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الرقم وتشجيع
تستعرض وزارة االتصاالت خالل مؤتمر الشباب ما تم ويتم إنجازه عىل طريق التحول
ي
الشكات الناشئة ..وذلك بعد أن احتلت المرتبة األول كأفضل النظم اإليكولوجية ف منطقة ر
ر
الشق األوسط
ي
ي
وشمال أفريقيا من حيث وفرة المهارات بأجور تنافسية ،وضمن أفضل  15مدينة عىل مستوي العالم يف
ر
المؤش.
نفس
كما احتلت المرتبة الثانية للنظم اإليكولوجية ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا للمعرفة ..حيث
ي
ر
ر
البحث وبراءات االختاع.
المؤش اإلبداع من خالل النشاط
يقيس هذا
ي
أيضا احتلت المرتبة الثالثة للنظم اإليكولوجية ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا من حيث "مناخ
ي
والختة".
التمويل ،وكفاءة المهارات
ر
جاءت ضمن أفضل  5نظم إيكولوجية ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة مقابل
ي
ر
المال ..محتلة المرتبة الرابعة للنظم اإليكولوجية يف منطقة الشق األوسط وشمال أفريقيا لألداء ،ويقيس
بناء عىل القيمة ر
اإليكولوج ً
ر
التاكمية ر
لشكات التكنولوجيا الناشئة من خالل
المؤش حجم وأداء النظام
هذا
ر ي
عمليات الخروج والتمويل.
كما احتلت القاهرة المرتبة األول ف قارة أفريقيا ف ر
ر
المباش ،وذلك
األجنث
استاتيجيات جذب االستثمار
ي
ي ي
ري
ً
وفقا لتقرير "مستقبل بيئة األعمال التكنولوجية يف أفريقيا لعام  2021ـ  "2022الصادر عن مؤسسة "FDI
"Intelligenceپإف.دي.آي إنتليجينس .التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز.
عالم يف مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات
حافظت مرص عىل مكانتها كمقصد رائد
ي
العابرة للحدود ..حيث جاءت مرص ف المرتبة األول بمنطقة ر
الشق األوسط وأفريقيا ،والمركز " "15عىل
ي
ي
ر
"كت ين" االستشارية العالمية لعام
مستوي العالم يف
"مؤش مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة ر
.2021

الرقم
يف مجال التحول
ي
استكملت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ر
مشوعاتها لبناء مرص الرقمية من خالل تنفيذ عدد
ضخم من ر
الرقم
المشوعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية ،وتحقيق التحول
ي
يف كافة القطاعات.
وكان أبرز ما تم إنجازه خالل :-2021
إل قرابة  100خدمة رقمية
عىل منصة مرص الرقمية ليصل
اإلجمال ي
ي
إطالق  65خدمة حكومية جديدة يالتيد المرصي ،ومركز االتصال  ،15999وهاتف
وه ر
وإتاحتها من خالل منافذ متعددة بخالف المنصة ي
ر
ون.
المحمول ،مع ر
توفت وسائل سداد متعددة للدفع اإللكت ي
المسجلي عىل منصة مرص الرقمية  4.2مليون مواطن ..حيث تم إجراء  14مليون
المواطني
بلغ عددر
ر
معاملة عىل المنصة.
ر
ر
والث ستسهم
الرسم لمنصة
اإلطالقالتقاض اإللكت ي
ون للمحاكم االقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل ي
ي
ي
المتعاملي والتخفيف عنهم من عبء
والتيست عىل
التقاض أمام المحاكم االقتصادية،
يف إنجاز إجراءات
ر
ر
ي
التقاض ،والحد من التداول
توفت الوقت والجهد ألطراف عملية
إل ر
إل مقر المحاكم ،باإلضافة ي
الحضور ي
ي
ر
والمتقاضيي من أصحاب ر
الورف ،فضال عن التسهيل عىل ر
الشكات خارج مرص.
الشكات
ر
ي
اع بالتعاون مع وزارة الزراعة.
التجريث لخدمات التحول
اإلطالقالرقم يف القطاع الزر ي
ري
ي
منح تراخيص جديدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمزاولة نشاط خدمات التوقيعدعما لجهود التحول الرقم وتحقيق ر
ر
جديدتي ف مرص ً
اإللكتون ر
استاتيجية مرص الرقمية ،وربط
كتي
لش ر
ي
ر ي
ي
والمدن ،وهو األمر الذي يستلزم التوسع يف منظومة التوقيع
بالقطاعي الخاص
الخدمات الحكومية
ر
ي
ر
عىل مستوي الجمهورية.
