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ما هو نظام مجلسي

هو نظام يقوم بإنشاء وإدارة اجتماعات مجالس اإلدارات بجميع مراحلة.



ما هو نظام مجلسي

رئيس المجلس        أعضاء مجلس اإلدارة        أمين المجلس



ما هو نظام مجلسي

النظام يعطي أمين مجلس اإلدارة جميع األدوات
لتنظيم االجتماعات قبل بدايتها وأثناء انعقادها وبعد االنتهاء منها،

كما يساعد على تنظيم هيكل وحوكمة مجلس اإلدارة.

أعضاء مجلس اإلدارةرئيس المجلسأمين مجلس اإلدارة



ما هو نظام مجلسي

ويتيح النظام لرئيس المجلس القدرة على التحكم في سير االجتماع
ومراقبة خطوات إدارة االجتماع والتأكد من عملية تدفق المعلومات

بين األعضاء وحوكمة البيانات.

رئيس المجلس أعضاء مجلس اإلدارةأمين مجلس اإلدارة



ما هو نظام مجلسي

ويتيح النظام ألعضاء مجلس اإلدارة والضيوف القدرة
على تنظيم أوقات االجتماع وضمان تسلسل مواضيع االجتماع

والتصويت ومراجعة الملفات بكل سرية وسهولة.

رئيس المجلس أعضاء مجلس اإلدارةأمين مجلس اإلدارة



لماذا نظام مجلسي
تحسين

اإلنتاجية

توفير
التكاليف

زيادة
المرونة

تقليل نسبة
األخطاء



اجتماعات ذكية، بسيطة، آمنة

التحضيـر
لالجتـماع وبناء
جدول األعمال

مناقشة
المواضيع

والمستندات

العرض
والمشاركة
والتصويت
والتعليق

اتخاذ القرار
وإسناد المهام
وتجهيز محضر

االجتماع

1234



خدمات نظام مجلسي

إدارة النظام

اإلعدادات
األساسية

رفع الملفاتالدعوات
وتصنيفها

تنبيهات النظام

رسائل األعضاء تخزين التعليقات
والمالحظات

جدول األعمال

العرض والمشاركة

التصويت

محضر االجتماع

إدارة
المستخدمين

المراسالتإدارة الملفاتإدارة االجتماعات



فئات المستخدمين
النظام يشمل ثالثة مستويات من المستخدمين:

مـديــــر
النـظـام:

أمين مجلس
اإلدارة:

أعضاء مجلس
اإلدارة:

وهو المسؤول التقني الذي يقوم 
بإدارة النظام والرخص

وهم المستخدمون النهائيون ويأتي من 
ضمنهم رئيس مجلس اإلدارة وبقية األعضاء.

وهو المسؤول عن إدارة اجتماعات 
المنشأة واألعضاء



خيارات اإلستخدام

تطبيق الهاتف المحمول
Android و iOS على

متصفح اإلنترنت



خيارات التركيب

ORG

خيار التركيب خيار الحوسبة السحابية

ومن خاللة يتم استخدام
النظام باإلشتراك السنوي
حسب عدد المستخدمين

ومن خاللة يتم تركيب النظام
بعدد المحدود من المستخدمين

داخل مرافق المنشأة





شكـرًا لكم
Mjlsi لطلب نسخة تجريبية من نظام

+966 11 488 77 71          hello@mjlsi.com          Riyadh, Al Mrooj, Saudi Arabia


