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مصادر الخطة االستراتيجية

املقدمة

مرجعية الخطة االستراتيجية

)SWOT( تحليل البيئة
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المقدمة

ته��دف مجي��ع  الربام��ج واملب��ادرات التى يت��م إعدادها اىل "  نيل رض��ا املواطن عن اخلدم��ات احلكومية املقدمة " والقضاء على الفس��اد 
حي��ث تتع��اون احملافظ��ة مع وزارتى التنمي��ة احمللية ووزارة التخطيط من أجل تقديم خدمة أس��رع وأدق فى وقت قياس��ى من خالل إنش��اء 

التكنولوجية. املراكز 
وتع��د املراك��ز التكنولوجية مبحافظة الش��رقية منصات رقمية خلدمة مواطنى احملافظة , وتتبع فى س��بيل حتقيق أهداف إنش��ائها 
تقدي��م خدم��ات راقية للمواطنني بأس��لوب متطور يس��اهم فى تغيري النظرة الس��لبية عن احمللي��ات من خالل مراك��ز مرتبطة مع بعضها 
البع��ض ويت��م متابعه اعماهلا من خالل ادارة اش��رافية  مركزية باحملافظة , يتم من خالهلا متابع��ه أداء اخلدمات و تنفيذ زيارات ميدانية 
للمراك��ز للتع��رف عل��ى موقفه��ا وجودة اخلدمات املقدم��ة والربط بني املراكز على مس��توى احملافظ��ة للوقوف عل��ى االحتياجات وعمل 

التدريب ال��الزم وتبادل اخلربات  .
ويت��م تلق��ى الطلبات عرب نظام "الش��باك الواح��د "  والفصل بني طالب اخلدمة ومقدمها, فضاًل عن ميكنة  وتبس��يط مجيع  اجراءات 

احلص��ول عل��ى اخلدمات ,و تنفيذ دورة العمل من خالل الية موحدة على مس��توى احملافظ��ة وربطها مع وزارة التخطيط. 
وف��ى أط��ار ذل��ك مت تفعيل ع��دد 18 مركز خدم��ة تكنولوجية مبراكز وم��دن احملافظة , حيث يت��م تقديم ح��واىل 43 خدمة موحدة 
جبميع مراكز احملافظة مت توحيد الرسوم واملستندات اخلاصة بها على مستوى احملافظة  كما يتم تلقى رضا املتعاملني عن اداء املراكز  

عرب حس��اب كل مركز على مواقع التواصل االجتماعى وعمل اس��تبيانات اداء املتعاملني مع املراكز .

تهدف عملية وضع خطة اسرتاتيجية لعمل املراكز اىل

املساهمة فىالتطوير  ورفع كفاءة اخلدمات املقدمة

االستفادة من االمكانات التى تتمتع بها املراكز

استغالل الفرص املتاحة لرفع كفاءة العمل واحلد من تاثري التهديدات املتوقعه

زيادة التفاعل االجيابى بني خمتلف ادارات جمالس املدن 

استثمار طاقة العاملني باملراكز  بشكل فاعل 
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مجمل التحليل البيئى للمراكز 

التكنولجية

SWOT تحليل البيئة الداخلية والخارجية

تحليل البيئة الخارجية

اواًل

ثانيًا

نقاط القوة

الفرص

نقاط الضعف

التهديدات

فصل مقدم اخلدمة عن طالبها

اهتمام بعض  العاملني ومحاسهم لالعمال

مجيع اخلدمات مميكنة

توجة الدولة حنو رقمنه اخلدمات ودعم املراكز التكنولوجية

عدم السيطرة على نقل العاملني املدربني

التغيري املستمر باملنظومة 

حتديد املدد الزمنية لكل طلب 

توفري االمكانات املادية لبدء عمل املراكز

)QR( االستعالم عن موقف اخلدمة الكرتونيا

عمل تقارير دورية ملتابعه موقف اخلدمات 

يوجد عدة طرق لالستعالم عن اخلدمة )بانرات- مواقع تواصل -ت ..

