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ي تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 
 
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت، إن وزارته تشارك ف

" أولها محا 4لتطوير الريف المرصي من خالل  ور، بهدف ربط القرى بكابالت األلياف الضوئية "الفايبر
ل بالريف بتكلفة  برج تقوية لشبكات المحمول بالنظام  1000مليار جنيه وإنشاء  5.5توصيل مليون مب  

، وتدريب  مركزا للتشخيص المبكر لألمراض  150ألف شاب عىل استخدام التكنولوجيا وإنشاء  25التشاركي
 .عن بعد

 
وع بناء مرص وأشا ر خالل حواره لـ" الدستور" إىل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الوزارة بتنفيذ مشر

ي عملية انتقال العاملي   
 
ي تنفيذ مبادرة حياة كريمة والمساهمة ف

 
الرقمية ومحو األمية الرقمية، والمشاركة ف

 .بالدولة للعاصمة اإلدارية رقميا واالنتهاء من منظومة التحول الرقمي 
 

مركزا تضم  51وأوضح "طلعت" أن المرحلة األوىل من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير 
قرية خالل العام الجاري، موضحا بهدف إتاحة خدمات التعليم والصحة عن بعد بتكلفة تصل إىل  1400
 .مليار جنيه 5.5نحو 

 
القرى وتزويدها بماكينة رصاف آىل بكلفة تصل إىل مكتب بريد بهده  878وأشار الوزير إىل أنه يجرى تطوير 

ي هذه القري من خالل انشاء  2.1نحو 
 
مليار جنيه، وجرى وضع خطة لتحسي   جودة خدمات االتصاالت ف

مليار جنيه الفتا اىلي ان مراكز  5برج تقوية بتكلفة تصل إىل نحو  1000محطات شبكات المحمول بعدد 
ي المستشفيات الحكومية والجامعية لتوفب  المستحدث لألمراضالتشخيص المبكر  ة سيجري ربطها بكبر

ي هذه المناطق
 
 .خدمات صحية عالية الجودة ف

 
ي 
امج التشاركية بي   الوزارات والت  ونوه الوزير أنه يجري االنتهاء من عملية اختبار جميع التطبيقات والبر

ا إىل سيعمل بها دوالب عمل الحكومة فور االنتقال إىل العاصمة اإلدار  ية الجديدة "الجمهورية الثانية" مشب 
" الوزارات" قبل  يونيو المقبل بهدف  30أنه سيتم االنتهاء من جميع أعمال الرقمنة داخل الحي الحكومي

 .الجاهزية الكاملة لعملية االنتقال المتوقعة أن تتم خالل العام الجاري وفق لتعليمات مجلس الوزراء
 

صمة اإلدارية ستكون مدينة ذكية رقمية ال وجود فيها لألوراق والمستندات وأضاف "طلعت" أن إدارة العا
وع أرشفة مليار وثيقة ومستند للعمل بها وفق اآللية الجديدة  التقليدية، وهذا ما دفع الحكومة لتنفيذ مشر

حديثة مثل بالعاصمة اإلدارية، مما يؤكد أن الدولة تسب  نحو بناء مرص الرقمية واالعتماد عىل التطبيقات ال
ي التحكم وإدارة العاصمة اإلدارية

 
نت األشياء ف  .الذكاء االصطناعي والبلوك تشي   وانب 

 
 
 
 
 



 
 
 

وسائل تشمل منصة مرص  3وقال الوزير إنه جار إطالق خدمات حكومية جديدة للمواطني   من خالل 
ية المتكاملة بالمحافظات، م يد الرقمية ومراكز الخدمات الجماهب  وضحا أن إجماىلي الرقمية ومكاتب البر

خدمة قبل نهاية العام  100عدد الخدمات المستهدف اتاحتها للمواطني   "اون الين" ستصل إىل نحو 
الجاري منها خدمات جديدة مع وزارات العدل والداخلية واإلسكان والكهرباء والتموين والقوي العاملة 

 .والسياحة واالثار والداخلية واالوقاف ومشيخة األزهر
 

خدمة واتاحتها للمواطني   عىل منصة مرص الرقمية منها "التموين"  54وزير أنه جرى إطالق نحو وتابع ال
خدمات تشمل إصدار بطاقة تموين جديدة وإصدار بدل تالف لبطاقة تموين وتفعيل بطاقة تموين  6بعدد 

ي وضم أفراد  اجتماعي وفصل 
مات خد 10ونقل من محافظة إىل أخرى، خدمات "التوثيق" بعدد  أرست 

وتحرير توكيل  رسمي تشمل استعالم عن رسيان محرر ُمميكن وتحرير توكيل عام قضايا وتحرير توكيل عام 
 األمور الزوجية وتحرير إقرار بالشطب وتحرير إقرار بعدم  -شامل )بنوك  رسمي 

 
عام( وتحرير توكيل ف

حيح محرر موثق واكتب وتحرير إقرار تص رسمي وجود تعديالت عىل البيانات المساحية وتحرير إقرار 
 .محررك

 
" بعدد خدمة  11وتابع الوزير أنه تم إتاحة خدمات "المرور" عبر منصة مرص الرقمية من خالل "مركبات 

م عىل مخالفات رخص مركبات وتجديد 
ُ
ظل

َ
مركبة وبدل فاقد رخصة مركبة وبدل تالف  رخصةتشمل ت

ذمة أو التظلم وتحرير توثيق عقد بيع مركبة رخصة مركبة وسداد المخالفات واستخراج شهادة براءة ال
وتحرير توكيل بيع مركبة وتحرير توكيل إدارة مركبة واستعالم عن مخالفات رخصة مركبة والتأكد من صحة 

