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 بالجلسة االفتتاحية  وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتور/ ماجد عثمانكلمة 

 معرض ومؤتمرل

Cairo ICT 2011 

 

سفير فرنسا بجميورية مصر العربية  Jean-Felix Paganon   /السيد  

العربية السيد / ماجد المسمار، نائب مدير عام الييئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت باإلمارات 
 المتحدة.

 السيدات والسادة الحضور،

وسط ظروف استثنائية تمر بيا مصر بعد  ةفي دورتو الخامسة عشر   Cairo ICTمعرض يأتي 
شيور عمى اندالع ىذه الثورة المباركة  6ويصادف انعقادة مرور ثورة الخامس والعشرين من يناير 

غيرت العديد من الثوابت وىدمت العديد من األصنام واطمقت العديد من القيود، كما أفسحت التي 
المجال لبداية عيد جديد يكرس تطبيق العدالة االجتماعية والقضاء عمى الفساد واإلقصاء، يتيح 
 المجال لضخ دماء جديدة ولتفجير القدرات اإلبداعية لمشباب المصري لممشاركة في بناء واقع لعب

فييا مشاعر األمل في في ىذه الظروف الدقيقة التي تختمط و  دورًا أساسيا في وضع لبنات تغييره. 
انطالقة يستحقيا ىذا الشعب العريق بمشاعر الخوف من االنشغال عن المستقبل باالنتقام من 

 الماضي يأتي ىذا المؤتمر ليطمق رسالة ال تخطئيا العين بأن مصر عادت. 

الدورة بمثابة إعالن من كافة العاممين في ىذا المجال الحيوي أن مصر لم ولن  ويأتي انطالق ىذه
تتوقف لحظة بل ىي مستمرة في دعم أبنائيا الذين أعمنوا اليوم ومعيم كافة الشركات اإلقميمية 
والعالمية أنيم سيحققوا أفضل ما يمكن لالقتصاد المصري ولشعب مصر فتحية ليم جميعا وتحية 

 ض عمى ىذا اإلصرار وىذه الرسالة اليامة.لمنظمي المعر 

نظر إليو باعتباره قاطرة ، إن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات كان ي  السيدات والسادة
لإلصالح االقتصاي ولكنو أثبت أيضا أنو كان المحرك الرئيسي في تحقيق إصالح سياسي غير 
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مسبوق. وكمنا أمل أن يواكب ىذا النجاح الذي تحقق عمي المستوى السياسي نجاحا إضافيا في 
 انطالق االقتصاد المصري.  

، ان يحقق طفرة ىائمة خالل فترة وجيزة، قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات استطاع -
رفع كفاءة رئيسيا في  كما لعب دوراً  يمصر الفأصبح جزءا ال يتجزأ من عجمة االقتصاد 

 تحسين أدائيا.  وساىم في القطاعات األخرى وفاعمية
وفي السنوات القميمة الماضية اعتمد المصريون عمى وسائل االتصاالت وتكنولوجيا  -

ايد غير كثير من الممارسات الحياتية وأفسح المجال لتطبيقات جديدة لم بشكل متز المعمومات 
 تكن مطروحة من قبل.

لقد أتاحت الشبكات المجتمعية الجديدة لمختمف قطاعات المجتمع فرصة حقيقية لممشاركة  -
تسعي وزارة نصاف والشفافية. وفي ىذا الصدد، في حوار مجتمعي بّناء عمى أسس من اإل 

خالل تعزيز دور االتصاالت  مناالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لمساندة ودعم ىذا التطور 
وتكنولوجيا المعمومات في نشر الديمقراطية، مثمما  تبنت الوزارة سابقا مبادرة االتصاالت 

 وتكنولوجيا المعمومات بغية دفع عجمة التنمية في المجتمع.
ا م إلىنسبة انتشار االنترنت  لتصلمميون نسمة  46ع عدد مستخدمي االنترنت إلى اارتفإن  -

ارتفاع عدد مستخدمي االنترنت عن طريق الموبايل ، و % من إجمالي السكان53يقرب من 
% من إجمالي مستخدمي االنترنت في مصر بنياية 63ليشكل نحو  USB Modemوالـ 

ويشجعنا عمى تحقيق المزيد  االتجاه الصحيحأننا نسير في يشير إلى  4133شير مارس 
من اجل النفاذ إلى الطبقات األكثر فقرًا واألقل تعميمًا مؤمنين أن تكنولوجيا المعمومات ليست 

نما أداة فاعمة لمتمكين  .ترفًا وا 

 47السيدات والسادة الضيوف الكرام، عمى الرغم من التحديات التي واجيتنا منذ اندالع ثورة 
ضع وقتا ولم يفقد البوصمة، المباركة، إال أن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لم ي  يناير 

  واسمحوا لي أن اعرض في عجالة ما تم في القطاع في فترة ما بعد الثورة:  

 
 : رأس المال البشري فياالستثمار  مجالفي  أواًل:
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أن مصر رغم الصعوبات التي تؤمن الوزارة بأن االستثمار فى البشر ىو الرىان الرابح و  -
تواجييا ستظل منبع ال ينضب من المعرفة واإلبداع بفضل مخزون متراكم من الحكمة. 
ونؤمن جميعًا أن االىتمام يجب أن ينصب وبشكل متوازن عمى أضالع المثمث الثالثة: 

 المعرفة واإلبداع وتنمية ثقافة العمل الحر.
ورغم المشكالت العاجمة التى تواجينا فإنيا ال تصرفنا عن االلتزام برؤية مستقبمية طويمة  -

األمد نتجمع حوليا وىو ما يجعمنا ممتزمين بدعم وتطوير مركز اإلبداع التابع لموزارة 
ودعم كل المبادرات اإلبداعية التى نراىا تزدىر فى ربوع مصر من شباب مصري أعاد 

 اد الثقة فى قدراتو. اكتشاف نفسو واستع
تخطيط وتنفيذ برامج تنمية بشرية عمى كافة المستويات  وتستمر الوزارة والقطاع فى -

الصناعة بصفة خاصة والقطاع  احتياجاتلتحضير وتوفير كوادر بشرية مدربة تسد 
 بصفة عامة:  برامج محو األمية المعموماتية:  رخصة قيادة الحاسب اآللى المصرية

Egyptian ICDL  لزيادة فرص التوظيف  - التكنولوجي، وبرامج التدريب التخصصى
من أجل خمق فرص عمل جديدة،  -الحالية، وبرامج التدريب اإلحترافى  االحتياجاتوسد 

بالتعاون مع الصناعة، وبرامج تدريب من أجل  -وبرامج تدريب من أجل البحث والتطوير
 اديميا.بالتعاون مع الصناعة واألك –الريادة واإلبداع 

الترويج لثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتى ...  وتعتبر الوزارة أن -
Entrepreneurship  و التدريب وتنمية الموارد البشرية من أجل الحفاظ عمى الميزة

، وخمق فرص العمل عن طريق جذب المؤىمةالتنافسية والتى تتمثل فى الكوادر 
الطمب عمى العمل، وتنمية المنشآت الصغيرة  الزيادة فى الستيعاباألجنبية  االستثمارات

 ومتوسطة الحجم وتوفير التمويل الالزم لممشروعات المتناىية الصغر.
أىمية تعميق  اعتبارناعمينا ونحن نتحدث من منظور التنمية البشرية أن ناخذ فى  -

فسية التكنولوجيا فى كافة القطاعات كأحد األدوات الرئيسية لزيادة قدرتنا التنا استخدام
 استخداموبناء مجتمع عصرى قائم عمى المعرفة.. ونسعى لتحقيق ذلك من خالل:  نشر 

التكنولوجيا لتصبح مصر دولة منتجة لمتكنولوجيا المتطورة وقاعدة رئيسية لصناعة 
وتكنولوجيا المعمومات بيدف  لالتصاالتالمعمومات، إقامة وتطوير صناعة وطنية 

بالموارد البشرية العاممة بصناعة  واالرتقاءا القطاع، ليذ االستثماراتالتصدير، وجذب 
 .تكنولوجيا المعمومات
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رغم  عاليةنأمل أن نسير عمى طريق التنمية البشرية الصحيح.. ننفذ خططنا بمعدالت  -
ىو الصعوبات والتحديات التى نواجييا ألننا ندرك أن تنمية البعد البشرى ورفع كفاءاتو 

 .واالجتماعية االقتصاديةج التنمية لدعم كافة برام حجر الزاوية
 

 المواطنة الرقمية:  ثانيًا: فى مجال 
يعتبر برنامج المواطنة الرقمية من أىم البرامج بالوزارة فى المرحمة الحالية التى تشيد  -

تحواًل نحو الديمقراطية حيث يقوم البرنامج بتوسيع نطاق المشاركة والحوار من خالل 
المصرى فى ممارسة حقوقو السياسية من خالل تكنولوجيا تعظيم قدرات المواطن 

مشاركة المواطن  دعم المعمومات واالتصاالت، ومن أىم محاور البرنامج:  مشروع
استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تمكين األحزاب بالعممية التشريعية، 

من خالل تكنولوجيا المعمومات،  السياسية من طرح أفكارىا ومبادئيا عمى المواطنين
                 مشروع االستخدام األمن لالنترنت ومشروع بناء قدرات الجمعيات األىمية. 

حوار مجتمعي مع منظمات المجتمع المدني واألكاديميين والشركات  إطالقتم كما  -
بيدف  يةوالوزارات المعناألحزاب المصرية  وممثميالمتخصصة في تكنولوجيا المعمومات 

ومدى  تكنولوجيا المعمومات في اإلصالح السياسي في مصر دراسة إمكانية توظيف
 .مستقبالً واالستفادة من تكنولوجيا المعمومات في التصويت اإللكتروني  إمكانية ومالئمة

كما تم التعرف عمى خبرات الدول األخرى في مجال التصويت اإللكتروني واستعراض نتائج  -
في ىذا  طويمةدولة اليند والتي تتمتع بخبرات  وعمى رأسيالدول التجارب في ىذه ا

 المجال.
وجود فترة اختبار كافية  أىمية االلكترونيالتحديات لتطبيق نظام التصويت  أظيرتوقد  -

تشريعي وتنظيمي متكامل يكفل تأمين  إطار توافرضرورة  إلى باإلضافةلضمان الفاعمية 
اختيار  ، وأىميةالخصوصية والسرية لمناخبين التصويت االلكتروني مع ضمان حماية

وتنفيذ واختبار الحمول التقنية لمنظومة التصويت االلكتروني، مع مراجعة مخرجاتيا 
مع توفير الدعم التقني  ،والتحقق من مصداقيتيا وسالمتيا وتأمينيا من االختراق

وي الوعي العام والتنظيمي لمقائمين عمي عممية التصويت بالمجان ولمناخبين ورفع مست
بالتصويت االلكتروني وتشجيع المشاركة فيو )طواعية( كقناة بديمو لمتصويت الورقي.  

ويظل تطبيق اية حمول  توفير الموارد المادية، والتدرج في التطبيق. أىميةكذلك 
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تكنولوجية جديدة رىن بمدى ثقة المجتمع واطمئنانة الستخداميا فى ظل ديناميكية فى 
 سية جديدة عمى المجتمع المصري.الحياة السيا

 
  4115لسنة  31الحوار الجارى حول تعديل قانون االتصاالت في مجال ثالثًا: 
والمستخدمين  لتبادل  المجتمع المدني مثميفتح حوار مجتمعى مع الشركات ومتم  -

 وجيات النظر حول القضايا المتعمقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
لخدمات االتصاالت  يناير من قطع 47أن ما حدث اثناء أحداث ثورة وتكد الوزارة  -

مشروع تعديل  واالنترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل، حيث أننا اآلن بصدد إعداد
 استخدمت يوالت 89وخاصة المادة  4115لسنة  31بعض مواد قانون االتصاالت رقم 

 .ترنتقطع خدمات االتصاالت واالندون مبرر ل
وسوف تأخذ وزارة االتصاالت فى اعتبارىا كافة آراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدنى  -

حول حماية السرية و الخصوصية لكل المواطنين عبر شبكات االتصاالت، وحرية تداول 
عمى إعداد مسودة جديدة تستجيب  الجياز القومى لتنظيم االتصاالت ويعكف البيانات.

بما يضمن  ويسترشد في ذلك بالقوانين المطبقة في الدول الديمقراطيةالمقدمة لممقترحات 
اعتبارىا حق من خدمات االتصاالت بو حرية المواطنين فى الحصول عمى المعمومات  

 .حقوق اإلنسان
 
 

 :االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فى مجاالت الدولى التعاونرابعًا: 
المستوى الدولى وذلك من خالل التواجد الفعال استمرار ودعم الدور الريادى لمصر عمى  -

والمشاركة االيجابية وحضور االجتماعات الرئيسية في المنظمات الدولية مثل االتحاد 
 واالسكوا.  OECD الـمنظمة و   ITUالدولي لالتصاالت

مصر  لالتصاالت، فإنو انطالقا من وضعفيما يخص األنشطة المتعمقة باالتحاد الدولي  -
عمى المشاركة الفعالة في أعمال االتحاد وتقمد مناصب  المبنىاخل االتحاد المتميزة د

اسة تمثمت نتائجيا فى رئعديدة داخمو، وتطبيقا لخطة موضوعة لمبناء عمى ىذا الدور 
 .مجموعة العمل الخاصة بحماية النشء عمى االنترنت
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الخاصة  المشاركة الفعالة في أعمال لجنة الدراسة الخامسة في قطاع التقييسو 
بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتغير المناخ، وتعد ىذه المشاركة األولى لمصر في 

 ىذه المجنة كمساعد مقرر.
رئاسة مجموعة العمل المصغرة الخاصة بإعداد نموذج التفاقية استضافة معارض  -

 .التميكوم
لعامة الخاصة المشاركة الفعالة في أعمال مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الدولية او  -

بموضوعات االنترنت ومجموعة العمل الخاصة بمتابعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع 
 .المعمومات

 المشاركة في استبيان قطاع التقييس الخاص برأب فجوة التقييس دوليا.و  -
وقد جاءت سياسات القطاع لتتكامل مع التوجو العام لمسياسة الخارجية المصرية التى  -

توجو أصيل  األفريقيتعتبر التعاون  والتي عمى أنو منبع شريان الحياةتنظر لمجنوب 
المصري فى التعاون فى  الدور ويأتي. الموسمييتسم باالستدامة وينأى عن التناول 

دخالمجال عبور الفجوة الرقمية   تكنولوجيا المعمومات فى مختمف مجاالت التنمية. وا 
عمومات بإطالق مبادرة لتنمية مجتمع المعمومات وقد قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا الم -

دخال تطبيقات االتصاالت فى  فى دول حوض النيل لدعم تنمية قطاع االتصاالت وا 
القطاعات االجتماعية واالقتصادية ولمتصدى لمفجوة واستخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 المعمومات كدافع لمتنمية. 
ض النيل لتفيم التحديات التى تواجييم بدء الحوار مع دول حو  تيدف المبادرة إلى -

التوصل إلى رؤية مشتركة التى تمكن من التوصل إلى ، و ومساعدتيم عمى التغمب عمييا
قصص نجاح لعدد من مشاكل التنمية من خالل تعظيم االستفادة من االتصاالت 

دعم التكامل االقميمى فيما بين دول حوض النيل مبنية عمى و  وتكنولوجيا المعمومات
 المصالح المشتركة.

خطابات  9قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بالتوقيع عمى  4131فى عام  -
نوايا مع أوغندا، ونحن اآلن بصدد توسيع نطاق التعاون ليشمل كافة دول الحوض وذلك 
بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى. نحن عمى التزام تام لتنفيذ خطابات 

يناير المصرية لكون تمك الخطابات تتوافق مع إستراتجيتنا  47النوايا الموقعة قبل ثورة 
 واتجاىاتنا المستقبمية لمتعاون مع إفريقيا وحوض النيل.
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كما يجرى حاليًا العمل عمى تأسيس مركز لتوثيق التراث الحضاري والطبيعي في الكونغو  -
 بخبرة مصرية.

 
 دعم البنية التكنولوجية والمعموماتية لموزارات والجيات الحكومية: مجالفي خامسًا: 

دور الوزارة فى دعم البنية التكنولوجية والمعموماتية لموزارات والجيات  وتأكيداستمرار  -
مع الوزارات المختمفة لتجديد وتحديد المتطمبات واألولويات يتم التنسيق الحكومية حيث 

الفعل االجتماع مع وزارة العدل ووزارة الري والموارد المائية طبقا لمظروف الراىنة وقد تم ب
ووزارة التربية والتعميم ووزارة الصحة ووزارة التعاون الدولي واتحاد الغرف التجارية واتحاد 
اإلذاعة والتمفزيون ودار الوثائق القومية. وسوف يتم استكمال التنسيق مع الجيات 

 األخرى تباعا.
 

 :مع الشركات العالمية مجال التعاون فيسادسًا: 
 استمرار التعاون وتنفيذ االتفاقيات المبرمة مع الشركات العالمية لما فيو صالح القطاع. -
لمقطاع والدفع بعممية النمو  أكثرمميزات  إلىالتفاوض مع الشركات الدولية لموصول  -

 ظل الظروف الحالية بمصر. فيوالتشغيل 
يجاد مناخ يتسم  فيواجو توسع عمل الشركات الدولية قد ت التيمعالجة التحديات  - مصر وا 

 بالشفافية مشجع لالستثمار من الناحية التشريعية والتنظيمية. 
 

 

 

 

 

 

 :ىذا العام عدد من المبادرات Cairo ICTالسيدات والسادة الحضور الكريم يشيد 
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 أواًل:

العاممـة فـي مجـال تكنولوجيـا في إطار دعم ومساندة الشـركات الصـغيرة والمتوسـطة الوطنيـة  -
تــم توقيــع اتفاقيــة بــين ىيئــة تنميــة صــناعة  المعمومــات وحــل التحــديات العاجمــة لمشــركات:

تكنولوجيا المعمومات والصندوق االجتمـاعي إلتاحـة تمويـل فـي صـورة قـروض يسـتفيد منيـا 
% 71شركات تكنولوجيا المعمومـات واالتصـاالت وتـدعم الييئـة الشـركات فـي الفوائـد بنسـبة 

وذلــك لتخفيــف عمــى الشــركات مــن وطــأة الظــروف الراىنــة عمــى الشــركات الصــغيرة ودعميــا 
 لالحتفاظ بالعمالة أو المتطمبات الممحة.

يتم التنسيق والتشاور مع الشركات العالمية لبحث إمكانية دعـم الشـركات العالميـة لمشـركات  -
ــة   الوطنيــة مــن خــالل بــرامج تدريبيــة ومســاعدة الشــركات عمــى التوجــو إلــى األســواق العربي

وفى إطار الحرص عمى تقديم كافة الدعم لصناعة تكنولوجيا المعمومات  واألسواق اإلفريقية.
وتحفيز عممية نموىا وفتح أسـواق جديـدة ليـا تسـاعد عمـى زيـادة صـادرات الشـركات واثبـات 

صـناعة  وفى ىذا الصدد، قامت ىيئـة تنميـة جودة المنتجات والحمول التكنولوجية المصرية.
وىـو  Cairo ICTشركة مصـرية لالشـتراك بمعـرض  63تكنولوجيا المعمومات "ايتيدا" بدعم 

 ما يمنح الشركات فرصة كبيرة لعرض منتجاتيا وحموليا وتنشيط السوق المحمي.
كما أبرمت الوزارة ممثمة في الييئة اتفاقا مـع شـركة سيسـكو العالميـة تقـوم الشـركة بموجبـو  -

ماليــين دوالر لــدعم صــناعة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعمومــات،  31بإنشــاء صــندوق قــدره 
وذلك من خالل التدريب الميارى المتخصص الذي ييدف إلـى تمكـين الشـباب مـن االلتحـاق 

بمستواىا الفنـي بمـا  واالرتقاء، ومساعدة الشركات  EduEgyptبفرص العمل عبر برنامج 
فعالـة فـي فـتح أسـواق جديـدة بإفريقيـا يسيم في فتح أسواق جديدة، فضال عـن المسـاعدة ال

 .Go to Africaعبر برنامج 
ات وتــدريب بالعالميــة لمتركيــز عمــى صــناعة الحاســ HPكمــا أبرمــت الييئــة اتفاقــا مــع شــركة  -

لمشــركات  HPالشــركات فــى ىــذا المجــال ومســاعدتيا مــن خــالل تــدريب وشــبكات ســتقدميا 
المصــرية المتخصصــة فــى صــناعة الحاســبات. وســينفذ ىــذا البرنــامج عمــى منــاطق جغرافيــة 

والمنصــورة وأســيوط وبالتعــاون مــع الشــعبة  واإلســكندريةمتعــددة داخــل مصــر وىــى القــاىرة 
 العامة لمحاسبات.

 ثانيًا:
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المعيــد القــومى لالتصــاالت خــالل فعاليــات معــرض  بتوقيــع إتفــاقيتى تعــاون مــع شــركة  قيــام -
المعيد القومى لالتصاالت كأكاديميـة معتمـدة لشـركة ىـواوى  العتماداألولى  االتفاقيةىواوى 

و بنـاء  Huawei Authorized Network Academy (HANA)فى مجـال الشـبكات 
إنشاء معمل مجيز لتقديم بـرامج تدريبيـة معتمـدة فـى عمى ىذا االتفاق تقوم شركة ىواواى ب

مــدربين مــن كــوادر المعيــد القــومى  4مجـال الشــبكات و ســتقوم شــركة ىــواواى بتأىيــل عـدد 
 لالتصاالت.

