
 

 

 

 

برئاسة  
ً
إجتماعا ن  المرصيي  األعمال  رجال  بجمعية  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لجنة  :         عقدت 

توفيق   ن  حساني  اللجنة،    – األستاذ/  :  رئيس  مع  لبيب  وذلك  غادة   / االتصاالت    -المهندسة  وزير  نائب 

احمد عبد التواب عبد    / كتور د وعدد من ممثل  الوزارة كٍل من: ال،  وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسس  

المؤسس  -  البصي   للتطوير  الفنن  المكتب  الدكتورة  مدير  دوسبينيسكو  / ،  مؤسس  -لورا  تطوير  ،  خبي  

مسئول   –احمد سمي  متوىل حراز  / ، األستاذ باحث مكتب فنن للتطوير المؤسس   -  نادين هانن / المهندسة  

وذلك    رئيس اللجنة،ل  األول  نائبال  –أحمد رسحان    / المهندس   كما حرصن اللقاءبالوزارة،    عالقاتالمراسم و ال

  تمام  
ة، حيث ُعقد اللقاء    2023يناير  17الثالثاء الموافق  يوم  بعد ظهر  الثانية من  فن ن بمقر الجمعية بالجي 

 بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول:  

 

تحقيق أهداف ل   2030تصاالت وتكنولوجيا املعلومات  سرتاتيجية ال إ 
، وكيفية مساهمة    من خالل بناء مصر الرقمية   2030رؤية مصر  

 القطاع اخلاص يف حتقيق ذلك .  
 

 حمضر إجتماع جلنة تكنولوجيا املعلومات
 مع نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

مبقر اجلمعية- 2023يناير  17 الثالثاء  



حيب ، اللجنة رئيس –األستاذ/ حسانني توفيق بدأ اللقاء بكلمة  نائب وزير  - المهندسة / غادة لبيب ببالير

وأكد سيادته وكافة السادة الحضور،  وممثل  الوزارة  ،  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسس  

  إطار اهتمام  عل أهمية هذا اللقاء الذي  
  فن
عل    المرصية  جمعية وحرصها عل التواصل مع الحكومةاليأنر

الفاعلة   ى مستو  الوزارات  من  المعلومات  وتكنولوجيا  اإلتصاالت  وزارة  أن   
ً
ا مشي  الدولة،  قطاعات  كافة 

  مرص  لكافةوالداعمة 
 .القطاعات االقتصادية فن

ة التحول الرقم  للقطاع اإلنتاج   خالل المرحلة المقبلة، بما ينعكس باإليجاب عل  إىل  أهمي  سيادتهأشار  كما  

 .كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية السيما قطاع  الزراعة والصناعة

 

/ غادة لبيب    تثم قام املؤسسي  -املهندسة  املعلومات للتطوير  االتصاالت وتكنولوجيا  ،    نائب وزير 
ة من ممثل  مجتمع األعمال المرصي،   تها للجمعية لدعو بتوجيه الشكر    لهذا اللقاء الهام مع مجموعة كبي 

ة إىل أن التنمية الرقمية وبناء مرص الرقمية  سيادتها أكدت  قد و  اكة مع القطاع الخاص، مشي  عل أهمية الشر

والقطاع   الحكومة  ن  بي  الجهود  وتكامل  تضافر  إىل  يحتاج  الذكية  الجديدة  والمجتمع والجمهورية  الخاص 

  
 .المدنن

أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تسع  لتحقيق رؤية شاملة للوصول إىل  إىل    ثم أشارت سيادتها 

وع القوىم     مقدمتها المشر
وعات وفن   العديد من المشر

مجتمع تفاعل  آمن ومنتج ومستدام،  وهو ما ظهر فن

 ."لتطوير القرى المرصية "حياة كريمة

ن من خالل توفي  البنية التحتية    وأكدت سيادتها  أن أعمال الوزارة متنوعة وتخدم كافة القطاعات والمواطني 

 
ً
التكنولوجية، والتحول الرقم  والتطوير المؤسس  الرقم  للمؤسسات الحكومية والخدمات العامة، فضال

