تعميم رقم ( )03لسنة 2022م
بشأن
مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ
إلى كافة الوزرات والجهات االتحادية

المحترمين

تحية طيبة وبعد،،
تهديكم الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية أطيب التحيات متمنية للجميع التوفيق والسداد
نظرا ً لقرب حلول شهر رمضان المبارك لعام  1443هـ ،أعاده هللا علينا وعليكم بالخير والبركة ،فإنه وباالستناد إلى
قرار مجلس الوزراء رقم (58م2/و) لسنة 2022م بشأن تحديد ساعات العمل الرسمية للقطاع الحكومي االتحادي في
شهر رمضان المبارك لتكون كما يلي:
 من يوم االثنين إلى يوم الخميس :من الساعة  9:00صباحا ً وحتى الساعة  2:30بعد الظهر. يوم الجمعة :من الساعة  9:00صباحا ً وحتى الساعة  12:00ظهراً.وعليه فإن الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ترجو من كافة الوزارات والجهات االتحادية اإلحاطة بالعلم بأن
الدوام الرسمي للموظفين في شهر رمضان المبارك سوف يكون وفق الساعات المقررة بموجب النص أعاله (باستثناء
من تقتضي طبيعة عملهم خالف ذلك) مع اإلشارة إلى أنه يجوز للوزارات والجهات االتحادية القيام بما يلي:
 .1االستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها خالل أيام العمل في شهر رمضان المبارك وفق األصول
الواردة فيها وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً.
 .2منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يوم الجمعة خالل أيام شهر رمضان المبارك وبما ال يتجاوز
نسبة  % 40من إجمالي عدد موظفي الجهة وفق الضوابط المعتمدة.
وبهذه المناسبة يسرنا أن نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة "حفظه هللا" ،وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا" ،وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة "رعاه هللا" وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات .سائلين
هللا العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية.
كما نهنئ شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة واألمتين العربية واإلسالمية بحلول الشهر المبارك.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
صدر بتاريخ 17 :مارس 2022
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