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 مقدمة 
يمثل نظام الرواتب أحد األنظمة الهامة فـي أي مؤسسـة حكوميـة أو خاصـة حيـ  انـ  يقـوم باالهتمـام بمعالجـة العمليـات 

 الخاصة برواتب الموظفين داخل المنشأة.

 

  net.مقدمة حول نظام الرواتب 
 حزمـة مدارحاسـب لظنظمـة النمطيـة الحكوميـة( كأحد األنظمة في Payroll.netقامت شركة حاسب بتطوير نظام الرواتب )

(Madarhasib GRP Suite (HGS.NET ( باستخدام أحدث وأقـوى التقنيـات فـي عـالم البرمجـةASP.Net & SQL Server  حيـ ،)

(، وقد تم في  مراعـاة جميـع اإلحتياجـات العمليـة التـي قـد تحـدث Web Applicationيعمل النظام كتطبيق من تطبيقات الويب )

في المنشأة، حي  يتم من خالل نظام الرواتب معالجة جميع األمور الخاصة برواتب المـوظفين مـن تحديـد النفقـات وإحتسـابها 

 لشهرية وغير الشهرية.وإصدار المسيرات ا

 

 Madarhasib GRP Suite (HGS.net)ما هي 
مجموعة من األنظمة التي تعمل بشكل متكامل ومتوافق بهـدف تغطيـة  حزمة مدارحاسب لظنظمة النمطية الحكوميةتمثل 

 احتياجات اإلدارات الحكومية من التقنية.

مـن  إيماناالتطوير الموجودة في العالم وذلك  أدواتواهم  ثأحدتم تطوير هذه األنظمة باستخدام تقنية الدوت نت وهي من 

األنظمـة يـتم  أن أي( للتطبيقـات Web Application، وتـم اعتمـاد بيئـة الويـب )وأفضـلهاالشركة بضـرورة مواكبـة آخـر التقنيـات 

 تشغيلها من خالل متصفح االنترنت.

ن الخبرة في تطوير األنظمة الحكومية وقد تـم فيـ  حصيلة عشرات السنين م Madarhasib GRP Suite (HGS.NET))يمثل و

جتهـادات إ إلـىمراعاة جميع المالحظات والتحسينات التي تم طلبها من قبل المستخدمين ألنظمة حاسب السابقة، باإلضـافة 

 والفائدة للمستخدمين. اإلستقراركبر قدر ممكن من أ إلىالباحثين ومحللي األنظمة بالشركة للوصول بالنظام 

 

 Web Applicationاذا تم استخدام تقنية الويب لم
تطبيقـات الوينـدوز  وأخـذتفي الويـب  االستثماريشكل الويب مستقبل األنظمة الحديثة حي  ان  في السنوات األخيرة زاد  ❖

 وذلك لمـا لتطبيقـات الويـب مـن مرونـة عاليـة وسـهولة تحميـل وتشـغيل سـواء لمسـتخدمي الشـبكة الداخليـة باالنحسار

 )انترنت(. الخارجية أوت( )انتران

( ليعمل النظام بينمـا فـي تطبيقـات الوينـدوز كـان Serverتوفير الوقت والجهد حي  يكفي تثبيت النظام على جهاز الخادم ) ❖

تحدي  النظام حي  يكفـي تحـدي   إلىهذه الميزة تظهر عند الحاجة  وأيضاهناك حاجة لتثبيت النظام على جميع األجهزة 

 ( فقط.Serverجهاز الخادم )

 

 مزايا نظام الرواتب
وذلك في  شؤون الموظفين قرارات نظام الرواتب دون استخدام إصدارنظام الرواتب لدي  قاعدة بيانات مستقلة تمكن  من  .1

 حال لم يتم ربط النظامين معا .

ام الرواتب مع ين في حال تم ربط نظالموظف توالرموز وسجال اإلعداداتيشترك نظام الرواتب مع شؤون الموظفين في  .2

 نظام شؤون الموظفين.

 .عند الرواتب أثرهاالتي لها تأثير بحي  تأخذ  تللقرارانظام القرارات هو من يقوم بالتأثير على الرواتب  .3

إمكانية الربط مع النظام المالي في التأديات وإنشاء أوامر الصرف للمسيرات آليا ، وكذلك بالنسبة لحسابات الموظفين  .4

 البنكية.
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 خول إلى نظام الرواتبالد
  

مـن قائمـة األنظمـة  الرواتـبونقـوم باختيـار نظـام  (0-0الشـكل )بعد تسجيل الدخول إلى النظـام تظهـر الصـورة كمـا فـي 

 الموجودة على اليمين كما يشير السهم.
 

 
 .الشاشة الرئيسية لنظام حاسب لظنظمة الحكومية ( يمثل0-0الشكل )

 

 . (1-0ل )الشكحي  يظهر كما في  الرواتب إلى نظامالمستخدم  إدخاليقوم النظام ب
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 يمثل الشاشة الرئيسة لنظام الرواتب. (1-0الشكل )

 

نالحظ وجود قائمة بالعناوين المقسم عليها النظام وعند اختيار أي مـن عناصـر القائمـة علـى اليمـين تظهـر أسـماء الشاشـات 

وعند اختيار أي عنصر من القائمـة الموجـودة علـى اليسـار تظهـر الموجود تحت هذا العنوان على شكل قائمة على اليسار 

 الشاشة الخاصة ب  وتستطيع عند ذلك القيام بالعمليات وفق الصالحيات المعطاة.
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  إدارة نظام الرواتب
 

حي  يتم من خالل هذه القائمـة  الرواتب ( مجموعة شاشات إدارة النظام في نظام0-1تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 ... الخ التي سيتم استخدامها في شاشات النظام . بإدخال اإلعدادات العامة للنظام والرموز
 

 
 ( يمثل شاشة إدارة نظام الرواتب.0-1الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

9 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

 اإلعدادات العامة  
  

 (.1-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة اإلعدادات العامة من قائمة إدارة نظام الرواتب كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل الجزء األعلى من شاشة اإلعدادات العامة لنظام الرواتب.1-1الشكل )

 

د اإلعدادات العامة لنظام الرواتب وتحديد ارتباطـ  مـع األنظمـة األخـرى وإعـدادات الشاشـات، يتم من خالل هذه الشاشة تحدي

وللتعديل على هذه اإلعدادات يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر دتعـديلد مـن شـريط المهـام وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

وذلك بالضغط بجانب الخيـار  يوما   30الشهر حسب التقويم أم اعتبارها تحديد هل سيتم في النظام اعتبار أيام أيام الشهر:  ❖

 المطلوب.

تحديد طريقة تعامل نظام الرواتـب مـع الفتـرات حسـب األشـهر الهجريـة أم حسـب الفتـرات التعامل مع الفترات حسب:  ❖

ودة إلـى التعامـل مـع األشـهر العـبتعـديلها والفتـرات الماليـة فـال يسـمح الحقـا   حسب اختيار التعاملالمالية وفي حال تم 

 .الهجرية

 وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب. استخدام الترقيم التلقائي للمسيرات أم الترقيم اليدوي تحديد يرات:سالم  ترقيم ❖

عـدا الحسـميات الشـهرية،  إدخال أعلـى نسـبة حسـم مـن راتـب الموظـف يتم أعلى نسبة حسم من راتب الموظف: ❖

 .بنسبة تزيد عما تم تحديده الحسم من راتب الموظفبحي  ال يسمح النظام ب

تحديد ارتباط نظام الرواتب مـع النظـام المـالي وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب كلمـة  مرتبط مع النظام المالي: ❖

ا فـي د، أمـإصدار ملـف سـريع مـن نظـام الرواتـب مباشـرةدنعمد في حالة ارتباط  مع النظام المالي حي  يتم تحديد خيار د

حالة تم اختيار دالد أي عدم ارتباط النظام مع النظام المالي يـتم تحديـد السـنة الماليـة لنظـام الرواتـب ويفعظـل النظـام رابـط 

 دتعريف/تعديل سنة ماليةد ليتم تعريف سنة مالية جديدة أو تعديل سنة  مالية سابقة.
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مالي وذلك فـي حالـة االرتبـاط مـع النظـام المـالي، أمـا فـي يعرض النظام السنة المالية الحالية للنظام ال السنة المالية: ❖

 حالة عدم االرتباط فيقوم المستخدم بتحديد السنة المالية الحالية لنظام الرواتب.

المالية الحالية للنظام المالي وذلك في حالة االرتباط مع النظام المالي، أما في حالـة  الفترةيعرض النظام  الفترة الحالية: ❖

 المالية الحالية لنظام الرواتب. الفترةاط فيقوم المستخدم بتحديد عدم االرتب

يقوم المستخدم باختيار تقريب الكسـور وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب كلمـة دتقريـب الكسـورد  تقريب الكسور: ❖

مـل مـع مختلـف ( فـي المربـع، إذا كـان يريـد تقريـب الكسـور العشـرية فـي النظـام عنـد التعا)حي  يعرض النظام إشارة 

 البيانات في شاشات الرواتب وأرصدة اإلجازات واستحقاقات الموظف مقابل الدورات واالنتداب.

يظهر هذا الرابط في حالة عـدم االرتبـاط مـع النظـام المـالي حيـ  بالضـغط علـى هـذا الـرابط  تعريف/تعديل سنة مالية: ❖

-1-1شاشة معلومات السنة المالية كما في الشـكل ) يستطيع المستخدم تعريف أو تعديل سنة مالية حي  يعرض النظام

1.) 
 

 
 ( يمثل شاشة معلومات السنة المالية.1-1-1الشكل )

 

يعرض النظام حالة هذا الخيار دنعمد تلقائيا  حي  يكون هذا الخيـار متاحـا  : إصدار ملف سريع من نظام الرواتب مباشرة ❖

 المالي.للتعديل في حالة ارتباط نظام الرواتب مع النظام 

يتم تحديد الصـيغة الخاصـة بـالرقم الخـاص لمسـير الرواتـب  الصيغة الخاصة بالرقم الخاص لمسير الرواتب الشهرية: ❖

 أربـعيـتم حجـز  وعند اختيارهرقم من المستخدم يدخل عند إضافة القرار ( للداللة على ^الشهرية بحي  عند إدخال الرمز )

( يـتم حجـز خـانتين مـن &وهي خانات السنة، وعنـد إدخـال )من الصيغة ع خانات ( يتم حجز أرب$وعند إدخال الرمز ) خانات

 للداللة على نوع المسير.  خانات وهي( يتم حجز ثالث !الصيغة وهي خانات الشهر، وعند إدخال الرمز )

الشـهرية يتم تحديد الصيغة الخاصة بالرقم الخاص لمسير الرواتـب  الصيغة الخاصة بالرقم الخاص للمسيرات األخرى: ❖

 خانـات أربـعرقم من المستخدم يدخل عند إضافة القرار و عنـد اختيـاره يـتم حجـز ( للداللة على ^بحي  عند إدخال الرمز )

( يتم حجـز خـانتين مـن الصـيغة &وهي خانات السنة، وعند إدخال )من الصيغة ( يتم حجز أربع خانات $وعند إدخال الرمز )
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( يـتم #( يتم حجز ثالث خانات وهي للداللة على نوع المسير، وعند إدخال الرمز )!) وهي خانات الشهر، وعند إدخال الرمز

 . يأخذ رقم متسلسل حسب محتوى الصيغة الكلي و يصفر كل سنة و خانات من الصيغة ثالثجز ح

مربع يتم تحديد احتفاظ النظام بنسخة من المسير المحذوف وذلك بالضـغط بـال االحتفاظ بنسخة من المسير المحذوف: ❖

 ( في المربع الموجود بجانب .الموجود بجانب هذا الخيار حي  يعرض النظام إشارة )

يتم تحديد ارتباط نظـام الرواتـب مـع نظـام شـؤون المـوظفين وذلـك بالضـغط بـالمربع  مرتبط مع نظام شؤون الموظفين: ❖

 ب .( في المربع الموجود بجانالموجود بجانب هذا الخيار حي  يعرض النظام إشارة )

 يمكن للمستخدم التعديل على السنة الحالية للرواتب. السنة الحالية للرواتب: ❖

 يمكن للمستخدم التعديل على شهر الرواتب الحالي. الشهر الحالي للرواتب: ❖
 

 
 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة اإلعدادات العامة لنظام الرواتب.2-1-1الشكل )

 

 .والى الساعة(الفترة التي يمنع االحتساب خاللها في حقلي )من الساعة  إدخال ميت الفترة:يمنع االحتساب خالل  ❖

 ميـت سـاعة: 2.5طريقة احتساب مكافأة خارج الدوام لأليام العادية التي معدل ساعات التكليف فيها أكبـر مـن  ❖

سـاعة حسـب  2.5ن خارج الدوام لظيام العادية التي معدل ساعات التكليـف فيهـا أكبـر مـ لمكافأةتحديد طريقة االحتساب 

 اجمالي ساعات التكليف أو حسب أيام التكليف الفعلية وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب.

مـن  %50يتم تحديد احتساب مكافأة العمـل خـارج الـدوام حسـب نسـبة احتساب مكافأة العمل خارج الدوام حسب:  ❖

  الضغط بجانب الخيار المطلوب.الراتب األساسي أو حسب الحد األقصى لساعات التكليف الشهرية وذلك ب

يـتم تحديـد تـأثير حسـم الـدقائق والسـاعات علـى تأثير حسم الدقائق والساعات على البدالت الشهرية للموظف:  ❖

 البدالت الشهرية للموظف أو عدم  وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب.

بخيار نعـم  لى بدل غالء المعيشة أو عدم تأثير حسم الغياب ع يتم تحديديؤثر حسم الغياب على بدل غالء المعيشة:  ❖

 أو ال وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب.

يتم إدخال الحد األقصى لسـاعات التكليـف الشـهرية لظيـام العاديـة وللعطـل  الحد األقصى لساعات التكليف الشهرية: ❖

 الرسمية وأليام األعياد.
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مكافأة العمل االضـافي لظيـام العاديـة وللعطـل الرسـمية  يتم إدخال معامل ضربالعمل االضافي:  مكافأةمعامل ضرب  ❖

 وأليام األعياد.

 يتم تعديل العنوان االلكتروني الذي سوف يقوم بإرسال الرسائل إلى الموظفين.العنوان االلكتروني:  ❖

اسـم  ( للداللـة علـى#يتم تعـديل صـيغة موضـوع البريـد االلكترونـي حيـ  يسـتخدم الرمـز ) موضوع البريد االلكتروني: ❖

 ،  حيـ  يـتم إدخـال ( للداللـة علـى رقـم الموظـف!( للسنة الهجرية، ويستخدم الرمز )$الشهر الهجري، ويستخدم الرمز )

فمثـال ذلـك:  ،المتغيرات اسم الشهر الحـالي هذهمتغير داخل موضوع الرسالة بحي  يكون بين قوسين للتميز و مثال على 

 شوال.تظهر الرسالة بالطريقة التالية: راتب شهر  شوال لشهر راتب شهر >#< وعند وصول البريد للموظف مثال

حسـم أيـام اإلجـازة  يـتم تحديـد حسم أيام اإلجازات من العمل اإلضافي باستثناء اإلجازات العاديـة واإلضـطرارية: ❖

انــب الخيــار مــن مــدة العمــل اإلضــافي أو عدمــ  باســتثناء االجــازات العاديــة واالضــطرارية بخيــار نعــم أو ال وذلــك بالضــغط بج

 المطلوب.

حسم أيام اإلجازة العادية من مـدة العمـل اإلضـافي أو  يتم تحديد حسم أيام اإلجازة العادية من مدة العمل اإلضافي: ❖

 عدم  بخيار نعم أو ال وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب.

زة اإلضـطرارية مـن مـدة العمـل حسم أيـام اإلجـا يتم تحديد حسم أيام اإلجازة اإلضطرارية من مدة العمل اإلضافي:  ❖

 اإلضافي أو عدم  بخيار نعم أو ال وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب.

بخيـار  حسم أيام االنتداب مـن مـدة العمـل اإلضـافي أو عدمـ  يتم تحديدحسم أيام اإلنتداب من مدة العمل اإلضافي:  ❖

 نعم أو ال وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب.

بخيـار نعـم  حسم أيام الغياب من مدة العمل اإلضـافي أو عدمـ  يتم تحديدمن مدة العمل اإلضافي: حسم أيام الغياب  ❖

 أو ال وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب.

 التحقق من قيم المسـير الشـهري عنـد اعتمـاده أو عدمـ  يتم تحديد: التحقق من قيم المسير الشهري عند اعتماده ❖

 انب الخيار المطلوب.بخيار نعم أو ال وذلك بالضغط بج

حسـم اشـتراك التأمينـات  يـتم تحديـد :فـي حسم اشتراك التأمينات االجتماعية اعتمادا علـى الراتـب األساسـي ❖

وذلك بالضغط في التاريخ الحالي أم بداية السنة الهجرية أم بداية السنة المالية  االجتماعية اعتمادا على الراتب األساسي

 .بجانب الخيار المطلوب

السـما  بـإغالق الشـهر فـي  يـتم تحديـد بإغالق الشهر في حالة عدم صدور بعض المسيرات الشـهرية: السماح ❖

 بخيار نعم أو ال وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب. حالة عدم صدور بعض المسيرات الشهرية أو عدم 

االنتـداب  خارج الـدوام مـن مـدةبحسم ايام العمل السما   يتم تحديد :عمل خارج الدوام من مدة االنتدابحسم ايام ال ❖

 بخيار نعم أو ال وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب.

صـرف المسـتحقات الشـهرية  يتم تحديـد الشهرية للموظف المطوي قيده في شهر طي القيد: صرف المستحقات ❖

 لوب.بخيار نعم أو ال وذلك بالضغط بجانب الخيار المط للموظف المطوي قيده في شهر طي القيد أو عدم 

يتم تحديد أقل مدة لإلجازة العاديـة للمـوظفين أقل مدة لإلجازة العادية للموظفين التي يسمح بصرف راتبها مقدما:  ❖

 التي يسمح بصرف راتبها مقدما. 

ويمكـن  يعـرض النظـام حالـة هـذا الخيـار دنعـمد تلقائيـا  : حسم التقاعد من الراتب االساسـي عنـد إحتسـاب التـأخير ❖

 التعديل علي .

ويمكـن  يعـرض النظـام حالـة هـذا الخيـار دنعـمد تلقائيـا   :من الراتب االساسي عند إحتساب التـأخير التأمينات حسم ❖

 التعديل علي .
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 الشروط الخاصة بضوابط العملتعريف 
 

فـي النظـام وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار تعريـف  الخاصة بضوابط العمـل تختص هذه الشاشة بتعريف شروط التصفية

 .(2-1الشكل )كما في  إدارة نظام الرواتبمن قائمة  الخاصة بضوابط العمل شروطال
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف الشروط الخاصة بضوابط العمل.2-1الشكل )

 

 إلضافة شرط جديد يقوم المستخدم بالضغط على زردجديدد من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض F2د ذلـك مـن خـالل الضـغط علـى زررمز الشرط  بإدخالالمستخدم يقوم  رمز الشرط: ❖

 النظام قائمة برموز الشرط فيتم اختيار رمز الشرط المطلوب.

يقوم المستخدم بتحديد اسم الشرط ويراعي أن يكون اسم ذو معنى ول  عالقة بطبيعة عمـل الشـرط ممـا  اسم الشرط: ❖

 معرفة طبيعة عمل الشرط بمجرد قراءة اسم .يسهل على المستخدم 

 وهناك نوع واحد لتصنيف الشروط وهو تقارير. تصنيف الشرط: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد وصف الشرط. الوصف: ❖

يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشرط محجوز للنظام واليمكن التعديل علي  أو قام بإدخال  مستخدم وغيـر  محجوز للنظام: ❖

 محجوز للنظام.

 شـرطدمـن الفي الحقل الخاص بـ دنسخ   قوم المستخدم بادخال شرط التصفية المراد نسخي الرابط/نسخ من الشرط: ❖

نسخ جميع أسطر ذلك الشرط وإضافت  إلى الشـرط الجديـد مـع السـما  بتعـديل ثم الضغط على زر نسخ، سيقوم النظام ب

 .بيانات هذه األسطر بعد إضافتها

 لشرط عن طريق إدخال الحقول التالية:ثم يقوم المستخدم ببناء ا ▪
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يقوم النظام بتحديد رقم السطر بشكل تلقائي وتسلسلي ويستفاد من  في حال كان الشـرط يحتـوي أكثـر  رقم السطر: ❖

 من سطر.

يستخدم حقل محدد السطر في حالة الشروط المركبة )أكثر من سطر( وذلك للـربط بـين أكثـر مـن سـطر  محدد السطر: ❖

البسيطة )سطر واحـد( فإننـا ال نسـتخدم ، ويحتـوي هـذا الحقـل علـى إشـارات مثـل)) ) ، ( ، أو ، و ((  وفي حالة الشروط

 وهي محددات منطقية تستخدم في تكوين الشرط  المركب والمثال التالي يوضح ذلك: 

 : صحيح 1الشرط س في السطر 

 : خاطئ2الشرط ص في السطر 

 نتيجة الشرط كالتالي: تكون )و( في حال كان محدد السطر الثاني هو 

 )س( و )ص( =خاطئ

 تكون نتيجة الشرط كالتالي:)أو( وفي حال كان محدد السطر الثاني هو 

 )س( أو )ص( = صحيح

 .يقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط األول )معلومات الموظف..( المصدر: ❖

 ن  العنصر األول للشرط قيمت  )آخر تقييم للموظف..(.يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ م اسم الحقل: ❖

 .(<، >) يقوم المستخدم بتحديد عملية المقارنة التي يحتاجها الشرط  العملية: ❖

 .يقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط الثاني )قيمة ثابتة ..( المصدر: ❖

 لذي سيأخذ من  العنصر الثاني للشرط قيمت .يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل ا اسم الحقل أو القيمة: ❖

 أرقام الموظفين بحي  يكون أكبر من صفر:الشرط خاص بوالمثال التالي يبين طريقة إعداد 

 نقوم باختيار جديد من شريط العمليات في منتصف الشاشة. .1

 نقوم باختيار المصدر = معلومات الموظف. .2

 اسم الحقل = رقم الموظف. .3

 .>العملية: = .4

 = قيمة ثابتة.المصدر  .5

 .0اسم الحقل أو القيمة =  .6

 يقوم باختيار حفظ وبهذا يكون اكتمل السطر االول من الشرط. .7

 نقوم باختيار جديد من شريط العمليات في منتصف الشاشة إلضافة السطر الثاني للشرط. .8

 محدد السطر = و. .9

 نقوم باختيار المصدر = معلومات الموظف. .10

 اسم الحقل = عمر الموظف )سنة(. .11

 .<العملية =  .12

 المصدر = قيمة ثابتة. .13

 . 50اسم الحقل أو القيمة =  .14

 يقوم باختيار حفظ وبهذا يكون اكتمل السطر الثاني من الشرط. .15

بعد أن ينتهي المستخدم من كتابة الشرط يمكن  التحقق من صحة شرط  عن طريق اختيـار زر دالتحقـق مـن صـحة الشـرطد، 

 فيما إذا كان الشرط صحيحا أم ال.رسالة تحدد  رحي  يقوم النظام بإظها

 كما أن هناك صندوق نصي في أسفل الشاشة يحتوي على نص الشرط بلغة االستعالم في قاعدة البيانات.
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  إعدادات ضوابط العمل
  

 .(3-1الشكل )كما في إدارة نظام الرواتب من قائمة  إعدادات ضوابط العملتظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 

 
 يمثل شاشة إعدادات ضوابط العمل. (3-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريـف ضـوابط العمـل للمـوظفين داخـل المنشـأة، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي هـذه 

 الشاشة:

 

 أنواع القرارات: ▪

ح حيـ  د من لوحة المفاتيF2يقوم المستخدم بإدخال نوع ضابط العمل وذلك من خالل الضغط على زر د نوع ضابط العمل: ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأنواع ضوابط العمل فيتم اختيار نوع ضابط العمل المطلوب.

د من لوحة المفاتيح حيـ  F2وذلك من خالل الضغط على زر د بدل مكافأة/قراريقوم المستخدم بإدخال  قرار:/ بدل مكافأة ❖

 المطلوب. مكافأة/قرار بدلفيتم اختيار  بدل مكافأة/قراريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء 

 ومن ثم يقوم بالضغط على زر دجديدد من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية: ❖

 رقم مسلسل للرمز. م: ❖

يقوم المستخدم بإدخال رمز ضابط العمل الذي يريد إضافت  حيـ  سـيتم اسـترجاع وصـف ضـابط العمـل  رمز ضابط العمل: ❖

 بمجرد إدخال هذا الرمز.

 قوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لضابط العمل.ي وصف ضابط العمل: ❖

يقوم المستخدم بإدخال رمز شـرط التصـفية الـذي تـم تعريفـ  فـي شاشـة تعريـف الشـروط الخاصـة  رمز شرط التصفية: ❖

 بضوابط العمل.

 يعرض النظام وصف شرط التصفية والذي تم إدخال رمزه في الحقل السابق. وصف شرط التصفية: ❖
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مستخدم بتعديل المحددات الخاصة بشرط التصفية الذي تم اختياره حي  تختلف هذه الشاشة حسـب يقوم ال المحددات: ❖

المحددات الخاصة بكل شرط وللتعديل على هذه المحددات يقوم المستخدم بالضـغط علـى رابـط دمحـددات الشـرطد حيـ  

 (.1-3-1يعرض النظام شاشة تعديل قيم المحددات كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تعديل المحددات. (1-3-1الشكل )

 

 وتحتوي الشاشة على الحقول التالية:

o  :رقم مسلسل.م 

o :يعرض النظام اسم المحدد. اسم المحدد 

o  :يعرض النظام المعامل ويعرض القيمة التي يجب أن ينطبق عليها المعامل في حقل القيمة.المعامل 

الـذين ينطبـق  موظفينذا كـان الــإدم بتحديـد فيمـا قوم المستخي ينطبق الشرط على الموظفين الخاضعين للتصفية: ❖

وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة دنعـمد وغيـر ذلـك و المكافأة أعليهم الشرط خاضعين لنوع الضابط مع نوع البدل 

 يقوم المستخدم بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة دالد.

الضابط الخاصة بنوع الضابط مع نوع البـدل أو المكافـأة الـذي تـم اختيـاره يقوم المستخدم بتعديل تفاصيل  تفاصيل الضابط: ❖

حي  تختلف هذه الشاشة حسب المحددات الخاصة بكل ضابط ونوع البدل أو المكافأة وللتعديل على هذه المحـددات يقـوم 

كمـا فـي الشـكل المستخدم بالضغط على رابط دمحددات ضابط العملد حي  يعرض النظام شاشـة تعـديل قـيم المحـددات 

(1-3-2.) 

 يقوم المستخدم بإدخال المادة التي بناء  عليها تم وضع ضابط العمل. المادة: ❖
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 .للبدالت العمليمثل شاشة محددات ضابط  (2-3-1الشكل )
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  بالقرارات إعداد النفقات المرتبطة
  

 (.4-1ارة نظام الرواتب كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد النفقات المرتبطة بالقرارات من قائمة إد
 

 
 يمثل شاشة إعدادات النفقات المرتبطة بالقرارات. (4-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف النفقات المرتبطة بالقرارات من بدالت ومكافآت وتعويضات، وفيما يلي تبيان لكل من الحقـول 

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يقوم المستخدم بتحديد القرار الرئيسي وذلك باختياره من القائمة المنسدلة. لرئيسي:القرار ا ❖

يقوم المستخدم بتحديد القرار الفرعي المرتبط بالقرار الرئيسـي الـذي تـم تحديـده سـابقا  والمـراد تعريـف  القرار الفرعي: ❖

الضـغط علـى زر دجديـدد مـن شـريط المهـام حيـ  النفقات المرتبطة ب  وذلك باختياره من القائمة المنسدلة ومن ثم يقوم ب

 تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل للرمز. م: ❖

يقوم المستخدم بإدخال رمز النفقة الذي يريد إضافتها حي  سيتم استرجاع وصف النفقـة بمجـرد إدخـال هـذا  رمز النفقة: ❖

 الرمز.

 يقوم المستخدم بإدخال وصف كامل للنفقة. وصف النفقة: ❖

 وم المستخدم بتحديد هل النفقة التي تم ربطها بالقرار تمنح أم توقف بالنسبة للموظف.يق تمنح/توقف: ❖
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  ساللم الرواتب
  

 .(5-1الشكل )كما في إدارة نظام الرواتب من قائمة ساللم الرواتب تظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 

 
 م الرواتب.ليمثل شاشة سال (5-1الشكل )

 

ف ساللم الرواتب والمكافآت والتعويضات لكوادر التوظيف فـي نظـام الرواتـب، ولتسـجيل سـلم يتم من خالل هذه الشاشة تعري

وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي هـذه علـى زر دجديـدد مـن شـريط المهـام  رواتب جديد يقوم المسـتخدم بالضـغط

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رواتب الذي يريد إضافت .يقوم المستخدم بإدخال رقم سلم ال رقم سلم الرواتب: ❖

 .تاريخ البدء بالعمل بسلم الرواتب الذي تم اختياره يقوم النظام بعرض العمل بسلم الرواتب اعتبارًا من: ❖

يقوم المستخدم بتحديد كادر التوظيف الذي يريد إضافة سـلم رواتـب لـ  وذلـك باختيـار كـادر التوظيـف مـن القائمـة الكادر:  ❖

 المنسدلة.

 يقوم المستخدم بإدخال وصف سلم الرواتب الذي يريد إضافت . وصف سلم الرواتب: ❖

في حال كان سلم الرواتب محجوز للنظام يعرض النظام كلمة دنعمد حي  اليستطيع المسـتخدم التعـديل محجوز للنظام:  ❖

ام كلمـة يعـرض النظـ في حال كان سلم الرواتب غير محجوز للنظام ولم يكن مستخدما  في النظـامعلى سلم الرواتب، أما 

  التعديل عليها.يقوم المستخدم بتعديل الوصف ثم يقوم بتحديد السطر المحتوي على بيانات المرتبة المراد حي   ، دالد

يقوم المستخدم إلدخال سلم الرواتب لكادر التوظيف الذي حدده سابقا  باختيار السطر الذي يحتوي على المرتبة المراد تعريـف 

المراتب وذلك بالضغط على صورة اليد الموجودة في بداية السطر ومن ثم يقوم بالضغط علـى زر الرواتب لدرجاتها من جدول 

 دتعديلد من شريط المهام الموجود فوق جدول المراتب حي  تظهر الحقول التالية: 

 رقم مسلسل. م: ❖
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 م اسم المرتبة الموجودة في كادر التوظيف الذي تم اختياره سابقا .يعرض النظاالمرتبة:  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة بداية المربوط حي  يمثل الراتب األساسي ألول درجة في هذه المرتبة.اية المربوط: بد ❖

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة العالوة الدورية مجزأة لدرجات المرتبة.: ةالعالوة الدورية مجزأ ❖

 المرتبة.يقوم المستخدم بإدخال قيمة العالوة الدورية لدرجات العالوة الدورية:  ❖

 يعرض النظام الراتب األساسي ألخر درجة.نهاية المربوط:  ❖

يقوم المستخدم بتحديد هل يسـتمر النظـام مـنح العـالوة فـي حـال  يستمر منح العالوة في حال تجاوز أعلى مربوط: ❖

وم بالضـغط الموجودة بجانـب كلمـة دنعـمد وغيـر ذلـك يقـ تجاوز أعلى مربوط على مستوى المرتبة وذلك بالضغط بالدائرة 

 بالدائرة الموجودة بجانب كلمة دالد. 

يقوم المستخدم بتحديد طريقة احتساب التقاعد/التأمينات هل هـو حسـب دالراتـب احتساب التقاعد/التأمينات حسب:  ❖

 الموجودة بجانب كل خيار. الفعليد أو حسب دآخر مربوط في حال تجاوزهد وذلك بالضغط بالدائرة 

أو تعـديل الراتـب األساسـي للـدرجات المنتميـة للمرتبـة  فـي حالـة أراد المسـتخدم اسـتعراضتفاصيل رواتب الدرجات:  ❖

حي  يعرض النظام شاشـة تفاصـيل رواتـب الـدرجات كمـا  [.…] رابط دتفاصيل رواتب الدرجاتديقوم بالضغط على المختارة، 

يـة المربـوط ويكـون الراتـب األساسـي ( حي  يكون راتب أول درجة في المرتبة مساويا  لقيمـة حقـل بدا1-5-1في الشكل )

 لبقية الدرجات في المرتبة يساوي الراتب األساسي للدرجة السابقة مضافا  إلي  العالوة الدورية.
 

 
 .تفاصيل رواتب الدرجاتيمثل شاشة  (1-5-1الشكل )

 

د الموجـودة فـي بدايـة تعديل على رواتب الدرجات يقوم المستخدم باختيار سـطر الدرجـة وذلـك بالضـغط علـى صـورة اليـلل 

السطر ومن ثم يقوم بالضغط على زر دتعديلد من شريط المهام الموجـود فـي جـدول تفاصـيل رواتـب الـدرجات حيـ  تظهـر 

 الحقول التالية:

 رقم مسلسل للدرجة. م: ❖

 يعرض النظام اسم الدرجة. الدرجة: ❖
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حي  يكون أكبر مـن راتـب الدرجـة السـابقة المستخدم بالتعديل على الراتب األساسي للدرجة ب يقوم الراتب األساسي: ❖

 لها.
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 إعدادات أوامر الصرف الصادرة من الرواتب 
  

-1الشـكل )كما فـي إدارة نظام الرواتب من قائمة إعدادات أوامر الصرف الصادرة من الرواتب تظهر هذه الشاشة عند اختيار 

6). 
 

 
 لرواتب.( يمثل شاشة إعدادات أوامر الصرف الصادرة من ا6-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تحديد إعدادات أوامر الصرف الصادرة مـن نظـام الرواتـب، و فـي حـال كانـت اإلعـدادات غيـر معرفـة 

سابقا  يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام إلدخال اإلعدادات، و في حال كانت اإلعدادات مدخلة يتم الضـغط علـى 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: زر دتعديلد من شريط المهام وفيما

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

في حالة ارتباط نظام الرواتب مع النظام المـالي يعـرض النظـام السـنة الماليـة الحاليـة المعتمـدة  السنة المالية الحالية: ❖

ال سنة الرواتـب ضـمن اإلعـدادات عدم ارتباط نظام الرواتب مع النظام المالي يقوم النظام بإدخ ةحال في النظام المالي، أما

 .العامة للرواتب في حقل السنة المالية

االرتبـاط مـع  ةالنظام تاريخ بداية السنة المالية وال يسمح للمستخدم التعديل في حالـ يعرضتاريخ بداية السنة المالية:  ❖

دخل أكبـر مـن أو يسـاوي تـاريخ آخـر عدم االرتباط فيسمح بتعديلها بشرط أن يكون التـاريخ المـ ةأما في حال، النظام المالي

 .استمارة أمر صرف معدة في النظام

االرتبـاط مـع  ةتاريخ نهاية السنة المالية وال يسمح للمستخدم التعديل في حالـ النظام يعرضتاريخ نهاية السنة المالية:  ❖

أكبـر مـن أو يسـاوي تـاريخ آخـر  عدم االرتباط فيسمح بتعديلها بشرط أن يكون التـاريخ المـدخل ةأما في حال، النظام المالي

 .استمارة أمر صرف معدة في النظام

يظهر هذا الرابط في حالة عـدم االرتبـاط مـع النظـام المـالي حيـ  بالضـغط علـى هـذا الـرابط يسـتطيع  السنوات المالية: ❖

 (.1-6-1المستخدم تعريف أو تعديل سنة مالية حي  يعرض النظام شاشة معلومات السنة المالية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة معلومات السنة المالية.1-6-1الشكل )

 

النظـام المـالي ال يسـمح بالتعـديل علـى تـاريخ مـع  في حال ارتباط نظام الرواتب تاريخ آخر موعد إلصدار أوامر الصرف: ❖

دم بتعـديل تـاريخ آخـر ي حال عدم ارتباط نظام الرواتب مع النظام المالي يقوم المسـتخف، أما فآخر موعد إلصدار أوامر الصر

بشرط أن يكون التاريخ المدخل أكبر من أو يساوي تاريخ آخر استمارة أمر صرف معدة فـي النظـام  فأوامر الصرموعد إلصدار 

 .وأقل من أو يساوي تاريخ انتهاء السنة المالية

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F2زر دوذلـك بالضـغط علـى  يتم تحديد الجهة اإلدارية االفتراضية ألوامر الصرفالجهة اإلدارية:  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيتم إختيار الجهة اإلدارية المطلوبة.

د من لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة F2يتم تحديد الفرع المستفيد وذلك بالضغط على زر د  الفرع المستفيد: ❖

 رع المستفيد المطلوب.بأرقام وأسماء الفروع فيتم إختيار المف

يتم تحديد هل يجب أن تكون هناك مـذكرة ارتبـاط ألمـر الصـرف وذلـك باختيـار دنعـمد  الربط التلقائي مع مذكرات الحجز: ❖

 وفي حالة عدم الربط يتم اختيار دالد.

 يتم تحديد هل يسـمح النظـام بضـم أكثـر مـن مسـير ألمـر صـرف واحـد السماح بضم أكثر من مسير ألمر صرف واحد: ❖

 وذلك باختيار دنعمد وفي حالة عدم السما  يتم اختيار دالد.

يتم تحديد هل يسمح النظام بضم أكثر من نـوع مسـير ألمـر صـرف  السماح بضم أكثر من نوع مسير ألمر صرف واحد: ❖

 واحد وذلك باختيار دنعمد وفي حالة عدم السما  يتم اختيار دالد.

 .حية التوقيع على أمر الصرف المطبوع من نظام الرواتبتعريف أصحاب صاليتم أصحاب صالحية التوقيع:  ❖
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  إعدادات مذكرات اإلرتباط الصادرة من الرواتب
  

الشـكل كمـا فـي إدارة نظام الرواتب من قائمة إعدادات مذكرات االرتباط الصادرة من الرواتب تظهر هذه الشاشة عند اختيار 

(1-7). 
 

 
 .االرتباط الصادرة من الرواتب إعدادات مذكراتيمثل شاشة  (7-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تحديد إعدادات مذكرات االرتباط الصادرة من نظام الرواتب، و في حال كانـت اإلعـدادات غيـر معرفـة 

سابقا  يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام إلدخال اإلعدادات، و في حال كانت اإلعدادات مدخلة يتم الضـغط علـى 

 عديلد من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:زر دت

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

د F2وذلـك بالضـغط علـى زر د يتم تحديد الجهة اإلدارية الطالبة فـي المـذكرة ارية الموجة لها مذكرة االرتباط:الجهة اإلد ❖

 اإلدارية فيتم إختيار الجهة اإلدارية المطلوبة. من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F2وذلـك بالضـغط علـى زر د يتم تحديد الجهة اإلدارية المستفيدةالجهة اإلدارية المستفيدة:  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيتم إختيار الجهة اإلدارية المطلوبة.

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F2وذلـك بالضـغط علـى زر د م تحديد الفرع المستفيد من مـذكرة االرتبـاطيتالفرع المستفيد:  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الفروع فيتم إختيار الفرع المستفيد المطلوب.

 يتم إدخال اسم ملف نموذج الطباعة. اسم ملف نموذج الطباعة: ❖

 .المستخدم بإدخال منصب مدير إدارة الرواتب والبدالتيقوم  منصب مدير إدارة الرواتب والبدالت: ❖

يقوم المستخدم بإدخـال رقـم الموظـف الـذي يشـغل منصـب مـدير إدارة الرواتـب والبـدالت  مدير إدارة الرواتب والبدالت: ❖

 .والذي سيطبع على المذكرة عند طباعتها ويتحقق النظام من صحة الرقم المدخل ويعرض اسم 

 .يقوم المستخدم بإدخال منصب مدير اإلدارة المالية مالية:منصب مدير اإلدارة ال ❖
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يقوم المستخدم بإدخال اسم مدير اإلدارة المالية ويتحقق النظام مـن صـحة الـرقم المـدخل ويعـرض  :مدير اإلدارة المالية ❖

 .اسم 
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 إعدادات ملف تحويل الرواتب سريع 
  

سـريع مـن الرواتـب مـن قائمـة إدارة نظـام الرواتـب كمـا فـي  تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات ملـف تحويـل الرواتـب

 (.8-1الشكل )
 

 
 .إعدادات ملف تحويل الرواتب سريعيمثل شاشة  (8-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تحديد إعدادات الملف السريع لتحويل الرواتب إلى البنك، و في حـال كانـت اإلعـدادات غيـر معرفـة 

دجديدد من شريط المهام إلدخال اإلعدادات، و في حال كانت اإلعدادات مدخلة يتم الضـغط علـى  سابقا  يتم الضغط على زر

 زر دتعديلد من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

يـف هـذه البنـوك سـابقا  فـي يتم تحديد اسم البنك الذي يتم التعامـل معـ  مـن القائمـة المنسـدلة حيـ  تعراسم البنك:  ❖

 النظام العام لحزمة حاسب في قائمة إعدادات النظام في شاشة رموز البنوك.

يتم تحديد فرع البنك الذي تم فتح الحساب في  وذلك من القائمة المنسدلة حسب البنك الذي تم اختياره فـي فرع البنك:  ❖

ام لحزمة حاسب في قائمة إعدادات النظام في شاشة رمـوز الحقل السابق حي  تعريف فروع البنوك سابقا  في النظام الع

 فروع البنوك.

 يتم ادخال رقم المنشأة في البنك.رقم المنشأة في البنك:  ❖

 .يتم تحديد رقم الحساب الذي سيتم التحويل علي  لدى البنك الذي تم تحديده سابقا  رقم الحساب:  ❖

تحديـد الحـد األعلـى لعـدد المسـتفيدين فـي ملـف التحويـل يـتم  الحد األعلى لعدد المستفيدين في الملف الواحـد: ❖

 الواحد الذي سيتم إرسال  إلى البنك.

يتم تحديد هـل يمكـن ضـم أكثـر مـن أمـر صـرف نفـس الملـف وذلـك إمكانية ضم أكثر من أمر صرف في نفس الملف:  ❖

 ر دالد.باختيار دنعمد، أما في حالة أن  اليمكن ضم أكثر من أمر صرف في نفس الملف يتم اختيا
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يـتم تحديـد الحـد األعلـى إلجمـالي المبـالغ المحولـة فـي الحد األعلى إلجمالي المبالغ المحولة في الملف الواحد:  ❖

 ملف التحويل السريع الواحد.
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 تعريف مجموعات استحقاق الرواتب 
  

 (.9-1كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار تعريف مجموعات استحقاق الرواتب من قائمة إدارة نظام الرواتب 
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف مجموعات استحقاق الرواتب.9-1الشكل )

 

 ثناء سـريان بعـض القـراراتأتعريف مجموعات استحقاق الرواتب والتي تتحكم فيما يصرف للموظف يتم من خالل هذه الشاشة 

م الضـغط علـى زر دجديـدد مـن شـريط وغيرها من القرارات، ولتعريـف مجموعـة اسـتحقاق جديـدة يـت اليد وكف اإلجازةمثل 

 المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 مجموعات االستحقاق: 

 رقم مسلسل للمجموعة.م:  ❖

 يعرض النظام رمز المجموعة تلقائيا  مع إمكانية التعديل على هذا الرمز.رمز المجموعة:  ❖

 لمجموعة.يتم ادخال اسم ااسم المجموعة:  ❖

 يتم تحديد طبيعة التأثير على الراتب وذلك باختياره من القائمة المنسدلة.: طبيعة التأثير على الراتب ❖

فـي حـال كانـت مجموعـة االسـتحقاق محجـوزة للنظـام يعـرض النظـام كلمـة دنعـمد حيـ  اليسـتطيع : محجوزة للنظـام ❖

للنظـام ولـم يكـن  ةغيـر محجـوز موعـة االسـتحقاقمج تفـي حـال كانـالمستخدم التعديل على مجموعة االستحقاق، أما 

يقوم المستخدم بتعديل ثم يقوم بتحديد السطر المحتوي على بيانـات حي  ، يعرض النظام كلمة دالد مستخدما  في النظام

 التعديل عليها.المراد  المجموعة

 

د مـن شـريط المهـام الموجـود فـوق ضافة البدالت للمجموعة التي تم تعريفها يتم الضـغط علـى زر دجديـدإقائمة البدالت:  

 جدول قائمة البدالت حي  تظهر الحقول التالية:
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 رقم مسلسل للبدل. م: ❖

د من لوحة المفاتيح يعرض النظام قائمة بأرقـام وأسـماء البـدالت F2يتم إدخال رمز البدل وذلك بالضغط على زر د رمز البدل: ❖

 فيتم اختيار رمز البدل المطلوب.

