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مقدمة:
يشهد العمل الخيري في المملكة العربية السعودية نموا كبيرا ،من حيث أعداد
العاملين في القطاع أو عدد الجمعيات والفرق والتطوعية ،أو من حيث تنوع األنشطة
ومجاالت العمل ،خاصة بعد اهتمام المملكة بالقطاع الخيري في وثيقة رؤية 2030
(ص)73

"ال تتجاوز مساهمة القطاع غير الربحي لدينا ( )%0.3من الناتج المحلي ...المتوسط
العالمي (...)%6تبلغ نسبة المشروعات الخيرية التي لها أثر اجتماعي أو التي تتوائم
مع أهداف التنمية الوطنية طويلة األمد ( )%7فقط“

لذا كان لزاما على الجمعية التفكير في التطور ومواكبة التقنيات الحديثة بما يوفر
الكثير من الجهد والوقت والمال في عمليات وإجراءات الجمعية الداخلية.

صياغة المشكلة:
مع التطور الحالي السريع في كافة أوجه الحياة في مجتمعنا ،تواجه
جهات القطاع الخيري صعوبات في مواكبة هذا التطور المتسارع
بشكل كبير ،فتعاني من عدة نقاط على سبيل المثال ال الحصر:
.1بطء اإلجراءات والعمليات الداخلية.

.2تأخر بحث وتنفيذ معامالت المستفيدين.

.3صعوبة الوصول للمعلومات والبيانات الداخلية في الجمعية.

.4إهدار الوقت والجهد والمال في الكثير من العمليات التي ال
تضيف قيمة.

.5عدم وضوح المهام والصالحيات اإلدارية ألفراد المنظمة
.6ضعف الرقابة والتقويم المستمر ألعمال المنظمة

.7ضعف األرشفة والتوثيق واإلحصاء ،وعدم توفر قاعدة البيانات
.8عدم تطور األساليب واللوائح الداخلية

أهمية التحول الرقمي:
وكما نرى في الرسم البياني التالي أن العوائد من بيع أنظمة  CRMلخدمة
العمالء كمثال على نظام من األنظمة المدمجة في نظام رافد اإللكتروني

المباعة من عام 2010
أن نسبة الزيادة في اإليرادات السنوية ألنظمة ُ CRM
إلى عام  2017بلغت أكثر من  !%183وهو رقم ضخم للغاية.
أيضا عوائد مبيعات أنظمة  ERPزاد بنسبة أكثر من .%52

ويوضح التوجه العالمي في استخدام األنظمة اإللكترونية في إدارة األعمال
ُ
بكافة أشكالها.

نبذة عن نظام جمعية بر القنفذة اإللكتروني:
نظام رافد هو نظام إلكتروني متكامل يتكون من عدة أنظمة عالمية إلدارة الجمعية
تعمل سوية ألتمته العمليات الخاصة بالجمعية وربطها بشكل موحد ومتكامل.

وهو النظام األول الذي يدمج بين  10أنظمة عالمية مختلفة ،باإلضافة لموقع ومتجر
إلكتروني للتبرع أونالين.

مع لوحة تحكم واحدة لكل األنظمة وللمتجر اإللكتروني كذلك.
أيضا يتوفر تطبيقين على نظامي  Android , IOSمن خالل الجوال للتحكم في
النظام.

أدوات جمع البيانات لبناء النظام:
المطبقة منذ حصولها على شهادة األيزو
عملت الجمعية على رفع الواقع من العمليات واإلجراءات ُ
 9001:2008كأول جمعية تحصل عليها في منطقة مكة المكرمة وثاني جمعية على مستوى المملكة.
ثم تطوير العمليات قبل عملية البرمجة والتصميم ،لذا استخدمت الجمعية عدة طرق لجمع البيانات
والعمليات وحصرها واالستفادة منها والتطوير عليها قبل عملية األتمتة ومنها:

.1نماذج الجودة ISO 9001:2008
.2تتبع مسارات العمليات ودراسة آلية تدفق المعلومات
.3األنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية
.4الخطط التشغيلية لألعوام السابقة

.5ورش العمل مع الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة

لماذا نظام بر القنفذة خصيصا؟
.1توافقا مع رؤية  ٢٠٣٠ومبادرات التحول الوطني  ٢٠٢٠في تطبيق التحول
الرقمي

.2بعد تجربة عدد من األنظمة األخرى ُوجد أنها ال تغطى احتياجات الجمعية ويصعب
تطويرها باستمرار.
.3نظام رافد تم بناءه بالكامل داخل جمعية البر بالقنفذة وفق احتياج الجمعية.

