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أوالً:   املقدمة

يف إطار سعي دولة اإلمارات العربية املتحدة، ألن تكون من أفضل دول العامل يف العام 2021، تعمل حكومة 

إدارة  خالل  من  وذلك  للمتعاملني،  ومتميزة  عالية  جودة  ذات  خدمات  توفري  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

املوارد البرشية الحكومية، كمحرك رئييس يف خلق كوادر فنية وإدارية عالية املستوى، وتطوير منظومة متكاملة 

من الترشيعات واألنظمة املتطورة، وفق أفضل املامرسات يف مجال املوارد البرشية.

وانطالقاَ من الدور الذي تقوم  به الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية، لتنمية وتطوير املوارد البرشية يف 

الحكومة االتحادية، وتقديم كافة أشكال الدعم واملساندة للجهات االتحادية، الستثامر مواردها البرشية واالرتقاء 

بها، من أجل تحقيق أهدافها وضامن تحقيق األهداف االسرتاتيجية لحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة، أخذت 

الهيئة عىل عاتقها تطوير الدليل االسرتشادي لسياسات وإجراءات املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية؛ حيث 

إدارات املوارد  الهيئة يف متكني  تبذلها  التي  للجهود  أداة عملية، وامتداداً  الدليل مبثابة  يعد اإلصدار األول من 

البرشية يف الجهات االتحادية من خالل دعم ومساعدة القادة املعنيني واملختصني ومامريس املوارد البرشية، 

يف فهم وتطبيق ترشيعات وأنظمة املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية، وفق قانون املوارد البرشية يف 

معايري  عىل  تقوم  مؤسسية  ثقافة  وبناء  املامرسات،  وأفضل  التنفيذية  والئحته  وتعديالته  االتحادية،  الحكومة 

لكل  مهامً  مرجعاً  الدليل  ويشكل  كام  الحكومية،  الكفاءة  وتعزيز  املتعاملني  عىل  والرتكيز  الخدمة  يف  التميز 

املعنيني يف مجال السياسات واإلجراءات الحكومية إلدارة املوارد البرشية.

العمليات  ضمن  واإلجراءات،  املتبعة  السياسات  عن  مفصل  رشح  بتقديم  أبوابه،  خالل  من  الدليل  هذا  يقوم 

ينبغي  والتي  الجودة،  وضامن  بالتنسيق  املتعلقة  واآلليات  وشؤونها،  البرشية  املوارد  مجال  يف  األساسية 

عىل الجهات الحكومية االتحادية اتباعها، ليك تؤدي دورها وفق ما تنشده القيادة الحكيمة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
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ثانياً:  األهداف الرئيسة

إصدار دليل اسرتشادي موحد للسياسات واإلجراءات املتعلقة باملوارد البرشية ينظم العالقة بني املوظفني . 1

ترشيعات  تطبيق  يف  البرشية  املوارد  إلدارات  رئيسية  مرجعية  يشكل  بحيث  واضح،  بشكل  االتحادية  الجهة 

وأنظمة وبرامج املوارد البرشية  عىل مستوى الحكومة االتحادية

رفع كفاءة إدارات املوارد البرشية يف الجهات االتحادية من خالل تقديم خدمة متميزة وذات جودة عالية،  ورفع . 2

معدل الرضا عن إدارات املوارد البرشية

ترجمة السياسات واإلجراءات إىل نظام شامل ومتكامل، يربط وينظم كل أنشطة املوارد البرشية.. 3

توضيح األدوار واملسؤوليات لكافة العمليات املتعلقة بأنشطة املوارد البرشية عىل مستوى الجهة االتحادية . 4

والحد من االلتباس واالزدواجية بني مهام ومسؤوليات إدارة املوارد البرشية واإلدارات والوحدات التنظيمية 

األخرى

تطبيق الترشيعات واألنظمة عىل مستوى املوارد البرشية يف الوزارات والجهات االتحادية، بشكل يتسم . 5

بالسهولة والوضوح  والشفافية  والنزاهة

توفري الوقت الذي يقضيه املسؤولون يف اإلجابة عن استفسارات املوظفني يف األمور املتعلقة بأنظمة . 6

وأنشطة إدارة املوارد البرشية

تحديد وتوضيح واجبات وحقوق جميع األطراف، باإلضافة إىل تأمني معاملة جميع املوظفني بشكل متسأٍو، . 7

وذلك طبقاً ملبدأ العدالة الوظيفية

ثالثاً:   مرجعيات ومصادر الدليل

قانون املوارد البرشية  يف الحكومة االتحادية رقم )11( لسنة 2008  وتعديالته  والئحته التنفيذية.	 

اسرتاتيجية املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية  وخطتها التشغيلية.	 

قرار مجلس الوزراء  رقم )23( لسنة 2012 بشأن اعتامد جدأول الرواتب يف الحكومة  االتحادية.	 

قرار مجلس الوزراء رقم ) 35 ( لسنة 2020 بشأن اعتامد نظام إدارة األداء يف الحكومة االتحادية	 

قرار مجلس الوزراء  رقم )11( لسنة 2012 بشأن نظام التدريب والتطوير ملوظفي الحكومة االتحادية. 	 

مؤهالت 	  عىل  الحاصلني  املوظفني  أوضاع  بتسوية  الخاص  2019م  لسنة  )4/2و(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار 

جامعية أثناء عملهم يف الحكومة االتحادية

قرارات مجلس الوزراء األخرى ذات العالقة بالبدالت والعألوات.  	 

قرار مجلس الوزراء رقم )27( لسنة 2020م بشأن نظام العمل عن بعد يف الحكومة االتحادية	 

قرارات املجلس الوزاري للتنمية ذات العالقة.    	 

وثيقة السلوك املهني وأخالقيات الوظيفة العامة.	 

نظام إدارة معلومات املوارد البرشية »بيانايت« )إجراءات وعمليات املوظفني، الخدمة الذاتية، إدارة الرواتب، 	 

التوظيف اإللكرتوين(.

سياسات وتعاميم الهيئة االتحادية  للموارد البرشية  الحكومية ذات العالقة.	 

 	RPA نظام أمتتة العمليات الروبوتية
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رابعاً:   التعريفات العامة الواردة يف الدليل

يف هذا النظام، يقصد بالكلامت والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل يقض سياق النص خالف 

ذلك:

الدولة:

اإلمارات العربية املتحدة.

الحكومة:

حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة.

مجلس الوزراء:

مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الجهة االتحادية:

أية وزارة منشأة وفق أحكام القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء 

وتعديالته وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة.

رئيس الجهة االتحادية :

الوزير أو رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس الجهة أو من يف حكمهم بحسب الحال.

الهيئة:

الهيئة االتحادية  للموارد البرشية الحكومية.

القانون:

املرسوم بقانون اتحادي رقم )11( لسنة 2008، بشأن املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية وتعديالته

الالئحة التنفيذية:

الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية 

اإلدارة  العليا:

وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة املساعد ومن يف حكمهام

إدارة املوارد البرشية:

الوحدة اإلدارية املعنية باملوارد البرشية يف الجهة االتحادية

املوظف:

كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة يف امليزانية 

الرئيس املبارش:

هوالشخص املخول مبهام ومسؤوليات اإلرشاف املبارش عىل املوظفني وتحديد مستوى األداء املطلوب 

منهم واعداد برامج التطوير الخاصة بهم

نظام إدارة األداء:

النظام الخاص بتقييم أداء موظفي الحكومة االتحادية واملعتمد مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم )35(  لسنة 

 2020

نظام التدريب والتطوير:

لسنة   )11( الوزراء  مجلس  قرار  مبوجب  والصادر  االتحادية،  الحكومة  موظفي  وتطوير  بتدريب  الخاص  النظام 

2012

نظام املوارد البرشية »بيانايت«: 

هو نظام إلكرتوين من خالله تم أمتتة اإلجراءات الخاصة باملوارد البرشية، مبا فيها اإلجراءات املالية، واملتعلقة 

بأجور املوظفني يف كافة الجهات املطبقة له، من وزارات وجهات اتحادية  وفقاً ألفضل املامرسات لخدمات 

املوارد البرشية يف الوزارات والجهات االتحادية

اإلجراءات:

طريقة خاصة إلنجاز أي عمل، تعتمد عىل سلسلة من الخطوات املتتالية ألمر محدد ومنظم. 

املسار التدفقي:

هو رسم توضيحي للخطوات واإلجراءات املتعلقة بكيفية القيام بإجراء أو مهمة ما، وفق تسلسلها املنطقي

نظام استقطاب:

هو نظام توظيف معزز  بخصائص الذكاء االصطناعي، يدعم مطابقة الوظائف الشاغرة مع الباحثني عن العمل 

من خالل التعلم من قواعد البيانات املدرجة للباحثني عن عمل والوظائف للسجالت التي تم تطويرها
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خامساً:   املسؤوليات واملهام واألدوار

يتعني مشاركة مجموعة أساسية من األفراد واإلدارات لضامن نجاح تطبيق هذا الدليل، وفيام ييل عرض عام ألهم 

املسؤوليات  واألدوار واملهام:

 املهام واألدوار املسؤولية#

1

الهيئة االتحادية

للموارد البرشية 

الحكومية

يف 	  البرشية  املوارد  قانون  عىل  بناًء  واإلجراءات  السياسات  اقرتاح 

الحكومة االتحادية وتعديالته والئحته التنفيذية

اتحادي 	  بقانون  املرسوم  بأحكام  االتحادية،  الجهات  التزام  من  التأكد 

2008، بشأن املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية   رقم )11( لسنة 

وتعديالته 

وتقديم 	  االتحادية،  الجهات  يف  البرشية  املوارد  إدارات  مساندة 

الدعم الالزم لرتجمة القانون والالئحة إىل إجراءات وآليات عمل واضحة 

وممنهجة، وتزويدهم مبرجعية ألهم عمليات املوارد البرشية

2

اإلدارة العليا

املشاركة وااللتزام يف تطبيق الدليل لتقديم خدمات متميزة يف 	 

 مجال املوارد البرشية 

الجهة االتحادية وللموظفني.

متكني إدارات املوارد البرشية ورفع كفاءتها، من خالل استخدام أحدث 	 

املامرسات املعمول بها يف إدارة املوارد البرشية.

 املهام واألدوار املسؤولية#

3

إدارة املوارد البرشية

يف الجهة االتحادية

يف 	  البرشية   املوارد  اسرتاتيجية  مبادرات  لتحقيق  الفعالة  املشاركة 

الحكومة االتحادية.

الداخلية للموارد 	  العمل عىل توثيق السياسات واإلجراءات والعمليات 

الدليل،  الواردة يف هذا  العمليات األساسية  يتوافق مع  البرشية مبا 

واالستفادة من املحتويات واستخدامه كمرجع أسايس

االلتزام التام بأحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم )11( لسنة 2008، 	 

والئحته  وتعديالته   االتحادية   الحكومة  يف  البرشية   املوارد  بشأن 

التنفيذية

املحافظة عىل عالقات تواصل فعالة وعادلة مع املوظفني، وتعريفهم 	 

بسياسات وإجراءات املوارد البرشية وتطبيق مبدأ الشفافية

سياسات 	  تطبيق  يف  االتحادية  الجهة  يف  املسؤولني  كافة  إرشاك 

وإجراءات املوارد البرشية

بالسياسات 	  املوظفني  كافة  بتوعية  البرشية  املوارد  إدارة  تقوم 

واإلجراءات املتعلقة باملوارد البرشية  يف الجهات االتحادية

4

املسؤول/

الرئيس املبارش

بأحكام 	  اإلستعانة   بحقوقهم وواجباتهم من خالل  تعريف املوظفني 

املرسوم بقانون اتحادي رقم )11( لسنة 2008، بشأن املوارد البرشية 

يف الحكومة االتحادية وتعديالته والئحته التنفيذية

تحمل مسؤولية تطبيق كافة السياسات واإلجراءات املتعلقة باملوارد 	 

البرشية، والتشأور مع مدير إدارة املوارد البرشية بشأن حدود ومجاالت 

تطبيق هذه السياسات واإلجراءات. 

5

موظفو

الجهات االتحادية

لسنة 	   )11( رقم  اتحادي  بقانون  املرسوم  بأحكام  والتقيد  االلتزام 

2008، بشأن املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية وتعديالته والئحته 

التنفيذية.

سياسات 	  دليل  يف  الواردة  والواجبات  الحقوق  كافة  عىل  التعرف 

وإجراءات املوارد البرشية، باإلضافة إىل اإلجراءات املتبعة يف عمليات 

املوارد البرشية األساسية
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الباب
الثاين

سياسات وإجراءات 

تحديد االحتياجات
من املوارد البرشية

واالستقطاب
واالختيار والتعيني



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

2223

ب
وا
ألب
ا

ت
يا
و
حت
مل
ا

ثانياً: األهداف

واالختيار . 1 واالستقطاب  البرشية  املوارد  من  االحتياجات  بتحديد  العالقة  ذات  واإلجراءات  السياسات  توضيح 

والتعيني حسب األصول، ليتم اتباعها من قبل املعنيني يف إدارة املوارد البرشية  واملدراء وكافة املوظفني.

يساهم تحديد االحتياجات الوظيفية يف:. 2

تجنب التوظيف الزائد عن حاجة العمل.	 

العمل عىل توفري الكوادر الوطنية والكفاءات والخربات املتميزة املناسبة يف الوقت واملكان املناسبني.	 

يشكل االختيار والتعيني أهمية قصوى، حيث:. 3

يتوجب االختيار السليم للمرشحني لشغل الوظائف بطريقة علمية، تتناسب واحتياجات العمل ضمن األطر 	 

املعتمدة يف الخطة االسرتاتيجية للجهة االتحادية.

تلعب فرتة االختبار أهمية قصوى حيث تساهم يف:. 4

التأكد من كفاءة  املوظف الجديد يف الوظفية الجديدة.	 

حث املوظف الجديد عىل بذل الجهد وإثبات نفسه وإمكانياته لشغل هذه الوظيفة.	 

تلتزم الجهات االتحادية عند تحديد االحتياجات الوظيفية مراعاة التايل:. 5

تحقيق مستهدفات الخطة االسرتاتيجية والتشغيلية للجهة االتحادية، للسنة أو السنوات القادمة. 	 

التوافق مع توجهات الحكومة، من حيث الرتكيز عىل األولويات الوظيفية.	 

تنفيذ مبادرات ومشاريع اإلحالل والتوطني ومؤرشات التدوير والدوران الوظيفي.	 

ثالثاً: التعريفات

االستقطاب:

أو  العام  القطاع  من  سواء  الشاغرة،   الوظائف  لشغل  وجذبهم  املؤهلني،  األفراد  أكفأ  عن  البحث  به  يقصد 

القطاع الخاص، وأيضاَ من داخل الدولة أو خارجها.

االختيار والتعيني:

يقصد به األسلوب الذي يتم مبوجبه انتقاء أفضل وأنسب املتقدمني لشغل الوظائف يف الجهات االتحادية، 

حسب خطة التوظيف املعتمدة.

برنامج مسار:

لسنة    )31( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  مبوجب  الوزراء،  مجلس  قبل  من  معتمد  برنامج   هو 

املؤهالت  عىل  للحصول  الدولة،  مواطني  من  العامة  الثانوية  خريجي  ورعاية  استقطاب  إىل  يهدف   ،2010

العلمية، وذلك لشغل الوظائف املدنية يف  الجهات االتحادية. 

أوالً: املقدمة

تعترب املوارد البرشية العصب األسايس الذي تنفذ من خالله 

ولتنفيذ  االتحادية.  الجهة  داخل  تتم  التي  املختلفة  األنشطة 

الخطط وتحقيق األهداف االسرتاتيجية املنشودة، وحرصاً من 

والتطوير  الجيد  األداء  عىل  املحافظة  عىل  االتحادية  الجهة 

املستمر؛ ال بد أن تقوم الجهة االتحادية باختيار العاملني لديها 

بدقة وعناية، وانتقاء أفضل املرشحني وإخضاعهم لفرتة اختبار 

املكان  يف  املناسب  الشخص  اختيار  صحة  مدى  من  للتأكد 

املناسب.

يف هذا الباب سيتم التطرق إىل السياسات واإلجراءات التي 

املوارد  من  االحتياجات  تحديد  عمليات  إدارة  يف  اتباعها  يتم 

البرشية واالستقطاب واالختيار والتعيني، والرشوط والضوابط 

هذا  يف  الصادرة  االتحادية  واللوائح  للقوانني  وفقاً  املتبعة، 

الشأن.
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رابعاً: السياسة

أ– املرجعية القانونية )البنود ذات العالقة( 

ترتبط السياسات واإلجراءات يف هذا الباب بقانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم )11( لسنة 2008 

وتعديالته والئحته التنفيذية، كام هوموضح أدناه:

ب – الرشوط والضوابط )أحكام عامة( 

 عملية التوظيف والتعيني:

تتوىل إدارة املوارد البرشية مسؤولية إدارة عملية التوظيف بالجهات االتحادية، بهدف تأمني احتياجاتها من 	 

الخريجني  وقوائم  االتحادية  للجهات  اإللكرتوين  بالنظام  املتاحة  الوظائف  لشغل  املتقدمني  املرشحني 

بالجامعات  ووكاالت التوظيف، وغري ذلك من مصادر التوظيف املتاحة. 

تقوم إدارة املوارد البرشية بتوفري املعلومات والدعم الفني لكافة الوحدات التنظيمية بالجهات االتحادية  	 

يف شأن الوظائف الشاغرة املطلوب التعيني عليها.

الجهة الحكومية إىل اختيار وتعيني أكفأ األفراد لشغل الوظائف الشاغرة بها، مع االلتزام مبعايري 	  تسعى 

االمتياز والكفاءة والعدالة املوضوعية خالل كافة مراحل البحث واالختيار.

عدم اإلخالل بأي من الرشوط واملتطلبات الخاصة لشغل الوظائف املوضحة يف بطاقات وصف الوظائف 	 

املعتمدة. 

يشرتط للتعيني بإحدى الوظائف الشاغرة الرشوط التالية، مع تقديم املرشح للمستندات الثبوتية الالزمة:	 

أن يكون حسن السرية والسلوك. . 1

أال يقل سنه عن السن القانوين املعتمد للعمل يف الدولة.. 2

االختصاص . 3 جهة  من  ومعادلة  مصدقة  العملية،  والخربات  العلمية  املؤهالت  عىل  حاصالً  يكون  أن 

بالدولة،  ومتفقة وطبيعة الوظيفة. 

أن يجتاز كافة االختبارات واملقابالت املتعلقة بالوظيفة بنجاح.. 4

أن يكون الئقاً طبياً وفقاً لقرار الجهة الطبية الرسمية. . 5

أالّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية أوجنحة  مخلة بالرشف أو األمانة، ما . 6

مل يكن قد صدر عفو عنه من السلطات املختصة  أو رد إليه اعتباره وذلك من واقع شهادة بحث الحالة 

الجنائية  من الجهات املختصة. 

أالّ يكون قد سبق فصله من الخدمة السابقة بسبب مخالفات جسيمة مرتبطة بالعمل، أو بسبب . 7

حكم قضايئ نهايئ يف جرمية.

 مصادر التوظيف:

اإلعالن الداخيل يف البوابة اإللكرتونية للجهات االتحادية الخاصة باملوظفني )اإلعالن الداخيل(	 

اإلعالن يف املوقع اإللكرتوين للجهات االتحادية )اإلعالن الخارجي(	 

اإلعالن يف وسائل اإلعالم )الصحف املحلية أو األجنبية / اإلذاعات / وكاالت التوظيف،... الخ(	 

معارض التوظيف 	 

برنامج مسار)استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة(	 

الجامعات والكليات واملعاهد الفنية	 

رشكات التوظيف داخل وخارج الدولة للوظائف التخصصية	 

 البحث عن املرشحني للوظيفة:

عىل  لديها،  الشاغرة  للوظائف  مناسبني  مرشحني  عن  البحث  االتحادية  بالجهة  البرشية  املوارد  إدارة  تتوىل 

النحوالتايل:

املرشحون للوظيفة من الجهة االتحادية . 1

إذا وجد مرشح مؤهل لشغل الوظيفة الشاغرة عن طريق النقل أو الرتقية من داخل الجهة االتحادية، تقوم 

إدارة املوارد البرشية بإجراء االتصاالت بني إدارة املوظف املرشح واإلدارة التي تتوفر بها الوظيفة الشاغرة، 

فإذا تم االتفاق تتخذ إجراءات النقل أو الرتقية وفقاً لألحكام واإلجراءات املقررة يف هذا الشأن.

املرشحون للوظيفة من خارج الجهة االتحادية . 2

يف حالة عدم وجود مرشحني مناسبني للوظيفة الشاغرة داخل الجهة االتحادية، أوعدم وجود من تنطبق 

عليهم رشوط النقل أو الرتقية، تقوم إدارة املوارد البرشية بعملية البحث عن مرشحني مناسبني من مصادر 

خارجية اخرى مثل:

اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة يف الصحف أو املوقع اإللكرتوين للجهة االتحادية.أ. 

االستعانة بوكاالت التوظيف. ب. 

املواد ذات العالقةاملرجعية القانونية

قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم 	 

)11( لسنة 2008 وتعديالته.

تحديد االحتياجات  )م/6(	 

االختيار والتعيني )م/ 10 إىل م/15(	 

يف 	  البرشية  املوارد  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

الحكومة االتحادية.

تحديد االحتياجات  )م/-6 م/19 – م/10 إىل 	 

م/21(

االختيار والتعيني )م/ 21 إىل م/26(	 

قرار مجلس الوزراء رقم )23( لسنة 2012، بشأن اعتامد جدأول الرواتب يف الحكومة االتحادية.	 
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االتصاالت الشخصية الستقطاب شخص بعينه من ذوي الخربة والكفاءة.ت. 

 اختيار املرشحني للوظيفة:

ال يجوز التعيني بدون إجراء مقابلة شخصية مع املرشح للوظيفة، بواسطة اإلدارة الطالبة للمرشح. 	 

الطالبة 	  اإلدارة  من  معه  هاتفية  مقابلة  إجراء  بعد  إالّ  الدولة،  خارج  من  للوظيفة  املرشح  استدعاء  يتم  ال 

للمرشح أو مدير إدارة املوارد البرشية. 

يجوز يف حاالت استثنائية، القيام باملقابلة الشخصية عن بعد من خالل االنرتنت، مع األخذ بكافة االحتياطات 	 

الالزمة لضامن مصداقية النتائج، ويجوز ترتيب املقابلة عن بعد مع مرشحني مختارين بعناية، مبعرفة مصادر 

توظيف ذات سمعة جيدة.

يجوز للجهة االتحادية عقد أية اختبارات أو القيام بأي إجراءات لتقييم املرشح للوظيفة وفق األنظمة واألدلة 	 

االسرتشادية الصادرة من قبل الهيئة.

يتم اختيار أكفأ املرشحني للوظيفة من حيث توافر متطلبات شغل الوظيفة والصفات الشخصية واملهنية 	 

الالزمة، وفق نظام تقييم وتوصيف الوظائف.

تتوىل إدارة املوارد البرشية اتخاذ الرتتيبات املناسبة إلجراء املقابالت الشخصية للمرشحني لكافة الوظائف 	 

بالتشأور مع اإلدارة الطالبة. 

تشكل لجنة املقابالت واالختيار بقرار من رئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه، من عدد من األعضاء، عىل 	 

أن يكون من ضمنهم ممثل عن  إدارة املوارد البرشية واإلدارة املعنية، وعضو فني يف مجال التخصص )إن 

لزم( الختيار أفضل املرشحني ممن تتوافر فيهم متطلبات شغل الوظيفة. 

يخضع املرشحون للوظائف لالختبارات النظرية والعملية التي تحددها الجهة املعنية كرشط للتعيني. 	 

 يتم اختيار أفضل املرشحني املتقدمني للوظيفة من الحاصلني عىل أعىل التقديرات أو الدرجات، وفقاً ملا 	 

تحدده الجهة الحكومية من اختبارات بأنواعها.

 تذكرة االستقدام من الخارج:

السفر 	  توفري تذكرة  العمل  لجهة  يجوز  الدولة،  خارج  من  الشخصية  للمقابلة  استقدام املرشح  حالة  يف 

للمرشح فقط دون أرسته .

يجوز لجهة العمل أن تتحمل نفقات اإلقامة بفندق مناسب  أو حسب الضيافة التي تحددها الجهة االتحادية.	 

 عرض العمل وعقود التوظيف:

يف حالة قبول املرشح للتعيني، يتم توجيه كتاب رسمي مرفقاً به عرض العمل مبيناً به الوظيفة والدرجة 	 

والراتب ونسخة من عقد التوظيف لالعتامد، حتى تستطيع إدارة املوارد البرشية بتلك الجهة السري يف 

إجراءات إنهاء عملية التوظيف.

التنفيذية 	  بالالئحة  وامللحقة  املعتمدة  التوظيف  عقود  مناذج  باستخدام  البرشية  املوارد  إدارة  تلتزم 

للمرسوم بقانون اتحادي رقم )11( لسنة 2008 ، بشأن املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية وتعديالته، 

أما بشأن املعينني عىل بند املكافآت الشاملة، يجوز للجهة االتحادية إبرام عقود مع تلك الفئة بحيث تتضمن 

البنود الرئيسة حقوق وامتيازات وواجبات الطرفني، وذلك إىل أن يتم اعتامد مناذج تعاقد بشأنها.

بالالئحة 	  واملرفقة  املعتمدة  التوظيف  عقود  مناذج  عىل  اإلضافة  أو  بالحذف  تعديل   أي  إجراء  يجوز  ال 

التنفيذية.

للعمل 	  نسخة   العقد  أطراف  من  طرف  كل  بيد  العربية،  باللغة  نسختني  من  التوظيف  عقود  تحرير  يتم 

مبقتضاها، كام ميكن ترجمة النسخة العربية من العقد للغة أجنبية إذا اقتضت الرضورة لذلك عىل أن تعتمد 

النسخة العربية عند االختالف.

تلتزم إدارة املوارد البرشية بالحصول عىل املوافقات الالزمة قبل صدور قرار التعيني من السلطة املختصة، 	 

وما يتبعه من إجراءات.

 سلطة التعيني:

تكون سلطة إصدار قرار التعيني بالجهات االتحادية عىل الوجه التايل:

مجلـس 	  موافقة  عـىل  بناًء  اتحـادي  مبرسـوم  االتحادية  الجهات  يف  العام  املدير  أو  الوزارة  وكيل  وظيفتا 

الوزراء.

وظيفتا وكيل الوزارة املساعد أو املدير التنفيذي يف الجهات االتحادية بقرار من مجلـس الوزراء.	 

يف باقي الوظائف األخرى وفقاً لجدول الصالحيات واملسؤوليات املعتمد من رئيس الجهة االتحادية	 

 تحديد الراتب عند التعيني:

والرواتب، 	  الدرجات  لجدأول   الدرجة وفقاً  لبداية مربوط  الراتب األسايس  تعيينه  بداية  مينح املوظف عند 

وذلك اعتباراً من تاريخ مبارشته الفعلية للوظيفة.

وإذا توفر لدى املرشح للتعيني خربات عملية تزيد عن املدة املطلوبة لشغل الوظيفة، فيجوز لجهة العمل 	 

منح املوظف ما نسبته )%5( من الراتب األسايس للدرجة الوظيفية عن كل سنة خربة، تضاف إىل بداية 

املربوط وبحد أقىص )%50(، رشيطة:

أن تكون الخربة يف ذات مجال الوظيفة املرشح  لها املوظف.. 1

أن يتوفر املخصص املايل. 2

أالّ تتجأوز نسبة الزيادة نهاية مربوط الدرجة املراد التعيني عليها )لغري املواطنني(.. 3

 مبارشة العمل: 

تعترب مبارشة العمل للموظف مبثابة  بدء الخدمة الفعلية بالجهة االتحادية. 	 

يلتزم املوظف تحت إرشاف إدارة املوارد البرشية التي تزوده مبعلومات عامة عن جهة العمل،  باالطالع 	 

عىل وثيقة السلوك املهني وأخالقيات الوظيفة العامة وأداء اليمني القانونية املقررة ملوظفي الحكومة 

االتحادية. 

 فرتة االختبار:

فيام عدا املعينني عىل درجتي وكيل الوزارة أو املدير العام يف الجهات املستقلة، يخضع املوظف املعني 	 

ألول مرة لفرتة اختبار مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد ملدة ثالثة أشهر.
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عىل الرئيس املبارش القيام مبتابعة دقيقة لتقييم أداء وسلوك املوظف الوظيفي وفق أسس واضحة 	 

خالل فرتة االختبار، وفقا إلجراءات املوارد البرشية واألنظمة اإللكرتونية والرقمية املعتمدة يف الحكومة 

فرتة  انتهاء  وقبل  الوظيفي  وسلوكه  أدائه  لتحسني  وتوجيهه  ومساعدته  العون  كل  وتقديم  االتحادية، 

االختبار، وعىل ضوء نتيجة التقييم إما أن يويص بتثبيته يف الوظيفة أو إنهاء خدماته إذا ثبت عدم صالحيته 

للوظيفة.

عند اجتياز فرتة االختبار بنجاح، يتوجب عىل جهة اإلدارة إخطار املوظف بتثبيته عىل الوظيفة واستمراره يف 	 

عمله.

إشعار ملدة 	  االختبار، رشيطة منحه فرتة  للوظيفة خالل مدة  الصالحية  لعدم  إنهاء خدمة املوظف،  يجوز 

خمسة أيام عمل. 

يجوز للموظف االستقالة أثناء مدة االختبار، رشيطة إخطار جهة عمله فرتة إشعار ملدة خمسة أيام عمل.	 

يتم احتساب مستحقات املوظف الذي تنتهي خدمته لعدم الصالحية للوظيفة خالل مدة االختبار، وفقاً 	 

ملا ييل:

الراتب اإلجاميل املستحق حتى نهاية آخر يوم عمل له.. 1

بدل تذاكر سفر ملغادرة الدولة، للموظف وأفراد أرسته املستحقني، إذا نص عىل ذلك يف عقد . 2

التوظيف.

متدد فرتة االختبار للموظف بقدر أي إجازة متنح له خالل فرتة االختبار.  	 

 أنواع التوظيف: 

تعيني بعقد دوام كامل: هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام 	 

التي  للوظيفة  املقررة  واملزايا  اإلجاميل  الراتب  ويتقاىض  الالئحة،  يف  املقررة  للقواعد  وفقاً  العمل، 

يشغلها.

تعيني بعقد دوام جزيئ: هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف املواطن عدداً محدداً من مجموع الساعات 	 

أو األيام املقررة للعمل اليومي الكامل املعتمد يف الالئحة ويتقاىض راتباً باحتساب نسبة وتناسب بني 

ساعات أو أيام العمل التي يعملها املوظف والراتب اإلجاميل واملزايا املقررة للوظيفة املعني عليها.

تعيني بعقد مؤقت: هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل 	 

وفقاً للقواعد املقررة يف الالئحة،  وذلك ملدة ثالثة أشهر قابلة للتمديد ملدة مامثلة ويتقاىض املوظف 

راتباً شهرياً مقطوعاً يتالءم والوظيفة التي يشغلها، وال يشمل أيا من املكافآت واملزايا الوظيفة املقررة 

للموظف بدوام كامل.

املقررة  للدرجة  اإلجاميل  الراتب  سقف  املقطوع  الشهري  الراتب  يتجأوز  أال  يجب  األحوال  جميع  ويف 

للوظيفة التي يشغلها.

تعيني بعقد خاص: هو التوظيف الذي يكون فيه املوظف من ذوي الخربات املتميزة التي تحتاجها الجهة 	 

االتحادية ويكون يف أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها.

الخرباء 	  مع  التعاقد  يف  االتحادية   للجهات  املمنوحة  املرونة  إن  واملستشارين:  الخرباء  مع  التعاقد 

إىل  تحتاج   االتحادية  الجهات  هذه  أن  إىل  يعود  لديها،  املتوفرة  الوظائف  بعض  لشغل  واملستشارين 

نوعية معينة من الكفاءات البرشية املتخصصة نظراً لطبيعة املهام املوكلة لتلك الجهات والتي تتطلب 

أن يكون التعيني بها خارج نطاق وظائف الكادر العام )ليس عىل درجة وظيفية( ولهذا السبب يندرج ضمن 

مجموعات امليزانية  )مجموعة 22 املستلزمات السلعية والخدمية ( بند أتعاب الخرباء واملستشارين رقم 

224402،  لتمكني تلك الجهات من استغالل هذا البند يف استقطاب وتعيني من تراه مناسباً إلنجاز مهام 

متخصصة تحددها الوزارة  أو الجهة االتحادية.

ضوابط التعاقد مع الخرباء واملستشارين:

إن طبيعة الوظيفة نفسها هي التي تحدد أن يكون شاغلها ضمن فئة الخرباء واملستشارين . 1

وذلك من خالل مراعاة املعايري التالية:

الندرة يف الكفاءات البرشية املطلوبة لهذه الوظيفة. . 2

دقة التخصص املطلوب يف شاغل الوظيفة. . 3

مدى ارتباط الخربة العملية باملؤهل العلمي، بحيث يكون الحصول عىل املؤهل العلمي . 4

مقرتناً بالخربة يف ذات املجال. 

املشاريع ذات الطبيعة االسرتاتيجية  أو التخصصية التي تتطلبها مصلحة العمل أو املصلحة . 5

العامة. 

تنفيذ املذكرات واالتفاقيات الدولية التي تتطلب التعأون يف تبادل الخرباء يف مجاالت . 6

متنوعة. 

احتياج الوظيفة إىل كفاءات فنية ومهارات خاصة باإلضافة إىل الخربات العملية.. 7

 تعيني  ) أصحاب الهمم( :

تتناسب مع وضعهم  التي  الشاغرة  العامة  الوظائف  الهمم املواطنني، لشغل  األولوية ألصحاب  تعطى 

الصحي،  عىل أن تقوم جهة العمل بتزويدهم بجميع الوسائل املالمئة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وتجهيز 

أماكن عملهم بالوسائل واملتطلبات املناسبة لهم. 

التوظيف املذكورة أعاله، ال يجوز تعيني موظفني تربطهم ببعض عالقة زوجية أو صلة  أنواع  ويف جميع 

التنظيمية أو ضمن العالقة اإلرشافية املبارشة،  الوحدة  الثانية يف نفس  الدرجة  قرابة أو مصاهرة حتى 

ويجب عىل املوظف عدم االشرتاك يف أية قرارات تتعلق بتعيني أو نقل أو ترقية تخص أحداً من هؤالء.

ذات  والضوابط  والرشوط  البنود  حول  التفاصيل  من  املزيد  ملعرفة 

البرشية  للموارد  االتحادية  للهيئة  الرسمي  املوقع  زيارة  يرجى  العالقة، 

الحكومية www.fahr.gov.ae،  لالطالع عىل قانون املوارد البرشية يف 

الحكومة االتحادية رقم )11( لسنة 2008  وتعديالته والئحته التنفيذية.
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1.1: عملية تحديد االحتياجات من املوارد البرشية

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية تحديد االحتياجات من املوارد البرشية:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1
عىل  الوظيفية  االحتياجات  تحديد  منوذج  تعميم 

مدراء القطاعات واإلدارات

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

2
استالم منوذج االحتياجات بعد تعبئته من اإلدارات 

املعنية للمراجعة واالعتامد

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

3
حرص االحتياجات الوظيفية ومناقشتها مع اإلدارات 

املعنية

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

4

والخطط  املعتمدة  باملوازنة  الشواغر  مقارنة 

االسرتاتيجية والتشغيلية الخاصة بكل قطاع / إدارة 

)بالرجوع إىل ما تم رفعه عىل نظام بيانايت(

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

5

مطابقة الشواغر املطلوبة مع الهيكل التنظيمي 

نظام  عىل  رفعه  تم  ما  إىل  )بالرجوع  املعتمد 

بيانايت (

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

6

مراجعة الوصف الوظيفي للوظائف املوجودة مع 

مدراء اإلدارات املعنيني واعتامدها )وفق اإلجراءات 

ومراجعة  إلعداد  االسرتشادي  الدليل  يف  الواردة 

األوصاف الوظيفية وتقييم الوظائف(

إدارة املوارد 

البرشية + اإلدارة 

املعنية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية / الرئيس 

املبارش / مدير اإلدارة

7

املستحدثة  للوظائف  الوظيفي  الوصف  إعداد 

واعتامدها املعنيني  اإلدارات  مدراء   مع 

الدليل االسرتشادي  الواردة يف   )وفق اإلجراءات 

وتقييم  الوظيفية  األوصاف  ومراجعة  إلعداد 

الوظائف(

إدارة املوارد 

البرشية + اإلدارة 

املعنية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية / الرئيس 

املبارش / مدير اإلدارة املعنية

إعداد قامئة نهائية بالشواغر واعتامدها8
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

9
وضع خطة التوظيف اعتامداً عىل قامئة الشواغر 

املعتمدة

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

وكيل الوزارة/ املدير العاماإلدارة العليا اعتامد خطة التوظيف10

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عملية تحديد االحتياجات من املوارد البرشية

01020304050607080910

تعميم منوذج تحديد االحتياجات الوظيفية عىل مدراء القطاعات واإلدارات

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

استالم منوذج االحتياجات بعد تعبئته من اإلدارات املعنية للمراجعة واالعتامد

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

حصــــــــــــر االحتياجات الوظيفـــــــية ومناقشتـــــــــــــها مـــــــع اإلدارات املعــــــنية

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مقارنة الشواغر باملوازنة املعتمدة والخطط االسرتاتيجية والتشغيلية 

الخاصة بكل قطاع / إدارة )بالرجوع إىل ما تم رفعه عىل نظام بيانايت(

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مطابقة الشواغر املطلوبة مع الهيكل التنظيمي املعتمد

)بالرجوع إىل ما تم رفعه عىل نظام بيانايت (

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مراجعة الوصف الوظيفي للوظائف املوجودة مع مدراء اإلدارات 

املعنيني واعتامدها )وفق اإلجراءات الواردة يف الدليل االسرتشادي 

إلعداد ومراجعة األوصاف الوظيفية وتقييم الوظائف(

إدارة املوارد البرشية + اإلدارة املعنية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية/ الرئيس املبارش / مدير اإلدارة

إعداد الوصف الوظيفي للوظائف املستحدثة مع مدراء اإلدارات 

املعنيني واعتامدها  )وفق اإلجراءات الواردة يف الدليل االسرتشادي 

إلعداد ومراجعة األوصاف الوظيفية وتقييم الوظائف(

إدارة املوارد البرشية + اإلدارة املعنية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية/ الرئيس املبارش / مدير اإلدارة

إعداد قامئة نهائية بالشواغر واعتامدها

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

وضع خطة التوظيف اعتامداً عىل قامئة الشواغر املعتمدة

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

اعتامد خطة التوظيف

اإلدارة العليا 
وكيل الوزارة / املدير العام



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

3233

ب
وا
ألب
ا

ت
يا
و
حت
مل
ا

1.2: عملية االستقطاب واالختيار والتعيني

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية االستقطاب واالختيار والتعيني:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1
حسب  املتاحة  القنوات  عرب  الشواغر  عن  االعالن 

الرشوط والضوابط

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

2

وإعداد  للمرشحني  الذاتية  السري  وفرز  استالم 

ولجنة  املعنية  اإلدارة  إىل  ترفع  أولية  قامئة 

القامئة  الختيار  املعنية  واالختيار  املقابالت 

نظام  تطبيق  تم  حال  )يف  للمرشحني  النهائية 

استقطاب يف الجهة االتحادية يتم تنفيذ اإلجراء 

من خالل النظام (

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

3

اإلدارة  مع  بالتنسيق  املقابالت  موعد  تحديد 

املعنية وإبالغ املرشحني مبوعد ومكان املقابلة 

املتفق عليه

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

4
املرشحني  أفضل  واختيار  املقابلة  إجراء  يتم 

للوظيفة لشغل الوظائف

 لجنة املقابالت 

واالختيار
أعضاء اللجنة

5

أما  والسلوكية  الفنية  التقييم  اختبارات  إجراء 

مركز  أوعرب  االتحادية  الجهة  أو  الوزارة  داخل 

احتياجات  )اختياري( حسب  التقييم  متخصص يف 

الوظيفة)للوظائف اإلرشافية(

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

إعداد قامئة مبدئية باسامء املرشحني للوظيفة6
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

7

العمل للمرشح للوظيفة ويف حالة  إرسال عرض 

الوثائق  إحضار  منه  ويطلب  قبله  من  املوافقة 

الرسمية

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

8

املوافقات  خدمة  يف  املرشح  بيانات  إدخال 

نظام  تطبيق  تم  حال  )يف  )اعتامد(  اإللكرتونية 

تنفيذ  يتم  الجهة  يف  الروبوتية  العمليات  أمتتة 

اإلجراء من قبل الروبوت(

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية  أو الروبوت 

الخاص بالتعيني

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

9

املوافقات  خدمة  يف  املوافقة  متت  إذا 

اإللكرتونية )اعتامد( يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من 

قبل إدارة املوارد البرشية إلصدار قرار التعيني من 

بيانايت )يف  السلطة املختصة  من خالل نظام 

الروبوتية  العمليات  أمتتة  نظام  تطبيق  تم  حال 

يف الجهة يتم تنفيذ اإلجراء من قبل الروبوت( 

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية أو الروبوت 

الخاص بالتعيني

10

كالخدمات  املساندة  املعنية  اإلدارات  مخاطبة 

املوظف  وإدارة  املعلومات  وتقنية  اإلدارية 

لرتتيب مكتب املوظف الجديد من أثاث وتجهيزات 

فنية كالهاتف والحاسوب والربيد اإللكرتوين )يف 

الروبوتية  العمليات  أمتتة  نظام  تطبيق  تم  حال 

يف الجهة يتم تنفيذ اإلجراء من قبل الروبوت(

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية أو الروبوت 

الخاص بالتعيني

11

عقد  وتوقيع  العمل  مبارشة  موعد  تحديد  يتم 

باستخدام  التعيني  قرار  إصدار  ويتم  التوظيف 

نظام التوقيع االكرتوين يف نفس يوم املبارشة

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية / املرشح

12

عند مبارشة املوظف الجديد يطلب منه التوقيع  

الكرتونيا عىل منوذج إشعار مبارشة عمل ويحول 

إىل إدارة املوارد البرشية

إدارة املوارد 

البرشية / اإلدارة 

املعنية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية / الرئيس 

املبارش / املوظف

13

يتم استكامل اإلجراء املايل الخاص براتب املوظف 

العامة  الهيئة  إىل  وإرساله  بيانايت  نظام  يف 

»للمواطنني«  االجتامعية  والتأمينات  للمعاشات 

عرب اإلدارة املالية قسم/ وحدة الرواتب )يف حال 

يف  الروبوتية  العمليات  أمتتة  نظام  تطبيق  تم 

الجهة يتم تنفيذ اإلجراء من قبل الروبوت(

إدارة املوارد 

البرشية / إدراة 

الشؤون املالية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية /  املوظف 

املختص يف إدارة  الشؤون 

املالية  أو الروبوت الخاص 

بالتعيني

يتم عقد برنامج تعريفي للموظف الجديد 14

إدارة املوارد 

البرشية/ اإلدارة 

املعنية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية/ الرئيس 

املبارش

15

خالل  من  جديد  موظف  تقييم  اشعار   إرسال 

الرئيس  االختبارية إىل  الفرتة  بيانايت خالل  نظام 

املبارش واملتابعة التخاذ اإلجراء الالزم وفقاً لنتائج 

التقييم

إدارة املوارد 

البرشية/ اإلدارة 

املعنية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية / الرئيس 

املبارش

16
املوظف  ملف  يف  الداعمة  املستندات  حفظ 

الكرتونيا

إدارة املوارد 

البرشية
نظام التوقيع اإللكرتوين 
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أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عملية االستقطاب واالختيار والتعيني:

0109 0210 0311 0412 0513 0614 0715 0816

اإلعالن عن الشواغر عرب القنوات املتاحة حسب الرشوط والضوابط

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إذا متت املوافقة يف خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( يتم 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل إدارة املوارد البرشية إلصدار قرار 

التعيني من السلطة املختصة  من خالل نظام بيانايت 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مخاطبة اإلدارات املعنية املساندة كالخدمات اإلدارية وتقنية 

املعلومات وإدارة املوظف لرتتيب مكتب املوظف الجديد من 

أثاث وتجهيزات فنية كالهاتف والحاسوب والربيد االلكرتوين 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

يتم تحديد موعد مبارشة العمل وتوقيع عقد التوظيف ويتم إصدار قرار 

التعيني باستخدام نظام التوقيع االلكرتوين يف نفس يوم املبارشة

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية / املرشح

عند مبارشة املوظف الجديد يطلب منه التوقيع  الكرتونياً عىل منوذج 

إشعار مبارشة عمل ويحول إىل إدارة املوارد البرشية

إدارة املوارد البرشية/اإلدارة املعنية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية/ 
الرئيس املبارش / املوظف

استالم وفرز السري الذاتية للمرشحني وإعداد قامئة أولية ترفع 

إىل اإلدارة املعنية ولجنة املقابالت واالختيار املعنية الختيار 

القامئة النهائية للمرشحني 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

تحديد موعد املقابالت بالتنسيق مع اإلدارة املعنية وإبالغ 

املرشحني مبوعد ومكان املقابلة املتفق عليه

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

يتم إجراء املقابلة واختيار أفضل املرشحني للوظيفة لشغل الوظائف

لجنة املقابالت واالختيار
أعضاء اللجنة

إجراء اختبارات التقييم الفنية والسلوكية أما داخل الوزارة أو الجهة 

االتحادية أو عرب مركز متخصص يف التقييم )اختياري( حسب احتياجات 

الوظيفة )للوظائف اإلرشافية(

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

يتم استكامل اإلجراء املايل الخاص براتب املوظف يف نظام 

بيانايت وإرساله إىل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتامعية 

»للمواطنني« عرب اإلدارة املالية قسم/ وحدة الرواتب 

إدارة املوارد البرشية/إدارة الشؤون املالية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية/ 
املوظف املختص يف إدارة الشؤون املالية

يتم عقد برنامج تعريفي للموظف الجديد من خالل بوابة املورد 

إدارة املوارد البرشية/اإلدارة املعنية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية/ الرئيس املبارش 

إرسال اشعار  تقييم موظف جديد من خالل نظام بيانايت خالل الفرتة االختبارية 

إىل الرئيس املبارش واملتابعة التخاذ اإلجراء الالزم وفقاً لنتائج التقييم

إدارة املوارد البرشية/اإلدارة املعنية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية/ الرئيس املبارش

حفظ املستندات الداعمة يف ملف املوظف الكرتونياً

إدارة املوارد البرشية
نظام التوقيع االلكرتوين

إعداد قامئة مبدئية بأسامء املرشحني للوظيفة

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إرسال عرض العمل للمرشح للوظيفة ويف حالة 

املوافقة من قبله ويطلب منه إحضار الوثائق الرسمية

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدخال بيانات املرشح يف خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية
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1.3: عملية برنامج مسار

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية برنامج مسار:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

قسم املوازنةاإلدارة املاليةتحديد ميزانية الربنامج من قبل اإلدارة املالية1

2
وتحديد  واإلدارات  القطاعات  مع  التنسيق 

احتياجهم

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

3
اعتامد العدد املطلوب وفقأ للميزانية واحتياجات 

القطاعات واإلدارات

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

4

واملدارس  والكليات  الجامعات  مع  التنسيق 

الثانوية، الستقطاب املرشحني حسب املؤهالت 

واالحتياجات

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

إعداد قامئة باملرشحني للربنامج5
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

إجراء املقابالت الشخصية مع املرشحني للربنامج6
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

7
املؤسسات  أو  للمرشحني  اعتذار  رسالة  إرسال 

التعليمية  الذين مل يجتازوا املقابالت الشخصية

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

8

املرشحني  بيانات  وإدخال  الطبي  الفحص  إجراء 

للحصول  اعتامد  خدمة  يف  اعتامدهم  تم  الذين 

عىل املوافقة اإللكرتونية

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

9
املالية  اإلدارة  وإشعار  املقبولني  عقود  توقيع 

بعدد املقبولني  )الطالب محل الرعاية(

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

10
يف  الرعاية(  محل  )الطالب  املقبولني   متابعة 

الجهات الدراسية دورياً

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

11

أو  الوزارات  يف  الرعاية  محل  الطالب  تعيني 

تخصصاتهم  حسب  التخرج  بعد  االتحادية  الجهات 

ومؤهالتهم

إدارة املوارد 

البرشية
مدير اإلدارة

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليــــــــة برنامـــــــــج مســــــــــــار

01020304050607080911 10

تحديد ميزانية الربنامج من قبل اإلدارة املالية

اإلدارة املالية
قسم املوازنة

التنسيق مع القطاعات واإلدارات وتحديد احتياجهم

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

اعتامد العدد املطلوب وفقأ للميزانية واحتياجات القطاعات واإلدارات

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

التنسيق مع الجامعات والكليات واملدارس الثانوية، الستقطاب 

املرشحني حسب املؤهالت واالحتياجات

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إرسال رسالة اعتذار للمرشحني أو املؤسسات التعليمية  الذين 

مل يجتازوا املقابالت الشخصية

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إجراء الفحص الطبي وإدخال بيانات املرشحني الذين تم 

اعتامدهم يف خدمة اعتامد للحصول عىل املوافقة اإللكرتونية

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

تعيني الطالب محل الرعاية يف الوزارات أو الجهات االتحادية بعد التخرج حسب تخصصاتهم ومؤهالتهم

إدارة املوارد البرشية
مدير اإلدارة

توقيع عقود املقبولني وإشعار اإلدارة املالية بعدد املقبولني

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

متابعة الطالب محل الرعاية يف الجهات الدراسية  إليها دورياً

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إعداد قامئة باملرشحني للربنامج

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 
املوارد البرشية

إجراء املقابالت الشخصية مع املرشحني للربنامج

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 
املوارد البرشية
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سياسات وإجراءات تحديد االحتياجات

من املوارد البرشية  واالستقطاب واالختيار والتعيني

التعيني

1. إجراءات تعريف طالب توظف

بيانات طالب التوظف

	 كيفية الوصول إىل شاشة “إدخال وتعديل بيانات املوظف”:

قم باختيار الصالحية الخاصة “مسؤول التعيينات” أو “ مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية” لتعيني . 1

طالب التوظف

من القامئة اخرت “إدخال / تعديل واالستعالم عن بيانات املوظف / املرشح.. 2

	 اإلجراء:

اضغط عىل زر “جديد” إلدخال طالب توظف جديد. 1

قم بإدخال البيانات األساسية لطالب التوظف داخل حقل البيانات الشخصية. 2

تاريخ امليالدأ. 

محل الوالدةب. 

الحالة االجتامعيةج. 

الدولة محل امليالدد. 

