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:المرحلة اإلنتقالية05
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:  مرحلة التطوير

تنفيذ مشروع بناء نظام معلومات متكامل•
تنفيذ مشروع أرشيف إلكترونى متكامل مع نظام المعلومات•

األجندة



ةالتأمينيوالمزاياالتغطيةتطبيقاتلميكنةاآللىالحاسبقطاعيإنشاء
.(اصالخ/العام–الحكومى)التأميناتصندوقىمنبكالالمساعدةوالتطبيقات

COBOLCICS

DL1 –VSAM files Mainframe

IBMشركةمنالعالميةالتكنولوجياعلىاإلعتماد
1970s

نشأة نظم 
المعلومات
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6th Generation

IBM - Z15 

2019

4th Generation

IBM S9000 

2002

2nd Generation

IBM - 4341 / 
IBM - 4381

1984

5th Generation

IBM - Z114 

2009

3rd Generation

IBM-9121

1990s

1st Generation

ICL S39

1970s

New Era

Azure Stack

2021

التطور 
التاريخى
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Z15

Z114

4341

التطور 
التاريخى

S9000

ICL S39
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نظام معلومات الصندوق 
الحكومى

نظام معلومات الصندوق 
العام والخاص

التحول الرقمى الكامل لتطوير الخدمات واألنظمة وخلق قنوات جديدة للوصول
.إلى األهداف االستراتيجية للهيئة
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قواعد البيانات والبرمجيات منفصلة لكل صندوق

نظامين معلومات منفصلين

ائى لها بعض األنظمة ال يمكن تتبع التركيب البن

تويتبع اسلوب غير نمطى لتنفيذ إى تعديال

برمجيات غير موثقة

ينص على دمج الصندوقين 2019لسنة 148القانون رقم 
الخاص فى هيئة واحدة مستقلة/الحكومى والعام 

دمج الصندوقين فى هيئة واحدة مستقلة

لعدم وجود توثيق لبرامج النظام الحالى وإختالف 
التركيب البنائى لقواعد البيانات خاصتهما

صعوبة دمج أو تكامل نظم المعلومات الحالية لكال 
الصندوقين 

و قواعد البيانات COBOLالبرمجيات منفذه بلغة  
VSAMهرمية وملفات 

تقادم التكنولوجيا المستخدمة

بعض األنظمة الحالية غير متكاملة مع باقى 
األنظمة داخل الهيئة

أنظمة غير متكاملة

لالستفادة بها خالل مرحلة التطوير 

دراسة المحاوالت السابقة لتطوير نظام المعلومات

تناقص الكفاءات داخل الهيئة بمرور الزمن

COBOLندرة المطورين لغة 

دراسة الوضع 
الحالى
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رؤية التحول الرقمى
رؤية التحول 
الرقمى

6

مرحلة 
التطوير

مرحلة 
إنتقالية

تحسين إداء النظام الحالى ورفع 
مستوى الخدمة المقدمة للجمهور

تطوير منظومة التحول الرقمى 
للهيئة



من خالل تغير خطوط الربط ورفع السرعات

رفع كفاءة الشبكة الحالية

ةنظم التحصيل والمدفوعات اإللكتروني

الدفع اإللكتروني

فيذها تنفيذ تجربة فصل تقديم الخدمة عن تن
(المكاتب األمامية–مراكز العمليات )

نظام خدمة المواطنين

-منصة مصر الرقمية–الموقع الرسمى للهيئة 
منظومة عمال المقاوالت

الخدمات اإللكترونية

الكروت اإللكترونية 

صرف المستحقات من ماكينات الصرف اآللية

رفع كفاءة المنظومة الحالية

المرحلة اإلنتقالية
ورفعتحسين إداء النظام الحالى 

رمستوى الخدمة المقدمة للجمهو
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تنفيذ وظائف جديدة •

وير تطوير بعض الوظائف الحالية لتط•

بعض دورات العمل 



التحصيل 
اإللكترونى

عدد عمليات التحصيل 
اإللكتروني

الخدمات 
اإللكترونية

الخدمات اإللكترونية 
ة المتاحة على موقع الهيئ

بوابة مصر الرقمية –

المدفوعات 
اإللكترونية

عدد المدفوعات 
اإللكترونية

عدد مرات طلب 
الخدمات المباشرة

عدد الخدمات المقدمة من خالل 
المكاتب -مراكز العمليات 

األمامية

POC))

