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 املستخلص 

ومزاياه والسامت التي ينبغي توافرها عند    ههتدف هذه الدراسة إيل تناول موضوع التحول الرقمي من حيث مفهومه وإسرتاتيجيت

اخلطوات  تناول  مع  له  التخطيط  تم  وما  العربية،  بجمهورية مرص  الرقمي  التحول  تناول مرشوع  إىل  باإلضافة  عام،  بشكل  التطبيق 

وع بشكل خاص، وكذلك الدراسة التحليلية لثامر هذا التحول وهي منصة مرص الرقمية ، وقد تم االعتامد عيل املنهج  التنفيذية هلذا املرش

املسحي واملنهج الوصفي التحلييل يف دراسة هذا املوضوع ، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أبرزها: كان البد من ترتيب 

وليس صياغة رؤوس موضوعات   عه الوثائق من حيث املحافظة عيل مبدأ املنشأ األصيل،اخلدمات بمنصة مرص الرقمية حسب ما تتب

لتفادي  الوثائق  إدارة  املتخصصني وذوي اخلربة يف جمال  الدراسة برضورة إرشاك  للخدمات بشكل خمتلف عن اآلخر، لذلك تويص 

ال بطاقات وصف  وصياغة  تصنيف  وبخاصَة  الفنية  بالعمليات  تتعلق  التي  واهلدف  األخطاء  املردود  نجاح  لضامن  واخلدمات  وثائق 

 املنشود من منصة مرص الرقمية. 

 :  التحول الرقمي؛ منصة مرص الرقمية؛ اجلمهورية اجلديدة؛ رقمنة اخلدمات .الكلامت املفتاحية

 التمهيد : 
مما نتج عنه إعادة تشكيل تفضيالت األفراد   ،ديناميكيات العمل واألنشطة االقتصادية يفتغريا يف اآلونة األخرية  العامل   لقد شهد 

املختلفة   القطاعات  فوأولويات  العامل،  مستوى  عىل  ُبعد  عن  العمل  نحو  التوجه  و زاد  هذا    رتظه،  يف  حديثة    املجال مصطلحات 

من الدول،    كثريسرتاتيجيات واألهداف التي يسعى إىل حتقيقها  من بني أهم اإلالتحول الرقمي  أصبح    فقدمصطلح التحول الرقمي  ك

دى التحول  ويؤ  ،واالرتقاء بمستوى اخلدمات املعيشية  ،فهو رضورة لتحقيق التميز يف األداء احلكومي ورفع جودة اخلدمات احلكومية

ساعد عىل رفع اإلنتاجية وخلق مكانة جتارية يالرقمي إىل توفري اجلهد والوقت واملال عىل املستفيدين، وترشيد اإلنفاق احلكومي، كام  

  وبخاصة عظم أمهية املهارات الرقمية بمختلف مستوياهتا؛  ية قادرة عىل املنافسة الستقطاب االستثامرات والرشاكات الدولية، كام  حمفز

)  أن جائحة املستجد  كورونا  الرقمية،    COVID-19)  فريوس  اخلدمات  توفري  املواطنني شملت  حياة  لتسهيل  متطلبات  استحدثت 

 .ليات للعمل عن ُبعد، فضال عن زيادة االهتامم باالبتكار والتدريبآإجياد نرتنت، وىل اإلإ الوصولوإتاحة 
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وحوكمة األداء ودعم اختاذ القرار بصورة أكثر دقة   ،رضورة حتمية لتحسني اخلدمات املقدمة للمواطنني الرقميو يعد التحول 

 (. 2021)اهليئة العامة لالستعالمات  ،  بناء عىل أسس علمية سليمة

الرقمي يعمشار وتتطلب تعاون التحول  تقديم  عىل التعاون وتعزيز لتفعيل احلكومية املؤسسات مجيع بطبيعتها   مستوى 

التغيري   كون السياسية، املستويات أعىل  من قيادية إرادة إىل وحيتاج ذلك احلكومية،  املؤسسات بني  والوظائف املهام، وتنسيق اخلدمات

 املتداخلة، أو املتكررة اخلدمات من والتخلص  العمل واخلدمات جمموعات إدارة يف  السلطة المركزية إىل أيضا  التحول  عىل  ينطوي

 .ذلك إىل وما 

، ودوره يف ترشيد القرار، وتوحيد اجلهود املشرتكة، وتقليل الوقت  يف مجهورية مرص العربية  ًقا من أمهية التحول الرقميالوانط

التنمية    ةأهدافا إسرتاتيجيالتيسري عىل املواطنني، وحيقق    وتوفري اخلدمات اإللكرتونية، بام يكفل  والقضاء عىل الفساد،،    واجلهد املبذول

رقمي مستدام،    جهودها لبناء جمتمع معريف   -عىل مدار السنوات املاضية  -كثفت احلكومة املرصية، فقد     2030: رؤية مرص    املستدامة

ل االستثامر لتطوير البنية التحتية المن خ  عبد الفتاح السييس ،  اجلمهورية  رئيسالسيد  التي طرحها    "التحول الرقمي  "تنفيًذا ملبادرة  

وإعادة هندسة اخلدمات وفق معايري اجلودة الشاملة، كام قامت احلكومة بتشكيل    للمعلومات، وإنشاء جممعات االبتكار التكنولوجي،

  2019نجاح املرشوع التجريبي للتحول الرقمي يف حمافظة بورسعيد عام  خالل الفرتة املاضية  أعلنت    قدللتحول الرقمي، و  جلنة وزارية

 ( ، وبدء تطبيقه عيل مستوي اجلمهورية. 4،ص 2021، زكي)

ل الرقمي  رسمية للخدمات احلكومية، متكن املواطنني واجلهات  منصةيف توفري  بجمهورية مرص العربية وتتلخص مبادرة التحو 

 ( .  )منصة مرص الرقميةموحدة  منصةهذه اخلدمات يف  إتاحة تلفة من الوصول إليها عن طريقاملخ

 مشكلة الدراسة : 
تعرف رقمنة الوثائق بأهنا حتويل الوثائق من الشكل التقليدي إيل وثائق ذات الشكل اإللكرتوين عرب املاسح الضوئي ، ومتثل  

لة بني احلكومة واملستفيدين ، وبذلك فإن مصطلح رقمنة اخلدمات هو حتويل املعاملة من  خدمات املعامالت احلكومية بأهنا  وثائق متباد

التقليدي إىل معامالت إلكرتونية تتم بواسطة احلواسب اآللية، وهذا هو املعني الشامل للتحول الرقمي وبالتايل فإن مشكلة  الشكل 

، ؟عمله للمستقبل  ينبغيوما    ،لتعرف عىل الوضع احلايلله أمهية يف اسيتم    ما و  ،ما تم إنجازه، وواقع هذا التحولالدراسة تكمن يف دراسة  

 .الدراسة احلالية إىل حتقيقه وهذا ما تسعى

 أهمية الدراسة : 
ا كان وسيظل من املواضيع املتجددة واملهمة بالنسبة للدول وحكوماهتا خاصًة، وهو  تنبع أمهية الدراسة يف كوهنا تدرس موضوعً 

لتقليدية يف الدول إيل حكومات إلكرتونية تقدم اخلدمات احلكومية بشكل إلكرتوين عرب مشاريع التحول الرقمي ،  حتول احلكومات ا

رشوع  وكون مجهورية مرص العربية بدأت يف هذا التحول وجاهزيتها لالنتقال إيل اجلمهورية اجلديدة ، فإنه البد من املتابعة املستمرة هلذا امل

 ، وذلك بتوظيف التقنيات احلديثة يف تقديم اخلدمات احلكومية. 2030الدراسة تعزيًزا لرؤية مرص  لضامن نجاحه ، وتأيت هذه

 أهداف الدراسة : 
 هتدف الدراسة احلالية إيل :

 التعرف عيل برنامج التحول الرقمي بجمهورية مرص العربية .  -
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 تناول اخلطوات التنفيذية لربنامج التحول الرقمي.  -

 مرص الرقمية. دراسة موقع منصة  -

 طرق تصنيف اخلدمات بمنصة مرص الرقمية. -

 تناول املشكالت األرشيفية املوجودة بمنصة مرص الرقمية.  -

 مناهج الدراسة : 
واملعلومات  البيانات يف مجعاملسحي    املنهج عىل فقد اعتمدت ا،تساؤالهت عن واإلجابة أهدافها  يققحت من الدراسة تتمكن حتى

التحلييل)واالستعانة بمنهج دراسة احلالة يف أجزاء  الوصفي جمهورية مرص العربية ،كام تم االعتامد عيل املنهجاخلاصة بالتحول الرقمي ب

يف دراسة منصة مرص الرقمية، كام متت االستعانة بأدوات البحث املناسبة التي متد باملعلومات وتساعد يف تطبيق املناهج   من البحث(  

 وهي: املالحظة وحتليل املضمون . 

 حدود الدراسة :
الرقمية يف يوليو   العربية منذ انطالق اإلصدار التجريبي ملنصة مرص  التحول الرقمي بجمهورية مرص  الدراسة برنامج  تتناول 

 ، وحتي انتهاء البحث والدراسة .  2020

 تساؤالت الدراسة : 
 تطرح الدراسة التساؤالت اآلتية : 

 العربية ؟ما مالمح برنامج التحول الرقمي بجمهورية مرص  -

 ما اخلطوات التنفيذية لربنامج التحول الرقمي ؟ -

 ماهية موقع منصة مرص الرقمية؟ -

 كيفية تصنيف اخلدمات بمنصة مرص الرقمية ؟ -

 هل يعاين موقع منصة مرص الرقمية من مشكالت أرشيفية ؟  -

 الدراسات السابقة : 
 تم تناول موضوع التحول الرقمي من وجهات نظر متعددة فمنها : 

بنت علي البلوشية ؛ ونبهان بن حارث الحراصي؛ وعلي بن سيف العوفي، واقع التحول الرقمي في المؤسسات العمانية،   نوال
 .2020، 1مجلة دارسات المعلومات والتكنولوجيا، ع

ملؤسسات تقوم هبا ا  هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف واقع التحول الرقمي يف سلطنة عامن، عن طريق التعرف عىل األدوار التي

طبقت الدراسة عىل أربع مؤسسات حكومية وهي: وزارة التقنية قد  و،  املختلفة بالسلطنة يف جمال التحول الرقمي واحلكومة اإللكرتونية

 بنك مسقط   :الصحة ورشطة عامن السلطانية، ومؤسسة واحدة من القطاع اخلاص هي  ووزارة  ،ووزارة الرتبية والتعليم  ،واالتصاالت

وأوصت الدراسة برضورة ، التي توصلت إليها الدراسة هي: قيام املؤسسات بجهود وأدوار واضحة للتحول رقميًا  نتائج، ومن أبرز ال

 .التعريف باخلدمات اإللكرتونية املتاحة والرتويج هلا 
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محمد حسين  الرقمي    ،محمد  التحول  منظومة  إطار  في  الدولة  في أجهزة  الرقمية  الوثائق  ل  ،إدارة  والوثائق المجلة العلمية  لمكتبات 
بر  8، ع 3والمعلومات؛ )مج   .2021(أكتو

دراسة للواقع التنظيمي ألماكن و  وتستعرض الدراسة مهام التوثيق التي انتقلت إىل التقسيم اجلديد من مراكز املعلومات امللغاة،

عية الفنية يف ظل رؤية استرشافية ملنظومة  األجهزة اإلدارية، وما تعانيه من مشكالت بسبب التشتت اإلداري وغياب التب  حفظ الوثائق يف 

التحول الرقمي يف مرص، ويف القلب منها إدارة الوثائق بام حيقق عالقة التكامل التي تفرتضها الدراسة بينهام، وتبني الدراسة تصورها 

ر الذي دفع بالدراسة إىل التوصية  ولة عن التخطيط والتنفيذ لعمليات التحول الرقمي، األمؤعىل حتليل التكوين التنظيمي للكيانات املس

ولة  ؤباستحداث تقسيم تنظيمي إلدارة الوثائق يتسق مع أهداف قانون الوثائق املزمع صدوره، بحيث يضم التقسيم مجيع اإلدارات املس

العمليات الفنية عن الوثائق سواء النشطة وشبه النشطة، ويشكل مظلة تضمن السيطرة عىل كافة األرصدة الوثائقية داخل اجلهة، وتوحد  

 واإلدارية، ويكفل القيام بعمليات األرشفة اإللكرتونية ودعم املنظومة الرقمية للدولة. 

TomaszJanowski . Digital government evolution: From transformation to contextualization . 
236.-221July 2015, Pages  ,Volume 32, Issue 3,Government Information Quarterly 

التكنولوجية أحدث التقنيات  استخدام  تبنى  دورها أيضا يف  باجلهات اإلدارية، والتحول الرقمي  مشاريع    تتناول هذه الدراسة

وتلخصه يف أربعة مراحل نموذج تطور احلكومة الرقمية  وختتتم هذه الدراسة ب،  التحديات الذي يطرحها هذا التحول  كام تتناول    ،املتاحة

احلكومة  )    وهي: يف  التكنولوجيا  أو  اإللكرتونية    -الرقمنة  احلكومة  أو  اإللكرتونية      -التحول  احلوكمة  أو  احلوكمة      -املشاركة 

مع الواقع الرقمي ، من خالل  للجهات احلكومية    إسرتاتيجيةتكييف    وتويص الدراسة برضورة؛  (  اإللكرتونية القائمة عىل السياسات

 العمل .ليشمل مجيع قطاعات  األعامل اإلداريةذج دمج التقنيات اجلديدة يف نام

Konstantinos Ioannou;  Fotis Kitsios ;  Maria Kamariotou. Digital Transformation Strategy and 
Government IS and User -Evaluating EOrganizational Change in the Public Sector: 

257.–,2021 ,pp 247 Information Systems . EMCIS 2021: Satisfaction 
املعلومات نظم  بني    تقييم العالقة  من خالل  سرتاتيجية التحول الرقمي والتغيري التنظيمي يف القطاع العامتتناول هذه الدراسة إ

 نظم املعلومات يف احلكومة اإللكرتونية  فيديالعوامل التي تؤثر عىل قبول ورضا مستفيدين، وحتديد  يف احلكومة اإللكرتونية ورضا املست

ند إيل رضورة فهم احتياجات املستفيدين عنتائج الدراسة ، وتشري يف القطاع العام اليوناين فيدامست 498تم مجع البيانات من قبل ، وقد 

تطوير تلك األنظمة بشكل أكثر فعالية نظًرا  بالتحول الرقمي، كام تويص هذه الدراسة برضورة    نظم املعلوماتبرامج  تصميم واستخدام  

لرقابة اهلرمية والتنسيق ل    اإلدارية الشاملة  ئيةجرا، وحتديد اإلاخلدمات العامة    يف احلصول عيللالستخدام املتزايد لتكنولوجيا املعلومات  

 . ركزي للخدمات العامةامل

PAN, Xiao-Yan ; XIAO, Shu-Feng . The Rise of Corporate Digital Transformation and 
.  East Asian Journal of Business Economics (EAJBE)Government Regulatory Innovation . 

2021, Volume 9 Issue 4,pp 103-111. 
القضايا املهمة ذات   ، كام تتناولالتحول الرقمي مشاريعلتطور احلايل للتقنيات الرقمية وتأثريها عىل ا هتدف هذه الدراسة لرصد

املهمة لالبتكار املقرتحات  من    أيضا جمموعة  وتقدم هذه الدراسةالتحول الرقمي،    وتبني مشاريعاالنتقال    عند  ملامرسات أفضلالصلة  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X15000775#!
https://www.sciencedirect.com/journal/government-information-quarterly/vol/32/issue/3
https://www.sciencedirect.com/journal/government-information-quarterly
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-95947-0
https://www.koreascience.or.kr/journal/DGSHBE.page
https://www.koreascience.or.kr/journal/DGSHBE/v9n4.page
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بالقطاعات    الذي يساعد يف نرش مبادرات التحول الرقمي بشكل أفضل وتعزيز كفاءة وفعالية التنظيم احلكوميو  ،التنظيمي احلكومي

ال  وذلك   املختلفة، التنمية  التقدم    ، كام  لالقتصاد الرقمي  ملستدامة وحتقيق اجلودةلمسامهة بشكل أكرب يف  همة  املتوصيات  جمموعة من 

حول كيفية حتسني نظام االبتكار من خالل تسهيل تطوير التقنيات الرقمية واالستفادة    التحول الرقمي  سياساتقائمني عيل صياغة  لل

 لالستفادة من عمليات التحول الرقمي .  نامذج تنظيمية ابتكار برضورة احلكوماتوتويص الدراسة ،  األعامل سيناتحتمن 

Maria JoséSousa ; ÁlvaroRocha. Digital Learning: Developing Skills For Digital Transformation 
, PP  Volume 91, February 2019,  Future Generation Computer SystemsOf Organizations . 

327-334. 
وحتديد املهارات    التعلم اإللكرتوين،  مناقشة التحول الرقمي الفعال للمنظامت بناًء عىل أحدث مهاراتهتدف هذه الدراسة إيل  

للمنظامت  الرقمي  للتحول  الدراسة  الالزمة  وقامت  الرقمي   رش بن  ،  التحول  أجل  من  املهارات  أمهية  لتحديد  اإلنرتنت  عرب  استبيان 

املهارات الرئيسية التي تم حتديدها هي الذكاء االصطناعي، وتكنولوجيا النانو، والروبوتات،  أن    وقد أظهرت املؤرشات األولية    ،الفعال

والواقع   األشياء،  السحابيةوإنرتنت  واحلوسبة  والرقمن  االفرتايض،   ؛  ،  أشارت  ة  الرقمي  فيام  للتعلم  الرئيسية  تقنيات   يفالسياقات 

 الدراسة املؤسساتوتويص    ،األجهزة املحمولة واألجهزة اللوحية وتطبيقات اهلواتف الذكية  والتي أصبحت أكثر شيوًعا بني املوظفني

 .لالستجابة لتحديات التحول الرقمي احلديثة  املهاراتوفًقا لتنمية وصياغاهتا سرتاتيجياهتا إإعادة التفكري يف ب واهليئات

Seok-JinEoma; JoohoLeeb . Digital government transformation in turbulent times: Responses, challenges, 

9.-, pp 1Volume 39, Issue 2April 2022, ,  Government Information Quarterlyand future direction.  

