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خصيصاً للمنطقة العربية وبه القوانني  واتبت شركة إجنازات لتقنية املعلومات نظام املوارد البشرية والرصمم

 مت تطوير هذا النظام بعد دراسة احتياجات السوق احمللية لتطبيق أنظمة وقوانني أنظمةوقد  واألساليب املتبعة حملياً،
أنظمة  واألخذ باإلعتبار اخلربة السابقة للشركة يف تصميم وتطوير ،ولضمان حقوق املوظفني مكتب العمل والعمال

. ثنائي اللغة ومتعدد املستخدمني كما مت إستخدام أحدث أنظمة التطوير وقواعد البيانات لوضع نظام متكامل. ثلةمما
البشرية وشؤون املوظفني لكي متارس عملها بدقة وسهولة دون احلاجة  كما أن النظام يليب كافة متطلبات إدارة املوارد

عمليات شؤون املوظفني واحتساب الرواتب وترحيلها إىل  م بكافةويقو .أكثر من إدارة أو قسم إىل تكرار العمل يف
  .النظام املايل

  

  
  

ن املوظفني وذلك لتسهيل العمل وشؤاملوارد البشرية وكافة أعمال إدارة يليب النظام إحتياجات مجيع املنشآت إلدارة 
ما أن شاشات وبرامج النظام املصممة بطريقة إستخدام املرشد تسهل العمل للمستخدمني ك .وإجنازه يف وقت قياسي

إىل ثالثة أقسام رئيسية تتضمن  ويقسم النظام .ألخذ القرارات بطريقة سهلة مع حفظ سجل جبميع العمليات اليت متت
  .عمليات املوظفني وإعدادات النظام والرواتب والتقارير

  

  
  

  
  :ومن أمهها. رد البشرية والرواتب من جمموعة برامج تنفذ قوانني ووظائف وأساليب اإلدارة آلياًيتكون نظام املواو
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  .إعداد اهليكلة اإلدارية يف املنشأة - 
 .اإلحتفاظ بسجالت املوظفني من تعاقدات وإستحقاقات وإستقطاعات وتعديالت وتقييمات وطلبات - 
 .إدخال مؤهالت وخربات املوظفني - 
 .ظفني لتجديدها وطباعتها آلياً عند احلاجةمتابعة وثائق املو - 
 .تسجيل طلبات اإلجازات واحلصول على املوافقة عليها ومتابعتها لصرف املستحقات - 
 .تسجيل أوامر حتويل املوظفني بني اإلدارة واألقسام بصفة دائمة أو مؤقتة - 
 .عليها من إدارة املوارد البشريةإعداد تسوية حقوق املوظف النهائية لصرفها من اإلدارة املالية بعد املوافقة  - 
 .إمكانية طباعة كافة حمتويات ملفات املوظفني مبا فيها الوثائق مع جتديداا - 
احتساب كافة خمصصات املوظفني من رواتب إجازات وقيمة تذاكر واية اخلدمة لتقدميها لإلدارة املاليـة يف   - 

 .اية العام
أقسامها باإلضافة إىل بيانات البنوك والوثـائق الرمسيـة للمنشـأة    إعداد بيانات املنشأة وفروعها وإداراا و - 

