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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 معالي محافظ البنك المركزي األستاذ طارق عامر 
ي مرص

 
 السيد ستيفان روماتيه سفير فرنسا ف

 
ي مرص

 
ي أهل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف

ي وأبنات 
ي وأخوت 

 أساتذت 
 

ي منتىه 
 
ي منتىه األهمية والقوة. ف

 
ي هذا المحفل اليوم الذي يبعث بأكير من رسالة ف

 
 السعادة ف

ي تربط البلدين، اختار 
ي مجاالت عديدة بير  فرنسا ومرص، والعالقات الخاصة الت 

 
ي خضم التعاون ف

 
الرسالة األول: ف

ي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أحد 
 
ي هذا البلدان أن يكون مجال رعاية اإلبداع ف

 
أهم معالم هذا التعاون. وأرى ف

رسالة مهمة ألنها تؤكد أن كال البلدين يدرك تماًما أهمية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من ناحية، وأهمية رعاية 
 العمل االبتكاري والفكر الخالق من ناحية أخرى. 

 
ي مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعل

 
ي وعالقة ال يمكن ان يتأت  لمرص نجاح ونمو ف

ومات إذا لم نخلق تعاون حقيق 
ي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وبير  

 
ي مرص ف

 
ة العاملة ف كات العالمية الكبير تكاتف وبناء فّعال ما بير  الشر

نا عليها واهتمامنا بها. وأن تقوم مجموعة  ة والناشئة؛ وهذا المحفل يكرس لهذه الغاية ويؤكد تركير  كات الصغير الشر
كات من ال ي مرص برعاية هذه المسابقة أمر يؤكد عىل إدراكها أن التعاون مع الشر

 
كات الفرنسة العمالقة العاملة ف شر

ي مرص. 
 
كات الناشئة هو الطريق لعمل ناجح وتنموي ف ة ورعايتها لصغار المبدعير  والشر  الصغير

 
ي يبعث بها محفلنا هذا هي التعاون ما بير  البنك المرك

زي المرصي ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا الرسالة الثانية الت 
ي 
 
ي هذا المجال؛ وحرص السيد محافظ البنك المركزي عىل وجوده معنا يؤكد إدراك القطاع المرصف

 
المعلومات ف

ة القادمة.  ي الفي 
 
 بقيادة البنك المركزي ألهمية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وأهمية التكنولوجيا المالية ف

 
ي هذا المحفل إن حرص محافظ ال

 
ي االقتصاد المرصي عىل مشاركته لنا ف

 
بنك المركزي الذي يمثل هذا القطاع الركير  ف

ي تنمية أعماله 
 
ي التكنولوجيا الحديثة واستخدامها ف

ي المرصي حريص ليس فقط عىل تبت 
 
إنما يؤكد أن القطاع المرصف

ي مرص. وتطويرها، وإنما يؤكد عىل إدراكه لرعاية الفكر اإلبداعي واألداء ا
 
 البتكاري ف

  
ي الرب  ع األول من العام المالي الحالي نما القطاع 

 
، ف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المرصي ينمو بشكل كبير

ي هذا الُرب  ع. ونسىع إل المحافظة عىل هذه النسبة طوال األرباع 16بنسبة 
 
%، وهو أعىل قطاعات الدولة نمًوا ف

الي الحالي لكي نحقق نسبة نمو تفوق ضعف النمو الكىلي للناتج القومي المرصي؛ ومن ثم الثالث الباقية من العام الم
ي الناتج اإلجمالي لمرص. 

 
 تنمو حصة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف

 
ي العام المالي المنرصم 

 
؛ ونسىع إل 4حصة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف % من الناتج القومي اإلجمالي

 % خالل الثالث سنوات المقبلة. 8ادة هذه النسبة ونصبوا إل أن نصل إل زي
  

كات الناشئة وصغار  كات العالمية العاملة والشر ي دون عالقة تعاون فّعال ما بير  الشر
لن يتأت  لنا تحقيق نمو حقيق 

 . ي مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. هذه العالقة مهمة للطرفير 
 
ى رجال األعمال ف كات العالمية الكير للشر

ية  كات الجديدة ذات الحلول الواعدة والقدرات البشر ألنها من خالل هذه المحافل تستطيع أن تتعرف عىل الشر
كات الناشئة ومن ثم تستطيع أن تتبير  بشكل واضح قوة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  الواعدة داخل الشر

 وفرص تحقيق رب  ح. المرصي وما يمثله من فرص استثمار 
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كات العالمية ُيعد فرصة  ي هذا القطاع فتعاملها وتعاونها وتلقيها لتدريب من الشر
 
ي تبدأ ف

ة الت  كات الصغير بالنسبة للشر
كات  ي توظيف التكنولوجيا ومهارات إدارية وقيادية وكيفية تنشئة شر

 
ات ومهارات ف ثمينة لها لكي تجتذب خير

ي مرص. وتنميتها. ونسىع إل استمرار قطا 
 
 وقاطرة للعمل والفكر اإلبداعي واالبتكاري ف

ا
 ع االتصاالت ليكون مثًل

 
ي استطاع القطاع تأسيس 

ي العام المالي الماض 
 
كة للقطاع الخاص األمر الذي يؤكد أن القطاع يذخر  1500ف شر

 . ي ية ذات فكر إيجاتر  بالمواهب ويفيض بعقول خالقة وموارد بشر
 

كات عال 9وجرى  ة استحواذات من شر ي توفير حلول متمير 
 
كات الناشئة ف كات محلية وهذا يؤكد تفرد الشر مية لشر

كات العالمية.   وقدرتها عىل إضفاء قيمة مضافة حقيقية تجعلها جاذبة للشر
 

ي قطاع 
 
كات العالمية العاملة ف ، ومزيد من التعاون مع الشر نصبوا إل زيادة هذا العدد خالل هذا العام المالي الحالي

ي مرص. االتصاالت 
 
 وتكنولوجيا المعلومات ف

 
ي  ي اتفقت مع نظير

ي الشهر الماض 
 
وأشكر سعادة السفير الفرنسي لرعاية هذه المبادرة والعمل عىل بدايتها مًعا. ف

اير االحتفال بالفائزين.  ي فير
 
 معالي الوزير سيدريك أو عىل إطالق هذه المسابقة وف

 
ي هذه المبادرة وال

 
ي تشاركنا ف

كات الت  ي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أشكر الشر
 
كات فاعلة ف ي تثبت أنها شر

ت 
ي لهذا القطاع الواعد. 

يك حقيق   المرصي وشر
 

يفه لنا اليوم.  ي هذه المبادرة المهمة وعىل تشر
 
 أشكر األستاذ محافظ البنك المركزي عىل مشاركته ف


