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عن »بياناتي«

من  يمكن  إلكتروني  نظام  هو  »بياناتي«  االتحادية  الحكومة  في  البشرية  الموارد  معلومات  إدارة  نظام 
النظام  له، حيث يشكل  الجهات المشغلة  البشرية في كافة  بالموارد  الخاصة  أتمتة كافة اإلجراءات  خالله 
نقلة نوعية في عمل الجهات االتحادية المستفيدة منه، ويوفر أتمته لكافة إجراءات الموارد البشرية بما 
فيها اإلجراءات المالية والمتعلقة بأجور الموظفين، ويؤسس قاعدة بيانات موحدة في الحكومة االتحادية 

تغطي كافة الوزارات والهيئات االتحادية المستقلة.

عن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية

أنه  البشرية، حيث  الموارد  أنظمة  للعديد من  البنية األساسية  البشرية  الموارد  إدارة معلومات  يعد نظام 
في  يساهم  كما  الخدمة.  إنهاء  لغاية  الموظف  تعيين  من  بداية  األساسية  اإلجراءات  من  العديد  يشمل 
أتمتة اإلجراءات التي تتم خالل التوظيف ومنها النقل، الندب، اإلعارة، الترقيات الوظيفية، الترقيات المالية، 

الترقيات االستثنائية، المهمات الرسمية والتدريبية واإلجازات.

يشمل نظام إدارة معلومات الموارد البشرية األساسي ثالث سلطات رئيسية كما هو موضح في )الرسم 
التوضيحي 1(.

خدمة
اعتماد

دليل
اإلجراءات
المالية

قانون
الموارد
البشرية

التنسيق مع الهيئة االتحادية 
للموارد البشرية الحكومية

التنسيق مع
وزارة المالية

رسم توضيحي 1

الفصل األول
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رسم توضيحي 2

عن الوثيقة ونطاق التطبيق

المرسوم  أحكام  بنطاق  الخاصة  البشرية  الموارد  إجراءات  أتمتة  كيفية  لتشمل  الوثيقة  هذه  تحديث  تم 
بالقانون االتحادي رقم )11( لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته بالمرسوم 

بقانون اتحادي رقم )9( لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم )17( لسنة 2016.

تطبق أحكام هذا الدليل والمرسوم بقانون على الموظفين المدنيين في الجهات االتحادية، بما في ذلك 
الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها. ويستثنى من تطبيق 

أحكامه موظفو الجهات االتحادية التي يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء. 

الوظائف األساسية في نظام »بياناتي«

المختلفة  المعامالت  إدخال  خالله  من  ويمكن  عالميا  المطبقة  األنظمة  أحد  على  قائم  »بياناتي«  نظام 
الخاصة بإجراءات الموارد من خالل الواجهات التالية:

 )Web-Based( 1- واجهة المتصفح اإللكتروني

وتعديل  المختلفة  اإلشعارات  ومتابعة  األساسية  الصالحيات  وعرض  “بياناتي”  نظام  فتح  خالله  من  يتم 
التفضيالت وتحديد الموظف البديل في حالة اإلجازات وإضافة أو تعديل المفضلة )رسم توضيحي 2، رسم 

توضيحي 3(.

قائمة الصالحيات: يقوم النظام بعرض الصالحيات الخاصة بالموظف،يتم إدخال المعامالت المختلفة

قائمة العمل: يتم من خاللها متابعة اإلشعارات المختلفة التي تتطلب إجراء أو اإلشعارات العامة 

بصورة  استخداما وفتحها  األكثر  والشاشات  الصالحيات  وتحديد  ادارة  خاللها  يتم من  المفضلة: 
أسرع

التفضيالت: يتم من خالل هذه الخاصية تغيير اللغة وكلمة السر

النظام  والذي سيقوم  البديل  الموظف  تحديد  الخاصة  يتم من خالل هذه  اإلجازات:  قواعد 
تلقائيًا بإرسال أي إشعارات تلقائيا له

 )للمزيد من المعلومات، نرجو التواصل مع إدارة الموارد البشرية(

رسم توضيحي 3
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)Form-Based( 2-واجهة المتصفح المتخصص
المتخصص.  المتصفح  المعامالت األكثر تفصيال من خالل واجهة  آلية أخرى في إدخال  بياناتي  يوفر نظام 

رسم توضيحي 4 ويحتوي على الخواص األساسية للنظام.

شريط األدوات

االختصاروصف الخاصيةالخاصيةالرمز

Ctrl-Sحفظ البيانات المدخلةحفظ

Ctrl-Pطباعة الشاشة الحاليةطباعة

F6مسح البيانات من على الشاشة الحاليةمسح كلي

Ctrl-L F11 and Ctrl F11البحث عن البيانات المسجلةبحث

Ctrl+DNفتح سجل جديد لإلدخالسجل جديد

Ctrl+UPحذف السجل الحالي من على قاعدة البياناتحذف سجل

-فتح شاشة الترجمةترجمة

-فتح شاشة المرفقاتالمرفقات

-فتح شاشة التعديل للحقل الحاليتعديل

مساعد
مساعدة عامة للتطبيق الحالي )تحديدًا متعلقة 

بالشاشة المفتوحة(
Ctrl-H

F4غلق النموذج المفتوح أمام المستخدمغلق النموذج

Ctrl-Xقص البيانات المكتوبة في الحقلقص

االختصاروصف الخاصيةالخاصيةالرمز

Ctrl-Cنسخ البيانات المكتوبة في الحقلنسخ

Ctrl-Vلصق البيانات المكتوبة في الحقللصق

تاريخ الفاعلية
إمكانية تغيير الفاعلية، الرجوع أو التقدم بالتاريخ 

)آلة الزمن(
-

-متابعة اإلجراءات التي تمت على مدار الزمنالتتبع التاريخي

توسيع
إظهار الشاشات الرئيسية الخاصة بالقائمة 

المحددة
-

طي
إخفاء الشاشات الرئيسية الخاصة بالقائمة 

المحددة
-

توسيع الفرع
إظهار كافة الشاشات الرئيسية والفرعية 

الخاصة بالقائمة المحددة
-

توسيع الكل
إظهار كافة الشاشات المتوفرة على نطاق 

المسؤولية
-

طي الكل
إخفاء كافة الشاشات المتوفرة على نطاق 

المسؤولية
-

اضافة الى 
القائمة

-إضافة شاشة إلى القائمة المفضلة

-إزالة شاشة إلى القائمة المفضلةازالة من القائمة

-تغيير المسؤولية تبديل المسؤولية

ادوات الحافظة
إمكانية تغيير شكل الشاشة )مثال: إخفاء او 

إظهار حقول(
-

رسم توضيحي 4
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كما يوفر النظام نفس الخواص وأكثر من خالل شريط األدوات كما هو موضح في الرسم التوضيحي 5

قائمة الملف

أهم  يلي  وفيما  األوراكل  تطبيقات  نظام  في  استخدامات  عّدة  بتأدية  تسمح  الملّف  قائمة 
األدوات المستخدمة:

قائمة التحرير 

أهم  واآلتي  األوراكل  تطبيقات  نظام  في  استخدامات  عّدة  بتأدية  تسمح  التحرير  قائمة 
االستخدامات:

قائمة العرض 

أهم  واآلتي  األوراكل  تطبيقات  نظام  في  استخدامات  عّدة  بتأدية  تسمح  العرض  قائمة   
االستخدامات:

شريط األدوات

الوصف  االسم 

يفتح سجال جديًدا في الشاشة الفعالة. جديد

حفظ البيانات التي أدخلت حديث حفظ

تحويل الحقول في الشاشة الحالية إلى مستند قابل للحفظ على 
جهاز الحاسب الخاص بك

تصدير

وضع المستند الحالي في قائمة المستندات  وضع في المستكشف 

الخروج من اسم المستخدم الحالي ومسؤوليته واالنتقال إلى 
مستخدم آخر بمسؤوليات أخرى 

دخول باسم مستخدم 
مختلف

هو االنتقال من مسؤولية إلى مسؤولية التي تخص المستخدم عن 
طريق إظهار شاشة عرض المسؤوليات 

تبديل المسئولية

لطباعة الّشاشة الحالّية التي يكون المؤّشر بّداخلها. أو يقوم بطباعة 
تقرير مرتبًطا بالبيانات الحالّية.

طباعة

الخروج من نظام تطبيقات األوراكل 
إنهاء التطبيقات 

األوراكل

الوصف  االسم 

تقوم بعرض شاشة تغيير كلمة السر  تفضيالت: تغيير كلمة السر

الوصف  االسم 

تقوم بعرض شاشة تقديم الطلبات واإلجراءات   طلبات

قائمة التعليمات 

أهم  واآلتي  األوراكل  تطبيقات  نظام  في  استخدامات  عّدة  بتأدية  تسمح  التعليمات  قائمة   
االستخدامات:

طباعة اإلجراءات والتقارير 

يتيح نظام الموارد البشرية إمكانية طباعة اإلجراءات باإلضافة إلى تصدير التقارير، يتم ذلك من خالل اتباع 
إحدى الخطوات التالية:

1 - خاصية الطلبات

كيفية الوصول للخاصية: من شريط األدوات < عرض < طلبات < تقديم طلب جديد < اتباع الخطوات في الرسم 
التوضيحي 6

وصف لأللوان المختلفة للحقول

 الحقل ذو الثالث نقاط  يحتوي على قائمة اختيار 

 الحقل باللون األبيض يعنى اختياري 

 الحقل باللون األصفر يعنى إجباري ويجب إدخال قيمه 

 الحقل باللون الرمادي يعنى حقل غير مفعل للتعديل 

 الحقل المحدد بسهم يحتوي على قائمة اختيار

 الحقل المحدد ما بين اقواس يوفر بيانات إضافية لنفس الشاشة  

)F11, Ctrl+F11( الحقل باللون األزرق يعنى حقل قابل للبحث 

الوصف  االسم 

تقوم بعرض شاشة تعليمات نظام تطبيقات األوراكل الخاصة بالشاشة 
أو التطبيق الحالي

تعليمات اإلطار

تعرض شاشة توضح أهم اختصارات لوحة المفاتيح في نظام 
تطبيقات األوراكل

تعليمات لوحة 
المفاتيح

تعرض الشاشة التي توضح من قام بتسجيل هذا السجل أو 
تعديله تاريخ السجل

رسم توضيحي 5
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رسم توضيحي 6

1

2

34

5

أدخل اسم التقرير المطلوب. 1
أدخل التفاصيل في المعامالت. 2
اضغط على تقديم. 3

انتهاء . 1 لحين  البيانات  تجديد  على  اضغط 
تشغيل التقرير )يصبح باللون الرمادي(

اضغط على عرض المخرجات. 2

نتائج التشغيل 
ستكون متوفرة 
في المتصفح 

اإللكتروني
 i.e. Internet(

)Explorer

2 - خاصية الحافظة

(، ويمكن من خاللها    ( تحتوي على عالمة  الشاشات فقط والتي  الحافظة في بعض  تتوفر خاصية 
تصدير محتويات الشاشة على ملف إكسل. كما يمكن أيضا تعديل كيفية عرض البيانات قبل التصدير كما هو 

وارد في الرسم التوضيحي 7.

رسم توضيحي 7
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رسم توضيحي 8

التتبع التاريخي
يتيح النظام إمكانية متابعة اإلجراءات التي تمت على مدار الزمن )اإلجراءات القديمة أو المستقبلية(، كما 

يتيح إمكانية التعديل على إجراء في فترة زمنية محددة، يتم ذلك من خالل الخطوات التالية:

يجب األخذ في االعتبار التأكيد على تاريخ الفعالية عند عمل أي عملية تعديل ألحد البيانات أو تعريف . 1
جديد.

يتم تغيير تاريخ الفعالية قبل تغيير البيانات أو إدخال أخرى جديدة من خالل شريط األدوات.. 2
غالبا ما تظهر شاشة للمستخدم لتحديد أحد الخيارات )تحديث -تصحيح( وذلك عند عمل أي تعديل على . 3

أحد البيانات:

خيار “تحديث”: يستخدم في حالة الرغبة في االحتفاظ بالمعلومة القديمة حتى تاريخ التغيير فقط 	 
مع تفعيل المعلومة الجديدة بدءا من تاريخ الفعالية. 

في حالة وجود تعديالت مستقبلية، سيقوم النظام بالتنويه بالتالي:
إضافة: سيقوم النظام بإضافة البيانات المطلوبة دون التأثير على البيانات السابقة	 
إبدال: سيقوم النظام بحذف البيانات المستقبلية	 

خيار “تصحيح”: يتم فيها إلغاء البيانات القديمة )نتيجة دخولها بطريق الخطأ( وإدخال البيانات الجديدة 	 
)الصحيحة( بداًل منها.

تنويه هام: في حالة عدم التأكد من االختيار الصحيح )تحديث، تصحيح، إبدال، إضافة( ننصح باختيار )تحديث / 
إضافة( وذلك لتجنب فقدان أي بيانات في الملف عن طريق الخطأ

تخطيط الموارد البشرية: الهيكل التنظيمي

 تضع الجهات االتحادية هياكلها التنظيمية التي تتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها وترفعها لمجلس . 1
الوزراء العتمادها.

يتم اعتماد أي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى اإلدارات فما فوق من قبل مجلس الوزراء، . 2
ويتم اعتماد ما دون ذلك من قبل رئيس الجهة االتحادية المعني.

في . 3 “بياناتي”  لنظام  المستخدمة  الجهات  بدعم  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  تقوم 
تحديث الهيكل التنظيمي على النظام بعد إرفاق كافة الوثائق الالزمة.

تخطيط الموارد البشرية: ميزانية الوظائف

يكون لكل جهة اتحادية ضمن موازنتها العامة موازنة . 1
التنظيمي  تتناسب وهيكلها  البشرية  للموارد  سنوية 

المعتمد.

لرئيس الجهة االتحادية المختص أو من يفوضه تعديل . 2
موازنة  في  المدرجة  للوظائف  المالية  المخصصات 
الموازنة  حدود  في  المعتمدة  البشرية  الموارد 
المالية  للقواعد  ووفقا  الوظائف  لتلك  المخصصة 

السارية في الدولة.

من . 3 لالنتهاء  المالية  وزارة  مع  بالتنسيق  الجهة  تقوم 
إعداد الميزانية باإلضافة إلى أية تعديالت خالل العام.

الى تخطي . 4 إجراء يؤدي  تنفيذ  حالة  تحذير ورسائل خطأ في  بإصدار إشعارات  »بياناتي«  يقوم نظام 
الميزانية المعتمدة )رسم توضيحي 9(

خدمة
اعتماد

دليل
اإلجراءات
المالية

قانون
الموارد
البشرية
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شاشة المناصب: المسار < مسؤول المناصب < المناصب < توصيف 

شاشة الموظف: المسار < مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية < األشخاص < إدخال وتعديل بيانات 
الموظف/المرشح

يقوم النظام بعرض رسالة 
الدرجة  أن  حالة  في  تحذير 
المستخدمة تتجاوز السقف 

المحدد في الميزانية.

في  النظام  يقوم  كما 
بالمقارنة  المرحلة  هذه 
مع اإلجراءات المدخلة في 

خدمة اعتماد

رسالة التحذير ال تمنع حفظ 
اإلجراء، بل يتم التنبيه فقط 

في هذه المرحلة

يقوم النظام بعرض رسالة 
خطأ في حالة تنفيذ إجراء 
يؤدي إلى تجاوز الميزانية 

سواء تعيين أو ترقية

حفظ  تمنع  الخطأ  رسالة 
اإلجراء كليا

رسم توضيحي 9

خدمة اعتماد

إجراء خدمة اعتماد يتم بعد التأكد من األثر المالي على اإلجراء المطلوب تنفيذه، وقبل تنفيذ اإلجراء نفسه. 
معامالت خدمة اعتماد تتم لإلجراءات التالية:

التعيين الجديد. 1
الترقية. 2
التسويات. 3
الندب. 4
النقل. 5
تعديل المسمى الوظيفي. 6
اإلعارة. 7
تمديد الخدمة. 8
اإلجازة الدراسية خارج الدولة. 9

)انظر  اعتماد:  خدمة  إلى  الطلب  إرسال  قبل  التالية  البيانات  إدخال  من  التأكد  يجب  اإللزامية:  المعلومات 
الرسم التوضيحي10 (

الديانة: يتم إدخال الديانة في شاشة إدخال وتعديل بيانات الموظف/المرشح < البيانات اإلضافية	 

البيانات 	   > الموظف/المرشح  بيانات  وتعديل  إدخال  شاشة  في  الجنسية  إدخال  يتم  الجنسية: 
الشخصية

تاريخ الميالد: يتم إدخال تاريخ الميالد في شاشة إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح < البيانات 	 
الشخصية

محل الوالدة: يتم إدخال محل الوالدة في شاشة إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح < البيانات 	 
الشخصية

العنوان: يتم إدخال العنوان في شاشة إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح < عنوان الموظف 	 

يجب التأكد من إدخال بيانات العنوان للشخص كاآلتي:

نمط العنوان:  العنوان العام	 
العنوان: ادخال كافة الحقول اإللزامية	 
النوع: تفاصيل العنوان لخدمة اعتماد	 
حفظ اإلجراء	 

 	 > أخرى   > المرشح  الموظف/  بيانات  وتعديل  إدخال  شاشة  في  الهواتف  إدخال  يتم  الهواتف: 
هواتف

الرجاء إدخال أنواع الهواتف التالية للشخص:

هاتف المنزل	 
هاتف العمل	 
المحمول	 
فاكس العمل	 
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جواز السفر:  يتم إدخال جواز السفر في إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح < أخرى < الوثائق 	 
المسجلة

الرجاء إدخال جواز السفر كالتالي:

نوع المستند: جواز سفر	 
ساري من: يتم إدخال تاريخ اليوم )تاريخ إدخال البيانات(	 
يتم إدخال باقي البيانات االساسية ومنها رقم جواز السفر، رقم األضبارة، نوع جواز السفر، 	 

بلد اإلصدار، مكان اإلصدار، تاريخ اإلصدار، تاريخ االنتهاء، والجنسية
في خانة المستندات، يتم ارفاق صورة من الجواز	 

الرقم الموحد: يتم إدخال الرقم الموحد في إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح < أخرى < 	 
الوثائق المسجلة

الرجاء إدخال الرقم الموحد كالتالي:

نوع المستند: بيانات الرقم الموحد\االقامة	 
ساري من: يتم إدخال تاريخ اليوم )تاريخ إدخال البيانات(	 
المهنة 	  اإلقامة،  التأشيرة/  نوع  الموحد،  الرقم  ومنها  األساسية  البيانات  باقي  إدخال  يتم 

السابقة، نوع الكفيل، اسم الكفيل، رقم الكفيل، صلة القرابة للكفيل، جنسية الكفيل، اإلمارة، 
تاريخ انتهاء اإلقامة، تاريخ اإلصدار

في خانة المستندات، يتم إرفاق صورة من الرقم الموحد	 

الصورة الشخصية: يتم إدخال الصورة في إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح < الصورة	 

اسم األم: يتم إخال اسم األم في إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح < االسم البديل	 

 	 > المرشح  الموظف/  بيانات  وتعديل  إدخال  في  العلمي  المؤهل  إدخال  يتم  العلمي:  المؤهل 
المؤهل العلمي

نوع التعاقد: يتم إدخال نوع التعاقد في إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح < العقد	 

فئة المستوى التعليمي: يتم إدخال فئة المستوى التعليمي في إدخال وتعديل بيانات الموظف 	 
< البيانات اإلضافية

رقم الهوية: يتم إدخال رقم الهوية في إدخال وتعديل بيانات الموظف < أخرى < الوثائق المسجلة	 

الرجاء إدخال رقم الهوية كالتالي:

نوع المستند: هوية اإلمارات	 
ساري من: يتم إدخال تاريخ اليوم )تاريخ إدخال البيانات(	 
يتم إدخال باقي البيانات األساسية ومنها رقم الهوية، تاريخ االنتهاء، رقم البطاقة 	 
في خانة المستندات، يتم إرفاق صورة من الرقم الموحد	 

رسم توضيحي 10

إدخال ومتابعة المعامالت االستكمالية )انظر الرسم التوضيحي 11 للتفاصيل(

يتم إدخال معامالت خدمة اعتماد من خالل الصالحية الخاصة بذلك وهي مسؤول خدمة اعتماد، ومن ثم، 
اختيار اإلجراء المطلوب والضغط على “جديد”.
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عند قيام خدمة اعتماد بإرسال معاملة “استكمالية” يجب مراعاة اآلتي:

مراجعة المالحظات المرسلة من خدمة اعتماد	 
تعديل البيانات واستكمال النواقص	 
بيانات 	  أو  وظيفية  )بيانات  البيانات  استكمال  بعد  جديد  من  اعتماد  خدمة  إلى  المعاملة  إرسال   

شخصية(

كيفية تنفيذ التعديالت:

قم بإدخال البيانات للبحث عن إجراءات خدمة اعتماد عن طريق إدخال نوع الطلب 	 
اضغط على زر موافق الختيار نوع الطلب	 
كذلك اختر اسم الشخص من قائمة »االسم الكامل«	 
قم بضغط زر »بحث« فيقوم النظام باسترجاع بيانات الشخص المطلوب مراجعة المعاملة الخاصة به	 
لمتابعة 	  االستكمالية«  المعامالت  شاشة   > »األدوات  على  بالضغط  قم   > االدوات  شريط  من 

المالحظات المرسلة من قبل خدمة اعتماد
قم باالستعالم عن المالحظات لمعرفة النواقص المطلوب استكمالها	 
ثم قم بغلق الشاشة	 

ملحوظات هامة

في حالة استكمال بيانات شخصية: يتم الرجوع إلى شاشة »إدخال وتعديل بيانات الموظف« وذلك 	 
الستكمال النواقص

في حالة طلب تعديل أو إضافة بيانات وظيفية )الوحدة التنظيمية – المنصب – الدرجة – المجموعة 	 
الوظيفية – الراتب »للترقية أو التسويات«( يتم استكمال البيانات من شاشة خدمة اعتماد.

في حالة تعديل / إضافة بيانات وظيفية: يتم التعديل من داخل شاشة خدمة اعتماد	 

مراجعة النواقص

بعد إدخال النواقص )بيانات شخصية أو بيانات وظيفية( يتم الضغط على زر »حفظ« وسيتم إظهار 	 
إشعار »هل تريد إرسال المعاملة إلى خدمة اعتماد؟«

اضغط على زر “نعم«	 
ثم قم بالدخول على أدوات < شاشة المعامالت االستكمالية ليتم إضافة مالحظة استكمال البيانات 	 

إلى خدمة اعتماد ثم إرسال المعاملة إلى خدمة اعتماد
قم بإدخال مالحظة	 
ثم قم بالضغط على زر “تقديم”	 
ستظهر رسالة “هل تريد االستمرار؟”	 
قم بالضغط على زر “نعم” إلرسال المعاملة إلى خدمة اعتماد.	 

