ملبذا حتتبج املٌشآث إىل تطبٍق أًظوت املوارد البشرٌت واحلضور واالًصراف ؟
حتتبج املٌشؤة لتطبٍق ًظبم ادارة املوارد البشرٌت هي أجل:
.1

إدارةمتؿلؿمباظؽػاءةمواظػعاظقةمحقثمتلؿطقعماإلدارةمتؿؾعمبقاغاتماٌقزػنيماظيتمتضؿمسادةماظؿقارؼخماظشكصقةمواٌفارات،م
واظؼدرات،مواإلنازاتمواظرواتبمومإمتامماظؽـريمعـماألسؿالماظيتمتلؿغرقمضدراًمطؾرياًمعـماظقضتمظؾؼقاممبفامؼدوؼاًمخاصةمإذام
طانمػـاكمسددمطؾريمعـماٌقزػنيميفماظشرطة.

.2

تؾلقطمإجراءاتماظعؿؾمومدبػقػمسبءماألسؿالماظقدوؼةمظألغشطةماإلدارؼةمممامميؽـماإلدارةمعـماظؿكطقطماظػعالمباإلضاصةم
إديمأنمعقؽـةماظؼقاغنيموماظؾقائحمتُلفؾمتداوهلامومتطؾقؼفامبشؽؾمجقد.

.3

تلفقؾمسؿؾقةمادباذماظؼرارمعـمخاللمتؾلقطمسؿؾقةمإدخالماٌعؾقعاتميفمضاسدةمبقاغاتمحادقبقة؛مممامؼُؿؽـ ماظشرطةمعـم
وجقدمضاسدةمععؾقعاتمعقحدةمومذاعؾة .م

.4

أصؾح ماٌقزػ م تقزؼع معفام ماظعؿؾ مسؾك ماألصراد معع مإتاحة مخاصقة ماًدعات ماظشكصقة مظؾؿقزػني م" "ESSمذرؼؽ ميفم
اظعؿؾمحقثمأنمؼؼقممبـػلفمبؿـػقذماحؿقاجاتفمعـمإدارةماٌقاردماظؾشرؼة.

.5

زؼادةمطػاءةماٌعاعالتماًارجقةمععماىفاتماظيتمتؿعاعؾمععماظشرطة.

.6

زؼادةمغلؾةمبؼاءماظعاعؾنيميفماظشرطاتمحقثمأنمتطؾقؼمأغظؿةماٌقاردماظؾشرؼةمؼعؿؾمسؾكمزؼادةمبؼاءماظعاعؾني مبؼدرم 22م%م
ممامؼعينمزؼادةموالءماظعاعؾنيمظؾشرطة.

.7

دفقظةمإسدادماًططماالضؿصادؼةم وماٌاظقةمظؾشرطةمعـمخاللماظؿؼارؼرموماإلحصائقاتماٌؿقصرةمباظـظام.

.8

ادرتدادمضقؿةماالدؿـؿارم حقثمأغفمعـماٌعروفمأغفمؼؿؿمادرتدادمضقؿةمذراءمأغظؿةماٌقاردماظؾشرؼةمخاللماظلؿةمأذفرماألوديم
عـمتارؼخمتطؾقؼفا.

ممامدؾؼمغلؿـؿجمأغفمالمشـكمسـمغظامماٌقاردماظؾشرؼةمأليمذرطةم،مطؿاموجدغامػـاكماظؽـريمعـماظػقائدماٌرتتؾة مسؾكمادؿكدامم
ػذاماظـظاممممامؼغطلمذيقعماحؿقاجاتموعؿطؾؾاتماألسؿالمومعضاسػةماإلغؿاجقة .م
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حيتوي الٌظبم على جمووعت هي الوحداث هً:
 -1شئوى العبهلني:

 اظؿقزقػم م
 اٌعؾقعاتماًاصةمباٌقزػمومتشؿؾ:
 اٌعؾقعاتماظشكصقة.م اٌعؾقعاتماًاصةمباظعؿؾ.م اظؿأعنيموماٌزاؼا.م األجازاتمواىزاءات. اظؿدرؼب.م
 اظؿؼققؿ.
 اظرتضققاتموماظؿـؼالت.م
 صلخماظعؼدمومغفاؼةماًدعة.م
 اًدعاتماظشكصقةمظؾؿقزػم()EES

 -2احلضور و اإلًصراف:

 اظؾقاغاتماألدادقة.م
 اظؿؼارؼر.م
 أجفزةمتلفقؾمايضقرموماإلغصراف.م
 االجازاتم،ماظؿأخريم،ماظعؿؾماإلضايف.

