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االھـداف العامـة للنظام

 

إنشاء قاعدة بیانات قوية لشئون العاملین حیث:
تعريف الھیكل اإلدارى للمؤسسة.

تعريف بیانات العاملین فى مختلف الفروع بقاعدة بیانات واحدة.
إنشاء ملفات العاملین شاملة (بیانات الوظیفة و الربط بالھیكل اإلدارى – بیانات االتصال – بیانات مواعید العمل 

– البیانات الشخصیة – بیانات التأمینات و الضرائب – البیانات العائلیة – اى بیانات اضافیة).
االحتفاظ بمسوغات التعیین للعاملین بطريقة الكترونیة.

االحتفاظ بملفات العاملین التاركین العمل فى ارشف النظام.

تسھیل عملیة البحث عن بیانات العاملین حیث:
البحث التقريبى لألسماء.

البحث بالرقم الوظیفیى للعامل (مود العامل).
البحث برقم تعريف العامل ( رقمه على ماكینات الحضور واالنصراف).

ضبط عملیة الحضور و االنصراف للعاملین حیث:
تحديد لوائح الحضور و االنصراف لكل من (التأخیر – االنصراف قبل المیعاد – الغیاب – التوقیع الواحد – الوقت 

االضافى – العمل فى الراحات و العطالت الرسمیة).
 ، العمر   ، التعین  تاريخ  مراجعة  حیث  العمل  لقانون  وفقاً  المختلفة  األجازات  ألنواع  العاملین  ارصدة  تحديد 

السنوات التأمینیة و من ثم حساب االرصدة.
تحديد ارصدة العاملین لألذون الشھرية وفقاً لقانون العمل. 

التوصیل بماكینات الحضور واالنصراف فى المواقع المختلفة و قراءة البیانات منھا.
اتاحة تغیر مواعید العمل بسھولة عند الحاجة (شھر رمضان مثالً).

اتاحة تعدد الورديات (صباحیة – مسائیة – ورديات تشمل تاريخین مختلفین).
معالجة بیانات الحضور و االنصراف للعاملین فى مختلف الورديات حتى وإن تعددت الورديات للعامل الواحد. 

ضبط عملیة حساب المرتبات للعاملین حیث:
امكانیة تعريف اى عدد من بنود االستحقاقات و االستقطاعات لحساب المرتبات باكثر من طريقة (قیمة متغیرة 

– قیمة ثابتة – معادلة من بنود أخرى – نسبة ثابتة – نسبة متغیرة – وفقاً للمؤھل و غیرھا).
امكانیة تعريف اى عدد من قوالب المرتبات و تعیین العاملین بھا.

امكانیة إدخال السلف و الجزاءات و المكافأت.
ربط كشوف الحضور و االنصراف بالمرتبات.

حساب المرتبات. 



مستويات العمل على البرنامج 
 

العـائد من إستخـدام النظام
الدقة و المصداقیة فى سجالت الحضور و االنصراف للعاملین.

التعامل بطريقة اكثر احترافیة مع قسم الموارد البشرية بالمؤسسة.
امكانیة االستعالم اللحظى للرؤساء عن كل ما يخص إدارة الموارد البشرية.

التقلیل من التعامل مع الملفات الورقیة و استبدالھا بطرق اكثر تطوراً فى حفظ البیانات.
تقلیل الجھد و الوقت المبذول فى كل ما يخص شئون العاملین.

توفیر الخدمة الذاتیة للعاملین و تقلیل الجھد على مسئولى الموارد البشرية.
تقلیل الوقت و الجھد المبذول لحساب مرتبات العاملین.

االستفادة بالتقارير التفصیلیة و االجمالیة لما يلى :  
تقارير بیانات العاملین فى الفروع و االدارات المختلفة. 

تقارير بیانات العاملین التاركین العمل.
تقارير اجازات العاملین.

تقارير االذون الشھرية للعاملین.
تقارير الحضور و االنصراف.

تقارير مخالفات الحضور (تأخیر – غیاب –انصراف قبل المیعاد – توقیع واحد).
تقارير الوق االضافى و العمل فى الراحات و العطالت الرسمیة.

تقارير العمل فى الورديات المختلفة.
تقارير حساب المرتبات.

تقارير االستحقاقات و االستقطاعات على مستوى عامل او إدارة او فرع خالل فترة.

يعمل البرنامج فى ثالثة مستويات رئیسیة
مستوى مسئولى ادارة الموارد البشرية :  و ھم مسئولین عن تعريف الھیكل االدارى للمؤسسة - تعريف 
بیانات العاملین و إنشاء ملفاتھم أو نقلھا ألرشیف البرنامج عند الحاجة - إدخال لوائح العمل فى االجازات و 
الحضور و االنصراف و االذون و العھد و المأموريات و طرق حسابھا - تعريف فرق العمل و تعین قائد لھا - ربط 

المديرين باالدارات
مستوى المديرين و قائدى الفرق : و يمكنھم عرض ملفاتھم او ملفات العاملین فى القسم المسئولین عنه

و طلبات من  االجازات   الرفض على طلبات  او  الموافقة   – لھم  و  للعاملین  االنصراف  و  الحضور  تقارير  عرض 
العاملین -  إعطاء المھام للعاملین

مستوى العاملین : و يمكنه عرض ملفه مع امكانیة طلب التغیر فى بیاناته عرض تقرير الحضور و االنصراف له 
مع امكانیة طلب التعديل فى بیانات الحضور و االنصراف – تظھر له المھام و المأموريات و يعطى استجابة لھا 
و يدون نتائجھا – يمكنه طلب اجازة او طلب اذن او طلب سلفة –  يقم بترتیب قیامه بالمھام الموكله الیه من 

قبل المديرين و قائدى الفرق

Admin

Automated
Backup

Employees HR /HOS

shift

leave balance

Attendance Report – Dept. 1

Attendance Report – Dept. 2



تحديد الصالحیات و متابعة المستخدمین

كل حركة تتم داخل البرنامج يتم تسجیلھا بالوقت و التاريخ  واسم المستخدم 
و اسم جھاز الكمبیوتر  لمتابعة 

تقارير  بشكل  البیانات  ھذه  من  االستفادة  مع  وافى  بشكل  المستخدمین 
تفصیلیة و اجمالیة للحركات  

يتم تحديد الصالحیات للمستخدمین و عمل كلمة سر خاصة بكل مستخدم مع 
امكانیة غلق بعض الشاشات او عدم فتحھا اال من خالل كلمة سر  

يمكن اعطاء المستخدم صالحیة العمل على شاشة واحدة فقط
تتم اعطاء صالحیات رؤية البیانات للمسئولین الدارت او فروع معینة يتم تحديده 
المختارة  العمل  قوانین  شاشات  و  المرتبات  صالحیات  تحديد  شاشات  تغلق 

لتطبیقھا فى ذلك بكلمة سر ال تعطى اال لمن له الصالحیة فى ذلك  

. Static IP شبكة داخلیة أو
سیرفر لقاعدة البیانات بالمواصفات التالیة:

أجھزة حاسب للمستخدمین تشمل على
لطباعة التقارير (طابعة - اوراق – حبر).