يةالخدمات التأمين

عدد الخدمات التأمينية 
–المتاحة بمراكز عمليات 

المكاتب أمامية

عدد مرات طلب 
يةالخدمات اإللكترون

عدد الخدمات المقدمة 
ع اإللكترونية من خالل موق
يةالهيئة وبوابة مصر الرقم

خدمة180

مليون 1.3+

مليون 103+

مليون 3+

خدمة28

مليون 45+

المرحلة اإلنتقالية
ورفعتحسين إداء النظام الحالى 

رمستوى الخدمة المقدمة للجمهو

2022/2021
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التطوير

:  مرحلة التطوير
تنفيذ مشروع بناء نظام 

معلومات متكامل

9

محددات 
المشروع

رقمنة إجراءات 
العمل والخدمات 
بدون تدخل بشرى

تطوير األداء فى 
إنجاز الخدمات

خلق بيئة عمل 
جديدة من التميز 

واإلبداع 

تحقيق الشمول
المالى

إبتكار حلول 
مستحدثة لحل 

المشكالت

التوسع فى 
الخدمات الرقمية 

المقدمة

ر تطبيق معايي
الحوكمة

زيادة االنتاجية
فوخفض التكالي

متابعة أداء العاملين
والسيطرة على 

معدالت األداء

القدرة على التنبؤ 
واكتشاف حاالت التالعب

تمن خالل تحليل البيانا

توفير البيانات 
ع والمعلومات لصنا

القرار

القضاء على 
الفساد 



التطوير
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:  مرحلة التطوير
تنفيذ مشروع بناء نظام 

معلومات متكامل

منظومة خدمة العمالء

التحول 
الرقمى

منظومة إدارة موارد 
ERP–الهيئة

نظام أرشيف 
إلكترونى متكامل مع 
نظام المعلومات

تطوير دورات عمل 
النظام الحالية

المنظومة التأمينية
والمعاشات

المنصة اإللكترونية

ة والخدمات اإللكتروني

قواعد بيانات مركزية 
موحدة



التطوير

:  مرحلة التطوير
تنفيذ مشروع بناء نظام 

معلومات متكامل

نطاق تقديم 
الخدمات

المكاتب األمامية

نطاق تنفيذ 
الخدمات

المناطق التأمينيةمركز العمليات
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تطبيقات المحمولالمنصات اإللكترونية



التطوير

:  مرحلة التطوير
تنفيذ مشروع بناء نظام 

معلومات متكامل

التكامل 
Integration

التكامل مع أجهزة الدولة

التكامل مع األنظمة الداخلية للهيئة

التكامل مع الجهات الغير حكومية
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التطوير

13

:  مرحلة التطوير
تنفيذ مشروع بناء نظام 

معلومات متكامل

Go Live

مرحلة التحليل 
والتصميم

2021أكتوبر 1

مرحلة بناء وتطوير 
التطبيقات

2022أبريل 1

مرحلة اختبارات 
النظام

2023أبريل 1

مرحلة تشغيل 
النظام 

2023يوليو 1

UAT PhaseDevelopment 
Phase

Analysis& Design 
Phase

مراحل تنفيذ 
المشروع



التطوير

14

:  مرحلة التطوير
تنفيذ مشروع بناء نظام 

معلومات متكامل

التكنولوجيا 
المستخدمه 

Private Cloud



التطوير
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:  مرحلة التطوير
تنفيذ مشروع بناء نظام 

معلومات متكامل

تدريب الكوادر 
ياونقل التكنولوج

Shadow Team

Azure 
stack 
Team

Developer Team
(Dynamics)

Database
Team
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مما يؤدى إلكتساب رضا العمالء

سرعة اإلسترجاع األمن للملفات

500ب لجميع ملفات العمالء المقدرة 

مليون ورقة

األرشفة اإللكترونية

التوافق مع إستراتيجية الدولة للتحول

ة الرقمي والتكامل مع نظام معلومات الهيئ

التحول الرقمي

اتوالمستندالملفاتإلىالوصولتأمين

تأمين الملفات

ة تخزين الملفات بمستودعات مركزي
بيئةمن خاللو وفق المعايير الدولية

وحديثةآمنة

إتباع المعايير الدولية فى تخرين 
الملفات

تتبع الملفات وتعقبها وسهولة 
الحصول على التقارير الدورية طبقا  

لحاجة العمل

سهولة المتابعة والتقارير

األهداف

:مرحلة التطوير
تنفيذ مشروع أرشيف إلكترونى
متكامل مع نظام المعلومات

مليون 37
ملف مؤمن 

أفراد )عليهم 
(و منشأت

مليون10
ملف 
معاش
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بناء نظام معلومات 
متكامل

:مرحلة التطوير
نى تنفيذ مشروع أرشيف إلكترو

متكامل مع نظام المعلومات

أرشفة إلكترونية لجميع الملفات

ترحيل و تخزين الملفات بمخازن 
وفق المعايير الدوليةمركزية

إعادة تعبئة و فهرسة و 
تسجيل  الملفات

ةالمحاور الرئيسي
للمشروع
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بناء نظام معلومات 
متكامل

:مرحلة التطوير
نى تنفيذ مشروع أرشيف إلكترو

متكامل مع نظام المعلومات

الوضع الحالى

المخطط تنفيذه
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شركاء التحول 
الرقمى

أجهزة 
الدولة

الشركات

الجهات 
الدولية




