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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــن أتــعتم عــا  -شــ م مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـم مـره ب ـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـم فقـم اتـتف فـم. عمة تحوُّ

ثـــم كـــاء وأتـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوار الةنيـــل المعلوماتيـــل فـــم مصـــر( 1985-1999)األولـــ  

ي ر ييــل فــم ميــيرتم؛ لُيــؤدي دور  كُمؤ يــ( 1999)وتكنولوجيــا المعلومــات عــا   ل أقطــل تحــوُّ

.تمعم ج ود ُمتخن القرار فم شت  مجاالت التنميل (Think Tank)فكر

ا فـم مجـاي دعـ ـ  المركـز رماـل م اد ـا نء اكـوء المركـز األكاـر تميـز  م اتخـاذ ومنن ذلـ  الحـي ي اتةنه

ــاءي وتعزاــز انــوات التوا ــ  مــع القــرار فــم ا ــااا التنميــل التــامللي وواامــل حــوار مجتمعــم بنه

ع بـمور المواط  المصري الني ُاَعمُّ غاال التنميل و ـمف ا األ ـم ؛ األمـر الـني اؤ لـم لا ـطا

تمــع نكةــر فــم  ــنع الييا ــل العامــلي وتعزاــز ك ــاءة  ج ــود التنميــل وفعاليت ــاي وتر ــي  مج

.المعرفل

وء وفم  ةي  تحقيق ذل ي احم  مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـ  عاتقـم م مـل نء اكـ

ـا لكـ  متخـني القــرار  ــ  وحتـ  اتيـن  لــم ذلـ ي فسأـم ايـع  با ــتمرار ألء اكـوء نحـم نف. داعم 

واـم واكـب ذلـ  . علـ  الميـتوا المحلـم واياليمـم والـمولم (Think Tank)مؤ يـات ال كـر 

ا فم أتا ج ب رأامج مراكـز اعتراٌف واليممٌّ ودولمٌّ بمور  الجو ري كمؤ يل فكري و و ما ظ ر جليًّ

بجامعــل ( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)ال كـر والمجتمعــات الممأيـل 

؛ حيـ  تــم اتتيـار مركـز المعلومــات 2021التـم تــم ايعـاء عن ـا فــم فةرااـر " بنيـل اأيا األمراكيـل"

:ودعم اتخاذ القرار ليكوء

2020لعــا   " 19-كوفيــم"مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم ا ــتجابل  لجا حــل 20 ــم  نف ــ  ▪

(.ال اوجم ترتيب ُمحمد للقا مل)

مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم كصــاحب نف ــ  فكــرة نو أمــوذ  64مــ  بــي  21فــم المرتةــل ▪

ا بعـي  االعتةـار نأـم ال اوجـم ناـل مركـز فكـر مصـري  تـر 2020جمام اا  بتطوار  تاي عا   ي نتن 

ا ل نا المعيار .تم تصني م وفق 

.2020مركز فكر عل  ميتوا وفراقيا والترق األو ط لعا  101م  وجمالم 14فم المرتةل ▪

يـ  جاء  نا التقرار لير م وأجازات وج ود المولـل المصـرال تـاي اليـنوات اليـةع الما ـيلي ح

تراليوأــات 6أ ــنت المولــل وال تــزاي العماــم مــ  المتــروعات القوميــل التــم تجــاوزت تكل ت ــا الـــ 

ــ. جنيــم ــعتم ذلــ  فــم وطــار ميــاعم القيــادة الييا ــيل يعــادة ر ــم تراطــل مصــر التنموا لي وا

ت الحا ـر وتوزاع الةتر وايمكاأات االاتصادال عل  ربوع الوط  كافلي بمـا ايـتجيب لمتـكا

.وتحماات الميتقة 





اة طالــج ج ــود الةنــاء والتنميــل جميــع منــاحم الحيــ

فـــم مصـــر بـــا ا ـــتاناء لتحقيـــق  ـــمف محـــمدي  ـــو 

تعظــيم اــمرة المولــل فــم كافــل المجــاالت مــ  نجــ  

تغييــــــر الوااــــــع وبنــــــاء ايأيــــــاء  ــــــعي ا لحا ــــــر 

.وميتقة  نف   لمصر وللمصراي 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ر نكتوبر ذكرا أصالندوة التثقيفية بمناسبة 
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 ـــر وء المولـــل المصـــرال تتةنـــ  اليـــو  ميـــعلل التعـــافم األت

تةنـم  وودما  الةعم الةيئم فم متـروعات التنميـلي ف ـل ا عـ 

التحـــوي الرامـــمي والميكنـــل الخا ـــل لجميـــع الخـــممات التـــم

ـــق وامـــاء الحكومـــل نء  ـــنا  ـــو  ـــلي مـــ  منطل تقـــمم ا المول

.الميتقة  الني أطمح بم لكافل المواطني 

رئيس مجلس الوزراء المصري 

الدكتور مصطفى مدبولي

فم فعاليل وطاق تقرار األمم المتحمة للتنميل الةترال

2021سبتمبر 14|2021مصر لعا  





هـاا مـا . يايقينًا، لو تــُعُهِّدت مصر وتوفرت فيها أدوات العمران لكانـ  سـانان المـدن وسةيبـة بـدد الـدن

وير سفاعة سافـ  النهنـاوي، الـاي يُعـد أاـد اـادة النهلـة العاميـة وساةـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاسيزتخايص اإلبريز فـي تا"في مصر والعالم العربي خدل القرن التاس  عشر، في مؤلْفه األشهر 

عندددما ومددوى علددى صددمن  مصددر مددال وموسددال ا ددت    موار  ددا والمغــزه هنــا أنــه . 1834الصــادس عــا  

.نتوظيفها، تصبح نبرا ًا ممتوقدًا، نقائدًا زاخرًا بيال بلدا  العالم

، صـن  وبعد عقود زمنية طوياة مرت خدلها مصر بالكثير من االنتصاسات، وصمدت لاعديد من التحـديات

ي الحرية شعب مصر العظيم التاسيخَ مرتين خدل أعوا  ااياة؛ تاسة عندما ثاس ضد الفباد وطالب بحقه ف

اسَ ، فثـبوطنيتـه، وتاسة أخره عندما تمبك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يونيو 30ضد اإلاصاء، والرجعية، والفكر الظدمي في 

حكـم، سةيبًـا عـدلي منصـوس ال/ وبعد فترة اُكم انتقالية امتدت ارابة العا ، تولى خدلها البيد المبتشاس

ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـا  الفتـرة الرةاسـي-مؤاتًا لجمهوسية مصر العربية، اما  كامـات خنابـه األخيـر 

المسدتمب  وومدد  إننـي لعاـى ثقـة بـ ن "األمـ  فـي الغـد، فـي اولـه –2014يونيـو 4يـو  األسبعـاء الموافـ  

 ، لكـن ، وإن كان  أسضه مخلبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـ  الغيـولهذا الوطال غدًا مشرقًا

ـــراء باــون أ صــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــ  ب ريــا  أسض بــددي ســتعود ســمراء باــون النيــ ، خلـ

.النجا  واألم ، دومًا كما كان 

ة، طالـب عبد الفتا  البيبـي سةاسـة جمهوسيـة مصـر العربيـ/ ، م  تولِّي البيد الرةيس2014يونيو 8وفي 

ــا جمــوم المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــ  ، ونبــتظ  فيــه بظــدلبندداء نطننددا الددذي نولددم بدد مُخاطبً

فــر  والعــدل والعــيك الكــريم، ونتنبــم فيــه سيــا  الحريــة وااللتــزا ، ونامــس فيــه المبــاواة وتكــافؤ ال

ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن وااــدة، فــعن نجــ  نجون ــا ودســتوس اي مــر أن فــد يُمكــن لأ. وجــودًا اقيقي 

ن الشـعب يبتقيم من طرف وااد؛ كونه عقدًا اجتماعي ا بين الدولة ممثاة في سةيبـها ومؤسبـاتها وبـي

.جمهوروتنا الوطنية المدنية الودوثةلت سيس 

ــمت مصــر وتــوفرت في ــا ندو" ات فلــو تُُع ت

العمــراء لكاأــج  ــلطاء المــمء ور ييــل

".باد المأيا

سفاعة النهنـاوي، ساةـد التنـوير فـي العصـر الحـدي ، والقـول مـن)

(1834، الصادس عا  "تخايص اإلبريز في تاخيص باسيز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــ  7
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تـي نصـبو ومنا ذلك الحين، بدأت دسوب الوطن تحيا مرااة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال

بـتقب ، إليها جميعًا، م  إدساك وامٍ من اِب  الشعب المصري ب ننا جميعًا ناتز  بخاسطة طريـ  لبنـاء الم

ـــي كـــ  العقبـــ ات التـــي يُظااهـــا اإلسادة والتصـــميم عاـــى العمـــ ، والتعـــاون المنفـــتل مـــ  الجميـــ ؛ لتخنِّ

.والصعوبات؛ اتى ننعم جميعًا بثماس التنمية

جهـود؛ ، تلافرت خدلهـا التوممت خ لها إنجازات تنمووة تفوق عممر الزمالسنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي وس ـم عِظـم مـا شـهدته سبـوم مصـر مـن جهـد تنمـوي اقيقـي فـ. لتحقي  نهلـة مُبـتحقة لشـعب أبـيّ

تخنـى جمي  سبوعها، فعن الدولة المصرية اكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن النمـو  إلنجـاز أكبـر ي

ة سةيبـة بيد أن ذلـك يتناـب التواـب لبرهـة؛ لنت مـ  مـا اققنـاه سـوي ا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان البماء

.ادمةخدل هاه الفترة؛ لتكون عونًا لنا عاى استكمال مبيرة البناء والنهلة عبر سنوات مديدة ا

ز مصــنفى مــدبولي سةــيس مجاــس الــوزساء بهــاا الشــ ن، اــا  مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات البــيد الــدكتوس

لبــنوات المعاومـات ودعـم اتخـاذ القــراس بتنفيـا جهـدًا بحثي ــا لتوثيـ  أهـم إنجـازات الدولــة المصـرية خـدل ا

تعـاون البب  الماضية، فـي جميـ  منـااي التنميـة وعاـى مبـتوه محافظـات الجمهوسيـة كافـةً، وذلـك بال

:عاى النحو اآلتيإلى إصدار باقة مال الكتب واد خاُص . م  مختاب الجهات والهيئات الحكومية

ــا تنموي ــا، وهــي23محــاوس تنمويــة، بوااــ  5كتابًــا يبــتعرض أبــرز جهــود الدولــة عاــى مبــتوه 23▪ : اناعً

. رافـ  والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االاتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما تم إصداس تقرير لك  انام تنموي يبتعرض الجهود الرةيبة عاى مبتوه المحافظات

عاى مبتوه كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرةيبة التي تحقق  خدل البنوات البب  الماضية27▪

.اناعًا تنموي ا المُحددة سافًا23جمي  المحافظات، تغني الـ 

ــة ▪ ــان يُقــدِّمان صــوسة إجمالي ــة عاــى مبــتوه كــ ّ مــن القنتاخيصــيةكتاب ــه الدول اعــات ألهــم مــا اققت

. التنموية والمُحافظات، بالتركيز عاى مؤشرات األداء الرةيبة

ـــا عاينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدنلدددة المصدددروة الموودددة الممثدددابر  تصدددن   ا دددر وفـــي هـــاا المقـــا ، كـــان لزامً

اى أكثر ، يُظااه اإلعدن العالمي لحقوق اإلنبان، والاي يننوي عنمستمبلها نفق نهج تنموي صام 

ء، بمــا فــي ذلــك الحــ  فــي الحيــاة دون تمييــز، واقــوق النفــ ، والحــ  فــي الغــاا)اقـــًا لسنبــانية 13مــن 

هــا تاــك الحقــوق التــي تبــتند إلي(. واقــوق األشــخا  ذوي الهمــم دون تمييــز، وامايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـ  دعـوة عالميـة لاعمـ  مـن أجـ  " 2030أهـداف التنميـة المبـتدامة "األهداف اإلنماةية األمميـة 

رجمتهـا القلاء عاى الفقر، واماية كوكب األسض، وضمان تمتُّـ  جميـ  األفـراد بالبـد  واالزدهـاس، تمـ  ت

.هدفًا أممي ا تاتز  مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، وسؤيتهــا 2014اتصــالًا، اامــ  الدولــة المصــرية بترجمــة هــاه الحقــوق فــي دســتوسها الــوطني الصــادس عــا  

ميــة ، والتــي تعكــس الخنــة االســتراتيجية طوياــة المــده؛ لتحقيــ  مبــاد  وأهــداف التن2030المبــتقباية 

ج عماهـا، وفـي سـبي  تنفيـا تاـك الرؤيـة، أطاقـ  الحكومـة المصـرية برنـام. المبتدامة في ك  المجاالت

دعو  ختامًددا، ت دد  الدد. ؛ ليكــون إطــاسًا تنفيــاي ا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنناــ "الــاي يحمــ  عنــوان 

.ممتد ، نالعم  وودنه األم  ليوى أفض ، نغد أكثر از  ارًا لوطننا الوبيب
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10ن م المؤشرات▪

11الحق ايأياأم فم التوا  ▪

17التحوي الرامم▪

25تعزاز الم ارات والوظا ف الراميل▪

41وطاق ايبماع الرامم▪

47تطوار  الةنيل التحتيل لاتصاالت▪

57ونم  المعلوماتالييةراأمتعزاز األم  ▪

67تطوار الخممات الةرامال▪

اا مل المحتواات

اجهـات يتقد  مركز المعاومات ودعم اتخاذ القراس التاب  لرةاسة مجاس الوزساء بالشكر العمي  ل

اسة إلـى الحكومية عاى جهودها الحثيثة وتعاونها المثمر؛ األمر الاي أثـره هـاا التقريـر، وتجـدس اإلشـ

.أن التقرير يبتعرض أبرز الجهود التنموية المحققة، وال يمث  اصرًا شاماًا لها



60
نا فرصــت"عــدد الشــركات المبــتفيدة مــن منصــة 

".سامية

ــــــــــــةعــــــــــــدد الخــــــــــــدمات الحكوميــــــــــــة  .المرامن

90

30
بنيـة إجمالي استثماسات المرااة األولـى لتنـوير ال

.2019التحتية لدتصاالت عا  

مليــــــــــــــــــــــار

19.3جنيـــــــــــــــــــــــم
اجــم االســتثماسات العامـــة المنفــاة فــي انـــام 

االتصـــــــــاالت وتكنولوجيـــــــــا المعاومـــــــــات عـــــــــا  

2021/2020.

ـــــــــار مليــ

ــــــــــــم جني

مبنـــــــــــي اكــــــــــــومي، تـــــــــــم سبنــــــــــــه 18

ــــــــــــة .بكـــــــــــابدت األليـــــــــــاف اللوةيـــ

االأت ـــاء
مــــــــــــــــــ 

مليــــــــارات 

جنيـــــــــــــــــــم

ــــــــــــــ   فــــــــــــــي جمي

.أنحاء الجمهوسية

ــــــــــف نل

6 لبتكل ـــــــــ

ن م المؤشرات

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

تممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شركــــــــــــــــــل
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الودددددددددق ا نسددددددددداني فدددددددددي 
التواص 

"

تُعـــــد تكنولوجيـــــا المعاومـــــات واالتصـــــاالت أداة

ـــ   أساســـية يمكـــن لاحكومـــات توقيفهـــا لتحقي

األهـــــداف اإلنماةيـــــة لاتنميـــــة وأهـــــداف التنميـــــة 

قيـب المبتدامة، فعاى سبي  المثال، يمكن تو

  تكنولوجيــــا المعاومــــات واالتصــــاالت؛ لتبــــهي

عالة إيجاد نهج متكام  وااول ااباة لاتنوير وف

مـــــن ايـــــ  التكافـــــة فـــــي القناعـــــات الرةيبـــــة 

الرعايـة الحدّ من الفقر، والتعاـيم، و: لاتنمية، مث 

الصحية، وإداسة المواسد النبيعية، وإداسة مخـاطر

الكــواس ، والحــدّ مــن التاــو ، وخاــ  فــر  عمــ ، 

وا  مشـكدت اإلسـكان والنقـ ؛ و يـر ذلـك مـن

.  القلايا الماحَّة

ت وهنا تجدس اإلشاسة إلـى أنـه فـي  لـون البـنوا

ــــــــى  العشــــــــر الماضــــــــية، أصــــــــبح  القــــــــدسة عا

رن ، االستخدا  الفعَّال ألجهزة الحاسوب، واإلنت

والتكنولوجيــــــات المتنقاــــــة، المحــــــرك الــــــرةيس

ــدان ومنهــ ــد مــن البا ا لاتنــوس البــري  فــي العدي

.مصر
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لكـــــ  فـــــرد اـــــ  التمتـــــ  بنظـــــا  "اتصـــــالًا، فعنـــــه 

ــــه  ــــي، يمكــــن أن تتحقــــ  فــــي قا اجتمــــاعي ودول

الحقــــوق والحريــــات التــــي يــــنص عايهــــا اإلعــــدن 

ـــا ؛ كمـــا وسد فـــي "العـــالمي لحقـــوق اإلنبـــان تمامً

ا عدددددد   العددددددالمي لومددددددوق مــــــن 28المــــــادة 

ـــــــــوسة االتصـــــــــاالت . ا نسدددددددددا  وال شـــــــــك أن ث

وتكنولوجيـــا المعاومـــات، تُغـــاي هـــاا الحـــ ، بـــ  

وتُرســـخه، ألنهـــا تُعـــزز مـــن الحـــ  اإلنبـــاني فـــي

ر  التواصــ ، والتمتــ  بحيــاة سابــة، تزيــد مــن الفــ

.والخياسات المتااة لهم

اتصــــالًا، لــــم يعــــد بعمكــــان أي دولــــة تتناــــ  إلــــى

نجل مواكبة الحداثة وترسيخ جهـود التنميـة، أن تـ

فــي ذلــك دون أن يكــون هــاا القنــام أاــد سكاةزهــا 

.األساسية

ــــــا المعاومــــــات  ــــــى أن تكنولوجي ــــــك إل يعــــــزي ذل

. يـاةواالتصاالت تُحد  ثوسة في جمي  منـااي الح

مــات وعايــه، يُمكــن القــول بــ ن تكنولوجيــا المعاو

د  واالتصـــاالت تبـــهم فـــي تبـــري  وتيـــرة التقـــ

تنفيددددذ جميدددد  األ دددددا  األمميددددة المحــــرز فــــي 

البـــــبعة عشـــــر،2030للتنميدددددة المسدددددتدامة 

اة  اي  توفّر الخدمات والحاـول الراميـة والوسـ

لتــي التكنولوجيــة الحديثــة العديــد مــن الفــر ، وا

:تتمث  في اآلتي

تـــــــؤمن : القلــــــاء عاـــــــى الفقــــــر( 1)الهــــــدف ▪

الخــدمات الماليــة الراميــة لأســر ذات الــدخ 

ــــــى أدوات  ــــــة الوصــــــول إل المــــــنخف  إمكاني

هم وخــدمات ماليــة مقبولــة التكافــة، كمــا تبــ

فـــي تحبـــين مبـــتوه معيشـــة األســـر التـــي

.تعيك في فقر مدا  عاى المده النوي 

تبـــاعد : الصـــحة الجيــدة والرفـــاه( 3)الهــدف ▪

ـــ  الرامـــي فـــي توســـي  المـــدفوعات والتموي

ـــة الصـــحية، والتعامـــ  بشـــك  ـــاسات الرعاي خي

كمـــا . أفلـــ  مـــ  اـــاالت النـــواس  الصـــحية

فـــي تمكّــن التقنيـــات الراميـــة سبــ  العـــاماين

المجــــــال الصــــــحي بالمعاومــــــات وخـــــــدمات 

.التشخيص
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ن إتااـة التعاـيم عـ: التعاـيم الجيـد( 4)الهدف ▪

بــاس، بُعــد وخاــ  فــر  لاتعاــيم المبــتمر لاك

ــي ط ــتعاُّم اإللكترون راًــا كمــا تقــد  منصــات ال

.جديدة لاتُّعام والتدسيب

: طااــة نظيفــة وب ســعاس معقولــة( 7)الهــدف ▪

  تزيـــد األنظمـــة الراميـــة مـــن إمكانيـــة توســـي

اس نناق الوصول إلـى النااـة وزيـادة االسـتثم

.بها

ـــ  ونمـــو االاتصـــاد( 8)الهـــدف ▪ : العمـــ  الدة

تزيـــــــــد القنـــــــــوات الراميـــــــــة مـــــــــن الفـــــــــر  

ــــــادة  ــــــا ساةعــــــة لري ــــــوفر فرصً االاتصــــــادية، وتُ

األعمــــــــال وتدشــــــــين الشــــــــركات الناشــــــــئة، 

. وتباعد عاى جاب االستثماس

: الحــدّ مــن أوجــه عــد  المبــاواة( 10)الهــدف ▪

يـــــوفر التمويـــــ  الرامـــــي لأســـــر ذات الـــــدخ  

المــــــنخف  أدوات جديــــــدة لزيــــــادة دخاهــــــم، 

وتبـــــــهي  عمايـــــــة الوصـــــــول إلـــــــى فـــــــر  

.ااتصادية واجتماعية جديدة

: ناالستهدك واإلنتاج المبؤوال( 12)الهدف ▪

تــاج تعــزز التقنيــات الراميــة االســتهدك واإلن

ة المبـــتدامين مـــن خـــدل تحبـــينات مرتبنـــ

االت بالمنتج، واعتمـاد تقنيـات ذكيـة فـي المجـ

.المختافة

يبـاعد التحـول : العمـ  المنـاخي( 13)الهدف ▪

الرامـــي لأفـــراد، والمجتمعـــات، والشـــركات، 

ــ ــاس اللــاسة لتغي ر والحكومــة عاــى مكافحــة اآلث

.المناخ واالستعداد لها

ات يمكــن لاتقنيــ: الحيــاة فــي البــر( 15)الهــدف ▪

دا  الرامية أن تباعد في االسـتخدا  المبـت

.لانظم البيئية



14 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

البــد  والعــدل والمؤسبــات ( 16)الهــدف ▪

اســـــــتخدا  الحكومـــــــة التنبيقـــــــات : القويـــــــة

  التكنولوجيــــة لاتواصــــ  بشــــك  أفلــــ  مــــ

مواطنيهــــــا، يــــــؤدي إلــــــى تحبــــــين عمايــــــات 

مشــــــــاسكة أصــــــــحاب المصــــــــاحة واإلدمــــــــاج 

المجتمعــــي، فلــــاًا عــــن تحبــــين شــــفافية

.المعامدت الحكومية، وتعزيز المباءلة

ة ت سيبًــا عاــى مــا تقـــد ، أولــ  الدولــة المصـــري

ــا خاصًــ ا خــدل البــنوات البــب  الماضــية اهتمامً

بتنـــــــــــوير انـــــــــــام االتصـــــــــــاالت وتكنولوجيـــــــــــا 

قــاء المعاومــات؛ ايــ  يُعــدُّ سكيــزة أساســية لدست

بجــودة ايــاة المــواطنين، األمــر الــاي أكدتــه سؤيــة

ة ؛ ايـ  وضـع  تنـوير البنيـة الراميـ2030مصر 

كبعـــــد أساســـــي لتحقيـــــ  هـــــدف الدولـــــة األول، 

ـــاة المـــواط ـــ  فـــي االستقـــاء بجـــودة اي ن والمُتمثِّ

.المصري وتحبين مبتوه معيشته

  كمــا جــاء التحــول الرامــي كبُعــد سةــيس لتحقيــ

، المتمث  فـي 2030الهدف الثال  من سؤية مصر 

اــى بنــاء ااتصــاد اــوي وتنافبــي ومتنــوم اــاةم ع

المعرفــة، مــن خــدل العمــ  عاــى تحقيــ  التحــول

الرامــــي، وسفــــ  دسجــــة مرونــــة االاتصــــاد، وزيــــادة 

ــــة األعمــــال،  معــــدالت التشــــغي ، وتحبــــين بيئ

عـد فلاًا عن تحقيـ  الشـمول المـالي، وإدساج البُ

. يةالبيئي واالجتماعي في التنمية االاتصاد

يـــة وفــي ســـبي  إنجـــاز األهــداف االســـتراتيجية لرؤ

بنـــــاء مصـــــر "، تبنـــــ  الدولـــــة خنـــــة 2030مصـــــر 

تحتيــة ، والتــي تبــتهدف تنــوير البنيــة ال"الراميــة

ـــــ ـــــا المعاومـــــات واالتصـــــاالت، وتعزي ز لتكنولوجي

ـــــاء  الشـــــمول الرامـــــي، والشـــــمول المـــــالي، وبن

، القــــدسات وتشــــجي  االبتكــــاس، ومحاسبــــة الفبــــاد

ر وضـمان األمــن المعاومـاتي، وتعزيــز مكانـة مصــ

.الدوليالتكنولوجية عاى المبتويين اإلاايمي و
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سؤيـة بمثابـة" بنـاء مصـر الراميـة"هاا وتُعدٌّ خنة 

شــــاماة ومبـــــاس اســـــتراتيجي، واجـــــر األســـــا  

لتحويــ  مصــر إلــى مجتمــ  سامــي، وتننــوي هــاه 

: يالخنــة عاــى ثدثــة محــاوس أساســية، تتمثَّــ  فــ

التحــول الرامــي، والمهــاسات والوقــاةب الراميــة،

. واإلبدام الرامي

س والجدير بالاكر أن هاه المحاوس ترتكز عاـى أسـ

ــــة : مهمــــة، وهــــي ــــة الرامي ــــة التحتي تنــــوير البني

. وتوفير اإلطاس التشريعي التنظيمي

الرامي واتصالًا، جاء التوجه االستراتيجي لاتحول

:تيةفي الدولة المصرية مرتكزًا عاى المباد  اآل

ــــاة المــــواطن مــــن خــــدل ▪ تحبــــين جــــودة اي

تحبــين قروفــه المعيشــية وتقــديم خــدمات

إلكترونيــة متعــددة مــن خــدل جميــ  المنافــا

.الرامية و ير الرامية

ــ▪ ا تحويــ  الحكومــة إلــى اكومــة مترابنــة سامي 

مـــن خـــدل سبـــ  األنظمـــة الراميـــة الحكوميـــة 

وتحبين العمـ  داخـ  الجهـاز اإلداسي لادولـة 

.ليعم  بكفاءة وفعالية

ز اــيم التحــوُّل إلــى الحكومــة اإللكترونيــة وتعزيــ▪

الشــــفافية، والمحاســــبة، والمراابــــة لجميــــ 

األعمـــال مـــن خـــدل التفاعـــ  والتشـــاسك بـــين 

عناصـــر المجتمـــ  المختافـــة، بمـــا فـــي ذلـــك، 

. القنام الخا ، والمجتم  المدني، و يرهما

رًا فــي ســـياق متصــ ، أولـــ  الدولــة اهتمامًـــا كبيـــ

خـــدل البـــنوات الماضـــية فـــي الفتـــرة مـــن عـــا  

تقنيـة؛ ، بتعزيز البنية التحتية ال2021إلى عا  2014

ة اي  وجه  إليها استثماسات ضـخمة، باإلضـاف

إلـــــى إجـــــراء إصـــــداات تشـــــريعية، ومؤسبـــــية، 

.وتنظيمية في هاا القنام الحيوي
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  هاا، واد أدَّه ذلـك إلـى نجـا  القنـام فـي تحقيـ

معــــدالت أداء مرتفعــــة، والحفــــا  عاــــى مكانتــــه 

  باغ باعتباسه القنام األعاى نموًا في الدولة؛ اي

فـــي % 16.1معـــدل نمـــو انـــام االتصـــاالت نحـــو 

، ومعـــدل نمـــو انـــام 2021/2020العـــا  المـــالي 

فــــي العــــا  نفبــــه، فيمــــا % 4المعاومــــات نحــــو 

استفعــــ  نبــــبة مبــــاهمة القنــــام فــــي النــــاتج 

إلـــى 2018/2017فـــي % 3.2المحاـــي اإلجمـــالي مـــن 

، كمـــــا نمـــــ  2021/2020فـــــي العـــــا  المـــــالي % 5

ماياسات دوالس  أمريكي 3.6الصادسات الرامية من 

ماياسات دوالس أمريكي 4.5إلى 2019/2018في عا  

، ونمـــا عـــدد العـــاماين فـــي 2021/2020فـــي عـــا  

2018/2017ألــب عامــ  فــي عــا  233القنــام مــن 

. 2020/2019ألب في عا  281إلى 

ــــة ــــا ترتيــــب مصــــر فــــي مؤشــــر جاهزي تقــــدَّ  أيلً

الشـــــبكات ســـــبعة مراكـــــز ليرتفـــــ  مـــــن المركـــــز 

ـــا عـــا  84 ـــى المركـــز 2020عالمي  ، 2021عـــا  77إل

دول نمـوًا لاشـمول 10وجاءت مصـر ضـمن أكبـر 

الرامــــــي، كمــــــا تقــــــدَّ  ترتيــــــب مصــــــر بمؤشــــــر 

ل لتصـــب" جاهزيـــة الحكومـــة لاـــاكاء االصـــنناعي"

.2021عالمي ا عا  65في المركز الـ 

اة هاا، واد باغ اجم االستثماسات العامة المنفـ

ــــــة) فــــــي انــــــام االتصــــــاالت ( باألســــــعاس الجاسي

ــــا المعاومــــات عــــا   نحــــو 2021/2020وتكنولوجي

مايـون جنيـه عـا  747.6ماياس جنيه، مقاسنة بــ 19.3

2014/2013.

كــــالك، أســــهم القنــــام فــــي مواجهــــة تــــداعيات 

ــــــد"جاةحــــــة  ؛ ايــــــ  اســــــتناع  عــــــدة "19-كوفي

ابي اناعــات ااتصــادية التكيـــب والتفاعــ  اإليجـــ

ــــــر تنبيقاتهــــــا، خاصــــــة العمــــــ  عــــــن بعــــــد،  عب

ة هـاا باإلضـاف. والتفاعدت والمؤتمرات عن بعـد

ــــي تــــم اســــتحد ــــى التنبيقــــات التقنيــــة الت اثها إل

.لاتعام  م  انتشاس الجاةحة والكشب عنها
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"التوددددددددددددددددددددو  الرقمددددددددددددددددددددي

ـــــة المبـــــتقباية لمصـــــر  ، 2030فـــــي ساـــــاب الرؤي

ن ، لتكــو"مصــر الراميــة"شــرع  الدولــة فــي بنــاء 

. اجـــر الزاويـــة لتحويـــ  مصـــر إلـــى مجتمـــ  سامـــي

ر اســتراتيجية بنــاء مصــ"وإلنجــاز ذلــك، تــم إطــدق 

ة، ، التـــي ترتكـــز عاـــى ثدثـــة محـــاوس سةيبـــ"الراميـــة

ا إلـى يتمثَّ  أولهـا فـي محـوس التحـول الرامـي، جنبًـ

جنـــبٍ مـــ  محـــوسي تعزيـــز المهـــاسات والوقـــاةب 

.الرامية، واإلبدام الرامي

مح  اهتما –وعاى صعيد محوس التحول الرامي 

ــــى -هــــاا القبــــم ــــه يصــــبو فــــي األســــا  إل فعن

ن تحبين مبتوه الخدمات المقدمـة لامـواطني

فــــي مختاــــب القناعــــات التنمويــــة، األمــــر الــــاي 

:يشتم  عاى مباسين سةيبين، هما

.نإتااة الخدمات الرامية المُقدمة لامواطني▪

تنوير أداء الحكومة من خدل وادات التحـول▪

ه الرامي في الجهـات الحكوميـة، ومـا يقتـرن بـ

.من االنتقال إلى العاصمة اإلداسية الجديدة
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فيمــــا يخــــص مبــــاس إتااــــة الخــــدمات الراميــــة 

المُقدمــــــة لامــــــواطنين، فــــــعن هــــــدفها تمكــــــين 

المــــواطن المصــــري مــــن تاقــــي هــــاه الخــــدمات 

يب لـدف  إلكتروني ا، باإلضافة إلى توفير عدة أسـال

الـاكر الجـدير ب. سسو  الخدمة عبر شبكة اإلنترنـ 

ــــد"أن جاةحــــة  ــــة، " 19-كوفي فرضــــ  تحــــديات هاةا

، ســـرَّع  مـــن وتيـــرة ميكنـــة الخـــدمات الحكوميـــة

اـــى وتوســـي  مظاّـــة التحـــول الرامـــي، لاتيبـــير ع

ــــم يكــــن وليــــد  المــــواطنين، إال أن هــــاا التوجــــه ل

الاحظـــة؛ ايـــ  شـــرع  الدولـــة فـــي بنـــاء مصـــر 

الراميـــة منـــا ســـب  ســـنوات، بمـــا يتماشـــى مـــ  

.مباد  الحكومة العصرية والتشاسكية

هــــاا، واــــد اســــتناع  الدولــــة خــــدل البــــنوات 

خدمــة اكوميــة، ضــمن 90نحــو سامنــةالماضــية 

جميـــــــ  الخـــــــدمات سامنـــــــةخنـــــــة تبـــــــتهدف 

، وذلــــك فــــي إطــــاس 2023الحكوميــــة بنهايــــة عــــا  

نحـو ثدثـة مشروم يتم تنفياه باستثماسات تُقـدَّس ب

ةسامنــويصــبو هــاا المشــروم إلــى . مايــاسات جنيــه

الخــدمات الحكوميــة وإتااتهــا مــن خــدل خمبــة 

:فيمنافا تدةم جمي  أفراد المجتم ، وتتمثَّ 

ـــــي تتـــــيل لامـــــواطنين▪ المنافـــــا الراميـــــة، الت

التعامــــ  مباشــــرة مــــ  الخــــدمات الحكوميــــة 

:المُرامنة، من خدل

ـــة التـــي تُعـــدُّ البو: منصـــة مصـــر الراميـــة• اب

الرســـمية لاخــــدمات الحكوميـــة المصــــرية 

، 2020المتكاماـــة، واـــد تـــم إطداهـــا عـــا  

ـــة،  لتـــوفير هـــاه الخـــدمات فـــي هيئـــة سامي

ولًا وصـ. ب ساوب مُيبَّر وشخصي متنـوس

لخاـــــ  ايمـــــة أعاـــــى لامـــــواطنين بتكافـــــة

أاـــــــــــ ، عبـــــــــــر نظـــــــــــا  بيئـــــــــــي وسامـــــــــــي

(Digital Ecosystem) بالكامـ ، األمـر الـاي

يبـــاعد عاـــى تقـــديم الخـــدمات الحكوميـــة 

ــــر ببــــاطة الجــــدير . ب ســــاوب أســــرم وأكث

بالــاكر أن المنصـــة اــد ســـج  عايهــا أكثـــر

.مايون مبتخد 2.1من 
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ايــــ  يــــتم : تنبيقــــات الهــــاتب المحمــــول•

ة تــوفير هــاه الخــدمات الحكوميــة المُرامنــ

ى عاــى أجهــزة الهواتــب الاكيــة؛ تيبــيرًا عاــ

.المواطنين

المنافـــــــا التقايديـــــــة، التـــــــي تُدةـــــــم ااتياجـــــــات▪

ر األشــخا   يــر الــرا بين فــي التعامــ  المباشــ

فير م  التكنولوجيا، م  الحفـا  عاـى خاصـية تـو

ــــــــة مُجتمعــــــــة لجمهــــــــوس  الخــــــــدمات الحكومي

ول المبــتفيدين، فــي قــ  فصــ  عمايــة الحصــ

: عاى الخدمة عن مُقدمها، وذلك من خدل

ـــد• ـــب البري ـــتم تقـــديم خـــدمات: مكات ـــ  ي اي

مكتبًــا لابريــد عاــى150مصــر الراميــة عبــر 

مبــــتوه الجمهوسيــــة، وتعمــــ  الحكومــــة 

جاهدة عاى نشـر هـاه الخدمـة تـدسيجي ا فـي

.جمي  مكاتب البريد في سبوم مصر

ا الجاسي ت سيبه: مراكز خدمة المواطنين•

فــــــــي أايــــــــاء واــــــــره مصــــــــر، لتبــــــــهي 

إجـــــــراءات تقـــــــديم الخـــــــدمات الحكوميـــــــة 

. المُرامنة

.15999مراكز االتصال •

ـــة العديـــد مـــن المشـــروعات اتصـــالًا، تبنـــ  الدول

الخــــــدمات سامنــــــةالحيويــــــة، التــــــي اســــــتهدف  

ــ  التحــو ــة، فــي إطــاس توجهاتهــا لتحقي ل الحكومي

الرامــــي، ويــــ تي فــــي مقــــدمتها مشــــروم تنــــوير 

ميكنــة منظومــة الحيــازة الزساعيــة، الــاي يننــوي

مديين مزاسم فـي 8عاى إصداس كاست الفد  لعدد 

مصر، وذلـك فـي إطـاس جهـود الدولـة الهادفـة إلـى 

ـــات الجغرافيـــة لاجهـــات الحكوميـــ ة تكامـــ  البيان

ـــــــا لابيانـــــــات  مـــــــن خـــــــدل إنشـــــــاء مركـــــــزاً وطني 

. المكانية

نكاــــــــر مــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــوء 2.1 ملي

يًّاميتخم  عل  المنصل حال

تممــــــــــــــــــــــــــــــل 90

حكوميـــــــــــــــــــل مرامنـــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن5 مناف

لتقــــــــــــمام الخــــــــــــممات

مؤشــرات لمتابعــل تعداــل الخممــل 
والتحقـــــــــــــــــــــــــــق الرامـــــــــــــــــــــــــــم

مليـــــــارات جنيـــــــم 3

التكل ـــــــــــل ايجماليـــــــــــل
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يهـــدف المشـــروم إلـــى ميكنـــة منظومـــة الحيـــازة 

الزساعيـــــة وبنـــــاء ااعـــــدة بيانـــــات الحـــــاةزين عاـــــى 

ـــرام  ـــ  منظومـــة ال ـــة، لتفعي مبـــتوي الجمهوسي

ــالرام القــوم ــازة الزساعيــة وسبنــه ب ي المواــد لاحي

ــــــــــك للــــــــــمان وصــــــــــول دعــــــــــم لافــــــــــد ، وذل

ــــــى  الدولــــــة لأســــــمدة ومبــــــتازمات اإلنتــــــاج إل

.  مبتحقيها

هـــاا باإلضـــافة إلـــى بنـــاء نظـــا  معاومـــاتي إلداسة

منظومة الحيازة الزساعية؛ مما يبـهم فـي ضـب 

ـــــد  ـــــدعم اتخـــــاذ القـــــراس، وتحدي ـــــزسم ل الزمـــــا  المن

مادية، االستراتيجيات والبياسات الزساعية والب

نــوم والمبـاهمة فــي التنبــؤ باســتهدك الميــاه، و

ة ومبااة المحاصي  الزساعية، وتحبين سياسـ

.تبعيرها

ـــا، تتبنـــى الدولـــة مشـــروعًا لميكنـــة منظ ومـــة أيلً

التـــــ مين الصـــــحي الشـــــام ؛ باعتبـــــاسه الخنـــــوة 

زويـد األخيرة الكتمال المنظومة، والـاي يتناـب ت

لنظـا  المبتشفيات باألجهزة الدزمـة لتنبيـ  ا

ــــــوتر والتاباــــــ   ــــــي مــــــن أجهــــــزة الكمبي اإللكترون

ة والنابعـــات، وتجهيـــز اواعـــد البيانـــات المختافـــ

، الخاصة باألطباء ومقـدمي الخدمـة والمـواطنين

بيـة كما يتم ت هيـ  وتـدسيب األطقـم اإلداسيـة والن

.  لاعم  بالمنظومة

ة هـاا، واـد أعانـ  الهيئـة العامـة لارعايـة الصـحي

عـــــــن االنتهـــــــاء مـــــــن تفعيـــــــ  نظـــــــم الميكنـــــــة 

منشآت طبيـة ضـمن 106والتحول الرامي داخ  

المرااـــــة األولـــــى لمنظومـــــة التـــــ مين الصــــــحي 

الشـــــام ، وذلـــــك فـــــي محافظـــــات بوسســـــعيد، 

ــــــثد  ــــــاسهم ال واألاصــــــر، واإلســــــماعياية؛ باعتب

ــبدد التــي انناقــ  ب ــى فــي ال هــا محافظــات األول

.المنظومة
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الدفـــــــ  لدنتبـــــــاه أن الدولـــــــة تتبنـــــــى محـــــــوسين

ات اســـتراتيجيين سةيبـــين لـــدعم نظـــم المعاومـــ

ـــة، التـــي  ومنظومـــة التحـــول الرامـــي داخـــ  الهيئ

ــــــــااي محافظــــــــات  ــــــــد لتشــــــــم  ب ســــــــوف تمت

ـــــي  ـــــ  المراا ـــــالتزامن مـــــ  التنبي ـــــة ب الجمهوسي

: همالمنظومة الت مين الصحي الشام  تباعًا، و

محـــــوس البنيـــــة التحتيـــــة المعاوماتيـــــة لمقـــــرات▪

الهيئــــــة العامــــــة لارعايــــــة الصــــــحية الرةيبــــــة 

حية والفرعية واإلاايمية، وجمي  المنشآت الص

التابعــــــة لاهيئــــــة بالمحافظــــــات، بمــــــا يحقــــــ  

ام  التكام  بين منظومة الت مين الصـحي الشـ

ومنظومــــة مقــــدمي الخدمــــة الصــــحية بكافــــة 

.المنشآت التابعة لاهيئة

ــــــ مين الصــــــحي ▪ ــــــة الت ــــــات ميكن محــــــوس تنبيق

تنبيقــــات سةيبــــة، 4الشــــام ، التــــي تشــــم  

المنظومــــــة اإللكترونيــــــة الخاصــــــة وتشــــــم  

، ومنظومــــــة افــــــ  صــــــوس (LIS)بالمعامــــــ  

، (RIS/PACKS)األشــــــــــعة وكتابــــــــــة التقريـــــــــــر 

ى، ومنظومـــة األابـــا  الداخايـــة بالمبتشـــف

وأخيــــــرًا منظومــــــة المنالبــــــات اإللكترونيــــــة 

المُمــــــيكنوالخاصــــــة بوضــــــ   ليــــــة لاــــــرب  

ة لامنالبــــات اإللكترونيــــة مــــ  الهيئــــة العامــــ

  األمــر الــاي يحقــ  التكامــ. لاتــ مين الشــام 

بـــــــين هيئـــــــات منظومـــــــة التـــــــ مين الصـــــــحي 

.الشام 

ـــى الحكومـــة مشـــروعً ا وفـــي ســـياق متصـــ ، تتبن

جامعيـة؛ اومي ا لتنوير وميكنة المبتشـفيات ال

بهــــدف االستقــــاء ب داةهــــا وتقــــديم خدمــــة صــــحية 

ــــدء  ــــم الب ــــ  ت مناســــبة لامــــواطن المصــــري، اي

ــــا فــــي عــــدد73بميكنــــة عــــدد  مبتشــــفىً جامعي 

واــــدة 300جامعــــة، فلــــاًا عــــن إنشــــاء عــــدد 11

. 2020تشخيص عن بُعد اتى يونيو 
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بــ  الجــدير بالــاكر أن هــاه الميكنــة ســوف تتــيل س

ن المبتشفيات من خـدل أجهـزة التشـخيص عـ

ــــــى  ــــــب عا بُعــــــد، ويبــــــتني  أن يكشــــــب النبي

المري  عن بعـد، عـدا اـاالت العمايـات، وال يـتم

محاســـبة المـــري  عاـــى أي مقابـــ  لتاقيـــه هـــاه

ــــي  ــــة الت ــــة النبي الخدمــــة ألنهــــا جــــزء مــــن الرعاي

. تقدمها الدولة لامواطن

صـر م"اتصالًا، في إطاس جهود تنفيا مبـتهدفات 

خــــدمات ضــــمن اــــز  10تمــــ  ميكنــــة " الراميــــة

خدمــة ضــمن اــز  خــدمات 22خــدمات التمــوين، و

خـــدمات ضـــمن اـــز  خـــدمات الشـــهر 6المـــروس، و

خدمـة ضـمن اـز  خـدمات التوثيـ ، 21العقاسي، و

خـدمات ضـمن اـز  خـدمات األاـوال المدنيـة، 4و

خدمـــــــة ضـــــــمن اـــــــز  خـــــــدمات الت مينـــــــات 13و

ـــــة، و خـــــدمات ضـــــمن اـــــز  خـــــدمات 7االجتماعي

خـدمات ضـمن اـز  خـدمات 9البج  التجـاسي، و

.اسيةالمحاكم والقلايا، وخدمتان لالريبة العق

حقي  فلاًا عن تنفيا العديد من المشروعات لت

: التحول الرامي في جمي  القناعات، ومنها

  التعاون مـ  وزاسة التعاـيم العـالي فـي تحقيـ▪

التحــــــول الرامـــــــي بالجامعـــــــات مـــــــن خـــــــدل 

مايــــــون 2.5االمتحانــــــات الراميــــــة إلجمــــــالي 

. طالب بدءًا بالقنام النبي

ــ▪ ــا التعــاون مــ  وزاسة العــدل لتنبي ــتم أيلً   ي

ــــــا  ــــــة مصــــــر الراميــــــة، وتنفي منظومــــــة عدال

، مشــروم تجديــد الحــبس االاتيــاطي عــن بُعــد

.وتنوير المحاكم االاتصادية

وير إلـى تنـ" عدالة مصر الرامية"ويصبو مشروم 

المنظومــــــة القلــــــاةية، ليُبــــــهم فــــــي تحقيــــــ  

حديثـة العدالة الناجزة باستخدا  التكنولوجيـات ال

ةمـــن خـــدل إنشـــاء منظومـــة الـــاةية تكنولوجيـــ

ا  مواــدة، تبــهم فــي تنــوير  ليــات التقاضــي أمــ

.المحاكم

مواا  عالمية في تقديم 9جاءت مصر لاعا  الثال  عاى التوالي بين أفل  
خدمات تكنولوجيا المعاومات لأسواق األوسوبية 

