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 ادارة 

 المعلومات 

 االجتماعیة 

وزارة العمل والصحة والشؤونة 
 االجتماعیة 



تاریخ -  
الوضع الحالي-  

SIMS  القرار وفقا ل- 
مراحل المشروع -  

SIMS افضلیات  -  
SIMS ل  تقنيالحل ال -   

إدارة المشروع -  
 

 
 
 
 
 
 



 وزارة التربیة والتعلیم والعلوم (MES) وزارة الالجئین 

وكالة البرامج الصحیة واالجتماعیة   
(HeSPA)  

 السلطة المحلیة

 الوكالة الحكومیة  للخدمة االجتماعیة  والتوظیف 
(SAESA)  

 التاریخ
  2008قبل عام  

  المؤسسات التي كانت تقوم بالخدمة االجتماعیة

تأمین االجتماعيالحكومي المتحد للصندوق ال   
(SUSIF)  

 المساعدة النقدیة

 التعویض المعاش

 المساعدة لالسر 
 مع االطفال 

TSA 

 المساعدة على
اعادة االدماج   

 المساعادات لالجئین 

 مساعدة البطالة  دعم الطاقة

 االسر الضعیفة اجتماعیا

 فحص الوضع 
 المالي

 الضمان االجتماعي 
 وحضانة األطفال

 التبني  الوصایة الوصایة حمایة الطفل

 الخدمة االجتماعیة

 الخدمات لالطفال

 الخدمات لالشخاص 
 ذوي االعاقة

 خدمات
المسنین   

 التأمین الصحي
 

 التأمین الصحي التأمین الصحي



         (SSA) وكالة الخدمة االجتماعیة  

 التاریخ
  2008بعد عام  

  وكالة الخدمة االجتماعیة

 المساعدة النقدیة
 

 التعویض المعاش

 المساعد لالسر
مع االطفال   

TSA 
 المساعدة

العادة االدماج   

 دعم الطاقة المساعدة لالجئین

 االسر غیر المحمیة 
 اجتماعیا

 

 فحص الوضع المالي

  الضمان االجتماعي
 وحضانة األطفال

 حمایة االطفال

 الوصایة 

 التبني 
 

 الخدمة االجتماعیة 

 الخدمة لالطفال

 الخمدة لالشخاص
ذوي االعاقة    خدمة المسنین 

 التأمین الصحي



 
عامل 2000كثر من  -  
٪ من السكان60 -ملیون المستخدمین سنویا  2,6 -  

المساعدة من جھة وكالة الخدمة من السكان یأخذ نوع واحد على األقل من % 37
 االجتماعیة 

وكالة الخدمة االجتماعیة ادارة ھو تحت دولة الموازنة من % 28 -  
سنویا ألف وثیقة مطبوعة 150 تداول  -  
شھر واحدزیارة للمنازل خالل ألف  40 -  

 
 
 



 
بیانات مختلفةواعد ق 10 -  

 (40-60٪) ازدواج البیانات  -  
من البیانات لمنخفضةالجودة ا -  
من الخدمةالمنخفضة جودة ال -  

 



)، ووثائق ورقیة Excel -  ملفات (عدم وجود االتصاالت في الوقت الحقیقي  
المواطن یذھب الى وكاالت مختلفة ، ومن الممكن ان یحتاج المواطن الى تصحیح  -

 المعلومات عنھ في مختلفة الوكاالت
 



دمة العمالءاھتمام بخفكرة  -  
ھاالتحقق منتوحید المعلومات الموجودة و -  
في الوقت الحقیقي توصیل االتصاالت  -  
”ةموثوقالموحد للمعلومات المصدر ال”الحفاظ على مبدأ  -  

   مصدر موثوق للبیانات الشخصیة ي ھوكالة السجل المدني : على سبیل المثال
توسیعوقابل لل مفتوحةوالمرنة استخدام الھندسة المعماریة ال -  

 



المرحلة 
1ال  

 تحلیل متطلبات البیزنس 

2المرحلة ال  

3المرحلة ال  

4المرحلة ال  

 الھندسة المعماریة الفنیة لقاعدة البیانات

 التطویر والتجریبیة 

 التنفیذ الكامل 

  
2009  2010 2011 2012 

 یونیو  مارس  یونیو  یولیو 
| | | 

 اكتوبر 

| 2013 



 بعد االتمام   
شاملة الالمواطن خدمات  -  
تحسین جودة البیانات -  
الحلول اآللیة -استجابة أكثر سرعة الحتیاجات المواطنین  -  

غیر موضوعیة قرارات أقل   
العامة فعالة زیادة ال -  

 



 بعد االتمام 
استجابة أكثر سرعة للتغیرات -  
تخفیض في التكالیف اإلداریة -  
زیادة الشفافیة -  
أداة فعالة لمراقبة ورصد -  
لتحلیل والتخطیطلأداة فعالة  -  

 



 تبادل البیانات في الوقت الحقیقي
یزیل قواعد البیانات المكررة -  
یحسن جودة البیانات -  
الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات -  
دائما " مالك البیانات"من البیانات مع تحقق ال -  

  الحل الفني لنظام ادارة المعلومات االجتماعیة
   ھو الشباك المّوحد“  المصدر الموحد للمعلومات الموثوقة”مبدأ  

ن في ولمعوقا
 المستقبل

نظام ادارة 
المعلومات 

  االجتماعیة
  الصحة في المستقبل

في  المحاربین  قدامى

  المستقبل

  وزارة الداخلیة

 السجل المدني

وزارة التربیة 
 والتعلیم

وزارة اعادة 
 التوطین 

  وكالة االیرادات

  السجل العام
 وكالة تبادل المعلومات

ح 
سم

 ی

الخدمة بناء على مبدأ 
 الشباك الموحد



 تبادل البیانات في الوقت الحقیقي
الخدمات االلكترونیة  الخدمات من خالل -  
خدمات المعلومات عند الطلب -  
الجماعیة خدمة نقل البیانات  -  
نقل آمن -  
اآلمنة لمعلوماتمتقدمة لستخدم ممارسات ت -  
طلب الخدمات عند المن البیانات الجماعیة والوزارات خدمات كل لیس لاآلن  -  

“ المصدر الموحد للمعلومات الموثوقة”مبدأ   

السجل 
 المدني

الجماعیةخدمة نقل البیانات   
خدمات المعلومات عند 
 الطلب

 نقل آمن نقل آمن

نظام ادارة 
المعلومات 

  االجتماعیة
وكالة تبادل 

  المعلومات



ھي خدمة اإلطارات  
عزل النظام من التغییرات الخارجیة الضارةت-  
)الصادرة والواردة(وفر أسلوب تحویل البیانات ت -  
متطلبات وفقا لتغیرات ھي قادرة على التغیر السریع یعني ساھم في الدینامیة ت -
بیزنسال  
توقیعلل/ نشر للعالج قالب التصمیم ت - )  

 

   الحل الفني لنظام ادارة المعلومات االجتماعیة
(Bus)  خدمة المشاریعلباعتبارھا اإلطارات  BizTalk 

 نقل آمن 

وكالة تبادل 
 المعلومات

وزارة العمل 
والصحة والشؤون 

 االجتماعیة

الخدمات االلكترونیة 
العالقات   الملفات الخارجیة الخارجیة

 المباشرة

 وكالة تبدیل المعلومات

توقیع/نشر  تدفقات العمل تحویل البیانات  وغیرھا 

  االفتراضیة خوادم التطبیقات

مجموعات قاعدة 
 البیانات



 خدمات متعددة االستخدام
لخاصة لنظام ادارة المعلومات االجتماعیةالخدمات اجموعة من م -  
الوزارة مجموعة من خدماتالبدء في  -  
عادة استخدام الخدمات في تطبیقات أخرى -  

 

