
 

 

                                                                                 
                                                                                                                                                                                             
                        

يد المقِدمة لخدمات "مرص الرقمية" لخمسمائة مكتب :العنوان  وزير االتصاالت: نستهدف زيادة مكاتب البر

وق  : المصدر    بوابة الشر

 

يد    أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارته تستهدف زيادة عدد مكاتب البر
تقدم  الت 

ا إىل أن الخدمات تقدم حاليا  500خدمات مرص الرقمية إىل  مكتبا عىل  150يقرب من  فيما مكتب خالل شهر من اآلن، مشبر
 .مستوى الجمهورية

ا من الخدمات وتابع الوزير:    سنقدم عددا كببر
ن عىل المنصة خالل شهر يوليو المقبل الت   .تهم المواطنير

وق»وأكد طلعت لـ ن مواطن عبر منصة مرص الرقمية الستخدمها  5أن وزارته تستهدف تسجيل « مال وأعمال ــ الشر   ماليير
ن
قضاء جميع  ف

ها من الخدمات  .خدماتهم سواء فيما يخص التموين والمرور والتوثيق وتقديم االقرارات وغبر

  واشار الوزير إىل أن شهر مارس 
ا من  الماضن ن عىل المنصة بسبب طرح خدمة تقديم االقرارات العقارية شهد إقباال كببر   المواطنير

 والت 

ن  ا من المواطنير  .لقت قبوال كببر

ن من خالل منصة مرص الرقمية حاليا، إىل أننا نستهدف الوصول بتلك الخدمات  60وأشار الوزير إىل تقديم ما يقرب من  خدمة للمواطنير

 .الجاريخدمة بنهاية العام  150إىل ما يقرب من 

، «مازلنا نعمل عىل اصدار الالئحة التنفيذية للقانون»وقيما يتعلق بالالئحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية قال طلعت 

كات حول الالئحة التنفيذية للقانون لالستماع إىل آرائهم وفه ا إىل أنه جار عقد العديد من اللقاءات والحوارات المجتمعية مع الشر م مشبر

  ة نظرهم تجاه االجراءات وآليات وجه
 .ستتم تنفيذها الت 

ن تداول البيانات    وأكد الوزير أن الالئحة تتضمن إنشاء جهاز لتنظيم وتقنير
ن
ن  ف مرص ووضع آليات حول كيفية حفظها وإتاحتها للعاملير

ن   مجال الذكاء االصطناىع مع ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنير
ن
ن ف  .والباحثير

كات حائزة البيانات أيا كان حجمها وأضاف أنن ة»ا حريصون عىل االستماع إىل جميع الشر ة ــ متوسطة ــ كببر ، حت  نخرج بالئحة «صغبر

 .تنفيذية تفيد جميع الجهات للحفاظ عىل حماية البيانات الشخصية

  « رقم  مستقبلنا.. »مبادرة  خريجر  وكان الوزير التق  بمجموعة من 
االت وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب أطلقتها وزارة االتص الت 

لسوق العمل الحر والعمل عن بعد واستعداد الوزارة إلطالق مسابقة من خالل مراكز إبداع مرص الرقمية يتبارى فيها المتسابقون حول 

ات رقم  إنشاء منصة تكون بمثابة ناد   .يتعاون من خالله رواد العمل الحر ويتبادلون الخبر

  باب إىل االستفادة من الخدمات ودعا طلعت الش
  تقدمها مراكز إبداع مرص الرقمية بالمحافظات  الت 

يتم من خاللها تقديم الدعم  والت 

ات والحصول عىل التدريب  وعات ريادية كما تعد ملتق  للشباب لتبادل الخبر ولقاء  العمىل  للشباب لتحويل أفكارهم الخالقة إىل مشر

ا إىل أن المبا   درة المستثمرين؛ مشبر
ن
  صدد إدراج مستوى رابع أكبر عمقا، كما أن الوزارة لديها العديد من المبادرات  ف

توفر تخصصات  الت 

  مختلفة 
 .يمكن للشباب االلتحاق بها والت 

ن من خالل تخصيص « فرصتنا.. رقمية»وأوضح طلعت أنه تم إطالق مبادرة  ن المستقلير ة والمتوسطة والمهنيير كات الصغبر لتنمية الشر

كات10نسبة  وعات مرص الرقمية لهذه الشر  .٪ من مشر

 

 

 



 

 

ن  العالم  وتعليقا عىل أن المعدل  ن والمتدربير   لنجاح الملتحقير
ن
وعات مستقلة بمواقع العمل الحر العالمية  ف الحصول عىل فرص ومشر

تطلعه إىل مضاعفة  ، أعرب طلعت عنالعالم  أضعاف المعدل  5يعادل  رقم  برنامج مستقبلنا  لخريجر  ٪ بينما معدل التحول 5يقارب 

 .العالم  أضعاف المعدل  10هذه األعداد لتصل إىل 

وما توفره من مزايا مختلفة أبرزها عدم التقيد بمستويات عمرية محددة، « رقم  مستقبلنا.. »ومن جانبهم، أشاد الشباب بمبادرة 

  باإلضافة إىل المرونة 
  تتيحها  الت 

ن
  هجا متعمقا يصقل من مهاراتهم تلق  التدريب عبر منصة رقمية، كما توفر من ف

ن
العمل الحر إىل جانب  ف

امج التدريبية  ها من البر ن به عن غبر   ما تتمبر
ن
ة التدريب ف اء طوال فب   .توافر التوجيه من قبل الخبر

  كما أشار عدد من الشباب إىل أن المبادرة ساعدت 
ن
  تغيبر مسارهم  ف

يات وااللتحاق بوظائف تكنولوجية رغم أنهم خريجو كل المهتن

ن منصة رقمية تجمع  ح أحد رواد العمل الحر بتدشير اء  خريجر  بعيدة عن هذا التخصص، فيما اقب  ن مع الخبر ن المستقلير المبادرة والمهنيير

اح معلنا عن استعداد الوزارة إلطالق مسابقة من خالل مراكز ابداع مرص الرقمية   هذا المجال؛ حيث أثتن السيد الوزير عىل االقب 
ن
ف

ات رقم  ا المتسابقون حول انشاء منصة تكون بمثابة ناٍد يتبارى فيه  .يتعاون من خالله رواد العمل الحر ويتبادلون الخبر

 


