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 قطاع المتابعة و نظم المعلومات

 -: نبذة عن القطاع

كة وهو   يعد قطاع المتابعة ونظم المعلومات من القطاعات الرئيسية بالشر

  رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدبضمن مجموعة قطاعات تابعة للسيد المهندس/ 

كة بالمحافظات الثالثة ) اإلسكندرية   ة  –يخدم القطاع جميع قطاعات الشر  –البحير

كة الكائن بـــ مطروح(.  جليم  –رياض  شارع 7المقر الرئيسي للقطاع هو المبنى اإلداري للشر

 اإلسكندرية.  –

 -: رؤية القطاع 

ي دعم اتخاذ القرار 
ى

ى نحو متابعة مستمرة وهادفة ونظم معلومات متطورة تساهم ف التمير

كة.   وتحقيق الريادة للشر

 -: رسالة القطاع 

كة ومطابقتها مع الخطة الموضوعة توفير البيانات  الفنية الالزمة لعمل التقارير الدورية للشر

 و الحفاظ عىل منظومة العمل عىل أجهزة الحاسبات و الشبكات لضمان استمرارية العمل

زيادة  و كذلك  متابعة أوامر الشغل الخاصة بالديوان العام ورفع تقارير دورية بنسب األداء و 

 دارات األخرى و التعرف عىل متطلباتهم و العمل عىل تلبيتها. قنوات االتصال مع اإل 
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 اري للقطاع: الهيكل اإلد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 قطاع المتابعة ونظم المعلومات
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 المهام الرئيسية لإلدارة العامة لنظم المعلومات  

ي بقواعد بيانات -1
و و تطبيقه     )   (Oracleتحليل و تصميم وبرمجة نظام معلومات فنى

يربط جميع المحطات بالديوان العام من خالل شبكة المعلومات و يقوم بتلبية معظم 

ة زمنية   . التقارير اليومية و الشهرية والسنوية وألي فير

اف عىل تركيب وإدارة   -2 ي تربط جميع الإلشر
البنية التحتية لشبكة المعلومات و النر

ي إنشاء شبكة محلية بكل محطة و 
ى

ي تتمثل ف
كة بالديوان العام و النر محطات التوليد بالشر

بشعة MPLSخطوط ربط  8وذلك بعدد ربطها بشبكة المعلومات بالديوان العام بجليم 

MBPS 2 ع بالديوان العام بجليملربط جميع الفرو   . 

ي تطبيق نظام -3
ى

  والنظام المالي .  ) Empac )المشاركة ف

كة و إجراؤها  إلغاء جميع عقود صيانة الحاسبات الشخصية -4     و الشبكات المحلية بالشر

 بالجهود الذاتية .     
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اف عىل إدخال خدمة "  -5 كة ) إجراء  ADSLاإلشر ي " للعديد من قطاعات الشر
ى

اك ف االشير

اء المعدات الالزمة و فحصها  إجراء تركيب المعدات و تجربة  –الخدمة _ إجراءات شر

 الخدمة ( . 

اف عىل عمليات تطوير و صيانة أجهزة الحاسبات .  -6  اإلشر

اف عىل معظم إجراءات التوريد الخاصة بأجهزة الحاسبات و الطابعات -7  اإلشر

كة ) وضع المواصفات الفنية و الفاكسات و آالت التصوير    الدراسة و التحليل –بالشر

 الفحص و االستالم ( الخاصة بها  .  – 

كة.  بكلالمعلومات  توصيل شبكة_ 8  إدارات الشر

ى باإلدارات األخرى بأهمية نظم المعلومات وأنها لمساعدتهم و توضيح 9 _ توعية العاملير

ي تحليل المعلومات ال يتعارض مع د
ى

  . ور الحاسب اآللأن دور العامل ف

ى تدريبية  رات_ إجراء دو 10 باإلدارات األخرى بغرض إكسابهم المهارات األساسية  للعاملير

 . المعلوماتلتكنولوجيا 

 الحاسبات اآللية لدى اإلدارات األخرى.  دورية ألجهزة_ الصيانة ال11

ي أداء وظائفهم  اإلدارات األخرى_ دعم 12
ى

ي تساعدهم ف
امج النر برنامج أوامر )مثلبالير

وتطبيقه بإدارة  غيار ال عقطبرنامج  –بالديوان العام بجليم  المتابعةقه بإدارة الشغل وتطبي

