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 وصف التغيير  الكاتب     النسخة التاري    خ
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يةتحديث مالحظات الموارد  فؤاد طه 2.0 2019 سبتمب   04  البشر

    

 

 سجل المراجعات

 وصف التغيير  الكاتب النسخة التاري    خ
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وع ةنظرة عام  عن المشر

  ةمقدم

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

ية  استشاريللجهود بي    كة سولفيت لحلول الموارد البشر  والسيدات والسادة ،الرواتب وكشفشر

ي  الموارد مسؤولي 
ية ف   . مجموعة نومد القابضةالبشر

ت للموارد هذه المذكرة كيف سيتم تطبيق دورة العمل الداخلية باستخدام برنامج سولفي وتوضح

ية   : المسىمو  ERPموارد المنشآت  تخطيط ونظام الرواتب وكشفالبشر

MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 

 

 

 ةالمذكر تطبيقات 

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

نامج،  :   وهي الب   كالتالي

  نامج  وهذا : تطبيق مباشر ي بأن متطلبات العميل تعتب  من أساسيات الب 
تطبيق  وسيتميعن 

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

  نامج  وهذا : تطبيق غب  مباشر ي بأن متطلبات العميل يمكن توجيهها عىل الب 
 مباستخدايعن 

حة ي تطبيق الجزئية المقبر
 . الوسائل المتاحة ف 

 ي تم تحليلها من متطلبات العميلتعديل خارج العقد
ال توجد بالنظام و  : تنص بأن الجزئية النر

حة لذلك  وعدد سيتم االتفاق عىل كيفية اتاحتها بالنظام  وبالتالي   وتكلفتها األيام المقبر

وع. التنسيق مع مدير  ومع المادية فيما بعد   المشر
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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  ويمكنإضافة فروع او اقسام اىل الشر

 وشي    ع. 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 

)سيتم إظهار  + المنتهي خدماتهمالمستقيلير  عدد الموظفير   اظهار  -بناء عىل القسم  متطلبات العميل

 تقرير لذلك(

ح ات الخاصة  الحل المقي  . كما   بالنموذجسيتم استخدام المير     هي
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ح النموذج  شر

 

كة حالة المناصب المتاحة داخل المنظمةمعرفة  االجماليات:    او الشر

ي بداء 
 
ي كما "تاري    خ: استعراض النموذج  ف

 
   "ف

 الرئيسللقسم  التابعةاالقسام  ضالفرعية: استعراتضمن االقسام 

 :  عدد الموظفير  داخل القسم إجماىلي  عدد الموظفير 

ي  ةالشاغر المناصب  عدد المناصب الشاغرة: 
لم يلحق بها موظفير  حت  تاري    خ  الت 

 استعراض النموذج  
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  لألقسامالمناصب 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

ي نومد ستكون بناء عىل رمز  متطلبات العميل
 
ي حالة كان رمز الوظيفة  الوظيفة،المناصب ف

 
مثال ف

ACC 

 . هكذا.  و  ACC0001 , AC00002ستكون المناصب 

 الوظيفة بشكل يدوييمكن ترمير  المناصب بناء عىل رمز  / Solvaitتعليق 

ح ات الخاصة  الحل المقي  . كما   بالنموذجسيتم استخدام المير     هي
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ح النموذج  شر

 

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  

 اضافه طريقة التدرج الهرمي  العالقات: 

ي  اتحاد العمال: 
 
 مثل هيئة المهندسير   – حاله تعريف المنصب بنقابه مهنية ف

ي االبعاد المالية  االبعاد المالية: 
 يتبعها المنصف من مراكزه تكلفه وفروع الت 

 

 

 

 لبناء الهيكل التنظيمي تعريف الوظائف  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

ي   متطلبات العميل
مير  يرمز اىل طبيعة الوظيفة مثل نومد القابضة، سيتم ترقيم الوظائف ب ف 

ي 

  ACCوظيفة محاسب 

  الخاصة من قبل نومد  والدرجةسيتم ارسال مهارات وتفاصيل كل وظيفة

 القابضة. 

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



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  13 

 

 

 

ح النموذج  شر

 

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

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

 لشغل هذه الوظيفة

 

  لألقسامالتدرج الهرمي  الخاصية الوظيفية

ية /ال النموذجمسار   االقسامهيكل التنظيمي / الموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

المختلفة  واالقساموالوحدات التابعة لها  المنظمة الخاصة التنظيمي معرفة الهيكل 

ي 
  يشملها  الت 

كات و ربطها  متطلبات العميل ي نومد سيتم استخدام هذه الخاصية بإضافة الكيانات القانونية كشر
ف 

 باألقسام ، و األقسام الفرعية . 

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

 

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

 تكلفة.. الخ

: تفاصيتفاصيل التدرج  ي الوحدات  لالهرمي
 يشملها كالوحدات واالقسام النر

ي القسم المدرج  لصيالمؤسسة: تفاتفاصيل 
 التدرج الهرم ف 

 التدرج الهرمي للمناصب  الخاصية الوظيفية

ية /الالموارد  النموذجمسار   هيكل التنظيىمي / المناصب / التدرج الهرمي 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 

ي ال يوجد متطلبات  متطلبات العميل
الخاصية انظر اىل  وخاناتمزايا  ولمعرفة الخاصية،هذه  خاصة ف 

ح النموذج“  ”شر

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

 

: مكانية  استعراض المناصب بالعاملي   عليها    العاملي  

  للمناصب نفسهاالمناصب: امكانية عرض التدرج الهرمي 

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   ملف التعريف/ العاملونالموارد البشر

 تعديل خارج العقد  √ غير مباشر   تطبيق مباشر   حالة التطبيق
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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.  لتتالءمللموظف وإمكانية تعديلها   والتغير

 

 مثل: البيانات المطلوب االحتفاظ بها اهم  متطلبات العميل

 ية  معلومات االسم بالكامل ، االول،)االسم  والعربيةباللغة اإلنجلير  ي
 الثان 

ي خانة االسم  والخامسيمكن إضافة االسم الرابع  – لعائلة(سم اا الثالث،
 
ف

ي 
 والثالثالثان 

  .الجنسية 

 اسم الكفيل 

  خارج الدولة. /معلومات العنوان داخل 

 الصورة 

  المنصب والقسم 

 المهارات والشهادات العلمية والشهادة الجامعية 

 جهات االتصال 

   العنوانير 

 الديانة 

 اك التأمير  االجتماعي  رقم التأمينات االجتماعية و بيانات  اشي 

 ة الدخول  معلومات تأشير

 خانة لمعرفة هل الموظف نقل كفالة او استقدام 

  معلومات أخرى مثل الحالة االجتماعية والجنس وتاري    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( –الوسط ا –اسم الموظف )االسم االول  التعريف: تفاصيل ي عرن   وإنجلير 

 ومسم البحث. 

