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آلية عمل النظام

منصة المواطن والمقيم

موقع يتم التسجيل في النظام بكل سهولة من خالل ال

ابلتالتاإللكتروني من خالل جهاز الكمبيوتر أو الجوال أو 

الل ثانية مع إمكانية التسجيل من خ60وفي مدة ال تتجاوز 

.الهوية الوطنية أو رقم الجوال أو البريد اإللكتروني 

التسجيل في النظام1
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آلية عمل النظام

منصة المواطن والمقيم

يتم الدخول للنظام بعد اتمام عملية التسجيل

تسجيل الدخول للنظام2
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آلية عمل النظام

منصة المواطن والمقيم

يسية بعد الدخول إىل النظام يتم الدخول اىل الشاشة الرئ

ضافة ثم الضعط عىل األيقونة في أعىل يمين الشاشة إل

.معاملة 

إضافة معاملة 3
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آلية عمل النظام

منصة المواطن والمقيم

.اختيار الجهة -1

.اختيار نوع المعاملة -2

.كتابة الموضوع -3

...(.-عادية –مهمة ) اختيار األولوية -4

.“ حفظ “ الضغط عىل أيقونة  -5

خطوات إضافة معاملة4

1

2

3

4
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آلية عمل النظام

منصة المواطن والمقيم

ي الشكل بعد اتمام إضافة المعاملة ، تظهر المعاملة عىل الشاشة الرئيسية كما ف

:المقابل بحيث 

(.10طلب توجيه معاملة رقم )يظهر موضوع المعاملة  1-

( .أحمد محمود ) يظهر الموظف المسئول عن المعاملة في وزارة االسكان  2-

(  شاد طلب توجيه وار–الجهة المقدم لها المعاملة ونوع المعاملة وزارة االسكان  3-

.تاريخ المعاملة  4-

.حالة المعاملة  5-

( .عادية ) أولوية المعاملة  6-

تابع خطوات إضافة معاملة 5
123456

وبهذا نكون أتممنا عملية إضافة المعاملة على منصة المواطن والمقيم
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منصة المواطن والمقيم

.منصة واحدة للتواصل مع كافة الجهات الحكومية

.ية إتاحة خيارات متعددة للتواصل مع الجهات الحكوم

ام سهولة مراجعة المعامالت ومرفقاتها من خالل النظ

.دون الحاجة اىل الذهاب اىل الجهة الحكومية 

وة االطالع عىل االجراءات التي تتم عىل المعاملة خط

ر عىل بخطوة من خالل النظام وإمكانية التعليق المباش

.اإلجراءات وطلب االستفسار 

أهم ميزات منصة المواطن والمقيم

أو من خالل استالم االشعارات عىل المعاملة من خالل الرسائل النصية عىل الجوال المسجل في النظام

.البريد اإللكتروني 
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آلية عمل النظام

منصة الموظفين

ل تبدأ إعدادات النظام في منصة عمل الموظفين في كل جهة حكومية من خال

ام داخل ليقوم بدوره بإضافة الموظفين واألقس( األدمن ) تعريف مسئول النظام 

كل جهة حكومية وإعداد آلية توزيع المعامالت عىل الموظفين والصالحيات

.الممنوحة لكل موظف وهذا باب كبير في النظام سوف نتطرق له تباعا  

موظف بعد إضافة الموظف يتم إرسال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بال

.آليا  عىل البريد اإللكتروني الخاص بالموظف من خالل النظام 

ية بعد أن يقوم الموظف بتسجيل الدخول عىل النظام تظهر الشاشة الرئيس

.للموظف كما في الشكل المرفق 

موظف كما تظهر المعاملة التي قام بإضافتها المواطن عىل الشاشة الرئيسية لل

:في الشكل المرفق 

إضافة موظف جديد وإعدادات 1
النظام

.أولوية المعاملة 6-.حالة المعاملة  5-.تاريخ المعاملة  4-.نوع المعاملة  3-.اسم طالب المعاملة  2-.موضوع المعاملة 1-