 رسم توضيحي 11
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تقديم طلب إعادة النظر في اإلجراءات المرفوضة

يوفر النظام خيارًا لتقديم طلب إعادة النظر في المعامالت المرفوضة لفترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ 
الرفض، ويتم من خالل هذا الطلب تقديم المبررات في حقل إرفاق رسالة من الجهة توضح سبب طلب إعادة 

النظر المقدم، على أن يتم إدراج جميع المرفقات في ملف واحد يتم رفعه خالل تقديم الطلب

الخطوات:

)انظر 	  زر بحث.  التوظف والضغط على  النوع ورقم  بإدخال  المرفوضة  المعاملة  االستعالم عن 
الرسم التوضيحي أ(

اختيار اإلجراء المرفوض الذي تنوي تقديم طلب إعادة النظر بخصوصه.	 
فتح شاشة طلب إعادة النظر من القائمة الرئيسية، وتحديدًا من بند األدوات.	 
ادراج مبررات إعادة النظر والضغط على )-1الحفظ(. )انظر الرسم التوضيحي ب(	 
قبل الضغط على زر )-2التقديم العتماد( يجب إرفاق رسالة من الجهة لتبرير طلب إعادة النظر، 	 

ويتم إدراج المرفق كالتالي:
الضغط على أيقونة مرفقات في القائمة الرئيسية    0
في شاشة المرفقات يتم إدخال فئة المرفق )متنوعات(، ثم فتح اختيار “المصدر«، ثم  0

اختيار نوع البيانات كـ »ملف«
سيتم تلقائيًا فتح صفحة ويب لتصدير المرفق، يتم من خاللها اختيار وتحميل المرفق 0
الملف  0 بيانات  الظاهرة » هل تم تصدير  الرسالة  المرفق في  تأكيد تحميل  يتم  ثم  ومن 

بنجاح؟«.
يتم الضغط على زر )-2التقديم العتماد( وتظهر رسالة تأكيدية بأنه تم إرسال طلب إعادة النظر 	 

لمنفذي الموافقات الكترونية.
إعادة 	  بعد  المتخذ  القرار  الطلب والحصول على  حالة  لمتابعة  اإلجراء  إعادة االستعالم عن  يتم 

النظر.

رسم توضيحي ب

رسم توضيحي أ
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أنواع التوظيف

أحكام عامة

أواًل: تشغل الوظائف في كل جهة اتحادية بالتعيين وفقًا ألحد أنواع العقود التالية:

تعيين بعقد دوام كامل.. 1
تعيين بعقد دوام جزئي.. 2
تعيين بعقد مؤقت.. 3
تعيين بعقد خاص.. 4

ثانيًا: يجوز للجهة االتحادية أن تعين خبراء ومستشارين للعمل لديها.

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون األحكام الخاصة بكل نوع من أنواع

العقود المذكورة وآلية وضوابط تعيين الخبراء والمستشارين.

ثالثًا: تكون مدة عقد الموظف المواطن ثالث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة فيما عدا العقد المؤقت 
والعقد الخاص.

رابعًا: يخضع عقد الموظف المواطن لألحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والئحته التنفيذية ونظام 
إدارة األداء واألنظمة األخرى المرتبطة به.

آلية العقود على نظام »بياناتي«

أواًل: التعيين الجديد

بعد تعيين الموظف )انظر تفاصيل اجراء التعيين للمزيد من المعلومات(، يتيح نظام »بياناتي« إمكانية طباعة 
العقود للموظفين الجدد كما هو موضح في )الرسم التوضيحي 12(.

رسم توضيحي 12

ثانيا: تجديد العقد
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ميزانية الوظائف

على الجهة االتحادية تصميم وظائف الوحدات التنظيمية المدرجة في الهيكل التنظيمي بطريقة فعالة، 
الوظائف  تلك  تغطية  لضمان  وذلك  لعملها،  الرئيسسة  والعمليات  األهداف  على  التركيز  يضمن  وبشكل 
األحكام  ضوء  في  وذلك  الوظائف،  بين  تعارض  أو  تداخل  ودون  االتحادية  بالجهة  المنوطة  المهام  لجميع 
الواردة في نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة االتحادية وأنظمة وأدلة الموارد البشرية 

المعتمدة ونظام تخطيط القوى العاملة. 

المناصب

إنشاء منصب
كيفية الوصول إلى الشاشة:	 

قم باختيار صالحية “مسؤول المناصب” . 1
اضغط على التوصيف. 2

تعريف وإنشاء المنصب	 
1 .-01-01 المراد تعريف المنصب فيه وهو غالبًا ما يكون  للتاريخ  الفعالية  تاريخ  بتغيير  قم 

2015

الفصل الثاني
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عند الدخول إلى شاشة المنصب، تظهر شاشة البحث عن منصب أوتكوين منصب جديد، . 2
قم باختيار جديد

ضع المؤشر في خانة اسم المنصب وقم بالنقر، ستفتح خانات تعريف المنصب -يالحظ . 3
اآلتي بالنسبة للحقل المرن الخاص بتعريف اسم المنصب:

إلدخال بيانات المنصب فإن هذا الحقل سيحتوي على3   مقاطع وهي )ترميز الوزارة “ . 4
لتحديد “الوزارة” المراد تعريف المنصب لها “ -ترميز المنصب -المنصب(

رقم المنصب في الحقل الثاني سيظهر تلقائيا من النظام، ثم قم باختيار اسم المنصب. 5
اضغط على موافق. 6

أدخل نوع المنصب: “صاحب منصب فردي”. 7

أدخل الوحدة التنظيمية للمنصب. 8

أدخل الوظيفة للمنصب. 9

في شاشة تبويب »بيانات التوظيف«، أدخل رقم 1 في خانة توظيف دوام كامل. 10
اختيار نوع اإلجراء. 11
احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 12
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الضغط على الدرجات الصالحة واختيار الدرجة المطلوبة. 13

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 14

إذا أردت تعديل أي بيانات للمنصب:

اضغط على أيقونة البحث لفتح شاشة البحث. 1

تعديل المنصب

بالضغط على خانة االسم في شاشة البحث عن مناصب سيفتح حقل المنصب المرن . 2

اضغط على مفتاح بحث. 4

المرن . 5 الحقل  في  التعديل  أدخل  االسم  في  التعديل  كان  إذا  المطلوب  بالتعديل  قم 
للمنصب ثم اضغط موافق

أدخل اسم المنصب المراد تعديله في خانة االسم في حقل المنصب المرن ثم اضغط موافق . 3
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اضغط على تصحيح. 6

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 7

ابحث عن المنصب الذي تريد حذفه بنفس الطريقة في اإلجراء السابق. 1
اضغط على أيقونة الحذف . 2
اضغط على مفتاح نعم لتأكيد الحذف بالنسبة لرسالة القرار من قبل النظام. 3
احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 4

ملحوظة: إذا لم تقم بحفظ البيانات بعد الحذف، لن يتم تنفيذ الحذف

لن يسمح النظام بحذف منصب إذا كان هناك تعيين نشط على هذا المنصب – لذلك يجب حذف )أو إنهاء 
تاريخ الفعالية( لجميع التعيينات على هذا المنصب )من شاشة تنقالت الموظف( قبل حذف المنصب

حذف منصب

1 - إجراءات تعريف طالب توظف

بيانات طالب التوظف
كيفية الوصول إلى شاشة »إدخال وتعديل بيانات الموظف«:

قم باختيار الصالحية الخاصة »مسؤول التعيينات« أو » مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية” . 1
لتعيين طالب التوظف

من القائمة اختر “إدخال / تعديل واالستعالم عن بيانات الموظف / المرشح.. 2

اإلجراء:

اضغط على زر »جديد« إلدخال طالب توظف جديد. 1

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

تاريخ الميالد. 1
محل الوالدة. 2
الحالة االجتماعية. 3
الدولة محل الميالد. 4

التعيين
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قم بإدخال اسم طالب التوظف باللغة اإلنجليزية واسم األم داخل حقل االسم البديل. 3

بيانات طلب الوظيفة

كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات الموظف الشخصية: “ مسؤول نظام إدارة الموارد . 1
البشرية “

من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم المرشح في حقل . 2
الرقم ثم اضغط على بحث ثم اضغط على مفتاح أخرى ثم طلب الوظيفة

أو
من قائمة المسار السريع اختر طلب الوظيفة ثم اختر طالب التوظف في حقل النوع وأدخل رقم 

المرشح ثم اضغط على بحث

اإلجراء:

اضغط على زر أخرى واختر من القائمة )طلب الوظيفة( ثم اضغط على زر موافق. 1
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قم بمسح الوحدة التنظيمية ومكان العمل وأدخل المنصب الذي قام طالب التوظف بتقديم . 2
طلب العمل عليه 

 مالحظة:
بربط 	  النظام  ، يقوم  الوظيفة«  الدخول على شاشة »طلب  ثم  إدخال طالب توظف جديد  عند 

طالب التوظف مع مجموعة العمل =  »الحكومة االتحادية«

 يجب إدخال الحقول التالية عند تعريف طالب التوظف وذلك قبل إرسال طلب التعيين الجديد إلى 	 
خدمة اعتماد، وهى كالتالي: )المنصب – الوحدة التنظيمية – المجموعة الوظيفية – الدرجة 

الوظيفية(

ستظهر شاشة اختيار التغيير “تحديث« أو »تصحيح«، قم باختيار »تصحيح«. 3

افتح حقل »المجموعة« ثم قم باختيار فئة الجنسية . 4

أدخل اسم المنصب والدرجة التي سيتم تعيين طالب التوظف عليها )سيتم إدراج اسم الوحدة . 5
التنظيمية والمجموعة الوظيفية بشكل تلقائي عند اختيار المنصب(

مالحظة: عند اختيار المنصب من القائمة، سيتم إدراج المناصب الشاغرة والمتاحة داخل النظام 
فقط
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اضغط على زر “نعم”. 6

اضغط على زر “الدرجة الوظيفية” الختيار الدرجة من القائمة ثم اضغط على زر “موافق”. 7

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ، سيطلب النظام التأكيد على استخدام مكان العمل . 8
الخاص بالمنصب قم بالضغط على زر “موافق”

ثم الضغط على حفظ . 9

العنوان )يجب إدخال بيانات العنوان(
عند القيام بإرسال   معاملة إلى خدمة اعتماد يجب التأكد من إدخال بيانات العنوان بالشكل التالي، حيث أنه 

في حالة عدم إدخاله سيقوم النظام بعرض رسالة خطأ: 

الرجاء إدخال بيانات عنوان الشخص لخدمة اعتماد كاآلتي:	 

الدخول على شاشة عنوان الموظف >	 

 = العنوان«  »نمط  اختيار   > »جديد«  أيقونة  على  الضغط  يرجى  األدوات  شريط  داخل  ومن   
»العنوان العام« 

** يجب إدخال الحقول المطلوبة قبل إرسال المعاملة إلى خدمة اعتماد   
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ثم يجب إدخال الحقول اآلتية:

العنوان الحالي	 
العنوان التفصيلي	 
اإلمارة	 
المدينة	 
المنطقة	 
الشارع	 
اسم البناية \ المنزل	 
الدولة 	 
رقم البناية \ الشقة	 
صندوق البريد	 
البريد اإللكتروني	 
عنوان العمل	 

ثم اختيار »النوع« = » تفاصيل العنوان لخدمة اعتماد »	 

ثم حفظ 	 

نمط العنوان:
سيتم فتح شاشة تفاصيل العنوان حيث يجب إدخال كل الحقول. 1
ثم اضغط على زر “موافق”. 2

بيانات الهاتف
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات الموظف الشخصية: “ مسؤول نظام إدارة الموارد . 1
البشرية “

من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم المرشح في حقل . 2
الرقم ثم اضغط على بحث ثم اضغط على مفتاح أخرى ثم هواتف

أو
من قائمة المسار السريع اختر الهواتف، أدخل رقم المرشح، ثم اضغط على بحث

ثم اضغط على زر “موافق”. 3
احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 4
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اإلجراء:

أدخل نوع الهاتف )منزل، عمل، محمول...( = يجب إدخال اآلتي في شاشة الهواتف:. 1
رقم مراسالت »بياناتي«	 
هاتف المنزل	 
هاتف العمل	 
المحمول	 
فاكس العمل	 

أدخل رقم الهاتف. 2
احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 3

** مالحظة:

رقم المحمول يجب أن يكون مكونًا من 13 خانة 971+ ورقم المحمول.	 
في حالة عدم اإلدخال سيقوم النظام بعرض رسالة خطأ.	 

برجاء اتباع الخطوات اآلتية الستثناء أرقام الهواتف للموظفين غير المتواجدين بالدولة:

الذهاب إلى شاشة المرشح. 1

الضغط على أخرى. 2
اختيار هواتف. 3

اختيار نوع الهاتف من القائمة. 4
أدخل هاتف افتراضي )مثال: 971+501234567(. 5
الضغط على القائمة بجوار الرقم. 6
اختيار “نعم”. 7
الضغط على “موافق”. 8
حفظ البيانات. 9
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صورة المرشح:
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات الموظف الشخصية: “ مسؤول نظام إدارة الموارد . 1
البشرية “

من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم المرشح في حقل . 2
الرقم ثم اضغط على بحث ثم مفتاح صورة 

اإلجراء:

تظهر شاشة جديدة “صفحة ويب« إلرفاق الصورة . 1
قم بإرفاق الصورة عن طريق الضغط على مفتاح Browse، وتحديد مسار الملف المراد تحميله. 2
اختر صورة المرشح ثم اضغط على مفتاح تطبيق. 3
لن يقبل النظام الصور كبيرة الحجم، الصورة بحد أقصى 750 كيلوبايت. 4

داخل  المرشح  صورة  إدخال  “الرجاء  خطأ:  رسالة  بعرض  النظام  سيقوم  اإلدخال  عدم  حالة  في  مالحظة:   **
شاشة )إدخال وتعديل بيانات الموظف < زر الصورة(«(

الوثائق المسجلة
بيانات جواز السفر	 
بيانات الرقم الموحد\اإلقامة	 
بيانات الهوية	 
الخدمة الوطنية )لمواطني دولة اإلمارات(	 
خالصة القيد )لمواطني دولة اإلمارات(	 

في حالة عدم إدخال بيانات جواز السفر أو بيانات الرقم الموحد قبل إرسال الطلب إلى خدمة  ** مالحظة: 
اعتماد سيظهر للموظف األخطاء التالية:

جواز السفر من الوثائق المسجلة )جواز سفر(ß )في حالة عدم اإلدخال سيقوم النظام بعرض 	 
 > الموظف  بيانات  وتعديل  )إدخال  شاشة  داخل  السفر  جواز  بيانات  إدخال  “الرجاء  خطأ:  رسالة 

الوثائق المسجلة(«(
الرقم الموحد: من الوثائق المسجلة )بيانات الرقم الموحد/ اإلقامة( ß)في حالة عدم اإلدخال 	 

وتعديل  )إدخال  شاشة  داخل  الموحد  الرقم  إدخال  “الرجاء  خطأ:  رسالة  بعرض  النظام  سيقوم 
بيانات الموظف < الوثائق المسجلة«(

في حالة خارج الدولة: يتم إدخال داخل حقل »الرقم الموحد« = »خارج الدولة”	 
في حالة داخل الدولة: يتم إدخال داخل حقل “الرقم الموحد” = “يجب إدخال الرقم”	 

كيفية الوصول إلى الشاشة:

ثم  الرقم  المرشح في حقل  رقم  أدخل  الموظف/المرشح،  بيانات  إدخال/تعديل  اختر  األشخاص  من قائمة 
اضغط على بحث ثم الضغط على أيقونة أخرى ثم اختيار الوثائق المسجلة

أو قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات الوثائق المسجلة: » مسؤول نظام إدارة الموارد 	 
البشرية »

أو من قائمة المسار السريع اختر الوثائق المسجلة، سيقوم النظام بفتح صفحة ويب إلدخال 	 
الوثائق للمرشح.
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اإلجراء:

أدخل رقم المرشح ثم اضغط على بحث. 1

اختر نوع الشخص “طالب التوظف”. 2
قم باختيار طالب التوظف من قائمة “اختيار” . 3
اضغط على إدارة الوثائق المسجلة. 4

اضغط على “إنشاء سطر جديد«. 5

اضغط على أيقونة البحث التي تظهر أمام خانة »نوع الوثيقة«. 6
سوف تفتح صفحة جديدة للبحث عن الوثيقة المراد تحميلها. 7

أدخل اسم المستند الذي تريد البحث عنه وتحميله )جواز السفر، اإلقامة، أو هوية اإلمارات( ثم . 8
اضغط على انتقال

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

في حالة البحث عن »جواز السفر« يتم كتابة في خانة النوع: )جواز سفر(	 
في حالة البحث عن »الرقم الموحد« يتم كتابة في خانة النوع: )بيانات اإلقامة\الرقم الموحد(	 
في حالة البحث عن »هوية اإلمارات« يتم كتابة في خانة النوع: )هوية اإلمارات(	 
في حالة البحث عن »خالصة القيد« يتم كتابة في خانة النوع: )خالصة قيد(	 

اضغط على أيقونة »اختيار سريع«. 9
أدخل بيانات المستند. 10
ملحوظة: كل الحقول التي تظهر أمامها عالمة النجمة * هي حقول إجبارية. 11
قم بإضافة صورة من المستند في خانة المرفقات بعد الضغط على زر “إضافة مرفق”. 12
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قم بإدخال بيانات المرفق كاسم في خانة “اللقب”. 13
14 .”Browse“ قم بالضغط على زر
15 . ”Open“ قم باختيار المستند المراد تحميله من جهاز الحاسب اآللي ثم اضغط على زر
اضغط على زر “تطبيق” لحفظ المرفق. 16

سيتم تحميل المستند ولتأكيد البيانات، اضغط على زر “تطبيق”. 17

سيتم اإلشعار بتأكيد البيانات. 18

اضغط على مفتاح تطبيق لتحفظ البيانات. 19

المؤهالت العلمية
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات الموظف الشخصية: » مسؤول نظام إدارة الموارد . 1
البشرية«

من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم المرشح ثم اضغط . 2
على بحث ثم اضغط على مفتاح أخرى ثم المؤهالت العلمية

أو من قائمة المسار السريع اختر المؤهالت، أدخل رقم المرشح ثم اضغط على بحث
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اإلجراء:

أدخل نوع المؤهل )هذا الحقل هو الحقل اإلجباري في هذه الشاشة(. 1
أدخل التخصص )حقل إجباري داخل الشاشة(. 2
أدخل حالة المؤهل )مكتمل، غير مكتمل(. 3
أدخل التقدير الذي حصل عليه المرشح. 4
أدخل اسم جهة التخرج التي حصل المرشح فيها على المؤهل . 5

ملحوظة: ستظهر في هذه القائمة كل الجهات التي تم تعريفها في شاشة المدارس والكليات
أدخل تاريخ بداية الدراسة في تاريخ البداية وتاريخ الحصول على المؤهل في تاريخ النهاية. 6
إذا لم يكن المرشح أنهى دراسته أدخل تاريخ اإلكمال المتوقع لنهاية الدراسة. 7
احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 8

العلمي  المؤهل  إدخال  “الرجاء  خطأ:  رسالة  بعرض  النظام  سيقوم  اإلدخال  عدم  حالة  في  مالحظة:   **
والتخصص من داخل شاشة المؤهالت العلمية قبل االنتهاء من اإلجراء(«

2 - إجراءات خدمة اعتماد

كيفية الوصول إلى شاشة »خدمة اعتماد«:

قم باختيار الصالحية الخاصة بخدمة اعتماد: “مسؤول خدمة اعتماد”. 1
من القائمة اختر “شاشة خدمة اعتماد”. 2

اإلجراء:

قم بإدخال البيانات للبحث عن إجراءات خدمة اعتماد عن طريق إدخال نوع الطلب »تعيين جديد« . 1
اضغط على زر موافق الختيار نوع الطلب. 2
كذلك اختر اسم الشخص من قائمة »االسم الكامل« أو رقم الموظف/ طالب التوظف . 3



دليل مستخدم أنظمة »بياناتي« نظام الموارد البشرية األساسيدليل مستخدم أنظمة »بياناتي« نظام الموارد البشرية األساسي

5657

قم بضغط زر “جديد” سيقوم النظام باسترجاع بيانات طالب التوظف الجديد. 4

سوف تظهر شاشة جديدة كما بالشكل . 5

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ فتظهر رسالة »هل تريد إرسال المعاملة إلى خدمة . 6
اعتماد؟ » يجب اختيار نعم للتأكيد

نتيجة للخطوة السابقة يتم إرسال الطلب إلى خدمة اعتماد ويتم إظهار حالة اعتماد الطلب . 7
»تحت اإلجراء«

اضغط على مفتاح »طباعة تقرير تفاصيل المعاملة« لطباعة تقرير معاملة »تعيين جديد«. 8

»خدمة  فريق  بها  يقوم  السابقة  الخطوات  تلي  والتي  اعتماد  بخدمة  الخاصة  الخطوات  أن  )يالحظ 
اعتماد«(

** كما يجب مراجعة شاشة خدمة اعتماد للتأكد من الموافقة اإللكترونية وتغيير حالة الطلب إلى »موافقة« ومن 
ثم يتم تنفيذ طلب التعيين
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أ. طلب وظيفي جديد
مسؤول إنشاء الوظائف      الوصيف الوظيفي : نموذج الطلب

عند التقدم إلنشاء وظيفة جديدة تم إتاحة حقل إلدخال التفاصيل التالية: المؤهل العلمي، المهارات،  الخبرة 
و المهام و المسؤوليات من خالل القائمة الرئيسية 

انقر على مسؤول إنشاء الوظائف ومن ثم إنقر على التوصيف الوظيفي : نموذج الطلب

يرجى إدخال الحقول التالية من 1 إلى 8 كما هو موضح بالصورة حسب المطلوب بالحالة الخاصة . 1
بك

حدد المهارات من خالل الحقل رقم 9 كما هو موضح بالصورة. 2

قم بتعبئة الحقول من 10 إلى 14. 3

قم بالنقر على زر تنفيذ

إرسال نموذج الطلب الوظيفي  للحصول على الموافقة عليه

بعد التأكد من صحة إدخال البيانات اضغط على زر نعم للتأكيد كما هو موضح بالصورة المرفقة

سوف يتم إرسال الطلب للموافقة

قم بالنقر على زر تنفيذ تعزيز كفاءة التوظيف
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الموافقة/االعتماد من خالل فريق الدعم

يرجى الضغط على اإلشعار الجديد لنموذج الطلب الوظيفي الجديد المطلوب اعتماده. 1

انقر على زر Update Action  كما هو موضح بالصورة. 2

انقر على زر نعم للتأكيد

غير الحالة إلى اعتماد كما هو موضح بالصورة. 3

أضف تعليقات. 4

قم بحفظ اإلدخاالت الجديدة أو النقر علىى أيقونة الحفظ

ب. تقديم طلب خدمة اعتماد وحساب كفاءة التوظيف
شاشة خدمة اعتماد      مسؤول خدمة اعتماد

يستخدم هذا النموذج موظف الموارد البشرية لتقديم طلب خدمة اعتماد، أثناء تقديم الطلب، سيتم عرض 
رسالة إلى موظف الموارد البشرية لنتيجة كفاءة التوظيف.