ها التعليمي والجنسية والمؤهل  االساسية: الديانة المعلومات  وغير

 

 

 

 

 

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  19 

 

 
 بيانات التوظيف الخاصة بالموظف الخاصية الوظيفية

ية /  النموذجمسار   العاملون/التوظيفالموارد البشر

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   مباشر  تطبيق √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

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

 المالية.  واالبعاد  ،الخدمةة واسباب انهاء الخدم

 

 مثل: البيانات المطلوب االحتفاظ بها  متطلبات العميل

   تاري    خ التعيير 

  االنهاء وسببتاري    خ 

 االبعاد المالية 
 

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

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  20 

 

 

 

ح النموذج  شر

 

 التعيير  وتاري    خ انهاء الخدمات  المدة: تاري    خ

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

 االنهاء

 اوقات الدوام الخاصة بالموظف  التقويم: 

 ةدتحديد االبعاد المالية الخاصة بالعامل كمركز التكلفة والوح مالمالية: يتاالبعاد 

 التابع له والفرع

 

 

 

 

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  21 

 

 
  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 ل الهوية الشخصية مث الموظفير 

 

 مثل: البيانات المطلوب االحتفاظ بها  متطلبات العميل

  والميالديمعلومات الهوية بالهجري 

  تسجيل وثائق السفر 

 مع ارسال ايميل من التنبيه تنبيه بقرب انتهاء الوثائق 

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

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  22 

 

 
ح النموذج  شر

 

 المستند واسم الشخص  والشخص: رقمالرقم 

تضي    ح مكتب  –خص قياده ر  –واز سفر ج –قامه ا –احوال  الوثيقة: بطاقةنوع 

 عمل

 يعادلها هجريا  ما و تواري    خ االصدار واالنتهاء ميالديا  االصدار واالنهاء: 

 : ي  المعولير 
 
 اضافه ارقام مستندات المعولير   ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  23 

 

 
 بيانات المعالير  / المرافقير   الخاصية الوظيفية

ية /  النموذجمسار   العاملون/جهات االتصال الشخصيةالموارد 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 

 مثل: البيانات المطلوب االحتفاظ بها  متطلبات العميل

 معلومات عوائل الموظفير  كاملة . 

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

 

ح النموذج  شر

 

 الممنوحةوعدد التذاكر  وجنسيته وجنسهبالموظف  وعالقتهيتم تعريف اسم التابع 

ي بالتأمير   تغطيتهوامكانية   الطت 

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  24 

 

 
التأمير  بيانات  الخاصية الوظيفية  

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

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

عن نظرة عامة 

 النموذج

ير  واستالم الكروت وحد أميتضمن هذا النموذج التفاصيل الخاصة بدرجات الت

 وعائلتهبالنسبة للموظف  التغطية

  سيتم تعريف مستويات التأمير  بناء عىل الدرجة الوظيفية.   متطلبات العميل

 ي حالة تغيير مستوى التأمير  ، سيتم خصمها عىل الموظف
 
 ف

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

 

ح النموذج  شر

 

 العامل والبوليصة وتاري    خ انضمامه اىل البوليصة  مالتعريف: رق

ي  ىعام: المستو 
وحد التغطية بالنسبة للبوليصة والنظر واالسنان والحمل  التأميت 

 وحاله استالم كرت التامير  ورقم الكرت والوالدة

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

 وحاله استالم كرت التامير  ورقم الكرت والوالدةواالسنان والحمل 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  25 

 

 
 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 

تكون  وان والسيارات،إضافة كافة العهد العينية بالموظفير  مثل األدوات  متطلبات العميل
ي تصفية االجازة 

 
و ربط العهد باإلجازات  الخدمة، ونهايةهذه العهد متاحة ف

ي من خالل سير 
ي حالة تم ارجاع العهد تتأثر بشكل تلقان 

و نهاية الخدمة، ف 
 العمل

 إضافة سير عمل للعهد كما يىلي : 

 الموظف 

  المدير المباشر 

 المسئول عن العهد 

 ي حالة اكتمال سير الع
ي عهد الموظفف 

 مل تتأثر ف 

 

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

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  26 

 

 

 

ح النموذج  شر

 

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

 البداء وتاري    خ االنتهاء والشخص المستلم خعهدة: تاري    

 

 معلومات البنك الخاص بالموظف الخاصية الوظيفية

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

 حالة التطبيق √ حالة التطبيق √ حالة التطبيق √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

 البنك الخاص بالموظف والذي يتم تحويل الراتب عليهيتضمن بيانات 

ي هذه الخاصية ، و لمعرفة مزايا و خانات الخاصية انظر  متطلبات العميل
ال يوجد متطلبات خاصة  ف 

ح النموذج“اىل   . ”شر

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



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  27 

 

 

 

ح النموذج  شر

 

اسم البنك ومجموعة البنك ورقم الحساب ونوع الحساب  : البنكي تفاصيل الحساب 

 و االيبان سواء حساب شيكات او ادخار 

 بنك العامل  نالعنوان: عنوا

 االتصال بالشخص المسئول داخل البنك تاالتصال: بيانامعلومات جهة 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  28 

 

 

ن   عقود الموظفير

 

الموظفير   عقود  الخاصية الوظيفية  

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

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ومستحقات  الممنوحةيتضمن بيانات العقود الخاصة بالعاملير  والبدالت والمزايا 

 .والتذاكراالجازة 

ي  متطلبات العميل
،مفرد تنقسم العقود اىل  القابضة،مجموعة نومد ف  مرتبطة بالدرجة  وعائىلي

 ومزاياها. الوظيفية 
و تقسم بحسب نوع التقاعد ان كان موظف بدوام كامل او متدرب او موظف يعمل 

 لحسابه
ي الراتب بشكل مقدم

 يمكن الزيادة ف 

ح ،عقود  كافة تفاصيليمكن من هذه الخاصية تسجيل   الحل المقي  مجموعة يوجد ل وال  الموظفير 
ة سيتم اعتماد  ولكي اي درجات وظيفية  القابضة،نومد  تتم االستفادة من هذه المير 

ي كدرجات 
فير   والموظفير  العمال  مثل: المسم الوظيف   ، والمدراء  والمشر



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  29 

 

 

 

ح النموذج  شر

 

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

ي الدرجة والسلم 
ي والمرتبة الوظيفية وبيانات السلم  الدرجة : الوظيف 

والراتب  الوظيف 

   وعدد ساعات العمل اليومية والعملة األساسي 

 

 

 

 

 

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  30 

 

 
 

 ضبط الرواتب الخاصية الوظيفية

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

  تعديل √ غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

ومستحقات  الممنوحةيتضمن بيانات العقود الخاصة بالعاملير  والبدالت والمزايا 

 االجازة والتذاكر  

ي نومد  .1 متطلبات العميل
 
ي حالة كان العقد  القابضة،ف

 
يسمح فقط بإدخال تذكرة  مفرد،ف

 ،  واحدة
ي وزارة العمل .2

 وتطبيق التأمينات االجتماعية كما هي ف 
 إضافة رقم الكفيل بجانب طريقة الدفع  .3

ح  واوقاتتفاصيل 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

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  31 

 

 
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

ي وامكانية  مواالنضاف: الدواالحضور 
 
واحتساب الراتب بدون حضور  اإلضاف

 وساعات العمل وطرق احتساب ايام العمل

االجتماعية وطرق االحتساب سواء بالسياسة  التأمينات نواعأاالجتماعية: التأمينات 

كة.   العامة لالئحة تنظيم العمل او الالئحة الخاصة بالشر

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

.  وخاصةكان،   المواطنير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  32 

 

 
 

الخدمة ونهايةاالجازات  الخاصية الوظيفية  

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 

ي العقود بحسب  متطلبات العميل
عمل يوم  22بعض الموظفير   الموظف،تكون أنواع االجازات ف 

. كل   وتستحقبالسنة  بالتقويم يوم 21االخر  والبعض سنويا،  سنتير 

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

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  33 

 

 
ح   النموذجشر

 

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  34 

 

 
 

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
 كما يىلي /   مجموعة نومد القابضةيوجد بدالت ف 

 بدل السكن . 