 ام تلقائيا  اسم البدل بمجرد إدخال رمز البدل في الحقل السابق.يعرض النظ اسم البدل: ❖

 يتم تحديد هل تخضع لنسبة مجموعة االستحقاق بخيار نعم أو ال.تخضع لنسبة مجموعة االستحقاق:  ❖
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 رموز األجور والنفقات 
  

 (.10-1الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز األجور والنفقات من قائمة إدارة نظام الرواتب كما في 

 

 
 يمثل شاشة رموز األجور والنفقات. (10-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز األجـور والبـدالت والحسـميات للمـوظفين داخـل المنشـأة، وإلضـافة رمـز أجـور وبـدالت 

الحقـول فـي هـذه  وحسميات جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر دجديدد من شريط المهام، وفيما يلي تبيان لكـل مـن

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

يتم تحديد نوع األجر أو النفقة الذي يريد اضافة رمز جديد ل  وذلـك باختيـاره مـن القائمـة المنسـدلة،  نوع األجر أو النفقة: ❖

 ومن ثم يقوم بالضغط على زر دجديدد من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل للرمز. م: ❖

يتم إدخال رمز األجور والبدالت والحسميات حي  سيتم استرجاع وصف األجور والبـدالت والحسـميات بمجـرد إدخـال  :الرمز ❖

 هذا الرمز.

 لرمز األجور والبدالت والحسميات باللغة العربية . يتم إدخال الوصف الكامل :العربي الوصف ❖

 ت والحسميات باللغة االنجليزية .لرمز األجور والبدال يتم إدخال الوصف الكامل: االنجليزيالوصف  ❖

( يعرض النظام إذا كان الرمز محجوز للنظام )بحي  ال يمكن تعديلها أو حذفها( أو ال وذلك بظهور إشـارة ) محجوز للنظام: ❖

 في المربع الموجود في حقل محجوز للنظام.

لعمـل أو ال وذلـك بالضـغط بـالمربع يتم تحديد إذا كان رمز األجر والبدل والحسم يحسـب حسـب أيـام ا حسب أيام العمل: ❖

 ( في المربع.الموجود في حقل حسب أيام العمل حي  يظهر النظام إشارة )
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 يتم تحديد الوحدة وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة. الوحدة: ❖

بـالمربع الموجـود يتم تحديد إذا كان رمز األجر والبدل والحسم مرتبط بفتـرة زمنيـة أو ال وذلـك بالضـغط  مرتبط بفترة زمنية: ❖

 ( في المربع.في حقل مرتبط بفترة زمنية حي  يظهر النظام إشارة )

يعرض النظام عالقـة رمـز األجـر والبـدل والحسـم مـع تـاريخ نهايـة الخدمـة تلقائيـا ، عنـد  العالقة مع تاريخ نهاية الخدمة: ❖

حال تم اختيار باقي أنواع األجر أو النفقة فيـتم اختيار نوع األجر أو النفقة درواتب، بدالت شهرية، حسميات شهريةد أما في 

 اختيار عالقت  نوع األجر أو النفقة مع تاريخ نهاية الخدمة من القائمة المنسدلة.

يتم تحديد إذا كان رمز األجر والبدل والحسم يصرف فـي شـهر التعيـين وذلـك بالضـغط بالـدائرة  تصرف في شهر التعيين: ❖

 ا كان اليصرف في شهر التعيين يتم الضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة دالد.الموجودة بجانب كلمة دنعمد وإذ

يتم تحديد إذا كان رمز األجر والبدل والحسم يتأثر بملفات الراتـب السـابقة وذلـك بالضـغط  التأثر بملفات الراتب السابقة: ❖

بقة يـتم الضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب كلمـة بالدائرة الموجودة بجانب كلمة دنعمد وإذا كان ال يتأثر بملفات الراتب السـا

 دالد.

يـتم تحديـد إذا كـان رمـز األجـر والبـدل والحسـم يأخـذ  :ان أعلـى نسـبة حسـم مـن راتـب الموظـفتأخذ في الحسب ❖

بالحسبان أعلى نسبة حسم مـن راتـب الموظـف وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب كلمـة دنعـمد وإذا كـان ال يأخـذ 

 ى نسبة حسم من راتب الموظف يتم الضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة دالد.بالحسبان أعل

 .يتم ادخال رقم الدليل لحافظة التقاعد المرتبطة بالنفقة من قبل المستخدم: رقم الدليل لحافظة التقاعد ❖

 .من قبل المستخدم نسبة االحتساب للمدنينيتم ادخال : نسبة االحتساب للمدنين ❖

 اسم النفقة للمدنيين من المستخدم.يتم ادخال : ين الذى سيظهر فى الحافظةأسم النفقة للمدن ❖

 نسبة االحتساب للمبتعثين من المستخدم.يتم ادخال  :نسبة االحتساب للمبتعثين ❖

 اسم النفقة للمبتعثين من المستخدم.يتم ادخال : اسم النفقة للمبتعثين ❖

 اب لمكفوفي اليد من المستخدمنسبة االحتسيتم ادخال : نسبة االحتساب لمكفوفي اليد ❖

 اليد من المستخدم اسم النفقة للمكفوفييتم ادخال : اسم النفقة لمكفوفي اليد ❖

اذا كانت النفقة هي بدالت غير شهرية يتم تحديد إذا كانت تصرف للموظف مره واحـدة فقـط  :ُيصرف مره واحدة للموظف ❖

كان يصرف اكثر من مرة يتم الضغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب كلمـة وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة دنعمد وإذا 

 دالد.
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 أرقام الحسابات المرتبطة بالرواتب 

  

 (.11-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار أرقام الحسابات المرتبطة بالرواتب من قائمة إدارة نظام الرواتب كما في الشكل )
 

 
 .مرتبطة بالرواتبأرقام الحسابات اليمثل شاشة  (11-1الشكل )

 

أرقام الحسابات المرتبطة بالرواتب والتي تـم تعريفهـا فـي النظـام المـالي وذلـك فـي حالـة تعريف يتم من خالل هذه الشاشة 

االرتباط مع  أما في حالة لم يتم االرتباط مع  فيتم تعريفها، حي  إلضـافة أرقـام الحسـابات المرتبطـة بالرواتـب يـتم الضـغط 

 شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: على زر دجديدد من

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم مسلسل لرقم الحساب أو البند.م:  ❖

في حال كان نظام الرواتب مرتبط مع النظام المالي إدخال رقم الحساب أو البنـد الـذي تـم تعريفـ  رقم الحساب أو البند:  ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء الحسـابات F2زر دفي النظام المالي وذلك بالضغط علـى 

والبنود التي تم تعريفها في النظام المالي فيتم اختيار رقم الحساب أو البند المطلـوب، وفـي حـال كـان نظـام الرواتـب غيـر 

 مرتبط مع النظام المالي يتم إدخال رقم الحساب أو البند.

في حال كان نظام الرواتب مرتبط مع النظام المالي يعرض النظـام تلقائيـا  اسـم الحسـاب أو البنـد اسم الحساب أو البند:  ❖

الذي تم إدخال رقم  في الحقل السابق، وفـي حـال كـان نظـام الرواتـب غيـر مـرتبط مـع النظـام المـالي يـتم إدخـال اسـم 

 الحساب أو البند.

يمكن االرتباط علي  وذلك باختيار دنعمد من القائمة المنسدلة، وفـي يتم تحديد هل الحساب أو البند  يمكن االرتباط عليه: ❖

 حال كان غير ممكن االرتباط علي  يتم اختيار دالد من القائمة المنسدلة.
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 رموز أسماء الوظائف 
  

 (.12-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أسماء الوظائف من قائمة إدارة نظام الرواتب كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة رموز أسماء الوظائف.12-1ل )الشك

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز أسماء الوظائف داخل المؤسسة أو المنشأة، وفيما يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يتم تحديد دليل تصنيف الوظيفة من القائمة المنسدلة. دليل التصنيف: ❖

 يتم إدخال الرمز التصنيفي للوظيفة.ي: الرمز التصنيف ❖

 يعرض النظام مسمى فئة الوظيفة بمجرد إدخال الرمز التصنيفي للوظيفة.مسمى الفئة:  ❖

 يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام إلضافة رمز جديد لمسمى وظيفة جديد حي  تظهر الحقول التالية: ❖

 رقم مسلسل للرمز. م: ❖

 م الوظيفة حي  سيتم استرجاع اسم الوظيفة بمجرد إدخال هذا الرمز.يعرض النظام رمز اس الرمز: ❖

 يعرض النظام مسمى أو وصف الوظيفة مع إمكانية التعديل علي .مسمى أو وصف الوظيفة:  ❖

 يعرض النظام رقم ترتيب رمز اسم الوظيفة مع إمكانية التعديل علي .  الترتيب: ❖

سـتخدم بالمنشـأة أو ال وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود فـي حقــل يـتم تحديـد إذا كـان الرمـز م مسـتخدم فـي النظـام: ❖

 ( في المربع.مستخدم حي  يظهر النظام إشارة )
يتم تحديد إذا كان رمز اسم الوظيفة لمنصب إداري بالمنشأة أو ال وذلك بالضغط بالمربع الموجود فـي حقـل  منصب إداري: ❖

 ( في المربع.منصب إداري حي  يظهر النظام إشارة )
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 إعدادات بدل اإلنتداب حسب فئات الدول 
  

-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات بدل اإلنتداب حسب فئات الدول من قائمة إدارة نظام الرواتب كما فـي الشـكل )

13.) 
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات بدل اإلنتداب حسب فئات الدول. 31-1الشكل )

 

بدل اإلنتداب يتم الضغط على زر دجديـدد مـن شـريط وإلعداد حسب فئات الدول،  يتم من خالل هذه الشاشة إعداد بدل إنتداب

 المهام حي  تظهر الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يتم تحديد الفئة وذلك باختياره من القائمة المنسدلة.: الفئة ❖

 يتم تحديد الكادر وذلك باختياره من القائمة المنسدلة.الكادر:  ❖

 رقم مسلسل.م:  ❖

 يتم تحديد المرتبة وذلك باختياره من القائمة المنسدلة. ن المرتبة:م ❖

 يتم تحديد المرتبة وذلك باختياره من القائمة المنسدلة.إلى المرتبة:  ❖

( يتم تحديد يشمل جميع الدرجات أم ال وذلك بالضغط  بالمربع الموجود داخل الحقـل حيـ  تظهـر إشـارة ) :كل الدرجات ❖

 في المربع.

 يتم تحديد الدرجة في حال عدم اختيار كل الدرجات وذلك باختياره من القائمة المنسدلة. من الدرجة: ❖

 يتم تحديد الدرجة في حال عدم اختيار كل الدرجات وذلك باختياره من القائمة المنسدلة.إلى الدرجة:  ❖

 يتم ادخال قيمة البدل. قيمة البدل: ❖

 يتم ادخال المالحظات.مالحظات:  ❖
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 اراعدادات نوع القر
 

 .(14-1الشكل )كما في إدارة نظام الرواتب من قائمة إعدادات نوع القرار تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة 
 

 
 ( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعدادات نوع القرار.41-1الشكل )

 

موجـودة فـي نظـام شـؤون يتم من خالل هذه الشاشة االستعالم والتعديل على إعدادات أنواع القرارات األساسية والفرعيـة ال

الموظفين، وللتعديل على إعداد نوع قرار يقوم المستخدم بتحديد القرار الرئيسي أو الفرعـي الـذي يريـد تعـديل إعـداد نـوع 

تعـديل، وفيمـا  –القرار ل  ومن ثم يقوم بالضغط على زر دتعديلد من شريط المهام حي  تظهـر شاشـة إعـدادات نـوع القـرار 

 حقول في هذه الشاشة:يلي تبيان لكل من ال

 

 يتم إدخال رقم نوع القرار الذي يريد التعديل علي . رقم نوع القرار: ❖

 يتم إدخال اسم نوع لقرار الذي يريد التعديل علي . اسم نوع القرار: ❖

يعرض النظام إذا كان القرار أساسي أو فرعي وذلك علـى حسـب المكـان الـذي تـم اختيـاره منـ  فـي  أساسي/فرعي: ❖

 الشجرة. 

يعرض النظام رقم القرار الرئيسي التابع ل  القرار الفرعـي فـي حـال كـان القـرار المـراد التعـديل  قم القرار الذي يتبع له:ر ❖

 علي  قرار فرعي.

يتم تحديد هل القرار يعتمد على قرار أصلي وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب جملـة ديعتمـد  يعتمد على قرار أصلي: ❖

 ( في المربع.ظهر إشارة )على قرارا أصليد حي  ت

في حال كان القرار يعتمد على قـرار أصـلي يـتم إدخـال رقـم نـوع القـرار األصـلي الـذي يعتمـد عليـ   رقم القرار األصلي: ❖

 القرار.

يتم تحديد هل القرار مسـتخدم داخـل النظـام أم ال وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب جملـة  مستخدم في النظام: ❖

 ( في المربع.حي  تظهر إشارة ) دمستخدم بالنظامد
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في المربع الموجود بجانـب جملـة دمحجـوز للنظـامد فـي حـال كـان هـذا القـرار  (يعرض النظام إشارة ) محجوز للنظام: ❖

 محجوز للنظام وفي حال كان هذا القرار غير محجوز للنظام ال تظهر هذه اإلشارة.

( فـي المربـع عنـد ضـرورة ادخـال مرفقـات للقـرار أو للطلـب يقوم المسـتخدم بوضـع إشـارة ) :ضرورة إدخال المرفقات ❖

 وسيتم تفعيل الخيارات على شكل قائمة منسدلة . 

يقوم المستخدم بتفعيل خاصـية ارسـال الرسـائل النصـية : النصية للموظفين المنتمين للقرارتفعيل ارسال الرسائل  ❖

 للموظفين المنتمين للقرار من خالل االختيار بنعم او ال .

 

 
 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعدادات نوع القرار.1-14-1لشكل )ا

 

 :األساسيةالمعلومات  ▪

يتم تحديد هل القرار خارجي أم ال وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانـب جملـة دقـرار خـارجيد حيـ  تظهـر  قرار خارجي: ❖

 ( في المربع.إشارة )

القرار إال في حالة إدخال حركات الموظف التاريخيـة، وذلـك بالضـغط يتم تحديد إمكانية استخدام  للحركات التاريخية فقط: ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب جملة دللحركات التاريخية فقطد حي  تظهر إشارة )

يتم تحديد هل القرار يسمح بأن يكـون جمـاعي أم ال وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب  يسمح بأن يكون جماعي: ❖

 ( في المربع.ن يكون جماعيد حي  تظهر إشارة )جملة ديسمح بأ

( يتم تحديد هل القرار ل  مدة أم ال وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب جملـة دلـ  مـدةد حيـ  تظهـر إشـارة ) له مدة: ❖

 في المربع.

وجـود بجانـب جملـة يتم تحديد إمكانية تمديد هذا القرار في حال كان للقرار مدة وذلك بالضـغط بـالمربع الم ممكن تمديده: ❖

 ( في المربع.دممكن تمديدهد حي  تظهر إشارة )

يكـون هـذا الحقـل فعـاال  وذلـك عنـد اختيـار حقـل ممكـن تمديـده، حيـ  يـتم إدخـال عـدد  عدد التمديـدات المسـموحة: ❖

 التمديدات المسموحة لهذا القرار.
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لمربع الموجـود بجانـب جملـة دمـرتبط بوظيفـةد م تحديد هل القرار مرتبط بوظيفـة أم ال وذلـك بالضـغط بـايتمرتبط بوظيفة:  ❖

 ( في المربع.حي  تظهر إشارة )

يتم تحديد هل القرار مرتبط بموظف أم ال وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب جملـة دمـرتبط بموظـفد  مرتبط بموظف: ❖

 ( في المربع.حي  تظهر إشارة )

( لضغط بالمربع الموجود بجانب جملة دل  إفادةد حي  تظهر إشـارة )يتم تحديد هل القرار ل  إفادة أم ال وذلك با له إفادة: ❖

 في المربع.

يكون هذا الحقل فعاال  وذلك عند اختيار حقل ل  إفادة، حيـ  يـتم إدخـال الحـد األقصـى لإلفـادات  الحد األقصى لإلفادات: ❖

 الممكنة لهذا القرار.

ر  مـع بـدالت شـهرية وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب يتم تحديد إمكانية ربط القرا يمكن ربطه مع بدالت شهرية: ❖

 ( في المربع، و إذا كان غير ممكن يقوم بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالد.كلمة دنعمد حي  تظهر إشارة )

يتم تحديـد هـل القـرار سـيظهر فـي بيـان خدمـة الموظـف ام ال وذلـك بالضـغط  بـالمربع  :يظهر في بيان خدمة الموظف ❖

 ( في المربع.الموجود بجانب جملة ديظهر في بيان خدمة الموظفد حي  تظهر إشارة )

يتم تحديد طبيعة تأثير القـرار علـى ملـف الراتـب وذلـك باختيـار طبيعـة هـذا التـأثير مـن  طبيعة التأثير على ملف الراتب: ❖

 القائمة المنسدلة.

 يارها من القائمة المنسدلة.يتم تحديد نفقة الحسم لهذا القرار وذلك باخت نفقة الحسم: ❖

يتم تحديد عكس أثـر القـرار فـي الرواتـب هـل يـتم عنـد اعتمـاد  :د القرار ضروري لعكس أثر القرار في الرواتباعتما  ❖

 .القرار وذلك باختيار نعم أو ال 

وظـف يتم تحديـد السـما  بحفـظ القـرار لم :ح بإدخال وحفظ القرار لموظف مقيد عليه عهدة في نظام العهدماالس  ❖

 .علي  عهدة في نظام العهد وذلك باختيار نعم أو ال

يتم إدخال صيغة العبـارة المختصـرة فـي سـجل الموظـف فـي حـال  صيغة بناء العبارة المختصرة في سجل الموظف: ❖

رار ارتباط القرار بالموظف )إذا تم اختيار أن القرار مرتبط بموظف( حي  يقوم بإدخال الصـيغة كمـا فـي المثـال التـالي فـي دقـ

 (.دوتاريخ  د دبقرار رقم  د دبرقم الوظيفة  د دبالمرتبة  د دعلى الوظيفة  د دتم تعيين الموظف دتعيين موظف رسميد: )
يتم إدخال صـيغة العبـارة المختصـرة فـي سـجل الوظيفـة فـي حـال  صيغة بناء العبارة المختصرة في سجل الوظيفة: ❖

رار مرتبط بوظيفة( حي  يقوم بإدخـال الصـيغة كمـا فـي المثـال التـالي فـي دقـرار ارتباط القرار بالوظيفة )إذا تم اختيار أن الق

 د دبقـرار رقـم  د دبتعيين الموظـف  د دتم شغل الوظيفة دتعيين موظف رسميد حي  ارتبط هذا القرار بالموظف والوظيفة: )

 د(.وتاريخ 
عـدد  إدخـال يح للمسـتخدميتـ جيل القـرار:)...( يوم من تاريخ تس منع تسجيل قرارات مستقبلية تاريخ بدايتها بعد ❖

 األيام التي يمنع فيها النظام من تسجيل قرار مستقبلي من تاريخ تسجيل القرار.

عـدد األيـام  إدخال يح للمستخدميت )...( يوم من تاريخ تسجيل القرار: منع تسجيل قرارات سابقة تاريخ بدايتها بعد ❖

 من تاريخ تسجيل القرار.التي يمنع فيها النظام من تسجيل قرار سابق 
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  أرقام البنود/الحسابات التي تصرف منها الراتب األساسي
  

 

كمـا  إدارة نظام الرواتبمن قائمة  أرقام البنود/الحسابات التي تصرف منها الراتب األساسيتظهر هذه الشاشة عند اختيار 

 .(15-1الشكل )في 
 

 
 ت التي تصرف منها الراتب األساسي.شاشة أرقام البنود/الحسابا ( يمثل51-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تحديد أرقام البنود/الحسابات التـي تصـرف منهـا الراتـب األساسـي، ولتحديـد رقـم بنـد أو حسـاب 

 جديد يصرف من  الراتب االساسي يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 .يقوم المستخدم بإختيار نوع النفقة من القائمة المنسدلة:  أو النفقة ع األجرنو ❖

 يقوم المستخدم باختيار النفقة من القائمة المنسدلة:  النفقة ❖

 رقم مسلسل.م:  ❖

 الكادر الوظيفي من القائمة المنسدلة. باختيار يقوم المستخدم : الكادر الوظيفي ❖

 وع الموظف من القائمة المنسدلة.نيقوم المستخدم باختيار نوع الموظف:  ❖

 يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب أو البند وذلك بالضغط بجانب إما تفصيلي أو تحليلي.نوع الحساب أو البند:  ❖

يتم إدخال رقم الحساب أو البند الذي سيصرف من  الراتب األساسي وذلك من خالل الضغط علـى  رقم الحساب أو البند: ❖

 مفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الحسابات فيتم اختيار رقم الحساب المطلوب.د من لوحة الF2زر د

مـدى المراتـب التـي يريـد صـرفها مـن البنـد )مـن المرتبـة ... إلـى  بإدخالالمستخدم اختياريا  يقوم  المرتبة : الى ( -من) ❖

 .در المختار سابقا  المرتبة( علما  بأن المراتب المختارة يجب أن تكون تابعة لنفس الكا

رقم الموظف الذي يرغب في تخصيص البند الذي تصرف من  النفقة )علـى  بإدخاليقوم المستخدم اختياريا   رقم الموظف: ❖

 .مستوى الموظف( 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

39 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

 يعرض النظام اسم الموظف تلقائيا. اسم الموظف: ❖

 يقوم المستخدم باختيار نوع صاحب الحق من القائمة المنسدلة. نوع صاحب الحق: ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صاحب الحق من القائمة المنسدلة. :رقم صاحب الحق ❖

 يعرض النظام اسم صاحب الحق تلقائيا.اسم صاحب الحق:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد هل يتم تجميع نفقات  في أمر الصرف وذلك باختيار إما نعم او ال. :تجميع نفقاته في أمر الصرف ❖
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 بدالتضوابط العمل لتحديد الكشف 
 

 (.16-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف ضوابط العمل لتحديد البدالت من قائمة ادارة نظام الرواتب كما في الشكل )

 

 
 ضوابط العمل لتحديد البدالت.( يمثل شاشة كشف 61-1الشكل )

 

 محددات التقرير 

ضوابط العمل للبدالت المشتركة في أو ت ط تحديد البدالبعن ضواإما ختيار إصدار الكشف يقوم المستخدم با :الكشف لـ ▪

 .نفس شرط التصفية

لها  التي يرغب في معرفة تفاصيل ضوابط العمل اختيار ضوابط تحديد البدالت يتم اختيار النفقة تم في حال : نفقةاسم ال ❖

 في النظام وذلك من خالل الضغط على المربع بجانب كلمة )الكل(.النفقات مع إمكانية اختيار كل 

 اختيار ضوابط العمل للبدالت المشتركة في نفس شرط التصفية يتم اختيار شرط التصفيةتم في حال  :التصفية شرط ❖

في النظام وذلك من خالل شروط التصفية مع إمكانية اختيار كل  المستخدم في معرفة النفقات  المستخدم ي يرغبتال

 الضغط على المربع بجانب كلمة )الكل(.

 

إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما يقوم المستخدم بعد  ❖

 (.1-16-1بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )
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 ضوابط العمل لتحديد البدالت.( يمثل كشف 1-61-1الشكل )
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  تعريف مجموعات النفقات
 

-1شة عند اختيار إعدادات بدل اإلنتداب حسب فئات الدول من قائمة إدارة نظام الرواتب كما فـي الشـكل )تظهر هذه الشا

17.) 
 

 
 تعريف مجموعات النفقات. شاشة  ( يمثل71-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف مجموع نفقـات الختيارهـا مـن محـددات ضـوابط العمـل للبـدالت، وإلضـافة مجموعـة جديـدة 

 غط على زر دجديدد من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية:الض

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم مسلسل.م:  ❖

 بشرط أال يتكرر.، يتم إدخال رمز المجموعة رمز المجموعة: ❖

 يتم إدخال اسم المجموعة .اسم المجموعة:   ❖

 

 :قائمة البدالت ▪

 .أو بداية المربوط أو نهاية المربوط يقوم المستخدم باختيار تصنيف البدل إما بدل تصنيف البدل: ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام F2يتم إدخال رمز البـدل أو اختيـاره بالضـغط علـى زر د رمز البدل: ❖

 وأسماء البدالت فيتم اختيار رقم البدل المطلوب

 يعرض النظام اسم البدل المطلوب بمجرد إدخال رقم . اسم البدل: ❖
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 صالحية مستخدمي النظام على كوادر التوظيف
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة صالحية مستخدمي النظام على كوادر التوظيـف مـن قائمـة إدارة النظـام  كمـا فـي 

 (. 18-1الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة صالحية مستخدمي النظام على كوادر التوظيف.18-1الشكل )

 

،  وفيما يلي تبيـان لكـل الرواتبيتم من خالل هذه الشاشة تعريف صالحيات مستخدمي النظام على كوادر التوظيف في نظام 

 من الحقول في هذه الشاشة:
 

 المعلومات الرئيسية ▪

 مجموعة المستخدمين  •

 رقم مسلسل للمجموعة. م: ❖

 نظام العام.يعرض النظام اسم المجموعة التي تم تعريفها في ال اسم المجموعة: ❖

 يعرض النظام وصف للمجموعة التي قام بعرضها. وصف المجموعة: ❖

 

 المستخدمين ▪

 رقم مسلسل للمستخدم. م: ❖

 يعرض النظام اسم المستخدم المعرف في المجموعة التي قام النظام بعرضها.اسم المستخدم:  ❖
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ستخدمين ومن ثم يقوم بالضـغط علـى زر للتعديل على جدول الكوادر يقوم المستخدم باختيار مجموعة مكوادر التوظيف:  ▪

 دتعديلد وتظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م:  ❖

( فـي المربـع، يقوم المستخدم بالضغط بالمربع الموجود بجانب رمز الكادر الذي يريد اختياره حي  يعرض النظـام  إشـارة ) ❖

 ( في المربع.الرمز حي  يعرض النظام إشارة )أو يقوم باختيار جميع الكوادر وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة 

 يعرض النظام رمز كادر التوظيف.الرمز:  ❖

 يعرض النظام وصف كادر التوظيف.الوصف:  ❖
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 صالحية المستخدمين لتعديل الحسابات البنكية حسب المسيرات الشهرية
 

 

 حسـب المسـيرات الشـهرية مـن المستخدمين لتعديل الحسـابات البنكيـةتظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة صالحية 

 (. 19-1قائمة إدارة النظام كما في الشكل )
 

 
 .المستخدمين لتعديل الحسابات البنكية حسب المسيرات الشهرية ( يمثل شاشة صالحية 19-1الشكل )

 

تم تعريف صالحية المستخدمين لتعـديل الحسـابات البنكيـة حسـب المسـيرات الشـهرية بحيـ  يـيتم من خالل هذه الشاشة 

تعريف صالحية للمستخدم وربطها بمسير شهري أو أكثر وبالتالي يسمح لهذا المستخدم بتعديل أرقـام الحسـابات البنكيـة 

يلـي تبيـان لكـل مـن  الرواتـب، وفيمـافـي نظـام لجميع الموظفين المنتميين للمسيرات الشهرية التي ُمنح صالحية عليهـا 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

م المستخدم بادخال اسم المستخدم المراد تعريف صالحية ل  على الحسابات البنكية للمـوظفين قوي المستخدم:اسم    ❖

 المنتميين للمسيرات الشهرية أو غير المنتميين ألي مسير شهري.

 يقوم النظام بعرض رقم واسم الموظف المرتبط بالمستخدم المدخل. :الموظف  ❖

نح صـالحية تعـديل الحسـابات البنكيـة للمسـتخدم المـدخل هـل قوم المستخدم بتحديـد مـي الموظفين:الصالحية على  ❖

في حالة  الكل،ستكون على الموظفين المنتميين لمسيرات شهرية أو على الموظفين غير المنتميين لمسيرات شهرية أو 

 ي:اختيار صالحية للمستخدم المدخل على الموظفين المنتميين لمسيرات شهرية يتم ما يل
سيرات الشهرية المعرفة في النظام مـن خـالل شاشـة اعـداد وتخصـيص مسـيرات الرواتـب بحيـ  الم النظام أسماء رضيع •

مسـيرات الشـهرية التـي يوجـد تحديـد الكـل مسـير يقـوم المسـتخدم ب اختيار أمـامتظهر على شكل جدول مع وجود خانة 

 للمستخدم المدخل صالحية عليها مع إمكانية اختيار الكل.
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  إدارة المسيرات
 

( مجموعة شاشات إدارة المسيرات في نظـام الرواتـب حيـ  يـتم مـن خـالل هـذه 0-2القائمة كما في الشكل ) تمثل هذه

الشاشات العمل على تحديد مجموعـات أصـحاب الصـالحيات للمسـيرات وتحديـد مجموعـات توزيـع الصـادر للمسـيرات وتحديـد 

 عمليات.الموظفين الذين ينتمون إلى المسيرات الرواتب الشهرية وغيرها من ال
 

 
 ( يمثل شاشة إدارة المسيرات.0-2الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 أصحاب الصالحية للمسيرات  ةمجموع
  

 

 (.1-2كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند اختيار مجموعة أصحاب الصالحيات للمسيرات من قائمة إدارة المسيرات
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة أصحاب الصالحيات للمسيرات.1-2الشكل )

 

يــتم مــن خــالل هــذه الشاشــة معالجــة معلومــات أصــحاب الصــالحية المعــرفين فــي نظــام الرواتــب، حيــ  يــتم تعريــف منصــب 

ن يقوم باالعتمـاد ومستخدمين مسمو  لهم العمل باسم صاحب المنصب حي  يسمح للمستخدم المسجل على منصب أ

بدل من صاحب الصالحية، وإلضافة صاحب صالحية جديـد يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر دجديـدد مـن شـريط المهـام، 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: 

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم مسلسل. م: ❖

د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظـام F2لى زر ديتم إدخال رقم الموظف صاحب الصالحية وذلك بالضغط ع رقم الموظف: ❖

 قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار رقم الموظف المطلوب.

 يعرض النظام اسم الموظف صاحب الصالحية بمجرد إدخال رقم . اسم الموظف: ❖

 يتم إدخال منصب الموظف صاحب الصالحية. صفته: ❖

 ،(1-1-2ي  يعرض النظام شاشة معلومات المستخدمين كما في الشـكل )ح] ....[يتم الضغط على الرابط  المستخدمين: ❖

 وذلك الختيار المستخدمين المسمو  لهم العمل باسم صاحب المنصب.  
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 يمثل شاشة معلومات المستخدمين. (1-1-2الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

لبحـ  عـن أي مسـتخدم يحتـوي أسـم  يقوم المستخدم بادخال كلمـة أو أكثـر ل :المستخدم الذي يحتوي اسمه على ❖

 .على الكلمة التي تم ادخالها ثم أختيار بح 

 رقم مسلسل. م: ❖

بجانب وذلك بالضغط بالمربع الموجود  يتم اختيار الموظفين المسمو  لهم بالعمل باسم صاحب الصالحية المستخدمين: ❖

.(1-1-2)الشكل  ( كما فيحي  يعرض النظام إشارة ) المستخدماسم 

وذلـك  يتم اختيار المستخدمين الـذين سـيتم حـذفهم مـن جميـع أصـحاب الصـالحية جميع أصحاب الصالحية: حذف من ❖

 (.حي  يعرض النظام إشارة )أمام اسم المستخدم بالضغط بالمربع الموجود 

م يتم بعد اختيار الموظفين بالضغط علـى زر دإغـالق مـع حفـظد وذلـك لحفـظ أسـماء المـوظفين الـذين تـ إغالق مع حفظ: ❖

 اختيارهم.
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 مجموعات توزيع الصادر للمسيرات
  

 

 (.2-2تظهر هذه الشاشة عند اختيار مجموعات توزيع الصادر للمسيرات من قائمة إدارة المسيرات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعات توزيع الصادر للمسيرات.2-2الشكل )

 

مســيرات فــي نظــام الرواتــب، حيــ  يــتم تعريــف مجموعــة يــتم مــن خــالل هــذه الشاشــة تعريــف مجموعــات توزيــع الصــادر لل

ومستخدمين وجهات مسمو  لهم بالعمل ضمن هذه المجموعة، وإلضافة مجموعة جديدة يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى 

 زر دجديدد من شريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: 

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم مسلسل. م: ❖

 يتم إدخال رقم مجموعة توزيع صادر للمسيرات. جموعة:رقم الم ❖

 يتم إدخال اسم مجموعة توزيع صادر للمسيرات. اسم المجموعة: ❖

حيـ  يعـرض النظـام شاشـة تحديـد األشـخاص والجهـات التـابعين ] ....[يـتم الضـغط علـى الـرابط  األشـخاص والجهـات: ❖

تخدمين والجهـات المسـمو  لهـم بالعمـل ضـمن هـذه وذلـك لتعريـف المسـ ،(1-2-2لمجموعة التصـدير كمـا فـي الشـكل )

 المجموعة.  
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 يمثل شاشة تحديد األشخاص والجهات التابعين لمجموعة تصدير. (1-2-2الشكل )

 

وإلضـافة موظـف أو جهـة يقـوم المسـتخدم  يتم من خالل هذه الشاشة تعريف األشخاص والجهات التابعين لمجموعة التصـدير،

 شريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: بالضغط على زر دجديدد من

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم مسلسل. م: ❖

حيـ  يعـرض  بالمربع الموجود بحقـل إجبـاريوذلك بالضغط  يتم تحديد إذا كان هذا الشخص أو الجهة إجباري أم ال إجباري: ❖

 ( في المربع.النظام إشارة )

 جموعة هل هو موظف أو جهة من القائمة المنسدلة دموظف، جهة داخلية، جهة خارجيةد. يتم تحديد التابع للم النوع: ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F2يتم بتحديد نوع التابع للمجموعة موظف أو جهة بإدخال رقم  وذلك بالضغط على زر د الرقم: ❖

 يعرض النظام قائمة إما بالموظفين أو الجهات وذلك حسب نوع التابع تم تحديده.

 يعرض النظام اسم الموظف أو الجهة بمجرد إدخال رقم الموظف أو الجهة في حقل الرقم. االسم: ❖

 يتم إدخال النص. النص: ❖

يتم بعد إضافة موظف أو جهة بالضغط على زر دحفظد من شريط المهام لحفظ ما تم إضافت  ومـن ثـم يقـوم بالضـغط  إغالق: ❖

 لشاشة.على زر دإغالقد الموجود أسفل الشاشة إلغالق ا
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 إعداد وتخصيص مسيرات الرواتب
  

 .(3-2الشكل )كما في إدارة المسيرات من قائمة إعداد وتخصيص مسيرات الرواتب تظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 

 
 يمثل شاشة إعداد وتخصيص مسيرات الرواتب.  (3-2الشكل )

 

خصـها مـن بيانـات وتعريـف المـوظفين الـذين سـيظهرون بتعريف أنواع المسيرات وإدخال ما ييتم من خالل هذه الشاشة القيام 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ،في كل مسير

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 .رقم المسير  تلقائيا   النظام يعرض رمز المسير: ❖

 يتم إدخال اسم المسير.اسم المسير:  ❖

 .ر فرعي( بناء على موقع  في الشجرةنوع المسير )مسير رئيسي أو مسييعرض النظام نوع المسير:  ❖

 أن المسير محجوز للنظام أو غير محجوز بخيار نعم أو ال. يعرض النظام محجوز للنظام: ❖

 .في حال كان نوع المسير مسير فرعي الذي يتبع ل يعرض النظام رقم المسير الرئيسي رقم المسير الرئيسي:  ❖

أدنـاه )المسـير الرئيسـي ال يـتم إدخـال البيانـات أدنـاه  الحقـول اتي حال كان نوع المسير مسير فرعـي يـتم إدخـال بيانـف ❖

 .فقط ومن ثم الحفظ( المسير الرئيسي واسم  رمزبإدخال  ويكتفي

 .يوم إصدار المسير من الشهر يتم إدخال يوم إصدار المسير في الشهر: ❖

 يتم تحديد طبيعة المسير وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة. طبيعة المسير: ❖

وذلـك باختيـار  )رواتـب شـهرية أو بـدالت ومكافـآت وتعويضـات(يتم تحديد الغرض من المسير هل هو لغرض من المسير: ا ❖

 الغرض من القائمة المنسدلة.

 وذلك بالضغط بالمربع الموجود أمام هذه الجملة.بإصدار المسير لنفقات لم يتم االرتباط عليها  يتم تحديد هل يسمح النظام ❖
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وذلك بالضـغط بـالمربع الموجـود  في المسير ينتمون لمسيرات شهرية مختلفة بوجود موظفين مح النظامهل يس تحديديتم  ❖

 أمام هذه الجملة.

وذلك بالضـغط بـالمربع الموجـود  في المسير ينتمون لمسيرات شهرية مختلفة بوجود موظفين هل يسمح النظام تحديديتم  ❖

 أمام هذه الجملة.

 وذلك بالضغط بالمربع الموجود أمام هذه الجملة. ل مع المسيرهل يتم إيقاف التعام تحديديتم  ❖

 هل يتم طباعة التواقيع في آخر صفحة بالمسير ام ال. تحديديتم  طباعة التواقيع في آخر صفحة بالمسير: ❖

 يعرض النظام عرض فترة االستحقاق او عدم العرض بخيار نعم أو ال. عرض فترة االستحقاق: ❖

 وذلك بالضغط بالمربع الموجود أمام هذه الجملة. اصب الموقعينهل يتم عرض من تحديديتم  ❖

 وذلك بالضغط بالمربع الموجود أمام هذه الجملة. هل يتم عرض أسماء الموقعين تحديديتم  ❖

 يعرض النظام الحد األقصى الستحقاق الموظف في المسير. :لحد األقصى لصافي استحقاق الموظفا ❖

)غيـر  يظهر هذا الحقل في حال كـان المسـير مـن نـوع مسـيرات أخـرى حسب: إظهار الراتب األساسي عند الطباعة ❖

)تاريخ اليوم، تاريخ نفاذ القرار، تاريخ بداية القرار، تـاريخ نهايـة القـرار، تـاريخ إعـداد  عرض قائمة منسدلةوي المحجوزة للنظام(

يـتم مـن خاللهـا تحديـد إظهـار الراتـب  (المسير، تاريخ بداية فترة استحقاق المسير، تـاريخ نهايـة فتـرة اسـتحقاق المسـير

 .عند الطباعة األساسي

د مـن لوحـة المفـاتيح F2يتم إدخال رمز الجهة اإلدارية في أمر الصرف وذلك بالضغط على زر د رمز الجهة في أمر الصرف: ❖

 حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيتم اختيار رقم الجهة المطلوبة.

وذلـك بالضـغط علـى زر  يتم إدخال رمز الفرع في أمر الصرف و الذي تنتمي ل  الجهـة اإلداريـةفي أمر الصرف:  رمز الفرع ❖

 د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الفروع فيتم اختيار رقم الفرع المطلوب.F2د

لمـالي فـي حـال وجـود أكثـر مـن موظـف فـي يتم إدخال رمز مجموعة الموظفين فـي النظـام ارمز مجموعة الموظفين:  ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء مجموعـات F2المسير، وذلك من خـالل الضـغط علـى زر د

 الموظفين فيتم اختيار رقم المجموعة المطلوب.

 ر المخزن في .المسا والمسير خالصة إدخال اسم ملف يتم اسم ملف خالصة المسير:  ❖

يتم تحديد المراحل التي يمر بها المسير وذلك بالضغط على رابط دمراحـل المسـيرد حيـ  تظهـر شاشـة المسير:  مراحل ❖

 .(1-3-2مراحل المسير كما في الشكل )
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 يمثل شاشة مراحل المسير.  (1-3-2الشكل )

 

راحل المسير حي  تظهـر إلضافة مراحل المسير يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام الموجود في أعلى شاشة م

 الحقول التالية:

 رقم مسلسل للمرحلة.م:  ❖
 يتم إدخال اسم مرحلة المسير. اسم المرحلة: ❖
 يتم اختيار نوع المرحلة من القائمة المنسدلة )إعداد، اعتماد، تصدير(. نوعها: ❖
 يتم إدخال حالة المسير بعد تنفيذ هذه المرحلة. حالة المسير بعد تنفيذها: ❖

هل ستتم طباعة منصب صاحب الصـالحية علـى المسـير فـي يتم تحديد  ة منصب صاحب الصالحية:هل ستتم طباع ❖

وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة دنعـمد وفـي غيـر ذلـك يـتم الضـغط بالـدائرة  حال كانت المرحلة من نوع اعتماد

 الموجودة بجانب كلمة دالد.

صاحب الصالحية على المسـير فـي حـال  اسمهل ستتم طباعة  يتم تحديد هل ستتم طباعة اسم صاحب الصالحية: ❖

وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب كلمـة دنعـمد وفـي غيـر ذلـك يـتم الضـغط بالـدائرة  كانت المرحلة من نـوع اعتمـاد

 الموجودة بجانب كلمة دالد.
 

