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ي شهد الدكتور مصطفى م
ى وزارت  ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بي  دبولي

ي هيئة المجتمعات 
ى
االتصاالت وتكنولوجيـا المعلومات واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة ف

كتور العمرانية، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والد 
  .عاصم الجزار، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ى المهندس رأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيـا المعلومات   وتوكولي  ووقع البر
لشئون البنية التحتية، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 

ف عىل  . قطاع الشئون المالية واإلداريةالمشر

ى إل تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبناء  ى الوزارتي  وتوكول األول، الموقع بي  ويــهدف البر
ى نوعية حياة المواطن المرصي،  ي تحسي 

ى
مدن ذكية أكبر استدامة لمواطنيها وزوارها، وذلك بما يسهم ف

ي ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحرصى 
ى
ي ف ي تقدمها تلك المدن، كما تلتر

ية، والقدرة عىل المنافسة الت 
ايدة لألجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب االقتصادية واالجتماعية  ى الوقت ذاته االحتياجات المب 

 .والبيئية والثقافية

ى وزارة االتصاالت ووزارة اإلسكان، م ، الموقع بي  ي
وتوكول الثاتى ي هيئة المجتمعات بينما يهدف البر

ى
مثلة ف

ى وزارة  وعات ومبادرات التحول الرقمي ) مرص الرقمية(، والتنسيق فيما بي  العمرانية، إل تنفيذ مشر
االتصاالت والهيئة لتطـوير آليات العمل واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة فـي التحـول 

ي 
 عصـري، يسـهم فـي دفـع عجلـة النمو االقتصـادي، ودعـم كفـاءة إل المجتمـع الرقمـي لبـنـاء مجتمـع معلومـات 

األنشطة الحكوميـة وتـوفب  البنيـة األساسية لالتصاالت مـن األلياف الضوئية بالمقرات المختلفـة للهيئة، 
ف عىل تنفيذها وزارة  ي تشر

وعات ذات الصلة والت  ي واللوجسـتـي فـي المشر
وكذلك توفب  الدعم الفتى

  .الت وتكنولوجيا المعلوماتاالتصا

ي جهـودها نحو التحـول الرقمـي، من خالل رؤيـة شـاملة ومتكاملـة 
ى
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة ف

 مـن خـالل استخدام التطبيقات التكنولوجية فـي كـافـة مناحي الحياة، 
ً
تتمثل فـي تهيئة مجتمـع متصـل رقميـا

المتالحـق فـي استخدامات تكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومـات فـي مختلـف  حت  تتواكب مصـر مـع التطور 
ونيـة  .األنشـطة االقتصادية واالجتماعيـة ودعـم تنميـة األعمـال اإللكب 

: هدفنا كدولة هو تحويل الحكومـة إل حكومـة متصـلة باألنظمـة الرقمية، بما   مدبولي
وقال الدكتور مصطفى
ى الع ي تحسي 

ى
مـل داخـل الجهـاز اإلداري للدولـة ليعمـل بكفاءة وفاعليـة وتعزيـز قـيم الشفافية يسهم ف

 .والمحاسبة والمراقبـة

  

 



 

وعقب التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إل أن توقيع 
ي فـي إطـار سـعي الوزارة إل تعزيز وتنمية البنية 

ى يأت  وتوكولي  التحتية لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت البر
ي كفاءة أدائها ورفـع 

ى
ى الخدمات الرقميـة فـي مختلف الوزارات والجهـات الحكوميـة؛ بما يسهم ف وتحسي 

ونية متعـددة مـن خالل كافة المنافذ الرقمية  ، وتقديم خـدمات إلكب  ى جـودة الخدمات المقدمة للمواطني 
 .وغب  الرقمية

ي وأوضح وز 
ى وزارت  كة بي  وعات المشب  ي إطار تنفيذ عدد من المشر

ى
ي ف

ى يأت  وتوكولي  ير االتصاالت أن توقيع البر
االتصاالت واإلسكان، من بينها إنشاء قاعدة بيانات شاملة خاصة بالمدن المرصية الجديدة والقديمة 