Smart HR Web portal انترنت فى حالة استخدام تطبیق

متطلبات التشغیل 

Computer server with minimum ram of ۱٦ GB
Hard disk SSD ٥۱۲ GB for operation – HDD ۱ TB for data.
Windows server operating system – Minimum windows server ۲۰۱٦.
 Windows ۱۰ for user PC

Smart  HRMS

information Technology House

متوفر من البرنامج ثالثة تطبیقات 
(Desktop app – Web app – Android app) 



     
 

المسمى الوظیفى

المستويات و الدرجات الوظیفیة 

الھیكل األدارى

يتم تعريف الھیكل االدارى بالمؤسسة بشكل ھرمى متدرج المستويات بدأ بتعريف القطاعات ثم الفروع و 
االدارات و تشمل كل ادارة على قسم رئیسى و قسم فرعى وصوالً الى المستوى األخیر و ھو الوظیفة و 
بمجرد اختیارالوظیفة للعامل تربط تلقائیا بھذا التدرج و يكون تعريف الھیكل االدارى للمؤسسة بالشكل الذى 
يسمح بربط جمیع عاملي المؤسسة كل بمكانه و لسھولة عمل فلترة للبیانات فیما بعد سواء إن كان للبحث 

او إلستخراج التقارير

يمكن استیراد الھیكل االدارى من ملف اكسیل 
المواعید المدخلة للفرع و االدارة تظھر بشكل تلقائى للعاملین بھم فى حالة عدم وجود استثناءات

كل مسئول عن فرع او ادارة او قسم تظھر له كافة تقارير العاملین بھم
تحدث عملیات فلترة فى البرنامج فیما بعد لتسھیل البحث وفقاً الى الفروع – االدارات – االقسام – القطاعات 

كل قائمة يتم تعريفھا فى الھیكل االدارى تظھر فیما بعد فى بیانات العاملین لالختیار منھا 

القطاعات و الفروع

اإلدارات

األقسام الرئیسیة 

األقسام الفرعیة 



 

شئون العاملین
تشمل شئون العاملین على كل ما يخص العامل من بیانات بدأ بعمل المقابالت التوظیفیة ثم عمل ملف للعامل 
داخل البرنامج شامالً على مصوغات التعین و كافة بیاناته الشخصیة و الدراسیة و الوظیفیة و بیانات التواصل و 
البیانات التأمینیة و بیانات العقود مع ضبط االجازات و االذون و مأموريات العاملین و صرف العھد و تسويتھا وصوالً 
الى اخالء الطرف و االحتفاظ بملفات العاملین التاركین العمل بأرشیف البرنامج كذلك إدخال كافة بیانات سائقى 
المؤسسة و بیانات السیارات و اختیار السائقین للسیارات و متابعة خطوط السیر مع امكانیة االستفادة من ھذه 

البیانات بالتقارير التفصیلیة و االجمالیة

مقابلة توظیفیة 
وتسجیل السیرة

 الذاتیة

تعین الموظف
 و حفظ مصوغات
 تعینه مع إدخال
 بیاناته كاملة

ذھاب الموظف
 لمأمورية

طلب اذن وضبط
 قواعد االذون

تقیم العاملین
 واالدارات

طلب اجازة 
وضبط ارصدة

 االجازات

استالم الموظف
 عھدة

تسوية العھدة

اخالء طرف العامل

ترك العمل وحفظ 
ملف العامل باالرشیف



بیانات العاملین 

 البیانات االساسیة و الوظیفیة

 

بعد تعريف الھیكل االدارى يتم إنشاء ملفات العاملین 
يمكن إستیراد بیانات العاملین من ملف اكسیل أو من ماكینة البصمة و يمكن 

إدخالھا يدويا لعامل عامل
يمكن تحويل بیانات العاملین من البرنامج الى ماكینات البصمة

يمكن البحث عن العامل بالكود أو األسم أو برقمه على ماكینة البصمة
تنقسم بیانات العاملین بالبرنامج الى بیانات أساسیة و بیانات شخصیة و بیانات 

التأمینات و بیانات عقد العمل و مصوغات تعین كالتالى: 

اسم الموظف باللغتین العربیة و االنجلیزية مع اتاحة تصدير االسماء الى ماكینة البصمة باللغتین 
ربط الموظف بماكینة البصمة من خالل رقم تعريف خاص به ھو فقط ال يتكرر 

إدخال الكود الوظیفى للعامل و الذى يظل محتفظاً به حتى فى حاالت نقله لالرشیف فى حاالت 
ترك العمل 

ربط الموظف بالھیكل االدارى 
المسمى الوظیفى و الوظیفة و نوعھا إن وجدت

المستوى المھنى / المستوى الوظیفى / الدرجة الوظیفیة و يمكن االستفادة منھم فى حساب 
قیم المأموريات و البدالت فیما بعد

تنبیھیة  رسائل  ارسال  خالل  من  منھم  االستفادة  يتم  و  االلكترونى  البريد  و  التلیفون  رقم 
للمتأخرين أو اى رسائل اخرى 

تاريخ بداية العمل و الذى يتم االستفادة منه فیما بعد فى حساب ارصدة االجازات و تطبیق قانون 
العمل فى ذلك 

ادخال مواعید العمل الخاصة بكل موظف او ادخالھا بشكل مجمع
ربط الموظف بالوردية ان وجدت مع امكانیة تغیرھا خالل اى فترة و يتم ذلك بشكل جماعى او 

فردى 
اختیار قاعدة الحضور و االنصراف المراد تطبیقھا على العامل و المعرفة مسبقا فى الجزء الخاص 

