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 1000قال الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعكف عىل إنشاء 

وع   القرى ضمن المشر
ى
اوح من المرصيلتطوير الريف  القوم  محطة محمول ف  200إىل  150، بتكلفة تتر

 الريف المرصى. 
ى
ى ف ى الخدمات المقدمة للمواطني   مليون جنيه، لتحسي 

 

 ترصيــــح خاص لـوأضاف وزير اال 
ى
وع محطات المحمول يستغرق عاما واحدا، «المال»تصاالت، ف ، أن مشر

وع القوم لتطوير  نت وهواتف المحمول، ضمن المشر قرية بالريف المرصى  1500لتقوية شبكات اإلنتر

 . ى ى حياة المواطني   التر تعكف الحكومة عىل تنفيذها لتحسي 

 

م  ضخ وأوضح الوزير، عىل هامش مشاركته األسبوع  ى  منتدى مرص للتعاون الدوىل، أن الوزارة تعتر
ى
الماضى ف

2  ، ى مليار دوالر استثمارات جديدة لتهيئة وتطوير البنية التكنولوجية عىل مستوى الجمهورية خالل عامي 

نت ارتفعت  ى لتسجل  7الفتا إىل أن معدالت رسعة اإلنتر ميجا بايت حاليا، وذلك  42.5مرات خالل عامي 

 . 2018ار دوالر منذ ملي 2بعد ضخ 

 

وقال طلعت إن مخطط االنتقال للعاصمة اإلدارية يست  بخىط رسيعة تحت شعار حكومة رقمية ال ورقية، 

وع القوم لتنمية الريف المرصى يشمل  ى خدمات البنية الفتا إىل أن المشر يد وتحسي  تطوير مكاتب التر

 التحتية. 

 

 مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المرصية، يشمل توصيل كابالت األلياف 
ى
يذكر أن دور وزارة االتصاالت ف

 نطاق ما يقرب من  14ألف مسكن، و 50الضوئية ألكتر من مليون و
ى
قرية  1400ألف مبتى حكوم، ف

وع القوم لتنمية الريف المرصى.   المدرجة ضمن المشر

 

من جانبه، ذكر وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، أن المرحلة األوىل من المبادرة الرئاسية 

 «حياة كريمة»
ى
ا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إىل  375، تم تنفيذها ف نيه، مليار ج 6.38تجمًعا ريفيًّ

رت أكتر من  1284مليون مواطن، وتم تنفيذ  4.5واستفاد منها 
ّ
وًعا، وف ألف فرصة عمل مؤقتة  500مشر

 ودائمة ألبناء القرى. 

 

ا، وإنشاء مجمعات  277وأضاف شعراوى أنه تم توفت  تمويل  ا ميّشة وتدريًبا ِحرفيًّ
ً
مليون جنيه قروض

  صناعية وتأهيل 
وعات ذات عائد  مهتى ة ومتناهية الصغر.  اقتصاديوتوفت  مشر وعات صغت   ومشر


