الخطة المقترحة للتحول االلكتروني لالعوام 9190 - 9102
تهدف كافة المشاريع التي تنفذها الوزارة الى انشاء قاعدة بيانات مركزية و موحده للعمليات االدارية و المالية و الخدمية للبلديات
اوال  :مشاريع قيد التنفيذ
اسم المشروع
مشروع حوسبة االعمال المالية
و االدارية للبلديات (المرحلة
الثانية)

وصف المشروع
خالل المرحلة االولى من المشروع تم تطبيق و تفعيل عدد من االنظمة وهي  :نظام
شؤون الموظفين ،نظام الرواتب  ،و النظام المالي.
خالل المرحلة الثانية من المشروع تتضمن ما يلي:
 العمل على تفعيل نظام العطاءات و نظام استمالك االراضي .

يتم العمل حاليا على المشروع بالتنسيق و التعاون مع الدوائر المعنية في الوزارة

الية التنفيذ
مدة التنفيذ
تشكيل فرق ادخال
بيانات ومتابعة مقابل
مكافات مرتبطة
سنة
باالنجاز بمصادقة مدير
الحاسوب.
توقيع عقد صيانة مع
الشركة المنفذه
للمشروع
(متعطل منذ )8108/8
سيتم اطالق المشروع توقيع اتفاقية الصيانة
متعطل منذ 8108/6
بداية عام 8102

مشروع اصدار المخططات
التنظيمية الكترونيا
مشروع النافذة الواحدة (المرحلة تتضمن هذه المرحلة التعاون و التنسيق مع وزارة المالية النجاز خطة العمل المعده
سنتان
لهذه المرحلة و التي تهدف الى تسلم وزارة الشؤون البلدية للمشروع في نهاية العام
النهائية )
 8181و خالل هذه الفترة الزمنية سيتم انجاز ما يلي:
()8181 - 8102
استكمال ادخال البيانات المتعلقة برخص المهن  ،حوسبة رخص االنشاءات
استكمال تطبيق االنظمة المحوسبة في المشروع مثل  :ضريبة األبنية واألراضي،
رسوم عوائد التنظيم والتحسين  ،رسوم عوائد التعبيد واألرصفة  ،نظام اإليجارات
 3اشهر( يوم عمل
يهدف هذا المشروع الى استحداث بيئة مناسبة الستدامة عمل الخوادم الرئيسية في
مشروع الربط االلكتروني
لكل بلدية)
الوزارة والبلديات و خطوط االتصال العاملة
وانظمة الحماية والتشغيل
تطوير نظام الكتروني للعطاءات يهدف هذا المشروع الى تطوير نظام الكتروني الدخال بيانات العطاءات التي يتم
طرحها من قبل الوزارة و متابعة حالتها الى ان يتم احالتها و تنفيذها و من ثم اغالقها
في الوزارة
من قبل المورد

 0سنة
8102

تشكيل فرق ادخال
بيانات ومتابعة مقابل
مكافات مرتبطة
باالنجاز بمصادقة مدير
المشروع
تم البدء بتنفيذ المشروع
بتارخ  ، 8102/3/01و
بنسبة انجاز %11
يتم تطوير النظام من
قبل كادر مديرية
تكنولوجيا المعلومات

تطوير نظام الكتروني
لتخصيص االراضي  /مديرية
التنظيم
مشروع كاميرات الرقابة االلية
(المرحلة الثانية )

يهدف هذا المشروع الى تطوير نظام الكتروني الدخال بيانات االراضي التي يتم
تخصصيها لغايات محددة ضمن االنظمة و التعليمات الناظمة للعمل البلدي

 3اشهر

يهدف هذا المشروع الى ضبط مخالفات الوقوف الخاطئ والمخالفات البيئية في
البلديات بالتعاون مع مديرية االمن العام

سنة ونصف

تم انجاز العمل
تشكيل لجنة فنية لوضع
المواصفات وطرح
العطاء ومتابعة التنفيذ،
حيث باشرت اللجنة
الفنية المعنية اعمالها
منذ  8102/3/01و من
المتوقع انجاز العمل
المطلوب بتاريخ
8102/1/31

ثانيا  :مشاريع المقترحة ( للوزارة و البلديات المشمولة ببرنامج الحكومة االلكترونية و خطة التحول االلكتروني)
مدة التنفيذ
وصف المشروع
اسم المشروع
مشروع اعادة هندسة االجراءات يهدف هذا المشروع الى دراسة الخدمات و عددها  02خدمة و حسب ما ورد  3سنوات و على
في دليل الخدمات الخاص بالوزارة و العمل على اعادة هندستها و تبسيطها مرحلتين و حسب
و أتمتة خدمات الوزارة
االولوية
بما يضمن تقديم الخدمة باقل كلفة و اقصر وقت كما و يهدف الى اتمتة
الخدمات و اتاحتها من خالل بوابة الكترونية واحده
مشروع اعادة هندسة العلميات و يهدف هذا المشروع الى دراسة الخدمات التي تقدمها البلديات و عددها  3 77سنوات و على
خدمة المرفقة و العمل على اعادة هندستها و تبسيطها بما يضمن تقديم مرحلتين و حسب
االجراءات للخدمات البلدية و
االولوية
الخدمة باقل كلفة و اقصر وقت كما و يهدف الى اتمتة الخدمات و اتاحتها من
حوسبتها
خالل بوابة الكترونية واحده

التكلفة  /مالحظات
 011.111مخصص ضمن
موازنة الوزارة
سيتم تحديد الكلفة في حال ادارج
هذه الخدمات ضمن خطة التحول
االلكتروني بعد اجراء الدراسات
الالزمة بالتعاون مع الجهات ذات
العالقة .

و يجري حاليا التنسيق مع وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات و مشروع دعم الالمركزية و الحكم المحلي ( )CITIESفيما يخص خدمات البلديات  ،حيث
تم الموافقة من قبل وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات على اعادة هندسة االجراءات ل  11خدمة  ،فيما سيتولى مشروع دعم الالمركزية و الحكم المحلي
( )CITIESالعمل على اعادة هندسة اجراءات و اتمتة ( ) 01 - 1خدمات في البلديات سيتم اختيارها فور االنتهاء من اجراء الدراسة الالزمة و اعداد خطة التنفيذ
المقترحة بناءا عليها.

