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مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في 
نظام إدارة الموارد البشرية، وضع فريقنا 

المتفاني المؤّلف من مطّوري البرامجيات 
والمستشارين ُنصب أعينهم مهّمة الحفاظ 

على رضا العمالء التام والمحافظة على 
العمالء الحاليين. 

المــوارد  إدارة  لنظــام  تطبيــق  هــو   People365
البشــرية  المــوارد  جوانــب  كافــة  يتضّمــن  البشــرية 
إدارة  ذلــك  فــي  بمــا  العمــل،  نطــاق  فــي  المتعّلقــة 
الرواتــب  وجــدول  الحضــور  ووقــت  العاملــة  القــوى 
التطبيــق  هــذا  طــّور  البشــرية.  المــوارد  وجــدول 
المــوارد  لقســم  الشــاملة  اإلدارة  لتســهيل  خصيصــًا 
ــت  ــص الوق ــالل تقلي ــن خ ــركة م ــي كّل ش ــرية ف البش
ــي  ــا، وف ــور وتحليله ــات الحض ــة معلوم ــاّلزم لمراقب ال
إصــدار  عملّيــة  وتحســين  تبســيط  نفســه  الوقــت 

الرواتــب.  جــدول 

ــف  ــة التوظي ــهيل عملّي ــًا بتس ــام أيض ــذا النظ ــوم ه يق
الوظيفــي.   ومســارهم  الموّظفيــن  تدريبــات  وإدارة 
لمســاعدة   People365 نظــام  تطويــر  تــّم  لقــد 
الشــركات علــى تحســين إدارة المــوارد البشــرية عبــر 
وســائل تقــوم بضبــط وإدارة دورة العمــل علــى أكمــل 
ــرية،  ــب البش ــن المواه ــذاب وتعيي ــن اجت ــدءًا م ــه ب وج

وصــواًل إلــى تقاعدهــم.

نقوم بتوجيه الموارد البشرّية
العتماد الرقمنة



أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتخّصصة في مجال إدارة الموارد البشرية.
نظام رائد في هذا المجال حاز على أكثر من 1000 مرجع بما في ذلك 

شركات تعمل في مجال الطيران والنفط والغاز والمصارف والحكومة 
والمقاوالت والرعاية الصحية والضيافة والسيارات والتجارة. 

نظام ذات مزايا تنافسّية يمكنه العمل بحسب عمالٍت متعددة وبيئاٍت 
متعددة الّلغات ونوبات عمٍل وجداول مختلفة وفقًا لمختلف أنظمة 

األجور والضرائب الحكومية. 

يرتبط نظام People365 بحلول عالمية لتخطيط موارد المؤسسات. 
يجري ذلك مباشرًة على مستوى قاعدة البيانات أو من خالل خدمات 

 .Excel الويب أو الرسائل النصّية وملفات

عام 2013، اعتمد نظام People365 منهجّية Agile Scrum لتطوير 
البرامجيات بهدف اإلسراع في تأمين القيمة األساسّية للشركة. ومن 

خالل التخطيط والتقييم ودراسة المالحظات بشكٍل دائم، تمّكنا من 
ضمان تعزيز تلك القيمة بشكٍل مستمّر من خالل عملّية التطوير. نتيجًة 

لذلك، تمّكنت فرق التخطيط من التأقلم بسهولة مع المتطّلبات 
المتغّيرة عند استخدام نظام برامجيات يتوّلى أعمالهم وحاجات 

العمالء بشكٍل أفضل. 

نسعى إلى بناء شراكاٍت طويلة األمد مع عمالئنا من خالل تفّهم 
متطّلبات أعمالهم وحاجاتهم المحّددة.

نقّدم الحلول التكنولوجّية الصحيحة التي تدعم األهداف االستراتيجية 
للشركة. 

نقوم دائمًا بإطالق إصدارات جديدة ونعتمد تقنيات حديثة بدءًا من 
نظام FoxPro وصواًل إلى تقنية              األحدث. 

خبرة عميقة في إدارة الموارد البشرية:

الواجهات:

منهجية Agile Scrum لتطوير البرامجيات:

والء العمالء وثقتهم:

لم انتقاء نظام
People365؟

People365 هو النظام الرائد في 
مجال إدارة الموارد البشرّية وتلبية 

احتياجات الموّظفين بدءًا من التوظيف 
وصواًل إلى التقاعد.

 •
•

•

 •

•

•
.NET



الجداول ووحدات النظام
People365 سير عمل

كونــه تطبيــق يعمــل علــى اإلنترنــت وُيعنــى بــإدارة المــوارد البشــرّية، 
العمــل  وســير  الحضــور  أوقــات  إدارة   People365 نظــام  يخّولــك 

ــرّية. ــوارد البش ــب والم ــداول الروات وج

جمع معلومات مفّصلة عن الموّظفين.
تحديد المواقع والّلغات والعمالت والمناصب والمسميات الوظيفية وتاريخ التوظيف وغيرها.

تحديد كافة األقسام والوحدات التنظيمية في الشركة.
اتفاقّية مستوى الخدمة لضمان االلتزام بتقديم الخدمة.

التعامل بعمالت مختلفة ومناوبات وجداول متعددة.
العمل على أنظمة دفع متعددة للموّظفين بدوام جزئي وكامل )يومّيًا(، والدفع لمجموعة )يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا، فصليًا(.

القيام بالخدمة الذاتية عبر االنترنت )تقديم طلبات اإلجازات والقروض، إيصاالت الدفع، العطالت، أرصدة اإلجازات السنوية(.
إدارة اإلجازات والعطالت واإلجازات المرضية.

العمل في بيئات متعددة الّلغات.
التعامل مع عملية توظيف منهجية.

ربط الموّظفين بأنظمة جداول الرواتب المالئمة.
تحديد أوقات عمل الموّظفين بحسب الجداول، ومراقبة حضورهم، وإدارة عطالتهم.