.4النظام متوافق مع أنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
.5توفر تطبيقين جوال على نظامي . Android , IOS
.6الحماية األمنية العالية في النظام.
.7نظام سحابي يواكب التطورات حيث نرى في الرسم البياني التالي أن نسبة
استخدام أنظمة إدارة الموارد  ERPزادت من  %6إلى  %21فقط خالل عام
واحد من  2017إلى 2018

أهداف النظام:
.1ربط جميع أقسام الجمعية بنظام اإللكتروني سحابي محكم يعمل على أنظمة
التشغيل الحديثة.
.2إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة.
.3تحديد االحتياجات وترتيب األولويات بكل دقة.
.4حوكمة كاملة وشفافية واضحة في جميع األعمال وتنظيم دقيق
.5تسهيل إلجراءات طلبات االعانة
.6تسهيل عملية التحول الرقمي من خالل التطبيقات على .Android , IOS
.7تسهيل عملية التبرع اإللكتروني من خالل تسويق المشاريع عبر المتجر اإللكتروني.
.8تحقيق تواصل فعال مبني على الشفافية مع فئات المجتمع المختلفة.
.9حفظ حقوق الموظفين وتقدير جهودهم وتحفيزهم من خالل العمليات على
النظام.

معايير بناء نظام بر القنفذة االلكتروني

:

معيار تقديم الخدمة
يتصدر معيار تقديم الخدمة المعايير ألنه جوهر العمل في الجمعية.
معيار جاذبية التصميم UI/UX Design
 .1تصميم سهل تناسق األلوان داخل النظام بشكل جميل وجذاب.

 .2تبسيط األهداف داخل النظام بما يناسب كل المستويات التعليمية.
معيار التقنية الحديثة
يعتمد هذا المسار على التصميم والبرمجة والتنفيذ طبقا ألحدث األنظمة
العالمية ولغات البرمجة وتوفير تطبيقات للجوال إلدارة النظام بشكل سهل
وبسيط.

معيار األمان
 .1شهادة حماية ).SSL (Secure Sockets Layer
.2

اسم مستخدم وكلمة مرور لكل مستخدم النظام.

.3

صالحيات محددة لكل موظف داخل النظام.

.4

تشفير على البيانات الداخلية لكل الملفات إال لمن يملك الصالحية.

.5

تقرير أسبوعي عن األمان ومحاوالت االختراق وسد الثغرات.

 .6سرعة استعادة البيانات في حال فقدانها ال سمح الله.

معيار الحوكمة
إمكانية بناء نموذج داخل النظام في معايير الحوكمة الصادرة من الوزارة مرتبة
بالمدخالت في النظام بحيث يحتسب آليا درجات الحوكمة بناء على المدخالت.
معيار الشفافية والسالمة المالية
حيث يهدف إلى تحسين األداء المــــالي والشفافية المالية.4

معيار الجودة والتطابق

النظام متوافق مع أنظمة الوزارة وسير العمليات الداخلية في الجمعية.

معيار األداء

.1

إمكانية قياس أداء كل موظف ومعرفة نسبة اإلنجاز إلى نسب التعثر.

.3

إمكانية قياس األداء الكامل للجمعية ومعرفة الخلل.

 .4بناء نماذج تقييم خاصة لكل موظف وإرسالها له وتقييمه عليها.

معيار المرونة
 .1النظام مرن من خالل منح الصالحيات.

 .2من خالل النظام تستطيع إدارة الجمعية متابعة األعمال من أي مكان
وفي أي وقت من خالل التطبيق.

معيار اإلبداع واالبتكار
.1إنشاء تطبيقات الجوال لنظامي .Android , IOS
.2تحفيز مستخدمي النظام بناء على مؤشرات األداء من خالل نظام
"تستاهل".
.3النظام به متجر اإللكتروني مدمج مع موقع الجمعية مرتبط مع بعض بلوحة
التحكم واحدة.
.4إمكانية البث المباشر في مشاريع الجمعية ومشاركتها مع المتبرعين.
.5إمكانية طباعة جميع التقارير الجمعية مصممة جاهزة مع إمكانية تعديله.