بالحضور و االنصراف وفقا للوائح و قوانین الشركة فى ذلك
ادخال الراحة االسبوعیة للعامل و يمكن ادخالھا بشكل فردى او جماعى 

امكانیة ادخال راحة اسبوعیة متغیرة للعامل و حسابه بناء علیھا 
امكانیة حساب العامل بدون اوقات محددة للحضور و االنصراف و لكن وفقا لعدد ساعات العمل

 يمكن البحث عن اسم الموظف بالكود الوظیفى او رقم التعريف الخاص بالبصمة او باالسم

 البیانات االساسیة و الوظیفیة
بیـانـات المؤھـل الدراسي و مراحل التطـور (شھادات علیا، منح، بعثات 

علمیة، الخ
النوع و يتم االستفاده منه فیما بعد لتطبیق نوع أجازة معین عند الحاجة 

مثال (أجارة الوضع 
العنوان فى بطاقة الرقم القومى و عنوان محل االقامة و تاريخ المیالد

ارقام اشخاص يمكن الرجوع الیھم فى حاالت الطوارئ مثال
عمل  فى  بعد  فیما  منھا  االستفادة  يتم  و  التفصیلیة  العائلیة  البیانات 

بطاقة تأمین صحى للعائلة



 بیانات التأمینات
يتم ربط الموظف بمكتب العمل و مكتب التأمینات

ادخال السنوات التأمینیة السابقة و التى يمكن االستفادة منھا فى حساب ارصدة االجازات
ادخال الرقم التامینى

تحديد ما اذا كان العامل خاضع للضرائب و التأمینات ام ال لالستفادة 
من ذلك فیما بعد فى تطبیق قانون العمل فى حساب المرتبات

ادخال تاريخ بداية التأمین و تاريخ نھاية التأمین 
ادخال تاريخ ارسال كعب العمل
حساب صافى المدة التأمینیة 

يمكن إدخال بیانات التأمینات و الضرائب للعاملین بشكل مجمع
معرف بالبرنامج قوانین العمل الخاصة بحساب قیم التأمینات و الضرائب وفقاً للسن و الحالة االجتماعیة و 

الجنسیة و يقم المسئول باختیار القانون المراد تطبیقه على العاملین
كشف المشتركین فى التأمینات ( و ھو عرض تفصیلى لبیانات العاملین المشتركین فى التأمینات 

كشف الخاضعین للضرائب ( و ھو عرض تفصیلى لبیانات العاملین الخاضعین للضرائب

 عقد العمل
تحديد نوع التعاقد و طريقة التجديد 

تحديد تاريخ بداية وتاريخ نھاية العقد 
امكانیة تجديد التعاقد او الغائه

ادخال المرتب االساسى و المتغیر المتفق علیه و حساب اجمالى و صافى الراتب 
تحديد فترة التدريب ان وجدت

ادخال الكود البنكى للعامل ان وجد 

 

مسوغات التعین
 تحديد قائمة االوراق المطلوبة للعاملین و وفقا الى ذلك يقم البرنامج بالتنبیه فى حاالت نقص اى بیان منھم 

ادخال قائمة االوراق الخاصة بكل عامل  
امكانیة عرض و طباعة اى ملفات لعامل معین من البرنامج 

االستفادة بتقارير تفصیلیة و اجمالیة ألوراق العاملین مع توضیح النواقص



مجموعات العمل 

نقل العاملین 

العھد  

كروت عضوية العاملین

التدرج الوظیفى 

ارشیف العاملین

 

العطالت الرسمیة

مأموريات العاملین  

تعريف اى عدد من انواع المأموريات 
امكانیة ادخال اكثر من قیمة لحساب بدل المأمورية وفقاً الى المستوى الوظیفى 

ادخال مأموريات العاملین موضحاً تفاصیلھا
امكانیة قیام العامل بالبصمة حضور او انصراف من مكان المأمورية و يتم ذلك من خالل

متابعة حالة المأمورية و االستعالم عنھا عند الحاجة بالتقارير التفصیلیة  و االجمالیة
امكانیة ربط اكثر من عامل بنفس المأمورية

 يمكن اختیار العاملین من ادارات مختلفة االنشاء مجموعة عمل يكون لھا قائد بحیث ترسل له 
كافة تقارير العاملین فى المجموعة  و كذلك تتاح له إعطاء المھام للعاملین فى المجموعة و قبول 

طلبات اجازاتھم و اذونھم او رفضھا

يمكن نقل مجموعة عاملین من ادارة او فرع معین الى ادارة او فرع اخر مع االستفادة بالتقارير 
التفصیلیة و االجمالیة لعملیات النقل التى تمت خالل فترة موضحاً التدرجات الوظیفیة للعامل

امكانیة تعريف اى نوع من العھد و كتابة مواصفاتھا كاملة 
ادخال العھد الخاصة بكل عامل و تحديد قیمتھا سواء ان كانت مادية او اى عھد اخرى 

االستعالم عن العھد و تسويتھا قبل نقل ملف العامل الى االرشیف 

يتم االستفادة من البیانات الوظیفیة المدخلة ھنا بعرض تفصیلي لعملیة التدرج الوظیفى للعامل 
موضحا عقوده السابقة و وظیفته و مرتبه فى كل عقد منھم و كذلك عملیات النقل التى تمت 

للعاملین بین الفروع او االدارات او االقسام

تأتى كروت عضوية العاملین                      مسلسلة بأرقام لكل كارت رقم خاص به و يتم توزيع 
ھذه األرقام على العاملین , يتیح البرنامج ضبط  و توزيع األرقام على العاملین بسھولة

ID Cards

يمكن االحتفاظ بملفات العاملین التاركین العمل فى ارشیف البرنامج مع امكانیة الرجوع الیھا وقت 
الحاجة و طباعة اى مستند منھا

يمكن ارجاع ملف العامل من االرشیف الى قائمة العاملین محتفظا بكوده الوظیفى السابق  
تقارير تفصیلیة و اجمالیة لملفات العاملین فى االرشیف و اسباب التحويل و تاريخه

على  تطبق  التى  و   ) بالبرنامج  الرسمیة  العطالت  كافة  بتعريف  البشرية  الموارد  مسئول  يقم 
االضافى  يتم ضبط  العام حیث  بداية  واحدة فى  مرة   ( المؤسسة  الى سیاسة  وفقاً  العاملین 