 الحل الفني لنظام ادارة المعلومات االداریة 
الھندسة المعماریة الموجھة -مبنیة على الخدمة   

 خدمات عالمة األمن

خدمة التحقق من صحة معالج القواعد 

  لتجاریة

نظام ادارة المعلومات 
 االجتماعیة

 خدمة العناوین

حساب كمیة الخدمات 
 المساعدة النقدیة

  خدمة الملفات

 خدمة االبالغ

تطبیقات 
 أخرى

  تطبیقات
 أخرى

تطبیقات 
 أخرى

تطبیقات 
 أخرى

تطبیقات 
 أخرى

 تطبیقات أخرى

 تطبیقات أخرى



تجاریة قواعد الخدمة معالج ال  
رارا وتكراراالمستخدمة م -  
مرن -  
یمكن استخدامھا من قبل التطبیقات األخرى -  
تغییر دون تدخل من المبرمجیناجراء ال -  

  الحل الفني لنظام ادارة المعلمات االجتماعیة

 خدمة التحقق من صحة معالج القواعد التجاریة 
خدمة التحقق من صحة معالج 

  القواعد التجاریة
 

نظام ادارة 
المعلومات 
 االجتماعیة

 تطبیقات أخرى

تطبیقات 
 أخرى

 تطبیقات أخرى

 محرك فحص الصحة
  قاعدة بیانات القواعد

 مصمم القواعد
  خصائص تقییم

 الموضوع

قاعدة البیانات لخصائص 

  الموضوع

 قاعدة البیانات المنظمة



 االعدادات الحالیة للعملیات 

 البیانات

 البیانات

 البیانات 

 البیانات 

 محرك القواعد التجاریة 

 صورة القواعد التجاریة 

 البیانات

 معامل اجراء العملیات

 البیانات 

  الحل الفني لنظام ادارة المعلومات االجتماعیة

 خدمة التحقق من صحة معالج القواعد التجاریة 

 االعدادات لتواصل السیر 



  الحل الفني لنظام ادارة المعلومات االجتماعیة
 معامل اجراء العملیات

العامل العنصر وصف سیر العمل  

  العملیة

  المھمة

 عمل

  وثیقة

الشخص الذي لھ 
 عالقة بالعملیة

 موضوع العملیة

 موارد العملیة

 البنیة المنطقیة

 التاریخ

الشاشة صورة  

 خصائص العملیة

 الخصائص الثابتة

 خصائص الوثیقة
 

 الخصائص الثابتة
 

الشخص الذي لھ 
 عالقة بالعملیة
الخصائص  

 الثابتة
 الموضوع

 الخصائص الثابتة
 

خصائص 
 الموارد

 
 الخصائص الثابتة



 ادارة المشروع 

 تحلیل 

 تصمیم

 تنفیذ 

 االختبار

 التقییم

 نموذج دینامیكي 

A 

D 

I 

T 

E 

A 
D I 

T E 

 ردود الفعل 

 نموذج مسقط الماء 



 مزایا وعیوب

 نموذج دینامیكي 

مزید من االتصاالت، والتعاون، وردود + 
 الفعل، وتدفق المعلومات

الظنوناالفتراضات والحد من مخاطر +   

بسرعة  القراراتخاذ +   

الخاصة لنفسھ فھم القضیة+   

العمل الجماعي ثقافة +   

عدم معرفة المواعید النھائیة                   - 
تتطلب مشاركة القیادة -   

 نموذج مسقط الماء
التغیرات المستمرةغیر قادر على مواجھة  -  
خطر أن النتیجة النھائیة ال تتطابق مع ھنا  -

 المتوقع
ردود الفعل المتأخر -  
الثقافة الفردیة -  

المواعید النھائیة+ محددة   
جیدبشكل مسؤولیات توزیع ال+   

 



