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وعات البنية التحتية لشبكات  تسىع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إىل االنتهاء من تنفيذ مشر
ي 
وق ومديننر ال الشر ال العاصمة اإلدارية الجديدة والشبكة األرضية بسنتر ن سنتر ي بي 

االتصاالت والربط البينن
 .بالتعاون مع المرصية لالتصاالت 

صاالت وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة انتهت من تنفيذ وربط وقال الدكتور عمرو طلعت وزير االت
ي العاصمة اإلدارية الجديدة ويجري حاليا االنتهاء من 

ن
امج التشاركية إلدارة دوالب عمل الحكومة ف جميع التر

مليون وثيقة منها حنر  85وزارة وجهة حكومية وتم بالفعل االنتهاء من أرشفة  47أرشفة مليار وثيقة لـ 
 .ناآل

ي للوزارات والتشغيل 
ي ترصيحات خاصة لـ "الدستور" إىل أنه يجري حاليا تسليم المبانن

ن
وأشار الوزير ف

ي لـ 
وزارة وجهة حكومية منتقلة للعاصمة مع عمل التجارب الحية لعمل دوالب الحكومة الجديد  33الجزن 

ي الحكومة وتوريد وتركيب تج
نت فائق الشعة للمبانن ات أجهزة ومعدات وإتاحة خدمات اإلنتر ن هت 

 .قاعة اجتماعات 943تكنولوجية بنحو 

وتابع الوزير أنه يجري االنتهاء من تنفيذ وتفعيل مركز البيانات الموحد بالعاصمة االدارية والذي سيقوم 
ونية موحدة تتيح لكل  ن إدارات الجهاز اإلداري للدولة بالحي الحكومي من خالل شبكة الكتر بدور الربط بي 

ي ا
ن
ا إىل أنه تم إجراء اختبارات عىل البنية موظف ف ، مشت  ي تخصه إلدارة عمله اليومي

لحكومة البيانات النر
 .التحتية ويجري عقد اجتماعات لبعض الوزراء حاليا من المقار الجديدة

ن للعاصمة اإلدارية  47وأكد الوزير أنه تم االنتهاء من تدريب نحو  ن المنتقلي  ألف موظف من العاملي 
كة لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي لرفع جميع القدرات الرقمية  الجديدة من خالل برامج مشتر

ي الوزارات والجهات المنتقلة وجرى حرص وتدقيق 
ن
ن ف وزارة وجهة وتم  49تطبيقا لـ  975لجميع العاملي 
ار التطبيقات متدربا عىل اختب 138جهة بإجماىلي  45تطبيقا منها، كما تم تدريب  766االنتهاء من اختبار 

ي 
ن
ن عىل المنظومة ف بعد نقلها، إىل جانب إتاحة منظومة الرقمنة ألرشفة األوراق اليومية وتدريب الموظفي 

  .جهة أخرى 31

ي محدد لالنتهاء من 
وعن تنفيذ شبكات االتصاالت والمحمول، قال الوزير إن العمل يجري وفق جدول زمنن

ت المحمول وتركيب كبائن االتصاالت األرضية بالعاصمة إنشاء وتنفيذ جميع أبراج ومحطات تقوية شبكا
كات  اإلدارية وداخل األحياء السكنية قبل نهاية العام الجاري مع إجراء االختبارات الفنية الالزمة من قبل شر

 .االتصاالت األربــع لتشغيل هذه الشبكة بجودة وكفاءة عالية

 

 