اإللكت ي
ون ي
ر
اإللكتون لتطبيق نظام التسجيل ُ
المسبق للشحنات  ACIبمصلحة
تقديم برنامج جديد للتوقيعي
ر
ون
الجمارك المرصية لتبسيط إجراءات اإلفراج
الجمرك ،وكذلك تقديم تطبيق جديد للتوقيع اإللكت ي
ي
ر
ون" بمصلحة الرصائب ليخدم أكت من  3500دافع للرصائب من خالل
لتنفيذ منظومة "اإليصال اإللكت ي
ر
ون ُموقع.
تقديم أكت من  7مليون إيصال إلكت ي
بمتانية
المتدربي ومضاعفة موازنة التدريب
ويتم العمل عىل زيادة أعداد
التقث من  148ألف متدرب ر
ر
ي
بمتانية  1.1مليار جنيه خالل العام
 400مليون جنيه يف  ،2020إل مستهدف تدريب  200ألف متدرب ر
المال ي 2021ـ .2022
إل 7
الفعىل لعدد  5ليصل
التجريث لعدد  2مركز ابداع مرص الرقمية والتشغيل
كما تم التشغيل
اإلجمال ي
ي
ي
ري
للمرحلتي  1.5مليار جنيه وذلك يف إطار
مراكز ،فيما جاري العمل عىل انشاء  9أخرون بتكلفة اجمالية
ر
التقث ورعاية االبداع بما تشمله من
خطة تستهدف انشاء مركز يف كل محافظة بهدف إتاحة التدريب
ي

للقائمي عىل هذه ر
معسكرات العصف الذهث ،وحاضنات ومشعات أعمال ر
الشكات،
للشكات ،مع تدريب
ر
ي
وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين.
ر
القوم
اإلفريق للتدريب يف مجال تنظيم االتصاالت التابع للجهاز
وف هذا اإلطار تم افتتاح المركز المرصي
ي
ي
ي
منظم االتصاالت والهيئات ذات الصلة
لتنظيم االتصاالت بالقرية الذكية ..والذي يهدف إل تنمية قدرات
ي
بأفريقيا.
الرقم ،وتطوي ــع
الرقم لضمان استدامة أعمال التحول
إطالق أكاديمية دعم نظم المعلومات والتحول
ي
ي
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لخلق نموذج عمل جديد داخل المؤسسات الحكومية ،وبناء القدرات
الحكوم.
وتحسي األداء
والعاملي بتلك الوحدات،
الرقمية للقيادات
ر
ر
ي
كما تم إنشاء  5مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة ر
إلجمال 6
التبية والتعليم للوصول
ي
إل إعداد
وه أول مدرسة ذكية متخصصة يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتهدف ي
مدارس ،ي
عىل المنافسة يف سوق العمل.
جيل من العمالة الفنية القادر ي
والتعاون مع رشكة مايكروسوفت العالمية يف إطالق منحة متقدمة لبناء قدرات عدد  1000من شباب
االصطناع وعلوم البيانات وإدارة
الرقم مثل :الذكاء
الخريجي إلعدادهم لوظائف المستقبل يف التحول
ر
ي
ي
والتمجة المتقدمة وإدارة قواعد البيانات.
عمليات الحوسبة السحابية ر
وايضا ر
الشاكة مع رشكة أمازون ويب شفيش العالمية " "AWSيف إطالق منحة لبناء قدرات  500شاب
متخصص يف مجاالت علوم البيانات والبيانات الضخمة.
األول "اإلسماعيلية،
الصح الشامل بمحافظات المرحلة
التأمي
المؤسس لمنظومة
كما تم دعم التطوير
ر
ي
ي
ي
والسويس ،وجنوب سيناء ،واألقرص ،وأسوان" ،وبدء تنفيذ برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية
الرقم لها.
المؤسس والتحول
الصحية بشأن التطوير
ي
ي
المؤسس لمنظومة العدالة وإنفاذ القانون بمختلف الجهات والهيئات القضائية ومؤسسات
ودعم التطوير
ي
إنفاذ القانون والجهات الرقابية "المحكمة الدستورية العليا ،ومحكمة النقض ،وهيئة قضايا الدولة،
ومجلس الدولة ،والنيابة العامة ،والنيابة اإلدارية ،والرقابة اإلدارية ،والجهاز المركزي للمحاسبات ،ووزارة
الجتة واإلسكندرية واإلسماعيلية".