 :ظد من شريط المهام الموجود أعلـى يتم بعد تعريف مراحل المسير يتم حفظ المسير وذلك بالضغط على زر دحفمالحظة

 شاشة إعداد وتخصيص مسيرات الرواتب، ومن ثم يتم الضغط على زر دتعديلد وتحديد المحددات التالية:

 

د حيـ  تظهـر تفاصـيل المسـيريتم تحديد البيانات التفصيلية للمسير وذلك من خالل الضغط علـى رابـط دتفاصيل المسير:  ❖

 .(2-3-2كل )كما في الش تفاصيل المسيرشاشة 
 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

54 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

 
 ( يمثل شاشة تفاصيل المسير. 2-3-2الشكل )

 

تفاصيل المسير وذلك بإدخال صيغة عنوان المسير وصيغة بناء عبارة البيان في أمر الصرف إذا كان المسير ب  موظـف  إدخاليتم 

داريـة فـي الترتيـب مـا بالنسـبة لحقـل مسـتوى الوحـدة اإلإمسلسل ترتيب الحقول  إدخالواحد أو أكثر من موظف كما يتم 

قسـم الرواتـب، إلظهـار -شؤون الموظفين -العامة اإلدارة( )مثال:  4-1من الرقم ) اإلداريةمستوى ترتيب الوحدة  إدخالفيتم 

 (.1الرقم  إدخال)قسم الرواتب يتم  اإلداريةالوحدة 

إشارة السالب إلـى رقـم مسلسـل  ضافةإكما ويوضع صفر في الحقل الذي ليس علي  ترتيب وفي حال كان الترتيب تنازليا  يتم 

 مع حفظد الموجود أسفل الشاشة. إغالقالترتيب، وبعد إدخال هذه الحقول يتم الضغط على زر د

 

يـتم تحديـد البـدالت والمكافـآت والتعويضـات  البدالت والمكافآت والحسميات والتعويضات التي تظهر فـي المسـير: ❖

غط على رابط د البـدالت والمكافـآت والحسـميات والتعويضـات التـي تظهـر التي سوف تظهر في المسير وذلك من خالل الض

 (.3-3-2في المسيرد حي  تظهر هذه الشاشة كما في الشكل )
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 . البدالت  والحسميات والمكافآت والتعويضات التي تظهر في المسير( يمثل شاشة 3-3-2الشكل )

 

لى الشاشة حي  يصبح باإلمكان اختيار البدالت والحسـميات وغيرهـا يتم الضغط على زر دتعديلد من شريط المهام الموجود أع

يسـتطيع المسـتخدم ( فـي المربـع ، حي  يتم ذلك عن طريق الضغط بالمربع الموجود بجانب رمز البدل حيـ  تظهـر إشـارة )
يمكن اختيار جميـع ، و المراد البح  عن  ثم يضغط على زر البح   النصالبح  وذلك بإضافة حقل نصي ليكتب المستخدم في 

عناصر الجدول وذلك بالضغط بالمربع الموجود في بداية الجـدول بجانـب كلمـة الرمـز، كمـا يـتم اختيـار طريقـة عـرض البـدل مـن 
ظهر البـدالت فـي اإلحصـائيات عنـد اعتمـاد المسـير وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة هل سـتالقائمة المنسدلة، و يتم تحديد 

غير ذلك يتم الضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة دالد وبعد االنتهاء يتم الضـغط علـى زر دحفـظد ومـن بجانب كلمة دنعمد وفي 
 ثم على زر دإغالقد الموجود أسفل الشاشة.
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الضـغط علـى رابـط دعناصـر التحقـقد  مراحل القرار حي  يتم ذلك من خالليتم تحديد عناصر التحقق من  عناصر التحقق: ❖

 .(4-3-2التحقق كما في الشكل )حي  تظهر شاشة عناصر 
 

 
 . عناصر التحقق والتعليماتيمثل شاشة  (4-3-2الشكل )

 

يتم إدخال عناصر التحقق والتعليمات لمراحل المسير وذلك من خالل اختيار مرحلة المسير ومن ثم يتم الضغط على زر دجديدد 

خال وصف هذا العنصر ويتم حفظ  وإضافة عناصر تحقـق ويتم اختيار نوع عنصر التحقق من القائمة المنسدلة ومن ثم يتم إد

 أخرى إلى باقي مراحل المسير.

 

يـتم تحديـد المـوظفين المنتميـين إلـى المسـير وذلـك مـن خـالل الضـغط علـى رابـط الموظفين المنتمين إلى المسير:  ❖

 (.5-3-2دالموظفين المنتمين إلى المسيرد حي  تظهر الشاشة الخاصة بها كما في الشكل )
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 . تحديد الموظفين المنتمين إلى مسيرات الرواتب الشهريةيمثل شاشة  (5-3-2الشكل )

 

يتم تحديد المسير الرئيسي والمسير الفرعي وتحديد شرط تصفية إن وجد ومن ثم يتم الضغط على زر تعديل ومـن ثـم الضـغط 

ضـافت  إلـى المسـير وذلـك فـي حقـل رقـم المراد إ الموظفين ويتم إدخال رقم الموظف على زر دجديدد الموجود فوق جدول

د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسـماء المـوظفين فيـتم اختيـار F2الموظف من خالل الضغط على زر د

الموظف المطلوب، كما  يعرض النظام مرتبة ورقم وظيفة وجهة الموظف الذي تم إضافت ، حيـ  يـتم إدخـال سـبب اإلضـافة 

رقم المستند وتاريخ المستند، كما يعرض النظام تلقائيا  تـاريخ اإلضـافة إلـى المسـير واسـم مـن قـام بإضـافة إلى المسير و

 الموظف إلى المسير.

 

يتم تحديد أصحاب الصـالحية ومجموعـات التصـدير الـذي مـن الممكـن ألحـدهم  أصحاب الصالحية ومجموعات التصدير: ❖

ضـغط علـى رابـط دأصـحاب الصـالحية ومجموعـات التصـديرد حيـ  تظهـر اعتماد مراحل المسير حي  يتم ذلـك مـن خـالل ال

 (. 6-3-2الشاشة الخاصة بها كما في الشكل )
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 . أصحاب الصالحية ومجموعات التصدير إلجراءات المسير( يمثل شاشة 6-3-2الشكل )

 

سير ويتم ذلك مـن خـالل اختيـار يتم تحديد أصحاب الصالحية ومجموعات التصدير والذي من الممكن ألحدهم اعتماد مراحل الم

نوع مرحلـة المسـير ومـن ثـم الضـغط علـى زر دتعـديلد مـن شـريط المهـام حيـ  يعـرض النظـام جـدول أصـحاب الصـالحية 

ومجموعات التصدير فيتم اختيار الموظف صاحب الصالحية وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب حقـل رقـم الموظـف صـاحب 

يع الموظفين و ذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب حقل رقم الموظـف فـي أعلـى الجـدول، الصالحية كما ويمكن اختيار جم

والختيار مجموعة التصدير فيتم اختيارها وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب حقل رقم المجموعة كما ويمكن اختيار جميـع 

  في أعلى الجدول. مجموعات التصدير و ذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب حقل رقم المجموعة

 

يتم تحديد أسماء الموقعين على المسير حي  يـتم ذلـك مـن خـالل الضـغط علـى رابـط  :أسماء الموقعين على المسير ❖

 (. 7-3-2دأسماء الموقعين على المسيرد حي  تظهر الشاشة الخاصة بها كما في الشكل )
 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

59 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

 
 . أسماء الموقعين على المسير( يمثل شاشة 7-3-2الشكل )

 

حديد أسماء الموقعين على المسير ويتم ذلك من خالل الضغط على زر جديد ومن ثم ادخال رقم الموظف صـاحب التوقيـع يتم ت

حي  يعرض النظام اسم صاحب التوقيع ومن ثم يتم إدخال المنصب كما يتم اختيار يظهر في المسير نعم/ال ، و يـتم إدخـال 

 .ظقيع ومن ثم يتم الضغط على زر حفترتيب صاحب التو

 

لحـد يعـرض النظـام تلقائيـا بيانـات تتعلـق بالحقـل  ا :تفاصيل التعديل على قيمة الحد األقصى لصافي االسـتحقاق ❖

 (.8-3-2الشكل )، االقصى لصافي استحقاق الموظف
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 . تفاصيل التعديل على قيمة الحد األقصى لصافي االستحقاقيمثل شاشة  (8-3-2)الشكل 

 

 تاريخ و وقت التعديل والقيمة المعدلة.، ذي قام بتعديل الحقلالمستخدم ال يعرض النظام اسم ❖

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

61 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

 تحديد الموظفين المنتمين إلى مسيرات الرواتب الشهرية
 

 

ذين ينتمـون إلـى مسـيرات الرواتـب وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار تحديـد ظفين الـتختص هذه الشاشة بتحديد المـو 

 . (4-2الشكل )من قائمة إدارة المسيرات كما في  الموظفين المنتمين إلى مسيرات الرواتب الشهرية
 

 
 تحديد الموظفين المنتمين إلى مسيرات الرواتب الشهرية. شاشة يمثل (4-2الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل مـن الحقـول فـي  ،تحديد الموظفين المنتمين إلى مسيرات الرواتب الشهريةيتم من خالل هذه الشاشة 

 هذه الشاشة:

 

 لرئيسية:المعلومات ا ▪

 يتم اختيار المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة. رمز المسير الرئيسي: ❖

يتم اختيار المسير الفرعي وذلك من القائمة المنسدلة ومـن ثـم يـتم الضـغط علـى زر دبحـ د مـن رمز المسير الفرعي:  ❖

 شريط المهام حي  يعرض النظام الموظفين المنتمين للمسير.

 مسير.التصفية للشرط  يعرض النظامشرط التصفية:  ❖

منتمين للمسير يتم الضغط على زر دتعديلد مـن شـريط المهـام مـن للتعديل أو اضافة موظفين جدول بيانات الموظفين:  ▪

أعلى الشاشة ومن ثم يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهـام الموجـود فـوق جـدول بيانـات المـوظفين حيـ  تظهـر 

 الحقول التالية:

د من لوحـة المفـاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إضافت  إلى المسير وذلك من خالل الضغط على زر ديتم  رقم الموظف: ❖

 حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار رقم الموظف المطلوب.

 يعرض النظام تلقائيا  اسم الموظف عند إدخال رقم . اسم الموظف: ❖

 موظف الذي تم إدخال رقم .يعرض النظام مرتبة الالمرتبة:  ❖
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 يعرض النظام رقم وظيفة الموظف.رقم الوظيفة:  ❖

 يعرض النظام جهة عمل الموظف. الجهة:  ❖

 يقوم المستخدم إدخال سبب اضافة الموظف إلى المسير.سبب االضافة:  ❖

 يقوم المستخدم إدخال رقم المستند.رقم المستند:  ❖

 ستند.يقوم المستخدم إدخال تاريخ الم تاريخ المستند: ❖

 يعرض النظام تلقائيا  تاريخ إضافة الموظف إلى المسير.تاريخ االضافة إلى المسير:  ❖

 يعرض النظام تلقائيا  اسم المستخدم الحالي والذي قام بإضافة الموظف إلى المسير.اسم من قام باإلضافة:  ❖
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 الحذف واالضافة إلى مسير الرواتب الشهري
 

 

الشـكل واالضافة إلى مسير الرواتب الشهري مـن قائمـة إدارة المسـيرات كمـا فـي  تظهر هذه الشاشة عند اختيار الحذف

(2-5) . 
 

 
 .الحذف واإلضافة إلى مسير الرواتب الشهري شاشة يمثل (5-2الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بعملية حذف أو إضافة موظفين إلى مسيرات الرواتب الشهرية، وإلضافة موظف الى مسـير  

 ي يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:شهر

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يتم اختيار المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة. نوع المسير الرئيسي: ❖

ضـغط علـى زر دبحـ د مـن يتم اختيار المسير الفرعي وذلك من القائمة المنسدلة ومـن ثـم يـتم النوع المسير الفرعي:  ❖

 شريط المهام حي  يعرض النظام معلومات المسير المطلوب.

وفي حال كانت طريقـة تعامـل نظـام الرواتـب حسـب الفتـرات الماليـة يعـرض  يعرض النظام شهر الرواتب للمسيرالشهر:   ❖

 النظام حقل الفترة المالية.

ريقـة تعامـل نظـام الرواتـب حسـب الفتـرات الماليـة يعـرض وفي حال كانـت ط يعرض النظام السنة الحالية للرواتبالسنة:  ❖

 النظام حقل السنة المالية.

سـتخدم كمحـدد لعمليـة يويقوم المستخدم بإدخـال رقـم الموظـف و يعـرض النظـام تلقائيـا  اسـم الموظـف  رقم الموظف: ❖

 و السنة.التفصيلية لنفس الشهر المسير البح  عن الموظفين في بيانات 

ي حال كان المستخدم الحالي لدي  صالحية على شاشة اعتماد الحذف واإلضافة إلى مسـير الرواتـب ف اعتماد الحركات: ❖

الشهري يظهـر لـ  رابـط دإعتمـاد الحركـاتد، وعنـد قيامـ  بإختيـار هـذا الـرابط يقـوم النظـام تلقائيـا  بفـتح شاشـة اإلعتمـاد 
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في حال عدم وجود صـالحية  ااعتمادها، أممكن من واسترجاع حركات الحذف واإلضافة الحالية التي قام بتسجيلها حتى يت

 للمستخدم الحالي على شاشة اعتماد الحذف واإلضافة فال يظهر الرابط.

لتحديد الموظفين المنتمين للمسير يتم الضغط علـى زر دجديـدد مـن شـريط المهـام الموجـود الحركات المراد اعتمادها:  ▪

 حقول التالية:فوق جدول الحركات المراد اعتمادها حي  تظهر ال

 يتم تحديد نوع الحركة المراد إضافتها وذلك باختيار نوع الحركة من القائمة المنسدلة.نوع الحركة:  ❖

 يتم إدخال سبب اضافة الموظف إلى المسير.السبب:  ❖

يح د من لوحـة المفـاتF2يتم إدخال رقم الموظف المراد إضافت  إلى المسير وذلك من خالل الضغط على زر د رقم الموظف: ❖

حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيـتم اختيـار رقـم الموظـف المطلـوب حيـ  يعـرض النظـام تلقائيـا  اسـم 

 بمجرد إدخال رقم . الموظف"الموظف في حقل د 

 يتم إدخال رقم المستند.رقم المستند:  ❖

 يتم إدخال تاريخ المستند. تاريخ المستند: ❖

 ئيا  تاريخ الحركة التي تمت.يعرض النظام تلقاتاريخ الحركة:  ❖

يعرض النظام تلقائيا  حالـة الحركـة دالحركـة معتمـدةد وذلـك إذا كانـت الحركـة معتمـدة مـن شاشـة اعتمـاد  حالة الحركة: ❖

 الحذف واإلضافة إلى مسير الرواتب الشهري.

الـذي قـام بإضـافة أو  يعـرض النظـام تلقائيـا  اسـم المسـتخدم الحـالياسم المستخدم الذي قام باإلضافة أو التنزيل:  ❖

 تنزيل الموظف من المسير.
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 اعتماد الحذف االضافة إلى مسير الرواتب الشهري
 

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد الحذف واإلضافة إلى مسير الرواتـب الشـهري مـن قائمـة إدارة المسـيرات كمـا فـي 

 . (6-2الشكل )
 

 
 ة إلى مسير الرواتب الشهري.اعتماد الحذف و االضاف ( يمثل شاشة6-2الشكل )

 

يتم من خـالل هـذه الشاشـة السـما  للمسـتخدم صـاحب الصـالحية بالقيـام بعمليـة اعتمـاد حـذف أو إضـافة مـوظفين إلـى  

 مسيرات الرواتب الشهرية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 الرئيسي من القائمة المنسدلة.يتم اختيار المسير  نوع المسير الرئيسي: ❖

يتم اختيار المسير الفرعـي مـن القائمـة المنسـدلة ومـن ثـم الضـغط علـى زر دبحـ د مـن شـريط نوع المسير الفرعي:  ❖

 المهام حي  يعرض النظام معلومات المسير المطلوب.

 يعرض النظام شهر الرواتب للمسير.الشهر:  ❖

 يعرض النظام السنة الحالية للرواتب.السنة:  ❖

 .في حال كان االعداد حسب الفترات المالية لرواتبالسنة المالية ليعرض النظام لسنة المالية: ا ❖

 .في حال كان االعداد حسب الفترات المالية لرواتبالفترة المالية ليعرض النظام  الفترة المالية: ❖

 الذي قام بعملية االعتماد.يعرض النظام تلقائيا  اسم الشخص المستخدم الحالي للنظام واسم المستخدم المعتمد:  ❖

 يعرض النظام تلقائيا  تاريخ اعتماد الحذف أو االضافة إلى مسير الرواتب الشهري. تاريخ االعتماد: ❖

ســتخدم كمحــدد لعمليـة البحــ  عــن يوالنظــام تلقائيـا  اســم الموظـف  رضيعــويــتم إدخـال رقــم الموظـف  رقـم الموظــف: ❖

 و السنة.لشهر التفصيلية لنفس ا المسير الموظفين في بيانات

 يعرض النظام حركات الحذف واالضافة المراد اعتمادها. الحركات المراد اعتمادها: ❖
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يتم الضغط على زر داعتماد الحركاتد وذلك إلعتماد الحركات التي تمت على مسير الرواتب حيـ  يظهـر  اعتماد الحركات: ❖

 النظام رسالة تفيد بأن  تمت عملية االعتماد بنجا .
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 لين مع اإلدارة الماليةملف المتعام
  

تختص هذه الشاشة بتعريف سجالت المتعاملين مع اإلدارة المالية وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار ملـف المتعـاملين مـع 

 . (7-2الشكل )اإلدارة المالية من قائمة إدارة المسيرات كما في 
 

 
 ( يمثل شاشة ملف المتعاملين مع اإلدارة المالية.7-2الشكل )

 

فة سجل جديد إلى سجالت المتعاملين مع اإلدارة المالية يتم الضغط على زردجديدد من شريط المهام، وتتضمن الشاشـة إلضا

 الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يتم تحديد نوع المستفيد وذلك باختيار نوع المستفيد من القائمة المنسدلة.نوع المستفيد:  ❖

ئيا  رقم الموظف الذي تم إضافت  في حال كـان الموظـف غيـر معـرف فـي النظـام سـابقا  يعرض النظام تلقارقم المستفيد:  ❖

حي  يصبح موظفا  جديد، أما إذا كان الموظف معرف في النظام سابقا  يتم إدخال رقم  والشاشة فـي حالـة اسـتعالم ومـن 

زر دتعديلد ليـتم التعـديل علـى  ثم الضغط على زر دبح د حي  يسترجع النظام معلومات الموظف ومن ثم يتم الضغط على

  معلومات  وإضافت  إلى سجل المتعاملين مع اإلدارة المالية.

 يتم اختيار اللقب من القائمة المنسدلة دالسيد، الموظفد ومن ثم يتم إدخال اسم الموظف. االسم: ❖

 يتم إدخال اسم الموظف باللغة االنجليزية. االسم باإلنجليزي: ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F8يتم إدخال تاريخ تعيين الموظف بالمنشأة وذلك بالضغط على زر د تاريخ التعيين بالمنشأة: ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .

د مـن لوحـة F8يتم إدخال تـاريخ انتهـاء عمـل الموظـف بالمنشـأة وذلـك بالضـغط علـى زر د تاريخ انتهاء العمل بالمنشأة: ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي . المفاتيح حي 
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د من لوحـة المفـاتيح حيـ  F2يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف وذلك بالضغط على زر دالجهة اإلدارية:  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيتم اختيار الجهة اإلدارية المطلوبة.

 يتم إدخال المسمى الوظيفي للموظف الذي تم إضافت  إلى سجالت المتعاملين مع اإلدارة المالية.سمى الوظيفي: الم ❖

 يتم اختيار اسم الفرع الذي تتبع ل  الجهة اإلدارية للموظف وذلك من القائمة المنسدلة.اسم الفرع:  ❖

 ظف.يتم إدخال رقم المسؤول المباشر عن المورقم المسؤول المباشر عنه:  ❖

يعرض النظـام تلقائيـا  اسـم المسـؤول المباشـر عـن الموظـف بمجـرد إدخـال رقمـ  فـي الحقـل المسؤول المباشر عنه:  ❖

 السابق.

 يتم اختيار جنسية الموظف من القائمة المنسدلة.الجنسية:  ❖

 يتم تحديد نوع هوية الموظف وذلك باختيار نوع الهوية من القائمة المنسدلة. نوع الهوية: ❖

 يتم إدخال رقم الهوية للموظف والتي تم تحديد نوعها في السابق.ة: رقم الهوي ❖

يتم تحديد فيمـا إذا كـان هـذا الموظـف موقـوف التعامـل معـ  بالنظـام أو ال وذلـك بالضـغط  موقوف التعامل معه بالنظام: ❖

 بالدائرة الموجودة جانب كلمة دنعمد أو دالد.

 لموظف من القائمة المنسدلة.يتم اختيار البنك الذي يتعامل مع  هذا ا البنك: ❖

 يتم اختيار فرع البنك الذي يتعامل مع  هذا الموظف من القائمة المنسدلة. الفرع: ❖

 يتم إدخال رقم حساب الموظف في البنك الذي يتعامل مع . :البنكي رقم الحساب ❖

 

 العنوان: ▪

 يتم اختيار الدولة التي يقيم بها هذا الموظف من القائمة المنسدلة. الدولة: ❖

 يتم اختيار المدينة التي يقيم بها هذا الموظف من القائمة المنسدلة. المدينة: ❖

 يتم إدخال تفاصيل العنوان للموظف الذي قام بإدخال . تفصيل العنوان: ❖

 يتم إدخال رقم صندوق بريد الموظف. صندوق البريد: ❖

 يتم إدخال الرمز البريدي لصندوق بريد الموظف. الرمز البريدي: ❖

 يتم إدخال رقم هاتف الموظف. رقم الهاتف: ❖

 يتم إدخال رقم هاتف المنزل للموظف. هاتف المنزل: ❖

 يتم إدخال رقم فاكس الموظف. رقم الفاكس: ❖

 يتم إدخال رقم جوال الموظف. رقم الجوال: ❖

 يتم إدخال البريد االلكتروني للموظف. البريد االلكتروني: ❖

 لموظف.يتم إدخال الموقع االلكتروني ل الموقع االلكتروني: ❖
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  كشف بحركات الحذف واإلضافة من مسيرات الرواتب الشهرية

    

إدارة المسـيرات مـن قائمـة  كشف بحركات الحذف واإلضافة من مسيرات الرواتـب الشـهريةتظهر هذه الشاشة عند اختيار 

 .(8-2الشكل )كما في 
 

 
 .ب الشهريةكشف بحركات الحذف واإلضافة من مسيرات الرواتشاشة  يمثل (8-2الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بحركات الحذف واإلضافة من مسيرات الرواتب الشـهرية، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

 المنسدلة. قائمةيتم اختيار مسير الرواتب الشهري من الالمسير:  ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام F2لمسير وذلك بالضغط على زر ديتم إدخال رقم الموظف الذي يتبع لالموظف:  ❖

 لمطلوب.قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيقوم المستخدم باختيار الموظف ا

بالضـغط بجانـب الخيـار فترة وسنة مالية وذلك أم هجرية يتم تحديد هل سيصدر الكشف خالل شهر وسنة الكشف خالل:  ❖

 ار شهر وسنة يتم إدخال التالي:المطلوب، وفي حال تم اختي

وفي حال كانت طريقة تعامل نظام الرواتب حسـب الفتـرات الماليـة  ل شهر وسنة الرواتب بداية الفترةيتم إدخا :من الفترة ❖

 يستبدل النظام الحقول للسنة المالية والفترة المالية.

طريقة تعامل نظام الرواتب حسب الفترات الماليـة ل شهر وسنة الرواتب نهاية الفترة وفي حال كانت يتم إدخا :إلى الفترة ❖

 يستبدل النظام الحقول للسنة المالية والفترة المالية.

 يتم اختيار نوع الحركة التي تمت على الموظف إضافة أم تنزيل من القائمة المنسدلة. نوع الحركة: ❖

 معتمدة من القائمة المنسدلة. يتم اختيار حالة الحركة التي تمت على الموظف معتمدة أم غيرحالة الحركة:  ❖
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معتمـدة يقـوم المسـتخدم  الحركـةنوع الحركة دتنزيـلد وكانـت حالـة في حال تم اختيار : مسير في أي لم يتم إدراجهم ❖

 .(Checkedباختيار هل يريد عرض الموظفين الذين لم يتم إدراجهم إلى مسير )القيمة االفتراضية هي 

 قة إدخال الحركة التي تمت على الموظف يدوية أم آلية من القائمة المنسدلة.يتم اختيار طريطريقة إدخال الحركة:  ❖

 يتم اختيار طريقة ترتيب بيانات الكشف وذلك باختيار طريقة الترتيب من القائمة المنسدلة.طريقة الترتيب:  ❖

يعرض النظـام خيـارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  طباعة الكشف:  ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشـكل عرضـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف تـدقيق معلومـات راتـب 

 .(1-8-2الموظف في الشكل )
 

 
 .كشف بحركات الحذف واإلضافة من مسيرات الرواتب الشهرية يمثل (1-8-2الشكل )
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 إعدادات القيم الشاذة للنفقات
  

 . (9-2) لشاشة عند اختيار إعدادات القيم الشاذة للنفقات من قائمة إدارة المسيراتتظهر هذه ا
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات القيم الشاذة للنفقات.9-2الشكل )

 

 إلضافة إعدادات القيم الشاذة للنفقات يتم الضغط على زردجديدد من شريط المهام، وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 ية:المعلومات الرئيس ▪

يـتم الحد األقصى لنسبة الفرق بين الصافي في المسير الحـالي والصـافي فـي المسـير السـابق لموظـف:  ❖

 تحديد نسبة الفرق ثم الضغط على زر دحفظد بجانب الحقل.

 يتم تحديد نوع األجر أو النفقة وذلك باختياره من القائمة المنسدلة.نوع النفقة:  ❖

 قائمة المنسدلة.يتم اختيار النفقة من ال اسم النفقة: ❖

 . النفقات التي قيمتها أكبر من هذه القيمة تعتبر قيمة شاذةيتم إدخال أقل قيمة بحي  أن  أقل قيمة: ❖

 .النفقات التي قيمتها أصغر من هذه القيمة تعتبر قيمة شاذة يتم إدخال أكبر قيمة بحي  أن أكبر قيمة: ❖

يتم إدخال أعلى نسبة فـي الفـرق  والمسير السابق: الحد األقصى لنسبة الفرق في النفقة بين المسير الحالي ❖

 بين المسير الحالي والمسير السابق للنفقة التي تم اختيارها.

 في حال وجود مالحظات معينة عند المستخدم يتم إدخالها في هذا الحقل. المالحظات:  ❖
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 سجالت الموظفين
 

وكيفية إضافة بيانات موظف جديد وإضافة بطاقـة تعـديل يتم من خالل هذا الجزء من الدليل الحدي  عن سجالت الموظفين، 

على بطاقة الموظف و كيفية اعتماد بطاقة التعـديل، واالسـتعالم عـن بطاقـة الموظـف واسـتطالع المعلومـات الماليـة للموظـف 

 وإصدار الكشوفات المختلفة التي تخص الموظفين.
 

 
 .سجالت الموظفينيمثل شاشة  (0-3الشكل )

 

 ي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أ
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 بيانات الموظفين
  

 (.1-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار بيانات الموظفين من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل الجزء العلوي شاشة بيانات الموظفين.1-3الشكل )

 

أو  ،ن المـوظفينؤوشـ نظـام الرواتـب مـعنظـام  بيانات الموظفين في حـال ارتبـاط اشة القيام باستطالعيتم من خالل هذه الش

، وإلضافة بيانات موظف جديد يتم الضـغط علـى زر ون الموظفينؤش نظام مع االرتباطفي حالة عدم  بيانات الموظفين إدخال

 الشاشة: دجديدد من شريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 البيانات الشخصية للموظف: 

 يعرض النظام رقم الموظف تلقائيا  مع إمكانية التعديل علي .  رقم الموظف: ❖

 يتم إدخال رقم السجل المدني للموظف المراد تعيين . رقم السجل المدني: ❖

 إدخال اإلسم األول للموظف المراد إضافة بيانات . االسم األول: ❖

 إدخال اسم أب الموظف المراد إضافة بيانات .األب: اسم  ❖

 إدخال اسم جد الموظف المراد إضافة بيانات .اسم الجد:  ❖

 إدخال اسم عائلة الموظف المراد إضافة بيانات .اسم العائلة:  ❖

 يتم تحديد جنسية الموظف وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة.الجنسية:  ❖

 ف وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة.يتم تحديد ديانة الموظ الديانة: ❖

 يتم تحديد جنس الموظف وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب نوع جنس الموظف. الجنس: ❖

 يتم تحديد الحالة االجتماعية للموظف وذلك باختيار الحالة االجتماعية من القائمة المنسدلة. الحالة االجتماعية: ❖

 تاريخ الميالد الهجري للموظف.إدخال  يتم تاريخ الميالد الهجري: ❖
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يعرض النظام تاريخ الميالد الميالدي للموظـف بمجـرد إدخـال تـاريخ المـيالد الهجـري مـع إمكانيـة تاريخ الميالد الميالدي:  ❖

 التعديل علي .

 يعرض النظام عمر الموظف بمجرد تحديد التاريخ الهجري أو الميالدي للموظف. العمر: ❖

 المؤهل العلمي للموظف من القائمة المنسدلة.يتم اختيار  المؤهل العلمي: ❖

 يعرض النظام حالة الموظف اعتمادا  على قرارات التي توثر في حالت .حالة الموظف:  ❖

 يعرض النظام التاريخ التي بدأت ب  حالة الموظف.الحالة نافذة اعتبارًا من:  ❖

 

 بيانات التوظيف ▪

 رقم ملف الموظف. إدخاليتم  :ملفال  رقم ❖

د من لوحة المفاتيح حيـ  F8يتم إدخال تاريخ قيد الموظف بالبطاقة وذلك من خالل الضغط على زر دبالبطاقة:  تاريخ القيد ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .

 يعرض النظام نوع الموظف وذلك من خالل بيانات القرارات المؤثرة على الرواتب يدويا . نوع الموظف: ❖

 يعرض النظام رقم قرار التعيين وذلك من خالل بيانات القرارات المؤثرة على الرواتب يدويا . التعيين:رقم قرار  ❖

 يعرض النظام تاريخ قرار التعيين وذلك من خالل بيانات القرارات المؤثرة على الرواتب يدويا . تاريخ قرار التعيين: ❖

 مة المنسدلة.يتم اختيار طريقة تعيين الموظف من القائ طريقة التعيين: ❖

 يتم تحديد الدول التي تعاقد منها الموظف و ذلك من القائمة المنسدلة. الدولة التي تعاقد منها: ❖

د مـن لوحـة F8يتم تحديد تاريخ بداية عمل الموظـف فـي الدولـة وذلـك بالضـغط علـى زر د تاريخ بداية العمل في الدولة: ❖

 كانية التعديل علي .المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إم
 

 
 يمثل الجزء السفلي من شاشة بيانات الموظفين. (1-1-3الشكل )

 

 يعرض النظام تاريخ التعيين بالجهة وذلك من خالل بيانات القرارات المؤثرة على الرواتب يدويا . تاريخ التعيين بالجهة: ❖

 ن خالل بيانات القرارات المؤثرة على الرواتب يدويا .يعرض النظام تاريخ المباشرة بالجهة وذلك م تاريخ المباشرة بالجهة: ❖
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 يتم تحديد نوع الوظيفة هل هي  ددائمةد أو دمؤقتةد وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب النوع المطلوب.نوع الوظيفة:  ❖

 المنسدلة.يتم تحديد كادر التوظيف الذي تتبع ل  هذه الوظيفة وذلك باختيار الكادر من القائمة كادر التوظيف:  ❖

في حـال كـان الموظـف يخضـع لسـلم الرواتـب يتم تحديد هل الموظف يخضع لسلم الرواتب أم ال،  يخضع لسلم الرواتب: ❖

 يتم تحديد سلم الرواتب من حقل سلم الرواتب.

سـلم  راعتبـفـي حـال كـان يتم تحديد هل يعتبر سـلم الرواتـب الحـد األقصـى أم ال، يعتبر سلم الرواتب الحد األقصى:  ❖

 يتم تحديد سلم الرواتب من حقل سلم الرواتب. رواتب الحد األقصىال

 ف.نظام راتب الموظف عند التعيين باالعتماد على أول ملف راتب للموظيعرض ال الراتب عند التعيين: ❖

 يعرض النظام شهر آخر مسير رواتب معتمد للموظف. شهر آخر مسير معتمد: ❖

 

 بيانات نهاية الخدمة ▪

 يتم إدخال تاريخ إنهاء الخدمة للموظف في حالة إنهاء خدمة الموظف. تاريخ إنهاء الخدمة: ❖

 يتم اختيار سبب إنهاء خدمة الموظف في حال انتهاء خدمة الموظف. سبب اإلنهاء: ❖

 يتم إدخال رقم قرار إنهاء خدمة الموظف في حالة إنهاء خدمة الموظف. رقم قرار إنهاء الخدمة: ❖

 ال تاريخ قرار إنهاء خدمة الموظف في حالة إنهاء خدمة الموظف.يتم إدختاريخ قرار إنهاء الخدمة:  ❖

 

 بيانات التقييم الوظيفي ▪

 يتم اختيار آخر تقييم للموظف من القائمة المنسدلة. آخر تقييم : ❖

 يتم إدخال تاريخ آخر تقييم للموظف.تاريخ آخر تقييم:  ❖

 

 بيانات الحسابات البنكية ▪

 عامل مع  الموظف.يعرض النظام اسم البنك الذي يت البنك: ❖

 يعرض النظام فرع البنك الذي يتم تحويل مستحقات الموظف المالية إلي . الفرع: ❖

 يعرض النظام رقم حساب الموظف في البنك الذي يتعامل مع .رقم الحساب:  ❖

 يعرض النظام طريقة دفع مستحقات الموظف المالية. طريقة دفع المستحقات: ❖

 

يانات الوضـع الـوظيفي للموظـف )ضـمن جـدول فرعـي خـاص بالوضـع الـوظيفي( م بيعرض النظا بيانات الوضع الوظيفي: ▪

 .حي  أن هذا الجدول يتأثر بما يتم تسجيل  في شاشة إدخال بيانات القرارات المؤثرة على الرواتب يدويا  
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 بطاقة الموظف  عناالستعالم 
  

 .(2-3الشكل )كما في الت الموظفين سجمن قائمة االستعالم عن بطاقة الموظف تظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 

 
 .االستعالم عن بطاقة الموظفيمثل شاشة  (2-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام باالستعالم عن بطاقة الموظف في نظام الرواتـب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي 

الموظـف الشخصـية، المـرافقين للموظـف،  هذه الشاشة حي  يـتم االسـتعالم عـن معلومـات الموظـف األساسـية، بيانـات

معلومــات القــدوم والتعاقــد، المــؤهالت، الوثــائق الشخصــية، البيانــات التاريخيــة، الخبــرات الســابقة وعــن الــدورات التدريبيــة 

 للموظف وملف راتب الموظف.

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 معلومات الموظف المختصرة: 

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F2االستعالم عن بطاقت  وذلك بالضغط على زر د يتم إدخال رقم الموظف المراد رقم الموظف: ❖

 .يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد االستعالم عن بطاقت 
 النظام بعرض اسم الموظف الذي تم إدخال رقم . يقوم اسم الموظف: ❖
 جل المدني للموظف.يقوم النظام بعرض رقم الس رقم السجل المدني: ❖
 يقوم النظام بعرض حالة الموظف. حالة الموظف: ❖
بالضغط على هذا الـرابط يعـرض النظـام شاشـة معلومـات الموظـف األساسـية كمـا فـي  معلومات الموظف األساسية: ❖

 ( حي  يعرض النظام في هذه الشاشة بعض المعلومات األساسية عن الموظف.1-2-3الشكل )

 ظف بتاريخ معين:عن حالة المواالستعالم 

 يتم إدخال التاريخ الذي يود المستخدم االستعالم عن حالة موظف بهذا التاريخ. تاريخ االستعالم: ❖

 .المحدديعرض النظام حالة الموظف بالتاريخ حالة الموظف:  ❖
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 .معلومات الموظف األساسيةيمثل شاشة  (1-2-3الشكل )
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 إضافة بطاقة تعديل على بطاقة الموظف
  

-3هذه الشاشة عند اختيار إضافة بطاقة تعديل على بطاقة الموظف من قائمة سجالت الموظفين كما فـي الشـكل )تظهر 

3.) 
 

 
 إضافة بطاقة تعديل على بطاقة الموظف.( يمثل شاشة 3-3الشكل )

 

يـتم التعـديل يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإضافة بطاقة تعديل على بطاقة الموظف فـي نظـام شـؤون المـوظفين، حيـ  

 على بيانات الموظف األساسية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 معلومات الموظف المختصرة:  

د من لوحـة المفـاتيح حيـ  F2يتم إدخال رقم الموظف المراد االستعالم عن بطاقت  وذلك بالضغط على زر د رقم الموظف:  ❖

 بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد االستعالم عن بطاقت .يعرض النظام قائمة 
 النظام بعرض اسم الموظف الذي تم إدخال رقم . يقوم اسم الموظف:  ❖
 يقوم النظام بعرض رقم السجل المدني للموظف. رقم السجل المدني:  ❖
 يقوم النظام بعرض حالة الموظف. حالة الموظف:  ❖
بالضغط على هذا الـرابط يعـرض النظـام شاشـة معلومـات الموظـف األساسـية كمـا فـي سية: معلومات الموظف األسا ❖

 ( حي  يعرض النظام في هذه الشاشة بعض المعلومات األساسية عن الموظف.1-3-3الشكل )
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 .معلومات الموظف األساسيةيمثل شاشة  (1-3-3الشكل )

 

 والمعلومات األساسية للموظف تشمل التالي:

 يعرض النظام حالة الموظف اعتمادا  على القرارات التي توثر على حالت .ف: حالة الموظ ❖

 .يعرض النظام الكادر الوظيفي الذي ينتمي إلي  الموظفالكادر الوظيفي:  ❖

 يعرض النظام نوع وثيقة  الموظف.نوع الوثيقة:  ❖

 يعرض النظام رقم وثيقة الموظف.رقم بطاقة األحوال:  ❖

 سم الموظف االول.يعرض النظام ا االسم األول: ❖

 يعرض النظام اسم األب للموظف.اسم األب:  ❖

 . يعرض النظام اسم الجد للموظفاسم الجد:  ❖

 .يعرض النظام اسم عائلة الموظفاسم العائلة:  ❖

 .يعرض النظام اسم الموظف األول الالتيني: االسم األول الالتيني ❖

 يعرض النظام اسم األب بالالتيني.: االسم الثاني الالتيني ❖

 يعرض النظام اسم الجد بالالتيني.: السم الثالث الالتينيا ❖

 يعرض النظام اسم العائلة بالالتيني.: اسم العائلة الالتيني ❖

 .يعرض النظام تاريخ ميالد الموظف الميالدي: تاريخ الميالد الميالدي ❖

 .يعرض النظام تاريخ ميالد الموظف الهجري: تاريخ الميالد الهجري ❖

 وظف.بيان جنس الم: الجنس ❖

 يعرض النظام اسم جنسية الموظف.: الجنسية ❖

 . يعرض النظام  تاريخ بداية العقد للمتعاقدين تاريخ بداية العقد: ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية العقد للمتعاقدين .: تاريخ نهاية العقد ❖

 . يعرض النظام تاريخ بداية الخدمة في الدولة: تاريخ الخدمة في الدولة ❖

 .يعرض النظام تاريخ بداية التعيين في الجهة: هةتاريخ التعيين في الج ❖
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 يعرض النظام رقم قرار تعيين الموظف. :رقم قرار التعيين ❖

 .يعرض النظام تاريخ قرار تعيين الموظف: تاريخ قرار التعيين ❖

 ريخ مباشرة الموظف في الجهة بعد تعيين .تا: تاريخ المباشرة بعد التعيين ❖

 . ريخ آخر ترقية حصل عليها الموظفيعرض النظام تاتاريخ آخر ترقية:  ❖

 .يعرض النظام تاريخ مباشرة الموظف العمل في وظيفت  الحالية: تاريخ شغل الوظيفة الحالية ❖

 يعرض النظام القرار الذي تم بسبب  شغل الوظيفة الحالية . :سبب شغل الوظيفة الحالية ❖

 يعرض النظام رقم الوظيفة.: رقم الوظيفة ❖

 مرتبة الوظيفة.يعرض النظام : المرتبة ❖

 يعرض النظام درجة الوظيفة.الدرجة:  ❖

 يعرض النظام  رقم تسلسل الوظيفة.: رقم تسلسل  ❖

 .يعرض النظام الرمز التصنيفي للوظيفة: الرمز  التصنيفي ❖

 .يعرض النظام الرقم الوظيفي للموظفالرقم الوظيفي:  ❖

 .يعرض النظام مسمى الوظيفة الحالية للموظف: مسمى الوظيفة ❖

 .يعرض النظام الوظيفة الواقعية التي يشغلها الموظفة الواقعية: الوظيف ❖

 منصب الموظف.يعرض النظام المنصب:  ❖

 يعرض النظام اسم الجهة الفعلية للوظيفة. جهة العمل الفعلية: ❖

 .يعرض النظام مكان العمل :مقر العمل ❖

  ة الموظف مطوي قيده.يعرض النظام تلقائيا  تاريخ طي قيد الموظف إذا كانت حال تاريخ طي القيد: ❖

 خريج برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث يتم الضغط على المربع بجانب إذا كان الموظف من خريجين البرنامج. ❖

  يعرض النظام تلقائيا  رقم بطاقة التعديل. رقم بطاقة التعديل: ❖

 ية التعديل علي .يعرض النظام تلقائيا  تاريخ بطاقة التعديل مع إمكان تاريخ بطاقة التعديل: ❖

 يعرض النظام تلقائيا  مصدر التعديل على بطاقة الموظف واليمكن التعديل علي . مصدر بطاقة التعديل: ❖
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 (.2-3-3بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة البيانات الشخصية للموظف كما في الشكل )البيانات الشخصية:  ❖
 

 
 .يةالبيانات الشخصيمثل شاشة  (2-3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة التعديل على البيانات الشخصية للموظف كإسم الموظف والمعلومـات التـي تخـص مـيالد الموظـف 

والمعلومات التي تخص حفيظة النفوس وعنوان الموظف الحالي والدائم حي  يتم التعديل على هذه البيانات وذلـك بالضـغط 

 أعلى شاشة البيانات الشخصية, وتحتوي الشاشة على البيانات التالية: على زر دتعديلد من شريط المهام الموجود في

 

 .يتم اختبار اللقب من القائمة المنسدلة :اللقب ❖

 يعرض النظام اسم الموظف االول.االسم األول:  ❖

 يعرض النظام اسم األب للموظف.: اسم األب ❖

 . يعرض النظام اسم الجد للموظف: اسم الجد ❖

 .سم عائلة الموظفيعرض النظام االعائلة:   ❖

 يعرض النظام اسم الموظف األول الالتيني. :االسم األول الالتيني ❖

 يعرض النظام اسم األب بالالتيني. :االسم الثاني الالتيني ❖

 يعرض النظام اسم الجد بالالتيني.: االسم الثالث الالتيني ❖

 يعرض النظام اسم العائلة بالالتيني.اسم العائلة الالتيني:  ❖

 يعرض النظام تاريخ الميالد الهجري للموظف. د )هجري(:تاريخ الميال ❖

 يعرض النظام تاريخ الميالد الميالدي للموظف . :تاريخ الميالد )ميالدي( ❖

 يعرض النظام ديانة الموظف. :الديانة ❖

 يعرض النظام فصيلة دم الموظف. :فصيلة الدم ❖

 بيان جنس الموظف. :الجنس ❖

 الموظف االجتماعية .يعرض النظام حالة : الحالة االجتماعية ❖
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 يعرض النظام بلد ميالد الموظف. :بلد الميالد ❖