ومن خالل هذا يمكن تطبيقه على تعيين جديد أو نقل أو ترقية أو تسويات.
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من خالل القائمة الرئيسية 

انقر على مسؤول خدمة اعتماد  ومن ثم انقر على شاشة خدمة اعتماد. 1

حدد نوع الطلب. 2

ضع رقم الموظف/طالب توظيف. 3

اضغط على زر جديد. 4

كما هو موضح بالصورة

الطلب  نوع  الطلب وفي مثالنا حاليا على  نوع  المطلوبة حسب  البيانات  إدخال  الشاشة يجب  من خالل هذه 
تعيين جديد تم تحديث البيانات

قم بحفظ اإلدخاالت الجديدة أو النقر على أيقونة الحفظ
إذا كانت نسبة النتيجة لكفاءة التوظيف للمعاملة أقل من المستوى المطلوب سوف تحتاج للحصول على 

موافقة من مدير الموارد البشرية )من لديه هذه الصالحية(

انقر على زر موافق
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إذا كانت نسبة النتيجة لكفاءة التوظيف للمعاملة أقل من المستوى المطلوب سوف تحتاج للحصول على 
موافقة من مدير الموارد البشرية )من لديه هذه الصالحية(

عملية الموافقة على طلب كفاءة توظيف ذي نسبة مئوية أقل من المستوى المطلوب

اضغط على اإلشعار الجديد الذي يحتاج للموافقة عليه

Security Transaction Details كما هو موضح بالصورة لرؤية تفاصيل الطلب

سوف يتم فتح شاشة نموذج كفاءة التوظيف والتي من خاللها تستطيع رؤية تفاصيل الطلب وبإمكانك إضافة 
التعليقات والمالحظات على الطلب

قم بحفظ التعديل على الطلب أو النقر على أيقونة الحفظ
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بعد حفظ التعديالت األخيرة الموضحة بالنقطة السابقة رقم )8( سوف تظهر شاشة النسبة المئوية لكفاءة 
التوظيف

اضغط على زر اعتماد للموافقة على الطلب 

النظام سوف يظهر إشعار التأكيد

ج. التأكد من وجود بيانات الموظف/ مقدم الطلب في النظام مسبقا

مدير نظام إدارة الموارد البشرية باإلمارات   األشخاص  أخرى  التوظيف السابق

البيانات  إدخال  المستخدمين  من  النظام  يتوقع  الطلب،  مقدم   / للموظف  التوظيف  كفاءة  حساب  أجل  من 
 / للموظف  والمسؤوليات(  والمهام  التخصصية  المهارات  المؤهالت،  السابقة،  )الوظيفة  الرئيسية مسبقا 

مقدم الطلب.
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الوظيفة السابقة للموظف

من خالل هذه الشاشة بإمكان الموظف حفظ سجل لكل الوظائف السابقة لمقدم الطلب/ الموظف

مدير نظام إدارة الموارد البشرية باإلمارات   األشخاص   أخرى   التوظيف السابق

الكفاءات التخصصية للموظف

من خالل هذه الشاشة بإمكان الموظف حفظ البيانات

مدير نظام إدارة الموارد البشرية باإلمارات   األشخاص   أخرى   بيانات إضافية   الكفاءات 
التخصصية

المهام والمسؤوليات

من خالل هذه الشاشة بإمكان الموظف حفظ البيانات

مدير نظام إدارة الموارد البشرية باإلمارات    األشخاص    أخرى   بيانات إضافية   المهام 
والمسؤوليات

مالحظة: يجب إدخال في حقل تجاوز النسبة المئوية أرقام بدون رمز % فقط

المؤهل العلمي

من خالل هذه الشاشة بإمكان الموظف حفظ البيانات

مدير نظام إدارة الموارد البشرية باإلمارات   األشخاص   أخرى   المؤهالت
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د. إنشاء تقارير كفاءة التوظيف
التقرير الثاني:

النسبة المئوية للفجوة بين قدرات المرشحين في الجهات االتحادية

مسؤول نظام كفاءة التوظيف للهيئات االتحادية  الوصف الوظيفي: تحديث النموذج  عرض  طلبات

يرجى إدخال تفاصيل الطلب من حيث إدخال اسم التقرير والتفاصيل المطلوبة إلنشاء التقرير 
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3 - إجراءات تسجيل القرار

كيفية الوصول إلى شاشة »تسجيل القرارات«:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتسجيل القرارات: »مسؤول تسجيل القرارات«. 1
من القائمة اختر »تسجيل القرارات«. 2

اإلجراء:

إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1

اختر “اسم الوزارة” من القائمةأ. 
أدخل »رقم القرار« )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم بالنسبة ألكثر من قرار(ب. 
اختر “نوع الطلب”: )تعيين جديد( في هذه الحالة )الشكل التالي يوضح القيم الموجودة في ج. 

نوع الطلب(

اختر “نوع القرار” )وزاري – إداري(د. 
اختر “مصدر القرار” )يالحظ أن القيم الموجودة في مصدر القرار يتم ملؤها تبعًا للقيمة التي ه. 

تم اختيارها في “نوع الطلب”(
في حالة نوع القرار )وزاري( تكون القيم في مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي 	 

– الوزير(
في حالة نوع القرار )إداري( تكون القيم في مصدر القرار )وكيل وزارة -المدير العام -شؤون 	 

الموظفين(
ادخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افتراضية )تاريخ اليوم على النظام(و. 
أدخل المالحظات )على خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس إجباري(ز. 

إدخال بيانات الموظفين:. 2
في الجزء السفلي من شاشة “تسجيل القرارات” والخاص بإدخال الموظفين – قم باختيار 	 

اسم الموظف وسيقوم النظام بإضافة باقي البيانات تلقائيًا. 
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القرار” . 3 بإعطاء “سنة  النظام  الحفظ يقوم  الحفظ – بعد  أيقونة  بالضغط على  البيانات  احفظ 
و”ترقيم مجمع” آليًا.

تعيين المرشح
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعيين الموظف: »مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية«. 1

من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح. 2

الهدف من الشاشة:

تعريف مرشح/ متقدم لوظيفة وتعيينه . 1

تعريف موظف وتعيينه. 2

إدخال البيانات الشخصية للموظف أو تعديل بياناته. 3

إجراءات عملية تعيين طالب توظف
في خانة النوع اختر طالب التوظف. 1

أدخل رقم طالب التوظف الذي ترغب في تعيينه ثم اضغط على بحث. 2

قم بالضغط على مفتاح أخرى. 3
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اختر من القائمة “طلب الوظيفة”. 4

يجب التأكد من تاريخ الفعالية قبل تغيير الحالة إلى مقبول. 5
في خانة الحالة، قم بتعديل الحالة إلى “مقبول«. 6

واحد  بيوم  اعتماد”  “خدمة  تاريخ موافقة  بعد  إلى مقبول  الحالة  تغيير  برجاء  ملحوظة مهمة: 
على األقل.

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 7

سيقوم النظام بإعطاء خيارين تحديث أو تصحيح، اختر تحديث للحفاظ على تاريخ المعلومات . 8
أغلق شاشة طلب الوظيفة للعودة إلى شاشة إدخال وتعديل بيانات الموظف / المرشح. 9

قم بتغيير تاريخ الفعالية لتاريخ مباشرة الموظف للعمل )الرجاء التأكد من تغيير تاريخ الفعالية . 10
إلى تاريخ المباشرة الفعلية للموظف(

في خانة اإلجراء، اختر توظيف طالب التوظف

 ملحوظة مهمة: يجب أن يتم تغيير “نوع اإلجراء” من “طالب توظيف” إلي “توظيف طالب التوظف” بعد تاريخ 
موافقة خدمة اعتماد بيوم على األقل
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ثم قم بالضغط على حقل “تفاصيل شخصية إضافية” إلدخال بيانات القرار الوزاري الخاص بتعيين . 11
الموظف

قم بإدخال بيانات القرار الوزاري الخاص بالتعيين داخل الحقول المخصصة لذلك، في حقل »نوع . 12
الطلب« )اختر من القائمة(، »رقم القرار الوزاري«، »تاريخ القرار الوزاري«

ثم قم بالضغط على زر “موافق”. 13
ثم اضغط على أيقونة حفظ لحفظ البيانات. 14

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 15

سيقوم النظام بإصدار رقم الموظف تلقائيا. 16
قم بالضغط على زر “تنقالت الموظف”. 17
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سيطلب النظام التأكد من خدمة اعتماد، قم بالضغط على زر »ال« وذلك الستكمال باقي بيانات . 18
الموظف األساسية داخل شاشة تنقالت الموظف

سيطلب منك النظام اختيار تحديث أو تصحيح البيانات، قم باختيار تصحيح. 21

قم بفتح قائمة »كشف الرواتب« إلدخال كشف الرواتب الذي سيتم صرف مستحقات الموظف . 19
المالية من خالله

حقل . 20 داخل  للموظف  التجربة  فترة  إلدخال  واإلشعار”  التجربة  “فترة  زر  على  بالضغط  قم  ثم 
“المدة” – “الوحدات”.

قم بالضغط على األسهم لالنتقال إلى زر »تفاصيل التوظيف« وذلك إلدخال بيانات صاحب العمل. 22

التي سيتم صرفها . 23 بالبدالت  الخاصة  البيانات  زر »المجموعة« وذلك إلدخال  بالضغط على  قم 
للموظف وفقا للمعايير اآلتية الموجودة داخل شاشة »المجموعة«:

فئة الجنسيةأ. 
إماراتي. 1
دول مجلس التعاون الخليجي. 2
غير اإلماراتيين. 3

بدل مياه وكهرباء )نعم / ال(ب. 
عالوة فنية )نعم / ال(ج. 
بدل مناطق نائية )نعم / ال(د. 
بدل تذاكر طيران )نعم / ال(ه. 
خصم محكمة )نعم / ال(و. 
بدل طبيعة عمل )نعم / ال(ز. 
بدل عدوى )نعم / ال(ح. 
بدل منصب )نعم / ال(ط. 
بدل أثاث )نعم / ال(ي. 
فئة الموظفك. 

أعضاء السلطة القضائية. 1
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. 2
الطاقم المدني في وزارة الداخلية. 3
المدرسون. 4
الموجهون. 5
غير محدد. 6
منتسبو قوة الشرطة واألمن. 7

فئة الدرجةل. 
درجات خاصة )وزارة الداخلية(. 1
دبلوماسي. 2
درجات خاصة. 3
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درجات عامة. 4
شرطة. 5
عدالة. 6
مدرس. 7
وزير. 8

** يمكن تغيير هذه البيانات للموظف باختالف بدالت الصرف التي سيتم تعديلها للموظف

قم بالضغط على زر »المدخالت« إلدخال أو تعديل العناصر التي سيتم صرفها شهريا للموظف. 24
قم بفتح قائمة اسم العنصر الختيار العنصر الذي سيتم صرفه للموظف واضغط على زر موافق . 25

الختياره من القائمة
زر . 26 بالعنصر واضغط على  الخاصة  زر “قيم اإلدخال” إلدخال قيمة اإلدخال  ثم قم بالضغط على 

موافق لتأكيد القيمة

آلية تسجيل الموظفين المواطنين على عقد الدوام الجزئي

على  التحديث  خالل  من  وذلك  الجزئي،  الدوام  عقد  على  المواطنين  الموظفين  تسجيل  خاصية  تفعيل  تم   
شاشة التعيين الخاصة بالموظف حسب الشروط التالية:

عقد الدوام الجزئي خاص بمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.أ. 

فئة التعيين: مواطن.ب. 

فئة الموظف: دوام جزئي.ج. 

حقل التكرار: األسبوع.د. 

عدد ساعات العمل: إدراج عدد ساعات العمل األسبوعية للموظف بعقد دوام جزئي )ال تقل عن ه. 
14 ساعة وال تزيد عن 28 ساعة أسبوعيًا(.
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قم بالضغط على زر »موافق« ثم احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 27

تقارير اإلجراء:

طباعة القرار الوزاري للتعيينات	 

طباعة اإلجراء المالي للتعيينات	 

قائمة المسار السريع

ملف  على  العمليات  بعض  إجراء  من  المستخدم  يتمكن  أن  السريع  المسار  قائمة  خالل  من  النظام  يتيح 
الموظف بطريقة أسرع، فمثاًل في حالة اإلجازات يقوم المستخدم باختيار صالحية اإلجازات من قائمة المسار 

السريع ثم يقوم بإدخال رقم الموظف المطلوب االطالع على بيانات إجازته أو تعديلها.

ويالحظ أن كل الوظائف المتاحة من خالل قائمة المسار السريع يمكن الوصول إليها في خطوتين أو أكثر من 
خالل شاشة “األشخاص: إدخال / تعديالت بيانات الموظف / المرشح” عن طريق فتح الشاشة ثم إدخال رقم 
باختيار  الموظف ثم اختيار الصالحية المطلوبة: فمثاًل في حالة اإلجازات السابق شرحها يقوم المستخدم 
صالحية “األشخاص: إدخال / تعديالت بيانات الموظف / المرشح” ثم إدخال رقم الموظف ثم الضغط على زر 

“أخرى” ثم اختيار الصالحية المناسبة “اإلجازات«.

وفيما يلي بعض الصالحيات المتضمنة في قائمة المسار السريع:

اإلجازات	 
أرصدة اإلجازات	 
عنوان الموظف	 
طالبو التوظف	 
البيانات الوظيفية	 
بيانات التعيين اإلضافية	 
بيانات أفراد العائلة	 
عقد العمل	 
إنهاء طلب الوظيفة	 
إنهاء الخدمة	 
بيانات إضافية عن الشخص	 
هاتف الموظف	 
المؤهالت العلمية	 
البيانات الخاصة	 
الخبرات السابقة	 
الوثائق المسجلة	 

باقي إجراءات إدخال تفاصيل الموظف

تعديل بيانات المدير المباشر
الدخول على النظام. 1

فتح مسؤولية »مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية«. 2

فتح شاشة »إدخال وتعديل بيانات الموظف / المرشح«. 3
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البحث عن الموظف المطلوب تغيير مديره المباشر . 4

فتح شاشة »تنقالت الموظف«. 5

اختيار »الرئيس المباشر«. 6
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قم بإدخال بيانات المدير المباشر. 7

اختيار تحديث. 8

حفظ البيانات. 9

بيانات أفراد العائلة
كيفية الوصول إلى الشاشة:

بيانات الموظف الشخصية: “مسؤول نظام إدارة الموارد . 1 باختيار الصالحية الخاصة بتعديل  قم 
البشرية”

من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح ثم اضغط على مفتاح أخرى . 2
ثم أفراد العائلة

أو
من قائمة المسار السريع اختر أفراد العائلة

اإلجراء:

أدخل بيانات اسم االبن/االبنة/الزوج/الزوجة في خانات االسم. 1
أدخل تاريخ الميالد . 2
أدخال رقم الهوية )اجباري(. 3
أدخل صلة القرابة، تاريخ بداية القرابة. 4
أدخل رقم التسلسل لألبناء بترتيب أعمارهم، من األكبر إلى األصغر. 5
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في خانة البيانات اإلضافية في أقصى اليسار، أدخل درجة القرابة، إذا كان مشموال بالعالوة، . 6
أسباب اإلعالة، إن كان الزوج اآلخر يعمل، إن كان يعمل بجهة حكومية، اسم الجهة، وإن كان مقر 

عمله يبعد عن سكنه بمسافة أكثر من 100 كم، ... إلخ.

بعد ملء البيانات اضغط “موافق”. 7

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 8

بيانات عقد العمل
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات الموظف: “ مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية “. 1
من قائمة األشخاص اختار إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم الموظف في حقل . 2

الرقم ثم اضغط على بحث ثم اضغط على مفتاح أخرى ثم العقود
أو

من قائمة المسار السريع اختر العقود، أدخل رقم الموظف ثم اضغط على بحث
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اإلجراء:

أدخل نوع العقد. 1

أدخل حالة العقد. 2

حدد مدة العقد. 3

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 4

سيتم تكوين رقم العقد تلقائيا بعد حفظ البيانات. 5

** مالحظة: يجب إدخال عدد أيام اإلجازة السنوية وقيمة العقد للموظف في حقل البيانات اإلضافية كالتالي:

قم بالضغط على حقل »البيانات اإلضافية«. 1

بعد ملء البيانات اضغط “موافق”. 2

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 3

بيانات المدارس والكليات
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات الموظف الشخصية: »مسؤول نظام إدارة الموارد . 1
البشرية«

من قائمة األشخاص اختار إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم الموظف في حقل . 2
الرقم ثم اضغط على بحث ثم اضغط على مفتاح أخرى ومنها اختر المدارس والكليات 

اإلجراء:

أدخل اسم المدرسة أو الكلية التي درس أو مازال يدرس بها الموظف. 1
أدخل تاريخ بداية ونهاية الدراسة. 2
احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 3
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بيانات الفحص الطبي
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات الموظف: “ مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية “. 1
من قائمة األشخاص اختار إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم الموظف في حقل . 2

الرقم ثم اضغط على بحث ثم اضغط على مفتاح أخرى ثم التقييمات الطبية
أو

من قائمة المسار السريع اختار التقييمات الطبية، أدخل رقم الموظف ثم اضغط على بحث

الشاشة وإدخال . 3 زر »موافق« لفتح  القائمة ثم اضغط على  الطبية من  التقييمات  باختيار  قم 
البيانات

اإلجراء:

أدخل تاريخ الفحص الطبي. 1
أدخل نوع الفحص. 2
أدخل الحالة الصحية في خانة نتيجة الفحص. 3
أدخل اسم شركة التأمين. 4
في البيانات اإلضافية أدخل تاريخ بداية التأمين ونهايته. 5
احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 6

بيانات التوظيف السابق
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات التوظيف السابق للموظف: “ مسؤول نظام إدارة . 1
الموارد البشرية “

من قائمة األشخاص اختار إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم الموظف في حقل . 2
الرقم ثم اضغط على بحث ثم اضغط على مفتاح أخرى ثم التوظيف السابق

أو
من قائمة المسار السريع الخبرات السابقة أدخل رقم الموظف ثم اضغط على بحث

اإلجراء:

أدخل اسم صاحب العمل السابق. 1
البداية والنهاية لفترة العمل السابق وسيتم احتساب إجمالي المدة تلقائيا في . 2 تاريخ  أدخل 

خانة السنوات، الشهور واأليام
أدخل نوع جهة العمل السابق )قطاع خاص، عام، حكومي...(. 3
من الممكن إدخال الوظائف التي شغلها الموظف أثناء فترة خدمته السابقة في حقول خانة . 4

الوظيفة السابقة وتحديد بداية ونهاية كل وظيفة
احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 5
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تسجيل المرسوم االتحادي / قرار مجلس الوزراء وصالحيات التعيين

يتم تنفيذ الوارد في المراسيم االتحادية وقرار مجلس الوزراء بتاريخ نفاذه وبما يقر وينص عليه

تسجيل المرسوم أو قرار مجلس الوزراء
لتسجيل المراسيم االتحادية أو قرارات مجلس الوزراء يجب اتباع الخطوات اآلتية: 

يتم تسجيل المرسوم من شاشة القرارات الوزارية . 1

يتم تسجيل بيانات القرار ويتم اختيار )مرسوم اتحادي أو قرار مجلس الوزراء( في حقل »مصدر . 2
القرار«

يتم ربط اسم المرشح / الموظف بالمرسوم االتحادي. 3
 ثم حفظ المرسوم . 4

إضافة المرسوم في الوثائق المسجلة
الدخول إلى شاشة المرشح / الموظف . 1

اختر » الوثائق المسجلة » من »أخرى«  . 2

قم » بإنشاء سطر جديد » وتسجيل بيانات المرسوم .. 3
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إضافة المرفق »المرسوم أو قرار مجلس الوزراء«. 4

الضغط على تطبيق لحفظ اإلجراء.. 5

تنفيذ إجراء التعيين الجديد

لتنفيذ المراسيم االتحادية أو قرارات مجلس الوزراء ال يتوجب إدخال المعاملة في شاشة خدمة اعتماد ويتم 
التنفيذ مباشرة في شاشة الموظف / المرشح .

يتم اختيار »مقبول« . 2 شاشة . 1 إلى  الذهاب  يتم  الجديد  للتعيين 
»طلب الوظيفة« 

لتنفيذ باقي اإلجراءات ) نقل , ترقية , الخ ... (

تسجيل المرسوم االتحادي أو قرار مجلس الوزراء )الرجاء مراجعة صفحة رقم 59(. 1
يتم تسجيل بيانات القرار ويتم اختيار )مرسوم اتحادي أو قرار مجلس الوزراء( في حقل »مصدر . 2

القرار« 
يتم ربط اسم الموظف بالمرسوم االتحادي أو قرار مجلس الوزراء.. 3

قم باختيار »تحديث«. 3

قم بحفظ اإلجراء .. 4
طالب . 5 »توظيف  إلى     « اإلجراء  نوع   « وتغيير  المرشح  الموظف/  تنقالت  شاشة  إلى  الدخول 

التوظيف« 

يتم تسجيل المرسوم في البيانات اإلضافية . 6

نقوم باختيار » موافق« ثم »حفظ اإلجراء«. 7
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يتم حفظ المرسوم أو قرار مجلس الوزراء  .. 4
لتنفيذ باقي اإلجراءات يجب الذهاب إلى شاشة “ تنقالت الموظف “. 5

تغيير السبب في اجراءات عمليات الموظف إلى السبب الجديد . 6
مثال: “ نقل أتحادي “ 

اختر “ تحديث “ . 7

قم بمسح البيانات الحالية للمنصب، الوحدة التنظيمية، المجموعة الوظيفية والدرجة. 8
أدخل المنصب الجديد الخاص باإلجراء الجديد. 9

قم بحفظ اإلجراء.. 10

تسجيل الخبراء واالستشاريين في نظام الموارد البشرية 

إنشاء المنصب 

المسار:  >كود الوزارة< مسؤول المناصب

التوصيف    

تغيير تاريخ الفاعلية إلى )1951-01-01(     

جديد )زر(         

قم بإدخال بيانات المنصب المطلوبة مثل. 1

ترميز الوزارةأ. 
ترميز المنصبب. 
المنصبت. 

النوع: صاحب منصب فردي. 2
اختار الموحدة التنظيمية والوظيفة المطلوبة. 3
الحالة: شاغر. 	
توظيف دوام كامل: 1. 5
قم بحفظ البيانات. 6

إضافة الدرجة الصالحة على أن تكون. 7
 » خبراء واستشاريين/وافد/خبراء واستشاريين«  أوأ. 
 » خبراء واستشاريين/مواطن/خبراء واستشاريين« ب. 
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إدخال بيانات طالب التوظف 

المسار:  >كود الوزارة< مسؤول نظلم إدارة الموارد البشرية

    إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح

تغيير تاريخ الفاعلية إلى تاريخ تسجيل الطلب     

جديد )زر(      

البيانات الرئيسية:

نوع اإلجراء

قم باختيار نوع اإلجراء:  تكوين مرشح. 1

قم باختيار أنواع األشخاص: طالب توظف – خبراء واستشاريين. 2

احفظ البيانات. 3

االسم : ....................................................اللقب: ....................................................
اسم الجد : ....................................................اسم األب : ....................................................

الجنس : ....................................................اسم العائلة : ....................................................
تاريخ الميالد : ....................................................رقم البطاقة الشخصية : .....................................
الحالة االجتماعية : ..............................................محل الوالدة : ....................................................
البريد اإللكتروني : ..............................................دولة محل الميالد : .............................................

الجنسية : ....................................................اسم األم : ....................................................
الديانة : ....................................................مستوى التعليم : ..............................................

الصورة:
اتباع نفس خطوات طالب التوظيف العادية

العنوان:
اتباع نفس خطوات طالب التوظيف العادية

المؤهل العلمي:
اتباع نفس خطوات طالب التوظيف العادية

الوثائق المسجلة:
اتباع نفس خطوات طالب التوظيف العادية

الهواتف:
اتباع نفس خطوات طالب التوظيف العادية
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العقد

رقم العقد:  رقم المرشح. 1
الحالة: ساري. 2
النوع:  خبراء واستشاريين. 3
حالة المستند:  لم يتم التوقيع. 4

طلب الوظيفة

التأكد من أن تاريخ الفاعلية هو نفس تاريخ تسجيل الطلب. 1
مسح الخانات التالية )تصحيح(. 2

الوحدة التنظيميةأ. 
مكان العملب. 

اضافة المنصب الذي تم تعريفه في الخطوة رقم 1 )إنشاء المناصب(. 3
أختر »نعم« عند ظهور رسالة القيم االفتراضية. 4
أختر الموقع الصالح للمنصب. 5
أختر الدرجة الصالحة للمنصب. 6
احفظ البيانات . 7

تسجيل طلب التعيين لخدمة اعتماد

المسار:  >كود الوزارة< مسؤول خدمة اعتماد

نوع الطلب:  تعيين جديد. 1
االسم الكامل: >اسم المرشح<. 2
>رقم المرشح<. 3 الرقم:  
اضغط على »جديد«. 4
بعد فتح المعاملة اضغط على »حفظ«. 5
أختر »موافق« للتأكيد على انه تم إرفاق البيانات المطلوبة. 6
أختر »نعم« إلرسال المعاملة إلى خدمة اعتماد . 7
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التعيين
بعد موافقة خدمة اعتماد، يتم اتباع تعيين الخبراء واالستشاريين كاآلتي:

 قبول الطلب وتسجيل القرار الوزاري

تتبع نفس الخطوات المعروفة عند قبول طلبات المرشحين، وهي تحويل حالة الطلب إلى مقبول 
ومن ثم تسجيل القرار الوزاري.

التعيين 

بعد قبول الطلب، يتم التعيين كاآلتي:

تغيير تاريخ الفاعلية إلى يوم بعد تاريخ قبول الطلب. 1

اختيار من قائمة نوع االجراء »توظيف طالب التوظف«. 2

أختر من أنواع االشخاص »خبراء واستشاريين«. 3

احفظ البيانات )تحديث(. 	
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العناصر الخاصة بالراتب. 2

يتم إدخال/التأكد من وجود العناصر التالية في شاشة المدخالت من تاريخ مباشرة الموظف:

يتم 	  والذي  للموظف  الشهري  الراتب  على  العنصر  هذا  ويحتوي  الشاملة،   المكأفاة  راتب 
إدخاله من شاشة الراتب )إضافة راتب جديد (

الحسابات المستمرة	 

يوم عمل حساب	 

تحديد بيانات التكلفة

يتم ادخال بيانات التكلفة:

المسار: إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح 

                                                                              < البحث عن الموظف 

                                                                                                       < تنقالت الموظف 

                                                                                                                           <  أخرى تحديد التكلفة

الحسابات المستمرة	 

يوم عمل حساب	 
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الخبراء  ومكافأت  »أتعاب   -  »22		02« اختيار  يتم  الحسابي  البند  وفي  والموقع،  النشاط  رمز  اختيار  يتم 
والمستشارين«

في حالة الدفع بمستند صرف )شيك( 

ال يسمح النظام بإدخال بيانات الراتب كما هو موضح في الصورة 

تسجيل العاملين في البعثات التمثيلية في نظام الموارد البشرية 

إنشاء المنصب 

المسار:  >كود الوزارة< مسؤول المناصب

التوصيف    

تغيير تاريخ الفاعلية إلى )2015-01-01(     

جديد )زر(         

قم بإدخال بيانات المنصب المطلوبة مثل. 1

ترميز الوزارةأ. 
ترميز المنصبب. 
المنصبت. 

النوع: صاحب منصب فردي. 2
اختار الموحدة التنظيمية والوظيفة المطلوبة. 3
الحالة: شاغر. 	
توظيف دوام كامل: 1. 5
قم بحفظ البيانات. 6

إضافة الدرجة الصالحة على أن تبدأ ب »العاملين في البعثات التمثيلية« . 7

الدرجات المتاحة لهذه الفئة هي:
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إدخال بيانات طالب التوظف 

المسار:  >كود الوزارة< مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية

إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح    

تغيير تاريخ الفاعلية إلى تاريخ تسجيل الطلب     

جديد )زر(      

للوافدللمواطن

العاملين في البعثات التمثيلية/وافد/األولىالعاملين في البعثات التمثيلية1/مواطن/األولى

العاملين في البعثات التمثيلية/وافد/الثانيةالعاملين في البعثات التمثيلية/مواطن/الثانية

العاملين في البعثات التمثيلية/وافد/الثالثةالعاملين في البعثات التمثيلية/مواطن/الثالثة

العاملين في البعثات التمثيلية/وافد/الرابعةالعاملين في البعثات التمثيلية/مواطن/الرابعة

العاملين في البعثات التمثيلية/وافد/الخامسةالعاملين في البعثات التمثيلية/مواطن/الخامسة

العاملين في البعثات التمثيلية/وافد/السادسةالعاملين في البعثات التمثيلية/مواطن/السادسة

العاملين في البعثات التمثيلية/وافد/السابعةالعاملين في البعثات التمثيلية/مواطن/السابعة

العاملين في البعثات التمثيلية/وافد/الثامنةالعاملين في البعثات التمثيلية/مواطن/الثامنة

العاملين في البعثات التمثيلية/وافد/التاسعةالعاملين في البعثات التمثيلية/مواطن/التاسعة

البيانات الرئيسية:

االسم : ............................................اللقب: ............................................
اسم الجد : ............................................اسم األب : ............................................

الجنس : ............................................اسم العائلة : ............................................
تاريخ الميالد : ............................................رقم البطاقة الشخصية : ......................................

الحالة االجتماعية : ............................................محل الوالدة : ............................................
البريد اإللكتروني : ............................................دولة محل الميالد : ............................................

الجنسية : ............................................اسم األم : ............................................
الديانة : ............................................مستوى التعليم : ............................................
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نوع اإلجراء

قم باختيار نوع اإلجراء:  تكوين مرشح. 1

قم باختيار أنواع األشخاص:  طالب توظف – العاملين في البعثات التمثيلية. 2

احفظ البيانات. 3

الصورة:
اتباع نفس خطوات طالب التوظيف العادية

العنوان :
اتباع نفس خطوات طالب التوظيف العادية

المؤهل العلمي :
اتباع نفس خطوات طالب التوظيف العادية

الوثائق المسجلة:
اتباع نفس خطوات طالب التوظيف العادية

الهواتف:
اتباع نفس خطوات طالب التوظيف العادية

العقد
رقم العقد: رقم المرشح	 

الحالة: ساري	 

النوع: العاملين في البعثات التمثيلية 	 

حالة المستند: لم يتم التوقيع	 

طلب الوظيفة

التأكد من أن تاريخ الفاعلية هو نفس تاريخ تسجيل الطلب. 1

مسح الخانات التالية )تصحيح(. 2

الوحدة التنظيميةأ. 

مكان العملب. 

إضافة المنصب الذي تم تعريفة في الخطوة رقم 1 )إنشاء المناصب(. 3

اختر »نعم« عند ظهور رسالة القيم االفتراضية. 4

اخطار الموقع الصالح للمنصب. 5

اخطار الدرجة الصالحة للمنصب )والتأكد من أن تبدأ ب »العاملين في البعثات التمثيلية«(. 6

احفظ البيانات . 7
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تسجيل طلب التعيين لخدمة االعتماد 

المسار:  >كود الوزارة< مسؤول خدمة اعتماد

نوع الطلب: تعيين جديد. 1

االسم الكامل: >اسم المرشح<. 2

>رقم المرشح<. 3 الرقم:  

اضغط على »جديد«. 4

بعد فتح المعاملة اضغط على »حفظ«. 5

اختر »موافق« للتأكيد على انه تم إرفاق البيانات المطلوبة. 6

اختر »نعم« إلرسال المعاملة إلى خدمة اعتماد . 7

التعيين 

بعد موافقة خدمة اعتماد، يتم اتباع تعيين الخبراء واالستشاريين كاآلتي:

قبول الطلب وتسجيل القرار الوزاري

 تتبع نفس الخطوات المعروفة عند قبول طلبات المرشحين وهي تحويل حالة الطلب الى مقبول ومن ثم 
تسجيل القرار الوزاري.

بعد قبول الطلب، يتم التعيين كاآلتي:

تغيير تاريخ الفاعلية إلى يوم بعد تاريخ قبول الطلب. 1

اختيار ضمن قائمة نوع االجراء »توظيف طالب التوظف«. 2

اختر من أنواع االشخاص »العاملين في البعثات التمثيلية«. 3

احفظ البيانات )تحديث(. 	
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إجراءات الموارد البشرية وإجراءات الرواتب

نظام العاملين المحليين في البعثات التمثيلية غير مدرج في الوقت الحالي بنظام »ياناتي« كإجراءات موارد 
بشرية ومالية لما لهم من قواعد استثنائية من حيث الرواتب واإلجازات السنوية وخالفه.

فترة االختبار

يمكن النظام المدير المسؤول وفريق إدارة الموارد البشرية من الدخول إلى صفحة تقييم الموظف الجديد 
لمراجعة عملية تقييم الموظفين الجدد الذين يكملون فترة التدريب.

لتعبئة أهداف  المسؤول  المدير  التقييم وإخطار  لبدء عملية  تلقائيا  الجديد  الموظف  باختيار  النظام  يقوم 
وكفاءات الموظف في فترة التجربة، وبعد انتهاء المدير المسؤول من هذه الخطوة، يقوم النظام تلقائيًا 

بإخطار الموظف الجديد وفريق إدارة الموارد البشرية.

يقوم النظام بإخطار المدير المسؤول وفريق إدارة الموارد البشرية بانتهاء فترة التجربة قبل ثالثة أسابيع 
من تاريخ انتهائها، وحينئذ يقوم المدير المسؤول بتقييم الموظف بناء على األهداف والكفاءات المدخلة، 

وبناء على نتيجة التقييم يتم اتخاذ القرار إما: بتعيين الموظف أو تمديد فترة االختبار أو إنهائها. 

معلومات إضافية عن النظام:

المعنيين 	  المسؤولين  وإخطار  تلقائيا  العملية  ببدء  يقوم  أنه  حيث  بالكامل  مؤتمت  النظام 
الستكمال أهداف وكفاءات الموظف الذي يخضع لفترة اختبار.

يقوم النظام بإخطار فريق إدارة الموارد البشرية الستكمال بيانات الموظف الناقصة في نظام 	 
“بياناتي”.

يمكن للموظف استكمال جميع المهام من صفحة اإلشعارات.	 
يمكن استخراج بيانات حالية من النظام من غير استخراج أية تقارير.	 
في حالة تمديد فترة التجربة، يقوم النظام بتعديل مهام الموظف تلقائيا وتمديد فترة التجربة 	 

لثالثة أشهر إضافية كما ينص قانون العمل والعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يمكن طباعة أو حفظ القرار النهائي من صفحة الخدمات الذاتية في النظام.	 
يمكن تفعيل اإلشعارات في النظام لتذكير المدير المسؤول باالنتهاء من المهام في األوقات 	 

المطلوبة.
تم بناء النظام بطريقة تسمح بتفعيل أو تمكين التطبيق ألية جهة في أية وقت.	 
في حال اتخاذ قرار بإنهاء فترة التجربة قبل الوقت المحدد، يقوم النظام بإلغاء عملية التقييم 	 

وتعديل الحالة إلى “إنهاء خدمة« بشكل تلقائي.
في حال اتخاذ قرار بتعيين الموظف، يقوم النظام بإدراج أهداف الموظف في تطبيق المرحلة 	 

األولى من إدارة األداء الخاصة بالموظف.
يمكن للرئيس المباشر الدخول إلى صفحة التقييم من خالل الصفحة الرئيسية لنظام “بياناتي” 	 

حيث يتم إدراج جميع اإلشعارات الخاصة بالرئيس المباشر.

الدخول إلى النظام
1 . /https://prd.federalerp.gov.ae أدخل الرابط التالي
أدخل اسم المستخدم. 2
أدخل كلمة السر. 3
اضغط على دخول. 4

يرجى التواصل مع فريق عمل نظام “بياناتي” في حال عدم وجود اسم مستخدم وكلمة سر.

https://prd.federalerp.gov.ae/
https://prd.federalerp.gov.ae/
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الصفحة الرئيسية لتقييم الموظف في فترة التجربة – المدير المباشر وفريق إدارة الموارد البشرية

المحرز  التقدم  وتقييم  التجربة،  فترة  في  الموظفين  حاالت  مراجعة  البشرية  الموارد  إدارة  لفريق  يمكن 
واستخراج تقرير، باإلضافة إلى طباعة رسالة القرار النهائي.

الدخول إلى النظام والضغط على خدمة: )تقييم الموظف في فترة التجربة(. 1

اضغط على زر بحث. 2

البيانات . 3 إلى  باإلضافة  التدريب  فترة  في  المدرجين  الموظفين  جميع  الصفحة  هذه  توضح 
الناقصة الخاصة بكل موظف

المدير . 4 يحصل  حيث  المباشر«  المدير  مع  »معلقة  الحالة  الصفحة  توضح  الموظف،  اختيار  بعد 
المباشر وفريق إدارة الموارد البشرية على إخطار بضرورة استكمال اإلجراء
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بعد اختيار اإلجراء المعلق، يقوم المدير بتعبئة أهداف وكفاءات الموظف ومشاركة المعلومات . 5
مع الموظف المعني 

تقييم . 6 مشاركة  تم  أنه  حيث  التقييم  من  األولى  للمرحلة  الجديدة  الحالة  الصفحة  هذه  توضح 
الكفاءة مع الموظف

يمكن للموظف طباعة أو حفظ القرار النهائي. 7

الفصل الثالث
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العالوة الدورية

في  البشرية  الموارد  لقانون  التنفيذية  الالئحة  بشأن   2018 لسنة   )1( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  بناًء 
الحكومة االتحادية المادة رقم )35( للعالوة الدورية

يجاوز  ال  وبما  والرواتب  الدرجات  جداول  في  يحدد  مقطوع  كمبلغ  سنوية  دورية  عالوة  الموظف  يستحق 
)1000( درهم، تضاف إلى راتبه األساسي وذلك بناء على مستوى تقييم أدائه السنوي وفقًا لنظام إدارة 

األداء، وتصرف العالوة الدورية في أول يناير التالي النقضاء سنة على األقل من تاريخ تعيينه.

آلية إدخال العالوة الدورية في نظام »بياناتي«: -

يوجد هناك آليتين مختلفتين إلدخال العالوة الدورية وهما كاآلتي:-

آلية اإلدخال باستخدام صالحية »محاسب الرواتب«. 1

تتيح هذه اآللية إدخال كافة العالوات الدورية لجميع موظفي الجهة من خالل شاشة واحدة.	 
الدخول في صالحية »محاسب الرواتب« ومن ثم اختيار »العالوات الدورية«.	 

سيتم ظهور شاشة العالوات الدورية كاآلتي:	 

زر »بحث« 	  الدورية في خانة »السنة« والضغط على  العالوات  المرادة إلدخال  السنة  إدخال  يرجى 
إلظهار المعلومات التالية:

رقم الموظف واسم  0
الجهة 0
تاريخ التعيين 0
الدرجة الوظيفية 0
الوحدة التنظيمية 0
المنصب 0
الراتب الحالي 0
الزيادة السنوية 0
الراتب بعد الزيادة 0
تاريخ الفعالية )تاريخ فعالية الدخول على النظام( 0
تاريخ آخر عالوة  0
نتيجة تقييم األداء األخير 0
تاريخ المعالجة )تاريخ اعتماد الموظفين من النظام( 0
نتيجة المعالجة 0

في خانة »معتمد« يوجد مربع خاص لكل موظف، وفي حال اختيار الموظف الستالم العالوة يتم 	 
الضغط على عالمة »الصح« للمربع الخاص بالموظف )بنفس السطر(
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زر 	  على  الضغط  يرجى  الجهة،  في  الموظفين  لجميع  الدورية  العالوة  بمنح  اإلقرار  تم  حال  في 
»تحديد الكل« ليتم اختيار جميع الموظفين

الضغط على أيقونة الحفظ الموجودة في أعلى الصفحة لحفظ اإلجراء	 

بعد اختيار الموظفين المستلمين للعالوة، يجب التحقق من تطبيق وإدخال اإلجراء في النظام في 	 
اليوم التالي من تاريخ اإلدخال
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آلية اإلدخال باستخدام صالحية »مسؤول الموارد البشرية«. 2

تتيح هذه اآللية إدخال العالوة الدورية لكل موظف عن طريق شاشة األشخاص، في صفحة الراتب 	 
األساسي، أي تتم إضافة العالوة الدورية لكل موظف بشكل منفصل.

على 	  والضغط  »األشخاص«،  اختيار  ثم  ومن  البشرية«،  الموارد  »مسؤول  صالحية  على  الدخول 
»إدخال وتعديل بيانات الموظف/المرشح«

يمكن الدخول بنفس تاريخ فعالية اليوم، ويتم البحث برقم أو اسم الموظف المراد إضافة العالوة 	 
له، ومن ثم الضغط على زر »تنقالت الموظف«

تعبئة 	  راتب جديد«، يجب  الضغط على »إضافة  يتم  الراتب  »الراتب«، وفي صفحة  زر  الضغط على 
التفاصيل كما هو موضح في الصورة أدناه

يتم تغير وصف خانة الحالة من: »مقترح« إلى »معتمد« بعد أن يتم االعتماد من قسم المالية في 	 
الجهة.

الضغط على زر »تطبيق«	 
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الحد األدنى لراتب الموظفين المواطنين

يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد األدنى للراتب اإلجمالي للموظفين المواطنين ويعاد النظر فيه كلما 
اقتضت الضرورة ذلك

العالوة الفنية للمهندسين والفنيين المواطنين

يمنح المواطنون شاغلو الوظائف الهندسية والفنية والزراعية عالوة فنية بنسب مقررة في الجول المبين 
في الملحق رقم )4( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2018 

الفصل الرابع
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النقل والندب واإلعارة

النقل

يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى أية وظيفة أخرى شاغرة سواء داخل الجهة االتحادية أو 	 
إلى جهة اتحادية أخرى 

يوجد 3 أنوع للنقل وهي:	 

نقل داخلي عند نقل الموظف داخل الجهة االتحادية* 
نقل اتحادي عند نقل الموظف إلى جهة اتحادية أخرى مطبقة لنظام »بياناتي«* 
نقل خارجي يتم عند نقل الموظف إلى جهة اتحادية أخرى غير مطبقة لنظام »بياناتي«* 

في حال كان الموظف المنقول على الدرجة السابعة فما فوق يجب أخذ موافقة خدمة اعتماد	 

النقل الداخلي

أواًل: إنشاء منصب
** الرجوع إلى خطوات إنشاء منصب

ثانيًا: أخذ موافقة خدمة اعتماد  )في حال كان الموظف على الدرجة السابعة فما فوق(
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار صالحية مسؤول خدمة اعتماد

اإلجراء:

للموظف وهي  المطلوبة  البيانات  إضافة كل  تمت  إذا  إال  االعتماد«  ملحوظة: اليمكن فتح شاشة »خدمة 
كاآلتي: )اسم األم – الصورة – العنوان – الهاتف – جواز السفر – الجنسية – الديانة – محل الوالدة – تاريخ 
الميالد – الرقم الموحد( – ولذلك يجب التأكد من إدخال هذه البيانات كلها للموظف قبل فتح شاشة خدمة 

االعتماد.

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

اضغط على مفتاح جديد إلدخال بيانات النقل الجديدة للموظف. 2

تظهر شاشة خدمة االعتماد التالية – يالحظ أن الجزء العلوي من الشاشة يحتوي على بيانات . 3
الموظف أما الجزء األسفل من الشاشة والخاص بالنقل به قسمان: القسم األيمن يحتوي على 
البيانات الحالية لتنقالت )تعيين( للموظف، أما القسم األيسر ال يحتوي على أي بيانات، حيث يتم 

ملء الحقول ببيانات التعيين الجديد للموظف كما يتضح من الخطوة التالية.

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

كذلك في حالة إدخال درجة وظيفية أكثر من درجتين عن الدرجة الحالية للموظف، سيعرض النظام رسالة 
خطأ: “ اليجوز رفع درجة الموظف أكثر من درجتين بحد أقصى«

وعليه يجب إدخال الدرجة المناسبة للموظف داخل الطلب
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أدخل بيانات النقل الجديدة. 	

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ فتظهر رسالة »هل تريد إرسال المعاملة إلى خدمة اعتماد؟ . 5
» اختر نعم للتأكيد

»تحت . 6 الطلب  اعتماد  حالة  إظهار  ويتم  االعتماد  خدمة  إلى  الطلب  إرسال  يتم  السابقة  للخطوة  نتيجة 
اإلجراء«

اضغط على مفتاح “طباعة تقرير تفاصيل المعاملة” لطباعة تقرير معاملة “النقل”. 7

**كما يجب مراجعة شاشة خدمة اعتماد للتأكد من الموافقة اإللكترونية وتغيير حالة الطلب إلى »موافقة« 
ومن ثم يتم تنفيذ طلب النقل

ثالثًا: تسجيل القرار
خطوات تسجيل القرار

كيفية الوصول إلى الشاشة:

الموارد . 1 إدارة  نظام  »مسؤول  الموظف:  تنقالت  بيانات  بتعديل  الخاصة  الصالحية  باختيار  قم 
البشرية«

من القائمة اختر »تسجيل القرارات«. 2

اإلجراء:

إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1
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اختر “اسم الوزارة” من القائمة. 1

أدخل “رقم القرار” )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم بالنسبة ألكثر من قرار(. 2

نوع . 3 في  الموجودة  القيم  يوضح  التالي  )الشكل  الحالة  هذه  في  )نقل(  الطلب«:  “نوع  اختر 
الطلب(

اختر “نوع القرار” )وزاري – إداري(. 4

اختر “مصدر القرار” )يالحظ أن القيم الموجودة في مصدر القرار يتم ملؤها تبعًا للقيمة التي . 5
تم اختيارها في “نوع الطلب«(

في حال كان نوع القرار )وزاري( تكون القيم في مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي 	 
– الوزير(

العام 	  -المدير  وزارة  )وكيل  القرار  مصدر  في  القيم  تكون  )إداري(  القرار  نوع  كان  حال  في 
-شؤون الموظفين(

أدخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افتراضية )تاريخ اليوم على النظام(. 6
أدخل المالحظات )على خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس إجباري(. 7

إدخال بيانات الموظفين:. 2

بإدخال 	  قم  الموظفين  ببيانات  والخاص  القرارات”  “تسجيل  شاشة  من  السفلي  الجزء  في 
أسماء الموظفين الذين تريد تسجيل القرار بشأنهم – قم باختيار اسم الموظف وسيتم إضافة 

باقي البيانات تلقائيًا من النظام.

القرار” . 3 بإعطاء “سنة  النظام  الحفظ يقوم  الحفظ – بعد  أيقونة  بالضغط على  البيانات  احفظ 
و”ترقيم مجمع” آليًا.

بعد موافقة خدمة اعتماد يقوم موظف الموارد البشرية بإدخال اجراء النقل للموظف كاالتي:

اإلجراء:

ادخل رقم الموظف ثم اضغط على مفتاح “بحث” . 1
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اضغط على مفتاح »تنقالت الموظف«. 2

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

سوف تظهر أمامك شاشة تنقالت الموظف ، قم بالضغط على زر “إجراءات عمليات الموظف”. 3
قم بفتح قائمة »السبب« الختيار سبب تغيير حالة تعيين الموظف إلى »نقل داخلي«. 4
قم بالضغط على زر موافق. 5

قم بازالة الوحدة التنظيمية الحالية إلدخال الجهة الجديدة التي سينقل إليها الموظف. 7
ادخل اسم الجهة الجديدة في خانة الوحدة التنظيمية ثم ادخل اسم المنصب في خانة المنصب. 8
ادخل اسم كشف الرواتب الذي سيتم صرف راتب الموظف من خالله ثم قم بادخال الدرجة التي . 9

سينقل اليها الموظف
اضغط على حقل البيانات االضافية الدخال بيانات القرار الوزاري للنقل. 10

الرقم والتاريخ . 11 ليتم إظهار  القرار  الوزاري “نقل” وقم بفتح قائمة رقم  القرار  باختيار نوع  قم 
بشكل تلقائي

ثم اضغط على زر موافق. 12
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قم بالضغط على أيقونة حفظ لحفظ إجراء النقل للموظف. 13

النقل االتحادي

يتم التواصل مع الجهة التي سينتقل إليها الموظف إلنشاء المنصب	 
الموظف 	  كان  حال  اعتماد في  إلى خدمة  المنصب  بإدخال  الحالية  الموظف  تقوم جهة عمل 

على الدرجة السابعة فما فوق مع اختيار نوع النقل داخل شاشة خدمة اعتماد كنقل اتحادي

بعد صدور الموافقة األمنية يتم إنشاء القرار	 

إتباع  »خطوات تسجيل القرار« كما في النقل الداخلي

يرجي  التواصل مع “الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية” إلستكمال إجراء النقل االتحادي 

النقل الخارجي

يتم إنشاء المناصب الخارجية من صالحية )مسؤول المناصب الخارجية( المعطاه للموارد البشرية . 1
في الجهة

إنشاء منصب جديد مع إعطاء رمز 00 لكود الجهة. 2

الموظف . 3 كان  حال  إعتماد في  الى خدمة  المنصب  بإدخال  الحالية  الموظف  تقوم جهة عمل 
على الدرجة السابعة فما فوق مع اختيار نوع النقل داخل شاشة خدمة اعتماد كنقل خارجي

تسجيل قرار وزاري »نهاية خدمة«. 4
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الدخول الى شاشة انهاء الخدمة الخاصة بالموظف وادخال البيانات التالية. 5

سبب ترك العمل: النقل إلى جهة أخرىأ. 
في البيانات اإلضافية يتم ادخال القرار الوزاري المطلوبب. 
يتم ادخال المنصب الخارجي ج. 
يتم الحفظد. 
طباعة القرار الوزاري من خالل “ الحكومة االتحادية -القرار الوزاري إلنهاء الخدمة بسبب ه. 