123456
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آلية عمل النظام

منصة الموظفين

ا في يقوم الموظف اآلن بالدخول عىل العاملة واستعراض المطلوب من المعاملة كم

:فق الشكل المرفق حيث بإمكان الموظف القيام بعدة اجراءات كما في الشكل المر

ن إجراء تعليق خارجي عىل المعاملة بحيث يكون هذا التعليق متاح أمام الزمالء م 1-

لنظام الموظفين الذين لهم حق االطالع عىل المعاملة وكذلك ظهور هذا التعليق في ا

ل الرسائل عند المواطن طالب الخدمة وأيضا  سيتم إشعار المواطن بهذا التعليق من خال

.ي النظام النصية عىل جواله المسجل في النظام وكذلك البريد اإللكتروني المسجل ف

لمحول إجراء تعليق داخلي وفي هذه الحالة يكون هذا التعليق ظاهر امام فريق العمل ا 2-

.له االطالع عىل المعاملة 

.اسناد المعاملة اىل موظف آخر اذا كان يمكن الصالحية لذلك 3-

.تأجيل المعاملة اذا كان لدية الصالحية لذلك  4-

.التعليق الصوتي عىل المعاملة  5-

قبول المعاملة وإجراءات التعامل مع 2
المعاملة

1234

5
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آلية عمل النظام

منصة الموظفين

لمقيم باإلجراء السابق يكون تم التعامل مع المعاملة والتواصل مع المواطن أو ا

الل بكل سهولة ويسر حيث بإمكان الموظف ارشاد المواطن طالب الخدمة من خ

خالل النظام إىل اإلجراء الصحيح للمعاملة واستيفاء كافة األوراق ومراجعتها من

حكومية النظام وكذلك توجيه المواطن أو المقيم إىل رابط الخدمة الخاص بالجهة ال

.المطلوبة 

مشرف مع مالحظة ان كافة التعليقات واإلجراءات التي تتم عىل النظام متاحة لل

خدمة عىل الموظف لالطالع ومتابعة سير العمل وكذلك اشعار المواطن طالب ال

البريد بكافة االجراءات عىل المعاملة من خالل الرسائل النصية عىل جواله وكذلك

.اإللكتروني الخاص به المسجل في بياناته في النظام

التعامل مع المعاملة والتواصل مع 3
المواطن أو المقيم 

1234

5



سجل كامل لحركة الموظفين على النظام بداية من حركات الدخول والخروج على 
النظام الى كافة الحركات واإلجراءات التي يقوم بها الموظف على النظام بالتاريخ 

.والوقت المحدد للحركة 

1

إمكانية تقييم الموظفين من خالل النظام وفقا لسرعة االستجابة للطلب وسرعة األداء 
.وغيرها من المعايير األخرى 

2

.صالحيات ال حصر لها يمكن منحها أو سحبها للموظف على النظام 3

منصة موحدة لكافة الجهات الحكومية تمكن الجهات الرقابية العليا من االطالع على 
حركة المعامالت وآليات العمل  داخل كافة الجهات الحكومية بشكل عام وكذلك كل 

.جهة على حدة بشكل خاص 

4

منصة الموظفين

كم هائل من االحصائيات التي ال حصر لها فيما يخص المعامالت ونسب االنجاز 
.ونسب التأخير 

5

من أهم ميزات منصة الموظفين على سبيل المثال ال الحصر
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منصة االجتماعات اإللكترونية عن بعد

عقد وإدارة ومن أهم مميزات المنصة  قدرتها عىل نقل االجتماعات  إىل العالم الرقمي بكل سهولة، فيصبح من شأن أي جهة

ل جدولتها، بحيث اجتماعاتها إلكترونيا  دون قيود الوقت والمكان، فتتيح المنصة القدرة عىل ضبط االجتماعات وإدارتها من خال

رسائل النصية تتضمن اإلعالن عن االجتماع، وإيصال الدعوات لألشخاص المعنيين باالجتماع عن طريق البريد اإللكتروني أو ال

ا عن التعقيد لمنصة الفرصة أمام كذلك تتيح ا.للجوال ، كما تُكمل المنصة دورة تسجيل الحضور في االجتماع بكل يسر وبعيد 

المدعوين لالجتماع للتعبير عن اآلراء بكل حرية وتدوين المالحظات بكل سهولة بواسطة النظام