للعاملین فى العطالت فیما بعد و كذلك عدم احتساب الیوم غیاب للغیر حاضرين



تقییم العاملین   

اخالء الطرف    

االنتقاالت    

السیر الذاتیة 

   

 

إدخال اى عدد من بنود تقییم العاملین حتى لو طرق التقییم مختلفة 
ضبط قیم او نسب التقییم االساسیة

ادخال قیم/ نسب التقییم لكل بند للعاملین
ربط تقییمات مجموعات العاملین بالمسئول

تقارير تفصیلیة و اجمالیة عن تقییم العاملین موضحاً االفضل بالرسوم البیانیة التوضیحیة

عند طلب عمل اخالء الطرف يقم البرنامج اوال بمراجعة كافه المستحقات و العھد و السلف ثم 
يمكن اسخراج اخالء الطرف وطباعتة

تعريف سیارات المؤسسة بكافة بیاناتھا 
تعريف السائقین بكافة بیاناتھم و ربطھم بالسیارات

متابعة خطوط سیر السیارات

يتم تسجیل السیر الذاتیة بالبرنامج مع تحديد درجات للمتقدمین للوظائف لسھولة االستعالم 
عن االفضل او االقل فیما بعد   

يمكن الرجوع للبیانات فى اى وقت بسھولة للتواصل مع المتقدمین او مع المسئول الذى اقام 
المقابلة الشخصیة

 دلیل انواع االجازات 

االجازات 

يتم من خالله تعريف اى عدد من انواع االجازات و تحديد االرصدة الخاصة بكل نوع وفقاً لقانون 
العمل و لسیاسة المؤسسة فى ذلك

يقم البرنامج بمراجعة بیانات العامل من السن -تاريخ بداية العمل و السنوات التامینیة لحساب 
االرصدة بشكل تلقائى

يمكن تطبیق نوع االجازة على جمیع العاملین او نوع معین (ذكر/ انثى) مثال (نوع اجازة الوضع 
يطبق على االناث فقط )  او تطبیق نوع االجازة على ديانة معینة مثالً(أجازة الحج تطبق على 

المسلمین فقط) و كذلك يمكن تطبیق نوع االجازة على جنسیة معینة (مصرى/ اجنبى)
يمكن تحديد فترة كحد اقصى لتسجیل االجازة بأثر رجعى او تسجیلھا مقدما 

اتاحة تحويل االرصدة من نوع اجازة الى نوع اخر
يتم تحديد نسبة الدعم من المرتب لكل نوع اجازة

اتاحة التعديل الیدوى فى ارصدة االجازات (اضافة رصید كمكافاة)
يمكن تعريف نوع اجازة بدون مرتب

اتاحة تحويل اوقات العمل االضافى الى رصید اجازات 
التحكم فى طريقة قبول األجازة سواء كانت من المدير المباشر او من قسم الموارد البشرية



 انواع االذون 

ارصدة االذون

إذون العاملین

قائمة االذون الیومیة 

طلب االذن 

 ارصدة االجازات 

 اجازات العاملین السنوية  

قائمة االجازات الیومیة   

طلب االجازات   

إدخال اجازات العاملین سواء إن كانت (عدد ايام او يوم واحد او نصف يوم
قیام البرنامج مراجعة حضور و انصراف العامل بشكل تلقائى قبل ادخال الجازة 

اتاحة احتساب الراحة االسبوعیة او عدم احتسابھا فى حالة كونھا ضمن ايام االجازة 
التنبیه فى حالة ادخال اجازة للعامل فى يوم راحة اسبوعیة له

إدخال اجازات العاملین بشكل مجمع خالل فترة معینة يتم تحديدھا 
تظھر بیانات الحضور و االنصراف للعامل كمرجع قبل ادخال االجازة

إدخال اذون العاملین بشكل مجمع خالل فترة معینة يتم تحديدھا 
تظھر بیانات الحضور و االنصراف للعامل كمرجع قبل ادخال االذن

قیام العاملین بارسال طلبات االذون سواء من خالل تطبیق الويب او تطبیق الموبايل
قیام المديرين او قائدى المجموعات بقبول طلبات االذون او رفضھا

ظھور االستجابة على طلب االذن للعامل

  

 
إدخال اذن العامل محدداً نوعه مع ايضاح االرصدة المتاحة له و عدد االذون السابقة

حساب عدد ساعات االذن الفعلیة وفقاً الى بصمة الحضور / االنصراف 
امكانیة خصم او عدم خصم ساعات االذن من ساعات العمل 

قیام العاملین بارسال طلبات االجازات سواء من خالل تطبیق الويب او تطبیق الموبايل
قیام المديرين او قائدى المجموعات بقبول طلبات االجازات او رفضھا 

ظھور االستجابة على طلب االجازة للعامل
حفظ االجازة ضمن اجازات العامل فى حالة قبولھا و خصمھا من رصید اجازاته بشكل تلقائى 

االذون 

شاشة عرض الرصدة اجازات العاملین االساسیة و المتاحة (بعد خصم اجازاته منھا) 
امكانیة اعطاء العامل رصید اضافى عن رصیده االساسى (مكافأة مثالً يمكن تحويل اوقات) 

العمل االضافى الى ارصدة االجازات او خصم اوقات التأخیر من رصید االجازات 
يمكن خصم ساعات االذن االضافیة من ارصدة االجازات

معرف بالبرنامج ثالثة انواع لالذون (اذن تأخیر فى الحضور – اذن مغادرة قبل المیعاد – اذن 
بعدد الساعات 

يتم تحديد االرصدة المتاحة لالذون فى الشھر سواء عدد ساعات او عدد مرات لنوع معین 
او لالذن عاًم  

االرصدة  احتساب  قاعدة  تطبیق  االجازات  رصید  االضافیة من  االذن  امكانیة خصم ساعات 
لالذون على كل العاملین ام مجموعة معینة



