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حتتوي بطاقة املوظف �ىل معلومات مفص� �شمل

 املوقع ( دو� ، مدينة ، ٕادارة ، قسم ، فرع ، مرشوع

 معلومات م�نو�ة ( العنوان واحلا� �ج�عية

البيا�ت التارخيية ومعلومات العقد , ومعلومات أ�وراق
الرمسية �لموظف وصورها

صورة املوظف , معلومات املرافقني , مالحظات

 املعلومات املالية �لموظف ( ا�فعات و احلسميات
, معلومات الت�ٔمني الصحي والت�ٔم�نات �ج�عية

املؤهالت واخلربات ، ويمت �سجيل �دول �لك اخلربات السابقة و �دول �ٓخر
�ملؤهالت و ا�ورات 

الوصف الوظيفي واملهام التوظيف�ة
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اضافة انواع �ديدة من
�وراق الثبوتية والرتاخ�ص ختص 

املوظف مع توارخي �صدار و��هتاء 

ميكن حتديد حقول
 ٕالزام�ة ال ميكن حفظ 
 بطاقة املوظف بدوهنا

 لك صف�ة من
معلومات املوظف مرتبطة

 بصالح�ة مس�تق� 

 اصدار منوذج م�ارشة
العمل , وطريقة �رك العمل

 تقار�ر عن ا�هتاء ٔ�وراق
الثبوتيه �لموظف م�ل ( إالقامة
، جواز السفر ، رخصة الق�ادة  

 �ا� املوظف
م�ارش / يف ا�ازة /

موقوف
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معاجلة إال�ازات ب�ٔنواعها
الس�نوية ، العريض، الصحية 

طبا�ة قرار املوافقة �ىل
��ازة ، مرفق به ا�الء طرف يوحض 
 ، رصيد السلفة ورصيد العهدة النقدية 

وتقر�ر عن العهد العي��ة و�دد ا�م
��ازة املس�تحقة

تقر�ر �ال�ازات املتوقعة
حبسب �رخي ��ازة ) 

)  ( السابق او �عتبار �رخي التعيني 
 ( )



معرفة رصيد املوظف من إال�ازات

تقر�ر عن املوظفني يف ٕا�ازة �الل فرتة معينة

تقر�ر عن املوظفني ا��ن �متتعون ٕ��ازة ا�ٓن

ميكن حتديد �د ٔ��ىل ٔ��م إال�ازات العرضية يف الس�نة

 يمت حفص �رخي العودة من ��ازة الس�نوية ليك يو� ٕا�ازة بدون
راتب بعدد ا�م الت�ٔ�ري

حتديد رشط �لسامح �ٕال�ازة حبيث يمت املوظف �دد شهور
معني من �رخي تعي��ه 

تن��ه عند �سجيل طلب ا�ازة  يف �ال وجود عهد نقدية ٔ�و
عي��ة �لموظف 

يعاجل الرب�مج رصيد ��ازة �لموظف يف �ال تغيري �دد ٔ��م
��ازة الس�نوية يف العقد 
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جازات بع ا�� ��

6



.

حتوي هذه الشاشة �ىل العهد العي��ة م�ل الس�يارات ؤ��زة احلاسب واجلو�ت
سواء اكنت مد�� من الشاشة نفسها ٔ�و اكنت يف أ�صول الثابتة يف �ر�مج احملاس�بة  

تقر�ر عن حركة العهد

طبا�ة منوذج �س�تالم ٔ�و �سلمي عهدة ليوقع �ليه املوظف

 طبا�ة تقر�ر �لعهد اليت مع املوظف

 ربط بيا�ت العهد العي��ة مع ملف أ�صول الثابتة
Fixed Assets Register
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ميتاز ٕا�داد الرواتب ٕ�ماكنية تعريف ٔ�نواع ا�فعات
 ؤ�نواع احلسميات املس�ت�دمة بواسطة املس�ت�دم دون احلا�ة 

ملعاجلة �رجمية
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اماكنية �سديد الرواتب �ىل مرا�ل
ٔ�ي �سديد جزء من الرواتب ٔ�و راتب ، 
موظف معني ٔ�و مجمو�ة موظفني و�بقاء 
�ىل البايق �ري مسددوميكن حتديد الراتب 

 بناًء �ىل املرتبة وا�ر�ة

يمت حساب التاكليف �ري املدفو�ة
�لموظف ( ا�صصات ) وحتميلها 
شهر� م�ل (هناية اخلدمة وبدل 
 إال�ازة والت�ٔم�نات �ج�عية 

اس�ترياد ٔ�كرث من ملف سا�ة دوام
ب�ٓن وا�د من ٔ��ل �ا� وجود 

 املوظف ب�ٔكرث من ملف 

اصدار تقار�ر الرواتب بت�س�يقات م�عددة مهنا ٕاجاملية ومهنا تفصيلية , وٕاماكنية ا�داد منوذج تصد�ر الراتب ٕاىل
 البنك بصيغ خمتلفة حبيث �كون �اهز حبسب الت�س�يق ا�ي جيريه البنك

بع الرواتب ��
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مرونة يف تعريف وٕا�داد ٔ�نواع ا�فعات (البدالت) واحلسميات وربطهبا مبعادالت بواسطة املس�ت�دم دون
�ضطرار �لتعديل الربمج 
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�سجيل الز�دات اليت
ٔ�جريت �ىل راتب املوظف 