 .ومتابعة تواريخ إنتهائها
 .ربط اإلستحقاقات بالوظائف وإدخال احلدود املالية لكل وظيفة - 
 .ربط مسمى الوظيفة بأسس ومعايري التقييم اخلاص ا - 
  .تقارير متعددة لبيانات املوظفني والرواتب - 
 .الرمسية بطريقة آليةإمكانية إعداد اخلطابات  - 
 .جتهيز الرواتب وخارج الدوام الشهري مع طباعة اإليصاالت ومسريات الرواتب - 
 .برنامج خاص لعمل صالحيات املستخدمني - 
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  .عريب أو اجنليزي: ثنائية لغة الواجهة  •
  .) ق لتقومي أم القرىبمطا( مساعد خاص إلدخال التواريخ باهلجري أو امليالدي  •
 .سهولة التعامل مع واجهة النظام لتطابق تصميم مجيع شاشات النظام •
 .واجهة الدخول إىل النظام ، تسمح بأكثر من منشأة وفرع •
 .”االختيارات العامة“ختصيص النظام لكل منشأة عن طريق  •
  .شاشة خاصة لعمل إعدادات النظام وملفات النظام األساسية والتحكم فيها •
 . لرقم املوظف  ترقيم يدوي ومتسلسل  •
  .ختصيص مظهر الشاشات و اخلط يف التقارير حسب اختيارات كل مستخدم عن طريق اعدادات عامة •
 .مساء املوظفني يف مجيع شاشات النظام يف شجرة بيانية تسهل التنقل بينهمأعرض  •
 .تلقائية حفظ ملفات املوظفني السابقني يف املنشأة و امكانية الرجوع اليها •
  .ضافة يف ملفات النظام األساسية حسب متطلبات العملالتعديل و اإل •
  .تسهيل تنفيذ عمليات اية السنة املالية •
  .األرشيف اإللكتروين حلفظ بيانات وصور وثائق املوظفني •
 .التبيه املسبق للوثائق اليت على وشك اإلنتهاء •
 .احتساب اية اخلدمة حسب نظام العمل والعمال  •
 ) .اجازات ، تذاكر ، اية خدمة ( فتتاحية من امكانية تسجيل االرصدة اال •
 .امكانية صرف االجر االضايف مع الرواتب أو بشكل مستقل  •
 .إمكانية ربط النظام بالنظام املايل وترحيل الرواتب إىل احلسابات آلياً •
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 وقد أخذ باالعتبار مساعدة املسـتخدم علـى   فمن خالل عمليات املوظفني يتم إدخال وحفظ مجيع بيانات املوظفني

ومن أهم هذه البيانات إستحقاقات وإستقطاعات املوظفني . إدخال البيانات الصحيحة لكي تبىن عليها قرارات سليمة
تعد عرب إستمارة ألخذ ... باإلضافة إىل التعديالت والتقييمات ومناذج الطلبات للموظفني من زيادة راتب أو سلفة إخل

فقة من املدير املسؤول ويقوم النظام بتوفري كافة املعلومات اليت تساعد املسؤول يف إختـاذ قـراره علـى نفـس     املوا
، مع حفظ سجل كامل عن بيانات املوظف الشخصية ...اإلستمارة حيث تظهر مىت آخر زيادة يف الراتب واملبلغ إخل
  .ومؤهالته وخرباته وتسجيل عناوينه وصورته الشخصية

  

  
  

  :مليات ومميزات شاشة ملفات املوظفني ومن ع
 

 .حفظ بيانات ومعلومات املوظفني واالحتفاظ حبركة سجالم -
 .إمكانية إدخال رقم املوظف يدوياً أو تلقائياً من النظام -
 .إدخال التعاقدات للموظفني وإاء اخلدمة مع حتديد سبب اإلاء لكل تعاقد -
- ماالحتفاظ بسجالت املوظفني املنتهية خدما م واستخراج تقارير خاصة. 
 .إدخال إستحقاقات املوظفني وحفظ سجل وتاريخ حركة أجور املوظفني -
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 .إدخال السلف واالستقطاعات للموظفني ومتابعة سداداها تلقائياً مع حركة الرواتب -
 .إحتساب التأمينات اإلجتماعية -
 .تقييم املوظفني وربط أسس التقييم بالوظائف -
 . تتم على ملفات املوظفني وحفظ سجل حبركة هذه التعديالتإدخال التعديالت اليت -
 .وحفظها) إخل.. اإلجازة ، التعيني، الزيادة(عمل مناذج طلبات للموظفني  -
 .متابعة مناذج طلبات املوظفني ومعرفة حالة الطلب وحفظ سجالت الطلبات -
 .إدخال مؤهالت وخربات املوظفني مع إمكانية كتابة املالحظات عن كل موظف -
 .إدخال عناوين املوظفني احمللية ويف بلده األصلي -
 .إدخال صورة املوظف وطباعة كرت للموظف -
 .طباعة بيانات تفصيلية عن كل موظف  -

 

  
كما أن جتديد وثائق . بيانات وثائق املوظفني مع إمكانية عمل أرشيف إلكتروين مللف املوظف ووثائقهكما يتم إدخال  

كمـا  . تعتمد على الدقة يف إدخال تواريخ اإلنتهاء الصحيحة هلذه الوثائق... امات وجوازات سفر اخلاملوظفني من إق
صمم النظام حبيث يشعر املستخدم عند دخوله إىل النظام بكافة الوثائق اليت على وشك اإلنتهاء وحسب املدة احملددة 