 يعرض النظام مكان ميالد الموظف. :مكان الميالد ❖

 يعرض النظام جنسية الموظف. :الجنسية ❖

 يعرض النظام رقم الموظف في الخدمة المدنية. :رقم الموظف بالخدمة المدنية ❖

 لتأمينات االجتماعية للموظف.يعرض النظام رقم ا :رقم التأمينات االجتماعية ❖

 يعرض النظام تاريخ قيد بطاقة الموظف. :تاربخ القيد بالبطاقة ❖

 رقم حفيظة النفوس. يعرض النظام :رقم حفيظة النفوس ❖

 يعرض النظام تاريخ حفيظة النفوس. تاريخ حفيظة النفوس: ❖

 يعرض النظام مصدر حفيظة النفوس . مصدر حفيظة النفوس: ❖

 يعرض النظام الرقم المباشر لهاتف عمل الموظف. اشر:رقم هاتف العمل المب ❖

 يعرض النظام  مهنة الموظف. :المهنة ❖

 بيان هل تم تعديل المهن  ام ال. :تم تعديل المهنة ❖

 .رقم ملف الموظفيعرض النظام  :رقم الملف ❖

 .يتم ادخال تاريخ عقد الزواج تاريخ عقد الزواج: ❖

 .من القائمة المنسدلةيتم اختيار الحالة الصحية  الحالة الصحية: ❖

 .يتم اختيار مدينة العمل السابقة من القائمة المنسدلة مدينة العمل السابقة: ❖

 .يعرض النظام نوع وثيقة الموظف نوع الوثيقة: ❖

 .يعرض النظام رقم وثيقة الموظف رقمها: ❖

 .تاريخ إصدار الهوية الوطنية للموظف يعرض النظامتاريخ إصدار الهوية الوطنية: ❖

 .الهوية الوطنية للموظف إنتهاء يعرض النظام تاريخ: تهاء الهوية الوطنية:تاريخ ان ❖

 .إصدار الهوية الوطنية للموظف مكانيعرض النظام : مكان إصدار الهوية الوطنية: ❖

 .هوية الوطنيةلل رقم الحفظيعرض النظام : رقم الحفظ للهوية الوطنية: ❖

 :ويشمل الحقول التالية العنوان الدائم ▪

  العنوان ❖

 يعرض النظام الدولة التي يسكنها الموظف. لدولة:ا ❖

 يعرض النظام تفاصيل اكثر عن عنوان الموظف. تفصيل العنوان: ❖

 يعرض النظام ارقام الهواتف الخاص  بالموظف. رقم الهاتف: ❖

 يعرض النظام رقم التحويلة الخاصة برقم الهاتف.رقم التحويلة: ❖

 يعرض النظام رقم فاكس الموظف.رقم الفاكس:  ❖

 يعرض النظام رقم صندوق البريد. ندوق البريد:ص ❖

 يعرض النظام رقم الجوال للموظف. رقم الجوال: ❖

 يعرض النظام رقم هاتف المنزل الخاص بالموظف.هاتف المنزل: ❖

 يعرض النظام بريد الموظف االلكتروني .البريد االلكتروني:  ❖

 يعرض النظام الموقع االلكتروني للموظف. الموقع االلكتروني: ❖

 ويشمل الحقول التالية: عنوان الوطنيال ❖

 يعرض النظام المدينة التي يسكنها الموظف. المدينة: ❖

 يعرض النظام الحي الذي يسكن ب  الموظف.:الحي ❖

 يعرض النظام اسم الشارع الذي يسكن ب  الموظف.:الشارع ❖

 يعرض النظام رقم المبنى الذي يسكن ب  الموظف:المبنى رقم ❖

 ام الرمز البريدي لصندوق البريد.يعرض النظ :البريدي الرمز ❖

 يعرض النظام الرقم اإلضافي للرمز البريدي:اإلضافي الرقم ❖

 .يعرض النظام نوع سكن الموظف شقة/فيال: السكن نوع ❖

 .للموظفسكن الملكية  نوع يعرض النظامإيجار/ملك:  السكن ملكية ❖

 .يعرض النظام رقم الوحدة التي يسكن بها الموظف :الوحدة رقم ❖

 ويشمل الحقول التالية:الحالي ن العنوا ▪

 :ويشمل الحقول التالية العنوان ❖
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 يعرض النظام الدولة التي يسكنها الموظف.الدولة:  ❖

 يعرض النظام تفاصيل اكثر عن عنوان الموظف. تفصيل العنوان: ❖

 يعرض النظام ارقام الهواتف الخاص  بالموظف. رقم الهاتف: ❖

 الخاصة برقم الهاتف.يعرض النظام رقم التحويلة رقم التحويلة: ❖

 يعرض النظام رقم فاكس الموظف.رقم الفاكس:  ❖

 يعرض النظام رقم صندوق البريد. صندوق البريد: ❖

 يعرض النظام رقم الجوال للموظف. رقم الجوال: ❖

 يعرض النظام رقم هاتف المنزل الخاص بالموظف.هاتف المنزل: ❖

 . يعرض النظام بريد الموظف االلكترونيالبريد االلكتروني:  ❖

 يعرض النظام الموقع االلكتروني للموظف. الموقع االلكتروني: ❖

 :الوطني ويشمل الحقول التاليةالعنوان  ❖

 يعرض النظام المدينة التي يسكنها الموظف. المدينة: ❖

 :يعرض النظام الحي الذي يسكن ب  الموظف.الحي ❖

 :يعرض النظام اسم الشارع الذي يسكن ب  الموظف.الشارع ❖

 النظام رقم المبنى الذي يسكن ب  الموظف:يعرض المبنى رقم ❖

 : يعرض النظام الرمز البريدي لصندوق البريد.البريدي الرمز ❖

 :يعرض النظام الرقم اإلضافي للرمز البريدياإلضافي الرقم ❖

 .يعرض النظام نوع سكن الموظف شقة/فيال: السكن نوع ❖

 يعرض النظام ملكية سكن الموظف.إيجار/ملك:  السكن ملكية ❖

 .: يعرض النظام رقم الوحدة التي يسكن بها الموظفحدةالو رقم ❖

 

كما يمكن إضافة معلومات عن األشخاص المعرِفين للموظف حيـ  يـتم ذلـك بالضـغط علـى زر دجديـدد مـن شـريط المهـام  •

 الموجود فوق جدول األشخاص المعرِفين حي  تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م:  ❖

 ف للموظف.يتم إدخال اسم الشخص المعرِ  االسم: ❖

 يتم إدخال رقم هاتف أو جوال الشخص المعرٍف للموظف. الهاتف/الجوال: ❖

 يتم إدخال مكان عمل الشخص المعرِف للموظف. مكان العمل: ❖

 يتم تحديد صلة الشخص المعرِف بالموظف وذلك باختيار الصلة من القائمة المنسدلة. الصلة: ❖
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 (.3-3-3شاشة معلومات المرافقين للموظف كما في الشكل ) بالضغط على هذا الرابط يعرض النظامالمرافقين:  ❖
 

 
 .معلومات المرافقينيمثل شاشة  (3-3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة التعديل على بيانـات معلومـات المـرافقين للموظـف حيـ  يـتم التعـديل علـى هـذه البيانـات وذلـك 

من ثم يقوم بالضغط على زر دتعديلد من شريط المهام الموجـود بالضغط على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول و

فوق جدول معلومات المرافقين، كما يمكن إضافة مرافقين جدد للموظف حي  يتم ذلك بالضغط على زر دجديـدد مـن شـريط 

 المهام الموجود فوق جدول معلومات المرافقين حي  تظهر الحقول التالية:

 

 رقم مسلسل.م:  ❖

 ل اسم الشخص المرافق للموظف.يتم إدخا االسم: ❖

 .باللغة االنجليزية يتم إدخال اسم الشخص المرافق للموظف االسم النجليزي: ❖

 .إختيار نوع الوثيقة من القائمة المنسدلةيتم  نوع الوثيقة: ❖

 المرافق للموظف. وثيقة رقميتم إدخال  رقم الوثيقة: ❖

 باختيار الصلة من القائمة المنسدلة. يتم تحديد صلة الشخص المرافق للموظف وذلك :القرابة صلة ❖

 يتم تحديد جنسية الشخص المرافق للموظف وذلك باختيار الجنسية من القائمة المنسدلة. الجنسية: ❖

 .وذلك باختيار الحالة من القائمة المنسدلة لمرافق للموظفتحديد حالة إقامة ايتم  حالة اإلقامة: ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح F8الشخص المرافق للموظف وذلـك بالضـغط علـى زر د يتم إدخال تاريخ ميالد: هجري تاريخ الميالد ❖

 حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .

 .يقوم النظام بعرض التاريخ ميالدي بعد غدخال التاريخ الهجريتاريخ الميالد ميالدي:  ❖
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 .إدخال مكان الميالد للمرافقيتم  مكان الميالد: ❖

 يتم عرض العمر بعد ادخال التاريخ هجري.العمر:  ❖

يتم تحديد جنس الشخص المرافق للموظف هل هو دذكر أم أنثىد وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب الخيـار  جنس: ❖

 المطلوب.

 .تحديد يستحق تذاكر سفر أم ال بالضغط بجانب الخيار المناسبيتم  هل يستحق تذاكر سفر: ❖

 .تحديد يستحق نفقة تعليم أم ال بالضغط بجانب الخيار المناسبيتم  هل يستحق نفقة تعليم: ❖

 يتم تحديد ديانة المرافق للموظف وذلك بإختيار الديانة من القائمة المنسدلة. الديانة: ❖

 يتم تحديد ديانة المرافق للموظف وذلك بإختيار الديانة من القائمة المنسدلة. فصيلة الدم: ❖

 ال تريخ أول قدوم للمملكة لمرافق الموظف.يتم إدخ تاريخ أول دخول للمملكة: ❖

 يعرض النظام تلقائيا  تاريخ قيد معلومات الشخص المرافق للموظف في بطاقة الموظف. تاريخ القيد بالبطاقة: ❖
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 (.4-3-3بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة المؤهالت والدرجات العلمية للموظف كما في الشكل )المؤهالت:  ❖
 

 
 .المؤهالت والدرجات العلميةيمثل شاشة  (4-3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة التعديل على بيانات المؤهالت والدرجات العلمية للموظف حيـ  يـتم التعـديل علـى هـذه البيانـات 

وذلك بالضغط على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغط علـى زر دتعـديلد مـن شـريط المهـام 

لموجود فوق جدول المؤهالت والدرجات العلمية، كما يمكن إضافة مؤهالت جديدة للموظف حي  يتم ذلك بالضـغط علـى زر ا

 دجديدد من شريط المهام الموجود فوق جدول المؤهالت والدرجات العلمية حي  تظهر الحقول التالية:

 

 رقم مسلسل.م:  ❖

 ذلك باختيار المؤهل من القائمة المنسدلة.يتم تحديد المؤهل الذي حصل علي  الموظف و المؤهل: ❖

 يتم إدخال اسم الشهادة التي حصل عليها الموظف.اسم الشهادة:  ❖

يتم تحديد مكان حصول الموظف على الشـهادة وذلـك باختيـار مكـان الحصـول علـى الشـهادة مـن مكان الحصول عليها:  ❖

 القائمة المنسدلة.

د مـن F8حصول الموظف على الشهادة وذلك بالضغط على زر دلالهجري يخ تاراليتم إدخال : الهجري تاريخ الحصول عليها ❖

 لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .

 علـى الشـهادةبعد ادخال التـاريخ الهجـري لحصـول الموظـف  الميالدي تاريخال عرضيتم تاريخ الحصول عليها الميالدي:  ❖

 .يل علي مع امكانية التعد

 يتم تحديد جهة تخرج الموظف بعد حصول  على الشهادة وذلك باختيار جهة التخرج من القائمة المنسدلة.جهة التخرج:  ❖

د F2بالضـغط علـى ديتم تحديد التخصص الرئيسي للشهادة التي حصل عليها الموظف وذلك باختيـار التخصـص  التخصص: ❖

 .لتخصصمن لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام رمز وأسم ا

وذلـك باختيـار التخصـص بالضـغط يتم تحديد التخصص الفرعي للشـهادة التـي حصـل عليهـا الموظـف  التخصص الفرعي: ❖

 .د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام رمز وأسم التخصصF2على د
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ط علـى وذلك باختيار التخصـص بالضـغللشهادة التي حصل عليها الموظف  الدقيقيتم تحديد التخصص  التخصص الدقيق: ❖

 د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام رمز وأسم التخصص.F2د

 المطلوب من القائمة المنسدلة. التقديرالموظف وذلك باختيار  التقدير الذي حصل علي يتم تحديد  التقدير: ❖

 .عدد سنوات الدراسة إدخاليتم  عدد سنوات الدراسة: ❖

 قيد الشهادة أو المؤهل للموظف في بطاقة الموظف.يعرض النظام تلقائيا  تاريخ  تاريخ القيد بالبطاقة: ❖

 .يتم إدخال رقم الدفعة التي درس فيها الموظف رقم الدفعة: ❖

 .يب الموظف بالدفعة التي درس فيهايتم إدخال ترت ترتيب الموظف بالدفعة: ❖

 .ثم حفظها [.…]ارفاق الشهادة بالضغط على يتم  حفظ الشهادة: ❖

 .[.…]مكن عرضها بالضغط على بعد رفع الشهادة ي عرض الشهادة: ❖

 يتم الضغط على المربع اذا كان الموظف من خريجين البرنامج. خريج برنامج خادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث: ❖
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 (.5-3-3بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة الوثائق الشخصية للموظف كما في الشكل )الوثائق الشخصية:  ❖
 

 
 الوثائق الخاصة بالموظف.( يمثل شاشة 5-3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة التعديل على بيانات الوثائق الشخصـية الخاصـة بـالموظف حيـ  يـتم التعـديل علـى هـذه البيانـات 

وذلك بالضغط على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغط علـى زر دتعـديلد مـن شـريط المهـام 

ائق الخاصة بالموظف، كما يمكن إضافة وثائق شخصية جديدة للموظف حي  يتم ذلك بالضغط على الموجود فوق جدول الوث

 زر دجديدد من شريط المهام الموجود فوق جدول الوثائق الخاصة بالموظف حي  تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م:  ❖

 باختيار نوع الوثيقة من القائمة المنسدلة. يتم تحديد نوع الوثيقة الشخصية المراد إضافتها للموظف وذلك نوع الوثيقة: ❖

 يتم إدخال رقم الوثيقة الشخصية المراد إضافتها للموظف.  رقم الوثيقة: ❖

 يتم تحديد مكان إصدار الوثيقة الشخصية وذلك باختيار مكان اإلصدار من القائمة المنسدلة.مكان اإلصدار:  ❖

  يصية حي  يتم إدخـال التـاريخ الهجـري عنـدما يكـون الموظـف سـعوديتم إدخال تاريخ إصدار الوثيقة الشختاريخ اإلصدار:  ❖

د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليـوم الهجـري مـع إمكانيـة التعـديل عليـ ، وإدخـال F8وذلك بالضغط على زر د

يعرض النظـام تـاريخ د من لوحة المفاتيح حي  F9التاريخ الميالدي عندما يكون الموظف غير سعودي وذلك بالضغط على زر د

 اليوم الميالدي مع إمكانية التعديل علي .

يتم إدخال تاريخ انتهاء الوثيقة الشخصية حي  يـتم إدخـال التـاريخ الهجـري عنـدما يكـون الموظـف سـعودي  تاريخ االنتهاء:  ❖

تعـديل عليـ ، وإدخـال د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليـوم الهجـري مـع إمكانيـة الF8وذلك بالضغط على زر د

د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظـام تـاريخ F9التاريخ الميالدي عندما يكون الموظف غير سعودي وذلك بالضغط على زر د

 اليوم الميالدي مع إمكانية التعديل علي .

 .[…]ادخال الوثيقة الشخصية للموظف بالضغط على يتم  حفظ الوثيقة: ❖

 .[…]ة الشخصية للموظف بالضغط على يتم عرض الوثيق عرض الوثيقة: ❖

 يعرض النظام تلقائيا  تاريخ قيد الوثيقة الشخصية للموظف في بطاقة الموظف. تاريخ القيد بالبطاقة: ❖
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 (.6-3-3بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة الخبرات السابقة للموظف كما في الشكل )الخبرات السابقة:  ❖
 

 
 .لخبرات السابقةايمثل شاشة  (6-3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة التعديل على البيانات الخاصة بالخبرات السابقة للموظـف حيـ  يـتم التعـديل علـى هـذه البيانـات 

وذلك بالضغط على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغط علـى زر دتعـديلد مـن شـريط المهـام 

سابقة للموظف، كما ويمكن إضافة خبـرات سـابقة أخـرى للموظـف حيـ  يـتم ذلـك بالضـغط الموجود فوق جدول الخبرات ال

 على زر دجديدد من شريط المهام الموجود فوق جدول الخبرات السابقة حي  تظهر الحقول التالية:

 

 رقم مسلسل.م:  ❖

 يتم إدخال الخبرة السابقة للموظف. الرمز: ❖

 عمل معها الموظف سابقا  وذلك باختيار نوع الجهة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد نوع الجهة التي كان ينوع الجهة:  ❖

 يتم إدخال اسم الجهة التي كان يعمل معها الموظف سابقا .اسم الجهة:  ❖

بداية عمـل الموظـف فـي الجهـة السـابقة وذلـك بالضـغط علـى زر هجري ليتم إدخال تاريخ : )هجري( تاريخ بداية العمل ❖

 ي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .د من لوحة المفاتيح حF8د

يتم إدخال تاريخ ميالدي لبداية عمل الموظف فـي الجهـة السـابقة وذلـك بالضـغط علـى زر تاريخ بداية العمل )ميالدي(:  ❖

 د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .F8د

نهاية عمل الموظف فـي الجهـة السـابقة وذلـك بالضـغط علـى زر هجري ليتم إدخال تاريخ : )هجري(  ة العملتاريخ نهاي ❖

  د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .F8د

بقة وذلـك بالضـغط علـى زر يتم إدخال تاريخ ميالدي لنهاية عمل الموظف في الجهـة السـاتاريخ نهاية العمل  )هجري(:  ❖

 د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .F8د

 يتم إدخال المسمى الوظيفي للوظيفة التي كان يعمل بها الموظف سابقا . المسمى الوظيفي: ❖

 يتم إدخال وصف للعمل الذي كان يعمل ب  الموظف سابقا . الوصف: ❖
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يتم تحديد نوع الدوام في العمل السابق للموظف هل هو دكامل أم جزئـيد وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة  :نوع الدوام ❖

 بجانب الخيار المطلوب.

 يعرض النظام تلقائيا  تاريخ قيد الخبرات السابقة للموظف في بطاقة الموظف. تاريخ القيد بالبطاقة: ❖

تحديد نسبة مالئمة الخبرات مع الوظيفة الحالية وذلك باختيـار النسـبة يتم  نسبة مالئمة الخبرات مع الوظيفة الحالية: ❖

 من القائمة المنسدلة.

نعم أو الد وذلك بالضغط بالـدائرة الموجـودة د هل تم تصفية الخبرات السابقة ديتم تحدي هل تم تصفية الخبرات السابقة: ❖

 بجانب الخيار المطلوب.
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 (.7-3-3بط يعرض النظام شاشة الدورات التدريبية للموظف كما في الشكل )بالضغط على هذا الراالدورات التدريبية:  ❖
 

 
 .الدورات التدريبيةيمثل شاشة  (7-3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة التعديل على البيانات الخاصة بالدورات التدريبيـة للموظـف حيـ  يـتم التعـديل علـى هـذه البيانـات 

دة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغط علـى زر دتعـديلد مـن شـريط المهـام وذلك بالضغط على صورة اليد الموجو

الموجود فوق جدول الدورات التدريبية للموظف، كما ويمكـن إضـافة دورات تدريبيـة أخـرى للموظـف حيـ  يـتم ذلـك بالضـغط 

 التالية:على زر دجديدد من شريط المهام الموجود فوق جدول الدورات التدريبية حي  تظهر الحقول 

 

 رقم مسلسل.م:  ❖

 يتم تحديد اسم الدورة التدريبية التي حصل عليها الموظف وذلك باختيار اسم الدورة من القائمة المنسدلة.اسم الدورة:  ❖

 يتم تحديد نوع الدورة التدريبية التي حصل عليها الموظف وذلك باختيار نوع الدورة من القائمة المنسدلة.نوع الدورة:  ❖

 تحديد تخصص الدورة التدريبية التي حصل عليها الموظف وذلك باختيار التخصص من القائمة المنسدلة.يتم التخصص:  ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F2بالضغط علـى ديتم تحديد مكان الحصول على الدورة التدريبية وذلك  مكان الحصول عليها: ❖

 .يبيةيعرض النظام رمز واسم الدولة التي حصل فيها الموظف على دورة تدر

دمـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام F2يتم تحديد مدينة الحصول على الدورة التدريبية وذلك بالضغط علـى د المدينة: ❖

 رمز واسم المدينة التي حصل فيها الموظف على دورة تدريبية.

من لوحة المفـاتيح حيـ  د F8وذلك بالضغط على زر د ةيتم إدخال تاريخ الحصول على الدورة التدريبيتاريخ الحصول عليها:  ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .

د F2وذلـك بالضـغط علـى ديتم تحديد الجهة التي تم تخرج الموظف منها بعد حصول  علـى الـدورة التدريبيـة : التدريبجهة  ❖

 ف على دورة تدريبية.من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام رمز واسم جهة التدريب التي حصل فيها الموظ

 يتم إدخال مدة الدورة التدريبية التي حصل عليها الموظف. مدة الدورة: ❖
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د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام F8يتم إدخال تاريخ بداية الدورة التدريبية وذلك بالضغط علـى زر دتاريخ البداية:  ❖

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .

يعرض النظام تلقائيا  تاريخ نهاية الدورة التدريبية وذلك حسب مـدة الـدورة التدريبيـة التـي تـم تحديـدها فـي تاريخ النهاية:  ❖

 حقل دمدة الدورةد.

 تقدير الذي حصل علي  الموظف بعد االنتهاء من الدورة وذلك بإختيار التقدير من القائمة المنسدلة.يتم اختيار ال التقدير: ❖

 ض النظام تلقائيا  تاريخ قيد الدورة التدريبية للموظف في بطاقة الموظف.يعر تاريخ القيد بالبطاقة: ❖

 يتم ادخال عدد المشاركين بالدورة التدريبية. عدد المشاركين بالدورة: ❖

 يتم ادخال ترتيب الموظف بين المشاركين بالدورة التدريبية. الترتيب بالدورة: ❖

 ي حصل عليها الموظف.يتم ادخال وحدة الدورة التدريبية الت: وحدة الدورة ❖

 يتم ادخال عدد الوحدات للدورة التدريبية التي حصل عليها الموظف. حدات:عدد الو ❖
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-3-3للموظف كما في الشـكل ) ملف الراتب بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة استطالع: ملف راتب الموظف ❖

8.) 
 

 
 استطالع ملف الراتب للموظف. يمثل شاشة (8-3-3الشكل )

 

تم من خالل هذه الشاشة القيام باستطالع ملف الراتب للموظف في نظام الرواتب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي ي

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 معلومات الموظف المختصرة:  

حة المفاتيح حيـ  د من لوF2يتم إدخال رقم الموظف المراد استطالع ملف الراتب ل  وذلك بالضغط على زر د رقم الموظف: ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.
 النظام بعرض اسم الموظف الذي تم إدخال رقم . يقوم اسم الموظف: ❖
 يقوم النظام بعرض رقم السجل المدني للموظف. رقم السجل المدني: ❖
 يقوم النظام بعرض حالة الموظف. حالة الموظف: ❖
يتم تحديد حالة االعتماد آخر ملف راتب أم آخر ملف راتـب معتمـد وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب  عتماد:حالة اال ❖

 .ختيار البيانات التي سيتم عرضها باالعتماد على حالة ملف الراتب المتأثر بقرار وحالة اعتمادهالخيار المطلوب، وذلك ال

 اليوم اليوم الذي تم في  االستعالم مع امكانية التعديل علي  . يتم إعرض تاريخ نفس تاريخ تاريخ االستعالم: ❖

د مـن لوحـة F8يتم إدخال تاريخ بداية تأثير سجل راتـب الموظـف وذلـك بالضـغط علـى زر د تاريخ بداية تأثير سجل الراتب: ❖

د حيـ  يعـرض النظـام المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي  ومن الضغط علـى زر دبحـ 

معلومات عن راتب الموظف )الراتب األساسي، بداية المربوط، نهاية المربوط، صافي الراتب، تاريخ بداية العقـد، تـاريخ نهايـة 

، و للمسـير الشـهري ، حالة الموظف بالنسـبةجة الموظف، سلم الرواتب، مالحظاتالعقد، مرتبة الموظف، رقم الوظيفة، در

 ميات(.جدول البدالت والحس
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د مـن F8يتم إدخال تاريخ بداية تأثير مجموعـة راتـب الموظـف وذلـك بالضـغط علـى زر د تاريخ بداية تأثير مجموعة الراتب: ❖

لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليـ  ومـن الضـغط علـى زر دبحـ د حيـ  يعـرض 

األساسي، بداية المربوط، نهاية المربوط، صافي الراتب، تاريخ بداية العقد، تـاريخ  النظام معلومات عن راتب الموظف )الراتب

لـة الموظـف بالنسـبة للمسـير ، حاجـة الموظـف، سـلم الرواتـب، مالحظـاتنهاية العقد، مرتبـة الموظـف، رقـم الوظيفـة، در

 ، و جدول البدالت والحسميات(.الشهري
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 اعتماد بطاقة التعديل 
 

 (.4-3عند اختيار اعتماد بطاقة التعديل من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة 
 

 
 اعتماد بطاقة التعديل.( يمثل شاشة 4-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام باعتماد بطاقة التعديل على بطاقة الموظف في نظام الرواتب، حيـ  يـتم اعتمـاد التعـديالت 

الموظف األساسية وكما ويمكن إلغاء التعديالت التي تمت على بيانـات الموظـف األساسـية، وفيمـا التي تمت على بيانات 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 معلومات الموظف المختصرة:  

ة المفـاتيح حيـ  يعـرض د مـن لوحـF2يتم إدخال رقم الموظف المراد اعتماد بطاقت  وذلك بالضغط علـى زر د رقم الموظف: ❖

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 النظام بعرض اسم الموظف الذي تم إدخال رقم . يقوم اسم الموظف: ❖
 يقوم النظام بعرض رقم السجل المدني للموظف. رقم السجل المدني: ❖
 يقوم النظام بعرض حالة الموظف. حالة الموظف: ❖
بالضغط على هذا الـرابط يعـرض النظـام شاشـة معلومـات الموظـف األساسـية كمـا فـي لموظف األساسية: معلومات ا ❖

 ( حي  يعرض النظام في هذه الشاشة بعض المعلومات األساسية عن الموظف.1-3-3الشكل )

  يعرض النظام تلقائيا  رقم بطاقة التعديل. رقم بطاقة التعديل: ❖

 تلقائيا  تاريخ بطاقة التعديل مع إمكانية التعديل علي . يعرض النظام تاريخ بطاقة التعديل: ❖

 يعرض النظام تلقائيا  مصدر التعديل على بطاقة الموظف واليمكن التعديل علي . مصدر بطاقة التعديل: ❖
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زر  ختيار حالة النتيجة وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب، في حال تم اختيـار الموافقـة سـيتم تفعيـلايتم حالة النتيجة:  ❖

 زر الغاء التعديالت وفي حال الرفض يتم تفعيل زر رفض التعديالت مع زر الغاء التعديالت. اعتماد التعديالت و

إلعتماد بطاقة التعديل على بطاقة هذا الموظف يتم الضـغط علـى زر داعتمـاد التعـديالتد الموجـود فـي أسـفل الشاشـة  و  ❖

 معتمدة، ويظهر النظام رسالة تفيد بأن عملية االعتماد تمت بنجا .حي  تصبح التعديالت التي تمت على بطاقة الموظف 

إللغاء التعديالت التي تمت على بطاقة الموظف يتم الضغط على زر دإلغاء التعـديالتد الموجـود فـي أسـفل الشاشـة حيـ   ❖

 لتعديالت تمت بنجا .تصبح التعديالت التي تمت على بطاقة الموظف ملغاة، ويظهر النظام رسالة تفيد بأن عملية إلغاء ا

 يتم ادخال سبب الرفض في حال تم رفض بطاقة الموظف.سبب الرفض:  ❖
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  استطالع ملف الراتب للموظف
 

 (.5-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار استطالع ملف الراتب للموظف من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل ) 
 

 
 .استطالع ملف الراتب للموظف ( يمثل شاشة5-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام باستطالع ملف الراتب للموظف في نظام الرواتب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 معلومات الموظف المختصرة:  

ن لوحة المفاتيح حيـ  د مF2يتم إدخال رقم الموظف المراد استطالع ملف الراتب ل  وذلك بالضغط على زر د رقم الموظف: ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.
 النظام بعرض اسم الموظف الذي تم إدخال رقم . يقوم اسم الموظف: ❖
 يقوم النظام بعرض رقم السجل المدني للموظف. رقم السجل المدني: ❖
 يقوم النظام بعرض حالة الموظف. حالة الموظف: ❖
يتم تحديد حالة االعتماد آخر ملف راتب أم آخر ملف راتـب معتمـد وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب  االعتماد: حالة ❖

 .ختيار البيانات التي سيتم عرضها باالعتماد على حالة ملف الراتب المتأثر بقرار وحالة اعتمادهالخيار المطلوب، وذلك ال

 .ستعالم مع امكانية التعديل علي اريخ اليوم اليوم الذي تم في  االيتم إعرض تاريخ نفس ت تاريخ االستعالم: ❖

د مـن لوحـة F8يتم إدخال تاريخ بداية تأثير سجل راتـب الموظـف وذلـك بالضـغط علـى زر د تاريخ بداية تأثير سجل الراتب: ❖

بحـ د حيـ  يعـرض النظـام المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي  ومن الضغط علـى زر د

معلومات عن راتب الموظف )الراتب األساسي، بداية المربوط، نهاية المربوط، صافي الراتب، تاريخ بداية العقـد، تـاريخ نهايـة 
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العقد، مرتبة الموظف، رقم الوظيفة، درجة الموظف، سلم الرواتب، مالحظات ، حالة الموظف بالنسبة للمسير الشـهري ، و 

 والحسميات(.جدول البدالت 

د مـن F8يتم إدخال تاريخ بداية تأثير مجموعـة راتـب الموظـف وذلـك بالضـغط علـى زر د تاريخ بداية تأثير مجموعة الراتب: ❖

لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليـ  ومـن الضـغط علـى زر دبحـ د حيـ  يعـرض 

لراتب األساسي، بداية المربوط، نهاية المربوط، صافي الراتب، تاريخ بداية العقد، تـاريخ النظام معلومات عن راتب الموظف )ا

نهاية العقد، مرتبة الموظـف، رقـم الوظيفـة، درجـة الموظـف، سـلم الرواتـب، مالحظـات ، حالـة الموظـف بالنسـبة للمسـير 

 الشهري ، و جدول البدالت والحسميات(.
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  استطالع المعلومات المالية للموظف
 

 (.6-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار استطالع المعلومات المالية للموظف من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل ) 
 

 
 استطالع المعلومات المالية للموظف. يمثل شاشة (6-3الشكل )

 

لي تبيـان لكـل مـن الحقـول يتم من خالل هذه الشاشة القيام باستطالع المعلومات المالية للموظف في نظام الرواتب، وفيما ي

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 معلومات الموظف المختصرة:  

د مـن لوحـة المفـاتيح F2يتم إدخال رقم الموظف المراد استطالع معلومات  الماليـة وذلـك بالضـغط علـى زر د رقم الموظف: ❖

 لمراد االستعالم عن معلومات  المالية.حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف ا

 النظام بعرض اسم الموظف الذي تم إدخال رقم . يقوم اسم الموظف: ❖
 يقوم النظام بعرض رقم السجل المدني للموظف. رقم السجل المدني:  ❖
 يقوم النظام بعرض حالة الموظف. حالة الموظف:  ❖
ريخ بـدء تـأثير ملـف الراتـب، الراتـب األساسـي، مـن تـاريخ، )تـاعرض ي حي للموظف يانات عن آخر ملف راتب يعرض النظام ب ❖

 وجدول البدالت والحسميات الشهرية(.

من الممكن عرض بيانات ملف راتب سابق وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة دملف راتـب سـابقد ثـم يـتم إدخـال  ❖

النظام بيانات عن ملف الراتـب الـذي يخ حي  يعرض التاريخ المراد االستعالم عن ملف الراتب خالل  وذلك في حقل خالل تار

 .ضمن فترة التأثير ل  يقع التاريخ المدخل
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إلـى تـاريخ(    ،)من تاريخ وذلك في حقل خاللها للموظف معلومات الماليةالاالستعالم عن  المرادالفترة تلقائيا  يعرض النظام و ❖

حقـل دإلـى تـاريخد هـي آخـر يـوم بالشـهر الحـالي لتراضـية والقيمـة االف ،دمن تاريخد هي بداية الشهر الحـاليحي  حقل 

 على هذه التواريخ.تعديل الويمكن للمستخدم 
 .يانات عن المسيرات الخاصة بالموظف خالل الفترة المطلوبةيتم الضغط على زر داستطالعد حي  يعرض النظام جدول بب ❖
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 الحسابات البنكية للموظفين 
 

 (.7-3ابات البنكية للموظفين من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار الحس 
 

 
 الحسابات البنكية للموظفين. شاشةل الجزء العلوي( يمثل 7-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بتعريف و استطالع الحسابات البنكية للموظفين في نظام الرواتب، ولتعريـف حسـاب بنكـي 

 على زر دجديدد من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: لموظف يتم الضغط

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 معلومات الموظف المختصرة:  

د مـن لوحـة F2يتم إدخال رقم الموظف المراد استطالع أو تعريف الحساب البنكي ل  وذلك بالضغط على زر د رقم الموظف: ❖

مة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد االسـتعالم أو تعريـف حسـاب بنكـي المفاتيح حي  يعرض النظام قائ

 ل .

 النظام بعرض اسم الموظف الذي تم إدخال رقم . يقوم اسم الموظف: ❖
 يقوم النظام بعرض رقم السجل المدني للموظف. رقم السجل المدني:  ❖
 يقوم النظام بعرض حالة الموظف. حالة الموظف:  ❖
يقوم المستخدم باختيار من القائمة المنسدلة االلتزام يصرف للرواتب الشهرية أو بقيـة االسـتحقاقات أو  لصرف: يستخدم ❖

 كليهما.
 يتم اختيار البنك الذي تم فتح حساب الموظف ب  وذلك من القائمة المنسدلة. البنك: ❖

 يتم اختيار فرع البنك من القائمة المنسدلة.الفرع:  ❖

 إدخال رقم حساب الموظف الذي سيتم تحويل راتب  إلي . يتم :فرقم حساب الموظ ❖
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يـتم اختيـار طريقـة دفـع المسـتحقات الماليـة للموظـف وذلـك باختيـار الطريقـة مـن  طريقة دفع المستحقات للموظـف: ❖

 القائمة المنسدلة.

م إدخـال تـاريخ انتهـاء يتم تحديد هل الموظف مـرتبط بـالتزام مـع البنـك وذلـك باختيـار دنعـمد ويـتمرتبط بالتزام مع البنك:  ❖

 االلتزام، وفي حال كان غير ملتزم يتم اختيار دالد.

 يتم إدخال تاريخ انتهاء التزام الموظف مع البنك ذلك في حالة كان الموظف مرتبط بالتزام مع البنك. تاريخ انتهاء االلتزام: ❖

 يقوم المستخدم بإدخال نص االلتزام. نص االلتزام: ❖

ال تعديل اسم البنك المـدخل سـابقا فـي النظـام يقـوم النظـام بعـرض البنـك السـابق فـي في حبنك الموظف السابق:  ❖

 الحقل.

 في حال تعديل بيانات الموظف البنكية يقوم النظام باظهار اسم آخر مستخدم قام بالتعديل.آخر مستخدم قام بالتعديل:  ❖

لنظـام يقـوم النظـام بعـرض رقـم في حال تعديل رقم حساب موظف مـدخل سـابقا فـي ارقم حساب الموظف السابق:  ❖

 حساب الموظف السابق في الحقل.

 يقوم النظام بإظهار تاريخ آخر تعديل قام ب  المستخدم على بيانات الموظف.تاريخ آخر تعديل:  ❖

 .يقوم النظام بإظهار وقت آخر تعديل قام ب  المستخدم على بيانات الموظف وقت آخر تعديل: ❖
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  شف تدقيق الحسابات البنكية ك
 

 .(8-3الشكل )كما في  سجالت الموظفينمن قائمة كشف تدقيق الحسابات البنكية وذلك تظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 

 
 يمثل شاشة كشف تدقيق الحسابات البنكية. (8-3الشكل )

 

ن لكـل مـن يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف لتدقيق الحسابات البنكية للموظفين في نظـام الرواتـب، وفيمـا يلـي تبيـا

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد كشف عـن حسـاباتهم البنكيـة وذلـك  الوحدة اإلدارية: ❖

سـتخدم باختيـار د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المF2بالضغط على زر د

الجهة اإلدارية التي يريدها، ويمكن اختيار كل الوحدات اإلدارية وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب كلمـة دالكـلد حيـ  

 ( في المربع.تظهر إشارة )

ذلـك ، ويمكن اختيـار كـل البنـوك ووذلك من القائمة المنسدلة يتم اختيار البنك الموجود ب  حسابات الموظفين اسم البنك: ❖

 ( في المربع.بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

، ويمكـن اختيـار كـل وذلـك مـن القائمـة المنسـدلة يتم اختيار اسم فرع البنك الموجود ب  حسابات المـوظفيناسم الفرع:  ❖

 في المربع.( فروع البنك وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

ة دة اإلدارية وذلك بالضـغط بالـدائرتحديد هل يتم تجميع بيانات التقرير حسب البنك أو حسب الوحتجميع البيانات حسب:  ❖

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب.
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

طباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلـوب ويظهـر كشـف تـدقيق الحسـابات البنكيـة ل

 (.1-8-3في الشكل )
 

 
 يمثل كشف تدقيق الحسابات البنكية. (1-8-3الشكل )
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  لومات راتب الموظفكشف تدقيق مع
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف تدقيق معلومات راتب الموظف وذلك من قائمة سجالت المـوظفين كمـا فـي الشـكل 

(3-9.) 
 

 
 يمثل شاشة كشف تدقيق معلومات راتب الموظف. (9-3الشكل )

 

تب، وفيما يلي تبيـان لكـل مـن الحقـول يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف لتدقيق معلومات راتب الموظف في نظام الروا

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

 يتم اختيار المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة. المسير الرئيسي: ❖

 يتم اختيار المسير الفرعي ذلك من القائمة المنسدلة.المسير الفرعي:  ❖

 ام تلقائيا  اسم المسير بمجرد إدخال رقم .يتم إدخال الرقم الخاص للمسير حي  يعرض النظ الرقم الخاص للمسير: ❖

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف المراد إعداد كشف عن تـدقيق معلومـات راتبـ  وذلـك  الجهة اإلدارية: ❖

اختيـار د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المسـتخدم بF2بالضغط على زر د

الجهة اإلدارية التي يريدها، ويمكن اختيار كل الوحدات اإلدارية وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب كلمـة دالكـلد حيـ  

 ( في المربع.تظهر إشارة )

، ويمكن اختيار كـل أنـواع الموظـف وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب المنسدلة يتم اختيار من القائمة نوع الموظف: ❖

 ( في المربع.دالكلد حي  تظهر إشارة )كلمة 

يتم اختيار كادر الموظف الذي تم تحديد نوع  سابقا  وذلك مـن القائمـة المنسـدلة، ويمكـن اختيـار كـل كـوادر وذلـك الكادر:  ❖

 ( في المربع.بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

 يانات الكشف وذلك باختيار طريقة الترتيب من القائمة المنسدلة.يتم تحديد طريقة ترتيب بطريقة الترتيب:  ❖



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

106 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

اتـب لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشـكل عرضـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف تـدقيق معلومـات ر

 (.1-9-3الموظف في الشكل )
 

 
 يمثل كشف تدقيق معلومات راتب الموظف. (1-9-3الشكل )
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  للموظفين فك االلتزامات البنكية

 

 (.10-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار فك االلتزامات البنكية للموظفين من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل ) 
 

 
 فك االلتزامات البنكية للموظفين. شاشةل الجزء العلوي( يمثل 10-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام فك االلتزامات البنكية للموظفين في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 معلومات الموظف المختصرة:  

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F2زام البنكي ل  وذلك بالضغط علـى زر ديتم إدخال رقم الموظف المراد فك االلت رقم الموظف: ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد فك االلتزام البنكي ل .

 النظام بعرض اسم الموظف الذي تم إدخال رقم . يقوم اسم الموظف: ❖
 لمدني للموظف.يقوم النظام بعرض رقم السجل ا رقم السجل المدني:  ❖
 يقوم النظام بعرض حالة الموظف. حالة الموظف:  ❖
أو بقيـة االسـتحقاقات أو االلتزام يصرف للرواتب الشهرية  تخدم باختيار من القائمة المنسدلةيقوم المس يستخدم لصرف: ❖

 كليهما.
 يعرض النظام البنك الذي تم فتح حساب الموظف ب . البنك: ❖

 يعرض النظام فرع البنك.الفرع:  ❖

 يعرض النظام رقم حساب الموظف الذي سيتم تحويل راتب  إلي . :فرقم حساب الموظ ❖

 يعرض النظام طريقة دفع المستحقات المالية للموظف. طريقة دفع المستحقات للموظف: ❖

 يتم الضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالد وذلك لفك التزام الموظف مع البنك.مرتبط بالتزام مع البنك:  ❖
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 يتم ادخال تاريخ انتهاء االلتزام. نتهاء االلتزام:تاريخ ا ❖

 يتم ادخال نص االلتزام.نص االلتزام:  ❖

 يعرض النظام بنك الموظف السابق في حين تم تغيير البنك. بنك الموظف السابق: ❖

 يعرض النظام رقم حساب الموظف السابق في حين تم تغيير رقم الحساب. رقم حساب الموظف السابق: ❖

 يعرض النظام أسم آخر مستخدم قام بالتعديل. تعديل:بال امق آخر مستخدم ❖

 يعرض النظام تاريخ آخر تعديل تم. تاريخ آخر تعديل: ❖

 يعرض النظام وقت آخر تعديل تم. وقت آخر تعديل: ❖

 يعرض النظام رقم الحساب البنكي للموظف. رقم الحساب البنكي: ❖

 .لصرف يستخدمماتم اختياره في حقل يعرض النظام يستخدم لصرف:  ❖
 

 
 االلتزامات البنكية للموظفين. فك شاشةل الجزء السفلي( يمثل 1-10-3الشكل )
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 كشف المعينين خالل فترة

  

 (.11-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف المعينين خالل فترة من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 كشف المعينين خالل فترة. ( يمثل شاشة11-3الشكل )

 

 من خالل هذه الشاشة عرض بيانات الموظفين المعينين خالل فترة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: يتم

 

 محددات التقرير: ▪

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف المراد إعداد كشف المعينين خالل فترة وذلك بالضـغط  الجهة االدارية: ❖

المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقـوم المسـتخدم باختيـار الجهـة د من لوحة F2على زر د

اإلدارية التي يريدها، ويمكن اختيار كل الوحدات اإلدارية وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب كلمـة دالكـلد حيـ  تظهـر 

 ( في المربع.إشارة )

 المنسدلة. يتم اختيار نوع الموظف من القائمة نوع الموظف: ❖

يتم إدخال التاريخ الذي خالل  تم تعيين موظفين في حقلـي )مـن وإلـى( وذلـك بالضـغط  إلى تاريخ(: –الفترة )من تاريخ  ❖

 د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .8Fعلى زر د
م اختيار طريقة التعيين مـن القائمـة المنسـدلة، ويمكـن اختيـار كـل أنـواع طـرق التعيـين وذلـك بالضـغط يت طريقة التعيين: ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

هل يتم إظهار الموظفين المطوي قيدهم في الكشف وذلـك  تحديديتم إظهار الموظفين المطوي قيدهم في الكشف:  ❖

 ط بالمربع الموجود أمام هذه الجملة.بالضغ
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف الموظفين المعينين خالل 

 (.1-11-3فترة في الشكل )
 

 
 .يمثل كشف بالمعينين خالل فترة (1-11-3الشكل )
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 االستعالم عن حالة قرض
  

 (.12-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار االستعالم عن حالة قرض من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 االستعالم عن حالة قرض. يمثل شاشة (12-3الشكل )

 

، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي الم عن حالة القرض المسجل على الموظفعمل استعيتم من خالل هذه الشاشة 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

يتم تحديد هل سيتم االستعالم باستخدام رقـم الموظـف أم باسـتخدام رقـم القـرض وذلـك بالضـغط  استعالم باستخدام: ❖

 بالدائرة الموجودة بجانب الخيار المطلوب،

 البح  باستخدام رقم الموظف يتم إدخال الحقول التالية: في حال تم اختيار  ❖

د من لوحة المفاتيح F2يتم إدخال رقم الموظف المراد االستعالم عن حالة القرض ل  وذلك بالضغط على زر د رقم الموظف: ❖

 حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار رقم الموظف المطلوب.

