دليل السياسات واإلجراءات
"إصدار "2019

محافظة الشرقية
"عقو ٌل مستنيرة وإي ٍد ماهرة"

خـريطــة الـدلــيل
م

الجهات المسئئئئئئئ ولة
عن تنفيذ السياسة

السياسة

الخدمات المقدمة


الموارد

بالحقوق والواجبات

1

تنمية

سياسة تعريف العاملين

سياسة

اةكفاي – اةمعاشات)

األدارة المركزية



للموارد البشرية



وثااق اة دم ملفات – إنهاء دم )

مركز التدريب اإلداري



تنفيذ ط اةتدريب

مركز تدريب علوم
الحاسب



اةتدريب في مجال تكنوةوجيا اةمعلومات



تقديم سئئئئلص شئئئئ صئئئئي ةلعامليخ باةديواخ

التدريب

سياسة

اةعام


اإلنسانية بإدارة
العالقات العامة



تنظيم رحالت اةحج واةعمرة

إدارة صندوق الخدمات



توفير وساال نقل ةلعامليخ باةديواخ اةعام

لجنة حجز المصايف



حجز اةمصايص

العيادات الطبية لخدمة



تقئئئديم اة ئئئدمئئئات اةطبيئئئ ةجميع موظفي

العاملين بالمحافظة

3

سياسة حوافز اإلستثمار

صئئئئئئئرص إعانات ماةي ةلعامليخ باةديواخ
اةعام

التوسع في خدمات
العاملين

رعاي اةعامليخ تأميخ صحي – صندوق
اةرعاي )

لجنة العالقات

2

شئئئئاوخ اة دم األجازات – اةتعيينات –
اةتسويات  -اةتنقالت واإلنتدابات  -تقارير

البشرية

سياسة

الصفحة

اةديواخ واإلدارات اةتابع ةه.

مكتب اإلستثمار



توفير فرص إستثماري



دعم دمات اةمسئئئئتثمريخ

دم اةشئئئئبا

اةواحد)


تنمي موارد اةمشئئئئئئروعات اإلسئئئئئئتثماري
اةتابع ةلصئئئندوق اةمواقص – اةم ابز –

4

سياسة
تدعيم الموارد الذاتية

إدارة صندوق الخدمات

اةمحاجر – وحدة اإلسئئتزراا اةسئئمكي –
نظم معلومئئئات اةبنيئئئ اةتحتيئئئ – مركز
تدريب علوم اةحاسئئئئب – اةتوثيق باةبواب
اإلةكتروني – مركز اةتنمي اةثقافي )

1

دليل السياسات واإلجراءات
"إصدار "2019

محافظة الشرقية
"عقو ٌل مستنيرة وإي ٍد ماهرة"

م

السياسة

الجهات المسئئئئئئئ ولة
عن تنفيذ السياسة

الخدمات المقدمة


مكتب اإلستثمار

اإلسئئئئئتلالل اةمناسئئئئئب ةلمواقع اةصئئئئئاةح
ةإلستثمار بنظام اةشبا اةواحد

إدارة السياحة
والمتاحف
مشروع المخابز اآللية



إدارة بر اةصيد اةسياحي



إن تاج اة بز األبيض و األسئئئئئئئمر اة مدعم
وإنتاج م بوزات إفرنجي

إدارة المواقف



إدارة اةمواقص اةرسمي باةمحافظ

وحدة اإلستزراع



حصئئئئر جميع اةمزارا اةحكومي واألهلي

السمكي

دا ل نطاق اةمحافظ


فحص اةشئئئئئئئكاور اإلةكتروني اة اصئئئئئئئ
بمنظوم اةشكاوى اةحكومي

البوابة اإللكترونية



توثيق اةمحررات اةرسمي



نشئئئئر اةمزايدات واةمناقصئئئئات عل بواب
اةتعاقدات اةعام



تسئئئئئئئجيل اةمورديخ عل بواب اةتعاقدات
اةعام

المراكز التكنولوجية

5

سياسة الميكنة



تقديم اة دمات ر ص مباني – محالت
– مرافق – إشلاالت  -إعالنات)



