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 ® HR  حساباتي

 الى وصوال الدارة الموارد البشرية تطبيقات من تحتاجه ما كل لك يوفر الذي(  HRحساباتي) للبرنامج التفصيلي العرض

 . االهداف المتعددة التقارير
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 ، HRحساباتي 

القوانين  ليناسب جميعنظام الموارد البشرية والرواتب  صمم ،مستقل بشكل يعمل ان ويمكن كاملمت بشكل معه ويعمل حساباتي محتويات أحد هو

كافة متطلبات إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين لكي تمارس عملها بدقة وسهولة النظام يلبي و ،وعربيا وعالميا واألساليب المتبعة محليا  

، يإدارة أو قسم. ويقوم بكافة عمليات شؤون الموظفين واحتساب الرواتب وترحيلها إلى النظام المالدون الحاجة إلى تكرار العمل في أكثر من 

 حساباتي المحاسبي او بشكل مستقل: او ضمن نظام HRويشمل على ثالثة أنظمة تعمل بشكل متكامل ضمن نظام حساباتي 

 ، نظام إدارة الرواتب واألجورHRحساباتي  -1

 الدوام ، نظام إدارة HRحساباتي  -2

 HR ،CRMحساباتي  -3

 

 قاعدة بيانات الموظفين

 هوالملفات والتقارير الخاصة بعمل من أنشا ملف تفصيلى خاص بكل موظف بة كل البيانات الخاصة بالموظف واالوراق HRحساباتي يمكنك 

 .ويمكن تحديثها تلقائيا ايضا لتسهيل عملية الرجوع اليها فى حالة الحاجة لها

 عديد من التفاصيل الخاصة بالموفظ والتي تتعلق ببياناته الشخصية والعائلية وبيانات االتصال به باالضافة لمعلومات معلومات عامة: ال

 .خاصة بطبيعة وظيفته والقسم التابعه له

 .معلومات مالية: جميع التفاصيل الخاصة بالراتب والعموالت 

 المسموحة. ضبط الدوام: جميع المعلومات الخاصة بدوام الموظف واجازاته 

 م االقتطاعات: تحديد لجميع االقتطاعات المالية الثابتة )رقم ثابت او نسبة( الخاصة بكل موظف في بطاقته بكافة تفاصيلها حيث يقوم النظا

 بتنفيذها بشمكل آلي بناءا على البيانات المحددة )الضمان االجتماعي، التامينات ...الخ(

 بتة )رقم ثابت او نسبة( الخاصة بكل موظف في بطاقته بكافة تفاصيلها حيث يقوم النظام بتنفيذها الخصومات: تحديد لجميع الخصومات الثا

 بشمكل آلي بناءا على البيانات المحددة .

 ى المكافئات: تحديد لجميع المكافئات الثابتة الخاصة بكل موظف في بطاقته بكافة تفاصيلها حيث يقوم النظام بتنفيذها بشمكل آلي بناءا عل

 لبيانات المحددة )بدل سكن، بدل اضافي...الخ(ا

 .الزوجة واالطفال: قاعدة بيانات لكافة افراد العائلة التابعة للموظف 

 .عقود العمل: تسجيل لجميع عقود العمل التي تم ابرامها مع الموظف مع امكانية تحديد تواريخ وتنبيهات بتواريخ انتهائها 

  العهدة التي تم تسليمها للموظف والخاصة بالشركة.العهدة الشخصية: توثيق لجميع تفاصيل 

 .التقييمات: توثيق لجميع التقييمات التي تمت على الموظف بكامل تفاصيلها مع امكانية ارفاق ملفات 

 .الجزاءات والمخالفات: توثيق لجميع الجزاءات والمخالفات التي تمت على الموظف بكامل تفاصيلها مع امكانية ارفاق ملفات 

 امكانية ارفاق اي وثائق خاصة بالموظف )شهادات، خبرات، ...الخ(وثائق : 

  تنبيهات: امكانية انشاء العديد من التنبيهات ضمن مواضيع مستقلة خاصة بالموظف وتحديد تاريخ التذكير )مثال: انتهاء التامين، تجديد

 .(جواز السفر، تجديد االقامة...الخ

 ات التي تسري على الموظف وعلى عائلته.التامينات: توثيق لجميع انواع التامين 
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 ادارة الدوام )الحضور والغياب(