ةبرنامج  –بجليم بالديوان العام قطع الغيار  ي قطاع البحير
ى

 . (السيارات وهو مطبق بالفعل ف
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 دارة العامة لنظم المعلومات : إل أهداف ا

ى  *  العمل عىل تعظيم االستفادة من أنظمة المعلومات المطبقة وحل مشاكل       العاملير

 -ية: تعليها من خالل اإلجراءات اآل 

ي لهم و العمل   
ى عىل أنظمة المعلومات و تقديم الدعم الفنى * المتابعة المستمرة للعاملير

. عىل حل مشكالتهم و ر  ى عن أوجه التقصير  فع التقارير  للمسئولير

ي لم يتم تفعيلها بأنظمة المعلومات واالستفادة منها .   
 * تفعيل األجزاء النر

 

     . 
ً
  * إحالل أنظمة المعلومات المتقادمة بأنظمة أخري أكير تطورا

ي يصعب التغلب عليها  . 
ي حل المشكالت النر

ى
كات متخصصة ف  * االستعانة بشر

ي تربط الديوان العام بالمحطات . *     
 تحديث البنية التحتية المعلوماتية النر

كة القابضة      كات الشقيقة والشر  * االتصال بقطاع المتابعة ونظم المعلومات بالشر

ات  والنماذج الناجحة.       و العمل عىل تبادل الخير

ي * استكمال بناء نظم المعلومات  
ر

كة .  لباف  أنشطة الشر

  

 جميع أنظمة المعلومات المطبقة .  تكاملالعمل عىل *     

البيانات  والمعلومات واإلحصائيات والتقارير المطلوبة للجهات  ميع* حرص ج

الخارجية  والداخلية  وإجراء التعديالت الالزمة بقواعد البيانات لكي يتم الحصول عليها 

 بصورة آلية . 
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ي *  تكامل النظم الرقمية مع الميكروفيلم من خ
ونى الل استخدام أجهزة المسح اإللكير

للميكروفيلم و أجهزة  التسجيل الميكروفيلمي للمعلومات الرقمية و بالتالي تتكامل 

ى المعلومات لعمر طويل .  جاع  والتداول الشيــــع مع خدمة تأمير  خدمة اإلسير

كة و   ى البيانات بجميع مواقع الشر *  نشر الوعي بمخاطر أمن المعلومات وطرق تأمير

 من خالل اإلجراءات اآلتية :ذلك 

 حماية األجهزة من الفتح لغير المصرح له.   ●

 حماية األجهزة من دخول غير المصرح لهم.  ●

حماية أجهزة الحاسبات من الفيروسات  و  أخذ نسخ احتياطية للبيانات بصفة دورية. ●

 برامج التجسس باستخدام البرامج المضادة للفيروسات .

 التي تتصل بالشبكة الدولية عن شبكة المعلومات .فصل أجهزة الحاسبات  ●

 

 

  -من خالل اإلجراءات اآلتية : المتابعة و ذلكتطوير العمل بإدارة  ●

من خالل نظام المعلومات الفني المطبق على مستوي الشركة و  الفني* متابعة األداء  

 . للمحطات  ةالزيارات الميداني

ي  التدريب قطاع*  التعاون مع 
ى

ي مجال نظم  ف
ى

ى ف اح الخطط التدريبية الالزمة للعاملير اقير

ي هذا المجال . 
ى

كة لرفع كفاءتهم ومواكبة التطور الشيــــع ف  المعلومات بالشر
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 المهام الرئيسية لإلدارة العامة للمتابعة  

 

 تجميع التقارير اليومية و الشهرية والسنوية وتقييم األداء لكافة أنشطة  -1

كة ومتابع           تها وإصدار تقرير مجمع لها. الشر

 تجميع وتنظيم وحفظ ومعالجة البيانات واستخراج التقارير الدورية و الفنية.  -2

 إعداد تقارير تقييم األداء عن األنشطة التابعة بصفة دورية.  -3

كة .    -4  متابعة أوامر الشغل الخاصة بالديوان العام بالشر

          

 حاليا بتصميم وتطـويـروإدارة وتقوم االدارة العامة لنظم المعلومات

 ليكترونى الجديد للشركة وفقاً للمعايير التصميمية القياسية الموقع اإل

 الحديثة ليكون بوابة إلكترونية تفاعلية وواجهة مشرفة للشركة 

  العاملين بها وعرضها على مجلس اإلدارةوالسادة  

  


