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 الموارد البشرية  .1

  االقسام  .1.1

القسم هو وحدة التشغيل الذي يمثل فئة أو مجال وظيفي للمنظمة. وقسم مسؤول عن منطقة معينة من  
 .التنظيم، مثل المبيعات أو المحاسبة 

إضافة فروع او اقسام الى الشركة و يمكن ايضاعرض الهيكل التنظي  /يتمتع النظام بالقدرة على تحديث 
 بشكل سهل وسريع . 

 
 قسم تشغيل جديدة انقر فوق المسار التالي إلنشاء  

 <  االقسام - <  االقسام -الموارد البشرية المسار: 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 وحدة التشغيل  تعريف معرف وحدة التشغيل

 اسم البحث  لعمليات البحث االسم المستخدم 

 التشغيل  ةنوع وحد  تعرف على انها قسم 

 عام  اضافة المعلومات حول وحدة القسم 

 معلومات جهات االتصال  تعريف وحدة القسم ومعلومات االتصال  

مثل الموقع  االتصال بالقسم أدخل عنوان ومعلومات 
 أو البريد اإللكتروني أو الهاتف. 

 االتصال عناوين ومعلومات 
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 إنشاء قسم جديد:  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على الموارد البشرية1
 . انقر على "االقسام" 2
 . انقر على رابط "االقسام" 3
 . انقر على زر "جديد". 4
. امأل الحقل المطلوب )االسم( , و  5

 حدد نوع وحدة التشغيل  
 .انقر على زر "حفظ". 6

يجب أن يكون المستخدم قادراً على إدخال  
المعلومات المطلوبة ومن ثم سيتم إنشاء القسم  

 الجديد بعد النقر على زر "حفظ" 

 
 "األجماليات" لمعرفة عدد الموظفين في كل قسم اضغط على مالحظه: 

 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 عدد الموظفين  عدد العاملين في قسم الحاليا 

عدد من الوظائف الشاغرة أو المراكز المفتوحة على إدارة  
 الحاليا 

عدد المناصب  
 الشاغرة 

 
 

 التحقق من عدد العاملين والوظائف الشاغرة في القسم:  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 البشرية. انقر على الموارد 1
 . انقر على "االقسام" 2

يجب عرض عدد العاملون و عدد  
 المناصب الشاغرة 
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 . انقر على رابط "االقسام" 3
 . انقر على زر "جديد". 4
. امأل الحقل المطلوب )االسم( , و حدد  5

 نوع وحدة التشغيل  
 .انقر على زر "حفظ". 6

 
 اضغط على "المناصب" لعرض كل الوظائف المتاحة حاليا في القسم مالحظه: 
 

 
 
 

 التدرج الهرمي للقسم  2.1.1

 
 انقر على المسار التالي إلنشاء التدرج الهرمي  للشركة والوحدات التشغيلية: 

 < التدرج الهرمي للقسم –  االقسام< -الموارد البشرية 
 

 .واإلفالت  بالسحب  والقيام  المؤسسات  بتحديد  سهلة  الخطوات  منبمجموعة  المؤسسة  هيكل تكوين  ▪
 اإلدارة تعريف ثم  ومن  القانونية الكيانات  القادم وإفالت  الرئيسي القانوني  الكيان  تحديد  ▪

 األعمال  ووحدات  مراكز وتكلفة  التدرج الهرمي  
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 التدرج الهرمي للقسم عرض  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات

 الموارد البشرية. انقر على 1
 . انقر على "االقسام" 2
. انقر على رابط "التدرج الهرمي  3

 لالقسام". 

سيتم عرض التسلسل الهرمي لكل قسم. ومع ذلك ،  
 يمكن تحرير التسلسل الهرمي على حسب المطاوب 

 
 

التدرج   تفعيل أيضا  يمكنك  .كاملة  مراجعة وتواريخ  تواريخ تتبع  مع  الهرميالتدرج  نشرالتغييرات 
 تطبيق التدرج الهرمي  تاريخ  يمكن تعيين .مستقبل في لتاريخ  الهرمي 
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 وظائف ال  .1.2

ل محدد عن الوظيفة. بتحديد  امث  المنصب الوظيفة هي عبارة عن مجموعة من المهام والمسؤوليات. 
م والشهادات التي يتم تعريفها للحصول على  على والمسؤوليات ومهام الوظيفة، والمهارات، والخبرة والتمجاالت  

 وظيفة ترتبط أيضا بشكل تلقائي مع المنصب المرتبط. 
 

 النشاء منصب جديد اضغط الرابط التالي 
 < الوظائف -< الوظائف -الموارد البشرية المسار: 
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 تفاصيل الشاشة:  •

 جديدة  وظيفة إلنشاء جديدة الوظيفة انقر فوق  الوظيفة

  الوظيفة الحالية )المختارة(  تحرير    تحرير 

 على شكل شبكي )جدول( الموجودة الوظائف كافة  تحرير  التحرير في الشبكة 

 معرف الوظيفة    وظيفة

  اسم الوظيفة    الوصف

 عمال  أو  المشرفين  أو التنفيذية السلطة مثل الوظائف تصنيف العنوان  

 
 

 : إنشاء وظيفة جديده •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على الموارد البشرية1
 . انقر على رابط "الوظائف" 2
 . انقر على زر "جديد". 3
. امأل الحقول المطلوبة )الوظيفة  4

 والوصف( 
"الوظيفة، نوع  . حدد أي قيمة من قائمة  5

 الوظيفه" 
  . انقر على زر "حفظ" 6

يجب أن يكون المستخدم قادراً على إدخال  
المعلومات المطلوبة ومن ثم سيتم إنشاء الوظيفة  

 الجديدة بعد النقر على زر "إحفظ" 

 
 

 لتحديد أو تحرير تفاصيل وظيفة انقر فوق "تحرير".  •
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   مناصب ال  .1.3

المناصب هي عنصر هام من التدرج الهرمي للمؤسسة يبدأ من أدنى مستوى. والمنصب هو مثال فردي  
مدير المبيعات هو مجرد واحد من المناصب المرتبطة بهذه المهمة  ومحدد للوظيفة. على سبيل المثال، منصب 

 لقسم ويمكن أن تكون مفتوحة أو مخصصة لموظف. ربط المنصب يمكن  ."مدير المبيعات"
 

 النشاء وظائف جديدة انقر فوق المسار التالي: 
 < المناصب -< المناصب -الموارد البشرية المسار: 

 

 
 
 

     عام  الوظيفي  المسمى وتحديد  وصف مع  المهمة  معرف تعريف 

 تصنيف المهام  تحديد الوظيفة والمهام المقترنة بها 

  المهارات  المحددة  للوظيفة المطلوبة المهارات  كافة  تحديد 

     الشهادات  للتوظيف.  المطلوبة  اإلنجازات  أو  العامل  حققتها  التي  اإلنجازات  إلىتشير 

     االختبارات  االحتفاظ بقائمة من االختبارات التي يمكن للعمال اتخاذها 

     م علىالت الثانوية  المدرسة دبلوم  أو كلية، من وبعض  كلية،  دبلوم  مثل  م،على الت من  فئات  إعداد  يمكنك 

. كذلك  هاإكمال,وصف المهام األساسية للوظيفة التي يجب على الموظف القيام بها 
 المنتجات التي قد يكون مسؤول عنها. 

 مهام الوظيفة 

لإلشارة إلى أدوار العمل والعمليات والمنتجات التي سيكون   نطاقات المسؤلية تستخدام 
 الموظف الذي يشغل المنصب سيكون مسؤوال عنها 

نطاقات  
 المسؤلية 
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 تفاصيل الشاشة:  •

 المهنة المهنة إلنشاء منصب جديد انقر 

   تحرير  تحرير وظيفة المحددة )المختارة( 

 تحرير في الشبكة  على شكل شبكي )جدول( الموجودة الوظائف كافة  تحرير 

     المنصب  معرف المنصب 

   الوصف اسم المنصب 

   العامل اختيار اسم العامل لهذه الوظيفة 

   الوظيفة  معرف الوظيفة 

   العنوان  عمال  أو  المشرفين  أو التنفيذية السلطة مثل الوظائف تصنيف

   القسم معرف القسم المرتبط مع  هذه الوظيفة 

 

 جديد:   نصب إنشاء م  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على الموارد البشرية1
 . انقر على رابط "المناصب". 2
 . انقر على زر "جديد". 3
القائمة )تفضل  . حدد أي وظيفة من 4

 الوظيفة المضافة في السيناريو أعاله(. 
 . انقر على زر "إنشاء منصب" 5
. تحقق من حقول "الوصف" و  6

 "الوظيفة". 
 . حدد أي قيمة من قائمة "القسم". 7
  . انقر على زر "حفظ". 8

يجب أن يتمكن المستخدم من إدخال المعلومات  
د النقر  المطلوبة ومن ثم سيتم إنشاء المنصب الجديد بع

 على زر "حفظ" 

 

 تجديد أو تحرير تفاصيل لمنصب إضغط "تحرير"  •
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تحديد هوية الموقع والوصف، حدد رقم الوظيفة وذكرت أن موقف، عنوان حدد  
 موقف

     عام 

لكل منصب مدة زمانية محددة ليكون فعل. ويشار إلى هذا طول الوقت على أنه  
ايار   1المنصب خالل فترة الصيف مدة من المدة. على سبيل المثال، قد يكون 

. بعض المناصب يمكن اال يكون لها تاريخ انتهاء  2013أب،  31وحتى   2012
 الصالحية 

 مدة المنصب 

عند ربط عامل لهذا لمنصب، ستكون شغلت هذا المنصب. يمكنك تعيين العمال في  
 الوقت. مناصب متعددة، ولكن يمكن تعيين عامل واحد فقط على منصب في نفس 

 تعين العامل 

 االبعاد المالية  حدد البعد المالي االفتراضي تعريف على دفتر االستاذ 

 

 ناصب التسلسل الهرمي للم  2.3.1

 لعرض التدرج الهرمي الوظيفة انقر على المسار التالي
 

  التدرج الهرمي للمناصب <  -< المناصب -الموارد البشرية المسار: 
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التدرج الهرمي للمنصب عن طريق اسم العامل أو معرف المنصب حسب تسلسل المنصب  يمكن للمستخدم عرض 
 في الدرج الهرمي الهرمي ولمن يتبع. 

 
 

 التوظيف   .1.4

 

سيساعد نظام التوظيف الشركة في اإلعالن عن الشواغر التي تحتاجها الشركة، و ذلك بتوفير محتوى يظهر جميع  

الوصف الوظيفي أو المهن، و العدد )عدد الشواغر من هذه المهنة(،  البيانات التي تصف هذه الشواغر، مثل 

 الجنسية.. الخ. 

بعد قيام فريق التوظيف بإدخال معلومات الشواغر، يستطيع مكاتب وكالء الخارجيين العمل على استقطاب توظيف  

ثم ستقوم هذه  في حال كان التوظيف خارجي(. و من ( األشخاص المطلوبين بناء على الوصف في نظام التوظيف

 المكاتب بإدخال المشرحين.  

بعد إدخال المرشحين ستبدا سلسلة من الحركات على المرشحين لمتابعة حالتهم مثل قبول المرشح، التامين الطبي،  

العقد تم تصديقه، تهيئة التاشرية.. الخ. هذه العمليات التنتهي بتوظيف الموظف، بل ان هناك سلسلة من الحركات  

 تسجل على الموظف بعد التوظيف، مثل االستقبال من المطار، اإليواء، التديب، الخ.  األخرى التي 

هناك عدة بيانات يمكن تسجيلها عن المرشيحن و طلباتهم، و معلومات اخرى عن مشروع التوظيف نفسه، كما  

 سيسجل الحقا. 
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عمل رقم وظيفي له و يتم  في نهاية سلسلة عمليات التوظيف ، يمكن تحويل المرشح إلى موظف، و من ثم يتم  

 تحديد تاريخ بداية العمل، مع امكانية تعديل التاريخ في وقت الحق. 

من خالل برنامج التوظيف يمكن إيجاد الحلول األلية لمراحل عملية التوظيف التى تتطلب توثيق لكافة المراحل  

تم إدخالها عن األشخاص المتقدمين  حتى تقوم اإلدارة بإتخاذ القرارات المناسبة طبقا للمعطيات والسجالت التى 

للوظيفه المقترحة كما أن عملية التوظيف الجيد تخدم الشركة فى إضافة إنطباع جيد عن الشركة للمتقدمين لشغل  

الوظيفة المتاحة وأيضا تساعد الشركات على إختيار األشخاص الجيدين الذين يخدمون طموحات الشركة وتوجهاتها  

 المستقبلية. 

 

 وظيف مشاريع الت  .1.4.1

 يتم ادخال البيانات الشواغر، و بياناتها كالعدد و المهنة، و المسؤول عنالتوظيف، و معلومات أخرى   
 

 < مشاريع التوظيف  -مشاريع التوظيف  < - المسار: الموارد البشرية 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

في حقل مشروع التوظيف ، ادخل معرف مشروع التوظيف. يجب ان   مشروع التوظيف  
يكون المعرف فريدا بحيث يكون من السهل التفريق بين المشاريع. تشير  

 المعرفات عاده أيضا إلى القسم الذي يتم البحث عن المورد له.  

في الحقلين تاريخ البدء وتاريخ االنتهاء ، ادخل تاريخ بدء وتاريخ انتهاء   ةمد 
 لتعريف الفترة التي يكون فيها مشروع التوظيف نشطا  
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في الحقل "الشخص المسؤول" ، حدد معرف الموظف. وبشكل اختياري ،   الشخص المسؤول  

يمكن ان يكون الشخص المسؤول اما الشخص المسئول عن أداره  
  على المشروع ، أو الشخص المسؤول عن الوحدة التي تسعي للحصول  

 المورد.  