احلاجة امللحة ملواجهه الفساد االدارى وتفهم دور املراكز

النظام مركزى ويتم تالفى املالحظات بشكل مركزى

ضعف املوارد الستمرارية عمل املراكز )اوراق -احبار....(

توفري بيئة عمل مناسبة - اماكن استقبال - تكييفات

توفري التدريب من قبل وزارة التخطيط للعاملني باملركز

عدم تواجد فرد امن 

التوجد جلنة خمتصة بفحص الشكاوى واملقرتحات

اليوجد حافز  للعاملني على املنظومة 

غياب خطة صيانة نتيجة لضعف املوارد املالية

 توقف امداد الوزارة باجهزة وطابعات وامكانات 

تدريب العاملني باملركز 

املشاركة فى جائزة مصر للتميز احلكومى ميكن من معرفة 
موقع  املراكز باملقارنة مبثيالتها

صعوبة فى مواكبة التغيري املستمر لعمل املنظومة

تعامل االدارات اخللفية مع املواطنني مباشرة فى مرحلة املعاينة

عدم تواجد صف ثانى مدرب وذلك لقلة اعداد العاملني

التوجد سلطة من املركز التكنولوجى على موظفني االدارات اخللفية

 اعطال السيستم 

سوء التعامل من بعض املواطنني

مصادر البياانت المستخدمة ابلخطة 

بيانات ثانويةبيانات اولية

تقاير العمل من خالل السيستماجتماعات دوريه مع مديرى المراكز التكنولجيه

تقاير المتابعه على المراكز التكنولوجيهاستبيان للعاملين بالمراكز التكنولوجيه

ورش عمل وجلسات عصف ذهنى 

ثالثًا
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تحليل الفجوة

بعــد اجــراء تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة الوقــوف علــى نقــاط القــوة والفــرص المتاحــة التــى يجــب اســتغاللها 
بالصــورة المثلــى ونقــاط الضعــف التــى يجــب معالجتهــا والتغلــب عليهــا  تــم وضــع تصــور للوضــع المأمــول للعمــل 

علــى ســد هــذه الفجــوة  :

عجز فى توفري االحبار واالوراق 
بعد بداية العامة املاىل بنسبة 4 

اشهر اىل 12 شهر 

االنتقال وعدم االنتظام فى 
العمل وعدم السيطرة على 

مشغلى النظام باالدارات 
اخللفية

ضعف خطوط الربط فى بعض 
االحيان وانقطاع اخلدمة على 

فرتات 

التوجد خطة للتدريب 

التوجد الية حمددة للفحص 
او البت فى االستفسارات 

واملقرتحات

توفري االحبار واالوراق بصورة 
منتظمة 

ثبات العاملني وعدم تنقلهم 
اال فى حالة الضرورة مع توفري 

البديل

ثبات العمل على خطوط الربط 
وتوفري البدليل بصورة سريعه

التدريب املستمر  ووضع خطة 
التدريب ضمن الربنامج السنوى

وجود الية حمددة وفريق 
خمتص بالفحص والبت 

- الطباعه على وجهى االوراق 
- توفري مقاس لالوراق نصف 

حجم الورق احلاىل .
- املطالبة بتوفري االعتماد على 

ان يتم ادراجة باخلطة

- االجتماع املستمر مع القيادات 
وتوفري صورة صحيحة عن اداء 
املراكز وضرورة احلفاظ على 

العناصر املدربة .
- رفع اى تغيري يتم فىالعاملني 

للقيادات باحملافظة الختاذ 
الالزم

- توفري نقاط اتصال بديلة 
)فالشات( للعمل عليها وقت 

االنقطاع .

