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 بسم هللا الرمحن الرحمي                                    

 

 معايل الأمني العام لالحتاد ادلويل لالتصاالت،

 الس يدات والسادة أأحصاب املعايل الوزراء ورؤساء الوفود، 

 أأعضاء الوفود، 

 الضيوف الكرام،

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته،

اذلي مل يمتكن من  يف اململكة العربية السعودية نيابة عن معايل وزير االتصاالت وتقنية املعلومات

ىل مجعمك ؛ يرسين يف اململكة مبهامت معل الرتباطه املس بق املهمحضور هذا احلدث  أأن أأحتدث ا 

 .لالتصاالت ادلويل حتادالا تأأسيسل  املئة بعد امخلسني الس نوية اذلكرىاملوقر مبناس بة 

قدم لأ  هذا احلدث املهمرعاية يف  اشارتتنامب عرب عن سعادتنا أأ أأن  السعودية العربية اململكة ابمسأأود و 

 .اتبعة للأمم املتحدة املعلوماتالتصاالت وتقنية يف اواكةل متخصصة و منظمة حكومية دولية 

؛ اذلين اكن هلم املوقرين نيملسؤولني املنتخبني، واملندوبنا السابقني من ائ رؤية زمالب اليوم نسعد تام

 يف مسرية الاحتاد. أأثر واحض

 أأهيا الس يدات والسادة،
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الاحتاد ادلويل لالتصاالت بدور قيادي يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات من أأجل قيادة  يقوم

ىل عوامل متعددة يف ش ىت جماالت التمنية، فقد أأصبح  من الراكئز الأساس ية لتقدم العامل املعارص ا 

وب فامي ادلول ومنوها، ودفع جعةل أأناشطهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية اكفة، وتقريب الاشع

  بيهنا، وحتقيق الرفاهية لها.

ن  ويف م،1949 عام لالتصاالت ادلويل الاحتاد يف عضوا   أأصبحت منذ السعودية العربية اململكة ا 

 خسرت وقد مبهاهما، والاضطالع العضوية هذه عن تتخلف مل م1965 عام منذ املوقر جملسه

اململكة العربية و  .هل املاليني ادلامعني أأترب من وتعترب الاحتاد، أأعامل دلمع وخرباهتا مواردها اململكة

 .عاقدة العزم عىل مواصةل هجودها دلمع الاحتادالسعودية 

 الس يدات والسادة،

ن اذلكرى الس نوية امخلسني بعد  مرحةل رئيس ية يف اترخي لالحتاد ادلويل لالتصاالت تعد  املئةا 

للك ما يتصل القيادي الاحتاد يف دوره س متر حنو أأفاق جديدة لي ونقطة انطالق ، الاحتاد

مواكبة املس تجدات واملتغريات يف بيئة و  ؛وتنظميها عىل مس توى العامل التصاالت وتقنية املعلوماتاب

    اكفة. اشعوب العاملل ملا فيه اخلري  االتصاالت وتقنية املعلومات

     

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته


