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فريق العمل

الهدف
من التقرير
يهدف هذا التقرير إلى التعريف بأنظمـة إدارة الموارد
البشرية وذكر أهم خدماتها وفوائدها ،مع تسليط الضوء
على أبـرز األنظمـــة حسب تجربـــة مستخدمي موقــع
Capterra

03

نظرة عامة
إدارة الموارد البشرية ” “Human Resourcesتعتبر من
أهم اإلدارات في الشركة الرتباطها بالعامل البشري
ودورها األساسي في التنمية.
إدارة الموارد البشرية هي اإلدارة التي:

تستقطب

1

2

تطـور
ّ

3
4

تقيمـ أعضاء الفريق
ّ

ّ
تنظـمـ

ُتستخدم األنظمة والمنصات الخاصة بالموارد البشرية
في الشركات للمساعدة على اتخاذ القرارات وتحسين
أداء الموظفين ،وبذلك تعتبر بمثابة القلب النابض لإلدارة
الحديثة.
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ما هو
الـ  HRMS؟
هو اختصار لمصطلح
أنظمة إدارة الموارد البشرية

”“Human Resources Management Systems
وهي أنظمة تعمل على تحسين الكفاءة من خالل
أتمتة عمليات إدارة الموارد البشرية بكل تفاصيلها
و تجمع هذه األنظمة بين كل هذه العمليات في
موقع مركزي ،مما يجعل كل المعلومات في متناول
المسؤولين عنها وفي مكان واحد.
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تاريخ
الـ HRMS

1970

في السبعينات
شهدت بداية التحول الرقمي إلدارة الموارد البشرية،
حيث أن الشركات في هذه الفترة فهمت أهمية هذا
التحول في اختصار الوقت والجهد ،ولكن لمحدودية
ً
مقتصرا
التكنولوجيا في تلك الفترة كان عمل األنظمة
على مهام بسيطة.

أواخر الثمانينات

1987
أعلنت شركة
بشرية يدعى PeopleSoft

1990

عن إطالق أول نظام موارد

أواخر التسعينات
في نهاية هذه الفترة ظهر الجيل الجديد والذي يعتمد
على األنظمة السحابية وهذا الشيء لم يساعد على
تخزين البيانات بشكل أفضل فقط ! بل أصبح بمقدور
الشركات الصغيرة محدودة الميزانية االستفادة من
الخدمات التي توفرها هذه األنظمة.

2014
لتسهيل وصول المستخدمين للمعلومات أينما كانوا،
في عام  2014أصبح من النادر وجود نظام موارد بشرية
ال يمكن العمل عليه من خالل الهواتف الذكية
Source : comparecamp.com/introduction-history-hr-software
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فوائد
الـ HRMS
نظرة عامة على القوى العاملة لديك ،ومهاراتهم
إدارة القوى العاملة الشاملة
مراقبة وتطوير األداء

التخزين السحابي والنسخ االحتياطي للملفات
توفير الوقت والجهد

إدارة كشوف الرواتب والمصروفات

التوظيف الفعال
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خدمات
الـ HRMS
360

تقديم تقييم  360درجة لألداء والخاص بإدارة
الموارد البشرية
خدمة تتبع الطلب من قبل المستخدم للنظام
إدارة حـــوافز الموظفـــين من خالل النظام
إدارة التعويضات من خالل النظام
قاعدة بيانــات الموظفيـن من خالل النظام
ملفات تعريف الموظفين
التأهيل
إدارة الرواتـــب واألجـــور من خــالل النظام
إدارة أداء الموظفيـــــــن من خـــالل النظام
إدارة التوظيف واالستقطاب
بوابة الخدمــــــة الذاتيـــــة للمستخدميــــن
إدارة الوقت والحضور
إدارة الغياب واإلجازات
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Source : www.capterra.com
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HRStop
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Launch
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Cemex HRM

