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تسىع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،إىل بناء مرص الرقمية والوصول إىل مجتمع مرصي يتعامل
ً ن
مناح الحياة.
رقميا يف كافة
ي
ن
ولذا تعمل عىل تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وتحسي الخدمات الرقمية
ن
ن
لتحسي أداء الوزارات والهيئات الحكومية األخرى ،ورفع جودة الخدمات
يف الجهات الحكومية ،وذلك
ن
الت تهم
وكفاءتها من خالل تحسي بيئة العمل ،وتوفب الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا ي
المجتمع.
ر
الرقم يف الدولة المرصية:
اتيج للتحول
التوجه االست ي
ي
ن
ن
تحسي ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكبونية متعددة من
تحسي جودة حياة المواطن من خالل
خالل كافة المنافذ الرقمية وغب الرقمية.
تحويل الحكومة إىل حكومة مبابطة ً
ن
وتحسي العمل داخل
رقميا من خالل ربط األنظمة الرقمية الحكومية
الجهاز اإلداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.
ن
تمكي الدولة من الحكومة اإللكبونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة األعمال من خالل
بي عنارص المجتمع المختلفة ،بما نف ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدنن
التفاعل والتشارك ن
ي
ي
وغبه.
خدمات منصة مرص الرقمية:
وتقدم منصة مرص الرقمية  93خدمة حكومية عىل منصة مرص الرقمية ،كما سيتم طرح خدمات جديدة
عىل المنصة قريبا أبرزها خدمات للزراعة واإلسكان.
ن
المواطني الذين سجلوا بياناتهم عىل منصة مرص الرقمية نحو  3.3مليون مواطن بنهاية
ويصل عدد
ن
الماض ،كما تم تقديم نحو  8.3مليون طلب.
سبتمب
ي
صندوق منصة مرص الرقمية:
وافق مجلس الوزراء عىل ر
مشوع قانون بإنشاء صندوق "مرص الرقمية" ،الذي ينص عىل أن " ُينشأ
صندوق يسم "مرص الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة ،ويتبع رئيس مجلس الوزراء ،ومقره
الرئيس محافظة القاهرة ،ويجوز له إنشاء فروع أخرى ،وي هدف هذا الصندوق إىل تفعيل خدمات المجتمع
الرقم والبوي ج لها ،ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها ،فضال عن دعم قطاعات
ي
الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ر
الوع بالخدمات الرقمية".
ونش
ي