  .لكل وثيقة
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ويقوم نظام .  إذا وفر إمكانية إستخراج إستمارات اجلوازاتوالشك أن أي نظام شؤون موظفني ال يكون مكتمل إال
إجنازات ليس باستخراج هذه اإلستمارة بدون أي عناء فقط بل حيتفظ بكل بيانات الطلبات السابقة للموظـف مـن   

  ...خروج وعودة وجتديد إقامة إخل

  
  

  :والعمليات اليت تتم يف شاشة وثائق املوظف هي 
 :املوظفني دون حتديد لعدد الوثائق املدخلة مثل  إدخال وحفظ بيانات وثائق •

o  اإلقامة/بطاقة األحوال(اهلوية ( 
o جواز السفر  
o رخصة قيادة  
o رخصة عمل  
o إخل،..  إستمارة سيارة 

 .إمكانية إضافة وتعريف وثائق يف املستقبل •
 .تعريف مسميات متعددة للوثائق وحتديد فترة صالحية التنبيه هلا •
 .ستخدم للوثيقة وصالحية التجديد لكل وثيقةحتديد نوع التاريخ امل •
 .وطباعتها) السكانر(إمكانية إدخال صورة للوثيقة عن طريق املاسح الضوئي  •
 .إمكانية عمل جتديد وحتديث الوثائق اليت هلا صالحية التجديد •
 .حفظ سجل كامل عن مدخالت الوثائق والرجوع إليها •
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 .يانات بصالحيات حمددة للمستخدمنيشاشة لعمل تعديل حمتويات الوثائق حلماية الب •
 ..).إصدار وجتديد إقامة،خروج وعودة، نقل كفالة، إضافة تابع(طباعة إستمارة اجلوازات  •
 .حفظ سجل إستمارات اجلوازات اليت مت طباعتها للموظف •

  

  
فعند طلب املوظف إجـازة  . كما أن عمليات املوظفني من إجازات يتم إدخاهلا وحفظ مجيع سجل حركتها يف النظام

وراتـب  ) إن وجـدت  ( سنوية يقوم النظام باحتساب الراتب املستحق للموظف منذ آخر راتب وقيمة التـذكره  
  .كما يوضح الرواتب وتذاكر االجازات السابقة واملستحقة للموظف. اإلجازة

  
  

  
  

ملفات "من شاشة " مناذج الطلبات"يتم تسجيل طلب اإلجازة مباشرة أو عرب شاشة " طلب إجازة"فمن خالل شاشة 
باإلضافة إىل اإلجازات العادية مثل السنوية واإلضطرارية واملرضية باإلمكان إضافة مسميات أخرى حسب ". املوظفني

  .سياسة املنشأة
  

عند إعداد الطلب باإلمكان إحتساب راتب اإلجازة ومبلغ التذكرة والراتب املستحق من بدايـة الشـهر إىل بدايـة    
وذلك بناءاً على املدة اليت قضاها املوظف يف العمل بعد العودة من آخر إجازة سنوية ويؤخذ  يف احلسـبان  . زةاإلجا

  .راتبه األساسي وسعر التذكرة
  

  .و بعد إعتماد اإلجازة ميكن إشعار النظام بعدم إستخراج الراتب لفترة اإلجازة
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  .وعدد األيام املتبقية لعودم من اإلجازةكما يوفر النظام تقريراً يبني فيه املوظفني اازين 
  .ويتيح النظام متابعة عدد أيام اإلجازة السنوية املستحقة واملستغل منها والرصيد

  

وعند العودة من اإلجازة يتم حتديث بيانات اإلجازة بالتاريخ الذي عاد فيه املوظف ليحسب النظام عدد أيام اإلجازة 
  .تب املوظف الشهري تلقائياًوذا يعود إستخراج را. الفعلية

  
  

ـ   بني اإلدارات واألقسامأن النظام يقوم بعمل حتويالت املوظفني كما  ع وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة مع حفـظ جلمي
  .سجالت حركة التحويالت اليت تتم
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  ..املوظف النهائية موضحاً كل ما للموظف وكل ما عليه كما أنه ويف أي وقت ميكن إستخراج تقرير لتسوية حقوق
  

  
  

وتعترب تسوية حقوق املوظف النهائية عند إاء العقد أو الفصل أو اإلستقالة أو حىت عند أخذ اإلجازة السنوية من أهم 
إظهارها بالتفصيل ويتوىل النظام القيام بإحتساب كافة إستحقاقات وإستقطاعات املوظف و. مهام إدارة املوارد البشرية

