تعميم رقم ( )15لسنة 2021م
بشأن
آليات االستفادة من اإلجازة االستثنائية املمنوحة
ملوظفي الحكومة االتحادية لزيارة معرض اكسبو ديب 2020م
إىل كافة الوزارات والجهات االتحادية

املحرتمني

تحية طيبة وبعد،
تهديكم الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية أطيب تحياتها متمنية لكم مزيداً من التقدم واالزدهار.
وبناء عىل قرار مجلس الوزراء املوقر املتضمن املوافقة عىل منح موظفي الحكومة االتحادية إجازة استثنائية ملدة ستة أيام
لتمكينهم وعائالتهم من زيارة معرض إكسبو ديب 2020م.
وعليه ولغايات وضع القرار املشار إليه أعاله موضع التنفيذ فإنه يرس الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية أن تعلن عن
اآلليات والضوابط املطلوبة لالستفادة من تلك اإلجازة لكافة موظفي الوزارات والجهات االتحادية وفق التايل:
 . 1مينح موظفو الحكومة االتحادية إجازة استثنائية مدفوعة األجر ملدة ستة أيام عمل لتمكينهم وعائالتهم من زيارة معرض
إكسبو ديب 2020م.
 . 2يجب أن تستنفذ اإلجازة املشار إليها أعاله خالل فرتة املعرض املمتدة من األول من أكتوبر  2021وحتى نهاية مارس 2022
وذلك مبعدل يوم عمل واحد خالل الشهر.
 . 3عىل املوظف التقدم بطلب اإلجازة والحصول عىل املوافقة املسبقة من مسؤوله املبارش من خالل األنظمة اإللكرتونية
يف جهة عمله.
 . 4ال يجوز ترحيل أي يوم من أيام هذه اإلجازة إىل الشهر التايل أو إىل أي تاريخ الحق لنهاية مارس  ،2022كام ال يعوض
املوظف نتيجة عدم االستفادة من هذه اإلجازة.
 . 5يتوجب عىل الجهات االتحادية املشغلة لنظام معلومات املوارد البرشية "بيانايت" إلزام موظفيها باتباع اآللية املرفقة
بهذا التعميم.
 . 6يتوجب عىل الجهات االتحادية الغري مشغلة لنظام بيانايت أن تقوم بتحديث أنظمة املوارد البرشية الخاصة بها مبا يتوافق
مع اآللية املرفقة بهذا التعميم ،ومن ثم تزويد الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية بالبيانات املتعلقة بهذه اإلجازة
من خالل الربط القائم بني أنظمتها وبني نظام "بيانايت" عرب ناقل الخدمات املؤسسية.
وتفضلوا بقبول االحرتام والتقدير،

الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية
صدر بتاريخ2021 / 10 / 10 :
املرفق:
آلية التقديم عىل إجازة زيارة معرض اكسبو ديب  2020يف نظام "بيانايت"
للتواصل:
-

الدعم الفني :مركز االتصال  ،600525524مكتب الدعم الفنيhttp://bayanatisd.fahr.gov.ae:8081/arsys :

