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مركز معلومات الواليــــة
دراسة لتنفيذ نظام الدورة املستندية و االلكرتونية يف وزارة/حملية
ما هي الدورة املستندية االلكرتونية :

تصميما و تدريبا و تنفيذا

المشروع يعتبر من أهم تطبيقات الحكومة اإللكترونية في تبادل المراسالت الحكومية

و تكمن أهمية مشروع نظام

الدورة المستندية االلكترونية في المساهمة بتسريع دورة العمل وتبادل المراسالت بدقة وسرعة وسرية بما يضمن سالمة
وتأمين البيانات والمعلومات كافة عبر الشبكة.

قام بتحليله و ابتكاره مركز معلومات الوالية و قام بتصميمه وتطويره أحد المختصين في مركز معلومات الوالية

حيث يتولى المركز حاليا توزيعه على الجهات الحكومية الراغبة في االستفادة من هذه الخدمة دون تحميل تلك الجهات

أي أعباء مالية.

هناك تنسيقا مع بقية الجهات والهيئات الحكومية لالستفادة من المشروع مبينة أنه يعمل من خالل منظومة شبكة

االنترنت .

بعض الجهات الحكومية أظهرت اهتماما بالغا ببدء تنفيذ المشروع حيث سعت إلتمام عمليات التجهيز والتنسيق
والتدريب وبدء التشغيل الفعلي للنظام مثل االمانة العامة للحكومة مما يجعل يشجع قيام الجهات الحكومية البدء

باستخدام الدورة المستندية االلكترونية فيما بينها.

يتطلب ذلك من الجهات التي امتلكت النظام و دربت منسوبيها عليه أصدار التعاميم اإلدارية الداخلية التي يتم من

خاللها البدء الفعلي في تطبيق هذا النظام وفق سياسة الدولة في التحول االلكتروني وصوال لوالية الكترونية بال اوراق
.

علما بان مركز معلومات الوالية يشرف حاليا على تنفيذ مشروع الدورة المستندية االلكترونية من واقع اختصاصاته .

تكلفة شراء النظام :

يتم تمليك المؤسسة (و ازرة/محلية) للنظام مجانا بعد التزامها بتوفير البنية التحتية للنظام و تحمل تكلفة التدريب على

النظام .

البنية التحتية للنظام :

 -1جهاز حاسوب بملحقاته ( ماسح ضوئي  +طابعة+وصول لالنترنت ) لكل ادارة عامة او فرعية ستتعامل مع
النظام و يفضل ان تكون الشاشات Touch Screen

 -2جهاز موبايل  Tab3بملحقاته لكل من الدستوري المسؤول من المؤسسة  +المدير العام
المتحركة في طبيعة عملها
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تكلفة التدريب على النظام :

الموضوع

التكلفة

1

ادوات مكتبية(نوت +اقالم)

500

2

ضيافة لفترة يومين

1000

3

شهادات

500

4

دعم للمدرب

4000

5

دعم لمساعد المدرب

2000

6

دعم لعدد()2ضابط تدريب للتنسيق و المتابعة

1000

7

دعم لعاملة القاعة

200

8

دعم لعدد  25متدرب*200

5000

9

دعم لمشرف فني على النظام من مركز معلومات

1000

الوالية بعد تنفيذه لفترة شهر
 10دعم لمشرف فني على النظام من مركز معلومات

1000

(الو ازرة/المحلية) المستهدفة بعد تنفيذه لفترة شهر
المجموع(فقط خمسة عشر الف و مائتين جنيه) *

16200

*ليس هنالك أي تعامل مالي مع مركز معلومات الوالية  ،يتم التعامل المالي مع الجهة المنفذة ( مركز التدريب )
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مراحل تنفيذ النظام يف ( الوزارة/احمللية):

 -1مخاطبتنا برغبتها في تنفيذ النظام مرفقة الهيكل التنظيمي لها و اسماء مدراء االدارات العامة و
الفرعية لتصميم النظام للمؤسسة مبينة لوائح سير المستندات و صالحيات كل مستخدم .
 -2التأكد من تدريب مدراء االدارات العامة و الفرعية على اساسيات الحاسوب ( ويندوز-أوفيس)
 -3مراجعة البنية التحتية من اجهزة حاسوب و شبكة انترنت
 -4التنسيق مع ادارة التدريب لتنفيذ الدورة التدريبية وفقا للدراسة المبينة
مهندس.ضمرة عوض الكريم محمد حداد

مدير مركز معلومات الوالية
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