
 

                                                                     
                                                                                                                                               

                                                                                      
 التشغيلي بالمؤسسات الحكوميةن: العنوا

ز ي ويل" لتحقيق التمي 
ع مذكرة تفاهم مع "هنز

ّ
 وزارة االتصاالت توق

 موقع اليوم السابع : المصدر 
 2022نوفمير  14 التاري    خ: 

 
ز كل من وزارة  ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بي   مدبولي

شهد الدكتور مصطفز
 التشغيلي الرقمي االتصاالت وتكن

ز كة "هانويل" مرص، وذلك بشأن تحقيق التمي  ولوجيا المعلومات، وشر
المستدام للمؤسسات الحكومية المرصية وتحويلها إل مؤسسات ذكية تعتمد عل التكنولوجيا الحديثة 

م الشيخ، COP27الصديقة للبيئة، وذلك عل هامش فعاليات قمة المناخ  ، المنعقدة حاليا بمدينة شر
 وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

 
ووقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب، نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير 

كة "هانويل" لشمال إفريقيا.  ، والمهندس خالد هاشم، رئيس شر  المؤسسي
 

ي إطار تنفيذ خطط الدولة للتطوير المؤسسي وأشار رئيس الوزراء عقب توقيع م
ز
ي ف

ذكرة التفاهم إل أنها تأت 
 التشغيلي لها، وبما يضمن االستدامة اإلدارية 

ز  للتمي 
ً
الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية، وذلك تحقيقا

اهة ز  والبيئية، وصوال إل جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية واليز
ي 
ز
، رئيس الجمهورية، ف  لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

ً
والمرونة، ويعلي من رضا المواطن، تنفيذا

 هذا الصدد.  
 

كة  ز الوزارة وشر ك بي  وأوضح وزير االتصاالت أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون المؤسسي المشي 
م الشيخ، "هانويل" مرص، لتحويل المبنز ا لجديد لديوان عام محافظة جنوب سيناء، ومبنز مستشفز شر

، من خالل  ي
إل مبان ذكية مستدامة لتحقيق أعل معدالت الفاعلية، وتقليل معدالت إهدار الطاقة للمباتز

، وبما يضمن االستدامة اإلدارية والبيئية للمؤسسات الحكومية.   التشغيلي
ز ي تحقيق التمي 

ز
 المساهمة ف

 
وع وأشارت ا ي للمشر لمهندسة غادة لبيب إل أنه بموجب مذكرة التفاهم، سوف يتم تنفيذ نموذج تجرينر

م الشيخ  ي مستشفز شر
ي الجديد لديوان عام محافظة جنوب سيناء ومبنز

م الشيخ، لتحويل المبنز بمدينة شر
 ل البيانات. إل مبان ذكية مستدامة باالعتماد عل التقنيات الحديثة ال سيما الذكاء االصطناعي وتحلي

 
ي الذكية عل مختلف المؤسسات الحكومية 

كما أضافت أنه سيتم دراسة إمكانية تعميم تكنولوجيا المباتز
م الشيخ، لزيادة الفاعلية  وع بمدينة شر ي للمشر ي ضوء مخرجات ونتائج تنفيذ النموذج التجرينر

ز
المرصية ف

 التشغيلي الرقمي المس
ز ي خلق نموذج عمل وتقليل إهدار الطاقة، بما يضمن التمي 

ز
تدام لها، ويسهم ف

ي تكنولوجيا 
يتواكب مع التوجه العالمي نحو التحول االخرصز وخفض االنبعاثات الكربونية من خالل تبنز

 صديقة للبيئة. 
 

وأعرب المهندس خالد هاشم، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم عل هامش فعاليات قمة المناخ 
COP27 إل أنه بتنفيذ مشر 

ً
ا م الشيخ، سيسهم ، مشي  ي المستهدفة بمدينة شر

 التشغيلي للمباتز
ز وع التمي 

ز بيئة العمل، وكفاءة استخدام الطاقة، وخفض االنبعاثات الكربونية.  ي تحسي 
ز
 ذلك ف

 