 -3املرتببث:

 اٌؿغرياتماظشفرؼة.م
 اظقضتماإلضايف.م
 حلابماظضرائبماٌلؿقؼة.م
 حلابماٌرتب.م
 ععاىةماظصرفماآلظلم) .(ATMم
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ًظبم إدارة املوارد البشرٌت
إن مإدارةماٌــقاردماظؾشرؼـة ،مبؽػاءةمو مصعـاظقةمسؿؾقةمععؼـدة م،حقثمتشؿؾمإدارةماٌقاردماظؾشرؼةمتؿؾعماظؾقاغاتماًاصةمباٌقزػنيموم
اظيتمسادةمًمعامتؿضؿـماظؾقاغاتماظشكصقةم،ماٌفاراتم،ماظؼدراتم،ماإلنازاتمواظراتبمإضاصةًمشؾكماظعدؼدمعـماألغشطةموماظؾقاغات .م
ظذامؼلاسدكمغظامماٌقاردماظؾشرؼةماًاصمبشرطةم DNTسؾكمتؼؾقؾمأسؾاءماألسؿالماظقدوؼة ممظؽاصةماألغشطةماإلدارؼة محقثمميؽـؽم
عـمعقؽـةماظعدؼدمعـمػذهماظعؿؾقاتموماالغؿفاءمعـفامإظقؽرتوغقاًمم.م م

خصبئص ًظبم ادارة املوارد البشرٌت

 رقذيى انزقبرير في انىقذ انًُبست :إنماظػقائدماٌؾؿقدة مظؾعؿؾمعـمخاللمغظاممععؾقعاتمممقؽـمتؿؾكصميفمطؾؿةمواحدةمأالموػك"ماظؿؼارؼرم"؛محقثمأغـام
ذيقعاُممغلؿـؿرماألعقالمواٌقاردميفمغظؿماٌعؾقعاتمعـمأجؾمايصقلمسؾكمتؼارؼرمدضقؼةمو ربددةموميفماظقضت
اٌـادبم.م

 سهىنخ انزصًيى انًسزخذو:ذيقعماظشاذاتمعصؿؿة ظؿقؼقؼمػدفم
واحدمػقممنقذجمدؾسمومدفؾماالدؿكدامم .م

 يُهجيخ يىدذح:إنمسؿؾقةمإدخالماظؾقاغاتماٌلؿكدعةمعقحدةم سؾكمطؾماظـظام.محقثمجيدماٌلؿكدممغػسماألدواتماظرئقلقةموغػسم
األدؾقبماًاصمباٌلاسدةميفمذيقعماظشاذاتم،معــؿامؼلاسدميفمتلرؼعمسؿؾقةماظؿدرؼبمواظؿعقدمسؾكماظـظام.م

 انزجًيع:عـمخاللماالدؿػادةمعـمأحدثماظؿؼـقاتم،مؼضؿـمماظربغاعجمذيعماظؾقاغاتمبلرسةمومدضةممصقؿامؼؿعؾؼمبايضقرمواالغصراف.

 انزصُيف:ؼؿؿمتؼلقؿمداساتماظعؿؾمإديمداساتماسؿقادؼةم،مموضتمإضايفم،مؼؿؿمأؼضاًمتعرؼػماظقضتماإلضايفمعـم
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خاللمصؽاتمربددةمعلؾؼاً.مباإلضاصةمإديمإدارةماىداولماٌعؼدة،متـػقذماظلقاداتماًاصةمبايضقرم،ماظؿؿؾعماظزعينم
ظألرصدةمآظقام،معقؽـةماظعروضماًاصةمباظقضتماإلضايف.م م

 االرصبل:ؼؼقمماظـظاممب ؿقلريمتؾادلماظؾقاغاتماًاصةمبايضقرموماالغصرافمبنيمغظامماٌقاردماظؾشرؼةموغظؿمبراعجمايادبماألخرى.

 انزكهفخ:ؼؿؿمحلابمإذياظلماٌرتؾاتمبدضةمذدؼدةموميفمأطـرماظؾقؽاتمتعؼقداً.م

 انًقبرَخ:رؤؼةمهؾقؾقةميفماظقضتماظػعؾلمظؽؾمعـمإغؿاجقةماٌـشأةمومأدائفامطؽؾم.م

 رصذيخ:ؼؼقسمإغؿاجقةماظؼقىماظعاعؾةمبادؿؿرارمعـمأجؾماظؿقلنيماظدوري.

 انقذراد انجريذيخ:ؼؿؿمإردالمو ادؿؼؾالماٌعؾقعاتماًاصةمباٌقزػنيم(تؼارؼراٌرتؾاتم،مرصقدماألجازات..اخل)مسـمررؼؼماظربؼدم
اإلظقؽرتوغل.

 إعذاد انزقبرير:ؼشؿؿؾماظـظاممإسدادمتؼارؼرمتـػقذؼةموإحصائقةمعؿـقسةم.
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رسن توضٍحً لوحداث ًظبم املوارد البشرٌت

شـئىٌ انعبيهيٍ:
 الرىظيف. المعلىماخ الشخصيح معلىماخ عن العمل الرأمين و المسايا. المرغيراخ الشهريح. الحضىرواإلنصراف األجازاخ. -عهذ المىظف.

