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 أمن المعلومات و االصطناعیةواألقمار  واألمنیستعرض أحدث االبتكارات في أنظمة الدفاع 

" تطلقالممل�ة  ي مارساألول  "معرض الدفاع العال�ي
 2022 �ف

 الضوء ع�� أحدث االبت�ارات املتعلقة بالتوافق العمليا�ي ب�ن أنظمة الدفاع ع��  •
ً
 ناعيةطصواألقمار اإل   ا�جو وال�� والبحر وأمن املعلومات سيقام املعرض �ل عام�ن مسلطا

 

 2020يوليو  15الر�اض، 

والذي   2022 األول   معرض الدفاع العاملي  عن إطالق اليوم األر�عاء  �� اململكة العر�ية السعودية  الهيئة العامة للصناعات العسكر�ةأعلنت  

حيث ستنظمھ اململكة ليصبح    ،وأمن املعلومات  االصطناعية ب�ن أنظمة الدفاع ا�جوي وال��ي والبحري واألقمار    ملش��ك الت�امل اع��  س��كز  

 من نوعھ بحيث يوف
ً
 وفر�دا

ً
 مت�امال

ً
ر للمصنع�ن ا�حلي�ن والعاملي�ن وا�جهات املعنية بقطاع الصناعات العسكر�ة واألمنية، ول�افة  معرضا

 منصة املهتم�ن من الزوار  
ً
 إضافة مرتقبة إ�� سلسلة معارض الدفاع الدولية ع�� مستوى العالم.  ، وسي�ون تحت سقف واحد موحدة

 

وكشف معا�� محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكر�ة املهندس أحمد العوه�� اليوم �� مؤتمر �حفي اف��ا��ي بحضور عدد من       

ك��ى الشر�ات الدولية وا�حلية �� قطاع الصناعات العسكر�ة، وعدد من منسو�ي وسائل اإلعالم الدولية وا�حلية واإلقليمية، عن إطالق  

  الدفاع واألمن واألقمار الصناعية، ومن حول التوافق العمليا�ي ب�ن أنظمة  سيتمحور  " �� ��ختھ األو��، حيث  2022املي  "معرض الدفاع الع

  الر�اض.، ع�� أن ُيقام مّرة واحدة �ل عام�ن ��  2022مارس  9و 6املقرر أن يقام خالل الف��ة  ماب�ن 
 

تزداد  ، العاملي قطاع الدفاع يلقي بظاللھ �ش�ل كب�� ع�� �شهده �� عاملنا اليوم والذي ظل التطّور التق�ي الذي  بأنھ ��معا�� العوه��، وأكد 

   يةالشؤون الدفاعاملتعلقة باالعتبارات  
ً
ا�جهات املعنية بالقطاع تحت سقف واحد  موحدة تجمع  ا�حاجة لوجود منصة    ��ز �التا�� ت، و �عقيدا

  يواجهها العالمالتحديات ال�ي ومناقشة لتحاور ل
ً
 .  جميعا

 لطموح وتطلعات القيادة ا�حكيمھ من هذا املنطلق، وأضاف: 
ً
رأت   ،نحو �عز�ز قدرات التصنيع العسكري الوطنية - رعاها هللا– وتحقيقا

القيادة  و�توجيھ من صاحب السمو املل�ي األم�� محمد بن سلمان و�� العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  

إطالق معرض الدفاع العاملي، لي�ون منصة متقدّمة �ستعرض ع�� العروض ا�حية واالف��اضية اإلم�انات الواعدة  للصناعات العسكر�ة 

رها ع�� مجاالت الدفاع ا�خمسة و�� ا�جو وال�� والبحر واألمن واألقمار الصناعيةال�ي ُيمكن ل
ّ
 ." لتوافق العمليا�ي أن يوف

 

  ووجودها
ً
الذي  االس��اتي�� ا�جغرا�� موقعها ال سيما ع��   �� صلب سالسل اإلمداد الدولية واشار معا�� العوه�� بأن قوة اململكة اقتصاديا