2019"( جارتنر"الشركة العالمية لألبواث ناال تشارات )
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ويلـــم المشـــروم عـــددًا مـــن الهيئـــات القلـــاةية

: والجهــات المشــاسكة بالمنظومــة فــي مقــدمتها

وزاسة العــــــدل، والمحكمــــــة الدســــــتوسية العايــــــا، 

ـــــة  ـــــة العامـــــة، والنياب ـــــنق ، والنياب ومحكمـــــة ال

اإلداسيـــــــة، ومجاـــــــس الدولـــــــة، ووزاسة الداخايـــــــة، 

باإلضــــافة إلــــى عــــدد مــــن الجهــــات المبــــاعدة 

حة كمكاتـــب التوثيـــ ، ومصـــاحة الخبـــراء، ومصـــا

النــب الشــرعي، وجهــاز الكبــب  يــر المشــروم، 

.وم موسيات الشهر العقاسي

عزيـز تعكس الجهود البابقة توجه الدولة نحـو ت

خدمــة اســتخدا  الوســاة  التكنولوجيــة الحديثــة ل

المــــــــواطنين، باإلضــــــــافة إلــــــــى العديــــــــد مــــــــن 

ـــــي  ـــــة األخـــــره الت ـــــة القومي المشـــــروعات الرامي

ــــة، ومنهــــا ــــة، سامنــــة: نفــــاتها الدول ــــاة  الدول وث

والتحـــول الرامـــي فـــي البـــجون، وفـــي منظومـــة 

. إداسة أمدك الدولة، والرام القومي لاعقاسات

الجـــــدير بالـــــاكر أنـــــه لتحقيـــــ  نقاـــــة نوعيـــــة فـــــي

الخـــدمات الحكوميـــة لامـــواطنين، اامـــ  الدولـــة 

بت ســـيس منظومـــة ساميـــة متكاماـــة مـــن خـــدل

ااعدة 75سب  أكثر من : اتخاذ عدة إجراءات، منها

بيانــــات اكوميــــة ببعلــــها بالتعــــاون مــــ  هيئــــة

روم الراابــة اإلداسيــة؛ وذلــك فــي إطــاس تنفيــا المشــ

هـدف القومي لابنية المعاوماتيـة لمصـر والـاي ي

ة إلــى تعزيــز الرؤيــة الشــاماة لاتخنــي  ومعالجــ

.االزدواجية في اواعد البيانات

ونظــــرًا لاتنــــوس الهاةــــ  فــــي مجــــال تكنولوجيــــا 

ــــــنظم المحاســــــبية  المعاومــــــات، واســــــتبدال ال

يثــة، التقايديــة ب نظمــة وبــرامج ابــابات  ليــة اد

، 2018لبــــنة 542صـــدس اــــراس وزيـــر الماليــــة ساـــم 

ين بش ن العم  بمعايير تنظيم إمبـاك الممـول

نظـم الحبابات اإللكترونية، وبش ن التحـول مـن

. رونيةالحبابات المكتوبة إلى الحبابات اإللكت
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جاسيـــة كـــالك، تنـــوير البنيـــة التحتيـــة لابـــانة ال

نفيايـــة لاتوايـــ  اإللكترونـــي، وتعـــدي  الدةحـــة الت

لقـــــانون التوايـــــ  اإللكترونــــــي المصـــــري والتــــــي

فاء تلمن  إضافة خدمة الخـتم اإللكترونـي وإضـ

ــــة لاتوايــــ  الزمنــــي لامحــــرسا ــــة القانوني ت الحجي

؛ (أو مـــــا يُعـــــرف بالبصـــــمة الزمنيـــــة)اإللكترونيـــــة 

ايــ  وذلــك بهــدف االســتفادة مــن تكنولوجيــا التو

كوميـة، اإللكتروني في المعـامدت اإللكترونيـة الح

هـــاا باإلضـــافة إلـــى العمـــ . والتجاسيـــة، واإلداسيـــة

تنبيــــــ  اكــــــومي، 200عاــــــى تنــــــوير وتحــــــدي  

ومــة وتفعيــ  ســب  التعاــيم الرامــي، وبنــاء منظ

.سامية لحصر وإداسة الثروة العقاسية

ـــة  ـــى تنـــوير الخـــدمات الحكومي ـــا العمـــ  عا أيلً

ن بالمحايات والمجتمعات العمرانية الجديدة، مـ

ــا عاــى مبــت255خــدل تنــوير  وه مركــزًا تكنولوجي 

خدمــة، 133واــدات محايــة تقــد  307الدولــة فــي 

دواويـــــــن عمـــــــو  8إلـــــــى جانـــــــب تنـــــــوير عـــــــدد 

اإلسـماعياية، بوسسـعيد، القـاهرة،)المحافظـات 

  تقـد( البحيرة، منرو ، المنيا، سوهاج، وأسوان

مدينــــة بهيئــــة 18خدمــــة، فلــــاًا عــــن تنــــوير 88

مدينــــة 22المجتمعــــات العمرانيــــة مــــن إجمــــالي 

خدمــة، كمــا تــم إطــدق بوابــة الخــدمات 180تقــد  

.خدمة43اإللكترونية لخدمات المحايات بعدد 

ولتبـــهي  اصـــول المـــواطنين عاـــى الخــــدمات 

ــاء مــ  ــم سبــ  خــدمات تــراخيص البن ــة، ت الحكومي

ـــة وصـــوس األامـــاس الصـــناعية ـــرات المكاني ، المتغي

ــــى تبــــهي  إصــــداس شــــهادة  األمــــر الــــاي أدَّه إل

ــــــة مــــــن خــــــدل  ــــــالمتغيرات المكاني التبــــــجي  ب

ا منظومـــة خدمـــة المـــواطنين بالمحايـــات، فلـــاً

عـــن اصـــر مخالفـــات البنـــاء مـــن خـــدل منظومـــة 

يـــة، التصـــوير الفلـــاةي وإتااتهـــا لاواـــدات المحا

إلـــــى جانـــــب البـــــدء فـــــي إتااـــــة مراكـــــز الخـــــدمات 

والوســــاة ( عربــــات خــــدمات متنقاــــة)المتنقاــــة 

.التكنولوجية لتقديم الخدمات
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تعزودددددددددددددددددددز المهدددددددددددددددددددارات 

نالوظائف الرقمية

"

ــــز المهــــاسات ــــة لتعزي ــــة جهــــودًا اثيث ــــ  الدول تبن

والوقـــــاةب الراميـــــة، باعتباسهـــــا أاـــــد المحــــــاوس 

، "اميــةمصـر الر"الرةيبـة إلنجـاز اسـتراتيجية بنـاء 

ــــــاء اإلنبــــــان  ــــــي ببن وبوصــــــفها المحــــــوس المعن

ـــات المصـــري المؤهـــ  لاتعامـــ  مـــ  التكنولوجي

هــا الحديثـة مـن جهـة، والقـاةم عاـى تنـوير مكونات

.وتنبيقاتها من جهة أخره

سة وفي هاا البياق، ارص  الدولة عاى سف  القد

ل التنافبـــية لـــده الكفـــاءات المصـــرية، مـــن خـــد

إطـــدق مجموعـــة متكاماـــة مـــن المبـــادسات التـــي 

بــات تهــدف إلــى خاــ  كــوادس ساميــة لتابيــة المتنا

ــــــــة لصــــــــناعة االتصــــــــاالت وتكنولوجيــــــــا  المحاي

المعاومــــات، وت هيــــ  الشــــباب لاحصــــول عاــــى 

ية فر  عم  متميـزة، وتعزيـز اـدساتهم التنافبـ

  في األسـواق اإلاايميـة والدوليـة؛ ايـ  تـم وضـ

ين اســـتراتيجية متكاماـــة لبنـــاء القـــدسات تـــدمج بـــ

ات أســاوب التــدسيب المباشــر والــتعام عبــر منصــ

.سامية
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الجـــدير بالـــاكر أن هـــاه المبـــادسات اـــد نـــتج عنهـــا 

ملــــــــاعفة أعــــــــداد المتــــــــدسبين فــــــــي مجــــــــاالت 

ـــــى  ـــــب 200التكنولوجيـــــا المختافـــــة؛ لتصـــــ  إل أل

متـــــدسب؛ وشـــــما  بـــــرامج التـــــدسيب مبـــــتويات 

مختافـــــة بــــــدءًا مـــــن التــــــدسيب عاـــــى المهــــــاسات 

األساســــية فـــــي الحاســــب اآللـــــي، والتــــدسج فـــــي 

ـــة، ـــاء المهـــاسات الرامي التخصـــص والتعمـــ  لبن

صات وت هي  الشباب لاعم  في مختاب التخص

  التكنولوجيــــة مثــــ  الــــاكاء االصــــنناعي، وعاــــو

ـــ  األشـــياء، واألمـــن البـــيب ـــات، وإنترن راني، البيان

وإنشـــــاء وتشـــــغي  وصـــــيانة شـــــبكات األليـــــاف

.اللوةية، وأمن المعاومات

مبــاسات 5يُمكــن التمييــز بــين ،وفــي هــاا الشــ ن

ب  سةيبــــة تبنتهــــا الدولــــة خــــدل البــــنوات البــــ

.الماضية لتعزيز المهاسات والوقاةب الرامية

ة فدي لتمكديال الشدبال للمشداركالمباس األول 

،  ددددددوق العمدددددد  المسددددددتم  عبددددددر ا نترنددددددت

فــي لدسـتفادة مـن مزايـاه المتعــددة، والتـي يـ تي

مقدمتها العم  فـي المكـان الـاي يختاسونـه دون

ــد بالحــدود الجغرافيــة دسات ومــن بــين المبــا. التقيّ

.. انامبـتقب"التي تندسج تح  هاا المبـاس مبـادسة 

ى ، التــي تبــعى إلــى تعزيــز مكانــة مصــر عاــ"سامــي

خرينــة تكنولوجيــا المعاومــات، ووضــعها ضــمن

ااـة كبره الـدول المُصـدِّسة لاخـدمات الراميـة، وإت

فر  عم  لاشباب عاى نناق واس  من خـدل

.ت هياهم لمماسسة الوقاةب الرامية الحرة

ألب فرد 100تقد  المبادسة منحة مجانية لتدسيب 

عاــى مهــاسات المبــتقب  ووقاةفــه فــي مجــاالت

برمجيــــات الويــــب وعاــــو  البيانــــات، والتبــــوي 

ــــة  ــــك مــــن خــــدل مبــــاسات تدسيبي ــــي، ذل اإللكترون

متخصصـــــة تـــــم إعـــــدادها بالتعـــــاون مـــــ  كبـــــره 

منصـة الشركات التكنولوجية ويـتم توفيرهـا عاـى

ــدة فــي مجــال الــتعا" يوداســيتي" م العالميــة الراة

. عبر اإلنترن 
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ـــــدسيب أسبعـــــة مبـــــتويات هـــــي : هـــــاا، ويتـــــيل الت

ـــــز،  ـــــرف، والمتقـــــد ، والمتمي األساســـــي، والمحت

مبــــاسًا تــــدسيبي ا، يغنــــي المهــــاسات 12بعجمــــالي 

ـــــــ ـــــــا وعالمي  ـــــــا محاي  ـــــــر طابً ـــــــة األكث ا، التكنولوجي

دف الستيعاب أكبر عدد من المتقدمين عاـى اخـت

.ادساتهم التقنية

ــا، يُمكــن الواــوف عاــى مبــادسة  شــغاك مــن"أيلً

، بهــدف 2020، التــي تــم إطداهــا فــي مــايو "بيتــك

ـــــر  ـــــى مهـــــاسات العمـــــ  الحُ ـــــدسيب الشـــــباب عا ت

والعمــــ  عــــن بُعــــد، وتنميــــة مهــــاساتهم، وإتااــــة 

فـر  دخــ  متميــزة مــن خــدل الشــراكة مــ  عــدد 

. من منصات العم  الحُر

وتبــــتهدف المبــــادسة إتااــــة الفــــر  لمختاــــب 

بــرة فئــات الشــباب داخــ  الباــد دون متنابــات لخ

:سابقة، وتننوي عاى ثدثة محاوس، وهي

إتااــــة دوسات ومبــــاسات : التــــدسيب عــــن بُعــــد▪

ـــــى المهـــــاسات  ـــــة المبـــــتوه عا ـــــة عالي تدسيبي

ـــا فـــي ســـوق الع مـــ ، التكنولوجيـــة األكثـــر طابً

مــــــــــن خــــــــــدل منصــــــــــات وزاسة االتصــــــــــاالت 

تـدسيب وتكنولوجيا المعاومات اإللكترونيـة، وال

وتـتم إتااـة. الرامي عاى مهاسات العمـ  الحُـر

ا باغــة البــرامج التدسيبيــة بالاغــة العربيــة وأيلًــ

.اإلشاسة؛ لتمكين األشخا  ذوي اإلعااة

ــــــــه▪ ــــــــراء : اإلشــــــــراف والتوجي ــــــــ  خب مــــــــن اِب

  متخصصـــين لتبـــادل الخبـــرات والنصـــاةل مـــ

ية اديثي العهـد بـالفكرة، عبـر لقـاءات افتراضـ

.أسبوعية ومحاضرات إلكترونية

ــــــوفير امتيــــــازات وفــــــر  عمــــــ  مختافــــــة▪ : ت

ــــ   ــــر مث بالتعــــاون مــــ  منصــــات العمــــ  الحُ

.وشركات التوقيب عن بُعد" ابوب"
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فـــي ســـياق متصـــ ، اامـــ  الحكومـــة المصـــرية 

مهنـي بتدشين مبادسة تمكـين الشـباب لاعمـ  ال

ـــدسيب  ـــى ت ـــي تبـــعى إل ـــر، والت ـــب شـــاب 20الحُ أل

وشــابة عاــى مبــتوه الجمهوسيــة عاــى مهــاسات 

ـــر  ـــة)العمـــ  الحُ ـــر المنصـــات اإللكتروني ، مـــن(عب

لتي خدل المراكز المجتمعية المتكاماة الدامجة ا

ج تـــــم تنويرهـــــا تكنولوجي ـــــا، باإلضـــــافة إلـــــى دمـــــ

ــــدسبين مــــن ذوي اإلعااــــة بنبــــبة  مــــن % 10المت

إجمــــالي عــــدد المتــــدسبين؛ وذلــــك بالتعــــاون مــــ  

األكاديميـــــة الوطنيــــــة لتكنولوجيــــــا المعاومــــــات

.لأشخا  ذوي اإلعااة

اـى ويبتمر التدسيب لمدة شهر ونصب الشهر ع

:أسب  مراا ، وهي

ــة األولــى▪ ــى مهــاسات عامــة : المراا ــدسيب عا الت

.مث ، مهاسات التواص  والقيادة، و يرهما

د أنبب تقييم المتدسب لتحدي: المرااة الثانية▪

المجــاالت لاعمــ  الخاصــة بكــ  متــدسب، مــن 

تبـــــوي  إلكترونـــــي، وتنبيقـــــات المحمـــــول،

.وتصميم المواا ، والجرافيك، و يرها

.صالتدسيب المهني المتخص: المرااة الثالثة▪

وسش الت هيـــــ  الـــــوقيفي : المرااـــــة الرابعـــــة▪

ن الخاصــة بكيفيــة الحصــول عاــى وقيفــة، مــ

.خدل منصات العم  الحر

ز ، تبـــتهدف تعزيـــ"ساميـــة.. فرصـــتنا"أمـــا مبـــادسة 

مبــاهمة الشــركات الصــغيرة والمتوســنة فــي

ـــــا مشـــــروعات التحـــــول الرامـــــي لاجهـــــات  تنفي

الحكوميـــة، ممـــا يـــدعم الشـــراكة بـــين القنـــاعين

ة الحكــومي والخــا  وتنميــة الشــركات الصــغير

عات والمتوسنة؛ لامباهمة في تنفيا المشرو

.القومية اللخمة في مجال التحول الرامي
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لهـا كما تتـيل المبـادسة منصـة ساميـة يـتم مـن خد

:اإلعدن عن فر  سامية عبر ثدثة سوافد، هي

تنفيــا أعمــال مــن خــدل التعااــد مــ  الجهــات ▪

.الحكومية مباشرةً

تنفيا أعمال من خدل التعااـد مـ  الشـركات▪

.المتعاادة م  الجهات الحكومية

ــــا تدسيبيــــ▪ ة مبــــابقات مهاسيــــة تتلــــمن فرصً

لاعـــــــــــاماين فـــــــــــي الشـــــــــــركات الصـــــــــــغيرة 

والمتوســـنة لصـــق  مهـــاساتهم فـــي مجـــال 

.عاو  البيانات والاكاء االصنناعي

أعانــــ  المنصــــة الخاصــــة بالمبــــادسة فــــي بدايــــة

ة مشروعًا لاتحول الرامي، بقيمـ31إطداها عن 

ـــة لحجـــم األعمـــال المعروضـــة لاشـــركات  تقديري

. مايون جنيه79.8الصغيرة والمتوسنة بنحو 

روعات وتتلمن المنصة الرامية تفاصي  المش

كـ  بما فـي ذلـك الشـروا والمواصـفات الفنيـة ل

فرصـــــــة والجهـــــــة المنفـــــــاة وإاصـــــــاءات األداء 

ات الرةيبة ومؤشراته لمتابعة مراا  المشـروع

دل والفــر  المعانــة بشــفافية، كمــا يــتم مــن خــ

د المنصــة اإلعـــدن عـــن الشــركات التـــي تـــم إســـنا

.تاك األعمال إليها

ــا، أطاقــ  الحكومــة بالتعــاون مــ  ااضــن ة أيلً

أعمــــال الجامعــــة األمريكيــــة بالقــــاهرة برنــــامج 

(Startup Launchpad ) لبنــــــاء اــــــدسات سواد

األعمـــال وأصـــحاب المشـــروعات الناشـــئة فـــي 

ق مجاالت التكنولوجيـا، ومبـاعدتهم فـي إطـد

ــدسيب ــوهً ت ي ا مشــروعاتهم مــن خــدل تــوفير محت

يـة مكثفًا وبااة مـن المهـاسات والمـواد التعايم

ت الدزمــة لوضــ  الخنــ  الفعَّالــة لامشــروعا

.الريادية

راميل.. منصل فر تنا 

79.8
 مليو  جنيددددددددد

أهم اإلنجازات المتحققة من منصة فرصتنا الرامية 

ــــــــــة  القيمــــــــــة التقديري

لحجــم فــر  األعمــال 

المعروضــة لاشــركات

الخاصـــــــــــة بمنصـــــــــــة 

.فرصتنا الرامية

42.9
 مليو  جنيددددددددد

ــــــــــة  القيمــــــــــة التقديري

لحجـــــــــــــم األعمـــــــــــــال 

المُبـــــندة لاشـــــركات

الخاصـــــــــــة بمنصـــــــــــة 

.فرصتنا الرامية

31
فرص األعما  

المعروضة في منصـة

.فرصتنا الرامية

60
صركدددددددددة

ة مبــتفيدة مــن منصــ

.فرصتنا الرامية
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ـــو ـــات واا ـــا تقـــديم  لي ـــامج أيلً ل ويبـــتهدف البرن

لاتحديات التي يواجههـا سواد األعمـال لزيـادة فـر 

ـــــة  ـــــى مشـــــروعات تجاسي ـــــاس إل ـــــ  األفك نجـــــا  تحوي

.وشركات ناشئة ناجحة

ــة أســابي ، ويقــ ــى مــداس ثماني ــامج عا ــد البرن د  ويمت

ـــة وااضـــنة األعمـــال  شـــهادة معتمـــدة مـــن الهيئ

باجتيــــاز مرااــــ  البرنــــامج بنجــــا  والتخصــــص فــــي

ا مجال سيادة األعمال، اي  يتلمن البرنامج منهجًـ

أعمـال تدسيبي ا معتمدًا عالمي ـا ومقـدمًا مـن ااضـنة

الجامعــــة األمريكيــــة بالقــــاهرة كونهــــا علــــوًا فــــي 

ة باببون التابعة لكاي" باببون كولبروتيب"شراكة 

األمريكيـــــة، وهـــــي المؤسبـــــة التعايميـــــة الراةـــــدة 

ــا فــي مجــال اإلداسة وسيــادة األعمــال ــى عالمي  . واألول

:كما أطاق  الدولة عدة مبادسات أخره منها 

ــــــادسة ▪ ــــــك"مب بالتعــــــاون مــــــ  وزاسة " وقيفــــــة ت

يـة مـ  التلامن االجتماعي لرب  البـرامج التدسيب

اـى ااتياجات الصـناعة لتشـم  إتااـة التـدسيب ع

.تكنولوجيات متخصصة

لـــــدعم المــــرأة المصـــــرية " اـــــدوة تــــك"مبــــادسة ▪

مـن وتمكينها باستخدا  تكنولوجيا المعاومات

خدل دعم مهاسات ساةدات األعمال من صاابات 

ـــة فـــي مجـــال التبـــوي  الرامـــي،  الحـــرف اليدوي

.والتجاسة اإللكترونية

يتهم مبادسة لت هي  الشباب المجندين أثنـاء تـ د▪

لفتــــــرة التجنيــــــد بالتعــــــاون مــــــ  وزاسة الــــــدفام 

.المصرية

ــة  ــه الدول ــاني الــاي تبنت تعزوددز بويتعاــ  المبــاس الث

ـــد مـــن الدددتعلم الرقمدددي،  مـــن خـــدل إطـــدق العدي

المبــــادسات العامــــة وتاــــك التــــي تبــــتهدف فئــــات 

بعينهــا، ومــن بــين هــاه المبــادسات إطــدق منصــة 

. الرامية" مهاسة تك"
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وفر منصـة تعايميـة، تُـ" مهـاسة تـك"منصة وتُعدُّ 