الحفاظ على الموّظفين واستبقائهم من خالل قيادة مسارهم الوظيفي وتخصيص التدريبات المالئمة لهم والقيام بتقييمات دورية 
لألداء بهدف التخطيط اإلنمائي الفّعال.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

يخّول نظام People365 المستخدم القيام بما يلي:
 إعداد قائمة

 التصفية
بالمتقّدمين

 ربط الموّظفين
 بجدول حضور

 ومراقبة
حضورهم

 إعداد التقارير
 الرسمّية

البلد  بحسب 
 واألنظمة

الحكومية

المتقّدمين  اختيار 
 المالئمين لملء

الوظائف الشاغرة

 ربط الموّظفين
 بقوانين دفع

 الرواتب المرعية
اإلجراء في البلد

الموّظفين  تهيئة 
 لإللتحاق بعمل

 الشركة

إجراء مقابالت
 مراجعة

 استمارات طلب
المتقّدمين

 التّقدم
 للوظائف
الشاغرة

 تحديد الوظائف
الشاغرة

التدابير  اّتخاذ 
 الاّلزمة

 إلنهاء خدمة
الموّظفين

 إنشاء برنامج
التعاقب  تخطيط 

 الوظيفي
عليه والمحافظة 

 توجيه المسار
 الوظيفي

للمّوظفين

الموّظفين  تدريب 
 والتوصية بالدورات
 التدريبّية وخطط

التطّور

 تقييم دوري ألداء
الموّظفين ــل  ــي الكام ــخصي والوظيف ــم الش ــع تاريخه ــن م ــع الموظفي ــاماًل لجم ــً ش ــا نظام ــذه المزاي ــة ه ــن كاف تتضّم

ــر.  ــم التقاري ــك أداة تقدي وكذل
ــف  ــارات الموّظ ــى استفس ــريعة عل ــة الس ــان اإلجاب ــّم ضم ــهل ويت ــات أس ــى البيان ــاظ عل ــح الحف ــي، يصب بالتال

ــواء. ــٍد س ــى ح ــة عل ــة واإلنتاجي ــّزز الفعالي فتتع



تتســابق المؤسســات إلــى تحقيــق رؤياهــا وإنجــاز أهدافهــا مــن خالل تحســين 
كفائتهــا التشــغيلية. كمــا أّن اســتعداد فريــق العمــل وتخصيــص الوقــت 
ــاهم  ــا يس ــذا م ــة. ه ــة المؤسس ــع إنتاجي ــرار لرف ــي الق ــدٍّ لصانع ــان تح يخلق
ــور(  ــت الحض ــدول وق ــام Time Attendance Stream-People365 )ج ــه نظ في
تحقيــق  علــى  الشــركات  تســاعد  التــي  ووظائفــه  الشــاملة  مزايــاه  مــع 

ــل. ــكٍل أفض ــا بش أهدافه

مزايا جدول الوقت

.NET Technology حلول الواجهة الشــبكية على أســاس نظام

االنضمام إلى باعــة األنظمة الرقمية الرائدين

سياســات وجداول وفترات جداول متعددة

نوبات وتقسيمات متعددة

القوانين المتعددة لإلجازات المرضية والســنوية 

إصدار جدول الرواتب 

االندماج مع نظام جدول الرواتب والموارد البشــرية

الخدمــة الذاتية للموظف /اإلدارة 

اإلخطارات

إرســال التقرير حسب الموعد المقرر

إعداد التقارير الذكّية

 نقل معامالت وقت الحضور بشــكٍل
آلــّي إلى وحدات جدول الرواتب

 التأّكد من
تخطيط اإلجازاتحضور الموّظفالحضور

 أنظمة وقوانين
اإلجازات

 جداول وقت
العمل

التعويضات  أنظمة 

سياسات الحضور

 ساعات عمل
الموّظف

 تسجيل بدء/توّقف
الموّظف عن العمل

عطلة الموّظف

 رصيد إجازات
الموّظف

تنّقل الموّظف

توّفر الفريق

 تأّخر الموّظف
وحضوره

 ساعات العمل
اإلضافية للموّظف

 مراجعة رصيد
اإلجازات

 التقّدم بطلب
اإلجازة

 الخدمة
الذاتية

التخطيطاالحتساب  المراقبة/التحليل
التتّبع

سير عمل نظام 
وقت الحضور

 جــدول إدارة وقــت الموّظفيــن
وحضورهــم والقــوى العاملــة

 TIME فوائد نظام

يظهر الوقت الحقيقي للحضور.
لديه القدرة على التماشي مع هيكليات مناوبات الموظفين المرنة وخططها.

يتعّقب وقت حضور الموظفين ويحتسب أوقات غيابهم وساعات عملهم اإلضافية ويحّدد إجازاتهم.
يحّدد بسهولة كيف يجب أن يستجيب النظام مع الوصول المتأخر للموّظفين ومغادراتهم المبكرة والساعات 

الناقصة ويرسل المستندات المتعلقة بذلك إلى نظام جدول إصدار الرواتب.
يرفع عائد استثمارالشركة )ROI( بشكٍل فورّي من خالل تفادي األخطاء التي ترد في جداول الرواتب، وبالتالي خفض 

االلتباسات التي قد ترد باالحتساب اليدوي. 
يوّفر الوقت والمجهود مقارنًة مع التأخير الذي عادًة ما يعود إلى جمع معلومات الحضور بالطريقة التقليدية.

يسمح للموّظفين بالحصول على الخدمة الذاتية عبر االنترنت من خالل واجهة تتيح لهم التقّدم بمختلف الطلبات 
أينما وجدوا وفي أّي وقٍت كان.

يوّفرأداة قوّية إلعداد التقارير. 
يندمج بشكٍل جيد مع التطبيقات األخرى.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•



كل مــا أنــَت بحاجــة إليــه للدّقــة الدائمــة 
وحســابات خاليــة مــن األخطاء!

