نظام إدارة معلومات الموارد البشرية(مورد)
يعتبر نظام الموارد البشرية من أهم النظم التي تعتمد عليها دوائر الموارد
البشرية بمختلف الوحدات الحكومية في التخطيط للقوى العاملة فيها وكذلك
في إنجاز المعامالت واإلجراءات اإلدارية التي تطرأ على موظفيها بد ًء من
التعيين وانتها ًء بالتقاعد أو انتهاء الخدمة.

األهداف:
توفير قاعدة بيانات دقيقة عن جميع موظفي وحدات الخدمة المدنية باإلضاافة
إلى تسهيل وسرعة إنجاز المعاامالت المتعلقاة بلول اك الماوظفين مان اال
عملية الربط اآللي بين مختلاف وحادات الخدماة المدنياة والاوزارة فاي طاوة
طموحة للتغلب على العمل اليدوي.
كما سيوفر المشروع عملياة المااادقات اإللكترونياة المشاتملة علاى
الماادقات القانونية وميكنة تادف

ساير المعاامالت بحيار يسارعها ويساهل

عملية متابعتها مع وجود اآللية لدى النظام للتلكد من ساالمة البيااا الماد ل
قانونيا وإجرائياً.
المستفيدوا:
 جميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانوا الخدمة المدنية(دوائار الماواردالبشرية-الش وا المالية-مكاتب األمن).
 الموظفوا بالوحدات الحكومية الخاضعة لقاانوا الخدماة المدنياة(جزئياةالخدمة الذاتية).
 طالبي الوظائف(تساهيل عملياة التقادم للوظيفاة مان اال الاربط ماعسجل القوى العاملة).

مكونات النظام الرئيسية

 قاعدة بيانات الموارد البشرية :قاعدة بيانات شاملة لملفالموظف مشتملة على جميع اإلجراءات الحالية والتاريخية بدءا من
طلب الوظيفة وانتهاء بنهاية الخدمة.
 جزئية الرواتب :جزئية احتساب راتب الموظف(المستحقاتوالخاومات).

 -جزئية الخدمة الذاتية:

دمة متوفرة لكل الموظفين لتحدير بعض البيانات المسموح لهم
بتحديثها ،طلب إجازة ،طلب تمديد اإلجازة ،طلب رسالة لمن يهمه
األمر ،وغيرها من الخدمات.
 جزئية التقارير واإلحصائيات :تقارير وإحاائيات ماممة بمكنتعديل شكلها ونقلها الى ميكروسوفت اكسل لتعديل التنسي بها.
كما توفر إمكانية بناء التقارير الخاصة بكل وحدة حكومية حسب
الاالحيات المعطاة لها.
 جزئية التنبيهات  :تنبيهات لدوائر الموارد البشرية يتم بناءهاحسب حاجتهم .كالتنبيه بضرورة تجديد العقود قبل انتهاءها بفترة
معينة.

مميزات النظام.
 توحيد نقطة رصد و تدوين البياا بشكل صحيح و متكامل.
 ميكنة القوانين و اللوائح بشكل يسهل تداولها و تطبيقها.

 تطوير دور الوزارة ودوائر الموارد البشرية و تحسين ناوع الخدماة مان
ال ”حكومة الكترونية“ حديثة.
 تسااهيل إعااادة هيكلااة اإلجااراءات ماان ااال إد ااا تقنيااة نظاام
المعلومات.
 إيجاد قاعدة معلومات موحدة و شاملة لدعم اتخاذ القرار .
 التقليل من عمليات التداو الورقي.











تفعيل الماادقات و الموافقات االلكترونية.
تسااهيل إعااادة هيكلااة اإلجااراءات ماان ااال إد ااا تقنيااة نظاام
المعلومات.
إدارة عمليات التوظيف والتعيين.
التخطيط والتطوير للقوى العاملة.
إدارة برامج مقاييس األداء والمهارات الوظيفية.
توفير التقارير واإلحااائيات والدراساات فاي مجاا الماوارد البشارية
التي تساهم في إعداد الخطط االقتاادية والتنموية للدولة.
ال مركزيه في إد اا البياناات ماع توحياد نقطاة حفاا البياناات فاي
قاعدة بيانات واحدة .
توفير سهولة الحاو عل البيانات وإعداد دراسات تحليله عليها.
توفير بيانات تاريخيه عن الموظف وسهوله معرفة موقف البيانات فاي
أي تاريخ محدد.
تخفيض تكاليف العمل اليدوي.

المساهمة في الحكومة اإللكترونية:

ساهم نظام الماوارد البشارية فاي الحكوماة اإللكترونياة مان اال الخادمات
التالية:
 حكومة الى حكومة  : G-Gارتباطه باألنظمة الحكومية األ رى
(سجل القوى العاملة ،األحوا المدنية..وغيرها)

 حكومة الى موظف  :G-Eنظام الخدمة الذاتية للموظفين(لتقديم
طلبات اإلجازات وغيرها من الخدمات)
 حكومة الى مواطن  :G-Cتقديم طلبات التوظيف(إمكانية التقديم
دمة الرسائل القايرة أو موقع الوزارة باإلنترنيت).
عن طري
 ارتباط النظام بنظام المقاصة في البنك المركزي لتحويل رواتب
الموظفين آليا الى البنوك

الجوائز التي حال عليها

النظام:

جائزة الشرق األوسط ألفضل مشروع  6002لنظام إدارة الموارد
() 1
البشرية.

() 6

() 3

الجائزة الخليجية ألفضل مشروع حكومي-حكومي لنظام الموارد البشرية
والتوظيف المركزي.

( )4جائزة السلطاا قابوس ألفضل دمة حكومية مقدمة من مؤسسة
حكومية الى مؤسسة حكومية 3102م