  .ويتيح النظام إمكانية إضافة إستحقاقات أو إستقطاعات غري املعتادة. حمدداً الفترات واملبالغ املستحقة فيها
  

ليتم تطبيق قوانني ) إنتهاء عقد، أو فصل أو إستقالة(وعند إحتساب مبلغ اية اخلدمة يؤخذ يف احلسبان نوع املخالصة 
  .مكتب العمل يف كل نوع

  



 
 

 ٦٥٠٤٧٠٢: فاكس  ٦٥٠٢٨٠٩/  ٦٥٣٤٦٦٦: جدة هاتف  –شركة إجنازات املتطورة لتقنية املعلومات 
  )٠١( ٤٧٤٤٤٦٩) / ٠١( ٤٧٤٤٤٢٨: فرع الرياض                                               

 ٣٣ من ١٢ صفحة     software.com-www.injazat: موقع software.com   -info@injazat: بريد إليكتروين 
  

  
برنامج مصمم إلحتساب مكافأة اية اخلدمة ألي موظف بتحديد تاريخ إاء اخلدمة مع توضيح طريقة االحتسـاب  

  .وعدد سنوات اخلدمة وذلك حسب نظام مكتب العمل
  

  

  
  

  .لموظفمع االخذ باالعتبار االستحقاقات اليت حددت واعتمدت لعملية االحتساب ومعرفة الدخل اليومي ل
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كل موظف على حده من بيانات أساسية وسجل كامل عن بيانات التعاقـد  يتم من خالل هذه الشاشة طباعة بيانات 

كما ميكن طباعة ملخص شامل عن املوظف وطباعة . واالستحقاقات واالستقطاعات والتعديالت والوثائق والطلبات
  .بطاقة العمل اخلاصة به

  

  

٢.٨   

برنامج يقوم باحتساب خمصصات راتب االجازة وقيمة تذكرة سفر املوظف وخمصصات اية اخلدمة لكل موظف مع 
  . يل وطباعة التقارير اخلاصة ااية كل عام ما
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ات عنها وتاريخ التأسيس وحتميل شعار املنشأة الذي يظهر يف من خالل هذه الشاشة يتم إدخال اسم املنشأة ومعلوم

  .كما يتم إدخال عناوين الشركة وفروعها. كافة تقارير النظام 
  

  
  

واليت تتيح تصميم اهليكلة اإلدارية " اإلدارات"كما ميكن إعداد هيكلة املنشأة من إدارات وأقسام من خالل شاشة 
  .لنظامللمنشأة واليت تظهر يف كافة شاشات ا
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  .كما ميكن إدخال البنوك اليت تتعامل معها املنشأة والبيانات اخلاصة بكل حساب من خالل شاشة خاصة بالبنوك
  

  
  

كما أن هناك شاشة خاصة بإدخال وثائق املنشأة كالسجالت التجارية وعضوية الغرفة التجارية والعقود وتصاريح 
ا وتواريخ إصدارها وإنتهائها والتذكري قبل موعد إنتهائها بفترة مع إمكانية إخل وحفظ بيانا... البلدية والدفاع املدين 

  ..حتميل صور هلذه الوثائق عن طريق االسكانر وطباعتها مباشرة عن طريق النظام
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دن والديانات من خالل هذه الشاشة يتم إعداد وإضافة ملفات النظام األساسية كمسميات الدول واجلنسيات وامل

إخل، واليت تتيح بعد ذلك إختيار هذه املسميات من خالل قوائم . واملؤهالت والوثائق والكفالء والوظائف واألقسام 
  .منسدلة من خالل شاشات اإلدخال بالنظام
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ل ا وقد مت تقسيم هذه الشاشة يتم من خالهلا إعداد إختيارات النظام حسب سياسة الشركة وحسب النظام املعمو

  :إختيارات عامة ، وإختيارات خاصة: إىل قسمني ومها 
  :اختيارات عامة  - أ  

  
  

 ).ميالديتقومي هجري أم (شأة وهل هو اختيارات عامة من خالهلا يتم حتديد التقومي املستخدم به يف املن - 
o امة للمنشأة اليت يظهر فيها أمساء إظهار البيانات يف الشجرة واملقصود به الشجرة أو اهليكلة الع

