
اإلدارة االلكترونية



فيةوجودسرعةمنلهالمااإللكترونيةاإلدارةاعتمادتممستواهاوتحسينالعموميةبالخدمةاالرتقاءألجل

يقدمهماواإللكترونيالمرفقويعد،اإلدارةعالمفياإلجراءاتتبسيطإلىإضافةللشفافيةوتحقيقا،األداء

منقالمرفهذاحققهلماونظراً .لذلكنموذجاالعنكبوتيةالشبكةفياالفتراضيوجودهخاللمنخدماتمن

مواطنيهالالمقدمةالخدماتعلىالمعلوماتتكنولوجياإدخالفيالسبقلهاكانالتيالدولفيإيجابيةنتائج

قدمتمنالعربيةالدولبعضحققتهماومؤخرا،األمريكيةالمتحدةوالواليات،آسياشرقدولمقدمتهاوفي

لياآلالتسييرنظاممواكبةاإلداريةأجهزتهاعصرنةعنمانوعاالمتأخرةالدولواجبمنأضحى.المجالهذافي

.للخدمات

فياالتواالتصالمعلوماتتكنولوجيامناالستفادةفييتمثلعامةبصفةاإللكترونيةالخدماتمفهومإن

لباحثيناقبلمنمختلفةتعاريفعدةُوجودإلىنظراً دقيقتعريفإيجادالصعبومن،الخدماتوتوفيرتقديم

فياالتكنولوجيدورعلىمتفقونأنهمإالاالختالفهذامنالرغمعلىولكن،اإللكترونيةالخدماتلمفهوم

.إلكترونيةخدماتإلىتقليديةخدماتمنوتحويلهاالخدماتوتسهيلالتأثير
1
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لًفيًأنًالخدماتًاإللكترونيةًهيًعبارةًعنً امًتكنولوجياًأفعالًوُجهودًوأداءًُينقلًباستخد"وقدًتوصلًالبعضًإلىًتعريفًأدقًلمعنىًالخدماتًاإللكترونيةً،ًوَيتمثَّ

:وهذاًالتعريفًَيعكسًثالثًعناصرًرئيسيةًلمفهومًالخدماتًاإللكترونيةً،ًأالًوهي". المعلومات،ًوَيشملًخدماتًالبيعًوخدمةًالعمالءًوخدماتًالتوصيل

والشركاتالمواطنونرًُُيعتببينما،للخدمةمقدمةوالشركاتللمواطنيناإللكترونيةالخدماتبتقديمتقومالتيالحكوميةالوكاالتُتعتبر،المثالسبيلوعلى

نقلفيأهميةثرواألكالرئيسيةالوسيلةحالياً اإلنترنتويعتبر.اإللكترونيةللخدماتالثالثالعنصرهيًَالخدمةهذهتوصيلوطريقة،الخدمةلهذهمستلمين

تكنولوجياداماستخإن.ُتسَتعملالتيهياالستقبالومكاتباالتصالومراكزوالتلفازوالجوالكالهاتفاألخرىالوسائلزالتالبينما،اإللكترونيةالخدمات

منلالنتقال،اواستخدامهاستغاللهاأجلمنالدولتسابقتولهذا.بهاتتمتعالتيالكبيرةللمزايانظراً حتميةضرورةأصبح،اإلدارياألداءفيواالتصالاإلعالم

.المتسارعةالعالميةالتطوراتومواكبة،اإللكترونيةاإلدارةالىالتقليديةاإلدارة

خدمة التوصـيلاستالم الخدمةتقـديم الخدمــة

مقدمة
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أنوبما.نممكوقتوبأسرعتكلفةبأقلالمتزايدةالمجتمعرغباتوتحقيقالتطورهذامواكبةلهايتسنىحتى

أنمنهايتطلبذلكفإن،واالتصالالتكنولوجياعصرفيالعامالمرفقتطويرتضمنالتيهيالحديثةاإلدارة