دوسات تدسيبيـــــة عاليـــــة الجـــــودة، لـــــدعم الشـــــباب 

مبــاسات لتكنولوجيــا المعاومــات 10العربــي فــي 

ه بالاغــــة العربيــــة، باإلضــــافة إلــــى إثــــراء المحتــــو

العربـــــــي، وإتااتـــــــه لمجموعـــــــة واســـــــعة مـــــــن 

المتعامــــين، إلمــــدادهم بالجديــــد مــــن التقنيــــات

ــــــة والتنــــــوسات فــــــي مبــــــاس تكنولوجيــــــا  الحديث

.المعاومات

عاـــــى التـــــوازي، أطاقـــــ  الحكومـــــة العديـــــد مـــــن 

سات المبـــادسات التدسيبيـــة، المعنيـــة بتعزيـــز المهـــا

:الرامية، وي تي في مقدمتها اآلتي

ــة األساســية▪ ــة المهــاسات الرامي ــادسة تنمي : مب

ــ ة تننــوي عاــى مجموعــة مــن البــرامج التدسيبي

ية المعنية بتنمية المهاسات الراميـة األساسـ

تبـــــــتهدف المبـــــــادسة طـــــــدب . لامـــــــواطنين

المــــــــداس  والجامعــــــــات اــــــــديثي التخــــــــرج، 

رامج والبااثين عن الوقـاةب، والمهتمـين بـالب

الفنيـــــة المتخصصـــــة، ومبـــــتخدمي موااـــــ  

عــن التواصـ  االجتمـاعي والمهتمــين بـالتعام

. بُعد

مبـادسة اسـتخدا  موااـ  التواصـ  االجتمــاعي▪

تـــــــم إطداهـــــــا : والبـــــــدمة عاـــــــى اإلنترنـــــــ 

العربيــــــة، ( ICDL)بالتعــــــاون مــــــ  مؤسبــــــة 

  وتبــعى إلــى تمكــين الشــباب مــن اســتخدا

منصــــــات التواصـــــــ  االجتمــــــاعي واإلنترنـــــــ  

بشــــك   مــــن ومواجهــــة جميــــ  صــــوس التنمــــر 

اإللكترونــــي وخاصـــــة عاـــــى موااـــــ  التواصـــــ  

االجتماعي، وكالك اسـتخدا  محركـات البحـ 

مُثاــى بكفــاءة وفاعايــة، وتحقيــ  االســتفادة ال

ـــا المبـــادسة مـــن خـــدل  ليـــ. مـــن الواـــ  ة وتُنفَّ

.التدسيب التفاعاي والتعام عن بُعد
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ــتم مــن ▪ ــادسة بالتعــاون مــ  شــركة جوجــ ، ي مب

ي خدلها إطدق منصة جوج  لت هيـ  كـوادس فـ

الــــــــاكاء االصــــــــنناعي بــــــــالاغتين العربيـــــــــة 

ألــــــــب 30واإلنجايزيــــــــة، والتــــــــي تبــــــــتهدف 

.مبتفيد

وهي : مبادسة التعام عن بُعد لأمن البيبراني▪

مــ  مبــادسة تعايميــة مجانيــة، تُقــد  بالتعــاون

اُّم وتتـــيل الفرصـــة لـــتع" سيبـــكو"مؤسبـــة 

أساســـــــــيات األمـــــــــن البـــــــــيبراني ومبـــــــــاد  

الشـــبكات عـــن بُعـــد، يـــ تي ذلـــك بهـــدف دعـــم 

خدمي االستخدا  اآلمن لسنترن  وتزويد مبـت

اإلنترنـــــ  بمعاومـــــات اـــــول كيفيـــــة امايـــــة 

البيانـــــــات الشخصـــــــية والخصوصـــــــية أثنـــــــاء

.استخدا  وساة  التعاُّم عن بُعد

مبـــادسة الـــاكاء االصـــنناعي لنـــدب التعاـــيم▪

وهــــي مبــــادسة تعايميــــة مجانيــــة فــــي : العــــالي

مجــال الــاكاء االصــنناعي لنــدب الجامعــات 

والمعاهــــــد العايــــــا، بالشــــــراكة مــــــ  شــــــركة 

؛ إاـــــــده شـــــــركات مؤسبـــــــة "ســـــــيرتيبوست"

مـــن خـــدل الوكيـــ  المصـــري " بيرســـون فيـــو"

بـادسة ويتم من خدل الم". باسسكياز"شركة 

" مايكروســــوف "مــــنل شــــهادة مــــن شــــركة 

ي العالميــة فــي مجــال الــاكاء االصــنناعي؛ التــ

يــــــتم منحهــــــا بعــــــد اجتيــــــاز االختبــــــاس الــــــدولي

AI-900: Microsoft Azure AI Fundamental.

مدنح تدوفيرويننوي المبـاس الثالـ  لادولـة عاـى 

، لصــــــق  مهــــــاسات الشــــــباب تدروبيددددددة ممكثفددددددة

المصـــري فـــي كثيـــر مـــن المجـــاالت التقنيـــة ذات

وفــــي هــــاا البــــياق، أطاقــــ  الحكومــــة . الصــــاة

أكاديميـــة "مبـــادسات عـــدة، فـــي مقـــدمتها إطـــدق 

، بالتعـــاون مـــ  شــــركة"عـــالم البيانـــات العمايــــة

((Amazon Web Services.
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ــا ب" أكاديميــة عــالم البيانــات العمايــة"وتُعــدُّ  رنامجً

ــدسيبي ا مهني ــا مجاني ــا فــي مجــال عاــو  ال بيانــات، ت

ين وصــولًا إلــى تخــريج جيــ  جديــد مــن المتخصصــ

.في عاو  البيانات بشهادة مُعتمدة دولي ا

وفـــي هـــاا البـــياق، يهـــدف البرنـــامج إلـــى صـــق  

ت، مهاسات الشباب المتخصص في تاك المجاال

: وصولًا إلى

االستقـــــاء بمهـــــاسات المؤسبـــــات الصـــــغيرة ▪

ـــى  والمتوســـنة فـــي مصـــر، لتكـــون اـــادسة عا

المشـــاسكة فـــي مشـــروعات التحـــول الرامـــي 

.عالمي ا وإاايمي ا

بنـــاء مجموعـــات المهـــاسات المرتبنـــة بعاـــو  ▪

ـــــز ـــــوطني، لتعزي ـــــى المبـــــتوه ال ـــــات عا البيان

ات عمايـــة االنتقـــال نحـــو االعتمـــاد عاـــى البيانـــ

اللــــــخمة وتحايدتهــــــا، وصــــــولًا إلــــــى دعــــــم 

المشـــــروعات الحكوميـــــة المعنيـــــة بـــــالتحول 

.الرامي

تزويـــــد أســـــواق تكنولوجيـــــا المعاومـــــات فـــــي ▪

مصــــر، وكــــالك الشــــرق األوســــ  وإفريقيــــا، 

ــــــرات  ــــــات مــــــن أصــــــحاب الخب بعامــــــاء البيان

العمايـــــــــــة، وذوي المهـــــــــــاسات المناوبـــــــــــة، 

ـــــات اللـــــخمة ـــــدسيبهم عاـــــى تحايـــــ  البيان وت

.والمعقدة

ي تحفيز شركات ناشئة جديدة عاـى الـدخول فـ▪

.اتمجاالت البيانات اللخمة وتحاي  البيان

تخــــــريج متخصصــــــين فــــــي مجــــــاالت تحايــــــ  ▪

هـا البيانات، واصولهم عاى شهادة مُعترف ب

.في جمي  أنحاء العالم



34 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

هـدف والتـي ت" سواد تكنولوجيـا المبـتقب "مبادسة 

لوجيـا إلى ت هي  الشباب المصري في مجال تكنو

ى المعاومات واالتصاالت، األمر الـاي يبـاعد عاـ

وجيـــا زيـــادة القـــدسات التنافبـــية لشـــركات تكنول

المعاومـــــات واالتصـــــاالت المحايـــــة مـــــن خـــــدل 

اـ  تيبير خن  التـدسيب وبنـاء القـدسات ودعـم خ

. فر  التوقيب وفر  األعمال التجاسية

تبــــتهدف المبــــادسة النــــدب الجــــامعيين مــــن 

الصـــــــــب النهـــــــــاةي، والخـــــــــريجين، والعـــــــــاماين 

بالجامعـــة، وسواد األعمـــال، والمتخصصـــين، مـــن 

من خدل إتااة الدوسات عاى اإلنترن  في مجاالت

ات بينهــــا عاــــو  البيانــــات، وتعاُّــــم اآللــــة، وتقنيــــ

ـــــادة األعمـــــال، والبرمجـــــة،  ـــــ  األشـــــياء، وسي إنترن

.واإلداسة االستراتيجية

ـــــــــاكر أن منصـــــــــة  سواد تكنولوجيـــــــــا "الجـــــــــدير بال

مبــــــــاسًا تـــــــدسيبي ا فــــــــي 45تـــــــوفر " المبـــــــتقب 

ـــة متقدمـــة، بالتعـــاون مـــ   تخصصـــات تكنولوجي

كبـــــــره الشــــــــركات التكنولوجيــــــــة، وبشــــــــهادات 

معتمــدة مــن جامعــات عالميــة، وتلــم المبــادسة 

ـــدسيبي  ـــامج الت ـــا البرن ، "ب مبرمجـــي المبـــتق"أيلً

جـة وهو منحة تدسيب مجانية في أساسـيات البرم

تم مـن لنابة الصب األول الثـانوي المتميـزين ويـ

خدلهــــا مــــنل شــــهادة معتمــــدة مــــن المنصــــة 

.يلاتعاُّم اإللكترون" يوداسيتي"العالمية 

عنهـا التي تـم اإلعـدن" بُناة مصر الرامية" مبادسة

، وتننــوي عاــى منحــة مجانيــة 2020فــي ســبتمبر 

ن لبنــاء كـــوادس تقنيــة عاليـــة التخصــص، وذلـــك مـــ

ايات خدل تدسيب ألب متدسب سنوي ا من خريجي ك

ـــــو  الحاســـــب الحاصـــــاين عاـــــى  الهندســـــة وعا

، شـــهادة البكـــالوسيو  فـــي هندســـة الحاســـبات

أو هندســـــــــــة اإللكترونيـــــــــــات واالتصـــــــــــاالت، أو 

.الحاسبات والمعاومات، أو عاو  الحاسب اآللي
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ة وتجدس اإلشاسة إلى أن هاا التـدسيب يشـم  أسبعـ

ـــــات، : تخصصـــــات أساســـــية، وهـــــي ـــــو  البيان عا

م والـــاكاء االصـــنناعي، واألمـــن البـــيبراني، وعاـــ

. الروبوتات واألتمتة، وأخيرًا الفنون الرامية

ـــا عاـــى بنـــاء مهـــاسات  كمـــا تننـــوي المبـــادسة أيلً

ــــــة،  القيــــــادة واإلداسة ومهــــــاسات الاغــــــة اإلنجايزي

ـــة  ـــى مجموعـــة مـــن المهـــاسات الااتي باإلضـــافة إل

.مث ، العم  الجماعي وإداسة الفعاليات

مـن وفي هاا الصدد تم توايـ  اتفاايـات مـ  كـ ٍ

ـــــــدا،  ـــــــاوا وجامعـــــــة كـــــــوينز فـــــــي كن جامعـــــــة أوت

ا وجامعــــة بوهــــانج لاعاــــو  والتكنولوجيــــا بكوسيــــ

ــــات مــــ  تبــــ   ــــم عقــــد اتفااي ــــة، كمــــا ت الجنوبي

ــــــرة  ــــــة إلكبــــــاب النــــــدب الخب شــــــركات عالمي

ت العمايــة؛ وإثــراء العمايــة التعايميــة فــي مجــاال

.اإلداسة والقيادة

صـيفي وفي سياق متص ، ي تي برنامج التدسيب ال

لنابــــــــــــة كايــــــــــــات الهندســــــــــــة والحاســــــــــــبات 

والمعاومـــــــات، والـــــــاي يفـــــــتل أبوابـــــــه لنابـــــــة 

الجامعــــات البــــااثين عــــن مــــنل تــــدسيب صــــيفية 

ت فـي بشركات االتصاالت وتكنولوجيـا المعاومـا

. مصر خدل فترة اإلجازة الصيفية

:ويهدف هاا البرنامج إلى تحقي  اآلتي

االســـــتفادة مــــــن فــــــر  التــــــدسيب لانــــــدب ▪

ـــــــــــــا فـــــــــــــي البـــــــــــــنوات المبـــــــــــــجاين االي 

دل األكاديميـــة األولـــى أو الثانيـــة أو الثالثـــة خـــ

.العندت

مبـــــاعدة شـــــركات تكنولوجيـــــا المعاومـــــات ▪

فـي العثـوس واالتصاالت التي تفتل بابًا لاتدسيب

.اعاى المرشحين المناسبين لمتناباته
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ــادسة  ، وتهــدف"بكــرة ديجيتــال"كمــا تــم إطــدق مب

ة إلـــى دعـــم الشـــباب، بتنـــوير إمكانـــاتهم لمواكبـــ

ن التنـــوس التكنولـــوجي، وتوقيفـــه لصـــالحهم؛ مـــ

ــرامج المعتمــدة لرفــ  الــوعي  خــدل بااــة مــن الب

ـــة مـــن مـــدسبين ـــة متكاما ـــرامج تدسيبي الرامـــي، وب

. معتمدين من شركة مايكروسوف  مصر

التـــي تبـــتهدف–هـــاا، واـــد بـــدأ تنفيـــا المبـــادسة 

فـي -( سـنة40–14)الشباب فـي الفئـة العمريـة 

فــــي محافظــــة بوسســــعيد 2020شــــهر ديبــــمبر 

باعتباسهـــــا المحافظـــــة الراميـــــة األولـــــى بمصـــــر، 

:هيوتنقبم المبادسة إلى ثدثة محاوس سةيبة، و

ـــة ووسش عمـــ  لرفـــ  الـــوعي ▪ لقـــاءات تعريفي

مــن خــدل عقــد : اــول أهميــة التحــول الرامــي

، ثــد  نــدوات شـــهري ا عاــى مـــداس ثدثــة أشـــهر

داخــ  مراكــز الشــباب بمحافظــة بوسســعيد أو

ض المدينـــة الشـــبابية، ايـــ  يـــتم تقـــديم عـــرو

م اــول التحــول الرامــي والمجــاالت التــي ســيت

ــاكاءسامنتهــا ــى مقدمــة اــول ال ، باإلضــافة إل

تم كـالك، يـ. االصنناعي ومبتقب  الوقـاةب

عــرض اصـــص نجـــا  مـــن شـــباب بوسســـعيد، 

.الاين تميزوا في مجاالت العم  المختافة

دثـة ندوات افتراضية مرة أسبوعي ا عاى مـداس ث▪

عات بتقنية الب  المباشر، اول موضو: أشهر

أهميــــــة العمــــــ  والتحــــــول الرامــــــي، : منهــــــا

، والتخنـــي  الـــوقيفي، والـــاكاء االصـــنناعي

. وتحاي  البيانات، وسيادة األعمال

ت هيـــــ  المتـــــدسبين لاحصـــــول عاـــــى شـــــهادة ▪

ـــــــرامج مايكروســـــــوف  "اعتمـــــــاد  إخصـــــــاةي ب

ية عاى يشم  عقد تدسيبات افتراض": المكتبية

أيـــا  تدسيبيـــة لمـــدة خمـــس ســـاعات 10مـــداس 

يومي ـــــا، لت هيـــــ  المتـــــدسبين لاحصـــــول عاـــــى

.شهادات معتمدة؛ ليصبحوا متخصصين
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برنــــامج التــــدسيب "، تــــم إطــــدق 2021وفــــي أبريــــ  

، هــو"االاترافــي عاــى مهــاسات الــاكاء االصــنناعي

برنـــامج تـــدسيبي لمـــدة تبـــعة أشـــهر فـــي مجـــال 

عـددًا التعام اآللي والاكاء االصنناعي، مما يتيل

يــا كبيــرًا مــن فــر  العمــ  فــي مجــال التكنولوج

مــ  تــم تنــوير البرنــامج بالشــراكة. ســري  النمــو

.ةكاية الهندسة وعاو  الكمبيوتر الفرنبي

" ريقـيمركـز التـدسيب المصـري اإلف"كما تم افتتـا  

ذات لتنمية ادسات منظمي االتصاالت والهيئـات

فريدة الصاة بعفريقيا، من خدل منظومة تدسيبية

ة تلــــم الخبــــرات المصــــرية األكاديميــــة والمهنيــــ

لصـــــــقاهم بـــــــالخبرات الدزمـــــــة لاتعامـــــــ  مـــــــ  

التحــــــديات الناشــــــئة فــــــي انــــــام االتصــــــاالت، 

عـد، وتمكينهم مـن بنـاء ااتصـاد إفريقـي سامـي وا

ـــز هـــو األول مـــن نوعـــه فـــي إفريقيـــا  ويُعـــدُّ المرك

.لاتدسيب في مجال تنظيم االتصاالت

ـــ   يدددة بتمددددوم بدددرامج تدروبيتعاـــ  المبـــاس الراب

ـــا ايـــ  تبنـــ  الدولـــة برن،للعدددامليال بالدنلدددة امجً

ـــــين لاعاصـــــمة اإلدا ـــــدسيبي ا ســـــواء المنتقا ـــــة ت سي

امج ويشم  هـاا البرنـ. الجديدة أو  ير المنتقاين

:عدة محاوس، تمث  أبرزها في اآلتي

هدف التـي تبـت: محوس تنميـة الثقافـة الراميـة▪

ن ثـم تعزيز الثقافة الرامية بين العـاماين، ومـ

سف  جـاهزيتهم الراميـة، وذلـك مـن خـدل  ليـة

:وفي مقدمة هاه البرامج. التعام عن بعد

ـــــــر• ـــــــامج أساســـــــيات االبتكـــــــاس والتفكي برن

يبـــعى إلـــى: اإلبـــداعي لاقـــادة الحكـــوميين

ـــــ  نمـــــوذج عمـــــ  وتنـــــوير الخـــــدمات  خا

الحكوميــــــــة وتعزيــــــــز التميــــــــز الحكــــــــومي، 

ـــامج القيـــادات التنفي ـــة ويبـــتهدف البرن اي

.واإلشرافية
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يايـة برنامج التحول الرامي لاقيـادات التنف•

ـــى االســـتفادة مـــن : واإلشـــرافية يهـــدف إل

ات البيانــــ: التكنولوجيــــات الحديثــــة، ومنهــــا

اللــــخمة والــــاكاء االصــــنناعي، وإنترنــــ  

( Block chain)األشــياء، وسابــاة الكتــ  

فــــي تنــــوير األعمــــال داخــــ  بيئــــة العمــــ  

ويبــتهدف البرنــامج القيــادات. الحكــومي

.التنفياية واإلشرافية

: ادبرنامج التحـول الرامـي لمكافحـة الفبـ•

يهـــدف إلـــى نشـــر وتعزيـــز ثقافـــة مكافحـــة 

الفبــــــاد مــــــن خــــــدل التحــــــول الرامــــــي، 

ماين والحوْكمة، والبنية المعاوماتيـة لاعـا

بالجهـــــــــاز اإلداسي لادولـــــــــة، ويبـــــــــتهدف 

.اإلشرافيةالبرنامج اإلداسة 

بو يصــ: برنــامج أساســيات التحــول الرامــي•

ماين إلى تنمية وبناء القدسات الرامية لاعا

فـي بالجهاز اإلداسي لادولة لمواكبة التنوس

ــ ة أنمــاا العمــ  المبــتحدثة لتحقيــ  سؤي

ة مصر الرامية، ويبتهدف موقفي الدسج

.والثانية والثالثة( ب)األولى 

ويهــدف إلــى : محــوس تنميــة المهــاسات الراميــة▪

تنميــــة القــــدسات الراميــــة لاعــــاماين بالجهــــاز

.يناإلداسي لادولة استرشادًا بنتاةج العاما

محوس تنميـة مهـاسات العـاماين بواـدات نظـم ▪

ــــى : المعاومــــات والتحــــول الرامــــي يهــــدف إل

تنميــــــة مهــــــاسات العــــــاماين بواــــــدات نظــــــم 

وينــدسج تحتهــا. المعاومــات والتحــول الرامــي

عــدة بــرامج تهــدف إلـــى تنميــة المهــاسات فـــي 

:مجاالت محددة، منها

بــــرامج تنميــــة مهــــاسات العــــاماين بقبــــم •

.دعم البنية التحتية
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ــــــــــة • ــــــــــة المهــــــــــاسات القيادي ــــــــــرامج تنمي ب

والتخصصـــــية لمـــــديري واـــــدات التحـــــول 

.الرامي

بــــرامج تنميــــة مهــــاسات العــــاماين بقبــــم •

.دعم األعمال

بــــرامج تنميــــة مهــــاسات العــــاماين بقبــــم •

.تكام  التنبيقات

د ويننوي عاـى عـد: محوس تنبيقات العاصمة▪

ــــة الموجهــــة لاعــــاماين  ــــرامج التدسيبي مــــن الب

بالجهــــــــاز اإلداسي لادولــــــــة، المنتقاــــــــين إلــــــــى 

ـــدة، وفـــي مقـــدمتها  ـــة الجدي العاصـــمة اإلداسي

:اآلتي

: برنـــــامج أساســـــيات المهـــــاسات الراميـــــة•

ويهـــدف هـــاا البرنـــامج  إلـــى نشـــر الثقافـــة 

الراميــــــة وتمكــــــين االســــــتخدا  الفعــــــال 

ين لتكنولوجيـــا المعاومـــات واالتصـــاالت بـــ

ـــة . جميـــ  العـــاماين بالجهـــاز اإلداسي لادول

العربيـــــــــــة (ICDL)وتنفـــــــــــاه مؤسبـــــــــــة 

باســـــــتخدا   ليـــــــات التـــــــدسيب التفــــــــاعاي 

.والتعاُّم عن بُعد

يهــدف : مهـاسات الحاسـب اآللــي المتقدمـة•

ـــــى تمكـــــين االســـــتخدا   ـــــامج إل هـــــاا البرن

ن الفعال لتكنولوجيا المعاومات، وذلك مـ

ــــا  خــــدل بــــرامج وشــــهادات معتمــــدة دولي 

وفــــــ  معيــــــاس يلــــــمن جــــــودة التــــــدسيب 

.واالختباسات

ى تهدف إلـ: برامج تنمية المهاسات الرامية•

هـاز تنمية القـدسات الراميـة لاعـاماين بالج

.مايناإلداسي لادولة استرشادًا بنتاةج العا
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عليم بتوفير التوأخيرًا، يختص المباس الخامس 

ففــــــي خنــــــوة مهمــــــة، اامــــــ  وزاسة ،التمنددددددي

س االتصــــاالت وتكنولوجيــــا المعاومــــات بت ســــي

، وذلـك بموجـب اـراس "جامعة مصـر لامعاوماتيـة"

