
جمعية رعاية األيتام التقنية



:مشاريع وبرامج 

تربوية *           تعليمية        

مهنية*           اجت<عية     

:خدمات املركز 



:ما قبل القصة 

فقا توثيق  جميع عمليات املركزين و 
 واآليز ملواصفات ومتطلبات شهادة 

90001 



 1436ة عام ابتدأ العمل يف البوابة االلكرتونية يف نهاي
يق ، لتحق اآليزوهـ بعد حصول املركزين عىل شهادة 

جية األوىل أحد األهداف االسرتاتيجية يف الخطة االسرتاتي
: هـ ، وهو  1437 – 1435

% 100حوسبة أع<ل املركزين بنسبة  

:قصة املرشوع وأهدافه 



:أھداف المشروع 

.  زیادة قدرة الموظفین على فھم العمل والكفاءة في أدائھ

. تحسین أدوات خدمة المستفیدین والتواصل معھم 

. سھولة الحصول على المعلومة ودعم متخذي القرار 

 .تقلیل المصاریف المادیة بتقلیل عدد الموظفین 

.  سرعة اإلنجاز 



:التسلسل الزمني 
یانات وآلیات إیجاد تقني  یلم بأعمال المركزین ویتیح فاعلیة الب( الفكرة •

) . تداولھا 
. البحث عن التجارب الموجودة •
.كمرحلة ) لقواعد بیانات األسر والكفاالت ( استخدام نظام •
. جمیع عملیات المركزین  ألتمتةاتخاذ قرار التوسع •
. البحث عن جھة منفذة  •
. تحلیل البیانات •
. البرمجة األولیة لعدد من العملیات للمراجعة والتحسین •
. انطالق أعمال المشروع •



إطالق النسخة التجریبیة: المرحلة األولى 

ام بكافة انطالق العمل الفعلي لكافة األقس: المرحلة الثانیة 
.  ھـ  1437/  5/  1العملیات وذلك في تاریخ 

ة رؤى التحسین ، حیث تتم اآلن دراسة كاف: المرحلة الثالثة  
.... العاملین والمستفیدین 

: تطورات المشروع 



أبرز 
النتائج 
واألثار

سرعة االنج
از

ع التواصل م
العمالء 
الخارجین

قیاس أداء 
العملیات 
قبشكل دقی

اختصار 
اإلجراءات

اكتشاف 
ل الخلل بشك
سریع

قیاس أداء 
الموظف

 الحفاظ على
المعلومات

سرعة 
الوصول 
للمعلومة



كیف تستفید المنظمات من البوابة

النظام ممنوح للجمعیات 
ات مع تكفل الجمعی( مجانًا 

) لیة في المصاریف التشغی



 تنبیھات
للمنظمات

مسح 
التجارب  
الموجودة

 الحرص على
قملكیة الحقو

 التعاقد مع
ن مستشاری
تقنیین 



ون املستفيد
من البوابة

األرسة

الطالب

الكافل

املتربع

املدرسة
الجهات 
املانحة

املوظف

املتطوع



ماذا یمیزھا ؟

. تكامل كافة العملیات •
) . عبر القیاس ، تقاریر الخطط التنفیذیة ( فاعلیة الخطط •
. ربط الصرف بالخطط التنفیذیة بالخطة االستراتیجیة •
ة دخول المبلغ ربط برامج التسویق ببرامجھا في الخطة التنفیذیة مباشرة ، مما یتیح مراقب•

. كإیراد حتى خروجھ كمصروفات 
.مراقبة زمن تنفیذ الخدمات وإدارة تحسینھا •
. فرز النظام لإلیرادات وفقا لملفات كشف الحساب •
. متابعة تغطیة برامج التسویق أوال بأول من قبل رواد الموقع •
. تائج تفعیل االجتماعات وتوصیاتھا ، وعملیة التدقیق الداخلي وما یتفرع منھا من ن•



. العملیات المحاسبیة وفقا لخصوصیة برامجھا •
. استكمال نظام الموارد البشریة •

ماذا ینقصھا ؟



لوحة تحكم الموظفین



اإلشعارات



تفعیل الخطط داخل البوابة: البوابة من الداخل 

.  الخطة االستراتیجیة وكافة تفاصیلھا •
. مؤشرات األداء وقیاسھا •
.الخطة التنفیذیة وتقاریرھا الشھریة •



الخطة االستراتیجیة



قیاس المؤشرات



التنفیذیة الخطة



التنفیذیة الخطة



التنفیذیة الخطة



التقریر الشھري للخطة التنفیذیة



طلبات الصرف : البوابة من الداخل 

.  متابعة طلبات الصرف •
. ارتباطھا بالخطط •



طلبات الصرف



عرض طلب الصرف



االتصاالت اإلداریة



االتصاالت اإلداریة



االتصاالت اإلداریة



االتصاالت اإلداریة



مستوى انجاز المعامالت



االجتماعات



االجتماعات



االجتماعات



تفویض الصالحیات



ملف أسرة



بیانات السكن لألسرة



تتبع تغیر بیانات حقول األسرة المؤثرة في حساب الدخل  



المتبرعون



عرض ملف متبرع 



عرض ملف متبرع



اإلیرادات 



تسجیل اإلیرادات آلي



تسجیل اإلیرادات آلي



تسجیل اإلیرادات یدویًا



تسجیل اإلیرادات یدویًا



تسجیل اإلیرادات یدویًا



تسویق المشاریع



تسویق المشاریع



تسویق المشاریع



األوقاف



األوقاف



األوقاف



المصروفات



األمن والسالمة



النقل 



النقل



الموردین



تقیم المورد



الوثائق والنماذج



التدقیق الداخلي



الشؤون التعلیمیة والتربویة



حصر التقاریر



صالحیات الصفحات



إدارة المتغیرات



بعض من التقاریر



بعض من التقاریر



الواجھة الرئیسیة للموقع



الدخول للخدمات االلكترونیة



ملف األسرة



ملف الطالب



ملف المتبرع



ملف المدرسة



شكًرا لكم 