انذضىر و اإلَصراف

 الثياناخ األساسيح. الرقارير. أجهسج ذسجيل الحضىرواإلنصراف. -االجازاخ  ،الرأخير  ،العمل اإلضافي.

األجىر و انًررجبد
 المرغيراخ الشهريح. الىقد اإلضافي. حساب الراذة. حساب الضرائة المسرحقح. معالجح الصرف اآللي و الثنىك.-

انزذريت
رقييى األداء
انزرقييبد
انذركبد

ESS
انخذيبد انشخصيخ نهًىظف
ذشممممممل قيممممماب المىظمممممف ترحمممممذي تياناذممممم
الشخصمممميح و ذرثمممما راذثمممم الشممممهر و ممممل
الخمممذماخ الرمممي انمممد ذمممرس مسمممثقا تىاسممم ح
اإلدارج.
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إَهبء انخذيخ

شئىٌ انعبيهيٍ
إن موحدة مذؽقن ماظعاعؾني متغطل ماظعدؼد معـ ماىقاغب ماًاصة مباٌقارد ماظؾشرؼة مبداؼةً معـ ماظؿؼدؼؿ مظؾقزائػ موصـقالً مإديم
اظؿؼاسد،محقثمؼشؿؿؾماظـظاممسؾكمسرضم ماظؾقاغاتماظدميقشراصقةماألدادقةمموماظعــاوؼـم ،ماالخؿقارمواظؿدرؼـــــــبمم،ماظؿطقؼرم
،اظؼدراتمواٌفاراتماإلدارؼةم،ماظلفالتماًاصةمخبطــــطماظؿعقؼضاتموشريػامعـماألغشطـــةمذاتماظصؾةم،مإخطارمأصقابم
اظعؿؾمم،مومؼقصرماظـظامممأداظقــــبممإلدارةمومعراضـــؾةمماٌـاصـــبم،مأؼضامؼشؿؿـــــؾممدورمإدارةمماٌقاردماظؾشرؼةمسؾكماظؿقزقػم
،ماظؿؼققؿم،ماظؿعقؼضم،مومتـؿقةماظعاعؾنيميفماٌؤدلةم .م

إٌ َظى انًعهىيبد انزي رعًم ثبنذبست اآلني رسزخذو أسبسب ً في األعًبل انزجبريخ نًب يهي :
 oإصدارماظشقؽاتموماٌرتؾاتموماظؿؼارؼرماًاصةممبدصعماٌرتؾاتم.
 oحػظمدفالتماٌقزػنيم.
 oمإدارةماٌقاػب.م م

أ .انزىظيف:
إنموحدةماظؿقزقػمبـظامماٌقاردماظؾشرؼةمظشرطةم DNTمتضؿـمظؽمدريماظعؿؾمبطرؼؼةمعؾلطةمحقثمأنمسؿؾقةماظؿقزقػ؛مم
سؿؾقةمعلؿؿرةمتؿؿمبادؿؿرار يفمأيمذرطةمومؼؿؿمادؿكدامموحدةماظؿقزقػمدورؼاً.
تؼقممػذهماظقحدةمبإدارةمسؿؾقةماظؿقزقػمطاعؾةمًمبداؼةمعـمتؼدؼؿمرؾبماظؿقزقػمومايصقلمسؾكمعقاصؼةمحقثمتؼقممػذهم
اظقحدةمجبؿعمومصرزمومإدارةمذيقعماظلريماظذاتقةماٌؼدعةم .م
هؿقيمػذهماظقحده م سؾكمغظاممضقيمومعؿؽاعؾمإلسدادماظؿؼارؼرمحقثمميـقؽمتؼارؼرمدضقؼةمومربددةمسـماظلريماظذاتقةم
اظيتممتمرصضفامأومضؾقهلاموماىفةماظيتمإسؿؿدتفاميفماٌـظؿةمممامميؽـؽمعـمععرصةماياظةماًاصةمبؽؾمدريةمذاتقةمبلفقظة .م

رقىو انىدذح أيضب ً ثعًم:
 oهؾقؾمظػائدةماٌقزػنيمداخؾماٌـظؿة.
o

هدؼدمعؼدعلماظطؾؾاتمذوماظؽػاءة.

o

أرذقػماظلريماظذاتقة م
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ة .ثيبَبد انًىظف:
يعهىيبد شخصيخ :
متغطلمػذهماظشاذةمطؾماٌعؾقعاتماألدادقةماًاصةمباٌقزػمعـام:ماالدؿم،مطقدماظؿقزقػ،مادؿماألب،مسـاوؼـم
اإلتصال،ماظربؼدماإلظقؽرتوغل،مػاتػفماحملؿقل.....،اخلم م
 oاالدؿمباظعربقةمواإلنؾقزؼةم.
 oاىـلقة.م
 oاياظةماالجؿؿاسقة.
 oمتارؼخموعؽانماٌقالد.م
 oاظعـقانماظربؼدي.م
 oاظربؼدماإلظؽرتوغل.م
 oاًدعةماظعلؽرؼة.م
 oسائالتموماألضارب.م م