”DTT2- النقل الخارجي

** التواصل مع “الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية” الستكمال إجراء النقل الخارجي

إجراء إلغاء نقل الموظف

ادخل رقم الموظف ثم اضغط على مفتاح »بحث« . 1

اضغط على مفتاح “تنقالت الموظف” . 2

ثم قم بتغيير “تاريخ الفعالية” إلى تاريخ ما قبل تنفيذ اإلجراء بيوم، كمثال: إذا كان تنفيذ اإلجراء . 3
قد تم في يوم 15-05-2018 فبرجاء تغيير تاريخ الفعالية لتاريخ 14-05-2018 ثم قم بالضغط على 

زر “موافق” لالستمرار
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ثم قم بالضغط على زر الحذف من أعلى الشاشة والضغط على )موافق(. 4

قم بالضغط على زر )التالي(. 5

ثم قم بالضغط على أيقونة الحفظ وسيتم حذف وإلغاء اإلجراء. 6
ثم قم بالضغط على أيقونة حفظ لحفظ إجراء إلغاء النقل للموظف. 7

إجراءات ندب الموظف 

أواًل: إنشاء منصب
** الرجوع إلى خطوات »إنشاء منصب«

ثانيًا: أخذ موافقة خدمة اعتماد
)في حال كان الموظف على الدرجة السابعة فما فوق(

كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار صالحية مسؤول خدمة اعتماد

وهي  للموظف  المطلوبة  البيانات  كل  إضافة  تمت  إذا  إال  اعتماد«  »خدمة  شاشة  فتح  اليمكن   : ملحوظة 
كاآلتي: )إسم األم – الصورة – العنوان – الهاتف – جواز السفر – الجنسية – الديانة – محل الوالدة – تاريخ 
الميالد – الرقم الموحد( – ولذلك يجب التأكد من إدخال هذه البيانات كلها للموظف قبل فتح شاشة خدمة 

االعتماد.

قم باختيار نوع الطلب: »ندب” ثم قم بالضغط على زر “موافق”. 1
أدخل رقم أو اسم الموظف. 2
اضغط على جديد. 3

تظهر شاشة خدمة اعتماد التالية – يالحظ أن الجزء العلوي من الشاشة يحتوي على بيانات الموظف أما 
الجزء األسفل من الشاشة والخاص بالنقل به قسمان: القسم األيمن يحتوي على البيانات الحالية لتنقالت 
الموظف أما القسم األيسر خالي من البيانات حيث يتم ملء الحقول ببيانات الندب الجديدة للموظف كما 

يتضح من الخطوة التالية.
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** مالحظة: في حالة ادخال درجة وظيفية أقل من الدرجة الحالية للموظف ، سيعرض النظام رسالة خطأ : “ 
الدرجة التى قمت باختيارها اقل من الدرجة الحالية للموظف “

كذلك في حالة ادخال درجة وظيفية أكثر من درجتين عن الدرجة الحالية للموظف ، سيعرض النظام رسالة 
خطأ: » اليجوز رفع درجة الموظف إال درجتين فقط بحد أقصى “

وعليه يجب إدخال الدرجة المناسبة للموظف داخل الطلب

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ فتظهر رسالة »هل تريد إرسال المعاملة إلى خدمة . 4
اعتماد؟ » فنختار نعم للتأكيد

**كما يجب مراجعة شاشة خدمة اعتماد للتأكد من الموافقة اإللكترونية وتغيير حالة الطلب إلى »موافقة« ومن ثم 
يتم تنفيذ طلب الندب

ثالثًا: تسجيل القرار
** الرجاء الرجوع إلى “خطوات تسجيل القرار”

رابعًا: تنفيذ إجراء الندب
بعد موافقة خدمة اعتماد يقوم موظف الموارد البشرية بإدخال إجراء الندب للموظف كاالتي:

اإلجراء:

الدخول على صالحية »مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية« ثم الضغط على » األشخاص«. 1
أدخل اسم أو رقم الموظف ثم اضغط على مفتاح »بحث« . 2

نتيجة للخطوة السابقة يتم إرسال الطلب إلى خدمة االعتماد ويتم إظهار حالة اعتماد الطلب . 5
»تحت اإلجراء«

إضغط على مفتاح »طباعة تقرير تفاصيل المعاملة« لطباعة تقرير معاملة »الندب«. 6
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اضغط على مفتاح “تنقالت الموظف” . 3

قم بالتأكد من تغيير تاريخ الفعالية إلى تاريخ تنفيذ الندب . 4

سوف تظهر أمامك شاشة تنقالت الموظف ، قم بالضغط على زر »إجراءات عمليات الموظف«. 5
قم بالضغط على أيقونة »جديد« الدخال بيانات الندب للموظف )يكون الندب بمثابة عمل ثاني . 6

إضافة إلى العمل االصلي(
ثم ادخل اسم المنصب في خانة المنصب. 7
ثم قم بادخال الدرجة التي سينتدب اليها الموظف. 8
ثم قم بالضغط على حقل البيانات اإلضافية إلدخال بيانات القرار الوزاري للندب. 9

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

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

ثم اضغط على زر موافق. 11
ثم قم بالضغط على ايقونة حفظ لحفظ اجراء الندب للموظف. 12

ثم قم بفتح قائمة »السبب« الختيار سبب تغيير حالة تعيين الموظف الى »ندب داخلي«. 13
ثم قم بالضغط على زر موافق. 14

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

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى أي جهة اتحادية أخرى أو محلية، وبقرار من 
مجلس الوزراء إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو األجنبية أو األقليمية

تكون اإلعارة داخل الدولة إلى جهة اتحادية أو محلية، لمدة ال تزيد عن سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدد 
مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

أواًل: إنشاء منصب
** الرجوع إلى خطوات »إنشاء منصب«

ثانيًا: أخذ موافقة خدمة اعتماد )في حال كان الموظف على الدرجة السابعة فما فوق(
كيفية الوصول إلى الشاشة:

أختر صالحية “مسؤول خدمة اعتماد”

وهي  للموظف  المطلوبة  البيانات  كل  إضافة  تمت  إذا  إال  اعتماد«  »خدمة  شاشة  فتح  اليمكن  ملحوظة: 
كاآلتي: )إسم األم – الصورة – العنوان – الهاتف – جواز السفر – الجنسية – الديانة – محل الوالدة – تاريخ 
الميالد – الرقم الموحد( – ولذلك يجب التأكد من إدخال هذه البيانات كلها للموظف قبل فتح شاشة خدمة 

االعتماد.

قم باختيار نوع الطلب: “إعارة« في شاشة خدمة اعتماد ، ثم قم بالضغط على زر “موافق”. 1
أدخل رقم أو اسم الموظف. 2
أضغط على جديد. 3

تظهر شاشة خدمة االعتماد التالية – يالحظ أن الجزء العلوي من الشاشة يحتوي على بيانات الموظف أما 
الجزء األسفل من الشاشة والخاص بالنقل به قسمان: القسم األيمن يحتوي على البيانات الحالية لتنقالت 
الموظف أما القسم األيسر خالي من البيانات حيث يتم ملء الحقول ببيانات اإلعارة الجديدة للموظف كما 

يتضح من الخطوة التالية.

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

كذلك في حالة ادخال درجة وظيفية أكثر من درجتين عن الدرجة الحالية للموظف ، سيعرض النظام رسالة 
خطأ: “ اليجوز رفع درجة الموظف إال درجتين فقط بحد أقصى«

وعليه يجب إدخال الدرجة المناسبة للموظف داخل الطلب

**كما يجب مراجعة شاشة خدمة اعتماد للتأكد من الموافقة اإللكترونية وتغيير حالة الطلب إلى »موافقة« 
ومن ثم يتم تنفيذ طلب اإلعارة
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ثالثًا: تسجيل القرار
الرجاء اتباع »خطوات تسجيل القرار« المذكورة سابقًا مع مراعاة اختيار نوع الطلب “إعارة”

رابعًا: اجراءات إعارة الموظف
بعد موافقة خدمة اعتماد يقوم موظف الموارد البشرية بإدخال إجراء اإلعارة للموظف كاالتي:

كيفية الوصول إلى الشاشة:	 

الموارد . 1 إدارة  نظام  مسؤول   “ الموظف:  تنقالت  بيانات  بتعديل  الخاصة  الصالحية  باختيار  قم 
البشرية “

من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم الموظف فى حقل . 2
الرقم ثم اضغط على بحث ثم مفتاح »تنقالت الموظف« الموظف

 اإلجراء:

أدخل رقم الموظف ثم اضغط على مفتاح “بحث” . 1

اضغط على مفتاح »تنقالت الموظف«. 2

اضغط على مفتاح »تنقالت الموظف«. 2

سوف تظهر أمامك شاشة تنقالت الموظف، قم بالضغط على زر “اجراءات عمليات الموظف”. 3
ثم قم بفتح قائمة »السبب« الختيار سبب تغيير حالة تعيين الموظف إلى »إعارة لجهة اتحادية . 4

/ محلية«

** مالحظة: في خانة »السبب«:

في حالة اإلعارة إلى جهة محلية: يجب اختيار »إعارة«أ. 
في حالة اإلعارة إلى منظمات دولية: يجب اختيار »إعارة لمنظمات دولية«ب. 

ثم قم بالضغط على زر موافق. 5
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ستظهر شاشة اختيار التغيير »تحديث« أو »تصحيح«، اختر »تحديث«. 6

قم بإزالة الوحدة التنظيمية الحالية إلدخال الجهة الجديدة التي سيعار إليها الموظف. 7
أدخل اسم الجهة الجديدة في خانة الوحدة التنظيمية ثم أدخل اسم المنصب في خانة المنصب. 8
أدخل اسم كشف الرواتب الذي سيتم صرف راتب الموظف من خالله ثم قم بإدخال الدرجة التي . 9

سيعار إليها الموظف
ثم قم بالضغط على حقل البيانات اإلضافية إلدخال بيانات القرار الوزاري لإلعارة. 10

قم باختيار نوع القرار الوزاري “إعارة” وقم بفتح قائمة رقم القرار ليتم إظهار الرقم والتاريخ . 11
بشكل تلقائي

ثم اضغط على زر موافق. 12

قم بالضغط على أيقونة حفظ لحفظ إجراء إعارة للموظف. 13

**مالحظة: يمكن إلغاء اإلجراء من خالل تعديل السبب من )إجراءات عمليات الموظف < السبب < إلغاء إعارة( 
ثم يتم تعديل البيانات وحفظها

تقارير اإلجراء:

طباعة القرار الوزاري لإلعارة. 1

طباعة اإلجراء المالي لإلعارة. 2

إجراءات إنهاء إعارة الموظف

تنتهي اإلعارة في الحاالت اآلتية:

إنتهاء مدة اإلعارة أو إنتهاء مدة تمديدها. 1
بناًء على طلب كتابي من الموظف المعار وموافقة كل من الجهة المعيرة أو الجهة المستعيرة . 2
بناًء على طلب السلطة المختصة قانونيًا في الجهة المعيرة أو الجهة المستعيرة. 3

االتحادية  الهيئة  مراجعة  يرجي  المعيرة،  الجهة  إلى  وإعادته  الموظف  إعارة  إنهاء  حالة  في  مالحظة: 
للموارد البشرية الحكومية لتنفيذ اإلجراء.
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الفصل الخامس

األداء والمكافأة

يتم قياس أداء الموظف وفقًا لنظام إدارة األداء والذي يحدد على وجه الخصوص:

أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف. 1
مستويات األداء التي تستحق عنها العالوة الدورية السنوية للموظف. 2
مستويات األداء المطلوبة للترقية. 3
إجراءات التظلم من نتائج تقييم األداء السنوي. 4

نظام إدارة األداء

الرجاء اإلطالع على دليل المستخدم الخاص بنظام إدارة األداء اإللكتروني والمقسم إلى نسختين:

نظام إدارة األداء اإللكتروني – نسخة الموظف	 

نظام إدارة األداء اإللكتروني-نسخة موظف الموارد البشرية	 

تقييم أداء الموظف ومكافأته

يقيم أداء الموظفين بشكل سنوي من قبل المسؤول المباشر	 

نظام إدارة األداء هو المعيار االساسي الذي تحتسب بموجبه استحقاقات الموظف المتعلقة 	 
بالعالوة الدورية والترقية والمكافآت السنوية

نظام المكافآت والحوافز

نظام المكافآت والحوافز يهدف إلى تقدير جهود الموظفين، وتوفير منهجية موحدة للوزارات والجهات 
االتحادية في مكافأة وتحفيز الموظفين على رفع مستوى األداء، وخلق جو من التنافس الشريف بين كافة 

موظفي الحكومة االتحادية.
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التوصيف: تستخدم هذه الصفحة لتسجيل الدخول على تطبيق أوراكل

1.تسجيل الدخول

1 ./https://www.bayanati.gov.ae : أدخل  رابط نظام بياناتي

أدخل اسم المستخدم. 2

أدخل كلمة السر. 3

اضغط على تسجيل الدخول. 4

التوصيف: إن هذه الصفحة هي الصفحة الرئيسية للتطبيق ويمكن استخدامها للدخول إلى المسؤوليات، ورؤية التبليغات

قائمة العمل: يمكن رؤية كافة التبليغات ضمن قائمة العمل	 

القائمة الرئيسية: يمكن رؤية كافة المسؤوليات والقوائم  تحت القائمة الرئيسية	 

الخروج: يتم استخدام خيار الخروج، للخروج من النظام	 

2. الموراد البشرية – فتح مرحلة الترشيح لنظام المكافآت والحوافز 

تسجيل الدخول من صالحية الموارد البشرية 

97 مسؤول نظام الموارد البشرية < فتح نموذج الموارد البشرية < عرض الطلبات < طلب جديد

اختر اسم البرنامج: 

إعداد خطة المكافآت والحوافز للحكومة االتحادية - آلية إرسال اإلشعار إلى المسؤول المباشر

معلومات مهمة:

 الفترة: يرجى اختيار بداية الفترة. 1
 تقديم الطلب، سبتم إرسال إشعار تنبيهي لكافة المدراء ليتم تقديم طلبات الترشيح.. 2

https://www.bayanati.gov.ae/
https://www.bayanati.gov.ae/
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3. شاشة المدير – الترشيح للمكافآت

سيتلقى الرئيس المباشر إشعارًا بفتح فترة الترشيح، ويمكنه ترشيح الموظفين من خالل الضغط على 
اإلشعار، أو من خالل الضغط على خيار ترشيح المكافآت والحوافز كما هو موضح في الصورة.

التنقل: مسؤول الخدمة الذاتية - المكافآت

عند الدخول عن طريق اإلشعار، اضغط على رابط الترشيح.

ومن ثم اضغط عل زر إضافة مرشح

سوف تظهر أمامك شاشة البحث عن الموظفين، اضغط على أيقونة البحث
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قم باختيار الموظف المراد ترشيحه ضمن نظام المكافآت والحوافز

الختيار أكثر من موظف كرر الخطوات السابقة ومن ثم اختر نوع المكافأة :

سوف تظهر لك رسالة تأكيد

ومن ثم اضغط على تطبيق

الجندي المجهول 	 

الشركاء الخارجيين 	 

الموظف االستثنائي	 

الموظف المبدع	 

الموظف المتميز	 

الموظف المجتمعي	 

موظف تستاهل	 

	. تبرير الموظف 

سوف يتلقى الموظف الذي تم ترشيحه رسالة لتقديم  المبررات التي تؤكد استحقاقه للترشيح

اضغط على الرابط

قم بتعبئة الحقول واضغط على تطبيق
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5. موافقة المدير

سوف تظهر لك رسالة تأكيد

قم بتسجيل الدخول بحساب المدير	 

اضغط على إشعار المكافأة	 

قم بتعبئة الحقول واضغط على إحدى الخيارات التالية:

اعتماد	 
رفض	 
إعادة تخصيص	 

6. موافقة الموارد البشرية
سيتلقى مسؤول الموارد البشرية إشعار الترشيح، وما عليه سوى الضغط على رابط اإلشعار لمراجعة 

الطلب
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راجع البيانات واضغط على إحدى الخيارات التالية:

اعتماد	 
رفض	 
إعادة تخصيص	 

إشعار الموظف بعد الموافقة	 

اضغط على اإلشعار	 

7. التقارير

8. المراجعة والتدقيق النهائي للتفاصيل المدخلة

تكوين التقرير:

التنقل:

مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية – متابعة وتوثيق المكافآت

اضغط على تكوين تقرير

شاشة المكافآت

ادخل على صالحية  مسؤول نظام الموارد البشرية ثم اختر متابعة وتوثيق المكافآت

شاشة تفاصيل المكافآت 

اضغط على المرشحين لمعرفة تفاصيل المرشحين للمكافآت والحوافز 
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الخطوة األولى: يرجى التأكد من توفر تفاصيل القرار، وفي حال عدم توفره يرجى إنشاء قرار وزاري 
جديد كما هو موضح في الصورة. 

الخطوة الثانية: تغير الحالة ومبلغ المكافاة المقترح، اضغط على تغير الحالة ومبلغ المكافأة المقرح  
اضغط على حفظ، وسيقوم النظام تلقائيًا بالتأكد من القيمة المدخلة  

الخطوة الثالثة: أضف تفاصيل وبيانات الموظف إلى القرار الوزاري 

اختر الموظف من القائمة واضغط على » إضافة إلى القرار« 

”Y“ بعد إتمام التنفيذ، القرار ستتغير الحالة إلى

الخطوة الرابعة:  

مكافأة األداء السنوية للموظف 	 
اختر الموظف من القائمة  	 
إذا كنت ترغب في منح المكافأة للموظف في الشهر المقبل، حدد “فترة الرواتب المقترحة” ثم 	 

اختر حفظ.
اضغط على إنشاء عنصر الراتب 	 
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الخطوة الخامسة:

يرجى التأكد من العنصر المضاف من شاشة عنصر الموظف  من صالحية مسؤول نظام الموارد 	 
البشرية ثم األشخاص ثم أختر قيم اإلدخال

ابحث عن الموظف 	 
اختر التعيين ثم إضافة 	 

الخطوة السادسة:

يمكن للموارد البشرية إكمال جميع تفاصيل الموظف ومن ثم إرسال الطلب إلى التوقيع الرقمي 	 
)إذا تم تنشيط التوقيع الرقمي للموظف( ويرجى تنزيل الملف قبل تقديمه للتوقيع الرقمي.

بمجرد الضغط على »إرسال للتوقيع الرقمي«، سيطلب النظام تأكيد اإلجراء، وبمجرد التأكيد من 	 
قبل المستخدم، سيتم إرسال طلب للتوقيع الرقمي.

9. إرفاق شهادة المكافآت والحوافز

الخطوة األولى:

سيقوم موظف الموارد البشرية بتفعيل البرنامج	 

اختر صالحية مسؤول نظام الموارد البشرية ثم عرض	 

الطلبات ثم اختر إضافة طلب جديد 	 

اسم التقرير: 

XX Employee Award DOR Creation Program

الخطوة الثانية:

عرض الشهادة )يمكن للموظف االطالع على هذه الشهادة باستخدام الخدمة الذاتية(	 

الخدمة الذاتية للموظف -< مستندات الموظف -< ثم الدخول على المكافآت	 
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الخطوة الثالثة: 

يمكن للموارد البشرية عرض نفس الشهادة باستخدام مستندات السجالت	 

من صالحية مسؤول نظام الموارد البشرية , األشخاص -< إدخال وتعديل -< آخرون -< مستندات	 

الفصل السادس
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الترقيات

يتبع في ترقية الموظفين نوعان من الترقيات هما الترقية الوظيفية والترقية المالية.

الترقيات الوظيفية

والرقمية 	  اإللكترونية  والموافقات  البشرية  الموارد  إلجراءات  وفقًا  الوظيفية  الترقية  تتم 
المعتمدة في الحكومة االتحادية

تكون الترقية لدرجة تالية مباشرة مع مراعاة تحقيق مستويات األداء المطلوبة للترقية وفقًا 	 
لنظام إدارة األداء

مالية 	  ترقية  بمنحه  أو  اليها  المرقي  الدرجة  مربوط  بداية  راتب  بمنحه  الموظف  ترقية  تكون 
مقدارها %10 من الراتب األساسي للدرجة أيهما أعلى

اليجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية ما لم تمض على الترقية االستثنائية السابقة سنتين على 	 
األقل

أواًل: إنشاء منصب
** الرجوع إلى خطوات »إنشاء منصب«

ثانيًا: أخذ موافقة خدمة اعتماد )في حال كان الموظف على الدرجة السابعة فما فوق(
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار صالحية مسؤول خدمة اعتماد

اإلجراء:

للموظف وهي  المطلوبة  البيانات  إذا تمت إضافة كل  إال  اعتماد«  : اليمكن فتح شاشة »خدمة  ملحوظة 
كاآلتي: )إسم األم – الصورة – العنوان – الهاتف – جواز السفر – الجنسية – الديانة – محل الوالدة – تاريخ 
الميالد – الرقم الموحد( – ولذلك يجب التأكد من إدخال هذه البيانات كلها للموظف قبل فتح شاشة خدمة 

اعتماد.

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

اضغط على مفتاح جديد إلدخال بيانات الترقية الجديدة للموظف. 2

تظهر شاشة خدمة االعتماد التالية – يالحظ أن الجزء العلوي من الشاشة يحتوي على بيانات الموظف أما 
الجزء األسفل من الشاشة والخاص بالترقية به قسمان: القسم األيمن يحتوي على البيانات الحالية لتنقالت 
)تعيين( الموظف أما القسم األيسر ال يحتوي على أي بيانات حيث يتم ملء الحقول ببيانات الترقية الجديدة 

للموظف كما يتضح من الخطوة التالية.