 بأن أهمية املعرض تكمن ��    ، املعرض  لتنظيم واطالقجعل م��ا الوجهة املثالية  يصل ما ب�ن ثالث قارات، ي 
ً
 لطموحات    منوها

ً
أنھ سي�ون داعما

ال�ي تجمع    أواصر التعاون سيساهم �� ترسيخ  كما  ،  2030% من إنفاقها العسكري بحلول العام  50توط�ن  ب  توجها��ا االس��اتيجية   اململكة ��

 ." الدفاع من ش�ى أنحاء العالماململكة �شر�ا��ا �� صناعة  
 

 �� صناعة   بأن معرض الدفاع العاملي يمثلشون أورمرود، السيد الرئيس التنفيذي ملعرض الدفاع العاملي أكد ومن جهتھ       
ً
 هاما

ً
منعطفا

 بأن املعرض  ،  �ش�ل عام  الدفاع
ً
 من حيث ا�حجم والشمولية. مضيفا

ً
 جديدا

ً
ط الضوء  يسال سيما أنھ سيضع معيارا

ّ
ا�حوري  الدور  ع��  سل

واملصنع�ن   سيتيح إم�انية املشاركة �� برامج مخصصة تدعم الشر�ات السعوديةو مستقبل صناعة الدفاع، صياغة اململكة ��  تؤديھالذي 

 فرصو�قّدم ، ا�حلي�ن
ً
 استثمار� ا

ً
واملساهمة ��  صناعة الدفاع وسي�جع الشباب السعودي ع�� العمل �� ، واعدة �� قطاع الدفاع ا�ح��  ة

 بناء مستقبلها."

 عروض، حيث سيتضمن  الر�اض  العاصمة ��  والذي سيعقد ملدة ار�ع أيام، سيقام    األول   يذكر بأن معرض الدفاع العاملي
ً
شاملة واف��اضية    ا

 من   ، كما نب تنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية حول ا�جيل املقبل من أنظمة الدفاع ا�حلول تقنيات الدفاع املت�املة، إ�� ج
ً
سيضم عددا



 
 
 

  200بمساحة  أخرى  الطائرات، ومنطقة  لعرض  ألف م�� مر�ع    15ألف م�� مر�ع، ومساحة تز�د عن    30ع�� امتداد  داخلية  العرض  القاعات  

   باالضافة إ�� عدد من  مرافق العرض وأحدث اإلم�انات التقنية للعروض االف��اضية. ،ألف م�� مر�ع مخصصة لعروض املعّدات ال��ية

 - انت�ى-

 

 

 

 

 

 العاملي الدفاع معرض عن نبذة
لاملت�املة واملبتكرة،    الدفاعإم�انات حلول    و�ظهارمتخّصص الستعراض    حدثالدفاع العاملي هو    معرض

ّ
منصة عاملية للتوافق العمليا�ي �� قطاع الدفاع.   وسيش�

 التوافق إليھ توّصل ما أحدث ع�� الضوء لتسليط 2022ستتّم إقامة املعرض مّرة واحدة �ل عام�ن وذلك ابتداًء من الن�خة األو�� املقّرر إقام��ا �� مارس من 

 عن موفدين من جهات دولية وأبرز صّناع القرار ��    ��  العمليا�ي
ً
 الدفاع  صناعةحلول الدفاع.  وسيشهد ا�حدث حضور أبرز ال�خصيات القيادية من اململكة فضال

 من �افة أرجاء العالم. 

 

 العسكر�ة للصناعات العامة الهيئة عن نبذة

الدفاع  قطاعإ�� الهيئة مهمة تطو�ر  وتو�ل ا�جهة املسؤولة عن تنظيم وتمك�ن وترخيص الصناعات العسكر�ة �� اململكة. العامة للصناعات العسكر�ة ��  الهيئة

  .2030 عام بحلول  العسكري  التصنيع% من 50 مايز�د عن اململكة الرامية إ�� توط�ن  رؤ�ة مس��دفات لتحقيقا�ح�� 

 