ات وتتيح مشاريع التوظيف للمستخدمين أداره المعلومات عن مبادر التوظيف الكتروني  
التوظيف. وهناك ميزات اضافيه للتوظيف الكتروني متاحه للمساعدة في  

تحسين اتساع وفعالية مشاريع التوظيف من خالل تمكين اإلنترنت من  
نطاق واسع. يمكن للمستخدمين اإلعالن عن المواقع    على الوصول اليها 

بوابه الشركة للوصول إلى مجموعه أكبر من المرشحين   على المتاحة  
ها  علىلين. يمكن للشركات فحص التطبيقات المستلمة قبل الموافقة المحتم

 أو حفظها أو رفضها وحذفها.  

ويمكن إنشاء اإلعالن عن وظيفة مباشره من مشروع التوظيف. وهذا   إعالنات الوظائف  
ها مقدم الطلب.  علىيسهل تتبع مشروع التوظيف ووسائل االعالم التي رد 

  علىموقع ويب الذي يحتوي  علىيتم عرض اإلعالنات التي تم إنشاؤها 
كافة اإلعالنات التي تم إنشاؤها لكافة مشاريع التوظيف الحالية. يتم عرض  

 عالن وظيفة طالما أنه كذلك نشاط مشروع التوظيف.  إ

 

 جديد: توظيف إنشاء مشروع  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على الموارد البشرية1
. انقر على "مشاريع التوظيف" و من  2

 ثم على رابط "مشاريع التوظيف" 
 . انقر على زر "جديد" 3
 . امأل البيانات المطلوبة: 4
 التفاصيل  -
 تفاصيل المهنة  -
 . انقر على "حفظ" 5

يجب أن يكون المستخدم قادراً على إدخال المعلومات  
المطلوبة لمشروع التوظيف الجديد و من ثم سيتم إنشاء  

 مشروع التوظيف بعد النقر على زر "حفظ" 
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 معلومات الموظفين  .2

 نظره عامه  .2.1

مثل التفاصيل الشخصية أو الكفاءات أو  خالل هذا الجزء سوف تشمل جميع تفاصيل المعلومات عن عامل 
 االمتيازات والرسم البياني التالي سوف يوضح كيف يمكننا تعريف جميع المعلومات عن العامل: 

 

 
 

 معلومات العمل

املعلومات  عقد الاختصاصات التوظيف

 الضخصية

امللف 

 الشخيص

 مدة العقد

تفاصيل 

 ادلرجة

 العالوات

 اس تحقاقات

زةاالإج   

اعداد احلضور 

 والغياب

 شهادات

 التعلمي

 ادلورات التدريبية

 املهارات

اخلربات 

 العملية

 التوصيات

 العالوات

 الابعاد املالية

تفاصيل 

 التوظيف

الاوراق 

 الثبوتية

 التابعني للعامل

 التأ مني الصحي

 القروض

الاوراق 

 القانونية

املعلومات 

 البنكية

معرف ومعلومات 

 العامل

 التفاصيل

 الشخصية

حتديد 

 منصب

 العنوان

املعلومات 

 الشخصية
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 جديد   انشاء موظف  .2.2

نظام تعين الموظفين هو اول االنظمة المستخدمة في ملء المعلومات عامل بدءاً بمعرف العمال معرف واسمه  
  ة مع تاريخ التوظيفعلى والمنصب الذي تم تعينه  

 
 

 :استخدام المسار التالي لتوظيف عمال الجديد 
 <العاملون/  ايقونة انشاء عامل جديد -رواتب سولفيت 

 
 د ايقونة انشاء موظف جدي

 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 االسم االول اسم الموظف باللغة االنجليزية 

 االسم األوسط  اسم اب الموظف باللغة االنجليزية 

 اسم الجد  اسم جد الموظف باللغة االنجليزية 

 االسم االخير  اسم العائلة االخير للموظف باللغة االنجليزية 

 )العربية( االسم االول  اسم الموظف باللغة العربية 
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 ااالسم األوسط )العربية(  اسم اب الموظف باللغة العربية 

 االسم األخير )العربية(  اسم العائلة االخير للموظف باللغة العربية 

 الكيان القانوني  للموظف )الشركة معرف (  االفتراضي قانوني  كيان  اختيار 

ً على تحديد معرف العامل أو الحصول    العامل رقم  ه تلقائيا

 نوع الموظف  المقاول(  – )موظف عامل  نوع تحديد 

 تاريخ بداية التوظيف  تحديد يوم بدء العمل للموظف

 تاريخ نهاية التوظيف  ابدأ اتركه  الموظف أو العمل انتهاء تاريخ  تحديد 

في تحديد منصب العام قم بالضغط في المربع  إذا كنت ترغب 
 على "تعين منصب" 

 تحديد منصب 

   منصب  الوظيفة الشاغرة المعدة من قبل لهذا الكيان القانوني حدد 

 تاريخ بدأ التعيين  عامل في هذا  بدء تاريخ  تحديد 

 تاريخ انتهاء التعين  ابدأ اتركه أو العمل بالمنصب  انتهاء تاريخ  تحديد 

 
 

 انشاء موظف جديد   •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
"العاملون"  انقر على رابط  . تحت قسم  2

 "العاملون". 
 . انقر على زر "توظيف عامل جديد". 3
 . امأل البيانات: 4
 نوع التسلسل  -
 االسم االول  -
 االسم األوسط.  -
 اسم الجد  -
 اسم العائلة  -
 االسم األول )بالعربية(  -
 االسم األوسط )بالعربية(  -
 االسم الثالث )بالعربية(  -
 )بالعربية( اسم الجد  -
 االسم االخير )بالعربية(  -
 رقم الموظف  -
 تاريخ بداية التوظيف  -
 . انقر على زر "توظيف عامل جديد". 5

يجب أن يتمكن المستخدم من إدخال  
المعلومات المطلوبة ومن ثم سيتم إنشاء  

العامل الجديد بعد النقر على زر توظيف  
 عامل جديد 

 
 

 التعريف ملف   .2.3



 

  
 21 املوارد البرشية وكشوف املرتبات-املتطلبات الوظيفية وورقه التصممي

 

 
 تحتوي جميع المعلومات األساسية عن العمال مثل تفاصيل االسم والجنسية والديان ملخص عن العامل 

 
 < الملف الشخصي  - املون الع< -املون< الع-رواتب سولفيت المسار: 

 

 
 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 رقم العامل  تم تحديدة سابقا من نموذج "توظيف عامل جديد" 

 اللقب الشخصي  السيد، السيدة، الدكتور مثل  للعاملتحديد اللقب الشخصي 

تحديد جميع التفاصيل اسم للعامل مثل االسم األول واألوسط واألخير في  
 باللغتين العربية واالنكليزية 

 تفاصيل االسم 

 تحديد ديانة الموظف  اختيار ديانة الموظف مثل االسالم 

 رقم المؤهل   للعامل معرف ال مؤهل  تحديد 

 الجنسية  معرف السعودية  مصر، مثل  جنسية العامل  تحديد 

 
 

 ملف التعريف تحقق من ال •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "العاملون"  انقر على  2

 رابط "العاملون". 
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  3

 عامل موجود 

يجب أن يكون المستخدم قادراً على إدخال  
المعلومات المطلوبة وتحديدها وسيتم حفظ  

 البيانات بنجاح بعد النقر على زر "حفظ" 
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انقر  . انقر على رابط رقم الموظف أو 4

 على زر "تحرير" 
. تحت عالمة التبويب "ملف  5

التعريف" ، حدد جميع البيانات  
 المطلوبة وامألها 

 .انقر على زر "حفظ". 6

 
 

   االتصال جهات   .2.4

 كافة المعلومات االتصال بالعامل خاصة عنوان البريد اإللكتروني ورقم الجوالتحديد 
 

 < معلومات جهة االتصال -<ملف التعريف-<العاملون -<العاملون-المسار: رواتب سولفيت 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

   إضافة إضافة عنوان جديد للعمال 

 إضافية خيارات  اضافة المزيد من الخيارات لعناوين العامل 

   الوصف وصف العنوان 

  النوع  أو التلكس أو الفاكس  URLالهاتف أو البريد اإللكتروني أو عنوان  

 رقم االتصال    رقم

   الرقم الداخلي   الرقم الداخلي

يكون بتحديد    اساسي  إذا كان المستخدم في حاجة إلى تعيين موقع 
 الخيار نعم أو وفي حال كان االختيار ال سيكون مؤقت 

   الرئيسي 

 خاص  عنوان خاص رئيسي 

 
 

 معلومات االتصال: أضافه جديده  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

يجب أن يكون المستخدم قادراً على   . انقر على "رواتب سولفيت"1
تحديث / إدخال المعلومات المطلوبة  
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. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 
أي عامل  . البحث عن عامل تم إنشاؤه أو 3

 موجود 
 . انقر على عالمة التبويب "شخصي" 4
. تحت عالمة التبويب "شخصي" ، انقر  5

 على زر "معلومات جهة االتصال" 
 . انقر على جديد او تحرير6
 . امأل البيانات المطلوبة 7
 . انقر على زر "حفظ" 8

وسيتم حفظ البيانات   االتصال لجهات 
 بنجاح بعد النقر على زر "حفظ" 

 

 

 التعريف  .2.5

ألضافة وثائق ثبوتية لعامل مثل اإلقامة أو الهوية الوطنية باالضافة للبيانات اضافية حولها مثل تاريخ االصدار  
 ووتاريخ االنتهاء  

 
 < التعريف -<شخصي-<العاملون-< العاملون-المسار: رواتب سولفيت 

 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 نوع الوثيقة  .إلى ذلكتحديد نوع الوثيقة مثل الهوية الوطنية أو اإلقامة أو ما 

 رقم التعريف  اضافة رقم الوثيقة 
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الوثيقة الرئيسية التي تستخدم لجميع معامالت ذات الصلة بالموظف مثل  

 الرواتب والبنك 
   أساسي

 تاريخ االصدار  تاريخ االصدار للوثيقة 

 تاريخ االنتهاء  تاريخ االنتهاء للوثيقة 

     اصدار وكالة  الوطنية أو اإلقامة أو ما إلى ذلك. تحديد نوع الوثيقة مثل الهوية 

 
 

 اضافه تعريف:  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي عامل  3

 موجود 
 . انقر على عالمة التبويب "شخصي" 4
عالمة التبويب "شخصي" ، انقر  . تحت  5

 على زر "التعريف" 
 . انقر على جديد او تحرير6
 . امأل البيانات المطلوبة 7
 . انقر على زر "حفظ" 8

يجب أن يكون المستخدم قادراً على  
تحديث / إدخال المعلومات المطلوبة  

لتحديد الهوية وسيتم حفظ البيانات بنجاح  
 بعد النقر على زر "حفظ" 

 
 

 الحسبات البنكية  .2.6

 ألضافة حساب تفاصيل البنك لتحويل الراتب للعامل  
 

 < حسابات البنكية -<شخصي-<العاملون-<العاملون-  -المسار: رواتب سولفيت 
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 تفاصيل الشاشة:  •

  المجموعات البنكية  قائمة البنك من  مجموعة تحديد 

 IBANرقم  IBAN  اضافة رفم 

 نوع الحساب البنكي  )الحساب الجاري أو حساب التوفير( تحديد نوع الحساب مثل 

   العنوان  اضافة عنوان البنك 

 معلومات جهة االتصال معلومات االتصال بالبنك

 
 
 

 : جديد  حساب بنكي أضافه  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  3

 عامل موجود 
 . انقر على عالمة التبويب "شخصي" 4
. تحت عالمة التبويب "شخصي" ،  5

 انقر على زر "حاسابات بنكية" 
 . انقر على زر "جديد" 6
 . امأل البيانات المطلوبة 7
 . انقر على زر "حفظ" 8

  يجب أن يكون المستخدم قادًرا على اختيار / 
إدخال المعلومات المطلوبة للحساب البنكي وسيتم  

 حفظ البيانات بنجاح بعد النقر على زر "حفظ" 
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 عائلة الموظف  .2.7

 الضافة المعالين  للموظف  
 

 < عائلة الموظف -<شخصي-<العاملون- <العاملون -رواتب سولفيت 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 اسم المعال  اضافة اسم المعال 

    العالقة العالقة زوجة او ابن الخ اختيار نوع 

 متضمن بالتأمين  ان تكون مشمولة في بوليصة التأمين 

 مستحق للبدل اضافة عالوة خاصة للمعلولين 

   نوع اختيار ذكر او انثى 

   تاريخ الميالد    تحديد تاريخ ميالد المعول

    عدد التذاكر تحديد عدد التذاكر للمعلولين 

 
 

 : جديد تابع أضافه  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 

يجب أن يكون المستخدم قادًرا على تحديث/  
إدخال المعلومات المطلوبة لعائلة الموظف  
وسيتم حفظ البيانات بنجاح بعد النقر على  

 زر "حفظ" 
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. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  3

 عامل موجود 
 . انقر على عالمة التبويب "شخصي" 4
. تحت عالمة التبويب "شخصي" ،  5

 انقر على زر "عائلة الموظف" 
 "جديد" . انقر على زر  6
 . امأل البيانات المطلوبة 7
 . انقر على حفظ 8

 
 

 التامين الطبي  .2.8

 الضافة التأمين الصحي للموظف
   

 < التأمين الطبي -<شخصي-<العاملون -<العاملون-سولفيت المسار: رواتب 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 بوليصة التأمين  من التاريخ حتى تاريخ 

   تغطية التأمين الصحي اختيار العالقة مثل شريك أو الطفل 

 رقم البطاقة  اضافة رقم بطاقة التأمين 

  الموظف استلم البطاقة  حالة استالم البطاقة 

  رقم المستوى     المستوى لبوليصة التأمين اختيار رقم 
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تحديد تفاصيل التأمين الصحي للمعالولين مثل ارقام البطاقات  

    والتغطية
   المعلولين 

 
 

 : التامين الطبي أضافه جديده  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  3