ن بالجهاز اإلدارى للدولة ن من مختلف    عن التثقيف الرقم  وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملي  والمواطني 

  .فئات المجتمع 

ن    وأشارت إىل   توعية المواطني 
انية فقد زادت أهمية الدور المجتمع  للوزارة فن أنه مع زيادة الجرائم السيي 

ن من مختلف الفئات من  ، مؤكدة  للوقاية من تلك الجرائم أن الوزارة تعمل عل محو األمية الرقمية للمواطني 

مع   التعاون  ،  خالل   
المدنن المجتمع  الخاص ومؤسسات  والقطاع  العامة  والهيئات  والمحافظات  الوزارات 

ام الوارد بالمادة  ن   تنص عل  محو األمية الرقمية  25تطبيقا لاللير
 .من الدستور والنر

أكدت سيادتها  الدولة تضخ   كما  أن  ة  مشي  وعاتها،    كافة مشر
فن االستدامة  تحقيق  تحرص عل  الوزارة  أن 

مستوى استثمارات ك عل  والمحافظات  والمراكز  القرى  بكافة  التكنولوجية  التحتية  البنية  لتطوير  ة  بي 

الجمهورية، وتوفي  العديد من الخدمات الرقمية للمواطن، وتعمل وزارة االتصاالت عل بناء القدرات الرقمية  

ن االقتص   التمكي 
  قرى حياة كريمة عل وجه الخصوص للمساهمة فن

ن عامة وفن ادي وإيجاد فرص للمواطني 

 .العمل المالئمة لهم

  



  الوزارات   ثم أكدت
ن بها ألعمال التحول الرقم  فن   بتهيئة المؤسسات والعاملي 

أن التطوير المؤسس  معنن

  تنفيذ 
والمحافظات والهيئات العامة، والتأكد من استيعاب تلك األعمال، وضمان استدامتها، كما حدث فن

ن الصح  الشامل وع القوىم  للتأمي 
هدف الوصول إىل تقديم ست، مؤكدة أن الوزارة تالمنظومة الرقمية للمشر

ها كافة   وغي 
ونن   خدمات التنسيق اإللكير

 .الخدمات بشكل رقم  كامل كما حدث فن

أن أضافت سيادتها  التطوير   كما  الخدمات المؤسس     قطاع  بكافة  المجتمع  توعية  بشكل كبي  عل    يعمل 

نط تطبيقها عل   بدأ    
النر الرقمية  الخدمات  من  ها  المدفوعات وغي  وبرامج  بالتعاون مع  الرقمية  أوسع  اق 

 .المرصي البنك المركزي

 إىل تتبع  الوزارة    وأكدت أن
ً
ن من محو األمية الرقمية وصوال   بناء القدرات الرقمية للمواطني 

منهجية هرمية فن

  المدارس التكنولوجية من خالل  
 فن
ً
، حيث تتوسع الوزارة حاليا التدريبات المتخصصة واإلبداع التكنولوج  

لمعلوماتية والعديد من المبادرات مثل مبادرة مستقبلنا رقم   ومبادرة أشبال  امرص  وجامعة   We مدارس

ها  .مرص الرقمية ومبادرة بناة مرص الرقمية وغي 

للتوسع ، وذلك  قوية منذ توىل  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس  السياسية  الرادة  اإلبتوافر    سيادتها وأشادت  

الج   رقمنة كافة الخدمات والمعامالت للوصول إىل 
ن كافة فن التعاون بي  الذكية من خالل  مهورية الجديدة 

  منظومة تبادل وتكامل البيانات الحكومية
 GG مؤسسات الدولة كما حدث عل سبيل المثال ال الحرص فن

ها وع كارت الفالح وغي  وع عدالة مرص الرقمية ومشر ات المكانية ومشر  .ومنظومة البنية المعلوماتية والمتغي 

أداة للوصول لكفاءة وفاعلية المؤسسات والجهاز  أن الرقمنة لي  وأكدت   حد ذاتها وانما ىه 
ست هدف فن

كات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المحلية والدولية  اإلداري بالدولة، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع رسر