قم بإدخال اسم طالب التوظف باللغة اإلنجليزية واسم األم داخل حقل االسم البديل. 3
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بيانات طلب الوظيفة

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

املوارد . 1 إدارة  نظام  مسؤول   “ الشخصية:  املوظف  بيانات  بتعديل  الخاصة  الصالحية  باختيار  قم 

البرشية “

من قامئة األشخاص اخرت إدخال/تعديل بيانات املوظف/املرشح، أدخل رقم املرشح يف حقل الرقم . 2

ثم اضغط عىل بحث ثم اضغط عىل مفتاح أخرى ثم طلب الوظيفة

أو من قامئة املسار الرسيع اخرت طلب الوظيفة ثم اخرت طالب التوظف يف حقل النوع وأدخل رقم 

املرشح ثم اضغط عىل بحث

	 اإلجراء:

اضغط عىل زر أخرى واخرت من القامئة )طلب الوظيفة( ثم اضغط عىل زر موافق. 1

قم مبسح الوحدة التنظيمية ومكان العمل وأدخل املنصب الذي قام طالب التوظف بتقديم طلب . 2

العمل عليه 

** مالحظة: عند إدخال طالب توظف جديد ثم الدخول عىل شاشة “طلب الوظيفة” ، يقوم النظام بربط طالب 

التوظف مع مجموعة العمل =  “الحكومة االتحادية”

الجديد إىل  التعيني  إرسال طلب  التوظف وذلك قبل  تعريف طالب  التالية عند  الحقول  إدخال  يجب  ** مالحظة: 

خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(، وهى كالتايل:

)املنصب – الوحدة التنظيمية – املجموعة الوظيفية – الدرجة الوظيفية(

ستظهر شاشة اختيار التغيري “تحديث” أو “تصحيح”، قم باختيار “تصحيح”. 3

افتح حقل “املجموعة” ثم قم باختيار فئة الجنسية . 4
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الوحدة . 5 إدراج اسم  )سيتم  عليها  التوظف  تعيني طالب  التي سيتم  والدرجة  املنصب  أدخل اسم 

التنظيمية واملجموعة الوظيفية بشكل تلقايئ عند اختيار املنصب(

** مالحظة: عند اختيار املنصب من القامئة، سيتم إدراج املناصب الشاغرة واملتاحة داخل النظام فقط

اضغط عىل زر “نعم”. 6

اضغط عىل زر “الدرجة الوظيفية” الختيار الدرجة من القامئة ثم اضغط عىل زر “موافق”. 7

العمل . 8 التأكيد عىل استخدام مكان  النظام  الحفظ، سيطلب  أيقونة  بالضغط عىل  البيانات  احفظ 

الخاص باملنصب قم بالضغط عىل زر “موافق”

ثم الضغط عىل ٬٬حفظ٬٬. 9

** يجب إدخال الحقول املطلوبة قبل إرسال املعاملة إىل خدمة اعتامد   
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العنوان )يجب إدخال بيانات العنوان(

عند القيام بإرسال  معاملة إىل خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( يجب التأكد من إدخال بيانات العنوان بالشكل 

التايل، حيث أنه يف حالة عدم إدخاله سيقوم النظام بعرض رسالة خطأ: 

الرجاء إدخال بيانات عنوان الشخص لخدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( كاآليت:	 

الدخول عىل شاشة عنوان املوظف >	 

 ومن داخل رشيط األدوات يرجى الضغط عىل أيقونة “جديد” < اختيار “منط العنوان” = “العنوان العام” 

ثم يجب إدخال الحقول اآلتية:

العنوان الحايل 	

العنوان التفصييل 	

اإلمارة 	

املدينة 	

املنطقة 	

الشارع 	

اسم البناية \ املنزل 	

الدولة  	

رقم البناية \ الشقة 	

صندوق الربيد 	

الربيد اإللكرتوين 	

عنوان العمل 	

ثم اختيار “النوع” = “ تفاصيل العنوان لخدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( “	 

ثم حفظ 	 

	 منط العنوان:       

سيتم فتح شاشة تفاصيل العنوان حيث يجب إدخال كل الحقول. 1

ثم اضغط عىل زر “موافق”. 2
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ثم اضغط عىل زر “موافق”. 3

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ. 4

	 اإلجراء:

أدخل نوع الهاتف )منزل، عمل، محمول...( = يجب إدخال اآليت يف شاشة الهواتف:. 1

رقم مراسالت “بيانايت”	 

هاتف املنزل	 

هاتف العمل	 

املحمول	 

فاكس العمل	 

أدخل رقم الهاتف. 2

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ. 3

** مالحظات:

رقم املحمول يجب أن يكون مكوناً من 13 خانة 971+ ورقم املحمول.	 

يف حالة عدم اإلدخال سيقوم النظام بعرض رسالة خطأ.	 

بيانات الهاتف

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

املوارد . 1 إدارة  نظام  مسؤول   “ الشخصية:  املوظف  بيانات  بتعديل  الخاصة  الصالحية  باختيار  قم 

البرشية “

من قامئة األشخاص اخرت إدخال/تعديل بيانات املوظف/املرشح، أدخل رقم املرشح يف حقل الرقم . 2

ثم اضغط عىل بحث ثم اضغط عىل مفتاح أخرى ثم هواتف

أو من قامئة املسار الرسيع اخرت الهواتف، أدخل رقم املرشح، ثم اضغط عىل بحث



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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برجاء اتباع الخطوات اآلتية الستثناء أرقام الهواتف للموظفني غري املتواجدين بالدولة:

الذهاب إىل شاشة املرشح. 1

1 .

الضغط عىل أخرى. 2

اختيار هواتف. 3

اختيار نوع الهاتف من القامئة. 4

أدخل هاتف افرتايض )مثال: 971+501234567(. 5

الضغط عىل القامئة بجوار الرقم. 6

اختيار “نعم”. 7

الضغط عىل “موافق”. 8

حفظ البيانات. 9

صورة املرشح

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

املوارد . 1 إدارة  نظام  “مسؤول  الشخصية:  املوظف  بيانات  بتعديل  الخاصة  الصالحية  باختيار  قم   

البرشية“

من قامئة األشخاص اخرت إدخال/تعديل بيانات املوظف/املرشح، أدخل رقم املرشح يف حقل الرقم . 2

ثم اضغط عىل بحث ثم مفتاح صورة 
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الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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	 اإلجراء:

تظهر شاشة جديدة “صفحة ويب” إلرفاق الصورة . 1

قم بإرفاق الصورة عن طريق الضغط عىل مفتاح Browse، وتحديد مسار امللف املراد تحميله. 2

اخرت صورة املرشح ثم اضغط عىل مفتاح تطبيق. 3

لن يقبل النظام الصور كبرية الحجم، الصورة بحد أقىص 750 كيلوبايت. 4

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

من قامئة األشخاص اخرت إدخال/تعديل بيانات املوظف/املرشح، أدخل رقم املرشح يف حقل الرقم . 1

ثم اضغط عىل بحث ثم الضغط عىل أيقونة أخرى ثم اختيار الوثائق املسجلة

أو

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات الوثائق املسجلة: “مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية“. 2

من قامئة املسار الرسيع اخرت الوثائق املسجلة، سيقوم النظام بفتح صفحة ويب إلدخال الوثائق . 3

للمرشح.

	 اإلجراء:

أدخل رقم املرشح ثم اضغط عىل بحث. 1

	 الوثائق املسجلة

بيانات جواز السفر	 

بيانات الرقم املوحد\اإلقامة	 

بيانات الهوية	 

الخدمة الوطنية )ملواطني دولة اإلمارات(	 

خالصة القيد )ملواطني دولة اإلمارات(	 

خدمة  إىل  الطلب  إرسال  قبل  املوحد  الرقم  بيانات  أو  السفر  جواز  بيانات  إدخال  عدم  حالة  يف  مالحظة:   **

املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( سيظهر للموظف األخطاء التالية:

جواز السفر من الوثائق املسجلة )جواز سفر(  )يف حالة عدم اإلدخال سيقوم النظام بعرض 	 

رسالة خطأ: “الرجاء إدخال بيانات جواز السفر داخل شاشة )إدخال وتعديل بيانات املوظف < الوثائق 

املسجلة(”(

اإلدخال 	  عدم  حالة  )يف  اإلقامة(   املوحد/  الرقم  )بيانات  املسجلة  الوثائق  من  املوحد:  الرقم 

سيقوم النظام بعرض رسالة خطأ: “الرجاء إدخال الرقم املوحد داخل شاشة )إدخال وتعديل بيانات 

املوظف < الوثائق املسجلة”(

يف حالة خارج الدولة: يتم إدخال داخل حقل “الرقم املوحد” = “خارج الدولة” 	

يف حالة داخل الدولة: يتم إدخال داخل حقل “الرقم املوحد” = “يجب إدخال الرقم” 	

** مالحظة: يف حالة عدم اإلدخال سيقوم النظام بعرض رسالة خطأ: “الرجاء إدخال صورة املرشح داخل شاشة 

)إدخال وتعديل بيانات املوظف < زر الصورة(”
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الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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اخرت نوع الشخص “طالب التوظف”. 2

قم باختيار طالب التوظف من قامئة “اختيار” . 3

اضغط عىل إدارة الوثائق املسجلة. 4

ثم . 8 اإلمارات(  هوية  أو  اإلقامة،  السفر،  )جواز  وتحميله  عنه  البحث  تريد  الذي  املستند  اسم  أدخل 

اضغط عىل انتقال

** مالحظة: عند البحث عن اسم الوثيقة يتم البحث بالشكل التايل:

يف حالة البحث عن “جواز السفر” يتم كتابة يف خانة النوع: )جواز سفر(	 

يف حالة البحث عن “الرقم املوحد” يتم كتابة يف خانة النوع: )بيانات اإلقامة\الرقم املوحد(	 

يف حالة البحث عن “هوية اإلمارات” يتم كتابة يف خانة النوع: )هوية اإلمارات(	 

يف حالة البحث عن “خالصة القيد” يتم كتابة يف خانة النوع: )خالصة قيد(	 

اضغط عىل أيقونة “اختيار رسيع”. 9

أدخل بيانات املستند. 10

ملحوظة: كل الحقول التي تظهر أمامها عالمة النجمة * هي حقول إجبارية

قم بإضافة صورة من املستند يف خانة املرفقات بعد الضغط عىل زر “إضافة مرفق”. 11

اضغط عىل “إنشاء سطر جديد”. 5

اضغط عىل أيقونة البحث التي تظهر أمام خانة “نوع الوثيقة”. 6

سوف تفتح صفحة جديدة للبحث عن الوثيقة املراد تحميلها. 7
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الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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قم بإدخال بيانات املرفق كاسم يف خانة “اللقب”. 12

13 .”Browse“ قم بالضغط عىل زر

14 . ”Open“ قم باختيار املستند املراد تحميله من جهاز الحاسب اآليل ثم اضغط عىل زر

اضغط عىل زر “تطبيق” لحفظ املرفق. 15

سيتم تحميل املستند ولتأكيد البيانات، اضغط عىل زر “تطبيق”. 16

سيتم اإلشعار بتأكيد البيانات. 17

اضغط عىل مفتاح تطبيق لتحفظ البيانات. 18
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الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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املؤهالت العلمية

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات املوظف الشخصية: “مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية“. 1

من قامئة األشخاص اخرت إدخال/تعديل بيانات املوظف/املرشح، أدخل رقم املرشح ثم اضغط عىل . 2

بحث ثم اضغط عىل مفتاح أخرى ثم املؤهالت العلمية

أو من قامئة املسار الرسيع اخرت املؤهالت، أدخل رقم املرشح ثم اضغط عىل بحث

** مالحظة: يف حالة عدم اإلدخال سيقوم النظام بعرض رسالة خطأ: “الرجاء إدخال املؤهل العلمي والتخصص 

من داخل شاشة املؤهالت العلمية قبل االنتهاء من اإلجراء(”

2. إجراءات خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(

	 كيفية الوصول إىل شاشة “خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(“:

قم باختيار الصالحية الخاصة بخدمة اعتامد: “مسؤول خدمة اعتامد”. 1

من القامئة اخرت “شاشة خدمة اعتامد”. 2

	 اإلجراء:

)اعتامد( عن طريق إدخال نوع . 1 إجراءات خدمة املوافقات اإللكرتونية  للبحث عن  البيانات  بإدخال  قم 

الطلب “تعيني جديد” 

اضغط عىل زر موافق الختيار نوع الطلب. 2

كذلك اخرت اسم الشخص من قامئة “االسم الكامل” أو رقم املوظف/ طالب التوظف . 3

	 اإلجراء:

أدخل نوع املؤهل )هذا الحقل هو الحقل اإلجباري يف هذه الشاشة(. 1

أدخل التخصص )حقل إجباري داخل الشاشة(. 2

أدخل حالة املؤهل )مكتمل، غري مكتمل(. 3

أدخل التقدير الذي حصل عليه املرشح. 4

أدخل اسم جهة التخرج التي حصل املرشح فيها عىل املؤهل . 5

ملحوظة: ستظهر يف هذه القامئة كل الجهات التي تم تعريفها يف شاشة املدارس والكليات

أدخل تاريخ بداية الدراسة يف تاريخ البداية وتاريخ الحصول عىل املؤهل يف تاريخ النهاية. 6

إذا مل يكن املرشح أنهى دراسته أدخل تاريخ اإلكامل املتوقع لنهاية الدراسة. 7

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ. 8
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الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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قم بضغط زر “جديد” سيقوم النظام باسرتجاع بيانات طالب التوظف الجديد. 4

سوف تظهر شاشة جديدة كام بالشكل . 5

خدمة . 6 إىل  املعاملة  إرسال  تريد  “هل  رسالة  فتظهر  الحفظ  أيقونة  عىل  بالضغط  البيانات  احفظ 

املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(؟ “ يجب اختيار نعم للتأكيد

)اعتامد( ويتم إظهار . 7 نتيجة للخطوة السابقة يتم إرسال الطلب إىل خدمة املوافقات اإللكرتونية 

حالة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( الطلب “تحت اإلجراء”

اضغط عىل مفتاح “طباعة تقرير تفاصيل املعاملة” لطباعة تقرير معاملة “تعيني جديد”. 8

السابقة  الخطوات  )اعتامد( والتي تيل  اإللكرتونية  بخدمة املوافقات  الخاصة  الخطوات  أن  )يالحظ 

يقوم بها فريق خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(”(

للتأكد من املوافقة اإللكرتونية  )اعتامد(  **كام يجب مراجعة شاشة خدمة املوافقات اإللكرتونية 

وتغيري حالة الطلب إىل “موافقة” ومن ثم يتم تنفيذ طلب التعيني
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الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
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الباب
الثالث

سياسات وإجراءات 

النقــــل

والنـــــدب

واإلعـــــــــارة



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
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ثانياً: األهداف

توضيح السياسات واإلجراءات ذات العالقة بالنقل والندب واإلعارة حسب األصول، ليتم اتباعها من 	 

قبل املعنيني يف إدارة املوارد البرشية  واملدراء وكافة املوظفني.

رفع كفاءة الجهاز الوظيفي وتزويده باملهارات واملؤهالت مبا يحقق كفاءة األداء.	 

تحفيز املوظفني لبذل املزيد من الجهد وإثبات الذات.	 

تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي واالستفادة من الكفاءات الوظيفية وتنميتها.	 

تطوير صف ثاٍن من القياديني، خصوصاً يف حاالت النقل الداخيل للوظائف األعىل درجة.	 

تبادل الكفاءات الوظيفية بني الجهات االتحادية وتعزيز أطر التعأون بينهام.	 

املساعدة  يف رفع مستوى الرضا والوالء الوظيفي.	 

ثالثاً:   التعريفات 

النقل:عبارة عن شغل وظيفة شاغرة مبوظف تتوافر فيه رشوط شغل الوظيفة املنقول اليها.

وينقسم النقل إىل نوعني:

النقل الداخيل: نقل املوظف من وظيفة إىل أخرى داخل جهة العمل. أ. 

 النقل الخارجي: نقل املوظف من الوظيفة التي يشغلها إىل وظيفة أخرى خارج جهة العمل.ب. 

الندب:

لشغل  الطرق  وأسهل  أيرس  الندب  ويعترب  أخرى،  وظيفة  بعمل  مؤقتة  بصفة  القيام   املوظف  تكليف  هو 

الوظائف العامة، ويعترب مالذاً رسيعاً لإلدارة يف شغل الوظائف، ألنه ال يحتاج إىل إجراءات طويلة كالتعيني أو 

النقل أو الرتقية، لذلك عمد املرشع إىل أن يجعل من الندب وسيلة مؤقتة لشغل الوظائف، وذلك حتى تتمكن 

اإلدارة خالل هذه الفرتة من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لشغل الوظيفة عىل نحودائم.

وينقسم الندب إىل نوعني:

الندب عىل سبيل التفرغ:  وفيه يتم ندب املوظف من وظيفة إىل أخرى،  فتحدد واجباته يف القيام أ. 

بأعباء الوظيفة املنتدب إليها فقط.

أخرى ب.  وظيفة  بأعباء  القيام  إىل  املوظف  ندب  عن  عبارة  األصيل:  وهو  العمل  اىل  باإلضافة  الندب 

شاغرة أو غاب عنها شاغلها، باإلضافة إىل أعباء وظيفته األصلية، وهو بذلك يقوم مبهام وظيفته 

األصلية وتلك التي يتم انتدابه إليها.

اإلعارة:

هي وضع املوظف مؤقتاً خارج جهة عمله األصلية مع بقاء عالقته الوظيفية قامئة بها، عىل أن تتحمل الجهة 

املعار إليها راتبه كأصل عام.

أوالً: املقدمة

تقتيض مصلحة العمل أحيانا االستعانة بالخربات املوجودة داخل الجهة 

االتحادية، لذلك يتم نقلها أو انتدابها أو إعارتها إما داخلياَ أو خارجياً حسب 

الحاجة. 

بحيث  العمل،  ملصلحة  يكون   أن  يجب  النقل  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  كام 

أو  النفع  مبقدار  العمل  مصلحة  رضورة  تقدير  العمل  جهة  عىل  يتعني 

املنقول  أو  املوظف  منها  املنقول  الوظيفة  عىل  يعود  الذي  الرضر 

إليها، مبعنى أنه يجب أن يرتتب عىل النقل  تحقيق منفعة للوظيفتني،  

والتطوير  التدريب  برامج  معه  تجدي  ال  الذي  املوظف  نقل  فمثالً: 

تقدماً يف األداء أو إذا ثبت لجهة اإلدارة أن استمرار املوظف عىل ذات 

الوظيفة يؤدي إىل حجبها عمن هو أكرث كفاءة وقدرة ومتيزاً منه، ففي 

ترتب  إذا  ولكن  العمل،  ملصلحة  النقل  يكون  شابهها  وما  الحاالت  هذه 

عىل جهة العمل نفقات مالية عالية أو قصور يف األداء أو اخالل بحسن 

سري العمل بانتظام  واطراد أو ما  شابه ذلك نتيجة النقل، ففي هذه 

الحالة يكون فيه رضر ملصلحة العمل.

يتم  التي  واإلجراءات  السياسات  إىل  التطرق  سيتم  الباب  هذا  يف 

واإلعارة,  والندب  والخارجي  الداخيل  النقل  عمليات  إدارة  يف  اتباعها 

الصادرة  االتحادية  واللوائح  للقوانني  املتبعة وفقاً  والضوابط  والرشوط 

يف ذلك.
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رابعاً:   السياسة

أ– املرجعية القانونية )البنود ذات العالقة( 

ترتبط السياسات واإلجراءات يف هذا الباب بقانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم )11( لسنة 2008 

وتعديالته والئحته التنفيذية، كام هوموضح أدناه:-

ب– الرشوط والضوابط  )أحكام عامة(    

أوالً:  النقل 

يجوز نقل املوظف إىل أي من الهيئات واملؤسسات العامة التابعة للحكومة االتحادية أو إىل الجهات أو الهيئات 

الحكومية بإحدى إمارات الدولة رشيطة عدم املساس بالدرجة والراتب اإلجاميل للموظف ما عدا العألوات والبدالت 

املرتبطة بالوظيفة ذلك وفقاً للضوابط واألحكام اآلتية:

أن تتوافر يف املوظف املنقول رشوط شغل الوظيفة املنقول إليها. . 1

أال يؤدي النقل إىل تأخري أقدمية املوظف املنقول، وتعترب خدمته متصلة مبا يرتتب عىل ذلك من . 2

آثار. 

يحتفظ املوظف املنقول مبستحقاته وأرصدة  إجازاته السنوية املستحقة له من جهة العمل التي . 3

انتقل منها.

تتحمل الجهة االتحادية املنقول إليها املوظف كافة التكاليف والرسوم التي قد ترتتب عىل النقل، . 4

العامة  الهيئة  لدى  بها  التقاعد املعمول  برامج  أية فروق يف أقساط االشرتاك يف  مبا يف ذلك 

للمعاشات والتأمينات    االجتامعية.

يكون نقل املوظف خارج الجهة االتحادية مبوافقة الجهة املنقول منها والجهة املنقول إليها.. 5

يجوز نقل املوظف إىل وظيفة تناسب حالته املرضية، بناء عىل تقرير اللجنة الطبية، ووفقاً لقواعد . 6

النقل املقررة يف هذه الالئحة.

ال يجوز نقل املوظف املعار خالل  فرتة اإلعارة.. 7

تتوافر . 8 أن  رشيطة  إليها  املنقول  الجهة  يف  شاغرة  أعىل  بدرجة  وظيفة  إىل  املوظف  نقل  يجوز 

فيه الرشوط الالزمة لشغلها وفقا ألحكام القانون والالئحة ونظام تقييم وتوصيف الوظائف ومبا 

يتوافق مع أحكام الرتقية.

املواد ذات العالقةاملرجعية القانونية

قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم 	 

)11( لسنة 2008  وتعديالته.

النقل )م/ 23 إىل م/25( 	 

الندب )م/ 26 إىل م/28(	 

اإلعارة )م/ 29(	 

يف 	  البرشية  املوارد  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

الحكومة االتحادية.

النقل )م/ 36 إىل م/37(	 

الندب )م/ 38 إىل م/40(	 

اإلعارة )م/ 41 إىل م/42(	 

ال يجوز نقل املوظف إىل خارج الجهة االتحادية خالل فرتة االختبار. 9

يجوز نقل املوظف إىل جهة اتحادية أخرى مع درجته  الوظيفية ومخصصاته املالية، ويف حالة نقل . 10

املوظف خالل السنة املالية يستمر رصف رواتبه ومخصصاته املالية من الجهة املنقول منها، وذلك 

حتى نهاية السنة املالية عىل أن يتم إضافة املخصصات املالية عىل ميزانية الجهة املنقول إليها، 

خصاًم من الجهة املنقول منها، يف ميزانية السنة املالية التالية للنقل.

من . 11 النقل  قرار  صدور  قبل  الالزمة  املوافقات  عىل  بالحصول  البرشية  املوارد  إدارة  التزام  مراعاة 

السلطة املختصة، وما يتبعه من إجراءات.

يجوز نقل أي من املوظفني داخل الجهة االتحادية بناء عىل مقتضيات مصلحة العمل.. 12

يجب أال يرتتب عىل نقل املوظف نقصان راتبه اإلجاميل ما مل يوافق كتابة عىل ذلك, مع مراعاة . 13

ما ورد يف البند )12( من هذه املادة، يجب أال يرتتب عىل نقل املوظف إرضار بحقوقه املكتسبة.

* ويف جميع األحوال يتعني أال يرتتب عىل نقل املوظف إرضار بحقوقه املكتسبة

	 سلطة النقل:

تكون صالحيات النقل وفقا ملا يأيت:

وظيفتا وكيل الوزارة أو املدير العام أو وكيل الوزارة املساعد أو املدير التنفيذي أو من يف حكمهام . 1

من  و  االتحادية،  الجهة  داخل  النقل  حالة  يف  االتحادية  الجهة  رئيس  من  بقرار  االتحادية،  الجهة  يف 

السلطة املختصة بالتعيني يف حالة النقل خارج الجهة االتحادية.

باقي الوظائف بقرار من رئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه يف حالة النقل داخل الجهة االتحادية، . 2

ومبوافقة كل من رئييس الجهة املنقول منها و الجهة املنقول اليها  يف حالة النقل خارج الجهة 

االتحادية.

استثناًء مام ورد يف البند )1( و )2( أعاله يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناًء عىل مقتضيات املصلحة . 3

العامة نقل أي موظف من جهة عمله إىل أي جهة اتحادية أخرى بدرجته و مخصصاته املالية.
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ثانياً: الندب

يجوز ندب املوظف داخل الجهة االتحادية أو خارجها لجهة اتحادية أخرى وفقا إلجراءات املوارد البرشية واملوافقات 

اإللكرتونية أو الرقمية املعتمدة للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو غاب عنها شاغلها وفقا للرشوط اآلتية:

ال يجوز ندب املوظف ألكرث من وظيفة واحدة باإلضافة إىل وظيفته األصلية.. 1

يكون الندب باإلضافة إىل العمل األصيل أو عىل سبيل التفرغ.. 2

أال تتجأوز مدة الندب ستة أشهر قابلة للتمديد. . 3

أن تكون الوظيفة املنتدب إليها معادلة لدرجة املوظف املنتدب أو أعىل منها بدرجتني كحد أقىص.. 4

ال يجوز ندب املوظف أثناء فرتة االختبار.. 5

ال يجوز ندب املوظف إىل وظيفة أعىل إذا كان قد حصل عىل نتيجة تقييم أداء مبستوى بحاجة اىل . 6

تحسني عن السنة السابقة وفقا لنظام إدارة األداء.

العألوة . 7 عدا  فيام  إليها  املنتدب  الجهة  يف  بها  املعمول  القواعد  لكافة  املنتدب  املوظف  يخضع 

الدورية، والرتقية وإنهاء الخدمة.

يجوز إنهاء ندب املوظف يف أي وقت قبل انتهاء مدته.. 8

يكون توقيع الجزاءات عن املخالفات التي يرتكبها املوظف املنتدب خارج الجهة االتحادية من اختصاص . 9

الجهة املنتدب إليها إذا كان االنتداب عىل سبيل التفرغ ووفقا لإلجراءات والجزاءات اإلدارية املعمول 

بها لديها.

	 سلطة الندب:

تكون صالحيات الندب بقرار من رئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه.

	 بدل الندب:

الراتب  الندب، بواقع ٪25 من  تاريخ مبارشته مهام  اعتباراً من  اليها، بدل ندب  الجهة املنتدب  مينح املوظف من 

األسايس لبداية مربوط درجة الوظيفة املنتدب إليها، وذلك رشيطة ما يأيت:

أن يكون الندب باإلضافة إىل مهام الوظيفة األصلية.. 1

 أن تزيد مدة الندب عىل شهرين.. 2

يجوز عند انتهاء مدة الندب، نقل أو ترقية املوظف إىل الوظيفة التي انتدب إليها وذلك وفقا ألحكام النقل الواردة 

يف هذا الفصل وأحكام الرتقية املنصوص عليها يف الفصل السادس من هذا القرار.

ثالثاً:  اإلعارة

يجوز بقرار من السلطة املختصة بالتعيني إعارة املوظف إىل أية جهة اتحادية أو محلية، وبقرار من مجلس الوزراء 

إىل أي من الهيئات واملنظامت العربية أو األجنبية أو اإلقليمية، وذلك وفقاً لألحكام والضوابط اآلتية: 

موافقة السلطة املختصة بكل من الجهة املعرية والجهة املعار إليها.. 1

موافقة املوظف الخطية عىل اإلعارة أو متديدها.. 2

بالنسبة للراتب والعألوات واملزايا:. 3

اإلجاميل أ.  راتبه  عىل  الدولة  داخل  محلية  أو  اتحادية  حكومية  جهة  إىل  املعار  املوظف  يحصل 

وإجازاته ومستحقاته األخرى من الجهة املعار إليها اعتبارا من تاريخ بدء اإلعارة وحتى تاريخ انتهائها.

املوظف ب.  يستحق  داخلها  أو  الدولة  خارج  مقرها  دولية  آو  إقليمية  جهات  إىل  اإلعارة  كانت  إذا 

راتبه اإلجاميل من جهة عمله األصلية باإلضافة إىل أية مبالغ آو مزايا أو مخصصات يتلقاها من 

الجهة املعار إليها، كام يجوز ملجلس الوزراء منح املوظف مزايا إضافية إذا اقتضت الظروف ذلك 

ويستحق إجازاته من الجهة املعار إليها.

تكون اإلعارة داخل الدولة إىل جهة اتحادية أو محلية، ملدة ال تزيد عىل سنة واحدة، يجوز متديدها . 4

ملدد مامثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء أو يعاد بعدها املوظف إىل جهة عمله أو ينقل إىل الجهة 

املعار إليها وفقا لألحكام املقررة بشأن النقل.

تكون اإلعارة إىل أي من الهيئات واملنظامت العربية أو األجنبية أو اإلقليمية، ملدة ال تزيد عىل سنة . 5

واحدة يجوز متديدها ملدد مامثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

عند . 6 وعليها  خارجها  أو  الدولة  داخل  اإلعارة  بسبب  تشغر  التي  الوظيفة  شغل  االتحادية  للجهة  يحق 

عودة املوظف من اإلعارة أن تعيده إىل وظيفة تحددها جهة العمل األصلية وذلك دون املساس 

بدرجته أو راتبه االجاميل.

تدخل مدة اإلعارة يف حساب معاش أو مكافأة التقاعد. . 7

الجهة املستعرية . 8 إعارته للسياسات واإلجراءات املعمول بها يف  أثناء مدة  يخضع املوظف املعار 

فيام عدا إنهاء الخدمة حيث يكون ذلك من سلطة عمله األصلية.

ال يجوز إعارة املوظف أثناء فرتة االختبار.. 9

الجهة املستعرية . 10 اختصاص  يرتكبها املوظف املعار من  التي  الجزاءات عن املخالفات  يكون توقيع 

باملخالفة  املعرية  الجهة  إعالم  يتم  أن  عىل  لديها،  بها  املعمول  اإلدارية  والجزاءات  اإلجراءات  وفق 

املرتكبة من قبله والجزاءات اإلدارية املوقعة عليه.

موظفي . 11 أداء  إدارة  لنظام  وفقا  املستعرية  الجهة  مع  بالتنسيق  املعار  املوظف  أداء  تقييم  يتم 

الحكومة االتحادية.

يجوز ترقية املوظف املعار يف جهة عمله األصلية خالل فرتة اإلعارة وفقا لإلجراءات املعمول بها . 12

لدى الجهة املعرية، ويف جميع األحوال ال يستحق املوظف املعار أية إجازات من الجهة املعرية.
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يجوز بقرار من السلطة املختصة بالتعيني وفقاً لجدول الصالحيات واملسؤوليات املعتمد استعارة . 13

أيٍّ من موظفي الحكومات املحلية أو العربية أو األجنبية أو الهيئات واملنظامت العربية أو األجنبية 

أو اإلقليمية ملدة ال تزيد عىل سنة واحدة، يجوز متديدها ملدد مامثلة، ويف جميع األحوال يشرتط 

ما يأيت:

املعار أ.  املوظف  موافقة  إىل  باإلضافة  املستعرية،  والجهة  املُعرية  الجهة  من  كل  موافقة    

الخطية عىل ذلك.

 تتحمل الجهة املستعرية كامل رواتب ومستحقات املوظف املعار مبا يف ذلك أية فروقات ب. 

يف أقساط االشرتاك يف برنامج التقاعد الذي يرسي عىل املوظف املعار، ما مل يتم االتفاق 

عىل خالف ذلك بني الجهة املُعرية والجهة املستعرية.

 يجب عىل الجهة االتحادية املستعرية أخذ موافقة وزارة املالية عىل استعارة املوظف يف حال ج. 

تجأوزت قيمة املخصصات املالية للموظف املعار عن قيمة املخصصات املالية املحددة للدرجة 

الوظيفية التي سيشغلها باإلعارة يف ميزانية الجهة االتحادية.

	 الرواتب  والعألوات  واملزايا: 

إذا كانت اإلعارة داخل الدولة، يحصل املوظف املعار عىل راتبه اإلجاميل وإجازاته ومستحقاته األخرى أ. 

من الجهة املعار إليها، اعتبارا من تاريخ بدء اإلعارة وحتى تاريخ انتهائها.

إذا كانت اإلعارة خارج الدولة إىل جهات إقليمية أو دولية، فإن املوظف املعار يستحق راتبه اإلجاميل ب. 

من جهة عمله األصلية، باإلضافة إىل أية مبالغ أو مزايا أو مخصصات يتلقاها من الجهة املعار إليها، 

كام يجوز ملجلس الوزراء منح املوظف مزايا إضافية اذا اقتضت الظروف ذلك، ويستحق إجازاته من 

الجهة املعار إليها.

يف حالة استعارة أي من موظفي الحكومات املحلية أو العربية أو األجنبية أو الهيئات و املنظمت 

العربية أو األجنبية أو اإلقليمية ملدة ال تزيد عىل سنة واحدة تتحمل الجهة املستعرية كامل رواتب 

برنامج  يف  اإلشرتاك  أقساط  يف  فروقات  أية  ذلك  يف  مبا  املستعار  املوظف  مستحقات  و 

التقاعد الذي يرسي عىل املوظف املستعار ما مل يتفق عىل خالف ذلك بني الجهة املعرية و الجهة 

املستعرية.

	 انتهاء اإلعارة:

تنتهي اإلعارة يف الحاالت التالة:

انتهاء مدة اإلعارة  أو انتهاء مدة متديدها.أ. 

بناء عىل طلب كتايب من املوظف املعار وموافقة كل من الجهة املعرية والجهة املستعرية..ب. 

بناء عىل طلب السلطة املختصة قانونا يف الجهة املعرية أو الجهة املستعرية.ج. 

كام يجب أن يوجه الطرف الذي يرغب يف إنهاء اإلعارة للطرف اآلخر إخطاراً كتابياً مدته شهرين عىل 

األقل، قبل تاريخ انتهاء اإلعارة.

عىل املوظف املعار العودة إىل جهة عمله خالل املدد التالية: 

إذا كانت اإلعارة داخل الدولة، تكون العودة خالل )5( أيام عمل من تاريخ انتهاء اإلعارة.أ. 

إذا كانت اإلعارة خارج الدولة، تكون العودة خالل شهر من تاريخ انتهاء اإلعارة.ب. 

ذات  والضوابط  والرشوط  البنود  حول  التفاصيل  من  املزيد  ملعرفة 

البرشية  للموارد  االتحادية  للهيئة  الرسمي  املوقع  زيارة  يرجى  العالقة، 

االتحادية  الحكومة  يف  البرشية  املوارد  قانون  عىل  لالطالع  الحكومية، 

رقم )11( لسنة 2008  وتعديالته والئحته التنفيذية.
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1.1: عملية النقل الداخيل

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية النقل الداخيل: 

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1

قبل  من  داخيل  نقل  طلب  منوذج  تعبئة 

الرئيس  من  بطلب  النقل  طلب  أو  املوظف 

املبارش ملصلحة العمل 

املوظف املعنياإلدارة املعنية

2

دراسة الطلب ومراجعته ووضع التوصيات الالزمة 

النقل  اعتامداً عىل رشوط  أو عدمها  باملوافقة 

ومدى توافق الطلب مع القانون والالئحة

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

3

نقل  املراد  املعنية  اإلدارة  إىل  الطلب  تحويل 

الرفض  أو  النقل  للموافقة عىل  إليها  املوظف 

مع بيان اسبتب الرفض ان وجد

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

4

إذا متت املوافقة يتم إدخال الطلب يف خدمة 

املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(  يتم تحديد تاريخ 

النقل مع اإلدارة املعنية ثم إشعار املوظف عرب 

الكرتوين  وزاري  قرار  ويصدر  املبارش  الرئيس 

تم  حال  )يف  بيانايت  نظام  خالل  من  بالنقل 

تطبيق نظام استقطاب يف الجهة االتحادية يتم 

تنفيذ اإلجراء من خالل النظام (

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

5
املوافقات  خدمة  يف  الطلب  رفض  إذا 

اإللكرتونية )اعتامد( يتم إغالق الطلب

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

6
وحفظ  بيانايت  نظام  يف  النقل  إجراء  إدخال 

املستندات الداعمة يف ملف املوظف 

إدارة املوارد 

البرشية
نظام التوقيع اإللكرتوين

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـــــــة النقـــــــــل الداخلـــــــــي

010203
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تعبئة منوذج طلب نقل داخيل من قبل 

املوظف أو طلب النقل بطلب من الرئيس 

املبارش ملصلحة العمل 

اإلدارة املعنية
املوظف املعني

دراسة الطلب ومراجعته ووضع التوصيات الالزمة 

باملوافقة أو عدمها اعتامداً عىل رشوط النقل 

ومدى توافق الطلب مع القانون والالئحة

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

تحويل الطلب إىل اإلدارة املعنية املراد نقل 

املوظف إليها للموافقة عىل النقل أو الرفض مع 

بيان اسباب الرفض ان وجد

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

إذا رفض الطلب يف خدمة املوافقات 

االلكرتونية )اعتامد( يتم إغالق الطلب

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إذا متت املوافقة يتم إدخال الطلب يف خدمة املوافقات االلكرتونية 

)اعتامد(  يتم تحديد تاريخ النقل مع اإلدارة املعنية ثم إشعار املوظف عرب 

الرئيس املبارش ويصدر قرار وزاري الكرتوين بالنقل من خالل نظام بيانايت 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدخال إجراء النقل يف نظام بيانايت وحفظ املستندات 

الداعمة يف ملف املوظف

إدارة املوارد البرشية
نظام التوقيع االلكرتوين

متت املوافقة؟

نعم

ال
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1.2: عملية النقل الخارجي

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية النقل الخارجي:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1
استالم خطاب »طلب النقل الخارجي« املعتمد من 

الوزير أو من يفوضه من الجهة املقدمة للطلب 

الجهة الخارجية 

املعنية
الوزير أو من يفوضه

2
اإلدارة  إىل  الخارجي«  النقل  »طلب  خطاب  تحويل 

املعنية عرب إدارة املوارد البرشية البداء الرأي

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

3

)باملوافقة  الالزمة  التوصيات  الطلب ووضع  دراسة 

أو عدمها( اعتامداً عىل رشوط النقل ومدى توافق 

الطلب مع القانون والالئحة

إدارة املوارد 

البرشية/ اإلدارة 

املعنية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية / املوظف 

املعني يف اإلدارة

4

إدارة  تقوم  للطلب،  املعنية  اإلدارة  رفض  حال  يف 

النقل  طلبت  التي  الجهة  بابالغ  البرشية  املوارد 

بعدم املوافقة من خالل الوزير أو من يفوضه

إدارة املوارد 

البرشية
مدير إدارة املوارد البرشية

5

خدمة  يف  الطلب  إدخال  يتم  املوافقة  متت  إذا 

منصب  وإنشاء  )اعتامد(  اإللكرتونية  املوافقات 

)يف  إليها  املنقول  للجهة  املوظف  بيانات  يوضح 

حال تم تطبيق نظام استقطاب يف الجهة االتحادية 

يتم تنفيذ اإلجراء من خالل النظام (

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

6
إذا رفض الطلب يف خدمة املوافقات اإللكرتونية 

)اعتامد( يتم إغالق الطلب

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

7

خدمة  يف  النقل  طلب  عىل  املوافقة  متت  إذا 

الجهة  إبالغ  يتم  )اعتامد(  اإللكرتونية  املوافقات 

من  املوظف  نقل  قرار  وصدور  للطلب  املقدمة 

السلطة املختصة بجهة العمل الحالية الكرتونيا

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

8

املوظف  بتعيني  قرار  يصدر  النقل،  قرار  عىل  بناء 

يف الجهة املنقول إليها ويتم عمل اإلجراء املايل 

وإرساله إىل اإلدارة املالية )قسم الرواتب مع مراعاة 

اتباع اإلجراءات املالية الالزمة يف حال نقل املوظف 

يتبع  الدرجة واملخصصات املالية( واستكامل ما  مع 

ذلك من إجراءات ضم الخدمة وفق األصول )يف حال 

تم تطبيق نظام استقطاب يف الجهة االتحادية يتم 

تنفيذ اإلجراء من خالل النظام (

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

9
يتم إرسال نسخة من ملف املوظف املنقول من 

جهة العمل الحالية إىل الجهة املنقول إليها

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

10

إرسال نسخة من قرار النقل الخارجي واإلجراء املايل 

واملستندات الداعمة إىل الهيئة العامة للمعاشات 

والتأمينات االجتامعية

الجهة الخارجية 

املعنية

املوظف املختص يف  الجهة 

الخارجية

11
إدخال إجراء النقل الخارجي يف نظام بيانايت وحفظ 

املستندات الداعمة يف ملف املوظف الكرتونيا 

الجهة الخارجية 

املعنية

املوظف املختص  يف  

الجهة الخارجية
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أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليــــــــة النقــــــــل الخارجــــــــي:

010203

استالم خطاب »طلب النقل الخارجي« املعتمد من 

الوزير أو من يفوضه من الجهة املقدمة للطلب 

الجهة الخارجية املعنية
الوزير أو من يفوضه

تحويل خطاب »طلب النقل الخارجي« إىل اإلدارة 

املعنية عرب إدارة املوارد البرشية البداء الرأي

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية 

دراسة الطلب ووضع التوصيات الالزمة )باملوافقة أو عدمها( اعتامداً 

عىل رشوط النقل ومدى توافق الطلب مع القانون والالئحة

إدارة املوارد البرشية / اإلدارة املعنية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية /
املوظف املعني يف اإلدارة

يتم إدخال الطلب يف خدمة املوافقات االلكرتونية )اعتامد( 

وإنشاء منصب يوضح بيانات املوظف للجهة املنقول إليها 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

إذا متت املوافقة عىل طلب النقل يف خدمة املوافقات 

االلكرتونية )اعتامد( يتم إبالغ الجهة املقدمة للطلب وصدور قرار 

نقل املوظف من السلطة املختصة بجهة العمل الحالية الكرتونيا

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

بناء عىل قرار النقل، يصدر قرار بتعيني املوظف يف الجهة املنقول إليها ويتم 

عمل اإلجراء املايل وإرساله إىل اإلدارة املالية )قسم الرواتب مع مراعاة اتباع 

اإلجراءات املالية الالزمة يف حال نقل املوظف مع الدرجة واملخصصات املالية( 

واستكامل ما يتبع ذلك من إجراءات ضم الخدمة وفق األصول 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

يتم إرسال نسخة من ملف املوظف املنقول من 

جهة العمل الحالية إىل الجهة املنقول إليها

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

إرسال نسخة من قرار النقل الخارجي واإلجراء 

املايل واملستندات الداعمة إىل الهيئة العامة 

للمعاشات والتأمينات االجتامعية

الجهة الخارجية املعنية
املوظف املختص  يف الجهة الخارجية

 إدخال إجراء النقل الخارجي يف نظام بيانايت وحفظ 

املستندات الداعمة يف ملف املوظف الكرتونيا 

الجهة الخارجية املعنية
املوظف املختص  يف الجهة الخارجية

إذا رفض الطلب يف خدمة املوافقات 

االلكرتونية )اعتامد( يتم إغالق الطلب

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

يف حال رفض اإلدارة املعنية للطلب، تقوم إدارة املوارد البرشية بإبالغ 

الجهة التي طلبت النقل بعدم املوافقة من خالل الوزير أو من يفوضه

إدارة املوارد البرشية
مدير إدارة املوارد البرشية

متت املوافقة؟
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1.3: عملية الندب

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية الندب:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1
الندب  اعداد قامئة مرشحني تنطبق عليهم رشوط 

لشغل الوظيفة الشاغرة لإلدارة العليا

إدارة املوارد 

البرشية
مدير إدارة املوارد البرشية

اإلدارة العليااإلدارة العليامراجعة قامئة املرشحني واختيار األنسب2

3

إدخال إجراء الندب يف خدمة املوافقات اإللكرتونية 

يتم  إصدار قرار وزاري  إذا متت املوافقة  )اعتامد(  

نظام  تطبيق  تم  حال  )يف  بالندب  الكرتوين 

اإلجراء  تنفيذ  يتم  االتحادية  الجهة  يف  استقطاب 

من خالل النظام (

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

4

وإرسال  بيانايت  نظام  يف  الندب  إجراء  إدخال  يتم 

الداعمة  املستندات  مع  الندب  قرار  من  نسخة 

الرواتب مع إشعار  إىل اإلدارة املالية قسم /وحدة 

املستندات  وحفظ  الندب  بقرار  كتابياً  املوظف 

تطبيق  تم  حال  )يف  املوظف  ملف  يف  الداعمة 

تنفيذ  يتم  االتحادية  الجهة  يف  استقطاب  نظام 

اإلجراء من خالل النظام (

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص  يف إدارة 

املوارد البرشية

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــــدب

01020304

إعداد قامئة مرشحني تنطبق عليهم رشوط 

الندب لشغل الوظيفة الشاغرة لإلدارة العليا

إدارة املوارد البرشية
مدير إدارة املوارد البرشية

مراجعة قامئة املرشحني واختيار األنسب

اإلدارة العليا
اإلدارة العليا

إدخال إجراء الندب يف خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(  إذا متت 

املوافقة يتم  إصدار قرار وزاري الكرتوين بالندب )يف حال تم تطبيق 

نظام استقطاب يف الجهة االتحادية يتم تنفيذ اإلجراء من خالل النظام (

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

يتم إدخال إجراء الندب يف نظام بيانايت وإرسال نسخة من قرار الندب 

مع املستندات الداعمة إىل اإلدارة املالية قسم /وحدة الرواتب مع 

إشعار املوظف كتابياً بقرار الندب وحفظ املستندات الداعمة يف ملف 

املوظف )يف حال تم تطبيق نظام استقطاب يف الجهة االتحادية يتم 

تنفيذ اإلجراء من خالل النظام (

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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1.4: عملية اإلعارة

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية اإلعارة:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1
إدارة  إىل  موظف  إعارة  طلب  خطاب  تقديم 

املوارد البرشية 
مدير اإلدارة املعنيةاإلدارة املعنية

دراسة الطلب ومدى التوافق مع القانون والالئحة 2
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

إخطار مدير املرشح املبارش بطلب اإلعارة3
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

إذا رفض الطلب ميكن أن يعاد مع بيان السبب4
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

5

إذا متت املوافقة يتم إدخال الطلب يف خدمة 

تم  حال  )يف  )اعتامد(  اإللكرتونية  املوافقات 

تطبيق نظام استقطاب يف الجهة االتحادية يتم 

تنفيذ اإلجراء من خالل النظام (

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

6
املوافقات  خدمة  يف  الطلب  رفض  إذا 

اإللكرتونية )اعتامد( يتم إغالق الطلب

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

7

إذا متت املوافقة عىل طلب اإلعارة يف خدمة 

إصدار قرار  يتم   )اعتامد(  اإللكرتونية  املوافقات 

وزاري باإلعارة الكرتونيا 

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

8
املبارش  مديره  عرب  املعار  املوظف  إشعار  يتم 

والجهة املقدمة بطلب اإلعارة كتابياً بقرار اإلعارة

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

9

يتم إرسال نسخة من قرار اإلعارة مع املستندات 

الداعمة إىل اإلدارة املالية  قسم الرواتب )يف 

الجهة  يف  استقطاب  نظام  تطبيق  تم  حال 

االتحادية يتم تنفيذ اإلجراء من خالل النظام (

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

10
يتم إدخال إجراء اإلعارة يف نظام بيانايت وحفظ 

املستندات الداعمة يف ملف املوظف الكرتونيا 

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليــــــــــــــــة اإلعــــــــــــــــــــــارة:

010203

تقديم خطاب طلب إعارة موظف إىل إدارة املوارد البرشية 

اإلدارة املعنية
مدير اإلدارة املعنية

دراسة الطلب ومدى التوافق مع القانون والالئحة 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

إخطار مدير املرشح املبارش بطلب اإلعارة

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

إدخال الطلب يف خدمة املوافقات االلكرتونية )اعتامد( 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

إصدار قرار وزاري باإلعارة الكرتونيا حسب رشوط القانون والالئحة 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

يتم إشعار املوظف املعار عرب مديره املبارش 

والجهة املقدمة بطلب اإلعارة كتابياً بقرار اإلعارة

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

يتم إرسال نسخة من قرار اإلعارة مع املستندات 

الداعمة إىل اإلدارة املالية  قسم الرواتب 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

يتم إدخال إجراء اإلعارة يف نظام بيانايت وحفظ 

املستندات الداعمة يف ملف املوظف الكرتونياً

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

يتم الرد برفض الطلب 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

اغالق الطلب

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

متت املوافقة؟

نعم

ال

04

04

متت املوافقة؟

نعم

ال

05060708

05



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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1.5: عملية االستعارة

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية االستعارة:

خطوات اإلجراء#
الوحدة 

التنظيمية
املسؤولية

1
توضيح  مع  موظف«  استعارة  »طلب  مذكرة  إعداد 

الحاجة لالستعارة إىل إدارة املوارد البرشية
مدير  اإلدارة املعنيةاإلدارة املعنية 

2
وإعداد  الحاجة  مع  توافقه  ومدى  الطلب  دراسة 

املخاطبات الرسمية 

إدارة املوارد 

البرشية
مدير إدارة املوارد البرشية

3

يقوم   موظف،  استعارة  عىل  املوافقة  حالة  يف 

الوزير املعني بتوجيه خطاب إىل الجهة التي يعمل 

بها املوظف

مدير إدارة املوارد البرشيةاإلدارة العليا

4

باملوافقة  كان  اذا  رد جهة عمل املوظف،  استالم 

إجراءات  الستكامل  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  يتم 

االستعارة، وذلك باصدار قرار من الوزير مع مراعاة أن 

يكون الراتب عىل جهة عمل املوظف وخالف ذلك 

االستعارة  كانت  إذا  املالية  وزارة  مع  التنسيق  يتم 

أو  األجنبية  أو  العربية  أو  املحلية  الحكومات  من 

الهيئات الدولية

إدارة املوارد 

البرشية
مدير إدارة املوارد البرشية

5
الربنامج  لعقد  املعنية  اإلدارة  مع  التنسيق  يتم 

التعريفي للموظف كام يلزم 

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـــــــــــــــــة االستعـــــــــــــــارة

0102030405

إعداد مذكرة »طلب استعارة موظف« مع توضيح 

الحاجة لالستعارة إىل إدارة املوارد البرشية

اإلدارة املعنية
مدير اإلدارة املعنية

دراسة الطلب ومدى توافقه مع 

الحاجة وإعداد املخاطبات الرسمية 

إدارة املوارد البرشية
مدير إدارة املوارد البرشية

يف حالة املوافقة عىل استعارة موظف، 

يقوم  الوزير املعني بتوجيه خطاب إىل 

الجهة التي يعمل بها املوظف

اإلدارة العليا
مدير إدارة املوارد البرشية

استالم رد جهة عمل املوظف، اذا كان باملوافقة يتم اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة الستكامل إجراءات االستعارة، وذلك بإصدار قرار من الوزير مع 

مراعاة أن يكون الراتب عىل جهة عمل املوظف وخالف ذلك يتم التنسيق 

مع وزارة املالية إذا كانت االستعارة من الحكومات املحلية أو العربية أو 

األجنبية أو الهيئات الدولية

إدارة املوارد البرشية
مدير إدارة املوارد البرشية

يتم التنسيق مع اإلدارة املعنية لعقد 

الربنامج التعريفي للموظف كام يلزم 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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سياسات وإجراءات النقل والندب واإلعارة

النقل

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

قم باختيار صالحية مسؤول خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(

	 اإلجراء:

كل  إضافة  متت  إذا  إال  )اعتامد(«  اإللكرتونية  االملوافقات  »خدمة  شاشة  فتح  الميكن   : ملحوظة 

البيانات املطلوبة للموظف وهي كاآليت: )اسم األم – الصورة – العنوان – الهاتف – جواز السفر – 

الجنسية – الديانة – محل الوالدة – تاريخ امليالد – الرقم املوحد( – ولذلك يجب التأكد من إدخال هذه 

البيانات كلها للموظف قبل فتح شاشة خدمة االملوافقات اإللكرتونية )اعتامد(.

قم باختيار نوع الطلب: »نقل« ثم قم بالضغط عىل زر »موافق«. 1

اضغط عىل مفتاح جديد إلدخال بيانات النقل الجديدة للموظف. 2

تظهر شاشة خدمة االملوافقات اإللكرتونية )اعتامد( التالية – يالحظ أن الجزء العلوي من الشاشة . 3

القسم  قسامن:  به  بالنقل  والخاص  الشاشة  من  األسفل  الجزء  أما  املوظف  بيانات  عىل  يحتوي 

األمين يحتوي عىل البيانات الحالية لتنقالت )تعيني( للموظف، أما القسم األيرس ال يحتوي عىل أي 

بيانات، حيث يتم ملء الحقول ببيانات التعيني الجديد للموظف كام يتضح من الخطوة التالية.



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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** مالحظة: يف حالة إدخال درجة وظيفية أقل من الدرجة الحالية للموظف، سيعرض النظام رسالة 

خطأ : » الدرجة التى قمت باختيارها أقل من الدرجة الحالية للموظف«

كذلك يف حالة إدخال درجة وظيفية أكرث من درجتني عن الدرجة الحالية للموظف، سيعرض النظام 

رسالة خطأ: » اليجوز رفع درجة املوظف أكرث من درجتني بحد أقىص«

وعليه يجب إدخال الدرجة املناسبة للموظف داخل الطلب

أدخل بيانات النقل الجديدة. 4

خدمة . 5 إىل  املعاملة  إرسال  تريد  »هل  رسالة  فتظهر  الحفظ  أيقونة  عىل  بالضغط  البيانات  احفظ 

املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(؟ » اخرت نعم للتأكيد

نتيجة للخطوة السابقة يتم إرسال الطلب إىل خدمة االملوافقات اإللكرتونية )اعتامد( ويتم إظهار . 6

حالة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( الطلب »تحت اإلجراء«

اضغط عىل مفتاح »طباعة تقرير تفاصيل املعاملة« لطباعة تقرير معاملة »النقل«. 7



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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للتأكد من املوافقة اإللكرتونية  )اعتامد(  **كام يجب مراجعة شاشة خدمة املوافقات اإللكرتونية 
وتغيري حالة الطلب إىل »موافقة« ومن ثم يتم تنفيذ طلب النقل

	 تسجيل القرار

	 خطوات تسجيل القرار

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات تنقالت املوظف: » مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية«. 1

من القامئة اخرت »تسجيل القرارات«. 2

	 اإلجراء:

إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1

اخرت »اسم الوزارة« من القامئةأ. 

أدخل »رقم القرار« )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم بالنسبة ألكرث من قرار(ب. 