-

نظام إسعاد املتعاملني " https://www.fahr.gov.ae/CRM/ar " CHS
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دليل إجراءات إجازة استثنائية لزيارة
معرض إ كسبو دبي 2020
للجهات المطبقة لنظام بياناتي في الحكومة االتحادية
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الشروط واألحكام للتقديم على إجازة استثنائية لزيارة معرض إ كسبو دبي 2020
تم إضافة خاصية في نظام بياناتي تتيح لموظفي الحكومة االتحادية التقديم على إجازة استثنائية لزيارة معرض إكسبو  2020بناء على
الشروط واألحكام التالية:
 . 1يمنح موظفو الحكومة االتحادية إجازة استثنائية مدفوعة األجر لمدة ستة أيام عمل لتمكينهم وعائالتهم من زيارة معرض إ كسبو دبي
2020م.
 . 2يجب أن تستنفذ اإلجازة المشار إليها أعاله خالل فترة المعرض الممتدة من األول من أ كتوبر  2021وحتى نهاية مارس  2022وذلك
بمعدل يوم عمل واحد خالل الشهر.
 . 3على الموظف التقدم بطلب اإلجازة والحصول على الموافقة المسبقة من مسؤوله المباشر من خالل األنظمة اإللكترونية في جهة
عمله.
 . 4ال يجوز ترحيل أي يوم من أيام هذه اإلجازة إلى الشهر التالي أو إلى أي تاريخ الحق لنهاية مارس  ،2022كما ال يعوض الموظف نتيجة
عدم االستفادة من هذه اإلجازة.
 . 5يتوجب على الجهات االتحادية الغير مشغلة لنظام بياناتي أن تقوم بتحديث أنظمة الموارد البشرية الخاصة بها بما يتوافق مع اآللية،
ومن ثم تزويد الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بالبيانات المتعلقة بهذه اإلجازة من خالل الربط القائم بين أنظمتها وبين
نظام "بياناتي" عبر ناقل الخدمات المؤسسية.
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طلب التقديم على إجازة استثنائية لزيارة معرض إ كسبو دبي 2020
يتم التقديم على إجازة استثنائية لزيارة معرض إكسبو  2020بناء على الخطوات التالية:

 - 1يتم الدخول على نظام بياناتي من خالل الروابط التالية
من داخل شبكة الجهة االتحادية

https://prd.federalerp.gov.ae/

من خارج شبكة الجهة االتحادية

https://www.federalerp.gov.ae/

التصفح إلى شاشة اإلجازات :الخدمة الذاتية للموظف > اإلجازات
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 - 2إدخال بيانات اإلجازة

-

نوع اإلجازة :إجازة استثنائية إكسبو 2020

-

تاريخ البداية وتاريخ النهاية :نفس اليوم ،على أن يكون يوم عمل (من األحد إلى الخميس)

مع مراعاة الشروط واالحكام التالية:
صالحية التقديم على اإلجازة

كافة موظفي الحكومة االتحادية

مدة صالحية اإلجازة

من – 01 :أ كتوبر 2021 -
إلى -31 :مارس 2022 -

نوع اإلجازة

مدفوعة – أيام عمل

عدد األيام اإلجمالي

 6أيام عمل

الحد األقصى في الشهر

يوم واحد شهريا

المرفقات

إلزامية – ضرورة إرفاق نسخة من تذكرة دخول أكسبو أو جواز سفر إكسبو ألغراض التدقيق

االعتمادات المطلوبة

 - 1المسؤول المباشر للموظف
 - 2إدارة الموارد البشرية
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 - 3يتم مراجعة الطلب واإلرسال إلى االعتماد.
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اعتماد الرئيس المباشر والموارد البشرية
أ.

بعد إرسال طلب اإلجازة من قبل الموظف يتم اعتماد طلب اإلجازة والموافقة عليه مبدئيا من قبل الرئيس المباشر .

حم ل على النظام اإللكتروني الوثائق التي تثبت زيارته لمعرض إكسبو دبي 2020م (تذكرة الدخول
ب .يتوجب على الموظف أن يُ ُ
أو جواز سفر الدخول).
ت .يتم مراجعة الوثائق وتدقيقها من قبل إدارة الموارد البشرية ،وفي حال التأ كد من سالمتها يتم اعتماد اإلجازة بشكل نهائي في
النظام اإللكتروني .وخالف ذلك يتم رفض اإلجازة وتطبق على الموظف اإلجراءات الواردة في قانون الموارد البشرية في الحكومة
االتحادية والئحته التنفيذية وفق األصول.
 - 1فتح اإلشعار المرسل من قبل الموظف
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 - 2مراجعة واعتماد الطلب بشكل نهائي من قبل إدارة الموارد البشرية بالقبول أو الرفض

مراجعة حالة الطلب من قبل الموظف
يقوم الموظف بمتابعة حالة الطلب والتأكد من اعتماد/رفض اإلجازة من قائمة العمل ومن شاشة اإلجازات كالتالي :
 - 1فتح اإلشعار الخاص بالطلب .
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 - 2فتح شاشة اإلجازة
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