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 تمھید .1
 

 ملخص تنفیذي .1.1

 الشركات ألحدى عمومیة جمعیة عقد طلب ومواصفات متطلبات ووصف لتحدید ھي الوثیقة ھذه

 مع للنظام والمخرجات المدخالتحیث ستحدد ھذه الوثیقة  السعودي، المال سوق ھیئة في المنضویة

  للنظام. النھائیین والمستخدمین الموظفین احتیاجات االعتبار بعین األخذ

 

 الغرض من النظام .2

یھدف نظام "عقد الجمعیات العمومیة للشركات" إلى تمكین المستخدمین من أصحاب الصالحیات 

أوقات طلبات الجمعیة، "ألدارة كل من " من األستفادة من المزایا التي یتیحھا النظام مدیر النظام"

 ."الجمعیات، قائمة التقاریر، إعدادات النظام
 

 النظاممستخدمي  .3

 مدیري النظام .2.1

ً للنظام من  إدارة كل من (طلبات ھو أحد مستخدمین النظام وسیملك من الصالحیات التي ستتیح لھ وفقا

الجمعیة "البحث، استعراض"، أوقات الجمعیات "بحث، إضافة، حذف، تفعیل، إلغاء تفعیل"، قائمة 

 التقاریر "استعراض، طباعة، تصدیر"، إعدادات النظام).
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 میزات النظام .4
 

 للشركات" العمومیةتسجیل الدخول لــ "نظام عقد الجمعیات  .2.2
 

 توصیف العملیة .2.1.1

" URLوذلك من خالل الــ "المستخدم "مدیر النظام"  تسجیل الدخول للنظام معلوم بانھ بأمكان كما ھو 

 الشاشة المبینة في الشكل اآلتي:المخصص، لتظھر للمستخدم 

 
  "1-1الشكل "

" إال "إضافة" البیانات مدیر النظاممن الشكل المبین أعاله، ولتسجیل الدخول للنظام ما على المستخدم "

"، ومن ثم الضغط على User Name, Passwordالمطلوبة للحقول المبینة في الشكل السابق "

  المبینة في الشكل اآلتي: القائمة م"، لتظھر للمستخدLog Inالخیار "

  
 "11--1الشكل "
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 طلبات الجمعیات .2.3

 توصیف العملیة .2.1.2

والتي بدورھا تتیح للمستخدم من  ھي أحدى الخصائص التي یتیحھا نظام "عقد الجمعیات العمومیة"

مدیر ، ولبدء ھذه الخاصیة ما على المستخدم "إدارة طلبات الجمعیات "البحث، استعراض" طلب

"، لتظھر للمستخدم طلبات الجمعیات"، والضغط على الخیار "1-1-1إال الرجوع للشكل "" النظام

  :األشكال اآلتیةالمبینة في  اتالشاش

  
  "1-2الشكل "

وللبحث عن أي من طلبات الجمعیة المضافة بشكل مسبق للنظام ما على من الشكل المبین أعاله، 

البیانات المطلوبة للحقول المبینة في الشكل السابق "رقم المستخدم "مدیر النظام" إال "إضافة، تحدید" 

الطلب، اسم الشركة، حالة الطلب، من تاریخ، إلى تاریخ" ومن ثم الضغط على الخیار "بحث"، لتظھر 

  للمستخدم "نتائج البحث" على النحو المبین في الشكل اآلتي:

  
  "1-1-2الشكل "

ما على المستخدم "مدیر النظام" إال الضغط  الطلبمن الشكل المبین أعاله، والستعراض معلومات 

  على الخیار "العملیات"، لتظھر للمستخدم القائمة المبینة في الشكل اآلتي:

  
  "2-1-2الشكل "
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من الشكل المبین أعاله، والستعراض معلومات الطلب ما على المستخدم "مدیر النظام" إال الضغط 

  الشاشة المبینة في الشكل اآلتي:على الخیار "استعراض"، لتظھر للمستخدم 

  
  "3-1-2الشكل "
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 إدارة أوقات الجمعیات .2.4

 توصیف العملیة .2.1.3

ھي أحدى الخصائص التي یتیحھا نظام "عقد الجمعیات العمومیة" والتي بدورھا تتیح للمستخدم من 