 .اإلدارت واألقسام واملوظفني
o  نسب التأمينات اإلجتماعية حيث ميكن إضافة او تعديل نسب التأمينات اإلجتماعية من خالل خانة

ووضع النسب بالنسبة على املوظفني أو على املنشأة وللسعوديني ولغري السعوديني ) تعديل/ إضافة(
 :موضحة كما يلي . عامة للتأمينات اإلجتماعيةحسب نظام املؤسسة ال
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o  اختيارات الرواتب: 
يتم ادخال عدد الساعات املعتمدة للعمل يف الشهر والذي ا يتم احتساب الرواتب  §

 .للموظفني
إدخال عدد أيام الشهر املعتمدة حسب نظام املنشأة، وإذا مل يتم وضع رقم يف هذه اخلانة  §

 .سب التقوميفسيتم اعتماد أيام الشهر ح
بالساعة واليت حيتسب به نسبة تأخري املوظفني عن مواعيد  –عامل ضرب التأخر عن العمل  §

 .دوام العمل
 .باليوم والذي حيتسب به نسبة أيام الغياب للموظفني –عامل ضرب الغياب عن العمل  §

 

o إضافة إىل وجود إختيارات أخرى ختص برنامج اإلضايف وإحتساب مع الرواتب أو بدونه. 
 

o  الرصيد "يتم تسجيل تاريخ البدء يف النظام وهذا التاريخ مرتبط مع شاشة " إبتدءاً من"خانة
  "ملفات النظام األساسية"يف " اإلفتتاحي

  اختيارات خاصة - ب  
  

  
  

 ) يدوي ، متتايل ، أوتوماتيك(يتم االختيار من القائمة بطريقة ترقيم املوظفني : طريقة الترقيم  •
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/ بالعربية، اإلجنليزية، أو بالعربية(يتم االختيار من القائمة كيفية إدخال إسم املوظف : إدخال إسم املوظف  •
 ).إجنليزية

هذه االختيارات خاصة بربط شؤون املوظفني بالنظام املايل حبيث يتم حتديد األستاذ : حسابات الرواتب  •
 .املساعد لذمم املوظفني وربطه مع ملفات املوظفني

يار هذه اخلاصية سيتم إحتساب راتب اإلجازة وخصم الغياب واحتساب راتب الشهر بإخت: األجر الشهري  •
: مثال . (بعد العودة من اإلجازة على أساس مايتقاضاه املوظف من بدالت ثابتة وليس الراتب األساسي فقط

إذا كان املوظف لديه راتب أساسي وبدل سكن وبدل مواصالت فإنه سيتم اإلحتساب على جمموع 
 ).ضاه شهرياًمايتقا

 : إختيارات اإلجازات  •
o  اية السنة عمليات 
o  اية اخلدمة إختيارات 

 جرب إحتساب الرواتب  •
 إدخال خارج الدوام  •
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من خالل هذه الشاشة ميكن إدخال مميزات كل وظيفة وربطها بإستحقاقات معينة مع حتديد احلد األدىن واحلد األعلى 

حقاق ، كما أن هذه الشاشة مرتبطة بإدخال موظف جديد حيث تظهر هذه االستحقاقات مباشـرة عـن   هلذا االست
  .حتديد الوظيفة واليت تساعد املستخدم بإدخال االستحقاقات اخلاصة باملوظف
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وباإلضـافة إىل  . اجهوكل تقرير ميكن حتديد أسس إنشائه قبل إستخر. حيث توجد جمموعة كبرية من التقارير بالنظام
  .طباعة التقرير ميكن تصديره إىل ملف إكسل

  

  كما و. أو إستفسارات على الشاشات تعتمد على الدقة يف إدخال هذه البياناتيتميز النظام مبجموعة من التقارير  و
للتأمينـات  يوفر النظام تقارير بيانات املوظفني ختص مكتب العمل والعمال والتقارير الشـهرية للمؤسسـة العامـة    

  .اإلجتماعية
  

  
  
  

ويوفر النظام تقارير متنوعة ومفصلة لطباعة ببيانات املوظفني ومنها البيانات األساسية وبيانات التعاقدات واخلـربات  
  .والتحويالت وملخص البدالت ونتائج التقييم

  

