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ي حرص 
 
ة ُبذلت ف أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك جهودا كبير
وة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، بالتعاون بير  وزارات: العدل، والتنمية المحلية، 

وإدارة الير
وع، كما أن الجهاز المركزي للتعبئ  واإلسكان، واالتصاالت، بشأن هذا المشر

ً
ة العامة واإلحصاء بذل جهودا

ي هذا الملف المهم. 
 
 واضحة ف

 
وع  ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة موقف مشر  مدبولي

جاء ذلك خالل اجتماع الدكتور مصطف 
وة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، 

حرص وإدارة الير
صاالت وتكنولوجيا واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير االت

ت بركات،  المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خير
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير االتصاالت للتنمية 

 ت المعنية. اإلدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجها
 

ي 
 المض 

ً
وة العقارية، مؤكدا وع حرص وإدارة الير  حول الموقف التنفيذي لمشر

ً
وعرض وزير االتصاالت تقريرا

وة العقارية  وع الذي يستهدف إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحرص وإدارة الير ي استكمال تنفيذ هذا المشر
 
ف

لوحدة، يساعد عىل ربط وتكامل البيانات تعتمد عىل وجود رقم قومي موحد لقطعة األرض والعقار وا
ة، وتسهيل وحوكمة اإلجراءات  ي مدة زمنية قصير

 
الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة ويش ف

ي تقليل المخالفات والتعديات 
 
ها من المعامالت، والمساهمة ف المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغير

كفاءة تقديم الخدمات للمواطنير  وتعظيم العائد وحفظ الملكيات، مما يحقق هيبة الدولة ورفع  
ي مجال تكنولوجيا 

 
ات العالمية ف ي المؤشر

 
االقتصادي للعقارات ويرفع من ترتيب الدولة المرصية ف

 المعلومات وجذب االستثمارات العالمية. 
 

والميكنة، من جانبه عرض المهندس خالد العطار، نائب وزير االتصاالت للتنمية اإلدارية والتحول الرقمي 
ي إطار استكمال قاعدة 

 
 إل ما تم ف

ً
ا وع المهم، مشير أبرز التحديات ومحاور العمل عىل تنفيذ هذا المشر

البيانات الجيومعلوماتية مثل أسماء الشوارع والحدود اإلدارية، وإنشاء الرقم القومي العقاري، إل جانب 
ي وف

 عن تبسيط تدقيق البيانات وأعمال الربط من واقع المسح الميدان 
ً
ق نموذج موحد معتمد، فضأل

يعات والقوانير   ها، وكذا مراجعة التشر اخيص والشهر العقاري وغير إجراءات ودوات العمل الحالية للير
يعية الالزمة  اح التعديالت التشر المنظمة وأبرزها اعتماد قانون الرقم القومي الموحد والئحته التنفيذية واقير

اخيص لحوكمة المنظومة، باإلضافة  ي التكامل بير  إجراءات الير
 
إل إعداد المتصفح العقاري الستخدامه ف

ائب العقارية، إل جانب تحقيق عنارص الربط والتكامل بير  قواعد البيانات  والتسجيل واألمالك والرص 
 إلحراز أهداف حوكمة اإلجراءات الحكومية. 

 

 



 
 

وع  مما توتطرق المهندس خالد العطار إل  ي إطار مشر
 
ي إطار إنجازه ف

 
الرقم القومي العقاري الموحد ف

 إل أنه تم 
ً
شادي، الفتا وع بها بشكل اسير ي بدأ تطبيق المشر

من تكويد أكير  االنتهاءمحافظة بورسعيد، التر
، و 23ألف قطعة أرض، ونحو  35من  ي بورسعيد، بنسبة إنجاز  5088ألف مبت 

 
، ف

ً
% وذلك من 100شارعا

 تكويد حوالي واقع خرائط التعبئة العامة واإلحص
ً
 أنه تم أيضا

ً
ي  261.1اء، مضيفا

ألف وحدة وربطها بالمبان 
 من إجمالي نحو 

ً
كات توزي    ع 97ألف وحدة بنسبة إنجاز  270.2جغرافيا كي شر

% من واقع بيانات مشير
ي لعدد 

 
 إل أنه تم استكمال الربط الجغراف

ً
مبت  من واقع بيانات الكهرباء والشهر  100الكهرباء، منوها

اخيص. العقا  ري والير
 

ي شهر يوليو المقبل  
 
ي محافظة بورسعيد ف

 
وع الرقم القومي العقاري الموحد ف

وتم االتفاق عىل إطالق مشر
ي المحافظات. 

ر
ي باف

 
شادي جاهز للتعميم ف  كنموذج اسير


