العنوان :بدء إتاحة خدمات مصلحة ر
الضائب العقارية من خالل منصة "مض الرقمية"
المصدر :بوابة األهرام

ر
مدبول ،رئيس مجلس الوزراء ،اليوم ،بمقر رئاسة مجلس الوزراء ،مراسم توقيع
مصطف
شهد الدكتور
ي
ر
ارت المالية واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك إلتاحة خدمات مصلحة
بروتوكول تعاون بي وز ي
ر
الضائب العقارية عىل منصة مض الرقمية ،بحضور الدكتور عمرو طلعت ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات.
البوتوكول كل من المهندس رأفت هندي ،نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لشئون
ووقع ر
البنية التحتية ،وأنور فوزي ،رئيس مصلحة ر
الضائب العقارية.
ر
ر
وف
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع هذا ر
البوتوكول يأ يت يف إطار اسباتيجية الدولة للتنمية المستدامة ،ي
الرقم لكافة الوزارات والجهات المختلفة،
الت تقوم بها نحو تنفيذ خطتها للتحول
ظل الخطوات الجادة ي
ي
ر
الوطت إل كيان قائم عىل العلم والمعرفة والتكنولوجيا ،وكذا
وتحديث آليات العمل بها ،وتحويل االقتصاد
ي
ر
طالت الخدمة من الجهات الحكومية.
التيسب عىل المواطني ر ي
وعقب التوقيع ،أعلن الدكتور عمرو طلعت ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أنه تم ،اليوم ،إطالق
خدمات مصلحة ر
البيد؛ وذلك للتيسب عىل
الضائب العقارية عىل منصة مض الرقمية ،ومن خالل ر
ر
ر ر
المواطني يف الحصول عىل هذه الخدمات ،يف إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مض الرقمية
الرقم؛ مشبا إل أنه تم إطالق  45خدمة حكومية عىل منصة مض الرقمية ،ومنها
وتعزيز عمليات التحول
ي
خدمات التموين ،والتوثيق والشهر العقاري وتجديد رخص المركبات ،ويتم إطالق الخدمات تباعا؛ سعيا
للوصول إل  550خدمة حكومية رقمية خالل عام .2023
البوتوكول إل استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وقال وزير االتصاالت  :يهدف هذا ر
ر ر
وتطبيقاتهما رف رفع كفاءة خدمات مصلحة ر
الضائب العقارية ،والتيسب عىل المواطني يف الحصول عليها،
ي
ً
ر
ر
ر
مشبا إل دور وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات يف تقديم الدعم الف يت واالستشارات لدعم مشوع
التحول الرقم لمصلحة ر
الضائب العقارية ،وتطوير خدماتها مع إتاحتها عىل منصة مض الرقمية ،وذلك إل
ي
ر
جانب بناء القدرات الرقمية للعاملي بالمصلحة.
ر
ر
البيد المضي ودوره الحيوي يف
كما أكد الدكتور عمرو طلعت أنه يف ضوء التطور الكبب ،الذي يشهده ر
والبيدية ،فإنه سيتم االستفادة من إمكانياته
المجتمع المضي كمنفذ لتقديم الخدمات الحكومية والمالية ر
المواطني رف الحصول عىل خدمات أداء الرسوم ر
ر
والضائب المستحقة ،وذلك من خالل قيامه
للتيسب عىل
ي
ر
وت لمستحقات مصلحة ر
الضائب العقارية.
بتقديم خدمات التحصيل اإللكب ي

ر
من جانبه ،أشار رئيس مصلحة ر
يأت يف إطار سياسة الدولة لتطوير
الضائب العقارية إل أن هذا ر
البوتوكول ي
ر ر
المواطني يف الحصول عىل الخدمات الحكومية ،من خالل
كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسب عىل
الت
استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،واستخدام بعض النظم والخدمات ي
ر
ر
المواطني.
تحسي مستوى األداء وزيادة التواصل والتفاعل مع
ستؤدي إل
البوتوكول يشمل إتاحة جميع تطبيقات خدمات مصلحة ر
الضائب
تجدر اإلشارة إل أن نطاق عمل ر
العقارية المميكنة للمواطن بصورة رقمية ،من خالل منصة "مض الرقمية" ،ومنها تطبيقات تقديم إقرارات
الضيبة عىل العقارات المبنية ،وتطبيقات تقديم الطعون ،والتظلمات عىل تقييم ر
قانون ر
الضيبة ،كما
ر
يتضمن الربط والتكامل مع النظم والتطبيقات المتاحة يف الجهات الحكومية األخرى ،من خالل التحول
البيد لتسليم اإلخطارات والمطالبات ر
الضيبية.
الرقم
الحكوم ،باإلضافة إل إتاحة خدمة ر
ي
ي