 .بيانات مركبة وسداد مخالفات مركبة لمالك آخر
 

" بعدد  دمات تشمل خ 6ولفت الوزير إىل أن المنصة تقدم خدمات أخرى للمرور تشمل خدمات "رخصي
م عىل مخالفات رخص القيادة وسداد مخالفات رخص القيادة 

ُّ
استعالم عن مخالفات رخص القيادة وتظل

واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم وإصدار بدل تالف رخصة قيادة وإصدار بدل فاقد رخصة قيادة 
 .وسداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر

 
خدمات تشمل استخراج  6مية تتيح كذلك خدمات "الشهر العقاري" بعدد وقال الوزير إن منصة مرص الرق

واستخراج صورة  ماىلي واستخراج صورة من منشور  دوريصورة من عقد ُمشهر واستخراج صورة من كتاب 
 4من منشور فت  واستخراج شهادة ترصفات عقارية وترجمة عقد ُمشهر، كذلك خدمات "المحاكم" بعدد 

م وإقامة دعوى مدنية وتجديد تفعيل محامي بالمحكمة وتحديث بيانات كارنية خدمات تضم تسجيل محا
خدمات اخري تشمل االستعالم  5اىلي اتاحة خدمات "القضايا" بعدد  باإلضافةالنقابة الخاص بالمحامي 

اء واالستعالم عن  عن بيانات دعوى واالستعالم عن حدوث استئناف واالستعالم عن دعاوى مكتب الخبر
 .بات واالستعالم عن رول دعوىالمطال

 
خدمات تشمل طلب مستخرج سجل تجارى  4وتابع الوزير إنه تم إتاحة خدمات "السجل التجاري" بعدد 

ائب  واستعالم عن سجل تجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات وكذلك خدمات الرص 
ائب العقارية" العقارية وشمل تقديم إقرار وحدات سكنية واقرار الوحدات السكني ة واخب  خدمات " الرص 
 .بعدد خدمتي   تقديم إقرار وحدات سكنية واقرار الوحدات السكنية

 
وع لزيادة الخدمات الحكومية المميكنة إىل نحو   100وأوضح الوزير أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من المشر

ي المنصة نحو 
مليون طلب  1.5عل بعدد نحو مليون حساب تم تسجيلهم بالف 2خدمة باإلضافة إىل تلق 

ي ظل زيادة  5لهذه الخدمات، متوقعا أن يصل عدد الحسابات إىل نحو 
 
ماليي   حساب نهاية العام الجاري ف

ونية  .إقبال المواطني   عىل استخدام الخدمات اإللكب 
 
 



 
 
 
 

وع الفايبر بهدف ربط   حكومي  5وأشار الوزير إىل أنه جار تطوير تنفيذ المرحلة الثانية من مشر
آالف مبت 

وع ربط   حكومي عىل مستوى الجمهورية بشبكة الفايبر خالل عامي   بتكلفة  32.5ضمن مشر
ألف مبت 

ي تم ربطها حاليا نحو  6تصل إىل نحو 
ي الت 

ي وهذا سيؤدي  11مليارات جنيه، حيث بلغ عدد المبات 
الف مبت 

 .الضوئية باألليافعدم سماع جملة السيستم واقع العتماد الحكومة عىلي شبكة داخلية تعمل 
 

للبناء بالتعاون مع وزارة اإلسكان ليتضمن ادراج كابالت  المرصيوأشار الوزير إىل انه تم تحديث الكود 
اطات البناء مع العمل عىل تفعيل  الكود اعتبارا من ابريل المقبل لتلبية األلياف الضوئية ضمن اشب 

نت فائق الشعة والتحول نحو مجتمع   .رقمي احتياجات المواطني   من خدمات اإلنب 
 

ي مرص بتكلفة تصل نحو 
 
نت ف وع رفع كفاءة شبكات اإلنب  وقال الوزير إنه جار تنفيذ المرحلة الثالثة من مشر

ن 5.5 ي مرص إىل مليار جنيه بهدف الوصول بمتوسط رسعات اإلنب 
 
ا إىل أن 40ت ف ميجابت ثانية، مشب 

 .2020-2019مليار دوالر خالل عامي  2األوىل والثانية كلفت الدولة نحو  المرحلتي   
 

ألف شاب مرصي عىل أدوات تكنولوجيا  120وأكد وزير االتصاالت أن محور التدريب يشمل تدريب نحو 
ي مليون جنيه بهدف توف 500المعلومات بتكلفة تصل نحو 

 
ية المدربة عىلي العمل ف ب  الكوادر البشر
ي السوقي   اإلقليمي والعالمي 

 
وعات التكنولوجية وزيادة القدرة التنافسية للخريــــج المرصي ف  .المشر

 
ي  74وأوضح أنه جار تنفيذ المرحلة األوىل لميكنة المستشفيات الجامعية بعدد 

 
جامعة  11مستشق  ف

وع ميكنة مليار جنيه  2.7بتكلفة استثمارية تصل  جامعة حكومية وربطها بالفايبر قبل  27باإلضافة إىل مشر
ي باإلضافة إىل تنفيذ المرحلة األوىل لمنظومة االمتحانات الرقمية  2022يونيو  30

 
ي القطاع  ف   75بعدد  الطتر

ي كلية 
 
 جامعة وإتاحة المناهج الدراسية والمواد التعليمية عىل منصات وزارة التعليم العاىلي والبحث 27 ف
 .العلمي 

 