مزايا جدول الدفع:

التقّيد بأنظمة الشــركة والبلد

نظام يســتوعب لغات وعمالت متعّددة

عمليــة الدفع في فترات مختلفة

التصنيف حسب الدرجة

معالج إصدار جدول الرواتب 

إصدار جداول الرواتب و التقارير الرســمية 

تقارير مالية رســمية / تقارير الضمان االجتماعي

مرتبط بتطبيقة المحاســبة 

تحويل مصرفي ومحاسبي

تعويضات نهاية الخدمة وأنظمة التســوية

إدارة تطبيــق قوانين الضمان االجتماعي

اإلعفــاء من الضرائب وإدارة القوانين

- معامالت جداول الرواتب
- معامالت مصرفية
- عملّيات محاسبية 

- التصريح بالتقارير الرســمية 

فوائد نظام جدول الدفع
يتيح للمستخدم تشغيل معلومات كشوف 
المرتبات المختلفة بشكٍل كامل والتحويالت 

المرتبطة بها مع االمتثال لمختلف األنظمة 
الحكومية.

ينّظم ويدمج ويسّهل عمليات جداول الرواتب 
المعّقدة من خالل معالج يصدر جدول الرواتب 

بشكٍل آلّي.
يزّود المستخدم بقاعدة بيانات إلصدار التقارير 

تتقّيد بكافة المتطلبات الرسمية المحلية. 
يقّدم تقارير حسب الطلب وتقارير آلية مع 

القدرة على حفظ المعايير التي تّمت تصفيتها 
لالستخدام المتكّرر.

يخلق بيئة إلدارة البيانات والتحويالت بشكٍل آمن.
يتيح تحويل الرواتب إلى المصارف على أساس 

واجهة يحّددها المستخدم.

•

•
 
 

•

•

•
•

جدول الدفع

 سير عمل نظام
جدول الرواتب

 طلب قرض/
 أنظمة وقوانينتاريخ راتب الموّظفإصدار جدول راتب الموّظفسلفة

دفع الرواتب

 استثناءات جدول
الرواتب

 إعدادات التقارير
المالية

 المصارف
والحسابات

التأمين بوالص 

الموّظف مخّصصات 

توّقعات زيادة الراتب

إدارة تذاكر الطيران

 المعاشــات التقاعدية، تعويضات نهاية
الخدمــة، الضمان اإلجتماعي وغيرها

قرض/ سلفة الموّظف

العائلّية التخصيصات 

بدالت التأمين/ المدارس

 طلب تحديث
التأمين

 اإلّطالع على جدول الرواتب
وتاريخ الرواتب

 الخدمة
الذاتية

التخطيطالتحليلالتشغيل



الوحدات في جدول الموارد البشرية:

• التوظيف
• التخطيط الوظيفي

• إدارة التعّلم
• تقييم األداء

• خطط التطوير

تتوّلــى وحدة التوظيف عملية تحديد المــوارد المحتملة وتوظيفها من 
خالل إجراء منهجي.

تخلــق وحدة التخطيط الوظيفي خرائــط واضحة يمكن متابعتها 
لمعرفة المســارالوظيفي لكّل موّظف.

مزايــا  وحدة التوظيف:
• جمع كافة المعلومات الشــخصية والعمليــة لكّل متقّدم للوظيفة 

وتحديد مصدر توظيفه.
• ملء اســتمارة شغور وظيفي ونشــرها بعد الحصول على الموافقات 

الضروريــة لتفعيل عملية التوظيف.
• مــلء كافة المعلومات من قبل المتقّدميــن للوظيفة على االنترنت.

• وضــع جــداول لمقابلة المتقّدمين للوظيفــة الذين اجتازوا عملّية الفرز 
األولية.

• اختيار المرّشــح األكثر كفاءة.
• تقديم عرض عمل للمرّشــح الذي يتّم قبوله.

الفوائد:
• تحديــد األفراد ذات الكفاءة العاليــة وتوظيفهم بطريقة تعادل بين 

والفعالية. التكاليف 
• فــرز المتقّدمين للوظيفة بحســب مطابقتهــم المعايير التي يضعها 

المستخدم.
• تســهيل عملية توظيف قوّية وشــّفافة من خالل التواصل الفّعال 

باســتخدام سير عمل النظام.
• تقليص الوقت اإلداري إلدخال معلومات الســيرة الذاتية.

مزايــا التخطيط الوظيفي:
• وضع المعايير التي تســاعد الموّظــف على تحديد اهتماماته 

الوظيفيــة والمهنية وكذلك القيمة النســبية التي يضعها الموّظفون 
في العمل والنشــاطات الترفيهية. 

• تحديــد معايير المســتخدم لمعرفة ما إذا كان يجب أخذ 
المســتلزمات األساســية أو المؤهالت البديلة أو معلومات خفض 

القيمــة بعين االعتبار في ســيناريوهات التخطيط الوظيفي.
• التخطيــط لتواريخ أساســية محّددة لكّل موّظف على حدة حول 

المنصب المســتقبلي الــذي يجب أن يتمّكن من بلوغه.
• تحديــد األهداف الوظيفية للمّوظفيــن على المدى القريب والبعيد 

فــي خطة تطوير تصلهم عادًة بالمناصب المرغوبة أو مســتوى 
تطبيق المهارة أو إطار العمل أو اكتســاب المهارة.

الفوائد:
• يتيح اكتســاب الوعي بشــأن أهداف واهتمامات الموّظف المتعلقة 

بالوظيفة.
• مســاعدة المدراء والموظفيــن على الموافقة على الخطوات 

الالحقة.  التطويرية 
• مســاعدة الموظف على فهم كيــف ينظر المديرإلى أدائه وحاجاته 

التطّورية وخياراته. 
• مســاعدة المدراء والموظفين على التوافــق على كيفية تحقيق 

حاجات الموّظفيــن حول وظيفتهم الحالية.
• يحــدد الموارد لمســاعدة الموّظف على إنجاز األهداف المّتفق 

عليها في مناقشــة تأدية الوظيفة.

