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 وصف التغيير  الكاتب     النسخة التاري    خ

 نسخة مبدئية فؤاد طه 1.0 2019 يوليو  10

 تعديالت من قبل العميل فؤاد طه 2.0 2019يوليو  15
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 وصف التغيير  الكاتب النسخة التاري    خ
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وع ةنظرة عام  عن المشر

  ةمقدم

ـ ) ل ي تطبيق حلول األعمال ا
نتيجة التعاون  وهي . وتطويره(، ERPتمثل هذه المذكرة نقطة البداية ف 

ية  استشاريي   للجهود بي    كة سولفيت لحلول الموارد البشر  والسيدات والسادةالرواتب،  وكشفشر

ي  الموارد مسؤولي 
ية ف  ل التسويقالبشر   مجموعة من  

للموارد  سولفيتهذه المذكرة كيف سيتم تطبيق دورة العمل الداخلية باستخدام برنامج  وتوضح

ية   : والمسىم ERPتخطيط موارد المنشآت  ونظامالرواتب  وكشفالبشر

 FOR FINANCE & OPERATIONS MICROSOFT DYNAMICS 365 

 

 

 ةتطبيقات المذكر 

 العميل عىلتتضمن المذكرة ثالث خيارات وضعت مع كل نموذج لتوضيح كيفية تطبيق متطلبات 

نامج،  :   وهي النر  كالتالي

نامج  وهذا : تطبيق مباشر  • ي بأن متطلبات العميل تعتنر من أساسيات النر
تطبيق  وسيتميعن 

نامج لهذه الجزئية ة باستخدام النموذج المعد عىل النر  . الجزئية مباشر

نامج  وهذا : تطبيق غن  مباشر  • ي بأن متطلبات العميل يمكن توجيهها عىل النر
 مباستخدايعن 

حة ي تطبيق الجزئية المقنر
 . الوسائل المتاحة ف 

ي حال : تنص بأن تعديل خارج العقد •
. ف  ي النظام بشكل قياسي

هذه الجزئية غن  متوفرة ف 

وع،الرغبة العميل بطلبها فسيتم االتفاق عليها مع مدير  ي ال يشمله عقد   مشر كطلب خارجر

  ق. التطبي
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 الهيكل التنظيم  

 

القساما الخاصية الوظيفية  

ية /ال النموذجمسار   هيكل التنظيمي / االقسامالموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ي من االقسام  ةبعد انشاء المنظمة يتطلب االمر انشاء مجموع
ستقوم بالعمل  الت 

 .المنظمةعىل تحقيق اهداف 

ي تعديل  • متطلبات العميل
 
 ها. عىل مستوى الهيكل أو حذف االقسام واستحداثالقابلية والمرونة ف

كة  القدرة • أيضا عرض الهيكل  ويمكنعىل تحديث /إضافة اقسام إىل الشر

 التنظيمي بشكل سهل وشي    ع. 

ح كة /يتمتع النظام بالقدرة عىل تحديث  الحل المقي  ايضا  يمكنو إضافة فروع او اقسام اىل الشر

 وسريع.عرض الهيكل التنظيمي بشكل سهل 

 ادناه تبير  المعلومات الرئيسية إلضافة قسم   النموذج
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ح النموذج  شر

 

  ةمسم االدار  االسم: 

 او القسم  اإلدارةرقم وحده التشغيل: كود 

 عند البحث وقد يكون اختصار مسم االدارة اسم البحث: 

 اضافه ملحوظه او تعليق عىل االدارة  مذكرة: 

 المدير المسئول عن القسم او االدارة المدير: 

 عنوان االدارة  العناوين: 

 معلومات االتصال بالشخص المسئول معلومات جهات االتصال: 
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 باألقساماالجماليات الخاصة  الخاصية الوظيفية

ية /االقسام النموذجمسار   االجماليات/ الموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

    داخل القسم التابع للمنظمة الشاغرةمعرفة حالة الوظائف 

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح ات الخاصة  الحل المقي     هي.كما   بالنموذجسيتم استخدام المير 

 

 

ح النموذج  شر

 

 حالة المناصب المتاحة داخل المنظمة  ةاالجماليات: معرف

   فيتاري    خ: استعراض النموذج كما  فيبداء 

 الرئيسيللقسم  التابعةاالقسام  ضالفرعية: استعراتضمن االقسام 

 :  عدد الموظفير  داخل القسم إجماىلي  عدد الموظفير 

ي  الشاغرة بالشاغرة: المناصعدد المناصب 
لم يلحق بها موظفير  حت  تاري    خ  الت 

 استعراض النموذج  
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  لإلقسامالمناصب التابعة  خاصية الوظيفيةال

ية /االقسام النموذجمسار   المناصب/ الموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ي شاغل المنصب وتبعيته  وتعريفالتابع  باألقسام المتاحةمعرفة عدد المناصب 
 
 ف

 . التدرج الهرمي داخل المنظمة

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح ات الخاصة  الحل المقي  . كما   بالنموذجسيتم استخدام المير     هي

 

 

ح   النموذجشر

 

اىل اي  اإلدارياضافه اسم المنصب والوظيفة التابع لها ومرجع المنصب  عام: 

 منصب اخر  

 مدة المنصب: مدة تعيير  الموظف للمنصب  

 الحاق الموظف بالمنصب واسباب االلتحاق خالعامل: تاري    تعير  
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 طريقة التدرج الهرمي  هالعالقات: اضاف

ي اتحاد 
 
 حاله تعريف المنصب بنقابه مهنية العمال: ف

ي المالية  د المالية: االبعااالبعاد 
 يتبعها المنصف من مراكزه تكلفه وفروع الت 
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 تعريف الوظائف لبناء الهيكل التنظيمي  الخاصية الوظيفية

ية /ال النموذجمسار   هيكل التنظيمي / الوظائفالموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

خاللها يمكن عرض الهيكل التنظيمي  ومنبالموظفير   وربطها اعداد الوظائف 
 للوظائف

ل التسويق سيكون ترقيم رمز الوظيفة ب  متطلبات العميل ي مجموعة مي  
 
 ف

JOB-001 

ح ات الخاصة بالنموذج كما  الحل المقي  . سيتم استخدام المير     هي

 

ح النموذج  شر

 

،بالهيكل  وربطها  الوظائف،يمكن اضافة  اعاله،من خالل النموذج  ويمكن  التنظيمي

المطلوبة لشغل  والمهارات والشهادات الكامل،مثل الوصف  للوظيف،كامل   تعريف

 هذه الوظيفة
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  لإلقسامالتدرج الهرمي  الخاصية الوظيفية

ية /ال النموذجمسار   هيكل التنظيمي / االقسامالموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

المختلفة  واالقساموالوحدات التابعة لها  بالمنظمة الخاصة التنظيمي معرفة الهيكل 

ي 
  يشملها  الت 

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح ات الخاصة بالنموذج كما  الحل المقي  . سيتم استخدام المير     هي

 

ح النموذج  شر

 

ي حفظ  
مركز  –قسم  -حاله عدم اتمام العمل بالتدرج ادراج: كيان قانون   كمسودة: ف 

 تكلفة.. الخ

: تفاصيتفاصيل التدرج  ي الوحدات  لالهرمي
 يشملها كالوحدات واالقسام النر

ي القسم المدرج  لصيالمؤسسة: تفاتفاصيل 
 التدرج الهرم ف 
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 التدرج الهرمي للمناصب  الخاصية الوظيفية

ية /ال النموذجمسار   هيكل التنظيىمي / المناصب / التدرج الهرمي الموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

شاغل المنصب وتبعيته  وتعريفالتابع لها  باألقسام المتاحةمعرفة عدد المناصب 

ي 
 
 التدرج الهرمي    ف

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح ات الخاصة بالنموذج كما  الحل المقي  . سيتم استخدام المير     هي

 

ح النموذج  شر

 

