العنوان :االنتهاء من رقمنة  65مليون ورقة من الوثائق الحكومية
المصدر :موقع صدى البلد

كشف المهندس خالد العطار ،نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،عن تفاصيل االنتهاء من
رقمنة  65مليون ورقة من الوثائق الحكومية ،قائال ،إنه يتم العمل يف جميع االتجاهات من أجل مرص
جديدة ،وجزء من هذا التحول هو التحول الرقم وتقديم خدمة ممية للجمهور والمواطني ر
والشكات.
ي
ر
"إكسيا نيوز" ،أنه يتم
عي فضائية
وأضاف "العطار" خالل مداخلة هاتفية ربينامج "هذا الصباح" المذاع ر
ر
ر
الت ستنقل الجهات كلها بمكان واحد والعمل بالحكومة
والت ر
تعتي األيقونة ي
األن العمل عىل العاصمة ،ي
قياس بال أوراق.
سيكون بشكل
ي
وتابع أن مرص تتحول إىل دولة حديثة ،ر
مبشا للمواطني أنه بعد عيد األضىح المبارك سيتم تقديم خدمات
التأمينات والمعاشات عىل الطريقة الرقمية ،حيث سيتم االنتهاء من ال 300مليون ورقة و رقمنتها قبل
نوفمي بحيث انتقال الجهات بدون أوراق.
شهر
ر
وف سياق آخر ،شهد الدكتور /عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرتي تفاهم
ي
ر
بشأن التعاون مع شكة مايكروسوفت مرص ف إطالق وتنفيذ عدد من المبادرات ف مجاالت بناء قدرات
التكنولوج وريادة األعمال واحتضان ر
ر
الشكات الناشئة العاملة ف مجال تكنولوجيا
الشباب وتحفي االبتكار
المعلومات؛ وذلك ف إطار سىع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلعداد الكفاءات الوطنية ف
التكنولوج.
ر
مختلف مجاالت التكنولوجيا وتهيئة البيئة الداعمة لالبتكار
هذا وتهدف مذكرة التفاهم األوىل التعاون بي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ر
وشكة
مايكروسوفت مرص ف إطالق برنامج بناء القدرات الوطنية "تمي" من أجل إعداد كوادر شابة ف مجاالت
التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ ر
مشوعات مرص الرقمية .وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم ثالث سنوات؛
"احيف اون الين" إلتاحة تدريب ر
ر
ذات مهت متعدد
ويشمل نطاق أعمالها التعاون ف تنفيذ مبادرة
المستويات لنحو  10آالف متخصص ف تكنولوجيا المعلومات ف مرص سنويا ،وكذلك التعاون ف تنفيذ
اليمجة وذلك بمستهدف تطوير
مبادرة "طور وغي" لتشمل المهارات الرقمية ومهارات التوظيف ومهارات ر
مهارات  200الف شاب سنويا ،فضال عن اطالق مبادرة "المهارات العالمية" لتطوير مهارات الشباب ف
ر
أكي ر
عشة وظائف مطلوبة ف جميع أنحاء العالم بمستهدف  10االف متدرب ف .2021

كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ف تنفيذ مبادرة "انطلق" ر
الت تستهدف
اليمجيات وذلك بمستهدف نحو  1200متدرب سنويا،
اصحاب العمل الحر ف مرص بدءا بمسار مطورى ر
ر
"احيف اون الين لتدريب المدربي" سيتم التعاون ف بناء قدرات  3000متدرب كل 3
وف اطار مبادرة
أشهر من المتخصصي ف تكنولوجيا المعلومات ف مختلف المحافظات ،فضال عن التعاون ف تنفيذ
مبادرة "تطوير المهارات" من خالل مسارات تدريب لعدد  500من العاملي ف مجاالت تكنولوجيا
المعلومات بالجهات الحكومية عىل التقنيات المتقدمة  ،كما سيتم تنفيذ ورش عمل لعدد  100من القادة
الحكوميي من خالل كلية أعمال مايكروسوفت للذكاء االصطناىع.
وقع مذكرة التفاهم؛ المهندس /رأفت هندى نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية،
والمهندسة /مينا عارف مدير عام رشكة مايكروسوفت مرص.
فيما تهدف المذكرة الثانية الموقعة بي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مع رشكة
مايكروسوفت مرص إىل تعزيز التعاون ف مجاالت احتضان ر
ر
التكنولوج
الشكات الناشئة وتحفي االبداع
ودعم وتدريب رواد األعمال ،وذلك من خالل برنامج ر
الشكة والذى تنفذه عىل مستوى العالم والمعروف
باسم "مايكروسوفت ر
للشكات الناشئة".
وتشتمل مذكرة التفاهم عىل أربعة مسارات للتعاون بي رشكة مايكروسوفت مرص ومركز اإلبداع
ر
التكنولوج وريادة األعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من بينها دعم  100رشكة ناشئة
وتعزيز فرص نموها بشكل مستدام من خالل إتاحة خدمات سحابة "مايكروسوفت أزور" ر
للشكات الناشئة
التقت ،واالستشارات الفنية ،والتواصل مع
بقيمة تقدر بـ  3مليون دوالر ،باإلضافة إىل الدعم والتمكي
ي
ر
ر
خياء ر
الشكة ،والمساعدة ف الوصول إىل العمالء ،والتدريب عىل اسياتيجيات اخياق السوق ،وتقديم
ر
المساعدة ف الوصول إىل المستثمرين.
كما تتضمن مسارات التعاون بي الجانبي تدريب  500من رواد األعمال من مختلف المحافظات يف
التخصصات التكنولوجية وتزويدهم بالمعرفة حول أفضل الممارسات المتعلقة بنمو ر
الشكات الناشئة
ر
واسياتيجيات الدخول إىل السوق.
وف نفس السياق ،ستعمل رشكة مايكروسوفت بالتعاون مع الهيئة عىل إثراء محتوى منصة "إبداع مرص"
والمعروفة باسم  ، EgyptInnovateوكذلك التعاون ف إنشاء مساحة مخصصة ر
للشكات الناشئة
والتدريب تحت اسم  Microsoft Spaceبمركز إبداع مرص الرقمية بقرص السلطان حسي كامل حيث
عمىل ف المهارات الرقمية ذات الصلة
سيتم بهذه المساحة تنفيذ برنامج  SkillsLabإلتاحة تدريب
ي
بالسوق وبشهادات معتمدة عالميا.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور /حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
التكنولوج وريادة األعمال ،والمهندسة /مينا عارف مدير عام
المعلومات "ايتيدا" ورئيس مركز االبداع
ر ي
رشكة مايكروسوفت مرص.

وتعقيبا عىل التوقيع؛ أكد الدكتور /عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عىل أن هذا
ً
التوقيع يفتح آفاقا جديدة للتعاون مع رشكة مايكروسوفت مرص ف إطار حرص وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات عىل اقامة رشاكات مع ر
الشكات العالمية المتخصصة من أجل تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات ف مرص ،وتعزيز جهود الوزارة ف خلق قاعدة من الكوادر الرقمية وتزويدهم
بالمهارات الالزمة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتمكينهم من المساهمة ف تطوير قطاعات
الرقم والوصول إىل مرص الرقمية.
الدولة المختلفة باستخدام التكنولوجيا لتشي ــع عمليات التحول
ي
وأضاف الدكتور /عمرو طلعت أن أوجه التعاون تشمل ر
الشاكة ف تنفيذ مبادرات لتحفي العمل الريادي
لدى الشباب ف كافة أنحاء الجمهورية عىل النحو الذى يتيح لهم الحصول عىل فرص عمل غي تقليدية ف
اإلبداىع
والعالم ف مجاالت تكنولوجيا المعلومات المتطورة ،فضال عن دعم الفكر
سوق العمل المحىل
ي
ي
لدى الشباب لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات ر
الت تواجه المجتمع المرصى ،كما يشمل التعاون
تنفيذ مبادرة الحتضان ر
الشكات الناشئة العاملة ف مجاالت تكنولوجيا المعلومات وهو األمر الذى يحظ
عىل اهتمام كبي لدى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها أحد الدعائم لتنمية االقتصاد
الوطت.
ي