على  ، ولبدء ھذه الخاصیة ماوقت" بحث، إضافة، حذف، تفعیل، إلغاء تفعیل" أوقات الجمعیاتإدارة 

الجمعیات"،  إدارة أوقات"، والضغط على الخیار "1-1-1المستخدم "مدیر النظام" إال الرجوع للشكل "

  :الشاشة المبینة في الشكل اآلتيلتظھر للمستخدم 

  

  "1-3الشكل "

  

  من الشكل المبین أعاله، نالحظ ما یلي:

  األوقات" من البحث عن أحدى مدیر النظام: ھذه الخاصیة ستتیح للمستخدم "وقتالبحث عن 

"، 1-3بشكل مسبق للنظام، ولبدء ھذه الخاصیة ما على المستخدم إال الرجوع للشكل " المضافة

"، إختیار التاریخ، من تاریخومن ثم "تحدید" البیانات المطلوبة للحقول المبینة في الشكل السابق "

البحث" على النحو المبین في الشكل ومن ثم الضغط على الخیار "بحث"، لتظھر للمستخدم "نتائج 

 اآلتي:

  
  "1-1-3الشكل "

  

 جدید للنظام، ولبدء إضافة وقت ھذه الخاصیة ستتیح للمستخدم "مدیر النظام" من : إضافة وقت

"، ومن ثم الضغط على الخیار "إضافة 1-3ھذه الخاصیة ما على المستخدم إال الرجوع للشكل "

 الشاشة المبینة في الشكل اآلتي:وقت جمعیة جدید"، لتظھر للمستخدم 



 
مدیر النظام –طلب عقد جمعیة عمومیة   

 
  

المعلومات تقنیة قسم -  المالیة السوق ھیئة  
28.08.2016 

 

 
 "2-1-3الشكل "

من الشكل المبین أعاله، وألضافة وقت جدید للنظام ما على المستخدم "مدیر النظام" إال "تحدید" 

البیانات المطلوبة للحقول المبینة في الشكل السابق "المنطقة، اختبار التاریخ، وقت البدایة"، ومن ثم 

  لتظھر للمستخدم رسالة التأكید المبینة في الشكل اآلتي:الضغط على الخیار "حفظ"، 

  
 "3-1-3الشكل "

 

 مضاف بشكل مسبق وقت  حذفھذه الخاصیة ستتیح للمستخدم "مدیر النظام" من : حذف وقت

ومن ثم الضغط على "، 3-1-3، ولبدء ھذه الخاصیة ما على المستخدم إال الرجوع للشكل "للنظام

 رسالة التنبیھ المبینة في الشكل اآلتي: ، لتظھر للمستخدماألیقون 

 
  "4-1-3الشكل "

من الشكل المبین أعاله، ولتأكید حذف الوقت المضاف بشكل مسبق للنظام ما على المستخدم "مدیر 

  ."Okالنظام" إال الضغط على الخیار "
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 وقت مضاف  ھذه الخاصیة ستتیح للمستخدم "مدیر النظام" من إلغاء تفعیل: وقت إلغاء تفعیل

"، ومن ثم 3-1-3بشكل مسبق للنظام، ولبدء ھذه الخاصیة ما على المستخدم إال الرجوع للشكل "

 ، لتظھر للمستخدم رسالة التنبیھ المبینة في الشكل اآلتي:الضغط على األیقون 

 
  "5-1-3الشكل "

م ما على المستخدم الوقت المضاف بشكل مسبق للنظا إلغاء تفعیلمن الشكل المبین أعاله، ولتأكید 

  ، لتظھر للمستخدم رسالة التأكید المبینة في الشكل اآلتي:"Ok"مدیر النظام" إال الضغط على الخیار "

  
  "6-1-3الشكل "
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 قائمة التقاریر .2.5

 توصیف العملیة .2.1.4

ھي أحدى الخصائص التي یتیحھا نظام "عقد الجمعیات العمومیة" والتي بدورھا تتیح للمستخدم من 

 تقریرالتقاریر والتي ستتضمن بدورھا "استعراض، طباعة، تصدیر" تقریر من أحدى األنواع "إدارة 

 التوزیع معینة، فترة خالل المنعقدة الجمعیات أنواع حول تقریر معینة، فترة خالل الجمعیات عن عام

 معینة، فترة خالل ما لبند الجمعیات عدد معینة، فترة خالل العمومیة الجمعیات انعقاد لمقر الجغرافي