.المتسارعةالتطوراتومواكبةالمنالوسهولةالشفافية:هيأساسيةركائزثالثعلىقائمةتكون

مواكبة التطورات المتسارعة
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رأسهملىعالعربيالخليجدولومنها،ذلكسبيلفيواضحةاستراتيجيةتبّنتالدولفبعض،متفاوتةوبدرجاتالتطّورهذاعنبمنأىتكنلمالعربيةوالدول

بوأتهماجبارةخطواتخطتافقد،العربيةالدولوبعضالخليجدولوباقيُعمانوسلطنةالمتحدةالعربيةاإلماراتودولةالبحرينومملكةالسعوديةالعربيةالمملكة

الدولنمغيرهاوبينبينهاالفجوةمنالحدسبيلفيجمةتحدياتتواجهزالتماالدولبقيةلكن،األخيرةالمتحدةاألممتقاريرحسب،عالمياً متقدمةمراتب

اإلرادةرتتوفإذا،المجالهذافيمراتبهاتحسينالدولهذهباستطاعةولكن،بشريةوٌأخرىوالتقنيةوالماليةاإلداريةبينتتوّزععوامللعدةنظراً ،المتقدمة

فيسريعةتطوراتاألخيرةالسنواتفيالعالمشهدلقد.اإللكترونيةاإلدارةتطبيقبمتطلباتواألخذ،أوالالسياسية

عملهاوأسلوبلنهجهااإلدارةتغييرضرورةعليهترتبمما،والسياسية.واالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالتكافة



4

لوجياتكنوبدمجوذلك،اإللكترونيةاألنشطةإلىالعاديةاألنشطةمنباالنتقالإاليتأتىلنوهذا

ُتعيقيالتاإلداريةوالعراقيلالصعوباتمنالتخّلصإلىتهدفالتي،اإللكترونيةباإلدارةالمعلومات

األداءكفاءةزيادةعليهيترتبمما،تنفيذهافيوالسرعةاإلجراءاتتقليصوبالتالي،اإلداريالعمل

األممرتقاريحسباآلنالتقدممعياروألن.العامللمرفقبالنسبةالخدمةفيالجودةلتحقيقاإلداري

إنف،قدراتهاحسبتطبيقهاوحتميةالمعلوماتيةالثورةمواكبةعلىالدولقدرةمدىهوالمتحدة

فيالُمتمثلالتكنولوجيالعالمهذادخلتالمتقدمةفالدول،متفاوتةكانتالعالمدولاستجابة

فيقدمةمتمراحلإلىوصلتالعربيةالدولفياإللكترونيةفاإلدارةوبسرعةبيسراإللكترونيةاإلدارة

مادولالبقيةلكن،األخيرةالمتحدةاألممتقاريرفيجداً متقدمةمراتباحتلتحيث،منهاقليلعدد

الستفادةوا،المتقدمةالدولمنغيرهاوبينبينهاالفجوةمنالحدسبيلفيكبيرةتحدياتتواجهزالت

.اإلداريالعملتطويرفياإللكترونيةالخدماتمن

التحول الرقمي
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أساليبيرتغيإلىأدى،المعلوماتوتقنيةاالتصالوسائلوتقدمالمتسارعةالتكنولوجيةالتطوراتإن

دولغرارىعلتكونأنالعربيةالدولعلىلزاماً باتحيث،اإللكترونيةإلىالتقليديةمنالعامةالمرافق

واجهةميستدعيوهذا،التقدمعلىتدلالتيالسماتمنسمةً يعتبرالذيالتغييرومواكبةالعالم

ماطريقعناإلداريباألداءلالرتقاءالرقميةالتقنيةعصرمعالتفاعلفيالمتمثلةوالتحدياتالصعاب

األساليباستخدامعلىبالقدرةمقترناً أصبحالذيالمصطلحوهذا،اإللكترونيةباإلدارةُيعرف

جودةينوتحساإلداريالتسييرفعاليةعلىينعكسمما،المعلوماتيةالثروةواستغاللاإللكترونية

بالتخطيطقتعلماسواء،تتوفرأنيجبُمتطلباتمنالبداإللكترونيةاإلدارةولتطبيق.العامةالمرافق

