


    

 (اخلاص القطاع – احلكومة) العائد يف املشاركة منوذج•

 الطلب لتنمية املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة مشروعات•

 اجلاري املالي العام خالل احمللي

  االتصاالت وزارة لدى املعلومات تكنولوجيا شركات مستحقات•

 التابعة واجلهات لالتصاالت املصرية والشركة





توفري املوارد  

البشرية املناسبة 

 للمشروع

 

توفري البنية 

األساسية الالزمة 

للمشروع يف وقت 

مناسب لتشغيل 

 التطبيق

مواكبة املعايري 

الدولية 

للتكنولوجيا 

 اخلضراء 

Green ICT 

العمل بنظام 

 الدفع مقابل

 اخلدمة 

توفري آليات مع 

لتدقيق البيانات 

 املدخلة

استخدام التقنيات 

:  احلديثة مثل

 احلوسبة

السحابية  

Cloud Comp. 

لتوفري املوارد 

الالزمة وتطبيقات 

 اهلاتف احملمول



  باستخدام احلكومية النفقات ختفيض : الرؤية

  حوسبة انشاء يتيح مما اخلدمات بنظام الربجميات

   .البيانات سرية لتحقيق حكومية

  مشرتك مليون 95 ختطى احملمول للهاتف املشرتكني عدد
  احلكومية اخلدمات على اإلقبال لزيادة الفرصة يتيح مما

   احملمول اهلاتف خالل من املقدمة



  والقطاع احلكومى القطاع بني الشراكة إتفاقية وإستثمار تفعيل•

 Public Private Partnership - اخلاص

  خالل من املشروعات لتمويل ومتطورة جديدة آليات إجياد•

  املاضية العشر السنوات فى مشروعات من إجنازه مامت إستثمار

 واخلاص احلكومى القطاعيني مع الوطيدة العالقة وإستغالل

 أعمال لتطوير  (Business Models)إقتصادية مناذج وضع•

  من املشروعات تلك إلمكانيات األمثل واإلستغالل املشروعات

  واملواطنني املستفيدة للجهات متطورة خدمات تقديم خالل

 املشروعات تلك إستدامة يضمن مما األجر مدفوعة تكون

  تطبيق تعوق التى واملشكالت للعوائق القانونية احللول إجياد•

 اإلقتصادية النماذج تلك

 



 نوع الطرح ميعاد الطرح الجهة /الوزارة اسم المشروع

 اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية أتمتة منظومة الثروة السمكية
(89قانون)طرح عادي  1 / 29 اهليئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء 

 نظام خدمات معلوماتية بالمحاكم
 2 / 17 وزارة العدل (روالت المحاكم)

 منوذج اقتصادي
(revenue sharing 

business model) 
 استعالم السجل العيني الزراعي

 2 / 25 وزارة العدل (شهادات القيود)
 منوذج اقتصادي

(revenue sharing 
business model) 

استكمال ميكنة خدمات مكاتب 
 (89قانون)طرح عادي  3 / 1 وزارة العدل التوثيق

 شهادات النيابة العامة
 3 / 15 النيابة العامة ..(الطالق –الزواج )

 منوذج اقتصادي
(revenue sharing 

business model) 

ميكنة المستشفيات التابعة لجامعة 
 4 / 1 جامعة األزهر األزهر

 (89قانون)طرح عادي 
 منوذج الدفع مقابل اخلدمة

(Per Transaction 
Model) 

 

 المشروعات المستقبلية المقترح طرحها لتنمية الطلب المحلي
 في العام المالي الحالي
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2013/2012العام المالي ترسيتها خالل العمليات التي تم   

القيمة االجمالي العملياتالترسية الفعليةتاريخ الترسيةتاريخ الطرحنوع الطرحرقم الممارسةاسم الممارسةم
عدد الشركات التي تم 

الترسية عليها

2,043,000نوفمبر - 2012يناير - 2012ممارسة عامة6 إنشاء شبكة معلومات و ميكنة نيابة شمال الجيزة1

24,600اكتوبر - 2012سبتمبر - 2012ممارسة محدودة6تجديد خدمة الربط بين الوزارات واالمانة العامة لمجلس الوزراء2

3
 توفير خدمة االستضافة لبرنامج الرخصة الدولية لصالح

ICDL مشروع الـ
550,000ديسمبر - 2012يونيو - 2012ممارسة عامة12

4
تقديم خدمة االنترنت لمشروع الحوسبة السحابية معهد تكنولوجيا 

المعلومات بأسيوط
208,000نوفمبر - 2012يونيو - 2012ممارسة محدودة1

5
حاسبات محمولة وخوادم ووحدات تخزين وبرامج افتراضية 

ومساعدات لصالح معهد تكنولوجيا المعلومات
1,016,650نوفمبر - 2012فبراير -2012ممارسة عامة8