 بدل مواصالت 

 بدل تعليم 

 بدل طبيعة عمل 
 

 يمكن إضافة أنواع أخرى من البدالت الوظيفية،ستكون البدالت مرتبطة بالدرجات 

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



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  35 

 

 

 

ح النموذج  شر

 

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

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

 كامل 

ي  االستقطاعات: 
  أضافتهكان هناك استقطاع ثابت من المرتب يمكن   إذا حال  ف 

ي اضافة تكلفة التامير   التكلفة: امكانية وتكلفة اصدار االقامات ورخصة العمل  الطت 

 تحليلها شهرياو 

 

 

 

 

 

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  36 

 

 

 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  مض   افا  و أللموظف والبدالت المتاحة مخص   وما 
قبل اص   دار  بإعدادها قام الموظف  الت 

 الجزئية. دوره الدفع الشهرية او دورة الدفع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  37 

 

 
 :الرواتبخطوات تطبيق جزئية اصدار  التاىلي ويوضح النموذج 
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 اعدادات عامة لدورة الدفع

 

 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

ي  متطلبات العميل
ظفير  اىل سيتم تقسيم مجموعات المو  مجموعة نومد القابضةف 

كة،مجموعات بحسب  ي تقرير البنوك  وسيتم الشر
 –إضافة رقم الكفيل ف 

 الكفيل. بحيث يمكن استخراج تقارير بحسب رقم 

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

 

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

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

 يلشهرية حت  اليقوم النظام باحتساب الرواتب بالشهر التاىل اال مع تغيير تارخ التفع
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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  العميلمتطلبات 
 
و يمكن ان  شهر من كل  25يوم  االقتطاعسيكون تاري    خ  مجموعة نومد القابضةف

 يتغير بشكل شهري عن طريق تعديل يدوي من المستخدم

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

 

ح النموذج  شر

 

 للتقطعتاري    خ التقطع:يتضمن اليوم الفعىل 

 الشهر::شهراالصدار

 الحاىلي السنوات:العام 
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 انواع القروض الخاصية الوظيفية

 كشف الرواتب /االعدادات /انواع القروض مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

الممنوحة للموظف مثل سلف سيارة سلفة  أعدادها و كافة انواع السلف   هذهتتضمن 

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

ي   متطلبات العميل
 
:  مجموعة نومد القابضةيوجد ف  أنواع من السلف كما يىلي

  .  سلفة شخصية بحد اقص راتبير  ونصف من الراتب األساسي

  ي السلفة الشخصية ان يكون الموظف قد اكتمل
ط ف  شهر من بداية  12يشي 

 التعيير  

  شهر من بداية السلفة  12الحد األعىل للخصم يكون عىل 

  من الراتب  33.33الخصم األعىل ال يتعدى % 

 سلف عىل رسوم الدولة، والمخالفات 

 ي نفس الشهر
 سلف راتب مقدم، يخصم الراتب بشكل كامل ف 

  ،ط ان يكون نوع  6تكون القيمة سلف سكن شهور من بدل السكن، يشي 

 .  العقد عائىلي

  )ي  1000بحد اقص  –سلف موظف جديد )سلفة وصول
ريال وتخصم ف 

 نفس الشهر. 

  ريال 2500سلفة نقل من منطقة اىل منطقة 

 سير العمل: 

 الموظف .1

2. VP 

3.  GCEO 

ية .4  الموارد البشر

 المالية .5
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ح تحديد العدد االقص من الدفع  ويمكنيمكن تعريف سلفة باسم راتب مقدم  الحل المقي 

  والخصم

 

ح النموذج  شر

 

 التعريف: كودالسلفة والوصف 

وط الحصول عىل السلفة كالحد االدن  واالعىل وعدد شهور  االحتساب: شر

التسوسية 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  الخاصية الوظيفية

 
 انواع حركات االضاف

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

  تعديل √ غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

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

ي 
 
 نوع لكل اإلضاف

:  متطلبات العميل ي
 
ي مجموعة نومد القابضة نوعير  من االجر االضاف

 
ي ايام العمل و 1.5يوجد ف

 
 2.0ف

ي العطل الرسمية، والحد األعىل للساعات 
 
ساعة شهريا، تدفع بشكل منفصل  30ف

 الرواتب. خارج 

ي 
.  –قيمة الوقت اإلضاف   الساعة األوىل كامل، وبعد ذلك عىل الراتب األساسي

 ىل تعويض بدل تأخير + بدل غيابا -حويل ساعات العمل اإلضافية 
 ساعة يوم الجمعة = ساعة و نص يوم االحدمثال : 

 

 سير العمل : 

 الموظف 

  المدير المباشر 

  مدير االدارة 

  ساعة  30أكي  منGCEO 

 ية  الموارد البشر

 المالية 

 

ح ي النموذج ادناه الحل المقي 
ي كما هو ف 

 يمكن انشاء انواع االجر االضاف 
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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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  واالنضافالحضور  الخاصية الوظيفية

 كشف الرواتب /دوري /الحضور واالنضاف مسار النموذج

 تعديل خارج العقد  √ غير مباشر   مباشر تطبيق   حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

يتضمن هذا النموذج التفاصيل الخاصة بحضور الموظفير  اليومية واحتساب 

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

ة مع جهاز البصمة او باستخدام   Time sheetالربط مباشر

ي مجموعة نومد   متطلبات العميل
الئحة وزارة العمل للغيابات  تطبيقسيتم  القابضة،ف 

ات  . الربط بالبصمة، اكسل بالتيم شيت وسيكونالمبكر،  والخروج والتأخير

  ة عمل، كما يوجد ساعة راحة لساعة  مرنالدوام  ويكونيوجد أكي  من في 

 تحديث أوقات عمل الموظفير  بناء عىل االكسل ويكون ،واحدة

  دقيقة.  15المسموح به الخصم 

  ي نفس اليوم
 يجب ان يتم تعويض التأخير ف 

 ة راحة لمدة ساعة يوميا  يوجد في 

  بحيث ان المدير المباشر يمكن ، يكون هناك فلي  بناء عىل المدير المباشر

 ان يطلع عىل حركة الموظفير  الذي يرأسهم. 

  تصنيف بناء عىل مجموعات بحيث ان بعض المجموعات تتطبق عليها

 جراءات خاصةإ

  ي حالة
 يوم 30المتقطع ل   والتأخير  يوم، 20المتصل  التأخير تنبيه ف 

o )يتم معالجتها عن طريق تقرير الحضور و الغياب( 

  ي حالة  ،شهريا ساعات  4يكون االستئذان مجموعه
و يمكن ان يزيد ف 

 الموافقة

o )ي التحديث القادم
ي النظام، و يمكن عملها ف 

 )حاليا غير متاحة ف 

  الموظفير  يكون لهم بصمة واحدةبعض 

 والسبتلإلدارة، الجمعة  االسبوعية ةالعطل  

  سيتم تحديث النظام بقوائم الحضور و االنضاف بشكل يومي 
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ح اتاوقات العمل  وحساب SQLكانت تدعم نظام   إذا سيتم ربط البصمة  الحل المقي   والتأخير

ي كما هو موضح ادناه والوقت
 
 االضاف

 

ح النموذج  شر

 

اد   Excelملف )الموظفير  بطريقة يومية عن طريق  فحضور وانضايتم استير

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

اتاحتساب  البصمة ويتمجهاز  ي  واألجر والخروج مبكرا والغيابات  التأخير
من  اإلضاف 

ي خالل بيانات الحضور واالنضاف 
قد تكون مقسمه بعدد حاالت وغرامات او  والت 

ي خصم عدد الساعات 
 الموظف خالل الشهر تأخرها  الت 

 

 

 

 

 انواع الحركات الدورية الخاصية الوظيفية
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 كشف الرواتب /االعدادات /انواع الحركات الدورية مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

عن نظرة عامة 

 النموذج

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

ي  الشهريكشف الرواتب 
 تشمل االضافات والخصومات عىل مسير الرواتب والت 

إضافة أي انوع من  ويمكنالئحة المخالفات والجزاءات العمالية  تطبيقسيتم  متطلبات العميل

 سيتم ارسال القائمة من قبل نومد ،  والدفعالخصم 

كة ، راتب و نصف اساسي ال يقل عن  و ال  5000بدل االنتقال بناء عىل طلب الشر
وج 10000يزيد  كة ، راتب و نصف اساسي ،  للمي   بدل االنتقال بناء عىل طلب الشر