جتماعيةاالأواالقتصاديةأواإلداريةالمتطلباتمنوغيرها،عليهابالقائميناالهتمامأو،االستراتيجي

.التقنيةأو

اإلدارة االلكترونية ومتطلبات تطبيقها

اإلدارة اإللكترونية



ماهية اإلدارة االلكترونية
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غيةًتحسينًلعملياتًبًٌهًايعتبرًمفهومًاإلدارةًاإللكترونيةًأوسعًمنًكونهًوجودًحواسيبًوبرمجياتًوانترنتًوغيرهاًمنًالتقنياتً،ًإذًأنهاًإدارةًشاملةًلمختلفًأوج

وفًعليهاًوعليهًوجدتًعدةًتعاريفًلإلدارةًاإللكترونيةً،ًكماًأنًهناكًتشابهًبينًهذاًالمصطلحًومصطلحاتًأخرىًوجبًالوق. الخدماتًالمقدمةًللمواطنًوالُمقيمً

.إلىًتحديدًخصائصًووظائفًاإلدارةًااللكترونيةًباإلضافةً
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منواءس،ٌمبسطهوماومنهاُمركبهومامنهاتعاريفبعدةااللكترونيةاإلدارةتعريفتملقد

اماستخد»:بأنهابعضهمعّرفهافقد،المجالهذافيأخصائيينطرفمنأودوليةهيئاتطرف

ميةالحكواإلداراتأداءسبلتيسيرفيوالمعلوماتالمتنوعةالتكنولوجيةاالتصالوسائل

أوالعامالمرفقخدماتمناالنتفاعطالبيمعوالتواصل،القيمةذاتاإللكترونيةالعامةلخدماتها

عبريةااللكتروناالتصالوسائلاستخداممنتمكينهمخاللمنالديمقراطيةمنبمزيدالخاص

الورقيةالمعامالتعناالستغناء»:بأنهااإللكترونيةاإلدارةيعّرفمنوهناك.«واحدةبوابة

الخدماتوتحويل،المعلوماتلتكنولوجياالواسعاالستخدامطريقعناإللكترونيالمكتبوإحالل

.«ومحوكمةمتسلسلةخطواتحسبمعالجتهاثم،مرقمنةمكتبيةإجراءاتإلىالعامة

تعريف اإلدارة االلكترونية

اإلدارة اإللكترونية
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وشفافيةاليةوفعكفاءةزيادةأجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخدامإلىٌيشيرحديثمصطلح»:بأنهااإللكترونيةاإلدارةفعّرفالدوليالبنكأما

الحوكمةعلىكبيربشكلويساعداإلجرائيةالنظمكافةيدعمبماالمعلوماتمنوتمكينهمالخدمة،طالبإلىخدماتمنيقدمهفيماالخدمةمقدمومساءلة

وهذابالكالود،يسمىبماالعنكبوتيةالشبكةخاللمنُبعدعنوطلباتهمٌمعامالتهمتقديممنوالمقيمينللمواطنينالفرصةوإعطاء،الفسادعلىوالقضاء

أنها»:مفادهةااللكترونيلإلدارةتعريفاً األوروبياالتحادتبنىكما.«الحياةجودةإلىمواطنيهاإليصالوالتيسيرالتسهيلمنالدوللهتسعىمايدعمامتداد

لالتصالختلفةالمالطرقباستخدام،الحكومةمعوالتواصلللتعاملالفرصةاألعمالوقطاعللمواطنينلتقدمواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتستخدمحكومة

ووضع،التنظيمووالقوانيناإلدارةفيلنفسهاالحكومةتنظيمبكيفيةتتعّلقوهي،اإللكترونيالبريد،األكشاك،الذكيةالبطاقات،الفاكس،الهواتفمثل

تكنولوجيالىعالُكلياالعتمادبأنهاااللكترونيةاإلدارةتعريفيمكنفإنهوعليه.«اإلجراءاتبينالتكاملوتحقيقالخدماتإيصالطرقوتنسيقلتحسينإطار