: مكانية  استعراض المناصب بالعاملي   عليها    العاملي  

  المناصب: امكانية عرض التدرج الهرمي للمناصب نفسها
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ن   وشؤونهمالبيانات الشخصية للموظفير

 نظرة عامة 

يوضح مراحل ادخال البيانات الشخصية الخاصة بالعاملير  الجدد والذين تم تعينهم سواء عن  التاىلي النموذج 

 .طريق عملية التوظيف او التعيير  المباشر 
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 البيانات الخاصة بالموظفير   الخاصية الوظيفية

ية /  النموذجمسار   العاملون/ملف التعريفالموارد البشر

 تعديل خارج العقد   مباشر غير   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ي تتضمن االعدادات االولية لبيانات الموظفير  
تشمل المعلومات الشخصية  والت 

ورية  ويوفر والعنوان وجهات االتصال  النظام ألية لتخزين جميع البيانات الض 

ات المستقبلية.  لتالئمللموظف وإمكانية تعديلها   والتغير

 

 مثل: البيانات المطلوب االحتفاظ بها  متطلبات العميل

.  000001يبدأ رقم الموظف سيكون بشكل تسلسىلي  •  للموظفير 

 العائلة(.  اسم الثالث، الثاني، االول،معلومات االسم بالكامل )االسم  •

 الجنسية.  •

 خارج الدولة. /معلومات العنوان داخل  •

 البيانات الشخصية مثل الجنس تاري    خ الميالد  •
 
 

ح يوفر النظام امكانية حفظ جميع البيانات المتعلقة بالموظفير  ويشمل ذلك  الحل المقي 
ي بطاقة تعريف  والجنسيةالمعلومات الشخصية والعناوين ومعلومات االتصال 

 
ف

 العربية. الكامل باللغة  اىل االسم باإلضافة الموظف،
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ح النموذج  شر

 

ي  العائلة( –االوسط  –اسم الموظف )االسم االول  التعريف: تفاصيل ي عرب   وإنجلير 

 ومسم البحث. 

ها التعليمي والجنسية والمؤهل  االساسية: الديانة المعلومات  وغير
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 بيانات التوظيف الخاصة بالموظف الخاصية الوظيفية

ية /  النموذجمسار   العاملون/التوظيفالموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ التطبيقحالة 

نظرة عامة عن 

 النموذج

ه االختبار  ختاري    مثل تتضمن االعدادات لبيانات الموظفير   وتاري    خ انتهاء التعيير  وفي 

 المالية.  واالبعاد  ،الخدمةة واسباب انهاء الخدم

 

 مثل: البيانات المطلوب االحتفاظ بها  متطلبات العميل

 تاري    خ التعيير   •

 االنهاء وسببتاري    خ  •

 خارج الدولة. /معلومات العنوان داخل  •
 

 

ح يوفر النظام امكانية حفظ جميع البيانات المتعلقة بالموظفير  ويشمل ذلك  الحل المقي 
 المالية.  واالبعاد  واالنتهاءتواري    خ التعيير  
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ح النموذج  شر

 

 التعيير  وتاري    خ انهاء الخدمات  المدة: تاري    خ

اء وسبب االنهاء تاري    خ هاالختبار وتاري    خ االنت ةبدء في   العامل: تاري    ختواري    خ توظيف 

 االنهاء

 الدوام الخاصة بالموظف  وقاتاالتقويم: 

 ةتحديد االبعاد المالية الخاصة بالعامل كمركز التكلفة والوحد مالمالية: يتاالبعاد 

 التابع له والفرع

 

 

 

 



  

 

  

ية  – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبالموارد البشر  20 

 

 

  وثائق الموظفير   الخاصية الوظيفية

ية /  النموذجمسار   العاملون/التعريفالموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

،لوثائق تتضمن االعدادات   السفر  وجواز مثل الهوية الشخصية  الموظفير 

 

 مثل: البيانات المطلوب االحتفاظ بها  متطلبات العميل

 والميالديمعلومات الهوية بالهجري  •

 الوثائق المتعلقة بالموظف وكافةتسجيل وثائق السفر  •

ة معينة يحددها المستخدم •  تنبيه قبل موعد انتهاء الوثائق بفي 

ح للموظفير   وبالميالديمن خالل هذا النموذج يمكن ادخال الوثائق بالهجري  الحل المقي 
 وعوائلهم. 

 

ح النموذج  شر

 

 المستند واسم الشخص  والشخص: رقمالرقم 

تضي    ح مكتب  –رخص قياده  –جواز سفر  –اقامه  –احوال  الوثيقة: بطاقةنوع 

 عمل

 يعادلها هجريا  تواري    خ االصدار واالنتهاء ميالديا وما  االصدار واالنهاء: 

 : ي  المعولير 
 
 اضافه ارقام مستندات المعولير   ف
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 بيانات المعالير  / المرافقير   الخاصية الوظيفية

ية /  النموذجمسار   عائلة الموظفالعاملون/ الموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

يتضمن هذا النموذج التفاصيل الخاصة بعائلة الموظف وامكانية التغطية بالتأمير  

ي   والتذاكر الطت 

 ان تتضمن كافة معلومات المعالير    متطلبات العميل

ح الخاصية تسجيل كافة معلومات عوائل الموظفير   وهذهيمكن من خالل النموذج  الحل المقي 
ه. الميالد  وتاري    خمثل االسم الكامل   وغير

 

ح النموذج  شر

 

 الممنوحةوعدد التذاكر  وجنسيته وجنسهبالموظف  وعالقتهيتم تعريف اسم التابع 

ي بالتأمير   تغطيتهوامكانية   الطت 

 بيانات التأمير   الخاصية الوظيفية
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ية /النماذج العامة /العاملون/  النموذجمسار  ي التأمير  / شخصي الموارد البشر  الطت 

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ير  واستالم الكروت وحد أمالخاصة بدرجات التيتضمن هذا النموذج التفاصيل 

 وعائلتهبالنسبة للموظف  التغطية

  تكون بناء عىل الدرجة الوظيفية  • متطلبات العميل

 بيانات التامير  الخاصة بالموظفير   •

 بيانات التأمير  الخاصة بعوائل الموظفير   •

كات  •  مستويات مثل  وعدةتعريف عدة شر
Bronze   

Green 
VIP 

 إضافة عدة مستويات ويمكن •

ح  يمكن من خالل النموذج ادناه ادخال كافة معلومات التأمير  الخاصة بالموظفير   الحل المقي 

 

ح النموذج  العامل والبوليصة وتاري    خ انضمامه اىل البوليصة  مالتعريف: رق شر
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ي  ىعام: المستو  
وحد التغطية بالنسبة للبوليصة والنظر واالسنان والحمل  التأميت 

 وحاله استالم كرت التامير  ورقم الكرت والوالدة

: ايض ي يتم ادخال المستوى  ا المعولير 
وحد التغطية بالنسبة للبوليصة والنظر  التأميت 

 وحاله استالم كرت التامير  ورقم الكرت والوالدةواالسنان والحمل 
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 بيانات العهد  الخاصية الوظيفية

ية /النماذج العامة /العاملون/  النموذجمسار   بيانات العهد/ شخصي الموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ضةيتضمن كافة العهد واالصول الثابتة   للموظف المقي 

 خاصة.  متطلباتال يوجد  متطلبات العميل

ح  وربطها بعهد الموظفير  يوفر النظام امكانية حفظ جميع البيانات المتعلقة  الحل المقي 
 بوحدة االصول 

 

 

ح النموذج  شر

 

 اسم العهدة او االصل  عهده( –ثابت  أصلالعهدة ) ععام: نو 

 البداء وتاري    خ االنتهاء والشخص المستلم خعهدة: تاري    
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 معلومات البنك الخاص بالموظف الخاصية الوظيفية

ية /النماذج العامة /العاملون/  النموذجمسار   بيانات البنك/ شخصي الموارد البشر

 تعديل خارج العقد  √ غير مباشر   تطبيق مباشر   حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