ــــــــة ساــــــــم  ــــــــيس الجمهوسي ، 2021لبــــــــنة 329سة

باعتباسهـــــا جامعـــــة أهايـــــة  يـــــر هادفـــــة لاـــــربل، 

وجيــا ومتخصصــة فــي مجــاالت االتصــاالت وتكنول

.المعاومات، بالعاصمة اإلداسية الجديدة

مــي تصــبو الجامعــة إلــى تــوفير تعاــيم وبحــ  عا

ــــاء  ــــك مــــن خــــدل بن ــــى مبــــتوه عــــالمي، وذل عا

شــــراكات مــــ  جامعــــات مرمواــــة ذات تصــــنيب 

عـــــالمي عـــــال، تمـــــنل الجامعـــــة دسجـــــات عاميـــــة 

مزدوجــة، ايــ  سيحصــ  المرشــحون النــاجحون 

عاـــى دسجـــة عاميـــة مـــن كـــ ٍ مـــن جامعـــة مصـــر 

  لامعاوماتيــة والجامعــة األجنبيــة األخــره، بحيــ

يقلــي المرشــحون النــاجحون عــامهم األخيــر فــي

الحـــر  الجـــامعي لاشـــريك بالخـــاسج، مـــ  بعـــ  

الــــــدوسات المدمجــــــة التــــــي تقــــــدمها الجامعــــــة 

الشــريكة خــدل البــنوات األولــى مــن دساســتهم

.في مقر جامعة مصر لامعاوماتية

ــــم إطــــدق  ــــي؛ ت ــــيم الفن ــــا لمنظومــــة التعا ودعمً

ــــــة لدتصــــــ ــــــا التنبيقي االت مدسســــــة لاتكنولوجي

 WEمدسسـة "وتكنولوجيا المعاومات؛ اي  تُعـد 

دسســـة المشـــتركة لاتكنولوجيـــا التنبيقيـــة أول م

ذكيــــــــة متخصصــــــــة فــــــــي مجــــــــال االتصــــــــاالت 

وتكنولوجيـا المعاومــات، وتهـدف إلــى إعـداد جيــ 

مــــن العمالــــة الفنيــــة المؤهاــــة لاعمــــ  ببــــوق 

ن االتصــــاالت المحايــــة واإلاايميــــة والدوليــــة مــــ

ــــــرة  ــــــة مهــــــاساتهم وإكبــــــابهم الخب خــــــدل تنمي

وهـــي مدسســـة اكوميـــة تابعـــة . العمايـــة الدزمـــة

تحـــ  لـــوزاسة التربيـــة والتعاـــيم والتعاـــيم الفنـــي و

.سعاية وزاسة االتصاالت وتكنولوجيا المعاومات
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إطدددددددددددددددددددددد ق ا بدددددددددددددددددددددددا 

الرقمي

"

ـــاء  ـــة"فـــي ســـبي  بن ـــدا"، يُعـــد "مصـــر الرامي م اإلب

يهــا أاــد المحــاوس الرةيبــة التــي ترتكــز عا" الرامــي

 مــ  اســتراتيجية الدولــة الراميــة، جنبًــا إلــى جنــبٍ

ــــــز المهــــــاسات  محــــــوسي التحــــــول الرامــــــي وتعزي

وإلنجـــاز ذلـــك، تتجـــه الدولـــة. والوقـــاةب الراميـــة

د المصرية خدل البنوات القادمة إلـى بـال جهـو

ــادة األع ــز البحــ ، والتنــوير، وسي مــال اثيثــة لتعزي

، فـــي مجـــال االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعاومـــات

ــا عاــى مبــيرة التن ميــة األمــر الــاي يــنعكس إيجابً

الوطنيـــة المبـــتدامة، وتحويـــ  مصـــر إلـــى مركـــز

.إاايمي وعالمي لدبتكاس واإلبدام الرامي

اننداـــا مـــن اـــر  الدولـــة عاـــى مواكبـــة الثـــوسة 

اعاًــا الصـناعية الرابعـة، وأن تكـون مصـر عنصـرًا ف

كاء الـا"فيها، أولـ  الدولـة اهتمامًـا كبيـرًا بمجـال 

وهــو ؛(Artificial Intelligence, AI)" االصـنناعي

ى نظــا  يعتمــد عاــى اآللــة؛ بحيــ  يكــون اــادسًا عاــ

تقــــديم تنبــــؤات وتوصــــيات واــــراسات مــــؤثرة فــــي

.البيئات الحقيقية واالفتراضية
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وذلــك مــن أجــ  تحقيــ  مجموعــة مــن األهــداف 

فريـ  التي يُحددها اإلنبان، وذلك وفقًـا لتعريـب

ــــــاكاء االصــــــنناعي التــــــاب  لمنظمــــــة  خبــــــراء ال

.التعاون االاتصادي والتنمية

ــــــالك، ت ســــــس  ــــــاكاء "ل ــــــوطني لا ــــــس ال المجا

، بموجــــب اــــراس البــــيد 2019عــــا  " االصــــنناعي

ــــوزساء ساــــم  ــــيس ال ــــاي 2019لبــــنة 2889سة ، وال

يتبعــــه مباشــــرة، كمــــا اعتمــــد مجاــــس الـــــوزساء 

ـــوفمبر  ، 2019المصـــري تشـــكي  المجاـــس فـــي ن

ذات ليلم ممثاين من جمي  الهيئات الحكومية

الصــــاة وخبـــــراء مبـــــتقاين فـــــي مجـــــال الـــــاكاء 

. االصنناعي

نيــة االســتراتيجية الوط"وعايــه، تــم تدشــين هــاه 

  ، التــــي تصــــبو إلــــى تحقيــــ"لاــــاكاء االصــــنناعي

:  الرؤية التالية

ــــيس فــــي تيبــــير التعــــاون▪ ــــدوس سة ــــا  ب القي

لعربية اإلاايمي في المننقتين اإلفريقية وا

لي ـا وترسيخ مكانـة مصـر، بوصـفها طرفًـا دو

.فاعاًا في مجال الاكاء االصنناعي

دعم استخدا  تكنولوجيات الاكاء االصنناعي ل▪

ــة المبــتدامة فــي مصــ ر، تحقيــ  أهــداف التنمي

.بما يعود بالنف  عاى المصريين جميعًا

ــا عاــى ذلــك، تمــ  صــيا ة بيــان المه مــة ت سيبً

ــة، ــي تلــنا  بهــا مصــر فــي ضــوء هــاه الرؤي الت

إاامـــة صـــناعة لاـــاكاء االصـــنناعي فـــي"ليكـــون 

ــــة المهــــاسات والتكنولوجيــــا مصــــر، تشــــم  تنمي

افة إلـــى باإلضـــ". والنظـــا  البيئـــي والبنيـــة التحتيـــة

ذلـــك، جـــاءت االســـتراتيجية مرتكـــزة عاـــى أسبعـــة

:محاوس سةيبة، تتمثَّ  في اآلتي

االعتمـاد: الاكاء االصنناعي من أجـ  الحكومـة▪

ن البــري  لتكنولوجيــات الــاكاء االصــنناعي مــ

اء خدل ميكنة العمايات الحكومية وإدمـاج الـاك

.اءةاالصنناعي في دوسة صن  القراس لرف  الكف
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تنبيـــ : الـــاكاء االصـــنناعي مـــن أجـــ  التنميـــة▪

الــــاكاء االصــــنناعي فــــي اناعــــات ااتصــــادية 

ــدسيجي ا بهــدف سفــ  الكفــاءة وتح قيــ  مختافــة ت

. نمو ااتصادي أعاى وادسة تنافبية أفل 

ــاء القــدسات▪ إعــداد الشــعب المصــري لعصــر : بن

. الاكاء االصنناعي عاى جمي  المبتويات

دعــم المبــادسات ذات الصــاة: األنشــنة الدوليــة▪

وتمثيـــــــــ  الموااــــــــــب اإلفريقيـــــــــة والعربيــــــــــة 

والمشــــــاسكة بفاعايــــــة فــــــي المنااشــــــات ذات 

.الصاة بالاكاء االصنناعي

مــ  وفــي إطــاس تنفيــا االســتراتيجية، تــم التعــاون

يــ  كبــره الشــركات العالميــة لبنــاء القــدسات لجم

فئـــات المجتمـــ  فـــي عاـــو  الـــاكاء االصـــنناعي،

اكاء بــدءًا ببــرامج لخاــ  الــوعي اــول تكنولوجيــا الــ

ـــرامج عاليـــة  االصـــنناعي، واتـــى الوصـــول إلـــى ب

.القيمة

منصــــــــة خاصــــــــة لاــــــــاكاء "كمــــــــا تــــــــم إطــــــــدق 

، تحــــ  مظاــــة المجاــــس الــــوطني "االصــــنناعي

ة لاـــــاكاء االصـــــنناعي لتكـــــون البوابـــــة الرســـــمي

لجمهوسيـــــة مصـــــر العربيـــــة فـــــي مجـــــال الـــــاكاء 

جية االصــنناعي؛ ايــ  تلــم المنصــة االســتراتي

ات، الوطنيــة لاــاكاء االصــنناعي، جميــ  الفعاليــ

اكاء واألخباس، والتفاصي  الخاصـة بمشـروعات الـ

بنـاء االصنناعي في مصر، وكالك بـرامج لتنميـة

ــــــي تقــــــدمها الجهــــــات المختافــــــة،  القــــــدسات الت

اء واإلنجازات التي تحققها الدولة فـي مجـال الـاك

. االصنناعي

بــرات فلــاًا عــن إتااــة الفرصــة لتبــادل اآلساء والخ

بــــــين جميــــــ  المعنيــــــين ســــــواء مــــــن القنــــــام 

الحكـــــومي، أو القنـــــام الخـــــا ، واألكـــــاديميين، 

ــــاكاء  والشــــركات الناشــــئة اــــول موضــــوعات ال

.  االصنناعي بشك  عا 

الذكاء االصطناعي في الوكومة

جع  اكومتنا الرامية أكثر ذكاءً

الذكاء االصطناعي مال أج  التنمية

مشروعات تبهم في تحقي  أهدافنا التنموية

بناء المدرات

إعداد شعبنا لمبتقب  يقوده الاكاء االصنناعي

الع قات الدنلية

تشجي  التعاون إاايمي ا ودولي ا

لنكاء المحاور الر ييل اال تراتيجيل الوطنيل ل
اال طناعم
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  وعاى الصـعيد اإلاايمـي، أنشـ ت مصـر وترأسـ

، مجموعــة العمــ  اإلفريقيــة لاــاكاء االصــنناعي

ن لتوايـــد الجهـــود فـــي األنشـــنة الخاصـــة بـــه بـــي

دل جاء ذلـك خـ. الدول األعلاء باالتحاد اإلفريقي

اجتمـــــــــام فريـــــــــ  العمـــــــــ  اإلفريقـــــــــي لاـــــــــاكاء 

2021فبرايــــر 24االصــــنناعي، الــــاي انعقــــد يــــو  

تـم تح  مظاة االتحاد اإلفريقي، وخدل االجتمـام

.انتخاب مصر سةيبًا لافري 

فـــي ســـياق متصـــ ، شـــاسك  مصـــر، فـــي اجتمـــام 

ــــــاكاء االصــــــنناعي،  ــــــي لا ــــــ  العمــــــ  العرب فري

2021فبرايـــر 16إلـــى 15المنعقـــد فـــي الفتـــرة مـــن 

وخـــــدل . تحـــــ  مظاـــــة جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة

مـا تـم االجتمام تم انتخاب مصـر سةيبًـا لافريـ ، ك

ــــــة  اختيــــــاس المماكــــــة العربيــــــة البــــــعودية ودول

ـــا لافريـــ ، واـــد نـــااك االجت مـــام فابـــنين نوابً

عــــددًا مــــن الموضــــوعات، منهــــا إمكانيــــة وضــــ  

.ياستراتيجية عربية موادة لااكاء االصنناع

ة وفي إطاس العم  عاى تعزيـز مكانـة مصـر الدوليـ

فـــي مجـــال الـــاكاء االصـــنناعي، والـــدف  ببـــب 

التعــــاون اإلاايمـــــي والـــــدولي، ودعــــم عـــــدد مـــــن 

المبــادسات الدوليــة فــي هــاا المجــال، الســيما فــي

القلـــــــــايا المتعاقـــــــــة باســـــــــتخدامات الـــــــــاكاء 

االصنناعي مـن أجـ  التنميـة وأثـره عاـى وقـاةب

ون مـ  المبتقب ، شاسك  مصـر بفاعايـة بالتعـا

يا ة منظمة التعاون االاتصادي والتنمية في ص

، "ناعيالتوصـيات الخاصـة بالـاكاء االصــن"وثيقـة 

دا  التــــي تتلــــمن المبــــاد  التوجيهيــــة لدســــتخ

ـــــاء  ـــــاكاء االصـــــنناعي؛ ومنهـــــا بن المبـــــؤول لا

ة، القـــدسات، والحوْكمـــة، والمبـــؤولية، واإلنبـــاني

.والشفافية، و يرها من المباد  الهامة

ـــة عربيـــة وإفريقيـــة وبـــالك، تكـــون مصـــر أول دول

مـــة تنلـــم سســـمي ا لاـــدول المُقـــرة بوثيقـــة منظ

التعــــــاون االاتصــــــادي والتنميــــــة اــــــول الــــــاكاء 

. االصنناعي المبؤول
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أيلًــــــا، تشــــــاسك مصــــــر بقــــــوة فــــــي فعاليــــــات 

ايا المنظمــات الدوليــة المتعاقــة بمنااشــة الــ

منظمـــــة األمـــــم : الـــــاكاء االصـــــنناعي، ومنهـــــا

، (كواليونبــ)المتحــدة لاتربيــة والعاــم والثقافــة 

، واألمــــم المتحــــدة، واالتحــــاد الــــدولي لدتصــــاالت

مــة والمنظمــة العالميــة لاماكيــة الفكريــة، ومنظ

العمــ  الدوليــة، والقمــة العالميــة اــول مجتمــ  

ه المعاومــات، ومنتــده اوْكمــة اإلنترنــ ، ومنتــد

. العاو  والتكنولوجيا واالبتكاس

  إضـــافة إلـــى ذلـــك، يـــ تي منتـــده بـــاسيس لابـــد

(Paris Peace Forum) الـــاي تـــم خدلـــه اختيـــاس ،

مات مشروم وزاسة االتصاالت وتكنولوجيا المعاو

ــاه وزيــادة كفــاء"المصــري وعنوانــه  ة ترشــيد المي

خــــــدل " الــــــري باســــــتخدا  الــــــاكاء االصــــــنناعي

ــــــه فــــــي عــــــا   ــــــين أفلــــــ 2020فعاليات مــــــن ب

مشـــــروعًا عاـــــى 850مـــــن أصـــــ  )مشـــــروم 100

. دهليتم عرضه خدل المنت( المبتوه العالمي

ت، ويعتمد المشـروم عاـى مـزيج مـن التكنولوجيـا

، تعام اآللة، ونظـم المعاومـات الجغرافيـة: منها

وخبــــرات فــــي المجــــال الزساعــــي، لدســــتفادة مــــن 

توزيـ  تكنولوجيا الاكاء االصنناعي فـي تحبـين

ــاه واســتخدامها فــي القنــام الزساعــي ويــتم . المي

وذج تنفيــــا المشــــروم بشــــك  تجريبــــي لبنــــاء نمــــ

الكتشـــاف أنــــوام مختافـــة مــــن المحاصـــي  عبــــر

بة مننقة سيدي سالم، لحباب الكمية المناس

اكة ويُعـدُّ المشـروم شـر. من المياه الدزمـة لاـري

فـي فريدة بين القناعين العا  والخـا ، مُمثاـة

التعـــــــاون بـــــــين وزاسة االتصـــــــاالت وتكنولوجيـــــــا 

المعاومـــــــــــــــات، ووزاسة الزساعـــــــــــــــة، وشـــــــــــــــركة 

".إزسي"مايكروسوف  العالمية، وشركة 

ز مركــ"وفــي مبــاس مــوازٍ، اامــ  الدولــة بت ســيس 

دا  ، الـــاي يهـــدف إلـــى اســـتخ"االبتكـــاس التنبيقـــي

رة أنبـــــب التكنولوجيـــــات لتنـــــوير ااـــــول مبتكـــــ

ومـــــن. لاتحـــــديات الوطنيـــــة الرةيبـــــة وتجريبهـــــا

ت المتواــــ  أن يــــتم النشــــر التجريبــــي لمشــــروعا

  المركــز لاتحقــ  مــن مختاــب جوانــب االســتخدا

. وااباية التوس  وإيجاد مزيد من الحاول

ويعمــ  المركـــز عاـــى دعــم المشـــروعات لتنـــوير 

مهــــــاسات المهنيــــــين المتميــــــزين فــــــي مجــــــاالت 

ـــا المعاومـــات واالتصـــاالت المتقدمـــ ة، تكنولوجي

كمــا يبــعى المركــز إلــى المبــاهمة فــي تبــري 

نمــو انـــام تكنولوجيـــا المعاومـــات واالتصـــاالت

المصــري مــن خــدل دعــم إنشــاء شــركات محايــة 

.عالية التقنية 

ـــة لاكشـــب ـــم البـــدء فـــي تنفيـــا اما هـــاا واـــد ت

تخدا  المبكــر عــن اعــتدل الشــبكية البــكري باســ

هدف تكنولوجيــا الـــاكاء االصــنناعي والتـــي تبـــت

 الف مــــــــري  10 الف إلــــــــى 7الكشــــــــب عاــــــــى 

ــــدً ا بالبــــكري فــــي محافظــــة اإلســــكندسية، تمهي

نشــر لاتوســ  فــي تنبيــ  النظــا  بعــد تنــويره و

اســتخدامه فــي جميــ  أنحــاء الجمهوسيــة لتعزيــز 

.االستفادة من تاك التقنية
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بــيةالفرن" سـرفييه"مـن الجــدير بالـاكر أن شــركة 

ــدعم اماــة الكشــب المبكــر، عــن طريــ   اامــ  ب

خـدل توفير سـ  كـاميرات لتصـوير الشـبكية مـن

هــاا ويــتم. انــام الصــحة اإللكترونيــة التــاب  لهــا

الــدعم فــي إطــاس جهــود الشــركة فــي دعــم البحــ  

ــــة  والتنــــوير فــــي مجــــال مــــرض البــــكري وسعاي

.عامًا40مرضى البكري في مصر ألكثر من 

ريكًا شـ" سـكرينينجسإيـه أي "كالك، تُعـدٌّ شـركة 

سةيبًـــــا فـــــي المشـــــروم، وهـــــي شـــــركة فرنبـــــية 

متخصصــة فـــي تنــوير أنظمـــة ذكــاء اصـــنناعي

قنيــة وتــوفر الشــركة ت. متقدمــة لارعايــة الصــحية

ء مبتكـــرة ذات مبـــتوه عـــالمي الســـتخدا  الـــاكا

االصــــنناعي فــــي التشــــخيص المبكــــر العــــتدل

.الشبكية البكري

، "ةمدينـة المعرفـ"أيلًا، اامـ  الدولـة بت سـيس 

ـــنظم التكنولوجيـــة فـــي العاصـــمة عاـــى أاـــد  ال

اة اإلداسيــة الجديــدة كصــر  تكنولــوجي عاــى مبــا

ــادة األعمــ211 ــز االبتكــاس وسي ال فــدانًا؛ بهــدف تعزي

ي ــا فــي فــي مجــال التكنولوجيــا، لتكــون مركــزًا إاايم

ة فــي البحــ  واالبتكــاس، تجمــ  المراكــز المتخصصــ

ي، التقنيـــات المتقدمـــة، مثـــ  الـــاكاء االصـــنناع

. وإنترن  األشياء، واألنظمة المدمجة، و يرها

ــة جميــ  عناصــر  ومــن المخنــ  أن تلــم المدين

ــا المعاومــات واالتصــاالت ب مــا صــناعة تكنولوجي

جيــا، فــي ذلــك مراكــز التــدسيب، وااضــنات التكنولو

ــى مقــرات . ومبــرعات األعمــال هــاا باإلضــافة إل

ي الشـــركات العالميـــة والمحايـــة المتخصصـــة فـــ

الـاكر الجدير ب. تكنولوجيا المعاومات واالتصاالت

ـــى مـــن المشـــروم تلـــم أسبعـــة  ـــة األول أن المراا

تــــدسيب مبــــانٍ لدبتكــــاس والبحــــو  التنبيقيــــة، ولا

ـــــا التقنـــــي، والبحـــــو  والتنـــــوير فـــــي التكنولوج ي

.المباعدة، وجامعة مصر المعاوماتية

( 31/11/2021أخر تحدي  لابيانات )https://tiec.gov.eg/Arabic/Pages/Dashboard.aspx، من خدل 2021ديبمبر 14تم الوصول إليه في : المصدس
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ة تطدددددددوور البنيدددددددة التوتيددددددد

ل تصاالت

"

كنولوجيـــا يُعـــدُّ االســـتثماس فـــي البنيـــة التحتيـــة لت

المعاومــــات واالتصــــاالت ضــــروسة مُاحــــة إلنجــــاز 

اســتراتيجية مصــر الراميـــة، واــد شــهدت مصـــر

م االنتهــاء مــن تنفيــا المرااــة األولــى مــن مشــرو

يـ  أنحـاء تنوير البنية التحتية لدتصـاالت فـي جم

باســـــــتثماسات باغـــــــ 2019الجمهوسيـــــــة عـــــــا  

انيـة فـي ماياس جنيه، ثم تبعه تنفيـا المرااـة الث30

بتكافــة تصــ  إلــى نحــو2020النصــب الثــاني مــن 

.  ماياسات جنيه5.5

  فــي هــاا البــياق، بــدأ تنفيــا مشــروم سبــ  جميــ

ية، ايـ  المباني الحكومية بشبكة األلياف اللوة

ــر مــن  ــم سبــ  أكث ألــب مبنــى اكــومي بشــبكة 18ت

.2021األلياف اللوةية اتي عا  

ويبـــــتهدف المشـــــروم إاـــــدل وتنـــــوير البنيـــــة 

التحتيـــــة لزيـــــادة اـــــدسات الشـــــبكة وسفـــــ  جـــــودة 

خـــدمات اإلنترنـــ  عـــن طريـــ  اســـتبدال كـــابدت

. األلياف اللوةية بكابدت النحا 
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ألــب مبنــى اكــومي 33واــد تــم ذلــك مــن إجمــالي 

عاـــى مبـــتوه الجمهوسيـــة بهـــاه الشـــبكة خـــدل

.ماياسات جنيه6شهرًا، وبتكافة تص  إلى 36

وفــى إطــاس جهــود دعــم التحــول الرامــي وتنــوير 

م منظومــــة التعاــــيم باســــتخدا  التكنولوجيــــا؛ تــــ

الت لتقـديم توفير البنية التحتيـة لشـبكات االتصـا

خــــــدمات اإلنترنــــــ  فــــــاة  البــــــرعة باســــــتخدا  

يتكنولوجيــــا األليــــاف اللــــوةية فــــي زمــــن اياســــ

مدسسة تعاـيم ثـانوي فـي كـ  محافظـات2563لـ 

مصـــــر عـــــن طريـــــ  تحـــــدي  شـــــبكات االتصـــــال 

 الف 4.5بنـول ( fiber optics)وسبنها بكـابدت 

.كياومتر من البنتراالت إلى المداس 

ـــم االتفـــاق مـــ  وزاسة اإلســـكان والمرافـــ   كمـــا ت

والمجتمعــــــات العمرانيــــــة عاــــــى إدساج توصــــــي  

ي كـــــابدت األليـــــاف اللــــــوةية لامنـــــازل والمبــــــان

ــــــة ضــــــمن  ــــــى مبــــــتوه الجمهوسي ــــــدة عا الجدي

ــــاء، وتحــــدي  الكــــو د االشــــتراطات الخاصــــة بالبن

صـاالت المصري لابناء ليتلمن كود شبكات االت

تحتيـة والاي يشم  مواصـفات اياسـية لابنيـة ال

.الخاصة بتقديم خدمات االتصاالت

بــاس الجــدير بالــاكر أنــه فــي ســبي  تعزيــز ذلــك الم

التنمــــوي، تــــم إنشــــاء مصــــن  كــــابدت لأليــــاف

ــــة بــــدس، ايــــ  تباــــغ اســــتثما سات اللــــوةية بمدين

ـــون دوالس خـــدل البـــنوات 30المصـــن  نحـــو  ماي

ـــ ـــة، جـــزء منهـــا اســـتثماسات أجنبي ـــثد  المقبا ة ال

مباشـــرة، فيمـــا تخنـــ  الشـــركة إلـــى أن يبـــهم

بةالمكـــون المحاـــي فـــي تصـــني  الكـــابدت بنبـــ

. 2021بحاول عا  % 80

ألـب 27تم  إاامة المصن  الجديد عاى مبااة 

 الف 8متـــــر مربـــــ ، بنااـــــة إنتاجيـــــة تزيـــــد عاـــــى 

يــــة كياــــومتر ســــنوي ا، وتبــــتهدف الشــــركة تغن

بر، ااتياجــات البــوق المصــرية مــن كــابدت الفــاي

تقباًا، وتخنـ  لاتصـدير لأسـواق اإلفريقيـة مبـ

.تزامنًا م  زيادة النااة اإلنتاجية لامصن 
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هــاا واــد أســهم االعتمــاد عاــى تكنولوجيــا األليــاف