وبأقلوبسرعةةعاليبكفاءةوالرقابةوالقيادةوالتنظيمالتخطيطخاللمنللفردالمتزايدةللمتطلباتاالستجابةبغيةلتحسينهاإلداريالعملفيالمعلومات

.مكانوأيوقتأيفيالمعلوماتوأمنسريةضمانمع،تكلفة

تعريف اإلدارة االلكترونية

اإلدارة اإللكترونية
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الذيوالتطوردمالتقلمتطلباتواالستجابة،لمواطنيهاإلكترونياً الخدماتتقديمأجلمناإللكترونيةباإلدارةُيعرفماعلىالعالمدولمنالكثيراعتمدتلقد

اإلدارةتطبيقتتبنًّالتيالدولبينمنالعربيةالدولولعل،المتقدمةأومنهاالناميةسواء،الدولمنأياستثناءيتمولم،الحديثةالتكنولوجياتعالميشهده

.ممكنوقتأسرعوفيكفاءةوبأكثرتكلفةبأقلالخدماتلتقديممنهامحاولةمتفاوتبشكلولكن،اإللكترونية

اإللكترونيةاألعمالأنأي،المعلوماتبشبكةتتصلوكذلك،البعضببعضهاُمتصلةإلكترونيةشبكةطريقعناإلدارةبهاتقومالتيالوظائفجميعإجراءهي

.اإللكترونيالشكلإلىالتقليديةالوظائفكلتحويلأي،اإللكترونيةاإلدارةوكذاوالتسويقالتجارةمنكال ًتشمل

:اآلتيفيوتتلخصالتقليديةاإلدارةعنٌتميزهاخصائصبعدةتتميز:اإللكترونيةاإلدارةخصائص

إدارة بدون خطأ إدارة تقوم على تخفيض التكاليف3إدارة بال ورق وبزمن أسرع 2إدارة سريعة 4

إدارة أسهل وإجراءات أبسط إدارة تقوم على الشفافية5 6

1

إدارة تساعد بالتطوير المٌستمر 7

ا واقع اإلدارة اإللكترونية في البلدان العربية والتحديات التي تواجه تطبيقه

اإلدارة اإللكترونية



10

بحيث)بالمنصةالمسجلةالجهاتوكافـةالمستفيد(بينةموحدتواصلقناةإيجـادإلىتهدف(cloud)سحابيةالكترونـيةمنصة

التوجيهوطلبالمطلوبةالجهاتمعمباشرةالتواصلمنسواءحدعلىالجهةأوالمقـيمأوالمواطنالمنصةهذهمكنتًُ

.االفرادمعالتواصلللجهاتأيضاً يمكنكماالجهةمنيريدهاالتيللمعاملةواالستفسار
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عًبجميرفاقًالمستنداتإ
بكلًسهولةأنواعها

إمكانيةًالعملًعنًبعدً
بفاعليةًويسر

ًالتواصلً معًكافةًالجهاتإلكترونيا 

والمستفيدين

سهولةًالتسجيلًفيً
المنصة

التواصلًمنًخاللًالرسائلً
الصوتية

تمتع بالعديد من المزايا والخدمات

المزايا والفوائد
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. يربط بين كالً من  المستفيد والجهة والموظف والعميل-

.تنظـيم أدوات العـمل والرقابـة واإلدارة الداخلية -

. توزيع المعامالت على الموظفين بصورة آلية أو يدوية -2

3

. حصر عدد وتفصيل المعامالت بمختلف حالتها لكل موظف أو عميل - 4

. تقييم اإلنجاز وفق عـدد المعامـالت القائمة لـدى الموظـف بمختلف حالتها - 5

. تقارير تحـديد عــدد المعـامــالت لكـل جهـة المٌـنجزة والقائـمة و المُـتأخرة - 6

.تحديد عدد المعامالت لكل موظف المنجزة و القائمة و المتأخرة والمرفوضة- 7

. سهوله المُتابعة حيث أن كل إجـراء يتم على البرنامج يُسـجل ويمكن الرجوع إليه- 8

. إحصائيات عن سجل الموظف داخل البرنامج تشمل معدل اإلنجاز وفترات التواجد على البرنامج - 9