األنظمة المكونة لنظام بر القنفذة
 Enterprise Resource Planning – ERP.1نظام إدارة الموارد
 ERPهو اختصار يرمز إلى "تخطيط موارد المؤسسة" (.)ERP

حيث إنه نظام إدارة عمليات الجمعية يقوم بإدارة األقسام والمهام وإعداد
التقارير ونالحظ أن أكبر سبب الستخدامه من قبل المنظمات هو تحسين األداء
للمنظمة

 Customer Relationship Management – CRMنظام إدارة العالقات

وهو يختص بإدارة العالقات مع المستفيدين والداعمين .ونالحظ انخفاض
نسبة استخدام الجمعيات لنظام إدارة عالقات الداعمين والمستفيدين
بنسبة  %27كما في الرسم البياني التالي

 Supply Chain Management – SCMنظام إدارة اإلمداد والتموين

هذا يختص بإدارة المخازن والمستودعات -إدارة المخزون -التبرعات العينية.

 Human Recourse Management – HRMSنظام إدارة الموارد البشرية

إدارة الموار البشرية والخطابات والعقود واإلجازات وخالفها ،باإلضافة
لعدة نماذج وبطاقة تستاهل لتحفيز الموظفين.

 Document Management System – DMSنظام إدارة الوثائق

لكل شكل من أشكال البيانات توجد قواعد بيانات وأرشيف لها (أي نوع).

 Contract Management System – CMSنظام إدارة العقود

المستحقة باإلضافة للتنبيه بمواعيد الدفعات
برنامج إدارة العقود والدفعات
ُ
المستحقة.
 Financial Management System – FMSنظام اإلدارة المالية

من أقوى المميزات ربطه بالنظام اإلداري في قاعدة بيانات ولوحة تحكم واحدة.

 Training Management System - TMSنظام إدارة التدريب
إدارة متكاملة إلدارة الدورات التدريبية في الجمعية.

 Strategic Plan Management System – SPMSنظام إدارة الخطة االستراتيجية

يتعلق بإدارة الخطة االستراتيجية في الجمعية وتحويل األهداف التكتيكية
والتشغيلية إلى مهام مزمنة مع تصدير مخطط جانت  GANTT Chartللخطة.

 Volunteer Management System – VMSنظام إدارة التطوع

بوابة متكاملة للتطوع وإدارة المتطوعين والفرص التطوعية مع قواعد بيانات.

أقسام النظام:
مجلس اإلدارة
تختص بإدارة مهام الموظفين وأوامر الصرف و تعنى بشؤون اعتمادات المساعدات بأنواعها للمستفيدين.
اإلدارة التنفيذية
منها تصدر تعميدات الصرف وإدارة الطلبات اإلدارية والجمعية العمومية واألرشيف ومحاضر االجتماعات
والبريد الصادر والوارد وتقارير وإحصائيات النظام.
إدارة الخطة االستراتيجية
اإلدارة الكاملة لكافة أهداف الخطة االستراتيجية والتشغيلية.
إدارة الموارد البشرية
تخص شؤون الموظفين بكافة قواعد البيانات ونماذج طلبات الموظفين.
إدارة الخدمة المجتمعية
كل ما يخص شؤون المستفيدين من ملفاتهم وإدارة طلبات اإلعانة وكذلك تحديث البيانات ونظام الكفاالت.
إدارة الشؤون المالية
النظام المالي اإلداري والمحاسبي بالكامل باإلضافة إلدارة المقبوضات والمصروفات النقدية
وإدارة المراجعة المالية والتقارير المحاسبية

إدارة المخازن والمستودعات
كل ما يخص المستودعات وإضافة محتوياتها
وكذلك عملية الجرد وتسليم المستفيدين المساعدات العينية.

