تعميم رقم ( )22لسنة 2021م
بشأن
تنظيم عمل املوظفة الم العاملة يف الحكومة االتحادية ممن لديها أطفال يدرسون بنظام التعلم عن بعد
إىل كافة الوزارات والجهات االتحادية

املحرتمني

تحية طيبة وبعد
تهديكم الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية أطيب التحيات متمنية لكم دوام الصحة والعافية.
باإلشارة إىل املوضوع أعاله ،وعىل ضوء تحويل الدراسة إىل نظام التعلم عن بعد خالل أول أسبوعني من الفصل الدرايس
الثاين القادم أي ابتداء من  3يناير 2022م.
وعليه وبناء عىل التوجيهات الصادرة بشأن دعم املوظفة العاملة يف الحكومة االتحادية أثناء فرتة تعلم أبنائها عن بعد ،فإن
الهيئة تعمم عىل الجهات االتحادية األحكام التالية:
أوالً :يجوز للجهة االتحادية السامح للموظفة األم العمل عن بعد إذا كان لديها طفل يف املرحلة الدراسية من الصف السادس
فام دون أو من أصحاب الهمم ممن يعاين من أمراض مزمنة ،ويحتاج إىل تواجد مرافق معه ،وتقرر تطبيق التعلم عن بعد عليه
وذلك خالل مدة التعلم عن بعد التي تقررها الجهات املختصة يف الدولة.
ثانياً :يشرتط لصدور املوافقة وفقاً للبند أوالً من هذا التعميم اليت:
 .1أن تتوافر يف الوظيفة التي تشغلها املوظفة كافة الرشوط والضوابط واملعايري الواردة يف نظام العمل عن بعد املعتمد
بقرار مجلس الوزراء رقم ( )27لسنة 2020م وأي تعديل الحق له.
 .2أال يؤثر صدور املوافقة للموظفة األم عىل سري العمل يف الجهة االتحادية.
 .3أن تتم املوافقة بنا ًء عىل جدول درايس معتمد من املدرسة املسجل فيها الطفل.

 .4أن تنحرص املرونة الواردة يف هذا التعميم فقط خالل فرتة التعليم عن بعد التي تقررها الجهات املختصة يف الدولة.
 .5أن تقوم املوظفة ممن لديها طفل من فئة أصحاب الهمم الذي سيتم تطبيق التعلم عن بعد عليه بتقديم تقريرا ً طبياً لجهة
عملها يثبت أن طفلها يحتاج إىل تواجد مرافق معه.
 .6أال تكون املوظفة األم من الكادر الطبي أو الكادر التعليمي.
ثالثاً :يجوز للجهة االتحادية السامح للموظف بالعمل عن بعد يف حال كانت زوجته املوظفة األم تعمل يف الكادر الطبي أو
التعليمي ،ووفقا ً للرشوط الواردة يف البند ثانيا ً من هذا التعميم.
رابعاً :عىل الجهات االتحادية املشغلة لنظام معلومات املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية "بيانايت" اتباع اآللية املرفقة
بهذا التعميم .أما بخصوص الجهات االتحادية الرابطة مع نظام "بيانايت" من خالل ناقل الخدمات املؤسسية ،فعليها تعديل
أنظمتها مبا يتوافق مع اللية املرفقة وتزويد الهيئة بالبيانات املتعلقة بهذا اإلجراء من خالل الربط القائم بني أنظمتها وبني
نظام "بيانايت".
علامً بأن الهيئة عىل أتم االستعداد لتقد يم أي دعم أو مساعدة للوزارات والجهات االتحادية يف كل ما يتعلق بتطبيق االحكام
الواردة اعاله.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،
الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية
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دليل إجراءات تنظيم عمل االم العاملة في
الحكومة االتحادية ممن لديها أطفال يدرسون
بنظام التعلم عن بعد
للجهات المطبقة لنظام بياناتي في الحكومة االتحادية

صادر بتاريخ :ديسمبر V4.0 2021

طلب العمل عن بعد
في حالة رغبة األم العاملة في الحكومة االتحادية في العمل عن بعد ،يتم ادخال البيانات الخاصة بالعمل عن بعد في نظام بياناتي كالتالي:
-

الدخول على نظام بياناتي باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالموظف
الدخول الى الخدمة الذاتية
اختيار المعلومات الخاصة بكوفيد19
اختيار طلب العمل عن بعد

-

الضغط على إضافة

-

يتم ادخال المعلومات الخاصة كالتالي

التعريف
من تاريخ
الى تاريخ
* السبب

التفاصيل
حقل اجباري :يتم ادخال اول يوم عمل عن بعد
حقل اجباري :يتم ادخال اخر يوم عمل عن بعد
يتم ادخال سبب طلب العمل عن بعد ومنها:
 اإلشراف على رعاية ابن من أصحاب الهمم ويدرس عن بعد
 اإلشراف على تعليم أحد األبناء تحت الصف السادس ويدرس عن بعد

المالحظات

يتم ادخال المالحظات او تفاصيل األسباب االخرى

-

بعد ادخال الحقول المطلوبة ،يتم الضغط على "تنفيذ"
يتم مراجعة الطلب ،والضغط على "التالي"
يتم مراجعة الطلب مرة أخرى وارفاق المستندات المطلوبة ،والضغط على "التالي"
في حالة عدم ارفاق المستندات ،سيقوم النظام بعرض رسالة الخطأ التالية حيث ان المرفقات اجبارية لهذا الطلب

-

يتم الضغط على "تنفيذ" إلرسال الطلب لالعتماد
1