. للمستندات الرسمية والملفات المرفقة فـي المعامالت لكـل مٌعامـلة لكل جهـة ولكل مٌستفـيد أرشيف - 10

. تقارير تقييم أداء للموظف من ناحية سرعة إتمامه للمعامالت المُستلمة عن طريقه وأيضاً مفكرة لتنظيم المواعيد - 11

ويسربمختلف أنواعها عن بعد وتسجيل القرارات والتصويت والتوقيع اإللكتروني عليها بكل سهولة االجتماعات إدارة وتنظيم - 12

1
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منصة الموظف

الدخولالموظفيستطيعمستقلةمنصة
عةومتابالجديدةالمعامالتواستقبالإليها

لبكلديهالقائمةالمعامالتوتنظيموإدارة
نُتمكأنللمنصةيمكنكماويسرسهولة
تخذمًُُتساعدمتعددةتقاريرإصدارمنلموظف
وتخصيصالعملتنظيمعلىبالجهةالقرار

منمجموعةأولموظفمتعددةصالحيات
ُترحلانتهائهابعدمعاملةوكلالموظفين
متعددةايقوناتويوجدالمعامالتألرشيف

علىومنهااالفتراضيالعملأدواتمنهي
االجتماعاتإضافةالحصرالالمثالسبيل
العموميةوالجمعياتاإلدارةومجالسالعامة

الُمستنداتوأرشفة

بهايلالتسجالمستفيديستطيعمستقلةمنصة

والجوالاإللكترونيوالبريدالهويةطريقعـن

عجميمعوالتواصلحسابهإلىالدخولويستطيع

عنوذلكويسربسهولةواحدمكــانمنالجهات

المرادالجهةتحديدثمجديدةمعاملةإنشـاءطريق

وظفالمباختيارالبرنامجيقومحيث,معهاالتواصل

نبيمفتوحةمعاملةوتصبحالجهةلهذهالمختص

زمةالالالمتطلباتلتبادلوالمستفيدالموظف

.وميسرةسهلةبخطواتالُمعاملةإلنهاء

التواصلمنالمستفيدالمنصةهذهمكنتًُبحيث)بالمنصةالمسجلةالجهاتوكافـةالمستفيد(بينةموحدتواصلقناةإيجـادإلىنهدف

.الجهةمنيريدهاالتيللمعاملةستفسارواإلالتوجيهوطلبالمطلوبةالجهاتمعمباشرة

التواصل المباشر

أجزاء المنصة
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ترونياإللكالموقعخاللمنسهولةبكلالمنصةفيالتسجيليتم

الةمدوفيالتابلتأوالجوالأوالكمبيوترجهازخاللمنللمنصة

رقموأالوطنيةالهويةخاللمنالتسجيلإمكانيةمعثانية60تتجاوز

.اإللكترونيالبريدأوالجوال

فتح حساب مستفيد في المنصة 1

المستفيدمنصة 
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سمابكتابةالتسجيلعمليةتمامإبعدللمنصةالدخوليتم

.الدخولتسجيلعلىالضغطثمالمروروكلمةالمستخدم

للمنصةتسجيل الدخول  2

المستفيدمنصة 
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الشاشةإلىاالنتقاليتمالمستفيدحسابإلىالدخولبعد

افةإلضالشاشةيمينأعلىفياأليقونةعلىالضغطثمالرئيسية

.طلب

إضافة طلب  3

المستفيدمنصة 
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.اختيارًالجهةً-1

.اختيارًنوعًالمعاملةً-2

.كتابةًالموضوعً-3

... ( .-عاديةً–مهمةً) اختيارًاألولويةً-4

.“ حفظً“ الضغطًعلىًأيقونةًً-5

خطوات إضافة طلب

1

2

3

4

5

4

المستفيدمنصة 
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الشاشةعلىالمعاملةتظهر،المعاملةإضافةاتمامبعد