اللـــــوةية فـــــي سفـــــ  كفـــــاءة اإلنترنـــــ ، وتلـــــاعب 

متوســـــ  ســـــرعات اإلنترنـــــ  الثابـــــ  فـــــي مصـــــر

فــي الثانيــة فـــي ميجابيــ 45.7أضــعاف، ثــم إلــى 7

فـــي الثانيـــة ميجابيـــ 6.5، مقاسنـــة بــــ 2021نـــوفمبر 

" أوكـــد  الختبـــاس البـــرعة"وفقـــا لمؤشـــر 2019ينـــاير 

(Ookla Speedtest ) العــــالمي لقيــــا  ســــرعات

. اإلنترن 

وتماشـــــيًا مـــــ  الناـــــب عاـــــى خـــــدمات التايفـــــون 

ت المحمول، اـا  الجهـاز القـومي لتنظـيم االتصـاال

بنــر  وتخصــيص ننااــات تردديــة جديــدة بعــرض

40x2 بتقنيـــة 2600ميجـــاهرتز فـــي الحيـــز التـــرددي

ـــ لاشــركات المــرخص لهــا بتقــديم خــدمات ( TDD)ال

يـة التايفون المحمول في مصر، وباغـ  ايمـة عما

.ماياس دوالس أمريكي1.2النر  مباغًا ادسه 

ــة الخاصــ ــة التحتي ة أمــا مــن جانــب مشــروعات البني

بالمــدن، فقــد تــم إنشــاء العديــد مــن مــدن الجيــ  

ــــ ، مثــــ  ــــدة، : الثال ــــا الجدي ــــدة، وان أســــيوا الجدي

ة وسوهاج الجديدة، و يرها، والتـي تـوفر ايـاة كريمـ

.االتلامواطنين مدعمة بالبنية التحتية لدتص

ن هاا، واد اام  مصر بالبـدء فـي تنفيـا العديـد مـ

  مدن الجي  الراب  أو ما يعرف بالمدن الاكية، ايـ

ك شهدت البنوات العشر الماضية طفرة في ذلـ

المجال، اي  إن أعمال اإلنشاءات في تاك المـدن

ة مدينـة المنصـوس)مبتمرة عاى اـد  وسـاق مثـ  

6الجديــــدة، ومدينــــة العامــــين الجديــــدة، ومدينــــة 

ة أكتــوبر الجديـــدة، ومدينـــة العبـــوس الجديـــدة، ومدينـــ

(.بوسسعيد الجديدة

واــد تــم إنشــاء تاــك المــدن كنمــوذج لمــدن الجيــ 

  إلــى الرابــ  التــي تتميــز بعنترنــ  فــاة  البــرعة يصــ

زيـادة ميجا ب  فـي الثانيـة مـ  القابايـة ل100سرعة 

.البرعة في المبتقب 
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هـــاا باإلضـــافة إلـــى اـــدسة المـــدن عاـــى تـــوفير 

د خدمات الحكومة المحايـة عبـر اإلنترنـ  ووجـو

ـــة شـــاماة لجميـــ  الشـــواسم باســـتخدا  تغني

نظا  الكـاميرات وأجهـزة االستشـعاس عـن بعـد 

ا الحديثـة التي ستباعد في تنبيـ  التكنولوجيـ

. مث  البيانات اللخمة والاكاء االصنناعي

ة وفـــي إطـــاس ســـعي الحكومـــة إلـــى تحبـــين البنيـــ

التحتيــــــــــة لقنــــــــــام االتصــــــــــاالت وتكنولوجيــــــــــا 

المعاومـــــات لاقنـــــام الحكـــــومي أو مـــــا يعـــــرف 

ــــ  عــــدد ــــم سب ــــة، ت بخــــدمات الحكومــــة اإللكتروني

ـــــى اكـــــومي فـــــي محافظـــــة بوسســـــعيد 800 مبن

بشـــــبكة األليـــــاف اللـــــوةية مـــــن خـــــدل شـــــركة 

.المصرية لدتصاالت

وتـــ تي العاصـــمة اإلداسيـــة الجديـــدة كـــ هم مدينـــة 

ذكيــــة فــــي مصــــر، كمــــا تُوِّجــــ  باقــــب العاصــــمة

، مـــــن ابـــــ  2021الراميــــة األولـــــى عربي ـــــا لبـــــنة 

، مجاس الـوزساء العـرب لدتصـاالت والمعاومـات

، ايـ  تـداس (2020ديبـمبر 24)في دوسته العادية 

ــة، وب هــا المرافــ  بهــا ب نظمــة االتصــاالت الحديث

عــدة مشــروعات مهمــة، منهــا مدينــة المعرفــة، 

وأول جامعـــــــــة متخصصـــــــــة فـــــــــي االتصـــــــــاالت 

وتكنولوجيــــا المعاومــــات فــــي إفريقيــــا والشــــرق

ن األوســ ، فلــاًا عــن مركــزي أبحــا  متخصصــي

.في مجال تكنولوجيا المعاومات

ؤدي ولهاا االختياس فواةد ااتصادية عديدة، اي  ي

إلــــــــى التــــــــرويج لاعاصــــــــمة الجديــــــــدة، وجــــــــاب 

نـب، المبتثمرين الجدد، سواء المحايـين أو األجا

ـــــادة االســـــتثماسات  ـــــى زي ـــــنعكس عا وهـــــو مـــــا ي

المتنوعــــــة، ســــــواء بالتشــــــييد والبنــــــاء أو عاــــــى

اعة مبــتوه القناعــات األخــره المرتبنــة بالصــن

.أو الزساعة
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هـــــاا ويـــــتم تنفيـــــا مشـــــروم انتقـــــال الحكومـــــة 

كيـة لاعاصمة اإلداسية الجديدة، لتصـبل اكومـة ذ

: وهيتشاسكية ال وساية، عاى ستة محاوس سةيبة،

ـــاء تنبيقـــات متخصصـــة، تقيمهـــا كـــ  وزاس▪ ةبن

.الخدمات المقدمة لامواطنينلرامنةأو جهة 

األوساق الحكوميــــة مــــن خــــدل أسشــــفة سامنــــة▪

.جمي  المافات المتداولة داخ  الحكومة

نة بنــــاء تنبيقــــات تشــــاسكية تخــــتص باألنشــــ▪

ا الموادة التي تتشاسك فيها كـ  الـوزاسات، أيلًـ

بناء منظومة التراسـ  مـن خـدل منصـة وااـدة

ــــتم مــــن خدلهــــا تبــــادل  لاحكومــــة المصــــرية، ي

اهـا، الوثاة  والتراس  بين جهات الحكومة ب كم

ـــ ـــي الت ـــ  اإللكترون ـــب منظومـــة التواي ـــى جان ي إل

مــا ســيتم تفعياهــا لجميــ  مــوقفي الحكومــة، ب

.يمكنهم من التواي  بت شيرة اانونية

.إاامة بنية تحتية معاوماتية اوية▪

تنفيــا واــدات التحــول الرامــي فــي كــ  الــوزاسات▪

.والهيئات بالحكومة المصرية

سات التدسيب وبناء القدسات لاعاماين عاـى المهـا▪

الراميــــــة المناوبــــــة لمواكبــــــة بيئــــــة العمــــــ  

الجديــــدة، ايــــ  تــــم االنتهــــاء مــــن تــــدسيب نحــــو

ألــب عامــ  مــن العــاماين المنتقاــين إلــى 39.4

.العاصمة اإلداسية الجديدة

هــاا ويبــتمر العمــ  فــي عــدة مشــروعات تخــتص 

: امـ ، منهـابت هي  البنيـة التكنولوجيـة لامدينـة بالك

يــة إنشــاء وتشــغي  مركــز الــتحكم والبــينرة األمن

بالمدينـــــــة، وإنشـــــــاء وتشـــــــغي  مركـــــــز البيانـــــــات 

البـــحابية لامدينـــة، هـــاا باإلضـــافة إلـــى مشـــروم

إنشــــاء وتشــــغي  مركــــز إداسة المدينــــة، ومشــــروم 

.توسيد العدادات الاكية لجمي  المباني القاةمة
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ــا 220باإلضــافة إلــى ذلــك، تعتــز  الدولــة إنشــاء  برجً

ن تشـــاسكي ا لامحمـــول لتغنيـــة المرااـــة األولـــى مـــ

التــي تغنــي–مشــروم العاصــمة اإلداسيــة الجديــدة 

ية الحي الحكومي ومننقة البنوك واألعمال المركز

. باإلضافة إلى جزء من مننقة النهر األخلر

يم عدوة عاى ذلك، فقد بدأ الجهـاز القـومي لتنظـ

اريــــــة 500االتصــــــاالت فــــــي إجــــــراءات تغنيــــــة 

بخــدمات الجيــ  الرابــ  ضــمن المشــروم القــومي

كافـةبت" اياة كريمـة"لتنوير اره الريب المصري 

مايـــــاس جنيـــــه، تُمـــــوَّل مـــــن صـــــندوق 1.5تقديريـــــة 

الخدمــة الشــاماة، ومــن المتواــ  االنتهــاء منهــا 

فلــاًا عــن سبــ  القــره . 2022ابــ  منتصــب عــا  

مات بكـــابدت األليـــاف اللـــوةية لرفـــ  كفـــاءة خـــد

ـــ  مـــن خـــدل توصـــي  شـــبكة االتصـــاال ت اإلنترن

نترن  فـي األسضية بتكنولوجيا األلياف اللوةية اإل

ـــــة، وتباـــــغ ـــــاني البـــــكنية والحكومي ـــــ  المب جمي

.ماياسات جنيه5.8ميزانية المشروم 

ب وفــي مجــال الــاكاء االصــنناعي، فقــد تقــد  ترتيــ

جاهزيــــــة الحكومــــــة لاــــــاكاء "مصــــــر فــــــي مؤشــــــر 

أكبــــفوسد "الصــــادس عــــن مؤسبــــة " االصــــنناعي

مركـــزًا 55ومركــز أبحــا  التنميــة الدوليــة " إنبــاي 

ــــا بــــين 56لتصــــبل فــــي المركــــز الـــــ دولــــة، 172عالمي 

، 2019دولـة فـي عـا  194بـين 111مقاسنة بـالمركز الــ 

كمــــا تــــم اعتمــــاد االســــتراتيجية الوطنيــــة لاــــاكاء

الــاكاء االصــنناعي مــن "االصــنناعي تحــ  شــعاس 

".أج  التنمية واالزدهاس

وتهـــدف االســــتراتيجية إلـــى االســــتفادة مـــن هــــاه 

ةالتكنولوجيــــا فــــي تحقيــــ  أهــــداف مصــــر التنمويــــ

ر ودف  عجاة النمو االاتصـادي، هـاا، وتتـرأ  مصـ

فريــــ  العمــــ  العربــــي لاــــاكاء االصــــنناعي الــــاي 

ت أُنشئ بقراس مـن مجاـس الـوزساء العـرب لدتصـاال

، ويعكـــــــب هـــــــاا2019والمعاومـــــــات فـــــــي عـــــــا  

الفريـــــ  عاـــــى وضـــــ  اســـــتراتيجية عربيـــــة لاـــــاكاء

.االصنناعي
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صـناعة كما تبعى مصر لتصبل مركزًا إاايمي ا فـي

دت مراكز البيانات؛ فمن المقرس أن يصـ  عـدد الكـاب

كاباًـا خـدل عـا  18التي تمر باألساضـي المصـرية إلـى 

اف ، كما يـتم تـوفير مبـاسات مـن كـابدت األليـ2022

ات اللوةية العابرة داخ  الحدود لخدمة مروس البيان

. الدولية عبر األساضي المصرية بشك  مؤمن

ـــزال الكـــابدت  كـــالك فقـــد استفـــ  عـــدد محنـــات إن

البحرية الدولية إلى عشـر محنـات إنـزال خـدل عـا 

ـــة اـــول القـــاسة 2021 ـــم إطـــدق شـــبكة دولي ، كمـــا ت

وهــــي مجموعــــة مــــن ( HARP)فريقيــــة بالكامــــ  اإل

ـــرب  القـــ ـــة واألسضـــية ت اسة أنظمـــة الكـــابدت البحري

فريقيــــة ب كماهــــا ب وسوبــــا عــــن طريــــ  فرنبـــــا، اإل

وإيناليــــا، والبرتغــــال، ومقــــرس دخــــول النظــــا  فــــي 

، وسـوف تبـتفيد مصـر مـن 2023الخدمة فـي عـا  

.خبرات البنك الدولي في هاا المجال

، تــم إطــدق خــدمات الجيــ  2017ســبتمبر 28وفــي 

لــى الرابــ  سســمي ا فــي مصــر، لتنلــم مصــر بــالك إ

ميـز مصاف الدول المقدمة لتاـك الخدمـة، والتـي تت

ــ  الصــو س، ببــرعة نقــ  البيانــات وإتااــة خــدمات ب

واإلسســــال، واالســــتقبال المرةــــي دون الحاجــــة إلــــى 

.تخزين البيانات

ــة تقــديم خــدمات متنــوس ة فلــاًا عــن إتااــة إمكاني

مثــــ  الحوســــبة البــــحابية، و يرهــــا مــــن خــــدمات 

مات االتصاالت مما ينعكس إيجابًا عاـى تقـديم خـد

ـــــ   ـــــة لامشـــــتركين، وسف ـــــودة عالي ـــــاءة وج ذات كف

اي مؤشرات مصر في التقاسير الدولية، وهو األمر الـ

بـ  نتج عنه طر  تراخيص تقديم خـدمات الجيـ  الرا

  لدتصـــاالت، واصـــول شـــركات االتصـــاالت األسبـــ

مايـاس دوالس أمريكـي، باإلضـافة1.1عايها، وضخ نحـو 

.  ةماياسات جنيه لاخزانة العامة المصري10إلى نحو 

ــ   هــاا واتخــات مصــر خنواتهــا تجــاه إطــدق الجي

.الخامس من شبكات االتصاالت
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ــة المعنيــة بتحبــين جــودة  وفــي إطــاس جهــود الدول

خـــدمات الهـــاتب المحمـــول المُقدمـــة لامـــواطنين 

:اا  الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت باآلتي

ن اعتماد استخدا  خدمة المكالمات الصوتية م▪

( VoLTE)خــدل تكنولوجيــا الجيــ  الرابــ  بتقنيــة 

ببــــوق االتصــــاالت المصــــرية، والتــــي لــــم يكــــن

.معمولًا بها بمصر مُببقًا

طـــــــر  تـــــــرددات إضـــــــافية لمقـــــــدمي خـــــــدمات ▪

ــــي البــــوق المصــــرية ألول مــــرة  االتصــــاالت ف

ـــ  ــة ال ــى (TDD)باســتخدا  تقني ــي تعتمــد عا ، والت

ترددية عمايتي تحمي  وتنزي  البيانات في ازمة

وااـــدة مـــ  التقاســـم الزمنـــي بينهمـــا بـــدلًا مـــن 

والتي تعتمد عاـى نظـا   FDDاستخدا  تقنية الـ

ـــــــين اإلسســـــــال  الحـــــــز  المزدوجـــــــة لافصـــــــ  ب

ءة واالستقبال، مما يعظم االسـتفادة مـن كفـا

ـــات نقـــ   ـــرددي فـــي عماي اســـتخدا  النيـــب الت

البيانــــــات مــــــن ايــــــ  البــــــرعات والبــــــعات،

ـــــا اـــــدسه وباغـــــ  ايمـــــة عمايـــــة النـــــر  مباغً

.ماياس دوالس أمريكي لكام  الننااات1.2

ــــراج ▪ ــــ جير أب ــــدة إلنشــــاء وت ــــراخيص جدي طــــر  ت

االتصـــــاالت الدســـــاكية، وذلـــــك فـــــي إطـــــاس دوس 

دة الجهاز للمان توفير خدمات االتصاالت بجـو

عاليــــــة، مــــــ  التنبــــــي  مــــــ  وزاسة اإلســــــكان 

والمرافـــ  والمحايـــات للـــمان ســـرعة إصـــداس 

هــاا واــد تمــ  ملــاعفة. تــراخيص بنــاء األبــراج

بـرج 1200برج إلـى 600عدد األبراج المنش ة من 

.2021في النصب األول من عا  

كـــــــالك، تـــــــم إطـــــــدق منظومـــــــة جديـــــــدة لنقـــــــ  

رونـة المبتخدمين بين الشركات بنفس الـرام مق

مـا بدةحة جزاءات لامشـغاين فـي االـة التدعـب، م

% 20أده إلــى زيــادة نبــب نجــا  نقــ  األساــا  مــن 

بعـــد % 90ابـــ  تنبيـــ  المنظومـــة الجديـــدة إلـــى 

قـال تنبيقها، وكالك انخفاض متوسـ  زمـن االنت

. ساعة24من مشغ  إلى  خر من أسبوعين إلى 



االتصاالت وتكنولوجيا المعاومات|المرافق والتةكات |  55

ـــات ـــدة لتنظـــيم عماي ـــم تنبيـــ  اواعـــد جدي كمـــا ت

تصـبل التنق  بين مقدمي خدمات اإلنترن  الثابـ  ل

.ساعة بدون تكاليب إضافية72خدل 

ولدعم المبتخدمين من متحدي اإلعااة ودمجهم 

فـي في عماية التحول الرامي، وترسيخًا لحقواهم

أطاـــ  . الحصـــول عاـــى خـــدمات االتصـــاالت كافـــة

وا  الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت خدمة تاقي

غـة الشكاوه لامبتخدمين من متحدي اإلعااـة با

ـــر  ـــديو عب ـــ  إجـــراء مكالمـــات في اإلشـــاسة، عـــن طري

. الموا  اإللكتروني لاجهاز

وفــى إطــاس الحــر  عاــى امايــة اقــوق مبــتخدمي 

خـــدمات االتصـــاالت؛ تـــم إطـــدق الكـــود المختصـــر 

لدســـتعد  عـــن أو إلغـــاء خـــدمات # 155*المجـــاني

ات القيمة الملافة، والتي تشـم  مـا تقدمـه شـرك

ـــومي المحمـــول مـــن خـــدمات ترفيهيـــة باشـــتراك ي

ولــدعم. أو شــهري، لاخــدمات اإلخباسيــة والرياضــية

انتشــــاس واســــتخدا  المــــدفوعات اإللكترونيــــة عــــن

ـــة لاهـــاتب المحمـــول ـــ  المحـــاف  اإللكتروني ؛ طري

هــاتب تمــ  إتااــة تبــجي  المحــاف  اإللكترونيــة لا

المحمــــول مجانًــــا، وباســــتخدا  وســــاة  التعــــرف 

. اإللكترونية من المنزل

ــــم إنشــــاء المركــــز القــــومي  فــــي ســــياقٍ متصــــ ، ت

ز لمراابــة جــودة خــدمات االتصــاالت، التــاب  لاجهـــا

القــــــومي لتنظــــــيم االتصــــــاالت، للــــــمان اقــــــوق 

المــــواطنين فــــي الحصــــول عاــــى أعاــــى مبــــتوه 

اسات لخــدمات االتصــاالت واإلنترنــ ، وذلــك باســتثم

ـــه50باغـــ   ـــون جني ـــز إجـــراء . ماي يبـــتهدف المرك

ايــــا  دوسي لجــــودة خــــدمات الصــــوت واإلنترنــــ  

ر المقدمة من شركات االتصاالت العاماة فـي مصـ

ــا لامعــايير العالميــة المتعــاسف عايــه؛ لقيــ ا  وفقً

جــودة خــدمات االتصــاالت، ويــتم إصــداسها فــي هيئــة

ــــا عاــــى شــــبك ة تقــــاسير شــــهرية وإتااتهــــا مجتمعي 

.اإلنترن 
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ـــــة المُقدمـــــة  ـــــز الخدم وســـــعيًا نحـــــو ضـــــمان تمي

ــــــومي لتنظــــــيم  ــــــ  الجهــــــاز الق لامــــــواطنين، أطا

الخــا  ( My NTRA)االتصــاالت تنبيقــه التفــاعاي 

الت بمبتخدمي المحمـول لتيبـير خـدمات االتصـا

.األساسية لأفراد والشركات

ة ويمكن من خدل التنبي  الحصـول عاـى مجموعـ

ب من الخدمات التفاعاية من خدل استخدا  الهـات

المحمــــول دون الحاجــــة إلــــى التواصــــ  مــــ  مراكــــز 

ــ ــى أفــرم الشــركات، ويحت وي االتصــال أو االنتقــال إل

ــــة  ــــد مــــن الخــــدمات التفاعاي التنبيــــ  عاــــى العدي

:  لامبتخدمين من األفراد ومنها

.خدمة منظومة الشكاوه ▪

خدمـــة نقـــ  األساـــا  التـــي تـــتم فـــي االـــة طاـــب ▪

.التحوي  بين الشبكات بنفس الرام

.خدمة اختباس سرعة اإلنترن ▪

خدمــــة خرينــــة الجــــودة لامشــــغاين لمعرفــــة ▪

.مبتوه جودة خدمات الصوت والبيانات

خدمــة أساــامي التــي يبــتني  المبــتخد  مــن ▪

خدلها معرفة عدد الخنوا المبجاة باسـمه 

لده ك  شـركة مـن شـركات المحمـول العاماـة 

. ةبالبوق المصري

مــن خدمــة تعريفتــي التــي يبــتني  المبــتخد ▪

خدلهـــــا االســـــتعد  عـــــن أو إلغـــــاء الخـــــدمات 

.الترفيهية لامحمول

ـــى انخفـــاض متوســـ  زمـــن اـــ   ـــك إل واـــد أده ذل

ــم اتخــاذ 1.8أيــا  إلــى 3.8الشــكوه مــن  يــو ، كمــا ت

ة اإلجــــراءات القانونيــــة لمكافحــــة الرســــاة  النصــــي

ـــة المصـــدس  المزعجـــة مـــن شـــركات وأساـــا  مجهول

ــى تــرخيص مــن الجهــاز القــومي  بــدون الحصــول عا

.لتنظيم االتصاالت

(2021 بتمبر-ووليو)أبرز ممصرات البنية األ ا ية لمطا  االتصاالت نتكنولوجيا المعلومات 