 عامل موجود 
 . انقر على عالمة التبويب "شخصي" 4
. تحت عالمة التبويب "شخصي" ،  5

 انقر على زر "التأمين الطبي" 
 . انقر على زر "جديد" 6
 . امأل البيانات المطلوبة 7
 بوليصة التأمين  -
 رقم البطاقة  -
 من تاريخ / الى تاريخ  -
 رقم المستوى  -
 .انقر على زر "حفظ". 8

يجب أن يكون المستخدم قادراً على تحديث /  
إدخال المعلومات المطلوبة للتأمين الطبي وسيتم  

 حفظ البيانات بنجاح بعد النقر على زر "حفظ" 

 
 

 حالة الموظف القانونية  .2.9

 المهنة والتأشيرة تعريف كافة المعلومات القانونية مثل تفاصيل الكفيل واإلقامة تفاصيل 
 < حالة الموظف القانونية -<شخصي-<العاملون -<العاملون-المسار: رواتب سولفيت 
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 تفاصيل الشاشة:  •

   نقل الكفالة الداخلية  تاريخ  حتى  التاريخ من

 مهنة االقامة  اختيار المهنة حسب االقامة 

 رقم الكفيل    اضافة معلومات الكفيل

 تأشيرة الدخول  معلومات تأشيرة الدخول 

   منفذ الدخول  تحديد منفذ الدخول 

تاريخ االصدار/مكان/تاريخ   تاريخ االصدار و تاريخ االنتهاء ومكان االصدار  
  االنتهاء

 التأمينات االجتماعية  التأمينات االجتماعية اضافة معلومات 

 
 

 : حاله قانونيه جديدة للموظفأضافه  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

يجب أن يكون المستخدم قادًرا على تحديث /   على "رواتب سولفيت". انقر 1
إدخال المعلومات المطلوبة لحالة الوظف  
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. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  3

 عامل موجود 
 . انقر على عالمة التبويب "شخصي" 4
. تحت عالمة التبويب "شخصي" ،  5

 انقر على الزر "حالة الموظف القانونية" 
 . امأل البيانات المطلوبة 6
 "موافق" . انقر على زر  7

القانونية وسيتم حفظ البيانات بنجاح بعد النقر  
 على زر "حفظ" 

 
 

 عهدة الموظف  .2.10

 لتعريف جميع المعدات المقترضة من قبل العامل 
 

 < عهدة الموظف -<شخصي-<العاملون-<العاملون-<عام-سولفيت رواتب :المسار
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

عنصر   البند المعارين مثل المفاتيح أو بطاقات 
 المقترض 

    المقترض  تاريخ القرض 

 ارجاع مخطط  تاريخ اإلرجاع المتوقع 

   العائد الفعلي  تاريخ اإلرجاع الفعلي 
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 : عهدة جديدة للموظف أضافه   •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  3

 عامل موجود 
 . انقر على عالمة التبويب "شخصي" 4
. تحت عالمة التبويب "شخصي" ،  5

 انقر على زر "عهدة الموظف" 
 . انقر على زر "جديد" 6
 امأل البيانات المطلوبة . 7
 النوع  -
 المعرف -
 الموظف المستلم  -
 تاريخ البدء / تاريخ االنتهاء -
 .انقر على زر "حفظ". 8

يجب أن يكون المستخدم قادًرا على تحديث / إدخال  
المعلومات المطلوبة لعهدةالموظف وسيتم حفظ  

 البيانات بنجاح بعد النقر على زر "حفظ" 

 
 

 توظيف ال  .2.11

 لتعريف معلومات التوظيف من قبل العامل 
 

 < التوظيف -<ملف التعريف-<العاملون -<العاملون-رواتب سولفيت  :المسار
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 تفاصيل الشاشة:  •

تاريخ بداية التوظيف وتاريخ نهاية واذا لم يكن له تترك  
 ابدا

  المدة

تحديد تاريخ البدء وفترة االختبار وتاريخ االنتهاء واسباب 
 االنهاء 

 تواريخ توظيف العامل 

   التقويم  تقويم الموظف 

 فترة االختبار  تحديد فترة التجربة 

 
 

 : التوظيف  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  3

 عامل موجود 
الموظف أو انقر  . انقر على رابط رقم 4

 على زر "تحرير" 
. تحت عالمة التبويب "التوظيف" ،  5

 حدد جميع البيانات المطلوبة وامألها 
 .انقر على زر "حفظ". 6

يجب أن يكون المستخدم قادراً على إدخال المعلومات  
المطلوبة وتحديدها وسيتم حفظ البيانات بنجاح بعد  

 النقر على زر "حفظ" 
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 المالية االبعاد   .2.12

يمكن للشركة تحليل تكاليف الكصيرة والمتعددة للموظف اذا كانت ثابته لبعض ااالبعاد، لكن في حال ارادة الشركة  
توزيع تكاليف العامل على ابعاد مالية متعددة وكثيرة عن طريق النسبة المؤية في حلة يفضل اختيار "توزيع  

 "االدفعات 
 

 وتوزيع الدفاعات لموظف يستخدم المسار التالي لتعريف ااالبعاد المالية 
 < توزيع الدفعات -<التوظيف -<العاملون- <العاملون -رواتب سولفيت 

 
 

  العامل   اسم العامل – تحديد معرف العامل 

   النسبة المؤية   اضافة النسبة المؤية

اختيار بعد مالي افتراضي من القائمة المنسدلة مثل مركز التكلفة أو  
 أو وحدة األعمال قسم 

   البعد 

 

 

 ود الموظفين عق  .2.13

 درجة الموظف )السلم الوظيفي( اعداد   .2.13.1

قبل أن نبدأ في شرح تفاصيل العقد سوف نقوم بتقديم معلومات مهمه عن "السلم الوظيفي" وكيف ان  
لقواعد  "السلم الوظيفي" تساعد المستخدم على تحديد بعض الفوائد لمجوعات محددة من الموظفين وفقا 

 .الشركة
يستخدم "السلم الوظيفي" للتحكم في قائمة إعدادات الحساب واستحقاقات العاملين. حيث يمكن  

المستخدم تعريف اكثر من درجة واحدة ضمن السلم الوظيفي حسث تشمل الدراجة مميزات مثل نوع  
 .اإلجازة السنوية المستحقة وعدد التذاكر
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ستكون جميع امتيزات الدرجة مثل نوع اإلجازة السنوية  عندما يتم ربط موظف مع درجة معينة، 

وعدد التذاكر في عقد عمله سوف تكون هي نفسها كما هو معرف في درجة الموظف. قد تكون هذه الفوائد  
اختيارية أو إلزامية، حيث يتعذر على المستخدم تغيير القيمة على مستوى عقد الموظف في حالة االستفادة  

 .إلزامي
 :ائد واإلعدادات المحددة في العقد قائمة بالفو

 التقويم  •
 تأخر الشخصية  •
 جدول المرتبات  •
 اإلجازة السنوية  •
 عدد التذاكر السنوية  •
 التأمين الطبي  •
 مصفوفة االنتدابات  •
 

 السلم الوظيفي  >- السلم الوظيفي  >- اعداد  >- العقود  >-رواتب سولفيت  مسار: 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 درجه الموظف   رقم الموظف درجة 

 الدرجة وصف  وصف  

 مجموعه الدفع االفتراضية   مجموعه الدفع  

 معلومات إلظهار هذه الدرجة   نوع العقد  

وما إذا كان جدول المرتبات هذا مؤشرا فقط ، التالي يمكن   مؤشر فقط  
مستوي العقد ام ال. إذا لم يكن كذلك ، فلن يتمكن   على تغييره  
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المستخدم من تغيير القيمة إلى اقل من "الراتب األساسي من"  

 أو أكبر من "الراتب األساسي"  

 الحقول الماخوذه من نموذج جدول الرواتب     مستويات الراتب 

 الجازه السنوية  ا قيمة  االجازه السنوية  

 القيمة االفتراضية لعدد التذاكر   األكثر عدد التذاكر على 

 
 التأمين الطبي 

 • الموظف مع جميع افراد االسره  
 • الموظف مع بعض افراد االسره  

 • الموظف فقط  

األشخاص المغطين في  
 التأمين الطبي 

 الحد األقصى الفراد العائلة الذين سيتم تغطيتهم مع الموظف  

 فئة التامين   رقم المستوى 

للموظف و درجة التذكرة و رصيد  مصفوفة رحالت العمل  مصفوفة االنتداب 
   رحالت العمل

 لدرجة الموظف البدالت والخصومات  خصومات البدالت وال

 نوع البدل    التكلفة\الخصم\العالوة

   البدلمبلغ  المبلغ  

 من الراتب األساسي    بدلالنسبة المئوية من هذا ال النسب المئوية 

ما إذا كان المبلغ هو ان تخصم في حاله الموظف ال يعمل )في   المبلغ في اليوم  
 أجازه أو في حاله غياب(  

يحدد ما إذا كان هذا النوع من المدفوعات إلزاميا )يجب ان   اختياري/إلزامي  
 يكون موجودا( لجميع العمال من هذه األنواع من الدرجات  

ما إذا كان هذا النوع من البدالت لتكون جزءا من حسابات    خاضع للضمان االجتماعي 
 ام ال   الضمان االجتماعي

 

 : درجات  عمال •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 "رواتب سولفيت " على انقر  .1
 ."انقر على رابط "العقد  .2
انقر على "درجة الموظف" ثم رابط   .3

 ""درجة الموظف
 "انقر على زر "جديد  .4
 امأل البيانات المطلوبة  .5
 . انقر على زر "حفظ" 6

يجب أن يكون المستخدم قادًرا على إضافة درجة  
 موظف 

 

 عام  .2.13.2

 تحديد تفاصيل العقد العامة مثل تواريخ الموظفين والعقود 
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 < العقد -< كشف الرواتب -< العاملون -< العاملون -رواتب سولفيت  مسار: 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •
 
 
 
 

 

 : العقد العام تحرير  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  3

 عامل موجود 
. انقر على عالمة التبويب "كشف  4

 الرواتب" 
عالمة التبويب "كشف الرواتب"  . تحت  5

 ، انقر على زر "العقد" 
 . انقر على زر "تحرير" 6
. امأل البيانات المطلوبة تحت تبويب  7

 "عام" 
 .انقر على زر "حفظ". 8

يجب أن يكون المستخدم قادًرا على تحديث /  
إدخال المعلومات المطلوبة للعقد وسيتم حفظ  

 "حفظ" البيانات بنجاح بعد النقر على زر  

 

   ملخص عن العامل  رقم العامل واالسم ورقم العقد 

 درجات الموظف  تحديد درجة الموظف و مستويات الراتب االساسي 

 مدة العقد  تاريخ العقد، وفترة االختبار تحديد  
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 ضبط الرواتب  .2.13.3

 عقد العمال مثل مجموعه الدفع ومجموعه الموظفين وطريقه الدفع والراتب األساسي  ات تحديد جميع اعداد 

 
 < ضبط الرواتب -< العقد  -< كشف الرواتب -< العاملون -< العاملون -رواتب سولفيت  مسار: 

 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 ضبط الخدمة والتقويم ومجموعة الموظف تحديد مجموعة الدفع وطريقة الدفع  

 التأمينات االجتماعية والضرائب  تحديد إعداد حساب التأمينات االجتماعية والضرائب 

والعمل   العمل وساعات  المرتبات  وحساب  األساسي الراتب  تحديد 
  اإلضافي 

 الراتب االساسي 

 نهاية الخدمة  طريقو حساب نهاية الخدمة ومبلغ توفير األولي 

 مميزات من قبلة الشركة  السكن  أو سيارة مثل

 
 
 

 : تحرير ضبط الرواتب  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  3

 عامل موجود 

يجب ان يكون المستخدم قادرا على لتحديد/ادخل  
اعداد الرواتب"   solvaitالمعلومات المطلوبة للعقد " 

سيتم حفظ البيانات بنجاح بعد النقر  عالمة التبويب 
 على زر حفظ 



 

  
 38 املوارد البرشية وكشوف املرتبات-املتطلبات الوظيفية وورقه التصممي

 

 
. انقر على عالمة التبويب "كشف  4

 الرواتب" 
عالمة التبويب "كشف الرواتب"  . تحت  5

 ، انقر على زر "العقد" 
 . انقر على زر "تحرير" 6
. امأل البيانات المطلوبة تحت تبويب  7

 "ضبط الرواتب" 
 .انقر على زر "حفظ". 8

 

 االجازات و نهاية الخدمة  .2.13.4

 من خالل هذا النموذج يمكن ادخال بيانات االجازة السنوية و نهاية الخدمة

االجازات و نهاية  < -< العقد  -< كشف الرواتب -< العاملون -< العاملون -مسار: رواتب سولفيت  
 الخدمة

 

 
 

 الشاشة: تفاصيل  •

 االجازة   اختيار نوع االجازة للموظف

 التذاكر ادخار عدد التذاكر المسموحة للموظف 

 درجة التذكرة    اختيار درجة التذكرة للموظف

 طريقة احتساب نهاية الخدمة اختيار طريقة احتساب نهاية الخدمة  
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 : تحرير االجازات و نهاية الخدمة •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 انقر على "رواتب سولفيت". 1
. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  3

 عامل موجود 
. انقر على عالمة التبويب "كشف  4

 الرواتب" 
. تحت عالمة التبويب "كشف الرواتب"  5

 ، انقر على زر "العقد" 
 . انقر على زر "تحرير" 6
  مطلوبة تحت تبويب ". امأل البيانات ال7

 " االجازات و نهاية الخدمة 
 .انقر على زر "حفظ". 8

يجب أن يكون المستخدم قادًرا على تحديث /  
لالجازات و  إدخال المعلومات المطلوبة 

وسيتم حفظ البيانات بنجاح بعد  نهاية الخدمة  
 النقر على زر "حفظ" 

 