:بحيثالمقابلالشكلفيكماالرئيسية

.المعاملةموضوعيظهر1

.المعاملةعنالمسئولالموظفيظهر2

.المعاملةنوع3

.المعاملةتاريخ4

لبط/الرفضتم/التنفيذتم/مفتوحة):المعاملةحالة5

.(توجيه/نواقصاستكمال/إفادة

(عادية/مهمة/طوارئ):المعاملةأولوية6

تابع خطوات إضافة طلب 

123456

وبهذا نكون أتممنا عملية إضافة الطلب على منصة المستفيد

5

المستفيدمنصة 
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.(جمعياتًومنظمات-خاصً-حكوميً)منصةًواحدةًللتواصلًمعًكافةًالجهاتً

.إتاحةًخياراتًمتعددةًللتواصلًمعًالجهات

سهولةًمراجعةًالمعامالتًومرفقاتهاًمنًخاللًالنظامًدونًالحاجةًإلىً

.الذهابًإلىًالجهة

االطالعًعلىًاإلجراءاتًالتيًتتمًعلىًالمعاملةًخطوةًبخطوةًمنًخاللً

.النظامًوإمكانيةًالتعليقًالمباشرًعلىًاإلجراءاتًوطلبًاالستفسارً

أهم ميزات منصة المستفيد

النظامالمسجلًفيًالجوالًاستالمًاالشعاراتًعلىًالمعاملةًمنًخاللًالرسائلًالنصيةًعلىً

.منًخاللًالبريدًاإللكترونيًأوً

المستفيدمنصة 
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إضافة موظف وإعدادات حسابه في المنصة

تعريفخاللمنبالمنصةجهةكلفيالموظفينعملمنصةفيالنظامإعداداتتبدأ

كلداخلواألقسامالموظفينبإضافةبدورهليقوم(الجهةفياآلدمن)المنصةمسئول

موظف.لكلالممنوحةوالصالحياتالموظفينعلىالمعامالتتوزيعآليةوإعدادجهة

سماإرساليتمالموظفإضافةبعد.تباعاً لهنتطرقسوفالنظامفيكبيربابوهذا

.وظفبالمالخاصاإللكترونيالبريدعلىآلياً بالموظفالخاصةالسروكلمةالمستخدم

يسيةالرئالشاشةتظهرالمنصةفيحسابهعلىالدخولبتسجيلالموظفيقومأنوبعد

علىالمواطنبإضافتهاقامالتيالمعاملةوتظهر.المرفقالشكلفيكماللموظف

:المرفقالشكلفيكماللموظفالرئيسيةالشاشة

.نوع المعاملة-3.اسم طالب المعاملة -2.موضوع المعاملة -1

.أولوية المعاملة-6.حالة المعاملة -5.تاريخ المعاملة-4

123456

1

الموظفينمنصة 
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منُمتطلباتواستعراضالطلبعلىبالدخولذلكبعدالموظفيقوم

اءاتإجربعدةالقيامالموظفبإمكانحيثالمرفقالشكلفيكماالمعاملة

أماممتاحالتعليقهذايكونبحيثالمعاملةعلىخارجيتعليقإجراء1-:

ظهوروكذلكالمعاملةعلىاالطالعحقلهمالذينالموظفينمنالزمالء

إشعارسيتموأيضاً الخدمةطالبالمستفيدحسابفيالتعليقهذا

فيلالمسججوالهعلىالنصيةالرسائلخاللمنالتعليقبهذاالمستفيد

.النظامفيالمسجلاإللكترونيالبريدوكذلكالنظام

فريقأمامظاهرالتعليقهذايكونالحالةهذهوفيداخليتعليقإجراء2-

.العمل

.ذلكتتطلبالمعاملةمراحلكانتإذاآخرموظفإلىالطلبإسناد3-

.لذلكالصالحيةلديهكانإذاالمعاملةتأجيل4-

.المعاملةعلىالصوتيالتعليق5-

قبول الطلب وإجراءات التعامل

1234

5

2

الموظفينمنصة 
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ةمتاحالمعاملةعلىتتمالتيواإلجراءاتالتعليقاتكافةأنعلماً 