واألقسام وتقـارير إحصـائية   كما توجد تقارير إحصائية بأعداد ونسب املوظفني يف املنشأة وتوزيعهم على اإلدارات 
  .وتعترب هذه التقارير مهمة ومطلوبة يف إختاذ القرارات للمنشأة من قبل إدارة املوارد البشرية. باجلنسيات والوظائف

  

  .إضافة إىل وجود تقرير بيان مكتب العمل وتقرير التأمينات اإلجتماعية هناك تقرير للوثائق اليت على وشك اإلنتهاء
  

  .ير توضح تواريخ إستحقاقات اإلجازات وحركة إجازات املوظفني بأنواعهاكما توجد تقار
  

  .إضافة إىل بعض التقارير الرقابية كتقرير عن التعديالت اليت متت يف ملفات ووثائق املوظفني
  



 
 

 ٦٥٠٤٧٠٢: فاكس  ٦٥٠٢٨٠٩/  ٦٥٣٤٦٦٦: جدة هاتف  –شركة إجنازات املتطورة لتقنية املعلومات 
  )٠١( ٤٧٤٤٤٦٩) / ٠١( ٤٧٤٤٤٢٨: فرع الرياض                                               

 ٣٣ من ٢٢ صفحة     software.com-www.injazat: موقع software.com   -info@injazat: بريد إليكتروين 
  

  
درجات هذه األسـس ،  من خالل هذه الشاشة ميكن حتديد أسس وإستراجيات التقييم وربطها بكل وظيفة مع حتديد 

اخلاصة باملوظف  واليت تظهر هذه األسس مباشرة حسب الوظيفة" تقييم املوظف"كما أن هذه الشاشة مرتبطة بشاشة 
  .وتسجيل نتائج التقييم وطباعتها
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شراء سيارة أو فتح : من مهام إدارة املوارد البشرية إعطاء خطابات رمسية للموظفني لتقدميها للجهات املعنية مثل 

ومثل هذه اخلطابات تشكل هاجساً كبرياً على اإلدارة وذلك لكثرة . حساب يف البنك أو إستخراج رخصة قيادة
وقد يكثر عددها ويتم إستخراجها بإستمرار فقد مت إعداد برناجماً خاصاً باخلطابات يتم من . طلبها من قبل املوظفني

 . خالله إعداد قوالب هلذه اخلطابات

كما ميكن أن يتم إضافة مجيع مناذج وخطابات املنشأة وحفظها كقوالب يتم إصدار اخلطابات منها للموظفني بطريقة 
  .سهلة
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ومن خالل هذه الشاشة ميكن إسخراج اخلطاب املعين على ورق املنشأة الرمسي وذلك بعد إختيار املوظف لكي يـتم  

وذا حيتفظ النظـام بكافـة   . الل احلقول املتوفرة إلعداد اخلطاب مع إختيار لغة اخلطابتعبئة القالب ببياناته من خ
  .اخلطابات اليت سبق طباعتها وإستخراجها للموظف
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أقسام حبيث يسهل على إدارة كما يعترب هيكل نظام املوارد البشرية عن اهليكلة املتبعة يف املنشأة من فروع وإدارات و 
قسم على حدة ومنها على سبيل املثال إعداد الرواتب لفرع أو إدارة / إدارة / شؤون املوظفني القيام بعمل كل فرع 

كما أن تقارير املوظفني والرواتب ميكن احلصول عليها حسب التقسيمات . معينة دون الفروع أو اإلدارات األخرى
  .املتبعة

  

  
  

كل التنظيمي للمنشأة يتكون من إدارات وأقسام فإن باإلمكان جتهيز الرواتب لشهر معني لكافة إدارات حيث إن اهلي
وأقسام املنشأة يف آن واحد، أو إلدارة معينة بأقسامها أو باإلمكان إختيار اإلدارات واألقسام املطلوب جتهيز الرواتب 

  .هلا فقط
  

تقطاعات ثابتة تلقائياً من قبل النظام، مع إمكانية إضافة إسـتحقاقات  ويتم جتهيز رواتب املوظفني من إستحقاقات وإس
أخرى مثل اإلضايف واإلكراميات وغريها، وإضافة إستقطاعات أخرى مثل الغياب والتأخري والسلف وغريهـا مـن   

  .اجلزءات األخرى اليت سجلت يف ملفات النظام األساسية مسبقاً
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واتب للموظفني، وطباعة إيصاالت الرواتب الشهرية موضحاً اإلسـتحقاقات  كما يقوم النظام حبفظ مجيع بيانات الر
  .واإلستقطاعات خالل الشهر