يعهىيبد عٍ انعًم :
م تشؿؾ متؿؾع ماٌعؾقعات ماًاصة مباظعؿؾ مو ماظيت م متشؿؾ معـصؾف م ،ماهلقؽؾ ماإلداري مظؾؿـظؿة م ،متػاصقؾ ماظؿعقني م،م
دفالتماإلسؿؿادم،مومبعضماًصائصماألخرىمعـؾمعؤػؾفماظؿعؾقؿل،ماًربة،متارخيفماظقزقػل.م م
 oاظشرطةموماظػرع.
 oاظؼلؿموماٌـصبم.
 oاٌدؼرماٌؾاذر.م
 oاٌؤػؾماظؿعؾقؿل.م
 oتارؼخماًدعةم.م
 oععؾقعاتمأخرى.
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يعهىيبد عٍ انزأييٍ و انًسايب:
تـػؼماظشرطاتمعؾاظغمرائؾةمسؾكماٌزاؼاماٌؼدعةمظؾؿقزػنيم،مػذهماظـػؼاتم
تزدادمطؾمساممممامؼصعبمسؾكماإلدارةمإحؿلابفامبدضةم،مظذامضاعتمذرطةم
 DNTمبعؿؾ مػذه ماظقحدة مبـظام ماٌقارد ماظؾشرؼة ماًاص مبفا محؿكم
متؽـؽمعـماحؿلابمومعؿابعةمطؾمػذهماظـػؼاتمومإدارتفامبؽػاءةمومؼلر .م
 oاظؿأعنيماظصقل.
 oماظؿأعنيمسؾكماظلقارة.م
 oاظلؾػم .م

د .اإلجبزاد:
تؼقممػذهماظقحدةمبؿلفقؾمسؿؾقفمرؾبماألجازةمحقثمتؿقحمظؾؿلؿكدممرؾبمأجازة مسـماظعؿؾمومعـمثؿمإردالم
ػذا ماظطؾب مإدي ماإلدارة معـ مأجؾ مإسؿؿاده م ،ممبفرد مإسؿؿاده مؼؿؿ مهقؼؾ ماظطؾب مإدي مضلؿ ماٌقارد ماظؾشرؼةم
ظؿقدؼثمدفؾماألجازات .م
إن موحدة ماألجازات مبـظام ماٌقارد ماظؾشرؼة مظشرطة م DNTمػل معا مهؿاجف مأي مذرطة مترشب ميف متقصري ماظقضت موم
اىفد محقث مأغف ممت متصؿقؿف مٌلاسدة ماٌلؿكدعني ميف مإدارة مرؾب ماألجازة مإظقؽرتوغق ًا مو معؿابعة مرصقد مأجازاتفم
حلبماظلقاداتماًاصةمبؽؾمعـظؿة .م
 oاإلجازاتماظلـقؼة.م
 oاإلجازاتماٌرضقة.م
 oاإلجازاتماظعرضقة.م
 oرصقدماألجازات.
 oجدولماألجازات.
م
م
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م
م

ج .انزذريـــت :
المذؽمأنمتدرؼبماٌقزػنيمسـصرمػامميفمإدارةماٌقاردماظؾشرؼةمومععرتفمبفمسؾكمغطاقموادعمبإسؿؾارهماحملركم
اظرئقللمظزؼادةماإلغؿاجقةمومعـمأجؾمأداءمأصضؾميفماظعؿؾ .م
تؼدمموحدةماظؿدرؼبمصقرةمطــاعؾةمسـماظؿــدرؼبماظذيممتمظؾؿقزػنيمباظشرطةم،مممباميفمذظؽماظدوراتماظداخؾقةمم
وا ًارجقــــةم،موماًربةماٌؽؿلؾةمداخؾمأومخارجماظعؿؾم،ماظـدواتم،مورشماظعؿؾمومتؿؽاعؾمػذهماظقحدةمطؾقاًمععم
وحدةمذؽقنماظعاعؾنيمومععماٌعؾقعاتماًاصةمباٌقزػنيمعـؾماظؿؼققؿم،احؿقاجاتماظؿدرؼب،ماألػدافمممامؼلاسدم
اإلدارةميفمهدؼدماظدوراتماظؿدرؼؾقةماٌـادؾةمومسؿؾمرؾبمظؾؿدرؼبمعـمخاللمغؿقفةمتؼققؿماٌقزػ.م م
م إن ماٌقزة ماٌؿطقرة ماًاصة مباظؿدرج ماظقزقػل متؿقح ماظؼقام مبؿقؾقؾ ماظػفقة مٌفارات ماٌقزػني ممما مؼزودم
اٌدؼرؼـمباٌعؾقعاتماظيتمحيؿاجقغفامٌـاضشةمعدىمهلـمأداءماٌقزػنيمومتطقرػؿ .م
 oعقاضقعماظؿدرؼبمواظدورات.م
 oتدرؼبماٌقزػني.
 oتؼققؿماظؿدرؼب.م