الحضور و األنصراف

يتم أوالً تحديد مواعید العمل و الراحات االسبوعیة  للعاملین و متاح إدخال ھذه المواعید بشكل مجمع إلدارة 
أو فرع باكملھم أو لمجموعة عاملین يتم إختیارھم أو بشكل فردى لكل عامل على حدة حیث إتاحة   إختالف 
المواعید داخل اإلدارة الواحدة بل و القسم الواحد  بعد ذلك يتم عمل لوائح و سیاسات المؤسسة فى إحتساب 
التأخیرات و االنصراف قبل المیعاد و االضافى و العمل فى العطالت و األجازات الرسمیة و الغیاب بدون اذن و 
متاح ھنا إنشاء أكثر من قاعدة وفقاً الى سیاسة المؤسسة مع امكانیة وقف عمل ھذه القاعدة خالل أى فترة 
يتم تحديدھا و يمكن تطبیق ھذه القواعد على العاملین بشكل جماعى كإدارة أو قسم أو فرع بأكملھم أو اى 

مجموعة يتم إختیارھا أو بشكل فردى لكل موظف على حدة
يمكن االستعالم ھنا عن بیانات حضور و انصراف أى عامل أو مجموعة من العاملین خالل فترة و التى تنقل من
و  للتأخیرات  االجمالیة  و  التفصیلیة  التقارير  كافة  الحصول على  بالبرنامج مع  تلقائیا  تحفظ  و  البصمة  ماكینة   
األضافى و الغیاب بدون اذن و العمل فى االجازات و العطالت الرسمیة و االنصراف قبل المیعاد يتم إرسال رسائل 
تنبیھیة للعاملین فى حاالت التأخیر بالصیغة التى يحددھا المسئول وفقاً الى عدد مرات التأخیر و التى ترسل 
المدير المباشر و مسئول الموارد البشرية تنبیھاً لھم بتأخیر العامل ترسل تقارير  أيضاً لشخصین أخرين مثالً 
الحضور و االنصراف و التى يتم تحديدھا من قبل المسئول بشكل تلقائى الى البريد االلكترونى الخاص بأى أفراد 

يتم تحديدھم مثال مدير القسم و مدير الموارد البشرية
للفروع  البصمة  ماكینات  من  عدد  أى  توصیل  يمكن  و  واحدة  بیانات  بقاعدة  المؤسسة  فروع  جمیع  ربط  يتم 

بالبرنامج للحصول على التقارير الحضور و االنصراف لجمیع الفروع 
فى حالة عدم توفر ماكینة بصمة يتیح البرنامج تسجیل الحضور و االنصراف بشكل يدوى مع االستفادة بنفس 

التقارير لعملیة الحضور و االنصراف
يمكن من خالل البرنامج أيضاً تطبیق مواعید حضور و انصراف استثنائیة ألى يوم عمل أو مجموعة أيام خالل فترة 
معینة و حساب العاملین بناًء علیھا (تغیر المواعید فى شھر رمضان مثال كذلك الحال بالنسبة للتحكم فى 
األبواب و الدخول و الخروج يمكن االستفادة بنفس االمتیازات و التقارير و الخاصة بمكانیات البصمة و الحضور و 

االنصراف



تعريف ماكینات البصمة

التوصیل بماكینات البصمة

التوصیل بقاعدة بیانات 

التحكم فى اعدادت ماكینات البصمة 

نقل العاملین من و الى ماكینات البصمة  

 

سیرفر الحضور و االنصراف  

 

 

سیرفر خاص و منفصل لكل ما يخص معالجة بیانات الحضور و االنصراف له كلمة سر خاصة لمن 
له الصالحیة  فى ذلك من المستخدمین و يشمل على األتى :

تعريف اى عدد من ماكینات البصمة 
ربط ماكینات البصمة من مواقع مختلفة بقاعدة بیانات واحدة 

 TFT - B&W  العمل مع كافة انواع المكینات

سحب بیانات الحضور و االنصراف من ماكینة او اكثر خالل فترة محددة  
سحب بیانات الحضور و االنصراف لعامل معین او ادارة او فرع باكملھم خالل فترة محددة 

امكانیة السحب التلقائى لبیانات الحضور و االنصراف من الماكینات بعد وقت محدد وبشكل دورى  
معالجة التباينات الشديدة فى مواعید الحضور و االنصراف لنفس العامل 

معالجة اختالف مواعید العمل للعاملین 
معالجة العمل بعدد الساعات فقط بدون اوقات محددة  

معالجة العمل فى اكثر من وردية لنفس العامل و حساب الفروقات بین التوقیعات  
معالجة عدم ثبات وردية محددة للعامل

معالجة العمل خالل لیلتین بتاريخین مختلفتین  
تقارير تفصیلیة و اجمالیة لعملیة الحضور و االنصراف

  Excel  استیراد بیانات الحضور و االنصراف من ملف

البیانات   قاعدة  من  االنصراف  و  الحضور  بیانات  سحب  يمكن   ZK مكینات  توفیر  عدم  حالة  فى 
الموصلة بماكینة البصمة مباشرة مع االستفادةبنفس التقارير للحضور و االنصراف

التحكم فى اعدادات ماكینات البصمة ZK من البرنامج حیث ضبط الوقت – و اعادة تشغیلھا أو 
اغالقھا – تغیر صفات المستخدمین الى مسئولین و العكس – حذف مسئولین – حذف حركات 
الحضور و االنصراف – حذف مستخدمین – حذف بصمات و يكون كل ذلك لمن له الصالحیة فقط 

بمتابعة دقیقة و تسجیل لكل حركة تتم فى البرنامج   
االستعالم عن (عدد البصمات -عدد الحركات - عدد المستخدمین فى كل مكینة )

يمكن نقل اسماء العاملین من البرنامج الى ماكینات البصمة 
 يمكن استیراد اسماء العاملین من ماكینة البصمة الى البرنامج 

تربط اسماء العاملین ببصماتھم على الماكینة من خالل رقم تعريف خاص بكل عامل ال يتكرر 
يمكن مراجعة االسماء على ماكینة البصمة ومقارنتھا باالسماء على البرنامج 

يدعم البرنامج نقل اسماء العاملین من و الى ماكینات البصمة باللغتین العربیة و االنجلیزية 
يمكن استیراد بیانات العاملین الدارة معینة او فرع معین 

يمكن عمل فلتر لبیانات العاملین على ماكینات البصمة وفقاً الى االدارة او الفرع 



ماكینات التحكم فى االبواب   

  

تعريف اى عدد من ماكینات التحكم فى االبواب بمختلف انواعھا 
التحكم فى اعدادات الماكینة من البرنامج بنفس امتیازات نقلھم من ماكینة البصمة 

نقل العاملین من و الى ماكینات التحكم فى االبواب بنفس امتیازات نقلھم من ماكینة البصمة 
ضبط فترات العمل على ماكینات التحكم فى االبواب 

