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السيس ،اليوم ،احتفالية يوم القضاء المرصي ،يف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع
شهد الرئيس عبد الفتاح
ي
الخامس.
السيس كل عضو يف الجهات والهيئات القضائية المرموقة يف يوم القضاء المرصي.
وهنأ الرئيس عبد الفتاح
ي
وف هذه السطور نرصد
السيس الحكومة
كما وجه الرئيس
ر
بتوفي المخصصات الالزمة لتطوير منظومة القضاء ،ي
ي
ر
الت تنفذها وزارة االتصاالت بالتعاون مع وزارة العدل لالرتقاء بالمنظومة
أبرز مشوعات «عدالة مرص الرقمية» ي
القضائية.
 ميكنة عملية التقاض ف محاكم الجنح وإقامة الدعوى عن بعد ر
"مشوع إنفاذ القانون" واتاحة تسجيل
ي ي
المحامي الكيونيا.
ر
التقاض عن بعد يف المحاكم المدنية واالقتصادية مما يتيح تحويل إجراءات اقامة الدعوى
 خدمة
ي
ر
ومباشتها اون الين.
ون جري تطبيقه يف  136محكمة ويتيح إيداع صحف الدعاوى بالمحاكم
 نظام إدارة المحاكم اإللكي ي
المدنية ومحاكم األشة والمحاكم االقتصادية.
 خدمة األرشيف اإللكيون بغرض حفظ ملفات القضايا الورقية إلكي ً
ونيا وحفظ الوثائق من التلف
ي
ماليي ورقة.
10
بواقع
قضية
ألف
150
حفظ
م
وت
اإلداري
والعبث والحد من الفساد
ر
عي شبكات تليفزيونية مغلقة ربي المحاكم والسجون مما يسمح بنظر
 تجديد الحبس
االحتياط عن بعد ر
ي
ً
عي فيديو كنفرانس مربوط بقاعات مخصصة
المحبوسي
المتهمي
المحاكم تجديد حبس
احتياطيا ر
ر
ر
بالسجون العمومية والمركزية.
للمواطني وتحديد مدى كثافة مكاتب
 إطالق تطبيق عىل الموبايل "أرغب ف عمل توكيل" ،يتيح خدمات
ر
الشهر العقاري والتوثيق وحجز موعد لتوجه اىل إحدى المكاتب إلنهاء معاملة وتحديد المستندات
المطلوبة ورسوم الخدمة.
 اإلصدارات المؤمنة للوثائق ودور المحاكم وتطوير ورقمنه كل المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة
الشهر العقاري وشهادات الزواج والطالق.
قوم لكل
 منظومة السجل
العيت اإللكي ي
ون من ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية وعمل رقم ي
ي
عقار يف مرص.
عي منصة مرص الرقمية تسمح
 خدمات الشهر العقاري والتوثيق أونالين باستحداث نظام مميكن ر
ً
للمواطني بإجراء معامالت بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وسداد الرسوم إلكيونيا.
ر