ي إنشاء المدن
ى
اتيجية وطنية للتوسع ف الذكية باستخدام  المستهدف تحويلها إل مدن ذكية، ووضع اسب 

المعايب  الدولية للتطبيقات الذكية، إل جانب تنفيذ وتشغيل مجموعة من تطبيقات الذكاء االصطناعي 
ورية  ي مرص، وتوفب  البيانات الرصى

ى
ي المدن الذكية ف

ى
" ف ي ذلك نموذج لتطبيق "التوأم الذكي

ى
شادية بما ف االسب 

 عن تنظيم وعقد دورات تدريبية وبرا
ً
ي مجال للتشغيل، فضال

ى
ى ف مج لبناء القدرات لفريق العمل من الطرفي 

ي هذا المجال
ى
ات والممارسات الفنية مع الدول األخرى الرائدة ف  .إدارة وتشغيل المدن الذكية وتبادل الخبر

م بتوفب  وإتاحـة حزمـة مـن البــرامج التدريبيـة الالزمـة  ى
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة االتصاالت تلب 

ى بها علـى اسـتخدام للعا ى بهيئـة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بهـدف رفـع كفـاءة وقدرات العـاملي  ملي 
التطبيقات والبـــرامـج التكنولوجية الحديثة، سواء برامج التدريب األساسية أو المتقدمة، إضافة إل إتاحـة 

ونية الالزمـة للتحـول الرقمـي امج والتطبيقات اإللكب  ،  والمنصوص عليهـا فـي االتفاقيات الدوليـة رخـص البر
التـي أبرمتهـا وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات مـع الشـركات العالميـة، لصـالح هيئـة المجتمعات 

 .العمرانية الجديدة، وذلك لرفـع كفاءة البنية التحتيـة والتكنولوجية للهيئة

ي إطار  وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان
ى
ى ف وتوكولي  ي توقيع البر

والمرافق والمجتمعات العمرانية: يأت 
تطـور نظم العمـل والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإدارات هيئـة المجتمعات العمرانية الجديدة 

ة لتطبيقات المجتمع الرقمـي فـي مناحي الحياة اليو  ى مية فـي إنشـاء المـدن الذكية الجديدة، لتكـون الركب 
ي نمو الناتج اإلجمالي المحلـى وخلـق مئات 

ى
للمواطن ولمقـدمي خدمات المرافق، وذلك مساهمة منها ف

ة ة وغب  المباشر   .اآلالف مـن فـرص العمل المباشر

كات العالمية والمؤسسات الدولية لتبادل  ، تلتـزم وزارة االتصاالت بالتواصل مع الشر ى وتوكولي  ووفقا للبر
ك، والمشاركة  ي هذا المجال محل االهتمام المشب 

ى
اتهم السابقة ف الزيارات واالستفادة من ممارساتهم وخبر

 
ً
وعات المزمع تنفيذها، وفقا ي التمويل الالزم إلتمام وتنفيذ المشر

ى
وع والنسبة  ف للخطة التنفيذية لكل مشر

ي مجال 
ى
ي سوف يتحملها كل طرف، إل جانب تقديم كافة االستشارات الفنية، والسيما ف

المتفق عليها والت 
ية  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومجال الذكاء االصطناعي والمدن الذكية من خالل الكوادر البشر

 .التابعة للوزارة

م هيئة ا  ى ي نطاق المجتمعات وتلب 
ى
ي تقع ف

وعاتها الت  ي مشر
ى
لمجتمعات العمرانية بمعاونة وزارة االتصاالت ف

العمرانية الجديدة، من خالل تقـديم االستشارات الفنيـة الهندسية التخطيطيـة الالزمـة لتنميـة وتطـوير 
ف عىل تنفيذها وزارة االتصاالت.  ي تشر

 المشـروعات اإلنشائية الت 