 بيانات البنك الخاص بالموظف والذي يتم تحويل الراتب عليهيتضمن 

 البنوك الخاصة بالموظفين ورموزادخال بيانات االيبان  • متطلبات العميل

 

ح من خالل هذه الخاصية يمكن ادخال كافة معلومات البنك الخاصة بالموظف مثل   الحل المقي 
 رقم االيبان 

 

ح النموذج  شر

 

: استفاصيل الحساب  البنك ومجموعة البنك ورقم الحساب ونوع الحساب  مالبنكي

 سواء حساب شيكات او ادخار 

 بنك العامل  نالعنوان: عنوا

 االتصال بالشخص المسئول داخل البنك تاالتصال: بيانامعلومات جهة 
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ن   عقود الموظفير

 

 عقود الموظفير   الخاصية الوظيفية

ية /النماذج  النموذجمسار   العامة /العاملون/ كشف الرواتب/العقد/عامالموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ومستحقات  الممنوحةيتضمن بيانات العقود الخاصة بالعاملير  والبدالت والمزايا 

 .والتذاكراالجازة 

ل التسويق ستكون العقود موحدة  متطلبات العميل ي مجموعة مي  
 
 وتتضمن: ف

 نوع العقد 
 والبدالت الراتب األساسي 

  والتذاكر المزايا مثل االجازة السنوية 
 

اك  هناك بعض الحاالت لبعض الموظفير  السعوديير  ال يتم خصم أي مبالغ اشي 
 . تأمير  اجتماعي منهم وفقا لالتفاق معهم عند التعيير  

 
ة التجربة للموظف المعير  قبلها بعدد  يكون هناك إشعار أو تنبيه يفيد بقرب انتهاء في 

ة التجربة عدد  أيام علما  10 ي عقد العمل تنبيه يفيد  كذلك بالتمام؛يوم  90بأن في 
 
ف

 يوم 60بقرب انتهاء عقد عمل الموظف قبلها بعدد 

ح اىل ربطها  وباإلضافةعقود الموظفير   كافة تفاصيليل  يمكن من هذه الخاصية تسج الحل المقي 
 مع الدرجات الوظيفية
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ح النموذج  شر

 

ة التجربة  وانتهاءهالموظف ورقم العقد وتاري    خ بداية العقد  مالتعريف: اس  وفي 

: الدرجةالدرجة والسلم  ي
ي والمرتبة الوظيفية وبيانات السلم  الوظيف 

والراتب  الوظيف 

   وعدد ساعات العمل اليومية والعملة األساسي 
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 ضبط الرواتب الخاصية الوظيفية

ية /النماذج العامة /العاملون/ كشف الرواتب/العقد/ضبط الراتب النموذجمسار   الموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ومستحقات  الممنوحةيتضمن بيانات العقود الخاصة بالعاملير  والبدالت والمزايا 

 االجازة والتذاكر  

 خاصة. ال يوجد متطلبات  متطلبات العميل

ح  وأوقاتتفاصيل العقد مثل مجموعات الدفع  يمكن تسجيلمن خالل هذا النموذج  الحل المقي 
ي تقسيم الموظفير  ليكون عمل  ويمكن الدوام،

 
االستفادة من مجموعات الدفع ف
 الرواتب الخاصة بكل مجموعة منفصل عن االخر

 

ح النموذج  شر

 

بطاقة راتب(  –بنك –مجموعه الدفع وطريقة الدفع )نقدي  د الراتب: تحديضبط 

كة كالسكن والنقل مع امكانية ايقاف الدفع  والخدمات المقدمة من الشر
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ي وامكانية  مواالنضاف: الدواالحضور 
 
واحتساب الراتب بدون حضور  اإلضاف

 وساعات العمل وطرق احتساب ايام العمل

االجتماعية وطرق االحتساب سواء بالسياسة  التأمينات االجتماعية: نواعالتأمينات 

كة.   العامة لالئحة تنظيم العمل او الالئحة الخاصة بالشر

ي حالة توقف راتب الموظف ألي سبب 
 
عدم توقف احتساب التأمينات االجتماعية ف

.  وخاصةكان،   المواطنير 
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ي العقود الخدمة ونهايةاالجازات  الخاصية الوظيفية
 
ف  

ية /النماذج العامة /العاملون/ كشف الرواتب/العقد/االجازات ونهاية  النموذجمسار  الموارد البشر

 الخدمة

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

 الخدمة.  ونهايةمن خالل هذا النموذج يمكن ادخال بيانات االجازة السنوية 

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح للموظفير  ذو  واالجازاتجزئية نهاية الخدمة  يمكن تغطية الخاصية،من خالل هذه  الحل المقي 
 الدائمة. العقود 

 

ح النموذج  شر

 

للعامل وتاري    خ بداية الرصيد  الممنوحة السنوية اإلجازةايام  السنوية: عدد  اإلجازة

 اإلجازةوعدد التذاكر وقيمتها وتاري    خ اخر رجوع من 

احتساب قيمة نهاية الخدمة او اختيار عدم احتساب قيمة  ةالخدمة: طريقنهاية 

ي نهاية خدمة 
 
 من عامير   ألقلحالة العقود المؤقتة  ف
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والخصوماتالبدالت  الخاصية الوظيفية  

ية /النماذج العامة /العاملون/ كشف الرواتب/العقد/البدالت  النموذجمسار  الموارد البشر

 والخصومات

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ومستحقات  الممنوحةيتضمن بيانات العقود الخاصة بالعاملير  والبدالت والمزايا 

 االجازة والتذاكر  

ي  • متطلبات العميل
 
ل التسويقيوجد بدالت ف  كما يىلي /   مجموعة مي  

 % من الراتب االساسي  25 السكن،بدل  •

 % من الراتب االساسي  10 وتكون المواصالت،بدل  •

 بدل جوال •

 تعريف بدالت أخرى ويمكن •

ح   والخصوماتالبدالت جزئية  يمكن تغطية الخاصية،من خالل هذه  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

دفع بقيمه ثابته او نسبة من  ةوإمكانيالسكن واالنتقال والبدالت االخر  لالبدالت: كبد

ات كل رب  ع سنه او نصف سنه او قيمه ثابته لعام  الراتب مع امكانيه دفعها عىل في 

كان هناك استقطاع ثابت من المرتب يمكن   إذاحال  في االستقطاعات:  كامل،

وتكلفة اصدار االقامات ورخصة  الطبياضافة تكلفة التامير   التكلفة: امكانية ه،اضافت

 تحليلها شهرياالعمل و 
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 دورات الدفع

 نظرة عامة 

ات الدورية لحركة الرواتب الش   هرية  ي س   يقوم المس   تخدم باحتس   اب التأثير
تش   مل االض   افات والخص   ومات  والت 

ي واجر  مكافأةالش         هرية للراتب كاحتس         اب 
 
الغياب والجزاء س         واء كان للغياب او جزاء ادارى  واحتس         اب إض         اف

ي الس     لف اض     افة قيمة رحلة عمل ومن ثما اص     دار دورة الدفع  وخص     م
 األس     اسي س     تقوم باحتس     اب الراتب  الت 

ي علية الحركات الدورية  ومض       افا للموظف والبدالت المتاحة مخص       وما 
قبل اص       دار  بإعدادها قام الموظف  الت 

 الجزئية. الدفع  دوره الدفع الشهرية او دورة

 :الرواتبخطوات تطبيق جزئية اصدار  التاىلي ويوضح النموذج 
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 مجموعات الدفع الخاصية الوظيفية

 كشف الرواتب /االعدادات /مجموعات الدفع النموذجمسار 

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

الشاشة االعدادات االولية لطريقة اصدار دورات الدفع الشهرية  هذهتتضمن 

 للموظفير  ويمكن تصنيفها حسب نوع الدفع او الجنسية او المهنة

 خاصة. ال يوجد متطلبات  متطلبات العميل

ح يمكن من خالل هذه الخاصية تقسيم الموظفير  اىل مجموعات منفصلة تماما عن  الحل المقي 
  حدياحتساب كل مجموعة عىل  ويمكنالمجموعات االخرى 