PaleBlue

Metrics That Matter

PeopleDoc

Qandle

16

20

MiHCM

Efficient Hire

13

EntireHR

OnBlickHR & Immigration
Compliance

HRIS

SmartHCM

14

Kwench

Evalu-8

10

25

Modulus

29

Populum

28

AtOne

مميزات أفضل 5

أنظمــــــة حســب موقــع
Capterra
المعايير المستخدمة

مميزات األنظمة
السعر االبتدائي
التقييم
عدد المستخدمين
سهولة االستخدام
دعم العمالء
المميزات والوظائف
الفائدة مقارنة بالتكلفة
توفر المنصة على األنظمة
الدعم
التدريب

Source : www.capterra.com
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PeopleBookHR

مميزات األنظمة

تقديم تقييم  360درجة لألداء
التأهيل

إدارة التعويضات

ملفات تعريف الموظفين
بوابة الخدمة الذاتية

قاعدة بيانات الموظفين
خدمة تتبع الطلب
إدارة الرواتب

إدارة الوقت والحضور

إدارة الفوائد
إدارة التوظيف
إدارة األداء

التغيب
إدارة
ّ

السعر
NA

عدد المستخدمين
1000+ - 100

التقييمـ
5/5

المميزات
5 / 4.5

سهولة االستخدام
5/5

دعم العمالء
5/5

الفائدة/التكلفة
5/5

الدعم
ساعات العمل
 24/7ساعة

التدريب
مباشر أون الين
ندوات عبر اإلنترنت
دليل مستخدم

تتوفر المنصة على

اإليجابيات
سهولة في االستخدام
إمكانية التخصيص بحسب احتياجات العميل
إمكانية دعم عالية

السلبيات
عدم إمكانية الربط مع البنك إلتمام عمليات الشراء

Source : www.capterra.com
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02
Jibble

مميزات األنظمة

تقديم تقييم  360درجة لألداء
التأهيل

إدارة التعويضات

ملفات تعريف الموظفين
بوابة الخدمة الذاتية

قاعدة بيانات الموظفين
خدمة تتبع الطلب
إدارة الرواتب

إدارة الوقت والحضور

إدارة الفوائد
إدارة التوظيف
إدارة األداء

التغيب
إدارة
ّ

السعر
$1.50/month
/user

عدد المستخدمين
1000+

التقييمـ
5/5

المميزات
5 / 4.5

سهولة االستخدام
5/5

دعم العمالء
5 / 4.5

الفائدة/التكلفة
5/5

الدعم
7 Online

التدريب
دليل مستخدم

تتوفر المنصة على

اإليجابيات
سهولة في االستخدام
خاصية االشراف على عمل الفريق
توفر تقارير تاريخية
توفر الدعم عبر الرسائل
السلبيات
ال تتميز بالمرونة كغيرها من المنصات

Source : www.capterra.com
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03
Peakon

مميزات األنظمة

تقديم تقييم  360درجة لألداء
التأهيل

إدارة التعويضات

قاعدة بيانات الموظفين
خدمة تتبع الطلب

ملفات تعريف الموظفين
بوابة الخدمة الذاتية

إدارة الرواتب
إدارة الوقت والحضور

إدارة الفوائد
إدارة التوظيف
إدارة األداء

التغيب
إدارة
ّ

السعر
$5,000.00/
year

عدد المستخدمين
1000+ - 1

التقييمـ
5/5

المميزات
5 / 4.5

سهولة االستخدام
5/5

دعم العمالء
5 / 4.5

الفائدة/التكلفة
5/5

الدعم
ساعات العمل
Online

التدريب
بشكل شخصي
مباشر أون الين
ندوات عبر اإلنترنت
دليل مستخدم

تتوفر المنصة على

اإليجابيات
سهولة االستخدام
تشمل معلومات الموظفين
المرونة استخدام األدوات
تطورات وتحسنات بشكل دوري
السلبيات
المنصة ال توفر قابلية التخصيص

Source : www.capterra.com
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04
SnapHRM

مميزات األنظمة

تقديم تقييم  360درجة لألداء
التأهيل

إدارة التعويضات

ملفات تعريف الموظفين
بوابة الخدمة الذاتية

قاعدة بيانات الموظفين
خدمة تتبع الطلب
إدارة الرواتب

إدارة الوقت والحضور

إدارة الفوائد
إدارة التوظيف
إدارة األداء

التغيب
إدارة
ّ

السعر
$9.00/month

عدد المستخدمين
499 - 1

التقييمـ
5/5

المميزات
5/5

سهولة االستخدام
5/5

دعم العمالء
5/5

الفائدة/التكلفة
5/5

الدعم
ساعات العمل

التدريب
مباشر أون الين
ندوات عبر االنترنت
دليل مستخدم

تتوفر المنصة على

اإليجابيات
سهولة في االستخدام
المرونة في االستخدام
المنصة عملية
إمكانيات عالية في أمن المعلومات
إمكانيات الوصول لغالبية مهام الموارد البشرية مثل التوظيف والفصل
وإستخراج التقارير
السلبيات
بعض االمكانية غير مهمة للشركات الصغيرة مثل الموافقات
عدم توفر برامج لألجهزة الذكية

Source : www.capterra.com
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05
Kazoo

مميزات األنظمة

تقديم تقييم  360درجة لألداء
التأهيل

إدارة التعويضات

ملفات تعريف الموظفين
بوابة الخدمة الذاتية

قاعدة بيانات الموظفين
خدمة تتبع الطلب
إدارة الرواتب

إدارة الوقت والحضور

إدارة الفوائد
إدارة التوظيف
إدارة األداء

التغيب
إدارة
ّ

السعر
NA

عدد المستخدمين
1000+ - 100

التقييمـ
5/5

المميزات
5 / 4.5

سهولة االستخدام
5/5

دعم العمالء
5/5

الفائدة/التكلفة
5 / 4.5

الدعم
Online

التدريب
مباشر أون الين
ندوات عبر اإلنترنت
دليل مستخدم

تتوفر المنصة على

اإليجابيات
سهولة في االستخدام
توفير كفاءات ألداء اإلدارة
تطوير بشكل دوري
تساعد الموظفين على المشاركة
واجهة جذابة
المساعدة على تنمية المواهب في داخل الشركة
السلبيات
ً
نسبيا
التحاليل ضعيفة
التقارير ليست قابلة للتخصيص
ً
وقتا أطول للمعالجة
البيانات تستغرق

Source : www.capterra.com
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فريق العمل
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فريق عمل أوشن إكس
فواز المطيري  -مطور أعمال
مشرف ومسـؤول عن المحتوى في أوشن إكس وبزنس نورة،
حاصل على بكالوريس تسويق من جامعة الملك سعود ،خبير
بصناعة المحتوى والتسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي ،مهتم
في إدارة المشاريع وريادة االعمال.

عبداهلل الناصر  -منسق مشاريع
مختص في تشغيــل وإدارة حاضنات األعمال ،وحاصل على درجة
البكالوريوس في إدارة نظـــم المعلومـــــات من جامعة تينسي -
الواليات المتحدة األمريكية.

فيصل بن ماضي  -محلل أعمال
محلل اعمــــــال ,بكالوريوس نظم معلومـــــات حاسب من جامعة
الملك سعود مهتم بتوثيق وتحسين اجراءات العمل ونمذجتها
كذلك مهتم في ذكاء االعمال وتحليل البيانات

أروى العضيبي  -كاتب محتوى
مسؤولة عن كتـــابة المحتــــوى في أوشن إكس ،حاصلة على
بكالوريوس من جامعة الملك سعــود مع مرتبة الشــرف األولى
تخصص لغات وترجمة (لغة فرنسية) ،مختصة في الترجمة وصناعة
وتطوير المحتوى ،ومهتمة في التسويق وريادة األعمال.

هند الصبار  -كاتب محتوى
مسؤولة عن كتابة المحتوى في بزنس نورة ،خريجــة القانون من
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وحاصلة على دبلوم المحاسبة
بامتياز من جامعة الملك سعود ،مهتمة بمجال األعمال ،والقانون
التجاري.

روان الدريبي  -مطور أعمال
مطور أعمال  ،طالبة بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار في
جامعة األميرة نورة بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن ،تعمل على
إعداد التقارير وإدارة عالقة العمالء وإدارة البرامج وورش العمل
في أوشن إكس .مهتمة بإدارة المشاريع ،واإلبداع واالبتكار وريادة
األعمال.
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إدارة أوشن إكس
إبراهيم الزهيميل  -الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة مالية من جامعة قريفث
 استراليا ،ومقيم منشآت اقتصادية معتمد من الهيئة السعوديةللمقيمين المعتمدين ،ومدير ومستشار لعدد من الحاضنات والمسرعات
في المملكة العربية السعودية.

عبداهلل العساف  -نائب الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة أعمال دولية ومالية من
جامعة دي مونتفورت – المملكة المتحدة ،ومقيــــم منشــــآت
اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

عبداهلل العجالن  -المدير اإلداري
مديــــر مشروع أوشنيـــــات ،وحاصل على بكالوريوس علوم من
جامعة الملك سعود ،وملم ومطلع باإلجراءات الحكومية واإلدارية
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،ومؤسس عدد من الشركــــــات
الصغيرة.

سارة الزهيميل  -مدير منصات االبتكار
متخصصة في تأسيس وتشغيل حاضنات ومسرعات األعمال وبناء
السياسات واإلجراءات  ،وحاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال
من جامعة الملك سعود ،خبيرة في إدارة المشاريع االحترافية. PMP

سلطان السبيعي  -مدير تطوير أعمال المنظمات
مختص في تطوير األعمال وإدارة المشاريع  ،وحاصل على
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود ،وخبير في ادارة
اجراءات العمل  BPMوإدارة المشاريع .PMI - ACP

عبداهلل البريدي  -مدير التسويق
مشرف ومديـــــر العديد من مبــــــادرات أوشــن إكس ( بزنس نورة،
أوشن إكس ميت أب وأوشنيات) .حاصل على بكالوريوس تسويـق من
جامعة الملك سعود ،مهتم في ريادة األعمال والمشاريع الناشئة.
ا

غالية الحموي  -مدير التصميمـ واإلنتاج
متخصصة في مجال التصميمـ اإلبداعي ،وخبيرة في تصميمـ الهويات
الحكومية والتجارية  ,حاصلة على بكالوريوس تصميـــم جرافيكـــي
ووسائط رقمية من جـامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.ا
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عن أوشن إكس
هويتنا
انطلقنا عام  2012بالمعرفة والخبرة ،والشغف واالهتمام،
والكفاءات الوطنية التي تبتكر الحلول ،لنقدم كافة سبل
الدعم واإلرشاد ألصحاب األفكار والمشاريع الناشئة ،ونطور
أعمال المنظمات ،ونجعل من مسرعات وحاضنات األعمال
انطالقة لمشاريع ناجحة ،بمنهجيات عملية وعلمية ُمقدمة من
ِقبل مستشارين محترفين ،يعملون على تحويل األفكار الريادية
والمبتكرة إلى واقع ،لتحقق المنشأة رؤيتها ،وتصل إلى أهدافها،
وتستدام مشاريعها ،وتبلغ أعلى مستويات النجاح.
ُ

خدماتنا

تطوير الشركات
الناشئة
المزيد

منصات
االبتكـــار
المزيد

شكــرًا

والمالية

أعمال
المنظمات
المزيد