  عل تطوير المهارات الرقمية والتأهيل للوظائف الرقمية لكافة الم
ن ومؤسسات المجتمع المدنن  .واطني 

ن الرقم  لطالب المحافظات،    ثم   المدارس وأثره الكبي  عل التمكي 
وع تطبيق نظام التابلت فن أشارت إىل مشر

ة إىل التقدم     عن بعد، وما توفره الرقمنة من حسن استغالل موارد الدولة  الم  الهام مشي 
  ملف التقاضن

حقق فن

ن عل المنظومات   والموازنة العامة، إال أن إتمام كافة اإلجراءات بشكل رقم  يتطلب التوعية الرقمية للقائمي 

وعات المختلفة، وهو ما تنفذه الوزارة بالفعل  .والمشر

نهاية كلمتها    
فن سيادتها  أكدت  ورة    ثم  أصبحت ضن المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  حياة  ملحة  أن    

فن

  تقدمها الدولة  المواطن  
كما  خدمات الكهرباء والمياه والغاز،     مثل لتداخلها مع كافة المرافق والخدمات النر

بقرارات إنشاء المجلس القوىم  للمدفوعات والمجلس األعل للمجتمع الرقم  والمجلس   أشادت سيادتها 

والمحافظات  بالوزارات  الرقم   والتحول  المعلومات  نظم  وحدات  واستحداث    
انن السيي  لألمن  األعل 

ها باعتبارها قرارات ف اتيجية الدولة التنموية والرقميةوالهيئات العامة وغي    تحقيق اسير
 .ارقة فن

 

، والذي يمكن اإلطالع عليه من    Presentationوقد قامت سيادتها بإستعراض ذلك، من خالل تقديم  

 خالل زيارة الرابط: 

https://bit.ly/3Y3Jd0h  
 

https://bit.ly/3Y3Jd0h


 :  إستعراض أهم النقاط التاليةفتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور، حيث مت مت ثم 

التساؤل حول • المعلومات واإلتصاالت  دور    تم     تكنولوجيا 
، فن للذكاء اإلصطناع    

الوطنن المجلس 

   الذكاء االصطناع عل استخدامط الضوء  يتسلودور المركز بالتعاون مع الوزارة ل
قطاعات    كافة  فن

ن الوزارة والمجلس، كما تم التأكيد  :  وهنا تم الردبالدولة،    التنمية ك بي 
أنه بالفعل هناك تعاون مشير

  القطاعات التنموية الهامة بالدولة وعل رأسها قطاع الصحة، 
عل الدور الكبي  للذكاء اإلصطناع  فن

  إستعانة  
بشكل كبي  بالذكاء اإلصطناع  لتطبيق كافة التقنيات الطبية  ارة الصحة  وز ويتمثل ذلك فن

  مرص بشكل عام. تالم
  تواجه قطاع الصحة فن

  طورة و لحل التحديات النر
 

ن كافة مؤسسات الدولة،   •  : وهنا تم الردتم التأكيد عل أهمية إستغالل الذكاء اإلصطناع  للربط بي 

تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات أن وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  

ن قواعد البيانات المتاحة بها و المعنية   ، كما تم  البيانات والمعلوماتتلك  حسن استغالل  للربط بي 

ة  تدريب أعداد كبي 
ً
  الدولة   التأكيد أنه جاري حاليا

وورش عمل ة  تدريبيدورات    من خاللمن موظفن

  للذكاء اإلصطناع    بالتعاون مع
كة  المجلس الوطنن تقسيم المجموعات كما يتم  ،     TeraData  ورسر

 لكل وزارة
ً
بية والتعليم و   -وزارة الصحة والسكان    )   او هيئة او مؤسسة حكومية  وفقا   الير

التعليم الفنن

التضامن  - االزهري    -  وزارة  الت  -التعليم  المجتمعيه  -  جاريالسجل  الجديدة  ئة  العمرانية  (، ات 

  الدولة الرسمية الجهات غالبيةوبالتاىل  تم تغطية 
 . المسئولة عن قواعد البيانات الضخمة فن

 

  تقوم بها وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا  •
ورة تناول كافة مبادرات التحول الرقم  النر تم التأكيد عل ضن

