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ن الوزارة تعمل عىل االنتهاء من جميع قال الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إ

أعمال الميكنة الخاصة بمبانى الوزارات بالىح الحكوىم بالعاصمة اإلدارية الجديدة، وأرشفة مليار مستند 

حكوىم، واالنتهاء من التطبيقات التشاركية الموحدة إلدارة دوالب عمل الحكومة وربطها بمنظومة 

ا لالنتقال للعاصمة الجديدة. يونيو  ٣٠الحوسبة السحابية، وذلك قبل 
ً
 ، استعداد

 

، أن الوزارة انتهت بالفعل من جميع التطبيقات الخاصة بميكنة كل وزارة «الدستور»، لـ«طلعت»أضاف 

ى  -حالًيا -عىل حدة، بما يشمل الوثائق واألنظمة الخاصة بكل مبنى حكوىم، ويجرى تدريب جميع الموظفي 

ى إىل العاصمة اإلدارية  ا إىل أن الملف الثانى الذى « ونالينأ»المنتقلي  ً عىل استخدام هذه التطبيقات، مشي 

وع بناء مرص الرقمية، ويشمل  محاور، األول بناء القدرات والكوادر  ٣تعمل الوزارة عىل إنجازه هو مشر

ى مبادرات متعددة لتدريب، وتأهيل  ية المدربة والمؤهلة لسوق العمل، وتدشي  ألف شاب خالل  ١٠٠البشر

 ونصف العام، عىل استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات المختلفة. عام 

 

بالعاصمة « جامعة مرص المعلوماتية»أوضح أن المحور الثانى هو إنشاء أول جامعة رقمية فى مرص و 

اإلدارية الجديدة، النى ستضم تخصصات وأقساًما جديدة لعلوم البيانات والحاسب اآلىل والذكاء 

ها من العلوم والمهارات الحديثة. االصطناىع  ى وغي  نت األشياء والبلوك شي   وإنيى

 

وع مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة  -كذلك  -أشار إىل أن المحور الثانى يتضمنو  االنتهاء من إنشاء مشر

اإلدارية، بتكلفة مليارى جنيه، وإنشاء مجموعة من مراكز اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال فى محافظات 

ى عىل  -حالًيا -مرص، وجار   ى الجامعات التكنولوجية فى العالم لحصول الطالب المرصيي  التعاقد مع كير

ماجستي  مهنى فى هذه المجاالت، وجرى بالفعل عقد عدة اتفاقيات تعاون مع جامعات فى أمريكا وكندا 

ى وكوريا الجنوبية والهند.   وأوروبا والصي 



ى  ا باالنتهاء من ولفت إىل أن المحور الثالث هو تحسي 
ً
 مرص، منوه

ى
 جودة وكفاء البنية التحتية لالتصاالت ف

 مرص بتكلفة بلغت 
ى
نت ف مليون دوالر، وشملت  ٣٠٠تنفيذ المرحلة الثانية من رفع كفاءة شبكات اإلنيى

ى « الفايير »وتوصيل كابالت األلياف الضوئية  MSANتطوير وتحديث البنية التحتية الخاصة بكبائن  بي 

ا نت وتركيب كابالت السنيى  الشوارع وتوسعة السعات المحلية والدولية لإلنيى
ى
الت والكبائن الرئيسية ف

 من الكابالت النحاسية للمنازل. 
ا
 الفايير بدًل

 

نت فائق الشعة  ى  -حالًيا -ADSLوأكد الوزير أن متوسط رسعات اإلنيى اوح بي    ٣٤و ٣٣ييى
ى
ميجابايت ف

ى ميجابايت ا ٢٤الثانية، بعد أن كان   حياة المرصيي 
ى
نت أصبح مطلًبا أساسًيا ف ، ألن اإلنيى لعام الماضى

ة الحالية إعداد دراسة لتقييم كفاءة الشبكة وتحديد مدى االحتياج   الفيى
اليومية، موضًحا أنه يجرى فى

 لتنفيذ مرحلة ثالثة جديدة لرفع كفاءة الشبكة خالل العام المقبل. 

