
 بنائي العاملين بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أزمالئي و 

بالمولد  حتفاالتناال بعث اليكم بخالص تهنئتي بمناسبة حلول العام الجديد والذي يأتي مواكبا  أن أيسعدني 

 .مان لمصرنا الحبيبةالخير واألن يعم أاهلل  راجيا   وعيد الميالد المجيد النبوي الشريف

 الجديد العام سويا   نستقبل لكي  نجزناه من عام مضىأتبرز حاجاتنا لضرورة مراجعة ما  اسبةوفي هذه المن

التطوير من يرة القطاع نحو دعم مسمن أجل  العهدد ونجد ، جهدا   ال تدخر وسواعد العزيمة تمتلك بقلوب

ستراتيجية لقطاع للخطة اال ما بدأناه وفقا   الستكمالفي العمل  مسئوليةوال يجابيةخالل المشاركة اإل

عبر ادراك واع  تعزيزها في جميعا   شاركناوالتي  2018 ت وتكنولوجيا المعلوما ت حتى عام االتصاال

 .واخالص في األداء

مسئولية قطاع  نتحمل سويا   وألننا ديثة،حال التكنولوجيا لغة الإ عرفال ي عالم في نعيشننا إ تعلمون جيدا  

 النطالقمن أجل ا محددة األولويا ت علينا وضع رؤية استراتيجية ان لزاما  ك االتصاال ت وتكنولوجيا المعلوما ت

 احتياجا ت وتلبية دولةأجهزة ال ويرتط في تسهم متعددة تكنولوجية حلول تقديمو  الرقمي مصر مجتمع نحو

السيد رئيس اعتمده الذي  المشروع وهوعمل لشبابنا الوكذلك جذب االستثمارا ت وتوفير فرص  نيالمواطن

 .مهوريةالج

الدور  برزهاأجهودكم الدؤوبة ولعل ب تحقق تبالعالما ت المضيئة التي  حافال  ان العام الماضي لقد ك

 لألنترن ت سترشادياإل المشروعطالق ا  الذي يقوم به القطاع في مشروع قناة السويس الجديدة و  الستراتيجيا

 جودة وتحسين الدولة أجهزة ربط في مساهمةوال لإلنترن ت األساسية البنية كفاءة رفع على للعمل السرعة، فائق

 خالل الفترة المقبلة. للمواطنين المقدمة الحكومية الخدما ت



 من نتهينااحيث طاع االتصاال ت قتطوير في تنفيذ خطوا ت خارطة الطريق ل طويال   قطعنا شوطا  ننا إكما 

قرب االنتهاء مع  سوقالب وضللنه لخدما ت االتصاال ت الموحد الترخيص نظام لتطبيق التنفيذية االجراءا ت

 العمود تعد والتي لالتصاال ت األساسية البنية وتطوير باالستثمار يسمح وطني كيان إنشاء إجراءا ت من

تطوير الهيئة القومية للبريد وأهمها  خطةفي  ما أنجزناهلى إ باإلضافة، االتصاال ت خدما ت لتطوير الفقري

مة للمواطنين وتيسيرها الية والمجتمعية المقدر الخدما ت الملتطوي البريدية المكاتب ةوميكن تحديثمجال 

 وباألخص اهلنا من أصحاب المعاشا ت.

 إعدادب شديدا   ولينا اهتماما  أفلقد تقوم على الشباب  هالقاعدة العريضة من بنيان وألن قوة القطاع تكمن في كون

ودعم  عمال في مجال تكنولوجيا المعلوما تبداع وريادة األوتأهيل الكوادر البشرية المحترفة وتشجيع اإل

 .والصغيرة الصغر المتناهية لمشروعا تا

 ستة إلنشاء االستراتيجية العمل خطط إعداد من انتهيناالتي نصبو إليها لعدالة االجتماعية مفهوم ال وتحقيقا   

 جنوب في ماريةاستث تكنولوجية منطقة ألول ساساأل حجر ناضعكما و  بالمحافظا ت جديدة تكنولوجية مناطق

ا ت في مختلف محافظا ت لتوفير فرص العمل للشباب وتنمية االستثمار  (الجديدة بأسيوط الذكية القرية) مصر

 مصر.

سس الرئيسية لمشاركة القطاع الخاص ومنظما ت المجتمع المدني وضعنا األ جل هذا كله فقدأومن 

في زيادة تحقيق و صناعة االلكترونيا ت تشجيع في سبيل التوسع في المشروعا ت و واالستثمارا ت العالمية 

 .المحلي القومي بالناتجته مشاركارتفاع نسبة الذي ينعكس بدوره على معدال ت نمو القطاع و 



لتنظيم ومواكبة احتياجا ت قطاع  الالزمة التشريعية البيئة وفيرعناية كاملة بت وليناأ فإننالى ذلك إ باإلضافة

المتعلقة  قوانينعدد من ال لتعديل مقترحا ت إعداد من االنتهاء تم ، حيثالمعلوما تاالتصاال ت وتكنولوجيا 

، كما تم ساسيةاأل البنية مشروعا ت في والحكومة الخاص القطاع شراكةو  ،االلكتروني التوقيعو  ،االتصاال تب

 .والمعلوما ت البيانا ت إلى النفاذ حريةلقانون  مقترحا ت عدادإ من االنتهاء

 ايمان من ينبع التزام هوو  الخاصة االحتياجا ت ذوي من بنائناأبتمكين  التزامنا لم نغفل عن فإنناومع كل ذلك 

 . تساعدهم في االندماج في المجتمع عبر تقديم حلول تكنولوجية تجاههم  الوطنية بمسئوليتنا عميق

والشركا ت لها يسعني في النهاية اال ان اوجه التحية لجميع القيادا ت والعاملين بالوزارة والهيئا ت التابعة  وال

 العمل خالل منلكل الجهود المبذولة وروح الفريق التي ارس ت قواعد التميز داخل القطاع العاملة بالقطاع 

 في ظل مناخ طيب من العالقا ت المتبادلة. المؤسسي

مضى  لنبني على مامضاعفة العمل واجادته القوة الدافعة ل ناستمنح العريضة طموحاتنا انني على يقين انو 

والحفاظ على مكانتنا في االسواق  جديدللعام ال مسيرة االنجازا تاستكمال من اجل لهم منه الطاقة ونست

نجاز اهداف القطاع الرامية الى العالمية     .دفع عجلة التقدم وتحقيق النمو االقتصادي والرخاء وا 

 ،،، مع اطيب تمنياتي لكم بمزيد من التقدم والتوفيق

 


