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ي تقدم الخدمات بشكل رقمي ، أحد جهود ا«منصة مرص الرقمية»تعتبر 
، الت  ي ملف التحول الرقمي

 
لدولة ف

 من أعباء وروتي   
ً
نت، وتحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجيا عبر شبكة اإلنب 

ي بي   الجهات الحكومية والتخلص من طوابب  المصالح الحكومية
 
 .التعامل الورف

صاالت وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل تطورات منصة مرص وكشف الدكتور عمرو طلعت، وزير االت

-خدمة 60الرقمية، قائال أن الوزارة تعمل عىل زيادة عدد الخدمات عىل منصة مرص الرقمية، ووصلت إل 

ايد من المواطني   الستخدامها، إذ بلغ عدد  -من أكبر الخدمات الحكومية استخداما وهناك طلب مب  

مليون مواطن، هذا بخالف  1.6اناتهم بنجاح عبر منصة مرص الرقمية نحو المواطني   الذين سجلوا بي

يد ومراكز خدمة المواطني    15999االستفادة من المنصة عبر خدمات الكول سنب  عىل رقم    .ومكاتب البر

وأضاف وزير االتصاالت، أن الحكومة حريصة عىل إتاحة خدمات مرص الرقمية لكافة الفئات، ولذا تم 

مكتب بريد عىل مستوى الجمهورية لتقديم خدمات مرص الرقمية لمن يصعب عليهم التعامل  150تطوير 

يد المقدمة للخدمة لـ  مكتب عىل مستوى الجمهورية، ونخطط  500مع المنصة، ونتجه لزيادة مكاتب البر

 .مكتب مع نهاية العام 1500لزيادتها إل 

الرقمية، قال وزير االتصاالت، إنه تم إضافة خدمة  وبالنسبة ألحدث الخدمات المقدمة عىل منصة مرص 

يبة، وإتاحتها  ونيا للتسهيل عىل المواطني   أداء الرص  ائب العقارية إلكب  ي تقديم إقرارات الرص 
 
أكبر من منفذ،  ف

ائب العقارية عبر المنصة نحو  إجمالي وبلغ  آالف مواطن، داعيا  6إل  5عدد من تقدموا بإقرارات الرص 

ائب العقارية عبر منصة مرص الرقمية المواطني   إل ي  تقديم إقرارات الرص 
تم إطالقها رسميا منذ  والت 

، وذلك قبل  ي لتقديم اإلقرارات  الرسمي الموعد  انتهاءأسبوعي  
 
  .مارس 31 ف

ا  ائب العقارية عبر المنصة الرقمية توفب  وأضاف نسىع لجذب أكبر عدد من المواطني   لتقديم إقرارات الرص 

احم خالل ظروف الوباء، حيث تقدم الخدمة بسهولة ويرس عبر الموقع للوقت وال ، الحكومي جهد وعدم الب  

 استخدام المنصة الرقمية يمكنه االتصال بخدمة الخط الساخن 
 
 حال وجود صعوبة لدى البعض ف

 
وف

ائب العقارية للمستخدم عىل المنصة إمكانية إصدار نسخة  15999 من لمساعدته، كما تتيح خدمة الرص 

  .عقد مسجل

 وقت سابق عدة خدمات حكومية تحظ  بإقبال من جانب المواطني   منها السجل 
 
وأضافت الوزارة ف

ائب العقارية. وخدمات الشهر  العقاريوالشهر  التجاري تتضمن، استخراج صورة من عقد  العقاريوالرص 

، ، استخمالي ، استخراج صورة من منشور دوريمشهر، استخراج صورة من كتاب  راج صورة من منشور فت 

، تتضمن طلب التجارياستخراج شهادة ترصفات عقارية، ترجمة عقد مشهر، أما خدمات السجل 

 مستخرج سجل تجارى، استعالم عن سجل تجارى، طلب تجديد سجل تجارى، طلب شهادة بيانات، 



 

 

