
خدمات البلدية الذكية،
اآلن بيد المواطن

 Smart Municipality services,
now in the hand of the citizen

اللغات المتوفرة
• عربي

• إنجليزي

• فرنسي

 يشمل االتفاق مع البلدية
• ألتطبيق وتصميم الموقع وتطويره

• تصميم اإلدارة الوظيفية وتطويرها

• صيانة التطبيق والدعم الفني

• صيانة اإلشعارات

• رسوم  استضافة الموقع

• إدارة اإلعالنات

• تدريب  ومتابعة مع موظفي البلدية

• دمج مع بوابة دفع المتكامل

مالحظة:

برنامج بلديتي أصبح جاهزًا (التطبيق، الموقع اإللكتروني 
وإدارة المحتوى)، ويسلم فورًا عند توقيع اإلتفاقية بين 

شركة Fig Jam والبلدية.

تسهيالت في الدفع للبلديات: شهرية أو سنوية.

Available languages
• Arabic

• English

• French

The agreement with the 
municipality includes:
• App & Website design and development
• CMS design and development
• Workflow system development, customization
& design
• App & workflow maintenance & support
• Push maintenance
• Hosting fee
• Training and follow-up with Municipality staff
• Integrations & deployments of Internal
Workflow
• Integration with payment gateway

Note:

Baladiyati Platform is online and ready (app, web 
portal, CMS and Internal Workflow). It can be 
delivered immediately once the agreement is 
signed between Fig Jam and the municipality. 

Facilities in payments: Monthly or Yearly.

 To Participate in Baladiyati - لإلشتراك ببرنامج بلديتي
support@figjam-lb.com

+961 3 007 058

Download Baladiyati app now!
حّمل تطبيق "بلديتي" اآلن!

www.baladiyati.co

باإلشتراك مع

Follow us on Facebook page Baladiyati app
www.figjam.mobi



Featuresفوائد برنامج بلديتي
• منصة / تطبيق / موقع واحد لجميع البلديات

• خفض للتكاليف، وزيادة اإلنتاجية عند البلديات
• خدمة أفضل للمواطنين

• إعادة بناء الثقة في البلديات
• مكننة البلديات، خطوة نحو الحكومة اإللكترونية

• زيادة إيرادات البلديات من خالل دفع متكامل

محتوى تطبيق بلديتي
• المعامالت

• أخبار
• االقتراحات والشكاوى

• تصويت
• إكتشف بلديتك

• الرسوم / الضرائب
• تعقب المعامالت

• أرقام الطوارئ
• عن البلدية

• مساحة الفتة إعالنية
• اإلتصال بالبلدية
• الطقس مباشر

• التنقل بین البلدیة و األخرى
• عنوان رقمي

• الدفع الرقمي/ المحفظة اإللكترونیة

Benefit of Baladiyati Platform
• One platform/app for all municipalities
• Reduce cost, increase efficiency
• Better service & satisfied citizens
• Re-building trust and confidence in municipalities
• Transformation/modernization of public sector
organizations
• Digitize the municipalities, a step towards
e-government
• Increase revenues for municipalities through
integrated payment

Application Includes
• Services
• News
• Suggestions & complaints
• Polling
• Discover your Municipality
• Dues / Taxes
• Track transactions
• Emergency numbers
• About the municipality
• Advertising banner space
• Calling municipality
• Live weather
• Shifting from one municipality to another
• Digital addressing
• Digital payment / e-Wallet

"بلديتي" ھي منصة كخدمة لجميع البلديات.

للبلديات خيار االشتراك والحصول عىل وظائف البرنامج كاملة.

للبرنامج تطبيق Android و Apple و كذلك موقع إلكتروني.

 (CMS) تحصل البلديات المشتركة عىل نظام إدارة المحتوى
حيث أنه بإمكانها تحديث محتوى التطبيق والموقع اإللكتروني 

ساعة ما تشاء.

كما يمكن للبلديات اإلشتراك بنظام إلكتروني داخلي لتسهيل 
سير عمل المعامالت من قلم إىل آخر وتعقبها عبر التطبيق أو 

الموقع اإللكتروني. كما بإمكان رئيس البلدية مراقبة سير عمل 
الموظفين. 

“Baladiyati” is a PaaS (Platform As A Service) solution 
for municipalities.

All municipalities are listed in the platform, they also 
have the option to subscribe and get access to full 
functionalities.

The platform has a mobile (iOS & Android), a web 
portal version. 

Subscribed municipalities will get access to a web 
portal/content management system (CMS) where 
they will be able to customize and update the content 
of the app and website.

The services/process are integrated with an internal 
workflow to process the forms and services and track 
their status in real-time and monitor employee 
performance.

الميزات