 

نت، بإجماىل وقال الوزير إن الدولة تحملت بالكامل  وع رفع كفاءة شبكة اإلنيى ى لمشر  ١.٩تكلفة المرحلتي 

مليون دوالر خالل المرحلة الثانية،  ٣٠٠ميار دوالر خالل المرحلة األوىل ونحو  ١.٦مليار دوالر، منها 

ا إىل أن 
ً
، الفت ى نت ٦٠وهذه االستثمارات كانت كافية لتغطية احتياجات المستخدمي  ٪ من مستخدىم اإلنيى

ى أن الـ فى مرص  ىل، ألنها الخدمة األرخص فى التكلفة، فى حي  ى نت ميى ى ٤٠متعاقدون عىل إنيى ٪ الباقي 

نت الالسلىك.   يستخدمون اإلنيى

 

ى وزارة االتصاالت وجميع الوزارات المعنية لتطبيق منظومة التحول الرقىم  ا بي 
ً
وأضاف أن هناك تعاون

وع الخدمات الحكومية المم ى فى سهولة ويش، عن وإنشاء البنية التحتية لمشر يكنة وتقديمها للمواطني 

ى  ١.٦النى سجلت نحو « منصة مرص الرقمية»طريق عدة وسائل، منها  ونية للمرصيي  مليون معاملة إلكيى

، وأنشأ  ألف مواطن حسابات عليها، وسيصل العدد إىل مليون  ٥٠٠منذ إطالقها رسمًيا كبث تجرينر

ل، وستجرى إضافة خدمات جديدة عليها خالل األسابيع حساب، خالل الربــع األول من العام المقب

 . ة البث التجرينر  المقبلة فور إطالقها رسمًيا بعد نجاح فيى

 

 

 

 



يد المطورة  ية المميكنة ومكاتب الير ولفت إىل أن الوسائل األخرى تتضمن مكاتب الخدمات الجماهي 

كول سنيى وبعض ماكينات ومراكز الخدمات المتكاملة بالمحافظات وتطبيقات الموبايل ومراكز ال

ا إىل أنه جار  تعميم 
ً ونية، مشي 

حزمات من  ٥خدمة حكومية مميكنة تشمل  ١٥٥المدفوعات اإللكيى

خدمات التموين والتوثيق والشهر العقارى والعدل والمحاكم وخدمات األرسة والمرور واألحوال المدنية 

اخيص المختلفة.   واليى

 

ى شبكة   وأوضح الوزير أنه سيتم تدشي 
ى
ونية موحدة مكتملة األركان لجميع تراخيص البناء واألراضى ف إلكيى

مرص، النى ستحد من ظاهرة البناء العشوانى والمخالفات والتعديات عىل األراضى الزراعية وفساد 

وع خالل عام ونصف العام.   المحليات والرشوة والمحسوبية، وسينتىه المشر

 

وع عدة محاور، األول ب»وتابع:  ناء قاعدة بيانات كاملة لجميع األراضى والمبانى ورقمنتها يشمل المشر

ى العمرانى وإنشاء رقم قوىم لكل عقار أو مبنى أو قطعة أرض، سواء كانت أراضى  وعمل خرائط رقمية بالحي 

 . ى  مبان أو زراعية أو تتبع ألى وزارة، بالتعاون مع جميع الوزارات والمحافظي 

 

اطات جديدة، منها إدراج شبكات االتصاالت وذكر أنه سيجرى تطبيق كود موحد للبن اء يضم اشيى

ضمن كود البناء بدًءا من شهر أبريل المقبل، حيث إن أى مبنى إدارى أو سكنى ال بد من توصيل « الفايير »

 له ضمن عملية البناء. « الفايير »كابالت األلياف الضوئية 

 

بية والتعليم  والتعليم العاىل للمساعدة فى تنفيذ امتحانات وقال إن وزارة االتصاالت تنسق مع وزارنى اليى

ا إىل  ً النصف األول للعام الدراىس الجارى، النى تجرى عير أدوات تكنولوجية، منها التابلت التعليىم، مشي 

 متابعة ومراقبة للشبكة وجاهزيتها، وجار  االستعداد الجيد ألعمال االمتحانات 
أنه جرى إنشاء لجننى

ونًيا كما حدث فى  .  إلكيى  العام الماضى

 

نت لتقديم الدعم التكنولوجر للجامعات الحكومية  وشدد عىل أن الدولة رفعت كفاءة شبكات اإلنيى

وًعا تنفذه الوزارة مليارات جنيه لربط جميع  ٤بتكلفة تصل إىل  -حالًيا -والمدارس، وأن هناك مشر

، وميكنة جميع أعمال االمت حانات واالختبارات النى تجرى الجامعات الحكومية المرصية بشبكة الفايير

ا. 
ً
ونًيا عىل منصات رقمية للطالب مجان  خالل الفصل الدراىس، وإتاحة المناهج الدراسية إلكيى


