
 

                                                                                               
                                                                                                                                                                                   

                        
وعات الوزارةن: العنوا  رئيس الوزراء يتابع مع وزير االتصاالت ملفات مشر
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، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير   مدبولي
عقد الدكتور مصطفى

وعات التى يتم تنفيذها من قبل الوزارة. االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة موقف عد  د من المشر
 

ى مستوى   تحسي 
ى
واستهل رئيس الوزراء اللقاء باإلشارة إل دور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ف

 استخدام منظومة التحول 
ى
 مختلف المجاالت، من خالل التوسع ف

ى
ى ف الخدمات المقدمة للمواطني 

 اهتمام الدو الرقمي 
ً
 مختلف ربوع الجمهورية، ، مؤكدا

ى
وعات البنية التحتية التكنولوجية ف لة بتنفيذ مشر

ى مستوى الخدمات المقدمة من خالل هذا القطاع الحيوي.   وتحسي 
 

ونيات، حيث أشار إل أنه  وخالل اللقاء، تناول الدكتور عمرو طلعت محور تنمية صناعة تصميم اإللكتى
، من أجل تحقيق عدة أهداف  ى ونيات المرصيي  اتيجية من قبل رواد صناعة تصميم اإللكتى جار وضع استى

ي تنمية القدرات من خالل توفت  قاعدة من الشباب المدرب عن طريق االستفا
ى
ات تتمثل ف دة من الختر

ي 
ى
كات العاملة ف  للشر

ً
 وجاذبا

ً
اء الصناعة، كما نعمل عىل تهيئة مناخ األعمال ليكون داعما اكمة لدى ختر

المتى
ونيات، مضيفا أننا نستهدف كذلك النفاذ إل األسواق الدولية المختلفة عن طريق  قطاع تصميم اإللكتى

ي 
ى
كات المرصية من خالله المنافسة ف  تلك األسواق، وذلك بواسطة بناء سابقة وضع تصور يمكن للشر

 خالل نموها. 
ً
 التوسع إقليميا

ى
كات ف ة تسمح للشر ى  أعمال متمت 

 
 إطار تطبيق منظومة   

ى
ي كما تناول الوزير الجهود المبذولة ف

عن بعد، وما يتضمن ذلك من تحديد  التقاضى
يعات المتاحة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة  للتشر

ً
 كذلك  لمراحل التطبيق وفقا

ً
 هذا الصدد، الفتا

ى
العدل ف

ي إل موقف أداء منظومة النيابات، 
 إل أن متوسط  والتى

ً
ا ، مشت   إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي

ى
تأتى ف

.  700الحركة عىل برنامج العدالة وصل إل 
ً
 ألف يوميا

 
يد المرصى، الذى وتطرق الوزير، خالل اللقاء، إل موقف تطور وتنوع الخدمات المقدمة من خالل ال  تر

 تنتشر فروعه عىل مستوى الجمهورية. 

 