اخرت »نوع الطلب«: )نقل( يف هذه الحالة )الشكل التايل يوضح القيم املوجودة يف نوع ج. 

الطلب(

اخرت »نوع القرار« )وزاري – إداري(د. 

اخرت »مصدر القرار« )يالحظ أن القيم املوجودة يف مصدر القرار يتم ملؤها تبعاً للقيمة التي 	. 

تم اختيارها يف »نوع الطلب«(

يف حال كان نوع القرار )وزاري( تكون القيم يف مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم 	 

اتحادي – الوزير(

يف حال كان نوع القرار )إداري( تكون القيم يف مصدر القرار )وكيل وزارة -املدير العام 	 

-شؤون املوظفني(

أدخل »تاريخ القرار«: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افرتاضية )تاريخ اليوم عىل النظام(و. 

أدخل املالحظات )عىل خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس إجباري(ز. 

إدخال بيانات املوظفني:. 2

يف الجزء السفيل من شاشة »تسجيل القرارات« والخاص ببيانات املوظفني قم بإدخال أسامء 	 

املوظفني الذين تريد تسجيل القرار بشأنهم – قم باختيار اسم املوظف وسيتم إضافة باقي 

البيانات تلقائياً من النظام.

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ – بعد الحفظ يقوم النظام بإعطاء »سنة القرار« و«ترقيم . 3

مجمع« آلياً.

** بعد موافقة خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( يقوم موظف املوارد البرشية بإدخال إجراء النقل 
للموظف كااليت:



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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	 اإلجراء:

أدخل رقم املوظف ثم اضغط عىل مفتاح »بحث« . 1

اضغط عىل مفتاح »تنقالت املوظف«. 2

سوف تظهر أمامك شاشة تنقالت املوظف ، قم بالضغط عىل زر »إجراءات عمليات املوظف«. 3

قم بفتح قامئة »السبب« الختيار سبب تغيري حالة تعيني املوظف إىل »نقل داخيل«. 4

قم بالضغط عىل زر موافق. 5

ستظهر شاشة اختيار التغيري »تحديث« أو »تصحيح«، قم باختيار »تحديث«. 6

قم بازالة الوحدة التنظيمية الحالية إلدخال الجهة الجديدة التي سينقل إليها املوظف. 7

أدخل اسم الجهة الجديدة يف خانة الوحدة التنظيمية ثم أدخل اسم املنصب يف خانة املنصب. 8

أدخل اسم كشف الرواتب الذي سيتم رصف راتب املوظف من خالله ثم قم بإدخال الدرجة التي . 9

سينقل اليها املوظف

اضغط عىل حقل البيانات االضافية إلدخال بيانات القرار الوزاري للنقل. 10



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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قم باختيار نوع القرار الوزاري »نقل« وقم بفتح قامئة رقم القرار ليتم إظهار الرقم والتاريخ بشكل . 11

تلقايئ

ثم اضغط عىل زر موافق. 12

قم بالضغط عىل أيقونة حفظ لحفظ إجراء النقل للموظف. 13

النقل االتحادي

يتم التواصل مع الجهة التي سينتقل إليها املوظف إلنشاء املنصب	 

)اعتامد( يف 	  اإللكرتونية  بإدخال املنصب إىل خدمة املوافقات  الحالية  تقوم جهة عمل املوظف 

حال كان املوظف عىل الدرجة السابعة فام فوق مع اختيار نوع النقل داخل شاشة خدمة املوافقات 

اإللكرتونية )اعتامد( كنقل اتحادي

بعد صدور املوافقة األمنية يتم إنشاء القرار	 

إتباع  »خطوات تسجيل القرار« كام يف النقل الداخيل	 

يرجي  التواصل مع »الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية« إلستكامل إجراء النقل االتحادي 	 



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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النقل الخارجي

يتم إنشاء املناصب الخارجية من صالحية )مسؤول املناصب الخارجية( املعطاه للموارد البرشية يف . 1

الجهة

إنشاء منصب جديد مع إعطاء رمز 00 لكود الجهة. 2

)اعتامد( يف . 3 اإللكرتونية  بإدخال املنصب اىل خدمة املوافقات  الحالية  تقوم جهة عمل املوظف 

حال كان املوظف عىل الدرجة السابعة فام فوق مع اختيار نوع النقل داخل شاشة خدمة املوافقات 

اإللكرتونية )اعتامد( كنقل خارجي

الدخول اىل شاشة انهاء الخدمة الخاصة باملوظف وإدخال البيانات التالية. 5

سبب ترك العمل: النقل إىل جهة أخرىأ. 

يف البيانات اإلضافية يتم إدخال القرار الوزاري املطلوبب. 

يتم إدخال املنصب الخارجي ج. 

يتم الحفظد. 

طباعة القرار الوزاري من خالل » الحكومة االتحادية -القرار الوزاري إلنهاء الخدمة بسبب النقل 	. 

»DTT2- الخارجي

** التواصل مع »الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية« الستكامل إجراء النقل الخارجي

تسجيل قرار وزاري »نهاية خدمة«. 4



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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إجراء إلغاء نقل املوظف

أدخل رقم املوظف ثم اضغط عىل مفتاح »بحث« . 1

اضغط عىل مفتاح “تنقالت املوظف” . 2

ثم قم بتغيري »تاريخ الفعالية« إىل تاريخ ما قبل تنفيذ اإلجراء بيوم، كمثال: إذا كان تنفيذ اإلجراء قد . 3

تم يف يوم 15-05-2018 فربجاء تغيري تاريخ الفعالية لتاريخ 14-05-2018 ثم قم بالضغط عىل زر 

»موافق« لالستمرار

ثم قم بالضغط عىل زر الحذف من أعىل الشاشة والضغط عىل )موافق(. 4

قم بالضغط عىل زر )التايل(. 5



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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ثم قم بالضغط عىل أيقونة الحفظ وسيتم حذف وإلغاء اإلجراء. 6

ثم قم بالضغط عىل أيقونة حفظ لحفظ إجراء إلغاء النقل للموظف. 7

إجراءات ندب املوظف

أوالً: إنشاء منصب

».Error! Reference source not found« الرجوع إىل خطوات **

ثانياً: أخذ موافقة خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(
)يف حال كان املوظف عىل الدرجة السابعة فام فوق(

كيفية الوصول إىل الشاشة:

قم باختيار صالحية مسؤول خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(	 

ملحوظة : الميكن فتح شاشة »خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(« إال إذا متت إضافة كل البيانات 

املطلوبة للموظف وهي كاآليت: )إسم األم – الصورة – العنوان – الهاتف – جواز السفر – الجنسية 

– الديانة – محل الوالدة – تاريخ امليالد – الرقم املوحد( – ولذلك يجب التأكد من إدخال هذه البيانات 

كلها للموظف قبل فتح شاشة خدمة االملوافقات اإللكرتونية )اعتامد(.

قم باختيار نوع الطلب: »ندب« ثم قم بالضغط عىل زر »موافق«. 1

أدخل رقم أو اسم املوظف. 2

اضغط عىل جديد. 3

الشاشة  من  العلوي  الجزء  أن  يالحظ   – التالية  )اعتامد(  اإللكرتونية  املوافقات  خدمة  شاشة  تظهر 

القسم  قسامن:  به  بالنقل  والخاص  الشاشة  من  األسفل  الجزء  أما  املوظف  بيانات  عىل  يحتوي 

األمين يحتوي عىل البيانات الحالية لتنقالت املوظف أما القسم األيرس خايل من البيانات حيث يتم 

ملء الحقول ببيانات الندب الجديدة للموظف كام يتضح من الخطوة التالية.

** مالحظة: يف حالة إدخال درجة وظيفية أقل من الدرجة الحالية للموظف ، سيعرض النظام رسالة 
خطأ : » الدرجة التى قمت باختيارها اقل من الدرجة الحالية للموظف«

كذلك يف حالة إدخال درجة وظيفية أكرث من درجتني عن الدرجة الحالية للموظف ، سيعرض النظام 

رسالة خطأ: » اليجوز رفع درجة املوظف إال درجتني فقط بحد أقىص«

وعليه يجب إدخال الدرجة املناسبة للموظف داخل الطلب



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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خدمة . 4 إىل  املعاملة  إرسال  تريد  »هل  رسالة  فتظهر  الحفظ  أيقونة  عىل  بالضغط  البيانات  احفظ 

املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(؟« فنختار نعم للتأكيد

للتأكد من املوافقة اإللكرتونية  )اعتامد(  **كام يجب مراجعة شاشة خدمة املوافقات اإللكرتونية 
وتغيري حالة الطلب إىل »موافقة« ومن ثم يتم تنفيذ طلب الندب

نتيجة للخطوة السابقة يتم إرسال الطلب إىل خدمة االملوافقات اإللكرتونية )اعتامد( ويتم إظهار . 5

حالة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( الطلب »تحت اإلجراء«

إضغط عىل مفتاح »طباعة تقرير تفاصيل املعاملة« لطباعة تقرير معاملة »الندب«. 6

ثالثاً: تسجيل القرار

** الرجاء الرجوع إىل »خطوات تسجيل القرار«

رابعاً: تنفيذ إجراء الندب

بعد موافقة خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( يقوم موظف املوارد البرشية بإدخال إجراء الندب للموظف 

كااليت:

	 اإلجراء:

الدخول عىل صالحية »مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية« ثم الضغط عىل » األشخاص«. 1

أدخل اسم أو رقم املوظف ثم اضغط عىل مفتاح »بحث« . 2

اضغط عىل مفتاح “تنقالت املوظف” . 3



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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قم بالتأكد من تغيري تاريخ الفعالية إىل تاريخ تنفيذ الندب . 4

سوف تظهر أمامك شاشة تنقالت املوظف ، قم بالضغط عىل زر »إجراءات عمليات املوظف«. 5

ثاين . 6 عمل  مبثابة  الندب  )يكون  للموظف  الندب  بيانات  إلدخال  »جديد«  أيقونة  عىل  بالضغط  قم 

إضافة إىل العمل االصيل(

ثم أدخل اسم املنصب يف خانة املنصب. 7

ثم قم بإدخال الدرجة التي سينتدب اليها املوظف. 8

ثم قم بالضغط عىل حقل البيانات اإلضافية إلدخال بيانات القرار الوزاري للندب. 9

ثم قم بفتح قامئة »السبب« الختيار سبب تغيري حالة تعيني املوظف اىل »ندب داخيل«. 13

ثم قم بالضغط عىل زر موافق. 14

ستظهر شاشة اختيار التغيري »تحديث« أو »تصحيح«، قم باختيار »تحديث«. 15

** مالحظة: يف حالة انتهاء الندب ، يتم تعديل تاريخ انتهاء الندب من حقل البيانات اإلضافية < تاريخ 

إنتهاء الندب

قم باختيار نوع القرار الوزاري »ندب« وقم بفتح قامئة رقم القرار ليتم اظهار الرقم والتاريخ بشكل . 10

تلقايئ

ثم اضغط عىل زر موافق. 11

ثم قم بالضغط عىل ايقونة حفظ لحفظ إجراء الندب للموظف. 12



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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اإلعارة

يجوز بقرار من السلطة املختصة بالتعيني إعارة املوظف إىل أي جهة اتحادية أخرى أو محلية، وبقرار 	 

من مجلس الوزراء إىل أي من الهيئات واملنظامت العربية أو األجنبية أو األقليمية

تكون اإلعارة داخل الدولة إىل جهة اتحادية أو محلية، ملدة ال تزيد عن سنة واحدة، ويجوز متديدها 	 

ملدد مامثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

أوالً: إنشاء منصب

».Error! Reference source not found« الرجوع إىل خطوات **

ثانياً: أخذ موافقة خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(
)يف حال كان املوظف عىل الدرجة السابعة فام فوق(

كيفية الوصول إىل الشاشة:

أخرت صالحية »مسؤول خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(«

ملحوظة : الميكن فتح شاشة »خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(« إال إذا متت إضافة كل البيانات 

املطلوبة للموظف وهي كاآليت: )إسم األم – الصورة – العنوان – الهاتف – جواز السفر – الجنسية 

– الديانة – محل الوالدة – تاريخ امليالد – الرقم املوحد( – ولذلك يجب التأكد من إدخال هذه البيانات 

كلها للموظف قبل فتح شاشة خدمة االملوافقات اإللكرتونية )اعتامد(.

قم باختيار نوع الطلب: »إعارة« يف شاشة خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( ، ثم قم بالضغط . 1

عىل زر »موافق«

أدخل رقم أو اسم املوظف. 2

أضغط عىل جديد. 3

تظهر شاشة خدمة االملوافقات اإللكرتونية )اعتامد( التالية – يالحظ أن الجزء العلوي من الشاشة 

القسم  قسامن:  به  بالنقل  والخاص  الشاشة  من  األسفل  الجزء  أما  املوظف  بيانات  عىل  يحتوي 

األمين يحتوي عىل البيانات الحالية لتنقالت املوظف أما القسم األيرس خايل من البيانات حيث يتم 

ملء الحقول ببيانات اإلعارة الجديدة للموظف كام يتضح من الخطوة التالية.

** مالحظات:

يف حالة إدخال درجة وظيفية اقل من الدرجة الحالية للموظف ، سيعرض النظام رسالة خطأ : » 	 

الدرجة التى قمت باختيارها أقل من الدرجة الحالية للموظف«

كذلك يف حالة إدخال درجة وظيفية أكرث من درجتني عن الدرجة الحالية للموظف ، سيعرض النظام 	 

رسالة خطأ: » اليجوز رفع درجة املوظف إال درجتني فقط بحد أقىص«

وعليه يجب إدخال الدرجة املناسبة للموظف داخل الطلب	 

اإللكرتونية 	  املوافقة  للتأكد من  )اعتامد(  اإللكرتونية  املوافقات  مراجعة شاشة خدمة  يجب  كام 

وتغيري حالة الطلب إىل »موافقة« ومن ثم يتم تنفيذ طلب اإلعارة
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ثالثاً: تسجيل القرار

الرجاء اتباع »خطوات تسجيل القرار« املذكورة سابقاً مع مراعاة اختيار نوع الطلب »إعارة«

رابعاً: إجراءات إعارة املوظف

بعد موافقة خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( يقوم موظف املوارد البرشية بإدخال إجراء اإلعارة 

للموظف كااليت:

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات تنقالت املوظف: » مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية«. 1

حقل . 2 ىف  املوظف  رقم  أدخل  املوظف/املرشح،  بيانات  إدخال/تعديل  اخرت  األشخاص  قامئة  من 

الرقم ثم اضغط عىل بحث ثم مفتاح »تنقالت املوظف« املوظف

اإلجراء:

أدخل رقم املوظف ثم اضغط عىل مفتاح »بحث« . 1

اضغط عىل مفتاح »تنقالت املوظف«. 2

سوف تظهر أمامك شاشة تنقالت املوظف، قم بالضغط عىل زر »إجراءات عمليات املوظف«. 3

4 . / اتحادية  لجهة  حالة تعيني املوظف إىل »إعارة  تغيري  بفتح قامئة »السبب« الختيار سبب  ثم قم 

محلية«

**  مالحظة: يف خانة »السبب«:

يف حالة اإلعارة إىل جهة محلية: يجب اختيار »إعارة«	 

يف حالة اإلعارة إىل منظامت دولية: يجب اختيار »إعارة ملنظامت دولية«	 
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ثم قم بالضغط عىل زر موافق. 5

ستظهر شاشة اختيار التغيري »تحديث« أو »تصحيح«، اخرت »تحديث«. 6

قم بإزالة الوحدة التنظيمية الحالية إلدخال الجهة الجديدة التي سيعار إليها املوظف. 7

أدخل اسم الجهة الجديدة يف خانة الوحدة التنظيمية ثم أدخل اسم املنصب يف خانة املنصب. 8

أدخل اسم كشف الرواتب الذي سيتم رصف راتب املوظف من خالله ثم قم بإدخال الدرجة التي . 9

سيعار إليها املوظف

ثم قم بالضغط عىل حقل البيانات اإلضافية إلدخال بيانات القرار الوزاري لإلعارة. 10

قم باختيار نوع القرار الوزاري »إعارة« وقم بفتح قامئة رقم القرار ليتم إظهار الرقم والتاريخ بشكل . 11

تلقايئ

ثم اضغط عىل زر موافق  . 12

قم بالضغط عىل أيقونة حفظ لحفظ إجراء إعارة للموظف. 13
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مالحظة: ميكن إلغاء اإلجراء من خالل تعديل السبب من )إجراءات عمليات املوظف < السبب < إلغاء 

إعارة( ثم يتم تعديل البيانات وحفظها

	 تقارير اإلجراء:

طباعة القرار الوزاري لإلعارة	 

طباعة اإلجراء املايل لإلعارة	 

	 إجراءات إنهاء إعارة املوظف

تنتهي اإلعارة يف الحاالت اآلتية:

إنتهاء مدة اإلعارة أو إنتهاء مدة متديدها. 1

بناًء عىل طلب كتايب من املوظف املعار وموافقة كل من الجهة املعرية أو الجهة املستعرية . 2

بناًء عىل طلب السلطة املختصة قانونياً يف الجهة املعرية أو الجهة املستعرية. 3

االتحادية  الهيئة  مراجعة  يرجي  املعرية،  الجهة  إىل  وإعادته  إعارة املوظف  إنهاء  حالة  مالحظة: يف 

للموارد البرشية الحكومية لتنفيذ اإلجراء.
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الباب
الرابع

سياسات وإجراءات 

إدارة الرواتب

والعألوات

والبدالت والرتقيات
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أوالً:   املقدمة

تعترب األجور ومختلف التعويضات كالبدالت والعألوات امللحقة بها، من أهم 

الحقوق األساسية للموظف لدى الجهة االتحادية، كام أنها من أهم التزامات 

جهة العمل تجاه املوظف، فهي أحد أهم األسباب التي تساهم يف زيادة 

الرضا الوظيفي متى ما كانت ضمن أطر قانونية موحدة وواضحة.

الرتقيات التي متنح للموظف يف جهة العمل سواء كانت مالية أو وظيفية 

أو استثنائية، فهي بغرض مكافأة املوظف املجتهد عىل أدائه املتميز.

يف هذا الباب سيتم التطرق إىل السياسات واإلجراءات التي يتم اتباعها 

والضوابط  والرشوط  والرتقيات،  والبدالت  والعألوات  الرواتب  إدارة  يف 

املتبعة، وفقاً القوانني واللوائح االتحادية الصادرة يف ذلك، باإلضافة إىل 

إجراءات وآليات تنفيذ عمليات إدارة الرواتب والعألوات والبدالت والرتقيات. 

ثانياً:   األهداف

والعألوات 	  الرواتب  بإدارة  العالقة  ذات  واإلجراءات  السياسات  توضيح 

قبل  من  اتباعها  ليتم  األصول،  حسب  وتوثيقها  والرتقيات،  والبدالت 

املعنيني يف إدارة املوارد البرشية  واملدراء وكافة املوظفني.

تحقيق العدل واملسأواة لجميع املوظفني العاملني بالجهات االتحادية.	 

والوالء 	  الرضا  مستوى  ورفع  للموظفني  الخدمات  أفضل  تقديم 

الوظيفي.

ثالثاً:   التعريفات

الراتب األسايس:

من  عليه  يطرأ  وما  الوظيفية  الدرجة  مربوط  لبداية  املقرر  هوالراتب 

زيادات.

الراتب اإلجاميل:

إليه ما يحصل عليه املوظف من عألوات  هوالراتب األسايس مضافاً 

وبدالت.

الــرتقيـــــــــــــــــــة:

هي إحدى طرق شغل الوظائف العامة، وعن طريقها يتم شغل وظيفة 

شاغرة مبوظف يشغل وظيفة أدىن بذات الجهة.
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رابعاً:   السياسة

أ– املرجعية القانونية )البنود ذات العالقة( 

ترتبط السياسات واإلجراءات يف هذا الباب بقانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم )11( لسنة 2008 

وتعديالته والئحته التنفيذية، كام هوموضح أدناه:-

ب – الرشوط والضوابط )أحكام عامة( 

أوالً: العألوات

أو  التنفيذية،  والئحته  البرشية  املوارد  قانون  يف  سواء  العألوات،  من  العديد  املرشع  نظم  لقد 

القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ومن ضمنها عىل النحوالتايل:

1.  العألوة الدورية: 

العألوة الدورية هي املبلغ املايل املحدد بجدول الرواتب يف الحكومة االتحادية، والذي يضاف إىل 	 

راتب املوظف األسايس  وذلك بصفة دورية بناء عىل نظام إدارة األداء، طاملا مل يحرم منها ألسباب 

قانونية، أو مل يصل إىل نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها )بالنسبة  لغري املواطنني(.

وتستحق العألوة الدورية السنوية للموظف، والتي تضاف إىل راتبه األسايس، بناًء عىل مستوى 	 

يناير  أول  لها يف  األداء، وتستحق يف املواعيد املحددة  إدارة  لنظام  السنوي، وفقاً  أدائه  تقييم 

النقضاء سنة عىل األقل من تاريخ تعيينه وفقا لنظام إدارة األداء.

	 رشوط استحقاق العألوة الدورية:

انقضاء مدة سنة عىل األقل من تاريخ تعيني املوظف. 1

يكون مقدار . 2 أن  2 فام فوق، مع مراعاة  أداء ضمن مستوى  تقييم  يكون املوظف حاصالً عىل  أن 

العألوة الدورية وفقاً ملا هو موضح بجدول الدرجات والرواتب والدرجة الوظيفية.

	 رشوط منح العألوة الفنية:

أن يكون املوظف حاصالً عىل شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو دبلوم فوق الثانوية أو ما يعادله، يف 	 

مجال التخصص،  لشغل الوظائف املوضحة بالجدول سالف الذكر.

أن يزأول عمالً هندسياً مساعداً أو فنياً  أو زراعياً  أو زراعياً مساعداً بالجهة التي يعمل بها ويستمر 	 

رصف هذه العألوة يف حال تويل وظيفة ارشافية.

كام يستمر رصف العألوة الفنية للمواطنني العاملني يف مجال تقنية املعلومات، من حملة الثانوية 

العامة الذين سبق رصف العألوة لهم بناًء عىل موافقة اللجنة الفنية املختصة باملسميات الوظيفية، 

يف مجال تقنية املعلومات بالهيئة العامة للمعلومات يف الفرتة املاضية وبنفس القواعد السابقة.

ويستمر رصف العألوة الفنية لغري املواطنني يف مجال تقنية املعلومات، ممن سبق رصف العألوة 

لهم، وبنفس القواعد السابقة.

2. العألوة الفنية للمهندسني  والفنيني املواطنني:

شهرية،  وبصفة  والزراعية،  والفنية  الهندسية  الوظائف  شاغيل  للمواطنني  متنح  العألوة  هذه 

بالنسب املقررة يف الجدول التايل:

املواد ذات العالقةاملرجعية القانونية

قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم 	 

)11( لسنة 2008 وتعديالته.

جدول الدرجات والرواتب )م/ 20  إىل  م/21(	 

العألوات )م/ 32(	 

الرتقيات )م/36 – م/40(	 

املكافآت األخرى )م/ 33  إىل  م/35(	 

يف 	  البرشية  املوارد  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

الحكومة االتحادية. 

جدول الدرجات والرواتب )م/ 27  إىل  م/29(	 

العألوات )م/ 30  -  م/ 31  - م/ 32  - م/-33 	 

م/35(

الرتقيات )م/ 45  -  م/49(	 

املكافآت األخرى )م/ 44(	 

قرارات مجلس الوزراء املتعلقة  بالبدالت  والعألوات  وجدأول الرواتب يف الحكومة االتحادية.	 

القيمـــــــةالنسبـــــــةالفئة املستحقة للعألوة

شاغلو الوظائف الهندسية بجميع تخصصاتها 	 

يف  مبا  الجامعية،  املؤهالت  يحملون  ممن 

ذلك تقنية املعلومات، والهندسة الزراعية.

عىل 	  الحصول  تتطلب  التي  شاغلوالوظائف 

مجال  يف  يعادلها  ما  أو  جامعية  شهادة 

أو  املعلومات  تقنية  أو  اآليل  الحاسب 

الجيولوجيا.

)%50(

من الراتب 

األسايس

)5000( درهم

كحد أقىص

مجال 	  يف  الهندسية  شاغلوالوظائف 

املعلومات  وتقنية  املساعدة  الهندسة 

واملرشدين الزراعيني من حملة الدبلوم فوق 

الثانوية.

)%30(

من الراتب 

األسايس

)2500( درهم

كحد أقىص
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	 إضافة وظائف جديدة الستحقاق العألوة الفنية:

أوالً: آلية إضافة وظائف جديدة الستحقاق العألوة الفنية 

لها  التي ترصف  الوظائف  الحكومية، يف تصنيف وتحديد  البرشية  الهيئة االتحادية للموارد  تفوض 

العألوة الفنية، بالتنسيق مع الجهات االتحادية.

ثانياً: آلية تحديد وتصنيف الوظائف الجديدة التي ترصف لها العألوة الفنية 

يتعني عىل الجهة االتحادية التي ترى رضورة  إضافة وظائف جديدة لتلك التي تستحق عألوة فنية . 1

للعألوة  املستحقة  الوظائف  إىل  إضافتها  املقرتح  الوظائف  عن  الهيئة  إىل  حالة  دراسة  تقديم 

الفنية متضمنة ما يأيت: 

بيان األوصاف الوظيفية لكل وظيفة مقرتحة.أ. 

اإلدارات ب.  يف  املستوى  نفس  وعىل  لها  املشابهة  بالوظائف  مقارنة  الوظيفة  أهمية  بيان 

واألقسام األخرى.

عمل مقارنة للرواتب واألجور يف سوق العمل للوظائف املطلوب تصنيفها عىل أنها فنية.ج. 

تقديم تصور عن التكلفة املتوقعة مع بيان اإلعداد التقديرية للموظفني شاغيل تلك الوظائف د. 

يف الجهة  املعنية والجهات االتحادية األخرى التي لديها نفس النوعية من الوظائف.

ذات 	.  يف  تعمل  التي  الكفاءات  باستقطاب  تقوم  التي  املنافسة  الجهات  عن  بيان  تقديم 

الوظائف املطلوب لها عألوة فنية، مدعومة بإحصاءات.

املستهدفة و.  الوظائف  شاغيل  الستقطاب  املطلوبة  الزمنية  واملدة  الوظيفي  الدوران 

بالعألوة، مدعومة بإحصاءات.  

بعد إعداد الدراسة املشار إليها أعاله، يتعني عىل  الجهة االتحادية املعنية، مخاطبة الهيئة بهذا الشأن . 2

مع إرفاق ملف الدراسة، وذلك لتدقيقه قبل إحالته إىل اللجنة املشرتكة بني الهيئة ووزارة املالية.

إذا تبني للهيئة أن امللف مستوٍف لبنود الدراسة، عندئذ يتم إخطار مدير إدارة املوارد البرشية يف . 3

الجهة املعنية، بعرض الحالة عىل اللجنة املشرتكة بني الهيئة ووزارة املالية.

للموارد . 4 االتحادية   الهيئة  إىل  املوضوع  هذا  يف  توصياتها  املشرتكة  اللجنة   ترفع 

     البرشية الحكومية لالملوافقات اإللكرتونية )اعتامد(

3. العألوة االجتامعية )للمواطنني(:

يستحق كل موظف مواطن، العألوة االجتامعية من تاريخ تعيينه وفقاً للفئات املقررة يف الجدول 

املوضح أدناه، وذلك عىل النحو التايل: 

4. عألوة األبناء:

يقترص رصف عألوة األبناء عىل املواطنني وفقاً لألحكام املنظمة لذلك، وفيام ييل نوضح اإلجراءات التنفيذية 

والقانونية لرصف هذه العألوة:

املرجعية القانونية التي تحكم رصف عألوة األبناء:	 

قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 1981 ، يف شأن نظام العألوة االجتامعية ألبناء العاملني وتعديالته.

قيمة عألوة األبناء:	 

يستحق املوظف املواطن شهرياً )600( درهم عن كل ولد. 	

يستحق املوظف املواطن عألوة أبناء عن كافة أبنائه وبدون حد أعىل لعدد األبناء. 	

يوقف  رصف العألوة االجتامعية  يف الحاالت التالية:	 

عن األوالد الذكور متى بلغوا سن الرابعة والعرشين. . 1

عن البنات من تاريخ زواجهن، ويعود منح هذه العألوة لهن إذا طلقن أو ترملن.. 2

عن األوالد الذين يعولون أنفسهم ولو كانوا أقل من سن الرابعة والعرشين.. 3

واستثناًء مام تقدم، ترصف هذه العألوة عن األوالد العاجزين عن الكسب، ويثبت ذلك بقرار . 4

من اللجنة الطبية املختصة. 

القيمــة / بالدرهــمالدرجـــة الوظيفيـــــــة

500وكيل الوزارة / املدير العام

500وكيل الوزارة املساعد / املدير التنفيذي

500الدرجة الخاصة )أ / ب (

700الدرجة األوىل والثانية

800الدرجة الثالثة حتى السادسة

1000الدرجة السابعة حتى الرابعة عرشة
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أحكام عامة بشأن منح عألوة األبناء:	 

يجوز منح املوظفة املواطنة التي يتوىف عنها زوجها، عألوة أبناء عن أبنائها املواطنني الذين . 1

تعولهم من هذا الزوج.

يجوز منح املوظفة املواطنة املتزوجة وزوُجها عاجٌز عن الكسب، عألوة أبناء عن أوالدها من هذا . 2

الزوج العاجز، ويثبت العجز بقرار من الجهة الطبية.

يجوز منح املوظفة املواطنة املتزوجة وزوُجها عاطٌل عن العمل، عألوة أبناء عن أوالدها، عىل . 3

أن تثبت حالة عدم عمل الزوج مبوجب إقرار تقدمه املوظفة يفيد بعدم عمل الزوج.

تثبت البنوة بشهادة ميالد أو شهادة رسمية مستخرجة من سجالت املواليد أو جواز السفر.. 4

التنبيه سنوياً وبصفة دامئة عىل املوظفني املواطنني برضورة . 5 البرشية  إدارة املوارد  تلتزم 

تعبئة طلب إقرار الحالة االجتامعية، مرفقاً به صور من شهادات زواج أو عمل األوالد، حتى ولو 

مل  يبلغوا سن الرابعة والعرشين.

بدون وجه حق مع عدم . 6 ويسرتد ما رصف  تأديبياً  يعاقب  بيانات غري صحيحة  يقدم  كل موظف 

اإلخالل باملسؤولية الجنائية. 

5. عألوة املاجستري والدكتوراة:

إن املوظف »املواطن« يستحق عألوة شهرية لكل من درجة املاجستري والدكتوراه أو ما يعادلهام وفقاً لآليت:

6. عألوة غالء  املعيشة:

رأس عملهم، وذلك بصفة شهرية  االتحادية، املوجودين عىل  الحكومة  العاملني يف  لكافة املوظفني   ترصف 

ووفقاً ملا ييل:

ثانياً: البــــــدالت

تختلف أنواع البدالت املقررة للموظفني العاملني يف الحكومة االتحادية، تبعاً الختالف الغاية من كل منها، وفيام 

ييل بيان ألهمها:

1. بدل الندب:

االتحادية  الجهة  رئيس  موافقة  بعد  األصيل  عمله  إىل  باإلضافة  أخرى  وظيفة  بأعباء  يقوم  الذي  املوظف  مينح 

املختص أو من يفوضه، سواء داخل أو خارج الوزارة  أو الجهة االتحادية، بدالً عن ندبه عىل النحو التايل:

	 رشوط منح البدل:

الندب وسيلة مؤقتة ألداء أ.  أن  اعتبار  باإلضافة إىل مهام عمله األصيل، عىل  الندب  أن يكون 

أعامل الوظيفة املنتدب إليها

أن تزيد مدة الندب عىل شهرين )أي يتم رصف عألوة الندب من تاريخ مبارشة الندب(ب. 

ال يرصف البدل إذا كان الندب عىل سبيل التفرغج. 

	 رشوط منح عألوة املاجستري والدكتوراة:

أن تتفق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل املوظف.. 1

أن يتم معادلة الدرجات العلمية بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي إذا كانت صادرة من خارج الدولة.. 2

متنح العألوة من تاريخ التقدم بطلب الحصول عليها وبعد معادلتها من الجهات املختصة، وإذا كان . 3

تاريخ املعادلة الحقاً لتاريخ الطلب، فإن رصف العألوة يكون من تاريخ املعادلة الالحق لتاريخ تقديم 

الطلب.

الحالة متنح أعالهام . 4 ( ففي هذه  الدكتوراه  أو  )املاجستري  حالة جمع املوظف بني املؤهلني  يف 

قيمة. 

الشهادة . 5 عىل  الحصول  الوظيفة  شغل  رشط  تطلب  لو  و  حتى  ملستحقيها  العألوة  هذه  متنح 

العلمية.

القيمة بالدرهمالدرجة العلمية

1000 درهمشهادة املاجستري

2000 درهمشهادة الدكتوراه

القيمة / بالدرهمالنسبة

)20%( من الراتب األسايس
)200( كحد أدنـى

)500( كحد أقىص

النسبةالدرجة

جميع الدرجات الوظيفية
)25%( من الراتب األسايس لبداية 

مربوط الدرجة املنتدب إليها
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2. بدل اإليفاد يف مهمة رسمية خارجية:

مينح املوظف يف مهمة رسمية »خارج الدرلة« باإلضافة إىل راتبه الشهري اإلجاميل، بدل إيفاد عن كل يوم أو 

جزء من يوم يقىض يف املهمة ويشمل هذا البدل نفقات اإلقامة والطعام واملرصوفات النرثية ومرصوفات 

االنتقال، وذلك وفقاً للجدول التايل:

3. بدل اإليفاد يف دورات وبرامج تدريبية خارجية: 

)50%( من  أدناه، ويستحق  البدالت املوضحة  الدولة  تدريبي خارج  برنامج  أو    يستحق املوظف املوفد يف دورة 

البدالت إذا كان املوظف يف الضيافة الكاملة بجهة التدريب املوفد إليها

بدل األثاث:  .4

يرصف بدل األثاث للموظفني العاملني يف الحكومة االتحادية عىل النحو التايل:

يرصف للوكالء والوكالء املساعدين بواقع )3000( درهم شهرياً.أ. 

لشاغيل الدرجات الخاصة )أ( من املواطنني بواقع )1500( درهم شهرياً، والخاصة )ب( بواقع )1000( ب. 

درهم شهرياً.

للموظفني غري املواطنني أصحاب عقود التوظيف بدوام كامل فئة )أ( مبا يعادل راتباً أساسياً لتسعة ج. 

أقىص  بحد  أشهر  لسبعة  أساسياً  راتباً  يعادل  ومبا  للمتزوج،  درهم   )30,000( أقىص  بحد  أشهر 

)25,000( درهم لألعزب )يرصف بدل األثاث ملرة واحدة  فقط طيلة خدمة املوظف(.

	 نفقات املبتعث:

إذا . 1 الكاملة،  الضيافة  الدولة« يف حكم  »خارج  تدريبي  برنامج  أو  دورة  املوفد يف  يعترب املوظف 

وفرت الجهة املبتعث إليها بدل أو نفقات اإلقامة والطعام واالنتقال. 

النفقات . 2 بتوفري أي من  التدريبي  الربنامج  أو  الدورة  أثناء  إليها املوظف  الجهة املوفد  اذا مل تقم 

املشار إليها يف البند )1( أعاله، فإنه يف هذه الحالة يعترب يف حكم الضيافة غري الكاملة، ويتعني  

عندئٍذ عىل جهة العمل التابع لها املوظف رصف بدل السفر كامالً  عن كل يوم، ويعترب جزء اليوم 

لغايات الرصف يوماً كامالً. 

تتحمل الجهة االتحادية نفقات اإلقامة واملعيشة للموفد يف دورة أو برنامج تدريبي داخل الدولة، . 3

باإلضافة إىل راتبه الشهري اإلجاميل، برشط أن يبعد مقر التدريب عن مقر العمل مبسافة تزيد عن 

)100 كيلومرت( وأن تزيد الدورة التدريبية عن يوم واحد.

وتزداد البدالت املوضحة بالجدول أعاله » لرؤساء الوفود« املكلفني مبهام رسمية وبتمثيل الدولة يف الخارج وفقاً 

ملا ييل: يحدد مجلس الوزراء املبالغ التي ترصف لرئيس الوفد لتغطية نفقات الحفأوة و االستقبال التي تتطلب 

ذلك.

35% إذا كان رئيس الوفد )وكيل وزارة / وكيالً مساعداً/ أو من يف مستواهم(.أ. 

30% إذا كان رئيس الوفد من املوظفني بالدرجة الخاصة  أو من يف مستواهم.ب. 

25% إذا كان رئيس الوفد من غري الفئات السابقة، كام هوموضح بالجدول املذكور أعاله.ج. 

حدد الجدول املرفق يف الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية مخصصات بدل اإليفاد 

يف دورات و برامج تدريبية خارجية يف حكم الضيافة الكاملة أو بدون الضيافة الكاملة.

عضو ضمن وفد / أو موفد 

مبفرده
رئيس وفد مركز املوفد

وظيفة املوفد 

الضيافةودرجته الوظيفية الضيافة
االستحقاق

كاملة بدون كاملة بدون

1500 3000 1500 3000 بدل السفر وكيل الجهة االتحادية 

أو وكيل الجهة 

االتحادية املساعد 

ومن يف حكمهام

- - 525 1050 بدل رئاسة وفد

1500 3000 2025 4050 اإلجاميل

1250 2500 1250 2500 بدل السفر موظفو الدرجة 

الخاصة حتى الدرجة 

الثانية ومن يف 

مستواهم

- - 375 750 بدل رئاسة وفد

1250 2500 1625 3250 اإلجاميل

1000 2000 1000 2000 بدل السفر

موظفو الدرجة 

الثالثة فام دون
- - 250 500 بدل رئاسة وفد

1000 2000 1250 2500 اإلجاميل

الضيافة

وظيفة املوفد ودرجته الوظيفية

كاملة بدون

1500 3000
وكالء الجهات االتحادية ومدراء العموم والوكالء 

املساعدون ومن يف حكمهام 

1250 2500
موظفوالدرجة الخاصة وحتى الدرجة الثانية  ومن يف 

مستواهم 

1000 2000 موظفو الدرجة الثالثة فام دون

5. بدل الرسوم الدراسية:

للقيمة  وفقاً  بالدولة،  العاملة  باملدارس  امللتحقني  أبنائه  عن  دراسية  رسوم  املواطن  غري  للموظف  ترصف 

والرشوط املحددة يف عقد التوظيف وبحد أقىص عن ولدين فقط، بدءاً من املرحلة اإلبتدائية وحتى سن الثامنة 

عرشة ، رشيطة أن يكونوا مقيمني معه داخل الدولة، وتقديم ما يثبت ذلك.
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6. بدل السكن:

مينح ملوظفي الحكومة االتحادية عىل اختالف فئاتهم، الذين ال يتمتعون بسكن حكومي، وفق القواعد التالية:

أوالً: القواعد القانونية التي تحكم منح بدل السكن:

املواطنون: يتم رصف عألوة بدل السكن للموظفني املواطنني طبقاً ألحكام قرار مجلس الوزراء أ. 

رقم )16( لسنة 1976 وتعديالته – قرار مجلس الوزراء رقم )45( لسنة )2006( بشأن شاغيل الدرجات 

الخاصة بفئتيها)أ وب( وفقاً لألحكام والضوابط املوضحة بهام.

غري املواطنني: يتم رصف عألوة بدل السكن للموظفني غري املواطنني طبقاً ألحكام  قرار مجلس ب. 

الوزراء رقم )17( لسنة 1976 وتعديالته.

ومينح بدل السكن للموظفني بنسبة 40% من الراتب األسايس لألعزب وبحد أقىص 1500 درهم  

ونسبة 60% من الراتب األسايس للمتزوج، وبحد أقىص 2000 درهم.  

ثانياُ: الحاالت املستحقة  لرصف بدل السكن:

االجتامعية أ.  الحالة  تحديد  يتعني  لذا  لألعزب واملتزوج،  السكن  بدل  القانون قد حدد نسب  ألن  نظراً 

للموظف  املستحق لبدل السكن، فيام إذا كان أعزب أو متزوجاً، ويثبت ذلك بعقد الزواج األصيل 

موثقاً حسب األصول.

نظراً لعدم جواز االزدواجية يف رصف هذا البدل بني الزوج والزوجة اللذين يعمالن يف خدمة الحكومة ب. 

االتحادية أو إحدى الحكومات املحلية، أو الرشكات أو املؤسسات العامة التي تساهم بها الحكومة 

االتحادية،  فإنه يتعني تحديد املستحق منهام لرصف هذه العألوة، ومعيار ذلك هوأنها ترصف لصاحب 

الراتب األسايس األعىل. 

الزوجة يف حالة حصول أحدهام عىل سكن حكومي مجاين، ج.  البدل ال يرصف للزوج أو  كام أن هذا 

لذا يتعني وجود كافة البيانات عن الزوجني يف حالة رصف العألوة ألحدهام لتحديد املستحق لهذه 

العألوة.

إذا اجتمع الزوجان يف خدمة الحكومة االتحادية، وكان مقر عمل كل منهام يبعد عن اآلخر مسافة 100 د. 

كلم أو أكرث، فيرصف بدل السكن لكل منهام بنسبة %40 من الراتب األسايس.

تعامل املوظفة األرملة أو املطلقة معاملة املوظف األعزب، أما إذا كان لديها ولد تعيله فتعامل 	. 

معاملة املوظف املتزوج

ثالثاً: املستندات املطلوبة لرصف عألوة السكن:

عقد الزواج أو قسيمة الطالق أو شهادة الوفاة ألحد الزوجني، أو حكم اإلعالة أو شهادة من الجهة 	 

الطبية تفيد عجز الزوج عن الكسب، ومصدقة حسب األصول.

خالل 	  وكذلك  عام،  كل  من  يناير  يف  االجتامعية  حالته  عن  سنوي  إقرار  بتقديم  موظف  كل  يلتزم 

ثالثني يوماً من حدوث أي تغيري يف حالته االجتامعية،  مرفقاً به املستندات الثبوتية لهذا التغيري.

يلتزم كل موظف أو موظفة بأن يقدم شهادة من جهة عمل اآلخر عند طلبه عألوة السكن أو تعديلها، 	 

مبيناً إن كان يحصل عىل سكن حكومي مجاين أو عىل عألوة سكن.

ثالثاً: الرتقيات

يتبع يف ترقية املوظفني األنواع التالية من الرتقيات:

 الرتقيات الوظيفية:

تتم الرتقية الوظيفية من خالل األساليب اآلتية:

الرتقية إىل وظيفة شاغرة،  وذلك وفقا للرشوط اآلتية: . 1

أن تكون الرتقية لدرجة تالية مبارشة.أ. 

تحقيق مستويات األداء املطلوبة للرتقية وفقا لنظام إدارة األداء.ب. 

الرتقية إىل وظيفة مستحدثة شاغرة مبا ال يزيد عىل  درجة واحدة بسبب إعادة الهيكلة أو بسبب . 2

)1( من  البند  عليها يف  الضوابط املنصوص  و  لألحكام  الواجبات واملسؤوليات وفقاً  توزيع  إعادة 

هذه املادة 

تكون ترقية املوظف مبنحه راتب بداية مربوط الدرجة املرقى إليها أو مبنحه ترقية مالية  مقدارها . 3

10٪ من الراتب األسايس للدرجة املرقى إليها أيهام أعىل. 

ال يجوز ترقية املوظف ترقية وظيفية ما مل متض عىل الرتقية االستثنائية السابقة سنتني عىل . 4

األقل.

الرتقيات املالية:  

الراتب  يجوز مبوافقة رئيس الجهة منح املوظف ترقية مالية – عىل ذات الدرجة- ال تجأوز 10٪ من 

األسايس، عىل أن يحقق املوظف مستويات األداء املطلوبة للرتقية وفقا لنظام إدارة األداء.

الرتقيات االستثنائية:  

يجوز مبوافقة رئيس الجهة اإلتحادية ترقية املوظف املتميز استثناًء وذلك وفقاً لنظام إدارة األداء 

وعىل النحواآليت:

ترقية اسثنائية وظيفية: باستثناء شاغيل الوظائف العليا )الدرجة الثانية فام فوق أو ما يعادلها يف . 1

يزيد عىل درجتني وظيفيتني إىل وظيفة  استثناًء مبا ال  ترقية املوظف  يجوز  الجهات املستقلة( 

إليها، أو مينح ما نسبته 20٪  التي رقي  الدرجة  راتب بداية مربوط  شاغرة، عىل أن مينح املوظف 

من راتبه األسايس الحايل أيهام أعىل، ويشرتط يف هذه الحالة  أن يتوافر لدى املوظف املهارات 

والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة.

ترقية مالية استثنائية: يجوز ترقية أي موظف متميز ترقية استثنائية مالية مبا ال تجأوز ٪20 من راتبه . 2

األسايس  عىل ذات الدرجة.

ال يجوز ترقية املوظف ترقية استثنائية ما مل متض عىل الرتقية االستثنائية السابقة ثالث سنوات . 3

عىل األقل. 

ال يجوز الجمع بني الرتقية االستثنائية والرتقية املالية.. 4
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	 ضوابط الرتقية:

توافر املخصص املايل ألي نوع من أنواع الرتقية.. 1

وجود وظيفة شاغرة بالنسبة للرتقية الوظيفية، واالستثنائية.. 2

االستثنائية . 3 املالية  أو  املالية  الرتقية  عدا  فيام  بالتعيني  املختصة  السلطة  من  الرتقية  قرار  صدور 

لوكيل الوزارة أو املدير العام أو وكيل الوزارة املساعد أو املدير التنفيذي أو من يف حكمها يف 

يكون قد مىض عىل  أن  االتحادية املختص عىل  الجهة  رئيس  بها قرار من  االتحادية فيصدر  الجهة 

خدمته يف الدرجة  سنتان يف ذات الجهة االتحادية.

تعترب الرتقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، وال يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي.. 4

ال يؤخذ بعني االعتبار عند النظر يف الرتقية ترتيب األقدمية إال إذا تسأوى تقييم األداء.. 5

األداء . 6 تقييم  إىل  وباالستناد  واحد  تاريخ  يف  متتا  إذا  الدورية  والعألوة  الرتقية  بني  الجمع  يجوز  ال 

السنوي.

ال يجوز ترقية املوظف بأي نوع من أنواع الرتقية إال بعد انقضاء اثني عرش شهراً من تاريخ آخر ترقيه.. 7

ال يجوز ترقية املوظف أثناء اإلجازة الدراسية فيام عدا األطباء.. 8

يتبع يف جميع أنواع الرتقيات ضوابط و إجراءات املوارد البرشية و املوافقات األلكرتونية و الرقمية . 9

املعتمدة يف الحكومة اإلتحادية وذلك قبل صدور قرار الرتقية.

األ يكون قد فرض عىل املوظف أي جزاء إداري خالل سنة التقييم ما مل ميح األثر القانوين لها.. 10

أن يحقق املوظف مستوى األداء املطلوب وفق نظام إدارة األداء املعتمد . 11

ال يجوز للجهة اإلتحادية إعادة تعيني أي شخص عىل درجة اعىل من الدرجة التي كان يشغلها خالل . 12

ستة أشهر من تاريخ إنتهاء خدمته، بقصد مخالفة ضوابط الرتقية املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

كام يوضح الجدول التايل الرتقيات املرتبطة باألداء:

رابعاً: املكافآت

التنفيذية يف الحكومة االتحادية، ألسباب  لقانون املوارد البرشية و تعديالته والئحته  يستحق املوظفون وفقاً 

معينة ومبقادير محددة مكافآت مختلفة وذلك وفقاً لنظام املكافآت و الحوافز الذي يحدد رشوط ومتطلبات منح 

املكافآت املنصوص عليها يف القانون، ومن أهم هذه املكافآت:

1. املكافآت النقدية:

يجوز بقرار من الوزير منح املوظف املتميز مكافأة نقدية خاصة أو عينية ، عىل أي من اقرتاحاته التي 

قد تسهم يف تطوير األداء يف الوزارة التي يعمل بها، وذلك وفقاً لألسس التي تقرتحها الهيئة 

وتعتمد من قبل مجلس الوزراء.

2. املكافأة السنوية:

مينح املوظف مكافأة سنوية وفقاً للمتطلبات والرشوط التي يحددها نظام إدارة األداء.

املكافأت األخرى:  .3

للوزارة أو الجهة االتحادية أن تكافئ املوظف املتميز من خالل منحه أية شهادة متيز أو تكرميه أو 

ترشيحه للمنافسة عىل جوائز التميز املعتمدة.

ضمن  العام  خالل  معنوية  تشجيعية  مكافآت  تقديم  البرشية  املوارد  قانون  ألحكام  وفقاً  ويجوز 

موازنتها، للموظفني الذين يساهمون يف إنجازات استثنائية،  ومن شأنها املساهمة يف تطوير 

العمل، وذلك من خالل إحدى الوسائل التالية:

شهادة تقدير من رئيس الجهة االتحادية خالل إحدى فعاليات الجهة االتحادية.	 

الرتشيح لربنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.	 

تقدير جهود املوظفني خالل املناسبات العامة.	 

تقديم هدايا عينية.	 

أية وسيلة أخرى تقررها الجهة.	 

ألحكام  تخضع  كام  اتحادية  جهة  بكل  الخاصة  السنوية  بامليزانية  الرتقيات  ترتبط   *
قانون املوارد البرشية وتعديالته  والئحته التنفيذية

* الرتقيةالتقييم النهايئ لألداء

مؤهل للرتقية االستثنائية أو الوظيفية أو املالية5

مؤهل للرتقية الوظيفية أو املالية4

مؤهل للرتقية املالية3

غري مؤهل ألي نوع من أنواع الرتقية2

غري مؤهل ألي نوع من أنواع الرتقية1

ذات  والضوابط  والرشوط  البنود  حول  التفاصيل  من  املزيد  ملعرفة 

البرشية  للموارد  االتحادية  للهيئة  الرسمي  املوقع  زيارة  يرجى  العالقة، 

االتحادية  الحكومة  يف  البرشية  املوارد  قانون  عىل  لالطالع  الحكومية، 

رقم )11( لسنة 2008  وتعديالته والئحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء 

و  االتحادية  الحكومة  يف  الرواتب  وجدأول  والعألوات  بالبدالت  املتعلقة 

نظام املكافآت والحوافز.
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1.1: عملية راتب موظف جديد

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية راتب موظف جديد )من خالل نظام بيانايت(:

خطوات اإلجراء#
الوحدة 

التنظيمية
املسؤولية

1
املحددة  األصول  الجديد وفق  راتب املوظف  يحدد 

يف القرارات واألنظمة املعتمدة يف هذا الشأن

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

2
الجهة  أو  والوزارة  املوظف  بني  العمل  عقد  توقيع 

االتحادية الكرتونيا 

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

3

الرواتب  إدارة  نظام  يف  املايل  اإلجراء  إعداد 

يوم  وأول  الراتب   بيانات  كافة  متضمنا  »بيانايت« 

مبارشة عمل وإرساله إىل اإلدارة املالية  يف الوزارة 

أو الجهة االتحادية )يف حال تم تطبيق نظام أمتتة 

العمليات الروبوتية يف الجهة يتم تنفيذ اإلجراء من 

قبل الروبوت(

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

4

الداعمة  الوثائق  وإرفاق  املايل  اإلجراء  طباعة 

والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  إىل  وإرساله 

االجتامعية

موظف الرواتباإلدارة املالية

5
االعتامد النهايئ لإلجراء املايل وحفظ املستندات 

املتعلقة يف ملف املوظف

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـة راتب موظف جديد )من خالل نظام بيانايت(

0102030405

يحدد راتب املوظف الجديد وفق األصول املحددة 

يف القرارات واألنظمة املعتمدة يف هذا الشأن

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

توقيع عقد العمل بني املوظف 

والوزارة أو الجهة االتحادية الكرتونيا

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إعداد اإلجراء املايل يف نظام إدارة الرواتب »بيانايت« متضمنا كافة بيانات 

الراتب  وأول يوم مبارشة عمل وإرساله إىل اإلدارة املالية  يف الوزارة أو 

الجهة االتحادية )يف حال تم تطبيق نظام أمتتة العمليات الروبوتية يف الجهة 

يتم تنفيذ اإلجراء من قبل الروبوت(

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

طباعة اإلجراء املايل وإرفاق الوثائق الداعمة وإرساله إىل الهيئة العامة 

للمعاشات والتأمينات االجتامعية

اإلدارة املالية
موظف الرواتب

االعتامد النهايئ لإلجراء املايل وحفظ 

املستندات املتعلقة يف ملف املوظف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية
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1.2: عملية رواتب املوظفني الحاليني

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية رواتب املوظفني الحاليني:

* اإلجراءات التي تتم عىل الرواتب )خصم/إضافة( الواردة يف القانون والالئحة كــــــ: خصم من الراتب ألحد األسباب 

من  العودة  مبارشة  اعتامد  الالئحة/عدم  وفق  إضافياً  بدالً  املوظف  منح  الخصم/  بحتمية  القانون  يف  املذكورة 

اإلجازة من املوظف املعني / إنهاء خدمة / ترقية مالية، الخ.