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

كذلك في حالة إدخال درجة وظيفية أكثر من درجتين عن الدرجة الحالية للموظف ، سيعرض النظام رسالة 
خطأ: » اليجوز رفع درجة الموظف إال درجتين فقط بحد أقصى« وعليه يجب إدخال الدرجة المناسبة للموظف 

داخل الطلب
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أدخل بيانات الترقية الجديدة. 3

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ فتظهر رسالة »هل تريد إرسال المعاملة إلى خدمة . 4
اعتماد؟« اختر نعم للتأكيد

نتيجة للخطوة السابقة يتم إرسال الطلب إلى خدمة اعتماد ويتم إظهار حالة اعتماد الطلب . 5
“تحت اإلجراء”

اضغط على مفتاح “طباعة تقرير تفاصيل المعاملة” لطباعة تقرير معاملة “الترقية«. 6

**كما يجب مراجعة شاشة خدمة اعتماد للتأكد من الموافقة اإللكترونية وتغيير حالة الطلب إلى “موافقة” 
ومن ثم يتم تنفيذ طلب الترقية

ثالثًا: تسجيل القرار
كيفية الوصول إلى الشاشة:

أختر الصالحية الخاصة بتسجيل القرارات من “مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية”

اإلجراء:

إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1
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إختر “اسم الوزارة” من القائمةأ. 
ادخل “رقم القرار” )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم بالنسبة ألكثر من قرار(ب. 
اختر “نوع الطلب”: )الترقيات( لهذا اإلجراءج. 

اختر “نوع القرار” )وزاري – إداري(د. 
اختر “مصدر القرار” )يالحظ أن القيم الموجودة في مصدر القرار يتم ملؤها تبعًا للقيمة التي ه. 

تم اختيارها في “نوع الطلب”(
في حالة نوع القرار )وزاري( تكون القيم في مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي – 	 

الوزير(
في حالة نوع القرار )إداري( تكون القيم في مصدر القرار )وكيل وزارة -المدير العام -شؤون 	 

موظفين(
أدخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افتراضية )تاريخ اليوم على النظام(و. 
أدخل المالحظات )على خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس إجباري(ز. 

إدخال بيانات الموظفين:. 2
بإدخال 	  الموظفين قم  ببيانات  القرارات” والخاص  السفلي من شاشة “تسجيل  الجزء  في 

أسماء الموظفين المراد تسجيل القرار بشأنهم – قم باختيار اسم الموظف وسيتم إضافة 
باقي البيانات تلقائيًا من النظام.

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ – بعد الحفظ سيقوم النظام بإعطاء “سنة القرار” . 3
و”ترقيم مجمع” آليًا.

رابعًا: إدخال إجراء الترقية في شاشة “ تنقالت الموظف “
بعد موافقة خدمة اعتماد يقوم موظف الموارد البشرية بإدخال إجراء الترقية للموظف كاالتي:

صالحية 	  على  بالدخول  قم 
ثم  الترقيات«  »مسؤول 
تنقالت  شاشة  على  اضغط 

الموظف

أو

نظام  »مسؤول  صالحية  من 
البشرية«  الموارد  إدارة 
قائمة األشخاص اختر إدخال/
الموظف/ بيانات  تعديل 
المرشح، أدخل رقم الموظف 
ثم  بحث  على  اضغط  ثم 

مفتاح “تنقالت الموظف”
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تظهر شاشة بيانات التعيين )تنقالت الموظف( )نقل / ترقية / إعارة / ندب/ تسوية( – اضغط . 1
على المربع الخاص بالحقل الوصفي )تفاصيل التعيين اإلضافية( إلدخال بيانات القرار الوزاري 

الخاص بالترقية كاآلتي – ثم اضغط “موافق”

سيظهر النظام خياري التحديث والتصحيح، قم باختيار “تحديث«. 2

 قم بإزالة البيانات القديمة )المنصب – المجموعة الوظيفية – الوحدة التنظيمية – الدرجة( للموظف. 3

أدخل بيانات المنصب الجديد بعد الترقية وسيتم إدراج الوحدة التنظيمية والمجموعة الوظيفية . 4
تلقائيًا

اختر الدرجة الجديدة . 5
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سيظهر النظام خياري التحديث والتصحيح، اختر »تحديث”. 6

أدخل البيانات الجديدة )المنصب – الدرجة – المجموعة الوظيفية – الوحدة التنظيمية( لترقية . 7
الموظف

** يالحظ أن تغيير المنصب يكون مصحوبًا بتغيير في الوحدة التنظيمية والمجموعة الوظيفية 
ثم الدرجة آليًا.

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ -سيقوم النظام بحفظ بيانات الترقية.. 8
الدخول على “إجراء عمليات الموظف” وإدخال “ترقية” في حقل السبب.. 9

سيظهر النظام خياري التحديث والتصحيح، اختر “تحديث«. 10

اضغط على أيقونة الحفظ لحفظ التغيير. 11

**مالحظة: يمكن إلغاء اإلجراء من خالل تعديل السبب من )إجراءات عمليات الموظف < السبب < الغاء ترقية( 
ثم يتم تعديل البيانات وحفظها

تقارير اإلجراء:

طباعة القرار الوزاري للترقية	 
طباعة اإلجراء المالي للترقية	 

الترقيات المالية

يجوز بموافقة رئيس الجهة االتحادية منح الموظف ترقية مالية 

-على ذات الدرجة – ال تجاوز %10 من الراتب األساسي على أن يحقق الموظف مستويات األداء المطلوبة 
للترقية وفقٌا لنظام إدارة األداء  

أواًل: تسجيل القرار
كيفية الوصول إلى شاشة “تسجيل القرارات”

ادخل على صالحية »مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية«. 1

من القائمة اختر “تسجيل القرارات«. 2
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اإلجراء:

أدخل البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1

اختر “اسم الوزارة” من القائمةأ. 

أدخل »رقم القرار« )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم بالنسبة ألكثر من قرار(ب. 
اختر »نوع الطلب«: )ترقية مالية( لهذا اإلجراءج. 
 اختر “نوع القرار” )وزاري – إداري(د. 
اختر “مصدر القرار” )يالحظ أن القيم الموجودة في مصدر القرار يتم ملؤها تبعًا للقيمة التي ه. 

تم اختيارها في “نوع الطلب”(
في حالة نوع القرار )وزاري( تكون القيم في مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي 	 

– الوزير(
في حالة نوع القرار )إداري( تكون القيم في مصدر القرار )وكيل وزارة -المدير العام -شؤون 	 

موظفين(
أدخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افتراضية )تاريخ اليوم على النظام(و. 
أدخل المالحظات )على خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس اجباري(ز. 

إدخال بيانات الموظفين:. 2

في الجزء السفلي من شاشة “تسجيل القرارات” والخاص بإدخال الموظفين – قم باختيار 	 
اسم الموظف

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ – بعد الحفظ سيقوم النظام بإعطاء سنة القرار آليًا. 3

ثانيًا: تنفيذ قرار الترقية المالية
يقوم موظف الموارد البشرية بإدخال إجراء الترقية المالية للموظف كاالتي: 

اإلجراء:

أدخل رقم الموظف ثم اضغط على مفتاح “بحث” . 1
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اضغط على “تنقالت الموظف” . 2

قم بالضغط على زر »الراتب«. 3

ستفتح شاشة الراتب كما بالشكل – إضغط على زر “إضافة راتب جديد”. 4

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

أدخل “نسبة التغيير« وسيتم احتساب الراتب الجديد ومبلغ التغيير تلقائيًا من النظام. 6

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

يجب اختيار “نوع الطلب” عن طريق الضغط على زر العدسة فيتم فتح شاشة جديدة أ. 

ثم اضغط »انتقال« فتظهر قائمة بالطلبات – اختر منها الطلب “ترقية مالية” بالضغط على ب. 
زر “اختيار سريع” المقابل للطلب – وسوف يقوم النظام بملء خانة نوع الطلب
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يتم اختيار »رقم القرار الوزاري« عن طريق الضغط على زر العدسة. 8

الرجاء الضغط على »انتقال« فتظهر قائمة بأرقام القرارات الوزارية – . 9 ستفتح شاشة جديدة 
اختر منها القرار المطلوب بالضغط على زر “اختيار سريع” المقابل للقرار – يقوم النظام بملء 

خانتي رقم القرار الوزاري وتاريخ القرار الوزاري تلقائيًا

تقارير اإلجراء:

طباعة القرار الوزاري ترقية مالية	 

اضغط زر “تطبيق” لحفظ بيانات الترقية المالية. 10

الترقيات االستثنائية

يجوز بموافقة رئيس الجهة االتحادية ترقية الموظف المتميز استثناًء وذلك وفقًا لنظام إدارة األداء على 
النحو التالي:

ترقية استثنائية وظيفية: شاغلي الوظائف العليا )الدرجة الثانية فما فوق أو ما يعادلها في . 1
الجهات المستقلة( يجوز ترقية الموظف المتميز استثناًء بما ال يزيد عن درجتين وظيفيتين إلى 
وظيفة شاغرة، على أن يمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو ما نسبته 
المهارات  الموظف  لدى  يتوفر  أن  ويشترط  أعلى،  أيهما  الحالي  األساسي  راتبه  من   20%

والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة.

ترقية استثنائية مالية: يجوز ترقية أي موظف متميز ترقية استثنائية مالية بما ال يجاوز %20 من . 2
راتبه األساسي على ذات الدرجة.

ال يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمِض على الترقية االستثنائية السابقة 3 سنوات . 3
على األقل.

ال يجوز الجمع بين الترقية االستثنائية والترقية المالية.. 4
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الفصل السابع

التدريب والتطوير

الرجاء االطالع على دليل مستخدم نظام التدريب اإللكتروني
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الفصل الثامن

المهمات الرسمية

يكون اإليفاد في مهمات رسمية داخل أو خارج الدولة بقرار من السلطة التي يحددها جدول 	 
الصالحيات والمسؤوليات، كما يجوز لرئيس الجهة االتحادية إيفاد غير العاملين في الحكومة 
الرسمية، ويعامل الموفد طبقا  الوفود  الدولة أو ضمهم إلى  في مهام رسمية إلى خارج 

للفئة التي يحددها قرار اإليفاد، على أن يحدد في القرار جهة تحمل النفقة

يجب أن يتضمن قرار اإليفاد بيان طبيعة وأهداف المهمة والموظف المكلف بأدائها والجهة 	 
الموفد إليها ومدة اإليفاد.

أواًل: إنشاء قرار للمهمة الرسمية من شاشة مسؤول تسجيل القرارات
برجاء مراجعة شاشة إنشاء قرار وزاري خطوات تسجيل القرار

ثانيًا: إجراء إدخال المهمات الرسمية
إلدخال المهمات الرسمية للموظف نقوم بالبحث عن الموظف من صالحية مسؤول الموارد البشرية 
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نقوم باختيار زر )البيانات الخاصة( أسفل شاشة الموظف . 1

نقوم باختيار )المهمات الرسمية( . 2

نقوم بالضغط على )التفاصيل( واستكمال البيانات الالزمة  . 3

نقوم باختيار )موافق( ثم حفظ اإلجراء . 4

سيتم إستثناء أيام المهمة الرسمية من الغياب وأرصدة إجازات الموظف. 5

تذاكر السفر في المهمات الرسمية

يستحق الموظف الموفد في دورة أو برنامج تدريبي تذاكر السفر اآلتية: 

تذكرة سفر للموظف من مقر العمل بالدولة إلى البلد الموفد إليه وبالعكس. 1

أي . 2 أثناء مشاركتها في  لمرافقتها  المواطنة  الموظفة  عائلة  أفراد  واحدة ألحد  تذكرة سفر 
دورة أو برنامج تدريبي خارج الدولة بذات درجة السفر المقررة للموظفة الموفدة 

إجراءات إدخال تذاكر السفر
إلدخال تذاكر السفر للموظف نقوم بالبحث عن الموظف من صالحية مسؤول الموارد البشرية . 1

نقوم باختيار زر )البيانات الخاصة( أسفل شاشة الموظف . 2
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نقوم باختيار )إصدار التذاكر( ونقوم بالضغط على التفاصيل . 3

نقوم باستكمال البيانات الالزمة إلدخال تذاكر السفر. 4

يتم طباعة إجراء مالي بدل تذاكر السفر إذا لزم األمر. 5

الفصل التاسع
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اإلجازات

تنقسم اإلجازات إلى نوعين وفي جميع األحوال ال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال في حدود مدة 
إجازته المعتمدة

إجازات ال تحتاج إلى قرار وزاري	 
إجازات تحتاج إلى قرار وزاري	 

1 - إجازات ال تحتاج إلى قرار وزاري

إجازة حج	 
إجازة وضع	 
إجازة عدة	 
إجازة حداد	 
إجازة إصابة عمل	 
إجازة انقطاع عن العمل	 
إجازة أبوة	 
إجازة تحضير اختبار	 
إجازة حداد أقارب درجة أولى	 
إجازة حداد أقارب درجة ثانية	 
إجازة مرضية	 
إجازة تأثيث	 
االنقطاع بسب مرض معدي	 

إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إلى قرار وزاري
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات إجازات الموظف: »مسؤول اإلجازات«. 1
من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم الموظف ثم اضغط . 2

على بحث ثم اضغط على مفتاح أخرى ثم من القائمة اختر اإلجازات
أو

من قائمة المسار السريع اختر اإلجازات، أدخل رقم الموظف ثم اضغط على بحث

اإلجراء:

اختر نوع اإلجازة من القائمة. 1
أدخل تاريخ طلب اإلجازة. 2
أدخل تاريخ البداية والنهاية الفعلية، سوف يتم احتساب المدة تلقائيا من النظام. 3

ملحوظة مهمة: برجاء عدم إدخال عدد األيام أو الساعات يدويا 

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 4

خالل . 5 ومن  اإلجازات  شاشة  في  الرصيد  بيانات  خالل  من  الموظف  إجازات  رصيد  معرفة  يمكن 
الضغط على مفتاح »استحقاقات«
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اختر “اسم الوزارة” من القائمةأ. 
الوزارة لنفس نوع اإلجراء ولكن يمكن ب.  الرقم داخل  تكرار هذا  أال يتم  القرار« )يجب  أدخل »رقم 

تكراره داخل الوزارة ألنواع طلبات مختلفة(
اختر “نوع الطلب«: مثاًل )تفرغ( في هذه الحالة )الشكل التالي يوضح القيم الموجودة في نوع ج. 

الطلب(

إجراءات اإلجازات التي تحتاج إلى قرار وزاري
كيفية الوصول إلى شاشة »تسجيل القرارات«:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات إجازات الموظف: »مسؤول اإلجازات«. 1
من القائمة اختر “تسجيل القرارات”. 2

اإلجراء:

إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1

اختر “نوع القرار” )وزاري – إداري(د. 
اختر “مصدر القرار” )يالحظ أن القيم الموجودة في مصدر القرار يتم ملؤها تبعًا للقيمة التي ه. 

تم اختيارها في “نوع الطلب«(
في حالة نوع القرار )وزاري( تكون القيم في مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي 	 

– الوزير(
في حالة نوع القرار )إداري( تكون القيم في مصدر القرار )وكيل وزارة -المدير العام -شؤون 	 

موظفين(
أدخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افتراضية )تاريخ اليوم على النظام(و. 
أدخل المالحظات )على خالف الحقول السابقة حقل المالحظات حقل اختياري وليس إجباري(ز. 

إدخال بيانات الموظفين:. 2
في الجزء السفلي من شاشة »تسجيل القرارات« والخاص بإدخال الموظفين – قم باختيار 	 

اسم الموظف. 
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القرار” . 3 بإعطاء “سنة  النظام  الحفظ يقوم  الحفظ – بعد  أيقونة  بالضغط على  البيانات  احفظ 
و”ترقيم مجمع” آليًا.

من شاشة اإلجازات:. 4
للوصول إلى شاشة اإلجازات: قائمة المسار السريع < اإلجازةأ. 
اختر نوع اإلجازة من القائمة: )»تفرغ« في هذه الحالة(ب. 
أدخل تاريخ طلب اإلجازة )اختياري(ج. 
أدخل تاريخ البداية والنهاية الفعلية، سوف يتم احتساب المدة تلقائيا من النظامد. 

قم بالضغط على المربع الخاص بالحقل الوصفي )تفاصيل اإلجازة اإلضافية( ه. 
إلغالق و.  “موافق”  اضغط  ثم  الوزاري(  القرار  و)رقم  الطلب(  )نوع  باختيار  البيانات  أدخل  ثم 

الحقل الوصفي

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظز. 

تقارير اإلجراء:. 5
تقرير القرار الوزاري – اإلجازاتأ. 
تقرير اإلجراء المالي – اإلجازاتب. 
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اإلجازة السنوية

يستحق الموظف المعين على وظيفة دائمة إجازة سنوية براتب إجمالي على النحو التالي:
)30( يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة )ب( فما فوق ومن في حكمهم	 
)22( يوم عمل لباقي الوظائف ومن في حكمهم	 

إلدخال اإلجازة السنوية يرجى الرجوع إلى »إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إلى قرار وزاري«. 

اإلجازة المرضية

يتم الترخيص باإلجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة ال تتجاوز 	 
5 أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى 15 يوم عمل في السنة.

15 يومًا يكون الترخيص بتلك اإلجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة 	  إذا تجاوزت مدة اإلجازة 
الطبية.

إلدخال اإلجازة المرضية الرجاء اتباع خطوات إدخال إجازة بدون قرار وزاري. 

الذهاب إلى شاشة إدخال اإلجازات للموظف واختيار إجازة مرضية في نوع اإلجازة واستكمال . 1
تواريخ اإلجازة

الذهاب إلى البيانات اإلضافية أسفل يسار الشاشة . 2
إدخال )سبب اإلجازة المرضية – نوع المرض( و )الجهة المانحة لشهادة اإلجازة المرضية(. 3

اختر موافق. 4
حفظ اإلجراء. 5

إجازة الوضع

تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثالثة أشهر، ويجوز 	 
الطبيب  من  مقدم  طبي  تقرير  على  بناًء  للوالدة  المتوقع  التاريخ  من  أسبوعين  قبل  منحها 

المعالج، على أن تكون بشكل متواصل، وال تمنح للموظفات بعقود مؤقتة 
يوميًا 	  لمدة ساعتين  العمل  الوضع مغادرة مقر  تاريخ  أربعة أشهر من  للموظفة ولمدة  يجوز 

إلرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايته، وفي 
جميع األحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل وبراتب إجمالي

ال يجوز الجمع بين إجازة الوضع واإلجازة بدون راتب	 
إذا منحت الموظفة إجازة مرضية أثناء إجازة الوضع فال تمدد إجازة الوضع بقدر هذه اإلجازة	 
هذه 	  بقدر  االختبار  فترة  تمدد  أن  على  االختبار  فترة  أثناء  الوضع  إجازة  على  الموظفة  تحصل 

اإلجازة

إلدخال إجازة الوضع الرجاء اتباع خطوات »إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إلى قرار وزاري«.

إجازة األبوة

يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي داخل الدولة إجازة أبوة براتب إجمالي لمدة ثالثة أيام 	 
عمل متصلة أو منفصلة خالل الشهر األول من والدة طفله

إلدخال إجازة األبوة الرجاء اتباع خطوات »إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إلى قرار وزاري«.
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إجازة الحداد

يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي وذلك على النحو التالي:	 
لمدة خمسة أيام لوفاة أي من أقاربه من الدرجة األولى. 1
لمدة ثالثة أيام لوفاة اي من أقاربه من الدرجة الثانية. 2
يجوز الجمع بين إجازة الحداد واإلجازة السنوية واإلجازة بدون راتب.	 
تبدأ إجازة الحداد اعتبارًا من يوم الوفاة	 

إلدخال إجازة الحداد الرجاء اتباع خطوات »إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إلى قرار وزاري«.

إجازة العدة

أشهر 	  )أربعة  لمدة  إجمالي  براتب  عدة  إجازة  زوجها  يتوفى  التي  المسلمة  الموظفة  تمنح 
وعشرة أيام( من تاريخ الوفاة

إلدخال إجازة العدة الرجاء اتباع خطوات »إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إلى قرار وزاري«.

إجازة الحج

يمنح الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل براتب إجمالي ألداء فريضة الحج وبحد 	 
أقصى مرتين خالل مدة خدمته، شريطة أن تفصل بينهما مدة ال تقل عن عشر سنوات.

يجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج واإلجازة السنوية 	 
ال يجوز منح إجازة الحج اإل بعد قضاء فترة االختبار بنجاح	 

إلدخال إجازة الحج الرجاء اتباع خطوات »إجراءات اإلجازات التي ال تحتاج إلى قرار وزاري«.

2 - اإلجازات التي تحتاج إلى قرار وزاري

إجازة تفرغ	 
إجازة مرافقة مريض داخل الدولة	 
إجازة مرافقة مريض خارج الدولة	 
تمديد 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 )غير مدفوعة( 	 

اإلجازة االستثنائية

إجازة تفرغ 
استثنائية 	  تفرغ  إجازة  المواطن  الموظف  منح  يفوضه  من  أو  االتحادية  الجهة  لرئيس  يجوز 

الوطنية  الفرق  في  الدولة  بتمثيل  تتعلق  مهام  أو  أعمال  بأية  للقيام  وذلك  إجمالي،  براتب 
أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو ألية أسباب أخرى مشابهة ال تتعلق بشكل مباشر بعمل 
الجهة االتحادية التي يعمل بها الموظف، وذلك بناًء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك 

المجاالت ولمدة شهر كحد أقصى.

إجازة مرافقة مريض خارج الدولة 
البند )1(: يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية 	 

لمدة شهر، وذلك لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة )الثانية(، وذلك للعالج خارج الدولة 
بناًء على توصية من جهة طبية، على أن تحسب وفق ما يأتي:

15 يوم األولى براتب إجمالي.. 1
15 يوم التالية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد، وإن لم يكن له . 2

رصيد تعتبر بدون راتب. 
ويجوز تمديد هذه اإلجازة بدون راتب لمدة أخرى ال تجاوز الشهر بناء على تقرير طبي بشأن 

الحالة معتمد من سفارة الدولة في بلد العالج.
والحصول على موافقة جهة عمله على 	  المطلوبة  الوثائق  تقديم  الموظف  )2(: على  البند 

منحه إجازة مرافق مريض قبل السفر ومغادرة الدولة.
البند )3(: يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه واستثناء من المدد الواردة في البندين )1 	 

أو 2( من هذه المادة الموافقة على منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمرافقة مريض 
من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك للعالج خارج الدولة، بناًء على توصية من جهة طبية لمدة ال 
تزيد على شهرين، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة، وذلك إذا كانت حالة المريض مصنفة 
ضمن الحاالت المرضية التي تحدد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئة، 

وتكون اإلجازة في هذه الحالة براتب إجمالي. 
إلدخال إجازة )مرافقة مريض استثنائية خارج الدولة( الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي 	 

تحتاج إلى قرار وزاري”
لتمديد إجازة )مرافقة مريض استثنائية خارج الدولة( الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي 	 

تحتاج إلى قرار وزاري” وإدخال التفاصيل كالتالي:
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اإلجازة الدراسية

أو 	  الدولة  داخل  الكامل  التفرغ  بنظام  الراتب  مدفوعة  دراسية  إجازة  المواطن  للموظف  تمنح 
خارجها بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج 

التعليم المعتمد على أن يتوافق المؤهل مع احتياجات الجهة المستقبلية.