رصاعات اجتامعية وسياسية ذات  من      COVID-19)  التي طرحها فريوس كورونا املستجد )هديدات  تتناول هذه الدراسة الت

  6و مليون حالة مؤكدة 446كان هناك أكثر من  فشكل الوباء حتديات خطرية للحكومات ومواطنيها يف مجيع أنحاء العامل ، ، فقد الصلة

عانى الكثري   كام أدى الوباء إىل توقف األعامل التجارية املحلية وأثر عىل الصحة العامة ،  ، وقد 2022مارس  10ماليني حالة وفاة حتى 

فقدان الوظيفة وتغيري الوظيفة    : اب  حتى أولئك غري املصابني يواجهون حتديات يف مجيع جوانب احلياة، مثلمن التوتر والقلق واالكتئ

الرصاعات االجتامعية والسياسية من خالل تفاقم    كثف الوباء  وقد  ،وتوتر العالقات والتغريات يف رعاية األطفال واحلياة االجتامعية

ومتغرياته    فريوس كورونا عملت بال كلل الحتواء انتشار    ات، رغم أن مجيع مستويات احلكوم  األزمات االقتصادية واإلنسانية للبلدان

وفًقا ملكتب التحقيقات   ،  2019مقارنة بعام    2020% يف عام  70زادت جرائم الكراهية ضد اآلسيويني بنسبة  و  ،مثل دلتا وأوميكرون

باإلضافة إىل ذلك ارتفع عدد جرائم الكراهية التي تستهدف السود   لوباء ، ، حدثت هذه الزيادة بالتزامن مع تفيش ا األمريكي الفيدرايل

الوضع  'وقد أجرب هذا الوباء واالضطرابات املرتبطة به عىل الدخول يف عرص  ،  2019مقارنة بعام    2020% تقريبًا يف عام  40بنسبة  

كام تناشد  أوقات مضطربة،    أي  يف و فريوس كورونا  اربةكأداة فعالة ملحتقرتح هذه الدراسة التحول    يف هذه احلالةو  'الطبيعي اجلديد

تبني التحول الرقمي كرضورة وليس كخيار، لالستجابة للوباء وتلبية توقعات املواطنني  لاحلكومات يف مجيع أنحاء العامل  هذه الدراسة  

ياًرا ولكنه رضورة للحكومات لالستجابة  خال يعد  التحول الرقمي  ، ألن  املتغرية بقدرة احلكومة عىل تقديم خدمات رقمية عالية القيمة

تعزيز قدرهتا عىل االستخدام  بحلكومات يف مجيع أنحاء العامل ا وتويص هذه الدراسة  ،هلذه األزمات  عىل مدى السنوات القليلة املاضية 

 . وتطوير خدمات عامة رقمية مبتكرة ملواجهة الوباء والتغلب عليه  سرتاتيجي للتقنيات الرقمية اجلديدةاإل

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X18311191#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X18311191#!
https://www.sciencedirect.com/journal/future-generation-computer-systems/vol/91/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/journal/future-generation-computer-systems
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X22000235#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X22000235#!
https://www.sciencedirect.com/journal/government-information-quarterly/vol/39/issue/2
https://www.sciencedirect.com/journal/government-information-quarterly
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التحول الرقمي وأبعاده ودوره يف حتسني أداء األعامل اإلدارية    تيف تناوهلا إسرتاتيجيا   وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة

لتحول الرقمي بجمهورية مرص العربية من خالل  وتقديم اخلدمات ؛ لكن هذه الدراسة ختتلف مع الدراسات السابقة يف تناول موضوع ا

عرض برنامج التحول الرقمي بجمهورية مرص العربية، واخلطوات التنفيذية هلذا الربنامج باإلضافة إيل الدراسة التحليلية ملنصة مرص  

 .  الرقمية

 : Digital Transformation )مفهوم التحول الرقمي  ) 
ل الرقم الذي يمكن اعتباره ظاهرة ناجتة عن جمموعة من التقنيات الرقمية احلديثة، التي تعمل    يتتعدد املفاهيم ملصطلح التحو 

ل الرقمي يؤديإ إذ  ،وغريها  بلوك تشنيو بني هذه التقنيات الذكاء االصطناعي، واحلوسبة السحابية، بشكل متزامن، ومن إىل   ن التحو 

 Lanzolla, G.,etal ,2019,p)  اإلسرتاتيجيصنع القرار والتخطيط    إنتاج كميات كبرية وجديدة من املعلومات، يمكن أن تساهم يف

 :  أنهبتعريفه  ، لذلك يمكن .(378

 رقمية إلكرتونية عمليات وحتويلها إىل واإلجراءات واخلدمات واألنشطة والعمليات تصميم األعامل إعادة عملية -

) وزارة االتصاالت األعامل    جوانب يف مجيع الرقمي من الواقع االستفادة املعلومات لتحقيق باستخدام تكنولوجيا 

 .(15،ص 2021وتكنولوجيا املعلومات ،

بشكل   - وتطويرها  األعامل  نامذج  وشبكات إحتويل  وتقنيات  بيانات  عىل  مستندة  رقمية  نامذج  لتكون  سرتاتيجي، 

 .(2022) هيئة احلكومة الرقمية ،  االتصال

تكنولوجيا   - والكفاءة يف مستوى  املعلومات واالتصاال  استخدام  الفاعلية  وزيادة  املؤسيس،  األداء  تطوير  ت هبدف 

- 2، ص2020،  العويف  ؛احلرايص    ؛  البلوشية)  احلكومية عرب توظيف التقنيات احلديثة واملتجددة  تقديم اخلدمات

3). 

واإلجراءات والعمليات، قد يطال  إجراء تغيريات جذرية تطال نموذج العمل  ؛ أي:    يةعامل  احلكوماأل التحول يف   -

 .(947، ص2019) لساليمي ؛ بويش، طريقة تقديم اخلدمة كليا  التحول عملية تغيري املنتج أو

ذلك من  إمجاع     وبالرغم  يوجد  واحدال  تعريف  اآلن  عيل  ألن  حتى  تطورية    ،  عملية  يعتربوهنا  الباحثني  للحكومة  بعض 

أنه استخدام التقنيات باتفاق  هناك    إال أنه مازال  لكافة األعامل احلكومية ،مثابة نقلة نوعية جذرية  ب  هنا يعتربها آخرون أفيام  ،    اإللكرتونية

 . التجاريةاإلدارية احلكومية والرقمية إلحداث تغيريات يف العمليات 

وضع   :ضعة مثلتخدم املصطلح عىل نطاق واسع يف مؤسسات القطاع العام لإلشارة إىل املبادرات املتواأن اس  ويتضح من ذلك

مرشوع حكومي يشمل كافة خدمات املؤسسات والقطاعات  ، وهو    (Gartner Inc, 2022)  اخلدمات عىل اإلنرتنت أو التحديث القديم 

 واالستثامرات املختلفة من شكلها   واملؤسسات  حتويل اخلدمات احليوية واألساسية املرتبطة بخدمة األفراد  املختلفة بالدولة، ويتمثل يف

 ي إىل الشكل اإللكرتوين الذكي، باالعتامد عىل التقنيات احلديثة واملتطورة. التقليد

 التحول الرقمي :  تإسرتاتيجيا
رت العقد األخري، وقد خالل الرقمية احلكومة مبادرات يف هائال تقدما  كثرية حكومات لقد حققت  احلكومات هذه طو 

، وكان آخرها االجتاه نحو التحول الرقمي    الرقمية احلكومة مشاريع تنفيذ يف تواجهها التي   التحديات ملجاهبة اخلاصة إسرتاتيجيتها 
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 تقديم  يمكنها  وذكية، رقمية حديثة أنظمة اعتامد إىل التقليدية اإلدارية  األنظمة من االنتقال إىل احلكومات وهتدفبكافة املؤسسات ، 

 .وجمتمعاهتا  ملواطنيها  املتغرية االحتياجات لتناسب واليرس السهولة من بمزيد اخلدمات

  ، مع التطورات التكنولوجية املتسارعة  يشبالتام  يف جوهرها عىل تغيري وتيسري طريقة تقديمها   التحول الرقمي ًتبنيممارسات  إن  

وأسواق العمل    ،تمعاتللمج  عمل ديناميكية تستطيع التحديث املستمر ومواكبة الطبيعة املتغرية  منظومات  وهو ما يفرض بدوره تطوير

أن االنتشار العاملي الواسع للهواتف املحمولة واألجهزة  و  ، وبخاصةاملختلفة  العمل  من حيث األفكار والسلوك سواء لألفراد وقطاعات

الرقمية عىل مدار    املمكن  املتنقلة بات من   ، النظر عن مكان املتعامل  وبغض   ساعة  أربع وعرشينمعه حتقيق متطلب تقديم اخلدمات 

 .  (Berger, R, 2018 ) لضامن التحول اآلمن يف التعامالت الرقمية معقدة ولكن ذلك أصبح يفرض أيضا حتديات إجرائية

العربية و املنطقة  يف  الرقمي  التحول  مشاريع  بأن  املتحدة  األمم  مؤرشات  الوطنية    توضح  التنمية  بخطط  مرتبطًة  أصبحت 

 البرشي املال رأس تطوير جهة، وجهود  من لالتصاالت التحتية البنية وتقدم متانة بني والتي تعمل عيل الربط احلكومي،واإلصالح 

 رؤية وجود أمهية إىل احلاجة إىل كام أشارت التقارير،   أخرى جهة من واملهنية والقدرات املعرفية والتدريب التعليم يف واالستثامر

من  شمولية إسرتاتيجية أبرزو  املنطقة، دول يف الرقمية للحكومة احلقيقية  اإلمكانات حتقيق أجل ومتكاملة   األهداف تتمثل 

 تتضمنها مشاريع التحول الرقمي اآليت :  التي اإلسرتاتيجية

 .وابتكاًرا أكثر انفتاحا وتشاركية جلعلها  املؤسسية القدرات تعزيز خالل من احلكومي األداء تطوير -

 .والفعالية الكفاءة ورفع التكاليف وتقليل والعمليات اإلجراءات تبسيط -

القدرات خمتلفة، قنوات عرب للمستفيدين واخلدمات املعلومات توفري -  احتياجات يف التغيريات إلدراك وتطوير 

 .املواطنني واملجتمع ورغبات وتفضيالت

 .األمثل بالشكل ومهامهم  أعامهلم  ألداء املوظفني وحتفيز متكني -

 .احلكومة يف واملساءلة العامة احلوكمة أجندات تعزيز -

 .الرشاكات وبناء االجتامعي الشمول دعم -

 .األمن السيرباين فيها  بام واالقتصادية االجتامعية القضايا  ومعاجلة املخاطر إدارة -

 (.Arab Commission For Digital Economy ,2020,p75)( Data Drivenالبيانات) عىل قائمة ثقافة تطوير -

 التحول الرقمي : سرتاتيجية إأبعاد 
 سرتاتيجية التحول الرقمي أداة متكينية لبناء القدرات وإنشاء القيمة من خالل املنظومات الرقمية وهي كاآليت: إبعاد أ متثل

-  ( :Environmentالبيئة  برنامج   (  بتنفيذ  واملحيطة  والسياسية  والثقافية  االجتامعية  بالظروف  البُعد  هذا  ويتعلق 

عزيز معدالت استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من ِقبل األفراد والرشكات ت  من حيث  التحول الرقمي

وتنظيم محالت   داخل احلكومة،  املعرفة  تبادل  وتعزيز  التعاون،  لدعم  التكنولوجيا  واستخدام  واهليئات احلكومية، 

إىل   إضافة  التكنولوجيا؛  عىل  االعتامد  لزيادة  البعد التوعية  هذا  صاحبة  تزويد  الرقمي    التحول سرتاتيجية  إ  اجلهة 

يتناول هذا البعد إعداد واعتامد جمموعة شاملة من القوانني  ، كام  إحداث التغيري املطلوب ن، التي متك  ناسبةبالسلطة امل

ل الكاملة  اإلمكانات  من  االستفادة  للحكومة  تتيح  التي  التنظيمية،  وتوفري    لميكنةواللوائح  الرقمي،  والتحول 

احلاجة إىل الترشيعات الرقمية التي   ، ومتثلنت، وضامن اخلصوصية واألمن السيرباين بكافة أبعادهاخلدمات عرب اإلنرت
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والرشكات  احلكومة  بني  والتفاعل  واملشاركة  والتواجد  املوثوقية  لتعزيز  رضورية  مواتية  بيئة  إجياد  معها  يمكن 

فإن هذه القوانني الزمة أيضا للتخلص من    واألنشطة الفردية عرب الشبكات الرقمية بكافة أشكاهلا، عالوة عىل ذلك

اإللكرتونية، وتص  التجارة  وأنشطة  الرقمية  احلكومة  تعرتض سبيل  ما  عادًة  التي  بالقوانني واللوائح  طاحلواجز  دم 

 . (Al-Khouri,2021)  العتيقة

 وفق املعايري ستفيدينللم اخلدمات تقديم يف احلكومة إمكانات بتقييم البُعد  هذا  ويتعلق   :  (  Readinessاالستعداد  ) -

 املؤسسية، ويتم الضعف نقاط ومعاجلة الكفاءة الداخلية، رفع  يف  التكنولوجيا  إمكانات من واالستفادة العاملية،

 التحتية لتكنولوجيا  بالبنية املرتبطة املسائل يف   التعقيد ودرجة ، التنظيمية الثقافة مرونة مع البعد  هذا  يف التعامل

 التمكني عوامل بناء االستعداد التكنولوجي التحول الرقمي يتضمن إدارة ، ومن منظور واالتصاالت املعلومات

التي تشمل والتي اخلدمات لنرش الرئيسية ا، توفريها  يتم املكونات  الالمركزية، وكذلك مركزيًّ  أي: املكونات 

 جانب أخرى، فيام يركز متعددة مؤسسات عرب مشاركتها  وتتم احلكومية بعض املؤسسات توفرها  املكونات التي

 لالستعداد املتبادل والتأثري احلكومة،التفاعل مؤسسات مجيع يف  ونرش املهارات  التنسيق عىل التنظيمي االستعداد

 وتساهم احلكومي، التحول برامج تدعم  قاعدة عريضة بناء لضامن املحورية العوامل من والتكنولوجي التنظيمي

 يمكن بأنه العاملية املامرسات تشريكام    .اليوم احلكومية اهليئات من الكثري  يف  االنعزال املوجود ذلك  من التخلص  يف

بني   املعارف وتبادل التعاون جسور  وتفعيل تنظيم  خالل من للمؤسسات احلكومية االنعزالية الرغبة عىل  التغلب

 األجندات تنفيذ  عىل القادرة والكفاءات التخصصية واجلدارات القدرات توفر من التأكد إىل باإلضافة املؤسسات،

 احلكومي اآليت:  العمل حتديث تستهدف التي اإلمكانات الرقمية اخلاصة بالتحول الرقمي، وتشمل

o اجلودة. لتحسني توحيد املعايري أنشطة 

o التنبؤ.  عىل القدرة رفع 

o واملواهب.  األفراد واستبقاء وتطوير جذب 

o واآلمنة. واملرنة املشرتكة املعيارية واهلياكل والتطبيقات التحتية البنية تصميم 

o العمليات احلوكمة ملبادئ التأسيس  اإلسرتاتيجيات تطوير لدعم التفاعل ونامذج وجمموعة 

 (.  25-19،ص 2020خرون ، وآ، ةدربال) للمشاريع   التنفيذية

 اخلدمات هذه وتوفري  ( ، املواطن حول املستفيد ) تتمحور التي اخلدمات عىل البُعد هذا يركز  : Usage) االستخدام ) -

 احلكومية، املؤسسات عرب  فاعلية األكثر املتطلبات واالستعداد ُبعدا البيئة يلبي وبينام متعددة،  وصول  قنوات عرب

 التوجه هذا  خالل  من حكومي كيان كل يف   باخلدمة اخلاصة املتطلبات مع حرصيا  يتعامل ُبعد االستخدام فإن

فهو   واالستعداد، البيئة ُبعدي من  لكل   واالحتياجات املتطلبات حيدد وحيرك ، وُبعد االستخدام هو الذي اخلدمي

 اجلهات خدمات  نطاق ضمن اخلدمة وتنفيذها  تقديم وقنوات  النهائي  املستفيد عىل تركز  التي التفاعل نامذج حيدد

نة منفصلة تطبيقات تطوير ، لذلك جيب وعملياهتا  احلكومية  احلكومة يتعني عىل  من مجيع مع للتفاعل إلكرتوني ا  ممكَّ

 األخرى، وهبذه واحلكومات والرشكات، وموظفو احلكومة، املواطنون، :مثل منفرد، نحو  عىل  هلم اخلدمات تقديم

 عرب اخلدمات تقديم  وجوب ميكنة دائام مع الرقمية والشبكات اإلنرتنت  عرب اخلدمات تتوافر أن جيب الطريقة  

مع   متعددة قنوات يوفر الذي  "اإلتاحة نموذج" ُيعد   الغاية، هلذه مكاتب الدعم، وحتقيًقا  يف الوصول قنوات مجيع

 ،  التحول الرقمي لعملية بل ومكمالً  رضوريا؛ االستخدام، وسهولة والتصميم اجلودة يف متسقة مستفيدين جتربة
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 تكون ما  غالبا  واضحة ومفصلة،  والتي خدمات حمافظ  تقديم أيضا  البعد  هذا يغطيها  التي املجاالت كام تشمل

 ، وكذلك)الشباك الواحد   خدمات( املستفيدين الحتياجات وفقا  خمتلفة  مؤسسات جممعة من خدمات عن عبارة

 التي العمليات وتصميم وميكنتها، هندسة اإلجراءات إعادة خالل من للمستفيدين عالية بجودة اخلدمات توفري

البيانات   حتليل  مثل: املتقدمة التكنولوجيات يف  واالستثامر للموظفني  اإلمكانات املتقدمة ودعم املستفيد، عىل تركز

- 124، ص2021اخلوري ،واإلنتاجية  ) األداء من وتعزز للمستخدم سلسة جتربة لتوفري االصطناعي والذكاء

127. ) 

 تقديم جمرد أو الرقمية، اخلطوات بعض  أو اختاذ بتنفيذ احلكومية األنظمة تكتفي أن املقبول من  َيعد مل ويتضح مما سبق أنه 

  فِعليا  فشله أثبت الرقمية والذي احلكومة مساعي يف متباعدة بخطوات القيام يف متمثل تقليدي هنج للمواطنني؛ فذلك معينة خدمات

 يتمثل احلكومات مستقبل أن نستنتج َثم    حتقيقها، ومن احلكومات عىل التي ينبغي والواجبات واالستدامة التنمية متطلبات تلبية يف

 أكثر مستقبلية إىل حكومات الوصول  تستهدف خطط أو سرتاتيجياتإألية   يوجب ما  وهو  بمفهومه الشمويل، الرقمي التحول يف

 تلك التقنيات، من القصوى االستفادة عىل تعمل أن أيضا  ينبغي وإنام فحسب، املبتكرة اجلديدة التقنيات مجيع تضم  أال وفعالية، كفاءة

 وهو اخلدمات، وتقديم والتخطيط الرؤى يف البيانات االصطناعي وحتليل الذكاء مثل الرقمية البيئات يف احلديثة بالتطورات باألخذ

 . (Nadkarni ; Prügl, 2021,p 236)حقيقية   ذكية رقمية حكومة أمام الطريق ُيمهد أن من شأنه ما 

 : الرقمي  التحول مشاريع يف يف االعتبار تأخذ أن ينبغي التي احملورية التوجيهية واملبادئ السمات

توجد جمموعة من السامت واملبادئ التوجيهية والتي ينبغي  توافرها يف  إسرتاتيجية مشاريع التحول الرقمي لنجاحها، وأبرز هذه  

 السامت اآليت :

 واالنتباه االعتبار يف هذه السمة ال من أخذ    (  Customer Centric Design)عىل املستفيد  يركز الذي التصميم -

 احتياجات  : أي اخلدمة وتقديمها؛ تصميم عملية مراحل من مرحلة كل يف إليها 

 واألساس الذي ، العام الصالح مستهدفات وحتقيق حتديد عىل أساسه يقوم الذي التنظيمي املبدأ تصبح املواطنني -

 وتوقعات احتياجات هلا  رشائح إىل املستفيدين ، ويتم تقسيم  احلكومية اخلدمات تقديم ختطيط عمليات منه تنطلق

 .  والعروض اخلدمة ومعايري  حيث املعلومات من خمتلفة

-   ( املضافة  القيمة  الرقميتصميم    (:  Value Added Servicesخدمات  التحول  جيب أن تستهدف إجياد    مشاريع 

والشعور  ،    ”العامة  القيمة“ احلكومية  اإلجراءات  لقبول  ويميلون  ثقة  أكثر  واملجتمع ككل  املواطنني  والتي جتعل 

ويتطلب ذلك العمل عىل تعزيز مستويات اجلودة، وكفاءة وفعالية اجلهاز احلكومي، من خالل رفع    ،باالرتباط هبا 

ري استهداف إجياد قيمة اقتصادية من الرضوو   ،مستوى التنسيق والتعاون بني املؤسسات احلكومية واملجتمع املحيل

مشاريع   متطلبات  حتقيق  يف  تساهم  التي  املبتكرة  والتطبيقات  ”اخلدمات املتصلة  "واجتامعية من خالل تطوير حزم من  

 (. Al-Khouri ,2011,p25-35)التحول الرقمي 

إمكانية احلصول عىل املعلومات وإهناء اإلجراءات يف مكان واحد،    :(  One Stop Shop  )مفهوم الشباك الواحد   -

 أو االتصال بمراكز االتصال احلكومية.  دون احلاجة إىل زيارة العديد من األماكن أو مواقع الويب

والتطبيقات، واحلصول عىل    يمكن احلصول عىل املعلومات  :(  Multi-Channel Access  )الوصول متعدد القنوات   -

ع عديدةاخلدمة  قنوات  املواطن    ،رب  خدمة  مراكز  القنوات  هذه  تشمل  أن  ومراكز ،  ويمكن  اإلنرتنت،  ومنصات 
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 ,Janowski, T,2015)   وغريها ،  االتصال، وتطبيقات اهلواتف الذكية، والرسائل القصرية، واألكشاك ذاتية اخلدمة

p230 .) 

