
 

 الكشك اإللكتروني " النافذة اإللكترونية" 

 المفهوم 

    

 هوما 

الخدمات   ومقدمي التواصل المتبادل بين المواطنين  وإتاحةللمواطنين عن بعد.  العامة هو إحدى القنوات المتطورة لتقديم الخدمات

 للحصول على الخدمة. ا  تمهيد  لكترونيا  إ المستندات  وتبادل

 لماذا 

، باإلضافة الى قلة عدد المراكز التكنولوجية المقدمة للخدمات العامة االجتماعينظرا النتشار وباء كورونا ووضع قواعد للتباعد 

 - مثل: للمواطنين، ظهرت عدة صعوبات ومعوقات تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات العامة الالزمة لتسيير حياتهم 

 ازدحام المراكز التكنولوجية المقدمة للخدمات العامة للمواطنين.  -1

 انتظار المواطنين لعدة ساعات من اجل الحصول على الخدمة. -2

 أماكن تقديم الخدمة عن محل إقامة المواطنين.  عدب   -3

 استنزاف ميزانية المواطنين في االنتقال لمسافات طويلة للوصول الى مقدم الخدمة. -4

 طن لمقدم الخدمة للحصول على الخدمة.تعدد زيارات الموا -5

 عدم وجود العدد الكافي من العاملين بالجهات المقدمة للخدمة للوفاء بطلبات المواطنين.  -6

 

قنوات متطورة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، منها الكشك اإللكتروني " النافذة اإللكترونية" والتي يتم  تم العمل على إنشاء  لذلك،  

خاللها فتح قناة اتصال متطورة بين المواطن والجهة المقدمة للخدمة يتم من خاللها التقديم للحصول على الخدمة والتبادل اإللكتروني  من  

 للمستندات المطلوبة قانونيا إلنجاز الخدمة.

 

 الهدف 

  0دمة للخدمات كما يلي:يمكن من خالل الكشك اإللكتروني تحقيق العديد من األهداف لكال من المواطنين والجهات المق

 بالنسبة للمواطنين:   - أ

 القضاء على االزدحام داخل الجهات المقدمة للخدمات العامة للمواطنين.  -1

 بعيدة للحصول على الخدمات العامة. أماكنتقليل دواعي انتقال المواطنين الى  -2

 العامة.توفير الوقت والجهد والمال المبذول من المواطنين للحصول على الخدمات  -3

 تقليل عدد زيارات المواطنين للجهات المقدمة للخدمات العامة. -4

 المزدحمة ونقل العدوي.  األماكن في تقليل فرص االختالط  -5

 بالنسبة للجهات المقدمة للخدمات:   - ب

 من جهة في كشك إلكتروني واحد تفعيال لمبدأ الشباك الواحد.  أكثرإمكانية تقديم خدمات  -1



 

 الجهات الحكومية والمواطنين.  بناء الثقة المتبادلة بين -2

 توفير وقت وجهد العاملين.  -3

 الحفاظ على الموارد والبنية التحتية للجهات المقدمة للخدمة. -4

 المزدحمة ونقل العدوي.  األماكن في تقليل فرص االختالط  -5

 المنهجية 

مة استخدام الوسائل التكنولوجية لربط األماكن النائية بالمراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات العامة، ويتم العمل من خالل تطبيق تم تصمي

لهذا الغرض بأيدي مصرية، تتيح فتح قناة اتصال بين المواطن وموظف الجهة المقدمة للخدمة لتبادل البيانات و المعلومات والشروط  

 ت الالزمة للحصول على الخدمة والمستندا

 اإللكترونية  كاألكشااألجهزة والمتطلبات الالزمة لتنفيذ 

 - التجربة ما يلى:المستخدمة في تنفيذ فكرة الكشك اإللكتروني بالبساطة حيث تتمثل األجهزة الالزمة لتنفيذ  المكوناتتتميز  

 جهة المواطن - أ

لكترونية مرتبطة إويتكون من عدة أجهزة  - انظر الصورة المقابلة  –لكتروني مصمم خصيصا لهذا الغرض إكشك  -1

 .معدني إطارمعا وموضوعة داخل 

 – )شاشةبعدة أجهزة يتم ربطها معا وهى  اإللكترونيجدير بالذكر انه يمكن استبدال الكشك  

  إنترنتخط   -كاميرا -قارئ بطاقات –مايك  -سماعه –ماسح ضوئي  –طابعة  –حاسب الى 

DSL  ) 

 جهة الموظف:  - ب

 –قارئ االكواد  -سماعه -كاميرا ويب –" حاسب الى  وهييتم تجهيز مكتب الموظف بعدة أجهزة 

 .DSL" ويتم اتصالها بالكشك اإللكتروني عن طريق خط إنترنت طابعة

 متاحة فرص

 - يلي: يمكن ما  اإللكترونية في تنفيذ الكشك المستخدم  اإللكترونيةلبساطة المكونات نظرا 

 لكتروني واحد. إ إمكانية دعوة العديد من الجهات الحكومية لتقديم خدماتها من خالل كشك  -1

مما يعمل على زيادة عدد النوافذ  اإللكتروني،المقدمة للخدمات بتطبيق تجربة الكشك  األهلية  للمكاتبإمكانية الترخيص   -2

 في المجتمعات النائية عن أماكن تقديم الخدمات. اإللكترونية

 

 تحديات محتملة 

 . اإللكترونيتنفيذ حمالت توعية جيدة لتعريف المواطنين بالكشك   عدم -1

 . اإللكترونيتبسيط إجراءاتها لتقديمها خالل الكشك  نال يمكوجود بعض الخدمات التي قد  -2

المستخدم بالكشك بالتطبيق اإللكتروني المستخدم في المراكز التكنولوجية  عدم القدرة على ربط التطبيق اإللكتروني   -3

 "متطلب مستقبلي لعدم ازدواجية عمل الموظف". 


