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 األھداف

 

 االستراتیجیات
 

 السیاسات

 
 الرؤیة

 



 

 : الرؤیة
 على الدعم توزیع على تعمل مالئمة، تقنیة تحتیة بنیة على تقوم منظومة

 خدمات إضافة من یمكن مما ذكیة، بطاقات بواسطة المستحقین المنتفعین
 البطاقات ھذه نفس على اعتمادا تدریجیة، بصفة جدیدة،

 



 االستراتیجیات
 : المساعدة خدمات كل توزیع إدارة من واحدة ھیئة تمكین
 .عائلة لكل المقدمة الخدمات تقییم إمكانیة
 .المقترحة الخدمات جمیع بین التكامل و الدمج إمكانیة

 

 

 : مؤمنة دعم منظومة و التعدیل و للتوسع قابلیة ذو تقني ھیكل إرساء
 .آمنة بصفة للمنتفعین، المقدمة الخدمات كل أساس
 .االستھداف آلیات من التحسین إمكانیة

   :األخرى الوطنیة بالقاعدات متصلة عائلیة بیانات قاعدة إرساء
 .متواصلة و دوریة بصفة القاعدات تحیین ضمان
 .االستھداف آلیات من التحسین إمكانیة

 



 :السیاساتمحور
 تشریك القطاع الخاص في تنفیذ المشروع -
 إعفاء المساھمین في ھذه المنظومة من تحمل أیة تكالیف إضافیة -
 إمكانیة االنتفاع بجملة من الخدمات بواسطة بطاقة واحدة -
 اللجوء ألكثر من متعاقد واحد قصد تجنب الوضعیات االحتكاریة -
 المشاریع الكبرى تبدأ بمشروع نموذجي -
 البدء بخدمة واحدة ثم إضافة خدمات أخرى تدریجیا -
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 :التقنیة  من الناحیة

 تقنیة البطاقات الذكیة المتعددة التطبیقات–
 ، مراكز المساعدة، مراكز الخدماتاالنداءمراكز –
 الحمایة ومواصفات السالمة –
 سیر مالئم للعمل–

 :التعاقدیة  من الناحیة
 مع القطاع الخاص رابحة-إرساء عالقة رابحة–

 اللجوء ألكثر من متعاقد واحد قصد تجنب الوضعیات االحتكاریة -
 توحید خاصیات المنظومة لفائدة كل المتعاقدین–

 :قابلیة للتوسع ناحیة ال من 
 توفیر الخدمة من طرف أي بقال–
 إمكانیة المرور من االنتفاع بالمواد إلى االنتفاع باألموال–
 إمكانیة االعتماد على تقنیة المحفظة اإللكترونیة–
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 الدعم الغذائي
 

 إرساء مكتمل في
 محافظة 27

 MC 17.6أكثر من 
بقال  26,000أكثر من 

... 

 المعاشات 
 االجتماعیة

 
تم إرسائھا في 

 )2(محافظتین 
 

 الصحة
 
 

تم إرساء مشروع 
نموذجي في محافظة 

 واحدة بنجاح
 

اسطوانات 
 الغاز

 
 

 تم التعاقد علیھا

 الخبز
 
 

تم إرساء مشروع 
نموذجي في محافظة 

 واحدة بنجاح
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 رؤیة واضحة

 أھمیة البدء بمشروع نموذجي

 مساھمة المواطنین شرط من شروط النجاح

 یقود الى االستدامةالتأیید السیاسي 

 اإلرساء التدریجي یسمح بالتحسین المتواصل

 االعتبارات االجتماعیة أھم من المسائل التقنیة

 لدعم الغذائي ل الحكومة كلفةفي  توفیر

 القطاع الخاص/ شراكة بین القطاع العام 



 الحناويالدكتور مجدي 
 المدیر العام لمشروع بطاقة األسرة 

 مصرالعربیة جمھوریة - اإلداریة للتنمیة الدولة وزارة 
 eg.gov.mhennawy@ad  اإللكتروني البرید
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 المواطنون

 الخدمات مراكز 

 الشبكات

 أتترنت

 المشغلون

 الشبكة
 الحكومیة

 الوزارات

 قاعدة البیانات
 برمجیات الحمایة العائلیة

  البنیة التحتیة

 السالمة مواصفات
 تطویر التطبیقات معاییر الشبكات

 خادم االتصال خدمات االستضافة

 مواصفات السالمة
 مراكز المساعدة

 مراكز النداء

 مركز إدارة البطاقات

 االستحقاق
 التوزیع مبادئ

 التحیین

 إصدار البطاقات 

 ...التنسیق مع

       التشخیص و للتوسع قابلیة ذو تقني ھیكل إرساء
 : مؤمنة دعم ومنظومة

 .آمنة بصفة للمنتفعین، المقدمة الخدمات كل أساس -
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 أنترنت

 

 مع التنسیق و المساعدة خدمات كل توزیع إدارة من واحدة ھیئة تمكین
 : باألمر المعنیة الوزارات

 .عائلة لكل المقدمة الخدمات تقییم إمكانیة -
 .المقترحة الخدمات جمیع بین التكامل و الدمج إمكانیة -
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فواتیر 
 الكھرباء

 استھداف دقیق

المعاشات 
 االجتماعیة

الوكالة اإلداریة  
 للتشغیل

الربط مع شبكات 
 الغاز الطبیعي

 آخر المتقاعدون امتالك سیارة
.... 

 الوطنیة بالقاعدات متصلة عائلیة بیانات قاعدة إرساء
   : األخرى
 .متواصلة و دوریة بصفة القاعدات تحیین ضمان
 االستھداف آلیات من التحسین إمكانیة
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