  - إىل احلاجة إىل ابتكار نامذج تنظيمية جديدة    السمة هشري هذت ( Integrated Government ) : املتكاملة احلكومة -

  بطريقة   تعمل  والتي  وغريها،  احلكومية   وشبه  احلكومية   املؤسسات  جتمع  منظومة  وتطوير   – يف سياق احلكومة ككل  

للعمل كمؤسسة   ،األعامل  وقطاعات  للمواطنني  اخلدمات  تقديم  أجل  من  متسقة احلكومي  اجلهاز  يدعو  ما  وهو 

ببعضها   متصلة  مشرتكة  افرتاضية  مهام  تنفيذ  أجل  من  التعاون  وتعمل  السمة   هذه  تشمل  كام  املؤسسات  ،  بني 

 ورفع التكرار، تقليل إىل هتدف املختلفة، والتي البيانات قواعد بني الربط عرب املتكاملة اخلدمات لتوفري  احلكومية

 يف للخدمات، واحد  كيانٍ  ِقبل من العامة واملعامالت املعلومات التعامل مع ككل، ويتم احلكومي اءاألد كفاءة

يتم بالشأن   املعنية اإلدارات ِقبل من تعقيدا األكثر احلاالت مع التعامل حني   ;Seok-JinEom )واملختصة 

JoohoLee ,2022,p 5-9) . 

 األعامل قطاع أي: ِقبل املستفيدين، من وجتربة بروًزا األكثر التواصل السمة   : ُيمثل  (communication)   التواصل -

جتمع  كمنصة العامة، للخدمات " Horizontal Integration األفقي   التكامل " باسم غالبا  إليه وُيشار واملواطنني،

 بينها  التعاون فيام ودرجة احلكومية املؤسسات مشاركة مدى هذه السمة عىل نجاح املختلفة، ويعتمد اخلدمات بني

 األعامل.  للمواطنني وقطاع املشرتكة اخلدمات وتطوير  واملعلومات البيانات لتوفري

 مزايا التحول الرقمي : 
 الرقمي كاآليت:  التحول مبادرات وتتمثل أبرز مزايا 

 واحلد اإلجراءات تبسيط خالل من التشغيلية ورفع الكفاءة التكلفة تقليل يف تساعد    بالنسبة لإلدارات احلكومية: -

 الدوائر احلكومية بني  التنسيق مستويات تعزز أن املبادرات هذه مثل شأن تقديم اخلدمات، ومن يف األخطاء من

 .القوانني وإنفاذ االمتثال ويف والشفافية احلوكمة معايري وحتقيق

  واألكفأ واألرسع  مالءمة أكثر عيل خدمات   الرئيسية يف احلصول املزايا  تتمثل   بالنسبة للمستفيدين من املواطنني: -

االستجابة  بني الشخيص التنقل يتكبدوهنا جراء قد التي  التكلفة خفض  عن فضالً  ورغباهتم، الحتياجاهتم يف 

 .وختليص املعامالت املعلومات إىل للوصول احلكومية الدوائر

 بني الرشاكة مستوى تعزيز يف قدرهتا   من عدسة الرقمي التحول مبادرات إىل ينظر قد األعامل: لقطاع بالنسبة   -

 زيادة املتكونة من القيمة إنشاءو  ، األعامل ممارسة بيئات وحتسني اخلدمات هبدف تطوير واخلاص العام القطاعني

 التجارة جماالت يف  وبخاصة - الدوائر احلكومية مع اجلديدة التفاعالت  سهولة عن الناشئة املعامالت إنتاجية

 العام. املناخ االستثامري جاذبية وحتسني  - اإللكرتونية

 مستويات حتسني يف أيضاً  كوهنا تساعد يف ذلك  تتجاوز بل فحسب؛ العنارص هذه عىل الفوائد هذه تقترص وال -

الفساد   ربةوحما  العدالة حتقيق حيث من للحكومة العام األداء عن صورة إجيابية وعكس االقتصادي والنمو املعيشة

 (.253، 223،ص2021اخلوري ، ) 
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 التحول الرقمي جبمهورية مصر العربية : 
بيئة األعامل   ا انطالق  "  اجلمهورية اجلديدة  "يمثل مسمي   الرقمية وتطور  التحول الرقمي يف ظل بناء مرص لقدراهتا  نحو عامل 

وزارة االتصاالت احلكومة متمثلة يف     تسعىو  ،ووضع أسس جمتمع املعرفة، إيامنا  باعتبار التقنيات احلديثة بوابة لالزدهار االقتصادي

تعمل عىل تعزيز   لكولذ  ة،مع مرصي يتعامل رقميًا يف كافة مناحي احليا وتكنولوجيا املعلومات إىل بناء مرص الرقمية والوصول إىل جمت

تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسني اخلدمات الرقمية يف اجلهات احلكومية، وذلك لتحسني أداء الوزارات  

كورونا أمهية جهود جائحة   ئة العمل، وقد أثبتت أزمة واهليئات احلكومية األخرى، ورفع جودة اخلدمات وكفاءهتا من خالل حتسني بي

، التي أسهمت يف ختفيف حدة تداعيات اجلائحة، واستدامة املعامالت املالية واحلكومية من خالل التوظيف    "مرص الرقمية"االنتقال إىل  

يف االنتقال   العامليية، عىل نحو يتسق مع التوجه  لتكنولوجيا املتطورة، وتوطني التجارب الدولية املتميزة يف تطبيق األنظمة الرقملاألمثل  

 (. 2022)عبد الرازق ،  من بيئة العمل الورقية إىل النظم اإللكرتونية

من   عدد ضخم  تنفيذ  من خالل  الرقمية  مرص  لبناء  مرشوعاهتا  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  استكملت  لذلك 

 .يف كافة القطاعات ية اخلدمات احلكومية، وحتقيق التحول الرقماملرشوعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لرقمن

 برنامج التحول الرقمي احلكومي بالدولة املصرية : 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  الدولة  بقيادة  سرتاتيجية مرص لتحقيق التحول الرقمي، رشعت إو 2030متاشيًا مع رؤية مرص 

،  وُتعد بمثابة حجر األساس لتحويل مرص إىل جمتمع رقمي  ،ومتثل مرص الرقمية رؤية وخطة شاملة  ،املعلومات يف بناء مرص الرقمية

 أساسية، هي: (1)قطاعاتعىل ثالث  برنامج التحول الرقمييرتكز ووللبدء يف هذا التحول إىل جمتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي، 

 القطاع األول: التحول الرقمي: 
إىل   احلكومةتسعى  و من أجل حتقيق التقدم وحتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني،  املؤسسات احلكومية  ير  تطويتناول هذا القطاع  

 ، خلق قيمة عامة، لألفراد عن طريق إتاحة املعامالت احلكومية واملعلومات، وللحكومة عن طريق تقديم املزيد من اخلدمات بأقل تكلفة

ويل اخلدمات احلكومية القائمة والنظام البيئي املجتمعي إىل نظام بيئي رقمي قائم متاًما سرتاتيجية ومسار عمل قويني لتحإوتتبنى مرص  

الدولة لتحقيق االنتقال   مؤسسات  تتعاون كافة  يف هذا القطاع  و،    عىل البيانات، وذلك لتقديم اخلدمات احلكومية بصورة أرسع وأبسط

قراطية والورقية إىل عروض رقمية متكاملة عرب اإلنرتنت تشجع عىل نوع جديد  من نامذج املعامالت املغلقة ومن أعىل إىل أسفل والبريو

 :  ومها  قسمني ، لذلك يرتكز قطاع التحول  الرقمي عيلمن التفاعل بني املواطنني والدولة

صة مرص  إتاحة كافة اخلدمات احلكومية للمواطنني بصورة رقمية، من خالل إطالق اخلدمات احلكومية عىل من  :  القسم األول  -

تحسني جودة حياة املواطن من خالل حتسني ظروفه املعيشية وتقديم خدمات إلكرتونية متعددة من خالل كافة املنافذ  ، وذلك لالرقمية

 الرقمية وغري الرقمية 

  تحويل ، وذلك لتنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات واجلهات احلكوميةويتضمن تطوير األداء احلكومي  :القسم الثاين  -

احلكومة إىل حكومة مرتابطة رقميًا من خالل ربط األنظمة الرقمية احلكومية وحتسني العمل داخل اجلهاز اإلداري للدولة ليعمل بكفاءة 

 ، وهذا القسم يتألف من ستة حماور رئيسة وهي : وفاعلية
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تكنولوجيا املعلومات لتحقيق إقامة بنية حتتية معلوماتية قوية وفقا ألحدث تقنيات علوم االتصاالت و  :  املحور األول -

 .التحول الرقمي بكفاءة

كل وزارة أو جهة لرقمنة األنشطة واخلدمات املقدمة  حتتاجها بناء التطبيقات املتخصصة التي يتمثل يف  :الثاين  املحور -

 . للمواطنني

ف  :الثالثاملحور   - تتشارك  التي  املوحدة  باألنشطة  معنية  وهي  التشاركية  التطبيقات  ببناء  الوزارات،  يتعلق  كافة  يها 

بناء ولتحقيق رؤية احلكومة نحو التحول إىل حكومة ذكية ال ورقية    وذلك بالتعاون مع الوزارات عىل  العمل  يتم 

جهات  بني  والرتاسل  الوثائق  تبادل  خالهلا  من  يتم  املرصية  للحكومة  واحدة  منصة  خالل  من  الرتاسل  منظومة 

وقيع اإللكرتوين التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي احلكومة بام يمكنهم من  احلكومة بأكملها، باإلضافة إىل منظومة الت

 .التوقيع بتأشرية قانونية

األوراق وامللفات املتداولة الوثائق ومجيع  رقمنة  الوثائق احلكومية، وذلك من خالل    أرشفة  ويتناول  :الرابع  املحور -

 .داخل احلكومة

ال  :اخلامس  املحور - التحول  بتنفيذ وحدات  ليكون حمورا  معني  املرصية  باحلكومة  واهليئات  الوزارات  كل  رقمي يف 

حكومية  يا رئيس وجهة  هيئة  كل  التشغيل   ،يف  ولدعم  الصناعة،  هذه  عىل  والقائمني  الرقمي  التحول  دور  وإلبراز 

العاصمة اإلدارية اجلديدةإالرقمي للجهات احلكومية عند االنتقال   الصف األول  وسوف متثل هذه    ىل  الوحدات 

تأسيس وحدة دعم التشغيل الرقمي التابعة لرئاسة جملس الوزراء    ، باإلضافة إيل  دعم الفني يف احلكومة املرصية  لل

الدعم من  الثاين  املستوى  وكذلك  لتمثل  التشغيلية،  املصاعب  املنفذة حلل  الرشكات  مع  املستوى ليمثل    التواصل 

 من الدعم.  الثالث

التدريب وبناء إانتقال احلكومة  عىل مرشوع  يركز    :السادس  املحور - ىل العاصمة اإلدارية اجلديدة، والذي يتمثل يف 

( اجلديدة  العمل  بيئة  ملواكبة  املطلوبة  الرقمية  املهارات  عىل  للعاملني  وتكنولوجيا  القدرات  االتصاالت  وزارة 

 ( . 2022املعلومات ، 

ت جودة عالية، ويف وقت قيايس للمواطن، وتوفري النفقات تتمثل يف تقديم خدمة ذا  أمهية التحول الرقمي  أن    يتضح من ذلكو  

من خالل حتسني كفاءة وفاعلية األداء احلكومي، فضالً عن حتقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خالل تقليل االعتامد عىل العنرص  

ة لكافة األعامل من خالل التفاعل والتشارك بني متكني الدولة من احلكومة اإللكرتونية وتعزيز قيم الشفافية واملحاسبة واملراقبي،  البرش

 (.34-32،ص 2021حممدين ، )  عنارص املجتمع املختلفة، بام يف ذلك اجلامعات والقطاع اخلاص واملجتمع املدين، وغريه

 :  املهارات والوظائف الرقميةالقطاع الثاني 
ة األوىل لتنفيذ مرشوع مرص الرقمية، فال يمكن أن ُيبنى ُيعد بناء املواطن املرصي ليكون جاهًزا لعرص التحول الرقمي اخلطو

بتوفري    لذلك تقوم الدولة  ،جمتمع رقمي دون وجود املستوى واخلربة واألعداد الكافية من املوارد البرشية التي ستتوىل تنفيذ هذه املهمة 

واخلرجيني واملهنيني واملرأة واألشخاص ذوي  التدريب وبناء القدرات جلميع رشائح املجتمع، بام يف ذلك طالب املدارس واجلامعات  

أيًضا إىل تنمية املهارات واخلربات املرصية يف التخصصات    الدولةتسعى  كام    ،اإلعاقة، باإلضافة إىل الشباب يف الدول العربية واألفريقية

ويتم تنفيذ    ،لبناء قاعدة من الكفاءات الرقميةسرتاتيجية متكاملة  إوقد تم تطوير  ،  املختلفة لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

خطة التدريب بالتعاون مع كربى رشكات التكنولوجيا واجلامعات العاملية لبناء كفاءات رقمية يف مجيع املجاالت عىل خمتلف املستويات 
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مروًرا  و  تبدأ من حمو األمية الرقمية  والدمج بني نموذجي التعلم التقليدي والتعليم الرقمي عن ُبعد وذلك من خالل اتباع منهجية هرمية

وصواًل إلتاحة برامج تدريب تكنولوجى متقدم تستهدف إعداد جيل من العاملة الفنية القادر عىل و  بربامج تدريب تكنولوجي متوسط

ادرة بناة تتمثل قمة اهلرم التدريبي يف منح ماجستري عميل متخصص لعدد ألف دارس كل عام من خالل مبو   املنافسة يف سوق العمل

 (.2022عيل، )  ويتم تنفيذها بالتعاون مع كربى الرشكات التكنولوجية واجلامعات العاملية ،مرص الرقمية

 :  اإلبداع الرقميالقطاع الثالث 

إىل بناء نظام بيئي هيدف إىل تشجيع ريادة األعامل وحتفيز اإلبداع، هذا باإلضافة إىل تعزيز البحث والتطوير    فيه الدولةتسعى  و  

ودعم التنمية الوطنية املستدامة وحتويل مرص    ،واالبتكار وريادة األعامل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحفيز نمو القطاع

يتم من خالهلا   ،سياسات فعالة بشأن االبتكار القائم عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالدولة  د تبنت  وق،  إىل مركز إقليمي لالبتكار

 ملؤسسات، واجلهات األكاديمية والبحثية، واملؤسسات املالية، واةاحلكومياهليئات   تضافر اجلهود بني األطراف الفاعلة والتي تشمل  

ن أجل احتضان األفكار اخلالقة وحتويلها إىل منتجات ذات قيمة مضافة تستطيع مواجهة  ، ورواد األعامل، وشبكات الدعم مةاخلاص

 .(9-6، ص2021اهلادي ،  ) حتديات التنمية املستدامة

 فيام ترتكز قطاعات مرص الرقمية عيل أسس وقواعد  رئيسية وتتمثل ف : 

الرقمية - التحتية  ترتكز عليها    : يمثلالبنية  التي  الرقمية أحد األسس  التحتية  البنية  ة ملرص  يالرئيس  القطاعات  تطوير 

اثني وثالثون    حوايل  عىل إنشاء شبكة جديدة من كابالت األلياف الضوئية لربط  ، ويف هذا الشأن تعمل الدولةالرقمية

، واهلدف من ربط املباين بكابالت  حكومي يف مجيع أنحاء البالد ضمن شبكة األلياف الضوئيةمبنى  لف ومخسامئة  أ

م تطوير مكاتب الربيد لتقديم جمموعة من  كام ت  ،األلياف الضوئية هو زيادة رسعة االتصال وتقديم خدمة أكثر مرونة

وخدمات منصة   اخلدمات األساسية للمواطنني، بام يف ذلك اخلدمات احلكومية والشمول املايل واخلدمات الربيدية

من املرشوعات الكربى لتحسني جودة اإلنرتنت يف مرص   بالكثري  افة إيل ذلك أيضا تقوم الدولةمرص الرقمية؛ باإلض

تم ضخ استثامرات كبرية هبدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما أدى إىل زيادة رسعة  قد  و

 .اإلنرتنت

مرص يف توفري خدمات االتصاالت والتحول إىل جمتمع رقمي،   نظًرا للتغريات اهلائلة التي تشهدها :     اإلطار الترشيعي -

تويل احلكومة أمهية لتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومواكبة التطورات التكنولوجية وإنشاء نظام 

تنظوبيئي جديد متطور،   التي تعمل عىل  القوانني  القطاعي ذلك من خالل إصدار عدد من  وتتعاون وزارة    ، م هذا 

من  ا عدد  اقرتاح  خالل  من  الترشيعية  البيئة  األخرى إلصالح  القطاعات  مع  املعلومات  وتكنولوجيا  التصاالت 

الشأن  تم  وقد    ، القوانني هذا  وقانون  يف  املستهلك  ومحاية  الفكرية  امللكية  وقوانني  اإللكرتونية  اجلرائم  قانون  سن 

ة، والذي يتامشى مع القوانني الدولية والقواعد العامة كام صدر قانون محاية البيانات الشخصي  ،التوقيع اإللكرتوين

 الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات  إصدار  كذلكو  (GDPRحلامية البيانات يف االحتاد األوريب )

 ( . 2022وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ، )



 دراسة حتليلية ملنصة مرص الرقمية ية: التحول الرقمي بجمهورية مرص العرب 148

 

 

 البنية األساسية للتحول الرقمي بالدولة املصرية : 
للتحول الرقمى للدولة املرصية وهي   نية أساسية  كبمنصات    سبع  سرتاتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،إحددت  

منصة إدارة أمالك  ومنصة البيانات اجلغرافية،  و،  املوظف احلديثمنصة  ومنصة املدفوعات،  ومنصة اخلدمات املميكنة،  ومنصة البيانات،  

 :(2) ت، وهياملحتوى والبوابا الدولة، ومنصة 

البيانات:   - االستحقاق تتناول  منصة  ملف  بناء  إىل  هيدف  والذى  املُتكاملة،  القومية  البيانات  قواعد  مرشوع  تنفيذ 

