
 
 

                                                                                 
                                                                                                                                                                                              

                        
 دليل خدمات منصة مرص الرقميةن: العنوا

 جريدة الوطن : المصدر 
 2022أغسطس  15 التاري    خ: 

ي تسيطر عىل محرك 2022خدمات بوابة مرص الرقمية 
العالمي خالل الدقائق « جوجل»، واحدة من كلمات البحث الت 

ن  ي توفرها البوابة للمواطني 
ن عن مجموعة الخدمات الت  ويمكن من  .القليلة الماضية، إذ يبحث قطاع عريض من المواطني 

ها  2022خدمات بوابة مرص الرقمية خالل  ل، دون الذهاب إىل مكاتب التموين والمرور وغن  ن الحصول عىل الخدمة من المنن

ي تقدمها بوابة 
ي هذا إطار الخدمات اليومية اإلخبارية الت 

ن
لقرائها عىل مدار « الوطن»من األماكن والمؤسسات الحكومية، وف

ي تقدمها البوابة عىل هذا ا
ي التقرير التاىلي الخدمات الت 

ن
 :لنحوالساعة، نستعرض ف

 2022خدمات بوابة مرص الرقمية 

 :عدد من الخدمات منها 2022وتقدم بوابة مرص الرقمية 

ن االجتماع   -1  خدمات التأمي 

  ي
 .إمكانية االستعالم عن الرقم التأميتن

 إمكانية االستعالم عن آخر مدة تأمينية. 

 اك وا ن االجتماعي إمكانية االستعالم عن مدد االشن  ي التأمي 
ن
 .ألجور الخاصة بكل مدة ف

 إمكانية االستعالم عن االستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه. 

 إمكانية استعالم عن البيانات األساسية لملف المعاش. 

 إمكانية االستعالم عن المعاش المنرصف للقائم بالرصف. 

 ن بالرصف  .إمكانية االستعالم عن االستقطاعات للقائمي 

  استعراض المعاشات المستحقة للمستفيدإمكانية. 

 إمكانية االستعالم عن بيانات السيارة. 

 إمكانية االستعالم عن كشف حساب السيارة. 

 ن بالخارج  .إمكانية االستعالم عن رصيد العاملي 

 ن بالخارج  .إمكانية االستعالم عن سدادات العاملي 

 إمكانية االستعالم عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول. 



 خدمات التموين -2

 إمكانية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين. 

  غن  متاحة»إمكانية إصدار بطاقة تموين جديدة».  

 إمكانية نقل من محافظة إىل أخرى. 

  إمكانية فصل اجتماعي. 

  ي
 .إمكانية ضم أفراد أرست 

 إمكانية االستعالم عن رصف. 

 ي لغن  المقيدين تموينيا
 .إمكانية إضافة أفراد أرست 

 ي لغن  المقيدين تموينيا
 .إمكانية طلب إضافة أفراد أرست 

 ن فقط ي خن 
 .إمكانية إضافة رصف تموين لمستحق 

 إمكانية إضافة الزوجة غن  المقيدة تموينيا. 

 خدمات التوثيق استعالم عن رسيان محرر ُمميكن -3

 اإمكانية تحرير توكيل عام قضاي. 

 إمكانية تحرير إقرار بالشطب. 

 إمكانية تحرير إقرار بعدم وجود تعديالت عىل البيانات المساحية. 

  إمكانية تحرير إقرار رسمي. 

 إمكانية تحرير إقرار تصحيح محرر موثق. 

  إمكانية تحرير توكيل عام رسمي. 

  عام( -إمكانية تحرير توكيل رسمي شامل )بنوك. 

 ي األم
ن
 .ور الزوجيةإمكانية تحرير توكيل ف

 إمكانية تحرير إقرار بالشطب. 

 إمكانية الحصول عىل خدمة اكتب محررك. 

 إمكانية حجز ميعاد. 

 ي المميكنة
 .إمكانية الحصول عىل معامالت 

 إمكانية االستعالم عن كثافة فروع المكاتب المميكنة. 

 

 



 خدمات مركبات -4

 إمكانية التظلم عىل مخالفات رخص مركبات. 

  .إمكانية تجديد رخصة مركبة 

 إمكانية الحصول عىل بدل فاقد رخصة مركبة. 

 إمكانية الحصول عىل بدل تالف رخصة مركبة. 

 إمكانية سداد المخالفات. 

 إمكانية تحرير توثيق عقد بيع مركبة. 

 إمكانية تحرير توكيل بيع مركبة. 

 إمكانية تحرير توكيل إدارة مركبة. 

 ت رخصة مركبةإمكانية االستعالم عن مخالفا. 

 إمكانية التأكد من صحة بيانات مركبة. 

 إمكانية سداد مخالفات مركبة لمالك آخر. 

 خدمات الشهر العقاري -5

 إمكانية استخراج صورة من عقد ُمشهر. 

 إمكانية استخراج صورة من كتاب دوري. 

  إمكانية استخراج صورة من منشور ماىلي. 

  ي
 .إمكانية استخراج صورة من منشور فتن

 إمكانية استخراج شهادة ترصفات عقارية. 

 إمكانية ترجمة عقد ُمشهر. 

 خدمات رخص   -6

 إمكانية االستعالم عن مخالفات رخص القيادة. 

 م عىل مخالفات رخص القيادة
ُّ
 .إمكانية التظل

 إمكانية سداد مخالفات رخص القيادة. 

 إمكانية إصدار بدل تالف رخصة قيادة. 

 ادةإمكانية إصدار بدل فاقد رخصة قي. 

 إمكانية سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر. 



 خدمات السجل التجاري -7

 إمكانية طلب مستخرج سجل تجاري. 

 إمكانية االستعالم عن سجل تجاري. 

 إمكانية طلب تجديد سجل تجاري. 

 إمكانية طلب شهادة بيانات. 

 إمكانية تحديث بيانات. 

 ) ي
كات   .إمكانية إضافة منشأة مسجلة )غن  مدرجة داخل رسر

 خدمات المحاكم -8

 إمكانية إقامة دعوى مدنية. 

 ائب العقارية  .إمكانية دفع الرصن

 إمكانية تقديم إقرار وحدات سكنية. 

 خدمات القضايا -9

 إمكانية االستعالم عن بيانات دعوى. 

 إمكانية االستعالم عن حدوث استئناف. 

 ن المطالباتإمكانية االستعالم ع. 

 إمكانية االستعالم عن رول دعوى. 

 خدمات األحوال المدنية  -10

  إمكانية الحصول عىل بدل تالف بطاقة الرقم القومي. 

  إمكانية الحصول عىل بدل فاقد بطاقة الرقم القومي. 

 إمكانية إصدار شهادة ميالد مميكنة مطبوعة مسبقا. 

 إمكانية إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا. 

 

 

 



 كيفية الحصول عىل خدمات بوابة مرص الرقمية

يمكن تسجيل مستخدم جديد من الصفحة الرئيسية للموقع بإدخال  2022وللحصول عىل خدمات بوابة مرص الرقمية 

، رقم المصنع   .األول لألم، االسم «موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي »الرقم القومي

ة إىل  ي الخطوة الثانية سيطلب من المستخدم الجديد إدخال رقم الهاتف، والذي يمكن من خالله إرسال رسالة قصن 
ن
وف

ي 
وتن يد اإللكن  ا يتم إنشاء كلمة رس ثم إدخال الن  ، وأخن   .هاتفك برقم متسلسل قم بإدخاله، والضغط عىل التاىلي

 

 

 

 

 
 

 


