في إطار تمكين برامج الرؤية لحوكمة الرياضة بالمملكة

الملف تعريفى

نظام حوكمة لألندية الرياضية
(حوكمة )360
®Sports Governance System – SGS

القيادة
اإلشراف المالي والتشغيلي
والمسؤولية

حوكمة 360هو نظام ألتمتة وتحسين منظومة الحوكمة العامة لألندية الرياضية

•
•
•

ملف تعريفي | نظام حوكمة األندية الرياضية ®SGS

المحتويات

استراتيجية دعم األندية

نظام حوكمة () SGS

خصائص النظام

القيمة المضافة

من نحن

نحو تمكين رحلة التحول الرقمي
والحوكمة في المؤسسات الرياضية

تقيم نموذج الحوكمة لألندية
طبقا للمعايير الرئيسية الثالث:

كيف يتم
الدعم
بهدف
اطالق
«استراتيجية دعم األندية»

تفعيل
«إطار حوكمة لألندية»

استراتيجية دعم األندية

نظام حوكمة () SGS

اإلستراتيجية والقيادة ،والهيكلة واألشخاص ،واإلدارة
ّ
ومسؤولية أصحاب المصالح،
التشغيلية،
المالية ،واإلدارة
ّ
ّ
ّ
وااللتزام والتحكّ م والرقابة ،والمعايير والسلوكيات
واللوائح الداخلية

خصائص النظام

لجنة الكفاءة المالية

معايير خاصة ومبادرات

القيمة المضافة

نحو تمكين رحلة التحول الرقمي
يشرف على متابعة
تنفيذ المؤسسات الرياضية
في
والحوكمة
استراتيجية دعم األندية

من نحن

القيادة

اإلشراف المالي والتشغيلي

المسؤولية

من نحن

مكونات منصة حوكمة 360

نجوم المعلومات هي شركة تكنولوجيا المعلومات متخصصة في
التحول الرقمي للحكومات في أفريقيا والشرق األوسط تعمل من خالل
مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية منذ .2014

خدماتنا

استراتيجية دعم األندية

نظام حوكمة () SGS

خصائص النظام

اإلستراتيجية والقيادة
ّ
والمبادرات

الهيكلة ومجلس
اإلدارة والموارد
البشرية

اللجان واللوائح
الداخلية

اإلدارة المالية

إدارة األهداف
مركز القيادة وتقارير
التشغيلية والمالية
الحوكمة
ّ

القيمة المضافة

عمالء نشرف
بشراكاتهم

من نحن

❑ اتمتة برامج الحوكمة والتشغيل
❑ أتمتة الدورات المستندية في القطاع
الحكومي
❑ التحول الرقمي لمكاتب تحقيق الرؤية
❑ التحول الرقمي لمكاتب إدارة المشروعات
❑ أتمتة نظام االستراتيجية
❑ أتمتة أعمال اللجان واالجتماعات الوزارية
❑ أتمتة نظام التكليفات بكافة أنواعها

❑ الربط والتكامل بين األنظمة
❑ الترحيل لألنظمة والترقية لتطبيقات
مايكروسوفت ألداره المشاريع EPM
Migration & Upgrade
❑ تطوير لوحات مؤشرات األداء
❑ الصيانة والدعم الفني واالستشاري لكافة
التطبيقات الخاصة بتحقيق الرؤية ومكاتب
إدارة المشاريع

من نحن
نجوم المعلومات هي شركة تكنولوجيا المعلومات متخصصة في
التحول الرقمي للحكومات في أفريقيا والشرق األوسط تعمل من خالل
مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية منذ .2014

خدماتنا

تعريف استراتيجية النادي وأهدافها

استراتيجية دعم األندية

نظام حوكمة () SGS

عمالء نشرف
بشراكاتهم

إنشاء ومتابعة وتقييم اعمال اللجان
واللوائح الخاصة بكل لعبة والقرارات
والتوصيات والمستهدفات الخاصة
بكل لجنة وأتمتة شاملة لعمليات
إدارة اللجان واالجتماعات والتصويت
وتوثيقها الكترونيا

اللجان واللوائح
الداخلية

لوحة مؤشرات األداء ومركز القيادة
للتعرف على حالة كافة ضوابط
الحوكمة واألهداف التشغيلية

مركز القيادة وتقارير
الحوكمة

خصائص النظام

الهيكلة ومجلس
اإلدارة والموارد
البشرية

إدارة األهداف
التشغيلية
ّ

القيمة المضافة

والرواتب والحوافز
وذلك بناءا على مصفوفة الصالحيات
والمسئوليات

تعريف األهداف التشغيلية واإلدارية
والمالية للنادي والمخاطر التشغيلية
تعريف المستهدفات ومسئوليات
أصحاب المصلحة ومتابعة أدائها