إشعاروكذلكالعملسيرومتابعةلالطالعالموظفعلىللمشرف

خاللمنالمعاملةعلىاإلجراءاتبكافةالخدمةطالبالمستفيد

بهالخاصاإللكترونيالبريدوكذلكجوالهعلىالنصيةالرسائل

.النظامفيبياناتهفيالمسجل

الطلبالتعامل مع  3

الموظفينمنصة 
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مالنظاعلىوالخروجالدخولحركاتمنبدايةالمنصةعلىالموظفينلحركةكاملسجل
لمحدداوالوقتبالتاريخالمنصةعلىالموظفبهايقومالتيواإلجراءاتالحركاتكافةإلى

.للحركة

1

األداءوسرعةللطلباالستجابةلسرعةوفقاالنظامخاللمنالموظفينتقييمإمكانية
.األخرىالمعاييرمنوغيرها

2

.صالحياتًالًحصرًلهاًيمكنًمنحهاًأوًسحبهاًللموظفًأوًالمشرفًعلىًالمنصةً 3

حركةعلىاالطالعمنالعلياالرقابيةالجهاتتمكنتبهاالجهاتلكافةموحدةمنصة
بشكلحدةعلىجهةكلوكذلكعامبشكلالجهاتكافةداخلالعملوآلياتالمعامالت

.خاص
4

جازناإلونسبالمعامالتيخصفيمالهاحصرالالتيحصائياتاإلمنهائلكم
.التأخيرونسب

5

من أهم ميزات منصة الموظفين على سبيل المثال ال الحصر

الموظفينمنصة 
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وميةالعموالجمعياتاللجانواجتماعاتاإلدارةمجالسواجتماعاتالعامةاالجتماعاتمثلاالجتماعاتأنواعمنعدداً إنشاءعلىالقدرةجهاتمنصةلدى

سجلمنكلبهوموثقاالجتماعاتلتلكإلكترونيبمحضرتوثيقإمكانيةمعمفتوحةإلعدادتتسعافتراضيةبقاعات

بالمنصةجهةأيشأنمنفأصبحQRالسريعاالستجابةبرمزمعززالمحضروهذابالتصويتوقاموالحضورالدخول

منوإدارتهااالجتماعاتضبطعلىقادرةالجهةوباتتوالمكانالوقتقيوددونإلكترونياً اجتماعاتهاوإدارةعقد

إشعارويصلالمنصةطريقعنباالجتماعالمعنيينلألشخاصالدعواتوإيصالاالجتماععناإلعالنتتضمنبحيثجدولتهاخالل

ايسربكلاالجتماعفيالحضورتسجيلدورةالمنصةُتكملكما.للجوالالنصيةالرسائلأواإللكترونيالبريدعلى المنصةوتتيح.دالتعقيعنوبعيد 

.القراروالشأنألصحابإليصالهاالنظامبواسطةسهولةبكلالمالحظاتوتدوين.حريةبكلاآلراءعنللتعبيرلالجتماعالمدعوينأمامالفرصة

تنظيم االجتماعات العمومية بمختلف أنواعها

االجتماعات العمومية
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ترونياً إلكالمحرروإعتمادالجهةشعارتحملرسميةخطاباتوتحريرإنشاءمنجهةإليُيمكنحيثالمحرراتخدمةالمتعددةالمنصةخدماتضمنومن

.بالمنصةعضويةلديهفردأوجهةإلياإلعتماداوللمصادقهاالرسالإمكانيهمعQRب

تمكين الجهات واالفراد من صياغه المحررات الرسمية واعتمادها

ةالرسميالمحررات
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والمراجعةاإلدخالمستوياتتعدد

