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ر
األكث طلبا ..والسجل التجاري والشهر العقاري متاحة حاليا
خدمات التموين
أكد الدكتور خالد العطار نائب وزير االتصاالت تكنولوجيا المعلومات ان عدد الخدمات الت قدمتها منصة
ن
مواطني بلغت حوال  1.15مليون خدمة من التشغيل التجريت للخدمة وحت اآلن.
مرص الرقمية لل
واضاف نائب الوزير نف ترصيحات خاصة لـ«مال وأعمال ـ ر
الشوق» أن خدمات التموين مازالت تحتل المركز
ن
األول ف تأدية الخدمة من خالل المنصة ،مشثا إل أن عدد الخدمات الت تقدمت من خالل المنصة حت اآلن
بلغت ما يقرب من  800ألف خدمة يليها خدمات المرور ثم خدمات التوثيق.
ن
وتابع العطار :استخرج المواطنون  700توكيل ف يوم واحد من خالل منصة مرص الرقمية حيث ساهمت
ن
ن
ن
الموطني والذين كانوا يستغرقون ف تقديمها وقتا طويال.
المنصة ف تسهيل االجراءات عىل
ن ن
اسبوعي ف تقديم الخدمات الت تخص السجل التجاري والشهر
واضاف العطار أن المنصة بدأت منذ
العقاري لتقديم خدمة ن
الرصيبة العقارية.
ن
وقال العطار إن عدد الذين سجلوا ف منصة مرص الرقمية ما يقرب من  1.35مليون مواطن حاليا مشثا إل أننا
ن
ماليي مواطن بنهاية العام الجاري.
نستهدف تسجيل 3
ن
المواطني ن
ن
برصورة تصحيح بياناتهم ف حالة وجود مشكلة بها حت تكون بياناته سليمة وال
وطالب العطار
ن
ن
تعوقه ف تأدية خدمته وأيضا التواصل المستمر مع المنصة وتسجيل شكواهم ف حالة حدوث أي مشكلة اثناء
تأدية الخدمة ،مشثا إل أنه يتابع جميع المشاكل الت تصل للمنصة عىل رقم .15999
ن
وكانت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف تقريرها السنوي اكدت أنها تسىع إل تنفيذ خطط الدولة
ن
نحو رقمنه الخدمات؛ حيث يتم تنفيذ ر
مشوعات ف إطار بناء مرص الرقمية إلتاحة الخدمات الحكومية
ن
للمواطني من خالل خمس منافذ وه منصة مرص الرقمية ،وتطبيق عىل الهاتف المحمول ،ومراكز
الرقمية
ن
المواطني.
االتصال ،ومكاتب الثيد ،ومراكز خدمة
ن
ن
الماض من خالل إتاحة
وبدأت الوزارة التشغيل التجريت لمنصة مرص الرقمية عىل مستوى الجمهورية ف يوليو
 34خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم ورخصت ومركبات ،مع إتاحة
ن
ن
للمواطني طرقا مختلفة لسداد رسوم
الخدمات تباعا وصوال إل  550خدمة ف  ،2023وتتيح المنصة
وشكات التحصيل اإللكث ن
الخدمات عث وسائل الدفع اإللكث ن
وت والت تشمل بطاقات االئتمان ر
وت ومحافظ
المحمول.