 

ح النموذج  شر

 

ح وطريق الدفع سواء كانت شهرية او  التعريف: يتضمن كود مجموعة الدفع والشر

تاري    خ فعىل لدورة رواتب اسبوعية او يومية وتاري    خ تفعيل المجموعة يعت  اخر 

 شهرية حت  اليقوم النظام باحتساب الرواتب بالشهر التاىل اال مع تغيير تارخ التفعيل
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تاري    خ التقطعات الخاصية الوظيفية  

 كشف الرواتب /االعدادات /تاري    خ التقطعات النموذجمسار 

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

الشاشة االعدادات االولية لتقطعات الشهر المعتمدة حت  يتم تجهير   هذهتتضمن 

ة كافية  بالروات  الفعىلي بتواري    خ استحقاقها  إلصدار بفي 

ي  متطلبات العميل
 
ل التسويقف ي  االقتطاع للوقتسيكون تاري    خ  مجموعة مي  

 
 والحضوراالضاف

ي يوم  واالنصراف
 
 من كل شهر  18ف

ح ة تحديد تواري    خ  الحل المقي   حدي. لكل شهر عىل  االقتطاعيمكن من خالل هذه المير 

 

ح النموذج  شر

 

 تاري    خ التقطع:يتضمن اليوم الفعىل للتقطع

 الشهر::شهراالصدار

 الحاىلي السنوات:العام 
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 السلفانواع  الخاصية الوظيفية

 الرواتب /االعدادات /انواع القروضكشف  مسار النموذج

 تعديل خارج العقد  √ غير مباشر   تطبيق مباشر   حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

الممنوحة للموظف مثل سلف سيارة سلفة  وأعادتها كافة انواع السلف   هذهتتضمن 

ل أو أي نوع يتم رصف  تأثيث  من موظف بطريق منتظمة ألكي  مي  

ي  متطلبات العميل
 
ي تقس ويمكن المجموعة،ال يوجد سلف حاليا ف

 
ة ف م ياستخدام هذه المير 

ها الدولة مثل رسوم المرافقير   ورسومخصومات الموظفير   حد  ويكون وغير

 % من الراتب االساسي 10الخصم 

ي حساب 
 
ة ف يتم دفع البدل لهم عن  الذيلبدل السكن للموظفير   يمكن استخدام المير 

قبل موعد وتاري    خ استحقاق  هناك تنبيهيكون  وان شهور 6 كلطريق المؤسسة  

 السداد

 

ح   والخصمتحديد العدد االقص من الدفع  ويمكنيمكن تعريف سلفة باسم راتب مقدم  الحل المقي 
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ح النموذج  شر

 

 التعريف: كودالسلفة والوصف 

وط الحصول عىل السلفة كالحد االدب  واالعىل وعدد شهور التسوسية  االحتساب: شر

وامكانية الحصول عىل سلفة اخرى مع السلفة الحالية وامكانية تعديل الدفعات 

 وامكانية خصمها عند الخروج لالجازة وربطها مع تاري    خ التعيير  
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ي العمل انواع حركات  الوظيفيةالخاصية 
 
 )اوفرتايم(االضاف

ي -< ضبط الحركات -<اعداد -كشف الرواتب  مسار النموذج
 
 < انواع الوقت االضاف

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ي للعمل  المسموح بها أنواع أنواع تحديد
 
الوقت  حساب يتم وكيف للعمال، اإلضاف

ي 
 
 نوع لكل اإلضاف

ي ايام العمل  1.5سيتم اعتماد  متطلبات العميل
 
اساس  االسبوع على ونهايةالرسمية  االجازةو/ ساعة ف

يتم حساب الوقت  وال االساسي،الراتب  ومن 270 واإلداريير  للعمال  ساعة شهريا  285

ي اال بموافقة 
 
 االضاف

ح ي النموذج ادناه الحل المقي 
 
ي كما هو ف

 
 يمكن انشاء انواع االجر االضاف

 

ح النموذج  شر

 

: انواعمعرف انواع الوقت  ي
 
ي  االضاف

 
 الوقت االضاف

: الوصفالوصف انواع الوقت  ي
 
 االضاف

: رقمب المستخدمة لحساب الوقت معرف طريقة الحتسا ي
 
 طريقة االحتساب االضاف

 عدد ساعات العمل بالشهر

ي  األيام عدد
 
  الشهر ف

 
وبا ي  مض 
 
  العادية العمل ساعات عدد ف

ي 
 
 المعدل بالساعة المعدل بالساعة للوقت االضاف
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  واالنصرافالحضور  الخاصية الوظيفية

 الحضور واالنضاف/ كشف الرواتب /دوري  مسار النموذج

 تعديل خارج العقد  √ غير مباشر   تطبيق مباشر   حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

يتضمن هذا النموذج التفاصيل الخاصة بحضور الموظفير  اليومية واحتساب حاالت 

( او الربط Excel Sheetعن طريق سحب حضور وانضاف الموظفير  ) التأخير

ة مع جهاز البصمة او باستخدام   Time sheetمباشر

ي نظام الحضور  متطلبات العميل
 
الئحة  وستطبقبجهاز البصمة  والغياب والربطسيكون العمل ف

ل التسويق  واالنضافللحضور  مجموعة مي  

 مجموعات: سيتم تقسيم الموظفير  اىل  •
 الفروع / 
 بائع: سعودي 

 ساعة ونصفساعات العمل تكون تسعة  •

 دقيقة يوميا 15يسمح للموظف تأخير بحد اقص  •

 دقيقة شهريا 120يتم حساب التأخير بعد  •

ة الصباحية  • ةيتم حساب التأخير بناء عىل الفي  المسائية بحيث يكون  والفي 
ي ا
 
ة الواحدةالتأخير المسموح ف  دقيقة 15 لفي 

ي حالة تكرار التأخير للمرة الخامسة •
 
 شهريا تنبيه فوري ف

ي حالة الغياب بأذن يكون الخصم فقط اليوم بيوم من األساسي  •
 
ف

 والمواصالت

ي حالة الغياب دون اذن  •
 
ما يتكرر الغياب  وكل فجزاء خصم اليوم بيومير  ف

ي وزارة العمل "
 
 تزداد العقوبة " بحسب الئحة الغياب ف

ي  •
 
 والمواصالتمن الراتب األساسي  التأخير والغيابتكون قيمة الخصم ف

ي الشهر،  وبحد مرات خالل السنة الميالدية  4االستئذان يكون  •
 
اقص مرتير  ف

ي كل 
 
ه من راتب خصم ذلك يتمما يزيد عن  مرة، وجميعبحد اقص ساعتير  ف

 الموظف مقابل عدد الساعات الزائدة عن الحد المسموح به

 والسبت الموظفير  الخميسأيام الراحة بخالف الجمعة هي بالتناوب بير   •
** تنصح سولفيت بتحديث شهري او رب  ع سنوي بتحديد أيام الراحة    
 وأيامحت  يتمكن النظام بالتفرقة بير  أيام الراحة  مسبقا " غير الجمعة "

 . العمل
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 بائع: غير سعودي 

 ساعات العمل تكون تسعة ساعة ونصف •

 دقائق يوميا5اقص يسمح للموظف تأخير بحد  •

ة المسائية بحيث يكون  • ة الصباحية والفي  يتم حساب التأخير بناء عىل الفي 
ي ا
 
ة الواحدةالتأخير المسموح ف  دقائق 5 لفي 

ي حالة تكرار التأخير للمرة الخامسة شهريا •
 
 تنبيه فوري ف

ي حالة الغياب بأذن يكون الخصم فقط اليوم بيوم من األساسي  •
 
ف

 والمواصالت

ي حالة الغياب دون اذن  •
 
ما يتكرر الغياب  وكل فجزاء خصم اليوم بيومير  ف

ي وزارة العمل "
 