 .رموز األجور والنفقات من نوع قروض مع إمكانية اختيار الكلنظام قائمة بيعرض النوع القرض:  ❖

 وفي حال تم اختيار البح  باستخدام رقم القرض يتم إدخال الحقل التالي: ❖

 يتم إدخال رقم القرض المراد االستعالم عن حالت . رقم القرض: ❖

ت التسديد وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود أمـام هل يتم إظهار تفاصيل حركا تحديديتم إظهار تفاصيل حركات التسديد:  ❖

 هذه الجملة.

 شاشة استطالع حالة قرضضمن بيانات القروض عرض و  تكوين االستطالعبالضغط على هذا الزر يقوم النظام ب استطالع: ❖

 .(1-12-3) كما في الشكل
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 استطالع حالة قرض. ( يمثل شاشة1-12-3الشكل )
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م بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعرض النظام خيارين يقوم المستخد طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف عن حالة القرض في 

 (.2-12-3الشكل )
 

 
 .يمثل كشف عن حالة قرض (2-12-3الشكل )
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 سب المستخدمكشف بالقرارات والمسيرات ح
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بـالقرارات والمسـيرات حسـب المسـتخدم مـن قائمـة سـجالت المـوظفين كمـا فـي 

 (.13-3الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالقرارات والمسيرات حسب المستخدم.13-3الشكل )

 

 محددات التقرير 

 ام شؤون الموظفين أم عن  المسيرات في نظام الرواتب يتم  اختيار نوع إصدار الكشف عن القرارات في نظالتقرير:  ▪

يتم إدخال اسم المستخدم المراد تكوين التقرير عن  مع إمكانية اختيار كل المستخدمين في النظام : اسم المستخدم ❖

 وذلك من خالل الضغط على المربع بجانب كلمة )الكل(.

تعالم عن إدخاالت المستخدم خاللها ، ويمكن إدخال تاريخ اليوم من يتم إدخال بداية  الفترة الزمنية المراد االس من تاريخ: ❖

 .’F8‘خالل الضعط على المفتا  الوظيفي 

يتم إدخال نهاية  الفترة الزمنية المراد االستعالم عن إدخاالت المستخدم خاللها ، ويمكن إدخال تاريخ اليوم  إلى تاريخ: ❖

 .’F8‘من خالل الضعط على المفتا  الوظيفي 

كل القرارات الموجودة  يتم اختيار نوع القرار الرئيسي المراد إصدار الكشف عن  مع إمكانية اختيار القرار الرئيسي:نوع  ❖

 .في النظام

ا  نوع القرار الفرعي: ❖ في حال اختيار نوع قرار رئيسي محدد )أي عدم اختيار الكل( يتم اختيار نوع القرار الفرعي تبع 

 .تيار الكلرئيسي مع إمكانية اخللقرار ال

  .يتم اختيار طريقة ترتيب بيانات التقرير على حسب المحددات : المستخدم ،نوع التقرير ، تاريخ القرار :الترتيب حسب ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما  ❖

 (.1-13-3اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل ) بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم
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 .حسب المستخدم والمسيرات( يمثل كشف بالقرارات 1-13-3الشكل )
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 صرف لموظفكشف بالبدالت التي تُ 

  

 (.14-3صرف لموظف من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالبدالت التي تُ 
 

 
 كشف بالبدالت التي تصرف لموظف. يمثل شاشة (14-3الشكل )

 

 يتم من خالل هذه الشاشة عرض بيانات البدالت التي تصرف لموظف، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

ة بأرقـام د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـF2يتم إدخال رقم الموظف وذلك بالضغط على زر د :رقم الموظف ❖

وأسماء الموظفين فيتم اختيار رقم الموظف المطلوب، وفي حالة الرغبة فـي إصـدار الكشـف لجميـع المـوظفين يـتم اختيـار 

 .( في المربعبالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة ) وذلك بالضغطالكل 

تيار كل أنواع البدل وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانـب يتم اختيار نوع البدل من القائمة المنسدلة، ويمكن اخ نوع البدل: ❖

 ( في المربع.كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )
د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  F2يتم إدخال مسمى الوظيفـة الفعلـي وذلـك بالضـغط علـى زر د مسمى الوظيفة الفعلي: ❖

تخدم باختيـار مسـمى الوظيفـة الفعلـي التـي يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء مسميات الوظيفـة الفعلـي فيقـوم المسـ

يريدها، ويمكن اختيار كل مسميات الوظيفة الفعلية وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمـة دالكـلد حيـ  تظهـر إشـارة 

(.في المربع ) 
مفاتيح حيـ  يعـرض د من لوحة الF2يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية الفعلية وذلك بالضغط على زر د الجهة االدارية الفعلية: ❖

النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها، ويمكن اختيار كل الجهـات 

 ( في المربع.اإلدارية وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )
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الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعرض النظـام خيـارين  يقوم المستخدم بعد إدخال طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشـكل طـولي أو بشـكل عرضـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف بالبـدالت التـي تصـرف 

 (.1-14-3لموظف في الشكل )
 

 
 .يمثل كشف بالبدالت التي تصرف لموظف (1-14-3الشكل )
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  واالرتباط تحديد النفقات
 

( مجموعة شاشات تحديد النفقات واالرتباط في نظام الرواتب حي  يـتم مـن خـالل 0-4تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 و يـتم أيضـا  إدخـال وتعـديل بيانـات القـرارات المـؤثرة علـى تـأثير القـرارات وتحديـد النفقـات، هذه الشاشات العمل على اعتماد

 كرة االرتباط وطباعتها وإعداد كشف بمذكرات االرتباط الصادرة.إعداد مذالرواتب يدويا ، و
 

 
 ( يمثل شاشة تحديد االرتباط والنفقات.0-4الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 وتحديد النفقاتاعتماد تأثير القرارات 

  

د اختيار اعتماد تأثير القرارات وتحديد النفقات من قائمة تحديـد النفقـات واالرتبـاط  كمـا فـي الشـكل تظهر هذه الشاشة عن

(4-1.) 
 

 
 ( يمثل شاشة اعتماد تأثير القرارات وتحديد النفقات الجزء العلوي.1-4الشكل )

 

وذلك إما آليا  من واقـع القـرارات المدخلـة  اعتماد بيانات تأثير القرارات على الرواتب وتحديد النفقاتيتم من خالل هذه الشاشة 

من شاشة إدخال وتعديل بيانات القرارات المـؤثرة علـى  شؤون الموظفين أو يدويا  للقرارات التي تم إصدارها يدويا   نظام في

دتعيـيند و الرواتب يدويا ، حي  يتم تحديد القرار الرئيسي مـن القائمـة المنسـدلة للقـرار المـراد العمـل عليـ  وذلـك باختيـار 

اختيار القرار الفرعي دتعيين موظف رسميد ومن ثم يقوم بالضغط على زر دبح د مـن شـريط المهـام حيـ  يعـرض النظـام 

 ( وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:1-4معلومات قرار تعيين موظف رسمي كما في الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

القرار الذي تم استرجاع  حي  يعرض النظام كلمة دآليد في حالة كان القرار من واقع يعرض النظام مصدر  مصدر القرار: ❖

القرارات المدخلة في نظام شؤون الموظفين، ويعرض كلمة ديدويد في حالة كان القرار تم إصـداره يـدويا  مـن خـالل نظـام 

 الرواتب. 

 استرجاع . يعرض النظام القرار الرئيسي للقرار الذي تم القرار الرئيسي:نوع  ❖

 يعرض النظام القرار الفرعي للقرار الذي تم استرجاع . القرار الفرعي:نوع  ❖

 يعرض النظام رقم القرار. رقم القرار: ❖

 يعرض النظام تاريخ القرار. تاريخ القرار: ❖

 يعرض النظام بيان القرار.بيان القرار:  ❖

 جاع .يعرض النظام تاريخ نفاذ القرار الذي تم استر تاريخ نفاذ القرار: ❖
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 يعرض النظام فتر ة القرار الذي تم استرجاع  في حقلي )من تاريخ و إلى تاريخ(.فترة القرار:  ❖

 يعرض النظام رقم الموظف المسجل ضمن القرار الذي تم استرجاع . رقم الموظف: ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف. رقم السجل المدني: ❖

 يعرض النظام اسم الموظف.اسم الموظف:  ❖

 يعرض النظام المسمى الوظيفي للموظف.لمسمى الوظيفة: ا ❖

 يعرض النظام جهة عمل الموظف.جهة العمل:  ❖

 يعرض النظام مقر عمل الموظف.مقر العمل:  ❖

 يعرض النظام الراتب األساسي للموظف.الراتب األساسي:  ❖
  

 
 .( يمثل شاشة اعتماد تأثير القرارات وتحديد النفقات الجزء السفلي1-1-4الشكل )

 

بالضغط على هذا الرابط يعرض النظـام شاشـة معلومـات الموظـف األساسـية حيـ  يـتم  معلومات الموظف األساسية: ❖

 ،الجهـة اإلداريـة ،و تشمل )رقم الموظف، اسم الموظف، رقم السجل المدني, مقر العمـل بيانات الموظف األساسيةعرض 

 المرتبة,رقم الوظيفة(. ،مسمى الوظيفة

 فـي للقـرار التي تمت إضـافتها االلكترونية شاشة بالمرفقاتبالضغط على هذا الرابط يعرض النظام  :عرض مرفقات القرار ❖

 نظام شؤون الموظفين.

بالضـغط علـى هـذا الـرابط يعـرض النظـام كشـف : علـى القـرار تالقرارات المتقاطعة مع القرار االصلي و التـي اثـر ❖

 .(2-1-4كما في الشكل ) مع إمكانية طباعتها لعمل خارج الدوامقرارات االنتداب المتقاطعة مع ابالبيانات الخاصة ب

بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة تفاصيل بيانـات القـرار األساسـية  عرض تفاصيل بيانات القرار األساسية: ❖

لقـرار المـؤثرة فـي حي  يتم عرض جميع تفاصيل البيانات األساسية للقرار التي تم إدخالها من خالل إدخال وتعديل بيانات ا

وإضافة إلى ما سبق يتم عرض التفاصـيل المتعلقـة  ن الموظفين في حال الربطؤوالرواتب يدويا  أو تم إدخالها آليا  من قبل ش

عـدد الـدقائق فـي حـال كـان ، عدد السـاعات، عدد األيام، بحسم الغياب والتي تشمل )فترة الغياب من تاريخ ... إلى تاريخ

 .اب(نوع القرار قرار غي



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

121 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

 يعرض النظام حالة اعتماد التأثير للقرار دجديدد. حالة اعتماد التأثير للقرار: ❖

 يعرض النظام الحالة اآللية للقرار.الحالة اآللية للقرار:  ❖

اسم المستخدم الذي اعتمد تأثير القرار )للعـرض فقـط( ويظهـر بعـد أن يصـبح يعرض النظام  الموظف الذي اعتمد القرار: ❖

 .تأثيرالقرار معتمد ال

(، حيـ  3-1-4شاشـة دتفاصـيل النفقـاتد كمـا فـي الشـكل )بالضغط على الرابط يعرض النظام عرض تفاصيل النفقات:  ❖

ــغ،فترة الصــرف،نوع الوحدة،ســعر النظــام يعــرض  ــة وتشــمل)نوع النفقة،اســم النفقــة،نوع المبلغ،قيمــة المبل ــات النفق بيان

 الوحدة،المبلغ المحتسب(.

نفقـات  علـى يحتـويبالضغط على الرابط يعـرض النظـام القـرارات المتـأثرة بـالقرار مثـل قـرار  رار:القرارات التي تتأثر بالق ❖

  .بعد تاريخ تأثير هذا القرار المحدد اشهرية وتاريخ تأثيره

 

 
 .على القرار تالقرارات المتقاطعة مع القرار االصلي و التي اثريمثل شاشة  (2-1-4الشكل )
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 تفاصيل النفقات.يمثل شاشة  (3-1-4الشكل )

 

 بيانات التأثير: ▪

فـي حـال وجـود قـرارات بالضغط على الرابط يعـرض النظـام القـرارات وذلـك  القرارات المتأثرة بقرار مسجل بأثر رجعي: ❖

 .أنشأت حركات شهرية للموظف وتاريخ نفاذ هذه القرارات أكبر من أو يساوي تاريخ نفاذ القرار المراد اعتماده

 بخيار نعم أو ال وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب. إعتماد بيانات التأثير يتم تحديدير: إعتماد بيانات التأث ❖

 يعرض النظام سنة الرواتب الحالية حسب اإلعدادات العامة لنظام الرواتب. سنة الرواتب الحالية: ❖

 واتب.يعرض النظام شهر الرواتب الحالي حسب اإلعدادات العامة لنظام الر :شهر الرواتب الحالي ❖

 السنة المالية للرواتب. يعرض النظام السنة المالية: ❖

 الفترة المالية للرواتب. يعرض النظام الفترة المالية: ❖

يعرض النظام  في حال كان هناك فروقات النفقات الشهرية وذلك بتحديد خيار نعـم أو ال إضافة فرقات النفقات الشهرية: ❖

 بجانب الخيار المطلوب.

يعرض النظام  فـي حـال كـان هنـاك فروقـات النفقـات الشـهرية وذلـك : ستحق أثناء سريان القراريؤثر على الراتب الم ❖

 بتحديد خيار نعم أو ال بجانب الخيار المطلوب.

 بخيار نعم أو ال وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب. إعتماد بيانات التأثير يتم تحديد دفع اإلستحقاق مقدمًا: ❖

 بخيار نعم أو ال وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب. إعتماد بيانات التأثير حديديتم ت يضم نفقات غير شهرية: ❖

 يعرض النظام تاريخ تأثير القرار المراد إعتمادة بملف الراتب للموظف. تاريخ التأثير في ملف الراتب: ❖

خيـار نعـم أو ال بجانـب  يعرض النظام  في حال كان هناك فروقات النفقات الشـهرية وذلـك بتحديـد هل القرار بأثر رجعي: ❖

 الخيار المطلوب.

 .النظام دتاريخ الحركةد بتاريخ اعتماد تأثير القرار وذلك ألسطر تفاصيل النفقاتيعرض  تاريخ الحركة: ❖

 .اعتماد تأثير القرار وذلك ألسطر تفاصيل النفقات وقتالحركةد وقت النظام ديعرض  وقت الحركة: ❖
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زر دإعادة تعبئة بيانات التأثيرد وعندها يتم تفريـغ حقـول بيانـات التـأثير واسـتدعاء على بالضغط  إعادة تعبئة بيانات التأثير: ❖

 .مسار دتعبئة وتعديل بيانات التأثير للقرارد

حذف التفاصيل / إلغاء االعتمادديقوم النظام بحذف جميع بيانـات التـأثير د زربالضغط على  حذف التفاصيل/إلغاء اإلعتماد: ❖

 .وتصبح الحالة اآللية بال قيمة ،وتصبح حالة القرار دجديدد ر وتفاصيل القرار للقرا

دالد كـان القـرار  وذلـك فـي حـال  تحويـل الحالـة اآلليـة إلـى فارغـةد يـتم زر دتمت المراجعةبالضغط على  تمت المراجعة: ❖

 .وذلك يعني قبول القرار كما هو وإهمال التحذير الطارئ بسبب التغيير ،ديمكن ربط  مع نفقات شهريةد

 -يقوم النظام بعرض بيانات جدول مجموعة استحقاق الراتب كالتـالي )مسلسـل  الراتب: جدول مجموعات االستحقاق ❖

فترة اعادة االسـتحقاق  - عدد االيام الفعلي - تاريخ إلى - من تاريخ - نسبة االستحقاق - اسم المجموعة - رقم المجموعة

 (.لعدد االيام
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 ية على الرواتب أليااعتماد تأثير القرارات الجماع
  

تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد تأثير القرارات الجماعية على الرواتب أليا من قائمة تحديد النفقات واالرتباط  كما فـي 

 (.2-4الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة اعتماد تأثير القرارات الجماعية على الرواتب أليا.2-4الشكل )

 

 نظام على الرواتب آليا  من واقع القرارات المدخلة فيالجماعية اعتماد بيانات تأثير القرارات بيتم من خالل هذه الشاشة القيام 

د االنتـداب، حي  يتم تحديد القرار الرئيسي من القائمة المنسدلة للقرار المراد العمل علي  وذلك باختيـار دشؤون الموظفين

م بالضغط على زر دبحـ د مـن شـريط المهـام حيـ  يعـرض النظـام د ومن ثم يقوقرار انتداب داخليو اختيار القرار الفرعي د

 ( وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:2-4معلومات قرار انتداب داخلي كما في الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يعرض النظام القرار الرئيسي للقرار الذي تم استرجاع . القرار الرئيسي: ❖

 ام القرار الفرعي للقرار الذي تم استرجاع .يعرض النظ القرار الفرعي: ❖

 الخاص. يعرض النظام رقم القرار رقم القرار الخاص: ❖

 يعرض النظام رقم القرار. رقم القرار: ❖

 يعرض النظام تاريخ القرار. تاريخ القرار: ❖

 يعرض النظام تاريخ نفاذ القرار الذي تم استرجاع . تاريخ نفاذ القرار: ❖

 م فتر ة القرار الذي تم استرجاع  في حقلي )من تاريخ و إلى تاريخ(.يعرض النظافترة القرار:  ❖

 يعرض النظام رقم الموظف المسجل ضمن القرار الذي تم استرجاع . رقم الموظف: ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف. رقم السجل المدني: ❖
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 يعرض النظام اسم الموظف.اسم الموظف:  ❖

 رض النظام حالة اعتماد التأثير للقرار دجديدد.يع حالة اعتماد التأثير للقرار: ❖

حيـ  يـتم عـرض بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشـة المـوظفين المنتمـين للقـرار  الموظفين المنتمين للقرار: ❖

الجهـة  ،الموظف، رقم السجل المدني, مقر العمـل رقم الموظف، اسموالتي تشمل )للموظف األساسية  المعلوماتجميع 

ومـدة  من تـاريخ ... إلـى تـاريخ القرار( وإضافة إلى ما سبق يتم عرض فترة رقم الوظيفة، المرتبة ، مسمى الوظيفة،ةاإلداري

 القرار.

بالضـغط علـى هــذا الـرابط يعـرض النظـام شاشـة اسـباب عـدم اعتمـاد القــرار  اسـباب عـدم اعتمـاد القـرار الجمـاعي: ❖

 يها القرار الحالي و لم يتم اعتماد التأثير لها.القرارات التي يعتمد عل جميع حي  يتم عرضالجماعي 

بالضغط على هذا الرابط يعـرض النظـام شاشـة المـوظفين الـذين لـم الموظفين الذين لم يتم اعتماد التأثير لقراراتهم:  ❖

 عتماد.لقراراتهم وسبب عدم االالموظفين الذين لم يتم اعماد التأثير  جميع حي  يتم عرضيتم اعتماد التأثير لقراراتهم 

بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة المـوظفين الـذين الموظفين الذين لم يتم إلغاء اعتماد التأثير لقراراتهم:  ❖

الموظفين الذين لم يتم إلغاء اعماد التأثير لقراراتهم وسبب عـدم  جميع حي  يتم عرضلم يتم إلغاء اعتماد التأثير لقراراتهم 

 إلغاء االعتماد.

فـي حـال وجـود قـرارات بالضغط على الرابط يعرض النظام القـرارات وذلـك   المتأثرة بقرارا مسجل بأثر رجعي:القرارات  ❖

 .أنشأت حركات شهرية للموظف وتاريخ نفاذ هذه القرارات أكبر من أو يساوي تاريخ نفاذ القرار المراد اعتماده

بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام كشف بالبيانـات : القرارات المتقاطعة مع القرار االصلي و التي اثر على القرار ❖

 .(2-2-4الشكل )كما في  مع إمكانية طباعتها قرارات االنتداب المتقاطعة مع العمل خارج الدوامالخاصة ب

بالضغط على هذا الـزر يقـوم النظـام بإعتمـاد  األثـر للقـرار الجمـاعي بعـد التحقـق مـن عـدم  اعتماد أثر القرار الجماعي: ❖

 د القرار على قرارات لم يتم اعتماد التأثير لها، حي  يظهر النظام رسالة تفيد بأن  تمت عملية االعتماد بنجا .اعتما

بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بإلغاء اعتماد األثر للقرار الجماعي بعـد التحقـق مـن  إلغاء اعتماد أثر القرار الجماعي: ❖

، حيـ  يظهـر النظـام رسـالة تفيـد بأنـ  تمـت عمليـة مد التأثير لموظف واحد على األقلمعتمد بيانات التأثير أو معتأن القرار 

 إلغاء االعتماد بنجا .
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 .القرارات المتقاطعة مع القرار االصلي و التي اثر على القراريمثل شاشة  (2-2-4الشكل )
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 يدويا   الرواتب على المؤثرة القرارات بيانات وتعديل إدخال

  

ة عند اختيار إدخال وتعديل بيانات القرارات المؤثرة على الرواتب يدويا  من قائمة تحديـد النفقـات واالرتبـاط  تظهر هذه الشاش

 (.3-4كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إدخال وتعديل بيانات القرارات المؤثرة على الرواتب يدويا .3-4الشكل )

 

تسجيل بيانـات قـرار يـؤثر علـى المؤثرة على الرواتب يدويا ، ول القرارات يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإدخال وتعديل بيانات

 يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: يدويا الرواتب

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 داره يدويا  من خالل نظام الرواتب. يعرض النظام مصدر القرار كلمة ديدويد وذلك ألن القرار تم إص مصدر القرار: ❖

ن المـوظفين يسـمح ؤوش نظام في حال الربط معيتم اختيار القرار الرئيسي للقرار المراد تسجيل  حي   القرار الرئيسي: ❖

 إمـاباختيار القرار الفرعي فقط في حال كان نوع القرار الرئيسي دقرارات فروقاتد وبهذه الحالة يكون القـرار الفرعـي المتـا  

ليتمكن المستخدم من إدخال أي نفقات شهرية أو غير شهرية كفروقات يدوية أو دقرار أقساط الرواتبد دقرار فروقات يدويةد 

ن الموظفين تحتوي القائمة على جميع أنواع القـرارات التـي تـؤثر فـي الرواتـب أو تـؤثر علـى ؤوو في حال عدم الربط مع ش

 ف.الوضع الوظيفي للموظ

 يتم اختيار القرار الفرعي من القائمة المنسدلة مثال  دتعيين موظف رسميد. القرار الفرعي: ❖

يعرض النظام طبيعة تأثير القـرار علـى ملـف راتـب الموظـف وذلـك حسـب إعـدادات أنـواع  طبيعة تأثير على ملف الراتب: ❖

 القرارات. 

 يتم إدخال رقم القرار. رقم القرار: ❖

 يتم إدخال تاريخ القرار. تاريخ القرار: ❖

 يتم إدخال رقم صادر القرار. قم الصادر:ر ❖
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 يتم إدخال تاريخ صادر القرار. تاريخ الصادر: ❖

 يتم إدخال بيان القرار. بيان القرار: ❖

يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام الموجود فـي وسـط الشاشـة وذلـك إلضـافة موظـف للقـرار حيـ  يـتم إدخـال  ❖

 الحقول التالية:

د من لوحة المفاتيح حي  يعـرض F2م الموظف المراد تسجيل القرار ل  وذلك بالضغط على زر ديتم إدخال رق رقم الموظف: ❖

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب حي  يعرض النظام بيانات الموظف.

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف. رقم السجل المدني: ❖

 ام اسم الموظف.يعرض النظاسم الموظف:  ❖

 يعرض النظام المسمى الوظيفي للموظف.المسمى الوظيفة:  ❖

 يعرض النظام جهة عمل الموظف.جهة العمل:  ❖

 يعرض النظام مقر عمل الموظف.مقر العمل:  ❖

 يعرض النظام الراتب األساسي للموظف.الراتب األساسي:  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية خدمة الموظف.تاريخ نهاية الخدمة:  ❖

 يتم إدخال تاريخ نفاذ القرار. خ نفاذ القرار:تاري ❖

مـن  30يتم إدخال فتر ة القرار في حقلي )من تاريخ و إلى تاريخ( أو إدخال فترة القرار في حقلي من اليوم الـ فترة القرار:  ❖

 من شهر وسنة. 30شهر وسنة إلى اليوم الـ 

 فترة القرار. يعرض النظام مدة القرار تلقائيا  وذلك بعد تحديدمدة القرار:  ❖

رمز النفقة في أصل القرار في حال كـان نـوع القـرار الرئيسـي صـرف بـدالت ومكافـآت يتم إدخال  النفقة في أصل القرار: ❖

 .وتعويضات

ومدة القرار أكبر من يـوم، يجـب  أو دقرار غياب بعذرد دحسم غيابدحالة كان القرار قرار في  جدول تقسيم فترات الغياب: ❖

 .الغياب إدخال فتراتيتم أن 

 يتم إدخال تاريخ مباشرة الموظف. تاريخ المباشرة: ❖

  .إدخال تاريخ القطع أو اإلنهاء للقرار إذا كان ل  مدةيتم تاريخ القطع أو اإلنهاء:  ❖

يـتم اختيـار مرتبـة  حال كان القرار قرار تبديل وظيفة بين موظفين وكان الموظف خاضع لسلم رواتـبفي المرتبة الجديدة:  ❖

 لقائمة المنسدلة.الموظف من ا

 يتم اختيار درجة الموظف الجديدة وذلك في حال كان القرار تبديل وظيفة بين موظفين.الدرجة الجديدة:  ❖

يعـرض  حال كان القرار قرار تبديل وظيفة بين موظفين وكان الموظف خاضـع لسـلم رواتـبفي  الراتب األساسي الجديد: ❖

 .لمنتمي ل  المرتبة والدرجةلنظام راتب الموظف الجديد حسب سلم الرواتب اا

 يتم إدخال عدد الجلسات في النفقات التي وحدتها جلسة. عدد الجلسات: ❖

القـرارات أو مـن  قـرار حسـم مـن الراتـبالقـرار  قيمة القسط األخير في حـال كـان  ،قيمة القسط ،إدخال عدد األقساطيتم  ❖

 ية.المرتبط معها نفقات من نوع قروض وحسميات غير شهر

 يتم ادخال عدد األقساط  :اطعدد األقس ❖

 يتم ادخال قيمة القسط الواحد الذي سيتم دفع  خالل الشهر. :قيمة القسط ❖

 يتم ادخال قيمة القسط األخير. :قيمة القسط األخير ❖

 .عدد األيام في بيانات القرار للنفقات التي وحدتها يوم عمل إدخاليتم  عدد األيام: ❖

سـاعة أو النفقـات مـن نـوع حسـميات  في بيانات القـرار للنفقـات التـي وحـدتها عدد الساعات إدخاليتم عدد الساعات:  ❖

 .وجزاءات و وحدتها يوم عمل

ساعة أو النفقات من نوع حسميات وجزاءات  إدخال عدد الدقائق في بيانات القرار للنفقات التي وحدتهايتم  عدد الدقائق: ❖

 .و وحدتها يوم عمل

 قائيا  حالة اعتماد التأثير للقرار دجديدد.يعرض النظام تل حالة اعتماد التأثير: ❖

 يعرض النظام تلقائيا  الحالة اآللية للقرار وذلك بعد حفظ القرار. الحالة اآللية للقرار: ❖

يتم إدخال معلومات الوضع الوظيفي للموظف وذلك في حال كان القرار قرار تعيين حيـ  يـتم  معلومات الوضع الوظيفي: ▪

 إدخال الحقول التالية:

د من لوحة المفاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة F2يتم إدخال رقم جهة عمل الموظف وذلك بالضغط على زر د العمل: جهة ❖

 بأرقام وأسماء الجهات فيتم اختيار جهة العمل المطلوبة.

 يعرض النظام تلقائيا  مقر العمل المرتبط بجهة العمل مع إمكانية التعديل علي . مقر العمل: ❖
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 تم إدخال المسمى الوظيفي للموظف.ي المسمى الوظيفي: ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي تعين عليها الموظف. رقم الوظيفة: ❖

 عند الضغط على الرابط يعرض الرنظام جميع النفقات التي تصرف للموظف. تفاصيل النفقات: ❖
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 إعداد مذكرة االرتباط وطباعتها
 

 (.4-4عتها من قائمة تحديد النفقات واالرتباط  كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد مذكرة االرتباط وطبا
 

 
 يمثل شاشة إعداد مذكرة االرتباط وطباعتها. (4-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد مذكرة االرتبـاط وطباعتهـا، و إلعـداد مـذكرة ارتبـاط يـتم الضـغط علـى زر دجديـدد مـن 

 كل من الحقول في هذه الشاشة:شريط المهام وفيما يلي تبيان ل

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يعرض النظام تلقائيا  رقم مذكرة االرتباط وذلك بعد حفظ المذكرة.  رقم المذكرة: ❖

 يعرض النظام تلقائيا  السنة الحالية للرواتب. السنة الحالية: ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الحالي مع إمكانية التعديل علي . التاريخ: ❖

 يعرض النظام حالة المذكرة غير معتمدة من اإلدارة المالية. مذكرة:حالة ال ❖

ضـمن إعـدادات مـذكرات  والتـي تـم تحديـدها تلقائيـا  النظام الجهة اإلدارية المستفيدة  يعرض الجهة اإلدارية المستفيدة: ❖

 ، مع إمكانية التعديل عليها.االرتباط الصادرة من الرواتب

ضـمن إعـدادات مـذكرات االرتبـاط الصـادرة مـن  والـذي تـم تحديـده تلقائيا   فرع المستفيدالالنظام  يعرض الفرع المستفيد: ❖

 ، مع إمكانية التعديل علي .الرواتب

 يتم إدخال الشر  عن مذكرة االرتباط. الشرح: ❖

 يعرض النظام قيمة المبلغ اإلجمالي للمذكرة وذلك بعد تحديد النفقات من جدول نفقات القرار. المبلغ اإلجمالي: ❖

ط، ويتم ذلـك مـن إدخال بيانات القرارات المحتوية على النفقات المراد تضمينها بمذكرة االرتبايتم  تفاصيل مذكرة االرتباط: ▪

 خالل الضغط على زر دجديدد من شريط المهام الموجود فوق جدول تفاصيل مذكرة االرتباط حي  تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل للقرار. م: ❖
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 من القائمة المنسدلة.الرئيسي تم اختيار القرار ي :القرار الرئيسي ❖

 يتم اختيار القرار الفرعي من القائمة المنسدلة. القرار الفرعي: ❖

 يتم إدخال رقم القرار.رقم القرار:  ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام تـاريخ اليـوم مـع  F8يتم إدخال تاريخ القرار وذلك بالضغط على زر د تاريخ القرار: ❖

 ية التعديل علي .إمكان

ذا كان القرار قرارا  فرديا  وفي حال كان القرار جماعي يقـوم النظـام إالمتعلق ب  القرار  رقم الـموظف النظام يعرض الموظف: ❖

ضغط علي  إلى عـرض صـفحة القـرار محتويـة علـى بيانـات أول موظـف فـي بالبإظهار رابط دمجموعة موظفيند والذي يؤدي 

 .القرار

وذلك بالضغط على الـرابط الموجـود تحـت حقـل  ها لمذكرة االرتباطينضمتاختيار نفقات القرار التي سيتم يتم : نفقات القرار ❖

ا  فيـتم وتكـون جميـع البـدالت والمكافـآت غيـر الشـهرية مختـارة تلقائيـنفقات القرار حي  يعرض النظام شاشة نفقات القرار 

 اختيار النفقات ومن ثم الضغط على زر دإغالق مع حفظد.

 لطباعة المذكرة يتم الضغط على زر دطباعةد من شريط المهام حي  يقوم النظام بطباعة المذكرة. طباعة المذكرة: ❖
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 كشف مذكرات االرتباط الصادرة
 

 (.5-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مذكرات االرتباط الصادرة من قائمة تحديد النفقات واالرتباط كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة كشف مذكرات االرتباط الصادرة.( 5-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد كشف بمذكرات االرتباط الصادرة من نظام الرواتب، وفيما يلي تبيان لكل مـن الحقـول 

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

عنهـا وذلـك فـي حقلـي )مـن و إلـى(، ويمكـن يتم إدخال رقم مذكرات االرتباط المـراد إعـداد كشـف  رقم مذكرة االرتباط: ❖

 ( في المربع.اختيار كل أرقام مذكرات االرتباط وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

يتم إدخال التاريخ الذي خالل  تم تسـجيل مـذكرات االرتبـاط فـي حقلـي )مـن وإلـى( وذلـك بالضـغط  إلى(: –التاريخ )من  ❖

 د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .F8على زر د

يتم إدخال رقم الحساب أو البند الذي تـم االرتبـاط عليـ ، ويمكـن اختيـار كـل أرقـام الحسـابات وذلـك  رقم الحساب/البند: ❖

 ع.( في المرببالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

يتم اختيار نوع البدل أو المكافأة أو التعـويض مـن القائمـة المنسـدلة، ويمكـن اختيـار كـل  نوع البدل/المكافأة/التعويض: ❖

 ( في المربع.البدالت أو المكافآت أو التعويضات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

ل الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخا طباعة الكشف: ❖

 .(1-5-4ليظهر كما في الشكل ) لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب
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 ( يمثل كشف مذكرات االرتباط الصادرة.1-5-4الشكل )
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 قرار صرف اقساط رواتب
  

 (.6-4عند اختيار قرار صرف اقساط رواتب من قائمة تحديد النفقات واالرتباط  كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة
 

 
 .اقساط رواتب ( يمثل شاشة قرار صرف6-4الشكل )

 

قرار اقساط الرواتـب يـتم الضـغط علـى زر تسجيل بيانات يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإدخال قرار صرف اقساط رواتب، ول

 ريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:دجديدد من ش

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يتم إدخال رقم القرار.  رقم القرار: ❖

 يتم إدخال تاريخ القرار. تاريخ القرار: ❖

 يتم إدخال رقم صادر القرار. رقم الصادر: ❖

 يتم إدخال تاريخ صادر القرار. تاريخ الصادر: ❖

 يان القرار.يتم إدخال ب بيان القرار: ❖

اختيار طريقة إصدار المسـير لهـذا القـرار )هـل سيصـرف للموظـف علـى شـكل مسـير يتم اصدار اقساط الرواتب ضمن:  ❖

 .(افراديإفرادي أو سيظهر ضمن مسير الرواتب الشهري( القيمة االفتراضية هي )مسير 

بالمربع الموجود أمـام الرواتب وذلك بالضغط هل يتم استثناء الموظف من عملية اإلحتساب بناء على قرار أقساط  تحديدتم ي ❖

 هي مسير شهري. )اصدار اقساط الرواتب ضمن(وهذا الخيار يظهر فقط في حال كان قيمة الحقل هذه الجملة، 

 السنة المالية للرواتب. يعرض النظام السنة المالية: ❖

 الفترة المالية للرواتب. يعرض النظام الفترة المالية: ❖
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دجديدد من شريط المهام الموجود في وسط الشاشة وذلك إلضافة موظف للقرار حي  يتم إدخال يتم الضغط على زر 

 الحقول التالية:

د من لوحة المفاتيح حي  يعـرض F2يتم إدخال رقم الموظف المراد تسجيل القرار ل  وذلك بالضغط على زر د رقم الموظف: ❖

 الموظف المطلوب حي  يعرض النظام بيانات الموظف.النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار اسم 

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف. رقم السجل المدني: ❖

 يعرض النظام اسم الموظف.اسم الموظف:  ❖

 يعرض النظام المسمى الوظيفي للموظف.مسمى الوظيفة:  ❖

 يعرض النظام جهة عمل الموظف.جهة العمل:  ❖

 الموظف.يعرض النظام مقر عمل مقر العمل:  ❖

 يعرض النظام الراتب األساسي للموظف.الراتب األساسي:  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية خدمة الموظف.تاريخ نهاية الخدمة:  ❖

 يتم إدخال تاريخ نفاذ القرار. تاريخ نفاذ القرار: ❖

مـن  30لي من اليـوم الــ ة القرار في حقلي )من تاريخ و إلى تاريخ( أو إدخال فترة القرار في حقيتم إدخال فترفترة القرار:  ❖

 من شهر وسنة. 30شهر وسنة إلى اليوم الـ 

 يعرض النظام مدة القرار تلقائيا  وذلك بعد تحديد فترة القرار.مدة القرار:  ❖

 يعرض النظام تلقائيا  حالة اعتماد التأثير للقرار دجديدد. حالة اعتماد التأثير: ❖

لنفقات الموجودة في ملف راتب الموظف مقسمة حسـب قائيا  جدول لتحت هذا العنوان يعرض النظام تل تفاصيل النفقات: ❖

 .لموظف خالل الفترة المطلوبةل ملفات الراتب

حي  يتم مـن خاللـ  تحديـد قـرارات الحسـم مـن تحت هذا العنوان يعرض النظام تلقائيا  جدول القروض بتفاصيل القروض:  ❖

ي أقسـاط الرواتـب باإلضـافة الـى تحديـد األقسـاط المطلـوب الراتب المرتبطة بالنفقات من نـوع قـروض والمـراد حسـمها فـ

 .حسمها من الموظف حسب نوع القرض
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 قرار صرف فروقات وأقساط رواتب آلي
  

 (.7-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار قرار صرف اقساط رواتب آلي من قائمة تحديد النفقات واالرتباط  كما في الشكل )
 

 
 .الجزء العلويف اقساط رواتب آلي ( يمثل شاشة قرار صر7-4الشكل )

 

قرار اقساط الرواتب يتم الضغط علـى تسجيل بيانات يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإدخال قرار صرف اقساط رواتب آلي، ول

 زر دجديدد من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم القرار.  يتم إدخال رقم القرار: ❖

 يتم إدخال تاريخ القرار. تاريخ القرار: ❖

 يتم إدخال رقم صادر القرار. رقم الصادر: ❖

 يتم إدخال تاريخ صادر القرار. تاريخ الصادر: ❖

 يتم إدخال بيان القرار. بيان القرار: ❖

ى شـكل مسـير اختيار طريقة إصدار المسـير لهـذا القـرار )هـل سيصـرف للموظـف علـيتم اصدار اقساط الرواتب ضمن:  ❖

 .إفرادي أو سيظهر ضمن مسير الرواتب الشهري( القيمة االفتراضية هي )مسير شهري(

هل يتم استثناء الموظف من عملية اإلحتساب بناء على قرار أقساط الرواتب وذلك بالضغط بالمربع الموجود أمـام  تحديديتم  ❖

 هي مسير شهري. دار اقساط الرواتب ضمن()اصهذه الجملة , وهذا الخيار يظهر فقط في حال كان قيمة الحقل 

, وهذا الحقل يظهر فقط فـي حـال كانـت  إلصدار المسير( الحالية السنة)الرواتب تلقائيا  يعرض النظام سنة  سنة الرواتب: ❖

 هي مسير شهري. )اصدار اقساط الرواتب ضمن(قيمة الحقل 

, وهذا الحقل يظهر فقط في حـال كانـت  إلصدار المسير( يالحالتلقائيا  )الشهر  الرواتبيعرض النظام شهر  شهر الرواتب: ❖

 هي مسير شهري. )اصدار اقساط الرواتب ضمن(قيمة الحقل 
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جـب أن يقـوم المسـتخدم باختيـار اإلطـار العـام للمـوظفين المـراد احتسـاب ي الموظفون المراد احتسـاب الفـرق لهـم: ❖

الموظـون المـراد الصـرف لهـم هـم  -المنتمون لمسـير شـهريالموظفون المراد الصرف لهم هم  ر)األقساط لهم وذلك باختيا

 (.الموظفون المراد الصرف لهم هم الذين انطبق شرط تصفية معين -المنتمون لقرار معين

يقوم المستخدم باختيار هل يريد صرف التأديات التي احتسـبت ولـم  :التي لم تصدر بمسير احتساب فروقات التأديات ❖

اختار نعم فسيأخذ النظـام التأديـات التـي تـم تصـدر بمسـير بعـد بعـين االعتبـار عـن احتسـاب تصدر بمسير أم ال، بحي  لو 

 .الفروقات

ن المـوظفين ؤوشـ نظـام في حـال الـربط مـعيتم اختيار القرار الرئيسي للقرار المراد تسجيل  حي   نوع القرار الرئيسي: ❖

دقـرارات فروقـاتد وبهـذه الحالـة يكـون القـرار الفرعـي  يسمح باختيار القرار الفرعي فقط في حال كان نوع القـرار الرئيسـي

ليـتمكن المسـتخدم مـن إدخـال أي نفقـات شـهرية أو غيـر شـهرية أو دقرار أقساط الرواتبد دقرار فروقات يدويةد  إماالمتا  

ي الرواتـب ن الموظفين تحتوي القائمة على جميع أنواع القرارات التي تـؤثر فـؤوكفروقات يدوية و في حال عدم الربط مع ش

 ف.أو تؤثر على الوضع الوظيفي للموظ

 يتم اختيار القرار الفرعي من القائمة المنسدلة مثال  دتعيين موظف رسميد. نوع القرار الفرعي: ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض F2يتم إدخال رقم القرار المراد تسـجيل القـرار لـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د رقم القرار: ❖

 ام القرارات.النظام قائمة بأرق

 .يقوم المستخدم بإدخال الفترة التي يرغب في احتساب أقساط الرواتب عنها من تاريخ ....الى تاريخ: ❖

حي  يـتم الحصـول علـى بيانـات عـن المـوظفين "" تعبئة الموظفين يقوم المستخدم بالضغط على زر تعبئة الموظفين: ❖

 .الذين سيتم صرف األقساط لهم

المـوظفين  فـي حـال كـان جميـع ويمكن للمستخدم الضغط علية مفعل" "احتساب المبالغ ويصبح زر احتساب المبالغ: ❖

 .ليس لهم قرارات تؤثر على ملف الراتب
 

 
 .الجزء السفلييمثل شاشة قرار صرف اقساط رواتب آلي  (1-7-4الشكل )
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 القرار. يعرض النظام جدول يحتوي بيانات الموظفين المشمولين ب الموظفين المشمولين بالقرار: ❖

 .الموظفين المشمولين بالقراريقوم النظام بطباعة بيانات "طباعة الموظفين"بالضغط على رابط  طباعة الموظفين: ❖

المـوظفين الـذين  يعرض النظـام" "موظفين تم استثنائهم بسبببط ابالضغط على الر موظفين تم استثنائهم بسبب: ❖

 تم استثنائهم.

يعرض النظام الفترات  "الفترات المستثناة من االحتساب"بط الضغط على الربا الفترات المستثناة من االحتساب: ❖

 .وذلك على مستوى جميع الموظفين المشمولين بالقرار المستثناة من االحتساب

بطباعـة يقـوم النظـام "التأديـات المسـتثناة مـن االحتسـاب"بالضغط على الرابط  التأديات المستثناة من االحتساب: ❖

 .ة من االحتساب وذلك على مستوى جميع الموظفين المشمولين بالقرارالتأديات المستثنا
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 احتساب الرواتب والنفقات
 

( مجموعة شاشات احتساب الرواتـب والنفقـات فـي نظـام الرواتـب حيـ  يـتم مـن 0-5تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

ضا  إعداد كشف تـدقيق االحتسـاب وكشـف تـدقيق خالل هذه الشاشات العمل على تنفيذ احتساب الرواتب والنفقات، و يتم أي

 التأديات للموظفين وإغالق شهر الرواتب.
 

