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 2022برج خالل  1000قال الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إنشاء 

اتيجية بناء المجتمع  ا أنه تم وضع اسبر
ً
 مرص منذ عام  الرقم  لتقوية شبكات المحمول، مضيف

ى
 2018ف

 .لبناء مرص الرقمية

 إحد
ى
  « مستقبل وطن»ى الندوات بحزب وأضاف، خالل مشاركته ف

اتيجية وزارة  والتر تناولت اسبر

اتيجية استهدفت  بالخدمات الحكومية،  الرقم  التحول »إطارات مهمة ىه:  3االتصاالت، أن االسبر

 «.وخدمات االتصاالت، وتوفبر فرص عمل رقمية

ا أنه لدعم بيئة التوقيع 
ً
  مضيف

ونى  المنشآت يتم العمل عىل نشر التطبيقات ال اإللكبر
ى
خاصة بالتوقيع ف

ى بالخارج، متابًعا:  ة المقبلة لزيادة خدمات المرصيير ونية خالل الفبر وع الفاتورة اإللكبر كات ومشر والشر

ة بشأن »   حققنا نجاحات كببر
عن بعد، خاصة المحاكم االقتصادية، فالمستثمر يتابع الدعوى من  التقاضى

 
ى
 «. بورسعيدالخارج، والرقم القوىم للعقارات تم تنفيذه ف

وعات للشباب بشكل  الرقم  واستعرض الوزير الجهود الخاصة بالتحول   مرص ومبادرات المشر
ى
، رقم  ف

ا أن قطاع االتصاالت هو أعىل معدل نمو مقارنة بكل القطاعات األخرى بنسبة 
ً
ا إىل أنه %16.3مؤكد ً ، مشبر

 الناتج القوىم 
ى
 . %8 اإلجماىل  يتم العمل عىل أن تكون نسبة المساهمة ف

ى إىل وزير االتصاالت  مجلس  ووّجه بعض الحضور من أعضاء  النواب والشيوخ بعض شكاوى المواطنير

  
ى
يد ف ورة أن نكون أمام تطوير مختلف لمكاتب البر حول سوء الخدمات الخاصة بشبكات المحمول، وضى

كات  المحمول التر كل القرى، خاصة باألرياف والصعيد، ومواجهة أزمة تشيب البيانات من جانب شر

ا،  ً ى بإصدار الئحة قانون البيانات الشخصية خصوًصا أنها تأخرت كثبر ، مطالبير ى  إزعاج المواطنير
ى
تتسبب ف

ى عن « السيستم»مع أهمية مواجهة كارثة سقوط   كل المصالح الحكومية، متسائلير
ى
التر يتم ترديدها ف

 وراء هذه األزمة.  الرئيس  السبب 

ا أن الالئحة التنفيذية لقانون البيانات الشخصية ليست 
ً
ب وزير االتصاالت عىل هذه اإلشكاليات مؤكد

ّ
وعق

دد بشأن المكالمات الدعائية والمزعجة، وَمن يتعرض  ة بما يبر مكالمة مزعجة فعليه أن  أليلها عالقة مباشر

 يتخذ اإلجراءات القانونية. 

 
 