6
توريد وتركيب وتشغيل وضمان اجهزة خوادم ووحدات تخزين 

ورخص برامج نسخ احتياطي وطابعات باركود لصالح مشروعات 

الوزارة
2,144,069يناير - 2013فبراير -2012ممارسة عامة10

7
استخدام وتجديد الدعم الفني والصيانة لبرامج ميكنة ادارة منحة 

الشهادة الدولية للحاسب االلي
45,000يناير - 2013سبتمبر - 2012ممارسة محدودة5

6,031,31916



 

2013/2012العمليات التي تم طرحها خالل العام المالي   
الموقف الحاليتاريخ الطرحنوع الطرحرقم الممارسةاسم الممارسةم

الميعاد المتوقع الصدار 

أوامر التوريد
اجمالي العمليات

1
توريد وتركيب وضمان اجهزة تامين شبكات لمشروع االنتاج 

الداجني ومشروعات  الوزارة
يونيو - 2012ممارسة عامة3

تمت الممارسة المالية وجاري 

اعداد محاضر البت النهائي
فبراير-13

2
   تجديد ورفع سرعة االنترنت للخط التبادلي للوزارة وتقديم 

خدمة االنترنت للمكتب الفني بوزارة الكهرباء
اغسطس - 2012ممارسة محدودة4

تمت الترسية وجاري إصدار اومر 

التوريد
يناير-13

3

توريد وتركيب وضمان وحدات تخزين ورخص برامج نسخ 

احتياطى وخدمة صيانة ودعم فنى لوحدة تخزين مركزية 

باركود لصالح مستشفي السويس للتامين الصحي ومستشفي 

ابو الريش لالطفال

مارس-13جاري اعتماد البت الفنييونيو - 2012ممارسة عامة11

4
توفير  برامج للمكفوفين وضعاف االبصار ببيوت تكنولوجيا 

المعلومات ومدارس الدمج
فبراير-13تم اعتماد البت الفنياغسطس - 2012مناقصة عامة1

5

توفير خدمة انترنت لصالح مركز معلومات الصندوق 

المصري للتنمية بمقر وزارة االتصاالت بالمهندسين لمدة 

ثالث سنوات

فبراير-13جاري اعتماد البت الفنينوفمبر - 2012ممارسة محدودة9

مايو-13مرحلة التقييم الفنيديسمبر - 2012ممارسة عامة8إنشاء معمل ميكاترونيك لمعهد تكنولوجيا المعلومات6

7
توريد

 وتشغيل وضمان مساعدات فنية وقطع غيار
أبريل-13مرحلة التقييم الفنيديسمبر - 2012ممارسة عامة6

8
توريد وتشغيل وتحديث حزم برامج لصالح 

وزارة االتصاالت
مايو-13مرحلة تقديم العروض الفنيةيناير - 2013ممارسة عامة11

6,477,000



 

  2013/2012العمليات المقرر طرحها خالل العام المالي 
الموقف الحالينوع الطرحاسم الممارسةم

التاريخ المتوقع 

للطرح
اجمالي العمليات

1
استكمال تطوير المركز الرئيسي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

6 اكتوبر
ممارسة عامة

تم اعتماد مذكرات الطرح جاري 

اتخاذ اجراءات الطرح
فبراير -2013

2
توفير عقد صيانة ودعم فني لمكاتب التوثيق شبكات واجهزة مرحلة 

أولي لعدد 102 مكتب في   24محافظة
مارس -2013جاري إعداد كراسة الشروطممارسة محددودة

3
تجهيز عربات المراقبة لمباحث القاهرة  بالكاميرات وربطها من خالل 

شبكة المحمول بمركز التحكم
ممارسة عامة

جاري دراسة المستجدات مع 

وزارة الداخلية
مارس -2013

فبراير -2013إعداد مذكرات الطرحممارسة عامةتوريد وتشغيل طابعات برايل لذوى االعاقة بالجامعات4

5

توريد وتركيب وتشغيل وضمان اجهزة

 شبكات وخوادم وملحقاتها ووحدات تخزين لمركز المعلمات الرئيسى 

والمركز التبادلى)االحتياطى( لرئاسة الجمهورية

فبراير -2013إعداد مذكرات الطرحممارسة عامة

فبراير -2013إعداد مذكرات الطرحممارسة عامةااللعاب االلكترونية لمعهد تكنولوجيا المعلومات باسيوط6

فبراير -2013إعداد مذكرات الطرحممارسة عامةتوفير برامج وسوفت وير للحوسبة السحابية7

مارس -2013جاري إعداد كراسة الشروطممارسة عامةالتدريب المتخصص لمعهد تكنولوجيا المعلومات8

مارس -2013جاري إعداد كراسة الشروطممارسة عامةتطوير شبكة معلومات الوزارة والجهات التابعة9

33,470,000



 

 ملخص األعمال
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