امكانیة تشغیل فترات عمل ماكینات التحكم فى األبواب لعاملین بعینھم
امكانیة وقف تشغیل فترات عمل ماكینات التحكم فى األبواب لعاملین بعینھم

الحضور و االنصراف يدويا   

بیانات بدل االعاشة او المبیت    

تقارير االدارة الدورية     

مواعید العمل      

خطة العمل الیومیة       

  

  

 

 
 

فى حالة عدم توفر اجھزة بصمة يمكن ادخال بیانات الحضور و االنصراف للعاملین يدويا مع االستفادة
 منھا بنفس التقارير فى حالة البصمة 

يقم البرنامج بحساب عدد ساعات العمل وفقاً لھذه البیانات 
يمكن التعديل يدويا لبیانات الحضور و االنصراف المدخلة من ماكینة البصمة لیوم معین

يمكن فلترة البیانات عن طريق االدارة او الفرع او القسم الرئیسیى او الفرعى او بموظف بعینه
 من خالل كوده او اسمه 

يقم البرنامج بحساب بدالت االعاشة او المبیت للمغتربین وفقاً لنوع البدل و المستوى الوظیفى 
للعامل بعد غلق فترة الحضور و االنصراف للعامل

دورى من  االنصراف بشكل  و  الحضور  متابعة  المؤسسة  االقسام فى  للمديرين ومسئولى  يمكن 
البريد  الى  دوريا  بارساله  البرنامج  ويقم  متابعته  المراد  االنصراف  و  الحضور  تقرير  تحديد  خالل 

االلكترونى للمسئولین و المعرفة مسبقا فى قاعدة بیانات العاملین

يمكن ادخال مواعید العمل و الراحات االسبوعیة و قواعد الحضور و االنصراف و الورديات المراد تطبیقھا 
على العاملین بشكل مجمع

امكانیة عمل االستثناءات لفترة محددة فى مواعید الحضور و االنصراف المطبقة على العاملین على 
ان يعمل بالمواعید الجديدة خالل ھذه الفترة مثال (تغیر مواعید العمل خالل شھر رمضان)

امكانیة تطبیق نظام العمل أليام متصلة يلیھا راحة أليام متصلة  
امكانیة التغیر فى مواعید العمل خالل يوم محدد من كل اسبوع على مدار السنة او خالل فترة معینة  

امكانیة التغیر فى مواعید العمل بشكل دورى كل اسبوع أو كل شھر
اتاحة عمل التغیرات فى المواعید الدارة معینة او فرع معین او مجموعة عاملین بعینھم او حتى ديانة 

معینة



بیانات الورديات        

البريد االلكترونى         

البصمات و الكروت          

 

 

 

يمكن تعريف اى عدد من الورديات بالبرنامج سواء ان كانت صباحیة او مسائیة او شاملة لیلتین 
بتاريخین مختلفین 

يمكن تغیر الوردية للعامل بسھولة خالل فترة مثال عمل موظف فى ورديتین فى نفس الوقت 
فى حالة عمل الموظف فى اكثر من وردية فى نفس الوقت يقم البرنامج باحتساب الفرق بین

 التوقیعات وحساب ساعات العمل الفعلیة له

و  المديرين  و  العمل  صاحب  من  لكل  االلكترونى  البريد  إدخال  يتم  العاملین  بیانات  إدخال  أثناء 
الموظفین و من خالل تفعیل خاصیة البريد االلكترونى يقوم البرنامج بارسال رسالة تنبیھیة الى 

الشخص المتكرر التأخیر او الغیاب و يمكن ارسالھا فى نفس الوقت الى شخصین أخرين 
يقم  االستجابة  عدم  حالة  فى  و  مثالً)  العاملین  شئون  مسئول   – (المدير  مثال  تحديدھم  يتم 
البرنامج بارسال الرسالة مرة أخرى بلغة شديدة اللھجة حیث يتم اعداد الرسائل النصیة المراد 
التنبیه من خاللھا عن طريق مسئول ادارة النظام و يتم تقسیمھا الى فئات حسب الطلب مثال :

رسالة تنبیھیة ترسل فى حالة التاخیر من ۱-۳ مرات شھريا
رسالة لفت نظر ترسل فى حالة التأخیر من ٤-٦ مرات شھريا

رسالة شديدة اللھجة ترسل فى حالة التأخیر اكثر من ٦ مرات شھريا مع امكانیة وقف قبول بصمة 
الشخص المتأخر

يمكن اخذ بصمات العاملین من خالل البرنامج حتى فى حاالت عدم تواجد ماكینة البصمة فى 
نفس مكان العمل 

يمكن اخذ بصمة االصبع او الوجه 
يتاح اخذ ۳ بصمات لكل عامل تحسباً ألى ظروف قد تطرأ للبصمة الواحدة 

يتم تعريف بصمات العاملین مرة واحدة على قاعدة البیانات حتى و إن حدث عطل مفاجئ لماكینة 
البصمة أو خلل لجھاز الكمبیوتر فإن بصمات العاملین تكون معرفة على قاعدة البیانات و لیس ھناك  

حاجة ألخذھا من جديد 
فى حالة تعريف البصمات مسبقا على ماكینة البصمة يمكن تحمیلھا لقاعدة البیانات و لیس

 ھناك حاجة ألخذھا من جديد



قواعد الحضور و االنصراف   
 

قاعدة التأخیر    

قاعدة الغیاب

قاعدة البصمة الواحدة

قاعدة االنصراف قبل المیعاد

قاعدة الوقت االضافى

قاعدة العمل فى الراحات االسبوعیة و العطالت الرسمیة 

تحديد عدد االيام التى تخصم فى مقابل الغیاب بدون اذن 
تحديد معدل الخصم لكل مرة غیاب 

تحديد عدد االيام التى تخصم فى مقابل البصمة الواحدة 

 

يتم تعريف الئحة الحضور و االنصراف وفقاً لسیاسة المؤسسة  
يمكن تطبیق القاعدة أو عدم تطبیقھا خالل وقت معین من السنة (عدم تطبیق احتساب التأخیر 

فى شھر رمضان مثال) 
بعد تعريف القواعد يتم اختیار االدارات و الفروع او حتى اشخاص محددة لتطبیق القاعدة علیھم 
يتم احتساب و توضیح جمیع العملیات ( التأخیر – االضافى – العمل فى العطالت – الغیاب ) فى 