من   "املستثمر – املواطن –الدولة  "للمواطنني، وتيسري عمليات تبادل املعلومات والبيانات، وتقديم خدمات مميزة 

ودجمه يف االقتصاد   يتعددة، وبناء امللف املوحد للكيانات االقتصادية، ورصد االقتصاد املوازخالل قنوات فاعلة وم

 .، وإتاحة التقارير واملؤرشات التي ختدم جهات الدولة وتدعم اختاذ القراريالرسم

وازات وإصدار مصلحة اجلباإلدارات احلكومية ومنها  تطوير املنظومة التكنولوجية  : وتتعلق ب  منصة اخلدمات املميكنة -

اإللكرتونية   اإلوذلك  التأشرية  األهداف  من  عدد  األمنى لتحقيق  املستوى  وبينها  مستويات  عدة  عىل  سرتاتيجية 

واالقتصادى والدبلومايس، كام يتضمن املرشوع إنشاء الشبكة القومية لعالج املواطنني عىل نفقة الدولة، ومهمتها  

ملرصيني عن طريق ربط املجالس الطبية املتخصصة وهي اجلهة املعنية  توصيل دعم الدولة من اخلدمات الصحية لكل ا

تقديم   إمكانية  توفري  مع  الطبية،  للخدمات  املقدمة  واملراكز  باملستشفيات  الدولة  نفقة  عىل  العالج  قرار  باستصدار 

 ( . 2022السيد ، ) الطلبات من املحافظات عامة وخاصة النائية منها لرفع املعاناة عن املواطنني

- : املدفوعات  ب  منصة  منصة  وختتص  والشمول   لمدفوعاتلإنشاء  اإللكرتونى  للدفع  منظومة  تتطلب وجود  والتي 

، وهتدف إىل استخدام كارت ذكى واحد لكل مواطن جيمع كافة اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطن والدعم  املايل

تعامل مع احلكومة وخدمة التحويل بني املحافظ  كذلك عىل كافة املحافظ اإللكرتونية املرتبطة بكل خدمة لل يوحيتو

املايل والشمول  الالنقدية  املنظومة  إىل  والتحول  والفاعلية،    اإللكرتونية،  الكفاءة  ورفع  الفساد  مكافحة  ألغراض 

واستخدام البيانات واملعلومات لتحديد أهلية واستحقاق اخلدمات، وإتاحة مجيع استحقاقات املواطن عىل حساب  

وذلك من  ،  حة بدائل متعددة للدفع اإللكرتونى للخدمات دون احلاجة للدفع النقدى باملنافذ احلكوميةموحد، وإتا 

 .خالل نقاط البيع أو ماكينات الرصاف اآلىل أو مكاتب اخلدمات أو من خالل حمفظة املحمول

ة ديناميكية موحدة  بيانات رقمي  واعد إنشاء قو  وتتضمن أهم مرشوعات التحول الرقمي   منصة املحتوي والبوابات: -

اجلمهورية  ومنها: مستوى  عىل  للدولة  اململوكة  املحاجر  االتصاالت حرص  وزارة  تعاون  خالل  من  وذلك   ،

مع هيئة الرقابة اإلدارية ووزارة التنمية املحلية، باإلضافة إىل التعاون مع وزارة الزراعة يف  وتكنولوجيا املعلومات  

من أجل حوكمة إجراءات تقديم الدعم الزراعي  ؛ صدار كارت الفالح  إومنظومة حرص وميكنة احليازات الزراعية 

 .وكذلك معاونة وزارة املالية يف مرشوع تطوير منظومة الرضائب الطموح ، املقدم للفالح

املوظف احلديث - من  :    (3)منصة  البرشية  للكوادر  الرقمية  املهارات  املوظفيني احلكوميني وهتيئة  املنصة  وتضم هذه 

اجلديدةمن  املوظفني ض اإلدارية  العاصمة  إىل  احلكومة  نقل  االتصاالت وذلك    ،مرشوع  وزارة  تعاون  من خالل 

نقلة نوعية يف األداء احلكومي ذلك  مثل  ، وي مع القوات املسلحة املرصية ووزارة التخطيط  وتكنولوجيا املعلومات  

 . املعلومات من خالل آليات رقميةحلكومة رقمية تشاركية ال ورقية يتم خالهلا الرتاسل وتبادل 
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ىل  إللعقارات، باإلضافة    يمرشوع الرقم القوموتضم املنصة الرقمية للبيانات اجلغرافية  منصة البيانات اجلغرافية :   -

تنفيذ منظومة الرتاخيص العقارية لتحقيق اإلدارة الرشيدة للثروة العقارية من خالل بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة 

 .مع مرشوع البنية املعلوماتية للدولةمتكاملة 

لتعظيم  بالدولة وذلك  كافة األصول اخلاصةلوإعداد البيانات : وختتص هذه املنصة بحرص إدارة أمالك الدولة منصة -

حرص وتوقيع مجيع األرايض غري  وتضم أيضا  واحلفاظ عليها،    هلا ستغالل األمثل  عوائد وموارد الدولة وحتقيق اال 

 .( 2022اخبار مرص، ( ) 2021اهليئة العامة لالستعالمات، )  القبيلو  اإلدارية بالوجهني البحريستغلة واملباينامل

 

 اخلطوات التنفيذية لربنامج التحول الرقمي جبمهورية مصر العربية : 
جاءت    ، وقدةيل سبعة حماور رئيسالخ  املعلومات يف تنفيذ خطوات التحول الرقمي من   االتصاالت وتكنولوجيا   بدأت وزارة

 عىل النحو التايل:

األول: عيل    املحور  اإلجراءاتالعمل  منظومة  احلكومية    تكامل  واحد  يفواخلدمات  وزارة    مكان  تعاونت  السياق،  هذا  ويف 

الدولة  االتصاالت قطاعات  مجيع  مع  املعلومات  خ  وتكنولوجيا  من  الرقمي  التحول  املقدمة    :ا ومه  مهمتنيل  اللتحقيق  اخلدمات 

األداء،  للمواطنني بإط   وحتسني  وذلك  مبادرة  الاحلكومي،  الرقمية"ق  شاملة،    "مرص  وخطة  مجيعو كرؤية  توفري  عىل  املبادرة    تعمل 

من    أي مكان  يف املستفيد )املواطن(  ، وسيتمكن  من خالل بوابة واحدة    اجلمهورية   اخلدمات احلكومية للمواطنني رقميا عىل مستوى

 ام ييل: ا املحور فيمتثلت أبرز اإلنجازات يف هذ  ا، وقد تلقي هذه اخلدمات إلكرتوني

اإلدارية يف إطار تنفيذ  بالتعاون مع هيئة الرقابة البعض  حكومية ببعضها  قاعدة بيانات  مائةاالنتهاء من ربط أكثر من  -

للبنية القومي  هيدف  املرشوع  والذي  املرصية،  للدولة  للتخطيط    املعلوماتية  الشاملة  الرؤية  تعزيز   ومعاجلةإىل 

 مرص الرقمية. الركيزة األساسية التي قامت عليها تطبيقات ذلك يعد ألناالزدواجية يف قواعد البيانات؛ 

خدمة رقمية   مائة ومخسني  ق أكثر منالل إطالبورسعيد كمرحلة أوىل من خ  تطبيق منظومة التحول الرقمي بمحافظة -

أعامل شملت  وقد  احل  باملحافظة،  القطاعات  ميكنة  واخلدميةاملرشوع  البيانات   كومية  بقواعد  وربطها  باملحافظة، 

 للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة اخلدمة. املوحدة

ق  الل إطال احلريب من خ   الشامل بالتعاون مع وزاريت الصحة واإلنتاج  تنفيذ مرشوع ميكنة منظومة التأمني الصحي -

التعميم   يوجار ،بمحافظة األقرص  موقًعا  ثالثة وثالثونق اجلزئي يف اليف بورسعيد واإلط موقًعا  مخسنياملنظومة يف 

التجهيز    ييف اإلسامعيلية، وجار  موقًعا   أربعة عرشق اجلزئي يف  الموقًعا، وكذلك تم اإلط ستة وستني  للوصول إىل  

 ل العام اجلاري.الخ حمافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس  ق يفاللإلط

والتوثيق واألحوال    هيئات إنفاذ القانون  :بعدد من اهليئات، منها   إللكرتونية وإطالقها من اخلدمات ا  الكثري تطوير   -

العقاري وصندوق اإلسكان االجتامعي   والتموين والكهرباء والزراعة واملرور والشهر  الشخصية وحماكم األرسة

 واملناطق احلرة. التمويل العقاري واهليئة العامة لالستثامر ودعم

الرقمية،   جيري - وتطوير    العمل عىل تنفيذ عدد ضخم من املرشوعات اخلدمية، ومن أبرزها مرشوعات عدالة مرص 

ك  ال العايل، وأم  منظومة احليازة الزراعية، وإصدار الكارت الذكي للفالح، وميكنة املستشفيات اجلامعية، والتعليم 

 . (34-27،ص2021)بكر ،  الدولة، والرقم القومي للعقارات
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تطبيقتم   - ثامنامئة ومخسني  أكثر من  نحو  وتقييمها    ا  متخصص  ا حرص  للمواطنني  املقدمة  األنشطة واخلدمات  لرقمنة 

السحابيةإواختبارها ونقلها   بيئة احلوسبة  بعد إمتام   ،ىل  النهائي  البيانات واالختبار  بعد هتجري  للعمل  وهي جاهزة 

 مركز البيانات اخلاص بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.

فاق مع قطاعات الدولة عىل إعداد دورة عمل لألرشفة اإللكرتونية بكل جهة والتي تشمل حتليل أنواع الوثائق االت -

نشاء باركود موحد؛  إىل نحو مليار وثيقة بكل اجلهات احلكومية وإدخال اهليكل التنظيمي وإاحلكومية والتي تصل  

 (.2021،  السيد) دة وختزينها وجتهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة اجلو

الثاين    أطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا :  إلتاحة اخلدمات احلكومية الرقمية للمواطنني  ق املنصات الرقميةال: إطاملحور 

ومكاتب    (  15999  )االتصال    ومراكز  "الرقمية  مرص"للمواطنني، تم تنفيذها، وهي منصة    املعلومات مخسة منافذ للخدمات الرقمية

والتوثيق والشهر    التي تتضمن خدمات املرور والتموين  "الرقمية  مرص"املرحلة األوىل منصة    ، وشملتاملواطنني  الربيد ومراكز خدمة

املرحلة   تكام شمل،  بالتعاون مع اجلهات املقدمة للخدمات والسجل التجاري والرضيبة العقارية، وذلك العقاري، وخدمات املحاكم

خمتلفة لرسوم   الرتخيص، وقد تم توفري طرق دفع إلكرتونية واإلسكان االجتامعي واألحوال املدنية، وخدمات مالثانية خدمات املحاك

 وبطاقات االئتامن. الدفع اإللكرتوين وحمافظ اهلاتف املحمول اخلدمات، بام يف ذلك رشكات

تكون    بناء قاعدة بيانات وطنيةمن خالل    احلكومية  الشخصية للمواطن لدى مجيع اهليئات  املحور الثالث: ربط مصادر البيانات

األحوال املدنية هي املرجعية   أنباالقتصادي واالجتامعي واألمني، انطالًقا    من أسس التحول الرقمي والتنمية يف املجال  أساًسا سلياًم 

  –   عائلية  بطاقة   –   قالط  شهادة  –  زواج   شهادة –  شخصية   بطاقة  –  د الشهادة مي)  ابتداء من تاريخ والدته إىل وفاته   األساسية للمواطن

ربط بناء قاعدة بيانات موحدة   ، ألن  اجلهات بالبيانات السليمة  مختلفباملرجعية السليمة لبناء قاعدة بيانات    وبالتايل فهي(  وفاة  شهادة

املختلفة سيكون من خالل العمل    الدولةبيانات املواطنني املوجودة لدى أجهزة    بصورة هنائية عىل االزدواجية والتعارض بني  للقضاء

بسهولة ويرس، األمر    والتي تضمن نقل وتدفق البيانات واملعلومات  املواطنني عن طريق أحدث نظم للربط الشبكي،  عىل ربط بيانات

عليها من    صولحدة؛ للحصول عىل اخلدمات التي يريدون احل  مشقة وعناء مراجعة األجهزة احلكومية كل عىل  الذي يوفر عىل املواطنني

خدمات من قبل اجلهات اخلدمية يف    ةأي  أو رخصة لقيادة السيارة أو رخصة ملزاولة مهنة أو  تلك األجهزة، كاحلصول عىل جواز سفر

 (.2021)اهليئة العامة لالستعالمات  ،  احلكومة

،  املحمول   إللكرتوين وحمافظ التليفونالتحصيل ا  التي تشمل بطاقات االئتامن ورشكات  املحور الرابع: منظومة الدفع اإللكرتوين 

  كفاءة حتصيل موارد الدولة الرضيبية، واحلد  تساعد يف رفع  فهيالتحول الرقمى للدولة،    مقومات  إحدىفمنظومة الدفع اإللكرتوين هي  

األموال، وغسل  الرضيبي،  التهرب  عمليات  القطاع  من  يف ضم  واملسامهة  والفساد،  االقت  والرشوة،  إىل  الرسمي  الرسمي  غري  صاد 

النقود الورقية، كام تؤثر نسبة   توفري خفض املخاطر املتعلقة برسقة أو فقد  تساهم يف خفض تكلفة طباعة النقود، إىل جانب  للدولة، كام

للحسابات اإللكرتوين،  املالكني  الدفع  منظومة  يتم منالامت و  املرصفية يف دعم  لكي  بنكي رضوري  دفع وحتصيل    ك حساب  خالله 

إ واستخدامهالفواتري  اإلنرتنت  لكرتونيًّا،  عرب  الدفع  التوقيع ،  يف  لقانون  التنفيذية  الالئحة  تعديل  تم  والتي    كام  املرصي،  اإللكرتوين 

إضافة القانونية  تضمنت  احلجية  وإضفاء  اإللكرتوين  اخلتم  اإللكرتونية    خدمة  للمحررات  الزمني  ما )للتوقيت  بالبصمة    أو  يعرف 

التوقيع اإللكرتوين يف املعام   االستفادة؛ وذلك هبدف  (الزمنية  ربيع، )    اإللكرتونية احلكومية والتجارية واإلدارية  تالمن تكنولوجيا 

2022) . 
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تم تنفيذ  ، وشبكات التليفون الثابت واملحمول  لالمن خ  لشبكات اإلنرتنت فائقة الرسعة  املحور اخلامس: تأسيس البنية التحتية

  مليار جنيه، ثم   ثالثنيباستثامرات بلغت    2019يف    التحتية لالتصاالت يف مجيع أنحاء اجلمهورية  البنية  املرحلة األوىل من مرشوع تطوير

متثل البنية التحتية  ، فقد كانت  جنيه    اتمليارأكثر من مخس  ُبكلفة تصل إىل نحو    2020  تبعه تنفيذ املرحلة الثانية يف النصف الثاين من

تضاعف رسعة   ولقد أثمرت هذه اجلهود عن، اإللكرتوين  ت أمام حتسني كفاءة منظومة الدفعأحد التحديا  لشبكات اإلنرتنت يف مرص

 ميجابت/ثانية45.9  اإلنرتنت الثابت يف مرص إىل    ارتفع متوسط رسعاتف؛    2019مرات عن يناير  سبع  اإلنرتنت يف مرص أكثر من  

وبحسب  ،    لقب أرسع إنرتنت يف شامل إفريقيا   املرصية لالتصاالت عىلحصلت الرشكة  و،    2019  ميجابت/ثانية يف يناير  6.5مقارنة ب  

  مراكز عن العام   ستةب  يف رسعة اإلنرتنت األريض  ، أوضح خالله تقدم مرص  2020يف شهر سبتمرب    تقرير ملركز معلومات جملس الوزراء

استعداًدا لدخوهلا اخلدمة  جيا اجليل اخلامس يف مرص؛جتارب تفعيل تكنولو ، كام تم البدء يف احلادي والتسعنياملايض، لتصبح يف املركز 

 .  ( 40-39،ص2021علومات ،) وزارة االتصاالت وتكنولوجيا امل حمليًّا 

الناقلة    التي تعمل عىل توفري أجهزة  اإللكرتونيات  املحور السادس: االهتامم بتنمية صناعة   املعلومات  ا لتكنولوجياالتصاالت 

حتت رعاية   "مرص تصنع اإللكرتونيات"وصناعة اإللكرتونيات    ق مبادرة تصميمالا السياق، تم إطويف هذ  الداعمة للتحول الرقمي

سرتاتيجية تم طرح  اإل إىل توطني صناعة اإللكرتونيات، ويف إطار تنفيذ ، والتي هتدف 2015عام السييس يف عبد الفتاح الرئيس السيد 

اإللكرتونيات يف كل من    كام تم افتتاح وتشغيل ثالث جممعات إلبداع،  بالسوق املحلية.عالمة صنع يف مرص    أول تليفون حممول حيمل

الرقمي للتطبيقات   بأسيوط كمركز للتطوير واإلبداع والتصنيع  التكنولوجية بربج العرب، واملنطقة التكنولوجية  القرية الذكية، واملنطقة

 اإللكرتونيات املتقدمة. الكوادر يف جمال الرشكات الناشئة وتنمية واملنتجات اإللكرتونية، وحتفيز

يتم إنشاؤه يف بني سويف باستثامرات    لتصنيع التابلت التعليمي يف مصنع جديد للرشكة  كام تم التعاقد مع رشكة سامسونج العاملية

لك تدريب ألف فني التعاقد كذ  عمل ألكثر من مخسامئة شخص، ويتضمن  مليون دوالر، وُيسهم املصنع يف توفري فرص  ثالثني  تصل إىل

،  2021كي ،  ز  )  2022اجلديد وبدء تصنيع التابلت يف مارس  ومن املخطط االنتهاء من إنشاء مصنع التابلت   عىل أحدث التقنيات،

وريادة األعامل يف جمال   هذا باإلضافة إىل تعزيز البحث والتطوير واالبتكار  يتم تشجيع ريادة األعامل وحتفيز اإلبداع،، و  (11-4ص

إقليمي لالبتكار عن    وحتويل مرص إىل مركز  ،الوطنية املستدامة  واالتصاالت لتحفيز نمو القطاع ودعم التنمية  وجيا املعلوماتتكنول

لإلبداع الرقمي يف املحافظات لتحقيق العدالة    مركزا  مخسة عرش ل تنفيذ خطة إلنشاء  ال، من خ"الرقمية  مراكز إبداع مرص "طريق نرش  

ال  يف ولتدريب  ختصصاتالتنمية،  خمتلف  عىل  تنفيذ  شباب  مع  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  اإلبداع    علوم  لرعاية  برامج 

املعلومات    تأسيس مرشوعاهتم الريادية يف جمال تكنولوجيا   اجلامعات ورواد األعامل يف املحافظات عىل  بالالتكنولوجي؛ لتشجيع ط

املرص،    واالتصاالت التعاون  تعميق  عىل  العمل  ضوء  املتحدةي  ويف  األمم  معمل  إنشاء  تم  اإلبداع    اإلفريقى،  لرعاية  اإلقليمي 

كام تم تنفيذ   قدرات الباحثني والعاملني باملجاالت التكنولوجية، بالقرية الذكية؛ من أجل تنمية مهارات وتعزيز  التكنولوجي يف إفريقيا 

ا  آالف شاب مرصي وإفريقي  عرشةتنمية قدرات وتأهيل    ، والتي هتدف إىل"الرقميةاأللعاب والتطبيقات    إفريقيا إلبداع"املبادرة الرئاسية  