 و الخصومات    البدالت  .2.13.5

 الخصومات للموظف الت و د تعريف الب

 < البدالت و الخصومات -< العقد  -< كشف الرواتب -< العاملون -< العاملون -مسار: رواتب سولفيت  
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 العالواة/ الخصم/التكلفة   والتكلفة  وخصم ثابت  النقل أو السكن عالوة مثل معرف تعريف 

    النوع  العالواة/ الخصم/التكلفة 

 المبلغ / النسبة المئوية    قيمةثابتهظ نسبة من الراتب االساسي 

 المبلغ في اليوم  في حالة االختيار سيتم خصم يعني في حالة غياب العمال  
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لتحديد الجدول الزمني للدفع مثل السنوية أو الشهرية أو نصف  

 سنة 
 تكرار العالوة و الخصم 

تحتسب في نظام  في حلة االختيار يعني ان هذا البدل سوف 
 التأمينات االجتماعية 

 خاضع للضمان االجتماعي 

 
 
 

 :تحرير البدالت و الخصومات  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "العاملون"  انقر على رابط  2

 "العاملون". 
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  3

 عامل موجود 
التبويب "كشف  . انقر على عالمة 4

 الرواتب" 
. تحت عالمة التبويب "كشف الرواتب"  5

 ، انقر على زر "العقد" 
 . انقر على زر "تحرير" 6
. امأل البيانات المطلوبة تحت تبويب  7

 "البدالت و الخصومات" 
 .انقر على زر "حفظ". 8

يجب أن يكون المستخدم قادًرا على تحديث /  
للبدالت و  إدخال المعلومات المطلوبة 

الخصومات وسيتم حفظ البيانات بنجاح بعد  
 النقر على زر "حفظ" 
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 جازات اإل  .3

 نظرة عامة  .3.1

 .    سيتمتع العاملون بالشركة باجازات مختلفة طبقا لالئحه وزارة العمل

  والتى تقتضى بتمتع العامل باجازه سنوية تختلف قيمتهها بمده خدمه العامل ودرجتة الوظيفية 

راعينا بالنظام بان يشمل كافة عناصر االجازه المطلوبه من اجازات سنوية واجازات لمره واحد بالعمر مثل  وقد 

اجازات الحج وايضا اجازات اخرى شتى مثل اجازات الزواج والوفاة والوضع واالمومه واالجازات غير مدفوعه  

  الراتب 

  لية عمل االجازات بالعميل آيوضح   يوالنموذج التال 

 يلى كيفية اعداد االجازات وتسجيلها وفيما 

 

 ضبط االجازات  .3.2

 يمكنك استخدام المسار التالي لتعريف أنواع اإلجازات مثل إجازة سنوية أو إجازة مرضية أو إجازة الحج 
 

  < ضبط االجازات -< اعداد -< االجازات -المسار: رواتب سولفيت 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 االجازة   معرف االجازة 
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  الوصف االجازة وصف  

تحديد من القائمة المنسدلة األختيار هذا في حالة هذا النوع من اإلجازة، حيث  
 أنه يمكن تحديدها في العقد  

 قيمة االجازة  االستحقاق

يحدد ما إذا كان هذا النوع من أوراق سوف تؤخذ كمرة واحدة فقط في الحياة  
 المهنية، مثل إجازة الحج 

 إجازة مرة واحدة فقط 

في حالة إال يستحق هذا النوع من اإلجازة بعد مرور عدد معين من أشهر  
 ابتداء من تاريخ التوظيف أو من تاريخ فترة التجربة 

 استحقاق االجازة 

 االستحقاق  وقت  يحدد إذا كان رصيد اإلجازة يعتمد على تاريخ بداية العقد أو السنوية )بالشهر( 

In case the Eligibility Time is Annual  الشهر  

 قيمة األيام التي يمكن أن يكون عامل كإجازة 
 • بدء الفترة 

 • نهاية الفترة 
 • تراكمي 

 استحقاق االجازة 

 عدد األيام  عدد االيام لهذه

 عدد االيام بالحركة  الحد األقصى لعدد األيام التي يمكن أن يؤخذها العامل في الحركة الواحدة 

 كل سنة  يحدد كل سنة كم عدد تلك األيام في تلك اإلجازة من  

 أحتساب أيام األجازة  تيحدد كيف سيتم حساب المبلغ إجازة كل يوم 

 
 

 تسجيل االجازات  .3.3

 يمكنك استخدام هذا النموذج لتسجيل حركات االجزات لجميع الموظفين  
 حركات االجازة >-االجازات   >-المسار: رواتب سولفيت 
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 تفاصيل الشاشة:  •

سيتم إدخال معرف عامل واترك تحديد نوع مثل التذاكر السنوية أو المرضى  
 استلزم ذلكالنقدية( وتأشيرة إذا  – أو غير المسددة وحدد نوع )حجز 

   عام 

  الحساب  أيام قبل اإلجازات وأيام اإلجازات 

  تأشيرة المرور  تفاصيل تأشيرة المرور  

 العهد استالم العهد 

 االبعاد المالية  توزيع االبعاد المالية االجازة

 
 

 جديده:  اجازة  إنشاء •

 
 

 : انشاء اجازة جديدة  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 سولفيت". انقر على "رواتب 1
. تحت قسم "االجازات"  انقر على  2

 رابط "حركات االجازة". 
 . انقر على زر "تسجيل اإلجازات" 3
. البحث عن عامل تم إنشاؤه أو أي  4

 عامل موجود 
 . امأل البيانات المطلوبة لإلجازة5
 نوع اإلجازة  -
 من التاريخ / الى تاريخ  -
 . انقر على زر "حساب" 6

يجب أن يتمكن المستخدم من إدخال البيانات  
المطلوبة لإلجازة ويجب أن يتم إنشاء معاملة  

اإلجازة ويجب أن تنعكس البيانات بشكل صحيح  
بناًء على بيانات العامل )مثال: رصيد الرصيد  

 والحسابات( 
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 تلقائي من االجازه" . تحقق من "رجوع 7
. انقر على زر "إرسال كـ جاهز" أو  8

 زر "حفظ" 

 
 

 االجازة العودة من   .3.4

يستخدم هذا النموذج لالنضمام من جديد إلى العامل من إجازته وحساب له تغيب يوما في حالة أنه يأتي في حال  
 انتهاء االجازة 

 
 < تسجيل العودة من أجازة -< اإلجازات -رواتب سولفيت  :المسار

 

 
 
 
 

 للعامل:  على دد تاريخ اإلرجاع الفيحت •
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 تفاصيل الشاشة:  •

إدخال معرف عامل واترك تحديد نوع مثل التذاكر السنوية أو  سيتم 
النقدية( وتأشيرة إذا  – المرضى أو غير المسددة وحدد نوع )حجز 

 استلزم ذلك 

   عام 

  الحساب  أيام قبل اإلجازات وأيام اإلجازات 

  تأشيرة المرور  تفاصيل تأشيرة المرور  

 العهد استالم العهد 

 االبعاد المالية  المالية االجازةتوزيع االبعاد 

 
 

 : من االجازة  تسجيل العودة •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "االجازات"  انقر على رابط  2

 "تسجيل العودة من االجازة". 
 . حدد السطر المطلوب 3
 . انقر على زر "تحرير" 4
 الفعلي" . حدد تاريخ "تاريخ العودة 5
. تحقق من ايام مدة اإلجازة و اجراءات  مدة  6

 االجازة 
 . انقر على زر "حفظ" 7
 " و من ثم "ترحيل". Action.انقر على زر " 8

يجب ان يكون العامل قادرا على تحديد تاريخ  
اإلرجاع. وعالوة على ذلك ، سيتم ملء بيانات  
تمديد االجازه إذا لم يكن تاريخ العودة في اليوم  

 التالي "حتى اآلن" 
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 القروض  .4

 ض و اعداد القر  .4.1

تستطيع الشركة تعريف سياسة القروض والتحقق من الشروط مثل كم الشهر المسموح به أو قيمة الحد األدنى  
 والحد األقصى للقيمة المطلوبة 

  < انواع القروض -< اعداد -< السلف -المسار: رواتب سولفيت 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 نوع القرض  القرض مثل السيارات أو األثاث تحديد نوع 

 الوصف  تحديد وصف القرض 

القيمة المحددة بواسطة معرف   مضاعف الصيغة  
 الحساب  

 رقم طريقة االحتساب  طريقة االحتساب مثل الراتب االساسي + السكن 

استخدام المعدلة بطريقة الحاسب او استخدام القرض  
 بأستخدام قيمة 

 المعادلة بقيمة القرض اتباع 

 اقل قيمة  الحد االدنى للقرض 

 القيمة االعلى  القيمة االعلى للقرض 

السماح للمستخدم بتغير قيمة القرض   السماح بتغير قيمة القرض من قبل المستخدم 
  المستخدمة بالمعادلة

 عدد االشهر االقل للسداد  الحد األدنى لألشهر لتسوية حساب 

 العدد األكبر ألشهر السداد  لألشهر لتسوية حساب الحد االعلى 

 اقل قيمة تسديد ممكنة  الحد األدنى للدفعات 



 

  
 48 املوارد البرشية وكشوف املرتبات-املتطلبات الوظيفية وورقه التصممي

 

 
 اكبر قيمة تسديد ممكنة  الحد األعلى للدفعات 

 اإلجازة  مع  تدفع تخصم من اإلجازة 

 مؤهل من  المدة المسموح بها 

 يسمح بعد ذلك الشهر من التوظيف   المؤهلون بعد األشهر  

عند اختيار هذا الشرط يسمح ان يؤخذ القرض مرة األخرى  
 من نفس النوع 

السماح بصرف هذا القرض مع  
   قروض اخرى 

عند اختيار هذا الشرط يسمح ان يؤخذ القرض مع وجود 
 قروض من نوع اخر 

السماح بصرف هذا القرض مع  
 وجود قروض من نوع اخرى 

اختيار هذا الشرط يجب اال تتجاوز قيمة القرض قيمة  عند 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظف

قيمة القرض يجب اال تتجاوز قيمة  
 مكافأة نهاية الخدمة للموظف

 
 

 انشاء قروض جديدة  .4.2

يمثل نموذج القروض العاملة في الوحدة النمطية لكشوف المرتبات نموذج إدخاالت حركه الدفع المتقدم الذي  

 يستخدمه مسؤول الرواتب إلصدار دفعه متقدمة لعامل. 

 

 < حركات السلف -< السلف -المسار: رواتب سولفيت 

 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •
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مبلغ القرض الذي ينبغي دفعه للعامل مع دفع دوره ثابته في كل   قيمه القرض  

 دوره دفع ، سيتم خصم هذا المبلغ من العامل  

الحقل المحسوب تلقائيا الذي يعرض مقدار المبلغ المتبقي من القيمة   المتبقيه  
 االجماليه للقرض ويجب خصمه من العامل  

 
 

 : معاملة قرض جديد إنشاء  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "السلف" انقر على رابط  2

 "حركات السلف". 
 الموظف" . انقر على زر "سلف 3
. ابحث عن العامل الذي تم إنشاؤه أو  4

 أي عامل موجود 
 . حدد نوع القرض 5
 . حدد تاريخ القرض 6
 . حدد تاريخ بداية االقتطاع 7
. أدخل إما القسط الشهري أو عدد  8

 شهور السداد 
 . انقر على زر "حفظ" 9

.انقر على زر "القرض" و من ثم  10
 تقديم. 

قادًرا على إضافة قرض  ينبغي أن يكون العامل 
 ويجب حساب المبلغ بشكل صحيح. 
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 الحركات الدورية  .5

 اعداد حركه الدفع  .5.1

 :يمكن تعريف انوع الحركات الدورية لجميع الدفع غير النظامية مثل األنواع التالية
 الحوافز •
 الخصم  •
 إجازة التحصيل  •
 صرف التذاكر •
 

  < انواع الحركات الدورية -< اعداد -    Pay Transaction< -رواتب سولفيت  :المسار
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 نوع الحركة  الحركة الدورية معرف  تحديد 

اذا كانت الشركة تريد وضع الدفعة في دورة الدفع  
 الفرعية 

 دورة الدفع الفرعية 

  الوصف عقوبة  أو  مكافأة  مثل الحركة  لنوع  وصف  حديد 

  نوع الحركة  مثل الحوافز أو الخصم 

 لكل يوم    يوم كل لحساب 

 نوع احتساب القيمة  طريقة احتساب القيمة 

 مجموعة القيم لسلم الرواتب  تتبع القيمة في سلم الرواتب 
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 انشاء حركة دورية  .5.2

 
  < الحركات الدورية -    Pay Transaction< -رواتب سولفيت  :المسار

 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 معرف العامل الذي سيتم إصدار حركه الدفع اليه   سم الموظف ا

 نوع الحركات. يجب ان يكون أحد أنواع حركات الدفع   نوع الحركة 

إذا تم حساب حركات الدفع وفقا لعدد األيام ، يجب إدخال هذا   المبلغ  
 الحقل أو مبلغ  

 ة معاملللمالحظه  ادخال مالحظة 

 
 

 : انشاء حركة دورية جديدة •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
"   Pay Transactions. تحت قسم "2

 انقر على رابط "الحركات الدورية". 
 زر "الحركات الدورية" . انقر على 3

ينبغي أن يكون العامل قادًرا على تحديد نوع  
 المعاملة ويجب حساب المبلغ بشكل صحيح. 
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. ابحث عن العامل الذي تم إنشاؤه أو أي  4

 عامل موجود 
 . حدد نوع الحركة 5
 . حدد التاريخ 6
 .انقر على زر "حفظ". 7
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 العمل اإلضافي  .6

 العمل اإلضافي   ات اعداد  .6.1

 .العمل اإلضافي تحدد أنواع المسموح بها للعمل اإلضافي للعمال، وكيف يتم حساب الوقت اإلضافي لكل نوع
 

 > انواع الوقت االضافي -< اجور اضافيه -< اعداد - Overtime< -المسار: رواتب سولفيت 
 

 
 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 االضافي انواع الوقت  معرف انواع الوقت االضافي

  الوصف الوصف انواع الوقت االضافي  

 رقم طريقة االحتساب  معرف طريقة الحتساب المستخدمة لحساب الوقت االضافي 

ً  الشهر  في األيام  عدد   عدد ساعات العمل بالشهر  العادية  العمل ساعات  عدد  في  مضروبا

 المعدل بالساعة  المعدل بالساعة للوقت االضافي  

  الضريبة شامل    الضريبة 

 
 
 

 العمل االضافي حركة   .6.2

 يتم استخدام نموذج حركات العمل اإلضافي إلدخال مدفوعات العمل اإلضافي للعاملين. 
 

 > حركات العمل االضافي -< اجور اضافيه -< اعداد - Overtime< -المسار: رواتب سولفيت 
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 تفاصيل الشاشة:  •

 العامل   اسمتحديد  لالعام

 تحديد نوع العمل اإلضافي وعدد الساعات   اعداد 

 مبلغ العمل اإلضافي وفقا لقيمه العمل اإلضافي   المبلغ  

 
 

 : عمل إضافي جديد انشاء   •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
" انقر على رابط  Overtime. تحت قسم "2

 "حركات العمل اإلضافي". 
 العمل اإلضافي " . انقر على زر "حركات 3
. ابحث عن العامل الذي تم إنشاؤه أو أي  4

 عامل موجود 
 . حدد التاريخ 5
 . حدد تاريخ الحساب 6
 . حدد نوع العمل اإلضافي 7
 . أدخل عدد الساعات 8
 . انقر على زر "حفظ". 9

أضافه العمل   على وينبغي ان يكون العامل قادرا 
يجب حساب المبلغ بشكل صحيح  و اإلضافي 

 استنادا إلى معرف الدفع المحدد.
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 االنتدابات  .7

 نظرة عامة  .7.1

تعالج االنتدبات الدوره الخاصة بسفرالعاملين داخل وخارج المملكه طبقا العدادات مسبقة الحتساب قيمة االنتداب 

 سواء كان االنتدب ليوم واحد او اكثر من يوم مع المبيت  

ه حسب كما يوفر النظام امانية ربط االنتداب مع الدرجه الوظيفية العطاء االمكانية فى اضافة قيم انتدبات متفاوت

 سياية المنظمة االخلية  

 ويمكننا العمل على اعداات ا مصفوفه االنتدباب بتحديد البيانات التالية  

 وجهه السفر   •

 قيمة االنتداب لليوم الواحد فى حال السفر بالوسائل التالية   •

o  سياره المنظمة 

o   سيارة الموظف 

o   بالطائرة 

 قيمة االنتداب لليوم الواحد فى حال السفر بالوسائل التالية   •

o  سياره المنظمة 

o   سيارة الموظف 

o   بالطائرة 

 امكانية اختيار الدرجه الخاصة بشراء التذاكر سواء كانت سياحية او دره اولى او اعمال  •

 امكانية عمل الخروج والعوده والحاقها باالنتداب   •

 امكانية اضافة التذاكر لالنتداب 

 

 مصفوفات االنتدابات اعداد   .7.2

 رحله العمل  اعدادات يظهر النموذج سير 
 

 < مصفوفات االنتدابات -<اعداد -Business trip<-رواتب سولفيت مسار: 
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 مع درجة الموظف يجب ان تكون مرتبطة  مصفوفة رحله عملمالحظه: 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

  البلد / المدينة  تحديد الوجة 

 مصفوفات االنتدابات   االنتدابات معرف مصفوفات 

نوع السفر مثل الطيران أو شركة سيارات أو سيارة  
 الموظف

 تفاصيل السفر 

   التكلفة   وفقا لنوع السفر واإلقامة مع أو بدون 

 
 

 رحله عمل   انشاء  .7.3

 نستخدم هذا النموذج لحساب قيم االنتدابات 
 

 < االنتداب- Business trip  >-رواتب سولفيت مسار: 
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 تفاصيل الشاشة:  •

 محددات االنتداب  قم بتحديد مواعيد الرحلة والوجهة 

  المبلغ عدد األيام بالسكن وبدون سكن 

   البعد  تحليل التكاليف 

 
 

 إنشاء معامله جديده:  •
 

 
 
 

 رحله عمل: انشاء  •
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 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
" انقر على  Business Trip. تحت قسم "2

 رابط "االنتدابات". 
 . انقر على زر "االنتدابات". 3
. ابحث عن العامل الذي تم إنشاؤه أو أي  4

 عامل موجود 
 . حدد من وإلى التاريخ 5
 . حدد نوع رحلة العمل 6
 . حدد السفر ب 7
 .انقر على زر "حفظ". 8

أضافه رحله عمل   علىيجب ان يكون العامل قادرا  
 ويجب حساب المبلغ بشكل صحيح. 
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 ة خدم ال   ة نهاي  .8

 نظرة عامة  .8.1

تعالج هذة الجزئية من النظام القيم المالية الخاصة بمكاقأه نهاية الخدمه للعاملين طبقا السباب الخروج المتعددة  

 والتى تشمل البنود التالية  

 انهاء خدمات العامل    •

 استقاله العامل   •

 نهاية العقد   •

 االقالة بسبب   •

 اإلنقطاع عن العمل " و من أسباب نهاية الخدمة سيكون هناك مجال الختيار سبب " 

 ويتم احتساب قيمة نهاية الخدمة طبقا لنوع الحركه السابق ومدة الخدمة التى قضاها العامل 

وتختلف القيم المالية باختالف عدد سنوات العمل فالسنوات التى اقل من خمس سنوات يتم احتساب نصف شهر  

 عن كل سنه يقضيها العامل بالمنظمة. مكافأه عن كل عام والسنوات التالية يتم احتساب شهر مكافأه  

: سجل سير العمل العمل فقط لطلب نهاية الخدمة ودفعها وكافه النماذج يتم التعاملمعها كمرفق للحركات  مالحظة

 فقط

   

 اعداد نهاية الخدمة  .8.2

 :النشاء اعداد نهاية الخدمة نستخدم المسار التالي
 

 < حسابات نهاية الخدمة- End of service<-رواتب سولفيت مسار: 
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 تفاصيل الشاشة:  •

 تسلسل نهاية الخدمة   معرف تسلسل نهاية الخدمة

 نسبة الفصل من العمل  النسبة المئوية للمبلغ الذي سوف يدفع للعامل المفصول

 نسبة االستقالة  النسبة المئوية للمبلغ الذي سوف يدفع لعامل المستقيل 

 نسبة السنين االولى  نسبة التصيفة    الذي سوف يدفع لعامل النسبة المئوية للمبلغ 

طريقة االحتساب التي سيتم استخدامها لحساب قمية تسلسل نهاية  
الخدمة في حال لم يتم تحديد ، في حال عدم وجود معرف االحتساب  

 لنهاية في العقد من العامل سيتم استخدام االفتراضي 

 طريقة االحتساب 

 
 

 خدمة   ة نهاي انشاء   .8.3

 :يستخدم هذا النموذج إدخال حركة نهاية الخدمة لعامل. نهاية الخدمة يمكن أن يكون أحد هذه األنواع
 إنهاء .1
 استقالة  .2
 نهاية العقد  .3
  نسبة التصيفة .4
 إنهاء الخدمة بسبب  . 5

 
 إعدادات "نهاية الخدمة" لكل نوع، وتبعاً لعدد أيام العمل للعامل... وسوف تحدد مبلغ التعويض استناداً إلى 

 
 ة نهاية الخدم< - End of service<  -رواتب سولفيت  مسار: 
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 تفاصيل الشاشة:  •
 

ً  رقم  حركة نهاية  حركة نهاية  للحركة يتم إنشاؤه تلقائيا

  رقم العامل معرف العامل الذي سيصدر بدفع الحركة له 

 نوع الحركة نهاية الخدمة 
 إنهاء •
 استقالة  •
 نهاية العقد  •
 نسبة تصفية  •
  إنهاء الخدمة بسبب  •

 نوع الحركة 
 

  التاريخ تاريخ انتهاء العمل 

لكل نوع وتبعا لعدد أيام العمل للعامل... وسوف تحدد مبلغ التعويض  
في هذه   2.8استناداً إلى اإلعدادات "نهاية الخدمة" الموضحة في 

 الوثيقة. 

 التعويض 

  االياممجموع  حساب تلقائي لعدد ايام العمل

 مجموع الشهور  حساب تلقائي لعدد شهور العمل

 مجموع السنوات  حساب تلقائي لعدد سنوات العمل

حقل حساب تلقائي يعرض الرواتب غير المدفوعة )أن وجدت(  
 للعامل

 رواتب غير مدفوعة 

حقل حساب تلقائي يعرض تذاكر غير المدفوعة غير المدفوعة )أن  
 وجدت( للعامل 

 المدفوعة تذاكر غير 

حقل حساب تلقائي يعرض إجازات غير المدفوعة )أن وجدت(  
 للعامل

 إجازات غير مدفوعة 
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حقل حساب تلقائي يعرض سلف غير المدفوعة )أن وجدت( من  

 العامل
 سلف غير مدفوعة 

حقل حساب تلقائي يعرض بدل سكن غير المدفوع )أن وجدت(  
 للعامل

 بدل سكن 

 بدالت أخرى:  كمكافأة للعاملمبلغ مالي من الشركة يعطى 
  القيمة

 الخصومات و البدالت األخرى:  
 األخرى  للبدالت  وصف

الخصومات و البدالت  
 األخرى:  
 الوصف 

Amount deducted from the Worker   :خصومات اخرى 
  القيمة

 خصومات أخرى: الوصف  وصف خصومات أخرى 

ينبغي أخذ العامل  حقل محسوب تلقائياً لعرض إجمالي الدفع التي 
 كتعويض لعمله في الشركة 

 كامل التعويض 

 
 
 

 جديده:  نهاية خدمة إنشاء   •
 

 
 

 

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

يجب أن يكون العامل قادًرا على إضافة نهايه خدمة   . انقر على "رواتب سولفيت"1
 للموظف ويجب حسابه بشكل صحيح. 
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" انقر  End of service. تحت قسم "2

 على رابط "نهاية الخدمة". 
 . انقر على زر "حركات نهاية الخدمة" 3
إنشاؤه أو أي  . ابحث عن العامل الذي تم 4

 عامل موجود 
 . حدد نوع الحركة 5
 . حدد السبب 6
 . حدد آخر يوم عمل قبل فترة االنذار7
 . حدد آخر يوم عمل 8
. انقر على زر "نهايه الخدمة" و من ثم  9

 "حساب" 
 . تحقق من الحسابات: 10

 احتساب ايام العمل -
 EOSحساب تعويض  -
 احتساب ايام االجازه  -
 القروض احتساب  -

 .انقر على زر "حفظ". 11
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   الحضور و االنصراف  .9

 اعداد الحضور  .9.1

 الحضور في الشركة.  ات تكوين اجراء
 

 محدادات الحضور و الغياب < -المحدادات < -< اعداد -ب سولفيت مسار: روات
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 
 

 حضور الموظفين  .9.2

من خالل اما التكامل   جهاز البصمة ويستخدم هذا النموذج إلظهار الحضور التي تم ترحيلها من 
 المباشر/التلقائي أو من خالل التكامل أوراق أكسل. 

 
 Attendance<  -ت والحضوريوقت< ال-رواتب سولفيت  مسار: 

 

 تحديد اعدادات الغياب و التأخير  االعدادات االفتراضيه 

 تحديد طريقه الحساب للساعات االضافيه  ي  العمل اإلضافساعات 

 د اعداد الغياب في الشركةيحد ت اعداد الغياب 

 الحضور  ات د طريقه الحساب لكل اجراءيحد ت حساب عمليات ال

 الحضور  ات د اللون الجراءيحد ت االلوان 
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 تفاصيل الشاشة:  •

 

 انشاء الحضور  .9.2.1

 الحضور السترجاع جميع السجالت للعمال في الشهر المختار.  انشاء الخطوة االولي هي 
 

 Attendance<  -< التوقيت والحضور-مسار: رواتب سولفيت  
 

 التاريخ واليوم والسنه والتقويم العامل واالجازه المبكرة وتاخر   الحضور  

   تفاصيل الحضور و الغياب    التفاصيل
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 الحضور يدويا: انشاء  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 " رواتب سولفيت  "  على . انقر 1
 ". التوقيت والحضور  رابط " على . انقر 2
  على . ضمن عالمة التبويب "عام" ، انقر  3

 رابط "إنشاء الحضور" 
 . حدد الشهر والسنه 4
 زر "موافق"  على . انقر 5

 يجب إنشاء سجل الحضور للشهر المحدد 

 
 

 من جهاز البصمة استيراد الحضور   .9.2.2

 استيراد بصمات الموظفين من جهاز البصمة 
 

 Attendance<  -< التوقيت والحضور-مسار: رواتب سولفيت  
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 جهاز البصمة استيراد الحضور من  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 رواتب سولفيت "  . انقر على "1
 . انقر على رابط "التوقيت والحضور ". 2
  على . ضمن عالمة التبويب "عام" ، انقر  3

 " البصمة  رابط "استيراد الحضور من جهاز 
 . حدد من وحتى اآلن 4
 زر "موافق"  على . انقر 5

 جهاز البصمة وينبغي استيراد سجل الحضور من  

 
 

 حساب الحضور   .9.2.3

 ر الخ. يتاخال، والحضور أساس البيانات التي تم تكوينها مثل  علىحساب الحضور إجراءات للعمال 
 

 عمليات الحساب   >-عام    >- Attendance<  -< التوقيت والحضور-مسار: رواتب سولفيت  
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 موظفين حساب الحضور لل •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 رواتب سولفيت "  . انقر على "1
 رابط "التوقيت والحضور ". . انقر على 2
. ضمن عالمة التبويب "عام" ، انقر على  3

 رابط "عمليات الحساب" 
عالمة التبويب    على . انقر 4
"ActionPanetab2 " 
 . انقر على حساب 5
 . ادخل نطاق التاريخ 6
 زر "موافق"  على . انقر 7

زر حساب ، سيتم احتساب تفاصيل   علىبعد النقر  
الحضور تلقائيا ، مثل تاخر الوقت ، والعمل  

 اإلضافي وغيرها. 