خطوات اإلجراء#
الوحدة 

التنظيمية
املسؤولية

1
الرواتب  بتعديل  الخاصة  الطلبات  كافة  استالم 

)خصم/إضافة/إيقاف(

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

2
القرارات  مع  ومطابقتها  البيانات  صحة   من  التأكد 

واملستندات الداعمة 

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

تسجيل اإلجراء املايل يف نظام بيانايت3
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

4
اعتامد اإلجراء املايل من املعنيني يف إدارة املوارد 

البرشية  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

5
اإلدارة املالية  اإلرسال/التحويل إىل املعنيني يف 

للتدقيق واالعتامد  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

6

بعد االعتامد النهايئ، يتم إرسال نسخة إىل اإلدارة 

ملف  يف  الداعمة  املستندات  وتحقظ  املالية 

املوظف

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـة رواتب املوظفني الحاليني

010203040505

استالم كافة الطلبات الخاصة بتعديل الرواتب 

)خصم/إضافة/إيقاف(

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

التأكد من صحة  البيانات ومطابقتها 

مع القرارات واملستندات الداعمة

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

تسجيل اإلجراء املايل يف نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

اعتامد اإلجراء املايل من املعنيني يف إدارة 

املوارد البرشية  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

اإلرسال/التحويل إىل املعنيني يف اإلدارة املالية 

للتدقيق واالعتامد  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

بعد االعتامد النهايئ، يتم إرسال نسخة إىل اإلدارة 

املالية وتحقظ املستندات الداعمة يف ملف املوظف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية
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الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

132133

ب
وا
ألب
ا

ت
يا
و
حت
مل
ا

1.3: عملية البدالت  والعألوات

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية البدالت  والعألوات:

خطوات اإلجراء#
الوحدة 

التنظيمية
املسؤولية

1
الداعمة  واملستندات  العألوة/البدل  طلب  تقديم 

عن طريق نظام الخدمة الذاتية عىل نظام بيانايت
املوظف املعنياإلدارة املعنية

2
التأكد من املستندات الداعمة  ومطابقتها بقانون 

املوارد البرشية وتعديالته والئحته التنفيذية

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

3
إىل  وارساله  العألوة   بالبدل/  الخاص  اإلجراء  إعداد 

اإلدارة املالية  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

4
تتم اإلضافة إىل الراتب حسب الحالة الواردة إذا كان 

اإلجراء املايل صحيحاً من خالل نظام بيانايت
املوظف املختصاإلدارة املالية

5
وحفظ  بيانايت  نظام  يف  املايل  اإلجراء  تسجيل 

املستندات الداعمة يف ملف املوظف

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـة راتب موظف جديد )من خالل نظام بيانايت(

0102030405

تقديم طلب العألوة/البدل واملستندات الداعمة 

عن طريق نظام الخدمة الذاتية عىل نظام بيانايت

اإلدارة املعنية
املوظف املعني

التأكد من املستندات الداعمة  ومطابقتها بقانون 

املوارد البرشية وتعديالته والئحته التنفيذية

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إعداد اإلجراء الخاص بالبدل/ العألوة  وارساله 

إىل اإلدارة املالية  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

تتم اإلضافة إىل الراتب حسب الحالة الواردة إذا كان 

اإلجراء املايل صحيحاً من خالل نظام بيانايت

اإلدارة املالية
موظف الرواتب

تسجيل اإلجراء املايل يف نظام بيانايت وحفظ 

املستندات الداعمة يف ملف املوظف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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1.4: عملية الرتقيات

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية الرتقيات:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء )الرتقيات املالية / الوظيفية(#

1

مذكرة  رفع  يتم  األداء  تقييم  نتائج  ضوء  عىل 

ترقيات  عىل  املوافقة  ألخذ  العليا  اإلدارة  إىل 

حسب  الرتقية  رشوط  املستوفية  املوظفني 

درجة املوظف الوظيفية والقانون والالئحة 

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

2

يتم  العليا،  اإلدارة  من  املبدئية  املوافقة  بعد 

املوافقات  خدمة  يف  اإلجراءات  استكامل 

)اعتامد(  )يف حال تم تطبيق نظام  اإللكرتونية 

تنفيذ  يتم  الجهة  يف  الروبوتية  العمليات  أمتتة 

اإلجراء من قبل الروبوت(

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

3
املوافقات  »خدمة  من  الطلب  رفض  إذا 

اإللكرتونية )اعتامد(« يغلق املوضوع

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

4

املوافقات  »خدمة  من  املوافقة  صدور  بعد 

اإللكرتونية )اعتامد(« يتم إصدار قرار الرتقية  من 

خالل التوقيع اإللكرتوين من السلطة املختصة 

بالتعيني

إدارة املوارد 

البرشية
السلطة املختصة بالتعيني

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء )الرتقيات املالية / الوظيفية(#

5
إبالغ املوظف املعني بخطاب الرتقية من خالل 

الرئيس املبارش

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

6

إدخال بيانات الرتقية يف نظام بيانايت  )يف حال 

يف  الروبوتية  العمليات  أمتتة  نظام  تطبيق  تم 

الجهة يتم تنفيذ اإلجراء من قبل الروبوت(

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

7
خالل  من  املوظف   لرتقية  املايل  اإلجراء  إعداد 

نظام بيانايت

اإلدارة املالية 

+ إدارة املوارد 

البرشية

موظف الرواتب + املوظف 

املختص يف إدارة املوارد 

البرشية

8
الداعمة  املستندات  مع  املايل  اإلجراء  تحويل 

إىل اإلدارة املالية قسم / وحدة الرواتب

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليــــــــــــــــــة الرتقيــــــــــــــــات:

0102

عىل ضوء نتائج تقييم األداء يتم رفع مذكرة إىل اإلدارة 

العليا ألخذ املوافقة عىل ترقيات املوظفني املستوفية 

رشوط الرتقية حسب درجة املوظف الوظيفية والقانون 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إبالغ املوظف املعني بخطاب الرتقية 

من خالل الرئيس املبارش

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدخال بيانات الرتقية يف نظام بيانايت 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

بعد املوافقة املبدئية من اإلدارة العليا، يتم استكامل 

اإلجراءات يف خدمة املوافقات االلكرتونية )اعتامد( 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

بعد صدور املوافقة من »خدمة املوافقات االلكرتونية 

)اعتامد(« يتم إصدار قرار الرتقية  من خالل التوقيع 

االلكرتوين من السلطة املختصة بالتعيني

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

إذا رفض الطلب من »خدمة املوافقات االلكرتونية 

)اعتامد(« يغلق اإلجراء

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص  يف إدارة املوارد البرشية

 إعداد اإلجراء املايل لرتقية املوظف  من 

خالل نظام بيانايت

اإلدارة املالية + إدارة املوارد البرشية
موظف الرواتب + املوظف املختص  
يف إدارة املوارد البرشية

تحويل اإلجراء املايل مع املستندات الداعمة 

إىل اإلدارة املالية قسم / وحدة الرواتب

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

متت املوافقة؟

نعم

ال

03

03

04050607
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سياسات وإجراءات إدارة الرواتب والعألوات

والبدالت والرتقيات

الرتقية

	 أوالً: إنشاء منصب:

».Error! Reference source not found« الرجوع إىل خطوات **

	 ثانياً: أخذ موافقة خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(:

)يف حال كان املوظف عىل الدرجة السابعة فام فوق(

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

قم باختيار صالحية مسؤول خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(

	 اإلجراء:

كل  إضافة  متت  إذا  إال  )اعتامد(«  اإللكرتونية  املوافقات  »خدمة  شاشة  فتح  الميكن   : ملحوظة 

البيانات املطلوبة للموظف وهي كاآليت: )إسم األم – الصورة – العنوان – الهاتف – جواز السفر – 

الجنسية – الديانة – محل الوالدة – تاريخ امليالد – الرقم املوحد( – ولذلك يجب التأكد من إدخال هذه 

البيانات كلها للموظف قبل فتح شاشة خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(.

قم باختيار نوع الطلب: »ترقية« ثم قم بالضغط عىل زر »موافق«. 1

اضغط عىل مفتاح جديد إلدخال بيانات الرتقية الجديدة للموظف. 2



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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تظهر شاشة خدمة االملوافقات اإللكرتونية )اعتامد( التالية – يالحظ أن الجزء العلوي من الشاشة يحتوي 

عىل بيانات املوظف أما الجزء األسفل من الشاشة والخاص بالرتقية به قسامن: القسم األمين يحتوي 

عىل البيانات الحالية لتنقالت )تعيني( املوظف أما القسم األيرس ال يحتوي عىل أي بيانات حيث يتم ملء 

الحقول ببيانات الرتقية الجديدة للموظف كام يتضح من الخطوة التالية.

** مالحظات:

يف حالة إدخال درجة وظيفية أقل من الدرجة الحالية للموظف ، سيعرض النظام رسالة خطأ : » الدرجة 	 

التى قمت باختيارها أقل من الدرجة الحالية للموظف«

كذلك يف حالة إدخال درجة وظيفية أكرث من درجتني عن الدرجة الحالية للموظف ، سيعرض النظام 	 

رسالة خطأ: » اليجوز رفع درجة املوظف إال درجتني فقط بحد أقىص«

وعليه يجب إدخال الدرجة املناسبة للموظف داخل الطلب	 

أدخل بيانات الرتقية الجديدة. 3

خدمة . 4 إىل  املعاملة  إرسال  تريد  »هل  رسالة  فتظهر  الحفظ  أيقونة  عىل  بالضغط  البيانات  احفظ 

املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(؟« اخرت نعم للتأكيد



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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)اعتامد( ويتم إظهار . 5 نتيجة للخطوة السابقة يتم إرسال الطلب إىل خدمة املوافقات اإللكرتونية 

حالة اعتامد الطلب »تحت اإلجراء«

اضغط عىل مفتاح »طباعة تقرير تفاصيل املعاملة« لطباعة تقرير معاملة »الرتقية«. 6

للتأكد من املوافقة اإللكرتونية  )اعتامد(  **كام يجب مراجعة شاشة خدمة املوافقات اإللكرتونية 
وتغيري حالة الطلب إىل »موافقة« ومن ثم يتم تنفيذ طلب الرتقية

ثالثاً: تسجيل القرار

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

أخرت الصالحية الخاصة بتسجيل القرارات من »مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية«

	 اإلجراء:

إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1

اخرت »اسم الوزارة« من القامئة. 2

أدخل »رقم القرار« )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم بالنسبة ألكرث من قرار(. 3

اخرت »نوع الطلب«: )الرتقيات( لهذا اإلجراء. 4
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الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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اخرت »نوع القرار« )وزاري – إداري(. 5

اخرت »مصدر القرار« )يالحظ أن القيم املوجودة يف مصدر القرار يتم ملؤها تبعاً للقيمة التي تم . 6

اختيارها يف »نوع الطلب«(

 	 – اتحادي  مرسوم   – وزراء  )مجلس  القرار  مصدر  يف  القيم  تكون  )وزاري(  القرار  نوع  حالة  يف 

الوزير(

العام -شؤون 	  -املدير  وزارة  )وكيل  القرار  مصدر  يف  القيم  تكون  )إداري(  القرار  نوع  حالة  يف 

موظفني(

أدخل »تاريخ القرار«: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افرتاضية )تاريخ اليوم عىل النظام(. 7

أدخل املالحظات )عىل خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس إجباري(. 8

ببيانات . 9 والخاص  القرارات«  »تسجيل  شاشة  من  السفيل  الجزء  يف  املوظفني:  بيانات  إدخال 

املوظفني قم بإدخال أسامء املوظفني املراد تسجيل القرار بشأنهم – قم باختيار اسم املوظف 

وسيتم إضافة باقي البيانات تلقائياً من النظام.

رابعاً: إدخال إجراء الرتقية يف شاشة »تنقالت املوظف«

الرتقية  إجراء  بإدخال  البرشية  )اعتامد( يقوم موظف املوارد  بعد موافقة خدمة املوافقات اإللكرتونية 

للموظف كااليت:

قم بالدخول عىل صالحية » مسؤول الرتقيات » ثم اضغط عىل شاشة تنقالت املوظف. 1

أو

بيانات . 2 إدخال/تعديل  اخرت  األشخاص  قامئة  البرشية«  املوارد  إدارة  نظام  »مسؤول  صالحية  من 

املوظف/املرشح، أدخل رقم املوظف ثم اضغط عىل بحث ثم مفتاح “تنقالت املوظف”

القرار« . 10 »سنة  بإعطاء  النظام  سيقوم  الحفظ  بعد   – الحفظ  أيقونة  عىل  بالضغط  البيانات  احفظ 

و»ترقيم مجمع« آلياً.



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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تظهر شاشة بيانات التعيني )تنقالت املوظف( )نقل / ترقية / إعارة / ندب/ تسوية( – اضغط عىل . 3

الخاص  الوزاري  القرار  بيانات  إلدخال  اإلضافية(  التعيني  )تفاصيل  الوصفي  بالحقل  الخاص  املربع 

بالرتقية كاآليت – ثم اضغط »موافق«

قم بإزالة البيانات القدمية )املنصب – املجموعة الوظيفية – الوحدة التنظيمية – الدرجة( للموظف. 5

الوظيفية . 6 واملجموعة  التنظيمية  الوحدة  إدراج  وسيتم  الرتقية  بعد  الجديد  املنصب  بيانات  أدخل 

تلقائياً

اخرت الدرجة الجديدة . 7

سيظهر النظام خياري التحديث والتصحيح، قم باختيار »تحديث«. 4



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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سيظهر النظام خياري التحديث والتصحيح، اخرت »تحديث«. 8

أدخل البيانات الجديدة )املنصب – الدرجة – املجموعة الوظيفية – الوحدة التنظيمية( لرتقية املوظف. 9

** يالحظ أن تغيري املنصب يكون مصحوباً بتغيري يف الوحدة التنظيمية واملجموعة الوظيفية ثم 
الدرجة آلياً.

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ -سيقوم النظام بحفظ بيانات الرتقية.. 10

الدخول عىل »إجراء عمليات املوظف« وإدخال »ترقية« يف حقل السبب.. 11

سيظهر النظام خياري التحديث والتصحيح، اخرت »تحديث«. 12

اضغط عىل أيقونة الحفظ لحفظ التغيري. 13

**مالحظة: ميكن إلغاء اإلجراء من خالل تعديل السبب من )إجراءات عمليات املوظف < السبب < 

الغاء ترقية( ثم يتم تعديل البيانات وحفظها

	 تقارير اإلجراء:

طباعة القرار الوزاري للرتقية	 

طباعة اإلجراء املايل للرتقية	 



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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الرتقيات املالية

	 أوالً: تسجيل القرار:

	 كيفية الوصول إىل شاشة »تسجيل القرارات«:

أدخل عىل صالحية »مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية«. 1

من القامئة اخرت »تسجيل القرارات«. 2

	 اإلجراء:

أدخل البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1

	 ثانياً: تنفيذ قرار الرتقية املالية:

يقوم موظف املوارد البرشية بإدخال إجراء الرتقية املالية للموظف كااليت:

	 اإلجراء:

أدخل رقم املوظف ثم اضغط عىل مفتاح »بحث« . 1

اخرت »اسم الوزارة« من القامئةأ. 

أدخل »رقم القرار« )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم بالنسبة ألكرث من قرار(ب. 

اخرت »نوع الطلب«: )ترقية مالية( لهذا اإلجراءج. 

 اخرت »نوع القرار« )وزاري – إداري(د. 

اخرت »مصدر القرار« )يالحظ أن القيم املوجودة يف مصدر القرار يتم ملؤها تبعاً للقيمة التي 	. 

تم اختيارها يف »نوع الطلب«(

يف حالة نوع القرار )وزاري( تكون القيم يف مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي 	 

– الوزير(

يف حالة نوع القرار )إداري( تكون القيم يف مصدر القرار )وكيل وزارة -املدير العام -شؤون 	 

موظفني(

أدخل »تاريخ القرار«: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افرتاضية )تاريخ اليوم عىل النظام(و. 

أدخل املالحظات )عىل خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس اجباري(ز. 

إدخال بيانات املوظفني:. 2

يف الجزء السفيل من شاشة »تسجيل القرارات« والخاص بإدخال املوظفني – قم باختيار 	 

اسم املوظف

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ – بعد الحفظ سيقوم النظام بإعطاء سنة القرار آلياً. 3



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

مة
ظ

أن
م 

د
تخ

س
م

ل 
لي

د
ب

ات
رو

ال
ة 

ار
إد

ت 
ءا

را
إج

و
ت 

سا
يا

س

ت
يا

رتق
ال

و
ت 

ال
د

لب
وا

ت 
وا

ال
ع

ال
و

152153

ب
وا
ألب
ا

ت
يا
و
حت
مل
ا

اضغط عىل “تنقالت املوظف” . 2

قم بالضغط عىل زر »الراتب«. 3

ستفتح شاشة الراتب كام بالشكل – إضغط عىل زر »إضافة راتب جديد«. 4

قم بإدخال »التاريخ من« ويكون من تاريخ القرار. 5

أدخل »نسبة التغيري« وسيتم احتساب الراتب الجديد ومبلغ التغيري تلقائياً من النظام. 6

أدخل بيانات القرار )نوع الطلب – رقم القرار الوزاري – تاريخ القرار الوزاري( . 7

يجب اختيار »نوع الطلب« عن طريق الضغط عىل زر العدسة فيتم فتح شاشة جديدة . 	



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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ثم اضغط »انتقال« فتظهر قامئة بالطلبات – اخرت منها الطلب »ترقية مالية« بالضغط . 		

عىل زر »اختيار رسيع« املقابل للطلب – وسوف يقوم النظام مبلء خانة نوع الطلب

يتم اختيار »رقم القرار الوزاري« عن طريق الضغط عىل زر العدسة. 8

ستفتح شاشة جديدة الرجاء الضغط عىل »انتقال« فتظهر قامئة بأرقام القرارات الوزارية – اخرت منها . 9

النظام مبلء خانتي رقم  القرار املطلوب بالضغط عىل زر »اختيار رسيع« املقابل للقرار – يقوم 

القرار الوزاري وتاريخ القرار الوزاري تلقائياً

اضغط زر »تطبيق« لحفظ بيانات الرتقية املالية. 10

	 تقارير اإلجراء:

طباعة القرار الوزاري ترقية مالية	 



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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الرتقيات االستثنائية

النحو  األداء عىل  إدارة  لنظام  ترقية املوظف املتميز استثناًء وذلك وفقاً  االتحادية  الجهة  رئيس  يجوز مبوافقة 

التايل:

ترقية استثنائية وظيفية: شاغيل الوظائف العليا )الدرجة الثانية فام فوق أو ما يعادلها يف الجهات . 1

وظيفة  إىل  وظيفيتني  درجتني  عن  يزيد  ال  مبا  استثناًء  املتميز  املوظف  ترقية  يجوز  املستقلة( 

شاغرة، عىل أن مينح املوظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو ما نسبته %20 من راتبه 

التي تناسب  الحايل أيهام أعىل، ويشرتط أن يتوفر لدى املوظف املهارات والقدرات  األسايس 

متطلبات الوظيفة.

ترقية استثنائية مالية: يجوز ترقية أي موظف متميز ترقية استثنائية مالية مبا ال يجأوز %20 من راتبه . 2

األسايس عىل ذات الدرجة.

3 سنوات . 3 السابقة  الرتقية االستثنائية  ترقية استثنائية ما مل متِض عىل  ترقية املوظف  يجوز  ال 

عىل األقل.

ال يجوز الجمع بني الرتقية االستثنائية والرتقية املالية.. 4

العألوات والبدالت

العألوة الدورية

 )1000( يجأوز  ال  مبا  والرواتب  الدرجات  جدأول  يف  يحدد  مقطوع  كمبلغ  سنوية  دورية  عألوة  املوظف  يستحق 

درهم، تضاف إىل راتبه األسايس وذلك بناء عىل مستوى تقييم أدائه السنوي وفقاً لنظام إدارة األداء، وترصف 

العألوة الدورية يف أول يناير التايل النقضاء سنة عىل األقل من تاريخ تعيينه.

قم باختيار العألوات الدورية من صالحية محاسب الرواتب. 1

قم بإدخال التايل: . 2

فئة الدرجة 

السنة املستحق عنها العألوة 

التواريخ 

تسوية الوضع

أوالً: إجراءات تسوية أوضاع املوظفني:

أثناء فرتة عمله ممن تنطبق عليه رشوط تعديل الوضع  يتم تعديل وضع املوظف الحاصل عىل مؤهل جامعي 

الواردة يف هذه السياسة عىل النحو التايل: 

مسامه أ.  وتعديل  عليه  الحاصل  الدرايس  املؤهل  طبيعة  مع  تتوافق  وظيفة  إىل  املوظف  نقل 

الوظيفي مبا يتوافق وآليات نظام تقييم وتوصيف الوظائف املعتمد يف الحكومة االتحادية. 

منح املوظف بداية مربوط الدرجة التي تم تعديل وضعه عليها أو منحة زيادة مالية مقدارها %10 ب. 

من الراتب األسايس للدرجة املقرتح تسوية وضعه عليها يف حال كان راتبه الحايل مسأويا لبداية 

مربوط الدرجة املقرتح تسوية وضعه عليها والواردة يف جدول الدرجات والرواتب املعتمد. 

ثانياً: أحكام عامة 

ال يجوز ترقية أي موظف قد تم تعديل وضعه إال بعد مرور اثني عرش شهرا عىل تعديل الوضع.. 1

ال يجوز تعديل وضع أي موظف قد حصل عىل أي نوع من أنواع الرتقية إال بعد انتهاء املدد الزمنية . 2

املقررة لذلك يف أحكام الرتقيات الواردة يف قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية والئحته 

التنفيذية.

التكلفة املرتتبة . 3 تكون  أن  السياسة  تعديل وضع موظفيها وفق هذه  عند  االتحادية  الجهات  تلتزم 

عىل تسوية الوضع من امليزانية املعتمدة لها دون طلب أي اعتامدات مالية إضافية.

تتم . 4 أن  يجوز  وال  األحوال،  بحسب  االتحادية  الجهة  رئيس  أو  للوزير  األوضاع  تسوية  صالحية  تكون 

التسوية بأثر رجعي. 

قم بحفظ اإلجراء وسيقوم النظام بإدخال العألوات الدورية للموظفني املستحقني للعألوة. 3

الحد األدىن لراتب املوظفني املواطنني

يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد األدىن للراتب اإلجاميل للموظفني املواطنني ويعاد النظر فيه كلام 

اقتضت الرضورة ذلك

العألوة الفنية للمهندسني والفنيني املواطنني

الجول  يف  مقررة  بنسب  فنية  عألوة  والزراعية  والفنية  الهندسية  الوظائف  شاغلو  املواطنون  مينح 

املبني يف امللحق رقم )4( املرفق بقرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2018 



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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سياسات وإجراءات 

 إدارة اإلجازات 

بكافة أنواعها



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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أوالً:   املقدمة

الرشوط  وفق  االتحادية  الجهات  ملوظفي  متنح  أنواعها  مبختلف  اإلجازات 

والضوابط الخاصة بتنظيم اإلجازات. واإلجازات تختلف من حيث النوع والوقت 

الذي متنح فيه إىل املوظف. 

يف هذا الباب سيتم التطرق إىل السياسات واإلجراءات التي يتم اتباعها 

والالئحة  للقانون  وفقاً  املتبعة،  والضوابط  والرشوط  اإلجازات  إدارة  يف 

عمليات  تنفيذ  وآليات  إجراءات  إىل  باإلضافة  ذلك،  يف  الصادرة  التنفيذية 

إدارة اإلجازات بكافة أنواعها املعتمدة.

ثالثاً:  السياسة

أ– املرجعية القانونية )البنود ذات العالقة( 

 )11( االتحادية رقم  الحكومة  البرشية يف  بقانون املوارد  الباب  السياسات واإلجراءات يف هذا  ترتبط 

لسنة 2008 وتعديالته والئحته التنفيذية، كام هوموضح أدناه:-

ب- الرشوط والضوابط  )أحكام عامة(:

من  بها  املرصح  املدد  حدود  يف  التنفيذية  والالئحة  القانون  يف  واملقررة  للموظف  املستحقة  اإلجازات  متنح 

السلطة املختصة.

تعترب مدة خدمة املوظف مستمرة أثناء متتعه بأي من اإلجازات املقررة واملرصح بها، ومن ثم تدخل 	 

يف استحقاق العألوة الدورية ومكافأة نهاية الخدمة واملعاش التقاعدي، باستثناء اإلجازة بدون راتب. 

ينبغي عىل املوظف أن يبارش عمله يف املوعد املحدد بعد انتهاء اإلجازة املرصح له بها، وإال اعترب 	 

منقطعاً عن العمل. 

يجوز للسلطة املختصة الرتخيص للموظف للقيام بأكرث من نوع من أنواع اإلجازات بشكل متصل، 	 

وفقاً ألحكام قانون املوارد البرشية.

خالل مدة نقل أو ندب أو إعارة املوظف إىل جهة أخرى، يتم ترصيد إجازاته وتحديد استحقاقاته من 	 

كل نوع من أنواع اإلجازات، حتى نهاية اليوم السابق لتاريخ رسيان النقل أو الندب أو اإلعارة، حيث يتم 

الرتخيص للموظف بإجازاته من الجهة املنقول أو املنتدب أو املعار إليها، وفقاً للقواعد املطبقة 

بها.

يف حالة مد خدمة املوظف بعد بلوغه السن املقررة للتقاعد، فإنه يستحق كافة أنواع اإلجازات التي 	 

يجوز منحها قبل بلوغه السن املقررة للتقاعد.

ثانياً:   األهداف

توضيح السياسات واإلجراءات ذات العالقة بإدارة اإلجازات بكافة أنواعها، 	 

إدارة  يف  املعنيني  قبل  من  اتباعها  ليتم  األصول،  حسب  وتوثيقها 

املوارد البرشية  واملدراء وكافة املوظفني.

السعي لتوفري أفضل الخدمات للموظفني وبالشكل الصحيح.	 

املواد ذات العالقةاملرجعية القانونية

قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم 	 

)11( لسنة 2008 وتعديالته.
)م/ 48  إىل  م/64(	 

يف 	  البرشية  املوارد  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

الحكومة االتحادية. 
)م/ 69  إىل  م/93(	 
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أوالً: كيفية احتساب مدد اإلجازات 

أيام 	  أساس  عىل  /الحج(  )السنوية/املرضية/األبوة/  اإلجازة  من  املوظف  استحقاق  احتساب  يتم 

العمل.

يتم احتساب كافة أنواع اإلجازات األخرى،  وهي )الوضع، الحداد،العدة، االستثنائية، الدراسية، اإلجازة  	 

األيام  الدولة( عىل أساس  خارج  إجازه مرافق مريض  الدولة،  داخل  إجازه مرافق مريض  راتب،  بدون  

امليالدية، مبا يف ذلك أيام العطالت األسبوعية والرسمية التي تقع خاللها.

يتم احتساب مدة االنقطاع عن العمل اعتباراً من اليوم التايل مبارشة  لتاريخ انتهاء اإلجازة املرصح 	 

بها للموظف. 

ثانياً: االنقطاع عن العمل:

ال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال يف حدود اإلجازات املمنوحة له، ويف حال انقطاع املوظف عن عمله 

أوعدم عودته بعد انتهاء اإلجازة املمنوحة له،  يتبع يف شأنه اآليت:

يف حال قبول السلطة املختصة عذر املوظف املنقطع عن العمل، يتم خصم مدة االنقطاع من أ. 

الزائدة انقطاعاً عن العمل  رصيد إجازاته السنوية إن كان له رصيد منها، فإن مل تكف اعتربت املدة 

بدون راتب.

يف حال عدم قبول السلطة املختصة عذر املوظف املنقطع عن العمل، توقع عليه الجزاءات الواردة ب. 

بجدول املخالفات الخاصة بالدوام الرسمي، وتحتسب مدة االنقطاع بدون راتب - وهوما تم رشحه 

تفصيالً يف الباب الثامن  من هذا الدليل - وال تحسب املدة التي تم احتسابها انقطاعا عن العمل 

من ضمن مدة خدمة املوظف.

ثالثاً:  أنواع  اإلجازات

 تصنف اإلجازات وفقاً ملا يأيت:

اإلجازة السنوية.. 1

اإلجازة املرضية.. 2

إجازة الوضع.. 3

إجازة األبوة.. 4

إجازة الحداد والعدة.. 5

إجازة الحج.. 6

اإلجازة االستثنائية:. 7

إجازة التفرغ.أ. 

إجازة مرافقة مريض )خارج  أو داخل الدولة(.ب. 

اإلجازة الدراسية.. 8

اإلجازة بدون راتب.. 9

اإلجازة السنوية:

يستحق املوظفون املعينون يف وظائف دامئة إجازة سنوية براتب إجاميل بعد موافقة جهة اإلدارة 	 

املختصة وذلك عىل النحو اآليت: 

)30( يوم عمل لشاغيل الوظائف عىل الدرجة الخاصة )ب( فام فوق ومن يف حكمهم.أ. 

)22( يوم عمل لباقي الوظائف.ب. 

يجوز للموظف القيام باإلجازة السنوية دفعة واحدة، أو تقسيمها عىل فرتات مختلفة، وذلك بعد 	 

أخرى  إجازة  وأية  السنوية  اإلجازة  بني  يجمع  أن  له  يجوز  كام  املبارش،  رئيسه  موافقة  عىل  الحصول 

يستحقها وفقاً لألحوال املنصوص عليها يف قانون املوارد البرشية وتعديالته والئحته التنفيذية.

	 استدعاء املوظف خالل اإلجازة:

بها 	  له  املرخص  السنوية  إجازته  من  املوظف  استدعاء  يفوضه  من  أو  االتحادية  الجهة  لرئيس  يجوز 

والعودة إىل العمل قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويف هذه الحالة يتم تعويضه 

نقدياً عن النفقات الفعلية مبوجب إيصاالت مصدق عليها مبا ال يجأوز سقف بدل السفر يف مهمة 

عمل رسمية.

يجوز للموظف بعد بدء  إجازته، ويف حاالت خاصة يوافق عليها رئيسه املبارش، طلب قطع اإلجازة  	 

والعودة إىل العمل، عىل أن تضاف املدة املتبقية من إجازته اىل رصيد إجازاته.

	  اإلجازة املرضية خالل فرتة اإلجازة السنوية:

ال يجوز للموظف املطالبة باحتساب اإلجازة املرضية  إذا وقعت خالل إجازته السنوية.	 

انتهاء 	  بعد  السنوية، ملا  إجازته  أثناء  عليها املوظف  التي حصل  اإلجازة املرضية   امتدت  حال  ويف 

اإلجازة السنوية، عندئذ يحتسب املتبقي من اإلجازة املرضية اعتباراً من اليوم املقرر أن يعود فيه 

املوظف ملبارشة العمل بعد انتهاء اإلجازة السنوية وذلك وفق القواعد املقررة يف احتساب اإلجازة 

املرضية واملبينة يف القانون والالئحة التنفيذية.

	  رصيد اإلجازة السنوية عند الرتقية:

إذا اختلفت املدة التي يستحقها املوظف من اإلجازة السنوية، بسبب ترقيته أو تعديل درجته، يتم 	 

تعديل  استحقاقه السنوي بنسبة املدة )نسبة وتناسباً مع املدة املتبقية( اعتباراً من تاريخ صدور 

قرار الرتقية أو تعديل الدرجة.
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	  ترحيل اإلجازة السنوية:

عىل املوظف استنفاد إجازته السنوية خالل السنة املستحقة عنها، وإذا مل يتمكن من الحصول 	 

عىل كامل الرصيد املستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل امللحة، فيجب عليه 

عندئذ استنفاد مدة ال تقل عن نصف مدة اإلجازة السنوية املستحقة له.

يجوز للموظف ترحيل نصف رصيد اإلجازة السنوية املستحقة له إىل السنة التالية، ويف هذه الحالة 	 

ال يستفيد مام زاد عىل ذلك.

ال يستحق املوظف أثناء الخدمة بدالً نقدياً عن  الرصيد املتبقي وغري املستنفد من إجازاته السنوية.	 

السنوية 	  إجازاته  أرصدة  يستنفذ  أن  االحتياطية  و  الوطنية  بالخدمة  يلتحق  الذي  للموظف  يجوز 

املستحقة له عن فرتة التحاقة بالخدمة الوطنية خالل مدة أقصاها 31 ديسمرب من العام الذي ييل 

السنة التي تنتهي فيها مدة خدمتة الوطنية أو منحه بدالً نقدياً عن تلك االجازات إذا رأت جهة العمل 

ذلك، و يكون رصف البدل النقدي وفق الراتب األسايس.

	  اإلجازات السنوية  للعاملني يف املدارس الحكومية  ومراكز املعاقني:

تحدد مدد مواعيد اإلجازات السنوية للعاملني يف املدارس الحكومية ومراكز املعاقني، وفقاً ملا 

تضعه وزارة الرتبية والتعليم  ووزارة الشؤون االجتامعية، كل يف حدود اختصاصه.

املدد التي ال يستحق فيها املوظف اإلجازة السنوية:	 

مدة اإلجازة الدراسية  أو البعثة التعليمية.. 1

مدة انقطاع املوظف عن العمل )بدون راتب(.. 2

إنهاء . 3 يتقرر فيها  التي ال  الحاالت  لحكم قضايئ صادر ضده، يف  تنفيذاً  مدة حبس املوظف 

الخدمة قانوناً.

مدة وضع املوظف تحت االختبار، يف حالة ما إذا انتهت تلك الفرتة بعدم صالحيته للوظيفة.  . 4

اإلجازة املرضية:

مينح املوظف إجازة مرضية اذا كانت حالته الصحية تحول بينه وبني قيامه بعمله، أو درءاً ألية مخاطر صحية عنه وعن 

اآلخرين، بناء عىل تقرير طبي من جهة طبية معتمدة.

	  كيفية احتساب اإلجازة املرضية:

يحتسب الحد األقىص لإلجازة املرضية يف املرة  الواحدة أو خالل السنة وفقاً أليام العمل، كام ال تعوض اإلجازات 

األسبوعية والعطالت الرسمية بأيام أخرى إذا وقعت خالل اإلجازة املرضية.

أيام عمل متواصلة يف املرة أ.   )5( تجأوز  تقرير طبي معتمد من جهة طبية ملدة ال  مبوجب 

الواحدة وبحد أقىص )15( يوم عمل يف السنة. 

 إذا تجأوزت اإلجازة املرضية يف املرة الواحدة خمسة أيام عمل أو تجأوزت الحد األقىص املشار ب. 

إليه يف الفقرة أعاله، فيكون الرتخيص باإلجازة املرضية عندئذ مبوجب تقرير طبي معتمد من 

اللجنة الطبية.     

تكون الخمسة عرش يوم عمل األوىل براتب إجاميل وأي مدة تزيد عن ذلك تخصم من رصيد إجازة . 1

املوظف السنوية إن كان له رصيد وإن مل يكن له رصيد فتعترب بدون راتب.

تلتزم الجهة االتحادية إذا تجأوز املوظف خمسة عرش يوم عمل يف السنة بإحالته إىل اللجنة الطبية . 2

لتقرير ما تراه بشأن حالته الصحية ومدى لياقته الصحية.

اللجنة . 3 وعىل  أشهر،  ستة  عىل  تزيد  مدة  استمرارها  حال  يف  املرضية  املوظف  حالة  مراجعة  تتم 

الطبية يف هذه الحالة أن تقرر متديد هذه اإلجازة ملدة ال تجأوز ستة أشهر إضافية أو أن تويص بإنهاء 

خدماته لعدم اللياقة الصحية.

يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة )5( من هذه املادة الحاالت اآلتية:. 4

الحاالت املرضية املزمنة التي تحدد من قبل وزارة الصحة ووقاية املجتمع  بالتنسيق مع أ.  أ- 

الهيئة عىل أن يتم اعتامد اإلجازة املرضية للموظف يف هذه الحالة من قبل اللجنة الطبية 

وتكون االجازة يف هذه الحالة براتب إجاميل.

أعامل ب.  مزأولة  من  املوظف  منع  مبوجبها  الطبية  اللجنة  تقرر  التي  املرضية  ب-  الحاالت 

وظيفته للمدة التي تقررها اللجنة وذلك براتب إجاميل.

إصابة عمل، وإذا  عن  ناتجاً  إذا كان املرض  براتب إجاميل  تجأوز سنة واحدة  بإجازة مرضية ملدة ال  للموظف  يرصح 

استمر مرضه أكرث من ذلك فيحال إىل اللجنة الطبية ملراجعة حالته املرضية التي يجوز لها متديد هذه اإلجازة ملدة 

ال تجأوز ستة أشهر إضافية أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم  اللياقة الصحية. وذلك وفقا ألحكام قانون املعاشات 

والتأمينات االجتامعية.
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إجازة الوضع:

متنح املوظفة املعينة يف وظيفة دامئة، إجازة وضع براتب إجاميل ملدة ثالثة أشهر، ويجوز منحها قبل أسبوعني 

من التاريخ املتوقع للوالدة بناء عىل تقرير طبي مقدم من الطبيب املعالج، عىل أن تكون بشكل متواصل، وال 

متنح للموظفات بعقود مؤقتة.

	  ساعة الرضاعة:

تاريخ الوضع ساعتني يوميا  إلرضاع وليدها، ويجوز للموظفة مغادرة مقر  أربعة أشهر من  متنح املوظفة وملدة 

العمل عند بدء ساعات العمل الرسمي أو يف نهايتها، ويف جميع األحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات 

العمل وبراتب إجاميل.

	  أحكام عامة:

يجوز الجمع بني إجازة الوضع واإلجازة السنوية.	 

اليجوز الجمع بني إجازة الوضع واإلجازة  بدون راتب.	 

وكذلك 	  اإلجازة،  مدة  ضمن  من  الوضع  إجازة  تتخلل  التي  والرسمية  األسبوعية  العطالت  تحسب 

العطالت األسبوعية والرسمية التي تصادف بداية أونهاية اإلجازة.

تحصل املوظفة عىل إجازة الوضع أثناء فرتة االختبار عىل أن متدد فرتة االختبار بقدر هذه اإلجازة.	 

إذا منحت املوظفة إجازة مرضية أثناء إجازة الوضع، فال متدد إجازة الوضع بقدر هذه اإلجازة.	 

إجازة األبوة:

مينح املوظف الذي يرزق مبولود حي داخل الدولة، إجازة أبوة مدفوعة الراتب ملدة ثالثة أيام عمل 	 

متصلة أو منفصلة خالل الشهر األول من والدة  طفله.

الستحقاق إجازة األبوة البد أن تتم الوالدة داخل الدولة.	 

إجازة الحداد:

مُينح املوظف إجازة حداد )عىل أن يقدم إثباتاً مقبوالً بعد عودته من اإلجازة(  براتب إجاميل وذلك عىل النحواآليت:

ملدة خمسة أيام لوفاة أي من أقاربه من الدرجة األوىل )األب/األم/ االبن/ البنت/ الزوجة(.أ. 

ملدة ثالثة أيام لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية )الجد/ الجدة / اإلخوة واألخوات/ األحفاد( ب. 

يجوز الجمع بني إجازة الحداد واإلجازة السنوية واإلجازة بدون راتب.ج. 

اإلجازات د.  أيام  أثناء  أو  الرسمية  العطالت  أو  نهاية األسبوع  أثناء عطلة  الوفاة  حالة  إذا صادف وقوع 

املرصح بها للموظف فال يتم تعويضه عن عدد أيام إجازة الحداد.

فال متدد االجازة املمنوحة للموظف مبا يعادل عدد أيام العمل إذا صادف وقوع إجازة الحداد أثناء 	. 

االجازة املمنوحة للموظف أيا كان نوعها.

إجازة العدة:

متنح املوظفة املسلمة التي يتوىف زوجها إجازة خاصة براتب إجاميل ملدة )أربعة أشهر وعرشة أيام( من تاريخ 

وفاة الزوج، وال تحتسب من إجازاتها األخرى.

إجازة  الحج:

مينح املوظف املسلم إجازة ملدة خمسة عرش يوم عمل، براتب إجاميل، ألداء فريضة الحج، وبحد أقىص مرتني 

خالل مدة خدمته، رشيطة أن تفصل بينهام مدة ال تقل عن عرش سنوات، مع مراعاة التايل:

ال تعترب العطالت األسبوعية والرسمية التي تقع خالل إجازة الحج جزءاً منها.أ. 

ال تعترب إجازة الحج التي مل يحصل عليها املوظف حقاً مكتسبا له، وبالتايل ال تدخل يف حساب رصيد ب. 

اإلجازة السنوية عند انتهاء خدمة املوظف.

ال يجوز منح إجازة الحج إال بعد قضاء فرتة االختبار بنجاح، وعىل املوظف بعد عودته أن يقدم اإلثبات ج. 

الالزم ألداء فريضة الحج.
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اإلجازات االستثنائية:

  وتشمل التايل:

	  إجازة التفرغ

يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه منح املوظف املواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجاميل، وذلك للقيام 

بأية أعامل أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة يف الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية  أو الثقافية أو ألية أسباب أخرى 

مشابهة، ال تتعلق بشكل مبارش بعمل الوزارة التي يعمل بها املوظف، وذلك بناء عىل طلب الجهات الرسمية 

املعنية بتلك املجاالت، وملدة شهر كحد أقىص.

	  إجازة مرافقة مريض

       أ.  إجازة مرافقة مريض خارج الدولة:

يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه منح املوظف املواطن إجازة استثنائية ملدة شهر، وذلك 	 

توصية من جهة طبية  بناًء عىل  الدولة  خارج  للعالج  الثانية   الدرجة  أقاربه حتى  ملرافقة مريض من 

رسمية، عىل أن تحسب وفق التايل:

15 يوم األوىل  براتب  إجاميل. . 1

15 يوم التالية تخصم من رصيد إجازة املوظف السنوية إن كان له رصيد وإن مل يكن له رصيد . 2

تعترب بدون راتب.

ويجوز متديد هذه اإلجازة بدون راتب ملدة أخرى ال تجأوز الشهر بناء عىل تقرير طبي بشأن الحالة 	 

معتمد من سفارة الدولة يف بلد العالج. 

يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه و استثناًء من املدد الواردة يف البندين )1و2( من هذه 	 

املادة املوافقة عىل منح املوظف املواطن إجازة استثنائية ملرافقة مريض من أقاربة حتى الدرجة 

الثانية، و ذلك للعالج خارج الدولة، بناًء عىل توصية من جهة طبية ملدة ال تزيد عىل شهرين، و يجوز 

تجديد هذه املدة ملدد مامثلة ، و ذلك إذا كانت حالة املريض مصنفة ضمن الحاالت املرضية التي 

تحدد من قبل وزارة الصحة و وقاية املجتمع بالتنسيق مع الهيئة، و تكون االجازة يف هذه الحالة براتب 

إجاميل.

عىل املوظف تقديم الوثائق املطلوبة والحصول عىل موافقة جهة عملة عىل منحه إجازة  مرافق 	 

مريض قبل السفر ومغادرة الدولة.

       ب.  إجازة مرافقة مريض داخل الدولة:

يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه منح املوظف املواطن إجازة استثنائية ملدة شهر ، وذلك 	 

ملرافقة أٍي من أقاربه حتى الدرجة )األوىل(  يف حال  تلقي العالج داخل الدولة وكان يستدعي بقاء 

املريض يف املستشفى  بناء عىل توصية من جهة طبية رسمية عىل أن تحسب وفق التايل:

15 يوم األوىل يف السنة براتب إجاميل. 	 

15 يوم التالية تخصم من رصيد إجازة املوظف السنوية إن كان له رصيد وإن مل يكن له رصيد 	 

تعترب بدون راتب وال يجوز متديدها ملدة أخرى.

فيها 	  يتلقى  التي  الطبية  الجهة  من  صادراً  تقريرا  عمله  لجهة  يقدم  أن  عليه  املوظف  عودة  عند 

وتاريخ  مرافقته  يف  كان  ومن  املستشفى  دخوله  وتاريخ  املريض  اسم  يتضمن  العالج   املريض 

الخروج إذا كان قد أنهى العالج وأية بيانات تطلبها جهة عمل املوظف، فإذا مل يقدم املوظف هذا 

التقرير يقوم الرئيس املبارش برفع توصية إلدارة املوارد البرشية التخاذ اإلجراءات الالزمة مبا فيها 

إحالته إىل لجنة املخالفات.

اإلجازة الدراسية:

املواطنني 	  املوظفني  بعض  ترعى  أن  يفوضه  من  أو  رئيسها  موافقة  بعد  االتحادية  للجهة  يجوز 

العاملني لديها وذلك مبنحهم إجازة دراسية مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل أو الجزيئ شاملة 

الشهادات املهنية  للحصول عىل  أو  والعليا  الجامعية  دراساتهم  والرسوم وذلك إلكامل  التكاليف 

املعتمدة ملدة تسأوي مدة برنامج التعليم املعتمد.

يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه منح املوظف املواطن إجازة دراسية مدفوعة الراتب فقط 	 

بنظام التفرغ الكامل أو الجزيئ سواء داخل الدولة أو خارجها بغرض الحصول عىل مؤهل أعىل من 

شهادة الثانوية العامة ملدة تسأوي مدة برنامج التعليم املعتمد.

ويف جميع األحوال يجب أن يتوافق املؤهل مع احتياجات الجهة االتحادية املستقبلية.	 

	  أحكام وضوابط منح اإلجازة الدراسية:

يجوز منح املوظف املواطن إجازة دراسية وفقاً لألحكام والضوابط اآلتية:

أن ال تقل مدة الخدمة يف الجهة االتحادية عن سنة باستثناء الكادر الطبي.	 

أن يكون حاصال عىل تقييم أداء ضمن مستوى تقييم أداء )5( ليتوافق مع  أحكام نظام إدارة األداء 	 

مستوى تقييم أداء )5( ليتوافق مع  أحكام نظام إدارة األداء.

أن يكون حاصالً عىل قبول أكادميي من إحدى املعاهد أو الكليات الجامعية املعرتف بها من قبل 	 

وزارة الرتبية والتعليم موضحاً به نوع الدراسة والتخصص ومدة الدراسة.

الوظيفي ويتناسب مع طبيعة عمل 	  الحصول عليه ومساره  العلمي املطلوب  يتفق املؤهل  أن 

الجهة االتحادية واحتياجاتها.

أال يجمع املوظف بني أكرث من منحة دراسية.	 

أال يكون قد سبق فصله من جهة دراسية ألسباب تأديبية أو بسبب ضعف تحصيله العلمي.	 

ألسباب 	  إال  الدولة  داخل  متوافرة  الدراسة  كانت  إذا  الخارج  يف  الدراسية  باإلجازة  الرتخيص  يجوز  ال 

يقدرها رئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه.

اللغة األجنبية 	  يجوز بقرار من رئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه منح املوفد ستة أشهر لدراسة 
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بالخارج أو الداخل، ويجوز متديدها مبا ال يجأوز ستة أشهر أخرى، بناء عىل التقارير الواردة من سفارة 

الدولة أو امللحقيات الثقافية أو البعثات الدبلوماسية بالخارج أو من املعهد التعليمي داخل الدولة 

وتأخذ هذه املدة حكم اإلجازة الدراسية.

تتوىل الجهة االتحادية التنسيق مع املعهد أو الجامعة التي يدرس فيها املوظف لغايات موافاتها 	 

بتقارير عن سري الدراسة.

ال يستحق املجاز دراسيا بنظام التفرغ الكامل إجازة سنوية خالل مدة الدراسة، وترسي عليه النظم 	 

الجامعية  والكليات  املعاهد  يف  وغريها  السنوية  باإلجازات  يختص  فيام  بها  املعمول  واإلجراءات 

طوال مدة اإلجازة الدراسية.

تعترب اإلجازة الدراسية مدة خدمة فعلية للموظف ومن ثم تدخل يف استحقاق العألوة الدورية وفقا 	 

لقواعد نظام إدارة األداء ومكافأة نهاية الخدمة أو تأدية االشرتاكات التقاعدية.

الدرايس 	  التحصيل  نتائج  الكامل عىل ضوء  التفرغ  بنظام  دراسيا  املجاز  أداء املوظف  تقييم  يتم 

وبناء عىل التقارير الواردة لجهة العمل.

يجوز لرئيس الجهة االتحادية مد اإلجازة الدراسية للموظف إذا كانت هناك ظروف ملحة تقتيض رضورة مد 	 

تلك اإلجازة ووفقا للضوابط اآلتية:

 أن يكون تحصيله الدرايس مبستوى أداء يلبي التوقعات.أ. 

 أن يكون طلب التمديد مستنداً اىل مربرات أكادميية أو متطلبات تعود لجهة الدراسة.ب. 

للحصول عىل مؤهل 	  دراسية  إجازة  زال يف  الذي  ال   - منح املوظف  االتحادية  الجهة  لرئيس  يجوز 

علمي - إجازة دراسية أخرى إذا حصل عىل قبول أكادميي ملرحلة أعىل من السابقة.

يلتزم املوفد يف إجازة دراسية يف الداخل أو الخارج مبا يأيت: 	 

املواظبة عىل حضور الدراسة بشكل منتظم وفقاً للجدأول املعتمدة لها.. 1

إنهاء الدراسة يف املدة املقررة واملرخص بها.. 2

الحصول عىل املؤهل العلمي املوفد من أجله.. 3

عدم تغيري التخصص املوفد من أجله أو تحويل دراسته إىل دولة أو جامعة أخرى أو كلية أو . 4

معهد دون موافقة مسبقة من رئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه.

أن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته لفرتة مسأوية ملدة اإلجازة الدراسية ومع ذلك يجوز قضاء . 5

الفرتة املشار إليها يف جهة حكومية اتحادية أو محلية مبوافقة رئيس الجهة االتحادية أو من 

يفوضه، ويف حالة اإلخالل بهذا االلتزام يلتزم املوفد برد كافة النفقات واملخصصات املالية 

الدراسية،  واملساعدات  البعثات  قانون  ألحكام  وفقاً  الدراسية  اإلجازة  أثناء  له  رصفت  التي 

ويدخل من بينها ما تقاضاه من رواتب من الجهة التي يعمل بها.

أن يبارش عمله خالل خمسة عرشة يوما إذا كانت اإلجازة الدراسية داخل الدولة، وخالل شهر . 6

عىل األكرث إذا كانت خارج الدولة وذلك من تاريخ حصوله عىل املؤهل العلمي أو من تاريخ 

انتهاء مدة اإلجازة الدراسية أيهام أسبق وإال اعترب منقطعا عن العمل وتطبق عليه األحكام 

املقررة يف هذا الشأن.

	  حاالت إنهاء اإلجازة الدراسية:

يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه إنهاء اإلجازة الدراسية للموظف وذلك يف أي من الحاالت اآلتية:	 

 االنقطاع عن الدراسة بدون عذر مقبول مدة تزيد عىل ثالثة أشهر بناًء عىل التقارير الدراسية أ. 

الواردة عن املوفد من سفارة الدولة أو امللحقيات الثقافية أو البعثات الدبلوماسية.

 تغيري التخصص العلمي املوفد من أجله أو الجهة العلمية امللتحق بها أو بلد الدراسة املعتمد ب. 

دون الحصول عىل املوافقة املسبقة من رئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه.

أو ج.  الدولة  مبصالح  اإلرضار  شأنه  من  ترصف  بأي  القيام  أو  شائن  سلوك  أو  فعل  أي   ارتكاب 

سمعتها أو مامرسة أي نشاط يشكل انتهاكاً للقوانني النافذة يف بلد الدراسة.

قبول د.  عدم  حال  ويف  بدئها،  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  عىل  تزيد  ملدة  بالدراسة  االلتحاق   عدم 

رئيس الجهة االتحادية ملربرات عدم االلتحاق بالدراسة، فتخصم مدة االنقطاع من رصيد إجازاته 

السنوية وما زاد عن ذلك فيحسب انقطاعا عن العمل بدون راتب.

الدراسة ألكرث من مرة خالل مدة 	.  التالية من  للمرحلة  اجتياز االختبارات املقررة النتقاله   عدم 

الدراسة ويجوز لرئيس الجهة االتحادية يف حاالت الرضورة التجأوز عن هذه الحالة ملرة واحدة 

إضافية. 