 أحدث التقنيات.  لتطوير األلعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام

ما حققته من نجاحات كبرية ووجود   االستثامرات يف الرشكات الناشئة، يف ظل  لقد حظيت مرص بريادة إقليمية يف جمال جذب

التكنولوجية املرصية    استحواذ الرشكات  ،وكان من أبرز مظاهر ذلك  العربية واإلفريقية،الساحة  وسط واألرشق  ساحة ال  ريادي عىل

 . 2020 عام إمجايل عدد صفقات القارة يف % من 24الصفقات االستثامرية بقارة إفريقيا، بنحو  الناشئة عىل أكرب عدد من
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املستوى واخلربة واألعداد الكافية    دون وجود  بناء جمتمع رقمي يمكن   الف  الرقميةالبرشية    املحور السابع: تنمية املهارات واملوارد

املجتمع، بام يف ذلك طالب    الدولة بتوفري التدريب وبناء القدرات جلميع رشائح   البرشية التي ستتوىل تنفيذ هذه املهمة، وهتتم   من املوارد 

 واإلفريقية. اإلعاقة، باإلضافة إىل الشباب يف الدول العربية اص ذويواخلرجيني واملهنيني واملرأة واألشخ املدارس واجلامعات

الذكاء االصطناعي،   من املبادرات يف خمتلف  الكثريق  التم إط وقد   التكنولوجية مثل  البيانات، وإنرتنت   التخصصات  وعلوم 

إىل خلق    ضوئية، وأمن املعلومات التي هتدفاأللياف ال  وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات  واحلوسبة السحابية  السيرباين،  األشياء، واألمن

تنفيذ برامج لبناء و  ،مبادرات للتعلم الرقمي    لصناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ومنها:  كوادر رقمية لتلبية املتطلبات املحلية

 .(33،ص2021() بكر، 2022) طنطاوي ،  للدولة يباجلهاز اإلدار  القدرات الرقمية للعاملني

 مصر الرقمية : منصة 
 ترابطاً  أكثر أصبح عاملٍ  يف ، اخلدمة مفاهيم تقديم تغريت وتطور التقنيات الرقمية ، اإلنرتنت ظهور ومنذ  بأنه القول عن غنٌي 

 الرقمية واألنظمة  اإللكرتونية األجهزة بني حتى ولكن املؤسسات، أو  األفراد مستوى عىل  ليس فقط ىض،م   وقت أي من وتداخالً 

 ومتى كيف" حيددون  من هم  - األعامل املواطنني وقطاعات من  املستفيدين أن يرى العام االجتاه أصبح الرقمية البيئات ويف،  ذاهتا 

 بشكل  العامة اخلدمات  إىل الوصول  توفري مطلب  أمام احلكومات أصبحت التحوالت، هلذه واستجابةً ، اخلدمة تلقي يودون   "وأين

 الروتينية احلكومية التقليدية لإلجراءات املحطات جتاوز يف املستفيدين تساعد أن شأهنا  من التي  اخلدمة الذاتية  وبسيناريو فوري آين

ومراكز   واملحمولة، الذكية اهلواتف  تطبيقات ذلك  يف بام الرقمية، احللول  ومتثل،  املعامالت إلمتام واملتابعة االنتقال تتطلب التي

 اخلدمات تقديم متطلبات متوائمة مع جديدة قنوات إنشاء معها  يمكن ممكنات بعد  عن واالتصال لالعم وحلول املتقدمة، االتصال

اخلوري، )املستفيدين   رضا  مستويات ورفع  واملؤسسات األفراد احتياجات لتلبية عمل مبتكرة نامذج إنشاء يف  كذلك واملسامهة الرقمية،

 (.210-205،ص 2021

تقدم اخلدمات بشكل  فهي  مرص الرقمية أحدث أدوات الدولة املرصية ضمن جهودها يف ملف التحول الرقمي،    منصةتعد  و

،  رقمي عرب شبكة اإلنرتنت، وذلك لتحقيق ميكنة اخلدمات احلكومية، وبالتايل تقليل أعباء وروتني التعامل الورقي يف اجلهات احلكومية

تستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات  واخلدمات للمواطنني،    مرص الرقمية، جمموعة كبرية من  منصةتقدم  و

الرقمية،   البيني مع كافة جهات الدولة والتوسع يف تقديم اخلدمات احلكومية  التجريبي ملنصة مرص  وقد  والربط  تم إطالق اإلصدار 

بام  ؛  خدمة حكومية رقمية عىل املنصة ضمن حزمة من عدد من اخلدمات    وثالثنيأربع  تم توفري  و،    2020من عام  يوليو    20يف     الرقمية

، وقد وصلت إيل مائة واثنتني وثالثني خدمة وقت إعداد هذه  يف ذلك احلصص التموينية والتوثيق واملحاكم ورخص القيادة واملركبات

إىل  الدراسة،   املنصة  الرقمية عىل  اخلدمات  أن يصل حجم  املستهدف  اجلاري   ومخسني   مائةومن  العام  من  الثاين  الربع  بحلول  خدمة 

 وستامئة ألف  ينيمال  أكثر من أربعة سجل    كام  ،( 2022رمزي ؛ جاويش ؛ غريب  ،)   2022  خدمة بنهاية    مائتي، وصوال إىل  2022

ر املنصة للمواطنني طرق  وتوفوقت إعداد هذه الدراسة ،    معاملة      مليون  ما يقارب من سبع عرشةمواطن عىل املنصة، وقاموا بإجراء  

سمري،  )    دفع إلكرتونية خمتلفة لدفع رسوم اخلدمة ، بام يف ذلك بطاقات االئتامن ورشكات التحصيل اإللكرتوين وحمافظ اهلاتف املحمول

حمرًكا وأن تكون    ،املنصة إىل توفري وصول أفضل وأوسع وأكثر كفاءة إىل جمموعة متنوعة من اخلدمات العامةهذه  هتدف  ، و(   2021

 وذلك ل :  ا للتحول الرقمي للخدمات احلكوميةيرئيًس 
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تم بناء  وقد    ،يتم إنشاء هوية إلكرتونية واحدة لكل مستخدم  :    لتلقي اخلدمات اإللكرتونية  استخدام نظام هوية رقمية -

القطاعات نظام إدارة هوية رقمية موحد وآمن وفعال يمكن للمواطنني استخدامه للوصول إىل اخلدمات التي تقدمها  

باإلضافة إيل  احلكومية للتأكد  ،  للتحقق والتسجيل  آمنة  آلية  املستخدم بتطوير  النظام ختص  الصادرة عن  اهلوية  أن 

 املقصود. 

البيانات   تعطي إذ وفاعليتها، املؤسسات كفاءة أساسيًا يف عنرًصا واملعلومات البيانات ُتعدتوحيد قواعد البيانات :   -

ومن   كبري،   بشكل والتقييم املتابعة عملية يف تسهم سليمة، كام قرارات الختاذ القرار لصن اع جيدة صورة الدقيقة

وختطيط   حتليل مناهج الستخدام الالزمة البيانات قصور قواعد مشكلة مرص يف التنمية  تواجه التي التحديات أهم

السياسات املتوقعة باآلثار التنبؤ عىل القدرة وضعف متقدمة، لتطوير   مرص سعي فإن ثمَّ  تلفة، ومناملخ لبدائل 

خطة   لتنفيذ أساسيًا  داعاًم  يكون  سوف املختلفة، قواعد البيانات ربط عىل والعمل وإصالحها، اإلحصائية املنظومة

احلكومة أطلقت    ، ولذلك  (245،ص2021) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،املستدامة   التنمية حتقيق نحو املسار

بيئة  بقيادة   إىل خلق  الذي هيدف  البيانات  قواعد  ربط وتوحيد  املعلومات مرشوع  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة 

تكنولوجية إعالمية قادرة عىل استيعاب قواعد البيانات الوطنية الكثيفة ، وكذلك التكامل مع خمتلف أجهزة الدولة 

وسيساعد ذلك نظام النافذة الواحدة  ،حلكومة واملؤسسات فرادىمن خالل بناء منصة خدمية حديثة ختدم كالً من ا

القرار يف تبني   البيانات باهلويات الوطنية ، مما يساعد متخذي  البيانات وتعزيز جودهتا ، وربط تلك  ويسهل تقييم 

 عنارص هذا باإلضافة إىل بناء السجل املوحد للمواطنني ، والذي من خالله يمكن التعرف عىل،  السياسات الصحيحة

منذ  و  ،الدخل غري الرسمية، وضامن الدعم لألشخاص املناسبني ، وبالتايل توفري الوقت واجلهد واملال عىل الدولة

هذا باإلضافة إىل تطوير خوارزميات   ،قاعدة بيانات  يقارب مائة، تم دمج ما    2021بداية املرشوع حتى هناية عام  

، وبناء نامذج حتليلية ملكافحة االحتيال يف تقديم خدمات الدعم  لتحسني جودة تصنيف األرس؛  الذكاء االصطناعي  

 احلكومية.

 املنصة : اجلهة املسؤولة عن تطوير وتشغيل 

املنصة   بالتعاون مع جهات خمتصة، هي من تقوم باخلدمات وتطويرها وتشغيل    تعترب وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 . (2021)منصة مرص الرقمية ،  " https://digital.gov.eg"، واملوقع اإللكرتوين للمنصة عيل اإلنرتنت هو  حتت إرشاف الرقابة اإلدارية

 استخدام منصة مصر الرقمية: 
لت     منصةتصميم    تم   الرقمية  أمرص  مع  مثلتناسب  املختلفة،  الشاشات  وأجهزة   :حجام  اللوحية  واألجهزة  الذكية  اهلواتف 

يتم توفري إمكان احلصول عىل اخلدمات عرب املوقع اإللكرتوين أو زيارة ، كام  الكمبيوتر املكتبية وأجهزة التلفاز ومجيع أنواع املتصفحات

يتم االستفادة من خدمات منصة  و  ،   ساعدة يف مجيع أنحاء اجلمهورية أو االتصال بمركز املبمكاتب الربيد املرصي    مراكز وفروع اخلدمة  

تستهدف إنشاء ملف تعريفي رقمي لتزويد املستفيد بالقدرة للتعامل و  ،  "اهلوية الرقمية "مرص الرقمية من خالل إنشاء حساب جديد  

حلكومية ومزودي اخلدمات ، وهي بذلك متثل  يف الوسط الرقمي من جهة ، ومن جهة أخري لتعمل كأداة تعريفية مشرتكة بني الدوائر ا

البيانات   وقواعد  السجالت  بني  الرتابط  ، وحتقيق  الرقمية  اخلدمات  إىل  الوصول  البيانات ومتكني  قواعد  لربط  أسايس  توحيد  عامل 

ت الرقمية بكافة أشكاهلا والتكامل يف اخلدمات احلكومية، ويمكن هلذه املنظومات أن توفر اهلوية املوحدة للمستفيدين ولتمكني املعامال

الرقمية ، من حيث محاية   البيئات  بني املستفيد )املواطن( واحلكومة والقطاع اخلاص، كام يساهم يف تعزيز مستويات األمن والثقة يف 
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طريق   عن  جديد  إنشاء حساب  ويتم   ، املرصحة  املعلومات  إيل  الوصول  ومتكني  املستفيدين وخصوصياهتم  البيانات  إدخال  بيانات 

 . (1: انظر شكل )اسم الوالدة( -(4)  صنع املطلوبة )الرقم القومي، رقم املُ 

 

 ( يوضح المرحلة األولي عند إنشاء حساب علي منصة مصر الرقمية 1شكل )

ثم بعد ذلك يتم حتويل املستفيد لصفحة جديدة حيتاج فيها تسجيل رقم هاتفه املحمول، ولكن يشرتط إدخال رقم هاتف حممول  

مسجل باسم املستفيد ومربوط بالرقم القومي اخلاص به بعد وضع رقم اهلاتف املحمول املربوط برقمه القومي، ينتظر إرسال كود تفعيل 

أرقام ، يتم كتابة األرقام يف املربعات من اليسار لليمني، ثم الضغط عىل زر التايل  ستةتليفونه املحمول هبا من املوقع، ستصل رسالة عىل 

مرص الرقمية ، ولتفعيل كلمة الرس سيتم  منصة  عىل    ه، بعد الضغط عىل زر التايل للتفعيل، يتم التحويل لصفحة إنشاء رقم رسي حلساب

لكلمة معينة  املستفيد حتت رشوط  »  وضع  تتمثل يف  أرقام وعدم وجود    8املرور  ووجود  كبرية وأحرف صغرية  منها أحرف  أحرف 

مسافات بني الكلمة«، ثم بعد ذلك يتم وضع عنوان بريد إلكرتوين اخلاص باملستفيد، والضغط عىل زر التايل، بعدها ستظهر صفحة تم  

وضع رقم اهلاتف والرقم الرسي الذي قام املستفيد بإنشائه  ة لتسجيل الدخول، من خالل  يالتسجيل بنجاح، والتحويل للصفحة الرئيس

 . سابقًا بنفس طريقة اإلدخال

( عيل رقم اهلاتف اخلاص باملستفيد للتأكد   Two Factor Authenticationومن املالحظ استخدام خاصية املصادقة الثنائية ) 

ذلك موافقة عيل بنود اخلصوصية اخلاصة وباملنصة وذلك بمثابة  نشاء حساب  يمثل  بمجرد إ  هنأل  من شخصية املستفيد ، باإلضافة  

 (. 173،ص2021)إبراهيم ،  خدمة  من خدمات منصة مرص الرقمية ةالتوقيع اإللكرتوين اخلاص باملستفيد عند طلب أي

 خدمات منصة مصر الرقمية : 
التحديث هبا بشكل شبه يومي ، وقد تم عرض اخلدمات   تعددت خدمات منصة مرص الرقمية باإلصدار التجريبي والتي يتم 

 : ( 5) باملنصة عن طريق اآليت  
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املوضوعات - برؤوس  باخلدمات  وهي:    تصنيف  ) األحوال  : وذلك عن طريق وضع رؤوس موضوعات خاصة 

الشخصية    -التوثيق    -التموين    -املدنية   العقار  -  مركبايت  -احلالة    -   يصرخ  -  االجتامعياإلسكان    -  يالشهر 

التأمني    -دار اإلفتاء    -   االجتامعيالتأمني    - خدمات القضايا     -الرضائب العقارية    - املحاكم    -   يالسجل التجار

 وتندرج حتت كل خدمة الوثائق اخلاصة هبا. الصحي الشامل (

: وذلك عن طريق إدراج اخلدمات التي تم إضافتها حتت كل قطاع بكل  وزارة ، وعدد    تصنيف بقطاعات الوزرات -

  - اخلدمات املدنية    - ) املرافق  القطاعات التي تم إضافتها عيل املنصة حتي وقت إعداد الدراسة تسع قطاعات هي:  

  -اجلامعات و  التعليم -تقال االنو السفر -املنشآت و الرشكات -ية الرقم الصحة - امللكيات –عدالة مرص الرقمية 

،مثل قطاع عدالة    "اجلمهورية اجلديدة  "وقد جاءت مسمياهتا بشكل يتناسب مع مرص الرقمية      (احلامية االجتامعية

مرص الرقمية وقطاع الصحة الرقمية، وكل رأس موضوع خاص باخلدمة يتم إضافة البيانات الواصفة له،  وتندرج  

 ويمكن عرضها كاآليت :  حتته عنوان كل وثيقة باخلدمة،

 التصنيف برؤوس املوضوعات  خلدمات  منصة مصر الرقمية ويشمل :  :أوالا 
شهادات   • استخراج صورة من عقد ُمشهر  • خيص  ما  كل  اخلدمة(  )وصف   : املدنية  األحوال  خدمة 

 امليالد والبطاقة الشخصية وشهادات الوفاة.

 لقومي بدل تالف بطاقة الرقم ا • استخراج صورة من كتاب دوري  •

 بدل فاقد بطاقة الرقم القومي • استخراج صورة من منشور مايل  •

 إصدار شهادة ميالد مميكنة مطبوعة مسبقا • استخراج صورة من منشور فني •

 إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا • استخراج شهادة ترصفات عقارية •

خدمات   • ترمجة عقد ُمشهر.  • بجميع  استفد  اخلدمة(  )وصف   : من التموين  التموين 

 مكانك!. 

اإلسكان   • خيص  ما  كل  اخلدمة(   )وصف   : االجتامعى  اإلسكان 

 االجتامعي. 

 تفعيل بطاقة متوين  •

 إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة متوين  • انشاء طلب دعم لوحدة سكنية •

 إصدار بطاقة متوين جديدة • تعديل طلب الدعم •

 أخرى نقل من حمافظة إىل  • اإلستعالم عن بيان مدفوعات  •

 فصل اجتامعى  • احسب دعمك  •

د   • وسد  واستعلم  القيادة  رخصة  د  جد  اخلدمة(  )وصف   : رخيص 

 خمالفاتك أو خمالفات غريك من مكانك!. 

 ضم أفراد أرستى •

 االستعالم عن رصف  • استعالم عن خمالفات رخص القيادة  •

 إضافة األبناء غري املقيدين متوينيا • تظل م عىل خمالفات رخص القيادة  •

 اضافة رصف متوين ملستحقي خبز فقط  • الفات رخص القيادة سداد خم •

 إضافة الزوجة غري املقيدة متوينيا • إصدار بدل تالف رخصة قيادة •

التوثيق : )وصف اخلدمة(  :كل ما حتتاج إليه من توكيالت وإقرارات  • إصدار بدل فاقد رخصة قيادة •

املركبات برجاء  وأنت يف مكانك!. معلومة مهمة للعقود وتوكيالت  

 الذهاب ايل خدمات املركبات من القائمة

 استعالم عن رسيان حمرر مُميكن  • سداد خمالفات رخص القيادة ملالك آخر.  •
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بجميع   • واستفد  وقتك  وفر  اخلدمة(   )وصف   : التجارى  السجل 

 خدمات السجل التجاري من خالل مرص الرقمية!.

 حترير توكيل عام قضايا )بنفسه(  •

 حترير إقرار بالشطب )بنفسه(  • مستخرج سجل جتاري طلب  •

 حترير إقرار بعدم وجود تعديالت عىل البيانات املساحية )بنفسه(  • استعالم عن سجل جتاري  •

 حترير إقرار رسمى )بنفسه(  • طلب جتديد سجل جتاري  •

 حترير إقرار تصحيح حمرر موثق )بنفسه(  • طلب شهادة بيانات  •

 عام رسمى )بنفسه( حترير توكيل  • حتديث بيانات  •

 عام( )بنفسه(  -حترير توكيل رسمى شامل )بنوك  • إضافة منشأة مسجلة )غري مدرجة داخل رشكايت(  •

 حترير توكيل يف األمور الزوجية )بنفسه(  • االستعالم عن املكاتب  •

 اكتب حمررك  • حجز ميعاد  •

 حجز ميعاد  • استدالل عن سجل جتاري  •

 معامالتى املميكنة • اخلارجية  طلب مستخرج سجل جتاري لالعتامد من وزارة •

 استعالم عن كثافة فروع املكاتب املميكنة  • حجوزايت.  •

املحاكم : )وصف اخلدمة(  استفد بخدمات املحاكم من خالل مرص  •

 الرقمية!.

 توكيل عام قضايا)بصفة(  •

 توكيل عام رسمى)بصفة(  • إقامة دعوى مدنية. •

العقارية من خالل مرص  الرضائب العقارية : قدم إقرارات الرضيبة   •

 الرقمية!.