 
 

 عرض تفاصيل الحضور  .9.2.4

 عرض تفاصيل الحضور للعامل. 
 

 عمليات الحساب   >-عام    >- Attendance<  -< التوقيت والحضور-مسار: رواتب سولفيت  
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 عرض تفاصيل الحضور  •

 متوقعة نتيجة  الخطوات 

 رواتب سولفيت "  . انقر على "1
 . انقر على رابط "التوقيت والحضور ". 2
. ضمن عالمة التبويب "عام" ، انقر على  3

 رابط "عمليات الحساب" 

يجب عرض شاشه الحضور مع تفاصيل سجالت  
، تسجيل  غياب في كل عالمة تبويب مثل   الحضور

 الدخول/الخروج/التاخير الخ…
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    سير العمل  جدول  .10

 :للوصول إلى سير عمل كشوف المرتبات ، انتقل إلى

 سير عمل كشف الرواتب  >-االعدادات  >-رواتب سولفيت 

 :لتكوين سير العمل ، اتبع الخطوات التالية 

 .، كما هو موضح في قسم المستخدمين SSS ومستخدمي  AX أوالً ، تأكد من تكوين مستخدمي .1
 :، ثم انتقل إلى Internet Explorer (IE) من AX قم بفتح  .2
 سير العمل  >-االعدادات  >-رواتب سولفيت  .3
 .إلنشاء سير عمل جديد ، انقر على "جديد" ثم اختر سير العمل المناسب  .4
 ى حساب مايكروسوفت. امأل بيانات اعتماد تسجيل الدخول إل .5
 .واربطها بخطوات البداية والنهاية أنشئ خطوة موافقة ، واسحب خطوة الموافقة وأفلتها ،   .6
انقر فوق خطوة الموافقة ، ثم انقر فوق اإلعدادات األساسية ، ثم انقر فوق الخطوة مرة أخرى وانقر فوق   .7

 .اإلعدادات األساسية ، وقم بملء التفاصيل المطلوبة ، ثم انتقل إلى المهمة 
التسلسل الهرمي   .وق تحديد التسلسل الهرمياختر نوع المهمة ، إذا تم اختيار التسلسل الهرمي ، فانقر ف .8

يعني أن سير العمل سوف يمر عبر الخطوات في الهيكل التنظيمي الذي تم تكوينه في وحدة الموارد  
 .البشرية 

اختيار التسلسل الهرمي الداخلي اختر "التسلسل الهرمي اإلداري" للخيار األول ، و "رقم الموظفين" للخيار   .9
على سبيل المثال ، إذا    اختر القيمة  <- مدير خط الموظف  <- إضافة شرط واختر العامل انقر فوق  .الثاني 

يعني أن عدد مستويات الموافقة الهرمية سيكون أقل من أو يساوي أربعة   4 =>كانت القيمة المختارة 
 .ثم انقر فوق إغالق .مستويات 
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 .لالنتقال إلى مستوى سابق ، انقر فوق المستوى األعلى  .11

 

الذي تريد   AX إذا كان نوع المهمة الذي تم اختياره هو مستخدم ، فانقر فوق المستخدم واختر مستخدم .12
هذا يعني أن سير عمل الموافقة سينتقل إلى   .تعيينه ، وانقر فوق السهم إلضافته إلى المستخدمين المحددين

 .مستخدم معين

 

أضف شرًطا وحدد   .سبة على جانبي الشروطيمكن إضافة شروط لسير العمل ، ضع خطوات الموافقة المنا .13
 .الحقول المناسبة لهذا الشرط 

أخيًرا ، انقر فوق حفظ وإغالق ، وامأل المالحظات في نافذة حفظ سير العمل ، وانقر فوق موافق ، ثم انقر   .14
 .فوق تنشيط اإلصدار الجديد 
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 التقييم  .15

 
 

 األهداف  يين تع  11.1

  

 تعيين األهداف -> التقييم  -> اإلعداد  -> التقييم   -> رواتب سولفيت المسار: 

  

 

  

      األهداف لكل وظيفة تحديد  ➢

       يمكن إضافة هدف مشترك لجميع الوظائف  ➢

o  يمكن للمدير إضافة أهداف افتراضية بتحديد مربع االختيار "افتراضي للجميع" 

       ٪100ستظهر رسالة تحذير إذا تجاوز إجمالي األهداف  ➢

o  تشمل األوزان اإلجمالية األهداف المشتركة 
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       ٪100ستظهر رسالة إذا كان إجمالي األهداف أقل من  ➢
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 الكفاءات  تحديد  . ب 

  

 الكفاءات  <- التقييم <- اإلعداد  <- التقييم  <- Solvait المسار: كشوف المرتبات 

 

  

       تعيين الكفاءات لكل وظيفة ➢

       إضافة كفاءة مشتركة لجميع الوظائفيمكن  ➢

o   يمكن للمدير إضافة كفاءة افتراضية عن طريق تحديد مربع االختيار "افتراضي
 "للجميع

       ٪100ستظهر رسالة تحذير إذا تجاوز إجمالي الكفاءات  ➢

o  تشمل األوزان اإلجمالية الكفاءات المشتركة 

  

       ٪100ل من ستظهر رسالة إذا كان إجمالي األهداف أق ➢

  

  

 صفحة تقييم الماجستير  . ج 

  

 صفحة التقييم الرئيسي  <- التقييم <- Solvait المسار: كشف رواتب 

  

 قم بعمل تقييم  . د 

  

 

  

 .فقط مدير الموارد البشرية لديه السلطة إلنشاء التقييمات  ➢
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 :هناك أنواع مختلفة للتقييم ➢

o  90  يوًما 
o  180  يوًما 
o  سنوي 
o  ترقية وظيفية 
o  فترة اختبار 

  

  

 . سيتم ملء فترة التقييم حسب نوع التقييم المحدد  ➢

 :نوع التقييم  ➢

o  هناك خطوات مختلفة للتقييم ، يمكن لمدير الموارد البشرية تحديد أي خطوة: 
 األهداف حدد  ▪
 راجع األهداف ▪
 توصيه  ▪

 :نوع التقييم  ➢

o  ال يوجد سوى نوع تقييم واحد وهو مدير لموظف. 

 :التشغيلنوع  ➢

o  نوع التشغيل للتقييم هو عملية يدوية 

 :إعداد األهداف / الكفاءات  ➢

o  هناك خياران لألهداف والكفاءات: 
خانات   التحقق من نسخ أهداف افتراضية / الكفاءات )عن طريق  ▪

 (ذات الصلة
 ال تنسخ أي هدف أو كفاءات )عن طريق إزالة مربعات االختيار(  ▪

 :اختر  ➢

o  التقييم للمستخدمين المحددين أو لجميع المستخدمين يمكن إنشاء 
 يجب أن يكون العمال في نفس الكيان القانوني  ▪
 يجب أن يكون للعمال عقود سارية  ▪

   

 .سيتم إنشاء التقييم بعد النقر على زر "إنشاء  ➢
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       حالة التقييم الذي تم إنشاؤه ستكون "لم يتم تقديم  ➢

  

       م:تفاصيل خط التقييالبيانات التالية سيعرض في  ➢

o  الوكيل 
o  تفاصيل التقييم 
o  تفاصيل األهداف 
o  تفاصيل الكفاءات 

       نزيجب على مدير الموارد البشرية تقديم خطوط التقييم إلى المديرين المباشري  ➢

  

  

 قائمة تقييم الموارد البشرية  . ه 

  

 الموارد البشرية قائمة تقييم  <- التقييم <- Solvait المسار: كشوف رواتب 

 

  

 ستظهر أي طلبات تم تصعيدها ضمن صفحة "قائمة تقييم الموارد البشرية  ➢

o  يمكن لمدير الموارد البشرية إعادة إرسال الطلب الذي تم تصعيده. 

قائمة التقييم" صفحة للسماح للمدير الموارد البشرية   HR" والطلبات مع "قيد الموافقة" الوضع عرض تحت عنوان  ➢
 .ألداء الموافقة النهائية على الطلب 

o   عندما تتم الموافقة على الطلب ، فهذا يعني أن الطلب جاهز لالنتقال إلى المرحلة
 .التالية 

  

  

 جميع طلبات التقييم  . و 

  

 جميع طلبات التقييم  <- التقييم <- Solvait المسار: كشوف رواتب 
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 .ستظهر هذه الشاشة لمدير الموارد البشرية فقط ➢

       يمكن للموارد البشرية عرض حالة جميع التقييمات  ➢

  

  

 التقييم المعين لي  . ز 

  

 التقييم المعين لي  <- التقييم <- Solvait المسار: كشف رواتب 

  

 

  

       .ستظهر هذه الشاشة لمديري الخط فقط  ➢

       يمكن للمدير عرض تفاصيل تقييم العامل  ➢

 :اإلجراءات التالية من قبل المدير على تقييم ويمكن أن يتم اتخاذ  ➢

o مرحلة تحديد الهدف: 
في مرحلة "تعيين الهدف" ، يمكن للمدير تعديل تاريخ البدء   ▪

وتاريخ االنتهاء لكل هدف وكفاءة وتحديث الوزن  
 .وإضافة احتياجات التدريب  مالحظة  وإضافة 

 والكفاءات يمكن إضافة مؤشرات األداء الرئيسية لكل األهداف  ▪
o مرحلة المراجعة: 

في مرحلة "المراجعة" ، يمكن للمدير إضافة النسبة المئوية   ▪
 األولية لألهداف والكفاءات 

يمكن إضافة / تحديث مؤشرات األداء الرئيسية لكل أهداف  ▪
 وكفاءات 

o  مرحلة التقييم: 
في مرحلة "التقييم" ، يمكن للمدير إضافة النسبة المئوية النهائية   ▪

 كفاءات لألهداف وال
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يمكن إضافة / تحديث مؤشرات األداء الرئيسية لكل أهداف  ▪

 وكفاءات 

  

  

 

  

  

 يمكن للمدير إضافة أهداف وكفاءات إضافية من خالل "نموذج الهدف / الكفاءة  ➢

o  سيتم عرض الخطوط المشتركة والمدير فقط في الشاشة 
o  العامل يمكن للمدير إضافة جميع الخطوط المحددة أو جميعها إلى 

  

  

 

  

 

  

  

 تقديري  . ح 

  

 تقديري  <- التقييم  <- Solvait المسار: كشوف المرتبات 

 

  

 .ستعرض هذه الشاشة للعامل فقط  ➢

       يمكن للعامل عرض تفاصيل التقييم  ➢

 :ويمكن أن يتم اتخاذ اإلجراءات التالية من قبل عامل على تقييم ➢



 

  
 79 املوارد البرشية وكشوف املرتبات-املتطلبات الوظيفية وورقه التصممي

 

 
o مرحلة تحديد الهدف: 

الهدف" ، ال يمكن للعامل تنفيذ أي  في مرحلة "تعيين  ▪
 .يمكن فقط عرض تفاصيل التقييم  .إجراء

o مرحلة المراجعة: 
في مرحلة "المراجعة" ، يمكن للعامل إضافة قيمة أولية لنتائج   ▪

 .الموظف
o  مرحلة التقييم: 

في مرحلة "التقييم" ، يمكن للعامل إضافة القيمة النهائية لنتائج   ▪
 .الموظف

  

  

 ة المراحل التقييمات المعلق  . ط 

  

 مراحل التقييم المعلقة  <- التقييم <- Solvait المسار: كشف رواتب 

  

  

       .ستعرض هذه الشاشة المراحل المعلقة من فترة التقييم ➢

  :خطوط سيكون اللون كما يلي  ➢

o   األحمر: يعني أن خط التقييم الذي كان من المفترض أن يتم إنشاؤه لم يتم إنشاؤه
 المحدد في الوقت 

o  األصفر: يعني أن خط التقييم في مرحلة معلقة 
o   األخضر: يعني أن خط التقييم في مرحلة جاهزة ويجب إنشاء التقييم في هذه

 .الفترة

  :توليد الخطوط  ➢

o   يمكن لمدير الموارد البشرية النقر فوق "إنشاء سطر" إلنشاء خطوط تقييم للمرحلة
 التالية 

 لطلبات التقييم المعتمدة سيتم احتساب نسبة اإلنجاز وفقًا  ▪
o  100ال يمكن لمدير الموارد البشرية إرسال خطوط إلى المدير حتى اكتمال ٪ 
o  ، بعد النقر على زر "إرسال إلى المدير" ، سيختفي الخط من الشاشة 
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 التقارير  11.2

 للذهاب إلى تقارير التقييم، الرجاء الدخول إلى المسار التالي: 

 تقرير التقييم  <- تقارير التقييم  <- التقارير  <- Solvait كشوف المرتبات  

  

 

  

  

 .     سيعرض هذا التقرير نتيجة التقييم لكل عامل  ➢

       ة. سيعرض كل عامل على صفحة منفصل ➢

       :يتم احتساب الحسابات كما يلي ➢
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o  )نتائج الهدف = مجموع )النسبة المئوية * الوزن 
o  الهدف  نسبة * الوزن = نتيجة الهدفنتائج الهدف حسب 
o  )نتائج الكفاءات = إجمالي )النسبة * الوزن 
o  نتائج الكفاءات حسب الوزن = نتيجة الكفاءات * نسبة الكفاءات 
o  إجمالي النتائج = نتائج الهدف حسب الوزن + نتائج الكفاءات حسب الوزن 

  

  

 

  

