
إحنا نقلنا شقة جديدة يف منطقة تانية فطبعاً كان الزم أروح اإلدارة التعليمية عشان أنقل بنتي ملدرسة 

قريبة مننا. مع إن ورقنا كان جاهز، اضطريت أسيب شغيل وأروح اإلدارة أكرث من مرة يف الزحمة 

عشان أخلص اإلجراءات الطويلة.

إدارة المعاشات

كل اليل عملته 

إين حجزت معاد يف املركز 

التكنولوجي من خالل دليل الخدمات العامة 

وعرفت كل األوراق اليل محتاجها لتجديد رخصة املحل. وملا 

روحت يف معادي، لقيت املوظف مجهز امللف بتاعي واملوضوع ما 

أخدش أكرث من ساعة زمن وأستلمت الرخصة عليها كل التوقيعات املطلوبة.

الطابور طويل والدنيا زحمة وأنا مبقتش عارفة أقف عىل رجليا وخايفة أتعدي بالكورونا ال قدر الله من كرت 

الناس. يا رب ميطلعش ورقي ناقص وأقدر أخلص وأستلم معاش الشهر النهارده برسعة.

الحمد لله، 

إبني دخل عىل دليل الخدمات 

العامة وقدر يحجز يل معاد يف مكتب الربيد 

عشان أروح أستلم معايش. عرفت كل الورق اليل املفروض 

أسلمه، وروحت يف معادي، وموقفتش يف طوابري، وأستلمت املعاش 

بسهولة وأنا مسرتيحة ومتطمنة عىل نفيس.

النظام اختلف الحقيقة. 

سمعت من إحدى الصديقات عن الحجز االلكرتوين 

للخدمات وقُلت مش هخرس حاجة لو جربت. حجزت معاد يف 

اإلدارة التعليمية وروحت لقيت الدنيا متنظمة كويس جداً وتسهيل ألبعد 

الحدود. تغيري بسيط ممكن يخليل حياتنا كمواطنني وحياة املوظفني أسهل بكتري.

تعاىل تاين بكره – دي أكرث كلمة بسمعها ملا بروح الحي. املوظف املختص شكله زهق مني بس ما أنا 

برضه برصاحة تعبت من املشورة وطول االنتظار واملعلومات املنقوصة اليل باخدها منهم.

أنا يف املتوسط بيجييل ۷٠ ل ٨٠ مواطن يف اليوم ومعظمهم بني الساعة ۱٠ الصبح و۱ الظهر، فضغط الشغل 

بيبقى كبري جداً علينا، وكتري الورق بيبقى ناقص فبنضطر نطلب من املواطن يجيلنا تاين. ولألسف معظم 

املواطنني مش بيلتزموا بالكاممة والتباعد فبقينا دامياً عايشني يف قلق إننا ال قدر الله ممن نتعدي 

بفريوس كورونا. الله املستعان.

الحجز 

االلكرتوين برصاحة 

سهل علينا األمور كتري إلين بقيت عارف 

كام مواطن هيجييل امتى بالضبط، وبعرف بياناته 

وتفاصيل الخدمة اليل هو طالبها. أعداد املواطنني بقت متوزعة 

كويس، والجو العام أهدى، وبقيت مسرتيح جداً وأنا بتعامل مع املواطن وبديله 

حقه، ده غري طبعاً إننا بقينا بنتحكم يف املسافات بني الناس بشكل أفضل عشان نقدر 

مننع انتشار العدوى.

عن خاصية الحجز االلكرتوين للخدمات العامة

خاصية الحجز االلكرتوين هي خاصية جديدة متت إضافتها إىل »دليل الخدمات العامة« لتسهيل عملية تقديم 

الخدمات الحكومية للمواطنني. يستطيع املواطن من خالل هذه الخاصية أن يتصفح الخدمة التي ينشدها يف الدليل 

وأن يحجز موعد محدد للذهاب إىل الجهة املختصة )إدارة املرور، أو مكتب الربيد، أو مكاتب التموين والعمل، أو 

الوحدات املحلية، أو اإلدارات التعليمية عىل سبيل املثال ال الحرص( للحصول عىل الخدمة املطلوبة بسهولة ويرس. 

