
ات األقدر ع استقطاب  من النجاح الدائم  العمل والمّة اإلساتجة الحققة  ال
ب الشة الالمعة  سوق العمل.   وتنمة والحفاظ ع الموا

ساعد النظام المشأت ع أتمتة افة العملات المتعلقة بدارة 
 الموارد الشة داة من مرحلة إختار الموظف وح إنتهاء 
ط ب قوى العمل وأدافها   الخدمة مما مكن المشأة من ال
 اإلساتجة .ما أنه يوفر نظرة محدثة ودققة لألشطة 
 المرتطة الموارد الشة وال تتمثل  التوظف  المرتطة الموارد الشة وال تتمثل  التوظف 

 و الرواتب و المافت و المزاا و تقيم األداء 
 و إدارة الوقت  

يوفر النظام امانة تغذة عض األنظمة اآللة األخرى البانات 
فات األخرى، حث تتوافر امانة  المالة المتعلقة األجور وال
فة وال تختص بها ادارة  اعداد اليومة العامة الخاصة ل 
الحساات العامة، كذلك تتوافر امانة اعداد بان متامل 
الدارة التالف آلا، حث يتم اصدار بان تلفة العمالة لل الدارة التالف آلا، حث يتم اصدار بان تلفة العمالة لل 

مركز تلفة ع حدة دون الحاجة للعمل الدوي. 

وتم التامل مع النظام اآل للحضور واالناف الكة من 
حث تبع حركة الحضور واالناف للموظف والمعالجات اآللة 

واالدارة ال تمت لها بناءً ع قرارات االدارة المختلفة. 

نظام إدارة الموارد الشة 
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الحضور واإلناف 

يوفر النظام اداە فعالة  ادارة و مراقة 
عملات الحضور و االناف للموظف  
لافة ادارات الكة و التعامل مع اجهزة 

الحضور واإلناف ”الصمة , الروت الممغنطة ...“ 
مما ييح تحقيق الفاعلة وادارة الوقت من حث اثات الحركة الفعلة 

للحضور و االناف ؛ ثم النجة (المعالجة) من تمر الحركة الفعلة للحضور 
و االناف ع قواعد الالئحة الداخلة للكة ؛ ثم القرار االداري من قل المختص و االناف ع قواعد الالئحة الداخلة للكة ؛ ثم القرار االداري من قل المختص 
عد عرض الحركة الفعلة و المعالجة (النجة) و التا تأث ذلك ع مرتات 
الموظف و من المالحظات العملة لذلك و امانة اسجاع ذە البانات سواء 

فعلة او نجة او قرار اداري  عملات التقيم للموظف ال تتم الحقا. 

امانة سجل البانات الخاصة التعينات 
الجددة أو التغيات ال تحدث للبانات 

األساسة البانات األساسة لألفراد و بانات 
ل المه و الخات الساقة و المؤل العل و حركة التنقالت ب الوحدات  التأ
الحسابة  و بانات حركة القات و الحوافز و حركة الوظفة و الحالة االجتماعة 

و موقف الفرد من العمل و التجند و تقارر كفاءة األداء (سنوى – رــع سنوى - شهري) 
و االجازات و الجزاءات والمخالفات والغاب و الدورات التدرة و انهاء الخدمة و االجازات و الجزاءات والمخالفات والغاب و الدورات التدرة و انهاء الخدمة 
و حساب أرصدة االجازات للسنة الجددة للعامل و اعداد استمارة المعاشات 

و جميع البانات الالزمة للتعامل مع شئون العامل المختلفة ,ما دعم النظام إرفاق 
جميع ملفات الموظف حسب نوعها ومكن عرضها  أى وقت. 

شئون العامل 
التقيم و العالوات و الجزاءات 

السلف واألجازات 

التقارر اإلحصائة 

يتم النظام بمانة الدخول للبانات 
بتفاعلة و توف إمانة التحلل للمدراء. 

ذا  خطوة إلتخاذ قرارات أفضل  الكة 
أو المؤسسة إعتمادا ع تحلل البانات التارخة و الحالة، تحلل 
الحاالت و اآلداء و تحل البانات إ معلومات ممكن اإلستفادة منها. 

وقوم النظام عرض النتائج  صور و أشال عددة لتحقيق اق إستفادة 
تحللة للبانات و مكن عرض البانات من خالل التلفونات الذكة و تحللة للبانات و مكن عرض البانات من خالل التلفونات الذكة و 

األجهزة اللوحة من اى مان متصل شكة اإلننت 

يتم النظام بمانة ادارة بانات اجازات العامل  
و يتم خصم التأخ عن مواعد األذون (لل 

موظف عدد ساعات معينة لل شهر اذون خاصة 
للسماح مغادرة الكة للوقت المحدد اإلذن) من رصد اإلجازات و إصدار بان امل 

لالجازات ال قام بها العامل خالل سنة, وكذلك متاعة أعمال السلف الخاصة 
العامل وانواعها وأعمال السداد الخاصة بها والتعامل مع السلف وفقا لمدأ الرصد 
 وناء عله امانة تغي عدد االقساط والتصفة والتا معرفة جدول حاة السلفة  وناء عله امانة تغي عدد االقساط والتصفة والتا معرفة جدول حاة السلفة 
وموقف السلف و اصدار بان اإلشاات التأمية للعامالت القائمات االجازات 

الخاصة برعاة الطفل عن األجر األسا واألجر المتغ. 

يتم النظام بمانة متاعة تنفذ و طاعة تقر 
نموذج تقيم األداء (سنوى – رــع سنوى – شهرى) 

للعامل الكة و امانة اضافة الجزاءات أنواعها و االستعالم الما من خالل 
نظام شئون العامل عن البانات التارخة للجزاءات ال حصل عليها موظف مع  
و الشيح للقات أو الحصول ع العالوة الشجعة و العالوة الخاصة السنوة  

والعالوة الدورة و عالوة التمي العل .وامانة اصدار بان أسماء السادة المرشح  
وط ال يتم تحددا و استخراج خطة القة و تقر  وط ال يتم تحددا و استخراج خطة القة و تقر لعالوات شجعة، حسب ال لعالوات شجعة، حسب ال

موعد القة و التبه بها 

المرتات واالجور 

مكنة جميع أعمال ومهام قسم المرتات 
واالجور، حث يتم اسدال العمل 

الدوي الحا العمل اآل ال وذلك 
فات ال تمنح للعامل ع مدار الشهر  بتوف امانة حساب جميع ال
فة راتب وخالفه، ومتاعة جميع أنواع االستقطاعات ال تخصم  سواء 
من العامل شها مثل السلفات جميع أنواعها واختالف جهاتها الداخلة 
منها والخارجة  ومانة اصدار بان األجر المتغ لل فرد ع حدة.  وكذلك منها والخارجة  ومانة اصدار بان األجر المتغ لل فرد ع حدة.  وكذلك 
امانة حساب الائب والدمغة والتأمينات لل فرد شها آلا؛ ووفقا لقواعد 
الائب والتأمينات وكذلك عمل السات المالة لل العامل الكة. 

شركاء فى النجاح . 