 
 ( يمثل شاشة احتساب الرواتب والنفقات.0-5الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تنفيذ احتساب الرواتب الشهرية
  

-5ذه الشاشة عند اختيار تنفيذ احتساب الرواتب الشهرية من قائمة احتساب الرواتب والنفقات كمـا فـي الشـكل )تظهر ه

1.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تنفيذ احتساب الرواتب الشهرية )حسب موظف محدد(. 1-5الشكل )

 

ميـع مـوظفي مسـير الرواتـب يتم من خالل هذه الشاشة القيـام بتنفيـذ احتسـاب الرواتـب الشـهرية إمـا لموظـف محـدد أو لج

 الشهري، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

ي حال كان إعداد نظـام الرواتـب الخـاص بطريقـة التعامـل مـع وف يعرض النظام السنة الحالية لنظام الرواتب سنة الرواتب: ❖

 للرواتب.المالية الحالية  المالية بحي  يتم التعامل مع السنة السنةالفترات حسب 

حال كان إعداد نظام الرواتب الخـاص بطريقـة التعامـل مـع الفتـرات  وفي  يعرض النظام الشهر الحالي للرواتبشهر الرواتب:  ❖

 للرواتب.المالية الحالية  الفترةالمالية بحي  يتم التعامل مع  الفترةحسب 

اب حسـب موظـف محـدد أو حسـب جميـع مـوظفي مسـير يتم تحديد هل سيتم تنفيذ االحتستنفيذ االحتساب حسب:  ❖

الرواتب الشهري وذلك بالضغط بالدائرة بجانب الخيار المطلوب وفي حال تم اختيـار تنفيـذ االحتسـاب حسـب موظـف محـدد 

 يعرض النظام الحقول التالية:

د مـن لوحـة المفـاتيح F2يتم إدخال رقم الموظف المراد تنفيذ احتساب الرواتب لـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د رقم الموظف: ❖

حي  يعرض النظام قائمـة بأرقـام وأسـماء المـوظفين فيـتم اختيـار رقـم الموظـف المطلـوب، حيـ  يعـرض النظـام معلومـات 

 الموظف المختصرة )رقم السجل المدني للموظف وجهة العمل ومقر العمل والوظيفة(.

 يتم إدخال عنوان احتساب الرواتب. عنوان االحتساب: ❖

 يتم اختيار طريقة تنفيذ احتساب الرواتب من القائمة المنسدلة. ذ:طريقة التنفي ❖
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 يعرض النظام اسم المستخدم الحالي الذي يقوم بعملية االحتساب.اسم المستخدم:  ❖

 يعرض النظام تاريخ ووقت تنفيذ االحتساب بعد تنفيذ العملية. تاريخ ووقت التنفيذ: ❖

ساب ليقوم النظام بعملية احتساب الراتـب، حيـ  يعـرض النظـام رسـالة يتم الضغط على زر تنفيذ االحتتنفيذ االحتساب:  ❖

تفيد بأن  سوف تبدأ عملية االحتساب نضغط على زر دنعمد حي  يقوم النظام بتنفيـذ العمليـة ويظهـر رسـالة دتمـت عمليـة 

 االحتساب بنجا د.

شـة بـالموظفين الـذين لـم يـتم بالضـغط علـى هـذا الـرابط يعـرض النظـام شا الموظفين الذين لم يتم االحتسـاب لهـم: ❖

 مع إمكانية طباعة الكشف. احتساب الرواتب لهم

بالضـغط علـى هـذا الـرابط يعـرض النظـام شاشـة ببيانـات  بيانات التأدية للموظفين الذين لهم قـرارات فروقـات آليـة: ❖

 مع إمكانية طباعة الكشف. التأدية للموظفين الذين لهم قرارات فروقات آلية

بالضغط على هذا الرابط يعرض النظـام شاشـة  م يتم اعتماد قراراتهم التي تأثر على ملف الراتب:الموظفين الذين ل ❖

 مع إمكانية طباعة الكشف. بالموظفين الذين لم يتم اعتماد قراراتهم التي تأثر على ملف الراتب

الـرابط يعـرض  بالضـغط علـى هـذا: الحـالي االحتسـابفرادية تتقـاطع مـع شـهر ت إمسيرا لديهمالموظفين الذين  ❖

مـع إمكانيـة طباعـة  الحالي للرواتـب االحتسابصدر لهم مسيرات افرادية تتقاطع مع شهر  النظام شاشة بالموظفين الذين

 الكشف.

بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام  شاشة بالموظفين اللذين تـم  :ين المطوي قيدهم في شهر االحتسابالموظف ❖

 مع إمكانية طباعة الكشف. يطي قيودهم في شهر االحتساب الحال

بالضـغط علـى  الموظفين الذين لم يحتسب لهم جزء من الشهر أو الشهر كله بسبب عدم اعتمـاد أثـر قـراراتهم: ❖

ل  بسبب عدم اعتماد أثر أسماء الموظفين الذين لم يحتسب لهم جزء من الشهر أو الشهر كيقوم النظام بعرض هذا الرابط 

 لكشف.قراراتهم مع إمكانية طباعة ا

بالضغط علـى هـذا الـرابط  :قرارات يجب ان يكون لها مجموعه استحقاق ولكن لم يتم ربطها بمجموعه استحقاق  ❖

مع إمكانيـة  يجب ان يكون لها مجموع  استحقاق ولكن لم يتم ربطها بمجموع  استحقاقالقرارات التي يقوم النظام بعرض 

 طباعة الكشف.

يقوم النظام بعـرض بالضغط على هذا الرابط  :لم رواتب انتهت فترة العمل بهاالموظفين الذين ال زالوا خاضعين لسال ❖

 أسماء الموظفين الذين ال يزالون يخضعون لساللم رواتب انتهت فترة العمل بها.

بالضـغط علـى هـذا : احتساب رواتب في الشهر الحالي لموظفين لهم مباشرة من الشهر السابق غير محتسبة ❖

مجموعـة اسـتحقاق مـن الشـهر لرض بيانات عن الموظفين الذين توجد لهـم مباشـرة لقـرارات تخضـع يقوم النظام بعالرابط 

 مع إمكانية طباعة الكشف. السابق ولم يدخلوا في احتساب الشهر السابق

يقـوم بالضـغط علـى هـذا الـرابط  :القرارات التي تحتاج لمعالجة يدوية لقرارات تحتـوي علـى مجموعـة اسـتحقاق ❖

اســتحقاق علــى أن يقــوم المســتخدم بمعالجتهــا يــدويا  قبــل إعــادة تنفيــذ  قــرارات التــي تخضــع لمجموعــةالنظــام بعــرض ال

 .االحتساب

احتساب رواتـب فـي الشـهر الحـالي لمـوظفين لهـم قـرارات تعيـين مـن الشـهر السـابق غيـر محتسـبة فـي  ❖

مـن تعيـين الذين توجد لهم قرارات يقوم النظام بعرض بيانات عن الموظفين بالضغط على هذا الرابط : االحتساب الشهري

 .الشهر السابق ولم يدخلوا في احتساب الشهر السابق

 التعيـين يقـوم النظـام بعـرض قـراراتبالضـغط علـى هـذا الـرابط  :القرارات التي تحتاج لمعالجة يدوية لقرارات التعيين ❖

 ع إمكانية طباعة الكشف.م أن يقوم المستخدم بمعالجتها يدويا  قبل إعادة تنفيذ االحتسابتحتاج  التي 

يقوم النظام بعرض القـرارات التـي بالضغط على هذا الرابط  :متأخر و ترتبط بمجموعات استحقاق تم اعتمادهاقرارات  ❖

مـع إمكانيـة طباعـة  معالجتهـا يـدويا  قبـل إعـادة تنفيـذ االحتسـاب و تم اعتمادها متأخر و يمكناستحقاق  تخضع لمجموعة

 الكشف.

ر تنفيذ االحتساب حسب جميع موظفي مسير الرواتب الشهري يعرض النظـام الحقـول التاليـة كمـا فـي وفي حال تم اختيا ❖

 (.1-1-5الشكل )
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 ( يمثل شاشة تنفيذ احتساب الرواتب الشهرية )حسب جميع موظفي مسير الرواتب الشهري(. 1-1-5الشكل )

 

 اب رواتب شهرية ل  من القائمة المنسدلة.يتم اختيار مسير الرواتب المراد تنفيذ احتسنوع مسير الرواتب:  ❖

 يتم إدخال عنوان احتساب الرواتب.عنوان االحتساب:  ❖

 يتم اختيار طريقة تنفيذ احتساب الرواتب من القائمة المنسدلة. طريقة التنفيذ: ❖

 يعرض النظام اسم المستخدم الحالي الذي يقوم بعملية االحتساب.اسم المستخدم:  ❖

 رض النظام تاريخ ووقت تنفيذ االحتساب بعد تنفيذ العملية.يع تاريخ ووقت التنفيذ: ❖

يتم الضغط على زر تنفيذ االحتساب ليقوم النظام بعملية احتساب الراتـب، حيـ  يعـرض النظـام رسـالة تنفيذ االحتساب:  ❖

تمـت عمليـة تفيد بأن  سوف تبدأ عملية االحتساب نضغط على زر دنعمد حي  يقوم النظام بتنفيـذ العمليـة ويظهـر رسـالة د

 االحتساب بنجا د. 
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 ساباالحتتدقيق  كشف

 

 (.2-5تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف تدقيق االحتساب من قائمة احتساب الرواتب والنفقات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف تدقيق االحتساب.2-5الشكل )

 

م الرواتب، وفيما يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد كشف تدقيق االحتساب في نظا

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 اسم المستخدم الذي قام بتنفيذ عملية االحتساب.إدخال يتم  اسم المستخدم: ❖

د F8يتم إدخال الفترة التي خاللها تم تنفيذ االحتساب في حقلي )من وإلى( وذلك بالضغط علـى زر د إلى(: –الفترة )من  ❖

 لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي . من
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعرض النظام خيـارين  الكشف: طباعة  ❖

ف تـدقيق االحتسـاب كمـا فـي لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كش

 (.1-2-5الشكل )
 

 
 يمثل كشف تدقيق االحتساب. (1-2-5الشكل )



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

145 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

 إغالق شهر الرواتب
 

 (.3-5تظهر هذه الشاشة عند اختيار إغالق شهر الرواتب من قائمة احتساب الرواتب والنفقات  كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إغالق شهر الرواتب.3-5الشكل )

 

هذه الشاشة القيـام بـإغالق شـهر الرواتـب فـي نظـام الرواتـب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي هـذه  يتم من خالل

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

في حال كان إعداد نظام الرواتب الخاص بطريقة التعامـل مـع الفتـرات و  يعرض النظام السنة الحالية لنظام الرواتب السنة: ❖

 للرواتب.يتم التعامل مع السنة المالية الحالية  حسب الفترات المالية بحي 

في حال كان إعداد نظام الرواتب الخاص بطريقة التعامل مع الفتـرات حسـب و يعرض النظام الشهر الحالية للرواتب الشهر: ❖

 للرواتب.المالية الحالية  الفترةالفترات المالية بحي  يتم التعامل مع 

هذا الرابط يعرض النظام شاشة دالمسيرات غير النافذةد يظهر فيهـا كـل المسـيرات بالضغط على  المسيرات غير النافذة: ❖

مـع إمكانيـة  غير النافذة وتظهر معلومات المسير التالية )نوع المسير الفرعي، رقم المسـير، تـاريخ المسـير، معـد المسـير(

 طباعة الكشف.

ط يعرض النظام شاشة دالمـوظفين الـذين لـم يـتم بالضغط على هذا الرابالموظفين الذين لم يتم إصدار مسيرات لهم:  ❖

إصدار مسيرات لهمد يظهر فيها كل الموظفين الذين لـم يـتم إصـدار مسـيرات لهـم وتظهـر معلومـات الموظـف التاليـة )رقـم 

 مع إمكانية طباعة الكشف. الموظف، اسم الموظف، الجهة اإلدارية، مقر العمل، المرتبة، رقم الوظيفة، مسمى الوظيفة(

بط يعـرض النظـام شاشـة دأنـواع المسـيرات بالضغط على هـذا الـرا اع المسيرات التي لم يتم إصدار مسيرات لهم:أنو ❖

 البيانـاتوتظهـر  الهـكل أرقام وأنواع المسيرات التـي لـم يـتم إصـدار مسـيرات د يظهر فيها التي لم يتم إصدار مسيرات لهم

 مع إمكانية طباعة الكشف. ر الفرعي()رقم التسلسل، رقم المسير الفرعي، نوع المسي التالية
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بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة دقرارات الحسم التـي لـم قرارات الحسم التي لم يعتمد أثرها بالرواتب:  ❖

 رقــم) يعتمــد أثرهــا بالرواتــبد يظهــر فيهــا كــل قــرارات الحســم التــي لــم يعتمــد أثرهــا فــي الرواتــب وتظهــر البيانــات التاليــة

م القرار الفرعي، رقم القرار، تاريخ القرار، رقـم الموظـف، اسـم الموظـف، شـهر وسـنة الحسـم، سـبب عـدم التسلسل، رق

 .(إعتماد القرار بالرواتب

بالضغط على هـذا الـرز يقـوم النظـام بـإغالق الشـهر الحـالي للرواتـب بعـد التحقـق مـن صـرف مسـتحقات  إغالق الشهر: ❖

 تفيد بأن  تمت عملية إغالق شهر الرواتب بنجا .المسيرات للموظفين، حي  يظهر النظام رسالة 
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 كشف تدقيق التأديات للموظفين
 

-5تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف تدقيق التأديات للموظفين من قائمة احتساب الرواتب والنفقات كما فـي الشـكل )

4.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف تدقيق التأديات للموظفين.4-5الشكل )

 

شاشة القيام بإعداد كشف تدقيق التأديات للموظفين في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول يتم من خالل هذه ال

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

يتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب الموظف أم حسب المسير وذلك باالختيار مـن القائمـة المنسـدلة  :صدار الكشفإ ❖

 ختيار إصدار الكشف حسب الموظف يتم إدخال الحقل التالي:تم احال الخيار المطلوب، وفي 

o :يتم إدخال رقـم الموظـف المـراد إصـدار كشـف تـدقيق التأديـات لـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د رقم الموظفF2 د مـن لوحـة

إصـدار  المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار رقم الموظف المطلوب، وفي حال تـم اختيـار

 .تظهر إمكانية اختيار كل الموظفينالكشف حسب المسير 

يتم تحديد هل سيصدر الكشف خالل شهر وسنة أم من تاريخ إلى تاريخ بالضـغط بجانـب الخيـار المطلـوب، الكشف خالل:  ❖

 وفي حال تم اختيار شهر وسنة يتم إدخال التالي:

o :ل نظام الرواتـب حسـب الفتـرات الماليـة يعـرض النظـام  حقـل وفي حال كانت طريقة تعام يتم إدخال سنة الرواتب السنة

 السنة المالية.

o :وفي حال كانت طريقة تعامل نظام الرواتب حسب الفتـرات الماليـة يعـرض النظـام   الرواتب يتم إدخال شهر الرواتب الشهر

 حقل الفترة المالية.

 التالي: وفي حال تم اختيار إصدار الكشف من تاريخ .. إلى تاريخ يتم إدخال
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o يتم ادخال تاريخ بداية الفتره التي سيتم اصدار الكشف فيها.: من تاريخ 

o  :يتم ادخال تاريخ نهاية الفتره التي سيتم اصدار الكشف فيها.إلى تاريخ 

 تم اختيار إصدار الكشف حسب المسير يتم إدخال الحقل التالي:حال وفي 

o :صدار الكشف بالتأديات بناء  علي .يتم إدخال رقم مسير الرواتب المراد إ رقم المسير 

 التأدية وذلك باختيار الكل. ريتم اختيار مصدر التأدية من القائمة المنسدلة مع إمكانية اختيار كل مصاد مصدر التأدية: ❖

النفقات المحتسبة أو الصادرة بمسير، وفـي حـال إختيـار الصـادرة بمسـير فيـتم إظهـار البيانـات يتم إختيار  : حالة النفقات ❖

 لتي تخص المسير )اسم المسير ، رقم المسير(.ا

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف تـدقيق االحتسـاب فـي 

  (.1-4-5الشكل )
 

 
 يمثل كشف تدقيق التأديات للموظفين. (1-4-5الشكل )
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 تأجيل حسم قسط رواتب لشهر معين
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار تأجيل حسم قسـط رواتـب لشـهر معـين مـن قائمـة احتسـاب الرواتـب والنفقـات  كمـا فـي 

 (.5-5الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تأجيل حسم قسط رواتب لشهر معين.5-5الشكل )

 

من خالل هذه الشاشة القيام بتأجيل حسم قسط رواتب شهر معين لموظف، وفيما يلي تبيان لكل من الحقـول فـي هـذه يتم 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 .الرواتب يتم إدخال سنة تأجيل حسم القسط سنة التأجيل: ❖

 لرواتب. يتم إدخال شهر تأجيل حسم القسط شهر التأجيل: ❖

 .تأجيل حسم القسط الرواتبالمالية لسنة ال يتم إدخال السنة المالية: ❖

 .تأجيل حسم القسط الرواتبل الفترة الماليةيتم إدخال لفترة المالية: ا  ❖

يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام ومن ثم يتم إدخال رقم الموظـف المـراد تأجيـل حسـم قسـط  رقم الموظف: ❖

مفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء المـوظفين فيـتم  د من لوحـة الF2راتب  وذلك من خالل الضغط على زر د

اختيار رقم الموظف المطلوب حي  يعرض النظام تلقائيا  اسم الموظف ومرتبت  ورقم وظيفت  ومسـمى وظيفتـ  ومقـر عملـ  

 والجهة اإلدارية.

 يتم إدخال سبب تأجيل حسم قسط الراتب.سبب التأجيل:  ❖

رارات القروض و الحسميات الغير شهري  من راتب الموظف, يتم اختيـار القـرار المـراد تأجيـل قائمة منسدلة تعرض ق القرار: ❖

 الحسم ل  أو جميع القرارات.
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 فترة خالل الشهريةكشف الحركات 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف الحركات الشهرية خالل فترة من قائمة احتساب الرواتب والنفقـات كمـا فـي الشـكل 

(5-6.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف الحركات الشهرية خالل فترة.6-5لشكل )ا
 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد كشف بالحركات الشهرية خالل فترة في نظـام الرواتـب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

أم حسـب جهـة إداريـة وذلـك باختيـار الخيـار  يـتم تحديـد هـل سيصـدر الكشـف حسـب الموظـف إصدار الكشف حسب: ❖

 المطلوب من القائمة المنسدلة، وفي تم اختيار إصدار الكشف حسب الموظف يتم إدخال الحقل التالي:

o :يتم إدخال رقم الموظف المراد إصدار كشف الحركات الشـهرية خـالل فتـرة لـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د رقم الموظفF2 د

ويمكن اختيار كـل  ض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار رقم الموظف المطلوب،من لوحة المفاتيح حي  يعر

 ( في المربع.أرقام الموظفين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

 تم اختيار إصدار الكشف حسب جهة إدارية يتم إدخال الحقل التالي: حال وفي

o يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إصدار كشف بالحركات الشهرية خالل فترة لها وذلك بالضـغط علـى زر  ارية:الجهة اإلد

 د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيتم اختيار رقم الجهـة اإلداريـة المطلـوب،F2د

( فـي لك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب كلمـة دالكـلد حيـ  تظهـر إشـارة )ويمكن اختيار كل أرقام الجهات اإلدارية وذ

 المربع.

يتم إدخال الفترة المراد إعداد كشف بالحركات الشهرية خاللها في حقلي )من وإلى( وذلـك بالضـغط  إلى(: –الفترة )من  ❖

 التعديل علي .د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية F8على زر د
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يـتم تحديـد نـوع حالـة اعتمـاد التـأثير للقـرارات وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب الخيـار نوع حالة اعتماد التـأثير:  ❖

 المطلوب.

يـتم تحديـد القـرار الرئيسـي مـن القائمـة المنسـدلة حيـ  يعـرض النظـام قائمـة  القرارات المراد تكوين التقريـر عنهـا: ❖

لتابعة لهذا القرار فيتم تحديد القرار الفرعي وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب اسم القرار حيـ  تظهـر بالقرارات الفرعية ا

 ( في المربع.إشارة )

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

كل عرضي فيتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف الحركـات الشـهرية خـالل لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بش

 (.1-6-5فترة في الشكل )
  

 
 يمثل كشف الحركات الشهرية خالل فترة. (1-6-5الشكل )
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 كشف بالقرارات حسب حالة اعتماد التأثير خالل فترة
 

خالل فترة من قائمة احتساب الرواتـب والنفقـات   تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالقرارات حسب حالة اعتماد التأثير

 (.7-5كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالقرارات حسب حالة اعتماد التأثير خالل فترة.7-5الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد كشف بالقرارات حسب حالة اعتماد التأثير خالل فترة في نظام الرواتـب، وفيمـا يلـي 

 ن لكل من الحقول في هذه الشاشة:تبيا

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

يتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب الموظف أم حسب جهة إدارية وذلك باالختيار مـن القائمـة  إصدار الكشف حسب: ❖

 المنسدلة الخيار المطلوب، وفي تم اختيار إصدار الكشف حسب الموظف يتم إدخال الحقل التالي:

o :رقم الموظف المراد إصدار كشف بالقرارات حسب حالة اعتماد التأثير خالل فترة ل  وذلك بالضغط  يتم إدخال رقم الموظف

 د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسـماء المـوظفين فيـتم اختيـار رقـم الموظـف المطلـوب،F2على زر د

 ( في المربع.نب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )ويمكن اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجا

 تم اختيار إصدار الكشف حسب جهة إدارية يتم إدخال الحقل التالي:حال وفي 

o :يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إصدار كشف بالقرارات حسب حالة اعتماد التأثير خالل فترة لها وذلـك  الجهة اإلدارية

المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهـات اإلداريـة فيـتم اختيـار رقـم الجهـة د من لوحة F2بالضغط على زر د

ويمكن اختيار كل أرقام الجهات اإلدارية وذلك بالضغط بـالمربع الموجـود بجانـب كلمـة دالكـلد حيـ  تظهـر  اإلدارية المطلوب،

 ( في المربع.إشارة )

د إعداد كشف بالحركات الشهرية خاللها في حقلي )من وإلى( وذلـك بالضـغط يتم إدخال الفترة المرا إلى(: –الفترة )من  ❖

 د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .F8على زر د
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نـب الخيـار يـتم تحديـد نـوع حالـة اعتمـاد التـأثير للقـرارات وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانوع حالة اعتماد التـأثير:  ❖

 المطلوب.

يـتم تحديـد القـرار الرئيسـي مـن القائمـة المنسـدلة حيـ  يعـرض النظـام قائمـة  القرارات المراد تكوين التقريـر عنهـا: ❖

بالقرارات الفرعية التابعة لهذا القرار فيتم تحديد القرار الفرعي وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب اسم القرار حيـ  تظهـر 

 بع.( في المرإشارة )

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف الحركـات الشـهرية خـالل 

 (.1-7-5فترة في الشكل )
  

 
 بالقرارات حسب حالة اعتماد التأثير خالل فترة.يمثل كشف  (1-7-5الشكل )
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 كشف األقساط الشهرية
 

 (.8-5تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف األقساط الشهرية من قائمة احتساب الرواتب والنفقات كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف األقساط الشهرية.8-5الشكل )

 

األقساط الشهرية وذلك حسب الموظف أو حسب الجهة اإلدارية، وفيما يلـي يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد كشف ب

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

يتم تحديد هل سيصـدر الكشـف حسـب الموظـف أم حسـب جهـة إداريـة وذلـك بالضـغط بالـدائرة  إصدار الكشف حسب: ❖

 ختيار إصدار الكشف حسب الموظف يتم إدخال الحقل التالي:تم ا حال الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وفي

o :يتم إدخال رقم الموظف المراد إصدار كشف باألقساط الشـهرية لـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د رقم الموظفF2 د مـن لوحـة

أرقـام  ويمكـن اختيـار كـل المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيـار رقـم الموظـف المطلـوب،

 ( في المربع.الموظفين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

 تم اختيار إصدار الكشف حسب جهة إدارية يتم إدخال الحقل التالي: حال وفي

o :علـى زر ديتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إصدار كشف باألقساط الشهرية لها وذلـك بالضـغط  الجهة اإلداريةF2 د مـن

ويمكـن  لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيـتم اختيـار رقـم الجهـة اإلداريـة المطلـوب،

 ( في المربع.اختيار كل أرقام الجهات اإلدارية وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

 ه من القائمة المنسدلة، ويمكن اختيار كـل أنـواع الحسـم وذلـك بالضـغطنوع الحسم وذلك باختيارتم تحديد ي نوع الحسم: ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )
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وذلـك  سنة مالية وفترة ماليةأم حسب  سنة وشهر الرواتبيتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب اصدار الكشف خالل:  ❖

يتم إدخـال  سنة وشهر الرواتبتم اختيار إصدار الكشف حسب حال لدائرة الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وفي بالضغط با

 الحقل التالي:

o  :يتم إدخال شهر الحسم المراد إعداد كشف باألقساط الشهرية الموجودة خالل شهر الحسم. 

o  :ية الموجودة خاللهايتم إدخال سنة الحسم المراد إعداد كشف باألقساط الشهرسنة الحسم. 

 يتم إدخال الحقل التالي: سنة مالية وفترة ماليةوفي حال تم اختيار إصدار الكشف حسب 

o  :لحسم المراد إعداد كشف باألقساط الشهرية الموجودة خالل السنة المالية ليتم إدخال السنة المالية. 

o :شف باألقساط الشهرية الموجودة خاللهالحسم المراد إعداد كالفترة المالية ليتم إدخال  الفترة المالية. 

 يتم اختيار هل يتم تكوين كشف مختصر أم ال وذلك لتحديد البيانات التي ستعرض في الكشف.كشف مختصر:  ❖

 .المستخدم علي  فيتم عمل ملف اكسل يحتوي على نفس البيانات التي يعرضها التقريرعند ضغط  :تصدير الى اكسل ❖

بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  يقوم المستخدم طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف باألقسـاط الشـهرية فـي 

 (.1-8-5الشكل )
 

 
 األقساط الشهرية. يمثل كشف (1-8-5الشكل )
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 مؤثرة على الموظفينكشف الحركات الشهرية ال
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف الحركات الشهرية المؤثرة على الموظفين من قائمة احتساب الرواتب والنفقات كما 

 (.9-5في الشكل )
 

 

 
 ( يمثل شاشة كشف الحركات الشهرية المؤثرة على الموظفين.9-5الشكل )

 

كات الشهرية المؤثرة على المـوظفين وذلـك حسـب الموظـف أو حسـب يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد كشف بالحر

 الجهة اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

يتم تحديد هل سيصـدر الكشـف حسـب الموظـف أم حسـب جهـة إداريـة وذلـك بالضـغط بالـدائرة  إصدار الكشف حسب: ❖

 لوب، وفي تم اختيار إصدار الكشف حسب الموظف يتم إدخال الحقل التالي:الموجودة بجانب الخيار المط

o :يتم إدخال رقم الموظف المراد إصدار كشف بالحركات الشهرية المـؤثرة علـى المـوظفين لـ  وذلـك بالضـغط  رقم الموظف

 قـم الموظـف المطلـوب،د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسـماء المـوظفين فيـتم اختيـار رF2على زر د

 ( في المربع.ويمكن اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

 تم اختيار إصدار الكشف حسب جهة إدارية يتم إدخال الحقل التالي: حال وفي

o :بالحركـات الشـهرية المـؤثرة علـى المـوظفين لهـا وذلـك  يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إصدار كشف الجهة اإلدارية

د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهـات اإلداريـة فيـتم اختيـار رقـم الجهـة F2بالضغط على زر د

كـلد حيـ  تظهـر ويمكن اختيار كل أرقام الجهات اإلدارية وذلك بالضغط بـالمربع الموجـود بجانـب كلمـة دال اإلدارية المطلوب،

 ( في المربع.إشارة )
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وذلـك  سنة مالية وفترة ماليةأم حسب  سنة وشهر الرواتبيتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب اصدار الكشف خالل:  ❖

يتم إدخـال  سنة وشهر الرواتبتم اختيار إصدار الكشف حسب حال بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وفي 

 الحقل التالي:

o يتم إدخال السنة المراد إعداد كشف بالحركات الشهرية المؤثرة على الموظفين الموجود خاللها.سنة: ال 

o  :يتم إدخال الشهر المراد إعداد كشف بالحركات الشهرية المؤثرة على الموظفين الموجود خالل .الشهر 

 التالي: يتم إدخال الحقل سنة مالية وفترة ماليةوفي حال تم اختيار إصدار الكشف حسب 

o  :المراد إعداد كشف بالحركات الشهرية المؤثرة على الموظفين خاللها. المالية يتم إدخال السنةالسنة المالية 

o :االمراد إعداد كشف بالحركات الشهرية المؤثرة على الموظفين خالله الفترة الماليةيتم إدخال  الفترة المالية. 

ول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحق طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالحركـات الشـهرية المـؤثرة 

 (.1-9-5على الموظفين في الشكل )
 

 
 ينالمؤثرة على الموظفاألقساط الشهرية  يمثل كشف (1-9-5الشكل )
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 كشف فروقات رواتب شهر عن الشهر السابق
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف فروقات رواتب شهر عن الشهر السابق مـن قائمـة احتسـاب الرواتـب والنفقـات كمـا 

 (.10-5في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف فروقات رواتب شهر عن الشهر السابق.10-5الشكل )

 

بإعداد كشف فروقات رواتب شهر عن الشهر السابق وذلك حسب رقم المسير، وفيما يلـي يتم من خالل هذه الشاشة القيام 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

يتم إدخال رقم المسير المراد إصدار كشف فروقات رواتب شهر عن الشهر السابق ل  وذلك بالضغط علـى زر  رقم المسير: ❖

   يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء المسيرات فيتم اختيار رقم المسير المطلوب.د من لوحة المفاتيح حيF2د

الناتجة عن قرارات حسـم  النظام الفروقات يعرض :والجزاء والتأخيراظهار الفروقات الناتجة عن قرارات حسم الغياب  ❖

 .يار نعم أو التخاعدم العرض ب والجزاء والتأخير اوالغياب 

او عـدم  الناتجـة عـن قـرار حسـم مـن الراتـب يعرض النظـام الفروقـات: الحسم من الراتب جة عناظهار الفروقات النات ❖

 .يار نعم أو التخاالعرض ب

يتم إدخال رقم الموظف المراد إصدار كشف فروقات رواتب شهر عن الشهر السابق ل  وذلـك بالضـغط علـى رقم الموظف:  ❖

وفـي  ،أرقام وأسـماء المـوظفين فيـتم اختيـار رقـم الموظـف المطلـوبد من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بF2زر د

بالمربع الموجود بجانـب كلمـة دالكـلد حيـ   وذلك بالضغطحالة الرغبة في إصدار الكشف لجميع الموظفين يتم اختيار الكل 

 ( في المربع.تظهر إشارة )
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لك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب يتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب الصافي أم حسب النفقات وذالكشف حسب:  ❖

عند اختيار نفقات يقوم النظام بتفصيل التغير الذي حصل على راتب الموظف على مستوى كل نفقة علـى  ،الخيار المطلوب

 .مستوى الموظف الواحد

 

ظـام خيـارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض الن طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف فروقـات رواتـب شـهر عـن 

 (.1-10-5الشهر السابق في الشكل )
 

 
 .فروقات راتب شهر عن الشهر السابق يمثل كشف (1-10-5الشكل )
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 تسجيل االيضاحات على الموظفين في مسيرات الرواتب الشهرية
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار تسجيل االيضاحات علـى المـوظفين فـي مسـيرات الرواتـب الشـهرية مـن قائمـة احتسـاب 

 (.11-5الرواتب والنفقات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تسجيل االيضاحات على الموظفين في مسيرات الرواتب الشهرية.11-5الشكل )

 

ات على المـوظفين فـي مسـيرات الرواتـب الشـهرية وذلـك حسـب رمـز المسـير، يتم من خالل هذه الشاشة تسجيل االيضاح

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

يتم إختيار رمز المسير المراد تسجيل االيضاحات على الموظفين فـي مسـيرات الرواتـب الشـهرية  :الشهري رمز المسير ❖

 ل  من القائمة المنسدلة.

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام F2يتم إدخال رقم المسير وذلك بالضـغط علـى زر د المسير:رقم  ❖

 .المسيرات فيتم اختيار رقم المسير المطلوب

 يقوم النظام بعرض سنة المسير.سنة المسير:  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ المسير.تاريخ المسير:  ❖

 هر المسير.يقوم النظام بعرض ششهر المسير:  ❖

يقـوم النظـام بعـرض السـنة الماليـة في حال كانت طريقـة تعامـل نظـام الرواتـب حسـب الفتـرات الماليـة  السنة المالية: ❖

 للمسير.

يقـوم النظـام بعـرض الفتـرة الماليـة في حـال كانـت طريقـة تعامـل نظـام الرواتـب حسـب الفتـرات الماليـة  الفترة المالية: ❖

 للمسير.
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د مـن لوحـة F2بالضـغط علـى زر د جديد على مستوى الجدول ثـم يـتم ادخـال رقـم الموظـف وذلـك يقوم المستخدم باختيار ❖

المفاتيح حي  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء المـوظفين فيـتم اختيـار رقـم الموظـف المطلـوب ويظهـر النظـام بيانـات 

 ي.الموظف فيتم اختيار حفظ على مستوى الجدول ثم على حفظ من شريط المهام الرئيس
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 فترة كشف ما صرف للموظف من استحقاق معين خالل

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشـف مـا صـرف للموظـف مـن اسـتحقاق معـين خـالل فتـرة مـن قائمـة احتسـاب الرواتـب 

 (.12-5والنفقات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف ما صرف للموظف من استحقاق معين خالل فترة.12-5الشكل )

 

ل هذه الشاشة عرض كشف ما صرف للموظف من استحقاق معين خالل فترة، وفيما يلي تبيان لكـل مـن الحقـول يتم من خال

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام F2يتم إدخال رقم الموظف وذلك بالضغط على زر د :رقم الموظف ❖

قم الموظف المطلوب، وفي حالة الرغبة فـي إصـدار الكشـف لجميـع المـوظفين يـتم اختيـار وأسماء الموظفين فيتم اختيار ر

 .( في المربعبالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة ) وذلك بالضغطالكل 

قـام وأسـماء د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرF2يتم إدخال رقم النفقة وذلك بالضغط على زر د نوع النفقة: ❖

وذلـك النفقات فيتم اختيار رقم النفقة المطلوبة، وفي حالة الرغبة في إصدار الكشف لجميع أنواع النفقات يتم اختيـار الكـل 

 .( في المربعبالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة ) بالضغط

كشف ما صرف للموظف من اسـتحقاق معـين خـالل فتـرة يتم إدخال الفترة المراد إعداد : إلى تاريخ( -الفترة )من تاريخ  ❖

د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظـام تـاريخ اليـوم الهجـري مـع إمكانيـة F8في حقلي )من وإلى( وذلك بالضغط على زر د

 التعديل علي .
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لنظـام خيـارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض ا طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشـكل طـولي أو بشـكل عرضـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف ماصـرف للموظـف مـن 

 (.1-12-5استحقاق معين خالل فترة في الشكل )
 

 
 .ما صرف للموظف من استحقاق معين خالل فترة يمثل كشف (1-21-5الشكل )
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 ةراتب ومستحقات موظف خالل فترة معين كشف عن
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف عن راتب ومستحقات موظف خالل فترة معينة من قائمة احتسـاب الرواتـب والنفقـات  

 (.13-5كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف عن راتب ومستحقات موظف خالل فترة معينة.13-5الشكل )

 

فترة معينة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول فـي  يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن راتب ومستحقات موظف خالل

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

يتم إدخال رقم الموظف المراد إصدار كشف عن راتب  ومستحقات  خالل فترة معينـة وذلـك بالضـغط علـى زر  رقم الموظف: ❖

 ختيار رقم الموظف المطلوب.د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اF2د

 يعرض النظام مرتبة الموظف. المرتبة: ❖

 يعرض النظام رقم الوظيفة للموظف. رقم الوظيفة: ❖

 يعرض النظام الجهة اإلدارية للموظف. الجهة اإلدارية: ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة للموظف. مسمى الوظيفة: ❖

 يعرض النظام رقم الحساب للموظف. رقم الحساب: ❖

 رض النظام البنك الذي ينتمي ل  حساب الموظف.يع البنك: ❖

وذلـك  سنة مالية وفترة ماليةأم حسب  سنة وشهر الرواتبيتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب اصدار الكشف خالل:  ❖

يتم إدخـال  سنة وشهر الرواتبتم اختيار إصدار الكشف حسب حال بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وفي 

 لتالي:الحقل ا

o )يتم إدخال شهر وسنة الرواتب. :من الفترة )الشهر/السنة 
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o )يتم إدخال شهر وسنة الرواتب. :إلى الفترة )الشهر/السنة 

 يتم إدخال الحقل التالي: سنة مالية وفترة ماليةوفي حال تم اختيار إصدار الكشف حسب 

o ( الفترة المالية/السنة الماليةمن الفترة):  لرواتب.ل ترة الماليةالسنة والفيتم إدخال 

o ( الفترة المالية/السنة الماليةإلى الفترة):  لرواتب.ل السنة والفترة الماليةيتم إدخال 

يــتم تحديــد نــوع االســتطالع حســب المســيرات أم حســب النفقــات وذلــك بالضــغط بالــدائرة  إعــداد االســتطالع حســب: ❖

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب.

وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانـب الخيـار  يتم تحديد نوع المسيراتب المسيرات: في حال اختيار االستطالع حس ❖

 المطلوب.

وذلك بالضغط بالدائرة الموجـودة بجانـب الخيـار  يتم تحديد نوع المستحقاتفي حال اختيار االستطالع حسب النفقات:  ❖

 المطلوب.

لمسيرات وفـي حـال اختيـار مسـيرات أخـرى، يـتم عـرض احسب عند اختيار المحدد إصدار التقرير  الفرعي:نوع المسير  ❖

قائمة منسدلة تعرض عناصرها أنواع المسيرات األخرى المعرفة في النظام، بحي  يمكن اختيار أحـدها لعـرض التقريـر عنـ  

 الكل.مع إمكانية اختيار 

حي  يعـرض النظـام خيـارين  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشـكل عرضـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف عـن راتـب ومسـتحقات 

 (.1-13-5موظف خالل فترة معينة في الشكل )
 

 
 عن راتب ومستحقات موظف خالل فترة معينة. يمثل كشف (1-31-5الشكل )
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 الموظف كشف استحقاق المسيرات الشهرية حسب
 

من قائمة احتساب الرواتـب والنفقـات  كشف استحقاق المسيرات الشهرية حسب الموظف تظهر هذه الشاشة عند اختيار 

 (.14-5كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف استحقاق المسيرات الشهرية حسب الموظف.41-5الشكل )

 

، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الشـهرية حسـب الموظـف كشف استحقاق المسيراتيتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

د F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إصدار كشف استحقاق المسيرات الشهرية لـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د رقم الموظف: ❖

 اختيار رقم الموظف المطلوب.من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم 

 إدخال شهر الرواتب.يتم  :الشهر ❖

 يتم إدخال سنة الرواتب. السنة: ❖

يتم تحديد نوع المسير الذي صدر للموظف في ذلـك الشـهر وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب الخيـار نوع المسير:  ❖

 المطلوب.

يـتم عـرض ملفـات الراتـب للموظـف خـالل فتـرة هـل  تحديـديـتم عرض ملفات راتب الموظف خالل فتـرة االحتسـاب:  ❖

 االحتساب وذلك بالضغط بالمربع الموجود أمام هذه الجملة.
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

المطلـوب ويظهـر كشـف اسـتحقاق المسـيرات لطباعة الكشف إما بشـكل طـولي أو بشـكل عرضـي فيـتم اختيـار الشـكل 

 (.1-14-5الشهرية حسب الموظف في الشكل )
 

 
 .استحقاق المسيرات الشهرية حسب الموظف يمثل كشف (1-41-5الشكل )
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 تقرير بالرواتب والبدالت حسب الكادر الوظيفي والمرتبة والنفقة
 

قائمة احتساب الرواتـب  من كادر الوظيفي والمرتبة والنفقةتقرير بالرواتب والبدالت حسب التظهر هذه الشاشة عند اختيار 

 (.15-5كما في الشكل )والنفقات 
 

 
 .تقرير بالرواتب والبدالت حسب الكادر الوظيفي والمرتبة والنفقة ( يمثل شاشة15-5الشكل )

 

، وفيمـا يلـي تبيـان رتبـة والنفقـةتقرير بالرواتب والبدالت حسب الكادر الـوظيفي والميتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 .ما إذا كان البند أو الحساب تفصيلي أو تحليلي تحديديتم  :نوع الحساب أو البند ❖

حيـ  د مـن لوحـة المفـاتيح F2وذلـك بالضـغط علـى زر دالبند أو الحساب المصروف من  الراتـب إدخال يتم  :الحساب/البند ❖

مـع إمكانيـة  المطلـوب البند أو الحسابفيتم اختيار  الحسابات والبنود المعرفة في النظام المالييعرض النظام قائمة بأرقام 

 .اختيار الكل

اختيار الكادر الوظيفي عبر قائمة منسدلة تعرض عناصرها الكوادر الوظيفية المعرفة في نظام شؤون المـوظفين يتم  :الكادر ❖

 .يار الكلمع إمكانية اخت

قائمة تعرض عناصرها المراتب المعرفة للكادر الوظيفي المختار وفي حال تم اختيـار الكـل لحقـل الكـادر الـوظيفي : المرتبة ❖

 .فيكون هذا المحدد للعرض فقط

ظـام د من لوحة المفاتيح حي  يعـرض النF2وذلك بالضغط على زر ديتم إدخال رقم النفقة المراد تكوين التقرير عنها  :النفقة ❖

فيـتم  شـهرية، بـدالت غيـر شـهرية، مكافـآت، تعويضـات من نـوع بـدالت في نظام شؤون الموظفين النفقات المعرفةبقائمة 

 .ة مع إمكانية اختيار الكلالمطلوب النفقةاختيار 
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ي والمرتبـة بالرواتب والبـدالت حسـب الكـادر الـوظيف تقريريتم إدخال الفترة المراد إعداد : إلى تاريخ( -الفترة )من تاريخ  ❖

د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظـام تـاريخ اليـوم الهجـري مـع F8في حقلي )من وإلى( وذلك بالضغط على زر د والنفقة

 إمكانية التعديل علي .

 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

بالرواتـب والبـدالت حسـب  تقريـر إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر لطباعة الكشف

 (.15-5-1في الشكل ) الكادر الوظيفي والمرتبة والنفقة
 

 
 .بالرواتب والبدالت حسب الكادر الوظيفي والمرتبة والنفقةتقرير يمثل  (15-5-1الشكل )
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 الخدمة نهاية مكافأة مبالغب كشف

 

كمـا فـي الشـكل قائمة احتسـاب الرواتـب والنفقـات  من مبالغ مكافأة نهاية الخدمةبكشف تظهر هذه الشاشة عند اختيار 

(5-16.) 
 

