاحتاد مزيانية

َضايِفّ  َمايِلّ   َدمْع   تقدمي عن تُعلن
ِ
 الاحتاد، أ عامل يف النامية ادلول مشاركة لتحفزي سويرسي فرنك أ لف (420) مببلغ ا

 لالتصاالت ادلويل الاحتاد يف السعودية العربية اململكة لعضوية تفعيال   يأ يت ذكل ولك الرمقي، للتحول هجودها ومساندة

 بالدي هجود مع متسقة امتاملساه هذه تأ يت كام .م196٥ العام منذ املوقر جملسه يف وُعْضويهَِتَا م،1949 العام منذ

نفاقها جحم والبالغ والتمنوية االإنسانية املساعدات صعيد عىل  بذكل متجاوزة   السعودي، احمليل الناجت من % 3.7 اإ

  %. 0.7 ويه املتحدة، ال مم من املقرتحة النس بة

 

 :والسادة الس يدات ..الرئيس الس يد

 

ال اخلالقة؛ الرمقية واحللول الفوائد من العديد وفر يرباينالس   الفضاء عىل الكبري اعامتدان أ ن فيه شك ال مما  اإ

 الش باكت وحامية وأ من املعلومات ورّسية خصوصية ابتت حيث واخملاطر التحدايت من العديد يصاحبه ذكل أ ن

ن .املصلحة أ حصاب مجيعَ  يؤرق هاجسا    لزتامالا أ ن كام ادلول، س يادة احرتام مبدأ   عىل قرون منذ قامئ ادلويل النظام اإ

نرتنت أ ن ومبا ال مهية، ابلغ أ مر ادلوليةِ  والقوانني ابل عراف  حدود داخل اس تخداهما يقترص ال دولية منصة أ صبح االإ

 مبارش وغري مبارش بشلك ترضرت والنامية املتقدمة ادلول من وغريها اململكة وأ ن معني، جغرايف نطاق أ و ما دوةل

دارة هو العامل هل يتطلع فاذلي سلمية؛ غري ل غراض الس يرباين الفضاء اس تغالل من  يمت دويل لقانون وفقا   االإنرتنت اإ

 التحول أ جل من احلكومات قبل من ََضها يمت اليت الاستامثرات حامية ويضمنُ  ادلول، وأ نظمة قوانني مجيع احرتام فيه

ىل العامل يتطلع كام .الرمقي زاةل مبُوِجِبهِ  يمت دويل قانون وجود اإ  ويمت فهيا، والاستامثر الش باكت أ من هتدد خماوف أ ي اإ

ىل ونتطلع واس تقرارا ، أ ماان   أ كرث الس يرباين الفضاء يكون أ ن ويضمن االإلكرتونية، الهجامت جترمي مبُوِجِبهِ   يقوم أ ن اإ



 

 

 قيادي بدور املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت يف املتخصصة املتحدة ال مم واكةل بصفته لالتصاالت ادلويل الاحتاد

 .الشأ ن اهذ يف

 

 والسادة الس يدات الرئيس، الس يد

 

 وأ نشطتهِ  الاحتاد دلمع هجودها مواصةلِ  عىل عَاِزَمة   - السعودية العربية اململكة - بالدي أ ن أ ؤكد اخلتام، قبل

عادة عرب يحها اإ  تنفيذ دمع يف مس مترة   اململكة أ ن أ ؤكد كام .الراديو لواحئ جلنة وعضوية الاحتاد، جملس لعضوية تَرش ُّ

مياان   املعلومات، جملمتع العاملية القمة نتاجئ سهاهما خملرجاهتا البالغة ابل مهية مهنا اإ  التمنية أ هداف حتقيق يف الفاعل واإ

   .املس تدامة

 

 .اكفة العامل لشعوب اخلري فيه ملا حتول نقطة هذا مؤمتران أ عامل تكون أ ن تعاىل هللا من أ رجو

 وبراكته،، هللا ورمحة عليمك والسالم