 ألعزبل 5000و ال يزيد 2000ال يقل عن 
 

ها إضافة مالحظات عند ادخال الحركة مثل حركة ال  خصم و غير
 

 سيتم تعريف السجالت التجارية كموظفير  حت  يمكن عمل حركات دفع و الغرامات 

ح  والدفع،من حركات الخصم  انواع مختلفةيمكن من خالل هذه الخاصة تعريف  الحل المقي 
ي 
 مكافأة. او حركة دفع  مرورية،مثل حركة خصم مخالفة  الرواتب،تؤثر عىل  والت 

 

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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حيل حسابات الرواتب و   الخاصية الوظيفية 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

ي هذه الخاصية ، و لمعرفة مزايا و خانات الخاصية انظر  متطلبات العميل
 
ال يوجد متطلبات خاصة  ف

ح النموذج“اىل   ”شر

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

 

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 
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 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 حركات الخصومات: رقم حساب دفي  االستا

 الرواتب

 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

 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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 دورة الدفع

 

 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

دوره الدفع الشهرية ويمكن اصدارها لمجموعه دفع معينه او موظف عىل يتم اصدار 

 حدة

كة،سيتم اصدار دورة الدفع بناء عىل  متطلبات العميل  كما يمكن اصدار تقارير بناء عىل الكفيل   الشر

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
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 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

ي هذه الخاصية ، و لمعرفة مزايا و خانات الخاصية انظر  متطلبات العميل
 
ال يوجد متطلبات خاصة  ف

ح النموذج“اىل   ”شر

حالحل   بالنظام. هي  الدفع كما سيتم اعتماد دورة  المقي 

 

ح النموذج  شر

 

اجتماعية  وتأميناتوبدالت  أساسي الدورة من راتب  تالدورة: مدفوعامدفوعات 

 وسلف واجور اضافية 

 والتأميناتالتذاكر واالجازات ونهاية الخدمة  تالدورة: مخصصااستحقاقات 

 االجتماعية 

 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

ي  متطلبات العميل
هذه الخاصية ، و لمعرفة مزايا و خانات الخاصية انظر  ال يوجد متطلبات خاصة  ف 

ح النموذج“اىل   ”شر

ح  بالنظام. هي  الخاصية كما سيتم اعتماد  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

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 النماذجكشف الرواتب /  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 نومد القابضة:  متطلبات العميل
 المخصصات ف 

 مخصص االجازات 

 مخصص التذاكر 

 مخصص نهاية الخدمة 

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

نظرة عامة عن 

 النموذج

يتم ترحيل  مدفوعاتها و من قيم الدورة  والتأكد بعد االنتهاء من اصدار دوره الدفع 

 التالية لدفي  االستاذ العام  تالمدفوعات واالستحقاقا

 استحقاق رواتب دورة الدفع 

 مخصصات الدورة 

 الرواتب للعاملير  مدفوعات 

حيل  متطلبات العميل  "Post Summaryبشكل ملخص " –سيكون الي 

ح حيل كما هي بالنظام  الحل المقي   سيتم اعتماد الية الي 
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ح النموذج  شر

 

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

 اختيار نوع الدفعالعاملير  ومن ثما يحب 

سلف او استحقاقات او  حساباتخيارات الحساب سواء كانت  العامل: مجموعه

 مخصصات او رحالت عمل او اجازات 

ع كمراكز التكلفة والفرو   ماىلي من بعد  أكي   عىلراتب العامل  لالمالية: تحلياالبعاد 

 واالقسام

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

ي  متطلبات العميل
 
 الرواتب،لن يكون هناك قيود استحقاق  – نومد بحسب توصية قسم المالية ف

كات  وذلك ي نفس  وتعدد بسبب تعدد الشر
 
كة. الكفالء ف  الشر

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 

 

 التقارير

 كشف الرواتب /التقارير

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √

 مسير الرواتب كافة البنود الخاصة بالراتب من رواتب اساسية وبدالت واستقطاعاتيتضمن 

 المتاحة  ر التقاريعرض كافة 
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 اشعار الضف / تقارير الخاصية الوظيفية

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

 تعديل خارج العقد   مباشر  غير   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

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

 الشخصي 

ي  -إضافة قيمة الشهر السابق  متطلبات العميل
ي الشهر السابقف 

  حالة كان الموظف له مستحقات ف 

ح  سيتم استخدام الخاصية كما هي  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

 اشعار رصف راتب العامل  تفاصيل

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

ات تخصومات: غيابا  تأمينات اجتماعية –سلف  – وتأخير

 مسير الرواتب / تقارير الخاصية الوظيفية
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 الرواتبكشف الرواتب /التقارير/دوره الدفع/مسير  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

ي  -إضافة قيمة الشهر السابق  متطلبات العميل
 
ي الشهر السابقف

 
  حالة كان الموظف له مستحقات ف

ح  سيتم استخدام الخاصية كما هي  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

يتضمن مسير الرواتب كافة البنود الخاصة بالراتب من رواتب اساسية وبدالت 

 واستقطاعات

 مدفوعات البنك الخاصية الوظيفية

 كشف الرواتب /االستعالمات/الحركات/مدفوعات البنك مسار النموذج
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 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ التطبيقحالة 

نظرة عامة عن 

 النموذج

كات بالتحويل عىل حسابات العاملير  اليها   والنموذجلدفع قيمه الرواتب تقوم الشر

 يوضح دوره الدفع والعاملير  مع ارقام حسابتهم البنكية التاىلي 

ي  متطلبات العميل
 
هذه الخاصية ، و لمعرفة مزايا و خانات الخاصية انظر  ال يوجد متطلبات خاصة  ف

ح النموذج“اىل   ”شر

ح  سيتم استخدام الخاصية كما هي  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

 يتضمن هذا النموذج اكواد العاملير  واسمائهم ورقم الهوية او االقامة ورقم االيبان

 تم تحويلة من دورة الدفع الذيوالرمز البنكي وقيمة المبلغ  البنكي 

 

 االجازات

 نظرة عامة 

كةسيتمتع العاملون   . العملوزارة  لالئحةمختلفة طبقا  بإجازات بالشر
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ي 
ي               وال              ت 

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

 الوظيفية 

مثل  من اجازات سنوية واجازات لمره واحد بالعمر  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 

 

 اعداد االجازات  ةالخاصية الوظيفي

 كشف الرواتب /االعدادات /انواع االجازات مسار النموذج

  تعديل √ غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

 الخاصة بها والمزايا المادية لها واألرصدةيتم اعداد كافة انواع االجازات 

: اإلجازات ستكون كما  وأنواع متطلبات العميل  يىلي

 اإلجازة السنوية: 

  كل   ايام تقويم 21و عمل سنويا  يوم 22يستحق جميع الموظفير  إجازة

 سنتير  

  ي السنة القادمة اال  وال اجازة سنوية مدفوعة لكل سنة ميالدية
 15ترحل ف 

إضافة تاري    خ الستخدام  ويفضلحت  الرب  ع األخير  وتستخدميوم عمل 

 الرصيد

o فيما يخلص هذه النقطة:  هذه المالحظات وصلت بااليميل 

 HR team will recalculate the Vacation Days 

balance manually at the end of the year and 

will upload the result to the system 
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 System should provide the ability to do bulk 

upload 

 Also should provide indicator if the balance 

exceeded the maximum amount )30 days)  

 ي نهاية شهر  ويجب
 
ية ف  باإلجازات 11اصدار تنبيه لموظف الموارد البشر

. الخاصة   للموظفير 

   ي الحد األقص للدفع النقدي للتذاكر هو تذكرتير
 
)سيتم تطبيقها كما هو ف

 النظام(

 اإلجازة المرضية: 