مبجرد حجز املوعد من خالل الخاصية، يصل بريد إلكرتوين للجهة املختصة ببيانات طالب الخدمة وموعد حضوره 

)أو حضورها( بحيث يستطيع املوظف املسؤول البدء يف كافة اإلجراءات الالزمة وذلك من أجل تلبية طلب املواطن 

رسيعاً ودون الحاجة لالنتظار طويالً.
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ميكنكم تصفح دليل الخدمات العامة من خالل مسح هذا الكود

دليل الخدمات العامة

يعد دليل الخدمات العامة  )www.psm.gov.eg( منصة رقمية موحدة تتضمن جميع املعلومات التي يحتاج إليها 

املواطن املرصي للحصول عىل ٥٢٠ خدمة حكومية هي األكرث طلباً من املواطنني، وهي عىل سبيل املثال خدمات 

الدعم االجتامعي، وخدمات املحليات، وخدمات األحوال الشخصية، وخدمات التموين، والتعليم، والصحة وغريها. 

ويساهم دليل الخدمات العامة بذلك يف توحيد إجراءات الخدمات املقدمة للمواطنني عىل مستوى الجمهورية، 

وتحسني جودتها، وتيسري حصول املواطنني عليها. 

كام يعترب الدليل دعامة أساسية يف خطة الدولة لإلصالح اإلداري والتحول الرقمي حيث أنه مزود بقاعدة بيانات 

ذكية متكن صناع القرار من متابعة أداء الجهات املقدمة للخدمات العامة، وقياس مدى التزامها مبعايري تقديم 

الخدمة، ومدى سهولة حصول املواطنني عليها. كام تتيح قاعدة البيانات مؤرشات إحصائية عن الخدمات األكرث طلبًا 

من املواطنني والتي ميكن البدء يف تطويرها وميكنتها ضمن خطة الدولة لتطبيق منظومة الحكومة االلكرتونية.

مرشوع تحسني الخدمات العامة

تأيت تلك الجهود يف إطار مرشوع »تحسني الخدمات العامة« والذي تنفذه وزارة التنمية املحلية، ووزارة التخطيط 

واملتابعة واإلصالح اإلدارى، بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدوىل GIZ، بهدف تطوير الخدمات العامة 

املقدمة للمواطنني، ورفع كفاءة مقدمى الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الخدمات مبا يتوافق مع منظومة 

الشباك الواحد، وتجريب قنوات مبتكرة ومتنقلة لتقديم الخدمات للتسهيل عىل املواطنني، باإلضافة إىل توعية 

املواطنني بجميع الخدمات العامة املتاحة لهم وكيفية الحصول عليها.

حقوق امللكية والنرش

بصفتها رشكة اتحادية، تدعم الوكالة األملانية للتعاون الدويل GIZ الحكومة األملانية يف تحقيق أهدافها يف مجاالت التعاون الدويل 

والتنمية املستدامة.

إخالء املسئولية

تم إصدار هذا املنشور مبساندة من الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية. محتويات هذا املنشور هي مسؤولية الوكالة 

األملانية للتعاون الدويل وحدها وال ميكن بأي حال من األحوال أن تعكس وجهات نظر الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي 

والتنمية.

GIZ النرش بواسطة   الوكالة األملانية للتعاون الدويل
         املكاتب املسجلة يف بون وإشبورن - أملانيا 

IPSP مرشوع تحسني الخدمات العامة          

          ۱٠ ش رساي الجزيرة– ١۱٢۱١ الزمالك، القاهرة

          تليفون: ٢٧٣۷٢٤۲٩ ۲٠+

marcel.haessler@giz.de :بريد إلكرتوين          

www.giz.de/egypt :موقع إلكرتوين          

تاريخ النرش       نوفمرب ٢٠٢٠

YAT Communication         تصميم

تأليف         مرشوع تحسني الخدمات العامة

باإلنابة عن   الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي 
والتنمية )أملانيا(

بالتعاون مع

خاصية الحجز االلكرتوين للخدمات العامة:

مشاويركم الحكومية هنسهلها عليكم!


