مديرية تكنولوجيا املعلومات
مهام المديرية :
انطالقا من االهداف االستراتيجية للوزارة في تطوير أداء قطاع العمل البلدي ورفع
كفاءته ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمجتمعات المحلية.
وبناء الجاهزية االلكترونية للوزارة تعمل مديرية تكنولوجيا المعلومات بإدارة كافة
العمليات المتعلقة بحوسبة وأتمتة االجراءات في الوزارة وبناء قاعدة بيانات مركزية
يعتمد عليها صناع القرار في عمليات التخطيط المستقبلي  ،وتتلخص مهام الدائرة بما

يلي :












اعداد خطة عمل سنوية تتضمن االحتياجات من االنظمة واالجهزة والمعدات
االلكترونية وسبل صيانتها واستدامتها .
استدامة عمل االجهزة وخطوط االتصال والشبكة الداخلية للوزارة وأمنها
استدامة عمل االنظمة والبرامج العاملة في الوزارة وحفظها
التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة وباالخص وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وبرنامج الحكومة
االلكترونية .
متابعة محتوى الموقع االلكتروني للوزارة وتحديثه
اعداد المواصفات الفنية لالنظمة والمعدات االلكترونية
تقديم الدعم التقني لجميع بلديات المملكة .
بناء القدرات التكنولوجية لموظفي الوزارة من خالل التدريب المستمر .

الهيكل التنظيمي الحالي لمديرية تكنولوجيا المعلومات

مدير الدائرة

قسم الأرشفة الإلكترونية
والبيانات

قسم الشبكات والدعم الفني

قسم حوسبة البيانات
والحكومة الإلكرتونية

خطة عمل الدائرة 2018 - 2016
اولا  :فيما يتعلق بالوزارة

تطبيق الانظمة الحكومية الموحدة
( شؤون الموظفين والرواتب والمستودعات )
بالاعتماد على قرارات وتوصيات اللجنة الدائمة في وزارة الاتصالات
متطلبات التنفيذ :
 تجهيز البنية التحتية في الوزارة ( جاهز )
 استالم االنظمة من الجهات المزودة ( ديوان الخدمة المدنية ودائرة اللوازم العامة)
 تدريب كوادر تكنولوجيا المعلومات و كوادر الدوائر المعنية
المسؤولية :
 تكنولوجيا المعلومات والدوائر االدارية والمالية .
 المؤسسات الرسمية المزودة
التكلفة  :مجانية
مؤشرات القياس  :تطبيق النظام واستخراج التقارير المطلوبة من خالل االنظمة

استكمال حوسبة المخططات التنظيمية
متطلبات التنفيذ :
 تعزيز البنية التحتية لدائرة التنظيم
 عطاء لحوسبة اللوحات التنظيمية
 تدريب كوادر الدوائر المعنية
 المسؤولية :
 تكنولوجيا المعلومات والتنظيم والمخطط الشمولي.

التكلفة  100,000 :دينار
المدة  :سنة ونصف
 مؤشرات القياس  :استخراج المخططات التنظيمية المخططات التنظيمية المحوسبة من خالل البلديات وبوقت
ال يتجاوز  10دقائق للمعاملة الواحدة.

ربط مديريات الشؤون بالوزارة
متطلبات التنفيذ :
 دعم البنية التحتية من اجهزة وطابعات للمديريات
 تجهيز خطوط اتصال وشبكات داخلية
 المسؤولية :
 تكنولوجيا المعلومات ومديريات الشؤون
 التكلفة  50000 :دينار
 مؤشرات القياس  :تبادل المعلومات االلكتروني بين الوزارة والمديريات

بناء قاعدة بياانت اجملالس البلدية








متطلبات التنفيذ  :اعداد نظام الدخال كافة المعلومات االدارية والمالية
والفنية لجميع بلديات المملكة .
المسؤولية  :تكنولوجيا المعلومات ودائرة المجالس والبلديات
المدة  :سنة (خالل )2016
التكلفة  :سيتم تنفيذه من خالل كوادر المديرية
مؤشرات القياس  :استخراج كافة التقارير المتعلقة ببيانات كل بلدية
الكترونيا .

خطة عمل الدائرة

ثانيا :فيما يتعلق بالبلديات

مشروع ضريبة الابنيه والاراضي (النافذة الواحدة)






استكمال تطبيق المشروع ليشمل جميع مناطق البلديات كمراكز تحصيل رئيسية مع نهاية 2017
اضافة برنامجي رخص المهن ورخص االنشاءات مع بداية 2016
دعم المشروع بكوادر اضافية (مبرمجين  ،مهندسوا شبكات )
زيادة التوعية باهمية المشروع لرؤساء البلديات لتقديم مزيد من التعاون

 مؤشرات القياس  :تحقيق الخدمة للمواطن خالل دقائق ومن خالل منطقته الجغرافية ودون الرجوع لمركز
البلدية الرئيسي

مشروع حوسبة الاعمال الادارية والمالية للبلديات
االنظمة الرئيسية المطلوبة
 نظام االدارة المالية ( االيرادات  ،النفقات ،الموازنات  ،الصندوق) ... نظام الرواتب وشؤون الموظفين نظام الديوان والمراسالت االلكترونية نظام المستودعات نظام االستمالك نظام العطاءات والمشاريع -نظام الدوام

الخطة المقترحة
 اوال  :تجزئة تنفيذ هذه االنظمة على مراحل وحسب االهمية كما يلي :
المرحلة االولى  :التكلفة 600000 – 500000دينار
 نظام الرواتب وشؤون الموظفين والدوام نظام الديوان والمراسالت االلكترونية نظام المستودعات  -نظام العطاءات والمشاريع نظام االمالك واالستمالكالمرحلة الثانية  :التكلفة 600000 – 500000دينار
 نظام االدارة المالية ( االيرادات  ،النفقات ،الموازنات  ،الصندوق )ثانيا :دعم البنية التحتية من اجهزة وشبكات داخلية وكوادر تكنولوجيا معلومات
المدة  :سنتان
التكلفة ( :مليون ونصف) دينار