مزايا جدول الموارد البشرّية:

إدارة الكفاءة
إدارة الوصف الوظيفي

إدارة التوظيف
إدارة التدريب

إدارة تقييم األداء
إدارة االختبارات

إدارة المسح
تخطيط تعاقب الموّظفين

الوظيفي التخطيط 
خّطة التطوير

إدارة الرسائل
إدارة األصول

إدارة الئحة التحّقق
إدارة الترخيص

ــرز اهتمامــات أقســام  ــر الحفــاظ علــى هــذه األصــول وتطويرهــا مــن أب ال شــّك أّن الموّظــف المؤّهــل هــو مــن األصــول القّيمــة فــي كّل شــركة. وُيعتب
المــوارد البشــرية علمــًا أّنــه ليــس مــن الســهل تحديــد هــذه المهــارات. لذلــك يقــوم نظــام                                            بإيضــاح كّل هــذه التعقيــدات إذ أنــه 
ــن  ــن م ــر الموّظفي ــاريع تطوي ــب ومش ــل التدري ــى جع ــاعد عل ــه يس ــا أّن ــل. كم ــن المحتم ــتباق دوران الموّظفي ــى اس ــرية عل ــوارد البش ــدراء الم ــاعد م يس
األولويــات بفضــل التقاريــر التــي تعكــس الموازنــات والتكاليــف. ويقــوم هــذا النظــام أيضــًا بتمكيــن مــدراء المــوارد البشــرية للتعامــل بفعاليــة مــع إدارة 

المواهــب ومتابعــة المســار الوظيفــي بــدل االعتمــاد علــى العمليــات التقليديــة و البيروقراطيــة الروتينيــة.

جدول الموارد البشرية
التخطيط الوظيفيالتوظيف

• تخطيــط تعاقب الموّظفين
• إدارة االختبارات

• إدارة األصول
• الخدمة الذاتية

سير عمل جدول الموارد البشرّية

 إدارة
 إدارةالتوظيفالتصاريح

البيانات
 هيكل

الشركة
 إدارة

التعّلم
إدارة العقود

 خّطة
التطوير

 التخطيط
الوظيفي

 تخطيط
 تعاقب

الموّظفين

 إدارة أصولتقييم األداء
الموّظف

 إدارة
 االختبارات
والمسح

People365 HR Stream



تعمــل وحــدة إدارة التعّلم على إدارة تعّلم الموّظفيــن كخطوٍة لتطوير مهاراتهم 
وكفاءاتهم.

تســاعد وحدة تخطيط التعاقب الوظيفي اإلدارة على اســتباق مخاطر 
الموّظفين. تغيير 

ُتعتبر وحدة الخدمة الذاتية في الموارد البشــرية )Self-Service HR( جزءًا 
مــن حلول نظام People365. وهي تتيــح للموّظف القيام بما يلي:

ُتتيح وحدة إدارة األصول للمســؤولين تتّبع أصول الشــركة التي تّم 
تســليمها إلى الموظفين مّما يســّهل عمليات الصيانة الدورية وتخليص 

األصول.

تتيح وحدة إدارة االختبار إعداد االختبارات واالســتطالعات.

تتيح وحدة تقييم األداء للموارد البشــرّية تقييم الموارد بشــكٍل منهجي.

تســاعد وحــدة تخطيط التطوير على متابعة نقاط قــّوة وضعف الموّظفين بغية 
المحافظــة على الموارد الذيــن يتمّتعون بالمهارات الصلبة.

مزايا إدارة التعّلم:
• تطويــر وحدات ودورات التدريــب والمعلومات المتعلقة بها. 

• وضع ســعر للتدريب لمجموعة أو موّظف أو وحدة.
• تحديــث المهــارات وزيادة تعويضات موّظف أو مجموعة موّظفين على أســاس 

حضورهــم التدريــب من خالل إدراج ذلك في جدول الراتب.

الفوائد:
• زيــادة رضــى الموّظفين بالوظيفة مّما يتيح المزيد مــن الفعالية في التدريب ويؤّدي 

إلــى زيادة في الربح المادي. 
• تقليــص تغيير الموّظفين من خــالل رعاية مهاراتهم وكفاءاتهم

مزايــا تخطيط تعاقب الموّظفين:
• تحديد المناصب الحّساســة والقدرات واألدوار الالزمة ألداٍء ناجح ضمن 

أقســام الشركة ونطاقات الخبرات. 
• إعــداد خلفاء محتملين للموّظفين الذين لديهم مناصب حّساســة 

و/أو احتمــال كبير بترك الشــركة وذلك ضمــن أوقات زمنية مختلفة في 
المستقبل.

• البحــث فــي نطاق الرقابة والتحّكم و/أو ســواهما من المعايير لتكوين 
مجموعة مهارات.

• مطابقة مســتلزمات المنصب مع األفراد.
• الدمــج مع وحدات خّطة التعّلــم وتقييم األداء والتطوير الوظيفي.

متــى تّم تحديد االســتراتيجيات، تكمن الخطــوة التالية في توثيقها ضمن 
خطــة عمل. )الفوائد: تؤّمن خطة العمل آليــة لتحديد الجداول الزمنية 

واألدوار والمسؤوليات بوضوح(.

الفوائد:
• يعطي تصّور عن المناصب الحساســة في الشــركات إذ أّن الهيكلية 

التنظيمية في الشــركات قد تكون غيــر قادرة على تحقيق أهدافها 
العمليــة بفعالية من دون هذه األدوار. 

• يســاهم فــي عرض بيانات اليد العاملــة أو التحليل الديموغرافي الذي 
ُيعتبر أساســيًا في تحديد مناطق الخطر.

• يمكــن القيــام  بتقييم المخاطر ومقارنتها مع الشــواغر الحالية 
والمســتقبلية بهدف تحديد المناصب الحساســة ضمن مؤسستك.

مزايا الخدمة الذاتية للموارد البشــرية:
• طلب ســلفة وقرض وتعديل في الراتب.

• طلــب كافة أنواع اإلجازات.
• مراجعــة حاجــات التدريب واالنخراط في جداول الصفوف والدورات 

التدريبية.
• تعبئة االســتطالعات واالختبارات ونماذج تقييم األداء.

• تحديث البيانات الشــخصية )الملفــات الطبية، العنوان، أرقام االتصال...( 
عبر االنترنت ومراجعــة التقارير المتعلقة بها. 

• مــلء نماذج الطلب وطلب التزويد بالشــهادات والتقّدم للنقل من 
الوظيفة.

• طلب األصول ونماذج المراســالت ومهام العمل على اإلنترنت.

