
  ٢٠١٦نوفمبر  ٢٧القاھرة 

  

الدولي  رةرض ومؤتمر القاھعنص كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في م
  ٢٠١٦لالتصاالت 

 

  .بسم هللا الرحمن الرحيم..

  

  ،السيدات والسادة 
  

يسعدني اليوم التواجد للمرة الثانية في افتتاح ھذا الملتقى المصري المتميز، ألُشارككم الفخر بما 
مبادرات تھدف إلى  تم إنجازه خالل فترة زمنية تقل عن العام. لقد أطلقنا مًعا في ديسمبر الماضي

تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وزيادة القيمة المضافة لمنتجات ھذا القطاع. ولقد 
تابعت عن َكثب على مدى العام المنصرم الجھود الدؤوبة ألبناء ھذا القطاع من شباب مصر الواعد 

قع من مشروعات سوف تسھم في لتنفيذ ھذه المبادرات، وأفخر اليوم بما تم إنجازه على أرض الوا
  تحقيق نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

  
إن المناطق التكنولوجية التي نفتتحھا اليوم في كل من أسيوط وبرج العرب كنموذج، سوف 

تساھم في توفير اآلالف من فرص عمل جديدة ألبناء مصر، كما ستساھم في زيادة الصادرات 
عة البرمجيات وتوفير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالنيابة عن الشركات سواء من صنا

العالمية الكبرى فيما يطلق عليه "التعھيد"، فضاًل عن تشجيع اإلبداع وريادة األعمال وزيادة صادرات 
ن األجھزة اإللكترونية التي سُتقام مصانعھا في ھذه المناطق. إن االنتھاء من تنفيذ المنطقتي

التكنولوجيتين بكل من أسيوط وبرج العرب في فترة زمنية تقل عن عام وتحقيق نسبة إشغال 
للمساحات المخصصة ألعمال تكنولوجيا المعلومات، يعتبر إنجاًزا بكل  %٧٥حالية تزيد عن 

المقاييس يحق أن يفخر به كل مصري. إن ھذه المناطق سوف تسھم في تعزيز مكانة مصر 
االت المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما ستساعد في تحقيق عدالة العالمية في المج

توزيع فرص العمل بين جميع المحافظات، من خالل توفير أربعة آالف فرصة عمل مباشرة بكل 
  منطقة خالل العام األول.

  
يوم سيضع كما أن إطالق خدمات الجيل الرابع لالتصاالت المحمولة الذي ُنطلق بثه التجريبي ال

مصر في مكانھا الطبيعي بين األمم في مجال االتصاالت، وسيرفع جودة الخدمات الصوتية وخدمات 
نقل البيانات المقدمة للمواطن المصري، كما سيساھم في تقديم الخدمات اإللكترونية التي 

الجيل  يحتاجھا قطاع األعمال. لقد أوفى ھذا القطاع بوعده في إتمام عملية التحول إلى خدمات
الرابع في الوقت المحدد، كما ساھم في رفع كفاءة خدمات االتصاالت الثابتة والمحمولة في جميع 

  أنحاء الجمھورية بما في ذلك توفير خدمات االتصاالت المحمولة لمواطنينا في المناطق الحدودية.
  



  ،اإلخوة واألخوات
  

ولى من مشروع قواعد البيانات أود أيًضا في ھذه المناسبة اإلشارة إلى تنفيذ المرحلة األ
المتكاملة، والذي يھدف إلى بناء بيئة معلوماتية وتكنولوجية تساعد على تحقيق التكامل بين 

جميع جھات الدولة من خالل بناء منصة خدمات حديثة بصورة متكاملة، وسوف يعمل على تحسين 
قياس فاعلية القرارات والسياسات جودة البيانات وربطھا بالرقم القومي بما ُيمكن صانع القرار من 

ووضع السياسات بناًء على تحليالت سابقة ومستقبلية، كما سوف يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة 
على مكافحة جميع أنماط التھرب الضريبي والفساد وبناء شبكات الحماية االجتماعية، ما يوفر 

يسھم في استكمال بناء المجتمع الكثير من الوقت والجھد والمال للدولة. إن ھذا المشروع سوف 
الرقمي في مصر، كما سيساعد في تحسين الخدمات الحكومية وإتاحتھا بشكل متكافئ لجميع 
أفراد المجتمع، ونتطلع أيًضا إلى االنتھاء من تنفيذ ھذا المشروع الھام في إطار البرنامج الزمني 

  المحدد له أو قبل ذلك.
  

 ،السيدات والسادة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع لھو إن ما حققه قطاع 
أمر محل تقدير، حيث تمت اإلتاحة التكنولوجية لثالثة آالف مدرسة من مدارس الطالب ذوي 
اإلعاقة، وتدريب ما يقرب من عشرين ألف ُمعلم من ُمعلمي التربية الخاصة على استخدام 

لتعليم، والتي تم تزويد مائتي مركز للشباب بھا، باإلضافة إلى التكنولوجيا المساعدة في ا
المنشآت الحكومية لتصبح أماكن مؤھلة الستيعاب ذوي اإلعاقة، كما يتم تقديم برامج للعالج عن 
بعد لھم، وإنشاء مركز إقليمي لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير التكنولوجيا المساعدة 

برنامج "تمكين"، وأتمنى أن يتضاعف جھدنا في السنوات المقبلة لنتمكن  لذوي اإلعاقة من خالل
  من دمجھم في كل األنشطة االقتصادية ليصبحوا قوة عاملة منتجة نفخر بإنجازاتھا.

