
 

 

                                                                            
                                                                                                                                                                             

   
                                                  

 خدمة جديدة عىل منصة "مرص الرقمية" ١٥صاالت: وزير االت :العنوان

 موقع المرصي اليوم : المصدر 

 
تصاالت وتكنولوجيا المعلومات، عن إطالق عدد جديد من الخدمات أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير اال 

وع رقمنة الخدمات الحكومية. « مرص الرقمية»الحكومية الرقمية عبر منصة   إطار مشر
ى
 ف

 
 ترصيحات خاصة لـ« طلعت»وقال 

ى
خدمة حكومية جديدة  15إنه تم مؤخرا إطالق عدد « المرصى اليوم»ف

تمت إتاحتها تدريجيا  60عبر منصة مرص الرقمية باإلضافة إىل الخدمات المتاحة حاليا ويصل عددها إىل 
خدمة  75لمقدمة عبر المنصة أصبح حاليا الخدمات الحكومية ا إجماىل  . وتابع الوزير: إن الجاريبداية العام 

  بعد إدخال الخدمات الجديدة. وأوضح أن الخدمات الجديدة تتضمن خدمات األحوال المدنية، 
تتيح  الت 
من  رسم  استخراج البطاقات الشخصية وبدل الفاقد وبدل التالف إىل جانب إمكانية الحصول عىل مستخرج 

ى الخدمات الجديدة المرقمنة الجديدة والمتاحة عبر شهادات الميالد عبر المنصة حاليا. وتا بع إن من بي 
 «.التوثيق»منصة مرص الرقمية خدمات 

 
وأوضح الوزير أن الخدمة ستكون رقمية بالكامل، بداية من طلب الخدمة حت  الحصول عىل البطاقات أو 

ل.  ى  الشهادات المطلوبة ويمكن توصيلها حت  باب المبى
 

ى عىل منصة مرص الرقمية وصل إىل وأشار إىل أن عدد المشب   مليون مواطن  1.8مليون مواطن، مقابل  2.2كي 
  حت  منتصف أبريل 

مليون طلب للحصول  3.2، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة حت  اآلن الماضى
  ، والتوثيق، والتموين، وخدمة التجاري، والسجل العقاريعىل خدمات: الشهر 

  ، وخدمة مركبات 
، رخصت 

يبة العقارية، مقابل    مليون طلب حت  منتصف إبريل  1.8والمحاكم، والرصى
 . الماضى

 
 الجارياستمرار العمل عىل رقمنة الخدمات الحكومية لالنتهاء منها بالكامل عىل نهاية العام « طلعت»وأكد 

اتيجية تعتمد عىل تبتى أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق  ا بأن هذه االسب 
ً
اتيجية الوزارة، منوه بحسب اسب 

ة، م رقم  مجتمع  ى ى جودة حياة متكامل يتم من خالله تقديم خدمات حكومية متمب   تحسي 
ى
ا يسهم ف

 . ى  المواطني 
 

اتيجية مرص الرقمية تضم ثالثة محاور »وقال:  ، وبناء القدرات، ورعاية اإلبداع، الرقم  : التحول ه  اسب 
يع  : بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج ه  وترتكز عىل ثالث ركائز  وأوضح الوزير أن «. وحوكم تشر

وع يتم تنفيذه باستثمارات رقمنة الخدمات الحكومية تأت    إطار مشر
ى
مليارات جنيه لرقمنة الخدمات  3ف

  منصة مرص الرقمية  وه  الحكومية وإتاحتها من خالل منافذ متعددة تالئم كافة أفراد المجتمع، 
سجل  الت 

 كافة محافظا 2.2عليها أكبر من 
ى
ة ف يد المتاحة والمنتشر ت مليون مستخدم حت  اآلن، موضحا أن مكاتب البر

مرص لديها إمكانيات لتقديم خدمات المنصة الرقمية إلتاحتها لكل الجمهور، فضال عن إمكانية الحصول عىل 
 (. 15999الخدمات من خالل مركز االتصال )

 



 

وعات الخدمية « طلعت»وأوضح    أن أبرز المشر
يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق  الت 

ى  الذك  مة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت تتضمن تطوير منظو  الرقم  التحول  للفالح، وميكنة منظومة التأمي 
 التشخيص  الرقم  الصىح الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول 

ى
 منظومة الطتر  ف

ى
، وكذلك ف

 إ
ى
طار التعليم العاىل باإلضافة إىل إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غب  المنتظمة؛ موضحا أنه ف

  الرقم  تحقيق التحول 
ى
ا العمل عىل تطوير أداء الحكومة من خالل التعاون مع قطاعات الدولة ف

ً
يتم أيض

وع انتقال الحكومة إىل العاصمة اإلدارية الجديدة للتحول إىل حكومة ذكية تشاركية ال ورقية،  تنفيذ مشر
وعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مرص الرقم  تنفيذ مشر

ى
 السجون،  الرقم  ية، والتحول وكذلك ف

ى
ف

 منظومة إدارة أمالك الدولة، والرقم  الرقم  والتحول 
ى
 للعقارات.  القوم  ف

 

وفيما يتعلق باإلعداد لالنتقال للعاصمة اإلدارية الجديدة، قال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إنه 
ار جميع التطبيقات التخصصية بالوزارة ليتم جاٍر العمل عىل رقمنة الوثائق الحكومية، موضحا أنه تم اختب
جهة، وجار  38تطبيقا، وتم التسلم من  854تهجب  بياناتها للمنظومة الجديدة، حيث تم حرص وتدقيق 

إعداد خطة تهجب  البيانات واالختبارات النهائية بمركز البيانات الموحد فور تسلمه.. كما تم اختبار تطبيقات 
ت ودورات العمل عىل البيئة الحوسبية المؤقتة، كما يجرى العمل عىل االنتهاء من والمراسال  الرقم  األرشيف 

يات،  وعات القومية، والرواتب، والمشب  امج والمشر ية، وإدارة البر تشغيل تطبيقات: إدارة الموارد البشر
  والتوقيع 

وتى  . اإللكب 