الفوائد:
• حــّث الموّظفيــن من خالل تمكينهم مــن الولوج الفوري للحصول على 

المعلومات.
• تقليــل الوقت الذي يحتاجه موظفو الموارد البشــرية وإدارتها للحصول 

علــى المعلومات وجمعهــا وتوزيعها على كاّفة الموّظفين.

مزايا إدارة األصول:
• تتيــح تحديــد كافة المواد التي يتّم تســليمها للموّظفين كالهواتف 

الخلوية والســيارات والمسكن  وغيرها.
• تتيــح ربــط كّل أصل محّدد إلى الفائــدة المتعلقة به كالتأمين على 

الســيارة والتأمين الصحي وغيرها.
• تتيــح تخصيــص كّل أصل إلى موّظف محّدد مما يســّهل عملية تحديد 

موقع أصول الشركة. 
• تتتيح المحافظة على تحديث االســتحقاقات بفضل منّصة سلســة 

لتخصيص األصول.
• تتيــح عمليــة تخليص األصول فــي حالة انتهاء مّدة عمل الموّظف.

مزايا إدارة االختبار:
• تحديد األســئلة واألجوبة المرتبطة بها.

• خلق نموذج اســتطالع مع األســئلة واألجوبة المرتبطة بها. 
• توزيع االســتطالعات على الموّظفيــن والمتقّدمين للوظيفة.

• رؤيــة نتائج اســتطالع جرت تعبئته عبر االنترنت مــن قبل متقّدم للوظيفة 
أو موّظف

الفوائد:
إظهار النتائج بشــكٍل آلّي مّما يوّفر الوقت أثناء تقييم االســتطالع.

مزايا تقييم األداء:
• إدارة عوامل االســتطالع وتطوير أسئلة االستطالع.

• تحديد وقع االســتطالع على الراتب وغيره من األمور.
• القيام بتقييمات ذات 180 و360 درجة من خالل ســير العمل المعّدل حســب الطلب. 

• تخصيــص تقييمــات مختلفة للموّظفين مــع إمكانية ملئها على اإلنترنت.

الفوائد:
• تقليــص الضغط الــذي يمكن أن يرافق تقييم الموّظف.

• تســجيل أعمال الموّظف على مدى ســنوات لتحديد نقاط الضعف، وتعزيز إنجازات 
الموّظفيــن وإخفاقاتهم خالل فترة توظيفهم. 

• تســريع عملية تقييم األداء والتقليل من الجهد المطلوب من قســم الموارد 
البشرية.

مزايا تخطيط التطوير:
• تحديــد نقاط قّوة كّل موّظف ونقاط ضعفه.

• التخطيــط للمزيــد من التدريب والتعليم للموّظفيــن وإدارتهما بهدف تقوية نقاط 
الضعف الموجودة لديهم.

• التخطيــط لتواريخ أساســية محّددة لــكّل موّظف على حدة حول المنصب 
المســتقبلي الذي يجب أن يتمّكن من بلوغه.

• االســتفادة من نقاط قّوة الموظفين بشــكٍل اســتراتيجّي من خالل تعيينهم ليكونوا 
مدّربيــن داخليين لزمالئهم أو ترقيتهم لتوّلي مســؤوليات أخرى.

الفوائد:
يســتمّد البيانــات الصادرة عن تقييم األداء ونتائــج التدريب الذي خضع له الموظفون 

ويعمــل علــى وضع خطط لتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم بهدف تحســين 
فعالّية األعمال.

الخدمة الذاتية للموارد البشريةتخطيط تعاقب الموّظفينإدارة التعّلم

إدارة األصول

إدارة االختبار

تقييم األداء

تخطيط التطوير



تشــّكل الوحــدة الطبية جزءًا من تطبيــق People365 وهي ترّكز على المتابعة 
المنهجية للتكاليف الطبية التي تتكّبدها الشــركة عن الموّظفين والمســتفيدين 

بإسمهم.

مزايا الوحدة الطبية:
تحّدد السياســات الطبية التي تطّبقها الشــركة وتعّينها للموّظفين وفقًا لذلك.

تحــّدد إعدادات تغطية المســتفيد لكّل وثيقة طبية.
تحّدد األنــواع الطبية مع إعدادات تغطيتها.

تحــّدد المراكز الطبية المعتمدة من قبل الشــركة.
ملء طلب فاتورة طبية.

الموافقة على/رفــض طلب فاتورة طبية من الموّظف.
تســيير فواتير طبية لمجموعة.
إدارة احتســاب الفواتير الطبية.

إدارة الفواتيــر مع المراكز الطبية.
إصــدار الفواتير الطبية مع جدول الرواتب.

جمــع الفواتير من الصنــدوق الوطني للضمان االجتماعي.
إحتســاب التعويضات ضمن جدول الرواتب.

إعادة أي ســلفة أعطيت للموّظفيــن عند انتهاء خدمة الموّظف.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 احتفظوا بسجالت الحاجات الطبية 
لكافة موّظفيكم ضمن هذه اإلضافة 

إذ أّن ذلك يتيح للموّظفين بأن ُيدخلوا 
كافة المستندات المرتبطة بالمسائل 

الطبية كما ويتيح لمدراء الموارد 
البشرية بأن يتوّلوا مراجعة الفحوص 
الطبية للموّظفين وتسديد الرسوم 

الالزمة لذلك ومراجعة التاريخ الطبي 
ألعضاء فريق العمل. 

الوحدة الطبية 



شــركتنا هــي الّســّباقة فــي منطقــة الشــرق األوســط فــي تطويــر تطبيــق 
نظــام محلــّي إلدارة المــوارد البشــرية مبنــّي علــى تكنولوجيــا NET.  ويتــم 

اســتضافته علــى الســحابة. 