 اإلجازة بالمرضية بالطريقة التالية:  احتسابيتم 

-%75-%75 -% 100) الثالثة وأكي  تدفع بنسب مختلفة حسب األشهر المرضية •

ي %( 75
تغيير إعداداتها بما  ويمكنالشهر الرابع فما فوق ال يستحق اي راتب  وف 

كة.  يتوافق مع  سياسة الشر

 ما عدا بدل الوقود و بدل االتصاالت و بدل الطعام الموظف  استحقاقتدفع بكامل •

 

 

 : للفروع و االصول إجازة وفاة

 بالطريقة التالية:  احتسابها  ويتم

ي من أحد الفروع  5 •
ط أن يكون المتوف   االصلية. أيام بشر

 االجازة مدفوعة.  •

ي حالة وفاة الزوج تكون االجازة بحسب العدة  •
 وهي للمرأة العاملة المسلمة ف 

 يوم.  15المسلمة  وغير  ايام، 10و أشهر  4

  ي
ان كان فرع او اصل بتحديد نوع  تحديد عالقة المتوف 

)سوف يتم استعمال حقل المالحظاات + المرفقات   القرابة

 لتحديد ذلك(
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 ي طلب االجازة

 
 إضافة مرفق ف

 

 إجازة ح  ج: 

 بالطريقة التالية:  احتسابها  ويتم

 بما فيها إجازة العيد 10 وتكوناأليام حسب السياسة الداخلية  •

 خدمة الموظف.  خاللمرة واحدة  •

 االجازة مدفوعة.  •

 : االختباراتإجازة 

 بالطريقة التالية:  احتسابها  ويتم

عىل حسب الجدول المعتمد من  وتكوناأليام حسب السياسة الداخلية  •

 الجهة الدراسية. 

 عدد االيام الفعلية لالمتحانات  •

 ي طلب االجازة
 إضافة مرفق ف 

 

 

 إجازة مولود: 

 بالطريقة التالية:  احتسابها  ويتم

 ثالث أيام.  •

 االجازة مدفوعة.  •

 إجازة زواج: 

 بالطريقة التالية:  احتسابها  ويتم



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  65 

 

 
 خمسة أيام.  •

 االجازة مدفوعة.  •

 إجازة الوضع: 

ة   تبدأ بحد أقص بأربعة أسابيع قبل التاري    خ أسابيع،إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشر

التاري    خ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من  للوضع ويحدد المرجح 

: كما   صحية وتكونجهة   يىلي

 يضاف تاري    خ الوالدة المتوقع و عىل أساسه يتم توزي    ع أيام االجازة •

 وال سنوات  3تضف براتب كامل إذا كانت العاملة أكملت العمل أكي  من  •

ي حال أكملت  ونصفراتب  ونصف سنوية،تستحق إجازة 
 وأقلأكي  من سنة إجازة ف 

ي  سنوات، 3من 
إجازة   وتستحقحال كانت تعمل أقل من سنة ال تستحق راتب  وف 

 كاملة. 

 إجازة والدة طفل من ذوي االحتياجات الخاصة : 

 يوم من غير اجر 30يوم بأجر و  30

 راتب: إجازة من غير 

 األكي  يوم عىل  21و تكون 

 

 

ي تنبيه 
 سلف سابقة مستحقةعليه كان   حالة عدم عودة الموظف و  ف 

  
ي حالة وجود كفيل يجب موافقة الكفيل 

أيضا موافقة أي شخص عىل االجازة  ،  ف 
ي النظام( لديه عهد 

 )غير موجودة ف 
 

ي النظام( يجب ان يطبق نظام استحقاق خروج و العودة
 )غير موجودة ف 

 تحديد وجهة االجازة اذا كانت خارجية ام داخلية
 

ي االجازة : 
 سير العمل ف 
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  الموظف– 

  المدير المباشر 

  مدير اإلدارة 

 ية  الموارد البشر

 الشخص المسئول عن العهد العينية 

  قسم تقنية المعلومات 

 قسم المالية 

  ي حالة وجود سيارة
 
 موافقة مسئول السيارات –ف

  ت الحكومية العالقا -تنبيه 

 يمكن للموظف طلب إجازة سابقة 

   ي حالة كان نوع االجازة وفاة او مولود او وضع او زواج
ف 

  تصل لشخص معير  

i.  ي الوفاة بقائمة من أنواع
تحديد نوع القرابة ف 

 القرابة

 

 

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

 

 قوطريقة استحقااالجازة والوصف الخاص بها ووقت االستحقاق  د االستحقاق: كو 

 ةيعىل الشهور او بنها 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 

للسنوات التالية ام ال والحد االقص  وهل ترصد  اإلجازةعدد ايام  رصيد االجازة: 

ي لحركة االجازة 
 كل اجازة   ف 

اضافة طريق احتساب قيمة االجازة المختلفة سواء كانت  : يتماالجازةاحتساب ايام 

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

 للعامل

 

 تسجيل االجازات

 

 االجازات الخاصية الوظيفية
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 /االجازات/تسجيل االجازات دوريكشف الرواتب /  مسار النموذج

 تعديل خارج العقد   غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

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

 وضع او امومة

ي اعدادات االجازة  متطلبات العميل
 
 سيتم إضافة الخانات المطلوبة ف

ح ي النظام الحل المقي 
 
 سيتم توفير المتطلبات كما هي ف

 

ح النموذج  شر

 

كر وقيمتها وعدد التذا  اإلجازةوقيمتها وعدد ايام العمل قبل  اإلجازةايام  عد احتساب  ميت حساب: 

ي وقيمتها وخصم السلفة وامكانية اضافة او استقطاع مبلغ 
ون مع امكانية دفع قيمة االجازة بد إضاف 

 او دفعها مع راتب الشهر  التمتع بها 
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ح النموذج  شر

 ايام العمل  ةالعمل: قيمايام 

 قيمة ايام االجازة االجازة:  قيمة

 

ح النموذج  شر
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ة  ة تالمرور: بياناتأشير  الخروج والعودة تأشير

 

ح النموذج  شر

 الخاص بالموظف د العهد: العه

 االصول التابع للعامل االصول الثابتة: 

 

 قساممن بعد كمراكز التكلفة والفروع واال أكي  تحليل قيمة االجازة عىل  إمكانية االبعاد المالية: 
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 تسجيل العودة من االجازة

 العودة من االجازة الخاصية الوظيفية

 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

ي ال يوجد متطلبات  العميلمتطلبات 
هذه الخاصية ، و لمعرفة مزايا و خانات الخاصية انظر  خاصة ف 

ح النموذج“اىل   ”شر

ح  سيتم استخدام الخاصية كما هي  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر

 

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

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

 (اجازة بدون راتب –رصيد 
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 االنتداب

 نظرة عامة 

مسبقة  إلعداداتطبقا  المملكةداخل وخارج  بسفر العاملير  الخاصة  االنتداب، الدورة خاصية تعالج

 من يوم مع المبيت  أكي  ليوم واحد او  باالنتداالحتساب قيمة االنتداب سواء كان 

ي االمكانية  إلعطاءالوظيفية  الدرجةربط االنتداب مع  امكانيةكما يوفر النظام 
 
 فاوتةمت االنتداباضافة قيم  ف

  ةالداخليالمنظمة  ةسياسيحسب 

 بتحديد البيانات التالية  اباالنتدا 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 الخاصية الوظيفية