ائب العقارية منها إقرار وحدات سكنية ووحدات غب  سكنية وإصدار نسخ ة من عقد وخدمات الرص 

  .مسجل

ي وحول دور الوزارة 
 
 870مبادرة حياة كريمة، قال الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل عىل تطوير  ف

ي مكتب بريد، وتوصيل كابالت األلياف الضوئية لكل المنازل 
 
 6إل  5مركز لحياة كريمة بتكلفة من  51 ف

ي مليارات جنيه 
 
برج محمول جديد،  500ب لك تزويد هذه القرى المرحلة األول للمبادرة خالل عام، كذ ف

ي والمشاركة 
 
ية عبر دورات تدريبية رقمية للشباب ف   .التنمية البرسر

 االستهالك وخاصة ما يتعلق بنقل  والذيوحول استعداد شبكات االتصاالت لشهر رمضان 
 
يشهد كثافة ف

نت  واستيعاب األحمال وذلك بمعدات جديدة البيانات، أشار الوزير إل رفع كفاءة البوابات الدولية لإلنب 

حيث يتضاعف حجم االستهالك وعمليات نقل البيانات خالل الشهر الكريم. ومن جهة أخرى أشار الوزير 

ي إل توقيع اتفاقية لتنفيذ منظومة التطبيقات الذكية إلدارة وتشغيل مدينة المعرفة 
تنشئها وزارة  الت 

ي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 
ي عاصمة اإلدارية الجديدة وفقا ألحدث النظم الحديثة ال ف

 
مجال  ف

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 

 جميع مراحلها مضيفا أن 
 
وقال إن مدينة المعرفة نموذج يحتذى ألنها ستكون مدينة ذكية بالكامل ف

 مدينة المعرفة تمثل منصة متكاملة مفتوحة 
 
امج  لمطوريمنظومة التطبيقات الذكية المقرر تنفيذها ف البر

ي  العلمي بحث لتفعيل كافه عنارص البنية التحتية الذكية وتوفب  بيئة للتعلم المتمب   وال
مع االبتكار  والتطبيق 

ي وريادة األعمال 
 
المجاالت المتعددة وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بما يدعم أهداف المرحلة األول  ف

ي لمدينة المعرفة 
؛ وتتضمن جامعة مرص المعلوماتية، ومركز  والت  من المقرر افتتاحها خالل العام الحالي

ث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكي   ابداع مرص الرقمية، ومركز البحو 

ي األشخاص ذوى اإلعاقة، باإلضافة إل 
 .الرئيسي الخدمية ومبت  التحكم  المبان 

 العاصمة اإلدارية الجديدة بمثابة مجتمع متكامل لتكنولوجيا « مدينة المعرفة»ومن المخطط أن تكون 
 
ف

 هذا المجال من خالل توفب  مساحات من  المعلومات، وأن تجذب المؤسسات
 
ى العاملة ف ي الكبر

 األراض 

كات، حيث تخصص المدينة مساحة نحو  ى الرسر للمكاتب التجارية، كما  2م 1.2أو تأجب  المقرات، لكبر

كات عىل تعزيز استثماراتها  .ستوفر المدينة العديد من التسهيالت والحوافز والخدمات ما يشجع الرسر

 15فدان، وتضم مركز اإلبداع واالبتكار عىل مساحة تزيد عىل  200 حوالي لمعرفة عىل مساحة وتقع مدينة ا

، ومركز 2آالف م 10لالتصاالت عىل مساحة نحو  القومي ، ومركز إبداع مرص الرقمية، والمعهد 2ألف م

االحتياجات  ذويتطوير التكنولوجيات المساعدة، وجامعة مرص المعلوماتية، واألكاديمية الوطنية لتدريب 

 2آالف م 7الخاصة عىل مساحة نحو 
ً
 مركزا

ً
للبحوث، ومنطقة ، ومبت  هرم العروض الرقمية، وتضم أيضا

ي جامعات، ومراكز متخصصة 
 
 .مجال التكنولوجيا ف

 