ــق  ــكل عمي ــات بش ــى المعلوم ــول إل ــة الوص ــر طريق ــحابة بتغيي ــُد الس وَتِع
تمامــًا مثــل تغييــر الطباعــة للحضــارة. فتصبــح المنّظمــات قــادرة علــى 
بــدءًا مــن تكنولوجيــا  افتــراض كل جانــب مــن جوانــب النشــاط تقريبــًا، 
المعلومــات، وُيمنــح مــدراء تقنيــة المعلومــات فرصــة نــادرة إلعــادة ابتــكار 
ــتخدام  ــر اس ــت. وعب ــألة التوقي ــي مس ــرز ه ــألة األب ــّل المس ــم. ولع أدواره
الســحابة أصبحــَت تملــك القــدرة علــى توســيع العــروض إلــى خدمــات 

مشــتركة واســعة النطــاق.

البشــريةPeople365  فــي مركــز  المــوارد  إدارة  ويتــم اســتضافة نظــام 
بيانــات موثــوق وذات جــودة عاليــة مــع مراقبــة 24 ســاعة ونســبة صفــر 
ــل  ــة نق ــون لعملي ــح أن يك ــن نطم ــل. ونح ــن العم ــف ع ــًا توّق ــة تقريب بالمئ
مــع  والتكّيــف  الســحابة  إلــى  البشــرية  المــوارد  بــإدارة  الخــاص  نظامنــا 

مفهــوم برنامــج )SaaS( تأثيــر ممتــاز.

الفوائد األساسية للسحابة

التحّول من اإلنفاق الرأســمالي إلى التكلفة التشــغيلية.

البنية التحتية مدفوعة من قبل المســتضيف.

مخّفضة. تكاليف 

نســبة توافرعالية تصل إلى ٪ 99.98.

اســتضافة التطبيق في مراكز بيانات عاليــة قابلة للتطوير وموثوق
بها مع القدرة على رصدها على مدار24 ســاعة.

ال وجــود لتكاليف لترخيص البرامج.

ال متطلبــات جديدة للبنية التحتية مثال: خادم الويب )الســيرفر(  

اتفاق على مســتوى الخدمة الذي يحكــم بموجبه مهّمة تقديم الخدمات.

فوائد أخرى
تســتضاف محلّيا في المنطقة.

خفض التكاليف وخاصة بالنســبة للشــركات الصغيرة والمتوسطة التي ال 
تريد أن تزيد من النفقات الرأســمالية على األعمال التي تّم إنشــاؤها مؤّخرًا.

نفقات موّحدة تقتصر على رســوم االشــتراك والتي تغطي اإلستضافة 
والتراخيــص، والتحديثات، فضاًل عن الدعم والصيانة.

إعفاء الشــركات الصغيرة والمتوســطة من نفقات الخدمات اإلدارّية، وإدارة 
العمليات.

هيكلية الدفع عند االســتخدام )بموجــب اتفاقية الخدمات التعاقدية(.
إمكانيــة الولــوج من أي مكان حول العالم )إذًا ال داعي للحضور الشــخصي 

كما جَرت العادة(. 
توفير الطاقة.

•
•

•

•

•
•

•

دائمــًا ما يكون هناك عمالء يفّضلون الحصول على تســهيالت داخل 
شــركاتهم ألســباب أمنية. وفي هذه الحالة، يمكن أن تحقق المزايا 

التي تتمتع بها البنية التحتية االفتراضية للســحابة فوائد ممتازة: تنشــئ 
الشــركات "السحب الخاصة" الســتخدامها من قبل الشركات األخرى التي 

تدفع الســتخدامها على أســاس "األعضاء فقط"، وبالتالي تحّل مسألة 
التنّوع والقضايا األمنية.

 People365 نظام
على السحابة

السحابة الخاّصة



حزمــة People365 Mobility عبارة عــن تطبيق على الويب وعلى الهاتف 
الجــّوال محوره الموّظف، ويرّكز على تجربة المســتخدم ألتمتة عمليات 

الموارد البشــرّية وتعزيز إنتاجّية المؤّسسة.
تــّم تصميم تطبيق People365 Mobility من أجل تحســين عملّية التواصل 

بشــكٍل عام ضمن مؤّسســتك، حيث أّنه يتيح لقســم الموارد البشرّية تلبية 
طلبات الموّظفين بشــكٍل أســهل. وبالتالي، يصبح باستطاعة مدراء الموارد 

الطلبات اآلنية:البشــرّية التركيز أكثر على األهداف االســتراتيجّية للشركة.

لمحــة عاّمة عن فريق العمل:

إدارة الموارد البشرّية:

التواصل بسهولة:

الفوائد التــي يمنحها التطبيق للموّظف

الفوائد التــي يمنحها التطبيق للمدراء

من خالل هذا التطبيق يتاح للموّظفين االســتعالم عن جداول ســاعات 
العمــل، واإلجازات، والُعَطل. فقد أصبــح بإمكان أعضاء فريق العمل أن 

يقومــوا بإجراءات مختلفــة أينما وجدوا وفي أّي وقٍت كان، مثل تتّبع 
حضورهــم وطلب اإلجازات، كما والتحّقــق مّما إذا تّمت الموافقة واإلجابة 

على االستفسارات المقّدمة. 

عبر اســتخدام Approval Workflow )الموافقة على ســير العمل(، يتمّكن 
المــدراء من االّطالع على كاّفة المعلومــات المتعّلقة بالطلبات المقّدمة 

من قبل الموّظفين ضمن شاشــة واحدة، بحيث يتســّنى لهم اّتخاذ 
قرارات أفضل وبشــكٍل أســرع. ومن خالل جدول الموّظفين ضمن الفريق 
)Team Calendar(يتمّكــن المدراء مــن رؤية جدولهم وجدول الموّظفين 

ضمــن فريقهم. كما أّنه يمكنهم انتقاء رؤية الجدول حســب األحداث أو 
المستخدمين.

امنح قســم الموارد البشرّية في مؤّسســتك القدرة على التركيز على 
االســتراتيجّيات والمســائل المتعلقة بدور قسم الموارد البشرّية األكثر 

ضرورًة وذلك من خالل تقليص استفســارات الموّظفين.

قم بتحســين عملّية التواصل بشــكٍل عام في مؤّسستك عبر إشراك 
الموّظفين بشــكٍل كبير، وجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بشــكٍل 

أفضل.

