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ن توفيق، اجتماعا مع المهندسة  ن برئاسة النائب حساني  عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال األعمال المرصيي 

ي بناء مرص الرقمية للوصول 
غادة لبيب نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي حول جهود الوزارة فن

ي هذا المجال ٢٠٣٠م، لتحقيق رؤية مرص إىل مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدا
 .وُسبل مساهمة القطاع الخاص فن

ة، والمهندس حسام راغب،  ي االجتماع، المهندس أحمد رسحان نائب أول رئيس اللجنة، والمهندس عمرو شعي 
وشارك فن

ي والدكتور وائل سويلم، وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة ا التصاالت وهبة جامع، والمهندس عاصم وهب 

 .وتكنولوجيا المعلومات

ن وحرصها عل التواصل مع  ي إطار اهتمام جمعية رجال األعمال المرصيي 
ي فن
ن توفيق رئيس اللجنة، إن اللقاء يأت  وقال حساني 

 إىل أن وزارة  علالحكومة 
ً
ا وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات الفاعلة  االتصاالت مستوي كافة قطاعات الدولة، مشي 

ي مرصوالدا
 .عمة لكل القطاعات االقتصادية فن

ي خالل المرحلة المقبلة، بما ينعكس باإليجاب عل كافة القطاعات  إىلوأشار توفيق،  أهمية التحول الرقمي للقطاع اإلنتاج 

 .االقتصادية واالجتماعية السيما قطاعي الزراعة والصناعة

وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي تحيات وتقدير من جانبها نقلت المهندسة غادة لبيب نائب وزير االتصاالت 

الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت لرئاسة الجمعية وأعضاءها من رجال األعمال. وأكدت نائب وزير االتصاالت عل أهمية 

ة إىل أن التنمية الرقمية وبناء مرص الرقمية والجمهورية الجديدة الذكي اكة مع القطاع الخاص، مشي  ة يحتاج إىل تضافر الشر

ي 
ن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدتن  .وتكامل الجهود بي 

وكشفت المهندسة غادة لبيب أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تسعي لتحقيق رؤية شاملة للوصول إىل مجتمع 

ي مقدمتها المشر 
وعات وفن ي العديد من المشر

لتطوير القرى المرصية  القومي وع تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وهو ما ظهر فن

 .”حياة كريمة“

ن من خالل توفي  البنية التحتية  وأوضحت نائب وزير االتصاالت أن أعمال الوزارة متنوعة وتخدم كافة القطاعات والمواطني 

 عن الت
ً
ثقيف التكنولوجية، والتحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات الحكومية والخدمات العامة، فضال

ن بالجهاز  ن من مختلف فئات المجتمع اإلداريالرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملي   .للدولة والمواطني 

 

 



 

ن  ي توعية المواطني 
انية فقد زادت أهمية الدور المجتمعي للوزارة فن وأضافت المهندسة غادة لبيب أنه مع زيادة الجرائم السيي 

ن من مختلف الفئات من خالل التعاون للوقاية من تلك الجرائم. وأشارت أن  الوزارة تعمل عل محو األمية الرقمية للمواطني 

ام الوارد بالمادة  ن ، تطبيقا لاللي  ي
 25مع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدتن

ي تنص 
 .محو األمية الرقمية علمن الدستور والب 

ة أن الدولة تضخ استثوأوضحت، أن الوزارة تحر  وعاتها، مشي  ي كافة مشر
ة لتطوير ص عل تحقيق االستدامة فن مارات كبي 

البنية التحتية التكنولوجية بكافة القرى والمراكز والمحافظات عل مستوى الجمهورية، وتوفي  العديد من الخدمات الرقمية 

ي قرى حياة كريمة عل وجه الخصوص 
ن عامة وفن للمواطن، وتعمل وزارة االتصاالت عل بناء القدرات الرقمية للمواطني 

ن  ي التمكي 
 .االقتصادي وإيجاد فرص العمل المالئمة لهم للمساهمة فن

ي 
ن بها ألعمال التحول الرقمي فن ي بتهيئة المؤسسات والعاملي 

وأوضحت نائب وزير االتصاالت أن التطوير المؤسسي معبن

ي تنفيذ 
الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، والتأكد من استيعاب تلك األعمال، وضمان استدامتها، كما حدث فن

ن الصحي الشاملالمنظو  وع القومي للتأمي 
وقالت نستهدف الوصول إىل تقديم كل الخدمات بشكل رقمي   .مة الرقمية للمشر

ها ي وغي 
وتن ي خدمات التنسيق اإللكي 

 .كامل كما حدث فن

ها  وأضافت، يعمل قطاع التطوير المؤسسي بشكل كبي  عل توعية المجتمع بكافة الخدمات الرقمية وبرامج المدفوعات وغي 

ي بدأ تطبيقها 
ي  .نطاق أوسع بالتعاون مع البنك المركزي علمن الخدمات الرقمية الب 

وتابعت، تتبع الوزارة منهجية هرمية فن

، حيث تتوسع  ي  إىل التدريبات المتخصصة واإلبداع التكنولوج 
ً
ن من محو األمية الرقمية وصوال بناء القدرات الرقمية للمواطني 

ي المدارس ال
 فن
ً
وجامعة مرص للمعلوماتية والعديد من المبادرات مثل مبادرة  We تكنولوجية من خالل مدارسالوزارة حاليا

ها  .مستقبلنا رقمي ومبادرة أشبال مرص الرقمية ومبادرة بناة مرص الرقمية وغي 

ي 
كافة   رقمنهوأشادت نائب وزير االتصاالت بتوافر إرادة سياسية قوية منذ توىلي الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فن

ن كافة مؤسسات الدولة كما حدث عل  الخدمات والمعامالت للوصول إىل الجمهورية الجديدة الذكية من خالل التعاون بي 

ي منظومة تبادل وتكامل البيانات الحكومية
ات المكانية  GG سبيل المثال ال الحرص فن ومنظومة البنية المعلوماتية والمتغي 

وع   وع عدالة مرص الرقمية ومشر هاومشر  .كارت الفالح وغي 

ي حد ذاتها وانما 
أداة للوصول لكفاءة وفاعلية المؤسسات والجهاز اإلداري بالدولة،  هي وأشارت أن الرقمنة ليست هدف فن

ي عل 
كات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدتن حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع رسر

ن تطوير المهارات ال  .رقمية والتأهيل للوظائف الرقمية لكافة المواطني 

ة إىل  ن الرقمي لطالب المحافظات، مشي  ي المدارس وأثره الكبي  عل التمكي 
وع تطبيق نظام التابلت فن كما أشارت إىل مشر

ي عن بعد، وما توفره الرقمنة من حسن استغالل موارد الدولة والموازنة
ي ملف التقاضن

العامة، إال أن  التقدم المهم المتحقق فن

وعات المختلفة، وهو ما تنفذه  ن عل المنظومات والمشر إتمام كافة اإلجراءات بشكل رقمي يتطلب التوعية الرقمية للقائمي 

 .الوزارة بالفعل

ي حياة المواطن مثل خدمات 
ورية وحيوية فن ولفت المهندسة غادة لبيب أن االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أصبحت ضن

المياه والغاز، مشيدة بقرارات إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس األعل للمجتمع الرقمي والمجلس الكهرباء و 

ها  ي واستحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغي 
اتن األعل لألمن السيي 

اتيجية الدول ي تحقيق اسي 
 .ة التنموية والرقميةباعتبارها قرارات فارقة فن