 االنتدابكشف الرواتب /االعدادات /مصفوفة  مسار النموذج

 تعديل  √ غير مباشر   تطبيق مباشر  √ حالة التطبيق

نظرة عامة عن 

 النموذج

 اعداد القيم المالية لالنتداب بطرق السفر المختلفة كيفيةيوضح النموذج  

ي نومد القابضة، يوجد نوعير  لالنتداب:  متطلبات العميل
 ف 

 ريال يوميا 50القيمة  –كيلو   270كيلو اىل   75بحسب المسافة، بحيث ان كان 

 ريال يوميا  200تكون القيمة  271اعىل من 

سل من قبل نومد ي سي 
 النوع االخر بحسب سياسية االنتدابات الت 

ي حالة تم السداد من قبل المالية 
 يجب تنبيه الموظف –ف 

ي طلب االنتداب يجب ان يكون هناك مرفق اجباري يتضمن مسار االنتداب
 ف 

ي الي
 وميمكن للموظف طلب أكي  من طلب انتداب ف 

ي  -
ي حالة كان الموظف تقت 

 سير العمل ف 

  موظف 

  المدير المباشر 

  أيام( 3)إذا كان من يوم اىل مدير اإلدارة 

 GCEO  ايام 4اذا كان الطلب اكي  من 

 ية  الموارد البشر

  المالية للضف 
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  إضافة خانة العميل، حالة العميل ان كان اول مرة او زياه

 ثانية 
ي حالة كان الموظف 

 
 اداري: سير العمل ف

  موظف 

  المدير المباشر 

  أيام( 3)إذا كان من يوم اىل مدير اإلدارة 

 GCEO  ايام 4اذا كان الطلب اكي  من 

 ية  الموارد البشر

  المالية للضف 
  ي حالة لم تم

 
إذا كان السفر بالطائرة يجب ارفاق التذكرة ف

كة  الحجز عن طريق الشر

 إذا كان السفر بالسيارة يعوض بسعر التذكرة 

ح يمكن من خالل هذه الشاشة، تعريف قيم االنتداب والمصاريف الخاصة وتحسب  الحل المقي 
ي عند اصدار حركة انتداب 

 بشكل تلقان 

 

ح النموذج  شر

 

 السفر سواء كانت داخلية او خارجية  ه: وجهالبلد

 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 

 حركة االنتدابات الخاصية الوظيفية

 االنتداب/  دوريكشف الرواتب /  مسار النموذج

 تعديل خارج العقد  √ غير مباشر   تطبيق مباشر   حالة التطبيق

عامة عن نظرة 

 النموذج

 يوضح النموذج كيفية تسجيل تاري    خ االنتداب والقيم المالية الخاصة به

ي مصفوفة االنتداب متطلبات العميل
 سيتم إضافة الخانات المطلوبة ف 

ح ي مصفوفة االنتداب الحل المقي 
 سيتم إضافة الخانات المطلوبة ف 

 

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

 



  

  

ية ا – والتصميمورقة المتطلبات الوظيفية  والرواتبلموارد البشر  76 

 

 

 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 

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

 بالمنظمة. 

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

 للحركات فقط 
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 إعدادات نهاية الخدمة

 

 اعداد نهاية الخدمة 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 وزارة العملكما هي ف 

 من بداية العمل حت  سنتير  : 

ي حالة اإلقالة نصف راتب عن كل سنة 
ي حالة االستقالة ال يستحق ميالدية،ف 

 ف 

 من سنتير  اىل خمس سنوات: 

ي حالة اإلقالة نصف راتب عن كل سنة 
ي حالة االستقالة ثلث  ميالدية،ف 

ف 

 المستحقات

 سنوات: من خمس سنوات اىل عشر 

ي حالة 
سنة السادسة اول خمس سنوات ميالدية و من الراتب عن اإلقالة نصف ف 

ي المستحقات راتب كامل،
ي حالة االستقالة ثلت 

 ف 

 :  من عشر سنوات فأكي 

ي حالة اإلقالة واالستقالة، نصف راتب عن اول خمس سنوات ميالدية و من السنة 
ف 

 السادسة راتب كامل

ي % من  70يدفع بحد اقص 
ي  والخروجاالستقالة  حالة التذاكر ف 

)النظام ال  النهان 

 يدعم(
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ي حالة نقل الكفالةيدفع 

 
 )النظام ال يدعم(واإلقالة رصيد التذاكر كامل ف

كة يجب ان يقل عدد التذاكر بمقدار عدد حجز  ي حالة تم الحجز من قبل الشر
 
ف

 التذاكر

 تحسب نهاية الخدمة عىل األساسي + المواصالت + سكن

 يوم من االجازات 42يدفع الحد األقص 

ي حالة االستقالة سيك
 
 ون كما يىلي : سير العمل  ف

 –الموظف  .1

 المدير المباشر  .2

 مدير اإلدارة  .3

ية .4  الموارد البشر

 الشخص المسئول عن العهد العينية .5

 قسم تقنية المعلومات  .6

 قسم المالية .7

 قات الحكومية  العال -تنبيه  .8

ي و  .9  الطت 
ي حالة الموظف سعودي يسقط من التأمير 

ف 

 االجتماعي 

ي و  .10  الطت 
ي حالة الموظف غير سعودي يسقط من التأمير 

ف 

ي او نقل كفالة
  يحدد ان كان خروج نهان 

ي حالة انهاء الخدمات : 
 ف 

 المدير المباشر  .1

 مدير اإلدارة  .2

ية .3  الموارد البشر

 الشخص المسئول عن العهد العينية .4

 قسم تقنية المعلومات  .5

 قسم المالية .6

 قات الحكومية  العال -تنبيه  .7
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ي حالة  .8

 
ي و ف  الطت 

الموظف سعودي يسقط من التأمير 

 االجتماعي 

ي و  .9  الطت 
ي حالة الموظف غير سعودي يسقط من التأمير 

 
ف

ي او نقل كفالة
  يحدد ان كان خروج نهان 

: إضافة كافة حاالت نهاية الخدمة كما   يىلي

 

ح  سيتم إضافة الخانات المطلوبة 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 

ي اعدادات نهاية الخدمة  متطلبات العميل
ي هي مذكورة ف 

 تطبيق كافة متطلبات نومد كما ف 

ح  مطلوبةإضافة الخانات السيتم  الحل المقي 

 

ح النموذج  شر
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 العامل واسم العامل د التعريف: كو 

 صفية(ت –نهاية خدمة  –ستقالة ا –اختيار نوع الحركة )اقالة  اعداد: 

 عن العمل  االنقطاع السبب: 

ة: تاري      اخر يوم بشهر االنذار وتاري    خ اخر يوم عمل  خالفي 

راتب  –راتب اخر ايام عمل  –ب الغير مدفوعة قيمة الروات -نهاية الخدمة  ةالخدمة: قيمتعويض نهاية 

 خرى اضافات او استقطاعات ا –صم السلف خ–يمة التذاكر ق –يمة االجازة ق –شهر االنذار 

 

 

ح النموذج  شر

 ايام العمل وراتب شهر االنذار  بالعمل: راتايام 

 قيمة رصيد االجازات  االجازات: 
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ح النموذج  شر

ي السلف  إجماىلي خصم  مالسلف: يتخصم 
 لم يتم سدادها حت  تاري    خ الحركة  الت 

 

 الخاص بالموظف د العهد: العه

 االصول التابع للعامل االصول الثابتة: 
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 العمل وسير  الخدمات الذاتية

 نظرة عامة 

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

ون  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 
بتعبئة نموذج االخالء  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 المن العامل مرورا بالخطوات  تبدأ  الت 

 تم اعدادها مسبقا  ت 

 ما يىلي هي الخدمات المتضمنة داخل نطاق العمل، من جزئية الخدمات الذاتية: 

