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وظائف Optimum للجمعيات الخيرية:

Optimum للجمعيــات الخيريــة هــي منظومــة متكاملــة تشــمل نظــام كامــل 
للمتبرعيــن ونظــام كامــل للمحتاجيــن حيــث أن نظــام المتبرعيــن يشــتمل علــى 
ــا ومواعيدهــا  ــي يقومــون به ــواع التبرعــات الت ــى ان ــف كامــل لبيناتهــم وعل مل
بينمــا نظــام المحتاجيــن يشــتمل علــى ملــف كامــل عــن بياناتهــم وملــف البحــث 

الدوري اإلجتماعي وكذلك كل انواع التبرعات التي إعطيت لهم ومواعيدها.

أن لمنظومــة Optimum للجمعيــات الخيريــة نظــام أمــان و نظــام اعتمــاد 
مســتندي إلكترونــي مــن خاللــه يمكــن تحديــد صالحيــات المســتخدمين علــى 
كل المســتويات وكذلــك تحديــد حركــة كل مســتند حســب الصالحيــات الماليــة 

واإلدارية لكل مستخدم.

١. إدارة ملفات المحتاجين.
٢. إدارة البحث اإلجتماعي.
٣. إدارة عمليات الصرف.
٤. إدارة ملف المتبرعين.
٥. إدارة عمليات القبض.

٦. إدارة اإلستفسارات والتقارير.
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إدارة ملفات المحتاجين

يشتمل تطبيق إدارة ملفات المحتاجين من منظومة Optimum للجمعيات 
الخيرية على التالي من التطبيقات:

إدارة ملفات المحتاجين

√ تصنيف المحتاجين:

√ استفسار عن المحتاجين.

√ طباعة التقارير وارسال التنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.

- بيانات المحتاج المنزلية.
- بيانات المساعدات الدورية.

√ إنشاء ملف المحتاجين:
- بيانات المحتاج األساسية.

- بيانات المحتاج المالية.
- بيانات المحتاج العائلية.
- بيانات المحتاج الصحية.

- حسب النوع:
١. فقراء.

٣. يتامى.
٢. مساكين.

٤. أمراض.
٥. طالب الخ..

- حسب المنطقة.
- حسب نوع اإلحتياج الخ..
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إدارة البحث اإلجتماعي

يشتمل تطبيق إدارة البحث اإلجتماعي من منظومة Optimum للجمعيات 
الخيرية على التالي من التطبيقات:

إدارة البحث اإلجتماعي

√ أخذ القرارات إلكترونيًا.

√ استفسار البحوث اإلجتماعية.

√ طباعة وارسال البحوث والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.

- الدورية:

√ إعداد البحوث اإلجتماعية للمحتاجين الدورية الكترونيًا.

√ جدولة البحوث اإلجتماعية الدورية إلكترونيًا.

١. النقدية.
٢. العينية.

√ جدولة توزيع المعونات:

- المقطوعة:
١. النقدية.
٢. العينية.
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إدارة عمليات الصرف

يشــتمل تطبيــق إدارة عمليــات الصرف مــن منظومة Optimum للجمعيات 
الخيرية على التالي من التطبيقات:

إدارة عمليات الصرف

√ جدولة المعونات.
√ إعادة جدولة المعونات حسب الميزانية.

√ صدار سندات الصرف.

√ اصدار التحويالت المالية والكوبونات.

√ اصدار قائمة المعونات العينية.
√ جدولة توزيع المعونات العينية.

√ استقطاع وتحديث المخزون.
√ عمل كل القيود المحاسبية.

√ استفسار عن المخزون والصرف.

√ طباعــة ســندات الصــرف واذون تســليم المعونــات العينيــة والتنبيهــات 
   إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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إدارة ملفات المتبرعين 

يشتمل تطبيق إدارة ملفات المتبرعين من منظومة Optimum للجمعيات 
الخيرية على التالي من التطبيقات:

 إدارة ملفات المتبرعين

√ إنشاء ملف المتبرعين:

√ ربط المتبرع بنوع المساعدة.

√ ربط المتبرع بالمحتاج.
√ استفسار المتبرعين.

√ طباعــة التقاريــر وارســال البحــوث والتنبيهــات إلكترونيــًا عــن طريــق البريــد  
   اإللكتروني.

- بيانات المتبرع.

- نوع المساعدة.
- مدة المساعدة.
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إدارة عمليات القبض

يشــتمل تطبيــق إدارة عمليــات القبــض منظومــة Optimum للجمعيــات 
الخيرية على التالي من التطبيقات:

إدارة عمليات القبض

√ جدولة المقبوضات.
√ إصدار سندات القبض.

√  جدولة استالم المعونات العينية.

√ تحديث المخزون بالبضائع.
√ استفسار عن المخزون والمقبوضات.

√  عمل كل القيود المحاسبية.
والتنبيهــات  العينيــة  المعونــات  تســليم  واذون  المقبوضــات  باعــة  √ ط

   إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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 إدارة اإلجازات
والغياب واإلضافي

 Optimum يشــتمل تطبيــق إدارة اإلستفســارات والتقاريــر مــن منظومــة
للجمعيات الخيرية على التالي من التطبيقات:

إدارة اإلستفسارات والتقارير

√ تقارير واستفسارات المحتاجين.
√ تقارير واستفسارات المتبرعين.

√  تقارير واستفسارات المساعدات.

√ تقارير واستفسارات المقبوضات.
√ التقارير واإلستفسارات العامة.



مملكـة البحـريـن

دولـة قطــر

سلطنـة عـمــان

المملكـة العـربيـة السعـوديـة

فــروع الـشــركــة

مملكـة البحـريـن
صندوق بريد ٢٩٤٩

المنامة، مملكة البحرين
تلفون: ٢٢٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+
فاكس: ٣٣٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+

سلطنـة عـمــان
صندوق بريد ١٨٠١

مسقط، سلطنـة عـمــان
تلفون: ٢٢٢٣/٤ ٢٤٤٧ ٩٦٨+
فاكس: ١٨٦٧ ٢٤٤٨ ٩٦٨+

دولـة قطــر
صندوق بريد ٣١١٢٢
الدوحة، دولـة قطــر

تلفون: ٥٥٣٨ ٣٣٣٦ ٩٧٤+
فاكس: ٣٢٣١ ٤٤٩١ ٩٧٤+

المملكة العربية السعودية
صندوق بريد ٣٦٧٤

الخبر، المملكة العربية السعودية
تلفون: ٠٠٢٢ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+
فاكس: ٨٢٨٥ ٨٨٩ ٣ ٩٦٦+