 
 .مبالغ مكافأة نهاية الخدمةبكشف  ( يمثل شاشة16-5الشكل )

 

لكـل مـن الحقـول فـي هـذه  ، وفيمـا يلـي تبيـانكشف بمبالغ مكافـأة نهايـة الخدمـةيتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

اختيار الكادر الـوظيفي عبـر قائمـة منسـدلة تعـرض عناصـرها الكـوادر الوظيفيـة المعرفـة فـي نظـام يتم  :الوظيفي الكادر ❖

 .شؤون الموظفين مع إمكانية اختيار الكل

ختار وفي حال تم اختيـار الكـل لحقـل الكـادر الـوظيفي قائمة تعرض عناصرها المراتب المعرفة للكادر الوظيفي الم: المرتبة ❖

 .فيكون هذا المحدد للعرض فقط

لهـا وذلـك بالضـغط علـى زر  بمبالغ مكافأة نهايـة الخدمـةيتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إصدار كشف الجهة اإلدارية:  ❖

 دارية فيتم اختيار رقم الجهـة اإلداريـة المطلـوب،د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلF2د

 الكل. ويمكن اختيار

وذلك بالضـغط أو تاريخ نهاية الخدمة  الكشف حسب رقم الموظف أو المرتبة تنازليا   بيانات يتم اختيار ترتيبالترتيب حسب:  ❖

 بالدائرة الموجودة بجانب الخيار المطلوب.
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لحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين يقوم المستخدم بعد إدخال ا طباعة الكشف: ❖

كشف بمبالغ مكافأة نهايـة الخدمـة  لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر

 (.16-5-1في الشكل )
 

 
 .مبالغ مكافأة نهاية الخدمةبكشف يمثل  (16-5-1الشكل )
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 سيراتعمليات الم
 

( مجموعة شاشات عمليات المسيرات في نظام الرواتب حي  يتم من خـالل هـذه  0-6تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

الشاشات العمل على إصدار مسيرات الرواتب الشهرية والمسيرات األخرى واعتمادها وتصديرها وإغالقهـا، و يـتم أيضـا  طباعـة 

 الخالصة الشهرية للمسيرات.
 

 
 ( يمثل شاشة عمليات المسيرات.0-6الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 مسير الرواتب الشهريإصدار 
  

 (.1-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار إصدار مسير الرواتب الشهري من قائمة عمليات المسيرات كما في الشكل )
 

 
 شاشة إصدار مسير الرواتب الشهري.  الجزء العلوي من ( يمثل1-6ل )الشك

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بعملية إصدار مسير الرواتب الشـهري ، وإلصـدار المسـير يـتم الضـغط علـى زر دجديـدد مـن 

 شريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يتم اختيار المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة. سير الرئيسي:رمز الم ❖

 يتم اختيار المسير الفرعي المراد إصداره وذلك من القائمة المنسدلة.رمز المسير الفرعي:  ❖

وذلـك بعـد  مالنظـا إعـداداتالرقم الخاص للمسير حسب الصيغة المعتمدة في تلقائيا   النظام يعرضرقم المسير الخاص:  ❖

 .سيرحفظ الم

 يتم إدخال رقم معين حي  يظهر هذا الرقم مع الرقم الخاص للمسير.جزء المستخدم:  ❖

 يعرض النظام تاريخ إصدار المسير في الشهر. تاريخ المسير: ❖

 يعرض النظام تاريخ إعداد المسير وذلك بعد حفظ المسير. تاريخ اإلعداد: ❖

وفي حـال كانـت طريقـة تعامـل نظـام الرواتـب حسـب الفتـرات  الحالية لنظام الرواتب يعرض النظام السنة: المالية السنة ❖

 المالية يعرض النظام حقل السنة المالية.

وفي حال كانت طريقة تعامـل نظـام الرواتـب حسـب الفتـرات الماليـة  يعرض النظام الشهر الحالي للرواتب: المالية الفترة ❖

 .يعرض النظام حقل الفترة المالية

 لمرحلة الحالية للمسير وهي دتحت اإلعدادد.يعرض النظام امرحلة المسير:  ❖

 يعرض النظام حالة المسير وهي دإعدادد.حالة المسير:  ❖



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

174 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

( حيـ  1-1-6بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة معلومات وتفاصيل المسير كما في الشكل )تفاصيل المسير:  ❖

، الراتـب األساسـي، مجمـوع البـدالت، مجمـوع يتم اسـتعراض المعلومـات التاليـة )رقـم الموظـف، اسـم ، مرتبتـ ، الدرجـة

 الحسميات ، الصافي(.

 

 
 يمثل شاشة معلومات وتفاصيل المسير. (1-1-6الشكل )

 

يتم تأكيد جاهزية المسير لالعتماد وذلك بالضغط بـالمربع الموجـود بجانـب جملـة المسـير جـاهز  المسير جاهز لالعتماد: ❖

 المسير. لالعتماد وهي ضرورية إلجراء عملية اعتماد

  (.3-6عند الضغط على الرابط يقوم النظام باإلنتقال إلى شاشة اعتماد المسير كما في الشكل )اعتماد المسير:  ❖

ذين تـم اضـافتهم الرابط لتظهر بيانات الموظفين الـيتم الضغط على هذا  :كشف المنزلين والمضافين للمسير الشهري ❖

 .مؤخرا  للمسير الشهري او تم تنزيلهم من 

 يتم إدخال عبارة البيان في أمر الصرف.رة البيان في أمر الصرف: عبا ❖

، يـتم بعـد ذلـك حفـظ األسطر الثالثة لعنوان المسير حسب إعداد وتخصيص المسيرات تلقائيا   النظاميعرض  عبارة العنوان: ❖

 المسير.

 بجانب الخيار المطلوب. يتم تحديد مقاس ورق طباعة المسير وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة مقاس ورق الطباعة: ❖

تم التحديد على المربع لتظهر بيانـات المـوظفين المضـافين والمنـزلين مـن ي إظهار المضافين والمنزلين ضمن المسير: ❖

 مسير الرواتب الشهري.

 للطباعة على طابعة سدكو. بتم التحديد على المربع استخدام طابعة سدكو لطباعة المسير: ❖
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 شاشة إصدار مسير الرواتب الشهري. السفلي من  الجزءيمثل  (2-1-6الشكل )

 

(، حيـ  يعـرض 3-1-6بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشـة مراحـل المسـير كمـا فـي الشـكل ) مراحل المسير: ❖

النظام المراحل التي تمت على المسير ويعرض البيانات التاليـة )المرحلـة، والتـاريخ والوقـت، واسـم منفـذ المرحلـة، اسـم 

 دم، رقم الصادر، تاريخ ، الجهات التي تم التصدير إليها، ملغاة دتبين إذا كانت العملية ملغاة أم الد(.المستخ
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 ( يمثل شاشة مراحل المسير. 3-1-6الشكل )

 

(، حيـ  إلضــافة 4-1-6بالضـغط علـى هـذا الــرابط يعـرض النظـام شاشـة مرفقـات المســير كمـا فـي الشـكل )المرفقـات:  ❖

الضغط على زر دتعديلد مـن شـريط المهـام ومـن ثـم الـدخول إلـى هـذه الشاشـة والضـغط علـى زر المرفقات للمسير يتم 

 دجديدد من شريط المهام ويتم اختيار نوع المرفق ورقم  وتاريخ  وموضوع  ويتم الحفظ ومن ثـم يـتم تحميـل المرفـق وذلـك

فيـتم الضـغط علـى زر  (1-4-1-6)تحميل المرفق حي  تظهـر شاشـة التحميـل كمـا فـي الشـكل  [..…]بالضغط على رابط 

حي  تظهر شاشة الختيار المرفق من مكان تخزينـ  ويـتم بعـد ذلـك الضـغط علـى زر دتحميـلد لتحميـل المرفـق  دBrowseد

 المرفق. عرض [..…] ولعرض المرفق يتم الضغط على رابط



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

177 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

 
 يمثل شاشة مرفقات المسير.  (4-1-6الشكل )
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 ورة مرفق المسير. ( يمثل شاشة تحميل ص1-4-1-6الشكل )

 

بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة صورة الطباعة حي  يظهر فيها معلومات عـن طباعـة المسـير صور الطباعة:  ❖

 وتظهر الحقول التالية )اسم المستخدم الذي قام بطباعة المسير، وتاريخ الطباعة، وصورة ما تم طبع (.

النظام شاشة عناصر التحقق حي  يظهر فيها معلومات عن عناصر التحقـق  بالضغط على هذا الرابط يعرض قوائم التحقق: ❖

للمسير مع إمكانية التعديل على هذه القوائم وذلك بالضغط علـى زر دتعـديلد وتظهـر الحقـول التاليـة )نـوع عنصـر التحقـق، 

 وصف ، تم التحقق، المالحظات(.

عنـد الضـغط علـى الـرابط يظهـر  سير السـابق:الموظفون الغير موجودين في المسير الحالي وموجودون في الم ❖

 .الغير موجودين في المسير الحالي وموجودين في المسير السابقاسماء الموظفين 

عنـد الضـغط علـى الـرابط يظهـر  الموظفين الموجودون في المسير الحالي وغير موجودين في المسير السـابق: ❖

 .ين في المسير السابقالموجودين في المسير الحالي وغير موجوداسماء الموظفين 

بالضغط علـى هـذا الـرابط يعـرض النظـام المـوظفين اللـذين لذين تعدوا الحد األعلى لصافي االستحقاق: الموظفين ا ❖

 اجمالي نفقاتهم في المسير تتعدى الحد األعلى لصافي االستحقاق حسب اعدادات المسير.

ط يعرض النظام بيانـات المـوظفين الـذين يلـزمهم إعـادة بالضغط على هذا الراب: الموظفين الذين يلزمهم إعادة احتساب ❖

 احتساب.
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 المسيرات األخرىإصدار 
 

 (.2-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار إصدار المسيرات األخرى من قائمة عمليات المسيرات كما في الشكل )
 

 
 شاشة إصدار مسيرات األخرى. الجزء العلوي من ( يمثل 2-6الشكل )

 

لشاشة القيام بعملية إصدار مسيرات الرواتب األخرى غير الشهرية، وإلصـدار المسـير يـتم الضـغط علـى زر يتم من خالل هذه ا

 دجديدد من شريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يتم اختيار المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة. رمز المسير الرئيسي: ❖

 يتم اختيار المسير الفرعي المراد إصداره وذلك من القائمة المنسدلة.سير الفرعي: رمز الم ❖

وذلـك بعـد  مالنظـا إعـداداتالرقم الخاص للمسير حسب الصيغة المعتمدة في تلقائيا   النظام يعرضرقم المسير الخاص:  ❖

 .حفظ المسير

 لخاص للمسير.يتم إدخال رقم معين حي  يظهر هذا الرقم مع الرقم اجزء المستخدم:  ❖

 يعرض النظام تاريخ إصدار المسير في الشهر. تاريخ المسير: ❖

 يعرض النظام تاريخ إعداد المسير وذلك بعد حفظ المسير. تاريخ اإلعداد: ❖

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام الرواتب.سنة المسير:  ❖

 يعرض النظام الشهر الحالي للرواتب.شهر المسير:  ❖

 نظام السنة المالية الحالية في حال كان تعامل  مع الفترات حسب الفترات المالية.يعرض الالسنة المالية:  ❖

 يعرض النظام الفترة المالية الحالية في حال كان تعامل  مع الفترات حسب الفترات المالية.الفترة المالية:  ❖

 .إعداد وتخصيص المسيرات حسبو ذلك  اإلعدادد مرحلةيعرض النظام المرحلة الحالية للمسير وهي دمرحلة المسير:  ❖

 .حسب إعداد وتخصيص المسيراتو ذلك  دجاهز لالعتماديعرض النظام حالة المسير وهي دحالة المسير:  ❖
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( حيـ  1-2-6بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة معلومات وتفاصيل المسير كما في الشكل )تفاصيل المسير:  ❖

غط على زر دجديدد ويتم تحديد القرار الرئيسي ونوع القرار الفرعي و سنة القـرار يتم إضافة القرارات لهذا المسير وذلك بالض

 عـرض بيانـاتوالرقم الخاص للقرار يعرض النظام فترة القرار في حقلي من تاريخ وإلى تاريخ، وبعد تحديد القرار يقوم النظام ب

المسـيرات ضـمن إعـدادات وتخصـيص أنـواع  حسـب األعمـدة التـي تـم تعريفهـا لهـذا النـوع مـن للقـرارالموظفين المنتمين 

ود بجانـب رقـم الموظـف، كمـا ، فيتم تحديد الموظفين المنتمين إلى هـذا المسـير وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـالمسيرات

سـتعراض شاشـة نفقـات المـوظفين الالضغط علـى رابـط بيانـات نفقـات المـوظفين الموجـود فـي أسـفل الشاشـة ويمكن 

 المنتمين للمسير.
 

 
 يمثل شاشة معلومات وتفاصيل المسير. (1-2-6شكل )ال
 

يتم تأكيد جاهزية المسير لالعتماد وذلك بالضغط بـالمربع الموجـود بجانـب جملـة المسـير جـاهز  المسير جاهز لالعتماد: ❖

 لالعتماد وهي ضرورية إلجراء عملية اعتماد المسير.

  (.3-6ال إلى شاشة اعتماد المسير كما في الشكل )اإلنتقب يقوم النظامالضغط على الرابط  عنداعتماد المسير:  ❖

 يتم إدخال عبارة البيان في أمر الصرف.عبارة البيان في أمر الصرف:  ❖

، يـتم بعـد ذلـك حفـظ األسطر الثالثة لعنوان المسير حسب إعداد وتخصيص المسيرات تلقائيا   النظاميعرض  عبارة العنوان: ❖

 المسير.
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 شاشة إصدار المسيرات األخرى. فلي من الجزء السيمثل  (2-2-6الشكل)

 

بتم التحديد على المربع لتظهر بيانـات المـوظفين المضـافين والمنـزلين مـن  إظهار المضافين والمنزلين ضمن المسير: ❖

 المسير.

 للطباعة على طابعة سدكو. بتم التحديد على المربع استخدام طابعة سدكو لطباعة المسير: ❖

(، حيـ  يعـرض 3-2-6ذا الرابط يعرض النظام شاشـة مراحـل المسـير كمـا فـي الشـكل )بالضغط على ه مراحل المسير: ❖

النظام المراحل التي تمت على المسير ويعرض البيانات التاليـة )المرحلـة، والتـاريخ والوقـت، واسـم منفـذ المرحلـة، اسـم 

 انت العملية ملغاة أم الد(.المستخدم، رقم الصادر، تاريخ ، الجهات التي تم التصدير إليها، ملغاة دتبين إذا ك
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 يمثل شاشة مراحل المسير.  (3-2-6الشكل )

 

إلضــافة ، حيـ  (4-2-6كمـا فـي الشـكل ) مرفقـات المســيربالضـغط علـى هـذا الــرابط يعـرض النظـام شاشـة  المرفقـات: ❖

علـى زر  المرفقات للمسير يتم الضغط على زر دتعديلد مـن شـريط المهـام ومـن ثـم الـدخول إلـى هـذه الشاشـة والضـغط

دجديدد من شريط المهام ويتم اختيار نوع المرفق ورقم  وتاريخ  وموضوع  ويتم الحفظ ومن ثـم يـتم تحميـل المرفـق وذلـك 

فيـتم الضـغط علـى زر  (1-4-2-6تحميل المرفق حي  تظهـر شاشـة التحميـل كمـا فـي الشـكل ) [..…]بالضغط على رابط 

ان تخزينـ  ويـتم بعـد ذلـك الضـغط علـى زر دتحميـلد لتحميـل المرفـق حي  تظهر شاشة الختيار المرفق من مك دBrowseد

 .عرض المرفق [..…] ولعرض المرفق يتم الضغط على رابط



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

183 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

 
 يمثل شاشة مرفقات المسير.  (4-2-6الشكل )

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

184 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

 
 يمثل شاشة تحميل صورة مرفق المسير.  (1-4-2-6الشكل )

 

صورة الطباعة حي  يظهر فيها معلومات عـن طباعـة المسـير  بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشةصور الطباعة:  ❖

 وتظهر الحقول التالية )اسم المستخدم الذي قام بطباعة المسير، وتاريخ الطباعة، وصورة ما تم طبع (.

بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة عناصر التحقق حي  يظهر فيها معلومات عن عناصر التحقـق  قوائم التحقق: ❖

مع إمكانية التعديل على هذه القوائم وذلك بالضغط علـى زر دتعـديلد وتظهـر الحقـول التاليـة )نـوع عنصـر التحقـق،  للمسير

 وصف ، تم التحقق، المالحظات(.

عنـد الضـغط علـى الـرابط يظهـر  الحالي وموجودون في المسير السـابق: سيرمالالموظفون الغير موجودين في  ❖

 .المسير الحالي وموجودين في المسير السابقالغير موجودين في اسماء الموظفين 

عنـد الضـغط علـى الـرابط يظهـر  الموظفين الموجودون في المسير الحالي وغير موجودين في المسير السـابق: ❖

 .الموجودين في المسير الحالي وغير موجودين في المسير السابقاسماء الموظفين 

بالضغط علـى هـذا الـرابط يعـرض النظـام المـوظفين اللـذين  لذين تعدوا الحد األعلى لصافي االستحقاق:الموظفين ا ❖

 اجمالي نفقاتهم في المسير تتعدى الحد األعلى لصافي االستحقاق حسب اعدادات المسير.

 

 :مسـير مـن اعتمـاد تـأثير القـرارات المسـير إتبـاع مراحـل إجـراء إصـدار يجب قبل البدء بالعمل على إصـدار هـذا مالحظة

د وتخصيص مسيرات الرواتب ومن ثم يتم إصدار المسيرات األخـرى واعتمـاد المسـير وتصـدير المسـير وتحديد النفقات وإعدا

 وطباعة الخالصة الشهرية للمسيرات.
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 اعتماد مسير 
  

 (.3-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد مسير من قائمة عمليات المسيرات كما في الشكل )
 

 
 . يمثل شاشة اعتماد مسير  (3-6الشكل )

 

، وفيمـا اعتماد المسير حي  يمكن للمستخدم صـاحب الصـالحية القيـام بعمليـة اعتمـاد المسـير يتم من خالل هذه الشاشة 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يتم اختيار المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة. رمز المسير الرئيسي: ❖

تم اختيار المسير الفرعي المطلـوب وذلـك مـن القائمـة المنسـدلة ومـن ثـم يـتم الضـغط علـى زر يرمز المسير الفرعي:  ❖

 دبح د من شريط المهام حي  يعرض النظام معلومات المسير المراد اعتماده.

الـرقم الخـاص للمسـير حسـب الصـيغة المعتمـدة فـي يمكن استرجاع المسـير عـن طريـق إدخـال رقم المسير الخاص:  ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة F2، مع إمكانية البح  عن رقم المسير بالضغط علـى زر دمالنظا إعدادات

 بأرقام المسيرات فيقوم المستخدم باختيار المسير المطلوب.

 يتم إدخال رقم معين حي  يظهر هذا الرقم مع الرقم الخاص للمسير.جزء المستخدم:  ❖

 .دار المسيرعرض النظام تاريخ إصي تاريخ المسير: ❖

 يعرض النظام تاريخ إعداد المسير. تاريخ اإلعداد: ❖

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام الرواتب.سنة المسير:  ❖

 يعرض النظام الشهر الحالي للرواتب.شهر المسير:  ❖

 يعرض النظام السنة المالية الحالية في حال كان تعامل  مع الفترات حسب الفترات المالية.السنة المالية:  ❖

 يعرض النظام الفترة المالية الحالية في حال كان تعامل  مع الفترات حسب الفترات المالية.الفترة المالية:  ❖
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 يعرض النظام المرحلة السابقة للمسير وهي دإعدادد حي  تصبح داعتمادد بعد اعتماد المسير.مرحلة المسير:  ❖

احب الصـالحيةد بعـد اعتمـاد يـ  تصـبح دمعتمـد مـن صـيعرض النظام حالة المسير وهي دتحت اإلعدادد ححالة المسير:  ❖

 .المسير

 .ومعلومات النفقات بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام معلومات الموظفين المضافين للمسير: المسير تفاصيل ❖

( حيـ  يـتم 1-3-6بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة أصحاب الصـالحية كمـا فـي الشـكل )أصحاب الصالحية:  ❖

ر اسم صاحب الصالحية في اعتماد المسير وذلك من خالل الضغط على صورة اليد الموجودة في بدايـة سـطر الجـدول اختيا

  الموجود ب  اسم صاحب الصالحية.

يتم تأكيد جاهزية المسير للتصدير وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب جملـة المسـير جـاهز  المسير جاهز للتصدير: ❖

 راء عملية تصدير المسير.للتصدير وهي ضرورية إلج

كـون قـد تمـت عمليـة االعتمـاد، حيـ  اد المسير وذلك العتماده وبهذا تيتم الضغط على زر اعتم :اإلعتماد مرحلة اعتماد ❖

 يتحول هذا الزر إلى زر دإلغاء االعتمادد بعد القيام بعملية االعتماد.

تقال إلى شاشـة اصـدار مسـير الرواتـب الشـهري كمـا عند الضغط على الرابط يقوم النظام باإلناصدار المسير الشهري:  ❖

 (.2-6في الشكل )

 (.4-6إلى شاشة تصدير المسير كما في الشكل ) عند الضغط على الرابط يقوم النظام باإلنتقالتصدير المسير:  ❖

عنــد الضــغط علــى الــرابط يظهــر اســماء المــوظفين الــذين تــم انــزالهم واســماء  كشــف المنــزلين والمضــافين للمســير: ❖

 .الذين تم اضافتهم للمسير  لموظفينا

 يتم إدخال عبارة البيان في أمر الصرف.عبارة البيان في أمر الصرف:  ❖

، يـتم بعـد ذلـك حفـظ األسطر الثالثة لعنوان المسير حسب إعداد وتخصيص المسيرات تلقائيا   النظاميعرض  عبارة العنوان: ❖

 المسير.

 لمسير.يقوم المستخدم بإدخال عنوان لعنوان المسير:  ❖

بتم التحديد على المربع لتظهر بيانـات المـوظفين المضـافين والمنـزلين مـن  إظهار المضافين والمنزلين ضمن المسير: ❖

 المسير.

 للطباعة على طابعة سدكو. بتم التحديد على المربع استخدام طابعة سدكو لطباعة المسير: ❖

 .عند الضغط على هذا الرابط يظهر مراحل المسير مراحل المسير: ❖

 تظهر مرفقات المسير. عند الضغط على هذا الرابطالمرفقات:  ❖

 عند الضغط على هذا الرابط تظهر صورة ماتم طباعت . صور الطباعة: ❖

 عند الضغط على هذا الرابط تظهر عناصر التحقق. قوائم التحقق: ❖

الـرابط يظهـر  عنـد الضـغط علـى الموظفون الغير موجودين في المسير الحالي وموجودون في المسير السـابق: ❖

 .الغير موجودين في المسير الحالي وموجودين في المسير السابقاسماء الموظفين 

عنـد الضـغط علـى الـرابط يظهـر  الموظفين الموجودون في المسير الحالي وغير موجودين في المسير السـابق: ❖

 .الموجودين في المسير الحالي وغير موجودين في المسير السابقاسماء الموظفين 

بالضغط على هـذا الـرابط يعـرض النظـام المـوظفين اللـذين ظفين اللذين تعدوا الحد األعلى لصافي االستحقاق: المو ❖

 اجمالي نفقاتهم في المسير تتعدى الحد األعلى لصافي االستحقاق حسب اعدادات المسير.
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 تصدير مسير 
  

 (.4-6ختيار تصدير مسير من قائمة عمليات المسيرات كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند ا
 

 
 . يمثل شاشة تصدير مسير  (4-6الشكل )

 

مسير ، وفيمـا يلـي اللمستخدم صاحب الصالحية القيام بعملية تصدير ل يمكنتصدير المسير حي  يتم من خالل هذه الشاشة 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 لرئيسية:المعلومات ا ▪

 يتم اختيار المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة. رمز المسير الرئيسي: ❖

يتم اختيار المسير الفرعي المراد تصديره وذلك من القائمة المنسدلة ومن ثم يـتم الضـغط علـى زر رمز المسير الفرعي:  ❖

 دبح د من شريط المهام حي  يعرض النظام معلومات المسير المطلوب.

الـرقم الخـاص للمسـير حسـب الصـيغة المعتمـدة فـي يمكن استرجاع المسـير عـن طريـق إدخـال لخاص: رقم المسير ا ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام قائمـة F2، مع إمكانية البح  عن رقم المسير بالضغط علـى زر دمالنظا إعدادات

 بأرقام المسيرات فيقوم المستخدم باختيار المسير المطلوب

 تم إدخال رقم معين حي  يظهر هذا الرقم مع الرقم الخاص للمسير.يجزء المستخدم:  ❖

 يعرض النظام تاريخ إصدار المسير. تاريخ المسير: ❖

 يعرض النظام تاريخ إعداد المسير. تاريخ اإلعداد: ❖

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام الرواتب.سنة المسير:  ❖

 يعرض النظام الشهر الحالي للرواتب.شهر المسير:  ❖

 يعرض النظام السنة المالية الحالية في حال كان تعامل  مع الفترات حسب الفترات المالية.ة المالية: السن ❖

 يعرض النظام الفترة المالية الحالية في حال كان تعامل  مع الفترات حسب الفترات المالية.الفترة المالية:  ❖
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د بعـد تصـدير مرحلة التصـديرعتمادد حي  تصبح داالمرحلة يعرض النظام المرحلة السابقة للمسير وهي دمرحلة المسير:  ❖

 .و ذلك حسب اعدادات المسير المسير

و ذلـك  د بعـد تصـدير المسـيرمسـير نهـائيد حيـ  تصـبح دجاهز للتصديريعرض النظام حالة المسير وهي دحالة المسير:  ❖

 .حسب اعدادات المسير

 .ومعلومات النفقات الموظفين المنتمين للمسيربالضغط على هذا الرابط يعرض النظام معلومات تفاصيل المسير:  ❖

( حيـ  يـتم 1-4-6بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة أصحاب الصـالحية كمـا فـي الشـكل )أصحاب الصالحية:  ❖

اختيار اسم صاحب الصالحية في تصدير المسير وذلك من خالل الضغط على صورة اليد الموجودة فـي بدايـة سـطر الجـدول 

 اسم صاحب الصالحية.الموجود ب  

 يتم الضغط على زر تصدير وذلك لتصدير المسير وبهذا تكون قد تمت عملية التصدير. تصدير: ❖

  (.3-6) تقال إلى شاشة اعتماد مسير كما في الشكللضغط على الرابط يقوم النظام باإلنعند امسير: اعتماد  ❖

ط علـى الـرابط فيقـوم النظـام باالنتقـال إلـى شاشـة بعد عملية التصـدير يـتم الضـغاصدار وطباعة أمر الصرف للمسير:  ❖

 (.5-6) اصدار وطباعة أمر الصرف للمسير كما في الشكل

عنـد الضـغط علـى الـرابط يظهـر اسـماء المـوظفين الـذين تـم انـزالهم  كشف المنزلين والمضافين للمسـير الشـهري: ❖

 واسماء الموظفين الذين تم اضافتهم للمسير الشهري.

 يتم إدخال عبارة البيان في أمر الصرف.مر الصرف: عبارة البيان في أ ❖

، يـتم بعـد ذلـك حفـظ األسطر الثالثة لعنوان المسير حسب إعداد وتخصيص المسيرات تلقائيا   النظاميعرض  عبارة العنوان: ❖

 المسير.

 يقوم المستخدم بإدخال عنوان للمسير.عنوان المسير:  ❖

حديد على المربع لتظهر بيانـات المـوظفين المضـافين والمنـزلين مـن بتم الت إظهار المضافين والمنزلين ضمن المسير: ❖

 المسير.

 للطباعة على طابعة سدكو. بتم التحديد على المربع استخدام طابعة سدكو لطباعة المسير: ❖

ع د من لوحة المفاتيح حي  يعرض تـاريخ اليـوم مـF8يتم إدخال تاريخ تصدير المسير وذلك بالضغط على زر دتاريخ التصدير:  ❖

 إمكانية التعديل علي .

 يتم إدخال رقم الصادر للمسير.رقم الصادر:  ❖

( حيـ  يـتم 2-4-6بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة مجموعات التصدير كما في الشكل )مجموعات التصدير:  ❖

ه تصـدير سـيتمة ما تحديد طبيعاختيار مجموعة التصدير وذلك من خالل الضغط في المربع الموجود بجانب اسم الجهة ويتم 

 هل هو أصل أو صورة وبعد ذلك يتم الضغط على زر دإغالق مع حفظد في أسفل الشاشة.

 عند الضغط على هذا الرابط يظهر مراحل المسير. مراحل المسير: ❖

 تظهر مرفقات المسير. عند الضغط على هذا الرابطالمرفقات:  ❖

 م طباعت .عند الضغط على هذا الرابط تظهر صورة مات صور الطباعة: ❖

 عند الضغط على هذا الرابط تظهر عناصر التحقق. قوائم التحقق: ❖

عنـد الضـغط علـى الـرابط يظهـر  الموظفون الغير موجودين في المسير الحالي وموجودون في المسير السـابق: ❖

 .الغير موجودين في المسير الحالي وموجودين في المسير السابقاسماء الموظفين 

عنـد الضـغط علـى الـرابط يظهـر  المسير الحالي وغير موجودين في المسير السـابق:الموظفين الموجودون في  ❖

 .الموجودين في المسير الحالي وغير موجودين في المسير السابقاسماء الموظفين 

بالضغط على هـذا الـرابط يعـرض النظـام المـوظفين اللـذين الموظفين اللذين تعدوا الحد األعلى لصافي االستحقاق:  ❖

 تهم في المسير تتعدى الحد األعلى لصافي االستحقاق حسب اعدادات المسير.اجمالي نفقا
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 وطباعة أمر الصرف للمسيرإصدار 
  

 (.5-6ة عمليات المسيرات كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار إصدار وطباعة أمر الصرف للمسير من قائم
 

 
 ( يمثل شاشة إصدار وطباعة أمر الصرف للمسير. 5-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بعملية إصدار وطباعة أمر الصرف لمسيرات الرواتب، وإلصدار أمر صـرف يـتم الضـغط علـى زر 

 ول في هذه الشاشة:دجديدد من شريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحق

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يتم إدخال رقم أمر الصرف المراد إصداره. رقم أمر الصرف: ❖

د مـن لوحـة المفـاتيح حيـ  يعـرض النظـام تـاريخ F8يتم إدخال تاريخ أمر الصرف وذلك بالضغط على زر دتاريخ أمر الصرف:  ❖

اريخ أقل من أو يساوي تاريخ آخر موعد إلصـدار أوامـر الصـرف اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي ، حي  يجب أن يكون الت

 كما في شاشة إعدادات أوامر الصادرة من الرواتب.

يعرض النظام السن  المالية الحالية المعرفة في النظام المالي ويمكن اختيار أي سـنة أخـرى معرفـة فـي  :السنة المالية ❖

 . من القائمة المنسدلة النظام المالي

 يعرض النظام تلقائيا  اسم الجهة اإلدارية المستفيدة من أمر الصرف. رية المستفيدة:الجهة اإلدا ❖

 يعرض النظام تلقائيا  اسم الفرع المستفيد من أمر الصرف. الفرع المستفيد: ❖

 يعرض النظام تلقائيا  حالة أمر الصرف دإعداد القسم أد ألن  في مرحلة إصدار. حالة أمر الصرف: ❖

 ض النظام مجموع البدالت الواردة في المسيرات التي سيصدر بها أمر الصرف.يعر مجموع البدالت: ❖

 يعرض النظام مجموع الحسميات الواردة في المسيرات التي سيصدر بها أمر الصرف. مجموع الحسميات: ❖

 صداره.الذي سيتم إ أمر الصرفيعرض النظام تلقائيا  مجموع مبالغ المسيرات المضافة إلى  إجمالي مبالغ المسيرات: ❖

 يتم اختيار صاحب استحقاق أمر الصرف من القائمة المنسدلة. صاحب االستحقاق: ❖
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 :إماافتراضية  يقوم النظام تلقائيا بوضع قيمة بموجب: ❖

o  )> في حال وجود مسير واحد فقط في أمر الصرف فيتم وضع عبارة )حسب >اسم المسير< / >رقم. 

o ع العبارة )حسب المسيرات المرفقة(في حال وجود عدة مسيرات في أمر الصرف فيتم وض. 

إلضـافة المســيرات التـي سيصــدر بهـا أمــر الصـرف يــتم الضـغط علــى زر دجديـدد مــن شـريط المهــام الموجـود فــوق جــدول  ❖

 المسيرات حي  تظهر الحقول التالية:

o  :رقم مسلسل للمسير.م 

o :ة البحـ  عـن رقـم المسـير بالضـغط علـى زر مع إمكاني يتم إدخال رقم المسير المراد إضافت  إلى أمر الصرف رقم المسير

 د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام المسيرات فيقوم المستخدم باختيار المسير المطلوب .F2د

o  :يتم اختيار نوع المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة.نوع المسير الرئيسي 

o :ن القائمة المنسدلة.يتم اختيار نوع المسير الفرعي م نوع المسير الفرعي 

o :يعرض النظام تلقائيا  تاريخ المسير بمجرد إدخال رقم المسير. تاريخ المسير 

o :يعرض النظام صافي مبلغ المسير. الصافي 

o :يتم تحديد الشهر الذي صدر في  المسير. الشهر 

o :يتم تحديد السنة التي صدر فيها المسير. السنة 

o :إجمالي البدالت الموجودة في المسير.يعرض النظام تلقائيا   إجمالي البدالت 

o :يعرض النظام تلقائيا  إجمالي الحسميات الموجودة في المسير. إجمالي الحسميات 
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 طباعة الخالصة الشهرية للمسيرات
 

 (.6-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار طباعة الخالصة الشهرية للمسيرات من قائمة عمليات المسيرات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة طباعة الخالصة الشهرية للمسيرات. 6-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بطباعة الخالصة الشهرية للمسيرات إما لمسير شهري محـدد أو لجميـع مسـيرات الرواتـب 

 الشهرية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: ▪

 .مع إمكانية التعديل علي  حالية لنظام الرواتبيعرض النظام السنة ال :السنة ❖

 .مع إمكانية التعديل علي  يعرض النظام الشهر الحالي للرواتب: الشهر ❖

 المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة.نوع يتم اختيار  نوع المسير الرئيسي: ❖

وذلـك مـن القائمـة المنسـدلة  لـ  ةالمسير الفرعي المراد طباعة الخالصـة الشـهرينوع يتم اختيار نوع المسير الفرعي:  ❖

ومن ثم يتم الضغط على زر دبحـ د مـن شـريط المهـام حيـ  يعـرض النظـام معلومـات المسـير المطلـوب طباعـة الخالصـة 

 الشهرية ل .

 م.النظا إعداداتالرقم الخاص للمسير حسب الصيغة المعتمدة في تلقائيا   النظام يعرض: للمسير الرقم الخاص ❖

 يعرض النظام اسم ملف خالصة المسير. سير:اسم ملف خالصة الم ❖

خالصـة يتم الضغط علـى زر دعـرض بيانـات خالصـة المسـيرد حيـ  يعـرض النظـام بيانـات عرض بيانات خالصة المسير:  ❖

كادر الموظف واسـم النفقـة ومبلغهـا ونوعهـا والمجمـوع الكلـي للبـدالت والحسـميات ويعـرض صـافي  المسير التي تشمل

 (.1-6-6في الشكل )حي  تظهر كما  المسير

بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بطباعة بيانـات خالصـة المسـير حيـ  تظهـر كمـا فـي طباعة بيانات خالصة المسير:  ❖

 (.2-6-6الشكل )
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 يمثل شاشة طباعة بيانات خالصة المسير.  (1-6-6الشكل )
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 ( يمثل شاشة طباعة بيانات خالصة المسير. 2-6-6الشكل )
 

بالضغط على هذا الزر يعـرض النظـام خيـار لحفـظ بيانـات خالصـة ن بيانات خالصة المسير على الجهاز: حفظ نسخة م ❖

 المسير على الجهاز حي  يتم تحديد مكان حفظ النسخة.
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  كشف بمسير حسب الجهة اإلدارية 
 

كمـا فـي الشـكل  تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بمسير حسب الجهة اإلدارية وذلك من قائمـة عمليـات المسـيرات

(6-7.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بمسير حسب الجهة اإلدارية.7-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بمسير معين في نظام الرواتب وذلك حسب الجهة اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

 المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة.وع يتم اختيار ن نوع المسير الرئيسي: ❖

 يتم اختيار نوع المسير الفرعي من القائمة المنسدلة.نوع المسير الفرعي:  ❖

د مـن لوحـة F2وذلـك بالضـغط علـى زر د عنـ  كشفيتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصدار  الرقم الخاص للمسير: ❖

 .فيقوم المستخدم باختيار المسير المطلوب المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام المسيرات

د F2يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها المسير المراد إعداد كشف عنـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د الجهة اإلدارية: ❖

ة التـي من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المسـتخدم باختيـار الجهـة اإلداريـ

( فـي يريدها، ويمكن اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمـة دالكـلد حيـ  تظهـر إشـارة )

 المربع.



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

198 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

أو بشـكل عرضـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف بمسـير حسـب الجهـة لطباعة الكشف إما بشكل طولي 

 (.1-7-6اإلدارية في الشكل )
 

 
 يمثل كشف بمسير حسب الجهة اإلدارية. (1-7-6الشكل )
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  كشف تفصيلي بنفقات المسير 
 

 (.8-6كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف تفصيلي بنفقات المسير وذلك من قائمة عمليات المسيرات
 

 
 ( يمثل شاشة كشف تفصيلي بنفقات المسير.8-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف تفصيلي بنفقات مسير محدد في نظام الرواتب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول 

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

 سي من القائمة المنسدلة.المسير الرئييتم اختيار نوع  نوع المسير الرئيسي: ❖

 يتم اختيار نوع المسير الفرعي من القائمة المنسدلة.نوع المسير الفرعي:  ❖

د مـن لوحـة F2عنـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د كشفيتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصدار  الرقم الخاص للمسير: ❖

 .المسير المطلوبباختيار  المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام المسيرات فيقوم المستخدم

د من لوحة المفاتيح حيـ  F2نفقة المسير المراد إعداد كشف عن  وذلك بالضغط على زر ديتم إدخال رقم نوع  نوع النفقة: ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء النفقات فيقوم المستخدم باختيار النفقة المطلوبة.

د مـن لوحـة F2للمسير المراد إعداد كشف عن  وذلـك بالضـغط علـى زر ديتم إدخال رقم الموظف الذي يتبع  رقم الموظف: ❖

المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيقوم المستخدم باختيار الموظـف الـذي يريـده، ويمكـن اختيـار 

 ( في المربع.كل الموظفين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

د F2يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها المسير المراد إعداد كشف عنـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د الجهة اإلدارية: ❖

من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المسـتخدم باختيـار الجهـة اإلداريـة التـي 

( فـي إلدارية وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمـة دالكـلد حيـ  تظهـر إشـارة )يريدها، ويمكن اختيار كل الجهات ا

 المربع.
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

يظهـر كشـف تفصـيلي بنفقـات المسـير لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلـوب و

 (.1-8-6في الشكل )
 

 
  مثل كشف تفصيلي بنفقات المسير.ي (1-8-6الشكل )
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  كشف مسير رواتب اإلجازة العادية 
 

-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مسير رواتب اإلجازة العادية وذلك من قائمة عمليات المسيرات كما فـي الشـكل )

9.) 
 

 
 مثل شاشة كشف مسير رواتب اإلجازة العادية.ي (9-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن مسير رواتب اإلجازة العادية في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيان لكل مـن الحقـول 

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2ضـغط علـى زر دوذلـك بال يتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصـدار تقريـر عنـ  رقم المسير: ❖

 .قائمة بأرقام مسيرات اإلجازة العادية فيتم اختيار رقم المسير المطلوب
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

ر الشكل المطلوب ويظهر كشف مسير رواتب اإلجـازة العاديـة لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيا

 (.1-9-6في الشكل )
 

 
 كشف مسير رواتب اإلجازة العادية. يمثل (1-9-6الشكل )
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  كشف مسير مكافأة نهاية الخدمة 
 

-6) تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مسير مكافأة نهاية الخدمة وذلك من قائمة عمليات المسيرات كمـا فـي الشـكل

10.) 
 

 
 .شاشة كشف مسير مكافأة نهاية الخدمة( يمثل 01-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن مسير مكافأة نهاية الخدمة في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيان لكـل مـن الحقـول 

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2وذلـك بالضـغط علـى زر د دار تقريـر عنـ يتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصـ رقم المسير: ❖

 .قائمة بأرقام مسيرات مكافأة نهاية الخدمة فيتم اختيار رقم المسير المطلوب
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

لي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف مسير مكافأة نهايـة الخدمـة لطباعة الكشف إما بشكل طو

 (.1-10-6في الشكل )
 

 
 .نهاية الخدمة مكافأةيمثل كشف مسير  (1-01-6الشكل )
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  مسير بدل التذاكركشف 
 

 (.11-6ي الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مسير بدل التذاكر وذلك من قائمة عمليات المسيرات كما ف
 

 
 .شاشة كشف مسير بدل التذاكر( يمثل 11-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن مسير بدل التذاكر في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيان لكل من الحقـول فـي هـذه 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2وذلـك بالضـغط علـى زر د عنـ  يتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصـدار تقريـر رقم المسير: ❖

 .قائمة بأرقام مسيرات بدل تذاكر سفر فيتم اختيار رقم المسير المطلوب



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

206 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف مسـير بـدل التـذاكر فـي  لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي

 (.1-11-6الشكل )
 

 
 .التذاكريمثل كشف مسير بدل  (1-11-6الشكل )
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  كشف مسير أقساط الراتب 
 

 (.12-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مسير أقساط الراتب وذلك من قائمة عمليات المسيرات كما في الشكل )
 

 
 .شاشة كشف مسير أقساط الراتب( يمثل 21-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن مسير أقساط الراتب في نظام الرواتب، وفيما يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2وذلـك بالضـغط علـى زر د يتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصـدار تقريـر عنـ  رقم المسير: ❖

 .قائمة بأرقام مسيرات أقساط الرواتب فيتم اختيار رقم المسير المطلوب
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

ويظهـر كشـف مسـير أقسـاط الراتـب فـي  لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب

 (.1-12-6الشكل )

 

 
 .أقساط الراتبيمثل كشف مسير  (1-12-6الشكل )
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   مسير مكافأة التفوق في الدوراتكشف 
 

كمـا فـي  عمليـات المسـيراتمـن قائمـة كشف مسـير مكافـأة التفـوق فـي الـدورات وذلـك تظهر هذه الشاشة عند اختيار 

 .(13-6الشكل )
 

 
 .شاشة كشف مسير مكافأة التفوق في الدورات( يمثل 31-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن مسير مكافأة التفوق في الدورات في نظام الرواتـب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2وذلـك بالضـغط علـى زر د نـ يتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصـدار تقريـر ع رقم المسير: ❖

 .قائمة بأرقام مسيرات مكافأة التفوق فيتم اختيار رقم المسير المطلوب
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

يتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشـف مسـير مكافـأة التفـوق فـي لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي ف

 (.1-13-6الدورات في الشكل )
 

 
 .مكافأة التفوق في الدوراتيمثل كشف مسير  (1-31-6الشكل )
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  التجهيز بدل مسيركشف 
 

 (.14-6) تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مسير بدل التجهيز وذلك من قائمة عمليات المسيرات كما في الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة كشف مسير بدل التجهيز.14-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن مسير بدل التجهيز في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول فـي هـذه 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2لـك بالضـغط علـى زر دوذ يتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصـدار تقريـر عنـ  رقم المسير: ❖

 .قائمة بأرقام مسيرات بدل التجهيز فيتم اختيار رقم المسير المطلوب
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

يـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف مسـير بـدل التجهيـز فـي لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اخت

 (.1-14-6الشكل )
 

 
 .مسير بدل التجهيزمثل كشف ي (1-14-6الشكل )
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   كشف مسير بدل السكن
 

 (.15-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مسير بدل السكن وذلك من قائمة عمليات المسيرات كما في الشكل )
 

 
 شف مسير بدل السكن.يمثل شاشة ك (51-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن مسير بدل السكن في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول فـي هـذه 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2ص للمسير المراد إصـدار تقريـر عنـ  وذلـك بالضـغط علـى زر ديتم إدخال الرقم الخا رقم المسير: ❖

 ئمة بأرقام مسيرات بدل السكن فيتم اختيار رقم المسير المطلوب.قا
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

فـي  لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف مسـير بـدل السـكن

 (.1-15-6الشكل )
 

 
 .مسير بدل السكنمثل كشف ي (1-51-6الشكل )
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   مسير االنتدابكشف 
 

 .(16-6الشكل )كما في  عمليات المسيراتمن قائمة كشف مسير االنتداب وذلك تظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 

 
 .شاشة كشف مسير االنتداب( يمثل 16-6الشكل )

 

كشف عن مسير االنتداب في نظام الرواتب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي هـذه يتم من خالل هذه الشاشة إعداد 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2وذلـك بالضـغط علـى زر د يتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصـدار تقريـر عنـ  رقم المسير: ❖

 المطلوب.قائمة بأرقام مسيرات اإلنتداب فيتم اختيار رقم المسير 

قد يرغب المستخدم بطباعة بيان حركة االنتـداب لكـل موظـف مـن المـوظفين المنتمـين  بيان حركة اإلنتداب للموظفين: ❖

دطباعـة بيـان حركـة المحـدد بالضغط بالمربع الموجـود بجانـب  حي  يقوم في هذه الحالةللمسير وذلك عند طباعة المسير 

 .المربع ( فيحي  تظهر إشارة ) االنتداب للموظفيند
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف مسير االنتداب فـي الشـكل 

(6-16-1.) 
 