العدل ،ومديريات أمن ر
والتدريث الالزم
الفث
وقدم قطاع التطوير
ري
المؤسس بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدعم ي
ي
الرقم بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة.
الستحداث وتفعيل وحدات نظم المعلومات والتحول
ي
إل العاصمة
العاملي بالجهاز اإلداري للدولة ،ويشمل ذلك
كما قام القطاع بتدريب  49929من
ر
ر
المنتقلي ي
المنتقلي
غت
إل
والعاملي بوحدات نظم المعلومات والتحول
اإلدارية الجديدة،
العاملي ر
ر
ر
ر
الرقم ،باإلضافة ي
ي
عىل تنفيذ
والعاملي
والعاملي بالمحافظات والمديريات التابعة لها،
للعاصمة اإلدارية الجديدة،
ر
ر
ر
القائمي ي
مستهدفات ر
القوم لتطوير القري المرصية "حياة كريمة".
المشوع
ي

المواطني بالقري المستهدفة
الرقم وتعزيز المعارف والمهارات الرقمية لنحو  68449من
الوع
مع رفع
ر
ي
ي
ر
إل أصحاب مراكز الخدمات الحكومية
بالمشوع
القوم لتطوير القري المرصية "حياة كريمة" ،باإلضافة ي
ي
الث يتم تنفيذها ر
ر
لنش الثقافة الرقمية
والعاملي بها ،وكذلك
المواطني المستفيدين من ر
ر
ر
التامج والمبادرات ي
تفاعىل آمن ومنتج.
رقم
والمال
الرقم
وتحقيق الشمول
ر
للمواطني للوصول ي
ي
ي
إل مجتمع ي
ي
قام معهد تكنولوجيا المعلومات بتخري ــج أكت من  6000متدرب يف المجاالت المطلوبة لمهن المستقبل
ومنها ر
االصطناع ،وأمن المعلومات ،واألنظمة المدمجة،
انتنت األشياء ،وتحليل البيانات ،والذكاء
ي
خريح المعهد نحو %.85
وروبوتات األعمال ،والفنون الرقمية ،وبلغت نسبة التشغيل من
ر ي
ر
ون "مهارة
حيث بلغ عدد المستفيدين من المحتوي
التدريث ر
عت المنصة الرقمية للمعهد للتعلم اإللكت ي
ري
خريح مبادرة "شغلك من بيتك" تحقيق إيرادات بما يقرب من
تك" نحو  300ألف مستفيد ..واستطاع
ر ي
 100ألف دوالر من خالل المبادرة.
ستفيشل "AWS
وعقد معهد تكنولوجيا المعلومات عدة رشاكات حيث انضم برنامج أمازون ويب ر
التدريث الخاص بتكنولوجيا الحوسبة السحابية.
"Academyوذلك إلتاحة المحتوي
ري
تدريث معتمد ر
لشكة آبل العالمية عىل مستوي أفريقيا ،كذلك اقام رشاكة أكاديمية
اعتمد المعهد كأول مركز ر ي
أكاديم لـ  Unreal Engineيف مرص يف برنامجهم
يونتيال  Unrealليصبح المعهد أول رشيك
مع رشكة ر
ي
ر
اإللكتونية يف أكاديمية
وفنان األلعاب
مح
"Unreal Academic Partner "UAPبهدف تدريب ر
مت ر ي
ي
ر
الرقم.
التفاعىل
اإللكتونية والفن
عىل استخدام أدوات Unreal Engineإلنتاج األلعاب
ي
تطوير األلعاب ي
ي
ر
ر
ر
الث يتبناها
وف مجال ر
شاكة مع شكة رد هات العالمية  RedHatي
التمجيات مفتوحة المصدر وتقنياتها ي
التمجيات واختبار األنظمة ..حيث حصل أكت من
المعهد يف كافة أكاديمياته مثل تحليل البيانات وتطوير ر
الشكة المعتمدة ،إل جانب إتاحة المحتوي التعليم الخاص ر
 60متدرب عىل شهادات ر
بالشكة عىل
ي
ر
اإللكتونية للمعهد.
المنصة
ر
والث أثمرت عن تقديم برامج تدريبية
أيضا رشاكة مع رشكة  Fortinetالرائدة يف حلول األمن
ر
السيت ي
ان ي
ر
مشتكة يف أمن المعلومات.