 ظفو الخدمات الذاتية مو  •

 لي  التابعة  التقييمات  11.3
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 .      ستظهر هذه الشاشة لمديري الخط فقط  ➢

 .     ل يمكن للمدير عرض تفاصيل تقييم العام ➢

       ي:ويمكن أن يتم اتخاذ اإلجراءات التالية من قبل المدير على تقيي ➢

o مرحلة تحديد الهدف: 
في مرحلة "تعيين الهدف" ، يمكن للمدير تعديل تاريخ البدء   ▪

االنتهاء لكل هدف وكفاءة وتحديث الوزن  وتاريخ 
 .وإضافة احتياجات التدريب  مالحظة  وإضافة 

 يمكن إضافة مؤشرات األداء الرئيسية لكل األهداف والكفاءات   ▪
o مرحلة المراجعة: 

في مرحلة "المراجعة" ، يمكن للمدير إضافة النسبة المئوية    ▪
 األولية لألهداف والكفاءات 

ت األداء الرئيسية لكل أهداف يمكن إضافة / تحديث مؤشرا  ▪
 وكفاءات 

o  مرحلة التقييم: 
في مرحلة "التقييم" ، يمكن للمدير إضافة النسبة المئوية النهائية    ▪

 لألهداف والكفاءات 
يمكن إضافة / تحديث مؤشرات األداء الرئيسية لكل أهداف  ▪

 وكفاءات 
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 "نموذج الهدف / الكفاءة يمكن للمدير إضافة أهداف وكفاءات إضافية من خالل  ➢

o  سيتم عرض الخطوط المشتركة والمدير فقط في الشاشة 
o  يمكن للمدير إضافة جميع الخطوط المحددة أو جميعها إلى العامل 



 

  
 84 املوارد البرشية وكشوف املرتبات-املتطلبات الوظيفية وورقه التصممي

 

 
 

 

  

 

   

  

 ي ات تقييم    11.4
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       .ستعرض هذه الشاشة للعامل فقط  ➢

       يمكن للعامل عرض تفاصيل التقييم  ➢

       :اتخاذ اإلجراءات التالية من قبل عامل على تقييمويمكن أن يتم  ➢

o مرحلة تحديد الهدف: 
في مرحلة "تعيين الهدف" ، ال يمكن للعامل تنفيذ أي   ▪

 .يمكن فقط عرض تفاصيل التقييم  .إجراء
o مرحلة المراجعة: 

في مرحلة "المراجعة" ، يمكن للعامل إضافة قيمة أولية لنتائج   ▪
 .الموظف

o  التقييم مرحلة: 
في مرحلة "التقييم" ، يمكن للعامل إضافة القيمة النهائية لنتائج   ▪

 .الموظف
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 م نتائج التقيي       .ثالثا  

 العامل        سيعرض هذا التقرير نتيجة التقييم  ➢

       :يتم احتساب الحسابات كما يلي ➢

o  )نتائج الهدف = مجموع )النسبة المئوية * الوزن 
o الهدف  نسبة * وزن = نتيجة الهدفنتائج الهدف حسب ال 
o  )نتائج الكفاءات = إجمالي )النسبة * الوزن 
o  نتائج الكفاءات حسب الوزن = نتيجة الكفاءات * نسبة الكفاءات 
o  إجمالي النتائج = نتائج الهدف حسب الوزن + نتائج الكفاءات حسب الوزن 
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 و دورة الدفع   رواتب ال  .16

 ة عام   ة نظر  .16.1

سيشرح المخطط االنسيابي التالي كيفيه قيام فريق الموارد البشرية العميل بإنشاء كشوف المرتبات الشهرية  

 حتى نشر دوره الدفع بواسطة التمويل  
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 لدفع وره ا د  .16.2

 ساب  ت ح طرق اال  .16.2.1

للرواتب لحساب   365 طرق االحتساب" تحدد اساليب مختلفة لحساب قيمة معينة في نظام 
قيمة معينة لموظف، على سبيل المثال، طريقة احتساب االجازات تحسب يحدد المرتب 

 .األساسي وبدل السكن كجزء من طرق حساب االجازات 
 

في "طرق الحساب"، سيحديد المسؤول عن الرواتب مكونات طريقة حساب والنسبة المئوية  
 .لهذه الدفعة

 
 < طرق االحستاب -< االحتسابات -<إعداد -سولفيت المسار: رواتب 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

تحديد معرف طريقة االحتساب ينصح بجعلها أبجدية لجميع أشكال حيث يمكنك  
 معرفة الطريقة االحتساب من المعرف 

رقم طريقة  
   االحتساب 

   الوصف الوصف الكامل لمعرف طرق االحتساب 

   التعبير  المعامالت إدراج كافة عناصر المعادلة من 

   اختبار  التأكد من صحة المعادلة 

  لوحة االزرار لوحة اإلله الحاسبة 

 المعامالت  جميع فوائد الشركة مثل الراتب األساسي والبدالت 

 اختبار التعبير  هذه االيقونة الختبار المعادلة فقط 

 عامل  اختيار عامل لتجربة نتيجة المعاملة

 النتيجة   المعادلةنتيجة 
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سبيل   ستكون توضيح للمعامالت المستخدمة في المعادلة على 

(=  750+3000)  النتيجة ستكون النتيجة  أن حيث  السكن( )األساسي+ هو  المثال
 اإلجمالية  القيمة

 تم تقيم التعبير 

 
 
 

 البدالت والخصومات      .16.2.2

 والخصومات وقائمة التكاليف على سبيل المثال يمكن للمستخدم تحديد جميع البدالت الشركة  
 التعليم  - اتصاالت  -الغذاء  -الموصالت -البدالت مثل السكن  •
 نفقات الحكومة الثابتة  - االقامة   - التكلفة مثل التأمين الطبي  •
 خصم مثل أي خصم ثابت خصم الشهري من موظف  •
 

 < البدالت والخصومات -والخصومات < البدالت -< اعداد -< العقود -مسار:رواتب سولفيت 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

      عالوة/خصم /التكلفة  البدل اوخصم او التكلفة  معرف  تحديد 

   الوصف  البدل اوخصم او التكلفة وصف معرف 

  النوع  تحديد نوع واحد )بدل/خصم/التكلفة( 

 التأمينات االجتماعية  مناطق خارج المملكة 

 على راتب الدرجة  –  المبلغ الشركة  الرتب  حسب  بدل الخانة لربط  تحديد يتم  

  القيمة قيمة ثابتة 

 المبلغ في اليوم  في حال غياب العامل هل ستتأثر العالوة 

   العملة تحديد العملة 
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تاريخ   – دورة دفع فرعية  حدد خانة االختيار إذا كان حساب البدل مع الراتب 

 االستحاق 

الدورة الفرعية إذا كانت الشركة سوف تدفع عالوة  تحديد معرف 
 على دورة فرعية منفصلة 

 دورة دفع فرعية 

 
 

 دفع مجموعات ال  .16.2.3

يمكن للمستخدم تسجيل جميع قائمة مجوعات الدفاعات على سبيل المثال تحديد مجموعات من المواضيع  
 التالية: 

 طريقة الدفع •

 حسب الجنسية )مواطن/اجنبي( •

 معرف المشروع  •
 < مجموعة الدفع  -< مجموعة الدفع  -< اعداد -> دورات الدفع -المسار: رواتب سولفيت 

 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

تحديد معرف مجموعة الدفع ينصح بجعلها أبجدية لجميع أشكال حيث  
 يمكنك معرفة مجموعة الدفع من المعرف 

   مجموعة دفع 

وصف معرف مجموعة الدفع بالتفاصيل الكاملة مثل مجموعة البنك أو  
 النقدية  

   الوصف

 نوع مجموعة الدفع شهريا أو يوميا أو أسبوعيا 

 الضريبة  السعودية  في حساب الضريبة وال تستخدم 

 تاريخ التفعيل تاريخ التفعيل

 تقويم الدفعات  تاريخ التقطيع للتقويم 
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 الفرعية   ات دور ال  .16.2.4

 تستخدم مجموعات الدفع الفرعية لعماليات الدفع غير النظامية مثل العموالت أو العمل االضافي 
 

 >  الدورات الفرعية -< اعداد -< دورات الدفع -رواتب سولفيت  :المسار

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

أشكال حيث يمكنك  تحديد معرف الدورات الفرعية ينصح بجعلها أبجدية لجميع  دوره الدفع الفرعية   
 معرفة مجموعة الدفع من المعرف

 تعريف معرف دوره الدفع الفرعية عن طريق التفاصيل الكاملة مثل المكافاه الفرعية  وصف  

 
 

 تواريخ تقطيع الشهر  .16.2.5

 تواريخ تقطيع الشهر يمكن للمستخدم تحديد  
متى تبدا بحساب  • تاريخ القطع معروف جيدا لموظفي الموارد البشرية والرواتب. وهو يصف 

 الحركات في الشهر ومتى يتوقف/ينتهي. 
 

 < تواريخ تقطيع الشهر -< مجموعة الدفع  -< اعداد -< دورات الدفع -المسار: رواتب سولفيت 
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 تفاصيل الشاشة:  •

 (25/01/2013سجل الشركة شهريا قطع مثال النموذج ) تواريخ تقطيع الشهر 

 شهر الر يااخت الشهر

 السنه الحالية أو السنه السابقة لبيانات التاريخ   السنة 

 
 

 ترحيل ملفات التعريف  .16.2.6

 ."لتعين جميع أنواع المدفوعات مع حسابات دفتر األستاذ في "التخطيط للحسابات 
لمزيد من التفاصيل حول الترحيل التلقائي ويرد في الجزء األخير من هذه الوثيقة: الترحيل إلى دفتر  

 .األستاذ 
 

 < ترحيل ملفات التعريف-< اعداد -رواتب سولفيت  :المسار
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 تفاصيل الشاشة:  •

 رقم حركة الدفعة نوع الدفع التي سيتم ترحيلها إلى دفتر األستاذ. 

إذا كان نوع الدفعة ينقسم إلى أنواع فرعية. كما هو الحال في حالة بدالت،  
 أنواع هذه البدالت مثل "بدل السكن".  Pay codeسيكون  

  كود الدفع

إذا كان سيتم تحديد هذا الحساب في دفتر األستاذ لجميع العمال، اوعامل معين  
 أو مجموعة معينة مجموعة الدفع

 صالح ل

 مجموعة الموظف  الموظف مجموعة 

رقم البطاقة    رقم البطاقة الشخصي
  الشخصي

 الحساب  الحساب الذي ترحي له في دفتر االستاذ سيتم استخدامه عند الدفع 
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 اصدار دورة الدفع  .17

 اصدار الرواتب  .17.1

ينشئ  يقوم هذا النموذج بإنشاء الدفع لمجموعه الدفع المحددة. وما يفعله هذا النموذج هو انه 
دوره دفع جديده ثم يقوم بالحلقات من خالل عقود العمال النشطة الموسومة بمجموعه الدفع المحددة.  
بواسطة حلقات من خالل العمال ، يتم تجميع المدفوعات من نماذج اعداد كشوف المرتبات المختلفة  

 ؤها. ونماذج حركات الرواتب المؤهلة للعمال المحددين ضمن دوره الدفع التي تم إنشا
 

 اصدار الرواتب < -< دورات الدفع-< دورات الدفع- سولفيت المسار: الرواتب 
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 تفاصيل الشاشة:  •

 سيتم إنشاء دوره الدفع خصيصا لمجموعه الدفع المحددة  مجموعه الدفع 

دفعها وليس لتوليد   انشاءإذا تم التحقق من ذلك ، يجب تحديد الدورة الفرعية من أجل  دورات فرعيه  اصدار
 الرئيسية/دوره المرتبات الراتب 

 حقل محسوب تلقائيا يحدد تاريخ بدء دوره الدفع  من تاريخ 

 حقل محسوب تلقائيا يحدد تاريخ انتهاء دوره الدفع  حتى اآلن 

 عند النقر فوقه ، سيبدا النموذج في إنشاء الدفعات   زر اإلنشاء 
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 اصدار الرواتب  •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
. تحت قسم "دورات الدفع" انقر على رابط  2

 "اصدار الرواتب". 
 . حدد "مجموعة الدفع" 3
. يمكنك تصفية عامل معين من استعالم  4

 العامل
 "موافق" . انقر على زر  5
 . سيتم إنشاء دورة الدفع 6
 . انقر على زر "مدفوعات الدورة" 7

يجب ان يتم إنشاء دوره الدفع مع جميع األرباح  
 والخصومات لجميع الموظفين 

 
 

 دورات الدفع  .17.2

  علىدورات الدفع التي تم إنشاؤها تلقائيا بواسطة "إنشاء الدفع". ايضا يحتوي   علىيحتوي هذا النموذج 

 ملخص حول البيانات التي تم إنشاؤها مثل عدد العمال والعدد اإلجمالي للمدفوعات. 