  
إن ما أتابعه فيما يتعلق بتصنيع اإللكترونيات في مصر لھو من األمور الُمبشرة، إن نجاحكم خالل 

ة مصانع عالمية لتصنيع الھواتف المحمولة وأجھزة الحاسب اللوحي العام الحالي في جذب أربع
وأجھزة االتصال باإلنترنت من خالل كابالت األلياف الضوئية، باإلضافة إلى تصنيع األلياف الضوئية في 
المناطق التكنولوجية الجديدة، لھو ُخطوة مھمة على طريق تطوير وتوطين ھذه الصناعة لكي تتبوأ 

لتي طال انتظارھا، كما أنھا من الصناعات المھمة والواعدة والتي ُتعتبر من الصناعات مصر مكانتھا ا
  المغذية للعديد من الصناعات األخرى التي تخطط مصر للتوسع فيھا مثل صناعة السيارات.

  
لقد تأكد لي من متابعتي لتطور ھذا القطاع خالل العام الحالي، أن ما ننفذه من مشروعات قومية 

ف قطاعات الدولة لديھا من األساس التكنولوجي السليم ما يمكننا من تحقيق أھدافھا في مختل
في أسرع وقت، وبأقل تكلفة وأعلى جودة. إن المساھمة التي يقدمھا ھذا القطاع في مجال 

، وذلك ٢٠١٦تصدير خدمات التعھيد بلغت بما يزيد على نصف مليار دوالر حتى نھاية شھر سبتمبر 
ألف متخصص. ورغم ذلك فإنني أطلب منكم مزيًدا من الجھد  ٣٠مل تَقترب من من خالل قوة ع

وجذب مزيد من االستثمارات األجنبية والمحلية للتوسع في تقديم ھذه الخدمات، مع التركيز على 
الخدمات ذات القيمة المضافة العالية من تطوير البرمجيات وتقديم خدمات الدعم الفني عن بعد 

لمتعلقة بالبحوث والتطوير واالبتكار، والتي َسُتعِظم العائد من الصادرات المصرية وأيضا الخدمات ا



  في ھذا المجال الواعد الذي يوفر اآلالف من فرص العمل لشباب مصر.
  

إن االتفاق مع كبرى الجھات العالمية العاملة في مجال تدريب الكوادر البشرية فيما يتعلق 
ثي التخرج والشباب وإكسابھم الخبرات التي تؤھلھم لسوق بتكنولوجيا المعلومات لتأھيل حدي

العمل، باإلضافة إلى حصولھم على مھارات عالمية في ھذا المجال من خالل التعلم اإللكتروني 
التفاعلي، ھو من أھم الموضوعات التي أوليھا كل اھتمامي، ألن شبابنا ھم قادة المستقبل. إن 

تكنولوجيا المستقبل" اليوم، ھو خطوتنا األولى على طريق إطالق منصة التعلم التفاعلي "رواد 
تأھيل ھذا الشباب لمواجھة التحديات التكنولوجية وتمكينھم من التدريب على أحدث التقنيات في 

  التخصصات التكنولوجية الحديثة، لما لھا من مردود وتأثير اقتصادي وتقني وأمنى عاٍل.
  

ھذا القطاع الھام منذ لقائي األخير معكم من أقل من عام، إن الجھد الذي بذله جميع المنتسبين ل
ھو جھد مشكور وُمقدر، ولكني أطلب منكم بذل المزيد من الجھد وطرح المزيد من األفكار 

والمبادرات ألننا نسابق الزمن من أجل أن نحقق النقلة النوعية التي نريدھا لمصرنا العزيزة، ومن 
التوسع في تنفيذ المناطق التكنولوجية على أن نبدأ في تنفيذ ھذا المنطلق، أود أن أدعوكم إلى 

منطقتين جديدتين على األقل كل عام، كما ُأطلِق اليوم البدء في تنفيذ "مدينة المعرفة" 
  فدان بالعاصمة اإلدارية الجديدة. ٣٠٠والمخصص لھا ما يقرب من 

  
القطاع الذي يعتبر من القطاعات  وأخيرا وليس آخرا، أود أن أؤكد لكم استمرار دعم الدولة لھذا

المھمة لعملية التحول االقتصادي، كما أود أن أتوجه بالشكر لكم جميًعا ولكل من شارك في تنفيذ 
ھذه األنشطة والمشروعات واإلنجازات التي تمت خالل العام الماضي، وأقول لكم إن مصر وشعبھا 

نجازات مھمة. وأتمنى لكم مزيدا من يقدرون بعمق ما قدمتموه من جھود خالصة وما تحقق من إ
  النجاح والتقدم خالل المستقبل القريب.

  
 .شكًرا جزياًل.. وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر


