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 خالد نجمكلمة للمهندس/ 
  وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 مدراء تكنولوجيا المعلوماتالعالمية ل قمةالفي افتتاح 

 ،السيدات والسادة الحضور،،

"مؤتمر  كم الكريم اليوم فيلحضور  امتناني عميق عن أعبر ان البداية في لي اسمحوا

العالمية  "IDC"والذي تنظمه مؤسسة  ،القمة العالمية لمدراء تكنولوجيا المعلومات"

، بما يتيح الفرصة  "ITIDA"بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 

نتج مع متتعبر عن طموحاتنا المشتركة نحو مجلتبادل الخبرات وصياغة رؤية موحدة 
 . بتكر ..وم
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 ،،،الكريمالحضور 

انجازات قوية على حققناه من  ما تشهدوا لكيمصر  لي ان نلتقي سويا فييطيب 
تحقيق  نحو قدما السير علي األكيد لعزمنا تنفيذا،  قتصاديالسياسي واال يينالمستو 

في الديمقراطية  دعائموالرخاء للمواطن المصري ، الذي ارست ارادته الحرة التنمية 
فاصبح  وتحقيق االستقرار السياسي ، نحو مصر المستقبل ،مرحلة جديدة لالنطالق 

مرتقب خالل اشهر قليلة ، برلمان ن العظيم رئيسا منتخبا ، ودستورا ، و لهذا الوط
 دعم مؤتمر وبدأت مسيرة االصالح االقتصادي الذي اثمرت مجهوداته عن اطالق

 دولي وتمثيل بحضور الشيخ شرم بمدينة مؤخرا عقد والذي المصري االقتصاد وتنمية
 عمل فرص ويوفر االستثمار ابواب يفتح اقتصاديبهدف تحقيق نمو  مسبوق، غير

 .  حقيقية واجتماعية اقتصادية بنهضة يسمح بما متميزة

 الحديث عزمت السعي نحو مواكبة تطورات العصرمنة التي مصر اآل ارحب بكم في
 االضطرابات، فرغم المجتمع الرقمي ارتكازا على العلم والعمل  والتحول نحو

قطاع االتصاالت استطاع  خيرةاأل السنوات خالل الوطن شهدها التي االقتصادية
 القطاع حقق حيث نجاحات ويحقق استقراره على يحافظ انوتكنولوجيا المعلومات 

 الناتج يف قطاعال مساهمة وزادت ،2014 عام في% 13 الى تصل نمو نسبة
 مليار 66 حوالي إلى 2010 عام في جنيه مليار 48 حوالي من اإلجمالي القومي
هذا كله و  ، االجمالي القومي الناتج من٪ 4.1 مساهمة بنسبة ،2014 عام في جنيه
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ر خدمات االتصاالت والخدمات تحسين وتطويمن أجل  الجهود الدؤوبة بالتوازي مع
 . وخصوصيته هوالحفاظ على امن لمواطنالمقدمة ل

والتي  ، خدام االنترنتتاس العالمية إلساءةتداعيات الل عن الحاضرين فيغ الف
ر وقواعد تحكم وضع اطجسيمة نحو يات مسئولعلى المجتمع الدولي  فرضت

المن ي مصر مجلس افتأسس ،. ، وانطالقا من هذا  لإلنترنتاالستخدام االمن 
 على قادرة أمنية مظلة حتي يتحقق لدينامجموعة من الوزارات المشكل من السيبراني 
لمكافحة جرائم مشروع قانون  كما اعددنا ..المختلفة اإللكترونية للتهديدات التصدي

جرائم إلكترونية )كإتالف واختراق المواقع ال لمعاقبة مرتكبي تقنية المعلومات
 اإللكترونية والبريد اإللكتروني، وغيرهم من الخدمات( بشكل فوري ورادع.

 ،،،السيدات والسادة

وعصب المنظمات  مختلفملحة تسعى إلى بلوغها  ضرورةاليوم ن االبتكار بات ا
 فإذا تطرقنا للحديث عن ،الحياة في المجتمعات التي تسعى لتلبية طموحات شعبها 

كل ما خلق  هذا يعنيف تكنولوجيا المعلوماتو  االتصاالت في مجال مفهوم االبتكار
والتطبيقات والنظم التي تسهم في تحسين أداء ومنتجات هو جديد من التقنيات 

عبر خدمات وتقنيات جديدة  ، واستحداثالعاملة في هذا المجال وخدمات المؤسسات
 ،لتقديم حلول مبتكرة الهاتف المحمول تطبيقات واستخدام  لحوسبة السحابية،ا

 ع ملكترونية باإلضافة إلى استخدام مواقع التواصل االجتماعي وخدمات التجارة اإل
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توفير مع التأكيد على ، بيانات ومؤشرات حقيقية وموثقةلل تحليل دقيق وجوداالهتمام ب
 .له لكتروني الكافيوالتأمين اإل الحماية

المبتكرة مع مختلف الجديدة و ويكون الناتج النهائي لدمج هذه النظم والتقنيات 
بصفة عامة وفي مجال تكنولوجيا المعلومات  العمليات واألنشطة اليومية للشركات

قدر ممكن من احتياجات تلبى أقصى هو قيمة مضافة  على وجه الخصوص،
وبالتالي تضمن عائدات مربحة والوصول إلى خدمة متميزة تقدم للمواطن   عمالئها

 على نظيراتها. وتفوقًا ميزة تنافسية  هاويمنحووالء العمالء لعالماتها التجارية، 

ن فإ ،مع بيئتها هابمدى تجاوب ارتباطًا وثيقاً  رتبطالمؤسسات ينمو وبقاء أن وحيث  
في مجال خدمات واستشارات بحوث السوق وخاصة في مجال تكنولوجيا  االبتكار

وخاصة في  ،بد من أن يكون بمستوى يوازي التحدي القائمالالمعلومات واالتصاالت 
  سوقية أو الرغبة في دخول أسواق جديدة. الحاالت المتعلقة باالستحواذ على أنصبة
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 ،،،السادة الحضور

المختلفة الحلول التكنولوجية نماذج ودراسات حاالت تعكس  يعرض هذا المؤتمرإن 
، واألدوات التي اعتمدت عليها المجاالت مختلففي  رائدة تعمل مؤسساتالتي تبنتها 

 مسارها وتوجهها االستراتيجي.  تعديلفجوة األداء وأجبرتها على  في الكشف عن

 ،تاإدارة عمليأو  اتخدمأو تقديم  حلولاإلبداع في إنتاج وال يعنى االبتكار هنا فقط 
 تؤثر ،لتسعيرلجديدة استراتيجيات ابتكار إنما يمتد أيضا ليشمل عناصر أخرى مثل 

المصدرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات  شركاتتأثيرًا ال محدود على أداء ال
لألسواق الدولية التي تتسم بالتشبع  تصدير خدماتهاواالتصاالت وخاصة عند 

 والنضج.

 

 

 

 وختاما  

 نطالقنقطة اتنظمه مصر للمرة االولى هو  يالذ المؤتمر هذاأرجو من اهلل أن يكون 
مجاالت بحوث آليات جديدة وعرض رؤى متميزة في  ة على طريق ابتكارجديد



6 
 

تنمية قدرات الشركات بما ينعكس باإليجاب على  ودراسات تكنولوجيا المعلومات
العاملة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على الصعيدين العربي، 
واإلفريقي، وبسواعد شابة فتيه قادرة على العمل واالبتكار واإلبداع ويملئها التحدي 

  وتسعى جاهدة نحو النجاح .

 إنجاز االهداف المنشودة .موفقة نحو اتمنى لكم مناقشات مثمرة ، وأعمال 

 

 