  

  

  

  .فباإلمكان إعادة إستخراج الرواتب) إىل نظام إجنازات املايل(ويف حالة عدم ترحيل الرواتب إىل احملاسبة 
  

ويقوم النظام . رواتب بعد إعدادها إىل احملاسبة العامةلكي يتم ترحيل ال" النظام املايل " يرتبط النظام مع كما ميكن أن 
بإعداد املستندات املعنية بكل عملية حيث يعتمد إشعار دائن للموظف إلثبات راتبه وإشعار مدين خلصم قسط مـن  

كمـا ميكـن   . وعند صرف الرواتب يقوم قسم احملاسبة بإعداد سند قبض باملبلغ املسدد للموظف. السلفة اليت عليه
طرق خمتلفة لصرف الرواتب ومنها الصرف النقدي والصرف الذي حيول الراتب إىل حساب بنكي براج تقارير إستخ

  ...للموظف والرواتب املوقفة إخل
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  ومن مميزات شاشة جتهيز الرواتب

 .سهولة يف إدخال وجتهيز رواتب املوظفني بتحديد شهر الراتب -
 

 ).إخل.. السلف.. التأخري.. الغياب.. اإلكراميات.. ضايفاإل(إمكانية إضافة االستحقاقات واالستقطاعات  -
 

 .حفظ معادالت إلحتساب اإلضايف وخصم الغياب والتأخري -
 

 .حفظ سجل حركة الرواتب للموظفني بعد ترحيل رواتب الشهور والرجوع إليها -
 

 ).حسابات األستاذ العام لإلستحقاقات واإلستقطاعات(ترحيل الرواتب إىل النظام املايل  -
 

 :إستخراج تقارير الرواتب املختلفة  -
 

o  باإلدارة، القسم، املوظف(تقارير كشوفات رواتب املوظفني.( 
o ملخصات رواتب املوظفني. 
o استخراج التقارير اإلحصائية : 

 .برسم بياين عمودي يلخص نصيب كل إدارة من الروات §
 .برسم بياين دائري يلخص نصيب كل قسم من الروات §

 

 .وظف موضحة استحقاقات وإستقطاعات املوظفطباعة إيصال راتب امل -
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كما أن تقارير الرواتب تشمل كشوفات رواتب املوظفني باإلدارات واألقسام ، وتقارير ملخصات إمجـايل رواتـب   

وباإلمكان إستخراج رسومات ). نقدي أو بنك أو حمجوز(املوظفني باإلدارات واألقسام أو بنوع طريقة دفع الرواتب 
  .ويتيح النظام إستخراج إيصاالت الرواتب الشهرية. بيانية خمتلفة تبني نصيب اإلدارات واألقسام من الرواتب

  

وهناك تقارير يتم إستخراجها يف اية العام املايل كمخصصات رواتب اإلجازات والتذاكر واية اخلدمة على مستوى 
  .اإلدارت واألقسام

  

  .مفصلة باملوظفني وملخصة باإلدارات وميكن مقارنة األرصدة الشهرية للرواتب إضافة إىل تقارير عن خارج الدوام
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وقـد  بشاشة مستقلة منفصلة عن شاشة الرواتب  ميكن من خالل هذه الشاشة إدخال بيانات خارج الدوام واالضايف

سهلة للمستخدم بادخال رقم املوظف وإدخال عـدد  مت مراعاة سرعة ادخال البيانات من خالل هذه الشاشة بطريقة 
كما يقوم النظام حبفظ بيانات اإلضايف لكل شهر على . ساعات االضايف ويقوم النظام باحتساب قيمة االضايف مباشرة

  .حده
  

  
  

  
وترحيلها إىل الرواتب مع  يتم من خالل هذه الشاشة استخراج وطباعة بيانات اإلضايف وخارج الدوام لكل شهر

االضايف للشهور السابقة وطباعة تقاريرها ومقارنة نتائج االضايف آلخر شهرين واستخراج تقارير حفظ لسجالت 
  .مفصلة  وملخصة لبيانات االضايف لكل شهر
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ويـوفر نظـام   ، إخل.. صـمة  تطبق بعض املنشآت أنظمة حضور وإنصراف بوسائل خمتلفة منها الكروت وأجهزة الب