 المتأخرة وغیر المتأخرة الشركات عدد معینة، فترة خالل اإلدارة ممثلوا حضرھا التي الجمعیات عدد

 اإلدارة مجلس بأعضاء خاص تقریر معینة، فترة خالل بھا الخاصة الجمعیات عقد نتائج أدخلت التي

 بأعضاء خاص تقریر األعضاء، استقاللیة حسب اإلدارة مجلس بأعضاء خاص تقریر الجنسیة، حسب

 معینھ، فترة خالل ما بند على وافقت التي الجمعیات عدد عن تقریر الجنس، حسب اإلدارة مجلس

، ولبدء ھذه الخاصیة ما على "معینھ فترة خالل ما بند رفضت التي الجمعیات عدد عن تقریر

"، لتظھر قائمة التقاریر"، والضغط على الخیار "1-1-1المستخدم "مدیر النظام" إال الرجوع للشكل "

  للمستخدم الشاشة المبینة في الشكل اآلتي:

  
  "1-4الشكل "

مدیر اریر الموضحة أعاله ما على المستخدم "من الشكل المبین أعاله، والستعراض أي من التق

  إال الضغط على المسمى الخاص للتقریر، لتظھر للمستخدم الشاشة المبینة في الشكل اآلتي: "النظام
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  "1-1-4الشكل "

البیانات المطلوبة  "تحدیدإال " "مدیر النظاملشكل المبین أعاله، ولتولید التقریر ما على المستخدم "من ا

، لتظھر "بحث، ومن ثم الضغط على الخیار ""من تاریخ، إلى تاریخشكل السابق "للحقول المبینة في ال

  على النحو المبین في الشكل اآلتي: "عرض التقریرللمستخدم "

  
  "2-1-4الشكل "

الضغط على األیقون   إال  "مدیر النظامالتقریر ما على المستخدم " ولتصدیرلشكل المبین أعاله، من ا

  ، لتظھر للمستخدم القائمة المبینة في الشكل اآلتي:

  
  "3-1-4الشكل "
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التقریر  "تصدیر، طباعةمن " "مدیر النظامنالحظ بأنھ بأمكان المستخدم "لشكل المبین أعاله، من ا

  ."Xlsx, Doc, Pdfوفق األمتدادات "
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 إعدادات النظام .2.6

 توصیف العملیة .2.1.5

ھي أحدى الخصائص التي یتیحھا نظام "عقد الجمعیات العمومیة" والتي بدورھا تتیح للمستخدم من 

المستخدم "مدیر النظام" إال الرجوع إدارة اإلعدادات المخصصة للنظام، ولبدء ھذه الخاصیة ما على 

"، لتظھر للمستخدم الشاشة المبینة في الشكل إعدادات النظام"، والضغط على الخیار "1-1-1للشكل "

  اآلتي:

  
  "1-5الشكل "

من الشكل المبین أعاله، ولضبط اإلعدادات المخصصة للنظام ما على المسنخدم "مدیر النظام" إال 

 عقد تاریخ إلختیار األدنى األیام عددللحقول المبینة في الشكل السابق " الجدیدة"إضافة" البیانات 

 عدد الجمعیة، عقد تاریخ من الجمعیة نتائج إلدخال األعلى األیام عدد الطلب، تقدیم تاریخ من الجمعیة

 عقد تاریخ آلختیار األدنى االیام عدد الجمعیة، عقد وتاریخ الطلب على الموافقة بین ما األدنى األیام

 نسبة العادیة، الجمعیة بنود لجمیع المطلوبة الموافقة نسبة المالیة، النتائج إعالن تاریخ من الجمعیة

 رأس خفض أو المال رأس زیادة بنود باستثناء العادیة غیر الجمعیة بنود لجمیع المطلوبة الموافقة

 غیر بالجمعیة الخاصة المال رأس خفض أو المال رأس زیادة لبنود المطلوبة الموافقة نسبة المال،

 الشخص الى الجمعیة عقد على بالموافقة الخاصة اإلشعار رسالة من كربونیة نسخة إرسال العادیة،

  ثم الضغط على الخیار "حفظ"، لتظھر للمستخدم رسالة التأكید المبینة في الشكل اآلتي:، ومن "المعني
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  "1-1-5الشكل "

  
 

 