 تزداد العقوبة " بحسب الئحة الغياب ف

ي  •
 
 والمواصالتمن الراتب األساسي  التأخير والغيابتكون قيمة الخصم ف

ي الشهر،  4يكون االستئذان  •
 
مرات خالل السنة الميالدية وبحد اقص مرتير  ف

ي كل مرة، وجميع
 
خصمه من راتب  ذلك يتمما يزيد عن  بحد اقص ساعتير  ف

 الموظف مقابل عدد الساعات الزائدة عن الحد المسموح به

 لموظف يوم راحة الجمعة يكون ل •
 

 اإلدارة / 
ي اإلدارة 

 تشمل كافة موظف 

 ساعاتتسع ساعات العمل تكون  •

 دقائق يوميا5اقص يسمح للموظف تأخير بحد  •

 دقائق 5التأخير المسموح  •

ي حالة تكرار التأخير للمرة الخامسة شهريا •
 
 تنبيه فوري ف

ي حالة الغياب بأذن يكون الخصم فقط اليوم بيوم من األساسي  •
 
ف

 والمواصالت

ي حالة الغياب دون اذن  •
 
ما يتكرر الغياب  وكل فجزاء خصم اليوم بيومير  ف

ي وزارة العمل "
 
 تزداد العقوبة " بحسب الئحة الغياب ف

ي  •
 
 والمواصالتمن الراتب األساسي  التأخير والغيابتكون قيمة الخصم ف

ي الشهر،  4يكون االستئذان  •
 
مرات خالل السنة الميالدية وبحد اقص مرتير  ف

ي كل مرة، وجميع
 
خصمه من راتب  ذلك يتمما يزيد عن  بحد اقص ساعتير  ف

 الموظف مقابل عدد الساعات الزائدة عن الحد المسموح به

 راحة الجمعة  ير  يكون للموظف يوم •

 مساءا 5صباحا اىل  8ساعات العمل تحدد  •
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ح  والتأخيراتاوقات العمل  وحساب SQLكانت تدعم نظام   إذاسيتم ربط البصمة  الحل المقي 
ي كما هو موضح ادناه والوقت

 
 االضاف

 

ح النموذج  شر

 

اد   Excelملف )الموظفير  بطريقة يومية عن طريق  فحضور وانصرايتم استير

Sheet )ة مع قاعده بيانات جهاز  من برنامج البصمة تصديرهيتم  الذي او الربط مباشر

من  اإلضافي واألجرةوالخروج مبكرا والغيابات  التأخيراتاحتساب  البصمة ويتم

قد تكون مقسمه بعدد حاالت وغرامات او  والتيخالل بيانات الحضور واالنضاف 

 الموظف خالل الشهر ايستأخره التيخصم عدد الساعات 
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 انواع الحركات الدورية الخاصية الوظيفية

 كشف الرواتب /االعدادات /انواع الحركات الدورية مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ي تؤثر عىل مسير   هذهتتضمن 
كافة انواع اعدادات احتساب الحركات الدورية الت 

ي  الشهريكشف الرواتب 
 تشمل االضافات والخصومات عىل مسير الرواتب والت 

بدل تكليف يمكن تعريف كافة أنواع الحركات األخرى مثل  خاصة، متطلباتال يوجد  متطلبات العميل

  والعقوباتالبيع  وعموالت  والمكافآت

ح ي  والدفع،من حركات الخصم  انواع مختلفةيمكن من خالل هذه الخاصة تعريف  الحل المقي 
 والت 

 مكافأة. او حركة دفع  مرورية،مثل حركة خصم مخالفة  الرواتب،تؤثر عىل 

 

ح النموذج  شر

 

 

 التعريف: كود الحركة الدورية والوصف الخاص بها 

االحتساب: اعدادات الحركات الدورية وطريقة احتسابها من الراتب سواء بقيمة ثابتة 

او بشكل يوم ويحتسب من الراتب االساس او االساس مع بعض البدالت وامكانية 

 ربطها بدور الدفع الجزئية
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حيلحسابات   الخاصية الوظيفية الرواتب و الي   

 كشف الرواتب /االعدادات /ترحيل ملف التعريف مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

 هذه بالمحاسبة وتعتي  الشاشة االعدادات االولية لملف ربط الرواتب  هذهتتضمن 

 الشاشة حلقة الوصل بير  برنامج الرواتب ودفي  االستاذ العام

 خاصة متطلباتال يوجد  متطلبات العميل

ح الحسابات الجديدة ليتم ترحيل كل بدل او خصم اىل  وتعريفيمكن ربط الحسابات  الحل المقي 
 الصحيحة. المالية  والمراكز حسابه الصحيح 
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ح النموذج  شر

 

حيل :   طريقة الي 

:كافة الموظفير  سيتم تعريف ترحيل حركاتهم اليومية من الرواتب لحساب الكل

 االستاذ عىل رقم حساب واحد

المجموعة: :مجموعة من الموظفير  سيتم تعريف ترحيل حركاتهم اليومية من 

 الرواتب لحساب االستاذ عىل رقم حساب واحد 

الجدول: موظف واحد سيتم تعريف ترحيل حركاتهم اليومية من الرواتب لحساب 

 االستاذ عىل رقم حساب واحد 

 ي  االستاذالراتب االساس : يتم ادخال رقم حساب الراتب االساس بدف

البدالت: يتم ادخال رقم حساب دفي  االستاذ  للبدالت الخاصة بالموظفير  كالسكن 

 واالنتقال واالتصال والطعام والبدالت االخرى

 االستقطاعات:رقم حساب االستقطاعات الدورية بدفي  االستاذ

 مضوف االجازات:رقم حساب مضوف االجازات بدفي  االستاذ

 تماعية: رقم حساب مضوف النأمينات بدفي  االستاذمضوف التأمينات االج

 بدفي  االستاذ
 
: حساب االجر االضاف

 
 مضوف االجر االضاف

 الغياب: رقم حساب الغيابات بدفي  االستاذ

حركات االضافات:رقم حساب دفي  االستاذ للحركات المؤثرة بالزيادة عىل مسير 

 الرواتب

 ذ للحركات المؤثرة بالخصم عىل الرواتبحركات الخصومات: رقم حساب دفي  االستا

 مضوف التذاكر: رقم حساب مضوف التذاكر بدفي  االستاذ

 السلف: رقم حساب ذمم العاملير  بدفي  االستاذ

 مضوف نهاية الخدمة: رقم حساب مضوف نهاية الخدمة بدفي  االستاذ
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 التكلفة: رقم حساب مضوف التكلفة بدفي  االستاذ

 رقم حساب مخصص استحقاق الراتب بدفي  االستاذ استحقاق الرواتب: 

 استحقاق نهاية الخدمة رقم حساب مخصص نهاية الخدمة بدفي  االستاذ

 استحقاق االجازات: رقم حساب مخصص استحقاق االجازات بدفي  االستاذ

 استحقاق التذاكر: رقم حساب مخصص استحقاق التذاكر بدفي  االستاذ

ية: رقم حساب مخصص التأمينات االجتماعية بدفي  استحقاق التأمينات االجتماع

 االستاذ
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 اصدار دورات الدفع / انشاء الرواتب الخاصية الوظيفية

 /اصدار الرواتب دوريكشف الرواتب /  مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

او موظف  محددةيتم اصدار دوره الدفع الشهرية ويمكن اصدارها لمجموعه دفع 

 عىل حدة

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح  بالنظام. سيتم اعتماد دورة الرواتب كما هي  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

ي اختيار مجموعة الدفع ومن ثما الضغط عىل موافق اما 
 
دورة  بإصدار حاله الرغبة  ف

 دفع لعامل عىل حدة يمكن بالضغط عىل تحديد واختيار رقم العامل



  

 

  

ية  – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبالموارد البشر  47 

 

 

 دورة الدفع الخاصية الوظيفية

 كشف الرواتب /نماذج عامة /دوره الدفع مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ي 
 
ي ناتج جميع الحركات يتم تجميعهم  صاف

 
دورة دفع تلخص كافة المدفوعات  ف

 واالستحقاقات والمخصصات للشهر

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح  بالنظام. هي  الدفع كما سيتم اعتماد دورة  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

اجتماعية  وتأميناتوبدالت  أساسي الدورة من راتب  تالدورة: مدفوعامدفوعات 

 وسلف واجور اضافية 

 والتأميناتالتذاكر واالجازات ونهاية الخدمة  تالدورة: مخصصااستحقاقات 

 االجتماعية 
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 دورة الدفع  لترحيل: ترحي

 بدورة الدفع الخاصةالمخصصات  لاالستحقاقات: ترحيترحيل 

 دورة الدفع بقيود اليومية ةاليومية: حركدفي  
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مدفوعات دورة الرواتب  الخاصية الوظيفية  

 كشف الرواتب /نماذج عامة /دوره الدفع/مدفوعات الدورة مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

واالستحقاقات االخرى الخاصة  الشهرييقوم الموظف باستعراض راتب الموظفير  

والتذاكر والتأمينات االجتماعية قبل الضغط عىل ترحيل الدورة او  باإلجازات

 االستحقاق

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح  بالنظام. هي  الخاصية كما سيتم اعتماد  الحل المقي 

 

ح   النموذجشر

 

ي وكافة البدالت الخاصة بالموظفير  واالجر  األساسي يتضمن النموذج الراتب 
 
 اإلضاف

والتذاكر  كاإلجازةوالمخصصات الشهرية   األخرىواالستقطاعات والمزايا االضافية 

 ونهاية الخدمة والتأمينات االجتماعية
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تفاصيل المخصصات الخاصية الوظيفية  

 العامة/دورة الدفع /االستحقاقات النماذجالرواتب / كشف  مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

والتذاكر ونهاية  اإلجازةيقوم الموظف باستعراض المخصصات الشهرية كمخصص 

 االجتماعية والتأميناتالخدمة 

ي  متطلبات العميل
 
ل التسويقيوجد ف  :مجموعة مي  

 مخصص اجازات 

 مخصص تذاكر 

 مخصص نهاية خدمة

ح ة يمكن استعراض تفاصيل المخصصات  الحل المقي  بشكل  وترحليها من خالل هذه المير 
 منفصل

 

ح النموذج  شر

 

والتذاكر ونهاية  اإلجازةيقوم الموظف باستعراض المخصصات الشهرية كمخصص 

 االجتماعية والتأميناتالخدمة 
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حيل لدفي  االستاذ الخاصية الوظيفية  الي 

 كشف الرواتب /دفاتر اليومية /دفي  يومية كشف الرواتب مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

يتم ترحيل  ودفوعاتها من قيم الدورة  والتأكد بعد االنتهاء من اصدار دوره الدفع 

 التالية لدفي  االستاذ العام  تالمدفوعات واالستحقاقا

 استحقاق رواتب دورة الدفع 

 مخصصات الدورة 

 مدفوعات الرواتب للعاملير  

 يوجد متطلبات خاصةال  متطلبات العميل

ح حيل كما هي بالنظام  الحل المقي   سيتم اعتماد الية الي 

 

ح النموذج  شر

 

نوع الحساب: قد يكون حساب مضوف بدفي  االستاذ العام او رقم عامل بسجل 

 العاملير  ومن ثما يحب اختيار نوع الدفع

سلف او استحقاقات او  حساباتخيارات الحساب سواء كانت  العامل: مجموعه

 مخصصات او رحالت عمل او اجازات 

كمراكز التكلفة والفروع   ماىلي من بعد  أكي   عىلراتب العامل  لالمالية: تحلياالبعاد 

 واالقسام

 منه لدفي  االستاذ العام التأكد القيد بعد  ترحيل: ترحيل
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 االستحقاقات  دفع  الخاصية الوظيفية

 كشف الرواتب /دوري /دفع االستحقاق مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

استالم الموظف الراتب  ألثباتيتم دفع استحقاقات الموظفير  الشهرية كالرواتب 

 بكشف الرواتب والحسابات كما يمكن دفع كافة االستحقاقات

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح  سيتم استخدام الخاصية كما هي  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

ثما الضغط عىل  االستحقاق ومنيتم ادخال تاري    خ دفع االستحقاق مع تحدد نوع 

حيل االستحقاقات اىل دفي  االستاذ العام  ترحيل سيقوم النظام بي 
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 استعراض دوره الدفع 

 

 اشعار الضف / تقارير الخاصية الوظيفية

 كشف الرواتب /التقارير /دوره الدفع/قسيمة الدفع مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

يتم ارسال اشعارات الضف لكل عامل بتفاصيل راتب الشهر عن طريق االيميل 

 الشخصي 

 خاصة متطلباتال يوجد  متطلبات العميل

ح  سيتم استخدام الخاصية كما هي  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

 اشعار رصف راتب العامل  تفاصيل

ي اجر  – تمكافئا –بدالت  – أساسي  باستحقاقات: رات
 
  إضاف

ات تخصومات: غيابا  للسعوديير  تأمينات اجتماعية  –سلف  – وتأخير
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 مسير الرواتب / تقارير الخاصية الوظيفية

 كشف الرواتب /التقارير/دوره الدفع/مسير الرواتب مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

يتضمن مسير الرواتب كافة البنود الخاصة بالراتب من رواتب اساسية وبدالت 

 واستقطاعات

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح  سيتم استخدام الخاصية كما هي  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

الرواتب كافة البنود الخاصة بالراتب من رواتب اساسية وبدالت يتضمن مسير 

 واستقطاعات
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 تقارير الخاصية الوظيفية

 كشف الرواتب /التقارير مسار النموذج

 تعديل خارج العقد  √ غير مباشر   تطبيق مباشر   حالة التطبيق

تعيير  جديد  بالمنشاة منتقرير شهري ودوري عن معدل دوران الموظفير   • متطلبات العميل

الموظفير   توضيح نسبة دورانإىل  باإلضافة العملوترك العمل وسبب ترك 

 داخل المنشاة مع كل تقرير. 

أن يكون اصدار التقرير والتحليل وفقا للمعطيات  عىل للرواتبتقرير تحليىلي  •

ي  –الجنسية  –االسم  –الموظف  )رقماألتية 
 –مكان العمل  -المسم الوظيف 

بدل -بدل السكن  –بدل النقل  –الراتب األساسي  –الدولة  –المدينة -القسم 

ي  -العموالت -التكليف 
 
 - الخصومات - اإلجماىلي  --أخرى  –األجر اإلضاف

) ي
 
 ذلك التحليل بشكل شهري عقب رصف الرواتب الشهرية ويكون الصاف

 

ي يوضح جميع الموظفير  والفئات التأمينية لهم  • تقرير خاص بالتامير  الطت 

باإلضافة إىل تقرير يوضح الموظفير  الذين لم يتم أضافتهم إىل بوليصة 

ي  ي وليس لديهم تأمير  طت   . التأمير  الطت 

 

 

 

 

 

 

 االجازات
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 نظرة عامة 

كةسيتمتع العاملون   . العملوزارة  لالئحةمختلفة طبقا  بإجازات بالشر

ي 
ي                 وال                ت 

 ودرجت                هبم                ده خدم                ه العام                ل  قيمته                ا س                نوية تختل                ف  بإج                ازةبتمت                ع العام                ل  تقتص 

 الوظيفية 

من اجازات سنوية واجازات لمره واحد بالعمر مثل  المطلوبة اإلجازةوقد راعينا بالنظام بان يشمل كافة عنارص 

 مدفوعةواالجازات غير  واألمومةاجازات الحج وايضا اجازات اخرى شت  مثل اجازات الزواج والوفاة والوضع 

 الراتب 

 يوضح الية عمل االجازات بالعميل  التاىلي والنموذج 

 كيفية اعداد االجازات وتسجيلها   يىلي وفيما 
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 اعداد االجازات  الخاصية الوظيفية