101 (مايون مشترك)إجمالي عدد المشتركين في الهاتب المحمول

97.9 )%(من البكان100مشتركو الهاتب المحمول لك  

10.6 (مايون مشترك)إجمالي المشتركين في الهاتب الثاب 

10.3 )%(من البكان100مشتركو الهاتب الثاب  لك  

62.1 (مايون مشترك)مبتخدمو اإلنترن  عن طري  المحمول

3.3 (مايون مشترك)USB Modemمشتركو 

9.7 (مايون مشترك)عدد وصدت اإلنترن  فاة  البرعة 

.وزاسة االتصاالت وتكنولوجيا المعاومات: المصدس
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تعزوددددز األمدددددال السددددديبراني

نأمددددددددددددددددال المعلومددددددددددددددددات

"

ـــة  مـــ  تبـــاسم جهـــود التحـــول الرامـــي فـــي الدول

ة المصرية، كان البد أن يواكـب ذلـك جهـود مماثاـ

ماية في مجال تعزيز األمن البيبراني، المعني بح

ـــرامج، والشـــبكات، واألنظمـــة مـــن الهجمـــات  الب

الراميـــــة، والوصـــــول  يـــــر المـــــرخص لابيانــــــات 

. اوالمعاومات الحباسة، أو تغييرها، أو تدميره

هـــاا، واـــد أدسكـــ  الدولـــة المصـــرية أهميـــة ذلـــك 

مبكـــرًا؛ ايـــ  صـــدس اـــراس سةـــيس الجمهوسيـــة ساـــم

بشــ ن الموافقــة عاــى انلــما  2014لبــنة 276

ة جمهوسيـــة مصـــر العربيـــة إلـــى االتفاايـــة العربيـــ

ي لمكافحة جـراةم تقنيـة المعاومـات المواعـة فـ

. القاهرة

ن تهــدف هــاه االتفاايــة إلــى تعزيــز التعــاون بــيو

ــدول العربيــة فــي مجــال مكافحــة جــراةم تقنيــ ة ال

الجــراةم، تاــكالمعاومــات وتدعيمــه، لــدسء أخنــاس 

افاقًـــا عاـــى أمـــن الـــدول العربيـــة، ومصـــالحها، 

. وسدمة مجتمعاتها وأفرادها
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ايـة والجدير بالاكر أن مجاالت اننباق هـاه االتفا

ة عاـى جـراةم تقنيــ–مـا لـم يـنص عاـى خـدف ذلـك–

المعاومـــــات بهـــــدف منعهـــــا والتحقيـــــ  فيهـــــا 

:ومداقة مرتكبيها، وذلك في الحاالت اآلتية

.استكب  في أكثر من دولة▪

ها أو استكب  في دولة وتم اإلعداد أو التخني  ل▪

توجيههـــا أو اإلشـــراف عايهـــا فـــي دولـــة أو دول 

.أخره

ة استكبــ  فــي دولــة وضــاع  فــي استكابهــا جماعــ▪

إجراميــة منظمــة تمــاس  أنشــنة فــي أكثــر مــن 

.دولة

دولة استكب  في دولة وكان  لها  ثاس شديدة في▪

.أو دول أخره

عــــــدوة عاــــــى ذلــــــك، اامــــــ  الدولــــــة بالتصــــــدي 

ـــــــــدات وتحـــــــــديات المجـــــــــال البـــــــــيبراني  لتهدي

والمجتمـــ  الرامـــي، وسصـــد ومجابهـــة المخـــاطر 

والتهديـــدات المتزايـــدة فـــي هـــاا المجـــال، والـــاي 

فـــي بــدوسه يــؤثر عاــى توجهـــات التنميــة لادولــة، ف

لــرةيس مجاــس 2259، صــدس اــراس ساــم 2014عــا  

حتيـة الوزساء بعنشـاء مجاـس أعاـى ألمـن البُنـى الت

ــــــ ــــــات المعاومــــــات يتب   لدتصــــــاالت وتكنولوجي

ى المجاـس األعاـ"سةاسـة مجاـس الـوزساء يُبـمى 

يجية ويخــتص بوضــ  اســترات". لأمــن البــيبراني

ةالبـيبرانيوطنية لمواجهة األخنـاس والهجمـات 

واإلشـــــــراف عاـــــــى تنفيـــــــا تاـــــــك االســـــــتراتيجية

.وتحديثها تماشي ا م  التنوسات التقنية

يـــة أيلًـــا اامـــ  الدولـــة بوضـــ  اســـتراتيجية وطن

، (2021-2017)لأمـــــن البـــــيبراني خـــــدل الفتـــــرة 

عم لتتلمن عـددًا مـن األهـداف والبـرامج التـي تـد

كمــــــا تقــــــو  االســــــتراتيجية. األمــــــن البــــــيبراني

ة، بتوضـــيل توزيـــ  األدواس بـــين الجهـــات الحكوميـــ

والقنــــــــام الخــــــــا ، ومؤسبــــــــات األعمــــــــال، 

ــة مــن  ــه الدول والمجتمــ  المــدني، ومــا ســتقو  ب

. إجراءات لاتقد  نحو تحقي  تاك األهداف
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الدعم البياسي 

والمؤسبي 

واالستراتيجي 

والتنفياي

اإلطاس التشريعي

اإلطاس 

التنظيمي 

والتنفياي

البح  العامي 

والتنوير 

وتنمية صناعة 

األمن البيبراني

تنمية الكوادس 
البشرية 

والخبرات الدزمة

التعاون م  

الدول الصديقة 

والمنظمات 

الدولية 

واإلاايمية

التوعية 

المجتمعية

ركائز التوج  اال تراتيجي لمواجهة 
األخطار السيبرانية

كما ادم  أيلًا مدمـل خنـة عمـ  امتـدت عاـى 

؛ ايــ  تــم وضــ  خنــة 2021–2017مــداس األعــوا  

تصاد مرتبة وفقًا لعدة سكاةز تدعم التحول نحو اا

سامــي متكامــ  يُحقــ  طمواــات المــواطنين فــي

تنميــــة اجتماعيـــــة وااتصــــادية شـــــاماة ويحمـــــي 

ا، مصالحهم، ويحـاف  عاـى مصـالل الدولـة العايـ

.ويبهم في نهلتها وازدهاسها وسخاةها

سكــــاةز التوجــــه االســــتراتيجي لمواجهــــة األخنــــاس 

:في اآلتيالبيبرانية

التعدددددددددددان  مددددددددددد  الددددددددددددن  الصددددددددددددومة ▪

نالمن مدددددات الدنليدددددة نا قليميدددددة  ات 

ي  ويشـــم  تبــادل الخبـــرات وتنبـــ:الصددلة

ي الموااب في مجال أمن الفلـاء البـيبران

اـك ومكافحـة الجـراةم البـيبرانية؛ ايـ  إن ت

الجــــراةم ال تعتــــرف بالحــــدود الجغرافيــــة أو 

.البياسية

الدددددددددددددددددعم السيا ددددددددددددددددي، نالمم سددددددددددددددددي ▪

لوعي ويشم  ذلك ا: اال تراتيجي، نالتنفيذي

وضـــــــروسة البـــــــيبرانيةبخنـــــــوسة التهديـــــــدات 

، التعام  معها ك ولوية وب عاى ادس مـن الجديـة

  م  االهتمـا  باالسـتعداد المبـب  بمـا يشـم

الخنــــــ  االســــــتراتيجية والتنفيايــــــة وخنــــــ  

ــــات التنبــــي  العرضــــي وإعــــداد  النــــواس  و لي

.الكوادس والتجهيزات التقنية والاوجبتية

وضـــ  اإلطـــاس التشـــريعي : ا طدددار التشدددروعي▪

ــــم ألمــــن الفلــــاء البــــيبراني ومكافحــــة المدة

ماية واماية الخصوصية، واالبيبرانيةالجراةم 

الهويـــــة الراميـــــة، وأمـــــن المعاومـــــات، وذلـــــك 

ة بمشاسكة من األطراف المعنيـين، وذوي الخبـر

فــــي القنــــام الخــــا  ومؤسبــــات المجتمــــ  

ت المــدني، مــ  االسترشــاد بــالخبرات الدوليــة ذا

قـانون الصاة، وتدسيب المتخصصين في إنفـاذ ال

.في الجهات القلاةية والشرطية
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ومـة إنشاء منظ: ا طار التن يمي نالتنفيذي▪

مين وطنية لحمايـة أمـن الفلـاء البـيبراني وتـ 

ا البنيـــــــــة التحتيـــــــــة لدتصـــــــــاالت وتكنولوجيـــــــــ

المعاومــــــــــات، ونظــــــــــم واواعــــــــــد البيانــــــــــات 

ــــــة، وبوابــــــات الخــــــدمات  والمعاومــــــات القومي

ــ  ــى اإلنترن ــة، والموااــ  الحكوميــة عا ، الحكومي

فــــرق االســــتعداد "وذلـــك بععــــداد مــــا يعـــرف بـــــ 

، في "واالستجابة لنواس  الحاسبات والشبكات

القناعـــات الحيويـــة عاـــى المبـــتوه الـــوطني، 

تكون هاه الفرق مبؤولة عن أعمـال المتابعـة

األمنيـــــة لشــــــبكات االتصـــــاالت والمعاومــــــات 

.يةالبيبرانالوطنية، والتعام  م  التهديدات 

البوددددع العلمددددي نالتطددددوور نتنميددددة صددددناعة▪

وذلــك عــن طريــ  التعــاون : األمددال السدديبراني

اصةً بين الجهات البحثية والشركات الوطنية، خ

قدمـة، في مجال تحاي  البرمجيات الخبيثـة، المت

واألدلـــة الراميـــة، ومجـــال امايـــة وتـــ مين نظـــم 

ين التحكم الصناعية، ومجال تنـوير أنظمـة تـ م

ــنظم والشــبكات، ومجــال التشــفير والتوا ــ  ال ي

اإللكترونــــــي، ومجــــــال امايــــــة البنيــــــة التحتيــــــة 

ــــــــ مين  ــــــــا المعاومــــــــات، ومجــــــــال ت لتكنولوجي

الحواســب البــحابية، وامايــة اواعــد البيانــات

ــــاكاء االصــــنناعي  الكبــــره، ومجــــال تقنيــــات ال

.وإنترن  األشياء

وذلــــك بوضــــ  خنــــ  : التوعيددددة المجتمعيددددة▪

زايـا وامدت لاتوعيـة المجتمعيـة بـالفر  والم

التــــي تقــــدمها الخــــدمات اإللكترونيــــة المؤمنــــة

لأفــــــــراد والمؤسبـــــــــات، وب هميــــــــة األمـــــــــن 

ر البـيبراني لحمايـة تاــك الخـدمات مـن المخــاط

ة والتحديات التـي اـد تواجههـا، فلـاًا عـن امايـ

ـــة األطفـــال  ـــرامج اماي الخصوصـــية، وإطـــدق ب

.والنكء عاى اإلنترن 
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ة تنميدددة الكدددوا ر البشدددروة نالزبدددرات ال زمددد▪

فــــي : لتفعيدددد  من ومددددة األمددددال السدددديبراني

مختاـــــب القناعـــــات، بالتعـــــاون مـــــ  القنـــــام 

الخـــا ، والجامعـــات، ومؤسبـــات المجتمـــ  

.المدني

أتبــــ  ذلــــك، صــــدوس اــــانون مكافحــــة جــــراةم تقنيــــة 

، والـــاي تننبـــ  2018لبـــنة 175المعاومـــات ساـــم 

أاكامـــه عاــــى كــــ  مــــا يمكــــن إنشــــاؤه، أو تخزينــــه،

أو معالجتــــــه، أو تخايقــــــه، أو نقاــــــه، أو مشــــــاسكته،

، أو نبــخه، بواســنة تقنيــة المعاومــات، كاألساــا 

ـــــــــواد، والشـــــــــفرات، والحـــــــــروف، والرمـــــــــوز،  واألك

واإلشـاسات، والصــوس، واألصـوات، و يرهــا ممـا يتبــ 

.اكمها

هــاا ويغنــي القــانون مجموعــة مــن الجــراةم التــي 

تبــــــتهدف المــــــواطنين واالســــــتثماس والجهــــــات 

الحكوميــــة والخاصــــة، ويلــــ  اجيــــة فــــي اإلثبــــات 

لأدلــــة الراميــــة ممــــا يلــــمن الوصــــول لمرتكبــــي 

نين الجــراةم اإللكترونيــة المختافــة لحمايــة المــواط

. وتشجي  االستثماس

ات وينص أيلًا عاـى وجوبيـة أن ياتـز  مقـدمو خـدم

مـن بما في ذلـك–تقنيات المعاومات واالتصاالت 

يقــو  بمعالجــة أو تخــزين المعاومــات بااتــه أو مــن

ينــــوب عنــــه فــــي أي مــــن تاــــك الخــــدمات أو تقنيــــة 

.المعاومات

الجــدير بالــاكر أن القــانون اــد تلــمن العديــد مــن

العقوبــــات، المعروفـــــة بكونهــــا جـــــراةم إلكترونيـــــة 

  بهدف ضب  استخدا  اإلنترن ، وموااـ  التواصـ

بعـه االجتماعي، بما يلمن اماية بيانات األفراد، وت

ـــة لقـــانون مكافحـــة جـــراة م صـــدوس الدةحـــة التنفياي

تقنية المعاومات بموجـب اـراس سةـيس الـوزساء ساـم

، التــــي ألزمــــ  مقــــدمي خــــدمات 2020لبــــنة 1699

ـــة المعاومـــات واالتصـــاالت باتخـــاذ عـــدد مـــن  تقني

.اإلجراءات التقنية والتنظيمية
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كمـــــــا جـــــــاء اـــــــراس وزاسة االتصـــــــاالت وتكنولوجيـــــــا 

بتعــدي  الدةحــة 2020لبــنة 361المعاومــات ساــم 

بتنظــــيم 2004لبــــنة 15التنفيايــــة لاقــــانون ساــــم 

ناعة التوايـــ  اإللكترونـــي وبعنشـــاء هيئـــة تنميـــة صـــ

ــــ  تلــــمن  الدةحــــة ــــا المعاومــــات؛ اي تكنولوجي

بصـمة المُعدلة إضافة خدمتي الختم اإللكتروني وال

. الزمنية إلى الدةحة البابقة

رونــي ويعـزي ذلــك إلــى دوس تكنولوجيــا التوايــ  اإللكت

بــــــين األفــــــراد والمؤسبــــــات بمــــــا يتواكــــــب مــــــ  

ل التنـــوسات التكنولوجيـــة الحديثـــة فـــي هـــاا المجـــا

ـــ ة وأهميتهـــا فـــي المعـــامدت اإللكترونيـــة الحكومي

وايـــ  والتجاسيــة واإلداسيـــة، ويُعـــدُّ اــانون تنظـــيم الت

دت اإللكتروني أول تشري  مصـري لتنظـيم المعـام

تبادلهـا اإللكترونية، اي  يقـنن تحريـر المبـتندات و

اين وافظها إلكتروني ـا، بمـا يحفـ  اقـوق المتعـام

ويلـــــــمن مصــــــــدااية المعـــــــامدت اإللكترونيــــــــة 

.واانونيتها

وفـــي إطـــاس جهـــود الدولـــة لدعـــم األمــن القومـــي 

وتنميـــــــــة المجتمـــــــــ  المصــــــــري، ومـــــــــ  تزايــــــــد 

مجـــال التهديــدات والتحــديات المبـــتقباية فــي ال

ــــــب  ــــــم تكاي البـــــــيبراني والمجتمـــــــ  الرامـــــــي ت

ـــــى لأمـــــن البــــــيبراني بوضــــــ   ــــــس األعا المجا

تصـــاالت اســــتراتيجية لت ميــــن البنــــية التحتيــــة لد

ـــددًا  ـــن عـ والمعاومـــات، واــد تــم إعــدادها لتتلمـ

ية مــــن البرامــــج التــــي تدعــــم األهــداف االســتراتيج

.  لأمن البــيبراني

مددال برنددامج تطددوور ا طددار التشددروعي الم ئددم أل

الفضددددددددداء السددددددددديبراني نمكافودددددددددة الجدددددددددرائم 

ــك باالسترشــاد بــالخالسدديبرانية برات ، واــد تــم ذل

اايـة والتجاسب والبـرامج الدوليـة ذات الصـاة، واالتف

ها مؤخرًا اإلفريقية ألمن الفلاء البيبراني التي أار

، ايـ  إن وجـود أي فـرا "مجاـس االتحـاد اإلفريقـي"

ر تشــــريعي بشــــ ن الجــــراةم البــــيبرانية، اــــد يلــــ

. بمنظومة المعامدت والخدمات اإللكترونية



االتصاالت وتكنولوجيا المعاومات|المرافق والتةكات |  63

ن م الةرامج اال تراتيجيل : ا تراتيجيل تعمي  الةنيل التحتيل لاتصاالت والمعلومات

.(2021-2017)البيبرانيلأمنالوطنيةاالستراتيجية:المصدس

يعي برنامج لتنوير اإلطاس التشـر
راني المدةم ألمن الفلـاء البـيب

ةالبيبرانيومكافحة الجراةم 

برنــامج تنــوير منظومــة وطنيــة
ـــة أمـــن الفلـــاء ـــة لحماي متكاما

لتحتيـة البيبراني وت مين البنيـة ا
لدتصـــــــــــــــــاالت وتكنولوجيـــــــــــــــــا 

المعاومات 

ــة الهويــة الراميــة ، برنــامج لحماي
ـــــادة الثقـــــة فـــــي التعـــــامدت  وزي

اإللكترونية 

إطـــــــدق أول أكاديميـــــــة لأمـــــــن 
كة البــيبراني بالتعــاون مــ  شــر

"سيبكو"

اس  إنشاء مركـز لدسـتجابة لنـو
الحاسب اآللي 

ة برنـــامج إلعـــداد الكـــوادس البشـــري
والخبــــــــرات الدزمــــــــة لتفعيــــــــ  

منظومة األمن البيبراني

برنــــــامج لاتوعيــــــة المجتمعيــــــة 
ـــا التـــي تقـــدمه ـــالفر  والمزاي ا ب

الخدمات اإللكترونية 

برنـــــامج لـــــدعم البحـــــ  العامـــــي 
ن والتنــوير وتنميــة صــناعة األمــ

البيبراني

اودة برنامج تطوور من ومة نطنية متكاملدة لوم

األمدددددددال السددددددديبراني نتدددددددأميال البندددددددى التوتيدددددددة

ععداد ، وذلك بل تصاالت نتكنولوجيا المعلومات

وتفعيـــــ  مـــــا يعـــــرف بفـــــرق االســـــتجابة لنـــــواس  

 Computer Emergency Response or)الحواسب 

Readiness Team, CERTs)، أو فــــرق مواجهــــة

 Security Incidents)اـــواد  أمـــن الحواســـب 

Response Teams, CSIPTs)، فــــي القناعــــات

. الحيوية عاى المبتوه الوطني

زمدة برنامج إعدا  الكوا ر البشروة نالزبرات ال 

.لألمال السيبراني

يددة برنددامج لدددعم البوددع العلمددي نالتطددوور نتنم

ت ، دعم برامج ومشروعاصناعة األمال السيبراني

نيـة، التعاون بين الجهـات البحثيـة والشـركات الوط

ة تحايـــ  البرمجيـــات الخبيثـــ: وخاصـــةً فـــي مجـــاالت

ين المتقدمة، وتحاي  األدلـة الراميـة، وامايـة وتـ م

ـــتحكم الصـــناعية، وتنـــوير أنظمـــة تـــ مين نظـــم ال

وايـ  النظم والشـبكات، أيلًـا مجـال التشـفير والت

صـاالت اإللكتروني، ومجال اماية البنـى التحتيـة لدت

وتكنولوجيــا المعاومــات، ومجــال تــ مين الحواســب

ال البــحابية وامايــة اواعــد البيانــات الكبــره، ومجــ

.تقنيات الاكاء االصنناعي وإنترن  األشياء

برندددددامج للتوعيدددددة المجتمعيدددددة بأ ميدددددة األمدددددال 

بمــــا فــــي ذلــــك ااتفاليــــات وامــــدتالسدددديبراني، 

ــــــى مبــــــتوه الجمهوسيــــــة  ســــــنوية موســــــعة عا

والمــؤتمرات والنــدوات ووسش العمــ  النوعيــة فــي 

ـــب القناعـــات وذلـــك عـــن طريـــ  مخاطبـــة . مختا

ادي مختاــب المبــتويات، بــدءًا مــن المبــتوه القيــ

ــــى األطفــــال وطــــدب المــــداس  والجامعــــات  وات

شـر وما يتنابه ذلك إصداس ون. والمواطن الببي 

ية تقـــاسير دوسيــــة لاتوعيــــة بــــ هم األخنــــاس البــــيبران

نة و ليات مواجهتها وبـالجهود التـي تُبـال واألنشـ

.ذات الصاة بمجال األمن البيبراني
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وذلــك مــن أجــ  امايــة برنددامج الهووددة الرقميددة، 