إليصالها ألصحاب الشأن والقرار، كما يفتح األفق أمام المحاضر باالجتماعات المنعقدة

كذلك يسمح النظام للحضور بالتصويت إما.بمشاركة المالحظات وكل ما تم تدوينه 

بالقبول أو الرفض أو االمتناع عن التصويت عىل كل ما تم إقراره بشكٍل إلكتروني

.وتتصف هذه الطريقة بالشفافية والسرعة والسالسة والنزاهة أكثر من أي طريقٍة أخرى

كذلك تتيح المنصة حفظ التقارير والملفات وتنظيمها وإدارتها بكل يُسر، كما أنها موضع موثوق

منأما.ومكانبه لالحتفاظ بمحاضر االجتماعات و توفيرها لألعضاء المخولين بالوصول إليها بكل وقت 

حيث الصالحيات فالمزايا التي تتمع بها المنصة تجعل منها قبلة لرجال األعمال والمدراء عامة  

لخصوصية إذ يمكن للمدير أو المسؤول في شركة أن يوزع المهام حسب التخصصية بين أعضاء الفريق؛ وذلك دون انتهاك ا

رإطالق ا، نظر ا لتوفر الخصوصية في المعلومات والتحكم بما يمكن مشاركته مع اآلخرين وحجب البعض اآلخ

.منه حسب رغبة المدير
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األمان والتخزين السحابي

عنها بغض من المؤكد أن األمان من أوائل المتطلبات التي يسعى المستخدم للبحث

ن النظر عن المجال الذي يعمل به، فعىل الصعيد الشخصي والعملي خاصية أم

ات سيكون المعلومات مطلب ضروري ال بد منه، لذلك فإنه عند الولوِج إىل منصة جه

المستخدم تحت مظلة أعىل درجات األمان والخصوصية دون خوف أو قلق؛ وذلك

ا يستحيل لكون البيانات والمعلومات المتوفرة عىل المنصة جميعها مشفرة تمام  

.الوصول إليها دون تخويل لألشخاص المعنيين

األمان

التخزين السحابي

ا انطالق ا من حرص منصة جهات عىل تقديم الخدمة المثالية واألفضل دائم  

ليكون العمل % 100لمستخدميها، فقد حرصت المنصة عىل تقديم خدمات سحابية 

ا من حيث تقديم الخدمة، لذلك فإن ال منصة سهال  ومستمر ا و ذو جودة عالية جد 

.ترتكز كلي ا عىل الخدمات السحابية



ت المعلوماتية هي القناة األكثر استخداما  من قبل المستفيدين من الخدما" جهات"أن تصبح منصة 

قوم المنصة والتوعوية لكافة الجهات الحكومية وأن تتحول إىل أهم أداة للتفاعل والتواصل بحيث ت

الب الخدمة بدور موظف االستقبال لكافة الجهات الحكومية كل جهة عىل حده وتقوم باستقبال ط

الخاص بالجهة وإرشاده وتوجيهه اىل الجهة ذات العالقة بل يمكننا القول بأنه يمكن تزويده بالرابط

البرنامج المطلوبة واخذه اىل منصة تلك الجهة التي قصدها من خالل هذه النافذة الموحدة كما أن

بأن منصة قادر عىل دعم اي معاملة من بدايتها   وحتى اتمام المعاملة بشكل كامل اي يمكننا القول

استقبال جهات قادرة عىل إتمام اي معاملة كانت تتم يدويا   حيث يمكننا من خالل النظام ارسال و

ت كآلية المستندات بحيث تحفظ المستندات عىل المعاملة حيث يمكن  الرجوع إليها في اي وق

افضل إلرسال واستقبال المستندات من البريد األلكتروني



ت تقديم المعلومة الدقيقة للجمهور وزيادة الوعي اإلرشادي لكافة المعامال

.الحكومية  بشكل عام 

الرسالة
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تالمعاماللكافةموحدهاسترشاديةواجهةالمنصةتكونأن

لدىامالتالمعكافةعنتفصيليةمعلوماتتوفر بحيثالحكومية

.الجهاتكافة

هدهايشالتيالمتغيراتظلفيبعدعنالعملسياسةتفعيل

.سواءحدعىلوالمملكةالعالم

دماتالخعىلالحصولفيوالمقيمينالمواطنينعىلالتيسير 

.المتاحةاإللكترونية

اتالقطاعكافةفيالممارساتأفضلواستعراضالوعيزيادة

.الحكومية

األهداف



THANK YOU