إدارة المشاريع والبرامج
اإلدارة الخاصة بالمشاريع والبرامج في الجمعية وإضافة وثائقها وكذلك إنشاء مهام داخلية لكل مشروع
توجه للموظفين وإدارة العقود والدفعات والتقارير الخاصة بكل مشروع على حدة.
إدارة التأهيل والتدريب
تخص التدريب للموظفين وكذلك التأهيل للمستفيدين.
إدارة العالقات العامة واإلعالم
تهتم بتسجيل الشراكات والفعاليات والزيارات وكذلك إدارة الموقع اإللكتروني للجمعية وأيضا إمكانية
إرسال الرسائل النصية  SMSمن داخل النظام وتسجيل قوائم تكرار اإلرسال.
إدارة تنمية الموارد المالية
منها يمكن تسويق أي مشروع أو حاالت مستفيدة عبر المتجر اإللكتروني المدمج في موقع الجمعية
الرسمي.
إدارة وحدة التقنية
تتم إدارة النظام بالكامل والصالحيات ومعادلة الدخل والهيكل اإلداري منها ،باإلضافة إلى نماذج
ومتغيرات النظام بالكامل.

مميزات نظام بر القنفذة اإللكتروني:
.1

نظام متكامل يعمل على أنظمة التشغيل المختلفة web - Android - IOS
بلوحة تحكم واحد.

.2

نظام سير العمل مبرمج داخل النظام لتقليل الخطأ البشري (المهام).

.3

نظام سهل ومرن بصالحيات مفتوحة يتحكم فيها مدير النظام

.4

شاشة إحصائيات لكل البيانات داخل النظام.

.5

مؤشرات أداء للمهام وإنجاز العمل.

.6

خاصة البحث الموحد بين الجمعيات التي تستخدم نفس النظام.

.7

خاصة التحويل على حسابات المستفيدين والموظفين من داخل النظام.

.8

قواعد بيانات دقيقة وقوية وسهلة الوصول إليها وفلترتها والبحث عن أي جزء
مهما كان صغيرا.

.9

معادلة الدخل مدمجة يمكن التحكم في مدخالتها من لوحة التحكم

.10

ملف معلومات شامل وتفصيلي لكل بيانات المستفيد والتابعين له

.11

نظام تحديث بيانات ذاتي يقوم به المستفيد  ،وأخر ميداني.

.12

نظام إعانات متكامل مرتبط بلجنة المساعدات.

.13

الداعم يستطيع أن يتبرع بأي قناة يتم اختيارها حيث تم تفعيل بطاقة مدى على متجر رافد ولله الحمد

.14

إصدار بطاقات بباركود للمستفيدين والتابعين.

.15

إصدار كافة المستندات والتقارير تلقائيا بتصميم الجمعية.

.16

إمكانية تصدير البيانات والتقارير عن طريق برنامج . Excel

.17

إرسال رسائل نصية و تنبيهات لحظية للمستفيدين ،التابعين ،الداعمين والموظفين.

.18

تطبيق جوال لإلدارة (رافد)وأخر للمستفيدين ،التابعين ،الداعمين (تصدق).

.19

نظام صادر ووارد مع إصدار ملصقات باركود لسهولة قراءتها وأرشفتها.

.20

إضافة خاصية البث المباشر عبر موقع  YouTubeمع إمكانية إرسال تنبيهات.

.21

إضافة نظام خاص بالمسابقات وإجراء سحب إلكتروني إلجراء السحب.

.22

سهولة تعديل موقع تصدق بالكامل دون للرجوع للمبرمج (القوائم ،الصفحات).

.23

إمكانية تعديل نماذج الخطابات.

.24

إمكانية إنشاء نماذج تقييم للموظف متنوعة.

.25

مؤشرات قياس أداء الموظف.

.26

نظام رسائل داخلي بديلة للخطابات الورقية.

الملخص:
قامت جمعية البر بالقنفذة بتبني عملية التحول الرقمي كليا من خالل إنشاء نظام إلكتروني متكامل مدمج من عدة أنظمة عالمية في
اإلدارة ،والذي عمل طفرة ونقلة نوعية في عمل الجمعية وتوفير الوقت والجهد وأتمتة كافة العمليات واإلجراءات داخل الجمعية.

التوصيات
.1التحول الرقمي أصبح ضرورة ال رفاهية فمن خالل الرسم البياني التالي
نرى ارتفاع عوائد بيع األنظمة اإللكترونية بأنواعها من عام  2010إلى عام
 2017بشكل مطرد ومتسارع
.2البد من تحديد االحتياجات من عملية التحول التقني
.3وضع خطة لعملية التحول وتعيين فريق مسؤول عنها
.4التعاون بين كافة أفراد الجمعية من أجل نجاح عملية التحول الرقمي
.5دعم القيادة العليا للتحول الرقمي والمشاركة فيه
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