إجنازات للموارد البشرية إمكانية إستخدام البيانات من هذه األجهزة لتنفيذ قوانني املنشأة يف حالة الغيـاب وخـارج   
  .الدوام

  
  

  .ويتم بعد ذلك إعداد النظام بأوقات الدوام وأوقات خارج الدوام وأيام اإلجازات الرمسية من أعياد وعطل رمسية إخل
  

باإلضافة إىل حتديد عامل الضـرب  . إعداد النظام باجلزاءات املترتبة عند الغياب أو التأخر يف احلضور للعملكما يتم 
  .بالنسبة خلارج الدوام

وباإلمكان حتديد أوقات دوام . مع إمكانية حتديد أوقات دوام خمتلفة لألقسام باملنشأة وحتديد دوام خاص بكل موظف
  .كما ميكن حتديد أوقات خارج الدوام لألقسام واملوظفني. كل وردية هلا دوام خاصعلى مدار اليوم بورديات معينة 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

ويتم حتميل ملف بيانات احلضور واالنصراف من جهاز البصمة إىل نظام إجنازات بعد حتديد فورمات التاريخ والوقت 
 .له وحتديد تاريخ فترة حتميل البيانات والشهر الذي سيتم إحتساب راتب الشهر
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يف حالة وجود أخطاء يف البيانات املقدمة للنظام من أجهزة احلضور واإلنصراف فإن نظام إجنازات للموارد البشـرية  
  .يتيح تصحيح هذه األخطاء قبل إعتمادها وترحيلها إىل الرواتب

  
ات اليومية والشهرية لكل موظف مع إظهار فترة ومن أهم مزايا برنامج احلضور واإلنصراف إظهار عدد دقائق املخالف

  .كما يظهر الدقائق اإلضافية اليت قضاها املوظف يف العمل. السماح إن وجدت والغرامة اليت تترتب عليها
كما ميكن طباعة تقارير احلضور واالنصراف على مستوى املوظف وملخص كامل حبضور املوظفني علـى مسـتوى   

  .القسم أو اإلدارة
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  رنامج خاص حبماية النظام يمكـن ادارة النظام من منح الصالحيات و الغائهاب

  لكل مستخدم إدخال و تعديل و استخراج البيانات و إظهار الشاشات: حيدد هذا الربنامج صالحيات  •
  متابعة املستخدم يف اإلدخاالت أو التعديالت اليت يقوم ا •
  مستخدم تغيري كلمة املرور يف أي وقت امكانية أي •
 من الدقائق)حيدده املستخدم(يتوقف الربنامج عن العمل يف حالة عدم التعامل معه لعدد حمدد  •
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يتم تطبيق النظام عن طريق اإلدخال اليدوي لبيانات املوظفني وجتهيز إعدادات النظام أو ميكن حتميل بيانات املوظفني 

 ملف إكسل حسب فورمات معينة حتيت على احلقول الرئيسية إلدخال البيانات ومن مث تنفيذ برامج النظام من عرب
  .إخل... إجازات ورواتب واية اخلدمة 

  
واألخذ املوارد البشرية والرواتب نظام متتطور وهو أحد أهم أنظمة شركة إجنازات املتطورة لتقنية املعلومات  نظام
وقد مت تطويره وتصميمه حسب نظام العمل باململكة . أنظمة مماثلة ار اخلربة السابقة للشركة يف تصميم وتطويرباإلعتب

  .العربية السعودية
البشرية وشؤون املوظفني لكي متارس عملها بدقة وسهولة دون احلاجة إىل  كافة متطلبات إدارة املواردالنظام  يليبو 

  . وذلك لتسهيل العمل وإجنازه يف وقت قياسي و قسمأكثر من إدارة أ تكرار العمل يف
  
  
  

  :االتصال 
  

  شركة إجنازات املتطورة لتقنية املعلومات 
  عمارة القثمي

  طريق امللك عبداهللا 
  ٢حي الشرفية 

  ٢١/٢٢حتويلة   ٦٥٠٢٨٠٩أو    ٦٥٣٤٦٦٦ : هاتف . جدة 
  ١٠٤ حتويلة ٤٧٤٤٤٢٨أو  ٤٧٤٤٤٦٩ :هاتف .  الرياض

  )الستني ( ن شارع صالح الدي
  الرياض - امللز 

Web Site: www.injazat-software.com 
Email: Info@ injazat-software.com  
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