 االعتماد على الدورات التى 
يتم اعدادها من قبل مركز 

التدريب بسقارة ونشاط 
مكتب االشراف باحملافظة فى 

املتابعه وتفادى السلبيات  من 
whatsappخالل جروب

 عمل صندوق لتلقى 
االستفساراتواملقرتحات 
وختصيص مشرف نظام 

وملتابعتها وعرضها والبت فيها
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الخطة التنفيذية 

مؤشرات االداءالمخاطرالتكلفهاالطار الزمنىالقائم بالعملاالنشطةالهدف

رضا 
املتعاملين 

عن 
الخدمات 

املقدمة

استمارات 
استطالع راى 

املتعاملين 

تخصيص 
مشرف 

نظام لعمل 
االستطالعات 

تجميع 
البيانات 
وتحليلها 

شهريا

توفير االحبار واالوراق
عدم توفير 

االحبار واالوراق 
الالزمة 

نسبة الرضا 
تتخطى %60

مواقع عمل 
االستبيانات 

شهريامشرف نظام 
اليوجد - يتم تجميع 
البيانات عبر االنترنت

انقطاع خدمة 
االنترنت

نسبة الرضا 
تتخطى %60

تقرير شهرى 
ملوقف الطلبات

مشرف نظام 
اعداد التقارير

يوم 10 من 
كل شهر

اليوجد- يتم ارسال 
تقرير شهرى عبر 

االيميل من املراكز 
وتجميعها بواسطة 

لجنة املتابعه 
باملحافظة

عدم سرعه 
استجابة 
االدارات 
الخلفية

نسبة الطلبات 
املنتهية الى قيد 
االجراء تتخطى 

%80

رضا 
العاملين

استطالع راى 
املوظفين

مشرف نظام
تقرير نصف 

سنوى

التعامل الكترونيا دون 
استخدام اوراق

عدم الرغبة 
من العاملين فى 

ابداء الراى 
تتخطى %70

انشطة 
التدريب

عمل دورات 
وورش عمل 

لالرتقاء 
بمستوى االداء 

مشرفى النظم 
الذين يتم 

تدريبهم من قبل 
الوزارة وبرامج 
التدريب التى 

يتم تخصيصها 
للعاملين باملراكز

دورات 
ربع سنوية 
للمشرفين 

وتدريب 
سنوى من 
قبل مركز 
التدريب 
بسقارة

برامج معدة من قبل 
مركز التدريب تتحمل 

تكلفتها الوزارة

قلة اعداد 
املتدربين 

املخصصة لكل 
مركز

نسبة اخطاء 
النظام ال تتجاوز 

%5

عمل صندوق 
لتلقى 

االستفسارات  
وجمع املقترحات 

على مواقع 
التواصل

لجنة مشكلة 
من قبل رئيس 
املدينة مشكلة 

من املتابعه 
وعضو من 

املركز

يتم بحث 
االستفسارات 
بصفة شهرية 

يتم التصميم من 
قبل الشئون االدارية 
وعمل الحساب على 
موقع التواصل بدون 

تكلفة

قرارات اللجنة 
غير فعالة 

وعدم املتابعه 
املستمرة  

نسبة االستجابة 
الى االستفسارات 

تتجاوز %80

ت
حا

تر
ملق

وا
ات ر

سا
تف

الس
ة ا

الي
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ثانيًا تطوير اداء المهام

ربط اجلهات اخلارجية من الوزارة    : وذلك لتوفري الوقت واجلهد على املواطنني ولعدم التنقل بني اجلهات النهاء املعامالت

ميكنة الوحدات احمللية وربطها باملراكز  : لتقليل الضغط على املراكز وتوفري اخلدمات بالقرب من املواطن 

خدمة منزلية  : تقديم اخلدمات املنزلية للمواطنني فى حالة الطلب وذلك مبقابل مادى لتوفري بعض االحتياجات

ارسال رسائل نصية للمواطنني مبوقف اخلدمة ومرحلتها والتنبية بضرورة احلضور عند احلاجة

التحصيل من خالل خدمة فوري 

عمل شباك متنقل لتوفري اخلدمة فى اماكن التواجد )االنتقال اىل املواطن(.