يجوز لرئيس الجهة االتحادية إنهاء اإلجازة الدراسية بسبب حاجة وظروف العمل أو املصلحة العامة؛ 	 

ويف هذه الحال يعفى املوظف من رد كافة الرسوم والنفقات واملخصصات املالية والرواتب التي 

رصفت له طوال املدة املنقضية من اإلجازة.

يجوز وقف اإلجازة الدراسية بناء عىل طلب املوظف لظروف يقدرها رئيس الجهة االتحادية ولفصل 	 

درايس واحد، ويف هذه الحالة متدد اإلجازة الدراسية مدة مسأوية ملدة الوقف.

ويف جميع األحوال ال يخل ذلك باملساءلة التأديبية عند االقتضاء.	 

طوال 	  له  رصفت  التي  والرواتب  املالية  واملخصصات  والنفقات  الرسوم  كافة  برد  املوظف  يلتزم 

مدة دراسته يف حال إنهاء اإلجازة الدراسية، ما مل يتم إعفاؤه منها كليا أو جزئيا بقرار من مجلس 

الوزراءباستثناء الحاالت التالية: 

إنهاء اإلجازة الدراسية بسبب حاجة وظروف العمل أو املصلحة العامة؛ ويف هذه الحال يعفى أ. 

املوظف من رد كافة الرسوم والنفقات واملخصصات املالية والرواتب التي رصفت له طوال 

املدة املنقضية من اإلجازة.

 وقف اإلجازة الدراسية بناء عىل طلب املوظف لظروف يقدرها رئيس الجهة االتحادية ولفصل ب. 

درايس واحد، ويف هذه الحالة متدد اإلجازة الدراسية مدة مساوية ملدة الوقف.

	  إجازة أداء امتحان

يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه منح املوظف املواطن املسجل يف أي من برامج التعلم . 1

عن بُعد داخل أو خارج الدولة أو املوظف املواطن املنتظم يف الدراسات املسائية داخل الدولة 

يف إحدى الكليات واملعاهد أو املدارس املعرتف بها إجازة براتب إجاميل ألداء االمتحانات الفصلية 

والسنوية ومناقشة أطروحات الدراسات العليا عىل أن تحدد مدتها باأليام الفعلية لالمتحانات، وال 

ينطبق ذلك عىل االمتحانات الشهرية أو عىل أي امتحانات قبول أو تسجيل أو مناقشة املرشوعات 

الدراسية خالل الفصل الدرايس.
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يجوز منح املوظف املواطن إجازة إضافية تسبق بدء االمتحانات املشار إليها يف البند )1( من هذه . 2

املادة مبدة ال تزيد عىل يوم واحد إذا كانت االمتحانات تؤدى داخل الدولة وال تزيد عىل ثالثة أيام إذا 

كانت االمتحانات تؤدى خارج الدولة عىل أن ال يتجأوز مجموع اإلجازات )15( يوماً يف السنة دون أن 

تدخل ضمنها األيام الفعلية  لالمتحان.

يجوز منح املوظف املواطن إذن درايس قصري ملدة ساعتني يومياً لحضور الحصص الدراسية يف . 3

أي برنامج درايس معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك الربنامج، وال مينح هذا اإلذن يف حالة عدم تعارض 

مواعيد العمل الرسمية مع مواعيد الحصص الدراسية.

اإلجازة بدون راتب:

يجوز لرئيس الجهة االتحادية  أو من يفوضه منح املوظف إجازة  بدون راتب، ملدة ال تجأوز ثالثني يوماً يف السنة 

الواحدة ،رشيطة أن تتوفر لدى املوظف أسباباً جدية تقتيض منحه هذه اإلجازة. 

	  رشوط منح اإلجازة بدون راتب:

أال يكون للموظف رصيد من اإلجازات السنوية.أ. 

أال يؤثر منح اإلجازة عىل سري وانتظام العمل يف ضوء مقتضيات ومصلحة العمل.ب. 

أية رشوط أخرى تقدرها جهة اإلدارة.ج. 

ذات  والضوابط  والرشوط  البنود  حول  التفاصيل  من  املزيد  ملعرفة 

البرشية  للموارد  االتحادية  للهيئة  الرسمي  املوقع  زيارة  يرجى  العالقة، 

االتحادية  الحكومة  يف  البرشية  املوارد  قانون  عىل  لالطالع  الحكومية، 

رقم )11( لسنة 2008  وتعديالته والئحته التنفيذية.

1.1: عملية اإلجازات

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية اإلجازات:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء )الرتقيات املالية / الوظيفية(#

1
إىل  البديل  واقرتاح  نوعها  تحديد  مع  إجازة  طلب 

الرئيس املبارش
املوظف املعنياإلدارة املعنية

الرئيس املبارشاإلدارة املعنيةاعتامد الطلب واقرتاح البديل2

3

مع  توافقة  حال  يف  واعتامدة  الطلب  مراجعة 

اإلجازة  طالب  إىل  اعادتة  أو  والضوابط  الرشوط 

يف حال عدم األستيفاء

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

4
التنسيق إلعداد وإصدار قرار وزاري باإلجازات التي 

تتطلب قراراً وزارياً حسب الرشوط والضوابط

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

5
وحفظ  بيانايت  نظام  يف  اإلجازة  بيانات  إدخال 

املستندات يف ملف املوظف

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

6

اإلجازة  من  عودة  إشعار  بعمل  املوظف  يقوم 

من  املوظف  عودة  بعد  الراتب  إيقاف  لتفادي 

اإلجازة

املوظف املعنياإلدارة املعنية

7

يف  التوقيعات  واستيفاء  اإلجراء  استكامل 

خالل  من  املالية  باألمور  العالقة  ذات  االجازة 

للشوؤن  اإلجراء  أصل  وتسليم  بيانايت،  نظام 

املالية مع االحتفاظ بنسخة يف ملف املوظف

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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1.2: عملية اإلجازات املرضية

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة  عملية اإلجازات املرضية:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء )الرتقيات املالية / الوظيفية(#

1
لعذر  العمل  عن  بالغياب  املبارش  الرئيس  إبالغ 

طبي
املوظف املعنياملوظف املعني

2

النظام  يف  املرضية  اإلجازة  تسجيل  من  التأكد 

الجهة  كانت  حال  ويف  تصديقها  فور  بيانايت 

يف  اما  املجتمع  ووقاية  الصحة  لوزارة  تابعة 

الحاالت اآلخرى ، يتم تقديم طلب اإلجازة املرضية 

طبية  شهادة  وبإرفاق  بيانايت  نظام  خالل  من 

معتمدة من جهة طبية رسمية حكومية ملدة ال 

تتجأوز  )5( أيام

املوظف املعنياملوظف املعني

3

أيام   )5( من  أكرث  املرضية  اإلجازة  كانت  حال  يف 

أو تجأوز الحد األقىص )15( يوماً خالل العام يتم 

تحويل اإلجازة املرضية إىل اللجنة الطبية

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

اعتامد واستالم اإلجازة املرضية من اللجنة الطبية4

إدارة املوارد 

البرشية +  اللجنة 

الطبية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية +  اللجنة 

الطبية

5

رصيد  من  املرضية  اإلجازة  مدة  احتساب  يتم 

اإلجازات السنوية يف حال نفاد رصيد اإلجازات أو 

اإلجازة املرضية  اعتامد  حال عدم  الراتب يف  من 

من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد 

البرشية + اإلدارة 

املالية )قسم/

وحدة الرواتب(

املوظف املختص يف 

اإلدارتني

6

مراجعة واعتامد اإلجازة املرضية من قبل املوظف 

خالل  من  البرشية  املوارد  إدارة  يف  املختص 

نظام بيانايت

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

7

يف  املرضية  اإلجازة  بيانات  إدخال  استكامل 

الطبي يف  ملف  التقرير  بيانايت وحفظ  نظام 

املوظف

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـــــــــــــــــــــة اإلجـــــــــــــــــــازات

01020304050607

طلب إجازة مع تحديد نوعها واقرتاح البديل إىل 

الرئيس املبارش

اإلدارة املعنية
املوظف املعني

اعتامد الطلب واقرتاح البديل

اإلدارة املعنية
الرئيس املبارش

مراجعة الطلب واعتامدة يف حال توافقة مع الرشوط 

والضوابط أو اعادتة إىل طالب اإلجازة يف حال عدم األستيفاء

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

التنسيق إلعداد وإصدار قرار وزاري باإلجازات التي تتطلب قراراً 

وزارياً حسب الرشوط والضوابط

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدخال بيانات اإلجازة يف نظام بيانايت وحفظ 

املستندات يف ملف املوظف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

يقوم املوظف بعمل إشعار عودة من اإلجازة لتفادي 

إيقاف الراتب بعد عودة املوظف من اإلجازة

اإلدارة املعنية
املوظف املعني

استكامل اإلجراء واستيفاء التوقيعات يف االجازة ذات العالقة باألمور املالية من خالل نظام 

بيانايت، وتسليم أصل اإلجراء للشوؤن املالية مع االحتفاظ بنسخة يف ملف املوظف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليــــــــــــــــــة اإلجــــــازات املرضيـــــة:

01

إبالغ الرئيس املبارش بالغياب عن العمل لعذر طبي

املوظف املعني
املوظف املعني

 التأكد من تسجيل اإلجازة املرضية يف نظام بيانايت ملدة 

ال تتجأوز  )5( أيام

املوظف املعني
املوظف املعني

تحويل اإلجازة املرضية إىل اللجنة الطبية 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

اعتامد واستالم اإلجازة املرضية من اللجنة الطبية

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية 
+ اللجنة الطبية

يتم احتساب مدة اإلجازة املرضية من رصيد اإلجازات 

السنوية يف حال نفاد رصيد اإلجازات أو من الراتب يف حال 

عدم اعتامد اإلجازة املرضية من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية 
+ اإلدارة املالية )قسم/وحدة الرواتب(
املوظف املختص يف اإلدارتني

يتم تقديم طلب اإلجازة املرضية من خالل نظام 

بيانايت وبإرفاق شهادة طبية معتمدة من جهة طبية 

رسمية حكومية ملدة ال تتجأوز  )5( أيام

املوظف املعني
املوظف املعني

مراجعة واعتامد اإلجازة املرضية من قبل املوظف 

املختص يف إدارة املوارد البرشية من خالل نظام 

بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

استكامل إدخال بيانات اإلجازة املرضية يف نظام 

بيانايت وحفظ التقرير الطبي يف  ملف املوظف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

جهة اصدار اإلجازة املرضية تابعة 
لوزارة الصحة ووقاية املجتمع

مدة اإلجازة  املرضية أكرث من 5 أيام 
أو تجأورت الحد األقىص)15( يوماً خالل العام

نفاد رصيد
اإلجازات املرضية

نعم

النعم

نعم

ال

ال

02

03

02

03

04

04

05

05



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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1.3: عملية إجازات مرافقة مريض )داخل  وخارج الدولة(

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية إجازات مرافقة مريض )داخل  وخارج الدولة(:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء )الرتقيات املالية / الوظيفية(#

1

مع  مريض  مرافقة  بطلب  املبارش  الرئيس  إبالغ 

صادرة  رسمية  وثيقة  أو  خطاب  أو  شهادة  إرفاق 

للرشوط  مطابقة  املختصة  الطبية  الجهة  عن 

لقانون  التنفيذية  الالئحة  يف  الواردة  واألحكام 

املوارد البرشية

املوظف املعنياإلدارة املعنية

الرئيس املبارشاإلدارة املعنيةإحالة الطلب إىل إدارة املوارد البرشية2

3

 مراجعة الطلب والتاكد من صحة املرفقات الرسمية

  ومدى تطابقها مع الرشوط  الواردة يف القانون 

والالئحة

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

4
إصدار  بغرض  العليا  اإلدارة  إىل  الطلب  تحويل 

القرار الوزاري

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

5
إبالغ املوظف رسمياً من خالل الرئيس املبارش 

املعني بالقرار الوزاري

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

6

وحفظ  بيانايت  نظام  يف  اإلجازة  بيانات  إدخال 

ملف  يف  الداعمة   املستندات  من  نسخة 

املوظف

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليــة إجازات مرافقة مريض )داخل  وخارج الدولة(

010203040506

إبالغ الرئيس املبارش بطلب مرافقة مريض مع إرفاق شهادة أو خطاب 

أو وثيقة رسمية صادرة عن الجهة الطبية املختصة مطابقة للرشوط 

واألحكام الواردة يف الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البرشية

اإلدارة املعنية
املوظف املعني

إحالة الطلب إىل إدارة املوارد البرشية

اإلدارة املعنية
الرئيس املبارش

مراجعة الطلب والتاكد من صحة املرفقات الرسمية ومدى 

تطابقها مع الرشوط  الواردة يف القانون  والالئحة

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

تحويل الطلب إىل اإلدارة العليا بغرض 

إصدار القرار الوزاري

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إبالغ املوظف رسمياً من خالل الرئيس 

املبارش املعني بالقرار الوزاري

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدخال بيانات اإلجازة يف نظام بيانايت وحفظ نسخة من 

املستندات الداعمة  يف ملف املوظف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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سياسات وإجراءات

إدارة اإلجازات بكافة أنواعها

تنقسم اإلجازات إىل نوعني ويف جميع األحوال ال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال يف حدود مدة إجازته 

املعتمدة

1. إجازات ال تحتاج إىل قرار وزاري

إجازة حج	 

إجازة وضع	 

إجازة عدة	 

إجازة حداد	 

إجازة أبوة	 

إجازة حداد أقارب درجة أوىل	 

إجازة حداد أقارب درجة ثانية	 

إجازة مرضية	 

2. إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إىل قرار وزاري

كيفية الوصول إىل الشاشة:  	

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات إجازات املوظف: “ مسؤول اإلجازات “. 1

اضغط . 2 ثم  املوظف  رقم  أدخل  املوظف/املرشح،  بيانات  إدخال/تعديل  اخرت  األشخاص  قامئة  من 

عىل بحث ثم اضغط عىل مفتاح أخرى ثم من القامئة اخرت اإلجازات

أو

من قامئة املسار الرسيع اخرت اإلجازات، أدخل رقم املوظف ثم اضغط عىل بحث

	 اإلجراء:

اخرت نوع اإلجازة من القامئة. 1

أدخل تاريخ طلب اإلجازة. 2

أدخل تاريخ البداية والنهاية الفعلية، سوف يتم احتساب املدة تلقائيا من النظام. 3

ملحوظة مهمة: برجاء عدم إدخال عدد األيام أو الساعات يدويا 

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ. 4

ميكن معرفة رصيد إجازات املوظف من خالل بيانات الرصيد يف شاشة اإلجازات ومن خالل الضغط . 5

عىل مفتاح “استحقاقات”



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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إجراءات اإلجازات التي تحتاج إىل قرار وزاري

	 كيفية الوصول إىل شاشة “تسجيل القرارات”:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات إجازات املوظف: “ مسؤول اإلجازات “. 1

من القامئة اخرت “تسجيل القرارات”. 2

	 اإلجراء:

إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1

اخرت “اسم الوزارة” من القامئةأ. 

الوزارة لنفس نوع اإلجراء ولكن ميكن ب.  الرقم داخل  القرار” )يجب أال يتم تكرار هذا  أدخل “رقم 

تكراره داخل الوزارة ألنواع طلبات مختلفة(

اخرت “نوع الطلب”: مثالً )تفرغ( يف هذه الحالة )الشكل التايل يوضح القيم املوجودة يف نوع ج. 

الطلب(

اخرت “نوع القرار” )وزاري – إداري(د. 

اخرت “مصدر القرار” )يالحظ أن القيم املوجودة يف مصدر القرار يتم ملؤها تبعاً للقيمة التي 	. 

تم اختيارها يف “نوع الطلب”(

يف حالة نوع القرار )وزاري( تكون القيم يف مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي – 	 

الوزير(

يف حالة نوع القرار )إداري( تكون القيم يف مصدر القرار )وكيل وزارة -املدير العام -شؤون 	 

موظفني(

أدخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افرتاضية )تاريخ اليوم عىل النظام(و. 

أدخل املالحظات )عىل خالف الحقول السابقة حقل املالحظات حقل اختياري وليس إجباري(ز. 

إدخال بيانات املوظفني:. 2

باختيار أ.  قم   – املوظفني  بإدخال  والخاص  القرارات”  “تسجيل  شاشة  من  السفيل  الجزء  يف 

اسم املوظف. 



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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بإدخال . 2 والخاص  القرارات”  “تسجيل  شاشة  من  السفيل  الجزء  يف  املوظفني:  بيانات  إدخال 

املوظفني – قم باختيار اسم املوظف. 

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ – بعد الحفظ يقوم النظام بإعطاء “سنة القرار” و”ترقيم . 3

مجمع” آلياً.

من شاشة اإلجازات:. 4

للوصول إىل شاشة اإلجازات: قامئة املسار الرسيع < اإلجازةأ. 

اخرت نوع اإلجازة من القامئة: )“تفرغ” يف هذه الحالة(ب. 

أدخل تاريخ طلب اإلجازة )اختياري(ج. 

أدخل تاريخ البداية والنهاية الفعلية، سوف يتم احتساب املدة تلقائيا من النظامد. 

قم بالضغط عىل املربع الخاص بالحقل الوصفي )تفاصيل اإلجازة اإلضافية( 	. 

ثم أدخل البيانات باختيار )نوع الطلب( و)رقم القرار الوزاري( ثم اضغط “موافق” إلغالق الحقل و. 

الوصفي

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظز. 



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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تقارير اإلجراء:. 5

تقرير القرار الوزاري – اإلجازاتأ. 

الذهاب إىل البيانات اإلضافية أسفل يسار الشاشة . 2تقرير اإلجراء املايل – اإلجازاتب. 

إدخال )سبب اإلجازة املرضية – نوع املرض( و )الجهة املانحة لشهادة اإلجازة املرضية(. 3

اخرت موافق. 4

حفظ اإلجراء. 5

اإلجازة السنوية

يستحق املوظف املعني عىل وظيفة دامئة إجازة سنوية براتب إجاميل عىل النحو التايل:

)30( يوم عمل لشاغيل الوظائف عىل الدرجة الخاصة )ب( فام فوق ومن يف حكمهم. 1

)22( يوم عمل لباقي الوظائف ومن يف حكمهم. 2

إلدخال اإلجازة السنوية يرجى الرجوع إىل “إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إىل قرار وزاري”. 

اإلجازة املرضية

يتم الرتخيص باإلجازة املرضية مبوجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية ملدة ال تتجأوز 5 أيام 	 

عمل متواصلة يف املرة الواحدة وبحد أقىص 15 يوم عمل يف السنة.

إذا تجأوزت مدة اإلجازة 15 يوماً يكون الرتخيص بتلك اإلجازة مبوجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية.	 

إلدخال اإلجازة املرضية الرجاء اتباع خطوات إدخال إجازة بدون قرار وزاري. 

الذهاب إىل شاشة إدخال اإلجازات للموظف واختيار إجازة مرضية يف نوع اإلجازة واستكامل تواريخ . 1

اإلجازة



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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إجازة الوضع

إلدخال إجازة الوضع الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إىل قرار وزاري”.

إجازة األبوة

إلدخال إجازة األبوة الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إىل قرار وزاري”.

إجازة الحداد

إلدخال إجازة الحداد الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إىل قرار وزاري”.

إجازة العدة

إلدخال إجازة العدة الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إىل قرار وزاري”.

إجازة الحج

إلدخال إجازة الحج الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إىل قرار وزاري”.

2. اإلجازات التي تحتاج إىل قرار وزاري

إجازة تفرغ	 

إجازة مرافقة مريض داخل الدولة	 

إجازة مرافقة مريض خارج الدولة	 

متديد إجازة مرافقة مريض خارج الدولة	 

إجازة مرافقة زوج	 

إجازة دراسية داخل الدولة	 

إجازة دراسية خارج الدولة	 

إجازة أداء امتحان	 

إجازة للتفرغ ألداء الخدمة الوطنية	 

مرضية لجنة 	 

إجازة بدون راتب )غري مدفوعة( 	 

اإلجازة االستثنائية	 

إجازة تفرغ 	 

إجازة مرافقة مريض خارج الدولة 

إلدخال إجازة إستثنائية )مرافق مريض خارج الدولة( الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي تحتاج 	 

إىل قرار وزاري”

لتمديد إجازة إستثنائية )مرافق مريض خارج الدولة( الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي تحتاج 	 

إىل قرار وزاري” وإدخال التفاصيل كالتايل:

إجازة مرافقة مريض داخل الدولة

يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه منح املوظف املواطن إجازة استثنائية ملدة شهر خالل 	 

السنة بناًء عىل توصية من جهة طبية، وذلك ملرافقة زوجه اآلخر أو أي من أقاربه حتى الدرجة )األوىل( 

يف حال تلقي العالج داخل الدولة وكانت حالة املريض تستدعي بقاءه يف املستشفى عىل أن 

تحسب وفق ما يأيت:

15 يوم األوىل يف السنة براتب إجاميل. 1

15 يوم التالية تخصم من رصيد إجازة املوظف السنوية إن كان له رصيد، إن مل يكن له رصيد تعترب . 2

بدون راتب ال يجوز متديدها ملدة أخرى

عند عودة املوظف عليه أن يقدم لجهة عمله تقريراً صادراً من الجهة الطبية ايل يتلقى فيها املريض 	 

العالج يتضمن اسم املريض وتاريخ دخوله املستشفى ومن كان فــي مرافقته وتاريخ الخروج إذا 

كان قد أنهــى العالج وأية بيانات تطلبها جهة عمــل املوظف، فإذا مل يقدم املوظــف هذا التقرير 

يقوم الرئيس املباشــر برفع توصيــة إلدارة املوارد البشــرية التخاذ اإلجراءات االلزمة مبا فيهــا إحالته 

إىل لجنة املخالفات.

إلدخال إجازة إستثنائية الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي تحتاج إىل قرار وزاري”



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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اإلجازة الدراسية

متنح للموظف املواطن إجازة دراسية مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل داخل الدولة أو خارجها 	 

التعليم  برنامج  مدة  تسأوي  ملدة  العامة  الثانوية  شهادة  من  أعىل  مؤهل  عىل  الحصول  بغرض 

املعتمد عىل أن يتوافق املؤهل مع احتياجات الجهة املستقبلية.

	 إجراءات اإلجازة الدراسية

اإلجازة الدراسية داخل الدولة تحتاج إىل قرار وزاري وال تحتاج إىل موافقة أمنيةأ. 

اإلجازة الدراسية خارج الدولة تحتاج إىل قرار وزاري وموافقة أمنيةب. 

	 كيفية الوصول إىل شاشة “تسجيل القرارات”:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات إجازات املوظف: “ مسؤول اإلجازات “. 1

من القامئة اخرت “تسجيل القرارات”. 2

	 اإلجراء: إجازة دراسية خارج الدولة

إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1

اخرت “اسم الوزارة” من القامئةأ. 

أدخل “رقم القرار” )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم داخل الجهة لنفس نوع اإلجراء ولكن ميكن ب. 

تكراره داخل الجهة ألكرث من نوع طلب(

القيم املوجودة ج.  التايل يوضح  )الشكل  الحالة  )إجازة دراسية( يف هذه  الطلب”:  اخرت “نوع 

يف نوع الطلب(

اخرت “نوع القرار” )وزاري – إداري(د. 

اخرت “مصدر القرار” )يالحظ أن القيم املوجودة يف مصدر القرار يتم ملؤها تبعاً للقيمة التي 	. 

تم اختيارها يف “نوع الطلب”(

يف حالة نوع القرار )وزاري( تكون القيم يف مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي 	 

– الوزير(

العام 	  -املدير  وزارة  )وكيل  القرار  مصدر  يف  القيم  تكون  )إداري(  القرار  نوع  حالة  يف 

-شؤون موظفني(

أدخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افرتاضية )تاريخ اليوم عىل النظام(و. 

أدخل املالحظات )عىل خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس إجباري(ز. 



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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إدخال بيانات املوظفني:. 2

يف الجزء السفيل من شاشة “تسجيل القرارات” والخاص بإدخال املوظفني – قم باختيار 	 

اسم املوظف وسيتم إدراج باقي البيانات تلقائياً من النظام. 

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ – بعد الحفظ يقوم النظام بإعطاء “سنة القرار” و”ترقيم . 3

مجمع” آلياً.

	 إجراءات التدقيق اإللكرتوين )خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد((

	 كيفية الوصول إىل شاشة “خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(”:

املوافقات . 1 خدمة  “مسؤول  )اعتامد(:  اإللكرتونية  املوافقات  بخدمة  الخاصة  الصالحية  باختيار  قم 

اإللكرتونية )اعتامد(”

من القامئة اخرت “شاشة خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(”. 2

	 اإلجراء:

)اعتامد( عن طريق إدخال نوع . 1 إجراءات خدمة املوافقات اإللكرتونية  للبحث عن  البيانات  بإدخال  قم 

الطلب “إجازة دراسية” من القامئة ثم الضغط عىل زر “موافق”

قم بفتح قامئة االسم بالكامل والبحث عن املوظف )باالسم أو الرقم( ثم الضغط عىل زر “موافق”. 2



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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الدراسية . 3 اإلجازة  بيانات  إلدخال  املوظف  بيانات  باسرتجاع  النظام  فيقوم  “جديد”  زر  بضغط  قم 

املطلوب املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(ها

سوف تظهر شاشة جديدة كام بالشكل املرفق أدناه. 4

أدخل تاريخ بداية اإلجازة وتاريخ النهاية لإلجازة الدراسية. 5

أدخل الجهة املرسل إليها املوظف للدراسة. 6

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ. 7

ثم قم بالضغط عىل زر “نعم” داخل إشعار تأكيد إرسال املعاملة إىل خدمة املوافقات اإللكرتونية . 8

)اعتامد(

سيتم تغيري حالة اعتامد الطلب إىل “تحت اإلجراء”. 9

)يالحظ أن الخطوات الخاصة بخدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( والتي تيل الخطوات السابقة 

يقوم بها فريق “خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد(”(

كام يجب مراجعة شاشة خدمة املوافقات اإللكرتونية )اعتامد( للتأكد من املوافقة اإللكرتونية 

وتغيري حالة الطلب إىل “موافقة” ومن ثم يتم تنفيذ طلب اإلجازة الدراسية خارج الدولة إىل 

املوظف املواطن



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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للوصول إىل شاشة اإلجازات: قامئة املسار الرسيع < اإلجازةأ. 

اخرت املوظف ثم قم بالضغط عىل زر “بحث”ب. 

اضغط أيقونة “جديد” إلدخال إجازة جديدةج. 

اخرت نوع اإلجازة من القامئة: )“دراسية خارج الدولة” يف هذه الحالة(د. 

أدخل تاريخ البداية والنهاية الفعلية، سوف يتم احتساب املدة تلقائيا من النظام	. 

ثم قم بالضغط عىل حقل بيانات إضافية إلدخال بيانات القرار الوزاريو. 

افتح قامئة نوع القرار الوزاري وقم باختيار “إجازة دراسية” لنوع القرار	 

اضغط عىل زر موافق	 

اخرت رقم القرار وتاريخ القرار سيأيت بشكل تلقايئ	 
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قم باختيار الجهة التي سيتم إرسال املوظف إليها للدراسة من القامئة	 

ثم اضغط عىل زر موافق	 

	 تقرير اإلجراء:

تقرير القرار الوزاري – إجازة دراسيةأ. 

تقرير اإلجراء املايل إجازة دراسيةب. 

	 إجراءات تعديل اإلجازة الدراسية

يف حالة تعديل اإلجازة الدراسية، يتم تعديل تاريخ نهاية اإلجازة بالتاريخ الجديد من شاشة اإلجازات:

للوصول إىل شاشة اإلجازات: قامئة املسار الرسيع < اإلجازة. 1

اخرت املوظف ثم قم بالضغط عىل زر “بحث”. 2

ابحث عن اإلجازة الدراسية خارج الدولة التي تريد تعديلها. 3

قم بتعديل تاريخ النهاية لإلجازة )سيتم احتساب املدة بشكل تلقايئ(. 4

قم بالضغط عىل حقل البيانات اإلضافية إلدخال سبب العودة من اإلجازة. 5

قم باختيار سبب العودة من القامئة ثم اضغط عىل زر “موافق”. 6

قم بالضغط عىل أيقونة حفظ لحفظ التعديل. 7

قم بالضغط عىل زر “موافق” إلغالق شاشة البيانات اإلضافية	 

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ	 



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

مة
ظ

أن
م 

د
تخ

س
م

ل 
لي

د
ت

ءا
را

إج
و

ت 
سا

يا
س

ها
اع

و
أن

ة 
ف

كا
 ب

ت
زا

جا
إل

ة ا
ار

إد

200201

ب
وا
ألب
ا

ت
يا
و
حت
مل
ا

	 تقرير اإلجراء:

تقرير اإلجراء املايل -تعديل إجازة دراسية

	 إجراءات متديد اإلجازة الدراسية

يف حالة تعديل اإلجازة الدراسية ثم القيام بتمديدها، سيتم إدخال إجازة دراسية جديدة )داخل الدولة – خارج الدولة( 

مع تسجيل قرار وزاري جديد دون الحاجة إىل موافقة أمنية

من شاشة اإلجازات:. 1

للوصول إىل شاشة اإلجازات: قامئة املسار الرسيع < اإلجازةأ. 

اخرت نوع اإلجازة من القامئة: )“دراسية خارج الدولة” يف هذه الحالة(ب. 

اخرت السبب “متديد اإلجازة الدراسية”ج. 

أدخل تاريخ طلب اإلجازة )اختياري(د. 

أدخل تاريخ البداية والنهاية الفعلية، سوف يتم احتساب املدة تلقائيا من النظام	. 

قم بالضغط عىل حقل البيانات اإلضافية إلدخال بيانات القرار الوزاريو. 

اضغط عىل زر موافقز. 

من شاشة تسجيل القرار. 2

اخرت اسم الوزارةأ. 

أدخل نوع الطلب “إجازة دراسية”ب. 

أدخل رقم القرارج. 

أدخل تاريخ القرارد. 

اخرت نوع القرار ومصدر القرار	. 

اخرت املوظف من القامئةو. 

احفظ القرار من أيقونة حفظز. 

قم بحفظ اإلجازة من أيقونة حفظط. 

	 تقرير اإلجراء:

تقرير القرار الوزاري – متديد إجازة دراسية. 1

تقرير اإلجراء املايل تعديل إجازة دراسية. 2

	 إجراءات العودة من إجازة

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات العودة من اإلجازة: “ مسؤول اإلجازات “. 1

حقل . 2 يف  املوظف  رقم  أدخل  املوظف/املرشح،  بيانات  إدخال/تعديل  اخرت  األشخاص  قامئة  من 

الرقم ثم اضغط عىل بحث ثم اضغط عىل مفتاح البيانات الخاصة

أو

من قامئة املسار الرسيع اخرت البيانات الخاصة، أدخل رقم املوظف ثم اضغط عىل بحث
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	 اإلجراء:

ضع املؤرش عىل حقل االسم املوجود به “ إشعار عودة “. 1

يف خانة التفاصيل، انقر عىل حقل تفاصيل. 2

أدخل البيانات الخاصة بإشعار العودة ثم اضغط عىل موافق. 3

	 تسجيل بيانات الخدمة الوطنية 

الدخول من صالحية مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية 	 

األشخاص – إدخال وتعديل بيانات املوظف/ املرشح	 

البحث عن املوظف – اختيار أخرى – الوثائق املسجلة	 

	 اختيار بيانات الخدمة الوطنية 

إنشاء سطر جديد – بيانات املستند – نوع املستند – اختيار بيانات الخدمة الوطنية	 

إدخال تاريخ الفعالية ساري من وهذا الحقل إجباري، وإدخال الحقول األخرى	 

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ. 4
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	 إدخال بيانات الخدمة الوطنية 

اختيار حالة الخدمة الوطنية )حقل إجباري(. 1

فرتة تأدية الخدمة العسكرية، إدخال من تاريخ، إىل تاريخ. 5

إضافة املستندات الالزمة مثل: مستند إمتام الخدمة الوطنية. 6

اعتامد سبب الحالة )تعتمد عىل حالة الخدمة الوطنية(. 2

مدة الخدمة الوطنية )يف حالة إمتام أداء الخدمة الوطنية(. 3

مدة سنتني للذكور الحاصلني عىل مستوى تعليمي أقل من الثانوية العامة	 

مدة تسعة أشهر لإلناث أو الذكور الحاصلني عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعىل	 

أخرى يف الحاالت االستثنائية كام ورد بالقانون	 

مكان تأدية الخدمة )يف حالة إمتام أداء الخدمة الوطنية(. 4
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	 تسجيل بيانات القرار الوزاري

اختيار شاشة تسجيل القرارات

	 تسجيل إجازة تأدية الخدمة الوطنية

إدخال بيانات إجازة تأدية الخدمة الوطنية	 

اختيار املوظف	 

املسار: املسار الرسيع < غياب < البحث عن املوظف

إدخال نوع اإلجازة: إجازة تأدية الخدمة الوطنية )إجازة مدفوعة األجر(	 

إدخال تاريخ اإلجازة من – إىل	 

إدخال التفاصيل األخرى لإلجازة	 

	 إدخال تفاصيل القرار الوزاري يف حقل البيانات اإلضافية 

	 تقرير اإلجراء 

تقرير اإلجراء املايل -عودة من اإلجازة

إجازة بدون راتب

متنح إجازة بدون راتب ملدة ال تتجأوز الثالثني يوماً يف السنة الواحدة رشيطة أن تتوفر لدى املوظف أسباب جدية 

تقتيض منحه هذه اإلجازة، ورشيطة أن يكون أستنفذ جميع إجازاته السنوية وال تحتسب هذه اإلجازة ضمن مدة 

خدمة املوظف.

إلدخال إجازة بدون راتب الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي تحتاج إىل قرار وزاري”
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الباب
السادس

سياسات وإجراءات 

إدارة

إنهاء الخدمة
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أوالً:   املقدمة

يف هذا الباب سيتم التطرق إىل السياسات واإلجراءات وآليه التنفيذ التي 

يتم اتباعها يف إدارة إنهاء الخدمة والرشوط والضوابط املتبعة وفقاً لقانون 

املوارد البرشية وتعديالته والئحته التنفيذية الصادرة  يف ذلك.

ثالثاً:  السياسة

أ– املرجعية القانونية )البنود ذات العالقة( 

البرشية يف  الباب  بقانون املوارد  السياسات واإلجراءات يف هذا  ترتبط 

الحكومة االتحادية رقم )11( لسنة 2008 وتعديالته والئحته التنفيذية، كام 

هوموضح أدناه:

ب- الرشوط والضوابط  )أحكام عامة(:

أوالً: أسباب إنهاء الخدمة

تنتهي خدمة املوظف يف أي من الحاالت التالية:

االستقالة.. 1

بلوغ سن اإلحالة للتقاعد.. 2

الوفاة.. 3

عدم اللياقة الصحية.. 4

عدم الكفاءة الوظيفية.. 5

صدور مرسوم اتحادي.. 6

اإلقالة بقرار من مجلس الوزراء.. 7

الفصل من الخدمة بقرار يتعلق مبخالفة إدارية أو العزل بحكم قضايئ.. 8

سحب جنسية الدولة أو سقوطها عن املوظف.. 9

عدم تجديد العقد أو إنهاؤه قبل انتهاء مدته.. 10

االنقطاع عن العمل بدون مربر مقبول ملدة عرشة أيام عمل متصلة، أو عرشين يوماً منفصلة خالل . 11

السنة الواحدة.

إعادة الهيكلة.. 12

اإلحالل وفقاً لخطط توطني وظائف غري املواطنني، عىل أن يعطى املوظف مهلة شهرين قبل . 13

إنهاء خدماته.

ثانياً:   األهداف

توضيح السياسات واإلجراءات ذات العالقة بإدارة إنهاء الخدمة وتوثيقها 	 

املوارد  إدارة  يف  املعنيني  قبل  من  اتباعها  ليتم  األصول،  حسب 

البرشية  واملدراء وكافة املوظفني.

توضيح خطوات عملية إنهاء الخدمة واملدة الزمنية لها.	 

توضيح اإلجراءات  املرتتبة عىل عملية إنهاء الخدمة.	 

املواد ذات العالقةاملرجعية القانونية

قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم 	 

)11( لسنة 2008 وتعديالته.

االستقالة )م/84(	 

نهاية الخدمة )م/101 اىل م/114(	 

يف 	  البرشية  املوارد  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

الحكومة االتحادية.

االستقالة )م/ 84(	 

مكافأة نهاية الخدمة )م/130(	 

نهاية الخدمة )م/ -124 م/ 129(	 

إدارة األداء املتدين )ف 6(	 نظام إدارة األداء ملوظفي الحكومة االتحادية.	 
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	 سلطة إنهاء الخدمة:

يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة املختصة بالتعيني، وذلك فيام عدا الحاالت التالية:

إقالة املوظف فيصدر بها قرار من مجلس الوزراء وذلك بناء عىل توصية من رئيس الجهة االتحادية املعني . 1

مع صــرف الراتب اإلجاميل لفـرتة اإلشعار املقررة لدرجته عىل أن ال تحتسب هذه املدة من ضمن مدة 

خدمته لدى الجهة االتحادية.

إنهاء الخدمة للوفاة، فيصدر بها قرار من رئيس الجهة االتحادية املختص أو من يفوضه.. 2

	 التقاعد:

تنتهي خدمة املوظف ببلوغه سن اإلحالة إىل التقاعد، وفقاً للقوانني السارية يف هذا الشان، وذلك ما مل متدد 

خدمته بقرار من رئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه.

	 االستقالة:

الجهة االتحادية بفرتة اإلنذار 	  يجوز للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب خطي يتضمن إخطار 

املقررة  وهي شهران للوظائف العليا وشهر لباقي الوظائف، أو حسبام هو منصوص عليه يف 

عقود املوظفني املعينني مبوجب عقود خاصة.

بشأنها 	  املناسب  القرار  باتخاذ  االتحادية  الجهة  قيام  عدم  حال  يف  حكام  مقبولة  االستقالة  تعترب 

وإبالغ املوظف خطياً خالل أسبوعني من تاريخ تقدميها.

يلتزم املوظف باالستمرار يف عمله إىل حني انقضاء فرتة اإلنذار، ومع ذلك يجوز للجهة االتحادية  	 

بناًء عىل طلب املوظف تقليص فرتة اإلنذار بعد قبول االستقالة وإنهاء خدماته مبارشة، رشيطة 

تحتسب هذه  أن ال  أو خصمه من مستحقاته، عىل  لها  اإلنذار املستحق  بدل  موافقته عىل دفع 

املدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة االتحادية.

يجوز للجهة االتحادية من تلقاء نفسها- خالل فرتة اإلنذار- إنهاء خدمات املوظف املستقيل، رشيطة 	 

أن تدفع له راتبه اإلجاميل املستحق له عن هذه الفرتة، عىل أن ال تحتسب هذه املدة من ضمن 

مدة خدمته لديها.

يجوز للجهة االتحادية إعفاء املوظف املستقيل الذي متت املوافقة له عىل تقليص فرتة اإلنذار، 	 

من دفع بدل اإلنذار املستحق عليه للجهة االتحادية.

ال تقبل استقالة املوظف إذا كان قد أحيل إىل لجنة املخالفات أو إىل الجهات القضائية املختصة، 	 

إال بعد صدور قرار قطعي بشأنه.

أن تجري مقابلة شخصية مع كل موظف يستقيل 	  الجهة االتحادية  البرشية يف  إدارة املوارد  عىل 

الالزمة لتحسني وتطوير أنظمة  البيانات  أو يتقدم بطلب عدم تجديد عقده بهدف جمع  من عمله 

وسياسات العمل املتبعة، والوقوف عىل األسباب الحقيقية لالستقالة.

	 عدم اللياقة الصحية:

الهيئة 	  لدى  املتبعة  واإلجراءات  لألحكام  وفقاً  صحية  ألسباب  املواطن  املوظف  خدمة  إنهاء  يتم 

العامة للمعاشات والتأمينات االجتامعية.

عدم 	  الطبية  للجنة  ثبت  إذا  املواطن  غري  املوظف  خدمات  إنهاء  بالتعيني  املختصة  للسلطة  يجوز 

لياقته الصحية ألداء أعباء وظيفته.

اإلنذار  اإلجاميل عن مدة  الراتب  يعادل  ما  إنهاء خدمات املوظف مبارشة مع رصف  األحوال  ويشرتط يف جميع 

املقررة لدرجته الوظيفية، عىل أن ال تحتسب هذه املدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة االتحادية.

	 عدم الكفاءة الوظيفية:

حال 	  يف  الوظيفية،  كفاءته  عدم  بسبب  املوظف  خدمة  إنهاء  بالتعيني  املختصة  للسلطة  يجوز 

حصوله عىل تقييم سنوي وفقا للمستوى واإلطار الزمني الذي يحدده نظام إدارة األداء ملوظفي 

الحكومة االتحادية لهذا الغرض. 

يشرتط  يف جميع األحوال إعطاء املوظف فرتة اإلشعار املقررة لدرجته، أو صــرف ما يعـادل الراتب 	 

اإلجاميل لفرتة اإلشعار، وذلك دون املساس مبستحقاته األخرى.

	 بقرار يتعلق مبخالفة إدارية أو العزل  بحكم قضايئ:

يجوز بقرار من رئيس الجهة االتحادية إنهاء خدمة املوظف بناء عىل توصية من لجنة املخالفات بفصله 	 

من الخدمة. كام تحدد لجنة املخالفات يف توصيتها وفقاً لكل حالة فرتة اإلنذار واملستحقات التي 

يجوز رصفها للموظف أو خصمها منه وفقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية.

	  إنهاء خدمة املوظف لعدم تجديد عقد املوظف أو إنهائه: 

إنهاؤه يف أي وقت، رشيطة 	  أو  الحق يف عدم تجديد عقد املوظف  بالتعيني  للسلطة املختصة 

إعطاء املوظف إشعاراً خطياً بذلك ووفقاً للرشوط املنصوص عليها يف العقد املربم بني الطرفني. 

كام ال يستحق املوظف الذي تنتهي خدماته مبوجب قرار قضايئ أو سحب أو اسقاط الجنسية أية 	 

مستحقات مالية بدل فرتة اإلشعار.

يف حال قيام السلطة املختصة بالتعيني بعدم تجديد عقد املوظف املواطن أو فسخة قبل انتهاء 	 

مدته، فإن قرارها يجب أن يكون مسبباً وفقاً ملقتضيات مصلحة العمل واألنظمة املعتمدة بهذا 

الشأن.

	  إعادة الهيكلة:

يجوز إنهاء خدمة املوظف بناء عىل اآلثار املالية واإلدارية الناتجة عن إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية أو 	 

الوظائف فيها يف الوزارة أو الجهة االتحادية وذلك بالتنسيق مع الهيئة االتحادية  للموارد البرشية الحكومية.

	   الوفاة:

 إذا تويف املوظف خالل خدمته لدى الجهة االتحادية وفاة طبيعية أو نتيجة لحادث خارج مكان العمل 	 

»وغري ناشئ عن انتحار«، فترصف الجهة االتحادية  »دفعة واحدة«  ما يعادل الرواتب اإلجاملية لثالثة 

أشهر، باإلضافة إىل الراتب اإلجاميل للشهر الذي تحدث فيه الوفاة، وغريها من املستحقات األخرى، 

للشخص الذي حدده املوظف خطياً قبل وفاته.
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يف حال مل يحدد املوظف قبل وفاته الشخص املنوه إليه يف الفقرة السابقة، فيتم رصف الرواتب 	 

املحددة يف الفقرة السابقة  ملن  يعولهم عند وفاة  املوظف بالتسأوي  فيام بني الذكور واإلناث.

مع األخذ بعني االعتبار أن املبالغ املنصوص عليها، هي منحة وال يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات 	 

نهاية الخدمة أو خصمها منه بأي شكل من األشكال، كام ال يجوز الحجز عليها أو إجراء املقاصة بينها 

وبني أية مبالغ قد تكون مستحقة الجهة االتحادية عىل املوظف املتوىف.

يف حالة وفاة املوظف غري املواطن خالل خدمته لدى الجهة االتحادية ورغب ذووه دفنه يف بلده، 	 

فتتحمل الوزارة أو الجهة االتحادية تكاليف نقل جثامنه إىل أقرب مطار دويل يف بلده، باإلضافة إىل 

تذكرة سفر واحدة ألحد مرافقي الجثامن.

ثانياً:  مكافأة نهاية الخدمة 

املوظف املواطن:أ. 

واألحكام 	  للقوانني  وفقاً  خدمته،  انتهاء  عند  املواطن  املوظف  استحقاقات  تحتسب 

واإلجراءات املتبعة لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتامعية.

املوظف غري املواطن:ب. 

يستحق املوظف غري املواطن عند انتهاء الخدمة، مكافأة نهاية الخدمة وفقاً ملا ييل:

يتم . 1 أن  عىل  األوىل،  الخمس  الخدمة  سنوات  من  سنة  كل  عن  لشهر  األسايس  الراتب 

احتسابه عىل متوسط آخر )5( سنوات، أو عدد سنوات الخدمة التي أمضاها إذا كانت تقل 

عن ذلك. 

الراتب األسايس لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية عىل أن يتم . 2

احتسابه عىل متوسط آخر )5( سنوات.

الراتب األسايس لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن ذلك عىل أن يتم . 3

احتسابه عىل متوسط آخر )5( سنوات.

ال يستحق املوظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته يف الجهة اتحادية أقل من سنه واحدة ج. 

متصلة.

الخدمة د.  الرتاكمية جزءاً من مدة  الخدمة تُحتسب فرتة اإلنذار واإلجازة  لغايات احتساب مكافأة نهاية   

ويعترب جزء الشهر شهراً كامالً.

مع مراعاة القانون االتحادي رقم )7( لسنة 1999 املشار إليه تدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف 	. 

راتب أسايس للخمس سنوات األخرية  آخر  الدولة عىل أساس متوسط  الذي يحصل عىل جنسية 

السابقة عىل اكتسابه جنسية الدولة أو مدة خدمته إذا قلت عن ذلك.

ذات  والضوابط  والرشوط   البنود   حول  التفاصيل  من  املزيد  ملعرفة 

البرشية  للموارد  االتحادية  للهيئة  الرسمي  املوقع  زيارة  يرجى  العالقة، 

الحكومية لالطالع عىل قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم 

التنفيذية  واالطالع عىل القوانني  2008  وتعديالته والئحته  )11( لسنة 

والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  لدى  املتبعة  واإلجراءات  واألحكام  

االجتامعية
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1.1: إدارة عملية االستقاالت

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

 فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية االستقاالت:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1

الذاتية  الخدمة  طريق  عن  االستقالة  طلب  تقديم 

فيه  موضحا  اإلدارة  مدير   / املبارش  الرئيس  إىل 

سبب االستقالة

املوظف املعنياإلدارة املعنية

2

املعني  املوظف  مع  االستقالة  طلب  مناقشة 

ورفع الطلب إىل إدارة املوارد البرشية بعد التوصية 

عىل طلب االستقالة

اإلدارة املعنية
مدير اإلدارة /  الرئيس 

املبارش

مراجعة الطلب والتأكد من االعتامدات املطلوبة3
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

إجراء مقابلة تقيص أسباب االستقالة4
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

اخطار املوظف بقبول طلب االستقالة  5
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

6

خدمة  النتهاء  الوزاري  القرار  إلصدار  التنسيق  

اإللكرتوين من قبل  التوقيع  املوظف  عن طريق 

اإلدارة العليا وإبالغ املعنيني بالقرار

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

7
وقف رصف راتب املوظف الكرتونيا من تاريخ انتهاء 

الخدمة يف نظام بيانايت 

إدارة املوارد 

البرشية
نظام بيانايت  

8

الوحدات  من  الطرف  إخالء  إجراءات  استكامل 

من  أو  االتحادية  الجهة  أو  الوزارة  داخل  التنظيمية 

الجهات الرسمية خارج جهة العمل

املوظف املختصالجهات املعنية

9
التدقيق عىل امللف النهايئ للموظف املستقيل 

بعد استكامل إجراءات إخالء الطرف

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

10

وإعداد  املستقيل  املوظف  إجازات  رصيد  مراجعة 

من  له   مستحق  رصيد  وجود  حال  يف  نقدي  بدل 

خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

11

إدخال بيانات نهاية الخدمة يف نظام بيانايت وحفظ 

املستندات الداعمة يف ملف املوظف  )يف حال 

يف  الروبوتية  العمليات  أمتتة  نظام  تطبيق  تم 

الجهة يتم تنفيذ اإلجراء من قبل الروبوت(

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

12

إعداد اإلجراء املايل لنهاية الخدمة ولرصيد اإلجازات 

باعتامد مدير إدارة املوارد البرشية  من خالل نظام 

بيانايت

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

13

وإرفاق  عليه  مؤمن  خدمة  نهاية  استامرة  إعداد 

نسخة من ملف املوظف ومستندات انتهاء خدمة 

قسم  املالية/  اإلدارة  إىل  وإرسالها  املوظف 

الرواتب  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

14
مراجعة استامرة نهاية خدمة »مؤمن عليه« وإرفاق 

نسخة من ملف املوظف ومستندات انتهاء الخدمة
اإلدارة املالية

املوظف املختص يف اإلدارة 

املالية

15

إرسال النسخة األصلية من اإلجراء املايل واستامرة 

للمعاشات  العامة  الهيئة  إىل  عليه  املؤمن 

والتأمينات االجتامعية للموظفني املواطنني

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

16
أما غري املواطنني فيتم رصف مكافأة نهاية الخدمة  

من خالل نظام بيانايت
اإلدارة املالية

املوظف املختص يف اإلدارة 

املالية
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أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليــــــــــــــة االستقالــــــــــــــــة:

01020304050607080910111213141516

تقديم طلب االستقالة عن طريق الخدمة الذاتية إىل 

الرئيس املبارش / مدير اإلدارة موضحا فيه سبب االستقالة

اإلدارة املعنية
املوظف املعني

التدقيق عىل امللف النهايئ للموظف 

املستقيل بعد استكامل إجراءات إخالء الطرف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مراجعة رصيد إجازات املوظف املستقيل وإعداد بدل نقدي 

يف حال وجود رصيد مستحق له  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدخال بيانات نهاية الخدمة يف نظام بيانايت 

وحفظ املستندات الداعمة يف ملف املوظف 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إعداد اإلجراء املايل لنهاية الخدمة ولرصيد اإلجازات باعتامد 

مدير إدارة املوارد البرشية  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مناقشة طلب االستقالة مع املوظف املعني ورفع الطلب إىل 

إدارة املوارد البرشية بعد التوصية عىل طلب االستقالة

اإلدارة املعنية
املوظف املعني

مراجعة الطلب والتأكد من االعتامدات املطلوبة

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إجراء مقابلة تقيص أسباب االستقالة

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

اخطار املوظف بقبول طلب االستقالة 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إعداد استامرة نهاية خدمة مؤمن عليه وإرفاق نسخة من ملف 

املوظف ومستندات انتهاء خدمة املوظف وإرسالها إىل اإلدارة 

املالية/ قسم الرواتب  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مراجعة استامرة نهاية خدمة »مؤمن عليه« وإرفاق 

نسخة من ملف املوظف ومستندات انتهاء الخدمة

اإلدارة املالية
املوظف املختص يف اإلدارة املالية

إرسال النسخة األصلية من اإلجراء املايل واستامرة املؤمن عليه إىل 

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتامعية للموظفني املواطنني

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

أما غري املواطنني فيتم رصف مكافأة نهاية الخدمة  

من خالل نظام بيانايت

اإلدارة املالية
املوظف املختص يف اإلدارة املالية

التنسيق  إلصدار القرار الوزاري النتهاء خدمة املوظف  عن طريق 

التوقيع االلكرتوين من قبل اإلدارة العليا وإبالغ املعنيني بالقرار

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

وقف رصف راتب املوظف الكرتونيا من 

تاريخ انتهاء الخدمة يف نظام بيانايت 

إدارة املوارد البرشية
نظام بيانايت

استكامل إجراءات إخالء الطرف من الوحدات التنظيمية داخل 

الوزارة أو الجهة االتحادية أو من الجهات الرسمية خارج جهة العمل

الجهات املعنية
املوظف املختص
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الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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1.2: إدارة عملية إنهاء الخدمة

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية إنهاء الخدمة:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1

خدمة  بإنهاء  البرشية  املوارد  إدارة  مخاطبة 

القانون  يف  الواردة  األسباب  ألحد  املوظف 

والالئحة

مدير اإلدارةاإلدارة املعنية

2
الرشوط  حسب  واعتامدها  الحالة  دراسة 

والضوابط
إدارة املوارد البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

3

يتم إحالة دراسة الحالة إىل لجنة املخالفات اإلدارية 

والضوابط   الرشوط  وحسب  االمر  تطلب  إن 

وحسب اإلجراءات املدرجة يف باب املخالفات

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

4
التنسيق إلصدار القرار الوزاري بإنهاء الخدمة من 

قبل اإلدارة العليا الكرتونيا وإبالغ املعنيني بالقرار
إدارة املوارد البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

5
من  املوظف  راتب  رصف  وقف  بإجراءات  البدء 

تاريخ إنهاء الخدمة يف نظام بيانايت
إدارة املوارد البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

6

الوحدات  من  الطرف  إخالء  إجراءات  استكامل 

التنظيمية داخل الوزارة أو الجهة االتحادية أو من 

الجهات الرسمية خارج جهة العمل

املوظف املختصالجهات املعنية

7

خدماته  املنتهية  املوظف  إجازات  رصيد  مراجعة 

النقدي يف حالة  للبدل  لتحديد مدى استحقاقه 

وجود رصيد مستحق له  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

8
استكامل  بعد  املوظف  ملف  عىل  التدقيق 

إجراءات إخالء الطرف
إدارة املوارد البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

9

بيانايت  نظام  يف  الخدمة  إنهاء  بيانات  إدخال 

الداعمة يف ملف املوظف   وحفظ املستندات 

العمليات  أمتتة  نظام  تطبيق  تم  حال  )يف 

قبل  من  اإلجراء  تنفيذ  يتم  الجهة  يف  الروبوتية 

الروبوت(

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

10

ولرصيد  الخدمة  لنهاية  املايل  اإلجراء  إعداد 

من  البرشية  املوارد  إدارة  مدير  باعتامد  اإلجازات 

خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

11

وإرفاق  عليه  مؤمن  خدمة  نهاية  استامرة  إعداد 

إنهاء  ومستندات  املوظف  ملف  من  نسخة 

قسم   / املالية  اإلدارة  إىل  وإرسالها  الخدمة 

الرواتب  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

12

وإرفاق  عليه  نهاية خدمة مؤمن  مراجعة استامرة 

إنهاء  ومستندات  املوظف  ملف  من  نسخة 

الخدمة  من خالل نظام بيانايت

اإلدارة املالية
املوظف املختص يف 

اإلدارة املالية

13

املايل  اإلجراء  من  األصلية  النسخة  إرسال 

العامة  الهيئة  إىل  عليه  املؤمن  واستامرة 

للموظفني  االجتامعية  والتأمينات  للمعاشات 

املواطنني

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

14

املستحقات  رصف  فيتم  املواطنني  غري  أما 

والبدء يف إجراءات إلغاء اإلقامة واستالم بطاقة 

العمل

اإلدارة املالية
املوظف املختص يف 

اإلدارة املالية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـــــــة انهـــــــــاء الخدمــــــــــــة:

0102030405060708091011121314

مخاطبة إدارة املوارد البرشية بإنهاء خدمة املوظف ألحد 

األسباب الواردة يف القانون والالئحة

اإلدارة املعنية
مدير اإلدارة

التدقيق عىل ملف املوظف بعد 

استكامل إجراءات إخالء الطرف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدخال بيانات إنهاء الخدمة يف نظام بيانايت 

وحفظ املستندات الداعمة يف ملف املوظف 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إعداد اإلجراء املايل لنهاية الخدمة ولرصيد 

اإلجازات باعتامد مدير إدارة املوارد البرشية من 

خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

دراسة الحالة واعتامدها حسب الرشوط والضوابط

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إحالة دراسة الحالة إىل لجنة املخالفات اإلدارية إن 

تطلب االمر وحسب الرشوط والضوابط  وحسب 

اإلجراءات املدرجة يف باب املخالفات

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

التنسيق إلصدار القرار الوزاري بإنهاء الخدمة من 

قبل اإلدارة العليا الكرتونيا وإبالغ املعنيني بالقرار

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

البدء بإجراءات وقف رصف راتب املوظف من تاريخ 

إنهاء الخدمة يف نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إعداد استامرة نهاية خدمة مؤمن عليه وإرفاق نسخة من 

ملف املوظف ومستندات إنهاء الخدمة وإرسالها إىل اإلدارة 

املالية / قسم الرواتب  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مراجعة استامرة نهاية خدمة مؤمن عليه وإرفاق نسخة من ملف 

املوظف ومستندات إنهاء الخدمة  من خالل نظام بيانايت

اإلدارة املالية
املوظف املختص يف اإلدارة املالية

إرسال النسخة األصلية من اإلجراء املايل واستامرة املؤمن عليه إىل الهيئة 

العامة للمعاشات والتأمينات االجتامعية للموظفني املواطنني

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

أما غري املواطنني فيتم رصف املستحقات والبدء يف 

إجراءات إلغاء اإلقامة واستالم بطاقة العمل

اإلدارة املالية
املوظف املختص يف اإلدارة املالية

استكامل إجراءات إخالء الطرف من الوحدات 

التنظيمية داخل الوزارة أو الجهة االتحادية أو من 

الجهات الرسمية خارج جهة العمل

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مراجعة رصيد إجازات املوظف املنتهية خدماته 

لتحديد مدى استحقاقه للبدل النقدي يف حالة 

وجود رصيد مستحق له  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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1.3: إدارة عملية تقاعد املوظفني

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية إنهاء الخدمة:

يتم اتحاذ اإلجراءات الالزمة فيام يخص أعامر املوظفني ممن تجأوز سن الستني  ومن ثم التأكد من اللياقة الطبية 

للعمل وبلوغ السنوات املحددة للتقاعد.