ياتًحيثًترتكزًفكرةًإدارةًالعملياتًالماليةًوالمحاسبيةًوفقًأدقًوأحدثًالتقن

ًبمراحوتسجيلهًتتعددًالمستوياتًبدايةًمنًمرحلةًإدخالًالسندً لًمرورا 

ًإلىًمرحلهًاالعتمادًالنهائيً .المراجعةًالمتعددةًوصوال 

.وباتباعًهذهًاآلليةًتكادًتنعدمًاألخطاءًمنًقبلًالعنصرًالبشريً

مرحلة اإلدخال

املراجعة األوىل

املراجعة الثانية

املراجعة الثالثة

مرحلة اإلعتماد

الخدمات المالية

الماليةاالدارةفيالمتخصصةجوايزىمنصةمعالربطامكانيه
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تالمعامالإلتماممختلفةوجهاتإداراتإضافةالجهةحسابعنالمسئوليستطيع
سبحكال ًمحددهمجموعاتوفقالموظفينبتخصيصيقومكما.خاللهامنالمالية
.وتخصصهعملة

إدارة األقسام

يعةوطبالقسمحسبمجموعةكلىلدظهورهاالمرادالقوائمتخصيصيضاأويستطيع
.حدةعلىموظفلكلوالصالحياتذوناتاألتحديدوكذلكالعمل

متعددةصالحيات

اتتوزيع المهام وتحديد الصالحي

الخدمات المالية

الماليةاالدارةفيالمتخصصةجوايزىمنصةمعالربطامكانيه
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تقارير مالية متنوعة

.(صادر-وارد)النقديالتدفق

.العميلحسابكشف

.العمالءأرصدة

.(صندوق-بنك)النقديةحسابكشف

ا)متنوعةإحصائيات ا–يومي  ا-شهري  .(سنوي 

0

1

2

3

4

5

6

7

التدفق النقدي كشف حساب عميل ارصدة العمالء كشف حساب النقدية احصائيات عامة

الخدمات المالية

الماليةاالدارةفيالمتخصصةجوايزىمنصةمعالربطامكانيه
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لمجالاعنالنظربغضعنهاللبحثالمستخدميسعىالتيالمتطلباتأوائلمناألمانأنالمؤكدمن

،همنبدالضروريمطلبالمعلوماتأمنخاصيةوالعمليالشخصيالصعيدفعلى،بهيعملالذي

دونوالخصوصيةاألماندرجاتأعلىفيالمستخدمسيكون[جهات]منصةإلىالولوجً عندفإنهلذلك

تماماً مشفرةجميعهاالمنصةعلىالمتوفرةوالمعلوماتالبياناتلكونوذلك؛قلقأوخوف

األمان

السحابيالتخزين

اواألفضلالمثاليةالخدمةتقديمعلىجهاتمنصةحرصمنانطالقاً  حرصتفقد،لمستخدميهادائم 

حيثمنجداً عاليةجودةوذوومستمراً سهال ًالعملليكون%100سحابيةخدماتتقديمعلىالمنصة

.السحابيةالخدماتعلىكلياً ترتكزالمنصةفإنلذلكالخدمة،تقديم

من المعلوماتأالتشفير و

االمان ولتخزين السحابي
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ًمنًقبلًالمستفيدينًمنًا" جهات"أنًتصبحًمنصةً لخدماتًهيًالقناةًاألكثرًاستخداما 

ولًوأنًتتح( قطاعًثالثً–قطاعًخاصً–حكوميً)المعلوماتيةًوالتوعويةًلكافةًالجهاتً

إلىًأهمًأداةًللتفاعلًوالتواصل

الــرؤية
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الرسالة

تقديمًالمعلومةًالدقيقةًللجمهور

وزيادةًالوعيًاإلرشاديًلكافةًالمعامالتًبشكلًعام
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االهداف

معامالتالكافةعنتفصيليةمعلوماتتوفربحيثالمعامالتلكافةموحدهاسترشاديهواجهةالمنصةتكونأن❑

.الجهاتكافةلدى

.سواءحدعلىوالمملكةالعالميشهدهاالتيالمتغيراتظلفيبعدعنالعملسياسةتفعيل❑

.المتاحةاإللكترونيةالخدماتعلىالحصولفيوالمقيمينالمواطنينعلىالتيسير❑

.الحكوميةالقطاعاتكافةفيالممارساتأفضلواستعراضالوعيزيادة❑



33



34



35



36



37



38



39



40



41



THANK YOU
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