من نحن

مبادرات
والتشغيلية وال
بين األنظمة
والتكامل
االستراتيجية❑ الربط
اللعبات
تطوير
❑ اتمتة برامج الحوكمة والتشغيل
أجلالترحيل لألنظمة والترقية لتطبيقات
الرياضية من❑
الشئون اإلدارية
يادة
والق
فية
اإلستراتيجي
ّ
القطاع
❑ أتمتة الدورات المستندية
مايكروسوفت ألداره المشاريع EPM
والمالية
والمبادرات
الحكومي
Migration & Upgrade
❑ التحول الرقمي لمكاتب تحقيق الرؤية
❑ تطوير لوحات مؤشرات األداء
❑ التحول الرقمي لمكاتب إدارة المشروعات
❑ الصيانة والدعم الفني واالستشاري لكافة
❑ أتمتة نظام االستراتيجية
التطبيقات الخاصة بتحقيق الرؤية ومكاتب
ومجلس
اإلداري
الهيكل
تعريف
الوزارية
واالجتماعات
❑ أتمتة أعمال اللجان
إدارة المشاريع
اإلدارة وإدارة شئون العاملين
❑ أتمتة نظام التكليفات بكافة أنواعها

إدارة الشئون المالية (المدفوعات،
المقبوضات ،وإصدار الفواتير لكافة
الموردين ...الخ)

من نحن

مكونات نظام حوكمة 360

نجوم المعلومات هي شركة تكنولوجيا المعلومات متخصصة في
التحول الرقمي للحكومات في أفريقيا والشرق األوسط تعمل من خالل
مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية منذ .2014

خدماتنا

أتمتة كاملة لدورة حوكمة األندية
من أجل التأهيل لدعم الوزارة

استراتيجية دعم األندية

نظام حوكمة () SGS

خصائص النظام

اإلستراتيجية والقيادة
ّ
والمبادرات

الهيكلة ومجلس
االدارة

اللجان واللوائح
الداخلية

اللوائح والتعليمات
الداخلية ومعايير
النزاهة والسلوك
للنادي

متابعة وقياس الأداء
لمستهدفات النادي المختلفة
على مستوى اللجان وكل لعبة

إدارة األهداف
التشغيلية والمالية
ّ

تعريف أصحاب العلاقة
وربط مستهدفات النادي
المختلفة

الإدارة المالية

مؤشرات األداء
ومسؤولية أصحاب
ّ
المصالح

مركز القيادة وتقارير
الحوكمة

القيمة المضافة

عمالء نشرف
بشراكاتهم

تقارير التأهيل طبقا
لمعايير الحوكمة

مركز القيادة وتقارير
ضوابط الحوكمة

لوحة مؤشرات األداء ومركز
القيادة للتعرف على حالة كافة
ضوابط الحوكمة واألهداف
التشغيلية

من نحن

❑ الربط والتكامل بين األنظمة
❑ اتمتة برامج الحوكمة والتشغيل
❑ الترحيل لألنظمة والترقية لتطبيقات
القطاع
❑ أتمتة الدورات المستندية في
مايكروسوفت ألداره المشاريع EPM
الحكومي
Migration & Upgrade
❑ التحول الرقمي لمكاتب تحقيق الرؤية
❑ تطوير لوحات مؤشرات األداء
❑ التحول الرقمي لمكاتب إدارة المشروعات
❑ الصيانة والدعم الفني واالستشاري لكافة
❑ أتمتة نظام االستراتيجية
التطبيقات الخاصة بتحقيق الرؤية ومكاتب
تكوين مجلس الإدارة
تعريف مستويات الاستراتيجية
إنشاء مصفوفة
الوزارية
واالجتماعات
❑ أتمتة أعمال اللجان
المشاريع
إدارة
التابعة
واللجان
المختلفة ومبادرات النادي
الصلاحيات والمسئوليات
❑ أتمتة نظام التكليفات بكافة أنواعها

من نحن
نجوم المعلومات هي شركة تكنولوجيا المعلومات متخصصة في
التحول الرقمي للحكومات في أفريقيا والشرق األوسط تعمل من خالل
مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية منذ .2014

خدماتنا

استراتيجية دعم األندية

نظام حوكمة () SGS

خصائص النظام

القيمة المضافة

عمالء نشرف
بشراكاتهم

متابعة وضبط أعمال اللجان ومجالس
اإلدارة وإدارة اللوائح الخاصة بكل لعبة

التقارير ومؤشرات األداء الخاصة بكل
لعبة وعلى مستوى مجلس االدارة

تمكين أهداف التنافسية للنادي من
خالل نظام االستراتيجية والمبادرات
وإدارة األداء الرياضي
التكامل بسالسة مع أنظمة الموارد
البشرية والنظام المالي المتاح بالنادي