توفير األكواد اةقئئئانونيئئئ ةمت ئئئذر اةقرار
إةكترونيا

والخدمات الذكية


إنشاء قواعد بيانات موحدة



تقديم اة دمات اةمعلوماتي ةلدارسيخ

اإلدارة العامة لنظم



إعداد اةدةيل اإلحصااي

المعلومات والتحول



إعداد اةمؤشرات اإلحصااي

الرقمي



إعئئئداد اةرصئئئئئئئئئد واةمتئئئابعئئئ اةميئئئدانيئئئ
واةتكليفات اةدوري واةعاجل



رصد األسعار اةيومي واألسبوعي



اة دمات اةمقدم مخ إدارة اإلحصئئئئئئاءات
اةمركزي

2

الصفحة

دليل السياسات واإلجراءات
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م

السياسة

الجهات المسئئئئئئئ ولة
عن تنفيذ السياسة
اإلدارة العامة لخدمة
المواطنين
البوابة اإللكترونية
لمنظومة الشكاوي

الخدمات المقدمة


فحص اةطلبات اةمقدم مخ اةمواطنيخ



فحص اةشئئئئئئئكاوى اإلةكتروني اة اصئئئئئئئ
بمنظوم اةشكاوى اةحكومي

الحكومية الموحدة


إسئئئت راج شئئئهادة صئئئالحي اةموقع ةقطع
األراضي اةمراد تر يصها ةلبناء



إصئدار إفادات عخ قطع األراضئي اةمراد
معرفئئئ وقوعهئئئا دا ئئئل لم ئئئارج اةحيز

إدارة نظم معلومات

اةعمراني

البنية التحتية



إصدار موافقات فني ألعمال اةحفر



إصدار بياخ ةلميزاني اةشبكي



إصدار بياخ ةمواقع مساحي عل اة رااط
اةعسكري

6

سياسة



تدعيم خدمات المواطنين

توفير وحدات سئئئئئئئكني لوة باةرعاي -
إستثماري )



صندوق اإلسكان

إسترداد مقدم حجز وحدة سكني – تأميخ
مزاد لبتدااي)



مناقص عام إل تيار بير مثمخ ةتسويق
اةوحدات



مكتبة مصر العامة

اةعضوي في اةمكتب
اإلشئئئئئئئترا ف األنشئئئئئئئطئئئ واةئئئدورات
واإلطالا دا ل اةقاعات ،دم اإلعارة
اة ارجي



مركز التنمية الثقافية
والتكنولوجية

دم اإلعارة اةجامعي وتأجير اةقاعات
تقديم دورات ةلات – حاسئئئئئئئب ةي –
تنمي موارد بشري )



إسئئئئئئئتضئئئئئئئاف بعض إدارات اةديواخ اةعام
ةعمل ةقاءات بقاع اةنـــدوات



3

إستضاف األطفال ف األجازة اةصيفي

الصفحة
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م

السياسة

7

سياسة تمكين الشباب

الجهات المسئئئئئئئ ولة
عن تنفيذ السياسة
مركز تدريب علوم
الحاسب
المراكز التكنولوجية

الخدمات المقدمة


دورات ف مجال تكنوةوجيا اةمعلومات



طلبات اة دمات ر ص مباني  -محالت
 -مرافق  -إشلاالت  -إعالنات)




دمات تطوير اةقري اةمصري
دم محو األمي باإلشئئئئئئئترا مع اةهيا
اةعام ةتعليم اةكبار باةشرقي

إدارة بناء وتنمية



القرية

مشارك اةمجلس اةقومي ةلمرلة باةشرقي
في تنفيذ ط اةمجلس



مشارك اةمجلس اةقومي ةلسكاخ ف تنفيذ
اإلستراتيجي اةقومي ةلسكاخ واةتنمي

إدارة صندوق الخدمات



توفير مركبات ةرحالت اةمواطنيخ
بأسعار م فض



توفير فرص عمل ةلشباب

برنامج مشروعك



إسئئئئئئئت راج تر يص مؤقت األنشئئئئئئئط

جهاز تنمية




اةتجاري واة دمي واةمهخ اةحرة)
المشروعات الصغيرة

اةواحد)

ومتناهية الصغر


إدارة بناء وتنمية
القرية

تقديم قروض ةلشئئئباب مخ الل صئئئندوق
اةتنمي اةمحلي




مكتبة مصر العامة

اةعضوي في اةمكتب مجاني )
ئئدمئئات مقئئدمئ ةفئئاقئئدر اةبصئئئئئئئر كتئئب
معروض بطريق برايل – كتب مسموع

