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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسىع إىل جذب 
ن ألجهزة الهواتف المحمولة  تعظيم صادرات مرص الرقمية بعد االتفاق مع مجموعة من المصنعي 

ي مرص 
ا إىل أن المستهدف زيادة حجم الصادرات بنحو مليار دوالر بنهاية عام عىل التصنيع فن ً ، مشي 

ي من العام الجاري 2023
 .بعد بدء التصنيع واإلنتاج المحىلي بحلول الرب  ع الثانن

ي ترصيحات خاصة ل "الدستور"، أن وزارة االتصاالت قامت بتقديم حوافز 
وأضاف الوزير، فن

يبية وجمرك ي استثمارية وإعفاءات ضن
ونيات وأجهزة االتصاالت فن ن صناعة اإللكير ية بهدف توطي 
مرص، منها إعفاء عىلي أجزاء مكونات الهاتف المحمول الالزمة للتصنيع من رسم وزارة المالية 

يطة أن تكون نسبة القيمة  للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محلًيا من ذات الرسم، شر
 .%40المضافة المحلية ونسبة التصدير 

ة المقبلة، وجرى استثمار نحو  16وأشار إىل أن المستهدف الوصول إىل  مليون وحدة خالل الفير
ن  من خالل عدة مليون دوالر حتر اآلن 100 ، مصنعي  ن تغطية احتياجات السوق  بهدف عالمي 

المحلية والتصدير إىل األسواق المجاورة، وتحويل مرص إىل مركز إقليمي للتصدير وبوابة عبور 
 .المقبلة سنوات 3ق العربية واإلفريقية واألوروبية خالل ال لألسوا

وأوضح الوزير أن هذه الصناعة واعدة وستوفر فرص عمل جيدة للشباب، باإلضافة إىل نقل 
ها من  ي هذا المجال يتبعها إنشاء مراكز للبحث والتطوير مراكز للتصميم وغي 

ات والتجارب فن الخير
ي هذا المجال،

ا إىل أن الوزارة من خالل هيئاتها التابعة إنشاء العديد من  الصناعات المغذية فن ً مشي 
ة المقبلة، موالتقييمراكز االعتماد  حيث بلغت صادرات مرص  لهذه المنتجات محلًيا خالل الفير

ي نحو 
 .مليار دوالر 4.9الرقمية خالل العام الماىلي الماضن

 4.9لتصل إىل  2022 / 2021الل عام تجدر اإلشارة إىل أن صادرات مرص الرقمية قد شهدت نمًوا خ
، ومن المستهدف مضاعفة 2020/2021مليار دوالر خالل عام  4.5مليار دوالر مقارنة بقيمة 

ي بمعدل ثالثة أضعاف بحلول عام  اتيجر  .2026صادرات هذا القطاع االسير

ا من القيادة السياسية بتنمية قطاع االتصاالت و  ً تكنولوجيا وقال الوزير إن هناك اهتماًما كبي 
ي إدارة دوالب عمل الحكومة لتصبح 

المعلومات وتطويره واالعتماد عىلي التكنولوجيا الحديثة فن
 
ا
ا إىل أن انتقال الحكومة إىل العاصمة اإلدارية الجديدة ليس انتقاًل ً ونية رقمية، مشي 

حكومة إلكير
ي طريقة عمل الحكومة المرصية، موضًحا أن

الغرض من النقل  مكانًيا فقط ولكن نقلة نوعية فن
ن عناء  ن كل أجهزتها من غي  تكلفة المواطني  انتقال الحكومة حديثة ال ورقية، تتبادل البيانات بي 

ن الجهات  .التنقل بي 

 



 

 
وع كبي  بالتعاون مع  جهة حكومية منتقلة للعاصمة اإلدارية  47وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم بمشر

مليون وثيقة منها حتر  200ىل "ديجتال"، وأرشفة نحو ألرشفة وتوثيق نحو مليار وثيقة وتحويلها إ
وع، وهذا جزء من عملية االنتقال بحيث تتعامل الجهات بهذه  اآلن، ويجري استكمال المشر

ي دوالب عمل الحكومة 
ا إىلي أنه ال وجود لألوراق والمستندات التقليدية فن

ً المستندات الرقمية، مشي 
  .بعد اليوم

، األول تدريب وحدات التحول وأشار طلعت، إىل أنه بال ن نسبة للتدريب، فقد جرى تنظيم تدريبي 
ن  ي من التدريب لكل الموظفي 

ي كل الوزارات بنفس النمط والوظائف، والجزء الثانن
، وأنشئت فن الرقمي

امج نهم من استخدام األجهزة والير
ِّ
، حيث يمك ن  .المنتقلي 

وع انتقال الحكومة إىل العاصمة اإلد ارية قائم عىل عدة محاور أولها البنية وقال الوزير إن مشر
ا أنه  

ً
ن بعضها، مؤكد ن الجهات المنتقلة بينها وبي  التحتية التكنولوجية القادرة عىل تبادل البيانات بي 

وريكان من   .بناء بنية تحتية تكنولوجية الرصن

نة تأمي ا محكًما، ألن وأوضح الوزير أن البنية التحتية التكنولوجية للحكومة بالعاصمة اإلدارية مؤمَّ
ً
ن

ن  ن الجهات الحكومية المنتقلة وتم التعاون فيها ما بي  ي تنقل البيانات بي 
هذه البنية التحتية هي التر

مجيات  ي تشغل الير
مجة، وبالنسبة لألجهزة والمعدات التر ة، كما أنه تم بناء منظومة للير جهات كثي 

 .ل موظف باالسموتتعامل مع البنية التحتية فقد تم تصميم وتركيب األجهزة لك

ي محدد  وأكد الوزير أن المحور األول يتعلق ببناء بنية تحتية معلوماتية عىل مستوى تكنولوجر
ومؤّمنة بشكل محكم، بحيث تكون البنية التحتية قادرة عىل نقل البيانات للجهات الحكومية 

ي يتعلق ببناء منظومات
ا إىلي أن المحور الثانن

ً مجة، وتنقسم  بعضها البعض داخل العاصمة، مشي  الير
ن الوزارات وبعضها البعض،  كة بي  ي تمكن كل األنشطة المشير

امج التشاركية، التر إىل ما يسم بالير
امج التخصصية المتعلقة بنشاط كل وزارة بعينها، ما  مجيات ما يطلق عليه الير ي من الير

والجزء الثانن
 .يتطلب برنامًجا خاًصا بها

مجيات وتشغيل البنية وأوضح أن المحور الثالث يتعلق باأل  ي تشغل هذه الير
جهزة والمعدات التر

 .التحتية، وجرى تصميم وتركيب هذه األجهزة

 