 عام()بصفة(  -توكيل رسمى شامل)بنوك •

 توكيل يف االمور الزوجية)بصفة(  • تقديم إقرار وحدات سكنية .  •

 اقرار بالشطب)بصفة(  • خدمات القضايا : )وصف اخلدمة( كل ما خيص خدمات القضايا.  •

 موثق)بصفة( اقرار تصحيح حمرر  • االستعالم عن بيانات دعوى  •

 إقرار بعدم وجود تعديالت عىل البيانات املساحية)بصفة(  • االستعالم عن حدوث استئناف  •

 إقرار رسمي)بصفة(.  • االستعالم عن املطالبات  •

 احلالة الشخصية : )وصف اخلدمة(  كل ما خيص احلالة الشخصية. • االستعالم عن رول دعوى .  •

اخلدمة( كل ما خيص خدمات  التأمني اإلجتامعى  االفراد  : )وصف   •

 التأمني االجتامعي لألفراد. 

 مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج  •

مصدق   • استعالم عن الرقم التأميني • رسمية  صورة   ( زواج  وثيقة  من  رسمية  صورة  مستخرج 

 عليها( 

مصدق   • االستعالم عن أخر مدة تأمينية  • رسمية  صورة   ( طالق  وثيقة  من  رسمية  صورة  مستخرج 

 عليها( 

االجور اخلاصة بكل مدة يف التأمني و  الستعالم عن مدد االشرتاكا •

 االجتامعي 

 مستخرج صورة رسمية من وثيقة طالق  •

 مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج غري مسلمني • االستعالم عن اإلستقطاعات اخلاصة باملؤمن عليه •

 وثيقة تصادق مستخرج صورة رسمية من  • استعالم عن البيانات االساسية مللف املعاش •

مراجعة )صورة رسمية مصدق  • االستعالم عن املعاش املنرصف للقائم بالرصف • وثيقة  من  مستخرج صورة رسمية 

 عليها ( 

 مستخرج صورة رسمية من وثيقة مراجعة • استعالم عن اإلستقطاعات للقائمني بالرصف •

وثيقة   • استعراض املعاشات املستحقة للمستفيد  • من  رسمية  مصدق  مستخرج صورة  رسمية  )صورة  تصادق 

 عليها( 
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مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج غري مسلمني ) صورة رسمية   • استعالم عن بيانات السيارة •

 مصدق عليها ( 

املركبة   • االستعالم عن كشف حساب السيارة  • رخصة  جتديد  ُيمكنك   : اخلدمة(  )وصف   : مركباتى 

عن   املختلفة  املرورية  املخالفات  وسداد  البوابة  واالستعالم  طريق 

 دون احلاجة لالنتظار. 

 َتظُلم عىل خمالفات رخص مركبات  • االستعالم عن رصيد العاملني باخلارج  •

 سداد املخالفات  • استعالم عن سدادات العاملني باخلارج  •

 جتديد رخصة مركبة  • استعالم عن العمليات املستمرة التابعة للمقاول  •

)وصف   •  : للرشكات  اإلجتامعى  خيص  التأمني  ما  كل  اخلدمة( 

 خدمات التأمني االجتامعي للرشكات. 

 بدل فاقد رخصة مركبة •

 بدل تالف رخصة مركبة  • االستعالم عن البيانات األساسية للمنشأة  •

 حترير توثيق عقد بيع مركبة • عرض رصيد املنشأة  •

 حترير توكيل بيع مركبة • االستعالم عن أوعيه األجور  •

 رير توكيل إدارة مركبةحت  • االستعالم عن العاملة املستمرة •

 استعالم عن خمالفات رخصة مركبة • االستعالم عن كشف حساب منشأة  •

 التأكد من صحة بيانات مركبة • االستعالم عن العاملة املنتهية •

 سداد خمالفات مركبة ملالك آخر  • دار اإلفتاء : )وصف اخلدمة( كل ما خيص دار اإلفتاء.  •

 نارية توثيق عقد بيع دراجة  • طلب فتوى.  •

التأمني   • خيص  ما  كل  اخلدمة(  وصف  الشامل)  الصحي  التأمني 

 الصحي الشامل. 

 توكيل بيع دراجة نارية  •

 توكيل إدارة دراجة نارية.  • تسجيل ارسة تأمينية جديدة.  •

الشهر   • امجايل اخلدمات  مائة وثالث عرشة خدمة  • خدمات  بجميع  استفد  اخلدمة(  )وصف   : العقارى  الشهر 

 مكانك!. العقاري من 

 ثانياا تصنيف اخلدمات بقطاعات الوزرات احلكومية: 
تم تصنيف اخلدمات بقطاعات الوزارات حتت قسم عريض يضم خدمات منصة مرص الرقمية وقسم آخر يضم اإلحاالت إىل 

وغري   املفعلة  غري  الرقمية  مرص  منصة  خدمات  التصنيف  هذا  يشمل  كام  املتخصصة،  بالوزارات  اخلدمة  وهذه  موقع   ، حاليًا  املتاحة 

 القطاعات هي :

كالكهرباء: ويضم    املرافق - السكن  ما خيص  فقط الرصف  و  الغازو  املياهو  كل  يشمل  القطاع  هذا  أن  إال   ، الصحي 

 وفيها يتم اإلحالة إيل موقع مقدم اخلدمة ومها: جهاز تنظيم الكهرباء خدمات التليفون األريضو  خدمات الكهرباء

رباء، والرشكة املرصية لالتصاالت التابعة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ، وجاري التابع لوزارة  الكه

 العمل عيل ضم خدمات املياه والغاز والرصف الصحي تباعا.

، وتتوزع اخلدمات هبذا القطاع  املرورو  التوثيقو  املدنيةو  حوال الشخصيةكل ما خيص األ: ويضم    اخلدمات املدنية -

النحو   املرور"التايل  عيل  نيابات  املدنية  -  خدمات  األحوال  التوثيق   -  خدمات  املركبات  -  خدمات   -  خدمات 

ِقبل منصة مرص  "  خدمات الرخص  املتاحة حاليا واملقدمة من  املتاحة وغري  ، ويشمل هذا القطاع اخلدمات املدنية 

 الرقمية .
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 دارية.االقتصادية واإلوملدنية،او، اجلنائية النواحيكل ما خيص : وهيتم ب  عدالة مرص الرقمية -

ويف هذا القطاع تقدم منصة    "  خدمات القضايا   -  املحكمة الدستورية العليا   -   خدمات املحاكمويشتمل القطاع عيل:   -

، أما فيام خيص املحكمة الدستورية العليا،    "مرص الرقمية خدماهتا يف كل من خدمات املحاكم وخدمات القضايا  

املحكمة  عرب اإلحالة إيل موقع  عرض رول جلسة املفوضني و ول جلسة املحكمة العلنيةعرض ر فيتم تقديم خدمتي 

 . الدستورية العليا 

أما فيام خيص خدمات القضايا فتضم ثالثا وعرشين خدمة منها سبع خدمات مقدمة من ِقبل موقع منصة مرص الرقمية مفعلة  

  متاحة حاليا وغري مفعلة . ومتاحة، وست عرشة خدمة مقدمة من ِقبل موقع مرص الرقمية غري

ي، خدمات الشهر العقاري، وتضم  احلرضو  ي الزراع  يالسجل العينو  يكل ما خيص الشهر العقار: وهتتم ب   امللكيات -

 ي.سكان االجتامعخدمات اإلو

خدمات مركز أبحاث طب ، وتضم    كل ما خيص الرعاية الصحية من اإلسعاف للعالجب  هتتمو  :  الرقمية   الصحة -

 وذلك عرب اإلحالة إىل موقع املركز وهذا املوقع غري متاح حاليا. األسنان باألسكندرية

، وتضم    التأمينات االجتامعيةواملتوسطة  و  املرشوعات الصغريةو  كل ما خيص الرشكات: وهتتم ب  املنشآتو  الرشكات -

األ  " السجل    -  خدمات الرشكات  -  عاملخدمات  العقارية  -التجاري  خدمات  التأمينات   -   الرضائب  خدمات 

 " االجتامعية

ب  االنتقالو  السفر - وهتتم  السفر  :  خيص  ما  خدمات  الداخيلكل  وتضم  السكك   -  الطريان  واخلارجي،  خدمات 

السفر والتأشريات  -  احلديدية املختصة، فخدمات   خدمات  يتم إحاالهتا إيل مواقع اجلهات  ، وكل هذه اخلدمات 

طريان ، وخدمات السكك احلديدية اإلحالة إيل موقع السكك احلديدية ، فيام  الطريان يتم اإلحالة إيل موقع مرص لل

 يتم إحالة خدمات السفر والتأشريات إيل مواقع غري مفعلة عيل شبكة اإلنرتنت .

،    وغريه   لكرتوين التعليم اإلو  خدمات التنسيقو  واجلامعات  كل ما خيص التعليم العايل: وهتتم ب  اجلامعاتو  التعليم -

وهذا القطاع يتم اإلحالة إيل    "  خدمات التعليم الفنى  -ي  زهرخدمات التعليم األ  -  مات التعليم العايلخد  "وتضم  

 املواقع املختصة بوزارة التعليم العايل ، والرتبية والتعليم 

التمويل و   العالج عىل نفقة الدولةو  كالربامج االجتامعية  يكل ما خيص الدعم االجتامع: وهتتم ب  احلامية االجتامعية -

 .  وغريها  يالعقار

 الدراسة التحليلية خلدمات منصة مصر الرقمية: 
بعد تناول تصنيف اخلدمات برؤوس املوضوعات ، وتصنيف اخلدمات بقطاعات الوزارات عيل منصة مرص الرقمية تم التوصل  

 إيل اآليت :

 أوالا: تصنيف اخلدمات برؤوس املوضوعات : 
ما  - اخلدمات حسب  ترتيب  من  البد  وليس صياغة   كان  األصيل،  املنشأ  مبدأ  املحافظة عيل  من حيث  الوثائق  تتبعه 

 رؤوس موضوعات للخدمات بشكل خمتلف عن اآلخر. 

 تأيت صياغة بطاقات وصف للخدمات بشكل غري شامل لكل اخلدمات التي سوف يتم تغطيتها يف املستقبل. -
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الوثائق باخلدمات ترتيبا زمنيا ؛ أي: ترتيب وثائق   - أوالً  ويفضل إضافة   هاخلدمات حسب ما تم إدخالجاء ترتيب 

 إمكانية ترتيب وثائق اخلدمة بشكل هجائي لسهولة وصول املستفيدين إيل اخلدمات املطلوبة. 

كل ما خيصها من وثائق يف خدمة واحدة ، عيل سبيل املثال: عند و  تم جتميع بعض اخلدمات عيل منصة مرص الرقمية -

م فقط عن طريق الشهر العقاري وفقا للمعامالت التقليدية ، إال أن كل ما يتعلق  استخراج وثيقة توكيل سيارة تت

 ، مثل  سدد خمالفات ، وتوثيق عقد بيع ، وتظلم. "مركبايت"باملركبة يتم إدراجه حتت موضوع 

ثانياا تصنيف اخلدمات بقطاعات الوزارات : بعد تناول تصنيف اخلدمات بقطاعات الوزارات تبني  
 اآلتي :
استعالم    "وقد تم تسميتها أيضا باسم:    "  خدمة خمالفات رخص املركبات"قطاع اخلدمة املدنية عنوان وثيقة ب    يشمل -

ضمن إحصائيات أشهر اخلدمات استخداما وبالتايل أثر ذلك بالسلب عيل إحصائيات    " عن خمالفات رخصة مركبة

يل إرباك املستفيدين باملوقع ، ويرجع السبب ا ، كام يعمل عاخلدمات استخدامموقع منصة مرص الرقمية ضمن أكثر  

يف ذلك إيل: الوثيقة تسمي باملوقع اإللكرتوين لنيابات املرور هبذا االسم ، أما التسمية األخرى خاصة بمنصة مرص  

نصة  الرقمية، وعند الضغط عيل رابط اإلحالة ملوقع نيابات املرور يتم االنتقال إىل رابط اخلدمة املقدمة من ِقبل موقع م

، لذلك جيب استخدام املصطلح األكثر    "  استعالم عن خمالفات رخصة مركبة  "مرص الرقمية الذي يأيت حتت عنوان:  

 شيوعا. 

تضم خدمات املحاكم والتي تقدم من ِقبل موقع منصة مرص الرقمية  بقطاع عدالة مرص الرقمية خدمة وحيدة حتت  -

ت خدمات القضايا حتي ال يؤثر ذلك عيل تقديم اخلدمة  فيفضل ضمها حت  "خدمة تقديم دعوي مدنية    "عنوان:  

باملحاكم  املحاكم  خدمات  ختتص  بينام   ، اخلدمة  ومقدم  األصيل  املنشأ  خدمات  بني  للفصل  ومنعا  للمستفيدين 

 االقتصادية والتي هتتم بقضايا اجلرائم اإللكرتونية يف حالة إتاحتها مستقبال. 

شهادة من واقع جدول  - دعاوى الوالية عىل املال :عدم حدوث حجر  وأشهادة بحدوث تبني أن وثائق خدمات )  -

املتاحة حاليا، مدرجة ضمن تصنيف خدمات القضايا ب عدالة   " مستخرج من وثيقة احلالة الشخصية - املطالبات

مرص الرقمية ، إال أهنا غري مدرجة ضمن تصنيف اخلدمات برؤوس املوضوعات وأيضا خدمات موقع منصة مرص  

قمية للوصول إيل اخلدمة املرادة من تصفح اخلدمات واخلدمات املعروضة التي تقدمها املنصة،  باإلضافة إيل ذلك الر

 مل يتم تكشيفها ضمن خدمة البحث عنها باملنصة.

تضم خدمات القضايا بقطاع عدالة مرص الرقمية جمموعة من اخلدمات والتي سيتم إتاحتها وتقديمها قريبا من ِقبل   -

مرص هذه منصة  بإضافة  فينصح  املوضوعات،  برؤوس  اخلدمات  تصنيف  ضمن  مدرجة  غري  حني  يف   ، الرقمية   

اخلدمات ضمن تصنيف اخلدمات برؤوس املوضوعات باملنصة ، وكذلك تكشيفها حتي تظهر عند  البحث عنها ،  

 وهذه اخلدمات هي :

 .  مستخرج صورة رسمية من دعاوى الوالية عىل النفس •

 .  شهادة من واقع جدول القضايا مستخرج   •

   املال . عىل الوالية دعاوي –االستعالم عن طلب رصف مبارش  •

 املال .  عىل الوالية دعاوي –طلب صيغة تنفيذية من حكم  •

 . الوالية عىل النفس يدعاو -صورة من مستندات القضية  •

 النفس . عىل الوالية دعاوي –طلب صيغة تنفيذية من حكم  •
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 .  عىل املال ةالوالي يدعاو -ر جلسةمستخرج من قرا •

 .  عىل املال ةالوالي يدعاو -صورة من مستندات القضية  •

 .  الوالية عىل النفس يدعاو -وفاة وراثة  رشها إمستخرج  •

 .  دعوى الوالية عىل املال -مستخرج شهادة من واقع جدول القضايا   •

 . استخراج شهادة من واقع اجلدول •

 احلكم .  –استخراج صورة من املحرض  •

 . طلب تصالح •

 . استعالم عن حالة قضية •

 .  طلب تظلم  •

 .  مكتب اخلرباء ياالستعالم عن دعاو  •

كل    "البيانات الواصفة للخدمات لكل من الشهر العقاري واإلسكان االجتامعي جاءت مكررة حتت اجلملة اآلتية:   -

إال أن خدمات اإلسكان االجتامعي خارج نطاق هذا    "احلرضي  و  راعيالز  العينيالسجل  و  العقاريما خيص الشهر  

الوصف، ألهنا تتعلق بالتقدم عيل احلصول عيل وحدات سكنية مدعمة والتي تقدم من خالل وزارة اإلسكان وهيئة 

 ة.املجتمعات العمرانية ، لذلك وجب التنويه لوضع الوصف املناسب للخدمة  وتسكينها بقطاع اخلدمة االجتامعي

،  2028حتى    2018بداية من  أعوام    خالل عرشة  مراحل  ستةعىل  منظومة التأمني الصحي الشامل، والتي تم تطبيقها   -

انتهت   بورسعيد، اإلسامعيلية، السويس،    :)  يف حمافظات  2020حتى    2018من  والتي بدأت  املرحلة األوىل  وقد 

( تم إضافتها ضمن تصنيف اخلدمات برؤوس املوضوعات فقط ، لذلك جيب إضافتها  جنوب سيناء، وشامل سيناء

البحث عنها    ةضمن قطاع الصحة الرقمية ملجراه التحول الرقمي بالوزارات املختلفة ، باإلضافة إيل تكشيفها إلمكاني

 باملنصة .

بقطاع الرشكات تتم اإلحالة بخدم - املتخصصة  بالوزارات  الصلة  املواقع ذات  ات األعامل وخدمات الرشكات إىل 

والتأمينات   العقارية  والرضائب   ، التجاري  السجل  خدمات  الرقمية  مرص  منصة  موقع  يقدم  فيام   ، واملنشآت 

 حظة اآليت : االجتامعية، لكن عند تصفح اخلدمات التي تقدمها منصة مرص الرقمية يف هذا الشأن تم مال

o   مسمى حتت  وتأيت  العقارية  الرضائب  بخدمات  واحدة  خدمة  الرقمية  مرص  منصة  موقع  يقدم 

املبنية  إتقديم  " العقارات  رضيبة  سكنية  -قرار  اخلدمات   "  وحدات  تصنيفات  ضمن  تأيت  فيام 

استخداما حتت مسمي:   األكثر  أو  إقرار وحدات سكنية  "املعروضة  لذلك جيب   "  تقديم  فقط، 

 عنوان الوثيقة )اخلدمة(.  توحيد

o  املرشوعات الصغريةوكل ما خيص الرشكات تم تناول وصف خدمات التأمينات االجتامعية بأهنا 

االجتامعيةو  املتوسطةو االجتامعية  التأمينات  التأمينات  خدمات  فقط  تعرض  تصفحها  وعند   ،

وبخاصة وعند    لألفراد كمستفيدين، دون عرض األساس الوظيفي لقطاع الرشكات واملنشآت ،

موضوع   رأس  مقسمة حتت  نجدها  الرقمية  منصة مرص  أو خدمات  املعروضة  اخلدمات  تصفح 

التأمني االجتامعي، ونجدها تعرض خدمات وثائق التأمينات االجتامعية لألفراد وعددها ثالث  

كل ما خيص  عرشة خدمة لألفراد ، وست خدمات للرشكات ، وكل هذه اخلدمات حتت توصيف 

، وهو وصف للخدمات يف غري    التأمينات االجتامعيةو  املتوسطةو  املرشوعات الصغرية والرشكات  

 حمله . 
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تم   - أنه  لوحظ  الويب  ملوقع  االنتقال  للجامعات، وعند  األعىل  املجلس  ِقبل  العايل من  التعليم  وزارة  تقدم خدمات 

 اإلحالة إىل موقع غري متاح عيل شبكة اإلنرتنت.