كشف حساب المرتب فى البرنامج
يمكن تعريف اكثر من قاعدة فى طرق الحساب (حسب سیاسة الشركة) 

تقارير تفصیلیة و اجمالیة لعملیات الخصم و االضافة التى تمت وفقاً الى القاعدة المطبقة على 
العامل

امكانیة السماح بعدد مرات للتأخیر بدون اذن مع تحديد وقت معین لذلك 
امكانیة عمل اكثر من شريحة للخصم مثالً 

احتساب التأخیر أكثر من ٥ دقائق حتى ۱٥ دقیقة بالخصم دقیقة لكل دقیقیة 
احتساب التأخیر أكثر من ۱٥ دقیقة حتى ۳۰ دقیقة بالخصم ساعة لكل دقیقة 

احتساب التأخیر أكثر من ۳۰ دقیقة بالخصم يوم من المرتب 
(القیم فى المثال السابق لیست معايیر ثابتة – يمكن تغییر القیم وفقا لساسیة الشركة )

تحدد طبیعة الخصم بالساعة – بالدقیقة – نسبة من الیوم – خصم من المرتب – خصم من رصید 
االجازات )

امكانیة السماح بعدد مرات لالنصراف قبل المیعاد بدون اذن مع تحديد وقت معین لذلك 
امكانیة عمل اكثر من شريحة للخصم 

تحدد طبیعة الخصم بالساعة – بالدقیقة – نسبة من الیوم – خصم من المرتب – خصم من رصید 
االجازات )

امكانیة احتساب الوقت االضافى قبل مواعید العمل او عدم احتسابه او احتسابه من وقت محدد 
 اتاحة طريقتان الحتساب الوقت االضافى االولى احتسابه بشرط اكتمال ساعات العمل المطلوبة

 و الثانیة تطبیق القاعدة بعد وقت الخروج 
يمكن اختیار تطبیق الوقت االضافى بشرط عدم التأخیر الكثر من وقت محدد  

امكانیة عمل اكثر من شريحة لالضافى  
تحدد طبیعة االضافة بالساعة – بالدقیقة – نسبة من الیوم – نسبة/ قیمة من المرتب – اضافة 

الى رصید االجازات )

امكانیة احتساب الوقت االضافى خالل الراحة االسبوعیة او عدم احتسابه
امكانیة احتساب الوقت االضافى خالل العطالت الرسمیة او عدم احتسابه

تحدد طبیعة االضافة بالساعة – بالدقیقة – نسبة من الیوم – نسبة/ قیمة من المرتب – اضافة 
الى رصید االجازات )



المرتبات

يتمیز برنامج سمارت بالمرونة الشديدة فى امكانیة تطبیق اكثر من طريقة لحساب المرتب و التعامل مع أى 
كم

 من المتغیرات الخاصة بالمؤسسة فى ذلك حیث معرف بالبرنامج لوائح و قوانین العمل الخاصة بحساب نسب 
الضرائب و التأمینات للمرتب الخاضع للتأمینات مع اختیار العمل بھذه اللوائح أو عدم اختیارھا 

يتم عمل قوالب المرتبات مع إدخال أى عدد من البنود لألستحقاقات و األستقطاعات لكل قالب على أن تطبق
 ھذه البنود على العامل وفقاً للقالب الواقع فیه 

يتیح البرنامج عمل أى معادالت حسابیة مھما كانت معفدة إلنشاء بنود األستحقاقات و األستقطاعات من ينود 
أخرى فى البرنامج حتى و لو كانت نسب و لیس قیم ثابتة 

األستقطاعات  بنود  كافة  و خصم  األستحقاقات  بنود  كافة  اضافة  بعد  المرتب  صافى  بحساب  البرنامج  يقوم 
موضحا ھذه البنود و العملیات الحسابیة التى تمت علیھا  كذلك يمكن إدخال المكافأت و الجزاءات و السلف 

بسھولة مع امكانیة تكرارھا أو تعديلھا أو حذفھا وقت الحاجة
 مع تحديد طرق سداد السلفة و اقساطھا إن وجدت يتم تحويل كشف الحضور و االنصراف بعد تطبیق اللوائح 
و القوانین الخاصة به إلعداد المرتبات يمكن حساب المرتب بالساعة أو بالیوم وفقاً الى طريقة المؤسسة فى 

حساب يومھا حیث يتیح البرنامج تحديد عدد أيام المحاسبة 
التأخیرات و  و  االضافى  قیم  و  قیمتھا  أيام عمله موضحا  بكل  لكل عامل  تفصیلى  الحصول على كشف  يتم 

الجزاءات  و المكافأت و السلف الخاصة به
كذلك يمكن الحصول على كشف مجمع بمرتبات العاملیین خالل فترة و القیم األجمالیة للمرتبات و تفصیلھا

 ألجمالى قیم الجزاءات و االضافى و المكافأت و التأخیرات  بمجرد الوقوف على أى رقم محسوب فى كشف 
حساب المرتبات تظھر العملیات الحسابیة التى خضع لھا  موضحا بنودھا و أسبابھا



بیـانـات المكافأت / المنح
تسجیل المكافات الدورية او مكافأت االجادة الشھرية او المنح 

صرف المكافأت علي فتـرات يتم تحديدھا مسبقا (شھرية / ربع سنوية / نصف سنوية / سنوية)
قواعد صرف المكافأت – خصم الضرائب و التامینات

 سجل تاريخ المكافأت
 اضافة بنـد للحوافز علي االنتــاج – كنسبة من حجم االنتاج

تسجیل الخصومات التي تنتج عن قرارات ادارية
خصم الخصومـات علي فتـرات يتم تحديدھا مسبقا (شھرية / ربع سنوية / نصف سنوية / سنوية)

قواعد استقطاع الخصومات – خصم الضرائب و التامینات
سجل تاريخ الخصومات و الجزاءات

بیـانـات الخصومات

بیـانـات السلف و القروض

بیـانـات المستحقـات / االستقطـاعـات للكوادر

معادالت تجمیع وحساب االستحقاقات و االستقطاعات 

قوالب المـرتبــات

معادالت احتساب الراتب 

انشاء دلیل للمستحقـات / االستقطـاعـات متغیر – حسب الحاجة
تحديد معدل التكـرار

تحديد الخضوع للضريبة و الحد االقصي لالعفاء
تحديد الخضوع للتامینات

تحديد الحد االدني و االقصي لعدد مرات االستحقاق / االستقطاع
طبیعـة صرف االستحقاق / خصم االستقطـاع (قیمة متغیرة  أو نسبة)