 طریقة الھجین
 تبدأ مع النھج الدینامیكي

مع الموردحّدد المھام  -  

ین على اقصىأسبوع 2الى مجموعات یمكن تنفیذھا ومراقبتھا خالل م المھام قسّ  -  

استخدم أي نوع من التقلید والتصور -  

مرحلة التصمیمفي  المستخدمین النھائییناشرك  -  

  طّور في نموذج مسقط الماء

المورد الفرصة للعمل على ذلكاعطي  –ھداف البرنامج یحدث تحدید أبمجرد أن  -  

الثانویةوظیفیة الخصائص ال بّسط  -  

ناقش خصائص وظیفیة أساسیة مثل األصول طویلة األجل -  

یةتدریبالمواد التطویر في  المستخدمین النھائییناشرك  -  
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نظام المعلومات الدارة المیزانیة 
    المھمات  االجتماعیة

 

 المساعدة النقدیة
الخدمات غیر 

 حمایة االطفال سجل االسر النقدیة
العنایة 
  التبني والرعایة

 الطلب المستفیدون
 المجلس االقلیمي 

 تقاریر
 الشكل ادارة 
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  قم الشخصي

 اضافة الطالب
السجل المدني            مصدر االثبات    

 الرقم الشخصي
موریس : االسم   

  تساماالشفیلي: النسبة
النشیط:  وضع السجل المدني  

 تاریخ والدة
 العمر

: الجنس
، ایساني، تبیلیسي، جورجیا19، الشقة رقم 7، العمارة رقم 3، القطاع رقم 4فاركیتیلي، الحي رقم : عنوان التسجیل ذكر  

: المعلومات لالتصاالت  

  المندوب الرسمي
:الرقم الشخصي  

دافیت: االسم  
غابریتشیدزه: النسبة  

 تاریخ والدة

، سابورتالو، تبیلیسي، جورجیا21، الشقة رقم 30شارع نوتسوبیدزه رقم : عنوان التسجیل  
:المعلومات لالتصاالت  

 اھلیة
الولي : المندوب الرسمي  

ال یوجد : وضع الالجئ  
 الرمز

 الموظف الحكومي

 الحفاظ       االغالق
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01012010205: الرقم الشخصي  
موریس:                    االسم  

تساماالسفیلي:             النسبة  
1974.03.14:تاریخ والدة         

ذكر:                       الجنس  
ي بالتوكیل             التوصیة والرعایة                المتبني المرشح الخدمة في مركز النھار       االسرة غیر المحمیة اجتماعیا                                     

 موریس تساماالشفیلي

:تاریخ التسجیل والوقت  ناتیال خماالدزه  

:مدة التسجیل  

اماالشفیلي المھمات           

  المربي بالتوكیل
   

   
  

 المتنبي المرشح
الطلب-  
االسرة غیر المحمیة اجتماعیا -  

 طلب االسرة
 تقییم االسرة

 خدمة مركز الھار
 الطلب
 القرار

 المتبني المرشح
 تقییم االسرة المرشحة

 الرعایة والعنایة
 التسجیل

 التامین الصحي
 التربیة بالتوكیل

 اقتراح التربیة بالتوكیل
 القرار

 شروط التحقق من الصحة

 الشروط
 العمر

 وضع االثبات

  وضع السجل المدني

 المصدر                   المدة             المھمة
38وكالة السجل المدني              غیر محدد                   

 الخبیر                غیر محدد      تم التعریف

     وكالة السجل المدني           غیر محدد        النشیط
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نظام المعلومات الدارة المیزانیة 
 االجتماعیة

          المھمات

البحث            شھر یونیو       2012سنة  –فترة االستحقاق   

   تشكیل الملف        االستحقاق

  الحساب                  مركز الخدمات                  مركز الخدمات          نوع االستحقاق                 الوضع)                الري(                    التاریخ          المبلغ 

منطقة فاكسابورتالو                       المساعدات النقدیة                 المخطط          انتھت عملیة االستحقاق             2012الري       یونیو عام  220.00   20          
سابورتالو                   المساعدات النقدیة                  المخطط    -منطقة فاكي           2012الري      یونیو عام    220.00                                                               
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