 كشف الرواتب /االعدادات /انواع االجازات مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

 الخاصة بها والمزايا المادية لها واألرصدةيتم اعداد كافة انواع االجازات 

ي  متطلبات العميل
 
ل التسويقف : االجازات كما  مجموعة مي    يىلي

للموظف السعودي تحسب بشكل  ،الراتبيوم من اجماىلي  30 -السنوية  -
 11الغير سعودي يستحق االجازة بعد  والموظف شهريا  2.5شهري بواقع 

 شهر
األساسي + بدل  الراتب) كالتاىلي  للموظفاليه احتساب راتب بدل اإلجازة  -

يوم  330 ( لكلدوجالسكن إن كان يضف بشكل شهري + بدل التكليف إن 
 شهر 11 او 

 االخرى:  انواع االجازات -
 ايام 5زواج  -
 االصول -اقارب للدرجة االوىل  -ايام  5 -وفاة  -
 ايام  3 -الفروع  -وفاة  -
 أيام 10وشهور  4للمسلمة وفاة الزوج  -
 يوم  15وفاة الزوج لغير المسلمة  -
 ايام 3مولود جديد  -
 % من الراتب75 60اىل  31واجر كامل  30مرضية  -
ط اكتمال  6واسابيع قبل  4والوضع الحمل  - ان  ويمكنسنوات  3بعد بشر

 وبعدتوزع قبل 
 راتبال المبلغ المدفوع رب  ع ويكون –سنوات بحد اعىل  3 -اجازة امومة  -
بموافقة  وتكون تكن سنة معادة فقط وال بيوم االختبار الفعىلي  -االختبارات  -

كةبير  الموظف   والشر
ي اجازة الحج مرة واحد  -

 اجازة العيد ضمنمن  يوم 15اىل  9 –سنتير   وأمص 
 االجازات الغير مدفوعة تكون بموافقة -
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ي  -
 
ل التسويق مطلوب ف تقرير يوضح جميع إجازات الموظفير  مجموعة مي  

وتواريخها سواء عمرة او حج او سنوية أو اضطرارية أو غياب بدون إذن او 
 إلخ  مولود أو إجازة وفاة أو زواج..... 

 

ي وجود  -
 
ي التاري    خ المحدد  تنبيه ف

 
 .لذلكحاله عدم رجوع الموظف ف

ح ي النظام الحل المقي 
 
ة كما هي ف  سيتم استخدام هذه المير 

 

ح النموذج  شر

 

 قوطريقة استحقااالجازة والوصف الخاص بها ووقت االستحقاق  د االستحقاق: كو 

 بنهايةعىل الشهور او  اإلجازةقيمة االجازة سواء كان تراكميا )يتم احتساب عدد ايام 

ة او من الجدول بحيث يستطيع العامل  العقد ويكون الرصيد مستحق بنهاية الفي 

ي الذهاب 
 
 كامال  السنويوالتمتع بالرصيد  إلجازتهوقت  ف

ية ام ال والحد االقص وهل ترصد للسنوات التال اإلجازةايام  د االجازة: عدرصيد 

ي لحركة االجازة 
 
 كل اجازة   ف

اضافة طريق احتساب قيمة االجازة المختلفة سواء كانت  ماالجازة: يتاحتساب ايام 

والسكن او اي بدالت ترغب المنظمة بمنحها  األساسي عىل الراتب االساسي او 

 للعامل
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 تسجيل االجازات

 

الخاصية 

 الوظيفية

 االجازات

مسار 

 النموذج

 /االجازات/تسجيل االجازات دوريكشف الرواتب / 

حالة 

 التطبيق

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √

نظرة 

عامة عن 

 النموذج

كافة انواع االجازات الخاصة بالعاملير  سواء كانت سنوية او طارئة او زواج او وفاة او وضع او   تسجيليتم 

 امومة

متطلبات 

 العميل

 ال يوجد متطلبات خاصة

الحل 

ح  المقي 

 سيتم استخدام الخاصية كما هي 
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ح  شر

 اذجالنم

 

ح النموذج  شر

ي والرصيد  اإلجازةاختيار نوع االجازة ومن تاري    خ اىل تاري    خ ومن ثما نحصل عىل رصيد  ميت عام: 
وطريقة  المتبف 

 رصف التذاكر نقدية او حجز مسبق وقيمة التذاكر ووجه السفر 

وقيمتها وعدد التذاكر وقيمتها  اإلجازةوقيمتها وعدد ايام العمل قبل  اإلجازةايام  دد احتساب ع ميت حساب: 

ي وخصم السلفة وامكانية اضافة او استقطاع مبلغ 
 
 دفعها و بها  مع امكانية دفع قيمة االجازة بدون التمتع إضاف

 مع راتب الشهر 

 

ح النموذج  شر

 ايام العمل  ةالعمل: قيمايام 
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 ايام االجازة ةقيمةاالجازة: قيم

 

ح النموذج  شر

ة  ة تبيانا: المرورتأشير  الخروج والعودة تأشير

 

ح النموذج  شر

 الخاص بالموظف د : العهالعهد

 التابع للعامل لالثابتة: االصو  االصول
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 من بعد كمراكز التكلفة والفروع واالقسام أكي  تحليل قيمة االجازة عىل  : إمكانيةالماليةاالبعاد 
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 تسجيل العودة من االجازة

 

 العودة من االجازة الوظيفيةالخاصية 

 كشف الرواتب /دوري /االجازات/الرجوع من االجازة مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

لدوره  أضافتهيوضح النموذج كيفية ادخال اشعار عودة العامل من االجازة ليتم 

ات ان وجدت  الدفع واحتساب التأخير

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح  سيتم استخدام الخاصية كما هي  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

 حال  العودةيتم ادخال تاري    خ 
 
العامل عن تاري    خ العودة المتوقع  تأخر من االجازة وف

ي الراتب  مدفوعةاجازة  –احتساب ايام غياب )التسوية يتم اختيار نوع 
 
حال وجود  ف

 (اجازة بدون راتب –رصيد 
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 االنتداب ورحالت العمل

 نظرة عامة 

مسبقة الحتساب قيمة  إلعداداتطبقا  المملكةداخل وخارج  بسفر العاملير  الخاصة  الدورة االنتدابتعالج 

 من يوم مع المبيت  أكي  ليوم واحد او  باالنتدااالنتداب سواء كان 

ي االمكانية  إلعطاءالوظيفية  الدرجةربط االنتداب مع  امكانيةكما يوفر النظام 
 
 متفاوتةاالنتداب اضافة قيم  ف

  ةالداخليالمنظمة  ةسياسيحسب 

 بتحديد البيانات التالية  االنتدابا مصفوفه  تإعداداويمكننا العمل عىل 

 وجهه السفر  •

ي قيمة االنتداب لليوم الواحد  •
 
 حال السفر بالوسائل التالية  ف

o المنظمة سيارة 

o  سيارة الموظف 

o  بالطائرة 

ي قيمة االنتداب لليوم الواحد  •
 
 حال السفر بالوسائل التالية  ف

o المنظمة سيارة 

o  سيارة الموظف 

o  بالطائرة 

اء التذاكر سواء كانت سياحية او دره اوىل او اعمال الدرجةامكانية اختيار  •  الخاصة بشر

 والحاقها باالنتداب  والعودةامكانية عمل الخروج  •

 امكانية اضافة التذاكر لالنتداب
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 االنتداباعدادات 

 

 االنتداب ورحالت العمل  الخاصية الوظيفية

 االنتدابكشف الرواتب /االعدادات /مصفوفة  مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

 اعداد القيم المالية لالنتداب بطرق السفر المختلفة كيفيةيوضح النموذج  

  متطلبات العميل
 انتداب داخىلي  -
ي  -  انتداب خارج 
ي انتظار ارسال سياسة االنتداب من  -

 
ل التسويقف   مجموعة مي  

ح  وتحسبالخاصة  والمصاريفتعريف قيم االنتداب  الشاشة،يمكن من خالل هذه  الحل المقي 
ي عند اصدار حركة انتداب 