 
 .االنتدابيمثل كشف مسير  (1-16-6الشكل )
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   كشف مسير المكلفين بالعمل خارج الدوام
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مسير المكلفين بالعمل خارج الـدوام وذلـك مـن قائمـة عمليـات المسـيرات كمـا فـي 

 (.17-6الشكل )
 

 
 .شاشة كشف مسير المكلفين بالعمل خارج الدوام( يمثل 17-6الشكل )

 

داد كشف عن مسير المكلفين بالعمل خارج الدوام في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيان لكـل مـن يتم من خالل هذه الشاشة إع

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2لمسير المراد إصـدار تقريـر عنـ  وذلـك بالضـغط علـى زر ديتم إدخال الرقم الخاص ل رقم المسير: ❖

 فيتم اختيار رقم المسير المطلوب. ارج الدواممسيرات التكليف خقائمة بأرقام 

الذين لـيس  بإظهار الموظفين المستثنيين من المسيرقد يرغب المستخدم  إظهار الموظفين المستثنيين من المسير: ❖

إظهـار المـوظفين المسـتثنيين دالمحـدد المربع الموجود بجانب على بالضغط وذلك لهم مستحقات ليتم صرفها في المسير 

 .( في المربعحي  تظهر إشارة ) درمن المسي
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف مسـير المكلفـين بالعمـل 

 (.1-17-6) خارج الدوام في الشكل
 

 
 .المكلفين بالعمل خارج الدواميمثل كشف مسير  (1-17-6الشكل )
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  مسير الدورات التدريبيةكشف 
 

 (.18-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مسير الدورات التدريبية وذلك من قائمة عمليات المسيرات كما في الشكل )
 

 
 .بيةشاشة كشف مسير الدورات التدري( يمثل 18-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف مسير الدورات التدريبية في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هـذه 

 الشاشة:

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2ص للمسير المراد إصـدار تقريـر عنـ  وذلـك بالضـغط علـى زر ديتم إدخال الرقم الخا رقم المسير: ❖

 فيتم اختيار رقم المسير المطلوب. مسيرات الدورات التدريبية قائمة بأرقام
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

دريبية فـي لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف مسير الدورات الت

 (.1-18-6الشكل )
 

 
 .الدورات التدريبيةيمثل كشف مسير  (1-18-6الشكل )
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  كشف مسير سلف مصاريف سفرية 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مسير سلف مصاريف سفرية وذلك من قائمـة عمليـات المسـيرات كمـا فـي الشـكل 

(6-19.) 
 

 
 .سفرية سلف مصاريفشاشة كشف مسير يمثل  (19-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف مسير سلف مصاريف سفرية في نظام الرواتـب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول 

 في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2يتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصـدار تقريـر عنـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د رقم المسير: ❖

 ام مسيرات سلف مصاريف سفرية فيتم اختيار رقم المسير المطلوب.قائمة بأرق

قد يرغب المسـتخدم بطباعـة بيـان حركـة االنتـداب لكـل موظـف مـن المـوظفين  طباعة بيان حركة اإلنتداب للموظفين: ❖

طباعـة دالمحـدد بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب  في هـذه الحالـةالمنتمين للمسير وذلك عند طباعة المسير حي  يقوم 

   ( في المربع.حي  تظهر إشارة ) بيان حركة االنتداب للموظفيند
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

ف مصـاريف لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشـكل عرضـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف مسـير سـل

 (.1-19-6سفرية في الشكل )
 

 
 يمثل كشف مسير سلف مصاريف سفرية. (1-19-6الشكل )
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   مسير حسب الغرضكشف 
 

 (.20-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مسير حسب الغرض وذلك من قائمة عمليات المسيرات كما في الشكل )
 

 
 .شاشة كشف مسير حسب الغرض( يمثل 20-6الشكل )

 

ن خالل هذه الشاشة إعداد كشف مسير حسب الغرض في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيان لكـل مـن الحقـول فـي هـذه يتم م

 الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2يتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصـدار تقريـر عنـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د رقم المسير: ❖

 يار رقم المسير المطلوب.قائمة بأرقام المسيرات فيتم اخت
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشـف مسـير حسـب الغـرض فـي 

 (.1-20-6الشكل )
 

 
 .حسب الغرضيمثل كشف مسير  (1-20-6الشكل )
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 أوامر الصرف حسب نوع االستحقاقكشف 
 

من قائمة عمليات المسـيرات كمـا فـي الشـكل  قتظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف أوامر الصرف حسب نوع االستحقا

(6-21.) 
 

 
 يمثل شاشة كشف أوامر الصرف حسب نوع االستحقاق. (21-6الشكل )

 

لقيام بإعداد كشف بأوامر الصرف حسب نوع االستحقاق في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيان لكـل يتم من خالل هذه الشاشة ا

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

يتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب الجهة اإلدارية أم حسب الموظف وذلك بالضغط بالدائرة الموجـودة  الكشف حسب: ❖

 تم اختيار إصدار الكشف حسب الجهة اإلدارية يتم إدخال الحقل التالي:بجانب الخيار المطلوب، وفي حال 

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إصدار كشف بأوامر الصرف حسب نوع االستحقاق لهـا وذلـك بالضـغط  الجهة اإلدارية: ❖

يـتم اختيـار رقـم الجهـة اإلداريـة د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلداريـة فF2على زر د

 المطلوب.

 وفي حال تم اختيار إصدار الكشف حسب الموظف يتم إدخال الحقل التالي: ❖

يتم إدخال رقم الموظف المراد إصدار كشف بأوامر الصرف حسب نوع االستحقاق ل  وذلك بالضـغط علـى زر  رقم الموظف: ❖

 م وأسماء الموظفين فيتم اختيار رقم الموظف المطلوب.د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقاF2د

يتم إدخال الفترة المراد إعداد كشف أوامر الصرف حسب نـوع االسـتحقاق خاللهـا فـي حقلـي )مـن  إلى(: –الفترة )من   ❖

 ي .د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علF8وإلى( وذلك بالضغط على زر د

يــتم تحديـد المســير المــراد إعـداد كشــف عنـ  وذلــك باختيـاره مــن القائمــة المنسـدلة، مــع إمكانيـة اختيــار كــل  المسـير: ❖

 ( في المربع.المسيرات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )
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دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلـوب ويظهـر كشـف أوامـر الصـرف حسـب نـوع 

 (.1-21-6االستحقاق في الشكل )
  

 
 يمثل كشف بأوامر الصرف حسب نوع االستحقاق. (1-21-6الشكل )
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 الشهريللمسير  والمضافين المنزلينكشف 

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف المنزلين والمضافين للمسير الشهري من قائمة عمليات المسيرات كما في الشـكل 

(6-22.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف المنزلين والمضافين للمسير الشهري.22-6)الشكل 

 

الشهري فـي نظـام الرواتـب، وفيمـا يلـي  يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد كشف المنزلين والمضافين لمسير الرواتب

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: ▪

 يتم اختيار المسير الشهري المراد تكوين الكشف لمعرفة المنزلين والمضافين ل  مع إمكانية اختيار الكل.نوع المسير:  ❖

وذلـك  سنة مالية وفترة ماليةأم حسب  تبسنة وشهر الروايتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب اصدار الكشف خالل:  ❖

يتم إدخـال  سنة وشهر الرواتبتم اختيار إصدار الكشف حسب حال بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وفي 

 الحقل التالي:

o يعرض النظام تلقائيا  الشهر الحالي للرواتب ويمكن للمستخدم التعديل علي .شهر: ال 

o تلقائيا  السنة الحالية للرواتب ويمكن للمستخدم التعديل عليها.يعرض النظام : سنةال 

 يتم إدخال الحقل التالي: سنة مالية وفترة ماليةوفي حال تم اختيار إصدار الكشف حسب 

o  :للرواتب ويمكن للمستخدم التعديل علي . ةالحالي السنة الماليةيعرض النظام تلقائيا  السنة المالية 

o :للرواتب ويمكن للمستخدم التعديل علي . ةالحالي الفترة الماليةالنظام تلقائيا   يعرض الفترة المالية 

د F2وذلـك بالضـغط علـى زر د الخاص المراد معرفة المضافين والمنزلين منـ يتم إدخال رقم المسير الشهري رقم المسير:  ❖

وذلـك  مـع إمكانيـة اختيـار الكـل لـوب،حي  يعرض النظام قائمة بأرقام المسيرات الشـهرية فيـتم اختيـار رقـم المسـير المط

 .( في المربعبالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )
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د حيـ  F2وذلـك بالضـغط علـى زر ديتم اختيار الجهة اإلدارية المنتمي لها الموظفون المضافون أو المنزلون الجهة اإلدارية:  ❖

مـع إمكانيـة اختيـار الكـل وذلـك  إلداريـة فيـتم اختيـار الجهـة اإلداريـة المطلوبـة،يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهـات ا

 ( في المربع.بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )

د حيـ  يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء المـوظفين F2وذلك بالضغط علـى زر د إدخال رقم الموظفيتم رقم الموظف:  ❖

وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهـر إشـارة  مع إمكانية اختيار الكل، ر الموظف المطلوبفيتم اختيا

(في المربع ). 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين طباعة الكشف:  ❖

عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف المنزلين والمضافين للمسير  لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل

 (.1-22-6الشهري كما في الشكل )
  

 
 .المنزلين والمضافين للمسير الشهرييمثل كشف  (1-22-6الشكل )
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 التأديات للمسيرات األخرىكشف 
 

 (.23-6عمليات المسيرات كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف التأديات للمسيرات األخرى من قائمة 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف التأديات للمسيرات األخرى.23-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد كشف التأديـات للمسـيرات األخـرى فـي نظـام الرواتـب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن 

 الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: ▪

الـدائرة علـى وذلـك بالضـغط يد هل سيصدر الكشف حسـب الجهـة اإلداريـة أم حسـب الموظـف يتم تحد الكشف حسب: ❖

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وفي حال تم اختيار إصدار الكشف حسب الجهة اإلدارية يتم إدخال الحقل التالي:

ات األخـرى لهـا وذلـك بالضـغط علـى زر يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إصدار كشف التأديات للمسـير الجهة اإلدارية: ❖

 د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيتم اختيار رقم الجهـة اإلداريـة المطلـوب،F2د

 ربع.في الم ( )مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة 

 وفي حال تم اختيار إصدار الكشف حسب الموظف يتم إدخال الحقل التالي: ❖

د مـن F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إصدار كشف التأديات للمسيرات األخرى ل  وذلك بالضـغط علـى زر د رقم الموظف: ❖

المطلـوب ، مـع إمكانيـة اختيـار  لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار رقـم الموظـف

 في المربع. ( )كل الموظفين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة 

يتم إدخال الفترة المراد إعداد كشف التأديات للمسيرات األخرى خاللها في حقلي )من وإلى( وذلـك  إلى(: –الفترة )من  ❖

 فاتيح حي  يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي .د من لوحة المF8بالضغط على زر د

 ، يتم تحديد نوع المسير الفرعي المراد إعداد كشف عن  وذلك باختياره من القائمة المنسدلة نوع المسير الفرعي: ❖
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يعـرض النظـام خيـارين  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف التأديات للمسـيرات األخـرى 

 (.1-23-6في الشكل )
   

 
 يمثل كشف التأديات للمسيرات األخرى. (1-23-6الشكل )
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 الخدمة كشف مسير تعويض اجازة نهاية
 

الخدمـة وذلـك مـن قائمـة عمليـات المسـيرات كمـا فـي  تعـويض اجـازة نهايـةر كشف مسـير تظهر هذه الشاشة عند اختيا

 (.24-6الشكل )
 

 
 الخدمة. تعويض اجازة نهايةشاشة كشف مسير ( يمثل 24-6الشكل )

 

الخدمـة فـي نظـام الرواتـب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن  تعـويض اجـازة نهايـةيتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف مسير 

 ول في هذه الشاشة:الحق

 

 محددات التقرير: ▪

د حيـ  يعـرض النظـام F2يتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد إصـدار تقريـر عنـ  وذلـك بالضـغط علـى زر د رقم المسير: ❖

 قائمة بأرقام مسيرات نهاية الخدمة فيتم اختيار رقم المسير المطلوب.
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بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة طباعة الكشف: ❖

 تعـويض اجـازة نهايـةلطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشـف مسـير 

 (.1-24-6الخدمة في الشكل )
 

 
 .الخدمة تعويض اجازة نهايةيمثل كشف مسير  (1-24-6الشكل )



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

233 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

 في مسير الرواتب الشهري كشف بحالة الموظفين
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بحالة الموظفين في مسير الرواتب الشهري من قائمة عمليات المسـيرات كمـا فـي 

 (.25-6الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بحالة الموظفين في المسير الشهري.25-6الشكل )

 

فين في مسير الرواتب الشـهري فـي نظـام الرواتـب، وفيمـا يلـي يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد كشف بحالة الموظ

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

يـتم تحديــد هـل سـيتم البحـ  باســتخدام رقـم الموظـف أم باسـتخدام الكــل وذلـك بالضـغط بالــدائرة  البحـث باسـتخدام: ❖

 ح  باستخدام رقم الموظف يتم إدخال الحقل التالي:الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وفي حال تم اختيار الب

يتم إدخال رقم الموظف المراد إصدار كشف بحالة المـوظفين فـي المسـير الشـهري لـ  وذلـك بالضـغط علـى زر  الموظف: ❖

 يعـرض د من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقـام وأسـماء المـوظفين فيـتم اختيـار رقـم الموظـف المطلـوب وF2د

 .رقم  إدخال تم الذي الموظف اسم تلقائيا   امالنظ

وذلـك  سنة مالية وفترة ماليةأم حسب  سنة وشهر الرواتبيتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب اصدار الكشف خالل:  ❖

يتم إدخـال  سنة وشهر الرواتبتم اختيار إصدار الكشف حسب حال بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وفي 

 لتالي:الحقل ا

o يعرض النظام تلقائيا  الشهر الحالي للرواتب ويمكن للمستخدم التعديل علي .شهر: ال 

o يعرض النظام تلقائيا  السنة الحالية للرواتب ويمكن للمستخدم التعديل عليها.: سنةال 

 يتم إدخال الحقل التالي: سنة مالية وفترة ماليةوفي حال تم اختيار إصدار الكشف حسب 

o للرواتب ويمكن للمستخدم التعديل علي . ةالحالي السنة الماليةيعرض النظام تلقائيا  ية: السنة المال 
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o :للرواتب ويمكن للمستخدم التعديل علي . ةالحالي الفترة الماليةيعرض النظام تلقائيا   الفترة المالية 

 جودة بجانب الخيار المطلوب.وذلك بالضغط بالدائرة المو اختيار نوع المالحظات على الموظفيتم  نوع المالحظة: ❖

)نعم( في حال رغب المستخدم بظهور الموظفين المطوية قيـودهم فـي  اختياريتم  إظهار الموظفين المطوية قيودهم: ❖

 الكشف، واختيار )ال( في حال لم يرغب المستخدم بظهور الموظفين المطوية قيودهم في الكشف.

السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول  طباعة الكشف: ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بحالة الموظفين فـي مسـير 

 (.1-25-6الرواتب الشهري في الشكل )
 

 
 ري.يمثل كشف بحالة الموظفين في مسير الرواتب الشه (1-25-6الشكل )
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 القراركشف بالمسيرات األخرى حسب رقم 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالمسيرات األخرى حسب رقم القرار من قائمة عمليات المسيرات كما فـي الشـكل 

(6-26.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمسيرات األخرى حسب رقم القرار.26-6الشكل )

 

للمسيرات األخرى حسب رقم القرار في نظام الرواتب، وفيما يلي تبيـان لكـل يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد كشف 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: ▪

 يتم إدخال رقم القرار الخاص أو رقم القرار المراد إصدار كشف بالمسيرات األخرى ل . رقم القرار الخاص: ❖

 .خاص المراد إصدار كشف بالمسيرات األخرى ل تم إدخال رقم القرار أو رقم القرار اليرقم القرار:  ❖

 .يعرض النظام تلقائيا  اسم الموظف لرقم القرار المدخلاسم الموظف:  ❖

 .يعرض النظام تلقائيا  القرار الرئيسي لرقم القرار المدخل القرار الرئيسي: ❖

 .يعرض النظام تلقائيا  القرار الفرعي لرقم القرار المدخل القرار الفرعي: ❖
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  لكشف:طباعة ا ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالمسـيرات األخـرى حسـب 

 (.1-26-6رقم القرار في الشكل )
  

 
 .حسب رقم القرار مسيرات األخرىلبايمثل كشف  (1-26-6الشكل )
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 المحذوفة المسيراتاستطالع 
 

 (.27-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار استطالع المسيرات المحذوفة من قائمة عمليات المسيرات كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة استطالع المسيرات المحذوفة. (27-6الشكل )

 

يرات المحذوفة في نظام الرواتب، وفيما يلـي تبيـان لكـل مـن الحقـول فـي يتم من خالل هذه الشاشة القيام باستطالع المس

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يتم اختيار المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة. المسير الرئيسي: ❖

 يتم اختيار المسير الفرعي من القائمة المنسدلة.المسير الفرعي:  ❖

 لمسير المراد االستطالع عن .يتم إدخال الرقم الخاص لرقم المسير:  ❖

المسير وذلـك بالضـغط علـى زر  المستخدم الذي قام بعملية حذفيتم إدخال اسم  اسم المستخدم الذي قام بالحذف: ❖

 د حي  يعرض النظام قائمة بأسماء المستخدمين فيتم اختيار المستخدم المطلوب االستطالع عن .F2د

 في حقلي )من وإلى(.ا حذف المسير التي تم فيهيتم إدخال الفترة  فترة الحذف: ❖

 من القائمة المنسدلة. اختيار طريقة ترتيب البيانات في االستطالعيتم  طريقة ترتيب البيانات: ❖

ضــمن جــدول وعــرض بيانــات المســيرات المحذوفــة  تكــوين االســتطالعبالضــغط علــى هــذا الــزر يقــوم النظــام باســتطالع:  ❖

 لمسيرات المحذوفة.ا
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 وام حسب نوع التكليفكشف بالعمل خارج الد

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالعمل خـارج الـدوام حسـب نـوع التكليـف مـن قائمـة عمليـات المسـيرات كمـا فـي 

 (.28-6الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالعمل خارج الدوام حسب نوع التكليف.28-6الشكل )

 

كليف خارج الدوام حسب نوع التكليف، وفيما يلـي تبيـان لكـل يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد كشف يعرض بيانات الت

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 يتم تحديد هل سيتم البح  باستخدام رقم المسير أو رقم القرار لتكوين الكشف عن . :البحث باستخدام ❖

ديده وذلـك بالضـغط  علـى يتم إدخال رقم المسير أو رقم القرار حسب خيار البح  الذي تم تحرقم المسير/ رقم القرار:  ❖

 من لوحة المفاتيح حي  يعرض النظام قائمة بأرقام المسيرات أو أرقام القرارات فيتم اختيار الرقم المطلوب. دF2زر د

 اختيار نوع التكليف المراد تكوين الكشف عن  إما أيام عادية وعطل أسبوعي  أو أيام أعياد.نوع التكليف:  ❖

 .يتم تحديد ظهور األيام المستبعده من عدم  باختيار نعم او ال :المستبعدةإظهار باقي االيام  ❖

 يقوم المستخدم بكتابة العنوان الذي يرغب أن يظهر في الكشف.عنوان الكشف:  ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين طباعة الكشف:  ❖

طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالعمل خـارج الـدوام حسـب  لطباعة الكشف إما بشكل

 (.1-28-6نوع التكليف كما في الشكل )
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بالعمل خارج الدوام حسب نوع التكليف.كشف  يمثل (1-28-6الشكل )
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 مقارنة موظفي المسير الحالي والسابق
 

المسير الحالي والسـابق مـن قائمـة عمليـات المسـيرات كمـا فـي  تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة مقارنة موظفي

 (.29-6الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مقارنة موظفي المسير الحالي والسابق.29-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بمقارنة موظفي المسير الحالي والسـابق فـي نظـام الرواتـب، وفيمـا يلـي تبيـان لكـل مـن 

 شة:الحقول في هذه الشا

 

 محددات التقرير: ▪

 يتم اختيار نوع المسير الرئيسي من القائمة المنسدلة. نوع المسير الرئيسي: ❖

 يتم اختيار نوع المسير الفرعي من القائمة المنسدلة.فرعي: لا المسيرنوع  ❖

يـ  يعـرض د حF2يتم إدخال الرقم الخاص للمسير المراد االستطالع عن  وذلك بالضـغط علـى زر دالرقم الخاص للمسير:  ❖

 النظام أرقام المسيرات فيتم اختيار المسير المطلوب االستطالع عن .



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 نظام الرواتب :دليل المستخدم

 

 

241 Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين طباعة الكشف:  ❖

مـوظفين الموجـودين فـي لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشـف ال

 (.1-29-6المسير الشهر الحالي وغير موجودين في مسير الشهر السابق كما في الشكل )
  

 
الموظفين الموجودين في مسير الشهر الحالي وغير موجودين في مسير الشهر السابق.يمثل كشف  (1-29-6الشكل )
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  ةكشف بالمسيرات المصروفة وغير المصروف
 

الشـكل من قائمة عمليات المسيرات كمـا فـي  ةكشف بالمسيرات المصروفة وغير المصروفند اختيار تظهر هذه الشاشة ع

(6-30.) 

 

 
 ة.كشف بالمسيرات المصروفة وغير المصروف( يمثل شاشة 30-6الشكل )

 

تبيان لكل مـن ة في نظام الرواتب، وفيما يلي المسيرات المصروفة وغير المصروفيتم من خالل هذه الشاشة القيام باستطالع 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يتم اختيار هل يتم اظهار تفاصيل البنود أم ال وذلك لتحديد البيانات التي ستعرض في الكشف. اظهار تفاصيل البنود: ❖

 تحديد رقم الباب وذلك باختياره من القائمة المنسدلة، مع إمكانية اختيار الكل. يتم رقم الباب: ❖

( فـي اختيار الكـل وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب كلمـة دالكـلد حيـ  تظهـر إشـارة )إلى(:  –البند )من  رقم ❖

 .د فيتم اختيار رقم البند المطلوبحي  يعرض النظام قائمة بأرقام البنو دF2دكما يمكن الضغط على زر البح  ، المربع

 في حقلي )من وإلى(. د المسيرات المراد استعراضهااعداالتي تم فيها يتم إدخال الفترة  فترة المسيرات: ❖

 الكل او المصروفة او غير المصروفة.يتم اختيار اظهار بيانات عن المسيرات:  ❖

اختيار الكل وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانـب يمكن  ايتم اختيار صاحب الحق من القائمة المنسدلة. كم صاحب الحق: ❖

 .في المربع (كلمة دالكلد حي  تظهر إشارة )
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين طباعة الكشف:  ❖

كشف بالمسـيرات المصـروفة وغيـر لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر 

 (.1-30-6كما في الشكل ) ةالمصروف
  

 
 ة.بالمسيرات المصروفة وغير المصروفيمثل كشف  (1-30-6شكل )ال
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  تصدير المسيرات بصيغة إكسل لمنصة اعتماد
 

مـن قائمـة عمليـات المسـيرات كمـا فـي  تصـدير المسـيرات بصـيغة إكسـل لمنصـة اعتمـادتظهر هذه الشاشة عند اختيار 

 (.30-7الشكل )

 

 
 .إكسل لمنصة اعتماد تصدير المسيرات بصيغة( يمثل شاشة 30-7الشكل )

 

تصدير بيانات المسيرات الصادرة في شهر وسنة محددين إلى ملف إكسل تمهيدا  لتحميل  بيتم من خالل هذه الشاشة القيام 

على منصة )اعتماد( باالعتماد على عملية الربط بين النفقات المعرفة في النظام ونفقات جدول منصة اعتماد المعرفـة فـي 

 ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:والنفقات في نظام الرواتبشاشة رموز اإلجور 

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

فـي  تعـرض عناصـرها السـنوات الماليـة المعرفـةحيـ  السنة المالية مـن القائمـة المنسـدلة  يتم اختيار :السنة المالية  ❖

 النظام المالي.

 مـن القائمـة المنسـدلة تصـدير بياناتهـا مـن  لتي صدرت فيهـا المسـيرات المـراداالمالية  الفترةيتم اختيار  الفترة المالية:   ❖

للسنة المالية المختارة، ويقوم النظام بعرض تاريخ بدايـة وتـاريخ نهايـة الفتـرة  تعرض عناصرها الفترات المالية المعرفةحي  

 .المختارة

حيـ  حالـة الصـرف  عليـ  سـيتم تصـدير البيانـات مـن يقوم المستخدم باختيار الخيار الـذي بنـاء  : تصدير البيانات حسب   ❖

 :للمسيرات وذلك باختيار واحدا  مما يلي

o  :(.حي  يتم حصر المسيرات التي يقع تاريخها ضمن الفترة المدخلة في المحددات )أي االعتماد  تاريخ المسير 

o :صرف يقع التاريخ الرجعي لـ  ضـمن  التي صدر لها أمر حي  يتم تجميع بيانات المسيرات التاريخ المرجعي ألمر الصرف

 .في المحددات الفترة المدخلة
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o :تاريخها ضمن الفترة المدخلة في المحددات ويـتم معرفـة  حي  يتم معرفة مستندات الدفع التي يقع تاريخ مستند الدفع

        .المرتبطة بها ويتم معرفة المسيرات المصروفة في أوامر الصرف أوامر الصرف

o حيـ  يـتم معرفـة أوامـر الـدفع التـي يقـع تـاريخ  وزاري الصادر ألمر الدفع أو تاريخ الشيك أو الحوالة:تاريخ الشيك ال

المرتبطـة بهـا ويـتم معرفـة  عنهـا ضـمن الفتـرة المدخلـة فـي المحـددات ويـتم معرفـة أوامـر الصـرف الشيك الوزاري الصـادر

)أوامـر دفـع( إذا كـان نـوع مسـتند الـدفع )حوالـة أو المسيرات المصروفة في أوامر الصرف في حال كان نـوع مسـتند الـدفع 

 والشـيكات بغـض النظـر عـن طريقـة الصـرف )نقـدا  أو بشـيك أو إيـداع شيك( سيتم االعتمـاد علـى تـاريخ الصـرف للحـواالت

بالحساب أو مناولة باليد أو بالب  السريع( والذي يجب أن يكون ضـمن الفتـرة المدخلـة فـي المحـددات فـي حـال كـان نـوع 

 ند الدفع حوالة أو شيكمست

مسـيرات لتصـدير ال تصدير بيانات الرواتب والبدالت والمكافآت و التعويضـات إلـى إكسـلدد يقوم المستخدم بالضغط على زر   ❖

 .نصة اعتماد حسب المحددات المدخلةبصيغة إكسل لم
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 المسيرات صرف
 

نظام الرواتـب حيـ  يـتم مـن خـالل هـذه  ( مجموعة شاشات صرف المسيرات في0-7تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 الشاشات العمل على تكوين ملف سريع وإعداد كشف تدقيق ملف سريع.
 

 
 ( يمثل شاشة صرف المسيرات.0-7الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تكوين ملف سريع
 

 .(1-7الشكل )كما في  صرف المسيراتمن قائمة تكوين ملف سريع عند اختيار  تظهر هذه الشاشة 
 

 
 ( يمثل شاشة تكوين ملف سريع. 1-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بعملية تكوين ملف سريع لتحويـل مسـتحقات المـوظفين إلـى البنـك، ولتكـوين ملـف سـريع 

 هام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:جديد يتم الضغط على زر دجديدد من شريط الم

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 يعرض النظام تلقائيا  بعد الحفظ رقم مرجعي لعملية التحويل. الرقم المرجعي لعملية التحويل: ❖

 يعرض النظام تلقائيا  تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي . التاريخ: ❖

يعـرض النظـام تـاريخ اليـوم الهجـر ي أو  مـيالدي حيـ يتم اختيار التاريخ هجـري /  بالحسابات:التاريخ المطلوب لإليداع  ❖

 الميالدي حسب الخيار مع إمكانية التعديل علي .

 النظام تلقائيا  شهر الرواتب الحالي مع امكانية التعديل علي . ضيعر شهرالرواتب: ❖

 امكانية التعديل علي .الحالية مع  سنة الرواتبيعرض النظام تلقائيا  سنة: ال ❖

 يعرض النظام تلقائيا  اسم الملف. اسم الملف المطلوب موقع الملف)للتنزيل(: ❖

 .ل النظام تلقائيا  عدد األسطر في المسير الذي سيتم تكوين الملف السريع  : يعرضعدد األسطر في الملف ❖

 م تكوين الملف السريع ل .سيت يعرض النظام تلقائيا  المبلغ االجمالي للمسير الذي المبلغ:اجمالي  ❖

جدول حي  يتم إدخال رقـم الوذلك من خالل الضغط على زر دجديدد من شريط المهام الموجود فوق  رقم المسيريتم تحديد  ❖

 .وعدد المستفيدين مبلغ المسير، كما ويعرض النظام المسيرحي  يعرض النظام تلقائيا  تاريخ  المسير

 بيانات تكوين الملف السريع: ❖

 .يتم اختيار نموذج الب  السريع من القائمة المنسدلة.: البث السريعنموذج  ❖
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نوع جهة الب  السريع وذلك من القائمة المنسدلة وبعد اختيار النوع يتم اختيـار جهـة البـ  اختيار  يتم :جهة البث السريع ❖

 يعرض النظام اسم الجهة.حي   F2الضغط على زر البح  السريع وذلك ب

 تلقائيا  رمز الحساب بعد إختيار جهة الب  السريع.يعرض النظام  :رمز الحساب البنكي ❖

 .رمز البنكيعرض النظام تلقائيا   :رمز البنك ❖

 يعرض النظام تلقائيا  عدد مرات التكوين ملف الب  السريع.عدد مرات التكوين:  ❖

 يعرض النظام تلقائيا  تاريخ ووقت تكوين ملف الب  السريعتاريخ ووقت التكوين:  ❖

 .بشكل تلقائي الموظفينالنظام بإضافة ملف د حي  يقوم اليتم الضغط على زر دتكون  ملف:التكوين  ❖

 .تتم طباعة الملفبالضغط على هذا الرابط  :طباعة الملف ❖

 بالضغط على هذا الرابط تتم طباعة نموذج ارسال. طباعة نموذج ارسال: ❖

 بالذين تكررت أسمائهم. بالضغط على هذا الرابط تتم طباعة كشف كشف تكرار المستفيدين: ❖

 بالضغط على هذا الرابط يتم تدقيق ملف الب  السريع. تدقيق الملف: ❖
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 كشف تدقيق ملف سريع
  

 (.2-7تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف تدقيق ملف سريع من قائمة صرف المسيرات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف تدقيق ملف سريع. 2-7الشكل )

 

 هذه الشاشة القيام بإعداد كشف تدقيق ملف سريع، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:يتم من خالل 

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 رقم ملف التحويل السريع المراد إعداد كشف تدقيق ل . يقوم المستخدم بادخال رقم ملف التحويل: ❖

 اليوم الحالي.النظام تاريخ يعرض  التاريخ: ❖

 م المستخدم بإدخال شهر الرواتب.يقو شهر الرواتب: ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سنة الرواتب. السنة: ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الملف المطلوب. اسم الملف المطلوب: ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر دتكوين التقريرد حي  يعـرض النظـام خيـارين  طباعة الكشف: ❖

 ل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب.لطباعة الكشف إما بشك
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 منتج التقارير الخاصة
 

يـتم مـن  عمليـة هـو منـتج التقـاريرويقصد فـي  ( شاشة منتج التقارير في النظام،0-8تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 ا تصميم تقارير حسب رغبة المستخدم.خالله
 

 
 اصة.( يمثل شاشة منتج التقارير الخ0-8الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تعريف شروط منتج التقارير
 

تختص هذه الشاشة بتعريف شروط التصفية الخاصة بمنتج في النظام وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تعريف شـروط منـتج 

 (.1-8الخاصة كما في الشكل )التقارير من قائمة منتج التقارير 
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف شروط منتج التقارير.1-8الشكل )

 

 إلضافة شرط جديد يقوم المستخدم بالضغط على زردجديدد من شريط المهام حي  تظهر الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 (.001يقوم المستخدم بتحديد رمز الشرط مثل ) رمز الشرط: ❖

وم المستخدم بتحديد اسم الشرط ويراعى أن يكون اسم ذو معنى ول  عالقة بطبيعة عمـل الشـرط ممـا يق اسم الشرط: ❖

 يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل الشرط بمجرد قراءة اسم .

 وهناك نوع واحد لتصنيف الشروط وهو تقارير. تصنيف الشرط: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد وصف الشرط. الوصف: ❖

التعـديل أو قـام بإدخالـ  مسـتخدم وغيـر  للنظـام واليمكـنالنظام فيما إذا كان هـذا الشـرط محجـوز  يظهر محجوز للنظام: ❖

 محجوز للنظام.

 شـرطدمـن الفي الحقل الخاص بـ دنسخ   قوم المستخدم بادخال شرط التصفية المراد نسخي الرابط/نسخ من الشرط: ❖

رط وإضافت  إلى الشـرط الجديـد مـع السـما  بتعـديل نسخ جميع أسطر ذلك الشثم الضغط على زر نسخ، سيقوم النظام ب

 .بيانات هذه األسطر بعد إضافتها

 ثم يقوم المستخدم ببناء الشرط عن طريق إدخال الحقول التالية: ▪

يقوم النظام بتحديد رقم السطر بشكل تلقائي وتسلسلي ويستفاد من  في حال كان الشـرط يحتـوي أكثـر  رقم السطر: ❖

 من سطر.
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ستخدم حقل محدد السطر في حالة الشروط المركبة )أكثر من سطر( وذلك للـربط بـين أكثـر مـن سـطر ي محدد السطر: ❖

وفي حالة الشروط البسيطة )سطر واحـد( فإننـا ال نسـتخدم ، ويحتـوي هـذا الحقـل علـى إشـارات مثـل)) ) ، ( ، أو ، و (( 

 ح ذلك: وهي محددات منطقية تستخدم في تكوين الشرط  المركب والمثال التالي يوض

 : صحيح 1الشرط س في السطر 

 : خاطئ2الشرط ص في السطر 

 تكون نتيجة الشرط كالتالي: )و( في حال كان محدد السطر الثاني هو 

 )س( و )ص( =خاطئ

 تكون نتيجة الشرط كالتالي:)أو( وفي حال كان محدد السطر الثاني هو 

 )س( أو )ص( = صحيح

 معلومات لعنصر الشرط األول )معلومات الموظف..(يقوم المستخدم بتحديد مصدر ال المصدر: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ من  العنصر األول للشرط قيمت  )رقم للموظف..(. اسم الحقل: ❖

 (<، >يقوم المستخدم بتحديد عملية المقارنة التي يحتاجها الشرط ) العملية: ❖

 ت لعنصر الشرط الثاني )قيمة ثابتة..(يقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلوما المصدر: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ من  العنصر الثاني للشرط قيمت . اسم الحقل أو القيمة: ❖

الشـرط خـاص بالمسـتخدمين والمـوظفين الـذين مـدة والمثال التالي يبين طريقة بناء شرط مركب )أكثر من سطر( إلعداد  ❖

 :سنة 50أقل من  وعمر الموظفسنة  25خدمتهم بالدولة أقل من 

 نقوم باختيار جديد من شريط العمليات في منتصف الشاشة. .1

 نقوم باختيار المصدر = معلومات الموظف. .2

 اسم الحقل = نوع قرار التعيين. .3

 .د== دالعملية  .4

 المصدر = قيمة ثابتة. .5

 اسم الحقل أو القيمة = تعيين مستخدم. .6

 مل السطر األول من الشرط.يقوم باختيار حفظ وبهذا يكون اكت .7

 نقوم باختيار جديد من شريط العمليات في منتصف الشاشة إلضافة السطر الثاني للشرط. .8

 .دودمحدد السطر =  .9

 نقوم باختيار المصدر = معلومات الموظف. .10

 اسم الحقل = عمر الموظف )سنة(. .11

 .د<دالعملية =  .12

 المصدر = قيمة ثابتة. .13

 .د50داسم الحقل أو القيمة =  .14

 م باختيار حفظ وبهذا يكون اكتمل السطر الثاني من الشرط.يقو .15

 للشرط. الثال نقوم باختيار جديد من شريط العمليات في منتصف الشاشة إلضافة السطر  .16

 دأود.محدد السطر =  .17

 نقوم باختيار المصدر = معلومات الموظف. .18

 اسم الحقل = مدة الخدمة بالدولة )سنة(. .19

 .د<دالعملية =  .20

 ثابتة.المصدر = قيمة  .21

 .د25داسم الحقل أو القيمة =  .22

 يقوم باختيار حفظ وبهذا يكون اكتمل السطر الثال  من الشرط. .23

بعد أن ينتهي المستخدم مـن كتابـة الشـرط يمكنـ  التحقـق مـن صـحة شـرط  عـن طريـق اختيـار زر دالتحقـق مـن صـحة  ❖

 ال. رسالة تحدد فيما إذا كان الشرط صحيحا أم رالشرطد، حي  يقوم النظام بإظها

 كما أن هناك صندوق نصي في أسفل الشاشة يحتوي على نص الشرط بلغة االستعالم في قاعدة البيانات. ❖
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 تصميم تقرير خاص بمعلومات الموظفين 
 

ــار   ــد اختي ــذه الشاشــة عن ــر ه ــام وتظه ــي النظ ــوظفين ف ــات الم ــاص بمعلوم ــر خ ــميم تقري ــة بتص ــذه الشاش ــتص ه تخ

 (.2-8د من قائمة منتج التقارير الخاصة كما في الشكل )دتصميم تقرير خاص بمعلومات الموظفين

ــة  ــر وفــق شــرط تصــفية معــين والهــدف مــن هــذه العملي ــتج التقــارير: هــو أن يقــوم المســتخدم بتصــميم تقري والمقصــود بمن

 تمكين المستخدم من إعداد تقارير وفق رغبت .
 

 
 تصميم تقرير خاص بمعلومات الموظفين.( يمثل شاشة 2-8الشكل )

 

ــت ــي ســيتم التعامــل مي ــات المــوظفين و الت ــر خــاص بمعلوم عهــا مــن خــالل نظــام م مــن خــالل هــذه الشاشــة تصــميم تقري

ــدد مــن شــريط المهــام ، وفيمــا يلــي شــؤون المــوظفين ــد يقــوم المســتخدم بالضــغط علــى زردجدي ــر جدي ، ولتصــميم تقري

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة :

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير. رقم التقرير: ❖

يقوم المستخدم بتحديد التقرير ويراعي أن يكون اسم ذو معنى ول  عالقة بطبيعة عمل التقرير مما يسهل  اسم التقرير: ❖

 على المستخدم معرفة طبيعة عمل التقرير بمجرد قراءة اسم .

 لقائمة.يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير في ا رقم التقرير بالقائمة: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد مجموعة القائمة. مجموعة القائمة: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد طريقة عرض صفحة التقرير. عرض الصفحة: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد رمز شرط التصفية. رمز شرط التصفية: ❖

 يقوم النظام بعرض وصف التصفية. وصف الشرط: ❖
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مستخدم وغير يمكن التعديل أو قام بإدخال   الشرط محجوز للنظام وال يظهر النظام فيما إذا كان هذا محجوز للنظام: ❖

 محجوز للنظام.

: يقوم المستخدم بإختيار هل احتساب البيانات في تاريخ يحدد عند التنفيذ يانات في تاريخ يحدد عند التنفيذاحتساب الب ❖

 يذ .)نعم/ال (وعندما تكون القيمة نعم يسمح النظام بإدخال التاريخ عند التنف

 : يقوم المستخدم باختياره لتنفيذ التقرير.زر  تنفيذ التقرير ❖

 

ــر:  ❖ ــول التقري ــود حق ــام الموج ــريط المه ــن ش ــدد م ــى زر دجدي ــغط عل ــوم المســتخدم بالض ــر يق ــول التقري ــف حق ولتعري

 حي  تظهر الحقول التالية: فوق جدول حقول التقرير

 رقم مسلسل. م: ❖

ـــى  ❖ ـــهم لألعل ـــفل ˄( أزرار )س ـــهم لألس ـــي  (:˅و )س ـــطر والت ـــل س ـــتوى ك ـــى مس ـــون عل ـــهم تك ـــذه األس ه

ــى  ــد الضــغط عل ــى عن ــى األعل ــار إل ــل الســطر المخت ــ  تنق ــب األســطر بحي ــر ترتي ــن أجــل تغيي ــى ( ˄)تســتخدم م أو إل

 (.˅)األسفل عند الضغط على 

 يقوم المستخدم بتحديد ترتيب ظهور الحقل في الكشف.موقع الحقل:  ❖

 ومات الحقل من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم بتحديد مصدر معل المصدر: ❖

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل من القائمة المنسدلة.اسم الحقل:  ❖

 يعرض النظام اسم الحقل الذي تم اختياره مع إمكانية التعديل علي .العنوان:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد طول الحقل. الطول: ❖

 ل.يقوم المستخدم بتحديد رقم التجميع للحقرقم التجميع:  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد رقم ترتيب الحقل.رقم الترتيب:  ❖

ــوع:  ❖ ــه مجم ــك بوضــع إشــارة )ل ــل مجمــوع وذل ــان للحق ــا إذا ك ــد فيم ــوم المســتخدم بتحدي ــع الموجــود يق ( فــي المرب

 في حقل ل  مجموع.

 يتم تحديد نوع الترتيب إما تصاعديا  او تنازليا . نوع الترتيب: ❖
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  تم بحمد هللا تعالى ➢

 

 

 
 

 

 جميع الحقوق محفوظة

 (للشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب

 

يمكن استخراج أية نسخة فوتوغرافية  يحتوي هذا الدليل على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق الطبع والنشر وال 

قية لخدمات الحاسب اآللي أو غيرها عن جزء من هذا الدليل دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة التطبي

 .()حاسب

 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

 

 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي

 مجمع الموسى –شارع العليا العام 

     المملكة العربية السعودية –الرياض  
 

  :4651700      

  :2171210/4656468     

    :56600  11564الرياض      

        :http://www.hasib.com.sa 
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