االجتامعية - اخلدمة  قطاع  االجتامعبص  تخيبأنه    يوصف  االجتامعية  يالدعم  الدولة و  كالربامج  نفقة  عىل    العالج 

عند االنتقال للتعرف عيل اخلدمات هبذا القطاع يتم عرض خدمات التموين فقط ،  و   "  وغريها   يالتمويل العقارو

رؤوس   ويأيت وصف خدمات التموين بنفس وصف قطاع اخلدمة االجتامعية،  وخيتلف عام جاء  وصفه بتصنيف

التموين من مكانك  "املوضوعات ويأيت وصفها ب   تعديل وصف هذا  ! "استفد بجميع خدمات  ، وبالتايل جيب 

القطاع ليشمل خدمات التموين ألهنا تقع يف املرتبة األويل ضمن إحصائيات اخلدمات األكثر استخداما بمنصة مرص  

 .الرقمية

اآلن خدمتي طلب فتوى وخدمة تسجيل أرسة تأمينية جديدة بالتأمني تشمل اخلدمات التي مل حتدد هلا قطاعا حتي   -

البحث  املوضوعات، وتكشيفهام وإمكانية  تم إدراجهام ضمن تصنيف اخلدمات برؤوس  الشامل، والتي  الصحي 

 عنها بموقع منصة مرص الرقمية.

عدم وجود تنسيق بني تصنيف اخلدمات برؤوس املوضوعات، وتصنيف اخلدمات بقطاعات الوزارات،   ومن املالحظ مما سبق

فيام خيص وصف اخلدمة واخلدمات املدرجة ضمن رؤوس املوضوعات وقطاعات الوزارات، باإلضافة إيل ذلك تبني أن عدد اخلدمات  

ة وهي مائة وثالث عرش خدمة ضمن تصنيف اخلدمات برؤوس  التي تقدمها منصة مرص الرقمية حتي اآلن مائة واثنتي وثالثني خدم

ست عرشة خدمة أخري مقدمة من منصة و  متاحة حاليا    تثالث خدمات ضمن تصنيف اخلدمات بقطاعات الوزاراو  املوضوعات

فإن   وبالتايل   ، قريبا  تقديمها  يتم  متاحة وسوف  مفعلة حاليا وغري  أهنا غري  إال  الوزارات  بقطاعات  الرقمية  واثنتي  عددها  مرص  مائة 

خدمة وليس مائة وإحدى وثالثني خدمة كام تبينها إحصائيات املنصة ، كام خيالف ذلك أيضا مع البيانات املرصح هبا إعالميا،    وثالثني

 واخلاصة باخلدمات املتاحة حاليا عيل منصة مرص الرقمية. 

 البحث واالسرتجاع باملنصة : 
 عن اخلدمة واالستفادة منها ، وهذه الطرق كاآليت : توفر منصة مرص الرقمية عدة طرق للبحث 

مربع البحث :  تم استخدام خدمة تكشيف الوثائق باللغة الطبيعية ، وفيه يتم البحث بعنوان الوثيقة  أو أي مصطلح   -

 أو الكلامت الداللية باخلدمة.

القائمون   - التي وضعها  املوضوعات  يتم تصفح اخلدمات من خالل رؤوس  : وفيه  املنصة، أو تصفح  التصفح  عن 

 قطاعات الوزارات واختيار اخلدمة املرادة ، أو تصفح اخلدمات املضافة حديثا.

متت مالحظة عدم تكشيف رؤوس املوضوعات اخلاصة باخلدمات عيل املنصة، ويظهر ذلك عند البحث برؤوس  -

 املوضوعات. 

 األمن السيرباني باملنصة : 
املستفيدين بالنسبة خاصة أمهية اإللكرتونية  احلامية تدابري تكتسب الرقميةو  ملجتمع   عىل تعتمد وأهنا  وبخاصة ، األعامل 

اسة الشخصية أو البيانات املالية وتبادل لنقل الشبكات  البنية محاية يف املتمثلة السيرباين األمن إلكرتوني ا ،وبالتايل فإن سياسات احلس 

من للحكومة التحتية االتصاالت   أمهية ذات وخارجه النظام داخل من واهلجامت اإلخفاقات الرقمية  وزارة  فإن  لذلك  كبرية، 
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،   الشخصية عند نقلها أو ختزينها أو معاجلتها   املستفيدين    طبق معايري أمنية مشددة حلامية رسية وسالمة بياناتوتكنولوجيا املعلومات ت

التشعبي   النص  نقل  بروتوكول  تقنية  األمنية  املعايري  هذه  ما  ومن  أو   Hypertextل    ااختصار  ي هو  "" HTTPSتعرف باآلمن 

Transfer Protocol Secure   تقنيةوه املعلومات واملشفر  ستخدم لالتصال اآلمن  تبروتوكول    ي  نقل  الكمبيوتر عند  عرب شبكات 

 كة خادم الويب. البيانات الشخصية أو أرقام الضامن االجتامعي أو تفاصيل بطاقة االئتامن مع تأمني شب :احلساسة ، مثل

 إحصائيات منصة مصر الرقمية : 
 توفر منصة مرص الرقمية إحصائيات خلدمة البحث العلمي ، ويمكن تصنيف هذه اإلحصائيات كالتايل : 

 إحصائيات حسب االستخدام : وتتناول اخلدمات األكثر شهرة واألكثر استخداما من ِقبل املستفيدين. -

 اخلدمات ويتم حتديثها بشكل يومي ، وجاءت حتت التصنيف اآليت:إحصائيات املستفيدين وطلب  -

o عدد الطلبات عىل مرص الرقمية إمجايل. 

o  مسأعدد الطلبات. 

o عدد مستخدمي مرص الرقمية إمجايل. 

o  مسأعدد املستخدمني اجلدد . 

 إحصائية بعدد اخلدمات بمنصة مرص الرقمية وقطاعات الوزارات املتاحة حالياعرب املواقع .  -

 اصل وقنوات التفاعل املتعددة : التو 
وباعتباره ُمدخال    رباتت فكرة االبتكار يف القطاع احلكومي مطلبا ال يمكن جتاهله ، مع تكَون الثقافة العامة حول أمهية االبتكا

واالق االجتامعية  القيمة  إنشاء   أو  واملنتجات  اخلدمات  تطوير  أو  األعامل  تنفيذ  أكان ذلك يف طريقة  تصادية، وعيل هذا  للتغيري سواًء 

من  أو شكوى بخصوص طلب أو تقديم مقرتحات  لتقدم بشكوى أو االستفسار عن خدمة  إمكانية ارقمية  مرص التقدم منصة  األساس   

عرب إنشاء صفحات بوسائل التواصل االجتامعي وهي:)   ناملعد لذلك ، باإلضافة إيل إنشاء قنوات تفاعلية مع املستفيديخالل النموذج  

، باإلضافة إىل نافذة تفاعلية  متثل استبيانا عن نتيجة 15999توتري ( ، وكذلك إمكانية االتصال عرب اخلط املبارش    –فيس بوك    –يوتيوب  

 . " هل وجدت ما تبحث عنه؟ "استخدام خدمات املنصة وتأيت يف تساؤل: 

مية عند عملية التحديث وتوقيت رجوع  كام تقوم املنصة بنرش تنويه إلعالم املستفيدين بموعد توقف خدمات منصة مرص الرق

 اخلدمات باملنصة إيل العمل  . 

يبلغ تسعة ماليني   2021ومن خالل التقيص بالدراسة تبني أن عدد مشرتكي اإلنرتنت األريض طبقا إلحصائية شهر أغسطس  

،  (6)  مليون وسبعامئة ألف مشرتك  وسبعامئة ألف مشرتك ، بينام يبلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت عن طريق اهلاتف املحمول اثنني وستني

وبالتايل يستوجب اهتامم مبادرات التحول الرقمي لبناء منظومة مرتكزة عيل تطبيقات اهلاتف املحمول يف املقام األول ، وتضع تطوير  

 . (7) مواقع اإلنرتنت بأولوية أقل من حيث جهود التطوير والصيانة

 إحاالت منصة مصر الرقمية : 
 بني الربط حتاول والتي اخلدمات، لتقديم عامة كواجهات ، اإللكرتونية املواقع التحول الرقمي عىل مشاريع أغلب تعتمد

 املعلومات بناء  ا الرقمية، وحتاول وزارة االتصاالت وتكنولوجي الشبكات عرب البيانات ومراكز احلكومية، وقواعد البيانات األنظمة
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احلكومية،  املؤسسات خمتلف من واملرتابطة األساسية  اخلدمات ومتكاملة من  متنوعة جمموعة عىل تشتمل وقوية صلبة تكنولوجيا  منصة

وقد اشتملت منصة مرص الرقمية عيل نافذتني يف هذا الشأن للوصول إىل اخلدمات عرب الوزارات املتخصصة والتي مل تتحها املنصة حتي 

باإلضافة إىل املوقع اجلغرايف للجهات    "دليل اجلهات احلكومية  "مسمى:  اآلن ضمن خدماهتا  ،وهي املوقع اإللكرتوين وقد جاءت حتت  

وقد زودت ذلك بخريطة افرتاضية مزودة بمربع للبحث عن اجلهة    "خرائط الوصول إيل اجلهات احلكومية"احلكومية حتت مسمي:  

االف باخلريطة  التلقائي  االنتقال  يتم  البحث  مربع  يف  اجلهة  إدخال  وبمجرد   ، البيانات  احلكومية  منصة  عيل  هنا  االعتامد  ويتم  رتاضية 

 اجلغرافية  إال أن هذا اخلدمة غري متاحة حاليا . 

باإلضافة إيل ذلك تظهر اإلحاالت باخلدمة ضمن املواقع املختصة بالوزارات عند التصفح بقطاعات الوزارات ، عيل سبيل املثال  

طريان مقدمة  من مرص للطريان وبالتايل يتم اإلحالة إىل موقعها اإللكرتوين  عند تصفح قطاع السفر واالنتقال نجد أن خدمات رحالت ال

 عرب اإلنرتنت . 

 مثل مكونات لكافة والتحديث املستمر التقييم عمليات يف والتعاون التنسيق ودرجة الكيفية يف ومع ذلك يظهر حتدي يتمثل 

وتتفق يف تتزامن أن جيب والتي املنظومات هذه ظهور     املعلومات أمن وضوابط البيني التشغيل معايري  مع التنفيذ  إيل  باإلضافة 

  وثيقة   إصداريف تقديم اخلدمات ؛ أي: إن اخلدمة تقدم من ِقبل منصة مرص الرقمية وأيضا الوزارة املختصة ، عيل سبيل املثال    ةاالزدواجي

مرص  منصة  مقدمة من  إدارة دعم مرص وأيضا خدمة  خدمات  يتم تقديم هذه اخلدمة من ِقبل  موقع    "بدل تالف أو فاقد لبطاقة متوين  "

 إلحاالت ال تعمل . ، فضال عن أغلب االرقمية

 اخلدمات املستقبلية ملشروع منصة مصر الرقمية : 
الدولة قدما يف توجهها اإل الرقميةمتيض  بناء مرص  الدولة   سرتاتيجي نحو  الرقمي متاشيا مع خطة  التحول  برنامج  من خالل 

مية، من خالل برنامج تقديم وإدارة منصة من  واملتمثلة يف إتاحة كافة اخلدمات احلكومية للمواطنني بصورة رق   2030للتنمية املستدامة  

منصة مرص الرقمية    وهو اخلدمات الرقمية للقطاع احلكومي واملواطنني والرشكات وما يقرتن به من االنتقال للعاصمة اإلدارية اجلديدة،  

عملت عىل تعزيز وتطوير    فقد ،    وميةتطوير األداء احلكومي ورقمنة كافة الوثائق احلكو  إقامة بنية حتتية معلوماتية قوية،  وبخاصة بعد،  

التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ووضع اخلطط واإل سرتاتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها يف الوصول إىل حكومة  البنية 

ورفع مستوى    ،فةمرتابطة ومتكاملة رقميا، والتوسع يف تقديم اخلدمات املميكنة، بام يضمن حتسني بيئة العمل والتأسيس ملجتمع املعر

األداء داخل مؤسسات الدولة املختلفة، ويساهم يف إعادة بناء اإلنسان املرصي من خالل االرتقاء بمستوى حياة املواطنني عرب إتاحة  

 خدمات إلكرتونية متعددة توفر الوقت واجلهد، فضال عن تطويع التكنولوجيا يف إجياد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه املجتمع

أن التحول الرقمي هو قلب النهضة والتطوير ألي قطاع من قطاعات الدولة خالل الفرتة الراهنة، نحو هدف اجلمهورية  بخاصة وو

  أكثر من مائة تم رقمنة    ، ويف هذا الشأن(190،ص2016( ) جابر ،  2021)رشاد،      اجلديدة الذي تطبقه حاليا مجهورية مرص العربية

و  للعاصمة اإلدارية اجلديدة،    حكومية ضمن مرشوعثيقة  مليون  املباين احلكومية عىل مستوى اجلمهورية بشبكة  واالنتقال  ربط كافة 

ألف مبنى حكومي ثامنية عرش  تم االنتهاء من ربط  ومليار جنيه،  ستة     كابالت األلياف الضوئية، والذي تقدر تكلفته التنفيذية بنحو

يتم؛  بالشبكة   ورقية  ال  تشاركية  ذكية  حكومة  رقمية  لتصبح  آليات  خالل  من  املعلومات  وتبادل  الرتاسل  العامة   خالهلا  اهليئة   (

مرص الرقمية عىل اهلواتف  نصة  إطالق تطبيق مل  إيل  ، وتسعي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مستقبال (2021لالستعالمات  ،

من املواطنني    الكثري بسبب تفضيل    ذلك  يأيتو   اإللكرتوين،املوقع  املحمولة، لتوفري كل اخلدمات التي توفرها منصة مرص الرقمية عىل  
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والعمل   ،2023عام بنهاية   خدمةمخسامئة ومخسني  لتصبح باملنصةباإلضافة إىل زيادة عدد اخلدمات  ،  استخدام اخلدمات عرب املحمول

تطبيق منظومة التوقيع الرقمي لكل مستفيد )مواطن( من خالل الكارت املوحد  و  بالشبكة، حكومينى  ألف مب ثالثة وثالثني  عيل ربط  

احلصول واالستفادة من    البنوكومنصة مرص الرقمية بام يتيح لعمالء    وكالربط بني البن  تبروتوكوال، وأيضا توقيع    (2022) عنرت ،  

الرقمية من خالل قيام  كافة خدمات م واخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت   ،بإنشاء رابط عىل تطبيق اهلاتف املحمولالبنوك  نصة مرص 

  البنوك  عمالء  دخول  تسهيل  إىل  إضافة  املعلنة،  خدماهتا   مجيع  الستخدام  الرقمية  مرص  بوابة  إىل  العميل  توجيه  إلعادة بنككل  اخلاص ب

بنك ، من خالل إنشاء منصة  الاملسجلني عىل منصة مرص الرقمية، إىل تطبيق اهلاتف املحمول واخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت اخلاص ب

  اإلنرتنت   عرب  املرصفية  واخلدمات  املحمول  اهلاتف  تطبيق  إىل  العميل  توجيه  إلعادة ة للمنصةيمرص الرقمية رابطا عىل الصفحة الرئيس

 (. 2022)يارس ، نك املستفيد بحساب ب اخلاص

أدوات الذكاء االصطناعي للمساعدة يف حتسني أداء األجهزة احلكومية خلدمة األهداف التنموية واستخدام تطبيقات  وأخريا  

مة: رؤية سرتاتيجية التنمية املستداإبام يتامشى مع  ،  مستويات اخلدمة واملساءلة ، وتطوير احللول التي تركز عىل رفاهية املواطننيبملرص  

الرئيس  2030مرص   املجاالت  يف  والتخطيط  ي،   ، التحتية  البنية  وإدارة   ، املياه   / البيئة  وإدارة   ، والزراعة   ، الصحية  الرعاية  مثل:  ة 

 ، وغريها. االقتصادي والتنبؤ ، وكذلك معاجلة اللغة الطبيعية  للغة العربية

 إيل عدة مكونات والتي جيب تفادهيا يف اإلصدار النهائي  ومنها: يتضح أن موقع منصة مرص الرقمية يفتقر  ومن خالل ما سبق

، ووضعها بشكل واضح  بالصفحة "نبذة عنا "،    "من نحن  "التعريف بموقع منصة مرص الرقمية من خالل عنرص   -

 الرئيسية للمنصة كام يتضمن كيفية إنشاء حساب عليها  . 

 ومية ضمن نوافذ املنصة . وضع خطوات التنفيذ خلارطة التحول الرقمي للجهات احلك -

وضع نافذة تتضمن آخر األخبار بعد التحديثات عيل املوقع  ، وأيضا معلومات عن اإلصدار النهائي للمنصة، ألهنا  -

 وحتي اآلن يف فرتة اإلصدار التجريبي .  2020ومنذ عام 

رقمية وكيفية االستفادة  وضع نافذة للهيكل التنظيمي واإلداري للمنصة لتعريف املستفيدين بخدمات منصة مرص ال -

 من كل اخلدمات التي تقدمها املنصة . 

من املالحظ  موقع منصة مرص الرقمية  يأيت باللغة العربية فقط ، وبالتايل جيب أن يتوفر بلغة أخري أكثر تداوال حول   -

 العامل ألهنا ستفيد يف التقدم لكافة اخلدمات مستقبال والتي تتعلق بإصدار التأشريات. 

 : النتائج 
تناولت هذه الدراسة التحول الرقمي بجمهورية مرص العربية واختتمت بالدراسة التحليلية ملنصة مرص الرقمية وقد توصلت 

 الدراسة إيل النتائج اآلتية : 

وليس صياغة  - األصيل،  املنشأ  مبدأ  املحافظة عيل  من حيث  الوثائق  تتبعه  ما  اخلدمات حسب  ترتيب  من  البد  كان 

 موضوعات للخدمات بشكل خمتلف عن اآلخر. رؤوس 

يتم جتميع بعض اخلدمات عيل منصة مرص الرقمية، وكل ما خيصها من وثائق يف خدمة واحدة ،عيل سبيل املثال عند  -

يتعلق   ما  ، لكن كل  التقليدية  للمعامالت  وفقا  العقاري  الشهر  فقط عن طريق  تتم  توكيل سيارة  وثيقة  استخراج 

 ،  مثل: سدد خمالفات ، وتوثيق عقد بيع ،و تظلم. "مركبايت"حتت موضوع  باملركبة يتم إدراجه
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سد هذه الفجوة وتأهيل األجيال القادمة والراهنة بحلول    ، وجود نسبة كبرية من األمية علينا كمجتمع رقمينظرا  ل -

 تكنولوجية تتناسب مع كل فئات املجتمع.

موضوعات خ - تصنيف رؤوس  املدرجة ضمن  اخلدمات  وثالث عرشة  تقدر عدد  مائة  الرقمية  منصة مرص  دمات 

خدمة باإلضافة إىل ثالث خدمات أخرى مدرجة فقط ضمن تصنيف اخلدمات بقطاعات الوزارات متاحة حاليا  

وست عرشة خدمة أخرى بقطاعات الوزارات مقدمة من منصة مرص الرقمية إال أهنا غري مفعلة حاليا وغري متاحة  

لتايل فإن عددها مائة واثنني وثالثني خدمة، وهذا خيالف إحصائيات املنصة وكذلك  وسوف يتم تقديمها مستقبال، وبا 

 البيانات اإلعالمية للمخطط له. 

، باإلضافة إىل % من تكلفة إصدار العملة25رقمنة الدفع والتحصيل اإللكرتوين توفريو  يإجيابيات التحول الرقممن   -

 التكدس يف املواقع احلكومية.  يؤدي إيل ختفيفنت نرتون الين من خالل اإلأتوفري كافة اخلدمات بشكل 

نقص املحتوى العريب عىل شبكة اإلنرتنت يعد أحد أهم التحديات القائمة يف مواجهة تطبيق التحول الرقمي واملفاهيم   -

ولية العاملني يف جمال ؤمس يهذه التحديات هواجلديدة التي ترتكز عىل حلول االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 

 .داخل املجتمع املرصيواملؤسسات األكاديمية تصاالت وتكنولوجيا املعلومات  اال

متشتتة وٌتنشأ يف جمموعات متفرقة من املواقع والبوابات اإللكرتونية    اإللكرتونيةمن برامج احلكومة    الكثريما زالت   -

 غري املكتملة والتي ال تزال قيد اإلنشاء. 

