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م وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إطالق خدمات جديدة عىل منصة مرص الرقمية كذلك طرحها  ز تعت 

مات الحكومية تقدم نحو حزم من الخد ٥، وتضم المنصة حاليا الجاريرسميا خالل النصف األول من العام 

  إنجاز خدماتهم الحكومية تجريب   خدمة وتبث بشكل  ٣٤
ز
ز ف بسهولة « أون الين»، للتيستر عىل المواطنير

  إنهائها بالمصالح الحكومية
ز
 .ويرس بدال من المعاناة ف

مات وستضيف وزارة االتصاالت عىل منصة مرص الرقمية قريًبا الخدمات الخاصة باألحوال المدنية، مثل خد

إصدار شهادات الميالد والطالق، أما األشخاص الذين يصعب عليهم الحصول عىل الخدمات عت  البوابة 

يدية، كذلك خدمة  ز ومراكز الخدمات الت  ونيا من خالل مراكز خدمة المواطنير يمكنهم الحصول عليها إلكت 

 .الكول سنت  

وين، وخدمات رخص المركبات والقيادة وتتضمن المنصة حاليا خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التم

بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، 

  أغسطس 
ز
ز الذين سجلوا بياناتهم بنجاح عت  المنصة الحكومية منذ إطالقها ف وقد تجاوز عدد المواطنير

  
مليون مواطن وفقا لما أكده الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا ، إىل ما يزيد عىل الماضز

 .المعلومات

أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة بصدد إضافة بعض 

  الخدمات الحيوية، خالل األيام القليلة المقبلة، 
، منها خدمات والب  ز  التجاريالسجل  تهم حياة المواطنير

 .والمحاكم واإلسكان االجتماع  واألحوال المدنية العقاريوالشهر 

ز الذين قاموا بعمل معامالت من خالل المنصة بلغ عددهم   ٦٥٠وأكد نائب وزير االتصاالت أن عدد المواطنير

ا إىل أنه تم دفع ما يزيد عىل  ً  .مليون جنيه من خالل منصة مرص الرقمية ٢.٥ألف مواطن، مشتر

ألف معاملة خاصة بالتموين، ويشمل أغلبها تفعيل البطاقة  ٥٠٠وأوضح العطار أنه تم إجراء ما يزيد عىل 

ز المحافظات واستخراج بدل تالف وبدل فائد  .التموينية وضم أفراد أرسة وفصل اجتماع  ونقل خدمة بير

نها ترخيص السيارات ودفع ألف معاملة خاصة بالمركبات م ٤٥٠وتابع العطار أنه تم تنفيذ ما يقرب من 

ا إىل أنه تم إجراء أكتر من  ً  .ألف توثيق ٣٠مخالفات مشتر

 

 



 

  وقال العطار إن متوسط الذين يقومون بالتسجيل بالمنصة الرقمية خالل العام 
 ٨بلغ ما يقرب من  الماضز

  آالف يوميا، الفتا إىل أنه منذ بداية شهر يناير 
  المنصة  الماضز

ز
ز الذين يقومون بالتسجيل ف بلغ عدد المواطنير

 .ألفا ١٥يوميا 

  
ز
أكدت أنها تسىع إىل تنفيذ خطط الدولة  السنوي تقريرها وكانت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف

  إطار بناء مرص الرقمية إلتاحة الخدمات الحكومية  رقمنهنحو 
ز
وعات ف الخدمات؛ حيث يتم تنفيذ مرسر

ز من خالل خمسة منافذ  منصة مرص الرقمية، وتطبيق عىل الهاتف المحمول، ومراكز  وه  الرقمية للمواطنير

ز االتصال، ومكاتب الت    .يد، ومراكز خدمة المواطنير

  يوليو  التجريب   وبدأت الوزارة التشغيل 
ز
  لمنصة مرص الرقمية عىل مستوى الجمهورية ف

من خالل إتاحة  الماضز

  خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم  ٣٤
   ورخصب 

، مع إتاحة ومركبات 

   ٥٥٠الخدمات تباعا وصوال إىل 
ز
ز طرقا مختلفة لسداد رسوم ، و ٢٠٢٣خدمة ف تتيح المنصة للمواطنير

  الخدمات عت  وسائل الدفع 
وتز    اإللكت 

كات التحصيل  والب    تشمل بطاقات االئتمان ورسر
وتز ومحافظ  اإللكت 

 المحمول. 