 تعديل خارج العقد – الرصيد  واستعالمالعمل  وسير طلب اإلجازة 

-  :  يكون تسلسل الموافقات كما يىلي
 –الموظف  .1

 المدير المباشر  .2

 مدير اإلدارة  .3

ية .4  الموارد البشر

 العينية الشخص المسئول عن العهد  .5

 قسم تقنية المعلومات  .6

 قسم المالية .7

ي حالة وجود سيارة  .8
 )نفسه مسؤول العهد( موافقة مسئول السيارات –ف 

ية()العالقات الحكومية   -تنبيه  .9  يتم سؤال الموراد البشر

ي حالة كان نوع االجازة وفاة او مولود او وضع او زواج تصل لشخص معير   .10
  ف 

ي الوفاة  .11
)سيتم استعمال حقل  بقائمة من أنواع القرابةتحديد نوع القرابة ف 

ء( ي
 المالحظات + المرفقات لذلك، و لن يتم عمل اي سر

 يمكن للموظف طلب إجازة بتاري    خ سابق  .12
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  لفالسطلب 

 الموظف .1

2. VP 

3.  GCEO 

ية .4  الموارد البشر

 المالية .5

ية مع سير العمل  طلب عام من الموارد البشر

نوع الطلب يمكن ان يكون سير العمل  وبحسبيمكن إضافة أنواع بشكل غير محدود  -
 مختلف

 تعديل خارج العقد – طلب رحلة العمل

ي  -
ي حالة كان الموظف تقت 

 سير العمل ف 

  موظف 

  المدير المباشر 

  أيام( 3)إذا كان من يوم اىل مدير اإلدارة 

 GCEO  ايام 4اذا كان الطلب اكي  من 

 ية  الموارد البشر

  المالية للضف 

  إضافة خانة العميل، حالة العميل ان كان اول مرة او زياه ثانية 

 
ي حالة كان الموظف اداري: 

 سير العمل ف 

  موظف 

  المدير المباشر 

  أيام( 3)إذا كان من يوم اىل مدير اإلدارة 

 GCEO  ايام 4اذا كان الطلب اكي  من 
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 ية  الموارد البشر

  المالية للضف 
  كةإذا كان السفر بالطائرة يجب ي حالة لم تم الحجز عن طريق الشر

 
 ارفاق التذكرة ف

 إذا كان السفر بالسيارة يعوض بسعر التذك 

 

ي طلب 
 العمل االضاف 

 الموظف .1

 المدير المباشر  .2

 مدير االدارة  .3

 GCEOساعة  30من  أكي   .4

ية .5  الموارد البشر

 المالية .6

 

 انهاء خدمات طلب 

 

 –الموظف  .10

 المدير المباشر  .11

 مدير اإلدارة  .12

يةالموارد  .13  البشر

 الشخص المسئول عن العهد العينية .14

 قسم تقنية المعلومات  .15

 قسم المالية .16

 العالقات الحكومية   -تنبيه  .17

ي  .18  الطت 
ي حالة الموظف سعودي يسقط من التأمير 

  واالجتماعي ف 

ي  .19
ي و يحدد ان كان خروج نهان   الطت 

ي حالة الموظف غير سعودي يسقط من التأمير 
ف 

  او نقل كفالة
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كةانهاء   خدمات من قبل الشر

 المدير المباشر  .1

 مدير اإلدارة  .2

ية .3  الموارد البشر

 الشخص المسئول عن العهد العينية .4

 قسم تقنية المعلومات  .5

 قسم المالية .6

 العالقات الحكومية  -تنبيه  .7

ي و االجتماعي  .8  الطت 
ي حالة الموظف سعودي يسقط من التأمير 

 ف 

ي حالة الموظف غير سعودي يسقط من التأمير  ال .9
ي ف 

ي و يحدد ان كان خروج نهان  طت 

  او نقل كفالة

 

 

 

 تعديل خارج العقد – عهدة عينةطلب 

 الموظف

 المدير المباشر 

 المسئول عن العهد

ي عهد الموظف
ي حالة اكتمال سير العمل تتأثر ف 

 ف 
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ية/ الخدمات الذاتية الخاصية الوظيفية  الموارد البشر

 صفحة العامل / متصفح مسار النموذج

 تعديل خارج العقد  √ غير مباشر   تطبيق مباشر   التطبيق حالة

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

ي طلب رحلة العمل  متطلبات العميل
ي حالة كان الطلب  –او االنتداب  –ف 

،ف  ي
يجب إضافة قائمة  للتقت 

 الزيارة ونوعالعمالء 

 إمكانية إيقاف حساب الخدمات الذاتية

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

 

  :التقديم للوظائف المتاحة والتسجيل بالدورات المفتوحة  مكانيةاالمؤسسة 

  العمل الذين يتبعون العامل ءالفريق: أعضا 

  ية: طلالموارد طلب  – Time sheet – طلب اجازة –توظيف  بالبشر

 ف للرواتب اشعارات الض  –خدمة 

 سجالت سير العمل المكلف بها العامل  ةالموافقات: متابع 

  بيانات الحضور واالنضاف دخالاالزمنية: الجداول 

واالهداف  –تفاصيل الوظيفة  –الشخصية  تالشخصية: البياناالمعلومات 

تدريبية المسجل والدورات ال -المناقشات الخاصة بتقييم االداء –الشخصية للتقييم 

 بها العامل
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الرسائل و النماذج  الخاصية الوظيفية  

 تعديل خارج العقد  √ غير مباشر   تطبيق مباشر   حالة التطبيق

ي حالة تغيير الراتب للموظف متطلبات العميل
 
ي  أيضا لتغير المسمو  ارسال ايميل ف

 الوظيف 
  

سل كافة النماذج  نومد سي 
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 قائمة الفجوات

ي  مراجعة فريق عمل نومد، فقد قام الفريق بإرسال عدة مالحظات و قد بناء عىل 
 
تم إدراج هذه المالحظات ف

 الوثيقة أعاله، و للتأكيد فقد قمنا بوضع هذه المالحظات أيضا هنا: 

 تعليق سولفيت تعليق نومد

ء اإلجماليات الخاصه باألقسام  9. ص1 ي
 لن يتم عمل اي سر

ء المناصب التابعة لألقسام  11. ص2 ي
 لن يتم عمل اي سر

ءلن يتم عمل اي  بيانات العهد  25. ص3 ي
 سر

 سيتم التعديل ضبط الرواتب  30. ص4

ء انواع القروض  41. ص5 ي
 لن يتم عمل اي سر

 سيتم التعديل ضبط الرواتب  30. ص4
ي حالة كان العقد مفرد، يسمح فقط بإدخال تذكرة واحدة ، 1

 
ي نومد القابضة، ف

 
 . ف

ي وزارة العمل2
 . وتطبيق التأمينات االجتماعية كما هي ف 

 . إضافة رقم الكفيل بجانب طريقة الدفع 3

   42. ص6
ن
دل تأخير + بدل غياب. مثال :ساعة اىل تعويض ب -تحويل ساعات العمل اإلضافية  انواع حركات االضاف

ية(  يوم الجمعة = ساعة و نص يوم االحد )سيتم طلب التوضيح من الموارد البشر
Overtime in Working Days             [ =F / 240   *1  *H ] + [ B / 240 * 

0.5  *H] 
OT in Vacation / Weekend            [ =F / 240   *1  *H ] + [ B / 240 * 1 

 *H] 
240          =full month working hours 

F               =Full Salary 
B              =Basic Salary 
H              =Over time working hours count 

ي حالة التأخير المتصل •  الحضور واالنصاف  45. ص7
ا يوم )يتم معالجته 30يوم، والتأخير المتقطع ل   20تنبيه ف 

 عن طريق تقرير الحضور و الغياب(
ي حالة الموافقة  4يكون االستئذان مجموعه • 

ساعات شهريا ، و يمكن ان يزيد ف 
ي 
ي النظام، و يمكن عملها ف 

 التحديث القادم( )حاليا غير متاحة ف 

ي السنة القادمة اال 1 اإلجازات  63. ص10
 يوم عمل 15. اجازة سنوية مدفوعة لكل سنة ميالدية وال ترحل ف 

