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ر
السيس ورؤية مرص 2030
تأن يف إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح
المنصة الرقمية ي
ي
أعلنت رشكة لينك ديفيلوبمنت ،ر
الشكة العالمية المتخصصة يف تقديم الحلول الرقمية وإحدى رشكات  ،A15عن
تعاونها مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ( )MCITو Microsoft Egyptيف تسليم المحاكم االقتصادية
التابعة لوزارة العدل المرصية تحديثات جديدة يف منصة العدالة الرقمية المعتمدة عىل تقنية Microsoft
ر
والت تهدف عن طريق الميكنة الشاملة إىل إشاع الخطوات اإلجرائية يف منظومة العدالة لتصبح
 Dynamics 365ي
ر
أكت سهولة وإتاحة للجميع.
فمن خالل بوابة ر
إلكتونية سهلة االستخدام ،يمكن للمواطني والمحامي وأطراف التاع يف القضايا االقتصادية
التقاض وطلب
تسجيل بياناتهم ،ورفع القضايا ومتابعة ستها ،واالطالع عىل قرارات القضاة يف جميع مراحل
ي
تحديد المواعيد ،ودفع الرسوم ر
إلكتونيا وغتها من الخدمات.
وه محكمة متخصصة يف حل التاعات االقتصادية والتجارية
وتأسست المحكمة االقتصادية يف مرص عام  ،2008ي
وه أول هيئة قضائية تقوم بقفزة
بهدف خدمة المواطني وحماية االستثمارات المحلية واألجنبية يف الدولة ،ي
رقمية متكاملة تعمل عىل تعزيز أداء نظام العدالة الداخىل وتحسي ر
الدوىل.
مؤشات مرص يف البنك
ي
ي
وه منصة رائدة قامت
وقد طورت لينك ديفيلوبمنت منصة العدالة الرقمية اعتمادا عىل إمكانيات تقنية  D365ي
ر
ون
برقمنة كافة العمليات والخدمات القضائية وتكاملها حيث يمكن رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكت ي
يشمل اسناد وتوزي ع القضايا وتحديد مواعيدها وتحويلها واستئنافها وغلقها وغتها.
ومن جهته قال المستشار أحمد ختي ،مساعد وزير العدل بالمحاكم االقتصادية المرصية“ ،إن أتمتة المحاكم
استاتيجية الرقمنة الحكومية إلنشاء نظام عدالة ر
االقتصادية ف مرص ه جزء من ر
أكت كفاءة وشفافية يمكن
ي
ي
للمواطني والمستثمرين االعتماد عليه” ،مضيفا “إنه ر
وطت تقوده توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح
وع
مش
ي
ر
الت قدمتها منصة العدالة الرقمية منذ
السيس لتحقيق رؤية مرص  ،2030ونحن سعداء بالنتائج الملموسة ي
ي
الرقم”.
إطالقها ،كما نقدر مجهود لينك ديفيلوبمنت يف تسهيل مهمتنا نحو التحول
ي

الرئيس نحو
الرقم هو الطريق
وب هذا الصدد قالت متنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مرص“ :إن التحول
ي
ي
ر
الت تبذلها الحكومة
تحقيق استدامة األعمال واالرتقاء بالخدمات ،وإننا نشعر بالفخر كمرصيي بالجهود الكبتة ي
لتحقيق أهدافها الرقمية وتيست األمور الحياتية للناس ،وبدورنا سنواصل العمل مع رشكائنا مثل لينك ديفيلوبمنت
ً
:
الرقم للمحاكم االقتصادية
القضاء
منصة
تمثل
“
قائلة
لتمكي جميع القطاعات يف الدولة” .وأضافت عارف
ي
عالمة فارقة ف التحول الرقم الحكوم ف مرص ،فه انطالقة بالغة األهمية لوزارة العدل ر
لنش الميكنة واالعتماد
ي
ي ي
ي
ي
عليها طبقا لرؤية مرص .2030
وبدوره قال جوزيف سام ح ،مدير عام حلول األعمال بلينك ديفيلوبمنت “ ،ر
يشفنا التعاون مع المحاكم االقتصادية
بتوىل مسؤولية أتمتة وتكامل العمليات والخدمات القضائية طبقا لشبكة من
المرصية ووزارة العدل ،لقد سعدنا
ي
ر
المتطلبات القضائية المركبة ،وسنواصل إثراء منصة العدالة اإللكتونيةالمستندة عىل  ،D365ونضع مواردنا
وختاتنا لمساعدة المحاكم االقتصادية يف مرص عىل تحقيق رؤيتها الرقمية ونموها “.
ومعرفتنا ر
لقطاع العمل العام والخاص تعمل عىل
ه رشكة عالمية متخصصة يف تقديم الحلول الرقمية
ي
لينك ديفيلوبمنت ي
الرقم للعمالء من خالل تقديم حلول ومنتجات متكاملة ومبتكرة تحفز عىل اإلنتاجية وتحسي
تحقيق التحول
ي
األداء عن طريق حلول الحوسبة السحابية ،وحلول ذكاء األعمال والتحليالت وحلول الموبايل والخدمات
اإللكتونية ومجموعة حلول  D365اإلضافة إىل حلول البنية التحتية ر
ر
وإنتنت األشياء وخدمات التعهيد وغتها.
وقد تأسست ر
الرئيس) واإلمارات
الشكة عام  ،1996وتعمل اآلن من خالل خمسة مكاتب يف القاهرة (المقر
ي
ر
ر
وه حاصلة عىل شهادات ISO
وه إحدى الشكات التابعة لشكة  ،A15ي
والسعودية والواليات المتحدة ي
 9001:2015و ISO/IEC 27001:2013و.ISO/IEC 20000-1:2011

