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قال الدكتور خالد العطار نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إن وزارته ستقوم بتحديث وتطوير 
ن عىل الخدمات  منصة مرص الرقمية من ناحية الشكل والمحتوى بهدف تيسير وتسهيل دخول المواطنير

 . الحال  وذلك خالل الرب  ع الثالث من العام 
 

ن مثل خدمات التموين والمرور والتوثيق  75وتقدم منصة مرص الرقمية حاليا ما يقرب من  خدمة للمواطنير
 . الحال  مليون مواطن بنهاية شهر يونيو  2.5والتوكيالت حيث تستهدف تسجيل 

 
 ترصيحات خاصة ل 

ن
وق»وأكد العطار ف ان عدد الدين سجلوا عىل المنصة حتى اآلن « مال وأعمال    الشر

ا إل أن عدد تسجيل الدخول عىل المنصة لطلب الخدمات ما يزيد عن 2.4لغوا ب  4.1مليون مواطن، مشير
 . مليون معاملة

 
واوضح العطار ان عدد الخدمات التى تحصل عليها المواطنون المسجلون عىل منصة مرص الرقمية بلغ 

ن خدمات  2,5عددهم حتى اآلن ما يقرب من  ها من مليون معاملة فعلية ما بير تمونية ومرورية وتوثيق وغير
 الخدمات. 

 
  واكد أن خدمات السجل 

ا إل أنه تم  المدنن آخر الخدمات التى تم إطالقها عىل المنصة بصفة تجريبية مشير
  إطالقها بشكل 

 لبعض األفراد وسيتم تعميمها للجميع قريبا.  جزن 
 

ن ىه ا  وأكد العطار أن الخدمات التى تستحوذ عىل اهتمام المواطنير خدمات التموين بالدرجة األول مشير
 ارتفاع عدد الذين سجلوا عىل المنصة وأيضا الحصول 

ن
إل أن الخدمات الجديدة ساهمت بشكل كبير ف

 عىل الخدمات. 
 

وتم إضافة خدمات جديد للتموين تتيح للمواطن ضم افراد جدد للبطاقة دون عملية الفصل التى كانت 
واحدة اضافة إل خدمة متابعة مكان رصف التموين بحيث اذا حاول تأخذ وقتا طويال واصبحت خدمة 

ا إل ان خدمات  احد الحصول عىل التموين غير صاحب البطاقة يتم التعرف عىل ذلك بسهولة مشير
ن ارتفعت إل اكير من مليون خدمة حتى اآلن.   التموين عىل المنصة التى تم تقديمها للمواطنير

 
 يوليو  التجريت   وبدأت الوزارة التشغيل 

ن
  لمنصة مرص الرقمية عىل مستوى الجمهورية ف

من خالل  الماضن
  خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم  34إتاحة 

   ورخصتى
، مع ومركبانى

  550إتاحة الخدمات تباعا وصوال إل 
ن
ن طرقا مختلفة لسداد 2023خدمة ف ، وتتيح المنصة للمواطنير

  عي  وسائل الدفع رسوم الخدمات 
ونن    اإللكيى

كات التحصيل  والتى   تشمل بطاقات االئتمان وشر
ونن  اإللكيى

 ومحافظ المحمول. 