للحكو - الوطنية  املبادرات  من  الرغم  وتوفري  عىل   ، والتحديث  االبتكار  عىل  األساس  يف  مبنية  تكون  قد  الرقمية  مة 

التكاليف، وحتسني العالقات بني املواطنني واحلكومة، إال أن تنفيذها هبذه األنامط قد ال حتقق املأمول، وتصبح معها  

بالشكل املطلوب، ومن  بل وال تكون مرضية    ؛وسائل الرقمنة البسيطة ُمكلفة للغاية من حيث الصيانة واالستدامة

، تفتقر إىل القبول واالستخدام.   َثمَّ

التوجيه إسرتاتيجية: يؤدي غياب الرؤية بعيدة املدى والرؤية واإل - التنفيذ املرتابطة واملتكاملة  إىل غياب  سرتاتيجية 

 .تعدد امللكية واالرتباط بني الغايات والوسائل، واملرشوعات غري املنسقة واملعزولة، واملسؤوليات املشتتة بسبب

لوجود جهة مسؤولة يف مشاريع   - االفتقار  الرقميمن شأن  الرؤية  التحول  غياب  إىل  يؤدي  الشمولية يف خطط    أن 

 احلكومة الرقمية، وإضعاف االهتامم ببعض السياقات املحلية  واملسائل الثقافية واالجتامعية. 

 ستفيدون يواجهها امل   تكمن يف الصعوبات التي  التمن بني حتديات التحول ما ز  لكنعىل الرغم من هذه اإلنجازات،   -

املنشأ األصيل ومنصة  الرقمية احلكومية، فضال عن التداخل يف االختصاصات بني    يف ظل تعدد املنصات والتطبيقات

الرقمية، واالزد  مرص  للتكرار  جمملها  يف  تؤدي  املراجعووالتي  من  يتطلب  وقد  بالطرق إاستكامل    اجية  جراءاته 

 التقليدية. 

 لكرتونية من أبرز املخاطر الرقمية التي يواجهها التحول الرقمي.تعد اهلجامت اإل -

أصبح التحول الرقمي رضورة ملحة يفرضها التطور املتسارع يف استخدام وسائل تكنولوجيات املعلومات لتحسني   -

خاصة أن االبتكار الرقمي  وبتنجم عنه خماطر أمنية واجتامعية    لكن الرشكات التجارية ،  و  كفاءة املؤسسات احلكومية

املخاطر حتى  يتعزلذلك جيب  لكرتوين،  جتاوز األمن اإل الترشيعي والتقني ملواجهة هذه    ضمن مستقبال نز اجلانب 

البيانات   ، وكذلك الالئحة التنفيذية لقانون محاية  ةا ومنها رسعة إصدار قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونيرقمي

 الشخصية . 
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 التوصيات : 
، يمكن التوصية بام لضامن حتقيق برنامج التحول الرقمي واملزايا املرجوة منها بنجاحبعدما توصلت إليه الدراسة من نتائج، و

 :ييل

ذوي اخلربة يف جمال إدارة الوثائق لتفادي األخطاء التي تتعلق بالعمليات الفنية وبخاصَة و  جيب إرشاك املتخصصني  -

 تصنيف وصياغة بطاقات وصف الوثائق واخلدمات لضامن نجاح املرود واهلدف املنشود من منصة مرص الرقمية.

يف  - النظر  وإعادة  املستمر  التقييم  إىل  االنتباه  هنا  وينبغي  متدرج،  بشكل  اخلدمات  لتطوير  الزمنية  اجلداول  وضع 

 ة لالحتياجات املتغرية للمواطنني واملجتمع. اخلدمات احلكومية بانتظام لضامن تلبية منظومة احلكومة الرقمي

وجيب هنا    ،عدم اقتصار الرتكيز عىل تقديم اخلدمات من خالل مواقع الويب، واتباع مسار تطويري متعدد القنوات -

تصميم نامذج عمل وخدمات تتجاوز عن طريق      املستفيدينحسب احتياجات  ية  دمات احلكوماخلتطوير قنوات  

 حلكومية لتمكني تقديم اخلدمات من منصة متكاملة واحدة. احلدود بني املؤسسات ا

إتاحة املوقع بلغات أجنبية ولتكن اللغة اإلنجليزية األويل بالعامل لتقديم اخلدمات لألجانب مثل تقديم احلصول عيل   -

 التأشرية، وكذلك اخلدمات التعليمية والتجارية أو اخلدمات بالقطاعات األخرى. 

 ل الرقمي لكامل األنظمة واخلدمات احلكومية وليس التصورات اجلزئية.اتباع منهج يستهدف التحو -

 لتحفيز املشاركة والتفاعل مع أنشطة احلكومة.   التوعية بربنامج التحول الرقمي من خالل صياغة مواد تسويقية  -

الرقمية ، وسهولة  من املفضل إضافة رموز أو صور معربة إيل رأس املوضوع  اخلاص باخلدمات لتخفيف عبء األمية   -

 الوصول إيل اخلدمات املطلوبة. 

مبادرات التحول الرقمي  قد تطول مدد    ألن  ”الرسيعة  املكاسب“مشاركة قصص النجاح، وتبادل املعارف حول   -

كثري  يدفع  أصبح  ما  وهو  لسنوات،  مفهوم    اتنفيذها  لتبني  املؤسسات    حلول   لتقديم   ”الرسيعة  النجاحات“من 

 .املستفيد اجلمهور  من  وتفاعال رواجا  تلقى   قد  ةوعاجل رسعية  تكنولوجية

 احلكومة  منصات  يف  الثقة  لبناء  أساسيان  جانبان  مها خدمات التوقيع الرقمي والتشفري: األمن واملوثوقية  رسعة تبني   -

املعاَمالت من  الت  البنية  يف   كمكون   حموريا   دورا  الرقمية  اهلوية  أنظمة   الرقمية، وتلعب لتأمني  العامة  حتية األساسية 

ومع وجود مثل هذه األنظمة املتقدمة احلكومية، فيمكن   ،وقيع الرقميوالت  التشفري“خالل توفري تقنيات متقدمة مثل  

وقطاعات األعامل دون احلاجة إىل تكبد نفقات إضافية    ،اخلدمات من املؤسسات احلكومية  وأن يستفيد منها مزود

 اريع لبناء بنية حتتية خمتلفة لتأكيد اهلوية وتأمني املعامالت الرقمية.وتكرار مش

أجهزة   - إىل  الوصول  يف  التحكم  أنظمة  يتضمن حتديث  اإللكرتونية  لألنظمة  الوصول  منافذ  يف  احلاسبات التحكم 

األخرى احلساسة  والبيانات  وامللفات  احلكوم  ،والشبكات  الرقمية  اهلوية  أنظمة  عىل  االعتامد  كوسيلة  ويمكن  ية 

 صالحيات الوصول إىل الشبكات واألنظمة املعلوماتية.  لتوحيد آليات التعريف ومنحة
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: اهلوامش 
 

قطاعات   ىمحاور ، إلا أن الباحث أطلق عليها مسم ىأطلقت عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسم ( 1)
 حتي لا يحدث لبس وتداخل مع المحاور الفرعية . 

يف بهذه المنصات من قِبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد  2) ( لم يتم ذكر أية معلومات توضيحية للتعر
يحات الإعلامية والمشروعات المخط ط لها من قِبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا اعتمد الباحث علي بيانات التصر

يف بهذه المنصات.   المعلومات بأجهزة الدولة للتعر

ية الجديدة"ستراتيجية إالإدارة ال( أطلق عليها مسمي منصة  3) يحات الإعلامية ، إلا مشروع العاصمة الإدار "، في التصر
 لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .أنه تم الاعتماد علي المصطلح الرسمي المنشور علي موقع وزارة ا

(4 ) ُ يقع : هو ترميز مركب للبطاقة يوضع من قبل المصنع الذي قام بإعداد البطاقة صنعرقم الم أسفل الصورة في بطاقة   و
ية براهيم ،  الهو  (. 231، ص2016)إ

الخدمات علي المنصة ، لذلك  تصنيف الخدمات التي تم اتباعها أو نظام إدخال  ب( لم يذكر القائمون علي المنصة أسالي5)
قام الباحث بوضع هذا التصنيف لخدمات منصة مصر الرقمية حتي يسهل التعرف علي هذه الخدمات ضمن موقع  

المنصة  بالإضافة إلي تحليل هذا الخدمات ومقارنتها ضمن الخدمات المدرجة بالتصنيفات المختلفة و رصد الخدمات 
 الجديدة.

 (.2021)الهيئة العامة للاستعلامات  ، البنك المركزي المصري هذه الإحصائية صدرت عن( 6)

يحات ( 7)  Digital) ىتوفر تطبيق ذكي لمنصة مصر الرقمية للهواتف المحمولة تحت مسم الإعلاميةتبين من خلال التصر
Egypt App يبا وغير متاحأ( وعند الرجوع الي منصة مصر الرقمية أوضحت ً حا ن هذا التطبيق سوف يتوفر قر  ليا

الحق وحمل تطبيق  :نترنت بعنوانإخبار عبر مواقع الأبالمتاجر الإل كترونية، وقد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار 
للقضاء علي هذه  لذكيصدار التطبيق اإسرعة  ىنها مواقع خبيثة ومضللة، لذلك يرج أمنصة مصر الرقمية وقد تبين 

 وحماية المستفيدين من التعرض للنصب والاحتيال.  التكهنات

 

 املراجع واملصادر العربية واألجنبية: 
 أواًل المراجع والمصادر العربية :

براهيم ، إسلام جمال صابر ) ية : دراسة لعينة 2016إ ( خدمات التوقيع الإل كتروني في توثيق المعاملات الإل كترونية الجار
ية " أطروحة  كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق وتقنية  ،جامعة القاهرة  ،ماجستير" من المؤسسات المصر

 . المعلومات  

بارس إ( الحوسبة السحابية للوثائق الإل كترونية من واقع مشروع 2021) " .  دكتوراه" أطروحة (  InterPARES)نتر
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 . كلية الآداب ، قسم الوثائق والمكتبات تقنية المعلومات  ،جامعة القاهرة 

 ،علام إالهيئة الوطنية لل ،وتطبيقات متابعة المشروعات  ي ( عبد العاطي يتابع مجهودات التحول الرقم2022ر مصر)خباأ
يارة آ" تاريخ  https://www.maspero.eg/wps/portal/home/egynews/news/egyptمتاح علي :  خر ز

17/4 /2022 . 

يز 2030 مصر مسار  :للإنجاز جديد ( عقد2021برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )  .التنمية المستدامة  لتعز

يمان ية الدولة مؤسسات ( رقمنة2021)  الدين سراج بكر ، إ  مركزالوزراء :  مجلس  ،الرقمية  مبادرة مصر ظل في المصر
 . (8)مجلة آفاق اقتصادية معاصرة ، ع ، القرار اتخاذ ودعم المعلومات 

( واقع التحول الرقمي في  2020العوفي ، علي بن سيف )والحراصي ، نبهان بن حارث ؛ والبلوشية ، نوال بنت علي ؛ 
 . (1)مجلة دارسات المعلومات والتكنولوجيا ، ع ،المؤسسات العمانية 

ين فاروق م ية : دراسة حالة " أطروحة  (2016حمد )جابر ، شر إدارة الوثائق على موقع بوابة الحكومة الإل كترونية المصر
يف  دكتوراه  . كلية الآداب ، قسم علوم المعلومات  ،" . جامعة بني سو

بية للت ،( الحكومة الرقمية : مفاهيم وممارسات 2021الخوري ، علي محمد ) بية : المنظمة العر نمية  جامعة الدول العر
ية  . الإدار

باله ، خالد ؛ و  لتحقيق الأمثل الرقمي  للتحول موحد تطبيق نحو :الرقمي  للتحول الموحد النموذج (2020)خرون آدر
 .2020 مايو 208 رقم العمل ورقة  ،الاقتصادية  للدراسات المصري المركز ،ستراتيجي إال التخطيط

بيع ، رانيا ) يدة المبتدأ  ،مدبولى يتابع مشروعات قطاع الاتصالات  ،( مجتمع رقمى متكامل2022ر  متاح علي :" ،جر
https://www.mobtada.com/ يارة آ"  تاريخ  .1/4/2022خر ز

ية2021رشاد ،أحمد )  يدة الأهرام  ،الجديدة" ( "جهود التحول الرقمي تقود مصر نحو "الجمهور متاح علي : "   ،جر
https://gate.ahram.org.eg/News/2888920.aspx  يارة آ" تاريخ  .5/4/2022خر ز

يش، و؛ محمود  رمزي ، يب ، و؛ محمود  جاو ير  ،خدمة حكومية على منصة رقمية 100( 2022)  محمد غر بشرى من وز
يدة المصري اليوم  ،الاتصالات للمواطنين )التفاصيل(   متاح علي : " ،جر

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2463691 يارة آ" تاريخ  . 2022/ 1/3خر ز

رئاسة مجلس الوزراء : مركز المعلومات ودعم اتخاذ   ،اعة القرار(  السياسات الرقمية وترشيد صن2021زكي ، وليد رشاد )
 . القرار ، يونيو 

ية للقضاء على الروتين الورقي2021)  سمير ، سارة يدة  ، ( دليلك الكامل عن بوابة مصر الرقمية أداة الحكومة المصر جر
ية  يارة آ" ، تاريخ  /https://www.alroeya.comمتاح علي : "  ،الرؤ  . 3/2022/ 19خر ز

يدة اليوم السابع ،خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية  125( إطلاق أكثر من 2022السيد ، هبة ) متاح علي :   ،جر
 

https://www.maspero.eg/wps/portal/home/egynews/news/egypt
https://www.mobtada.com/
https://www.almasryalyoum.com/editor/details/542
https://www.almasryalyoum.com/editor/details/26
https://www.almasryalyoum.com/editor/details/801
https://www.alroeya.com/
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 "https://www.youm7.com"/  يارة آ"،  تاريخ  . 25/3/2022خر ز

ية بهدف التحول الرقمي2021السيد ، هبة ) ية بالعاصمة الإدار يدة  ،صور ،( الاتصالات: نؤسس بنية معلوماتية قو جر
يارة  آ" تاريخ https://www.youm7.com/story/2021/5/28/5335078متاح علي : "  ،اليوم السابع  خر ز

13/4 /2022 . 

ير الاتصالات: 2022طنطاوي، أحمد سعيد ) يدة الأهرام  ،خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية   120( وز متاح   ،جر
يارة آ: " تاريخ "https://gate.ahram.org.eg/News/3353031.aspxعلي :    .15/3/2022خر ز

يدة المصري  ،( معيط: أزمة كورونا أثبتت أهمية جهود الانتقال إلى »مصر الرقمية« 2022عبد الرازق ، محسن ) جر
يارة  آ" تاريخ  https://www.almasryalyoum.com/news/details/2538368متاح علي : "  ،اليوم خر ز

18/3 /2022 . 

خباري إالموقع ال ،والمنظومة الإل كترونية الجديدة" ندوة إعلامية بمركز النيل بزفتي  يالتحول الرقم"( 2022علي، أحمد )
يارة آ"  تاريخ  https://www.elbalad.news/5191099 متاح علي :" ،صدي البلد   . 3/2022/ 20خر ز

يدة الشروق  ،  2022خدمة عبر منصة مصر الرقمية بنهاية  200( نستهدف تقديم 2022محمد الحكومة: ) عنتر، متاح  ،جر
يارة آتاريخ  " /https://www.shorouknews.comعلي :"   . 13/4/2022خر ز

مجلة العلوم القانونية والسياسية ، مج  ،( التحول الرقمي بين الضرورة والمخاطر 2019بوشي ، يوسف )و لسلايمي، جميلة ؛ 
 .، سبتمبر ( 2)، ع10

 أوراق بلا حكومة  2030 مصر حلم :والأمنية والسياسية قتصاديةاال الملفات في ( قراءة2021أحمد  ) محمدين، سيد
 .، مايو  (625)والتجارة ، ع المال مجلة Kالإداري  البيروقراطية والفساد من مصر تحرر نوعية نقلةK الرقمي التحول

متاح علي  : "  ،الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية  ،( عن مصر الرقمية 2021منصة مصر الرقمية )
https://digital.gov.eg/faqs يارة آ" تاريخ  .2022/ 17/3خر ز

يق تحول رقمي لمنظمات المجتمع ل2021الهادي، محمد محمد ) ية   ،ستراتيجية مصر الرقميةإ( نحو بناء خارطة طر المجلة المصر
بر   (26ع)للمعلومات )كمبيونت( ،   .، أكتو

متاح علي :   ،الموقع الرسمي لهيئة الحكومة الرقمية السعودية ،قياس التحول الرقمي  ،هيئة الحكومة الرقمية
"https://etransformation.gov.sa/About/FAQ  يارة آ"  تاريخ  . 15/4/2022خر ز

الموقع الرسمي   ،مصر تبني قدراتها الرقمية وتضع أسس مجتمع المعرفة ،( بالإنفوجراف2021للاستعلامات )الهيئة العامة 
يارة   آ" تاريخ /https://www.sis.gov.eg/Story/226427متاح علي  : "  ،للهيئة العامة للاستعلامات خر ز

10/4 /2022 . 

الموقع الرسمي    ،2021تكنولوجيا المعلومات خلال عام ( حصاد قطاع الاتصالات و2021الهيئة العامة للاستعلامات )
يارة  آ" تاريخ  /https://www.sis.gov.eg/Story/227742متاح علي "  ،للهيئة العامة للاستعلامات  خر ز

 

https://gate.ahram.org.eg/News/3353031.aspx
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2538368
https://www.shorouknews.com/
https://digital.gov.eg/faqs
https://etransformation.gov.sa/About/FAQ
https://www.sis.gov.eg/Story/227742/
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29/3 /2022 . 

المجلة  ، 2020دول نموا في الشمول الرقمي عام  10( مصر ضمن أسرع 2021وتكنولوجيا المعلومات ) وزارة الاتصالات
ية للمعلومات )كمبيونت(،  بر  ( 26ع)المصر  .، أكتو

الرقمى ، ص  المعلومات والتحول نظم (. الدليل الإجرائي لوحدات2021وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.)
15 . 

الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا   ،( التحول الرقمي2022وتكنولوجيا المعلومات ) وزارة الاتصالات
يارة آ" تاريخ https://mcit.gov.eg/ar/Digital_Government المعلومات . متاح علي :"  . 10/3/2022خر ز
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This study deals with the issue of digital transformation; its concept, strategy, advantages and features ; which should 

be available for its application. The Study aims to analyze the digital transformation project in Egypt , And its executive 
steps of this project . In addition the study represents analytical a study content for the results of this transformation and Its 
application on Egyptian digital platform. This study follows survey method with descriptive-analytical approach. This study 
came out of set of results; The most prominent of which was that it was necessary to arrange the services on Egyptian digital 
platform according to provenance principle respecting the original order and add indexes of subject headings and terms …ect.  

So the study recommends the necessity of cooperation of specialists and experts in records management to avoid such 
errors, And achieve the desired goal of the   project. 

 
Keywords: Digital Transformation; Egyptian Digital Platform; The New Republic-Digitization of Services.  