ـــة الراميـــة، وتفعيـــ  البنيـــة التحتيـــة الد زمـــة الهوي

ـــــة بوجـــــه عـــــا   ـــــدعم ثقـــــة التعـــــامدت اإللكتروني ل

وفــــــــــــي الخــــــــــــدمات الحكوميــــــــــــة اإللكترونيــــــــــــة 

بوجـــــــه خـــــــا ، مثـــــــ ، بنيـــــــة المفتـــــــا  المعاـــــــن

(Public Key Infrastructure, PKI)، ويعتمــــد

راميـة البرنامج عاى تشكي  لجنة عايا لامواطنـة ال

عاـــى المبـــتوه)تقـــو  بععـــداد سؤيـــة اســـتراتيجية 

لامواطنــة الراميــة وخنــة عمــ  لتحويــ ( القــومي

مفهـــو  المواطنـــة الراميـــة إلـــى وااـــ  مامـــو  

وإطـــدق مشـــروعات اوميـــة تبـــتهدف تنبيقـــات 

ـــ مين التعـــامدت موســـعة تبـــهم فـــي تيبـــير وت

تـــي تـــم اإللكترونيـــة، اعتمـــادًا عاـــى البنيـــة التحتيـــة ال

. إنشاؤها

ــ، " يسددكو"اتفاقيددة التعددان  مدد  صددركة  ي والت

ات وزاسة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعاومــ"واعتهــا 

العالميــة ( Cisco" )سيبــكو"مــ  شــركة " المصــرية

؛ وذلـــــك بهــــــدف إطــــــدق أول 2017فـــــي ديبــــــمبر 

فــي " وسيبــك"أكاديميــة لأمــن البــيبراني لشــركة 

عامــ  مصـر لتثقيــب وتنبيـ  المهــاسات الدزمـة لات

. يم  التحدي العالمي المتنامي لأمن البيبران

، ايــ مركددز اال ددتجابة لطددوارس الوا ددب ا لددي

أمـن اسـتراتيجية ل" البنك المركزي المصـري"وض  

تما  البيبراني ومكافحـة الجـراةم اإللكترونيـة؛ اشـ

عاى اتخاذ عدد مـن القـراسات المهمـة لاتعامـ  مـ  

ة مركز لدستجاب"تاك المخاطر، ومن أهمها إنشاء 

لتقـديم الخـدمات المهمـة" لنواس  الحاسب اآللـي

.لاقنام المصرفي في مجال أمن المعاومات

خصية، اتصالًا، تم إصداس اانون اماية البيانات الش

، والـــــاي 2020لبـــــنة 151الصـــــادس بالقـــــانون ساـــــم 

ين؛ يهدف إلى امايـة البيانـات الشخصـية لامـواطن

ــز جهــود الدولــة فــي  كمــا يُعــدُّ خنــوة مهمــة لتعزي

ـــ ـــة  من ـــات وخاـــ  بيئ ة تـــوطين صـــناعة مراكـــز البيان

.لتداول المعاومات في الفلاء اإللكتروني
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نوات نتيجة لتاـك الجهـود الحثيثـة عاـى مـداس البـ

البــــب  الماضــــية، جــــاءت مصــــر ضــــمن أفلــــ 

دولــة عاــى مبــتوه العــالم فــي مؤشــر األمــن 30

الصادس عن االتحاد الـدولي 2020( GCI)البيبرانى 

اـــ  لدتصــاالت التـــاب  لأمــم المتحـــدة، ايــ  اات

دولة شماها المؤشر، بقيمة182بين 23المرتبة 

؛ فــــــي إشــــــاسة لاجهــــــود 100دسجــــــة مــــــن 95.48

رامج المباولة  لحماية األنظمة، والشـبكات، والبـ

ــــــي تبــــــتهدف  ــــــة الت مــــــن الهجمــــــات اإللكتروني

الوصـــــول لامعاومـــــات الحباســـــة أو تغييرهـــــا 

.أو إتدفها وابتزاز المبتخدمين

منـة كما تحبن  ايمة مؤشر خواد  اإلنترنـ  اآل

(Secure Internet servers )بـــــــ كثر مـــــــن

مقابـــ  2020 الف عـــا  4.5أضـــعاف، ليصـــبل 6

ــدولي فــعن مصــ2014عــا  725 ــا لابنــك ال ر ؛ ووفقً

%.40.09تتحبن بمعدل نمو سنوي يناهز 

725
975

1388

3490 3456 3547

4503

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ممصر خوا ى ا نترنت ا منة في 

(2020–2014)مصر خ   الفتر  

(خاد )

.البنك الدولي: المصدس
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وبـــالر م مـــن ذلـــك، وايـــ  تـــ تي الـــية التـــ مين

ــــة التحــــول الرامــــي  ــــة فــــي مراا كقلــــية محوسي

ــة مصــر العربيــة ، الشــام  التــي تمــر بهــا جمهوسي

ــات المــواطن ين الستباطهــا بخصوصــية وأمــن بيان

ـــى االســـتخدا ، فقـــد أشـــاس  كمحـــدد إلابـــالهم عا

المؤشــر البــاب  ذكــره إلــى الحاجــة لزيــادة جهــود

هـو ت مين خواد  اإلنترن  خـدل الفتـرة القادمـة، و

نفــــس مــــا أشــــاس بــــه مؤشــــر االتصــــال العــــالمي 

بشــــ ن خــــواد  هــــاواويالصــــادس عــــن مؤسبــــة 

.اإلنترن 

باإلضـــافة إلـــى كـــ  مـــا ســـب ، تـــم انتخـــاب مصـــر

وجيــا لرةاســة مجاــس اإلعــد  واالتصــاالت وتكنول

مـا المعاومات باالتحـاد اإلفريقـي لمـدة عـامين، ك

نفيـاي تم أيلًا انتخـاب مصـر لرةاسـة المكتـب الت

يــا لمجاــس الــوزساء العــرب لدتصــاالت وتكنولوج

.المعاومات لمدة عامين

لمجاس الوزساء 24هاا واد ترأس  مصر الدوسة 

لـه العرب لدتصاالت والمعاومات، والـاي تـم خد

ـــدة  ـــة الجدي ـــاس العاصـــمة اإلداسي اإلعـــدن عـــن اختي

لتكـــــــــون العاصـــــــــمة العربيـــــــــة الراميـــــــــة فـــــــــي

ولوجيــة لبنيتهــا التحتيــة الراميــة والتكن2021عــا  

. فاةقة التقد 

ة أخيــرًا، بــرزت ثقــة المنظمــات الدوليــة فــي مكانــ

انـــام االتصـــاالت المصـــري، واـــدسة مصـــر عاـــى 

افة تنظـــيم األاـــدا  الدوليـــة الكبـــره فـــي استلـــ

ويــة، فعاليـات المــؤتمر العـالمي لدتصــاالت الرادي

ــــي  ــــة الت والــــاي يُعــــدُّ مــــن أهــــم المحافــــ  الدولي

؛ "االتحـــــــــــاد الـــــــــــدولي لدتصـــــــــــاالت"ينظمهـــــــــــا 

(International Telecommunication Union )

يــة وأثمــرت منااشــاته عــن إعــدن االتفاايــة الدول

شـيخ شـر  ال"لاواةل الراديو والتي سُمي  باسـم 

2019."
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ةتطدددوور الزددددمات البرودوددد "

وية فــازت مصــر مُمثَّاــة فــي البريــد المصــري بعلــ

  مجابــي اإلداسة واالســـتثماس البريـــدي لمـــدة أسبـــ

ريــد ســنوات فــي االنتخابــات التــي أجراهــا اتحــاد الب

العــــــالمي خــــــدل دوستــــــه البــــــابعة والعشــــــرين 

ب بيـــدجان، كمـــا 2020المنعقـــدة فـــي أ بـــنس 

اةزة اص  البريد المصري في العا  نفبه عاى ج

خدمــــة العمــــدء مــــن االتحــــاد البريــــدي العــــالمي، 

. 2020ك فل  خدمة عمدء عالمي ا لعا  

ــا، فــاز البريــد المصــري، فــي نهايــة مــايو  ، 2021أيلً

ــز الرامــي ك فلــ  مؤسبــة ب ريديــة بجــاةزة التميُّ

عربيـــة فـــي مجـــال التحـــول الرامـــي، وذلـــك خـــدل 

زيـــز تحــديات االمتثــال وتع"مشــاسكته فــي منتــده 

ه ، الـاي نظمـ"العداات م  المصـاسف المُراسِـاة

مـايو 28–27في الفترة " اتحاد المصاسف العربية"

.في لبنان2021

هـــاا، ويُعـــدُّ فـــوز البريـــد المصـــري بهـــاه الجـــاةزة

ــي اــا ــا لبابــاة الجهــود الناجحــة الت   بهــا تكاياً

ايمي البريد المصري عاى المبتوه المحاي واإلا

ــــة  ــــوفير الخــــدمات البريدي ــــة مــــن ت ــــدولي، بداي وال

ول والماليــة والحكوميـــة، ومـــروسًا بتنبيـــ  الشـــم

المالي والتحول الرامـي لجميـ  إجـراءات العمـ ،

.باإلضافة إلى تنوير البنية التحتية

ر ، فاز البريد المصري بجاةزة مص2021وفي أكتوبر 

قــدمها لاتميــز الحكــومي فــي دوستهــا الثانيــة التــي ت

عـــاون وزاسة التخنـــي  والتنميـــة االاتصـــادية بالت

دة م  دولة اإلماسات العربية المتحدة ألفل  وا

متميــــــــزة فــــــــي تقــــــــديم الخــــــــدمات الحكوميــــــــة 

عاـى لامواطنين، التـي تُمـنل لاجهـات المحققـة أل

.  النتاةج في تقديم الخدمات لامواطنين

جـــاءت كـــ  هـــاه التكريمـــات نتيجـــة جهـــود اثيثـــة

اامــ  بهــا الدولــة المصــرية عاــى مــده البــنوات

ـــة فـــ ي البـــب  الماضـــية لتنـــوير الخدمـــة البريدي

مصــــر؛ ايــــ  تــــم تنفيــــا خنــــة طمواــــة إلعــــادة 

.صيا ة دوس البريد المصري
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وير وفى ضوء تاك الخنة؛ تم االنتهاء مـن تنـ

ــــا مــــن إجمــــالي 2573  الف مكتــــب بريــــد 4مكتبً

ماكينـــة 750باإلضـــافة إلـــى تزويـــد البريـــد بعـــدد 

ــم تنفيــا خنــة خــدل عــا   2021صــراف  لــي؛ وت

. مكتب جديد500إلنشاء 

الخدمات وتبهم مكاتب البريد االي ا في توفير

ـــ ـــة وتعزي ز الحكوميـــة وتقـــديم الخـــدمات البريدي

الشــــمول المــــالي، باعتباسهــــا منفــــاًا لخــــدمات 

ي الشمول المالي، ايـ  تـرب  العمـدء بمقـدم

كمــا تقــد  مجموعــة مــن الخــدمات . الخــدمات

:لامواطنين والشركات، من أبرزها

خدمــة ابــابي أون اليــن، ايــ  يمكــنهم مــن ▪

، الوصول إلى اباباتهم، وإجراء المعامدت

واالســـتفادة مـــن خـــدمات البريـــد المصـــري 

. دالمالية دون الحاجة إلى زياسة مكتب البري

ــن العمــ▪ ــي تمكِّ دء خدمــة دفــ  الفــواتير، والت

الل من سداد أنوام مختافة من الفواتير لصـ

مؤسبــــــات وشـــــــركات اكوميــــــة أو  يـــــــر 

. اكومية

بنااـــــات الخصـــــم المباشـــــر؛ ايـــــ  تقبـــــ  ▪

  بنااات البريد المصري التعام  مـ  جميـ

ي ماكينــات الصــراف اآللــي ونقــاا البيــ  التـــ

ـــزا وماســـتر كـــاسد، وكـــالك  تحمـــ  شـــعاس في

دمات التبوق عبر اإلنترن ، واالسـتفادة بخـ

البـــحب النقـــدي والشـــراء محاّيًـــا أو خـــاسج 

مصــــر، واالســــتعد  عــــن الرصــــيد، إصـــــداس 

كشب ابـاب مصـغر مـن ماكينـة الصـراف 

دمـة اآللي، التحوي  الداخاي، دفـ  الفـواتير، خ

( EMV)ســاعة، تقنيــة 24العمــدء عاــى مــداس 

ــر اإلنترنــ  ، للــمان عمايــات شــراء  منــة عب

إصــــــداس بنااــــــات إضــــــافية عاــــــى بنااــــــة 

الحبـــــاب األساســـــية، مـــــ  إمكانيـــــة سبـــــ 

.ابابات إلى اباب العمي  األساسي3
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خدمـــة الحـــواالت الفوسيـــة الدوليـــة عبـــر شــــبكة ▪

يانــات البريــد الدوليــة وذلــك باســتخدا  تبــادل الب

لمتنـوسة اإللكترونية، وتقنيات تشفير البيانـات ا

بكة للمان سـدمة البيانـات المرسـاة عبـر الشـ

.  البريدية

صــرف المعاشــات، خدمــة لمبــاعدة الت مينــات ▪

داسة االجتماعية وصنادي  التـ مين الخاصـة فـي إ

. من المعاشات الشهريةمدفوعاتها

ـــ▪ ـــة؛ خدمـــة التحـــويدت المالي ة التحـــويدت المالي

أي المحاية المباشرة من الحباب البريـدي إلـى

. اباب مصرفي أو بالعكس

خدمــة مــدفوعات لمبــاعدة : صــرف المعونــات▪

سة المنظمــات الخيريــة المحايــة والدوليــة فــي إدا

ــــي تقــــدمها لامبــــتحقين مــــن مــــدفوعاتها الت

.األفراد

.الكروت مببقة الدف  كبدي  لحم  األموال▪

.خدمة اواالت فوسية محاية: خدمة اوالة▪

خدمــة دفــ  مخصصــة : المــدفوعات الحكوميــة▪

مصـــــــــممة لميكنـــــــــة وإداسة وتنفيـــــــــا جميـــــــــ  

ـــة المقدمـــة ألي مـــواطن  المـــدفوعات الحكومي

قة إلكتروني ـــا مـــن خـــدل إيـــدام المبـــالغ المبـــتح

ن لصــااب بنااــة الــدف  الحكوميــة والتــي يمكــ

ـــات نقـــاا البيـــ  فـــي  صـــرفها مـــن خـــدل ماكين

ن مكاتب البريد المصـري واسـعة االنتشـاس أو مـ

د خـــدل ماكينـــات الصـــراف اآللـــي الخاصـــة بالبريـــ

. 123المصري أو تاك المتصاة بشبكة 

" البريد مول"إطدق منصة 2020كما تم في ماس  

ـــة  باســـتخدا  ( B2C)لتكـــون منصـــة تجـــاسة إلكتروني

التــي تتــيل عــرض المنتجــات ( SAP Hybris)تقنيــات 

(. (onlineوإداسة عمايات العرض والبي 
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ي ا ونافاة وعايه، تُعدُّ هاه المنصة منفاًا تجاسي ا دول

لاشـــــباب المصـــــري مـــــن أصـــــحاب المشـــــروعات 

إن الصغيرة والمتوسنة والمتناهية الصغر، اي 

ـــــــد مـــــــول"خدمـــــــة  ـــــــن أصـــــــحاب هـــــــاه " البري تمكّ

ـــول ساميـــة متنـــوسة لخدمـــة  المشـــروعات مـــن اا

التجـــاسة اإللكترونيـــة عـــن طريـــ  عـــرض منتجـــاتهم

صــول وتبــويقها محاي ــا ودولي ــا، ليتمكنــوا مــن الو

.لاعمدء داخ  مصر وخاسجها ببهولة

ريـد ولتعزيز دوس هـاه المنصـة فقـد واَّعـ  هيئـة الب

المصــــري العديــــد مــــن بروتوكــــوالت التعــــاون مــــ  

جهــــات مختافــــة لدســــتفادة مــــن منصــــة التجــــاسة 

 رفـة اإللكترونية الجديدة، منها عاى سبي  المثـال

حـرف صناعة الحرف اليدوية، بهدف تنشـي  تاـك ال

ــــة  ــــدعم خنــــ  الدول ــــر المنصــــة، ل وتبــــويقها عب

ــــة إلــــى تنشــــي  الحــــرف اليدويــــة وتنميتهــــ ا الرامي

اب إلادا  طفرة في المبـتوه االاتصـادي ألصـح

. تاك الحرف

ظـة كما يبحـ  البريـد المصـري االي ـا إطـدق محف

ساميــة لاهــاتب المحمــول مــن شــ نها مبــاعدة 

العمدء في الحصول عاى اروض صغيرة ودفـ 

هـاا .الفواتير ودف  المشتريات وتحويـ  األمـوال

ــــ ــــب البري ــــد ومكات ــــى أكشــــاك البري د باإلضــــافة إل

المتنقاـــــة التـــــي تـــــم تنويرهـــــا وتجهيزهـــــا عاـــــى 

. مبتوه الدولة

صــري جــاسِ تنفيــا خنــة لتنــوير مكاتــب البريــد الم

وزيـــادة عـــدد فروعـــه باســـتثماسات باغـــ  أسبعـــة 

ــب  ــاسات جنيــه؛ ايــ  وصــ  إجمــالي عــدد مكات ماي

ـــى  ـــة إل ـــد الحكومي ـــد فـــي 4.2البري ـــب بري  الف مكت

مكتـب، مـ  تزويـد 1500، م  تنوير 2021سبتمبر 

  إلـى مكاتب البريد ب لب ماكينـة صـراف  لـي لتصـ

ـــــة مـــــن1750 ـــــادة األكشـــــاك البريدي ـــــة، وزي ماكين

ـــــا 50كشـــــك بريـــــدي، وتجهيـــــز 100إلـــــى 30 مكتبً

.مكتبًا متنقاًا85متنقاًا ليص  عددها إلى 
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يـده كما تـم التوسـ  فـي فـروم البريـد المصـري وتزو

بــ جهزة تقــد  الخــدمات بتقنيــات اديثــة مــن خــدل

متنقاـة نشر األكشاك البريدية وتـوفير مكاتـب بريـد

ف مزودة بموقفي البريد وماكينـة صـاسف  لـي؛ بهـد

تحريكهــــــــا فــــــــي أواــــــــات الــــــــاسوة فــــــــي العمــــــــ  

بمكاتـــــــب البريـــــــد الســـــــيما فـــــــي أواـــــــات صـــــــرف 

.المعاشات

ا من كما تم  ميكنة عمايات صرف المعاشات  لي 

خــــــدل الكــــــاست الــــــاكي، وتــــــوفير خدمــــــة توصــــــي  

المعاشــــــات إلــــــى المنــــــازل لكبــــــاس البــــــن وذوي 

  االاتياجــات الخاصــة الــرا بين فــي ذلــك دون تحمــ

.تكاليب إضافية

ــد منفــاًا لتقــديم خــدمات مصــ ــه، أصــبل البري ر وعاي

الراميــة، وخــدمات الشــمول المــالي ووســينًا بــين

العميـــ  والشـــركات المقدمـــة لخـــدمات الشـــمول 

.المالي والخدمات الرامية
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مركدددددزًا فدددددي ممصدددددر 43مصدددددر تمفدددددز 

المواعددددددددددد التن يميددددددددددة للمودددددددددداف  

ذي ا لكترننية للهاتف المومو ، نالد

ومددددددديس مددددددددب فاعليدددددددة الضدددددددواب  

نالمواعددددد المطبمددددة علددددى المودددداف  

لددى ا لكترننيددة نم ءمتهددا نتأاير ددا ع

انتشددددددار نالتو دددددد  فددددددي ا ددددددتزداى 

الزدمدددةي  يدددع انتملدددت مدددال المرتبدددة

عدددددداى 36إلددددددى المرتبددددددة 2019عدددددداى 79

، ن ي أعلدى نسدبة نمدو للممصدر2020

. نلة90عالميًّا بيال 

" ـــــد المصـــــري فـــــي تقـــــديم  ـــــز اـــــدسات البري ولتعزي

الخــــــــــدمات الاوجبــــــــــتية وخــــــــــدمات التجــــــــــاسة 

اإللكترونيـــــــة الدوليـــــــة؛ تـــــــم ت ســـــــيس المركـــــــز 

فقًـا الاوجبتي لابريد في منـاس القـاهرة الـدولي و

ألاـــد  المعـــايير الدوليـــة، ويبـــهم المركـــز فـــي 

تبـــــــهي  عمايـــــــات تقـــــــديم خـــــــدمات التجـــــــاسة 

.اإللكترونية الخاصة بالدول اإلفريقية

وفــى إطــاس الحفــا  عاــى أصــول الدولــة ومبانيهــا

بريـــد التراثيـــة، تـــم تنفيـــا خنـــة تنـــوير لمتحـــب ال

ن بعد المصري بالعتبة بهدف إعادة فتحه لازاةري

عشــرات البــنين مــن إ داــه؛ وتــم االعتمــاد فــي

ي عرض عمايات التنوير عاى التقنيات الحديثة ف

ـــــاكا ء المقتنيـــــات وذلـــــك باســـــتخدا  تقنيـــــات ال

.االصنناعي والواا  المعزز

ت بـــدأت وزاسة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعاومـــا

فـــــي تنفيـــــا عـــــدد مـــــن المشـــــروعات فـــــي إطـــــاس 

اة ايـ"المشروم القـومي لتنـوير القـره المصـرية 

وماتيــة ؛ لرفــ  كفــاءة البنيــة التحتيــة المعا"كريمــة

لاقــــره ونشــــر الثقافــــة الراميــــة لخاــــ  مجتمــــ 

ــ ــة لبن اء سامــي تفــاعاي بمــا يعــزز الجهــود المباول

مصـــــــر الراميـــــــة، وتمكـــــــين المـــــــواطنين مـــــــن 

االســــــتخدا  الفعــــــال لتكنولوجيــــــا المعاومــــــات 

.واالتصاالت

وتشـــــــــــــاسك وزاسة االتصـــــــــــــاالت وتكنولوجيـــــــــــــا 

المعاومات في المرااـة األولـى مـن المبـادسة فـي

اريــة وذلــك مــن خــدل 1413مركــزًا لعــدد 52عــدد 

:العم  عاى أسبعة محاوس وهي

  سبــــ  القــــره بكــــابدت األليــــاف اللــــوةية لرفــــ▪

بكة كفاءة خدمات اإلنترن  من خدل توصي  ش

للـوةية االتصاالت األسضية بتكنولوجيا األلياف ا

واإلنترنـــــــ  فـــــــي جميـــــــ  المبـــــــاني البـــــــكنية 

ــــو ــــروم نحــــ والحكوميـــة، وتباـــغ ميزانيـــة المشــــــ

.ماياسات جنيه5.8

تحبـــين جـــودة خـــدمات االتصـــاالت مـــن خـــدل ▪

محنـــة تغنيـــة جديـــدة بخـــدمات 1000إنشـــاء 

ــــ  ــــا الجي ــــدعم تكنولوجي التايفــــون المحمــــول ت

اب الرابــ  لتحبــين التغنيــة والجــودة واســتيع

ـــــى خـــــدمات االتصـــــاالت  ـــــامي عا ـــــب المتن النا

. المحمولة صوت وبيانات

إتااـــة الخـــدمات البريديـــة المتنـــوسة والشـــاماة▪

ه مــن خــدل تنــوير جميــ  المنافــا البريديــة بقــر

".اياة كريمة"المرااة األولى بمبادسة 

خا  مجتم  سامي تفاعاي منتج مـن خـدل عـدة▪

محـــاوس تشـــم  محـــو األميـــة الراميـــة، وتعزيـــز 

ـــة لامـــواطنين مـــن  الثقافـــة والمهـــاسات الرامي

أفـــراد األســـر المبـــتهدفة، وتحقيـــ  الشـــمول 

.المالي والرامي

ـــ▪ ـــاء القـــدسات الرامي ـــة وبن ـــى تنمي ة باإلضـــافة إل

لاعــــــاماين بالمحافظــــــات، والمراكــــــز، والقــــــره 

ة المبــــتهدفة، فلــــاًا عــــن تنفيــــا دباومــــة إداس

المشـــــروعات الراميـــــة، لاقـــــاةمين عاـــــى إداسة 

ـــــــة المُدسجـــــــة  ومتابعـــــــة المشـــــــروعات القومي

بالمُبادسة، واستحدا  وادات نظم المعاومـات

والتحــــول الرامــــي بالمحافظــــات المُبــــتهدفة

.للمان استدامة أعمال المشروعات
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