إجراءات اإلجازة الدراسية
اإلجازة الدراسية داخل الدولة تحتاج إلى قرار وزاري وال تحتاج إلى موافقة أمنية	 
اإلجازة الدراسية خارج الدولة تحتاج إلى قرار وزاري وموافقة أمنية	 

كيفية الوصول إلى شاشة »تسجيل القرارات«:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات إجازات الموظف: » مسؤول اإلجازات ». 1
من القائمة اختر “تسجيل القرارات”. 2

إجازة مرافقة مريض داخل الدولة
يجوز لرئيس الجهة االتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر 	 

خالل السنة بناًء على توصية من جهة طبية، وذلك لمرافقة زوجه اآلخر أو أي من أقاربه حتى 
الدرجة )األولى( في حال تلقي العالج داخل الدولة، وكانت حالة المريض تستدعي بقاءه في 

المستشفى، على أن تحسب وفق ما يأتي:
15 يوم األولى في السنة براتب إجمالي. 1
15 يوم التالية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد . 2

تعتبر بدون راتب  وال يجوز تمديدها لمدة أخرى.
عند عودة الموظف عليه أن يقدم لجهة عمله تقريرًا صادرًا من الجهة الطبية التي يتلقى فيها 	 

الشخص  واسم  المستشفى،  دخوله  وتاريخ  المريض،  اسم  يتضمن  أن  على  العالج،  المريض 
أخرى تطلبها جهة عمــل  بيانات  العالج، وأية  أنهــى  إذا كان قد  الخروج  له، وتاريخ  المرافق 
الموظف، وإذا لم يقدم الموظــف هذا التقرير يقوم الرئيس المباشــر برفع توصيــة إلى إدارة 
الموارد البشــرية التخاذ اإلجراءات الالزمة بحق الموظف، بما فيهــا إحالته إلى لجنة المخالفات.

إلدخال إجازة استثنائية الرجاء اتباع خطوات “إجراءات اإلجازات التي تحتاج إلى قرار وزاري”

اإلجراء: إجازة دراسية خارج الدولة
إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:. 1

اختر “اسم الوزارة” من القائمةأ. 
أدخل »رقم القرار« )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم داخل الجهة لنفس نوع اإلجراء ولكن يمكن ب. 

تكراره داخل الجهة ألكثر من نوع طلب(
اختر “نوع الطلب«: )إجازة دراسية( في هذه الحالة )الشكل التالي يوضح القيم الموجودة ج. 

في نوع الطلب(

اختر “نوع القرار” )وزاري – إداري(د. 
للقيمة ه.  تبعًا  يتم ملؤها  القرار  الموجودة في مصدر  القيم  أن  )يالحظ  القرار”  اختر “مصدر 

التي تم اختيارها في “نوع الطلب«(
في حالة نوع القرار )وزاري( تكون القيم في مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي 	 

– الوزير(
العام 	  -المدير  وزارة  )وكيل  القرار  مصدر  في  القيم  تكون  )إداري(  القرار  نوع  حالة  في 

-شؤون موظفين(
أدخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افتراضية )تاريخ اليوم على النظام(و. 
أدخل المالحظات )على خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس إجباري(ز. 
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إدخال بيانات الموظفين:. 2

باختيار 	  الموظفين – قم  بإدخال  القرارات« والخاص  السفلي من شاشة »تسجيل  الجزء  في 
اسم الموظف وسيتم إدراج باقي البيانات تلقائيًا من النظام. 

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ – بعد الحفظ يقوم النظام بإعطاء »سنة القرار« . 2
و«ترقيم مجمع« آليًا.

إجراءات التدقيق اإللكتروني )خدمة اعتماد(
كيفية الوصول إلى شاشة »خدمة اعتماد«:

قم باختيار الصالحية الخاصة بخدمة اعتماد: »مسؤول خدمة اعتماد«. 1
من القائمة اختر »شاشة خدمة اعتماد«. 2

اإلجراء:

قم بإدخال البيانات للبحث عن إجراءات خدمة اعتماد عن طريق إدخال نوع الطلب »إجازة دراسية« . 1
من القائمة ثم الضغط على زر »موافق«

زر . 2 على  الضغط  ثم  الرقم(  أو  )باالسم  الموظف  عن  والبحث  بالكامل  االسم  قائمة  بفتح  قم 
“موافق”
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سوف تظهر شاشة جديدة كما بالشكل المرفق أدناه. 4
أدخل تاريخ بداية اإلجازة وتاريخ النهاية لإلجازة الدراسية. 5
أدخل الجهة المرسل إليها الموظف للدراسة. 6

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 7
ثم قم بالضغط على زر “نعم” داخل إشعار تأكيد إرسال المعاملة إلى خدمة اعتماد. 8

قم بضغط زر “جديد” فيقوم النظام باسترجاع بيانات الموظف إلدخال بيانات اإلجازة الدراسية . 3
المطلوب اعتمادها

سيتم تغيير حالة اعتماد الطلب إلى “تحت اإلجراء”. 9

 )يالحظ أن الخطوات الخاصة بخدمة اعتماد والتي تلي الخطوات السابقة يقوم بها فريق “خدمة اعتماد”(
 كما يجب مراجعة شاشة خدمة اعتماد للتأكد من الموافقة اإللكترونية وتغيير حالة الطلب إلى »موافقة« 

ومن ثم يتم تنفيذ طلب اإلجازة الدراسية خارج الدولة إلى الموظف المواطن

من شاشة اإلجازات:. 10

للوصول إلى شاشة اإلجازات: قائمة المسار السريع < اإلجازةأ. 
اختر الموظف ثم قم بالضغط على زر “بحث”ب. 
اضغط أيقونة “جديد” إلدخال إجازة جديدةج. 
اختر نوع اإلجازة من القائمة: )»دراسية خارج الدولة« في هذه الحالة(د. 
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أدخل تاريخ البداية والنهاية الفعلية، سوف يتم احتساب المدة تلقائيا من النظامه. 
ثم قم بالضغط على حقل بيانات إضافية إلدخال بيانات القرار الوزاريو. 

افتح قائمة نوع القرار الوزاري وقم باختيار »إجازة دراسية” لنوع القرار. 	
اضغط على زر موافق. 		

اختر رقم القرار وتاريخ القرار سيأتي بشكل تلقائي. 			

قم باختيار الجهة التي سيتم إرسال الموظف إليها للدراسة من القائمة. 		
ثم اضغط على زر موافق. 	

قم بالضغط على زر “موافق” إلغالق شاشة البيانات اإلضافية. 		
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احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 			

تقرير االجراء:

تقرير القرار الوزاري – إجازة دراسية	 
تقرير اإلجراء المالي إجازة دراسية	 

إجراءات تعديل اإلجازة الدراسية
في حالة تعديل اإلجازة الدراسية، يتم تعديل تاريخ نهاية اإلجازة بالتاريخ الجديد

من شاشة اإلجازات:أ. 
للوصول إلى شاشة اإلجازات: قائمة المسار السريع < اإلجازة. 1
اختر الموظف ثم قم بالضغط على زر “بحث”. 2
ابحث عن اإلجازة الدراسية خارج الدولة التي تريد تعديلها. 3
قم بتعديل تاريخ النهاية لإلجازة )سيتم احتساب المدة بشكل تلقائي(. 4

قم بالضغط على حقل البيانات اإلضافية إلدخال سبب العودة من اإلجازة. 5
قم باختيار سبب العودة من القائمة ثم اضغط على زر “موافق”. 6
قم بالضغط على أيقونة حفظ لحفظ التعديل. 7

تقرير اإلجراء:

تقرير اإلجراء المالي -تعديل إجازة دراسية. 1

اجراءات تمديد اإلجازة الدراسية
في حالة تعديل اإلجازة الدراسية ثم القيام بتمديدها، سيتم إدخال إجازة دراسية جديدة )داخل الدولة – خارج 

الدولة( مع تسجيل قرار وزاري جديد دون الحاجة إلى موافقة أمنية

من شاشة اإلجازات:أ. 

للوصول إلى شاشة اإلجازات: قائمة المسار السريع < اإلجازة. 1
اختر نوع اإلجازة من القائمة: )»دراسية خارج الدولة« في هذه الحالة(. 2
اختر السبب “تمديد اإلجازة الدراسية”. 3
ادخل تاريخ طلب اإلجازة )اختياري(. 4
ادخل تاريخ البداية والنهاية الفعلية، سوف يتم احتساب المدة تلقائيا من النظام. 5
قم بالضغط على حقل البيانات اإلضافية إلدخال بيانات القرار الوزاري. 6
اضغط على زر موافق. 7
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من شاشة تسجيل القرار. 8

اختر اسم الوزارةأ. 
أدخل نوع الطلب “إجازة دراسية”ب. 
أدخل رقم القرارج. 
أدخل تاريخ القرارد. 
اختر نوع القرار ومصدر القراره. 
اختر الموظف من القائمةو. 
احفظ القرار من أيقونة حفظز. 

قم بحفظ اإلجازة من أيقونة حفظ. 9

تقرير اإلجراء:

تقرير القرار الوزاري – تمديد إجازة دراسية	 
تقرير اإلجراء المالي تعديل إجازة دراسية	 

إجراءات العودة من إجازة
كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات العودة من اإلجازة: “ مسؤول اإلجازات “. 1
بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم الموظف في . 2 من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل 

حقل الرقم ثم اضغط على بحث ثم اضغط على مفتاح البيانات الخاصة
أو

من قائمة المسار السريع اختر البيانات الخاصة، ادخل رقم الموظف ثم اضغط على بحث

اإلجراء:

ضع المؤشر على حقل االسم الموجود به » إشعار عودة ». 1
في خانة التفاصيل، انقر على حقل تفاصيل. 2
أدخل البيانات الخاصة بإشعار العودة ثم اضغط على موافق. 3
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احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 4

تسجيل بيانات الخدمة الوطنية 

الدخول من صالحية مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية 

األشخاص – إدخال وتعديل بيانات الموظف/ المرشح

البحث عن الموظف – اختيار أخرى – الوثائق المسجلة

 اختيار بيانات الخدمة الوطنية
إنشاء سطر جديد – بيانات المستند – نوع المستند – اختيار بيانات الخدمة الوطنية

إدخال تاريخ الفعالية ساري من وهذا الحقل إجباري، وإدخال الحقول األخرى

إدخال بيانات الخدمة الوطنية

اختيار حالة الخدمة الوطنية )حقل إجباري(. 1

اعتماد سبب الحالة )تعتمد على حالة الخدمة الوطنية(. 2
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مدة الخدمة الوطنية )في حالة إتمام أداء الخدمة الوطنية(. 3

	مدة سنتين للذكور الحاصلين على مستوى تعليمي أقل من الثانوية العامة	 

	مدة تسعة أشهر لإلناث أو الذكور الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى	 

	أخرى في الحاالت االستثنائية كما ورد بالقانون	 

مكان تأدية الخدمة( في حالة إتمام أداء الخدمة الوطنية ). 4

فترة تأدية الخدمة العسكرية . 5

إدخال من تاريخ، إلى تاريخ

إضافة المستندات الالزمة مثل: مستند إتمام الخدمة الوطنية. 6
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تسجيل بيانات القرار الوزاري

اختيار شاشة تسجيل القرارات  

تسجيل إجازة تأدية الخدمة الوطنية

إدخال بيانات إجازة تأدية الخدمة الوطنية	 

اختيار الموظف	 

المسار: المسار السريع < غياب < البحث عن الموظف

إدخال نوع اإلجازة: إجازة تأدية الخدمة الوطنية )إجازة مدفوعة األجر(

إدخال تاريخ اإلجازة من – إلى

إدخال التفاصيل األخرى لإلجازة

إدخال تفاصيل القرار الوزاري في حقل البيانات اإلضافية 
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تقرير اإلجراء:

تقرير اإلجراء المالي -عودة من اإلجازة

إجازة بدون راتب

الموظف  لدى  تتوفر  أن  شريطة  الواحدة  السنة  في  يومًا  الثالثين  تتجاوز  ال  لمدة  راتب  بدون  إجازة  تمنح 
أسباب جدية تقتضي منحه هذه اإلجازة، وشريطة أن يكون أستنفذ جميع إجازاته السنوية وال تحتسب هذه 

اإلجازة ضمن مدة خدمة الموظف.

الفصل العاشرإلدخال إجازة بدون راتب الرجاء اتباع خطوات »إجراءات اإلجازات التي تحتاج إلى قرار وزاري«
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المخالفات الوظيفية

المبادئ العامة

كل موظف يخالف الوجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو يخرج على مقتضي 	 
الواجب في أعمال وظيفته يجازى إداريًا وذلك مع عدم اإلخالل بالمسؤولية المدنية أو الجزائية 

عند االقتضاء.

يجب إبالغ الجهات الجنائية المختصة إذا تبين أن ما أرتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية 	 

ال يجوز معاقبة الموظف على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة أو أن يفرض عليه أكثر من 	 
جزاء

مخالفات تتعلق بالدوام الرسمي

المدير 	  العملية كاًل من  الموظف، يقوم بهذه  الرسمي على  بالدوام  تتعلق  لتسجيل مخالفة 
المباشر للموظف والموارد البشرية

فيما يلي الخطوات المطلوبة للقيام بتسجيل مخالفة على موظف	 

قم بالدخول على النظام.. 1

قم باختيار صالحية مسؤول الخدمة الذاتية / الرئيس المباشر إذا كنت الرئيس المباشر للموظف.. 2

قم بالدخول على صالحية المخالفات والتظلمات ثم قم بالضغط على المخالفات.. 3

المخالفات والتظلمات والضغط . 4 بالضغط على صالحية  البشرية فقم  الموارد  إذا كنت من  اما 
على المخالفات.
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قم بالبحث عن اسم الموظف المراد إجراء مخالفة له ثم قم بالضغط على مخالفة جديدة. 5

قم باختيار فئة المخالفة وكتابة توصيف المخالفة. 6

بعد اختيار فئة المخالفة كمخالفة تتعلق باوقات الدوام الرسمي قم باختيار نوع المخالفة . 7

بعد التأكد من االختيار قم بالضغط على زر تنفيذ . 8

سوف تظهر رسالة تأكيد العملية بنجاح مع ظهور تاريخ المخالفات الموجوده للموظف . 9
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إذا كان منشأ المخالفة من الموارد البشرية سوف يتم إرسال إشعار للمدير المباشر للموظف . 10
بأن مخالفة قد تم رفعها على الموظف المعني والعكس صحيح 

قم بالضغط على الرابط أدناه لعرض تفاصيل المخالفة. 11

سيتم عرض تفاصيل المخالفة المرفوعة، قم بالمراجعة والضغط على تنفيذ. 12

بعد انتهاء العملية السابقة يتم إرسال إشعار للموظف بالمخالفة المرفوعة ضده ليقوم بدوره . 13
بتقديم العذر المناسب ثم الضغط على تنفيذ

بعد انتهاء الموظف من تقديم العذر الخاص به على المخالفة المرفوعه ضده يتم إرسال إشعار . 14
للمدير المباشر لقبول أو رفض العذر المقدم من الموظف.

في حالة قبول المدير المباشر للعذر ينتهي اإلجراء وال يتم تسجيل المخالفة على الموظف. 15
في حالة رفض المدير المباشر للعذر المقدم من الموظف . 16
يجب الضغط على رابط )تحديث التفاصيل / اإلجراء( لتحديث التفاصيل. 17
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الرد علي عذر الموظف )مقبول او غير مقبول(. 18

الجزاء في . 19 تنفيذ  قرار  التخاذ  البشرية  للموارد  إشعار  إرسال  يتم  “غير مقبول”  عذر  اختيار  عند 
المخالفة المرفوعة ضد الموظف حسب القانون

يجب الضغط على رابط )تحديث التفاصيل / اإلجراء( لتحديث التفاصيل. 20

قم باستكمال البيانات والضغط على تنفيذ ليتم تسجيل المخالفة والجزاء ضد الموظف . 21

سيتم ظهور رسالة تفيد بأن العملية تمت بنجاح وسيتم تسجيل المخالفة ضد الموظف وحالة . 22
اإلجراء ستكون مكتمل
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حاالت إحالة مخالفات الدوام الرسمي إلى لجنة المخالفات

هناك بعض الحاالت التي يتم فيها إحالة الموظف إلى لجنة المخالفات ومنها:	 
في حالة تكرار نفس نوع المخالفة لخامس مرة	 

سوف تالحظ أن المخالفة تم تكرارها بالفعل 4 مرات سابقة لهذه المرة ولذلك يتم حساب عدد 	 
المرات أوتوماتيكيا على النظام ولكل مخالفة الجزاء الخاص بها مثل )انذار خطي – خصم يوم 
البشرية  الموارد  يقوم فريق  الحالة  الراتب( وهكذا وفي هذه  يومين من  – خصم  الراتب  من 
بتقرير الجزاء المناسب لحالة المخالفة الخامسة وإحالة الموظف إلى الجهات المختصة بشكل 

يدوي خارج النظام
في حالة تجاوز عدد أيام الخصم من الراتب األساسي للموظف في جميع المخالفات المرفوعه 	 

ضده )60 يوم( وفي هذه الحالة يقوم مقرر لجنة المخالفات باتخاذ القرار والجزاء المناسب

مخالفات أخرى )إدارية-جنائية-مالية(

لتسجيل مخالفة من فئة )مخالفات أخرى( ضد الموظف يقوم بتسجيل المخالفة المدير المباشر 	 
أو الموارد البشرية ضد الموظف

لتسجيل مخالفة من فئة )مخالفات أخرى( يرجى اتباع الخطوات اآلتية	 

قم بالدخول على النظام.. 1

قم باختيار صالحية مسؤول الخدمة الذاتية\ المدير المباشر إذا كنت المدير المباشر للموظف. 2

قم باختيار صالحية المخالفات والتظلمات ثم قم بالضغط على المخالفات. 3

المخالفات والتظلمات-الموارد . 4 بالضغط على صالحية  البشرية قم  الموارد  إذا كنت من فريق 
البشرية وقم بالضغط على المخالفات
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قم بالبحث عن اسم الموظف واضغط على مخالفة جديدة. 5

قم باختيار فئة المخالفة )مخالفات أخرى( وقم  بكتابة وصف المخالفة واضغط تنفيذ. 6

ضد . 7 المرفوعة  المخالفات  تاريخ  وسيظهر  بنجاح  تمت  العملية  أن  توضح  رسالة  تظهر  سوف 
الموظف من قبل

بعد اتمام العملية السابقة سيتم إرسال إشعار للموظف بأن مخالفة من فئة )مخالفات أخرى( . 8
قد رفعت ضده

في نفس الوقت سيتم إرسال إشعار إلى مقرر لجنة المخالفات األخرى وأعضاء لجنة المخالفات . 9
األخرى التخاذ القرار والجزاء المناسب تجاه المخالفة المرفوعة ضد الموظف

يقوم مقرر لجنة المخالفات بالضغط على الرابط أدناه التخاذ اإلجراء المناسب تجاه المخالفة. 10
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ثم يقوم بتحديد نوع المخالفة )إدارية-جنائية-مالية( . 11

إذا كان نوع المخالفة )إدارية( سوف يقوم مقرر لجنة المخالفات بتسجيل المخالفة على النظام . 12
وكتابة عدد أيام الخصم من الراتب األساسي

إذا كان نوع المخالفة )جنائية – مالية( سوف يقوم مقرر لجنة المخالفات بتنفيذ المخالفة على . 13
النظام على أن يتم إحالة الموظف إلى الجهات المختصة بشكل يدوي خارج النظام

لجنة المخالفات

يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يتركبها الموظفون فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام 
الرسمي – وتوقيع الجزاءات اإلدارية المنصوص عليها، وذلك باستثناء جزاء الفصل من الخدمة

تنزيل الدرجة

تحتوي هذه الوثيقة على تفسير مفصل لكيفية تطبيق إجراء تنزيل الدرجة في نظام بياناتي توافقا مع 
قوانين الموارد البشرية للحكومة االتحادية. عند تنفيذ اإلجراء، يجب مراعاة البنود التالية:

المخالفات . 1 نظام  في  المخالفات  شاشة  على  المستخدم  قبل  من  اإلجراء  تسجيل  سيتم 
المخالفة  ونوع  الوظيفي،  الرقم  الموظف،  اسم  المخالفة  تتضمن  بياناتي.  والتظلمات في 

»تنزيل الدرجة«. عند تقديم الطلب، سيحصل المستخدم على رقم مرجي لمتابعة طلبه.
سيقوم المستخدم بإعداد القرار الوزاري في شاشة القرارات الوزارية لتنفيذ آلية تنزيل الدرجة . 2

ويجب على المستخدم اختيار رقم القرار الوزاري المعني.
)اسم 	  تلقائيا  المخالف  الموظف  بيانات  بعرض  النظام  سيقوم  الوزاري،  القرار  إعداد  عند 

والراتب  المخالفة،  رقم  أقل(،  )درجة  اإلجراء  بعد  الدرجة  الحالية،  الموظف  درجة  الموظف، 
الجديد بعد التنزيل.

سيتم احتساب الراتب األساسي الجديد للموظف كما يلي:	 
10% من قيمة الراتب 	  للموظفين المواطنين: أال تقل قيمة الراتب األساسي الجديد عن 

األساسي للموظف قبل التنزيل. ولكن في حال كان الراتب الجديد بعد التنزيل )بعد خصم 
الجديد  األساسي  الراتب  سيكون  الجديدة،  الدرجة  لمربوط  األدنى  الحد  من  أقل   )%10

للموظف هو الحد األدنى لمربوط الدرجة الجديدة.
للموظفين غير المواطنين: أن يكون الراتب األساسي للموظف بعد التنزيل %10 أقل من 	 

للدرجة  األساسي  الراتب  من  األعلى  المربوط  يساوي  أو  التنزيل  قبل  األساسي  الراتب 
الجديدة بعد التنزيل، أيهما أقل.

عند اعتماد القرار الوزاري، يتم تنفيذ إجراء تنزيل الدرجة.
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الخطوة األولى: 

إعداد طلب المخالفة “تنزيل الدرجة” في نظام المخالفات والتظلمات
https://prd.federalerp.gov.ae

الدخول إلى نظام بياناتي من خالل إدخال اسم المستخدم وكلمة السر
اختر صالحية المخالفات والتظلمات -الموارد البشرية

اختر خاصية »المخالفات«
ابحث عن الموظف

اضغط على زر “مخالفة جديدة”
اختر نوع المخالفة »أخرى« وأدخل التفاصيل ثم اضغط على زر تقديم الطلب

عند االنتهاء من استكمال الخطوات، سيتم إعداد طلب المخالفة وسيتم إشعار إلى مقرر لجنة المخالفات 
والتظلمات

الخطوة الثانية: 

تنفيذ القرار باستخدام نوع المخالفة “مالية”

الدخول إلى نظام بياناتي من خالل إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصية بمقرر اللجنة	 
اختر اإلشعار من القائمة	 
اضغط على تحديث البيانات	 
اختر نوع المخالفة »مالية«	 
اختر »طلب تنزيل درجة«	 
تأكد من الراتب الجديد للدرجة بعد التنزيل واستكمال اإلجراء الخاص بالمخالفة	 

عند إدخال بيانات القرار الوزاري واعتماده من قبل مقرر لجنة المخالفات، يقوم النظام بإعداد القرار الوزاري 
المعتمد تلقائيا.