• التقــّدم بطلب للحصول على إجازات شــخصّية وإجازات عمل
• التحّقق من جداول ســاعات العمل واإلجازات

• اإلّطالع على الســجالت الشخصّية وكشوف الرواتب
• اإلّطــالع على األرصدة واألتعاب

• التبّلغ بإشــعارات التطبيق وآخر األخبار
• ملء الطلبات

• موجــز عن حضور وإجازات الموّظفين
• جدول ســاعات عمل كاّفة الموّظفين ضمن الفريق

• توافــر الموّظفين وتحليل إدارة الوقت
• تعيين اإلجــازات وتطبيق الموافقات الاّلزمة
• وضع جدول ســاعات العمل وإدارة الحضور

عرض عام وشــامل عن حضور وتوافر واســتراحات وساعات العمل 
اإلضافّية وتأخير كّل من الموّظفين ضمن شاشــة واحدة.

People365 Mobilityتطبيق



 سّجل توقيت البدء
 بالعمل من أّي مكان
 عبر استخدام إحدى

 السبل المختلفة
 المتوّفرة على تطبيق
People365 Mobility

يمكن شــراء واعتماد تطبيق Mobility الذي يخّول 
الموّظفين تســجيل البدء بالعمل من أّي مكان 

بشــكٍل منفرد دون الحاجة إلى اعتماد نظام 
People365 بشكٍل كامل.

كما أنــه يتكامل مع وحدة إدارة الوقت والقوى 
العاملــة في  نظام People365 ويمكن 

اســتخدامه مع أجهزة القياس الحيوي.

تسجيل البدء بالعمل
عبر الهاتف الجّوال:

تسجيل البدء بالعمل
عند االتصال بشــبكة الواي فاي:

تسجيل البدء بالعمل
من خالل رمز اســتجابة سريعة

:)QR Code(

تسجيل البدء بالعمل
عبر الويب:

تسجيل البدء بالعمل
من خالل نظام تحديد

الموقع الجغرافي:

ســّجل توقيت بدئك بالعمل من المنزل من خالل 
تســجيل الدخول إلى الدليل النشط.

ســّجل توقيت البدء بالعمل عند االّتصال بشــبكة 
الواي فاي في المكتب.

قم بمســح الرمز على أي جهاز لوحي أو هاتف 
جّوال لتســجيل البدء بالعمل.

ســّجل توقيت بدئك بالعمل على الويب واربطه 
بتســجيل الدخول إلى الدليل النشط.

ســّجل توقيت بدئك بالعمل من خالل تواجدك 
في إحدى المواقع الجغرافّية المحّددة مســبقًا.

صّمم خّصيصــًا ليتالءم مع طريقة العمل 
العصرّيــة أال وهي العمل عن بعد.

يســتوعب مواقع ونطاقات جغرافّية متعّددة:

بفضل تطبيق People365 لتســجيل البــدء بالعمل عبر الهاتف، لقد 
أصبــح بإمكان الموّظفين تســجيل توقيت البدء والتوّقف عن العمل 
وتوافرهــم بينما هم متواجدون فــي منازلهم. والتطبيق متاح أيضًا 

بالّلغة العربّيــة، بالتوقيت والتاريخ الهجري.

يمكنــك تحديد العديد من مواقع المكاتب أو مواقع المشــاريع 
عبر اســتخدام إعدادات التطبيــق. يتّم تحديد كل موقع من خالل 

إحداثيات خطوط الطول والعرض في خرائط Google وإســم 
الموقــع وعنوانه. وللمزيد مــن الدّقة، يمكن إضافة نصف قطر 

بحســب اختايرك بغية تحديد مســافة محّددة حول عنوان الموقع.

تطبيق 
ُسُبل تسجيل توقيت

البدء بالعمل

تسجيل البدء بالعمل عبر الهاتف الجّوال:

People365 Mobility



يمنــح حــل                                           للموّظفيــن 
إمكانّية تســجيل توقيت البدء بالعمل من خالل 

اســتخدام هواتفهم الجّوالة. وقد أصبحت 
الشــركات قادرة على تعيين الزمان والمكان 

حيث يمكن للموّظفين تســجيل توقيت البدء 
والتوّقــف عن العمل، وذلك من خالل ميزة 

تحديــد الموقع الجغرافي الجديدة.

عملّية ســهلة لتســجيل البدء بالعمل من خالل رمز اســتجابة سريعة:

الخطوة األولى:

الثانية: الخطوة 

الثالثة: الخطوة 

يمكنك تســجيل البدء بالعمل من خالل مســح رمز اســتجابة سريعة عبر جهاز لوحي 
أو هاتف جّوال، وهذه عملّية ال تتطّلب لمس أّية أســطح. وبذلك يتّم حفظ تســجيل 
الموّظف بحســب إســم الجهاز الّلوحي. كما يمكن للموّظفين تســجيل وصولهم 
إلى أّي قســم تابع للشــركة، فيما يتّم تحديث توقيت بدئهم بالعمل وموقعهم 

وتوافرهم.

نظام  يســمح للمدراء بإرســال طلب تسجيل حضور 
للموظفيــن المناوبيــن للتحقق من وجودهم في موقع 

العمــل. يقوم المدراء بانتقــاء الموّظفين الذين يتّلقون 
بدورهم إشــعار لتســجيل حضورهم في مكان العمل ضمن 

مّدة زمنّية محّددة.

نظــام يربط الموّظفين بهواتفهم المحمولة ويســمح 
لكل مســتخدم بتســجيل حضوره من جهازه المسّجل 

فقــط. وبالتالي، فإّن هــذا النظام يحّد من إمكانّية أن يقوم 
الموّظف بتســجيل حضور عن موّظف آخر.

نظام يربط تســجيل الحضور بجــدول عمل الموظف، فيمّكنه 
تســجيل الحضور من موقع محدد أي من المنزل أو من 

مــكان العمل وفًقا لجدوله.

يكون هناك مواقع متعّددة، وأجهزة لوحّية مختلفة: يقوم المشــرف بتحديد اســم 
كل جهــاز لوحــي وإعداداته لمطابقة موقعه، ويضيف من يمكنه تســجيل الدخول إلى 

كل مــن هذه األجهزة اللوحية.

يقوم الموظف بمســح رمز االســتجابة الســريعة من الجهاز اللوحي، ويكشف التطبيق 
اســم الجهاز اللوحي والموقع ويحفظ حضور الموظف.

يقــوم الجهــاز اللوحي تلقائًيا بإعادة تحميــل رمزًا جديدًا للموظف التالي.
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تسجيل البدء 
بالعمل من خالل 

نظام تحديد 
الموقع الجغرافي:

تسجيل البدء 
بالعمل من خالل 

رمز استجابة 
:)QR Code( سريعة

كشــف موقع الموّظف ومطابقته مع أقرب موقع عمل:

النظام اآللي لعملّية تســجيل البدء بالعمل

االّطالع على الئحة تســجيل توقيت العمل:

حيــن يصــل الموّظف إلى المكتب أو إلــى موقع العمل، يقوم تطبيق 
Mobility باســتخدام خدمات الموقع فــي هاتفه الجّوال لتحديد أقرب 

مكتــب والتحّقق مّما إذا كان متواجدًا داخل إحدى الدوائر المســجّلة، 
علمًا أّنه إذا كان خارج نطاق المواقع المســجّلة، لن يســتطيع تســجيل 

البدء بالعمل.

الخطــوات المّتبعة خالل عملّية تســجيل البدء بالعمل:
1- يقوم التطبيق بالتعّرف على المســتخدم

2- يتــّم التقاط صورة له
3- يتّم تأكيد تســجيل البــدء بالعمل وتحديد الموقع

4- يتــم حفظ توقيت البدء بالعمل
٥- يتّم تطابق هذا التوقيت مع جدول ســاعات عمل المســتخدم 

والسياســات وتوقيت نوبة العمل.

مالحظة: تجدر اإلشــارة إلى أّنه ال يتم تعّقب موقع المســتخدمين 
عندمــا ال يكــون التطبيق قيد االســتخدام أو يعمل في خلفّية الهاتف. 

ويمكن للمســتخدم اختيار تشــغيل ميزة تحديد الموقع عندما 
يكون التطبيق قيد االســتخدام فقط. حين ينقر المســتخدم "تحديد 
موقعي"، يقوم التطبيق باســتخدام نظــام تحديد المواقع العالمي 

وشــبكة الجّوال لتثبيت الموقع علــى الخريطة، ومن ثّم يتوّقف عن 
تعّقب موقع الجّوال.

يمكــن للموّظفين رؤية الئحة بتوقيــت بدئهم وتوّقفهم عن العمل 
مــع تفاصيل عن الزمان والمكان. ليس هناك عدد محّدد للتســجيالت، 

وهــي دائمًا متاحة لالّطــالع عليها والرجوع إليها في أّي وقت. 

People365 Mobility

)Random Check-in( تســجيل حضور عشوائّي

تســجيل حضور عبر جهاز مسّجل
)Device authorization check-in(

)Access Periods( تســجيل حضور بحسب جدول العمل

المواصفات



مع محاولة المؤسســات اعتماد طرق جديدة في العمل 
والتواصــل في ظل أزمــة جائحة كورونا، تّم تطوير حلواًل 

جديدة متعّددة ضمــن نظام People365 لتلبية احتياجات 
الموظفين ومســاعدة مدراء الموارد البشــرية على مواجهة 

التحديات التي تعيد تشــكيل وظائفهم.

 حلول مكافحة جائحة
كوفيد - 19

حلول لتســجيل البدء بالعمل ال تســتوجب لمس األسطح 
للدخول إلى المكتب بشــكٍل آمن

اســتبيان لجمع بيانات الموّظفيــن الصحّية المتعّلقة 
بكوفيد-19

تخطيط وجدولة قــدرة القوى العاملة على العمل

علمــًا أّن األجهــزة البيومترية لم تعــد آمنة وأّن العمل عن ُبعد أصبح أمًرا 
طبيعًيــا، لقد تّم تطوير حلول لتســجيل توقيت البــدء بالعمل ضمن تطبيق        

                                        تســمح للمّوظفين بملء ســجاّلت الحضور عبر 
اســتخدام أجهزتهم وحلول تســجيل البدء بالعمل من خالل الهاتف 
الجّوال، أو الموقع الجغرافي، أو شــبكة  الواي فاي، أو رمز االســتجابة 

السريعة، أو الويب.

بمــا أّن صّحــة وعافية الموظفين أمــٌر بغاية األهمّية وقد يؤّثر على أداء 
مؤسســتك، فقد أنشــأنا اســتبياًنا يمكن إجراؤه يومًيا أو أسبوعًيا عند تسجيل 

البــدء بالعمــل للتحقق من الصحة البدنية والنفســّية لموظفيك. وفًقا لهذا 
االســتبيان، يتم إخطارك عند الحاجة ألخذ التدابير بشــأن حاالت معّينة بما 

فــي ذلك التلوث أو إدارة الحجــر الصحي واتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة. 
يتوّجب على الموّظفين ملء جميع أســئلة االســتبيان وبيانات االختبار 

وجهات االتصال الســابقة كي يتمّكنوا من تســجيل بدئهم بالعمل. اســتناًدا 
إلى بيانات االســتبيان وســجل الحضور، يصبح من الســهل على اإلدارة تحديد 

المنطقــة أو المكتب الذي ســيتم عزلــه أو تطهيره كلما أصيب موظف أو 
كان معّرضــًا ألن يكون مصابًا بكورونا.

لقــد أصبح بإمكانك وضع جداول مرنة وسياســات العمل من المنزل 
بســهولة عبر اســتخدام حل People365  إلدارة الوقت والقوى العاملة. 

من خالل سياســات نوبات العمل الدورّية للنظام وإمكانّية تســجيل البدء 
بالعمل من المنزل، يتســّنى للمؤسســات التخطيط لقدرة استيعاب القوى 

العاملة لديها بحيث تضمن مســافة آمنة وتحّدد الحضور بحســب األولوّية 
بناًء على الجدول.

People365 Mobility
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