 بشكل تلقاب 

 

ح النموذج  السفر سواء كانت داخلية او خارجية  ه: وجهالبلد شر
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 التعريف  د االنتداب: كو مصفوفه  

ي اليوم  : قيمةةالسيار 
 
 والمبيت او الرجوع بنفس اليوم بالسيارةحال السفر  ف

ي قيمة اليوم  : ةالطائر 
 
 او الرجوع بنفس اليوم بالطائرة والمبيتحال السفر  ف
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 االنتدابحركة 

 

 داب ورحالت العملحركة االنت الخاصية الوظيفية

 االنتداب/  دوريكشف الرواتب /  مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

 االنتداب والقيم المالية الخاصة بهيوضح النموذج كيفية تسجيل تاري    خ 

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح  سيتم استخدام النموذج كما هو بالنظام الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

رقم العامل وتاري    خ القيام باالنتداب ووجهة السفر وطريقة السفر  لالعامل: تسجي

 وتحديد التذاكر ودرجتها

 االنتداب لليوم مع بدون مبيت ومع مبيت  ةالقيم: قيم

 من بعد أكي  قيمة االنتداب عىل  لالبعد: تحلي
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 نهاية الخدمة

 نظرة عامة 

الخروج  ألسبابللعاملير  طبقا  الخدمةنهاية  بمكافأةالجزئية من النظام القيم المالية الخاصة  هذهتعالج 

ي المتعددة 
 تشمل البنود التالية  والت 

 انهاء خدمات العامل   •

 العامل  استقالة •

 نهاية العقد  •

 االقالة بسبب  •

 عن العمل " االنقطاعأسباب نهاية الخدمة سيكون هناك مجال الختيار سبب "  ومن

ي السابق ومدة الخدمة  الحركةويتم احتساب قيمة نهاية الخدمة طبقا لنوع 
 قضاها العامل  الت 

ي وتختلف القيم المالية باختالف عدد سنوات العمل فالسنوات 
اقل من خمس سنوات يتم احتساب  الت 

عن كل سنه يقضيها العامل  مكافأةعن كل عام والسنوات التالية يتم احتساب شهر  مكافأةنصف شهر 

 بالمنظمة. 

كمرفق   ا التعامل معه: سجل سير العمل العمل فقط لطلب نهاية الخدمة ودفعها وكافه النماذج يتم مالحظة

 للحركات فقط 
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 إعدادات نهاية الخدمة

 

 الخدمةاعداد نهاية  الخاصية الوظيفية

 /نهاية الخدمة دوريكشف الرواتب /  مسار النموذج

 تعديل خارج العقد  √ غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

نهاية الخدمة سواء كانت استقالة او  بمكافأةيتم اضافة النسب المئوية الخاصة 

 فصل من العمل او تصفية

ي قانون  متطلبات العميل
 
 ةالسعودي العملوزارة كما هي ف

ح  سيتم استخدام النموذج كما هو بالنظام الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

ائ التعريف:  ي السنوات والنسبة الخاصة بها  حشر
 
حالة الفصل او االستقالة او  ف

  التصفية

 االحتساب من الراتب سواء شامل او جزء منه ةطريق حساب: 
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 تسجيل نهاية الخدمة

 

 تسجيل حركة نهاية الخدمة الخاصية الوظيفية

 /نهاية الخدمة دوريكشف الرواتب /  مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

 ااحتماالتهنهاية الخدمة بكافة  مكافأةطريقة احتساب  التاىلي يوضح النموذج 

 ال يوجد متطلبات خاصة متطلبات العميل

ح  سيتم استخدام النموذج كما هو بالنظام الحل المقي 
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ح النموذج  شر

 العامل واسم العامل د كو   التعريف: 

 تصفية( –نهاية خدمة  –استقالة  –نوع الحركة )اقالة  ر اختيا اعداد: 

 عن العمل  االنقطاع السبب: 
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ة:    اخر يوم بشهر االنذار وتاري    خ اخر يوم عمل ختاري     الفير

راتب شهر  –راتب اخر ايام عمل  –قيمة الرواتب الغير مدفوعة  -نهاية الخدمة  ة: قيمالخدمةتعويض نهاية 

 اضافات او استقطاعات اخرى  –خصم السلف –قيمة التذاكر  –قيمة االجازة  –االنذار 

 

 

ح النموذج  شر

 ايام العمل وراتب شهر االنذار  ب: راتالعملايام 

 رصيد االجازات  ة: قيماالجازات

 

ح   النموذجشر

ي السلف  إجماىلي خصم  م: يتالسلفخصم 
 لم يتم سدادها حت  تاري    خ الحركة  الت 
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 الخاص بالموظف د : العهالعهد

 التابع للعامل لالثابتة: االصو  االصول
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 الخدمات الذاتية

 نظرة عامة 

كة تتم بشكل  تتجه ة اىل جعل كافة المعامالت الخاصة بير  العاملير  والشر ة االخير
كات بالفي  معظم الشر

وب  االمر   لشعة انجاز المهام الطلوبة وتقليل حجم الورق المتبادل بعمليه واحدة  سيودي الذيالكي 

ي وعىل سبيل المثال عند عمل اشعار اخالء طرف لموظف فان الدورة القديمة 
تعبئة نموذج االخالء ب تقتص 

 الجزئية حت  يتمكن الموظف من اخالء طرفة لهذهومن ثما المرور عىل كافة المديرين المسنود لهم التوقيع 

ونيا وبطريق سهلة وبسيط عن طريق الخدمات  هذهاالن االنتهاء من كافة  عنستطيولكن  االجراءات الكي 

ي الذاتية 
ي من العامل مرورا بالخطوات  تبدأ  الت 

 تم اعدادها مسبقا  الت 

 ما يىلي هي الخدمات المتضمنة داخل نطاق العمل، من جزئية الخدمات الذاتية: 
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ية/  الخاصية الوظيفية  الخدمات الذاتيةالموارد البشر

 صفحة العامل / متصفح  مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ي يعي  هذا النموذج عن كافة البيانات 
يستطيع العامل االطالع عليها من خالل  الت 

من خالل الشبكة العنكبوتية كما يستطيع عمل  بهالصفحة الشخصية الخاصة 

ي الموافقات لسجالت العمل 
يكون بها طرف او يتقدم بطلب اي خدمة من  الت 

االطالع عىل البيانات الشخصية والتسجيل بالدرات  عكما يستطيالخدمات الذاتية  

التدريبية والتقديم عىل الوظائف المتاحة واالستعالم عىل اشعار رصف الرواتب 

 لكافة شهور السنة

  -بكافة االنواع  -طلب االجازة  • متطلبات العميل
 طلب سلفة  •
 عدم تجديد العقد  •
 استقالة  •
 استئذان  •
  طلب رحلة عمل •
 اضافة تابعير   طلب •
 طلب استئذان •
 تطبيق عن طريق الجوال  •
 تحديث بيانات الموظف •

ح ي النظام  الحل المقي 
 
 سيتم تطبيق خدمات الموظفير  كما هي ف
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ح النموذج  شر

 

ي للطلبات  بياناته وطلبمن خالل هذه البوابة يمكن للموظف استعراض 
ذاب 

  المتاحة له مثل طلب اجازة
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  موافقة العميل

احهبناء عىل ما تم  ي هذا المستند  اقي 
 
ل التسويق_ نوافق نحن "15/07/2019بتاري    خ _ ف عىل  "مجموعة مي  

حات ونخول  وع.  سولفيتجميع المقي  ي المرحلة المقبلة للمشر
 
ي قدما ف

 للمص 

 

 الموافقة بواسطة: 

ل التسويق   مجموعة مي  

 

    

 الوظيفة التوقيع

    

 التاري    خ االسم

 الموافقة بواسطة: 

 سولفيت

    

 الوظيفة التوقيع

    

 التاري    خ االسم

 