من نحن

❑ اتمتة برامج الحوكمة والتشغيل
❑ أتمتة الدورات المستندية في القطاع
الحكومي
❑ التحول الرقمي لمكاتب تحقيق الرؤية
❑ التحول الرقمي لمكاتب إدارة المشروعات
❑ أتمتة نظام االستراتيجية
❑ أتمتة أعمال اللجان واالجتماعات الوزارية
❑ أتمتة نظام التكليفات بكافة أنواعها

❑ الربط والتكامل بين األنظمة
❑ الترحيل لألنظمة والترقية لتطبيقات
مايكروسوفت ألداره المشاريع EPM
الحوكمة طبقا
كاملة&لنظام
أتمتة
Migration
Upgrade
فياألداء
مؤشرات
تطوير لوحات
❑
المؤسسات
الممارسات
ألفضل
الصيانة والدعم الفني واالستشاري لكافة
❑
الرياضية
التطبيقات الخاصة بتحقيق الرؤية ومكاتب
إدارة المشاريع

من نحن
نجوم المعلومات هي شركة تكنولوجيا المعلومات متخصصة في
التحول الرقمي للحكومات في أفريقيا والشرق األوسط تعمل من خالل
مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية منذ .2014

خدماتنا

Three packages:

استراتيجية دعم األندية

نظام حوكمة () SGS

خصائص النظام

القيمة المضافة

عمالء نشرف
بشراكاتهم

Standard
Premium
Enterprise

•
•
•
من نحن

❑ اتمتة برامج الحوكمة والتشغيل
❑ أتمتة الدورات المستندية في القطاع
الحكومي
❑ التحول الرقمي لمكاتب تحقيق الرؤية
❑ التحول الرقمي لمكاتب إدارة المشروعات
❑ أتمتة نظام االستراتيجية
❑ أتمتة أعمال اللجان واالجتماعات الوزارية
❑ أتمتة نظام التكليفات بكافة أنواعها

❑ الربط والتكامل بين األنظمة
❑ الترحيل لألنظمة والترقية لتطبيقات
مايكروسوفت ألداره المشاريع EPM
Migration & Upgrade
❑ تطوير لوحات مؤشرات األداء
❑ الصيانة والدعم الفني واالستشاري لكافة
التطبيقات الخاصة بتحقيق الرؤية ومكاتب
إدارة المشاريع

Enterprise

Premium

Standard

Premium+

Standard+

Financial Management
Human Resources

Governance Reports
Command Center Dashboard

Strategy & Initiatives
Committees Governance
& Performance Management
KPIs

من نحن

نفتخر بعملائنا

من نحن

نجوم المعلومات هي شركة تكنولوجيا المعلومات متخصصة في
التحول الرقمي للحكومات في أفريقيا والشرق األوسط تعمل من خالل
شركة تكنولوجيا المعلومات متخصصة في
هي
.2014
المعلوماتمنذ
نجومالسعودية
مقرها الرئيسي بالمملكة العربية
التحول الرقمي للحكومات في أفريقيا والشرق األوسط تعمل من خالل
مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية منذ .2014
خدماتنا
❑ الربط والتكامل بين األنظمة
❑ اتمتة برامج الحوكمة والتشغيل
❑ الترحيل لألنظمة والترقية لتطبيقات
القطاع
❑ أتمتة الدورات المستندية في
مايكروسوفت ألداره المشاريع EPM
الحكومي
Migration & Upgrade
❑ التحول الرقمي لمكاتب تحقيق الرؤية
❑ تطوير لوحات مؤشرات األداء
❑ التحول الرقمي لمكاتب إدارة المشروعات
❑ الصيانة والدعم الفني واالستشاري لكافة
❑ أتمتة نظام االستراتيجية
التطبيقات الخاصة بتحقيق الرؤية ومكاتب
الوزارية
واالجتماعات
❑ أتمتة أعمال اللجان
المشاريعالتحول الرقمي
إدارة رحلة
نحو تمكين
❑ أتمتة نظام التكليفات بكافة أنواعها

Three packages:

استراتيجية دعم األندية

نظام حوكمة () SGS

خصائص النظام

القيمة المضافة

من نحن

عمالء نشرف
بشراكاتهم

Standard
Premium
Enterprise

•
•
•

والحوكمة في المؤسسات

Enterprise

خدماتنا

والتشغيل
❑ اتمتة برامج الحوكمة
Premium+
القطاع
المستندية في
❑ أتمتة الدورات
Financial
Management
الحكومي Human Resources
❑ التحول الرقمي لمكاتب تحقيق الرؤية
❑ التحول الرقمي لمكاتب إدارة
المشروعات
❑ أتمتة نظام االستراتيجية
❑ أتمتة أعمال اللجان واالجتماعات الوزارية

Premium

❑ أتمتة نظام التكليفات بكافة أنواعها

Standard

Strategy & Initiatives
Standard+األنظمة
❑ الربط والتكامل بين
والترقية لتطبيقات Committees Governance
Governance
Reports
لألنظمة
❑ الترحيل
المشاريع Performance Management & EPM
Command
Dashboard
Centerألداره
مايكروسوفت
KPIs
Migration & Upgrade
❑ تطوير لوحات مؤشرات األداء
❑ الصيانة والدعم الفني واالستشاري
لكافة التطبيقات الخاصة بتحقيق الرؤية
ومكاتب إدارة المشاريع

في إطار تمكين برامج الرؤية لحوكمة الرياضة بالمملكة

من نحن

نظام حوكمة 360

قيمة مضافة من أجل تمكين األندية تجاه
المعلومات متخصصة في
تكنولوجيا
نجوم المعلومات هي شركة
الحوكمة
معايير
والمالية وميزانية النادي واألنشطة
التشغيلية
األهداف
متابعة
التحول الرقمي للحكومات في أفريقيا والشرق األوسط تعمل من خالل
مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية منذ .2014

إضافة مبادرة رياضية جديدة
بالنادي
للفعاليات
والرعاية
التسويق
لجنة
واللجان
اإلدارة
مجلس
مهام
وأرشفة
أتمتة
أتمتة الدورات المستندية
إضافة استراتيجية النادي
اإلدارة
مجلس
مهام
خدماتنا
أعمال مجلس
لمنهجية الحوكمة
❑ الربط والتكامل بين األنظمة
النادي
استراتيجية
الإدارة واللجان
والوحدات واللجان
❑ اتمتة برامج الحوكمة والتشغيل
❑ الترحيل لألنظمة والترقية لتطبيقات

استراتيجية دعم األندية

نظام حوكمة () SGS

خصائص النظام

المضافة
القيمة
القيمةالمضافة

عمالء نشرف
بشراكاتهم

من نحن

الهيكل التنظيمي والوحدات بالنادي
القطاع
❑ أتمتة الدورات المستندية في
مايكروسوفت ألداره المشاريع EPM
بالنادي
اإلدارية
لجنة التسويق
الحكومي
Migration & Upgrade
لجنة العضوية
❑ التحول الرقمي لمكاتب تحقيق الرؤية
❑ تطوير لوحات مؤشرات األداء
االولمبيات
لجنة
المشروعات
❑ التحول الرقمي لمكاتب إدارة
❑ الصيانة والدعم الفني واالستشاري لكافة
❑ أتمتة نظام االستراتيجية
لجنة البنية التحتية والمالعب التطبيقات الخاصة بتحقيق الرؤية ومكاتب
الوزارية
واالجتماعات
❑ أتمتة أعمال اللجان
إدارة المشاريع
لجنة كرة السلة
❑ أتمتة نظام التكليفات بكافة أنواعها

الحوكمة طبقا
لمعايير التقييم
الخاص بوزارة
الرياضة
شهرية

شهرية

لجنة كرة القدم

لجنة العالقات العامة للناديالتحليلات والتقارير
لجنة تنمية الموارد

نجوم المعلومات

شركاء تنمية وتمكين وحوكمة
القطاع الرياضي
واجهة/تجربة
المستخدم () UX/UI
(حوكمة )360
®Sports Governance System – SGS

للاتصال بنا

مستودع ومرصد مركزي
المملكة العربية السعودية
الوثائق طبقا
لكافة
برج توليب  8592شارع الملك فهد،
للصلاحيات
منطقة العليا ،الدور 2

صندوق بريد 12333:رياض – رقم:
3774
ت(+966) 0114-6608-36 :
فاكس(+966) 0114-6608-38 :
ايميلinfo@data-stars.com :
www.data-stars.com

حوكمة هو نظام ألتمتة وتحسين منظومة الحوكمة العامة لألندية الرياضية

تنبيهات للمهام

الربط والتكامل مع أنظمة
تكنولوجيا المعلومات
القائمة بالنادي (الميزانية
 /الايميل )... /

ملف تعريفي | نظام حوكمة األندية الرياضية ®SGS