من طبيعة العمل للموظفين بجميع المهن واالعمال بطرق  %99كل ما يتعلق بدوام الموظفين بشكل محترف حيث يغطي  HRيعالج حساباتي 

 ام الموظين حيث يعالج النظام بشكل كامل كل ما يتعلق ب:واليدوية المطلوبة لضبط دومحترفة ودقيقة وسهلة، حيث يوفر العمليات االلية 

 عمليات الدخول والخروج للموظفين 

 .)طبيعة دوام الموظفين )دوام ثابت، متغير...الخ 

 .اجازات الموظفين السنوية والدينية والرسمية 

 .الدوام االضافي واحتسابه ضمن طرق متعددة 

 .الغياب والتاخير 

 وخروج الموظفين ولكل وردية مع احتساب آلي لها وبطرق مختلفة. تحديد فترات السماحية لدخول 

 .تعريف شيفتات او ورديات الدوام المتوفرة ضمن طبيعة عمل المؤسسة في اليوم الواحد واحتساب آلي لها 

  تغيير وردية اي موظف نظام انشاء ورديات الدوام: امكانية انشاء اكثر من نظام دوام لنفس المؤسسة وتطبيقه على الموظفين مع امكانية

 بكل سهولة.

 .قوانين العمل: امكانية ادخال وتعريف قوانين العمل اخاصة بالدولة التابعه لها المؤسسة وربطها بطريقة احتساب االجازات والدوام 

 .تحديد اوقات العمل االضافي وطريقة احتسابه لكل وردية مع احتساب آلي له 

  واالجزاات السنوية.تحديد اليام العمل والعطل االسبوعية 

 يدوي او من خالل ساعات الدوام او من خالل التطبيق الخاص بحساباتي  جيل حضور الموظفين بأكثر من طريقةتس(HR) 

 مع نظام لتعريف الساعات وسحب الحركات من ساعات الدوام من خالل الشبكة  دعم الجهزة البصمة فى متابعة الحضور واالنصراف

 ت.المحلية او عبر االنترن

 تسجيل خصومات للموظفين للتأخيرات. 

 .سند العطل واالجازات: من خالل هذا السند يمكن تثبيت العطل واالجازات لموظف او مجموعة موظفين 

 .سند اجازة مستحقة: من خالل هذا السند يمكن اضافة اجازة اضافية لمجموع اجازات الموظف المستحقة 

 تسجيل خطوط سير للموظفين 

 تسجيل مناطق خطوط السير 

  نظام معالجة حركات الموظفين حيث يتم احتساب وتحليل دوام الموظف ومعالجة التاخيرات والغيابات واالجازات بعدة طرق سواء بخصم

 او تثبيت مبالغ مالية بدال منها او خصم او اضافة ايام دوام بديلة ...الخ

  يمكن تدقيق دوام الموظفين والتعديل عليه مع االحتفاظ بالحركات االصلية.نظام تدقيق دوام الموظفين اليومي والشهري: حيث 

 .تقارير متعددة تفصيلية وتجميعية لكل ما يتعلق بدوام الموظفين 
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 ادارة رواتب واستحقاقات الموظفين

 العديد من السندات المتخصصة:كل ما يتعلق برواتب الموظفين واستحقاقاتهم المالية بشكل دقيق وشامل من خالل  HRيعالج حساباتي 

 لمحددة قيد اثبات راتب: يتم تحديد قيمة رواتب الموظفين الثابتة وتواريخ استحقاقها حيث يقوم النظام بانشاء قيد اثبات راتب آلي بالتواريخ ا

 لجميع الموظفين والتاثير على حساباتهم المالية، مع امكانية انشاء قيود يدوية.

 لموظف او مجموعة موظفين وحسب العديد من الخيارات وباي تاريخ ترغب مع امكانية تحديد اصدار قسيمة راتب  قسيمة الراتب: امكانية

 البيانات المالية او بيانات الدوام التي ترغب باظهارها في القسيمة مع امكانية طباعتها.

  اي معلومات مالية من خالل سند خاص.نظام تعديل الرواتب: توثيق الي عملية تعديل على رواتب الموظفين وعموالتهم او 

 العديد من السندات المالية التي يمكن انشائها لموظف او مجموعة موظفين بكل سهولة 

o .سند المدفوعات: توثيق الي عملية دفع نقدي او شيكات الي موظف 

o .سند خصم: تثبيت قيمة خصم على اي موظف مع تحديد السبب 

o واصالت الي موظف.سند مواصالت: تثبيت مبلغ قيمة بدل م 

o .سند عمل اضافي: توثيق لمبلغ لصالح اي موظف بدل عمل اضافي 

o .سند تسديد مستحقات: توثيق لسداد اي موظف مبالغ مالية او شيكات بدل قروض او سلف 

o  :توثيق لمبلغ بدل السكن الممنوح لصالح الموظف.بدل سكن 

o  امر تحويل رواتب الموظفين او دفعات من خالل حساب البنك سند تحويل من حساب البنك: من خالل هذا السند يتم اصدار

التابع للمؤسسة الى حساب الموظفين مع امكانية طباعة السند وكذلك تثبيت قيم التحويل بشكل آلي على حساب البنك وحسابات 

 الموظفين.

o ات الموظفين وجميع الحسابات سند قيد محاسبي: سند محاسبي يمكن من خالله اجراء اي عملية مالية او محاسبية على حساب

 التابعه لهم.

o .تقارير متعددة تفصيلية وتجميعية لجميع الحركات المالية المتعلقة بالموظفين 

 

 واالعفاءات معالجة الضريبة واالقتطاعات

ات(، حيث يشمل النظام ليتناسب مع جميع القوانين الخاصة بالضريبة المتعلقة بالموظفين )ضريبة دخل الموظفين واالقتطاع HRصمم حساباتي 

 على العديد من السندات والميزات الخاصة بموضوع الضريبة ومنها:

 ذا خيار )خاضع للضريبة( متوفر في جميع السندات المالية بحيث تستطيع اعتبار اي عملية مالية تقوم بها من خالل السندات المالية متوفرة ا

 ما كانت خاضعة للضريبة ام ال.

 ن من خالله تعريف انواع االعفاءات المقررة من قبل الدولة للموظفين )قيمة ونسبة( مثل اعفاء تدريس االوالد، او شراء : سند يمكاالعفاءات

 شقة ...الخ.

  شرائح الضريبة: صمم هذا السند لتعريف نسبة او قيمة الضريبة على رواتب ومستحقات الموظفين حسب قيمة الراتب من خالل امكانية

 ة حسب القانون وتحديد نسبة او قيمة الضريبة لكل شريحة.انشاء شرائح متعدد
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  سند ترحيل الضريبة واالقتطاعات: يعمل هذا السند على احتساب قيمة الضريبة المستحقة على كل موظف بناءا على المعطيات التي حددت

ع الحركات لكل موظف بشكل تفصيلي سابقا وبناءا على الحركات المالية التي تمت على الموظف والخاضعة للضريبة بحيث تظهر جمي

 باالضافة لتثبيت قيمة الضريبة المستحقة على كل موظف على راتبه باالضافة لتثبيتها لصالح حساب ضريبة الدخل التابعة للموظفين.

 .قيود يدوية محاسبية متوفرة لتوثيق اي عملية مالية ضريبية تؤثر على حسابات الموظفني 

 بة واالقتطاعات.تقارير متعددة خاصة بالضري 

 

 

 Hesabate Chick Timeتطبيق 

ويوفر التطبيق حال مثاليا لضبط دوام الموظفين التي تكون طبيعة  Android & IOSيتوفر في نسختين تطبيق مرتبط به  HRيوفر حساباتي 

يق على الموبايل الخاص به وتسجيل عملهم تحتاج للتنقل وال يستطيعون التواجد بشكل يومي في مكان واحد، فكل موظف يستطيع تحميل التطب

ا عملية الدخول والخروج في المكان الذي يتاوجد به حيث يقوم التطبيق بتسجيل موقع الموظف اثناء تسجيله لحركة الدخول او الخروج وارساله

 لحساباتي بهدف تدقيق مكانوجود الموظف وقت بدأ العمل ووقت االنتهاء منه.

 ارير مهمة للموظف مثل كشف حسابه وكشف الدوام ..الخ.كما ويوفر هذا التطبيق عدة تق

 