انشاء دلیل لقوالب المرتبات – حسب الكادر / المسمي الوظیفي
اختیار الفئة او الكادر الذي يتم صرف المستحقات لة / خصم االستقطـاعـات منة

استخدام القالب علي مستوي قطـاع / ادارة / مكان / موظف 

تحديد طريقة احتساب قیمة دقیقة العمل من بنود االستحقاقات المدخلة مسبقا 
تحديد طريقة احتساب قیمة الوقت االضافى من بنود االستحقاقات المدخلة مسبقا 

تحديد طريقة احتساب قیمة التأخیرات من بنود االستحقاقات المدخلة مسبقا  

تسجیل السلف او القروض
خصم السلف او القروض علي فتـرات يتم تحديدھا مسبقا (شھرية / ربع سنوية / نصف سنوية / 

سنوية)
قواعد خصم السلف – خصم الضرائب والتامینات

سجل تاريخ السلف

يتیح البرنامج عمل اى معادالت حسابیة مھما كانت معقدة النشاء بنود االستحقاقات و االسنقطاعات 
من  بنود اخرى فى البرنامج حتى ولو كانت نسب و لیس قیم ثابتة



ثوابت االجور 

 

اوأل يتم اختیار قانون العمل المراد تطبیقه على العاملین لحساب نسب التأمینات و الضرائب حیث 
معرف بالبرنامج قانون ۹٦ لسنة ۲۰۱٥ و قانون ۸۲ لسنة ۲۰۱۷ 

يقوم البرنامج بحساب المرتبات لكل العاملین وفقا للتغیرات فى القیم بناء على الشريحة الواقع 
فیھا العامل و التى يحددھا السن و عقد العمل و المرتب المتفق علیه و الجنسیة مع امكانیة 

تجديد عقد العامل او نقله من شريحة ألخرى 
شاشة ثوابت االجور شاشة منفصلة لھا كلة سر خاصة ال تعطى اال لمن له الصالحیة

قوالب و كشوف المرتبات 

بیانات مرتبات العاملین

كشف اوقات العمل 

اعداد المرتبات 

 

 

بعد إنشاء قوالب المرتبات يتم اختیار مجموعات العاملین المراد تطبیق القالب علیھم مع اعطاء 
لكل مجموعة اسم (اسم الكشف)

بعد إختیار مجموعة العاملین لكل قالب يتم إدخال البیانات األساسیة لمرتباتھم من
 ( الراتب االساسى-  الراتب المتغیر – االجمالى – الصافى ) 

يقم البرنامج بحساب القیم (التأمینات على االساسى - التأمینات على المتغیر - ضرائب االجور) 
و ھى تحتسب وفقاً الى الشريحة الواقع فیھا العامل من قانون العمل المعرف بالبرنامج و المطبق 

على العامل 
يقم البرنامج بحساب إجمالى االستحقاقات و إجمالى االستقطاعات للعامل

قبل اعتماد المرتبات يتم اوالً تصدير كشف الحضور و االنصراف و المحسوب به اجمالى ساعات 
االضافى و اجمالى  ساعات التأخیر و اجمالى خصم الغیاب الى كشوف المرتبات بعد تطبیق لوائح 

الحضور و االنصراف الخاصة بالمؤسسة فى ذلك  
يمكن اختیار الكشف لعامل معین او فرع او ادارة او قسم بعینه

تعد اعداد المرتبات الخطوة االخیرة لحساب المرتب و يكون كل ما علیك فعله ھنا تحديد الفترة 
موضحا  المرتب  حساب  لعملیة  تفصیلیا  كشف  باظھار  البرنامج  يقم  لھا  المرتبات  اعداد  المراد 
الخاصة  االضافة  و  الخصم  عملیات  كذلك  و  موظف  بكل  الخاصة  االستقطاعات  و  االستحقاقات 

بعملیة الحضور و االنصراف 
يمكن طباعة كشف تفصیلى للعامل موضحا عملیة حساب مرتبه 

يمكن طباعة كشف اجمالى لجمیع العاملین باجمالیات المرتب و الخصم و المكافأت خالل الفترة 
المحددة

يتاح تحديد فترة حساب المرتب وفقاً لسیاسة المؤسسة 
يمكن حساب المرتب بالساعة



العاملین فى الورديات
عناوين العاملین

عاملین لیس لديھم بصمة
تجديدات العقود
وظائف العاملین

العاملین فى الفروع و االدارات
متابعة خط السیر

متابعة المستخدمین
تعینات العاملین

انتھاء عقود العاملین
اسباب التحويل لالرشیف

االوراق المطلوبة
مالحظات العاملین

عقود العاملین تفصیلیة 
تقرير السیر الذاتیة

تقرير المستوى الوظیفى 
تقرير شئون العاملین

تقرير الديانة
تقرير اعیاد المیالد

 
 

سجل الحضور و االنصراف
سجل الدخول و الخروج
سجل الوقت االضافى

سجل العاملین فى العطالت
سجل الغیاب بدون اذن

سجل التوقیع الواحد
سجل التأخیر بدون اذن

سجل المغادرة بدون اذن
االجازات

االذون
سجل مجمع ايام العمل

تقرير الحضور و االنصراف 
الیومى

تقیم االدارات
تقیم العاملین

تقرير بعدد الساعات
 االقل او االكثر

سجل مخالفات الحضور 
و االنصراف

عاملین لیس لھم بصمة 

التأمینات
استمارات التأمینات

الضرائب
عاملین غیر خاضعین 

للضرائب
المكافأت و الحوافز

الخصومات و الجزاءات 
استحقاقات السلف 

تقییم سلف العاملین 
اجمالى سلف العاملین

كشف المرتبات
تحويل للبنوك

تاريخ المرتبات 
 
 

تقارير المرتباتتقارير شئون العاملین

Information Technology House info@smart-itbusiness.com
www.smart-itbusiness.com

02/22913264 02/22913281Tel  :

Mail :
web :

-
01006047084 - 01000716906

جمیع ھذة التقارير يمكن طباعتھا أو استخراجھا كملف اكسیل

تقارير الحضور و األنصراف