ويجب اصدار  وتستخدم حت  الرب  ع األخير ويفضل إضافة تاري    خ الستخدام الرصيد ،
ي نهاية شهر 

ية ف  .)سيتم  11تنبيه لموظف الموارد البشر باإلجازات الخاصة للموظفير 
ية(  طلب التوضيح منا لمنوارد البشر

ي النظام(2
 . الحد األقص للدفع النقدي للتذاكر هو تذكرتير  )سيتم العمل كما هو ف 

ي ان كان فرع او اصل بتحديد نوع القرا3 
بة ،يضاف تاري    خ . تحديد عالقة المتوف 

ي ح
ي اجازة الوضع ، تنبيه ف 

الة الوالدة المتوقع و عىل أساسه يتم توزي    ع أيام االجازة ف 
عدم عودة الموظف و  كان عليه سلف سابقة مستحقة )سوف يتم استعمال حقل 

 المالحظاات + المرفقات لتحديد ذلك(
ي حالة وجود كفيل يجب موافقة الكفيل  عىل االجازة  ، أيضا 4

موافقة أي شخص  . ف 
 لديه عهد  )غير موجودة(

. يجب ان يطبق نظام استحقاق خروج و العودة يوفق النظام قابلية الموظف أن 5

 يطلب خروج و عودة( )غير موجودة(

ء تسجيل االجازات  68. ص11 ي
 لن يتم عمل اي سر
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ي حالة تم السداد من قبل المالية •  االنتدابات  73. ص12

 
ي طلب االنتداب يجب  –ف

 
يجب تنبيه الموظف، ف

 ان يكون هناك مرفق اجباري يتضمن مسار االنتداب 
 إضافة خانة العميل، حالة العميل ان كان اول مرة او زياه ثانية ، • 
ي حالة لم تم الحجز عن طريق• 

 
كة  إذا كان السفر بالطائرة يجب ارفاق التذكرة ف  الشر

 )سيتم عمل كل ذلك(

ي حالة االستقالة  70ص يدفع بحد اق -خارج النطاق و ذلك بسبب •  إعداد نهاية الخدمة  77. ص13
 
% من التذاكر ف

ي )النظام ال يدعم ذلك(
 والخروج النهان 

ي حالة نقل الكفالة واإلقالة • 
 
ي حالة تم  -يدفع رصيد التذاكر كامل ف

 
لحجز من قبل اف

كة ي  42ألقص يدفع الحد ا -جب ان يقل عدد التذاكر بمقدار عدد حجز التذاكر الشر
 يوم من االجازات )النظام ال يدعم ذلك(

ي حالة وجود سيارة 8 الخدمات الذاتية  83. ص14
 
 وافقة مسئول السيارات )هو نفسه مسؤول العهد(م –. ف

ية(ا -. تنبيه 9  لعالقات الحكومية  )يتم سؤال الموارد البشر
ي الوفاة بقائمة من أنواع القرابة )سيتم استعمال حقل 11

 
. تحديد نوع القرابة ف

ء( ي
 المالحظات + المرفقات لذلك، و لن يتم عمل اي سر

% حضور وانصاف 10. تقرير ألفضل 1
 والعكس 

 ال يوجد تقرير بالنظام و يتطلب انشاء تقرير جديد

عىل  . تقرير عدد الشواغر النوظيفية2
 الهيكل التنظيم  

 موجود

 موجود . تقرير الحالة للموظف 3

 موديول مختلف، لم يتم إدراجه داخل نطاق العمل.  . تقرير التقيم السنوي 4

ن والغير 5 . تقارير االجمال  لعدد المكفولير

ن   مكفولير
ه  يستم توفير

 موجود . تقارير زيادة الرواتب بالتاري    خ والموافقة 6

 موجود . إجمال  التوظيف واالنهاءات شهري 7

ات الرواتب شهري 8  موجود . تقرير متغير

 موجود: حالة جميع الموظفير   MP(manpower). تقرير 9

. تقرير تكلفة نقل الكفاالت وتجديد 10

 االقامات 
 يتم اخذها من المالية

 Fixed Assetsيتم اخدها من ال   ( SIMS –CARS. تقرير العهد )11

. تقرير االجازات واالرصده مع تنبية 12

 الحد االعىل  
يصف فيه وصول  Indicatorيوجد تقرير ألرصدةاألجازات،  و سيكون هناك 

الموظف للحد األعىل من رصيد االجازة. سيتم توفير الحد األعىل من قبل الموارد 
ية لسولفيت.   البشر

 موجود . تقرير التذاكر واالستحقاق 13

 الطب   14
ن .  . تقرير التأمير  سيتم توفير تقرير )أو جزء من تقرير( بحيث يوضح حالة التأمير  للموظفير 

ا الخروج والعوده 15 ن  يمكن إستخراج حركات األجازة بإضافة حقل خروج و عودة عىل إكسل من الشاشة.  . تقرير فير

الموظف   . تقرير االنذارات الصادره عىل16
 مع التكرار 

 إضافة اإلنذارات عىل تقرير حالة الموظفسيتم 

ة التجربة 17  موجود . تقرير فير

 يتم إستخراج معلومات الشاشة من اإلكسل . تقرير رحالت العمل 18

كة بناء 19 . تقرير نسبة السعودة لكل شر

 عىل الجنسية 
واستخراج عدد السعوديير  من  يستم استخراج جميع الموظفير  من شاشةالموظفير  

 غير السعوديير  

 سيتم توفير تقرير )أو جزء من تقرير( بحيث يوضح حالة الكفالة.  . تقرير نقل الكفاله 20

ن 21 ن المستقدمير  سيتم توفير تقرير )أو جزء من تقرير( بحيث يوضح حالة الكفالة.  . تقرير الموظفير

 الطب   1
ن يةعن طريق الطلب ال . طلبات التأمير  عام من الموارد البشر
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ية . طلبات التوظيف 2  عن طريق الطلب العام من الموارد البشر

ية . طلبات نقل الكفاله 3  عن طريق الطلب العام من الموارد البشر

 موجود . طلبات الخطابات 4

ية . طلبات السداد المال  5  عن طريق الطلب العام من الموارد البشر

يةعن  . طلبات االدوات 6  طريق الطلب العام من الموارد البشر

. طلبات تغير او تحديث المان بور / ترقيه 7

 طب   او اضافه 
ن تغير  –زياده راتب  –تأمير

 ف بدالت ( ص  –رقية ت –مسم 

ية  عن طريق الطلب العام من الموارد البشر

ية . طلبات إدارة االسطول المركبات 8  عن طريق الطلب العام من الموارد البشر

ية . طلبات المناقصات 9  عن طريق الطلب العام من الموارد البشر

يات 10 ية . طلبات المشير  عن طريق الطلب العام من الموارد البشر

ية . طلبات العهد النقديه 11  عن طريق الطلب العام من الموارد البشر

. طلبات حفظ العقود والمستندات 12

 واألرشفه 
يةعن طريق الطلب العام من   الموارد البشر

تأكيد ان النظام يدعم إرسال التنبيهات 
 للبعض المتطلبات . 

 Expirationتنبيهات الووركفلو + نهاية العقود و ال  

 عن طريق المرفقات أرشفة المستندات والملفات . 
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  موافقة العميل

احهبناء عىل ما تم  ي هذا المستند  اقي 
 
عىل  "مجموعة نومد القابضةنوافق نحن "_ 01/08/2019بتاري    خ _ ف

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

 للمص 

 

 الموافقة بواسطة: 

 مجموعة نومد القابضة

 

    

 الوظيفة التوقيع

    

 التاري    خ االسم

 الموافقة بواسطة: 

 سولفيت

    

 الوظيفة التوقيع

    

 التاري    خ االسم