، للتعرف عل الدور 
ً
وأوجه المشاركة والمساهمة الممكنة المطلوب    المعلومات بشكل أكير تفصيال

 . المرصية مع الحكومة  القطاع الخاصقبل من 
 

  تقرير التنمية الرقمية لإلسكوا السنوي   •
: وهنا تم الرد،    ESCWAتم التساؤل حول مشاركة مرص فن

د تنسيقية وقد قامت باإلنعقالجنة  أن وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بتشكيل  

والنما  4خالل  من   البيانات  وإستيفاء  لإلسكوا  العام  اإلطار  عل  لإلطالع  تنسيقية  ج ذ إجتماعات 

  مرص، وقد تم إدراج  
  شأن التنمية الرقمية فن

المطلوب إستيفائها من الجانب المرصي حول ما تم فن

  ربكافة جهود الدولة لل
ن الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنن ، كما قد  ط بي 

  ذلك حواىل  
  تم مخاطبتها من مجلس الوزراء للمشاركة فن

جهة،  30بلغ عدد الجهات المشاركة النر

  دخول 
تيب  ضمنمرص  وهو ما يسهم فن   تقرير االسكوا الدوىل  الير

 السنوي. فن
 

المعنية بقطاع  •   والغرف 
المدنن المجتمع  ورة موافاة كافة منظمات ومؤسسات  التأكيد عل ضن تم 

، بكافة التفاصيل للمشاركة مع الوزارة فيما يخص تقرير اإلسكوا، خاصة أن تكنولوجيا المعلومات

كات المسجلة لديها والعاملة بالقطاع.  ات اآلالف من الشر  تلك المؤسسات تضم عشر
 

وزارة  • مبادرات  ن ضمن  المتدربي  بيانات كافة  تضم  ونية  إلكير منصة  وجود  ورة  عل ضن التأكيد  تم 

من    اإلتصاالت بالمزيد  بالقطاع  العاملة  كات  الشر إمداد    
فن يسهم  بما  المعلومات،  وتكنولوجيا 

ن للعمل بمجال تكنولوجيا المعلومات،  ن والمؤهلي  أنه بالفعل قد أنشئت  : الردوهنا تم المتخصصي 

ونية  منصة    الوزارة وكافة تجمع  إلكير الوزارة  قدمتها    
النر التدريبية  والدورات  المبادرات  كافة 

منها المست جهود  ،  فيدين  أنه ضمن  التأكيد  تم  بموافاة التوعية  كما  الوزارة  فستقوم  الشأن  ها    
فن



الجمعية بالرابط الخاص بالمنصة المشار إليها، كما سيتم إرسالها إىل جمعية إتصال وغرفة صناعة 

  المعنية بالقطاع. 
 تكنولوجيا المعلومات وكافة منظمات المجتمع المدنن

 

ول الرقم  االنتاج   ينعكس عل كافة القطاعات اإلنتاجية مثل الزراعة  والصناعة، تم التأكيد أن التح •

  هذا الشأن،  
: أن الوزارة قائمة عل توفي  البنية وهنا تم  الردحيث تم التساؤل حول رؤية الوزارة فن

نت    ، من أجل ضمان وجود خدماتوالحفاظ عل إستدامتها    Ecosystemالتحتية السليمة و   انير

ورية بكافة قطاعاتها الخدمية واإلنتاجية  هرسيعة وخطوط فايي  مؤهلة عل مستوى كافة أنحاء الجم

لية،   ن  توالمين
ً
حقوق الملكية الفكرية   للحفاظ عل السليم المناخو م البيئة ينظكما أن دور الوزارة أيضا

  القطاع
كات العاملة فن  . للشر

 

 

 

ن توفيق  األستاذ /  ثم إنتىه اللقاء حيث قام نائب  -لمهندسة / غادة لبيب لرئيس اللجنة بتوجيه الشكر  – حساني 

يفوفريق عملها الموقر  وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسس    مالجمعية وحضوره هملتشر

 اللقاء كافة السادة الحضور عىل حسن المشاركة الفعالة خالل ، كما تم توجيه الشكر لالهامهذا اللقاء 