سياسة دعم ذوي الهمم
8

تمويل اةمشروعات
إستصدار ترا يص اةمشروعات اةشبا

ببرنامج إبصئئئئار) و دم توصئئئئيل اةكتب

(ذوي اإلحتياجات

ةلمنازل Book Delivery

الخاصة)
مركز التنمية الثقافية
والتكنولوجية



تدريب ذور اإلحتياجات اة اصئئئئ دورة
اةللئ االنجليز ي – ودورات اةحئاسئئئئئئئئب
اآلةي) مجانا

4

الصفحة

دليل السياسات واإلجراءات
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م

السياسة

الجهات المسئئئئئئئ ولة
عن تنفيذ السياسة

9

سياسة تمكين المرأة

وحدة تكافؤ الفرص

سياسة

الوحدة العامة لحماية

حماية الطفولة

الطفل

الخدمات المقدمة


ئئدمئئات توعوي ئ ومنة شئئئئئئئهري ئ ةلمرلة
اةمرلة اةمعيل واألشئئئئئئئد فقرل واةمسئئئئئئئن
وذور اإلعاق )

10

اةطفل ،وعقد ورش توعوي بحقوق اةطفل

اإلدارة العامة للمتابعة

11

سياسة متابعة األداء



رصئئئئئئئد ومتابع بال ات سئئئئئئئوء معامل



والتقييم

إعئئداد اة ط ئ األسئئئئئئئتثمئئاري ئ ةلمحئئافظ ئ
ومتابع تنفيذها

إدارة المتابعة الميدانية



واإلدارية

كشئئئئئئئص لوجئئه اةقصئئئئئئئور واإلنحرافئئات
وتالفيها.



اةمسئئئئئئئاوةيئئئئات اةتئئئئأديبيئئئئ وتحئئئئديئئئئدهئئئئا
اةجزاءات)

اإلدارة العامة للش ون
القانونية

12

و إبداء اةرلر

سياسة تعزيز حوكمة
اإلدارة




إدارة التعاقدات



إدارة مراقبة المخزون



السلعي


الداخلية

14

15

متابع اةقضايا وتنفيذ األحكام
دمات اةمناقصات واةمزايدات
مراقب كاف اةعهد واةت لص مخ اةم زوخ
اةراكد

اإلدارة العامة للمراجعة

 13سياسة مواجهة األزمات

ئئئدمئئئ إجراءات اةنفع اةعئئئام واةفتئئئاوى

إجراء لعمئئئال اةتفتيش اةئئئدورر بنطئئئاق
اةمحافظ

اإلدارة العامة لألزمات



والكوارث

تلق بال ات األزمات باةمحافظ وإت اذ
اإلجراءات اةفوري ةلتعامل معها.

سياسة حماية أمالك

اإلدارة العامة لحماية

الدولة

أمالك الدولة

سياسة حماية البي ة

إدارة ش ون البي ة

5



حماي لمال اةدوة



دراس تقويم األثر اةبياي ةلمشروعات



اةمشروعات اة اص بجهاز شاوخ اةبيا

الصفحة

دليل السياسات واإلجراءات
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م

السياسة

الجهات المسئئئئئئئ ولة
عن تنفيذ السياسة

الخدمات المقدمة


متئئابعئ تنفيئئذ اةقوانيخ وةوااحهئئا اةتنفيئئذيئ
واةقرارات بشأخ اةنظاف اةعام



اةقيام بعمليات اةمتابع واةرصد واةتقييم



اةتنسئئئئئئئيق مع اةوزارات اةمعنيئئئ ةتنفيئئئذ
سياس اةدوة



متابع لعمال اةحمالت اةميكانيكي



متئئئابعئئئ لعمئئئال اةتجميئئئل بئئئاةشئئئئئئئوارا
واةمياديخ بنطاق اةمحافظ

إدارة النظافة والتجميل



تشجيع اةقطاا اة اص واةجمعيات األهلي
واةقطاا ير اةرسمي ةلد ول في مراحل
إدارة اةم



لفات اةصلب .

وضئئئئئئئع اة طط اةتنفيئئئذيئئئ ةجمع ونقئئئل
اةم لفات إة مواقع اةتدوير واةمعاةج لو
اةت لص اةنهااي منها.



اةتنسيق بيخ اةجهات اةم تلف ةمتابع نشر
اةوعي اةبياي واةجماةي باةمحافظ



6

استقبال شكاوى اةمواطنيخ

الصفحة