تقر�ر �لز�دات
�لموظف من �رخي تعي��ه 

123

تقر�ر �ملوظفني ا��ن
حصلوا �ىل ز�دة �الل 

فرتة معينة 

ٕاجراء ز�دة الراتب الس�نوية تلقائيا: يظهر الرب�مج وجود موظفني �س�تحقون ز�دة وتظهر شاشة ب�ٔسامء هؤالء
املوظفني و روا�هبم و �س�بة و قمية الز�دة و �رخي التعيني و �رخي �ٓخر ز�دة, و ميكن حتديد/ ٕالغاء حتديد بعض 

املوظفني  كام ميكن تفعيل مزية الز�دة الس�نوية التلقائية 
4
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 �سجيل السلف اليت حصل �لهيا املوظف و�دو�
 سداد السلفة وطباعهتا

 ٕاصدار �شف حساب �لسلف �لموظفني

تقر�ر ب�ٔرصدة السلف �لموظفني

ختصم السلف تلقائيا من �الل مسري الرواتب

ٕاماكنية ا�ادة �دو� السلف ٔ�ثناء اصدار املسري

11
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مراق�ة إالجيارات وتوارخي اس�تحقاقها

ٔ�رشفة صور الو�ئق ٔ��اله وا�ادة طباعهتا من الرب�مج

. (...

ٕاماكنية اضافة ٔ�ية و�ئق ختص الفرع

مراق�ة توارخي الصالح�ة املرتبطة �ملوقع م�ل, رخصة الس�ل الت�اري
, رخصة ا�فاع املدين , رخص احملل

 �سجيل معلومات مواقع العمل يف امل�ش�ٔة ( ماكتب ، حمالت
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�سجيل معلومات
الس�يارات واملعدات اكمً�  13

مراق�ة توارخي الصالح�ة
اس��رة ، �رت مزيان , 

حفص دوري ، 

تقر�ر �لس�يارات وا��ليات
اليت ا�هت�ى معرها �فرتايض 

�سجيل نوع ولكفة
الصيانة واس�تخراج تقار�ر عن �لكفة صيانة 

لك معدة ٔ�و لك املعدات �الل فرتة 

م�ابعة ٕادارية �لصيانة
�ىل الس�يارات واملعدات ملعرفة 
اجلدوى من لك س�يارة ٔ�و معدة 

 ٔ�رشفة صور �س��رة
 ورخصة السائق ؤ�ية تصارحي �اصة

�ملعدة ٔ�و الس�يارة



ٕا�شاء
 حسا�ت �لمس�ت�دمني 

تعيني
صالح�ات املس�ت�دم 

حتديد صالح�ة املس�ت�دم �ىل موظفني
فرع معني و حبسب �ا� الكفا� 

�ح�فاظ �س�ل
 تعديالت املس�ت�دمني �ىل البيا�ت 
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ٕاماكنية الربط مع ٔ��زة احلضور و�نرصاف
(Time A�endance Machines). 

ٕاماكنية ت�ٔثري �از البصمة
�ىل موقع معل املوظف 

يف بطاق�ه 

يو�د معاجلة �لموظفني
ا��ن يد�لون يف يوم 

وخيرجون يف اليوم التايل 

تعريف �دد �ري حمدد
من امناط دوام املوظفني 

وربطهم هبا 



� ���� �� ����
�متزي الرب�مج مبجمو�ة �برية من التقار�ر .. كام ي��ح

الرب�مج تصد�ر مجيع التقار�ر ٕاىل صيغ م�عددة كام ميكن 
ارسال التقار�ر �رب �مييل م�ارشة وميكن ٕاصدار التقار�ر 

�ىل مس�توى الفرع ٔ�و القسم ٔ�و �شاط ٔ�و
ٕاصدار تقار�ر مجمعة



 توارخي ا�هتاء صالح�ة مجليع الرخص ومت وضع مربع حوار لطباعته

املوظفني حبسب مس�توى الضامن و الت�ٔمني الصحي

 ٔ��داد املوظفني حبسب أ�قسام و والفرع واملوقع

وف� ييل بعض عنوانني لهذه التقار�ر

تقار�ر عن ا�هتاء أ�وراق الثبوتيه �لموظف م�ل ( إالقامة ، جواز
 السفر ، رخصة الق�ادة 

الرواتب و ا�صصات اليت حس�ت �لموظف (موظف حمدد ٔ�و
اللك) �الل فرتة 

الرواتب و ا�صصات اليت حس�ت ملرشوع حمدد (ٔ�و لك
 املشاريع) �الل فرتة 

الرواتب و ا�صصات اليت حس�ت ملرشوع حمدد (ٔ�و لك املشاريع)
 �الل فرتة 

 طبا�ة س�ندات اس�تالم الرواتب

.

.

.

.

.

.
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يدمع ا�لغتني العربية و�جنلزيية

حساب هناية اخلدمة �لموظف وكذ� التعويضات أ�خرى

يدمع التارخيني الهجري ٔ�و امليالدي

 ICSpمرتبط �لنظام املايل  

طبا�ة ال�ذج اخلاصة �جلوازات ( جتديد اقامة ، خروج
 وعودة ، حتديث معلومات 

ربط اجلزء املايل من الرواتب مع مراكز التلكفة �لمشاريع

اضافة ٔ�و تعديل املعادالت اخلاصة حبساب البدالت واحلسميات

اماكنية فصل املوظفني �ىل الكفا� عن املوظفني �ارج الكفا�

ٕاضافة تذكري بتوارخي ا�هتاء املس��دات تلقائيا �ىل
Outlook Calendar 

 موازنة تقد�رية لتاكليف جتديد الو�ئق



T: +966 12 639-0021
T: +966 12 639-0025
F: +966 12 275-3127
M: +966 50 575-9408
info@techHeavens.com
www.techHeavens.com