ح .رقييـــى أداء انًىظفيٍ:
إنموحدةماظؿؼققؿمبـظامماٌقاردماظؾشرؼةمتؼقممبإدارةمسؿؾقةمتؼققؿماٌقزػنيمبؽػاءةمومصعاظقةمصفلموحدةمبلقطةم
دفؾة ماإلدؿكدام متلاسد ماٌـظؿة ميف متطقؼرم
طػاءات مو معفارات ماٌقزػني مسؾك معدار ماظعامم
حقثمأغفاممتقؽـمطؾمخطقاتمسؿؾقفماظؿؼققؿموم
متؽـ ماٌـظؿة معـ مسؿؾ متؼققؿات معؿعددة ميفم
غػسماظقضت .م
م
م
م
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م
م
هؿقيمػذهماظقحدةمسؾكمغظاممضقيمومعؿؽاعؾمإلسدادماظؿؼارؼرم،مميـحماٌـظؿةمتؼارؼرمدضقؼةمومربددةمسـمأداءم
اٌقزػنيمعـفا :م
 oاظعقاعؾموماٌعاؼريماظرئقلقةمظؾؿؼققؿم
 oتلفقؾمأداءماٌقزػني.م
 oمتؼققؿماألداء.م م

ر .انزرقيبد و انذركبد :
تؼقمموحدةماظرتضقاتمبؿؿؾعمطؾمحرطاتماظؿـؼؾميفمزبؿؾػماألضلاممباٌـظؿةمحقثمتػقممباإلحؿػازمبلفالتمهركم
طؾ ماٌقزػني مداخؾ ماٌـظؿة م(اظؿقرطات ماظشفرؼة /مطؾ مثالثة مأذفر /مدـقؼة) مو مذظؽ معـ مخالل متؼارؼر مدضقؼة موم
ربددةم .م
إن مػذه ماظقحدة متؿقح مظؽ متؿؾع ماظرتضقات موايرطات م ،محقث متلفؾ مطؾم
ػذهماألغشطةميفمدفؾمحرطةماٌقزػنيمبرتتقؾفاماظزعـــينموماظذيمؼصؾحم
عؾػمزاػريمظؾؿقزػمومػل :م
 oتلفقؾماظرتضقاتممواظؿـؼالت.م
 oتارؼخماظرتضقاتموماظؿـؼالت.
م
م
م
م
م
م
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د .إَهبء انخذيخ :
ميؽَـماظـظامماٌلؿكدممعـماإلرالع مسؾكمتؼارؼرماظؿؼققؿماظلابؼةمظؾؿقزػمممامؼلاسدماإلدارةميفمإدباذمضرارمإغفاءم
خدعة ماٌقزػ مو مؼؼقم مبؿذطري ماإلدارة مأتقعاتقؽقاً ميف محاظف موجقد مدؾػة ماو مسفدة مظدى ماٌقزػ .مهؿقي مػذهم
اظقحدةمسؾك:
 oإغفاءمخدعةماٌقزػ.
 oسقدةماٌقزػني.
 oعؽاصأةمغفاؼةماًدعة .م

ر .انخذيبد انشخصيخ نهًىظف:
اًدعات ماظشكصقة مظؾؿقزػ مػق متطؾقؼ مسؾك مذؾؽة ماإلغرتغت مؼقصر مظؾؿقزػ مدفقظة ماظقصقل مإدي مدفالتف ماظيتم
هقيمبقاغاتفماظشكصقةمومتػاصقؾمراتؾفم .م
إنمػذهماًدعةممتؽـماٌقزػمعـمسؿؾمرؾبمأجازةمأومدؾػةمومهقؼؾمػذاماظطؾبمظإلدارةمعـمأجؾماٌقاصؼفم
سؾقف .م
أصؾقت مػذه ماًدعة مذات مغطاق موادع م ميف ماٌـظؿات مو ماظشرطات ماظيت متعؿؾ معـ مخالل ماالغرتغت مو مأجفزةم
ايادبماآلظلمومذظؽمألغفامودقؾفمصعاظةمظؿفؿقعمومحػظمطؾماظؿغقرياتماظيتمررأتمسؾكمبقاغاتماٌقزػموماًاصةم
براتؾفمومبقاغاتفماظشكصقةمومضؿانمصقةمومدضفمػذهماظؾقاغات.م م
مبفردمصؿحماٌقزػمظؾقاغاتفمعـمخاللموحدةماًدعاتماظشكصقةمظؾؿقزػم؛مؼؼقمماظـظاممبلقبمأحدثماظؾقاغاتم
اًاصةمباٌقزػمعـماظقحدةماًاصةمباٌرتؾات .م
ؼؿؿ محػظ ماظؾقاغات ماٌقجقدة مبقحدة ماظؿؿؾع ماظذاتل مهت مأسؾك مدرجات ماألعان مو مايؿاؼف محقث مأغفا متلؿكدمم
غػسماظؿؼـقةماٌلؿكدعةمظؾقصقلمإديماٌقاضعماآلعـةمسؾكمذؾؽةماإلغرتغت .م
ومعـمثؿم؛مؼلؿطقعماٌقزػماآلنماظؼقاممبإدارةممواجؾاتفمومتؿؾعمبقاغاتفماظيتمطاغتمتؿؿمعلؾؼاًمسـمررؼؼماإلدارة .م
م

م
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انذضــىر و االَصــراف
إنماظقحدةماًاصةمبايضقرموماالغصرافمتؼقممبؿفؿقعمداساتماظعؿؾم؛مومعـمثؿمتؼققؿ ماىفقدماٌـــــؾذوظةميفم
اظعؿؾ،متقصرمػذهماظقحدةمعروغةمطؾريةمميفمأداظقبمذيعماظؾقاغاتم،متقزؼعماظعؿــاظةم،مهؾقؾماظؾقاغاتموؼعؿربمهؾقؾم
اظؿؽاظقػممومعؼاؼقسماظؽػاءةمػؿماٌفامماظرئقلقة.م م

انجيبَبد األسبسيخ:
-1

تعرؼػ مأطقاد مايضقر مواالغصراف محقث مأن ماظـظام مؼلؿح مبؿعرؼػ مسدد مطؾري مجدا معـ مأطقاد مايضقرم
واالغصراف ميف محال متعاعؾ ماهلقؽة مبأطـر معـ مغظام مظؾقضقرم
واالغصراف.

-2

تعرؼػ موإدخال مخطة مايضقر مواألغصراف مظؾعاعؾني مدقاء مطاغتم
اًطةماألدادقةموربطماظعاعؾنيمبفامأومخططمأخرىمبدؼؾةمعـؾماظعؿؾم
يفمأؼاممرعضان.

-3

ؼؿؿمتعرؼػموإدخالماياالتماألدؿــائقةميفمايضقرمواالغصرافمدقاءمطاغتمسؾكمعلؿقىماهلقؽةمطؾفامأوم
سؾكمعلؿقىماألصرادم.

-4

ربطمغظاممايضقرمواالغصرافمجبفازمبصؿةماألصؾع مثالثلماالبعادمواظذيمؼعؿؾمبدونمتالعس محقثمؼؿؿم
تلفقؾمبقاغاتمايضقرمواالغصرافمآظقــاًميفماظـظام .م

انزــقبرير:
 oتؼرؼرمايضقرمواالغصرافماظققعل .م
 oتؼرؼرمايضقرمواالغصرافمظػرتةمعا .م
 oتؼرؼرمايضقرمواالغصرافمظألصرادمظققممععنيمأومظػرتة .م
 oتؼرؼرماظغقابمبـاءاًمسؾكمعدخالتمغظاممايضقرمواالغصراف

م
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م
م

أجهسح رسجيم انذضىر و االَصراف ثذوٌ راليس :
ؼعؿؾ ماظـظام مبؿؽـقظقجقا مبصؿة ماالصؾع مثالثل ماالبعاد مواظذي مؼعؿؾ مبدونم
تالعس مواظيت متؿقح متلفقؾ محضقر مواغصراف ماظعاعؾني مبدضة مودرسة م ،مطؿام
ؼؼقم مبؿلفقؾ موعؿابعة موادؿكراج ماظؿؼارؼر مسـ محرطة محضقر مواغصرافم
اظعاعؾني مواٌقزػني مرقال ماظشفر موؼصدر ماظـظام متؼارؼر متػصقؾقة مواذياظقةم
بذظؽ .م
يفماٌـظؿاتماظؽربىم؛مؼؾعبماألعانمومايؿاؼفمدورمػامممظذامطانمعـماظالزمم
ايصقل مسؾك مغظام مؼراضب مدخقل مو مخروج ماٌقزػني مو متؿؾع مهرطاتفؿم
حقث مميؽـ مإضاصة ماظعدؼد معـ ماألجفزة مإدي مغظام ماظؿقؽؿ م معـؾ مأجفزةم
اظؾصؿم،ماظؽروتماٌؿغـطةمومعـمثؿمميؽـمهدؼدمحضقرماٌقزػمأممتغقؾف .م

األجبزاد انزأيير انىقذ اإلابفي:
إنمػذهماظقحدةمتؿقحمظؾؿلؿكدمممدبصقصموضتمربددمظؾؿقزػمعـمخاللمادؿكادمأطقادمظؾؿؽؾػةممدقاءمظؾؼلؿم،م
اظقزقػةم،ماٌـؿجم،ماٌشروع...ماخلمحقثمؼؿؿموؿقعمػذهماظؾقاغاتمسـمررؼؼماىداولماظزعـقةمأومإظقؽرتوغقاًممسربم
تؼـقةماظؾطاضاتماٌؿغـطةمموممميؽـمهدؼدمععدالتماظؿؽؾػةمباظـظاممحؿكمؼؿؿؽـماٌلؿكدممعـمايصقلمسؾكم
اظؿؼارؼر ماًاصة مباظؿؽؾػة مو ماٌعؾقعات مذات ماظصؾف مو ماظيت مميؽـ مهقؼؾفا مإدي موحدة ماٌرتؾات ماظيت متشؿؾ مطؾم
اظؿؽاظقػماٌؿعؾؼةمباٌقزػمعـؾماٌعاشم،ماظؿأعني .م

و يشــزًم انُظــبو أيضــب ً عهً:
 oتلفقؾمأوضاتماألحداث.
 oاٌراضؾةموماظؿقؽؿميفمدخقلماٌقزػنيماٌلؿقحمهلؿم.

م
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 oإعؽاغقةماظدخقلمسؾكماظقضتماٌـؼضلم(ايصقلمسؾكمععؾقعاتمسـماظلفؾماًاصمبلاساتماظعؿؾ).
 oاظؿقضقتماآلظل(ظؾعاعؾنيمبأجرمأوماٌدسؿنيمعـمضؾؾماٌـظؿة).
 oدسؿماىداولماٌعؼدةممبامؼؿضؿـماظـابؿةموماٌـؼلؿة،ماٌؿغريةمظؽؾمؼقمم9م/م82م،ماخل.
 oاألحداثماًاصةمباظعؿقؾم(اظغقابم،مصرتاتماظراحةم،ماظغداءم،مسؿاظةمخاصةم،موعامإديمذظؽ)م.
 oتؿؾعمحضقرماظعؿقؾ.م
 oتؿؾعماألرصدةماٌؿعددةماًاصةمباالدؿقؼاضاتم(األجازاتم،اٌرضم،أذقاءمذكصقةم،موعامإديمذظؽ).
 oإدارةمومععاىةماظلقاداتماًاصةمبؿلقؼةماظقضتماإلضايفم.
 oاإلخطارمباظقصقلم/اظغقابم/ماظؿأخريم.
 oتؿؾعماظقضتماإلضايفم(عاممتمسرضفم،معاممتمرصضفمععمإبداءماألدؾابمم،معاممتمإحؿلابفمباظػعؾ..،اخلم.
 oاظؿقؼؼمعـمحضقرماٌقزػنيمومإعؽاغقةمايصقلمسؾكمععؾقعاتمسـماظقضتماإلضايف.م
 oإطؿالمعراجعةمايلاباتماًاصةمباظؼققدموماٌؿغريات.م
 oإتاحةماظلفالتماًاصةمبقضتمسؿؾماٌقزػم،ماظغقابم،متأخرماظقصقلمأوماٌغادرةميفموضتمعؾؽر م

 -1انًررجـــــــــبد:
متؼـقم موحــدةماٌـرتؾاتممبقـــــؽـة مسؿـؾقةماظدصـــع مســمرــــرؼؼمتـــفؿقعماظؾقـاغات ماًاصــةمحبـضقرمو ماغصـــرافمم
اٌقزــــػـني مو محلابماًصقعـــاتم،ماإلدؿؼطاساتماٌكـؿؾػةم ،ماظضرائـبماٌــلؿقؼةموموؿقعمذقـــؽاتماظدصــعم
اظدورؼةموتؼارؼــرماظضرائبماًاصةمباٌقزػ.م م
ؼؿؿمتغذؼةماظؾقاغاتمعـماٌقاردماظؾشرؼةموماظقحداتماظـكاصةمحبػظماظقضــــــتمحؿكمؼـؿؿمحلابماإلؼداعماآلظـــــلموم
إعؽاغقةماظؽؿابةماظقدوؼةمظؾشقؽم.مػذهماظقحدةمتشؿؾمطؾماٌعاعالتماٌـؿعؾؼةمباٌقزػمباظؿؽاعؾمععمغظـؿماإلدارةم
اٌـــاظقةماياظقة.
م
م
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م
م
م

يــصبئص عــبيخ:
 oؼؿؿقزمبؼاسدةمبقاغاتمضقؼةمتؿقؿؾمدعةمدبزؼـمساظقةمظؾقاغاتماٌرتؾاتمومؼلؿطقعماظـظامماظؿعاعؾمععمســـددمطؾريمعـم
اٌقزػنيمبدرجةمأداءمساظقةم(ضاسدةمبقاغاتم .(Microsoft SQL Serverم
 oتقاصرماألدواتماظالزعةمإلدارةمبقاغاتماألجقرموماٌرتؾاتمبطرؼؼةمدفؾةم،مآعـفمومدضقؼةم.
 oؼعؿؾماظـظاممسؾلمعلؿقؼاتمعؿعددةمألعـماظؾقاغاتمسربمأدؿمومطؾؿةمدرمظؽؾمعلؿكدمم .م
 oاظـظاممثـائلماظؾغةمأيمؼؿعاعؾمععماظؾقاغاتمدقاءمطاغتمباظؾغةماظعربقةمأوماإلنؾقزؼة.م
 oميؽـماظعؿؾمسؾقفمعـمعقاضعمبعقدةمجدامسربماظشؾؽاتمومايؾقلماًاصةمبمRemote Accessم .م
 oؼعؿؾماظـظاممبصقرةمدؼـاعقؽقةمحقثمميؽـمتعرؼػمسددمطؾريمعـماظؾدالتموماالدؿؼطاساتموممربطفامباٌقزػم .م
 oاظـظاممؼلؿــــقسبمعرتؾاتماٌقزػنيماألجاغبمومطذظؽماٌقزـــػنيماإلضؾقؿقنيمصضالًمسـماٌقزػماظعاديمداخؾم
اظؾـــالدم .م
 oؼصدرماظـظاممعػرداتماٌرتبمبأيمسؿؾةمؼؿؿمتعرؼػفاميفماظـظامموؼؿؿمهدؼدمغقعمسؿؾةماظراتبمومربطمذظؽمبؽؾم
عقزػمسؾلمحدا .م
 oؼلؿحماظـظاممبإظغاءمطلرماىـقفمأوماظعؿؾةمومضؿفميفمخاغةماظضرؼؾةم(طلبماظعؿؾ)مإظلمحنيماظؿلقؼةماظلـقؼةم
اظضرؼؾةمطلبماظعؿؾم .م
 oؼلؿحماظـظاممباظؿعاعؾمبـظاممالمATMمأيمغظامماظؼؾضماآلظل .م
 oؼلؿحماظـظاممباحؿلابماظلـقيمظضرؼؾةمطلبماظعؿؾمومسؿؾماظؿلقؼةماًاصةمباٌقزػنيم .م
 oؼصدرماظـظاممبصقرةمآظقةمسـدماياجةممنقذجم2ماظؿأعقينمظؽؾماظعاعؾنيميفماٌـظؿةم .م
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انًزغيراد انشهريخ :
 oجدولماظعؼقباتم.
 oجدولماًصقعات.
 oاالدؿقؼاضاتماظشفرؼة.
 oاظؼروض.م
 oاظقضتماإلضايف.
 oعفامماظعؿؾ.
 oاالخؿػاء .م

انىقذ اإلابفي :
 oجدولماظقضتماإلضايف.م
 oأغقاعماظقضتماإلضايف.م
 oحلاباتماظقضتماإلضايف.م
 oهقؼؾماظقضتماإلضايفمإديمرصقدماألجازات.م

دسبة انرارت :

م

 oاظراتبماألدادل.
 oاظرواتبمواظؾدالت.
 oجدولماًصقعات.
 oسؿالتمعؿعددة.م
 oتؼرؼرمباظراتب.م
 oعؾكصماظراتب .م
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يعبنجخ انصرف اآلني وانجُىك :
 oهقؼؾماظراتبمإديمحلابماٌقزػ.م
 oاظؿؽاعؾمععمغظامماظؾـؽ.م م

يـــــصبئص أيــــري ثبنُـــــظبو:
َظبو انزـــــُجيه:
م تقجدمخصائصمأخرىمباظـظاممحقثمؼشؿؿؾمسؾكمغظاممظؾؿـقفمؼؼقممبؿـؾقفماٌلؿكدممضؾؾمإغؿفاءمصالحقةمبعضم
اٌلؿـداتمحؿكمؼلؿطقعماٌلؿكدممععرصةموضتمإغؿفاءمصالحقةمػذهماٌلؿـداتمدونمسـاء .م
ميؽـمظؾؿلؿكدممسؿؾمجداولمزعـقةمحؿكمؼلؿطقعماظـظاممغؿؾقففمضؾؾمإغؿفاءمصرتةمصالحقةمػذهماٌلؿـداتمبأؼامم
ربددةمعلؾؼاًم.
ؼؿقصرماؼضاماظؿعدؼؾمواضاصةموبرذبةماىماحؿقاجاتمظؾفاععةمظقؿؿماطؿؿالماظـظاممحلبمرشؾؿؽؿ م
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