عمل دليل موحد للخدمات املقدمه معتمد من الوزارة او اهليئة عمل دليل موحد للموظفني لتقديم اخلدمه  متوفر به 
-وصف للخدمه -واجراءات وخطوات تقديم الطلب -حتديد قنوات اخلدمه -متوسط مدة اجناز اخلدمه - رسوم اخلدمه -اوقات 

تقديم اخلدمه -العمل على تطوير املقدمه وكيفية تواصل اجلهة مع املتعاملني بصورة فعالة لتحسني جودة اخلدمه 
وعمليات تقدميها وحتسني امكانية الوصول اليها

االستفادة من االمكانات اخلارجية )الوزارة - احملافظة(

من خالل وضع خطة اسرتاتيجية مستقبلية متميزة ومتخصصة لتقديم اخلدمه بصورة مميزة وشاملة وااللتزام بها

على موظفي الشباك القيام بادخال الطلبات املقدمة طبقا للطلبات املفعلة على السيستم التعامل مع املواطنني بلباقة 
ومصداقية وسرعة استجابة وسهولة ويسر لتحقيق رضا املواطن عن احلصول على اخلدمه

من خالل استالم الطلبات والعمل على انهائها يف امليعاد القانوني اخلاص بها  

من خالل توفري بند للصيانة وختصيص احد العاملني لعمل  الصيانة املمكنة لالجهزة ومنع تعطل العمل 

توفري الدعم الفنى للطلبات بتخصيص جمموعه للدعم الفنى الداخلى .

العمل على توفري قاعدة بيانات خاصة باملعامالت من خالل االرشفة االلكرتونية 

التواصل مع املواطن الخطاره باملعامله اخلاصة به ووضعها احلالي

عمل فريق قيادي لتطوير اخلدمات ووضع خطط مستقبلية بشكل دوري ملراعاة التغريات يف البيئة احمليطة

عمل فرق توعية للقائمني بالعمل وتوضيح أهمية تطوير التجارب املتميزة الكفء  للمتعاملني  

العمل على حتقيق رضا املوظف داخل املركز التكونوجلي من خالل توفري بيئة نظيفة وصاحلة للتيسري عليه  النهاء 
اخلدمه

االستثمار في العنصر البشري وتطويره  اواًل

مدير املركز التكنولوجي  :

موظفى الشبابيك

املشغلني باالدارات اخللفية 

عنصر الصيانة والدعم الفنى
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االستثمار فى  االمكانات المادية ثالثًا

عمل لوحات ارشادية بالطلبات املقدمة والرسوم واملستندات واملدد الزمنية اخلاصة بكل طلب 

توفري أوراق وأحبار بصورة شهرية  

صيانة االجهزة " حاسب ، سكنر ، طابعات ، تكييفات "   

توفري أجهزة 

المعدين للخطة االستراتيجية

الديوان العام 

مراجع الخطة االستراتيجية 

بلبيسمركز الزقازيق 

القناياتالقرين

ابوحماد منيا القمحابوكبير

حى اول

ا. احمد شريف يوسف 

ا. د. ناهد محمد مصطفى على

مستشار المحافظة للتخطيط االستراتيجي وتنمية الموارد البشرية

ا. احمد محمد  مصلحى

ا. هناء خميس حسينا. منى  فاروق ابراهيم

م. محمد عبدالمنعم محمدا.احمد فؤاد رمضان

م.عمرو صالح الدين فؤاد ا. اشرف محمد عبدالخالقا. عبير الحسينى عبدالله

ا. وفاء وجدى علىا. شيرين السيد حامد

ا. عبدالله فوزى عبدالله ا. احمد ابراهيم احمد مصطفى

ا. محمد السيد عبدالغنى ا. ام محمد هاشم طه العربىا. احمد محمد ابراهيم المالكى

ا. احالم  مرسى مرسى

ا. انهى محمد كامل