الثانية فـى مجـال التـدريب لمميندسـين حـديثى التخـرج عمـى تكنولوجيـا االتصـاالت  واالتفاقية -
 هائف متخصصـة و مناسـبة وفـى إطـار ىـذالحديثة و مساعدة المتدربين لمحصـول عمـى وظـ

متـدرب مـن الميندســين حـديثى التخـرج فـى مجـال تكنولوجيــا  3111سـيتم تـدريب  االتفاقيـة
االتصــاالت و الشــبكات خــالل عــامين و كــذلك إنشــاء معامــل لمجيــل الرابــع مــن تكنولوجيــا 

 االتصاالت السمكية و الالسمكية.

وشركة نوكيا لتعظيم االسـتفادة التكنولوجي وريادة األعمال  اإلبداعمبادرة التعاون بين مركز ثالثًا: 
 من تطبيقات المحمول فى التنمية االقتصادية 

1-  M labs; (a innovation & entrepreneurship Lab for Mobile entrepreneurs,) 
2- Sponsoring TIEC activities towards in creating Egypt’s first Mobile entrepreneurial 

Community. 
3- Creating Financing mechanisms for Entrepreneurs 
4- Launching Local competitions to foster innovation & Entrepreneurship   

  -توقيع إتفاقية لمتعـاون المشـترك بـين كـل مـن مركـز اإلبـداع التكنولـوجي وريـادة األعمـال  -
 ات الناشئة العاممة في مجال التكنولوجيـا.والصندوق األجتماعي لمتنمية لدعم وتمويل الشرك

الشـركات المحتضـنة عمـي ان يتحمـل  وذلك من خالل نظام القرض الحسن ) بـدون فائـدة ( 
كمــا يســتفيد ، % مقطوعــة ويتحمــل الصــندوق قيمــة الفائــدة المتبقيــة5المركــز نســبة فائــدة 

ة وتشغيل حاضـنات الصندوق من خبرات المركز في إدارة حاضنات األعمال لوضع نظام إلدار 
الصندوق وكذلك لتدريب عدد من العـاممين بالصـندوق عمـي إدارة الحاضـنات. قيمـة القـرض 

 مميون جنيو . 51من الصندوق االجتماعي 
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بــإطالق جــائزة االبتكــار فــى مجــال االتصــاالت  التكنولــوجي وريــادة االعمــال اإلبــداع مركــزكمــا يقــوم 
وتكنولوجيا المعمومـات وسـيتم تسـميم الكـاس الـى الشـركة الفـائزة فـى احتفاليـة باإلضـافة الـى جـائزة 

 لمحصول عمى تدريب متميز بإحدى المؤسسات الدولية المرموقة. 311111قيمتيا 
 

حاممة رسالة ىامـة مـن ىـذا الشـعب تأتي مشاركة فرنسا كضيف شرف لممعرض السيدات والسادة، 
التعاون بين البمدين يتسم إن  .الصديق والذي يعمن من خالل تواجد حكومتو وشركاتو دعمو لمصر

التقنية الفرنسية متواجدة في الكثير من المواقع المصـرية مـن متـرو األنفـاق بقدر عال من التنوع ف
التعـاون فـي المجـاالت الثقافيـة واإلنسـانية ، كمـا أن إلى التميفزيون إلى القمر الصناعي نايل سـات

نمــا يــأتي تتويجــا  يعكــس فقــط اىتمامــًا بمصــر باعتبارىــا ســوقًا واعــداً ال ىــذا التواجــد . و ماثــل بقــوة وا 
 لعالقات كان فييا المشترك السياسي والثقافي نموذجا لمعالقات بين شمال وجنوب البحر المتوسط.

 السيدات والسادة

بخـالص الشـكر لمشـاركتكم لنـا فـى ىـذه المناسـبة وأخـص بالشـكر ضـيوفنا فى نياية كممتي أتوجـو 
الكرام الذين تكبدوا مشـقة السـفر متمنيـًا ليـم طيـب اإلقامـة، وشـكري الموصـول لكـل مـن شـارك فـى 

نجاح ىذا الحدث.  تنظيم وا 

 السيدات والسادة    

 لنا رسالة نطمقيا من ىذا المؤتمر نقوليا بإصرار 

 مصر عادت    مصر عادت  مصر عادت 

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو