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

اإللكرتوين 1 التوقيع  طريق  عن  الوزاري  القرار  اعداد 

الحالة املوظف النهاء خدمة املوظف بسبب بلوغ 

سن التقاعد  

املوظف املختص يف إدارة املوارة البرشية

إدارة املوارد البرشية

املوظف املختص يف إدارة املوارة البرشيةوقف رصف راتب املوظف يف نظام بيانايت 2

إدارة املوارد البرشية

الوحدات 3 من  الطرف  إخالء  إجراءات  استكامل 

من  أو  االتحادية  الجهة  أو  الوزارة  داخل  التنظيمية 

الجهات الرسمية خارج جهة العمل

املوظف املختصالجهات املعنية

بعد 4 للموظف  النهايئ  امللف  عىل  التدقيق 

استكامل إجراءات إخالء الطرف

املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدارة املوارد البرشية

لتحديد 5 املتقاعد  املوظف  إجازات  رصيد  مراجعة 

مدى استحقاقه للبدل النقدي يف حالة وجود رصيد 

مستحق  من خالل نظام بيانايت

املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدارة املوارد البرشية

بيانايت 6 نظام  يف  للتقاعد  اإلحالة  بيانات  إدخال 

املستندات  وحفظ  اإللكرتوين  التوقيع  طريق  عن 

الداعمة يف ملف املوظف

املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدارة املوارد البرشية

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

بسبب 7 املوظف  خدمة  النهاء  املايل  اإلجراء  إعداد 

مدير  باعتامد  اإلجازات  ولرصيد  التقاعد  سن  بلوغه 

إدارة املوارد البرشية  من خالل نظام بيانايت

املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدارة املوارد البرشية

وإرفاق 8 عليه«  مؤمن  الخدمة  »نهاية  استامرة  إعداد 

إحالة  ومستندات  املوظف  ملف  من  نسخة 

 / املالية  اإلدارة  إىل  وإرسالها  للتقاعد  املوظف 

قسم الرواتب  من خالل نظام بيانايت

املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدارة املوارد البرشية

وإرفاق 9 عليه«  »نهاية خدمة مؤمن  مراجعة استامرة 

إحالة  ومستندات  املوظف  ملف  من  نسخة 

املوظف للتقاعد

املوظف املختص يف اإلدارة املالية

اإلدارة املالية

إرسال النسخة األصلية من اإلجراء املايل واستامرة 10

للمعاشات  العامة  الهيئة  إىل  عليه  املؤمن 

والتأمينات االجتامعية للموظفني املواطنني

املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدارة املوارد البرشية

أما لغري املواطنني فيتم رصف مكافأة نهاية الخدمة  11

من خالل نظام بيانايت

املوظف املختصاإلدارة املالية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـــة تقاعـــــد املوظفيــــــــن:

0106 0207 0308 0409 051011

إعداد القرار الوزاري عن طريق التوقيع االلكرتوين إلحالة 

املوظف إلنهاء خدمة املوظف بسبب بلوغ سن التقاعد  

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

وقف رصف راتب املوظف يف نظام بيانايت 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

استكامل إجراءات إخالء الطرف من الوحدات التنظيمية داخل 

الوزارة أو الجهة االتحادية أو من الجهات الرسمية خارج جهة العمل

الجهات املعنية
املوظف املختص

إدخال بيانات اإلحالة للتقاعد يف نظام بيانايت عن طريق التوقيع 

االلكرتوين وحفظ املستندات الداعمة يف ملف املوظف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إعداد اإلجراء املايل إلنهاء خدمة املوظف بسبب 

بلوغه سن التقاعد ولرصيد اإلجازات باعتامد مدير 

إدارة املوارد البرشية  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إعداد استامرة »نهاية الخدمة مؤمن عليه« وإرفاق 

نسخة من ملف املوظف ومستندات إحالة 

املوظف للتقاعد وإرسالها إىل اإلدارة املالية / 

قسم الرواتب  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مراجعة استامرة »نهاية خدمة مؤمن عليه« وإرفاق نسخة 

من ملف املوظف ومستندات إحالة املوظف للتقاعد

اإلدارة املالية
املوظف املختص يف اإلدارة املالية

إرسال النسخة األصلية من اإلجراء املايل واستامرة املؤمن عليه إىل 

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتامعية للموظفني املواطنني

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

أما لغري املواطنني فيتم رصف مكافأة 

نهاية الخدمة  من خالل نظام بيانايت

اإلدارة املالية
املوظف املختص

التدقيق عىل امللف النهايئ للموظف بعد 

استكامل إجراءات إخالء الطرف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مراجعة رصيد إجازات املوظف املتقاعد لتحديد 

مدى استحقاقه للبدل النقدي يف حالة وجود 

رصيد مستحق  من خالل نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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1.4: إدارة عملية مد الخدمة

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية مد الخدمة:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

إعداد قامئة املوظفني الذين بلغوا سن اإلحالة للتقاعد1
إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

2
اإلحالة  ببلوغ املوظف سن   اإلدارات املعنية  مخاطبة 

للتقاعد لدراسة مد الخدمة من عدمها

إدارة املوارد 

البرشية

مدير إدارة املوارد 

البرشية

3
مناقشة قامئة املحالني للتقاعد والتوصية إما باإلنهاء 

أو مد الخدمة

اإلدارة املعنية/

اإلدارة العليا

مدير إدارة املوارد 

البرشية

4
املوظف  إخطار  يتم  الخدمة،  بإنهاء  التوصية  حال  يف 

مبوعد إنتهاء خدمته

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

5
الخدمة  بإنهاء  املختصة  السلطة  قرار  إلصدار  التنسيق 

من قبل اإلدارة العليا وإبالغ املعنيني بالقرار

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

6

بعد املوافقة املبدئية من اإلدارة العليا، يتم استكامل 

اإلجراءات يف »خدمة اعتامد« مع مراعاة ماييل:

إذا بلغ املواطن )املؤمن عليه(سن االحالة للمعاش أ. 

املطلوبة  القانونية  املدة  له  وتحققت  عاماً(   60(

الستحقاقه املعاش التقاعدي و رغبت جهة العمل 

يستلزم  األمر  فإن  لديها  الخدمة  يف  باستمراره 

من  أو  املختص  الوزير  من  وزاري  قرار  اصدار  عندئذ 

يفوضه باملوافقة عىل متديد خدمته وفق األصول.

إذا بلغ املوظف املواطن )املؤمن عليه( سن اإلحالة ب. 

املقررة  األخرى  الرشوط  يستويف  ومل  للمعاش 

من  االجتامعية  والتأمينات  املعاشات  قانون  يف 

حيث اكامل مدة العمل أي مل يبلغ املدة القانونية 

استمراره  هنا  فينبغي  التقاعد  معاش  الستحقاقه 

يف العمل اىل أن تتحقق احد اسباب انتهاء الخدمة 

للتقاعد  االحالة  سن  بلوغ  ومنها  قانوناً  املحددة 

بكافة متطلباتها املحددة يف قانون املعاشات.

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف  

إدارة املوارد البرشية

7

اإللكرتونية  املوافقات  »خدمة  من  املوافقة  بعد 

)اعتامد( عن طريق التوقيع اإللكرتوين  يتم اصدار قرار 

وزاري أو من املفوض  مبد خدمة املوظف

إدارة املوارد 

البرشية
نظام بيانايت 

8
بعد  الخدمة  مد  بقرار  واملوظف  املعنية  اإلدارة  اخطار 

صدوره واعتامده وفق األصول

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية

9
حفظ القرار واملستندات يف ملف املوظف عن طريق 

التوقيع اإللكرتوين 

إدارة املوارد 

البرشية

املوظف املختص يف 

إدارة املوارد البرشية



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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01

إعداد قامئة املوظفني الذين بلغوا سن اإلحالة للتقاعد

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

بعد املوافقة من »خدمة املوافقات االلكرتونية 

)اعتامد( عن طريق التوقيع االلكرتوين  يتم اصدار قرار 

وزاري أو من املفوض  مبد خدمة املوظف

إدارة املوارد البرشية
نظام بيانايت

اخطار اإلدارة املعنية واملوظف بقرار مد 

الخدمة بعد صدوره واعتامده وفق األصول

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

حفظ القرار واملستندات يف ملف 

املوظف عن طريق التوقيع االلكرتوين 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

مخاطبة اإلدارات املعنية ببلوغ املوظف سن  

اإلحالة للتقاعد لدراسة مد الخدمة من عدمها

إدارة املوارد البرشية
مدير إدارة املوارد البرشية

مناقشة قامئة املحالني للتقاعد 

والتوصية إما باإلنهاء أو مد الخدمة

اإلدارة املعنية/اإلدارة العليا
مدير إدارة املوارد البرشية

بعد املوافقة املبدئية من اإلدارة العليا، 

يتم استكامل اإلجراءات يف »خدمة اعتامد« 

اإلدارة املعنية/اإلدارة العليا
مدير إدارة املوارد البرشية

إنهاء الخدمة، يتم إخطار املوظف 

مبوعد انتهاء خدمته

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

التنسيق إلصدار قرار السلطة 

املختصة بإنهاء الخدمة من قبل 

اإلدارة العليا وإبالغ املعنيني بالقرار

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

التوصية
مبد الخدمة؟

متت 
املوافقة؟

نعم

نعم

ال

ال 0203

04

050505

0405

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليــــــــــة مـــــــــد الخدمــــــــــــة:



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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إجراءات إنهاء الخدمة

أوالً: إدخال بيانات القرار الوزاري الخاص بإنهاء الخدمة

	 كيفية الوصول إىل شاشة “تسجيل القرارات”:

قم باختيار صالحية “مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية”. 1

من القامئة اخرت “تسجيل القرارات”. 2

	 اإلجراء:

إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1

اخرت “اسم الوزارة” من القامئةأ. 

أدخل “رقم القرار” )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم بالنسبة ألكرث من قرار(ب. 

اخرت “نوع الطلب” : )نهاية الخدمة( لهذا اإلجراءج. 

اخرت “نوع القرار” )وزاري – إداري(د. 

اخرت “مصدر القرار” )يالحظ أن القيم املوجودة يف مصدر القرار يتم ملؤها تبعاً للقيمة التي 	. 

تم اختيارها يف “نوع الطلب”(

مرسوم 	   – وزراء  )مجلس  القرار  مصدر  يف  القيم  تكون  )وزاري(  القرار  نوع  حالة  يف 

اتحادي – الوزير(

العام 	  القرار )وكيل وزارة -املدير  القرار )إداري( تكون القيم يف مصدر  يف حالة نوع 

-شؤون موظفني(

أدخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افرتاضية )تاريخ اليوم عىل النظام(و. 

أدخل املالحظات )عىل خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس إجباري(ز. 

إدخال بيانات املوظفني:. 2

يف الجزء السفيل من شاشة “تسجيل القرارات” والخاص بإدخال املوظفني – قم باختيار اسم 

املوظف وسيقوم النظام بإدراج بيانات التعيني تلقائياً

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ – بعد الحفظ يقوم النظام بإعطاء “سنة القرار” و”ترقيم . 3

مجمع” آلياً.



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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ثانياً: إدخال بيانات نهاية الخدمة للموظف

	 قامئة املسار الرسيع

إنهاء الخدمة	 

	 كيفية الوصول إىل شاشة إنهاء الخدمة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بإجراءات إنهاء الخدمة للموظف: “ مسؤول إنهاء الخدمة “. 1

 أو

اضغط . 2 ثم  املوظف  رقم  أدخل  املوظف/املرشح،  بيانات  إدخال/تعديل  اخرت  األشخاص  قامئة  من 

عىل بحث ثم اضغط عىل مفتاح أخرى ثم أخرت من القامئة “ إنهاء الخدمة”

	 اإلجراء:

أدخل سبب إنهاء الخدمة يف خانة “سبب ترك العمل”. 1

أدخل تاريخ اإلبالغ يف خانة “تم التبليغ” والتاريخ املتوقع يف خانة “التاريخ املتوقع”. 2

أدخل التاريخ الفعيل لنهاية الخدمة يف خانة التاريخ “الفعيل” . 3

بعد إدخال التاريخ الفعيل يتم ملء تاريخ “آخر عملية قياسية” و”العملية األخرية” بطريقة آلية من . 4

قبل النظام – ولكن ميكن للمستخدم تغيري هذه التواريخ

قم بالضغط عىل املربع الخاص بالحقل الوصفي )تفاصيل فرتة الخدمة اإلضافية( ثم أدخل البيانات . 5

باختيار: “نوع الطلب” ثم قم باختيار “رقم القرار الوزاري” فيتم ملء “تاريخ القرار الوزاري” بطريقة 

آلية ثم قم مبلء بقية البيانات “عدد األيام املخصومة” – “الرصيد املستحق” – “خدمة سابقة” – 

“مالحظات” ثم اضغط “موافق” إلغالق الحقل الوصفي.

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ أو زر “إنهاء الخدمة”. 6

ملحوظة: إذا مل يتم حفظ املعلومات، لن يقوم النظام بإنهاء خدمة املوظف

يستمر املوظف كموظف حتى يوم االستقالة ويتحول ملوظف سابق فقط يف اليوم الالحق آلخر . 7

يوم من االستقالة



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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	 تقارير اإلجراء:

تقرير القرار الوزاري – إنهاء خدمةأ. 

تقرير اإلجراء املايل – إنهاء خدمةب. 

	 إجراءات إلغاء إنهاء الخدمة:

يف حالة إنهاء الخدمة عن طريق الخطأ أو رجوع املوظف عن استقالته. 1

“إلغاء  زر  والضغط عىل  الخدمة”  “إنهاء  بالدخول عىل شاشة  الحالة: سيقوم املوظف  يف هذه 

إنهاء خدمة” حيث سيتم تغيري حالة الشخص من )موظف سابق( إىل )موظف(.

	 كيفية الوصول إىل شاشة إنهاء الخدمة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بإجراءات إنهاء الخدمة للموظف: “مسؤول إنهاء الخدمة”. 1

من قامئة األشخاص اخرت إدخال/تعديل بيانات املوظف/املرشح، أدخل رقم املوظف ثم اضغط . 2

عىل بحث ثم أخرى ثم اخرت من القامئة “إنهاء الخدمة”

أو

من قامئة املسار الرسيع اخرت إنهاء الخدمة، أدخل رقم املوظف ثم اضغط عىل بحث

يف حالة الرجوع عن القرار الوزاري باإلنهاء، الرجاء اتباع الخطوات أدناه:. 2

أوالً: إدخال بيانات القرار الوزاري الخاص بالغاء نهاية الخدمة

إدخال اسم الوزارةأ. 

اختيار نوع الطلب “ إلغاء إنهاء الخدمة”ب. 

عند اختيار اسم الشخص سيتم عرض املوظفني الذي تم إنهاء خدمتهم فقطج. 

احفظ القرار بالضغط عىل أيقونة حفظد. 



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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ثانياً: إدخال بيانات إلغاء نهاية الخدمة للموظف

اضغط عىل املربع الخاص بالحقل الوصفي )تفاصيل فرتة الخدمة اإلضافية( ثم أدخل البيانات باختيار: . 1

“نوع الطلب” ثم قم باختيار “رقم القرار الوزاري” فيتم ملء “تاريخ القرار الوزاري” بطريقة آلية

قم بفتح قامئة نوع الطلب وقم باختيار “إلغاء إنهاء خدمة” ثم اضغط عىل زر موافق. 2

قم باختيار رقم القرار الوزاري والتاريخ ثم اضغط عىل زر موافق. 3

قم بالضغط عىل زر “إلغاء إنهاء الخدمة” إللغاء الطلب. 4

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ أو اضغط عىل إلغاء نهاية الخدمة. 5

	 تقارير اإلجراء:

تقرير القرار الوزاري – إلغاء إنهاء خدمةأ. 

تقرير اإلجراء املايل – إلغاء إنهاء خدمةب. 

	 إجراءات متديد الخدمة:

أوالً: تسجيل القرار

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات املوظف: “ مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية “. 1

من القامئة اخرت “تسجيل القرارات”. 2

اإلجراء:  	

إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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اخرت “اسم الوزارة” من القامئة. 1

أدخل “رقم القرار” )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم بالنسبة ألكرث من قرار(. 2

اخرت “نوع الطلب”: )متديد خدمة( يف هذه الحالة اخرت “نوع القرار” )وزاري – إداري(. 3

اخرت “مصدر القرار” )يالحظ أن القيم املوجودة يف مصدر القرار يتم ملؤها تبعاً للقيمة التي تم . 4

اختيارها يف “نوع الطلب”(

يف حالة نوع القرار )وزاري( تكون القيم يف مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي – 	 

الوزير(

يف حالة نوع القرار )إداري( تكون القيم يف مصدر القرار )وكيل وزارة -املدير العام -شؤون 	 

موظفني(

أدخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افرتاضية )تاريخ اليوم عىل النظام(. 5

أدخل املالحظات )عىل خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس اجباري(. 6

إدخال بيانات املوظفني:. 7

يف الجزء السفيل من شاشة “تسجيل القرارات” قم بإدخال أسامء املوظفني الذين تريد 	 

تسجيل القرار بشأنهم – قم باختيار اسم املوظف وستظهر باقي بيانات التعيني تلقائياً. 

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ – بعد الحفظ يقوم النظام بإعطاء “سنة القرار” و”ترقيم . 8

مجمع” آلياً.

ثانياً: إجراءات التدقيق اإللكرتوين )خدمة اعتامد(

	 كيفية الوصول إىل شاشة “خدمة اعتامد”:

اخرت الصالحية الخاصة بخدمة اعتامد: “ مسؤول خدمة اعتامد “. 1

من القامئة اخرت “شاشة خدمة اعتامد”. 2

	 اإلجراء:

ملحوظة : الميكن فتح شاشة “خدمة اعتامد” إال إذا متت إضافة كل البيانات املطلوبة للموظف 

وهي كاآليت: )اسم األم – الصورة – العنوان – الهاتف – جواز السفر – الجنسية – الديانة – محل 

الوالدة – تاريخ امليالد – الرقم املوحد( – ولذلك يجب التأكد من إدخال هذه البيانات كلها للموظف 

قبل فتح شاشة خدمة االعتامد.

قم باختيار نوع الطلب: “متديد الخدمة” ثم اضغط عىل زر “موافق”. 1

أدخل أسم أو رقم املوظف. 2

عند الضغط عىل زر “جديد”. 3

سوف تظهر شاشة جديدة كام بالشكل وسيقوم النظام باسرتجاع بيانات املوظف  . 4

أدخل رقم القرار الوزاري – التاريخ املقرتح لتمديد الخدمة. 5

احفظ البيانات بالضغط عىل أيقونة الحفظ. 6

سيظهر إشعار التأكيد عىل إرسال املعاملة إىل خدمة اعتامد، اضغط عىل زر “نعم” إلرساله إىل . 7

خدمة اعتامد
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**يالحظ أن الخطوات الخاصة بخدمة اعتامد والتي تيل الخطوات السابقة يقوم بها فريق “خدمة اعتامد”

**كام يجب مراجعة شاشة خدمة اعتامد للتأكد من املوافقة اإللكرتونية وتغيري حالة اعتامد الطلب إىل 
“موافقة” ومن ثم يتم تنفيذ طلب متديد الخدمة

	 اإلجراء:

قف باملؤرش عىل حقل االسم املوجود به “ متديد خدمة “. 1

قم بإضافة سطر جديد ثم انقر عىل حقل التفاصيل. 2

ثالثاً: إدخال بيانات متديد الخدمة للموظف

	 كيفية الوصول إىل الشاشة:

اخرت صالحية “ مسؤول نظام إدارة املوارد البرشية “. 1

حقل . 2 ىف  املوظف  رقم  أدخل  املوظف/املرشح،  بيانات  إدخال/تعديل  اخرت  األشخاص  قامئة  من 

الرقم ثم اضغط عىل بحث ثم اضغط عىل مفتاح البيانات الخاصة

أو

من قامئة املسار الرسيع اخرت البيانات الخاصة، أدخل رقم املوظف ثم اضغط عىل بحث
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تلقائياً من . 3 القرار  تاريخ  القامئة، من ثم سيظهر  باالختيار من  أو قم  الخدمة  أدخل رقم قرار متديد 

النظام

أدخل البيانات املطلوبة يف حقول شاشة متديد الخدمة. 4

سيقوم النظام باحتساب فرتة متديد الخدمة تلقائياً. 5

تأكد من البيانات واضغط عىل “موافق”. 6

سيتم تحديث بيانات متديد الخدمة للموظف بشكل تلقايئ عىل النظام بعد موافقة خدمة اعتامد. 8

	 تقارير اإلجراء:

تقرير القرار الوزاري – متديد خدمةأ. 

تقرير اإلجراء املايل – متديد خدمةب. 

	 مكافآت نهاية الخدمة

 	 )7( رقم  االتحادي  القانون  نهاية خدمته وفقاً ألحكام  تحتسب استحقاقات املوظف املواطن عن 

لسنة 1999.

يستحق املوظف غري املواطن مكافأة نهاية خدمة وفقاً للامدة )130( لقرار مجلس الوزراء رقم )1( 	 

لسنة 2018 بشأن الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية

أضغط عىل موافق عند ظهور شاشة تفاصيل تحليل الفرد اإلضافية. 7
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أوالً:   املقدمة

الوسائل  أهم  أحد  هو  القانون،  يف  املحددة  العمل  بساعات  االلتزام  إن 

التي تحقق أهداف املوظف لتنفيذ الخطط املناطة به. وااللتزام بها يعد 

أحد أساليب تقييم املوظف السنوي، ومتاشياً مع مفهوم اإلدارة الحديثة، 

تم توفري نظام ساعات العمل املرنة ضمن إطار محدد بالقرارات الصادرة يف 

هذا الشأن مبا يضمن املحافظة عىل معدل ساعات العمل املحددة يف 

قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية  وتعديالته والئحته التنفيذية، 

الحضور  أوقات  يف  حرية  بإعطائة  وذلك  املوظف،  عىل  الضغط  لتخفيف 

الخاصة بذلك، كام يسمح للموظفني  واالنرصاف وفق الرشوط والضوابط 

للرشوط  ووفقاً  القانون  حددها  معينة  ألسباب  العمل  من  االستئذان 

والضوابط.املحددة بالقانون والالئحة التنفيذية.

يف هذا الباب سيتم التطرق إىل السياسات والرشوط والضوابط املتبعة 

يف إدارة الحضور واالنرصاف وفقاً للقوانني واللوائح االتحادية الصادرة يف 

ذلك.

ثالثاً:  السياسة

أ– املرجعية القانونية )البنود ذات العالقة( 

الحكومة  يف  البرشية  املوارد  بقانون  الباب  هذا  يف  السياسات  ترتبط 

االتحادية رقم )11( لسنة 2008 وتعديالته والئحته التنفيذية، كام هوموضح 

أدناه:

ب- الرشوط والضوابط  )أحكام عامة(:

	 االلتزام مبواعيد العمل الرسمي: 

عىل جميع املوظفني االلتزام مبواعيد العمل املقررة والتوقيع إلكرتونياً أو غري ذلك من الوسائل، . 1

مبا يفيد الوقت الفعيل للحضور واالنرصاف يف املواعيد املقررة، ويستثنى من االلتزام بالتوقيع 

الوكالء والوكالء املساعدون ومن يف حكمهام.

إذا . 2 يراه من املوظفني حال ما  أو من يفوضه اإلعفاء من هذا االلتزام ملن  الجهة اإلتحادية  لرئيس 

تطلبت طبيعة عملهم ذلك.

الرسمية . 3 الحضور واالنرصاف يف املواعيد  يتمكن من  إذا مل  رئيسه املبارش  إبالغ  عىل املوظف 

لظروف طارئة.

العمل . 4 أوقات  يف  العمل  مكان  مغادرة  يجوز  وال  الوظيفية   الواجبات  ألداء  العمل  وقت  يخصص 

الرسمية إال بإذن مسبق من الرئيس املبارش. 

يعترب الرئيس املبارش هواملسؤول األول عن التبليغ عن التزام املوظف مبواعيد العمل الرسمي . 5

الرسمي  العمل  مواعيد  عن  تأخره  أو  غيابه  يتكرر  الذي  املوظف  بحق  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 

التنفيذية  الالئحة  من   )119( باملادة  املوضح  لجدول  وفقاً  املبارش،  رئيسه  من  مقبول  عذر   بدون 

والباب الثامن من هذا الدليل.

يتعني عىل إدارة املوارد البرشية التأكد من التزام الرؤساء املبارشين بالقيام بدورهم يف متابعة . 6

مبارش  رئيس  أي  التزام  عدم  ثبوت  حالة  ويف  ومحاسبتهم،  الرسمي  بالدوام  موظفيهم  التزام 

بذلك، فلها أن تحيله إىل لجنة املخالفات للتحقيق يف هذا األمر.

	 أيام  وساعات العمل الرسمي:

تحدد أيام وعدد ساعات العمل الرسمية بالوزارات والجهات االتحادية طوال العام عىل النحواآليت: 

تبدأ مواعيد الدوام الرسمي من يوم األحد إىل يوم الخميس أسبوعياً من الساعة السابعة والنصف 	 

صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

تبدأ مواعيد الدوام الرسمي يف شهر رمضان املبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد 	 

الظهر. 

يجوز لرئيس الجهة االتحادية أن يعتمد الئحة تنظم الدوام املرن وفقاً لحاجة العمل ويف حدود عدد 	 

الساعات املعتمدة أسبوعياً.

تكون العطلة األسبوعية  يف الجهات االتحادية يومي الجمعة والسبت.	 

ثانياً:   األهداف

الحضور 	  بإدارة  العالقة  ذات  والضوابط  والرشوط  السياسات  توضيح 

إدارة  يف  املعنيني  قبل  من  اتباعها  ليتم  األصول،  حسب  واالنرصاف 

املوارد البرشية  واملدراء وكافة املوظفني املعنيني.

التزام املوظف بتحقيق أهداف 	  االلتزام بساعات العمل يعكس مدى 

الجهة االتحادية.

وتنمية 	  الوظيفي  الرضا  زيادة  إىل  يؤدي  املرنة  العمل  ساعات  نظام 

راعت  التي  االتحادية  للجهة  الوظيفي  والوالء    باالنتامء  الشعور 

احتياجاتهم وظروفهم االجتامعية

املواد ذات العالقةاملرجعية القانونية

قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم 	 

)11( لسنة 2008 وتعديالته.
 )م/ 74(	 

يف 	  البرشية  املوارد  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

الحكومة االتحادية. 

 )م/ 116 – م/ -117 م/118 إىل 	 

م/119(
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تكون العطالت الرسمية للجهات االتحادية بالدولة وفقاً ملا يحدده القرار الصادر عن مجلس الوزراء	 

البند 	  يف  املقررة  الرسمية  العطالت  من  أي  ترحيل  يجوز  باألعياد،  ترتبط  التي  العطالت  باستثناء 

العطلة  ترحيل  يتم  وال  عمل  يومي  بني  وقعت  إذا  وذلك  نهايته،  أو  األسبوع  بداية  إىل  السابق 

الرسمية أو التعويض عنها اذا صادفت عطلة رسمية أخرى أوعطلة نهاية األسبوع.

	 نظام املنأوبات:

يجوز للجهة االتحادية تطبيق نظام املنأوبات عىل كل أو بعض الوظائف أو الوحدات التنظيمية بها، 	 

بحسب ظروف ومتطلبات العمل بها، برشط أال يجأوز مجموع ساعات العمل )48( ساعة أسبوعياً.

	  نظام التعويض عن العمل اإلضايف:

مينح املوظف تعويضاً عن العمل اإلضايف الذي  يكلف به يف غري أوقات العمل الرسمية بالرشوط اآلتية: 

أن يكلف املوظف بعمل إضايف بعد مواعيد العمل الرسمي. . 1

والوكيل املساعد . 2 اإلدارة املختصة  الرئيس املبارش ويعتمد من مدير  كتابة من  التكليف  أن يصدر 

)أو من يف حكمه( متضمنا طبيعة األعامل التي سيقوم بها املوظف وعدد ساعات العمل التي 

يتطلب إنجازها.

يقترص رصف التعويض النقدي عن العمل اإلضايف عىل املوظف الذي يشغل الدرجة الرابعة فام . 3

دون. 

يحسب عدد الساعات اإلضافية بعد تأدية املوظف ساعات العمل الرسمية )35( ساعة أسبوعية. . 4

كل . 5 عن  يوم  مبعدل  اإلضافية  العمل  ساعات  عن  عوضاً  إجازات  مبنح  التعويض  يكون  أن   يجوز 

)7( ساعات عمل.

أقىص . 6 وبحد  شهرياً،  األسايس  الراتب  من   30% نسبة  اإلضايف  العمل  عن  التعويض  يتجأوز  أال 

)1000( درهم شهريا.

أال يتجأوز الرصف البند املخصص لذلك يف موازنة الوزارة أو الجهة االتحادية. . 7

أن يتفق العمل اإلضايف املكلف به  مع احتياجات العمل الفعلية.. 8

	  التعويض عن العمل يف اإلجازات األسبوعية: 

ملقتضيات 	  وفقا  األسبوعية،  اإلجازات  أيام  يف  بالعمل  املوظف  تكليف  املبارش  للرئيس  يجوز 

ومصلحة العمل.

مينح املوظف املكلف بالعمل يف أيام العطالت األسبوعية، أياماً مسأوية  لعدد األيام التي عمل 	 

خاللها عوضاً عنها.

إذا وقعت العطلة األسبوعية، يف أيام مهمة عمل رسمية، يجوز منح املوظف أياماً مسأوية أليام 	 

العطالت األسبوعية التي تتخلل مهامت العمل الرسمية، بحسب األحوال.

ويف كل األحوال، ال يجوز منح املوظف مقابالً نقدياً عن األيام التي عملها خالل العطالت األسبوعية.	 

	  التعويض عن العمل يف العطالت الرسمية: 

يجوز للرئيس املبارش تكليف املوظف بالعمل يف يوم عطلة رسمية، وفقا ملقتضيات ومصلحة 	 

العمل.

مينح املوظف املكلف بالعمل يف أيام العطالت الرسمية، أياما مسأوية لعدد األيام التي عمل 	 

خاللها عوضاً عنها، ويعترب جزء اليوم يوما كامالً.

يجوز للموظف املستحق لتعويض العمل اإلضايف االختيار فيام بني التعويض بأيام مسأوية لعدد 	 

أيام العطالت الرسمية التي كلف املوظف بالعمل خاللها، أو طلب رصف تعويض العمل اإلضايف 

عن الوقت الفعيل الذي عمل به خالل أيام العطالت الرسمية.

 دون اإلخالل مبا ورد بالفقرة أعاله، إذا وقعت العطالت الرسمية يف أيام مهمة عمل رسمية، مينح 	 

املوظف أياماً مسأوية أليام العطالت الرسمية التي تتخلل مهامت العمل الرسمية.

ذات  والضوابط  والرشوط  البنود  حول  التفاصيل  من  املزيد  ملعرفة 

البرشية  للموارد  االتحادية  للهيئة  الرسمي  املوقع  زيارة  يرجى  العالقة، 

الحكومية لالطالع عىل قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم 

)11( لسنة 2008  وتعديالته والئحته التنفيذية
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أوالً:   املقدمة

تعرف املخالفة الوظيفية بأنها إخالل املوظف بواجبات وظيفته مام مينح السلطة املختصة يف جهة 

عمله الحق مبجازاته يف حدود الجزاءات املقررة قانونياً.

وتأسيساً عىل ذلك فان املخالفة الوظيفية  تعني الخروج عىل القوانني واألنظمة واللوائح املعمول 

بها يف جهة العمل والتي يتعني عىل كل موظف أن يلتزم بها وفق األصول املقررة يف هذا الشأن، 

فإن خرج عليها يعترب مرتكبا ملخالفة وظيفية .

 إال أن املخالفات الوظيفية  يتعذر تحديدها عىل سبيل الحرص، األمر الذي  يرتتب عليه عدم امكانية فرض 

جزاء تأديبي لكل مخالفة عىل حدة لهذا كان ال بد للمرشع من أن يحدد قامئة بالجزاءات التي يجوز توقيعها 

الجزاء املناسب وفقاً ملا هومحدد يف قانون  اختيار  بها  للجنة املخالفات املناط  تاركاً  عىل املوظف، 

املوارد البرشية وتعديالته والئحته التنفيذية، وبنفس الوقت كفل املرشع للموظف حق التظلم من أي 

قرار أو إجراء إداري يصدر بحقة إىل لجنة التظلامت ومن بعدها لجنة النظر يف االعرتاضات يف الحكومة 

االتحادية  املشكلة بالهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية وفق الرشوط والضوابط املحددة لهذه 

الغاية. 

وبناء عىل ذلك سوف يتم التطرق يف هذا الباب إىل اإلجراءات التي يتم اتباعها يف إدارة املخالفات 

لقانون املوارد  والجزاءات اإلدارية والتظلامت وشكأوي املوظفني والرشوط والضوابط املتبعة وفقاً 

والجزاءات  املخالفات  إدارة  عمليات  تنفيذ  آليات  إىل  باإلضافة  التنفيذية،  والئحته  وتعديالته  البرشية 

اإلدارية والتظلامت وشكأوي املوظفني.

ثالثاً:  السياسة

أ– املرجعية القانونية )البنود ذات العالقة( 

 2008 )11( لسنة  الحكومة االتحادية رقم  الباب بقانون املوارد البرشية يف  ترتبط اإلجراءات يف هذا 

وتعديالته والئحته التنفيذية، كام هوموضح أدناه:-

ب– الرشوط والضوابط )أحكام عامة( 

املخالفات الوظيفية والجزاءات اإلدارية ملوظفي الحكومة االتحادية

)غري املتعلقة بالدوام الرسمي(:

أوالً: السلطة املختصة بتوقيع الجزاءات اإلدارية يف الجهات االتحادية

السلطة املختصة  بتوقيع الجزاءات اإلداريه يف الجهة االتحادية هي لجنة املخالفات، وذلك لضامن الشفافية من 

حيث إجراء تحقيق وسامع أقوال الشهود واالطالع عىل الوثائق والبيانات وغري ذلك من الوسائل التي تكفل حق 

املوظف وجهة العمل يف آن واحد.

وهذه اللجنة يجب أن تشكل بقرار من الوزير بحيث تكون مهمتها النظر يف املخالفات التي يرتكبها املوظفون ـ 

فيام عدا املخالفات املرتبطة بالدوام الرسمي واملناطة بالرئيس املبارش ـ وتوقيع الجزاءات اإلدارية املنصوص 

عليها يف املادة )83( من قانون املوارد البرشية وتعديالته، وذلك باستثناء جزاء الفصل من الخدمة ـ والذي يتعني 

عىل لجنة املخالفات إذا ما رأت أن املخالفة املرتكبة تستحق جزاء الفصل من الخدمة، أن ترفع توصية بذلك اىل 

السلطة املختصة بالتعيني التخاذ القرار يف ذلك ، وهي:

لفت النظر الخطي:أ. 

وهويعترب مبثابة تنبيه للموظف عن السلوك اإلداري الخطأ الذي ارتكبه لعدم تكراره مرة أخرى وإال 

تعرض للمساءلة التأديبية.

ثانياً:   األهداف

املوظفني 	  وشكأوي  والتظلامت  اإلدارية  والجزاءات  املخالفات  بإدارة  املتعلقة  اإلجراءات  توضيح 

وإدارة  والتظلامت  املخالفات  لجان  يف  املعنيني  قبل  من  اتباعها  ليتم  األصول  حسب  وتوثيقها 

املوارد البرشية وكافة املوظفني.

توضيح اإلجراءات املتعلقة بإدارة املخالفات املتعلقة بالدوام الرسمي وفرض الجزاءات املتعلقة بها 	 

وتوثيقها حسب األصول ليتم اتباعها من قبل املعنيني )الرئيس املبارش وإدارة املوارد البرشية(.  

رفع مستوى الوعي القانوين لدى املوظفني. 	 

بيان الضامنات التي تؤدي اىل توفري بيئة عمل آمنه للموظفني من حيث حفظ حقهم بالتظلامت 	 

واالعرتاضات مبا يحقق األمن الوظيفي لهم.

ضامن تقيد املوظف والتزامه مببادئ وثيقة السلوك املهني وأخالقيات الوظيفة العامة 	 

تطوير أداء عمل املوظف يف بيئة عمل تتسم بالحيادية  والنزاهة.	 

السعي لتحقيق املسأواة والعدالة لجميع موظفي الحكومة االتحادية.	 

حفظ حقوق املوظف وجهة  العمل.	 

الحد من اللجوء إىل  املحاكم االتحادية	 

املواد ذات العالقةاملرجعية القانونية

قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم 	 

)11( لسنة 2008 وتعديالته.

املخالفات الوظيفية )م/ 81 اىل 	 

)82

الجزاءات اإلدارية )م/ 83(	 

التظلامت )م/ 95  إىل  م/100(	 

شكأوي املوظفني )م/ 99(	 

يف 	  البرشية  املوارد  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

الحكومة االتحادية.

املخالفات الوظيفية )م/ 94 اىل 	 

م/100(

التظلامت )م/101  إىل  م/104(	 

شكأوي املوظفني )م/ 114(	 
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اإلنذار الخطي: ب. 

وهومبثابة جزاء مشدد يوجه إىل املوظف عند ارتكابه مخالفة تستحق جزاء أشد من سابقتها وذلك 

بقصد عدم العودة يف املستقبل ملثل ما اقرتف.

الخصم من الراتب األسايس مبا ال يجأوز أجر عرشة أيام عن كل مخالفة ومبا ال يجأوز ستني يوماً يف ج. 

السنة:

الراتب  من  جزء  خصم  وهو  مبارشة،  مادية  آثار  عليها  يرتتب  التي  الجزاءات  من  الجزاء  هذا  يعترب 

األسايس للموظف املخالف، ومل يرتك القانون هذا الجزاء بدون حدود بل وضع له ضوابط تضمن 

عدالة الجزاء، فنص عىل أن الخصم يجب أن ال يتجأوز أجر عرشة أيام عن كل مخالفة ومبا ال يجأوز ستني 

يوماً يف السنة.

تنزيل درجة املوظف درجة واحدة وكافة ما متنحه الدرجة من مميزات .د. 

الفصل من الخدمة مع حفظ الحق يف معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه منها يف 	. 

حدود الربع كحد أقىص: 

ويعد هذا الجزاء من أقىص الجزاءات بالنسبة للموظف، إذ تنتهي به العالقة الوظيفية القامئة بني 

املوظف وبني جهة عمله بصورة نهائية، ولخطورة هذا الجزاء حرص املرشع عىل أن يكون دور لجنة 

بإعداد توصية فقط للسلطة  الجزاء مناسب للواقعة املرتكبة أن تقوم  إذا رأت أن هذا  املخالفات 

املختصة بالتعيني من أجل اتخاذ القرار.

ثانياً: كيفية تشكيل لجنة املخالفات

لقد اشرتط املرشع عند تشكيل لجنة املخالفات صورة  شكلية  واضحة يجب التقيد بها  وهي:

أن تشكل لجنة املخالفات بقرار صادر عن رئيس الجهة االتحادية.أ. 

أن يرأس لجنة املخالفات وكيل الوزارة املساعد للخدمات املساندة أو من يف حكمه الجهة االتحادية.ب. 

وإدارة ج.  البرشية  املوارد  إدارة  عن  ممثلون  التشكيل  قرار  يحددهم  الذي  األعضاء  بني  من  يكون  أن 

الشؤون القانونية. 

أن يكون للجنة مقرر، يتوىل إعداد الرتتيبات الالزمة النعقادها وتدوين محارضها وتوصياتها وقراراتها د. 

والتبليغ عنها. 

مالحظة: هذه الصورة الشكلية يجب االلتزام بها، وخالف ذلك يكون قرار تشكيل لجنة املخالفات غري متفق مع 

األصول وتكون قراراتها  أو توصياتها عرضة للطعن الحقاً بسبب عدم سالمة قرار التشكيل.

ثالثاً:  إجراءات إحالة املوظف إىل لجنة املخالفات 

إذا ارتكب موظف مخالفة إدارية، يتبع بشأنه اإلجراءات التالية:

الرئيس أ.  ارتكبه املوظف من مخالفة تنطوي عىل جرمية جزائية، فعىل  أن ما  إذا تبني  البداية  منذ 

املبارش أن يعد مذكرة توضح ماهية هذه الجرمية إىل مدير اإلدارة، الذي عليه أن يرفعها بواسطة 

النيابة  إبالغ  نحو  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  أجل  الوزارة، من  له إىل وكيل  التابع  الوزارة املساعد  وكيل 

العامة  بذلك.

الجزائية، وتخرج أيضاً عن نطاق مخالفات الدوام ب.  إذا كانت املخالفة املرتكبة تخرج عن نطاق الجرمية 

الشكوى  طريق  عن  أو  نفسه  تلقاء  من  باملخالفة  عرف  سواء  املبارش  الرئيس  فعىل  الرسمي، 

املنسوبه  املخالفة  من  التأكد  وبعد  وظيفية،   مخالفة  ارتكب  موظفيه  أحد  أن  التدقيق،  نتائج  أو 

املوارد  إجراءات  وفق  املخالفات  للجنة  املخالف  املوظف  بإحالة  ملبارش  الرئيس  يقوم  للموظف 

رؤساء  من  املعتمدة  الرقمية  أو  اإللكرتونية  وأنظمتها  االتحادية  الحكومة  يف  املتبعة  البرشية 

املوظف طبقاً للتسلسل اإلداري يف الجهة االتحادية

رابعاً: اإلجراءات التي يتعني أن تقوم بها لجنة املخالفات عند تلقي طلب اإلحالة 

وفقا إلجراءات املواد البرشيه املعتمدة من رؤساء املوظف طبقا للتسلسل 

اإلداري يف الجهة اإلتحادية :

تتلقى لجنة املخالفات طلب إحالة املوظف إليها وفق إجراءات املوارد البرشية املتبعة يف الحكومة . 1

االتحادية وأنظمتها اإللكرتونية أو الرقمية املعتمدة من رؤساء املوظف طبقاً للتسلسل اإلداري 

يف الجهة االتحادية موضحاً بها املخالفة املنسوبة إىل املوظف واألدلة والقرائن املتعلقة بها.

يتم استدعاء املوظف املحال إىل اللجنة للتحقيق معه وفق إجراءات املوارد البرشية يف الحكومة . 2

االتحادية وأنظمتها اإللكرتونية أو الرقمية املعتمدة ، عىل أن يتضمن اإلخطار ما هو منسوب إليه 

ومكان وتاريخ الجلسة وذلك قبل املوعد املحدد لها بثالثة أيام عىل األقل، ويتم اإلخطار بالربيد 

العادي أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين أو بأي من الوسائل املتاحة.

يف حال عدم مثول املوظف أمام لجنة املخالفات، يعاد إخطاره ثانية ويحدد له موعد آخر للمثول فيه . 3

أمامها عىل أن يتم اإلخطار باملوعد قبل يوم واحد عىل األقل من التاريخ املحدد للجلسة التالية.

إذا مل ميثل املوظف أمام لجنة املخالفات بعد اإلخطار الثاين يجوز للجنة الترصف يف التحقيق يف . 4

غيبته.

 واملقصود بالتحقيق هو: مجموعة اإلجراءات التي تستهدف تحديد مدى ثبوت املخالفة التأديبية وتحديد املسؤول 

عنها، وذلك  وفق اآللية التالية، )والتي يجب أن تتصف بالرسية(:

قيام األعضاء بدراسة املرفقات املتعلقة بالتحقيق. 	 

التي 	  اإلثباتات  مع  للموظف،  املنسوبة  واملخالفات  الوقائع  بتألوة  املخالفات  لجنة  رئيس  يقوم 

تؤيدها من أجل متكني املوظف من إبداء دفوعه. 

يقوم املوظف املحال للتحقيق بالرد عىل املخالفات املنسوبة إليه، وتقديم ما لديه من مستندات 	 

تؤيد أقواله، و أن يتم إثبات كل أقواله ويوقع عليها، ويف حال امتناعه يتم إثبات ذلك من قبل رئيس 

اللجنة

ويستطيع أن يطلب مهلة كافية يف جلسة الحقة إلعداد مذكرة بدفاعه.	 

بعد انتهاء املهلة يقدم املوظف املحال للتحقيق املذكرة الدفاعية، وهنا و تجدر اإلشارة اىل أنه 	 



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

258259

ب
وا
ألب
ا

ت
يا
و
حت
مل
ا

يتعذر عىل اللجنة أن تسمح للموظف املحال للتحقيق أن يحرض أو يوكل عنه محامياً، ألنه ال يوجد أي 

حكم أو نص يخول املوظف الحق يف اصطحاب محاٍم لحضور التحقيق التأديبي معه.

تقوم اللجنة بسامع شهادة الشهود إن وجدوا )كل شاهد عىل انفراد(.	 

 عىل أعضاء اللجنة االطالع عىل كافة األوراق املتعلقة باملخالفة.	 

للجنة طلب أي إيضاحات متعلقة بالتحقيق من الوحدة التنظيمية التي يتبعها املوظف.	 

املتعلقة 	  الفنية  املسائل  يف  الخربة  بأهل  اإلستعانة  رضورة،  ذلك  يف  أن  رأت  إذا  للجنة  ميكن 

باملخالفة.

وهنا يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه   إذا اقتضت مصلحة التحقيق، وبناء عىل توصية لجنة 	 

املخالفات، وقف املوظف املحال للتحقيق عن العمل مؤقتاً لصالح التحقيق مع إيقاف رصف نصف 

راتبه حتى انتهاء التحقيق ، فإذا برئ املوظف أو حفظ التحقيق معه أو عوقب بلفت نظر أو إنذار، 

رصف ما  أوقف له من راتب، أما إذا فرضت عليه عقوبة أشد فإن القرار حول ما أوقف من راتب يرجع 

تقديره إىل لجنة املخالفات، عىل أن يصدر قرار الوقف عن العمل من رئيس الجهة أو من يفوضه بناء 

عىل توصية  من اللجنة.

إذا قام املوظف املحال للتحقيق بتقديم استقالته أثناء سري أعامل لجنة املخالفات، فعىل اللجنة 	 

أن تستمر يف أعاملها وأن ال تلتفت اىل طلب االستقالة، ألنه يحظر قبول استقالة املوظف الذي 

يحال إىل لجنة املخالفات أو إىل الجهات القضائية املختصة إال بعد صدور قرار قطعي بذلك.

االسرتشادية 	  للمعايري  وفقا  الجزاء  توقيع  عند  املخالفة  جسامة  درجة  مراعاة  املخالفات  لجنة  عىل 

اآلتية:

مدى اإلخالل برسية البيانات واملعلومات املتعلقة بجهة العمل.. 1

األثر املايل املرتتب عىل املخالفة.. 2

أثر املخالفة عىل سمعة الجهة االتحادية والعاملني فيها نتيجة ارتكاب املخالفة.. 3

استغالل املوظف املخالف للسلطة املناطة به.. 4

نسبة تكرار املوظف للمخالفات بأنواعها.. 5

وجود شق جزايئ أو أخالقي يف املخالفة املرتكبة. . 6

مخالفة مبادئ السلوك املهني وأخالقيات الوظيفة العامة.. 7

أ- حفظ التحقيق إذا ثبت للجنة:

عدم صحة ما نسب إىل املوظف من ارتكاب املخالفة واملحال  عىل أثرها إىل التحقيق.	 

أو عدم األهمية، وذلك يف حال ما إذا ثبت للجنة أن ما نسب للموظف ال يستحق توقيع جزاء.	 

أو عدم كفاية األدلة.	 

ب. تقرير مسؤولية املوظف املحال إىل التحقيق، ومجازاته بإحدى الجزاءات اإلدارية املناسبة 
واملنصوص عليها يف املادة )83( من املرسوم بقانون، باستثناء جزاء الفصل من الخدمة.

مع اإلشارة اىل رضورة  قيام لجنة املخالفات باالنتباه  إىل النقاط الثالث التالية وهي:

إذا تبني للجنة أن ما ارتكبه املوظف يشكل مخالفة مالية، فعليها أي اللجنة إعداد مذكرة خطية بذلك . 1

موقعة من رئيس اللجنة مرفقاً بها جميع الوثائق واألدلة التي تؤكد ما ورد فيها ورفعها لرئيس الجهة 

االتحادية من خالل وكيل الوزارة  أو من يف حكمه،  للنظر يف إحالة املوضوع  إىل ديوان املحاسبة 

للتحقيق فيه طبقاً لقانون إنشائه. 

وعىل اللجنة يف هذه الحالة تعليق إجراءات عملها إىل حني ورود توصيات ديوان املحاسبة بالجزاءات 

بالجزاءات  قرارات  اصدار  أجل  من  أعاملها  تبارش  ثم  ومن  املخالف،  املوظف  عىل  فرضها  الواجب 

املوىص بها من ديوان املحاسبة، ولو كانت مغايرة للجزاءات املنصوص عليها يف املادة )83( من 

اللجنة توصية بذلك  أن تصدر  الخدمة،  الفصل من  الجزاء  إذا كان  البرشية، مع مراعاة  قانون املوارد 

وليس قراراً. 

إذا تبني للجنة أن الفعل الذي ارتكبه املوظف ميثل جرمية جزائية، فعىل اللجنة رفع توصية خطية . 2

يف  من  أو  الوزارة  وكيل  خالل  من  وذلك  االتحادية،  الجهة  لرئيس  اللجنة  رئيس  من  موقعة  بذلك 

حكمه، إلحالة املوظف مرتكب الفعل إىل النيابة العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة مع املوظف املحال 

إليها وفق األصول املتبعة يف هذا الشأن، مع اإلشارة إىل أن إحالة املوظف إىل سلطة التحقيق 

املختصة ال تحول دون قيام لجنة املخالفات من  توقيع الجزاء اإلداري عىل ذلك املوظف )مرتكب 

الفعل(، ما مل يكن الفعل يف املخالفة التأديبية متوقفاً عىل الفصل يف الجرمية الجزائية، وإذا كان 

الحال كذلك، فعىل اللجنة تعليق أعاملها واالنتظار إىل حني صدور قرار الحكم الجزايئ من املحكمة 

املختصة، والتقيد مبا ورد فيه بشأن املوظف.

 إذا رأت لجنة املخالفات أن الفعل أو املخالفة التي ارتكبها املوظف تستحق عقوبة أو جزاء الفصل . 3

من الخدمة، فعليها أن تقوم بإعداد توصية موقعة من رئيس اللجنة تتضمن هذا الجزاء مع مربراته، 

وترفعها من خالل وكيل الوزارة أو من يف حكمه أو  رئيس الجهة  املعني حسب األحوال إىل السلطة 

املختصة بالتعيني. 

خامساً:  إجراءات  تنفيذ الجزاء 

بعد صدور قرار لجنة  املخالفات أو اعتامد توصياتها تتبع اإلجراءات التالية: 

يتوىل مقرر اللجنة مسؤولية إخطار املوظف املحال للتحقيق بقرار الجزاء الصادر بشأنه  خالل ثالثة 	 

الربيد  التبليغ عن طريق  ، وإذا تعذر ذلك يتم  أيام عمل ، عىل أن يتم توقيعه مبا يفيد االستالم 

اإللكرتوين الرسمي للموظف املخالف، مع حفظ نسخة من الربيد اإللكرتوين يف ملف املخالفة 

املعروض عىل اللجنة.

إخطار الوحدة التنظيمية التي يتبع لها املوظف )الرئيس املبارش(.	 

تتوىل إدارة املوارد البرشية مسؤولية تنفيذ قرار الجزاء الصادر عن لجنة املخالفات، سواء من حيث 	 

مخاطبة إدارة الشؤون املالية إذا كان قرار الجزاء يتضمن شقاً مالياً، سواء خصم من الراتب أو إنهاء 

خدمة، من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال ذلك أو حفظ نسخ الجزاءات يف حال لفت النظر أو اإلنذار 
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يف امللف الوظيفي للموظف.

تقوم إدارة املوارد البرشية بحفظ نسخة عن كافة قرارات الجزاء الصادرة بحق املوظف املخالف يف 	 

ملفه الوظيفي.

التظلامت:

بعد صدور قرار لجنة املخالفات بحق املوظف املخالف أو اعتامد توصية اللجنة  بإنهاء خدمة املوظف وصدور قرار 

بذلك من قبل السلطة املختصة بالتعيني أو صدور أي قرار أو إجراء آخر بحق املوظف غري مرتبط بلجنة املخالفات، 

ففي هذه الحالة يجوز للموظف يف غضون أسبوعني من تاريخ إبالغه بالقرار أو اإلجراء، أن يتقدم بتظلم خطي 

إىل لجنة التظلامت للتظلم من القرار أو اإلجراء الصادر بحقه، ويستثنى من ذلك ما ييل:

تظلامت تقييم األداء حيث أن لها آلية خاصة محددة  يف نظام إدارة األداء. 	 

التظلامت أو االعرتاضات املتعلقة بساعات العمل  أو الدرجة الوظيفية  أو الراتب  أو املكافآت، حيث 	 

تم حظر التظلم منها مبوجب املادة )99( من قانون املوارد البرشية.

أوالً: كيفية تشكيل لجنة التظلامت

، وتتكون من عدد من األعضاء، والقيد  الجهة  رئيس  بقرار من  اتحادية  التظلامت يف كل جهة  لجنة  يتم تشكيل 

الوحيد عىل تشكيل هذه اللجنة، هو أن ال يكون من بني أعضاء لجنة التظلامت عضواً يف لجنة املخالفات املتظلم 

من قرارها.

ثانياً: آلية عمل لجنة التظلامت

تقع مهمة رفع التظلم إىل لجنة التظلامت عىل املوظف نفسه، فإذا ما رغب املوظف الصادر بحقة القرار أو 

الجزاء اإلداري يف التظلم منه:

تاريخ 	  من  أسبوعان  وهو  قانوناً  املحدد  الزمني  اإلطار  خالل  بالتظلم  يرغب  الذي  املوظف  عىل   

إبالغه بالقرار أو الجزاء الصادر عن لجنة املخالفات، أو أي قرار أو جزاء آخر صادر بحقه،  عىل أن يتقدم 

يف  املعتمدة  الرقمية  أو  اإللكرتونية  وأنظمتها  البرشيه  املوارد  إلجراءات  وفقا  خطي  بتظلم 

الحكومة اإلتحاديه. 

يتوىل رئيس اللجنة دعوة أعضاء اللجنة  إىل االجتامع ، للنظر يف التظلم املقدم لها يف املكان 	 

والزمان الذي يحدده.

 تقوم اللجنة بتدقيق طلب التظلم والتأكد من أنه مستويف الرشوط الشكلية وأنه قد تم تقدميه 	 

إليها ضمن املدة القانونية )أسبوعني( وأن التظلم ال يقع ضمن البنود التي ال يجوز التظلم منها 

واملذكورة أعاله كالدرجة أو الراتب... الخ.

تقوم اللجنة بدراسة التظلم ولها الحق يف هذا الجانب أن تسمع من ترى سامع أقواله من الشهود 	 

أو الخرباء أو غري ذلك أو إعادة امللف إىل لجنة املخالفات، الستكامل أي نواقص أو طلبات.

أية 	  أو  لجنة املخالفات  التظلم املقدم من املوظف عىل قرار  بالنظر يف  التظلامت  لجنة  تقوم 

قرارات أو إجراءات إدارية أخرى صادرة يف حقه خالل )15( يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

بعد الدراسة واملدأولة، تصدر لجنة التظلامت قرارها يف التظلم املعروض عليها باإلجامع أو األغلبية 	 

)يرجح الجانب الذي منه الرئيس( ويكون مضمون قرارها محدداً مبا ييل:

عدم قبول التظلم شكال.أ. 

قبول التظلم شكال ورفضه موضوعا.ب. 

قبول التظلم شكال وتخفيض أو إلغاء الجزاء.ج. 

 ويف جميع األحوال ال يجوز للجنة التظلامت تعديل الجزاء بتوقيع جزاء أشد من الجزاء املتظلم منه، 	 

وتكون قرارات لجنة التظلامت قطعية يف التظلامت املرفوعة إليها بشأن توقيع جزايئ لفت النظر 

واإلنذار الكتابيني.

ثالثاً: آلية تنفيذ قرار لجنة التظلامت

بعد أن تقوم لجنة التظلامت بإصدار قرارها، يتوىل مقرر اللجنة و يف حال عدم وجود مقرر يتوىل أي من األعضاء 

وأنظمتها  البرشية  املوارد  آلليات  وفقا  اللجنة   بقرار  املتظلم  املوظف  اخطار  اللجنة  رئيس  يكلفهم  الذين 

التبليغ عن طريق الربيد اإللكرتوين  اإللكرتونية أو الرقمية املعتمدة يف الحكومة االتحادية وإذا تعذر ذلك يتم 

الرسمي للموظف املتظلم، مع حفظ نسخة من الربيد اإللكرتوين يف ملف التظلم املعروض، وترسل نسخة 

إدارة  إىل  أخرى  ونسخة  املبارش(  )الرئيس  املتظلم  املوظف  لها  التابع  التنظيمية  الوحدة  إىل  القرار  من  أخرى 

املوارد البرشية من أجل تنفيذ مضمون القرار، وتحفظ نسخة منه يف ملف املوظف املتظلم.   

رابعاً: االعرتاض عىل قرار لجنة التظلامت  أمام لجنة النظر يف االعرتاضات

بعد صدور قرار لجنة التظلامت وتبليغه للموظف وفق األصول من قبل اللجنة، يجوز للموظف إذا كان قرار لجنة 

التظلامت يتضمن عقوبة تقع خارج نطاق لفت النظر أو اإلنذار،  أن يتقدم خالل مدة ال تتجأوز ثالثة أسابيع من 

تاريخ إبالغه بقرار لجنة التظلامت، باعرتاض خطي موقع منه إىل لجنة النظر يف االعرتاضات يف الحكومة االتحادية 

املشكلة يف الهيئة االتحادية  للموارد البرشية الحكومية مبوجب قرار صادر من رئيس الهيئة.

خامساً: كيفية االعرتاض 

بعد اطالع املوظف عىل قرار لجنة التظلامت الذي تم تبليغه له،  يجوز له إذا كان القرار خارج نطاق لفت النظر أو 

اإلنذار الكتايب، أن يقدم اعرتاضاً وفق اإلجراءات التالية:

إعداد اعرتاض خطي موقع منه ومبني فيه االسم وجهة العمل والدرجة الوظيفية والوظيفة التي 	 

يشغلها واألسباب واملوجبات القائم عليها االعرتاض.

تسليم نسخة االعرتاض مرفقاً بها قرار لجنة املخالفات وقرار لجنة التظلامت املعرتض عليه إن وجد  	 

إىل مكتب مدير عام الهيئة االتحادية  للموارد البرشية الحكومية، بصفته رئيس اللجنة.

بعد استالم نسخة التظلم مع الوثائق واملستندات وكافة املرفقات، يتم إعداد خطاب لجهة عمل 	 

املوظف املتظلم  وذلك من قبل رئيس اللجنة لبيان املطالعة عىل ما ورد يف التظلم. 

بنسخة عن 	  اللجنة  أعضاء  تزويد  يتم  لها،  الخطاب املوجه  رد جهة عمل املوظف عىل  بعد استالم 

القانون  االعرتاض ومرفقاته، ويحدد موعد اجتامع للجنة للنظر يف االعرتاض ودراسته وفق أحكام 

والالئحة التنفيذية.

 ويف حال عدم تلقي اللجنة ردا من جهة عمل املوظف املعرتض خالل )15( يوم عمل من مخاطبة 	 

الجهة  ميكن للجنة اتخاذ قرارها بالنظر للمستندات املقدمة.
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يصدر قرار لجنة النظر يف االعرتاضات ضمن التايل:

عدم قبول التظلم شكال.	 

قبول التظلم شكال ورفضه موضوعا.	 

قبول التظلم شكال وتخفيض أو إلغاء الجزاء.	 

سادساً: آلية تنفيذ القرار

بعد صدور قرار اللجنة يتم إخطار املوظف كتابة بقرار اللجنة مع بيان أسبابه وذلك خالل عرشة أيام عمل من تاريخ 

صدوره مع إحاطة جهة العمل بذلك ، وتحفظ نسخة من قرار اللجنة يف ملف االعرتاضات.

مخالفات الدوام الرسمي

الدوام  ساعات  خالل  باملوظف  املناطة  واألعامل  املهام  إنجاز  نحو  به  وااللتزام  الرسمي  الدوام  ألهمية  نظرا 

عن  ما  نوعاً  مختلفة  إجراءات  الرسمي  بالدوام  املرتبطة  املخالفات  من  النوع  لهذا  رتب املرشع  الرسمي، فقد 

يف  لها  املقابل  والجزاء  املخالفة  نوع  املرشع  حدد  حيث  الوظيفية،   املخالفات  باقي  يف  املتبعة  اإلجراءات 

جدول مدرج ضمن الالئحة التنفيذية وأناط مسؤولية االرشاف عىل ذلك بالرئيس املبارش، وذلك لتفعيل العالقة 

اإلرشافية بني الرئيس املبارش ومرؤوسيه وأيضا ملا يتطلبه هذا املوضوع من إجراءات رسيعة تحتاج ملعالجة أي 

خلل يرتبط بانسيابية العمل وتنفيذ املهام الوظيفية، ولهذه الغاية ينظم هذا الباب الجوانب التالية:

أوالً: اإلجراءات الواجب اتباعها يف حال ارتكاب املوظف ملخالفة دوام رسمي هي:

الدوام . 1 يتعلق مبخالفات  ارتكبها املوظف فيام  التي  املخالفة  نوع  تحديد  الرئيس املبارش  يتوىل 

الرسمي، وإخطار إدارة املوارد البرشيه وفق األنظمة اإللكرتونية أو الرقمية املعتمدة .

تقوم إدارة املوارد البرشية باتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال ذلك بعد التحقق من املخالفة  املرتكبة من . 2

املوظف من خالل أنظمة الدوام املعتمدة لديها 

تقوم إدارة املوارد البرشية بعد ابالغها عن طريق الرئيس املبارش الذي يعترب املسؤول األول عن . 3

التزام مرؤوسيه بالدوام ـ وبعد أن تتأكد إدارة املوارد البرشية من تحقق املخالفة من خالل أنظمة 

الدوام املعتمدة لديها،  بتوقيع الجزاء املناسب عىل املوظف املخالف، وفق األنظمة اإللكرتونية 

أو الرقمية املعتمدة . 

إذا كرر املوظف ذات املخالفة للمرة الرابعة خالل السنة  يحال إىل لجنة املخالفات لتقرير جزاء أعىل.. 4

إذا قام املوظف بارتكاب أكرث من مخالفة خالل األسبوع، تعترب كل مخالفة مستقلة عن األخرى من . 5

حيث النوع و مكررة من حيث عدد املرات، و عىل الرئيس املبارش بالتنسيق مع إدارة املوارد البرشية 

توقيع العقوبة األعىل ألشد نوع من املخالفات املرتكبة جسامة عىل ضوء ما يوازيها من عدد تكرار 

املرات ملجموع املخالفات املرتكبة و املبينة يف الجدول أعاله بغض النظر عن التدرج.

يجب أن تكون الجزاءات املوقعة عىل املوظف مسببة، و أن يتم إخطار املوظف بها خالل ثالثة أيام . 6

عمل من تاريخ صدورها.

 مثال توضيحي:

 موظف ارتكب ثالث مخالفات متنوعة: هي التأخري عن العمل، وعدم التوقيع مبا يفيد الوقت الفعيل للحضور 

واالنرصاف،  والتالعب يف طريقة إثبات الحضور واالنرصاف.  هذه املخالفات مختلفة من حيث النوع ولكنها مكررة 

من حيث عدد املرات أي عدد تكرارها ثالثة،  لذا فإن الجزاء املناسب لها هوالجزاء الثالث األشد ألي منها.

وعىل إدارة املوارد البرشية والرئيس املبارش مراعاة ما ييل:

أن ال يتم توقيع أكرث من جزاء عىل املوظف عن املخالفة الواحدة.	 

ثانياً: كيفية تنفيذ الجزاءات الصادرة بشأن مخالفات الدوام الرسمي:

البرشية  املوارد  إدارة  تتوىل  املبارش،  الرئيس  إبالغ  عىل  بناء  البرشية  املوارد  إدارة  قبل  من  الجزاء  فرض  بعد 

مسؤولية:

إخطار املوظف بالجزاء الذي تم فرضه عليه 	 

إخطار الرئيس املبارش بالجزاء الذي تم فرضه عىل املوظف بناء عىل إبالغه.	 

 تنفيذ الجزاء إذا تضمن شقاً مالياً كالخصم عن طريق إخطار إدارة الشؤون املالية لتنفيذ ذلك الجزاء.	 

حفظ نسخة من الجزاء يف ملف املوظف املخالف.	 

تتم جميع اإلجراءات عن طريق األنظمة اإللكرتونية أو الرقمية املعتمدة ويف حال تعذر ذلك يتم 	 

اإلستعاضة عنها عن طريق الربيد اإللكرتوين أو بأية وسيلة أخرى متاحة البالغ املوظف. 

تلغى الجزاءات اإلدارية من حيث األثر القانوين بانقضاء املدد الزمنية املحددة يف املادة رقم 120 من الالئحة 

التنفيذية لقانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية،  عىل أن  يتم االحتفاظ بسجل الجزاءات املفروضة 

عىل املوظف يف ملفه الوظيفي، كمرجعية إلدارة املوارد البرشية الحقاً.
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جدول مخالفات  الدوام الرسمي املوضح أدناه:

مالحظة : يتم الخصم من الراتب اإلجاميل لجزاء الخصم

نوع املخالفة
تدرج الجزاء خالل السنة

املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األوىل

أوالً : املخالفات املتعلقة مبواعيد العمل املقررة دون عذر مقبول.

ال  ومبا  العمل  عن  التأخري 

عن  زاد  وما  الساعتني،  يجأوز 

املوظف  معاملة  يعامل  ذلك 

املنقطع عن العمل.

خصم يوم من الراتبإنذار خطيلفت نظر خطي

إذن  بدون  العمل  عن  االنقطاع 

قانوين ثالثة أيام فأقل

خصم يوم من 

الراتب + أيام من 

االنقطاع

خصم  يومني  من الراتب 

+ أيام االنقطاع

خصم ثالثة أيام من 

الراتب

+ أيام االنقطاع

من  وأقل  أيام  ثالثة  من  أكرث 

عرشة أيام

خصم  ثالثة أيام 

من الراتب + أيام 

االنقطاع

خصم أربعة أيام من 

الراتب + أيام االنقطاع

خصم خمسة أيام من 

الراتب + أيام  االنقطاع  

مع الحرمان من الراتب عن أيام االنقطاع

ثانياً : املخالفات املتعلقة بالتوقيع اإللكرتوين وفقاً لآلليات املعتمدة يف الحكومة االتحادية

الوقت  يفيد  مبا  التوقيع  عدم 

واالنرصاف  للحضور  الفعيل 

بدون عذر مقبول

خصم يوم

من الراتب
خصم يومني من الراتب

خصم ثالثة أيام

من الراتب

إثبات  طريقة  يف  التالعب 

الحضور واالنرصاف

خصم خمسة أيام 

من الراتب

يحال إىل لجنة املخالفات 

لتقرير جزاء أعىل

ثالثاً : املخالفات املتعلقة مبغادرة مكان العمل بدون إذن أو عذر مقبول

مغادرة مكان العمل بدون إذن

أو عذر يقبله الرئيس املبارش
خصم يوم من الراتبإنذار خطيلفت نظر خطي

رابعاً : املخالفات املتعلقة باالنتظام الفعيل للدوام

يف  مقبول  مربر  دون  التواجد 

غري املكان املخصص للعمل
خصم يوم من الراتبإنذار خطيلفت نظر  خطي

النوم أثناء العمل
خصم خمسة أيام 

من الراتب

يحال إىل لجنة املخالفات 

لتقرير جزاء أعىل

ذات  والضوابط  والرشوط  البنود  حول  التفاصيل  من  املزيد  ملعرفة 

البرشية  للموارد  االتحادية  للهيئة  الرسمي  املوقع  زيارة  يرجى  العالقة، 

الحكومية لالطالع عىل قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية رقم 

)11( لسنة 2008  وتعديالته والئحته التنفيذية
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1.1: إدارة عملية املخالفات والجزاءات اإلدارية

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية املخالفات والجزاءات اإلدارية:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1

املبارش  للرئيس  إخطار  أو  شكوى  وصول 

املخالفات  من  مبخالفة  موظف  بقيام 

اإلدارية

الرئيس املبارشاإلدارة املعنية

2

إىل  املخالف  املوظف  بإحالة  طلب  إعداد 

لجنة املخالفات مع ارفاق كافة املستندات 

والوثائق أو يشار يف الطلب إىل التحقيق 

الشفهي

الرئيس املبارشاإلدارة املعنية

3
مع  له  التابع  اإلدارة  مدير  إىل  الطلب  رفع 

كافة الوثائق
الرئيس املبارشاإلدارة املعنية

4
رفع الطلب إىل وكيل الوزارة أو من يفوضه 

مع املرفقات
وكيل الوزارة املساعدالقطاع املعني

وكيل الوزارة أو من يفوضهاإلدارة املعنيةاحالة الطلب إىل لجنة املخالفات5

مقرر ورئيس اللجنةلجنة املخالفاتتحديد موعد لجلسة لجنة املخالفات6

7

املخالف  للموظف  استدعاء  خطاب  إعداد 

قبل موعد الجلسة بخمسة أيام موقع من 

رئيس اللجنة

مقرر اللجنةلجنة املخالفات

8

مل  إذا  املخالف  املوظف  استدعاء  إعادة 

يحرض يف املرة األوىل قبل موعد الجلسة 

بثالثة أيام موقع من رئيس اللجنة

مقرر اللجنةلجنة املخالفات

9

املخالف  املوظف  إىل  اإلخطار  ارسال 

التابع  التنظيمية  الوحدة  إىل  منه  ونسخة 

لها املوظف

مقرر اللجنةلجنة املخالفات

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

10
دراسة طلب اإلحالة وسامع أقوال املوظف 

املخالف والشهود وذوي الخربة....الخ
مقرر اللجنةلجنة املخالفات

11

وقف  التحقيق  ملصلحة  أن  اللجنة  رأت  إذا 

املوظف املخالف عن العمل وإيقاف نصف 

املخالفات  لجنة  من  بتوصية  وذلك  راتبه 

ورئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه،  يتم 

بحق  توصية  أو  عدمه  من  إدانة  قرار  صدور 

املوظف

رئيس لجنة املخالفاتلجنة املخالفات

12
أن  تبني  إذا  املحاسبة  ديوان  مخاطبة 

املخالفة تنطوي عىل مخالفة مالية

لجنة املخالفات 

بواسطة وكيل الوزارة 

أو من يف حكمه

الوزير املعني أو رئيس الجهة 

االتحادية

13

الجهات  إىل  املخالف  املوظف  إحالة 

القضائية إذا تبني ان املخالفة متثل جرمية 

جزائية

لجنة املخالفات 

بواسطة وكيل الوزارة 

أو من يف حكمه

الوزير املعني أو رئيس الجهة 

االتحادية

مقرر اللجنةلجنة املخالفاتتبليغ املوظف نسخة من قرار اللجنة14

15

الوحدة  اىل  اللجنة  قرار  من  نسخة  ارسال 

)الرئيس  املوظف  لها  التابع  التنظيمية 

املوارد  إدارة  اىل  اخرى  ونسخة   املبارش( 

البرشية

مقرر اللجنةلجنة املخالفات

16

تنفيذ قرار اللجنة إذا كان يتضمن شقاً مالياً 

نظام  خالل  من  الخدمة  إنهاء  أو  بالخصم 

بيانايت

لجنة املخالفات /إدارة 

املوارد البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

17

حفظ القرار الصادر عن اللجنة أو اإلحالة اىل 

يف  القضائية  الجهات  أو  املحاسبة  ديوان 

ملف املوظف املخالف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية
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وصول شكوى أو إخطار للرئيس املبارش بقيام 

موظف مبخالفة من املخالفات اإلدارية

اإلدارة املعنية
الرئيس املبارش

ارسال اإلخطار إىل املوظف املخالف ونسخة 

منه إىل الوحدة التنظيمية التابع لها املوظف

لجنة املخالفات
مقرر اللجنة

دراسة طلب اإلحالة وسامع أقوال املوظف 

املخالف والشهود وذوي الخربة....الخ

لجنة املخالفات
مقرر اللجنة

مخاطبة ديوان املحاسبة إذا تبني أن املخالفة 

تنطوي عىل مخالفة مالية

لجنة املخالفات بواسطة وكيل الوزارة أو من يف حكمه
الوزير املعني أو رئيس الجهة االتحادية

إذا رأت اللجنة أن ملصلحة التحقيق وقف املوظف املخالف عن العمل وإيقاف نصف راتبه 

وذلك بتوصية من لجنة املخالفات وقرار من رئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه،  يتم صدور 

قرار إدانة من عدمه أو توصية بحق املوظف

لجنة املخالفات
رئيس لجنة املخالفات

إعداد طلب بإحالة املوظف املخالف إىل لجنة املخالفات مع 

ارفاق كافة املستندات والوثائق أو يشار يف  الطلب إىل  

التحقيق الشفهي

اإلدارة املعنية
الرئيس املبارش

رفع الطلب إىل مدير اإلدارة التابع له مع كافة الوثائق

اإلدارة املعنية
الرئيس املبارش

رفع الطلب إىل وكيل الوزارة أو من يفوضه مع املرفقات

القطاع املعني
وكيل الوزارة املساعد

إحالة املوظف املخالف إىل الجهات القضائية إذا تبني ان 

املخالفة متثل جرمية جزائية

لجنة املخالفات بواسطة وكيل الوزارة أو من يف حكمه
الوزير املعني أو رئيس الجهة االتحادية

تبليغ املوظف نسخة من قرار اللجنة

لجنة املخالفات
مقرر اللجنة

ارسال نسخة من قرار اللجنة اىل الوحدة التنظيمية التابع لها املوظف 

)الرئيس املبارش( ونسخة  اخرى اىل إدارة املوارد البرشية

لجنة املخالفات
مقرر اللجنة

تنفيذ قرار اللجنة إذا كان يتضمن شقاً مالياً 

بالخصم أو إنهاء الخدمة من خالل نظام بيانايت

لجنة املخالفات / إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

حفظ القرار الصادر عن اللجنة أو اإلحالة اىل ديوان املحاسبة 

أو الجهات القضائية يف ملف املوظف املخالف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

احالة الطلب إىل لجنة املخالفات

اإلدارة املعنية
وكيل الوزارة أو مـــن يفوضـــه

تحديد موعد لجلسة لجنة املخالفات

لجنة املخالفات
مقرر ورئيس اللجنة

إعداد خطاب استدعاء للموظف املخالف قبل موعد 

الجلسة بخمسة أيام موقع من رئيس اللجنة

لجنة املخالفات
مقرر اللجنة

إعادة استدعاء املوظف املخالف إذا مل يحرض يف املرة األوىل 

قبل موعد الجلسة بثالثة أيام موقع من رئيس اللجنة

لجنة املخالفات
مقرر اللجنة
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1.2: إدارة عملية التظلامت

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية التظلامت:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1

للجنة التظلامت خالل  يقدم املوظف تظلامً خطياً 

املوظف   إبالغ  تاريخ  من  أسبوعني  تتجأوز  ال  مدة 

قرار  أي  أو  املخالفات  لجنة  عن  الصادر  الجزاء  بقرار 

أوجزاء آخر صادر بحقة مرفقا به القرار املتظلم منه

املوظف املتظلماإلدارة املعنية

مقرر اللجنةلجنة التظلامتاستالم التظلم واملستندات الداعمة2

3
ال  التظلم  أن  من  والتأكد  وتدقيقه  التظلم  دراسة 

يقع من ضمن البنود التي ال يجوز التظلم منها
لجنة التظلامتلجنة التظلامت

لجنة التظلامتلجنة التظلامتاتخاذ القرار وفقاً ألحكام القانون والالئحة4

5

من  كل  إشعار  يتم   التظلم   برفض  القرار  كان  إذا 

)املوظف املتظلم، اإلدارة املعنية للموظف، إدارة 

املوارد البرشية(

مقرر اللجنةلجنة التظلامت

6
الوظيفي  امللف  يف  القرار  من  نسخة  حفظ 

املوظف
إدارة املوارد البرشية

يف  املختص  املوظف 

إدارة املوارد البرشية

7

أو  الجزاء  بإلغاء  سواء  التظلم  بقبول  القرار  كان  إذا 

تعديل الجزاء اإلداري يتم إشعار )املوظف املتظلم، 

البرشية(   املوارد  إدارة  للموظف،  املعنية  اإلدارة 

بقرار اللجنة

مقرر اللجنةلجنة التظلامت

إدارة املوارد البرشيةتنفيذ القرار الصادر من لجنة التظلامت8
يف  املختص  املوظف 

إدارة املوارد البرشية

01

يقدم املوظف تظلامً خطياً للجنة التظلامت خالل مدة ال تتجأوز 

أسبوعني من تاريخ إبالغ املوظف  بقرار الجزاء الصادر عن لجنة املخالفات 

أو أي قرار أو جزاء آخر صادر بحقة مرفقا به القرار املتظلم منه

اإلدارة املعنية
املوظف املتظلم

استالم التظلم واملستندات الداعمة

لجنة التظلامت
مقرر اللجنة

دراسة التظلم وتدقيقه والتأكد 

من أن التظلم ال يقع من ضمن 

البنود التي ال يجوز التظلم منها

لجنة التظلامت
لجنة التظلامت

اتخاذ القرار وفقاً ألحكام القانون والالئحة

لجنة التظلامت
لجنة التظلامت

إذا كان القرار برفض التظلم  يتم  إشعار 

كل من )املوظف املتظلم، اإلدارة 

املعنية للموظف، إدارة املوارد البرشية(

لجنة التظلامت
مقرر اللجنة

حفظ نسخة من القرار يف امللف 

الوظيفي املوظف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف  إدارة املوارد البرشية

إذا كان القرار بقبول التظلم سواء بإلغاء 

الجزاء أو تعديل الجزاء اإلداري يتم إشعار 

)املوظف املتظلم، اإلدارة املعنية 

للموظف، إدارة املوارد البرشية(  بقرار اللجنة

لجنة التظلامت
مقرر اللجنة

تنفيذ القرار الصادر من لجنة التظلامت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف  إدارة املوارد البرشية

020304

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـــــــــــة التظلمـــــــــــــــــــــات:

نعم

ال

0506

0506

قبول التظلم؟



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

272273
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1.3: إدارة عملية لجنة النظر يف االعرتاضات

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية  لجنة النظر يف االعرتاضات:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1

بالوثائق  مدعامً  خطياً  اعرتاضاً  املوظف  رفع 

لجنة  قرار  به  مرفقا  الداعمة  واملستندات 

االعرتاضات  يف  النظر  لجنة  إىل  التظلامت 

تاريخ  من  أسابيع  ثالثة  تتجأوز  ال  مدة  خالل 

إبالغه بقرار الجزاء

اإلدارة املعنية 

للموظف
املوظف املعرتض

2
الوثائق  مع  التظلم  نسخة  استالم 

واملستندات مبا فيها قرار لجنة التظلامت

الهيئة االتحادية 

للموارد البرشية 

الحكومية

مكتب املدير العام )رئيس 

اللجنة(

3

مخاطبة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه يف  

جهة عمل املوظف املعرتض لبيان املطالعة 

تقل  خالل مدة ال  االعرتاض  ورد يف  ما  عىل 

عن 7 أيام عمل

رئيس اللجنة واملقررلجنة االعرتاضات

4
املوظف  عمل  جهة  من  الردود  استالم 

املعرتض

الهيئة االتحادية 

للموارد البرشية 

الحكومية

مكتب رئيس اللجنة واملقرر

5
التظلم  من  بنسخة  اللجنة  أعضاء  تزويد 

ومطالعة جهة العمل وإبالغهم موعد االجتامع
مقرر اللجنةلجنة االعرتاضات

6
وفق  ودراسته  االعرتاض  يف  للنظر  االجتامع 

أحكام القانون والالئحة التنفيذية.
لجنة االعرتاضاتلجنة االعرتاضات

7

صدور قرار لجنة االعرتاضات بعد التدأول  والذي 

قد يكون أحد القرارات التالية:

إقرار ما ورد بقرار لجنة التظلامت من جزاء أو 	 

تخفيفه

إلغاء القرار أو حفظه لعدم كفاية األدلة	 

إلعادة 	  املوظف  عمل  لجهة  القرار  إعادة 

النظر فيه

لجنة االعرتاضاتلجنة االعرتاضات

8

بيان  مع  اللجنة  بقرار  كتابياً  املوظف  إخطار 

صدور  تاريخ  من  عمل  أيام   10 خالل  األسباب 

القرار وإبالغ جهة عمل املوظف كذلك

مقرر اللجنةلجنة االعرتاضات

01

رفع املوظف اعرتاضاً خطياً مدعامً بالوثائق واملستندات الداعمة مرفقا 

به قرار لجنة التظلامت إىل لجنة النظر يف االعرتاضات خالل مدة ال تتجأوز 

ثالثة أسابيع من تاريخ إبالغه بقرار الجزاء

اإلدارة املعنية للموظف
املوظف املعرتض

استالم نسخة التظلم مع الوثائق 

واملستندات مبا فيها قرار لجنة التظلامت

الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية
مكتب املدير العام )رئيس اللجنة(

مخاطبة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه يف  جهة عمل املوظف املعرتض 

لبيان املطالعة عىل ما ورد يف االعرتاض خالل مدة ال تقل عن 7 أيام عمل

لجنة االعرتاضات
رئيس اللجنة واملقرر

استالم الردود من جهة عمل 

املوظف املعرتض

الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية
مكتب رئيس اللجنة واملقرر

تزويد أعضاء اللجنة بنسخة من التظلم ومطالعة 

جهة العمل وإبالغهم موعد االجتامع

لجنة االعرتاضات
مقرر اللجنة

االجتامع للنظر يف االعرتاض ودراسته وفق أحكام القانون والالئحة التنفيذية

لجنة االعرتاضات
مقرر اللجنة

إخطار املوظف كتابياً بقرار اللجنة مع بيان األسباب خالل 10 أيام 

عمل من تاريخ صدور القرار وإبالغ جهة عمل املوظف كذلك

لجنة االعرتاضات
مقرر اللجنة

صدور قرار لجنة االعرتاضات بعد التدأول  والذي قد يكون أحد القرارات التالية:

إقرار ما ورد بقرار لجنة التظلامت من جزاء أو تخفيفه	 

إلغاء القرار أو حفظه لعدم كفاية األدلة	 

إعادة القرار لجهة عمل املوظف إلعادة النظر فيه	 

لجنة االعرتاضات
لجنة االعرتاضات

02030405060708

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـة لجنة النظر يف االعرتاضات:



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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1.4: إدارة عملية مخالفات الدوام الرسمي

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية مخالفات الدوام الرسمي:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1
ارتكبها  التي  املخالفة  نوع  تحديد 

املوظف املخالف

اإلدارة املعنية 

للموظف
الرئيس املبارش

2
إلبالغهم  البرشية  املوارد  إدارة  مخاطبة 

عن نوع املخالفة

اإلدارة املعنية 

للموظف
الرئيس املبارش

3

املوظف  عىل  املناسب  الجزاء  فرض 

يف  املرفق  الجدول  واقع  من  املخالف 

تنسيب  عىل  بناء  التنفيذية  الالئحة 

الرئيس املبارش)من خالل نظام بيانايت(

مدير إدارة املوارد البرشيةإدارة املوارد البرشية

4

تم  الذي  بالجزاء  املبارش  الرئيس  إخطار 

إبالغه  عىل  بناء  املوظف  عىل  فرضه 

فرضه  تم  الذي  بالجزاء  املوظف  وإخطار 

عليه

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

5

وإذا  بيانايت  نظام  يف  الجزاء  تنفيذ 

قرار  يصدر  كالخصم  مالياً  شقاً  تضمن 

وزاري بذلك ومن ثم إدخاله يف النظام  

الشؤون  إلدارة  مايل  إجراء  واستخراج 

املالية لتنفيذ إجراء الخصم 

إدارة املوارد البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية / إدارة الشؤون 

املالية

6
حفظ نسخة من الجزاء يف ملف املوظف 

املخالف
إدارة املوارد البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

01

تحديد نوع املخالفة التي 

ارتكبها املوظف املخالف

اإلدارة املعنية للموظف
الرئيس املبارش

مخاطبة إدارة املوارد البرشية 

إلبالغهم عن نوع املخالفة

اإلدارة املعنية للموظف
الرئيس املبارش

فرض الجزاء املناسب عىل املوظف املخالف من 

واقع الجدول املرفق يف الالئحة التنفيذية بناء عىل 

تنسيب الرئيس املبارش)من خالل نظام بيانايت(

إدارة املوارد البرشية
مدير إدارة ملوارد البرشية

إخطار الرئيس املبارش بالجزاء الذي تم فرضه عىل املوظف بناء عىل 

إبالغه وإخطار املوظف بالجزاء الذي تم فرضه عليه

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

حفظ نسخة من الجزاء يف 

ملف املوظف املخالف

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

تنفيذ الجزاء يف نظام بيانايت وإذا تضمن شقاً مالياً كالخصم 

يصدر قرار وزاري بذلك ومن ثم ادخاله يف النظام  واستخراج 

إجراء مايل إلدارة الشؤون املالية لتنفيذ إجراء الخصم 

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية / إدارة الشؤون املالية

0203040506

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـة مخالفات الدوام الرسمي:



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

مة
ظ

أن
م 

د
تخ

س
م

ل 
لي

د

276277

ب
وا
ألب
ا

ت
يا
و
حت
مل
ا

إدارة املخالفات اإلدارية

والتظلامت وشكأوي املوظفني

مخالفات تتعلق بالدوام الرسمي

لتسجيل مخالفة تتعلق بالدوام الرسمي عىل املوظف، يقوم بهذه العملية كالً من املدير املبارش للموظف 

واملوارد البرشية

فيام ييل الخطوات املطلوبة للقيام بتسجيل مخالفة عىل موظف

قم بالدخول عىل النظام.. 1

قم باختيار صالحية مسؤول الخدمة الذاتية / الرئيس املبارش إذا كنت الرئيس املبارش للموظف.. 2

قم بالدخول عىل صالحية املخالفات والتظلامت ثم قم بالضغط عىل املخالفات.. 3

اما إذا كنت من املوارد البرشية فقم بالضغط عىل صالحية املخالفات والتظلامت والضغط عىل . 4

املخالفات.

قم بالبحث عن اسم املوظف املراد إجراء مخالفة له ثم قم بالضغط عىل مخالفة جديدة.. 5



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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سوف تظهر رسالة تأكيد العملية بنجاح مع ظهور تاريخ املخالفات املوجوده للموظف.. 9قم باختيار فئة املخالفة وكتابة توصيف املخالفة.. 6

إذا كان منشأ املخالفة من املوارد البرشية سوف يتم إرسال إشعار للمدير املبارش للموظف بأن . 10

مخالفة قد تم رفعها عىل املوظف املعني والعكس صحيح.

قم بالضغط عىل الرابط أدناه لعرض تفاصيل املخالفة.. 11

سيتم عرض تفاصيل املخالفة املرفوعة، قم باملراجعة والضغط عىل تنفيذ.. 12

بعد اختيار فئة املخالفة كمخالفة تتعلق بأوقات الدوام الرسمي قم باختيار نوع املخالفة.. 7

بعد التأكد من االختيار قم بالضغط عىل زر تنفيذ.. 8



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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بدوره . 13 ليقوم  ضده  املرفوعة  باملخالفة  للموظف  إشعار  إرسال  يتم  السابقة  العملية  انتهاء  بعد 

بتقديم العذر املناسب ثم الضغط عىل تنفيذ.

إشعار . 14 إرسال  يتم  ضده  املرفوعه  املخالفة  عىل  به  الخاص  العذر  تقديم  من  املوظف  انتهاء  بعد 

للمدير املبارش لقبول أو رفض العذر املقدم من املوظف.

يف حالة قبول املدير املبارش للعذر ينتهي اإلجراء وال يتم تسجيل املخالفة عىل املوظف.. 15

يف حالة رفض املدير املبارش للعذر املقدم من املوظف.. 16

يجب الضغط عىل رابط )تحديث التفاصيل / اإلجراء( لتحديث التفاصيل.. 17

الرد عيل عذر املوظف )مقبول أو غري مقبول(.. 18

عند اختيار عذر »غري مقبول« يتم إرسال إشعار للموارد البرشية التخاذ قرار تنفيذ الجزاء يف املخالفة . 19

املرفوعة ضد املوظف حسب القانون.



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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يجب الضغط عىل رابط )تحديث التفاصيل / اإلجراء( لتحديث التفاصيل.. 20

قم باستكامل البيانات والضغط عىل تنفيذ ليتم تسجيل املخالفة والجزاء ضد املوظف.. 21

سيتم ظهور رسالة تفيد بأن العملية متت بنجاح وسيتم تسجيل املخالفة ضد املوظف وحالة اإلجراء . 22

ستكون مكتمل.

حاالت إحالة مخالفات الدوام الرسمي إىل لجنة املخالفات

هناك بعض الحاالت التي يتم فيها إحالة املوظف إىل لجنة املخالفات ومنها:

يف حالة تكرار نفس نوع املخالفة لخامس مرة	 

عدد 	  حساب  يتم  ولذلك  املرة  لهذه  سابقة  مرات   4 بالفعل  تكرارها  تم  املخالفة  أن  تالحظ  سوف 

)انذار خطي – خصم يوم من  الخاص بها مثل  الجزاء  النظام ولكل مخالفة  املرات أوتوماتيكيا عىل 

الراتب – خصم يومني من الراتب( وهكذا ويف هذه الحالة يقوم فريق املوارد البرشية بتقرير الجزاء 

املناسب لحالة املخالفة الخامسة وإحالة املوظف إىل الجهات املختصة بشكل يدوي خارج النظام

يف حالة تجأوز عدد أيام الخصم من الراتب األسايس للموظف يف جميع املخالفات املرفوعه ضده 	 

)60 يوم( ويف هذه الحالة يقوم مقرر لجنة املخالفات باتخاذ القرار والجزاء املناسب

مخالفات أخرى )إدارية-جنائية-مالية(

لتسجيل مخالفة من فئة )مخالفات أخرى( ضد املوظف يقوم بتسجيل املخالفة املدير املبارش أو املوارد 	 

البرشية ضد املوظف

لتسجيل مخالفة من فئة )مخالفات أخرى( يرجى اتباع الخطوات اآلتية:	 

قم بالدخول عىل النظام.. 1



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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قم باختيار صالحية مسؤول الخدمة الذاتية\ املدير املبارش إذا كنت املدير املبارش للموظف.. 2

إذا كنت من فريق املوارد البرشية قم بالضغط عىل صالحية املخالفات والتظلامت-املوارد البرشية . 4

وقم بالضغط عىل املخالفات.

قم بالبحث عن اسم املوظف واضغط عىل مخالفة جديدة.. 5

قم باختيار فئة املخالفة )مخالفات أخرى( وقم  بكتابة وصف املخالفة واضغط تنفيذ.. 6

سوف تظهر رسالة توضح أن العملية متت بنجاح وسيظهر تاريخ املخالفات املرفوعة ضد املوظف . 7

من قبل.

قم باختيار صالحية املخالفات والتظلامت ثم قم بالضغط عىل املخالفات.. 3



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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بعد امتام العملية السابقة سيتم إرسال إشعار للموظف بأن مخالفة من فئة )مخالفات أخرى( قد . 8

رفعت ضده.

املخالفات . 9 لجنة  وأعضاء  األخرى  املخالفات  لجنة  مقرر  إىل  إشعار  إرسال  سيتم  الوقت  نفس  يف 

األخرى التخاذ القرار والجزاء املناسب تجاه املخالفة املرفوعة ضد املوظف.

يقوم مقرر لجنة املخالفات بالضغط عىل الرابط أدناه التخاذ اإلجراء املناسب تجاه املخالفة.. 10

ثم يقوم بتحديد نوع املخالفة )إدارية-جنائية-مالية(.. 11



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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النظام . 12 عىل  املخالفة  بتسجيل  املخالفات  لجنة  مقرر  يقوم  سوف  )إدارية(  املخالفة  نوع  كان  إذا 

وكتابة عدد أيام الخصم من الراتب األسايس.

إذا كان نوع املخالفة )جنائية – مالية( سوف يقوم مقرر لجنة املخالفات بتنفيذ املخالفة عىل النظام . 13

عىل أن يتم إحالة املوظف إىل الجهات املختصة بشكل يدوي خارج النظام.

تنزيل الدرجة

سيتم تسجيل اإلجراء من قبل املستخدم عىل شاشة املخالفات يف نظام املخالفات والتظلامت . 1

يف بيانايت. تتضمن املخالفة اسم املوظف، الرقم الوظيفي، ونوع املخالفة »تنزيل الدرجة«. عند 

تقديم الطلب، سيحصل املستخدم عىل رقم مرجي ملتابعة طلبه.

سيقوم املستخدم بإعداد القرار الوزاري يف شاشة القرارات الوزارية لتنفيذ آلية تنزيل الدرجة ويجب . 2

عىل املستخدم اختيار رقم القرار الوزاري املعني.

)اسم 	  تلقائيا  املخالف  املوظف  بيانات  بعرض  النظام  سيقوم  الوزاري،  القرار  إعداد  عند 

املوظف، درجة املوظف الحالية، الدرجة بعد اإلجراء )درجة أقل(، رقم املخالفة، والراتب الجديد 

بعد التنزيل.

سيتم احتساب الراتب األسايس الجديد للموظف كام ييل:	 

للموظفني املواطنني: أال تقل قيمة الراتب األسايس الجديد عن %10 من قيمة الراتب  	

األسايس للموظف قبل التنزيل. ولكن يف حال كان الراتب الجديد بعد التنزيل )بعد 

خصم %10( أقل من الحد األدىن ملربوط الدرجة الجديدة، سيكون الراتب األسايس 

الجديد للموظف هو الحد األدىن ملربوط الدرجة الجديدة.

للموظفني غري املواطنني: أن يكون الراتب األسايس للموظف بعد التنزيل %10 أقل  	

من الراتب األسايس قبل التنزيل أو يسأوي املربوط األعىل من الراتب األسايس 

للدرجة الجديدة بعد التنزيل، أيهام أقل.

عند اعتامد القرار الوزاري، يتم تنفيذ إجراء تنزيل الدرجة.

الخطوة األوىل: 

https://prd.federalerp.gov.ae :إعداد طلب املخالفة »تنزيل الدرجة« يف نظام املخالفات والتظلامت

الدخول إىل نظام بيانايت من خالل إدخال اسم املستخدم وكلمة الرس	 

اخرت صالحية املخالفات والتظلامت -املوارد البرشية	 

اخرت خاصية »املخالفات«	 

ابحث عن املوظف	 

اضغط عىل زر »مخالفة جديدة«	 

اخرت نوع املخالفة »أخرى« وأدخل التفاصيل ثم اضغط عىل زر تقديم الطلب	 

لجنة 	  مقرر  إىل  إشعار  وسيتم  املخالفة  طلب  إعداد  سيتم  الخطوات،  استكامل  من  االنتهاء  عند 

املخالفات والتظلامت



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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الخطوة الثانية: 

تنفيذ القرار باستخدام نوع املخالفة »مالية«

الدخول إىل نظام بيانايت من خالل إدخال اسم املستخدم وكلمة الرس الخاصية مبقرر اللجنة	 

اخرت اإلشعار من القامئة	 

اضغط عىل تحديث البيانات	 

اخرت نوع املخالفة »مالية«	 

اخرت »طلب تنزيل درجة«	 

تأكد من الراتب الجديد للدرجة بعد التنزيل واستكامل اإلجراء الخاص باملخالفة	 

عند إدخال بيانات القرار الوزاري واعتامده من قبل مقرر لجنة املخالفات، يقوم النظام بإعداد القرار الوزاري املعتمد 

تلقائيا.



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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الخطوة الثالثة: 

استكامل اإلجراء من قبل فريق املوارد البرشية بعد مقرر لجنة املخالفات والتظلامت

الدخول إىل نظام بيانايت من خالل إدخال اسم املستخدم وكلمة الرس الخاص باملوارد البرشية	 

إضغط عىل »عرض« ثم »طلبات«	 

تفعيل » طلب تنفيذ إجراء تنزيل الدرجة من قبل فريق املوارد البرشية«	 

الخانات التي يجب إدخالها يف خانة املعامالت:	 

اخرت املوظف وأدخل تاريخ الفعالية للدرجة الجديدة والتعديل يف الراتب 	

تقديم الطلب 	

عند االنتهاء، أدخل عىل صالحية مسؤول املوارد البرشية واضغط عىل خانة »األشخاص«	 

ابحث عن املوظف	 

اضغط عىل زر »تنقالت املوظف« وتأكد من الدرجة الجديدة والقرار الوزاري املعني	 

الوزاري 	  والقرار  الراتب  يف  التعديل  سبب  التنزيل  بعد  الراتب  من  وتأكد  »الراتب«  زر  عىل  اضغط 

املعني



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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الخطوة الرابعة: 

تقديم الطلب والقرار من قبل فريق إدارة املوارد البرشية واإلجراء املايل لالعتامد

الدخول إىل نظام بيانايت من خالل إدخال اسم املستخدم وكلمة الرس الخاص باملوارد البرشية	 

اضغط عىل »عرض« ثم »طلبات«	 

تنفيذ »تقرير الحكومة االتحادية – القرار الوزاري – DTT2« تنفيذ إجراء تنزيل الدرجة من قبل فريق 	 

املوارد البرشية«

الخانات التي يجب إدخالها يف خانة املعامالت:	 

نوع املعاملة: 	

تنزيل درجة 	

اسم املوظف 	

تاريخ البداية 	

تاريخ اإلنتهاء 	



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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التظلامت

قم بالدخول عىل النظام. 1

قم باختيار صالحية الخدمة الذاتية للموظف. 2

والضغط . 3 والتظلامت  املخالفات  مجلد  واختيار  للموظف  الذاتية  الخدمة  صالحية  عىل  بالضغط  قم 

عىل التظلامت



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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املخالة 	  عىل  تظلامً  يرفع  أن  خاللها  من  ميكن  والتي  التظلامت  شاشة  للموظف  يظهر  سوف 

للموظف  إحالة  وفيها  الرسمي  بالدوام  تتعلق  )مخالفات  فئة  من  كانت  إن  فقط  بحقه  املذكورة 

لتجأوزه 5 مرات من نفس نوع املخالفة أو تجأوز عدد أيام الخصم من الراتب األسايس 60 يوم أو 

مخالفات أخرى ضد املوظف ومن نوع إدارية فقط(

يقوم املوظف باختيار املخالفة التي يود أن يقدم تظلامً عليها ويقوم بالضغط عىل زر تظلم جديد. 4

برجاء مالحظة أنه ال ميكن للموظف رفع تظلم عىل املخالفة بعد انقضاء مدة أسبوعني عىل قرار . 5

لجنة املخالفات

يقوم املوظف بكتابة أسباب التظلم عىل املخالفة ويقوم بالضغط عىل زر تنفيذ. 6

بعد امتام العملية السابقة سوف تظهر رسالة توضح بأنه تم تقديم التظلم بنجاح وسيكون طلب . 7

التظلم معلق للموافقة عليه من قبل مقرر لجنة التظلامت

بعد امتام املوظف إبداء أسباب التظلم سوف يتم إرسال إشعار ملقرر لجنة التظلامت ليتخذ اإلجراء . 8

املناسب عىل التظلم املرفوع 

قم بالضغط عىل الرابط أدناه لتحديث التفاصيل . 9

يقوم مقرر لجنة التظلامت بتقرير نتيجة التظلم وكتابة التفاصيل ويقوم بالضغط عيل زر تنفيذ. 10



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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يف حالة اختيار نتيجة التظلم )قبول التظلم وتعديل الجزاء( سوف يقوم مقرر لجنة التظلامت بتقرير . 11

الجزاء الالزم بعد التعديل وكذلك عدد أيام الخصم من الراتب األسايس

بعد إنتهاء اإلجراء السابق سوف تظهر رسالة توضح أن التظلم قد قدم بنجاح وحالة التظلم مكتمل . 12

وبعد ذلك يتم إرسال إشعار لكل من املوظف واملدير املبارش وفريق املوارد البرشية للعلم فقط 

االعرتاضات )مقرر لجنة االعرتاضات(

يف حالة رفض املوظف لقرار لجنة التظلامت ميكنه تقديم اعرتاض عىل القرار املأخوذ بحقه عن طريق   	

التواصل مع مقرر لجنة االعرتاضات بشكل يدوي خارج النظام والذي بدوره يقوم باآليت عىل النظام:

قم بالدخول عىل النظام. 1

قم بالضغط عىل صالحية املخالفات والتظلامت-منسق لجنة االعرتاضات. 2



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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سيقوم مقرر لجنة االعرتاضات باختيار نتيجة االعرتاض وإكامل البيانات الالزمة وضغط تنفيذ. 6قم بالبحث عن اسم املوظف املعرتض واضغط اعرتاض جديد. 3

لجنة . 7 مقرر  يقوم  سوف  التظلامت(  لجنة  بقرار  ورد  ما  )تخفيف  االعرتاض  نتيجة  اختيار  حالة  يف 

تنفيذ إلكامل  زر  الراتب األسايس والضغط عىل  الخصم من  أيام  الجزاء وعدد  بتعديل  االعرتاضات 

إجراء االعرتاض

بعد امتام اإلجراء السابق يتم إرسال إشعار للعلم فقط للموظف واملوارد البرشية بأن االعرتاض 

اكتمل تحديثه

سوف يظهر التظلم املراد االعرتاض عليه من قبل املوظف . 4

ملحوظة: ال ميكن رفع اعرتاض بعد انقضاء مدة أسبوعني عىل قرار لجنة التظلامت

إشعار . 5 إرسال  يتم  التظلم.سوف  عىل  الالزم  االعرتاض  رفع  من  االعرتاضات  لجنة  مقرر  انتهاء  بعد 

للعلم فقط للموظف واملوارد البرشية بأن اعرتاض قد رفع عىل التظلم.وسوف يتم إرسال إشعار 

ملقرر لجنة التظلامت نفسه ليتم أخذ القرار الالزم عىل االعرتاض



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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الباب
التاسع

سياسات وإجراءات 

إدارة

سجالت املوظفني



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
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أوالً:   املقدمة

إن اإلحتفاظ  مبلفات وسجالت املوظفني، يعترب من الوسائل الرضورية والهامة لضامن سهولة املرجعية 

يف جميع الجوانب املرتبطة بعمل املوظف، ويف ملف املوظف الرئييس - الذي يحمل رقامً موحداً- 

يتم حفظ كافة املستندات الخاصة باملوظف طيلة فرتة خدمته،  والتي متثل توثيقاً لتاريخ عالقة العمل 

بني الوزارة أو الجهة االتحادية  واملوظف، من بداية طلب التوظيف إىل انتهاء خدمة املوظف، وتحفظ 

محتويات  إىل  الوصول  صالحية  منح  عرب  فيها  الواردة  املعلومات  رسية  تضمن  مخصصة  أماكن  يف 

امللفات والسجالت إىل املختصني يف ذلك يف إدارة املوارد البرشية تحت إرشاف مدير اإلدارة ويتم 

تحديثها باستمرار.

يف هذا الباب سيتم التطرق إىل السياسات واإلجراءات التي يتم اتباعها يف إدارة سجالت وملفات 

للقوانني واللوائح االتحادية الصادرة يف ذلك، باإلضافة  املوظفني والرشوط والضوابط املتبعة وفقاً 

إىل إجراءات وآليات تنفيذ عمليات إدارة سجالت وملفات املوظفني واألنشطة املتعلقة بها.

رابعاً:  الرشوط والضوابط  )أحكام عامة(

أ- الرشوط الواجب توافرها يف أماكن حفظ امللفات:

تأمني أماكن حفظ امللفات والسجالت من التلف أو الرضر، مثل وجود معدات  للوقاية من الحرائق 	 

يف أماكن حفظ امللفات والسجالت.

التهوية واإلضاءة املناسبة.	 

سهولة الوصول إىل امللفات من خالل تصميم املكان املخصص بطريقة منظمة وآمنة.	 

ومحتويات 	  رسية  عىل  للحفاظ  امللفات،  حفظ  أماكن  إىل  للدخول  فقط  معنيني  أشخاص  تحديد 

امللفات والسجالت.

ال يجوز للموظف املخول باالطالع عىل ملفات املوظفني أو االحتفاظ بصور منها أو إفشاء األرسار 	 

املطلع عليها، ويجب عليه تسليم ما يف عهدته عند انتهاء خدمته.

ثانياً:   األهداف

وضع سياسات وإجراءات موحدة إلدارة عمليات ملفات وسجالت املوظفني.	 

حفظ كافة املستندات الخاصة باملوظف طوال فرتة خدمته.	 

ضامن حق الوزارة أو الجهة االتحادية واملوظف من خالل التوثيق.	 

دعم القرارات املتعلقة باملوظف باملستندات املوثقة.	 

ثالثاً: أنواع ملفات وسجالت املوظفني

 امللف الورقي: هوامللف الذي يتم فيه االحتفاظ بكافة الوثائق املتعلقة باملوظف من بداية تعيينه 	 

إىل انتهاء خدمته لدى الوزارة  أو الجهة االتحادية.

انتهاء 	  إىل  تعيينه  بداية  من  باملوظف  املتعلقة  الوثائق  كافة  أرشفة  هي  اإللكرتونية:  األرشفة 

خدمته لدى الوزارة أو الجهة االتحادية عن طريق املاسح الضويئ.

ب - محتويات ملفات وسجالت املوظفني:

الوثائق/املستندات املتعلقة بالتاريخ الوظيفي للموظف مع الوزارة/الجهة االتحادية	 

خطاب املوظف بطلب وظيفة )إن وجد(. 	

 الوثائق الرسمية للموظف واملقدمة عند طلب الوظيفة )مثل: صورة عن جواز السفر، خالصة القيد،  	

الهوية،...الخ(.

صور عن شهادات املؤهالت العلمية للموظف، معتمدة حسب األصول. 	

صور عن شهادات الخربات العملية السابقة للموظف، معتمدة حسب األصول. 	

املوافقة يف خدمة اعتامد. 	

الوصف الوظيفي. 	

خطاب عرض العمل. 	

عقد العمل املوقع بني الوزارة / الجهة االتحادية واملوظف وأية تعديالت عليه. 	

البيانات واملعلومات الخاصة بعنوان املوظف وأرقام التواصل يف حاالت الطوارئ. 	

جدول الربنامج التعريفي للموظف. 	

محارض استالم املوظف للعهدة الخاصة بالعمل. 	

خطابات النقل/الرتقية/ اإلعارة/التدريب وما يف حكمها. 	

أرصدة اإلجازات وأية إجازات أخرى حصل عليها املوظف خالل  مدة خدمته. 	

أية وثائق أخرى تتعلق بالتوظيف. 	

الوثائق/املستندات الخاصة  بتطويراألداء والتحسني للموظف	 

نسخ من تقييامت األداء وخطط التطوير الفردية. 	

سجالت مدى االلتزام بالحضور واالنرصاف. 	

خطة تحسني األداء. 	

تقارير اإلجراءات التأديبية. 	

االقرتاحات املقدمة من املوظف. 	

شهادات الشكر. 	

نسخ من شهادات التدريب. 	

الشكأوى املقدمة من العمالء أوزمالء العمل عىل املوظف. 	

الوثائق/املستندات الخاصة بانتهاء الخدمة	 

طلب استقالة موظف/ إحالة إىل التقاعد/ إنهاء خدمة عمل املوظف يف الوزارة/الجهة االتحادية. 	

وثائق/ مستندات انتهاء الخدمة كاإلجراء املايل النهايئ املتضمن مكافأة نهاية الخدمة أو اإلحالة  	

إىل التقاعد. واإلجازات املدفوعة. 

استامرة مقابلة نهاية الخدمة. 	
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1.1: إدارة عملية سجالت املوظفني )يتم تنفيذ اإلجراء من خالل  بيانايت وورقياً(

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

  فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية سجالت املوظفني )يتم تنفيذ اإلجراء من خالل  بيانايت

 وورقياً(:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1

يتم إنشاء ملف للموظف الجديد وتحفظ فيه 

كافة الوثائق الخاصة باملوظف عند صدور قرار 

التعيني

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

2
ويحفظ  امللف  ملحتوى  تصنيف  عملية  تتم 

يف قسم ملفات وسجالت املوظفني
إدارة املوارد البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

3

الخاصة  الوثائق  بكافة  امللف  تحديث  يتم 

وتقييم  به  املتعلقة  كالقرارات  باملوظف 

األداء السنوي

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

4
ملف  يف  املوظف  بيانات  تحديث  يتم 

املوظف دورياً
إدارة املوارد البرشية

املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية

5

الجهات  إىل  املوظف  ملف  من  نسخة  عمل 

والنقل  الندب  حاالت  يف  الخارجية  االتحادية 

لزم  )ان  بذلك  الخاصة  اإلجراءات  وفق  واإلعارة 

األمر (

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة 

املوارد البرشية
01

يتم إنشاء ملف للموظف الجديد وتحفظ فيه كافة 

الوثائق الخاصة باملوظف عند صدور قرار التعيني

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

تتم عملية تصنيف ملحتوى امللف ويحفظ 

يف قسم ملفات وسجالت املوظفني

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

يتم تحديث امللف بكافة الوثائق الخاصة باملوظف 

كالقرارات املتعلقة به وتقييم األداء السنوي

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

 يتم تحديث بيانات املوظف يف 

ملف املوظف دورياً

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

عمل نسخة من ملف املوظف إىل الجهات االتحادية الخارجية يف حاالت 

الندب والنقل واإلعارة وفق اإلجراءات الخاصة بذلك )ان لزم األمر (

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

02030405

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـــــة سجــــالت املوظفيــــــن:
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1.2: إدارة عملية تحديث سجالت املوظفني )يتم تنفيذ اإلجراء من خالل  بيانايت وورقياً(

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

 فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية تحديث سجالت املوظفني )يتم تنفيذ اإلجراء من خالل 

بيانايت  وورقياً (:

املسؤوليةالوحدة التنظيميةخطوات اإلجراء#

1

وإرفاق  البيانات  تحديث  منوذج  تعبئة  

إدارة  إىل  وتسليمه  الداعمة  املستندات 

املوارد البرشية

املوظف املعنياإلدارة املعنية

2
الداعمة  واملستندات  التحديثات  مراجعة 

واعتامد التحديثات
إدارة املوارد البرشية

املوظف املختص

يف إدارة املوارد البرشية

إدارة املوارد البرشيةإدخال التحديثات املعتمدة يف نظام بيانايت3
املوظف املختص

يف إدارة املوارد البرشية

01

تعبئة  منوذج تحديث البيانات وإرفاق املستندات 

الداعمة وتسليمه إىل إدارة املوارد البرشية

اإلدارة املعنية
املوظف املعني

مراجعة التحديثات واملستندات 

الداعمة واعتامد التحديثات

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

إدخال التحديثات املعتمدة 

يف نظام بيانايت

إدارة املوارد البرشية
املوظف املختص يف إدارة املوارد البرشية

0203

أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة
إلدارة عمليـــــة تحديث سجالت املوظفني:
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الباب
العارش

نظام 

العمل عن بعد
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أوالً:   املقدمة

تقتيض مصلحة العمل أحياناً خلق فرص عمل جديدة غري تقليدية و توفري خيارات عمل متعددة للموظفني 

العمل  تحقيق األهداف يف جهة  يؤثر يف  والحياة وميا ال  العمل  التوازن بني  لتحقيق  وجهات عملهم 

أو  عملهم  راس  عىل  الذين  املوظفني  عىل  يطبق  يسوف  والذي  بعد  عن  العمل  نظام  يتيح  فعليه 

للعمل عن بعد والتي  الوظائف املالمئة  االتحادية عىل  الجهات  تعيينهم مستقبال يف  الذين سيتم 

بالتنسيق مع الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية وفقا  يتم تحديدها من قبل الجهات االتحادية 

للمعايري و اإلجراءات واألنظمة اإللكرتونية املنصوص عليها يف الحكومة االتحادية .

العمل عن بعد  اتباعها يف نظام  التي يتم  التطرق إىل السياسات واإلجراءات  الباب سيتم  يف هذا 

والرشوط والضوابط املتبعة وفقاً للقوانني واللوائح االتحادية الصادرة يف ذلك.

 رابعا :الرشوط والضوابط )أحكام عامة(   

	 معايري اختيار الوظائف املالمئة للعمل عن بعد

تلتزم الجهات االتحادية عند تحديد الوظائف املالمئة للعمل عن بعد باملعايري اآلتية:

أن تكون الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة.	 

أن تكون الوظائف قابلة لألمتتة.	 

أن تتطلب الوظائف مدخالت محددة يتم التعامل معها وفق أنظمة إلكرتونية.	 

أية معايري أخرى تقررها الجهة بالتنسيق مع الهيئة.	 

ويف جميع األحوال يتم تحديد الوظائف املالمئة عن بعد بالتنسيق واالتفاق بني الجهة والهيئة االتحادية للموارد 

البرشية الحكومية.

	 أليه اختيار املوظفني عن بعد 

وفق . 1 املالمئة  الوظائف  يف  بعد  عن  للعمل  عملهم  راس  عبى  والذين  املوظفني  اختيار  يجوز 

املعايري االتية :

أن يشغل املوظف وظيفة تنطبق عليها معايري العمل عن بعد . 	

أن ال يكون قد فرض عىل املوظف أيه جزاءات إدارية متعلقة بالسلوكيات املهنية وأخالقيات  	

الوظيفة العامة .

ودقة  	 املخرجات  بجودة  ويلتزمون  واملصداقية  باألمانة  يتمتعون  ممن  املوظف  يكون  أن 

البيانات ورسية املعلومات .

التوقعات عىل األقل آلخر سنه  	 أن يكون مستوى أداء املوظف ضمن مستوى أداء يلبي 

يف العمل 

يطبق عىل املوظفني الجدد رشوط واليات نظام العمل عن بعد املحددة يف هذا النظام ومعايري . 2

التعيني املعتمدة يف قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية واألنظمة واللوائح املرتبطة 

به .

	 وسائل وأليات تطبيق العمل عن بعد

عىل الجهة االتحادية عند اختيار الوظائف للعمل عن بعد التأكد من ان مخرجات تلك الوظائف تتم من خالل االليات 

االتية :

أن املتابعة والتسليم للمخرجات يتم من خالل احدى الوسائل اإللكرتونية  	

أن يكون اإلنجاز بشكل فردي  	

ثانياً:   األهداف

يهدف هذا القرار اىل األيت:

توفري خيارات عمل متعددة للموظفني وجهات عملهم لتحقيق التوازن بني العمل والحياة الشخصية 	 

مبا ال يؤثر يف تحقيق األهداف يف جهه العمل .

استقطاب الكفاءات املتميزة والحفاظ عليها .	 

تخفيض التكاليف التشغيلية يف الجهات االتحادية 	 

توفري الخدمات الحكومية يف غري ساعات العمل الرسمية  	 

خلق فرص عمل جديدة غري تقليدية .	 

ثالثاً:   التعريفات

العمل عن بعد بشكل جزيئ:	 

حيث ميكن للموظف بناء عىل طلب جهة عمله تقسيم وقت عمله بني مقر العمل الرئييس ومكان 

العمل عن بعد بنسب متسأوية أو مختلفة وقد يكون ذلك ساعات يف اليوم أو أياما يف األسبوع 

أو الشهر .

العمل عن بعد بشكل كامل:	 

يف الوظائف التي متكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل الرسمي .
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	 التزامات الجهة االتحادية التي تطبق نظام العمل عن بعد

تلتزم الجهة االتحادية برضورة التأكد من توفر العنارص االتية :

الية قياس الكفاءة مع تحديد معايري اليات واطر زمنية قياسية لكل نشاط ومخرج يتم اختياره . 	

ضامن توفر بيئة تكنلوجية امنه من خالل مراعاه الضوابط املتعلقة بالحفاظ عىل خصوصية  	

ورسية بيانات الجهة ،وتقنني الصالحيات الخاصة بالدخول عىل األنظمة .

التأكد من جدوى تطبيق نظام العمل عن بعد لدى الجهة . 	

توفري الية متابعة إلكرتونية للموظفني الذين يعملون بنظام العمل عن بعد يحدد فيها كيفية  	

الجهة  تقررها  جوانب  وأيه  العمل  ومخرجات  و  وانجازاتهم  أداءهم  من  وللتأكد  استدعاءهم 

االتحادية .

	 إجراءات املوارد البرشية يف نظام العمل عن بعد 

التعيني: 	 

املوارد  قانون  يف  املقررة  والضوابط  الرشوط  ذات  بعد  عن  يعمل  الذي  املوظف  عىل  تنطبق 

البرشية والئحته التنفيذية.

فرتة االختبار للموظفني الجدد:	 

)6( أشهر قابلة  اختبار مدتها  العمل عن بعد لفرتة  تعيينه عىل نظام  يتم  يخضع أي موظف جديد 

للتمديد ملدة )3( أشهر ويتم بعدها تقييم أدائه من قبل رئيسه املبارش عىل ضوء معايري اإلنتاجية 

واألداء يثبت عىل ضوئها أو تنهى خدماته.

الرواتب واالمتيازات املالية:	 

تكون رواتب وامتيازات املوظف الذي يعمل بنظام العمل عن بعد وفق جدأول الدرجات والرواتب 

املعتمدة ملوظفي الحكومة االتحادية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء.

	 تقييم أداء املوظف الحكومي الذي يعمل عن بعد

مع مراعاة االحكام الواردة يف نظام إدارة األداء ملوظفي الحكومة االتحادية، يتم تقييم أداء املوظف الذي يعمل 

بنظام العمل عن بعد وفق املحأور اآلتية:

اإلنتاجية وتستند اىل عدد املخرجات، عدد املهام املنجزة من املستهدفة، عدد التسليامت. 	

جودة املخرجات من حيث الدقة يف التسليامت. 	

اإلطار  	 وفق  املهام  بإنجاز  االلتزام  عىل  يعتمد  حيث  املهام  لتنفيذ  املحدد  الزمني  اإلطار 

الزمني املحدد للمخرجات وفقا للعقد، نسبة االلتزام بالخطة الزمنية باالتفاق مع جهة العمل.

4. نسبة رضا الرئيس املبارش واملتعاملني عن مخرجات العمل املنجز وفق ما يتم االتفاق عليه. 	

أي محأور أخرى تحددها جهة العمل. 	

	 الرتقيات

ترسي عىل املوظف الذي يعمل يف نظام العمل عن بعد الرتقيات وفق الضوابط واالحكام والرشوط الخاصة 

بالرتقيات املقررة يف قانون املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية والئحته التنفيذية مبا يتوافق مع نظام إدارة 

األداء املعتمد.

	 النقل

يجوز لجهة نقل املوظف من نظام العمل عن بعد اىل نظام العمل التقليدي أو العكس يف ذات الجهة أو أية جهة 

أخرى بناء عىل مقتضبات مصلحة العمل ومبا يتوافق مع أحكام الثقل يف قانون املوارد البرشية يف الحكومة 

االتحادية والئحته التنفيذية.

	 االجازات

يستحق املوظف الذي يعمل وفق نظام العمل عن بعد جميع االجازات املقررة يف قانون املوارد البرشية يف 

الحكومة االتحادية والئحته التنفيذية

	 االحكام العامة

عىل املوظف الذي يعمل مبوجب نظام العمل عن بعد ان يتعهد بااللتزام بااليت :أ. 

توقيع وثيقة السلوك املهني وأخالقيات املهنة العامة 	 

توقيع وثيقة رسية املعلومات املرفقة بهذا النظام 	 

توقيع اتفاقية عدم تشغيل اخرين من الباطن املرفقة بهذا النظام .	 

ب-كل ما مل يرد بشأنه نص يف هذا القرار يطبق بشأنه االحكام الواردة يف قانون املوارد البرشية ب. 

يف الحكومة االتحادية والئحته التنفيذية واألنظمة األخرى املرتبطة بها .

خامساً:   السياسة

املرجعية القانونية )البنود ذات العالقة( 

ترتبط السياسات واإلجراءات يف هذا الباب كام هو موضح أدناه:-

املرجعية القانونية:

 )27( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بشأن  م   2020 لسنة   )12( رقم  التعميم 

لسنة 2020 الخاص بنظام العمل عن بعد يف الحكومة االتحادية .
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1.1: إدارة عملية تحديد االحتياجات من املوارد البرشية

          اإلجراءات وآلية التنفيذ

فيام ييل أهم الخطوات لإلجراءات املطلوبة إلدارة عملية تحديد االحتياجات من املوارد البرشية:

#
خطوات 

اإلجراء

الوحدة 

التنظيمية
املسؤولية

اإلدارة العليا 

يف الجهة 

االتحادية 

إنتاجية 	  وقياس  ملتابعة  الذكية   و  الرقمية  مالءمة  من  التأكد 

املوظفني يف العمل عن بعد 

متابعة التقدم املحرز لكافة املوظفني يف نظام العمل عن بعد 	 

و مستويات اإلنجاز و استبعاد أي موظف ال يحقق اداؤه التوقعات 

و املستهدفات 

الهيئة 

االتحادية 

للموارد 

البرشية 

الحكومية 

دعم الجهات االتحادية فيام يتعلق بالتطبيق األمثل للعمل عن بعد 	 

الجهات 	  مع  بالتنسيق  بعد  عن  للعمل  املالمئة  الوظائف  مراجعة 

االتحادية 

إدارة املوارد 

البرشية 

الهيئة 	  مع  بالتنسيق  بعد  عن  للعمل  املالمئة  الوظائف  تحديد 

االتحادية للموارد البرشية الحكومية 

الجهة 	  موظفي  لجميع  بعد  عن  العمل  يف  اإلنتاجية  ثقافة  نرش 

االتحادية 

وفق 	  املالمئة  الوظائف  يف  بعد  عن  للعمل  املوظفني  اختيار 

املعايري املعتمدة 

عن 	  العمل  نظام  وفق  العاملني  املوظفني  أداء  كفاءة  مراقبة 

بعد من خالل متابعة كافة التقارير من خالل األنظمة اإللكرتونية 

لقياس ومتابعة اإلنتاجية 

العمل عىل تقديم كافة أوجة الدعم املطلوبة للرؤساء املبارشين 	 

التأكد من ان مخرجات الوظائف يف العمل عن بعد تتم من خالل 	 

احدى الوسائل اإللكرتونية و ان اإلنجاز بشكل فردي  

#
خطوات 

اإلجراء

الوحدة 

التنظيمية
املسؤولية

إدارة تقنية 

املعلومات 

التحتية 	  البنى  و  الشبكات  و  األنظمة  وفاعلية  جاهزية  ضامن   

اإللكرتونية لتفعيل نظام العمل عن بعد 

تقديم الدعم الفني للموظفني من خالل توفري التقنيات الالزمة 	 

ملتابعة وقياس اإلنتاجية يف العمل عن بعد 

تقديم الدعم الفني للموظفني من خالل توفري التقنيات االزمة 	 

ملتابعة وقياس اإلنتاجية يف العمل عن بعد 

التأكد من إمكانية إدارة األنظمة من داخل الجهة االتحادية أو من 	 

بعد 

قبل 	  من  االستخدام  وحسن  املعلومات  امن  عىل  االرشاف 

املعنيني

الرئيس 

املبارش 

 اعتامد ومتابعة أداء املوظف عن كتب وتقديم الدعم واالرشاد 	 

و التوجية 

ابالغ املوظف باية لقاءات واجتامعات تتطلب حضوره واالرشاد و 	 

التوجيه 

للمشاركة 	  تتطلب حضوره  لقاءات واجتامعات  باية  ابالغ املوظف 

فيها 

العمل 	  ساعات  غري  يف  الحكومية  الخدمات  توفري  من  التأكد 

الرسمية 

العمل 	  ساعات  غري  يف  الحكومية  الخدمات  نوفري  من  التأكد 

الرسمية 

التأكد من ان تطبيق العمل عن بعد ال يؤدي اىل االخالل مبصحلة 	 

العمل 

الذي 	  للموظف  العمل  انجاز  مستلزمات  توفري  يف  املساهمة 

يعمل عن بعد كلام دعت الحاجة لذلك

املوظف 

االملام التام باإلجراءات واالليات املتبعة اإلنجاز االعامل واملهام 	 

املطلوبة يف العمل عن بعد 

املحافظة عىل مستوى عال من اإلنتاجية وجودة األداء 	 

وفقا 	  العمل  انجاز  من  والتأكد  املقرر  العمل  بجدول  االلتزام 

ضمن  اإلنجاز  نتائج  وتوثيق  عليها  املتفق  املؤرشات  و  للمعايري 

األنظمة املعتمدة للمتابعة 

الحرص عىل التواصل و التفاعل الدائم مع الرئيس املبارش و زمالء 	 

العمل النجاز املهام والتكليفات ضمن األطر الزمنية املحددة 

املحافظة عىل رسية املعلومات و البيانات	 
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الباب
الحادي عرش

إجراءات 

التصدي لجائحة

كوفيد 19

عىل مستوى

الحكومة االتحادية
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أوالً:   املقدمة

متاشيا مع إجراءات حكومة االمارات  يف التصدي  لجائحة كوفيد 19  والحد من تداعياته  و حفاظا عىل 

صحه املوظفني ضمن بيئة عمل امنه.

ثانياً:   األهداف

ضامن سالمه مقار و بيئة العمل من تفيش االمراض و األوبئة . 1

الحاالت . 2 العمل وكذلك  19 من مقار  بفريوس كوفيد  للتعامل مع املوظفني املصابني  اليه  وضع 

املشتبه اصابتها أو الحاالت املخالطة للمصابني 

و . 3 االشتباه  و  اإلصابة  حاالت  يف  اتباعها  الواجب  باإلجراءات  موظفيها  و  االتحادية  الجهات  توعية 

املخالطة مع بيان األدوار و املسؤوليات املرتتبة عليهم يف هذا الشأن .

ثالثاً:   التعريفات

الشخص املصاب:	 

هو الشخص الذي تم تأكيد إصابته من خالل ظهور نتيجة فحص كوفيد 19 إيجابية قبل املختربات 

املعتمدة من الجهات الصحية املختصة يف الدولة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود عالمات أو 

أعراض رسيرية 

الشخص املخالط:	 

كل من كان عىل اتصال بشخص مصاب أو حامل للمرض اتصاال يحتمل معه انتقال العدوى اليه خالل 

فرتة انتشار املرض .

الحجر الصحي:	 

بقاء الشخص املخالط أو املشتبه بإصابته بأعراض فريوس كوفيد 19 يف الحجر الصحي  سواء يف 

املنزل أو أي جهة أخرى تقرها الجهات الصحية املختصة يف الدولة للمدة التي تقررها تلك الجهات 

فرضها احرتازيا عىل املوظف من قبل جهة العمل .

ثالثاً:  السياسة

أ– املرجعية القانونية:

أو 	  للتعامل مع األشخاص املصابني  الدليل االسرتشادي  2020 بشأن  27 لسنة  الوزراء رقم  قرار مجلس 

املخالطني أو املشتبه يف اصابتهم بأعراض كوفيد 19 يف مقر العمل يف الجهات االتحادية 

عىل 	   19 كوفيد  لجائحة  التصدي  إجراءات  بعض  تعديل  بشأن   2021 لسنة   )3( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 

مستوى الحكومة االتحادية

قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2021 بشأن حوكمة إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 19	 

ب-الرشوط و الضوابط ) احكام عامة( :

	 الجهة االتحادية :

عىل كافه الجهات االتحادية االستجابة والتعامل مع الحاالت من خالل اإلجراءات التالية :

تقديم الدعم اللوجستي الالزم لحامية املوظفني واملتعاملني مبا يف ذلك االلتزام بكافة التدابري 	 

واإلجراءات االحرتازية الصادرة بشكل دوري عن الجهات املختصة بالدولة.

التنسيق مع املؤسسات الصحية لنقل املصابني أو املشتبه يف اصابتهم يف مقار العمل إىل 	 

املستشفيات إلجراء الفحوصات الالزمة.

تحديد املخالطني للحاالت املؤكدة و املشتبه بها.	 

عزل املصابني واملشتبه بهم يف األماكن املخصصة للعزل الصحي املؤقت يف مقار العمل لحني 	 

نقلهم اىل املستشفى.

بالوقاية 	  الخاصة  االرشادية  بالنصائح  االلتزام  التي من شانها دعم املوظفني يف  الخطوات  اتخاذ 

والنظافة و التأكد من توافر االشرتاطات الصحية املالمئة وفقا لطبيعة عمل الجهة.

جميع 	  عىل  مستمر  بشكل  واطالعهم  والعمالء  املوظفني  والعمالء  املوظفني  وتوعية  نرش 

التقنية  الوسائل  استخدام  خالل  كم  وذلك  االحرتازية  واإلجراءات  بالتدابري  املتعلقة  املستجدات 

املتاحة.

	 إدارة املوارد البرشية :

عىل إدارة املوارد البرشية يف الجهة االتحادية اتباع اإلجراءات التالية يف حال تبني وجود إصابة موظف بوباء كوفيد 

19 يف مقر العمل 

عزل املوظف املصاب أو املشتبه يف اصابته يف األماكن املخصصة للعزل الصحي املؤقت يف 	 

مقار العمل و التواصل مبارشة مع الجهات الصحية املعنية و اإلبالغ عن الحالة و تنفيذ جميع اإلجراءات 

التي يتم طلبها من قبل الجهات الصحية املختصة اىل حني نقله من قبل مختصني للرعاية الصحية 

و الحصول عىل بياناته .
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حال 	  يف  وابالغهم  املصاب  الشخص  مكتب  أو  عمل  منطقة  من  واملتعاملني  املوظفني  إخالء 

مخالطتهم للشخص املصاب مع ضامن عدم اختالط باقي املوظفني بالحالة.

ابالغ السطات الطبية املختصة بوجود الحالة املصابة )بشكل فوري(.	 

حرص معلومات األشخاص املخالطني للمصاب من ارسع وقت ممكن.	 

إجراء فحوصات تقيص العدوى للمخالطني و طلب العزل الذايت املنزيل ملدة ال تقل عن 3 أيام .	 

إجراء تعقيم شامل ملنطقة عمل املصاب أو مكتبه و املرافق املستخدمة من قبله )بشكل فوري(.	 

تنسيق العمل عن بعد للموظفني املخالطني أو املشتبه بإصابتهم بكوفيد 19 خالل فرتة العزل.	 

تنسيق وإجراء فحوص تقيص العدوى للمخالطني عند النهاية مدة العزل للتأكد قبل عودتهم للعمل 	 

يف مقر أو مكاتب العمل.

تسجيل الحالة ونتائجها ضمن سجل الحاالت املعتمد يف الجهه االتحادية.	 

	 الرئيس املبارش 

يرتتب عىل الرئيس املبارش القيام بااليت :

أحد 	  مخالطة  أو  بإصابة  معرفته  أو  اكتشافه  حال  يف  فوري  بشكل  البرشية  املوارد  إدارة  ابالغ 

املوظفني التابعني له بالفريوس.

عودة 	  عند  أو  الدولة  خارج  اىل  بالسفر  املوظفني  احد  قيام  حال  يف  البرشية  املوارد  إدارة  ابالغ 

املوظف من خارج الدولة و مارشته العمل و التأكد من التزام املوظف باالشرتاطات املطلوبة من 

الجهات الصحية يف الدولة من حيث إجراء الفحص املطلوب مع اطالعه عىل نتجية الفحص السلبية.

متابعة أداء املوظفني العاملني عن بعد والتأكد من إجراء الفحوصات قبل مبارشة العمل والعودة  	 

من نظام العمل عن بعد.

	 املوظف:

يجب عىل املوظف اتباع اإلجراءات والتدابري الصحية الصادرة عن الجهات الصحية املختصة فيها يختص 	 

بإجراءات الوقاية عند اإلحساس بأية أعراض متشابهة ملرض فريوس كوفيد 19.

رضورة اإلفصاح عن حاالت السفر والعودة من السفر وحاالت املخالطة ان وجدت ورضورة ابراز تقرير 	 

نتيجة الفحص بعد العودة اىل الدولة وقبل مبارشة العمل. 

ابالغ الرئيس املبارش و إدارة املوارد البرشة عند شعورة باي أعراض مشابهه ملرض كوفيد 19 مع 	 

اإلفصاح عن جميع األماكن التي قام بزيارتها يف الجهة االتحادية و كذلك عن املوظفني الذين قام 

مبخالطتهم يف مقر العمل.

العامة 	  أو اإلحساس باي من األعراض  العلم باملخالطة  الفحص الطبي فور  بإجراء  بالقيام  االلتزام 

لفريوس كوفيد 19 أو عند طلب جهة عمله منه ذلك.

اإلجراءات و آلية التنفيذ:   1.1

نفقة 	  عىل  أيام   7 كل    (    PCR )فحص  االنف  فحص  إجراء  االتحادية  الجهات  و  الوزارات  موظفي 

املوظف الخاصة ،ويستثنى من ذلك املوظفني الحاصلني عىل جرعتني لقاح كوفيد 19 .و يستثنى 

من اإلجراءات املوضحة يف الفقرة )أ( من البند )1( أعاله املوظفني الحاصلني عىل تقرير / شهادة 

طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية يف الدولة تشري اىل عدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد 

  PCR 19 وفق حالتهم الصحية / مرضية عىل ان تتكفل الجهة االتحادية بإجراء فحص االنف )فحص 

لهم كل 7 أيام .

فيام يخص موظفي رشكات التعهيد رشكات التعهيد ورشكات الخدمات العامة و ما شابه :	 

يتعني عىل كافة رشكات التعهيد و رشكات الخدمات العامة و ما شابه التي يتم التعاقد معها من 

   PCR )فحص  االنف  مسحة  فحص  إجراء   ) املستقبلية  و  )الحالية  االتحادية  الحكومية  الجهات  قبل 

ملوظفيها املتواجدين أو الذين سيتواجدون بشكل يومي يف مقرات عمل الجهة االتحادية و ذلك 

كل7 أيام عىل نفقة تلك الرشكات املتعاقد معها أو املعهد لها و يستثنى من ذلك تلك الرشكات 

الحاصلني عىل جرعتني لقاح كوفيد 19.

فيام يخص موظفي الرشكات االستشارية و بيوت الخربة ومشابه :	 

يف حال التعاقد مع رشكات استشارية أو بيوت خربة وما شابه من قبل الجهات االتحادية و يتطلب 

مرور موظفيهم عىل مقرات عمل الجهة الحكومية و ذلك لحضور اجتامعات أو مناقشات و غريها 

من املهام حسب العقد فانه يتعني عىل الجهة الحكومية التأكد من ابراز موظفي هذه الرشكات 

لنتيجة فحص سارية املفعول ملسحة االنف فحص PCR  مدتها ال تزيد عن 3 أيام و يستثنى من 

ذلك املوظفني الحاصلني عىل جرعتني لقاح كوفيد 19.

اإلجراءات و آلية التنفيذ للموظفني املصابني و املخالطني:   1.2

التزام املوظف املصاب بوباء كوفيد 19 أو تظهر عليه أعراضه أو تكون نتيجة فحصه إيجابية باآلليات 	 

املعتمدة للعالج والحجر املقررة من السلطات الصحية املختصة ووفق اإلجراءات املذكورة يف هذا 

التعميم وااللية  اإللكرتونية املرفقة.

تعامل فرتة الجر الصحي للمخالط لشخص مصاب كوفيد 19 كالتايل:	 

اذا كان املوظف املخالط قد تلقى جرعتني من التطعيم فتكون فرتة الحجر الصحي )وفق  	

العمل عن بعد وفق  الدولة( فرتة  الصحية املختصة يف  الجهات  الزمنية املحددة من  األطر 

األصول املقررة بهذا الشأن 

اذا مل يكن املوظف املخالط قد تلقى جرعتني من التطعيم عندها تخصم فرتة الحجر الصحي  	

من إجازته السنوية ان كان له رصيد و ان مل يكن له رصيد تعترب بدون راتب مع التزام املوظف 

بتأدية أي مهام تكلفه بها جهة عمله اثناء الحجر الصحي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك 

19 سواء جرعة 	  يلتزم املوظف املصاب أو املخالط أو املوظف الذي تلقى التطعيم ضد كوفيد 

إدارات املوارد  االلية اإللكرتونية وفق املرفق وتلتزم  الواردة يف  باتباع اإلجراءات  أو جرعتني  أوىل 

البرشية يف الجهات االتحادية مبتابعة االلتزام من قبل موظفيها بتلك االلية ومن التأكد من سالمة 

ودقة املعلومات املدخلة وفق االلية املرفقة 
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إجراءات

التصدي لجائحة كوفيد 19

كيفية تسجيل إصابة مبرض كوفيد – 19

ملوظف ضمن نظام معلومات املوارد البرشية الحكومية »بيانايت«

يف حال إصابة موظف مبرض كوفيد – 19، يتوجب عىل املوظف إخطار إدارة املوارد البرشية بجهة عمله رسميا 

بحصوله عىل نتيجة فحص إيجابية، وذلك من خالل استخدام خاصية اإلشعار ضمن نظام الخدمة الذاتية يف نظام 

بيانايت، من خالل اتباع الخطوات التالية:

الدخول عىل نظام »بيانايت« باستخدام اسم املستخدم وكلمة الرس الخاصة باملوظف. . 1

من قامئة الصالحيات، اخرت »املعلومات الخاصة بكوفيد – 19«، ثم اخرت »نتائج فحص كوفيد – 19«. 2

كيفية تسجيل طلب العمل عن بعد

ملوظفي الجهات االتحادية املخالطني ملصايب كوفيد – 19

يف حال رغبة املوظف يف الجهة االتحادية بالعمل عن بعد نتيجة قيامه مبخالطة أحد مصايب كوفيد – 19، يتطلب 

قيام املوظف تسجيل طلبه إلدارة املوارد البرشية لالعتامد وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول عىل نظام “بيانايت” باستخدام اسم املستخدم وكلمة الرس الخاصة باملوظف. . 1

يف حال ان املوظف قد تلقى جرعتني من اللقاح فيتم تحويلة لالختيار العمل عن بعد نتيجة املخالطة . 2

ويف حال عدم حصول املوظف لجرعتني من اللقاح يتم خصم رصيد أيام ) الحجر الصحي  ( من رصيد 

إجازة السنوية للموظف، وتعترب إجازة بدون راتب يف حال استنفاد املوظف لرصيد اجازات السنوية.

اضغط عىل زر “إضافة”. 3

يتم إدخال املعلومات الخاصة بنتيجة الفحص كالتايل:. 4

)إجباري( تاريخ الفحصأ. 

)إجباري( تاريخ ظهور نتيجة الفحصب. 

)إجباري( نتيجة الفحص )سلبية/إيجابية(ج. 

هل تحتاج للحصول عىل إجازة مرضية؟ د. 

يف حال اختيار نعم، سيتم احتساب اإلجازة من رصيد اإلجازات املرضية ) باللجنة ( للموظف  	

ملدة 14 يوم. 

يف حال اختيار ال، سيتم تسجيل عمل عن بعد للموظف ملدة 14 يوم.  	

بعد إدخال الحقول املطلوبة، يرجى الضغط عىل “تنفيذ”. . 5

بعد مراجعة الطلب، يرجى الضغط عىل “التايل”. . 6

يرجى إرفاق نتيجة الفحص ضمن الطلب والضغط عىل “تنفيذ”. . 7

يف حال عدم إرفاق الوثائق الداعمة، سيظهر خطأ للموظف حيث يتطلب إرفاق الوثائق الستكامل . 8

اإلجراء. 

سرتد املعلومات الواردة يف الطلب إلدارة املوارد البرشية ألغراض االعتامد والتوثيق. . 9



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

مة
ظ

أن
م 

د
تخ

س
م

ل 
لي

د
ت

ءا
را

إج

1
9

د 
في

و
 ك

حة
ائ

لج
ي 

د
ص

لت
ا

328329

ب
وا
ألب
ا

ت
يا
و
حت
مل
ا

االختيار من قامئة الصالحيات، اخرت “املعلومات الخاصة بكوفيد – 19”، ثم اخرت “طلب العمل عن . 3

بعد” يف حال توفر نتيجة اخذ جرعتني من اللقاح ضمن الشاشات

اضغط عىل زر »إضافة«. 4

يتم إدخال املعلومات الخاصة بطلب العمل عن بعد نتيجة املخالطة كالتايل:. 5
بعد إدخال الحقول املطلوبة، يرجى الضغط عىل »تنفيذ«. . 6

بعد مراجعة الطلب، يرجى الضغط عىل »التايل«. . 7

يرجى إرفاق نتيجة فحص الشخص املخالط له ضمن الطلب والضغط عىل »تنفيذ«. . 8

يف حال عدم إرفاق الوثائق الداعمة، سيظهر خطأ للموظف حيث يتطلب إرفاق الوثائق الستكامل . 9

اإلجراء. 

سرتد املعلومات الواردة يف الطلب إلدارة املوارد البرشية ألغراض االعتامد والتوثيق. . 10
)إجباري( تاريخ بداية العمل عن بعد. أ. 

)إجباري( تاريخ نهاية العمل عن بعد. ب. 

)إجباري( سبب طلب العمل عن بعد )مخالطة أحد مصايب كوفيد – 19، أخرى(.ج. 

إضافة سبب طلب العمل عن بعد يف خانة املالحظاتد. 

يف حال اختيار خيار »مخالطة أحد مصايب كوفيد – 19«، يرجى تعبئة البيانات التالية:	. 

)إجباري( اسم الشخص املخالط له. . 	

		 .)XXX-XXXX-XXXXXX-X( رقم الهوية للشخص املخالط له مع مراعاة تنسيق الرقم )إجباري(

)إجباري( تاريخ املخالطة. . 			

	v .)...إجباري( سبب املخالطة )صلة القرابة، السكن، أخرى(

v ..)يف حال سبب املخالطة غري محدد، يرجى تحديده سبب املخالطة )مخالطة صديق...الخ
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اضغط عىل زر »إضافة«. 3

يتم إدخال املعلومات الخاصة بالحصول عىل اللقاح كالتايل:. 4

)حقل اختياري( يجب تحديد نوع اللقاح الذي حصل عليه املوظف. أ. 

)حقل اجباري( تاريخ التطعيم الذي حصل عليه املوظف. ب. 

)حقل اجباري( جرعة التطعيم التي حصل عليها املوظف. ج. 

)حقل  اجباري( املؤسسة الصحية التي تم الحصول عىل التطعيم من خاللها. د. 

ميكن إضافة أية بيانات إضافية خاصة بالحصول عىل اللقاح يف خانة املالحظات. 	. 

بعد إدخال الحقول املطلوبة، يرجى الضغط عىل »تنفيذ«. . 5

بعد مراجعة الطلب، يرجى الضغط عىل »التايل«. . 6

يرجى إرفاق الوثائق الثبوتية للحصول عىل التطعيم ضمن الطلب والضغط عىل »تنفيذ«. . 7

يف حال عدم إرفاق الوثائق الداعمة، سيظهر خطأ للموظف حيث يتطلب إرفاق الوثائق الستكامل . 8

اإلجراء. 

سرتد املعلومات الواردة يف الطلب إلدارة املوارد البرش

كيفية تسجيل املوظفني الحاصلني عىل لقاح كوفيد – 19

يف حال حصول املوظف عىل لقاح كوفيد – 19، يتطلب توثيق الحصول عىل اللقاح ضمن ملف املوظف ضمن 

نظام معلومات املوارد البرشية »بيانايت« من خالل اتباع الخطوات التالية:

الدخول عىل نظام »بيانايت« باستخدام اسم املستخدم وكلمة الرس الخاصة باملوظف. . 1

من قامئة الصالحيات، اخرت »املعلومات الخاصة بكوفيد – 19«، ثم اخرت »املعلومات الخاصة بلقاح . 2

كوفيد – 19«
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الباب
الثاين عرش

املالحق والنامذج

1. مثال لنموذج تحديد االحتياجات من املوارد البرشية

2. مثال لنموذج استامرة تقييم مرشحني للتعيني

3. مثال لنموذج  طلب نقل )داخيل (

4. مثال لنموذج خطاب إعارة

5. مثال لنموذج  إخالء طرف

6. مثال قامئة الوثائق/األوراق املطلوبة يف ملف املوظف
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املسمى

الوظيفي

املطلوب

العدد

املطلوب

تاريخ

التوظيف 

املقرتح

الدرجة

الوظيفية

املؤهل 

العلمي

/التخصص 

املطلوب

نوع

الخربة 

املطلوبة

سنوات

الخربة 

املطلوبة

اإلدارة

املعنية

مربرات

الطلب

الحد 

األدىن

الحد 

األعىل

1

2

3

4

5

6

7

8

1.2:  مثال لنموذج استامرة تقييم مرشحني للتعيني 1.1:  مثال لنموذج رقم )1( تحديد االحتياجات من املوارد البرشية

اعتامد الجهة املختصة: -------------------------------------------------

منوذج )أ(  تقييم مرشحني للتعيني

إلستخدام اإلدارة املعنية:

التاريخ:القسم:اإلدارة:

نتيجة املقابلة:

االسمم

املؤهل

العلمي
اللغةاملهاراتالخربةالشخصية

املعلومات

العامة
املجموع

املالحظات

252520101010100

1

2

3

4

تم ترشيح املذكور للوظيفة التالية:

الدرجةالوظيفةالعمرالجنسيةاالسمم
وضعية 

الوظيفة
املالحظات

1

اعتامد املقيمني:

التوقيعالوظيفةاالسمم

1

2

3

4

التاريخ:اعتامد مدير اإلدارة املعنية:

اعتامد مدير إدارة املوارد البرشية 

والخدمات:
التاريخ:

أعضاء لجنة التقييم:

االسم:االسم:

التوقيع:التوقيع:

االسم:االسم:

التوقيع:التوقيع:
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االسم:.....................................................                          الوظيفة:...................................................

الرقم الوظيفي: ..........................................                         الدرجة:..................................................... 

اإلدارة:....................................................                         الجنسية:....................................................

القسم:......................................................                        تاريخ التعيني:..............................................

آخر تقييم لألداء:.........................................                       املؤهل العلمي:..............................................     

عدد سنوات الخربة:......................................

األسباب:-........................................................................................................................................

توقيع املوظف:

التاريخ:     /     /        م

  موافق مع توفري البديل                                           غري موافق

املالحظات:

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................

توقيع مدير اإلدارة: 

 التاريخ:     /     /        م

تتمة -  مثال لنموذج رقم )5( طلب نقل )داخيل (:

 املسمى الوظيفي املقرتح:

املالحظات:

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

توقيع املسؤول املخول: 

 التاريخ:     /     /        م

املالحظات:

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

اعتامد املسؤول املخول:

تاريخ التنفيذ واملبارشة:-             /           /

                                               موافق مع توفري البديل                                           غري موافق    

  

املالحظات:

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................

توقيع املسؤول املبارش: 

 التاريخ:     /     /        م

2.1:   مثال لنموذج  طلب نقل )داخيل(

مدير اإلدارة:بيانات املوظف:

الستخدام اإلدارة املنقول إليها:

الستخدام إدارة املوارد البرشية:

املسؤول املبارش:



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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5.2: مثال لنموذج إخالء طرف2.3:  مثال لنموذج خطاب إعارة

 التاريخ:     /     /        م

الرقم:

السادة / 

 )الوزارة  أو الجهة  االتحادية(           املحرتمني.

بعد التحية..

نفيدكم علامً برغبتنا يف إعارة السيد / السيدة ______________،______________ الجنسية، ويحمل رقم 

الهوية ______________ صـادرة من______________  ,إىل الوزارة/ الجهة االتحادية  ______________  للقيام 

مبهمة)تحديد تفاصيل املهام( ______________ ، لألسباب التالية: ______________  وعليه نرجوالتكرم 

باملوافقة وترتيب اإلجراءات الالزمة.

        وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،

                                                                                                  توقيع  جهة  االختصاص

خطاب إعارة

بيانات املوظف 

الستخدام اإلدارات:

اإلدارة املالية:

اإلدارة املالية:

الخدمات اإلدارية:

املوارد البرشية:

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

...................................................الوظيفـــــــــــــــــــــــــــــــــة:..................................االســــــــــــــــــــــــــــم:

...................................................سبب انتهاء الخدمة:..................................الرقم الوظيفي:  

...................................................تاريخ انتهاء الخدمـــة:..................................اإلدارة/ القسم:

العهدة إن وجدت:مطالب بعهدة             غري مطالب      املوظف املوضحة بياناته أعاله:

التاريخ:     /     /        مالتوقيع: :..................................االسم:..................................

العهدة إن وجدت:مطالب بعهدة             غري مطالب      املوظف املوضحة بياناته أعاله:

التاريخ:     /     /        مالتوقيع: :..................................االسم:..................................

العهدة إن وجدت:مطالب بعهدة             غري مطالب      املوظف املوضحة بياناته أعاله:

التاريخ:     /     /        مالتوقيع: :..................................االسم:..................................

العهدة إن وجدت:مطالب بعهدة             غري مطالب      املوظف املوضحة بياناته أعاله:

التاريخ:     /     /        مالتوقيع: :..................................االسم:..................................

يخىل طرف املوظف املوضحة بياناته أعاله بعد اعتامد اإلدارات املعنية.

............................................مدير إدارة املواد البرشية:............................................املختص:



الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية

الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات
الموارد البشرية فـي الحكومة االتحادية
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)Exit Interview( 8.1: مثال قامئة الوثائق/األوراق املطلوبة يف ملف املوظف5.3:  مثال لنموذج مقابلة ترك العمل

استبيان مقابلة ترك العمل :

بيانـــــات املوظـــــــف:

وقائع املقابلة:

الستخدام إدارة املوارد البرشية والخدمات:

الوظيفة:  ..............................................االسم: ..............................................

الدرجة:   ..............................................الرقم الوظيفي: ..............................................

الجنسية:  ..............................................اإلدارة: ..............................................

تاريخ االستقالة:  ..............................................تاريخ التعيني: ..............................................

املالحظاتمحأور املقابلةالتسلسل

الرتقية1

الراتب واملزايا والحوافز2

األمان واالستقرار الوظيفي3

العالقات  الوظيفية مع زمالء العمل4

فرص التدريب والتطوير5

قيم وأخالقيات العمل والوظيفة العامة6

التمكني الوظيفي7

بيئة العمل8

املجموع

	 ما أهم األسباب لرتكك العمل بالوزارة / الجهة االتحادية ؟
              ـ ....................................................      ـ ....................................................
             ـ ....................................................      ـ ....................................................

	 ماذا تقرتح لتحسني الوضع الوظيفي لزمالئك بالوزارة / الجهة االتحادية ؟
             ـ ....................................................      ـ ....................................................
             ـ ....................................................      ـ ....................................................

توقيع املوظف: ...............................                           التاريخ: ..............................................

تم إجراء االستبيان مع املوظف من خالل:    

  شخصياً                         عن طريق الهاتف                        أرسل مسبقاً مع منوذج االستقالة 

مالحظات:.....................................................................................................................................

اسم املوظف املختص: -........................................                 الوظيفة:-.............................................

التوقيع:-  ..............................................................                             التاريخ:-         /        /      م

املالحظات التوقيع
تاريخ 

التسليم
الوثيقة / املستند

صورة املوافقة من خدمة اعتامد

وثيقة التعارف

بيانات املوظف األساسية

منوذج نتائج  املقابلة

إشعار مبارشة العمل

عرض العمل

عقد املوظف املوقع

أوراق التعيني – قرار وزاري – مبارشة عمل – إجراء مايل تعيني

السرية الذاتية

وثيقة السلوك املهني

صورة جواز املوظف + صورة اإلقامة للوافدين

صور شخصية للموظف

شهادة الزواج املصدقة

صور جوازات أفراد العائلة

صور شخصية ألفراد العائلة - ٢ لكل شخص

أعىل شهادة علمية  - مصدقة

شهادات الدورات

شهادات خربة املوظف يف األعامل السابقة

شهادة من عمل الزوج – الزوجة لبيان تفاصيل الراتب

إخالء طرف من آخر جهة يعمل لديها

رسالة بنك

شهادة حسن سرية وسلوك

شهادة اللياقة الطبية

صورة من خالصة القيد )ملواطني اإلمارات(

شهادة امليالد )ملواطني اإلمارات(

صورة من بطاقة الهوية

إشعار تعيني وبدء الخدمة

استامرة بدء خدمة مؤمن عليه )ملواطني اإلمارات( من هيئة املعاشات 

اإلقامة للوافدين

بطاقة الوصف الوظيفي
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