 < دورات الدفع )الرابط الثاني( -< دورات الدفع-سولفيت  المسار: رواتب 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 دوره الدفع الذي تم إنشاؤه تلقائيا )رقم فريد( رقم  دوره الدفع
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 مجموعه الدفع لدوره الدفع  مجموعه الدفع 

 وصف مجموعه األجور  وصف 

 تاريخ بدء دوره الدفع من تاريخ 

 تاريخ انتهاء دوره الدفع حتى اآلن 

 تسجيل البيانات التي تعرض تاريخ ووقت إنشاء دوره الدفع تاريخ توليد الدفع 

 تسجيل البيانات التي تعرض تاريخ ووقت ترحيل دوره الدفع إلى دفتر األستاذ  الترحيل تاريخ 

 المبلغ اإلجمالي لدوره الدفع  المبلغ 

 ما إذا كان قد تم ترحيل االستحقاقات لدوره الدفع هذه ام ال  االستحقاقات المنشورة 

 
 

 مدفوعات الدورة  .17.3

 تفاصيل المدفوعات لدوره الدفع التي تم إنشاؤها.   علىيحتوي هذا النموذج 
 

 مدفوعات الدورة < -دفاتر اليومية < -< دورات الدفع-< دورات الدفع-سولفيت واتب ر المسار: 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

 معرف العامل رقم البطاقة الشخصية 

 اسم العامل  اسم العامل 

 معرف دوره الدفع  الرواتب  دوره دفع

 تاريخ الحركة  دورة الدفع  تاريخ

 القيم:  أنواع الدفع الدورة 
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 الراتب األساسي  •

 بدل   •
a.   االسكان 
b.   النقل 
c. المحمول 
d.  الغذاء 
e.   البدالت األخرى 

 خصم  •

 العمل االضافي  •

 غياب  •

 زياده   •

 انخفاض  •

 تامينات   •
 

أنواع فرعيه من أنواع المدفوعات مثل بدل السكن ومعامالت   علىيحتوي   تفاصيل الدفع 
 االجازهات 

 مبلغ الدفع  المبلغ 

 عمله الدفع  العمله

 إذا كان هذا المبلغ هو دفع استحقاق  استحقاقات 

 إذا تم ترحيل هذا الدفع إلى دفتر األستاذ ام ال  رحيل ن

 
 

  الوصف  القيمة

 الراتب االساسي  6.000

  سكن بدل  1.500

   بدل موصالت   600

  بدل جوال   300

خصم تأمينات    675-
 اجتماعي 

   اضافي  750

   غياب   400-

  قرض   1000-

 المجموع النهائي  7.075
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 ستحقاقات ال ا  .17.4

 دفع االستحقاق لكل شهر.  علىيحتوي هذا النموذج 
 

 < استحقاقات الدفع -اليومية < دفاتر -< دورات الدفع-< دورات الدفع-المسار: رواتب سولفيت 
 

 
 

 تفاصيل الشاشة:  •

حدد نوع اإليصال على سبيل المثال استحقاقات الراتب ثم حدد طريقه الدفع   الدفع
النقدية/البنك ثم سيتم تصفيه النظام وفقا لطريقه الدفع من التفاصيل الجديدة دوره  

 نموذج قمت بتحديد عامل واحد أو جميع العاملين على نفس طريقه الدفع  

لراتب االساسيه وخصم من الراتب التامين  وسوف تشمل تفاصيل دوره مثل بدالت ا خطوط الدفع
 الخاص والقروض وغيرها من الخصومات مثل العقوبة غائبه   

 القيم:  أنواع الدفع الدورة 

 استحقاقات االجازهات   •

 استحقاقات التامين الخاص   •

   نهاية الخدمة االستحقاقات   •

 مستحقات التذاكر •

 

  الوصف  القيمة

 استحقاق نهاية الخدمة   675

 استحقاق االجازة   625
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 استحقاق الذاكر 727.30

التأمينات االجتماعية على    660
 الشركة

 
 

 الترحيل إلى دفتر األستاذ         .17.5

بعد التاكد من صحة نتائج معالجه كشوف المرتبات ، فان الخطوة االخيره إلغالق تلك الفترة هي ترحيل  
"فتره    على المدفوعات إلى دفتر األستاذ. وقبل هذه المرحلة ، يمكن تغيير أو حذف اي عمليه لكشوف المرتبات 

 دفتر األستاذ.  ال يتم ترحيلها إلى  اذامفتوحة". يمكن أعاده إنشاء دوره الدفع حتى 
 

يمكن اجراء الترحيل إلى دفتر األستاذ بطرق مختلفه. السيناريو المعتاد هو عندما يقوم مسؤول الرواتب  
زر البريد إلى   على باعداد مدفوعاته من خالل نموذج جيل الدفع ، ثم بعد التاكد من صحة البيانات هو ببساطه ينقر  

هذا إلى نقل الدفعات في "دفتر يوميه الرواتب" واحد مع المعامالت  دفتر األستاذ في نموذج دورات الدفع. سيؤدي 
 متعددة األسطر. سيمثل كل بند دفعه واحده.  

 
وهناك سيناريو آخر سيكون من خالل نموذج قسيمة التسوية. قسيمة التسوية تسمح لك بترحيل دفعه واحده  

سبيل المثال ، إذا كان مدير الرواتب   علىأخرى.   أو واحده فقط إلى دفتر األستاذ دون الحاجة إلى ترحيل مدفوعات 
 يحتاج إلى دفع العامل بدل السكن الخاص به أو دفعه متقدمة... 

 
يتم تكوين حسابات دفتر األستاذ المستخدمة داخليا في "دفتر يوميه الرواتب" لترحيل مدفوعات الرواتب  

 الموصوفة سابقا. التي تم نشرها في "ملف تعريف ترحيل الرواتب" 
 

 سيصف القسم التالي بمزيد من التفاصيل النماذج المستخدمة إلكمال هذه الخطوة ، والتي هي: 
 الترحيل إلى دفتر األستاذ  – دوره الدفع  . 1
 قسيمة التسوية  . 2
 دفتر يوميه الرواتب  . 3
 

 م كما يلي: من المتوقع ان يكون دفتر يوميه الرواتب الذي يتم إنشاؤه تلقائيا بواسطة النظا
 

 حساب االئتمان  الخصم   نوع الدفع 

 االساسيه  -الحسابات المصروفات    10,000 الراتب األساسي 

 اإلسكان   -حسابات النفقات    2500 االسكان 

 الجوال-الحسابات المصروفات    500 المحمول  

 النقل  -حسابات النفقات    1,000 النقل  

 الموظفين قروض  1000   خصم القرض 

 إيرادات أخرى   300  العقوبة الغائبة  

 خصم التامين الخاص   1125  خصم التامين الخاص  
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 استحقاقات الراتب    11,575   مجموع 

 
 يوضح هذا الرسم التخطيطي تدفق عمليه الترحيل إلى دفتر األستاذ خطوه بواسطة فريق التمويل: 

Post

Payroll

Pay Cycle

Pay Cycle

Post

Payments Posted 

To Ledger

Payroll Journal

Journal

Journal Posted

Settlement 

Voucher

Settlement 

Voucher

 
 
 

 سيقوم العميل بترحيل دوره الراتب حسب التفاصيل مع االبعاد كما هو موضح في الملف الرئيسي للموظف. 
 

 < دورات الدفع-< دورات الدفع-سولفيت المسار: رواتب 
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 : ترحيل دورة الدفع •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
قسم "دورات الدفع"  انقر على أي  . تحت 2

 دورة دفع تم إنشاؤها 
 . انقر على زر "ترحيل" 3
 . اختر نوع ايصال جديد 4
 . انقر على "موافق" 5

يجب أن يتم ترحيل "دورة الدفع" إلى "دفتر  
 اليومية" 
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    مخصصات دفتر المحاسبة اليومي  .17.6

 الرواتب < دفتر يومية -< دفاتر اليومية-المسار: رواتب سولفيت 

 

 

 

 لنهاية الخدمة     - مخصصات دفتر المحاسبة اليومي   .17.7

 < دفتر كشف الرواتب -< دفاتر اليومية-المسار: رواتب سولفيت 
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 االجازات     - مخصصات دفتر المحاسبة اليومي   .17.8

 < دفتر يومية كشف الرواتب -< دفاتر اليومية-المسار: رواتب سولفيت 
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 استفسارات دوره الدفع    .18

 قسيمة الدفع    .18.1

 توضح قسيمة الدفع التالية تفاصيل قسيمة الدفع الخاصة بالعامل وفقا لدفعه الدورة 

 < قسيمة الدفع-< تقرير دورات الدفع-< دورات الدفع- سولفيت المسار: الرواتب   

 

 تفاصيل الشاشة:  •

 االنضمام ورصيد االجازات اسم العامل والمنصب والقسم وعدد أيام العمل وتاريخ  ساسيه  األ معلومات 

 الراتب األساسي + عالوات + العمل اإلضافي + اخرى  عالوات   

 العقاب   –القروض + التامين الخاص   خصم  
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 : انشاء تقرير كشف الدفع •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 

 "انقر على "رواتب سولفيت  .1
تحت قسم "دورات الدفع" انقر على   .2

 استعالمات 
 ."رابط "قسيمة الراتب انقر على  .3
 أدخل رقم دورة دفع الراتب  .4
 يمكنك تصفية لعامل محدد .5
 . انقر على زر "موافق" 6

إذا قمت بالتصفية لعامل محدد ، سيتم إنشاء قسيمة  
الراتب للمستخدم المحدد فقط. من الحكمة األخرى ،  

 سيتم إنشاء قسيمة الدفع لجميع العمال 

 

 التفصيلي كشف الرواتب   .18.2

التقرير التالي يوضح جميع اإلضافات وخصمومات لكل عامل على ورقة واحدة وإيضا يمكننا من تصفية الجدول  

 وفقا ألي نوع مثل القسم أو المنصب أو الجنسية أو مجموعة الموظف أو البعد 

 < كشف الرواتب التفصيلي -  Pay cycle reports< -رواتب سولفيت : المسار

 

 : تفاصيل الشاشة •

اسم العامل والمنصب والقسم وعدد أيام العمل وتاريخ االنضمام  
 ورصيد االجازات 

 المعلومات االساسية 

   عالوات  الراتب األساسي + عالوات + العمل اإلضافي + اخرى 

 خصم  القروض + التأمينات االجتماعية + العقوبات 

 
 

 : كشف  الرواتب التفصيلي انشاء تقرير  •

 متوقعة نتيجة  الخطوات 

 . انقر على "رواتب سولفيت"1
 Pay. تحت قسم "دورات الدفع" انقر على 2

cycle reports 

التقرير  إذا قمت بالتصفية لعامل محدد ، سيتم إنشاء 
فقط للمستخدم المحدد. من الحكمة األخرى ، سيتم  

 إنشاء التقرير لجميع العاملين 
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كشف الرواتب التفصيلي   . انقر على رابط "3
 ." 
 . أدخل رقم دورة دفع الراتب 4
 . يمكنك تصفية لعامل محدد5
  . انقر على زر "موافق" 6

 

 رواتب البنك  .18.3

 النموذج التالي يوضح جميع الحركات الخاصة بالبنك قبل تصديره إلى بنك في ملف اكسل

 < رواتب البنك   -<دورات الدفع-المسار: رواتب سولفيت 

 

 تفاصيل الشاشة:  •

 دورة الدفع معرف دورة الدفع 

 المعرف رقم واسم العامل

 تفاصيل البنك  رقم الحساب ومجموعة البنك

   القيمة إجمالي الراتب الشهري 

 
 
 

 بنك: تقرير رواتب الانشاء   •

 نتيجة متوقعة  الخطوات 
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 "رواتب سولفيت". انقر على  1
. تحت قسم "دورات الدفع"  اضغط على  2

 رابط "الرواتب للبنك". 
 . اختر دورة الدفع 3

سيتم عرض معامالت الدفع المفصلة )رقم الحساب  
البنكي ، كود التحويل ، رقم االيبان، والمبلغ(  

 للموظفين بناًء على دورة الدفع المحددة
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 إدارة النظام  .19

 

سيتم مناقشة إعداد المستخدمين   النظام على إعداد النظام للمستخدمين وأدوار األمان. تحتوي وحدة إدارة 
 . وتكوينهم في القسم التالي

  

  

      المستخدمون 

المستخدم   هو  كان  إال إذا الخاصين AX ال أن تكون مرتبطة للمستخدمين في نظام الخدمات الذاتية   المستخدمين 
بناء على   اإلجراءات  ه تم عملأن للتأكيد ألن المدير يحتاج دور أمني  ،  للمناصب للمدير في التسلسل الهرمي 

 .وإضافة أدوار األمان في هذا القسم  AX سيتم شرح تكوين مستخدمي ة.رفض والموافق الطلبها، مثل 

 :، انتقل إلى  SSS لتهيئة مستخدمي 

 Solvait مستخدمي -> عام -> ات اإلعداد  -> سولفيت   رواتب               

 :أضف صفًا جديًدا وامأل البيانات المطلوبة بما في ذلك

 المستعمل  اسم المستخدم ليتم إدخاله من خالل نظام الضمان االجتماعي 

 عامل حدد العامل المرتبط بالمستخدم

 نوع اإلذن  4أو  3أو   2أو  1

 نشيط  وقم بإلغاء تحديده إللغاء تنشيط المستخدم حدد نشط لتنشيطه ،  

 شركةال اختر الكيان القانوني للعامل

 السر  ةكلم -إن وجدت - AX كلمة مرور مستخدم

 معرف المستخدم  -إن وجد - AX معرف مستخدم

 Solvait كلمة مرور  ،  SSS اكتب كلمة مرور مستخدم
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 :إلى ، انتقل  AX بعد ذلك ، لتهيئة مستخدمي 

 المستخدمون  -> المستخدمون  -> وحدة إدارة النظام               
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إلضافة مستخدم جديد ، انقر فوق جديد وقم بملء البيانات المطلوبة ، مثل: اسم المستخدم ومعرف المستخدم  

 .والبريد اإللكتروني والشركة وحدد العامل المرتبط بهذا المستخدم في حقل الشخص 

هو أعلى دور  (System adminstrator) مسؤول النظام  .ة امنح المستخدم أدوار األمان المناسببعد ذلك ، 
لبعض المستخدمين في النظام مثل موظفي الموارد البشرية الذين يحتاجون إلى الوصول الكامل إلى   يتم منحه 

 .النظام 

ضاف  ي، يجب أن يتلقونها على اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن الطلبات التي   ونقادر المديرون  كونلي
 . ألدوار األمان  SSS  جميع طلبات  هذا الدور يشمل . DAPSSSRequest :دو
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جديد هي استيراد المستخدمين ، والنقر على استيراد المستخدمين الستيراد  AX الطريقة الثانية إلضافة مستخدم
المستخدم الذي تريد استيراده ، ثم ملء البيانات  ، ثم تحديد  Active Directory (AD) المستخدمين من

 .المطلوبة له / لها
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