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

استكمال اإلجراء من قبل فريق الموارد البشرية بعد مقرر لجنة المخالفات والتظلمات

الدخول إلى نظام بياناتي من خالل إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بالموارد البشرية	 
إضغط على »عرض« ثم »طلبات«	 
تفعيل » طلب تنفيذ إجراء تنزيل الدرجة من قبل فريق الموارد البشرية”	 
الخانات التي يجب إدخالها في خانة المعامالت:	 

اختر الموظف وأدخل تاريخ الفعالية للدرجة الجديدة والتعديل في الراتب	 
تقديم الطلب	 

عند االنتهاء، ادخل على صالحية مسؤول الموارد البشرية واضغط على خانة »األشخاص«	 
ابحث عن الموظف	 
اضغط على زر »تنقالت الموظف« وتأكد من الدرجة الجديدة والقرار الوزاري المعني	 

اضغط على زر »الراتب« وتأكد من الراتب بعد التنزيل سبب التعديل في الراتب والقرار الوزاري المعني
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الخطوة الرابعة: 

تقديم الطلب والقرار من قبل فريق إدارة الموارد البشرية واإلجراء المالي لالعتماد

الدخول إلى نظام بياناتي من خالل إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بالموارد البشرية	 
اضغط على »عرض« ثم »طلبات«	 
الدرجة من قبل 	  تنزيل  DTT2” تنفيذ إجراء  الوزاري –  تنفيذ »تقرير الحكومة االتحادية – القرار 

فريق الموارد البشرية”
الخانات التي يجب إدخالها في خانة المعامالت:	 

نوع المعاملة:	 
تنزيل درجة	 
اسم الموظف	 
تاريخ البداية	 
تاريخ اإلنتهاء	 
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الفصل الحادي عشر

التظلمات

يحق للموظف أن يرفع تظلم بشأن الجزاء الذي تعرض له في المخالفات التي تم فيها إحالته إلى لجنة 
المخالفات لتقرير الجزاء والتي قد تكون من نوع )مخالفات تتعلق بالدوام الرسمي – مخالفات أخرى(

السياسة العامة

تلتزم الحكومة – للحد من اإلشكاالت والنزاعات الوظيفية التي تحدث في بيئة العمل – بالمحافظة على 
عالقات تواصل فعالة وعادلة بين الجهة االتحادية وبين موظفيها وذلك من خالل اعتماد إجراءات فورية لحل 
ينبغي تسويتها من خالل  التي  التظلمات  بتقديم  الموظف  بحق  يخل ذلك  أن  والنزاعات، دون  اإلشكاالت 
اإلجراءات الداخلية للجهة االتحادية بشكل واضح وعادل مع منح الموظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة 

نظره

قم بالدخول على النظام. 1

قم باختيار صالحية الخدمة الذاتية للموظف. 2
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قم بالضغط على صالحية الخدمة الذاتية للموظف واختيار مجلد المخالفات والتظلمات والضغط . 3
على التظلمات

سوف يظهر للموظف شاشة التظلمات والتي يمكن من خاللها أن يرفع تظلمًا على المخالة 	 
المذكورة بحقه فقط إن كانت من فئة )مخالفات تتعلق بالدوام الرسمي وفيها إحالة للموظف 
لتجاوزه 5 مرات من نفس نوع المخالفة أو تجاوز عدد أيام الخصم من الراتب األساسي 60 يوم 

أو مخالفات أخرى ضد الموظف ومن نوع إدارية فقط(

يقوم الموظف باختيار المخالفة التي يود أن يقدم تظلمًا عليها ويقوم بالضغط على زر تظلم . 4
جديد

برجاء مالحظة أنه ال يمكن للموظف رفع تظلم على المخالفة بعد انقضاء مدة أسبوعين على . 5
قرار لجنة المخالفات

يقوم الموظف بكتابة أسباب التظلم على المخالفة ويقوم بالضغط على زر تنفيذ . 6

بنجاح وسيكون . 7 التظلم  تقديم  تم  بأنه  توضح  رسالة  السابقة سوف تظهر  العملية  اتمام  بعد 
طلب التظلم معلق للموافقة عليه من قبل مقرر لجنة التظلمات

بعد اتمام الموظف إبداء أسباب التظلم سوف يتم إرسال إشعار لمقرر لجنة التظلمات ليتخذ . 8
اإلجراء المناسب على التظلم المرفوع 



دليل مستخدم أنظمة »بياناتي« نظام الموارد البشرية األساسيدليل مستخدم أنظمة »بياناتي« نظام الموارد البشرية األساسي

254255

قم بالضغط على الرابط أدناه لتحديث التفاصيل . 9

يقوم مقرر لجنة التظلمات بتقرير نتيجة التظلم وكتابة التفاصيل ويقوم بالضغط علي زر تنفيذ . 10

في حالة اختيار نتيجة التظلم )قبول التظلم وتعديل الجزاء( سوف يقوم مقرر لجنة التظلمات . 11
بتقرير الجزاء الالزم بعد التعديل وكذلك عدد أيام الخصم من الراتب األساسي

التظلم . 11 بنجاح وحالة  التظلم قد قدم  إنتهاء اإلجراء السابق سوف تظهر رسالة توضح أن  بعد 
مكتمل وبعد ذلك يتم إرسال إشعار لكل من الموظف والمدير المباشر وفريق الموارد البشرية 

للعلم فقط 

االعتراضات )مقرر لجنة االعتراضات(

في حالة رفض الموظف لقرار لجنة التظلمات يمكنه تقديم اعتراض على القرار المأخوذ بحقه عن طريق 
التواصل مع مقرر لجنة االعتراضات بشكل يدوي خارج النظام والذي بدوره يقوم باآلتي على النظام:

قم بالدخول على النظام. 1
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سوف يظهر التظلم المراد االعتراض عليه من قبل الموظف . 4
ملحوظة: ال يمكن رفع اعتراض بعد انقضاء مدة أسبوعين على قرار لجنة التظلمات. 5

قم بالضغط على صالحية المخالفات والتظلمات-منسق لجنة االعتراضات. 2

قم بالبحث عن اسم الموظف المعترض واضغط اعتراض جديد. 3

بعد انتهاء مقرر لجنة االعتراضات من رفع االعتراض الالزم على التظلم.سوف يتم إرسال إشعار . 6
التظلم.وسوف يتم إرسال  بأن اعتراض قد رفع على  البشرية  للعلم فقط للموظف والموارد 

إشعار لمقرر لجنة التظلمات نفسه ليتم أخذ القرار الالزم على االعتراض
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في حالة اختيار نتيجة االعتراض )تخفيف ما ورد بقرار لجنة التظلمات( سوف يقوم مقرر لجنة االعتراضات . 8سيقوم مقرر لجنة االعتراضات باختيار نتيجة االعتراض وإكمال البيانات الالزمة وضغط تنفيذ. 7
بتعديل الجزاء وعدد أيام الخصم من الراتب األساسي والضغط على زر تنفيذ إلكمال إجراء االعتراض

لجنة التظلمات

تنشأ في كل جهة اتحادية بقرار من رئيس الجهة االتحادية لجنة تسمى »لجنة التظلمات« يناط بها النظر 
في التظلمات من الجزاءات اإلدارية.

بعد اتمام اإلجراء السابق يتم إرسال إشعار للعلم فقط للموظف والموارد البشرية بأن االعتراض اكتمل تحديثه
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الفصل الثاني عشر

إنهاء الخدمة

أسباب إنهاء الخدمة

االستقالة	 
بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد	 
الوفاة	 
عدم اللياقة الصحية	 
عدم الكفاءة الوظيفية	 
صدور مرسوم اتحادي	 
اإلقالة بقرار من مجلس الوزراء	 
الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي	 
سحب جنسية الدولة أو سقوطها عن الموظف 	 
عدم تجديد العقد أو أنهائه قبل إنتهاء خدمته	 
االنقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو عشرين يوم منفصلة خالل السنة الواحدة	 
إعادة الهيكلة	 
اإلحالل وفقًا لخطط توطين وظائف غير المواطنين، على أن يعطى الموظف مهلة شهرين قبل إنهاء خدمته	 
النقل إلى جهة أخرى	 
النقل بسبب مجموعات العمل المتعددة	 

سلطة إنهاء الخدمة

يصدر بإنهاء الخدمة لألسباب الواردة قرار من السلطة المختصة بالتعيين، وذلك فيما عدا اآلتي:

الجهة 	  رئيس  من  توصية  على  بناء  وذلك  الوزراء  مجلس  من  قرار  بها  فيصدر  الموظف  إقالة 
االتحادية المعني مع صرف الراتب اإلجمالي لفترة اإلشعار المقررة لدرجته على أن تحتسب هذه 

المدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة االتحادية.
إنهاء الخدمة للوفاة، فيصدر بها قرار من رئيس الجهة االتحادية المختص أو من يفوضه.	 

إجراءات إنهاء الخدمة

أواًل: إدخال بيانات القرار الوزاري الخاص بإنهاء الخدمة

كيفية الوصول إلى شاشة »تسجيل القرارات«:	 
قم باختيار صالحية »مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية«. 1
من القائمة اختر “تسجيل القرارات”. 2

اإلجراء:	 

إدخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:أ. 
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اختر “اسم الوزارة” من القائمة. 1
ادخل »رقم القرار« )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم بالنسبة ألكثر من قرار(. 2
اختر “نوع الطلب” : )نهاية الخدمة( لهذا اإلجراء. 3

اختر “نوع القرار” )وزاري – إداري(. 4
اختر “مصدر القرار” )يالحظ أن القيم الموجودة في مصدر القرار يتم ملؤها تبعًا للقيمة التي . 5

تم اختيارها في “نوع الطلب«(
في حالة نوع القرار )وزاري( تكون القيم في مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي 	 

– الوزير(
في حالة نوع القرار )إداري( تكون القيم في مصدر القرار )وكيل وزارة -المدير العام -شؤون 	 

موظفين(
ادخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افتراضية )تاريخ اليوم على النظام(. 6
ادخل المالحظات )على خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس إجباري(. 7

إدخال بيانات الموظفين:ب. 
في الجزء السفلي من شاشة »تسجيل القرارات« والخاص بإدخال الموظفين – قم باختيار 	 

اسم الموظف وسيقوم النظام بإدراج بيانات التعيين تلقائيًا

القرار” ج.  بإعطاء “سنة  النظام  الحفظ يقوم  الحفظ – بعد  أيقونة  بالضغط على  البيانات  احفظ 
و”ترقيم مجمع” آليًا.

ثانيًا: إدخال بيانات نهاية الخدمة للموظف

قائمة المسار السريع

إنهاء الخدمة

كيفية الوصول إلى شاشة إنهاء الخدمة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بإجراءات إنهاء الخدمة للموظف: » مسؤول إنهاء الخدمة ». 1
أو

من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم الموظف ثم اضغط 
على بحث ثم اضغط على مفتاح أخرى ثم أختر من القائمة » إنهاء الخدمة«



دليل مستخدم أنظمة »بياناتي« نظام الموارد البشرية األساسيدليل مستخدم أنظمة »بياناتي« نظام الموارد البشرية األساسي

264265

اإلجراء:

أدخل سبب إنهاء الخدمة في خانة »سبب ترك العمل«. 1
أدخل تاريخ اإلبالغ في خانة “تم التبليغ” والتاريخ المتوقع في خانة “التاريخ المتوقع”. 2
أدخل التاريخ الفعلي لنهاية الخدمة في خانة التاريخ “الفعلي” . 3
بعد إدخال التاريخ الفعلي يتم ملء تاريخ “آخر عملية قياسية” و«العملية األخيرة« بطريقة آلية . 4

من قبل النظام – ولكن يمكن للمستخدم تغيير هذه التواريخ

أدخل . 5 ثم  اإلضافية(  الخدمة  فترة  )تفاصيل  الوصفي  بالحقل  الخاص  المربع  على  بالضغط  قم 
البيانات باختيار: “نوع الطلب” ثم قم باختيار “رقم القرار الوزاري” فيتم ملء “تاريخ القرار الوزاري” 
بطريقة آلية ثم قم بملء بقية البيانات “عدد األيام المخصومة” – “الرصيد المستحق” – “خدمة 

سابقة” – “مالحظات” ثم اضغط “موافق” إلغالق الحقل الوصفي.

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ أو زر “إنهاء الخدمة”. 6

ملحوظة: إذا لم يتم حفظ المعلومات، لن يقوم النظام بإنهاء خدمة الموظف

يستمر الموظف كموظف حتى يوم االستقالة ويتحول لموظف سابق فقط في اليوم الالحق . 7
آلخر يوم من االستقالة 

تقارير اإلجراء:

تقرير القرار الوزاري – إنهاء خدمة	 
تقرير اإلجراء المالي – إنهاء خدمة 	 

إجراءات إلغاء إنهاء الخدمة

في حالة إنهاء الخدمة عن طريق الخطأ أو رجوع الموظف عن استقالته. 1

زر  على  والضغط  الخدمة”  “إنهاء  شاشة  على  بالدخول  الموظف  سيقوم  الحالة:  هذه  في 
“إلغاء إنهاء خدمة” حيث سيتم تغيير حالة الشخص من )موظف سابق( إلى )موظف(.

كيفية الوصول إلى شاشة إنهاء الخدمة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بإجراءات إنهاء الخدمة للموظف: »مسؤول إنهاء الخدمة«	 
من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم الموظف ثم 	 

اضغط على بحث ثم أخرى ثم اختر من القائمة “إنهاء الخدمة«
أو

من قائمة المسار السريع اختر إنهاء الخدمة، أدخل رقم الموظف ثم اضغط على بحث
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في حالة الرجوع عن القرار الوزاري باإلنهاء، الرجاء اتباع الخطوات أدناه:. 2

أواًل: إدخال بيانات القرار الوزاري الخاص بالغاء نهاية الخدمة

إدخال اسم الوزارة	 
اختيار نوع الطلب “ إلغاء إنهاء الخدمة”	 
عند اختيار اسم الشخص سيتم عرض الموظفين الذي تم إنهاء خدمتهم فقط	 
احفظ القرار بالضغط على أيقونة حفظ	 

ثانيًا: إدخال بيانات إلغاء نهاية الخدمة للموظف

أدخل . 1 ثم  اإلضافية(  الخدمة  فترة  )تفاصيل  الوصفي  بالحقل  الخاص  المربع  على  اضغط 
البيانات باختيار: »نوع الطلب« ثم قم باختيار »رقم القرار الوزاري« فيتم ملء »تاريخ القرار 

الوزاري« بطريقة آلية
قم بفتح قائمة نوع الطلب وقم باختيار »إلغاء إنهاء خدمة« ثم اضغط على زر موافق. 2
قم باختيار رقم القرار الوزاري والتاريخ ثم اضغط على زر موافق. 3
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قم بالضغط على زر “إلغاء إنهاء الخدمة” إللغاء الطلب. 4

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ أو اضغط على إلغاء نهاية الخدمة. 5

تقارير اإلجراء:

تقرير القرار الوزاري – إلغاء إنهاء خدمة	 
تقرير اإلجراء المالي – إلغاء إنهاء خدمة	 

إجراءات تمديد الخدمة

اواًل: تسجيل القرار

كيفية الوصول إلى الشاشة:

قم باختيار الصالحية الخاصة بتعديل بيانات الموظف: “ مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية “. 1
من القائمة اختر »تسجيل القرارات«. 2

اإلجراء:

ادخال البيانات األساسية للقرار الوزاري:	 

إختر “اسم الوزارة” من القائمة. 1
ادخل “رقم القرار” )يجب أال يتم تكرار هذا الرقم بالنسبة ألكثر من قرار(. 2
اختر “نوع الطلب«: )تمديد خدمة( في هذه الحالة اختر “نوع القرار” )وزاري – إداري(. 3
اختر “مصدر القرار” )يالحظ أن القيم الموجودة في مصدر القرار يتم ملؤها تبعًا للقيمة التي . 4

تم اختيارها في “نوع الطلب«(
في حالة نوع القرار )وزاري( تكون القيم في مصدر القرار )مجلس وزراء – مرسوم اتحادي 	 

– الوزير(
العام 	  -المدير  وزارة  )وكيل  القرار  مصدر  في  القيم  تكون  )إداري(  القرار  نوع  حالة  في 

-شؤون موظفين(
ادخل “تاريخ القرار”: يالحظ أن تاريخ القرار يأخذ قيمة افتراضية )تاريخ اليوم على النظام(. 5
ادخل المالحظات )على خالف الحقول السابقة هذا الحقل اختياري وليس اجباري(. 6
ادخال بيانات الموظفين:. 7

في الجزء السفلي من شاشة “تسجيل القرارات” قم بإدخال أسماء الموظفين الذين تريد 	 
تسجيل القرار بشأنهم – قم باختيار اسم الموظف وستظهر باقي بيانات التعيين تلقائيًا. 

القرار” . 8 بإعطاء “سنة  النظام  الحفظ يقوم  الحفظ – بعد  أيقونة  بالضغط على  البيانات  احفظ 
و”ترقيم مجمع” آليًا.
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ثانيًا: اجراءات التدقيق اإللكتروني )خدمة اعتماد(

كيفية الوصول إلى شاشة »خدمة اعتماد«:

اختر الصالحية الخاصة بخدمة اعتماد: » مسؤول خدمة اعتماد “. 1
من القائمة اختر “شاشة خدمة اعتماد”. 2

اإلجراء:

للموظف وهي  المطلوبة  البيانات  إضافة كل  إذا تمت  إال  اعتماد«  : اليمكن فتح شاشة »خدمة  ملحوظة 
كاآلتي: )اسم األم – الصورة – العنوان – الهاتف – جواز السفر – الجنسية – الديانة – محل الوالدة – تاريخ 
الميالد – الرقم الموحد( – ولذلك يجب التأكد من إدخال هذه البيانات كلها للموظف قبل فتح شاشة خدمة 

االعتماد.

قم باختيار نوع الطلب: “تمديد الخدمة« ثم اضغط على زر “موافق”. 1
أدخل أسم أو رقم الموظف. 2
عند الضغط على زر “جديد”. 3

سوف تظهر شاشة جديدة كما بالشكل وسيقوم النظام باسترجاع بيانات الموظف  . 4
أدخل رقم القرار الوزاري – التاريخ المقترح لتمديد الخدمة. 5

احفظ البيانات بالضغط على أيقونة الحفظ. 6

سيظهر إشعار التأكيد على إرسال المعاملة إلى خدمة اعتماد، اضغط على زر “نعم” إلرساله . 7
إلى خدمة اعتماد

فريق  بها  يقوم  السابقة  الخطوات  تلي  والتي  اعتماد  بخدمة  الخاصة  الخطوات  أن  )يالحظ 
“خدمة اعتماد”(

اعتماد  حالة  وتغيير  اإللكترونية  الموافقة  من  للتأكد  اعتماد  خدمة  شاشة  مراجعة  يجب  **كما 
الطلب إلى »موافقة« ومن ثم يتم تنفيذ طلب تمديد الخدمة
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ثالثًا: إدخال بيانات تمديد الخدمة للموظف

كيفية الوصول إلى الشاشة:

اختر صالحية “ مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية “. 1
من قائمة األشخاص اختر إدخال/تعديل بيانات الموظف/المرشح، أدخل رقم الموظف فى حقل . 2

الرقم ثم اضغط على بحث ثم اضغط على مفتاح البيانات الخاصة
أو

من قائمة المسار السريع اختر البيانات الخاصة، أدخل رقم الموظف ثم اضغط على بحث

اإلجراء:

قف بالمؤشر على حقل االسم الموجود به » تمديد خدمة “. 1
قم بإضافة سطر جديد ثم انقر على حقل التفاصيل. 2

أدخل رقم قرار تمديد الخدمة أو قم باالختيار من القائمة، من ثم سيظهر تاريخ القرار تلقائيًا من . 3
النظام

أدخل البيانات المطلوبة في حقول شاشة تمديد الخدمة. 4

سيقوم النظام باحتساب فترة تمديد الخدمة تلقائيًا. 5
تأكد من البيانات واضغط على “موافق”. 6
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أضغط على موافق عند ظهور شاشة تفاصيل تحليل الفرد اإلضافية. 7

خدمة . 8 موافقة  بعد  النظام  على  تلقائي  بشكل  للموظف  الخدمة  تمديد  بيانات  تحديث  سيتم 
اعتماد

تقارير اإلجراء:

تقرير القرار الوزاري – تمديد خدمة. 1
تقرير اإلجراء المالي – تمديد خدمة. 2

مكافآت نهاية الخدمة

تحتسب استحقاقات الموظف المواطن عن نهاية خدمته وفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم . 1
)7( لسنة 1999.

يستحق الموظف غير المواطن مكافأة نهاية خدمة فقًا للمادة )130( لقرار مجلس الوزراء رقم . 2
)1( لسنة 2018

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية
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الفصل الثالث عشر

نظام إدارة الهياكل التنظيمية

الهيكل  وتنظيم  إدارة  خالله  من  يتم  »بياناتي«.  نظام  على  بناؤه  تم  نظام  هو  التنظيمية  الهياكل  نظام 
التنظيمية من حيث إنشاء أو تعديل أو تحديث أو حذف أو إضافة وحدة تنظيمية جديدة.  اإلداري للوحدات 

وتساعد في عملية نقل الموظفين من وحدة تنظيمية إلى وحدة تنظيمية أخرى.

أهداف النظام:

توفير آلية سهلة ذات كفاءة عالية للموظف الستعراض الهيكل التنظيمي للجهة	 

مساعدة المدراء المباشرين من خالل استعراض الهيكل التنظيمي للمدراء المباشرين والموظفين في 	 
الوحدة التنظيمية الخاصة به مع توفر مميزات عديدة

مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ وتنفيذ القرارات بسهولة وسرعة وكفاءة 	 

الهيكل 	  في  التنظيمية  الوحدات  مستويات  كل  على  الرئيسية  القياسية  االداء  مؤشرات  إستعراض 
التنظيمي

أتمتة 	  التنظيمية تم تسهيل اإلجراءات ألخذ االعتمادات والموافقات من خالل  الهياكل  من خالل نظام 
اإلجراءات عبر الخدمة الذاتية للموظف

مميزات الهيكل التنظيمي

عرض أو مراجعة الهيكل التنظيمي للجهة بشكل مباشر من خالل نظام »بياناتي«.	 

إمكانية البحث عن اسم وحدة تنظيمية أو اسم مدير وحدة تنظيمية أو موظف بشكل لحظي دون الحاجة 	 
إلى فتح شاشات جديدة في نظام أوراكل

 	A4 أو A3 حيث باإلمكان طباعته على ورق من نوع PDF إمكانية تصدير الهيكل التنظيمي بصيغة ملف

 	excel إمكانية إنشاء تقارير لبيانات الموظفين على الهيكل التنظيمي بصيغة ملف إكسل

مميزات أخرى: سهل االستخدام، متوفر باللغة العربية واإلنجليزية، إمكانية استعراض الهيكل التنظيمي 	 
التنظيمية  للوحدة  التابعيين  الموظفين  عدد  معرفة  إمكانية  التنظيمية،  للوحدات  المستويات  حسب 

وبياناتهم ... والكثير من المميزات يمكن استكشافها من خالل استخدام النظام
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تبعية المدراء المباشرين

عرض أو مراجعة الهيكل التنظيمي للمدراء المباشرين بشكل مباشر من خالل نظام »بياناتي«	 

إمكانية البحث عن اسم موظف بشكل لحظي دون الحاجة إلى فتح شاشات جديدة في نظام أوراكل	 

 	A4 أو A3 حيث باإلمكان طباعته على ورق من نوع PDF إمكانية تصدير الهيكل التنظيمي بصيغة ملف

 	excel إمكانية إنشاء تقارير لبيانات الموظفين على الهيكل التنظيمي بصيغة ملف إكسل

مميزات أخرى: سهل االستخدام، متوفر باللغة العربية واإلنجليزية، إمكانية استعراض الهيكل التنظيمي 	 
حسب المستويات للوحدات التنظيمية، إمكانية معرفة عدد الموظفين التابعيين للمدير المباشر وبياناتهم 

... والكثير من المميزات يمكن استكشافها من خالل استخدام النظام

شاشة الهيكل التنظيمي

شاشة تبعية المدراء المباشرين

شاشة تبعية المدراء المباشرين – تفاصيل البطاقة

شاشة تبعية المدراء المباشرين

شاشة تبعية المدراء المباشرين
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شاشة مؤشرات األداء القياسية الرئيسية

مؤشرات األداء القياسية الرئيسية

مراجعة تقدم مؤشرات األداء القياسية الرئيسية بشكل ذكي للوحدات التنظيمية لتوفير رؤىية أفضل 	 
وصورة أوضح.

إمكانية استعراض أو إضافة عدد غير محدود من مؤشرات األداء القياسية الرئيسية.	 

إنشاء مسودة هيكل تنظيمي

أهم المميزات:

إنشاء 	  الموظف  باستطاعة  النظام  هذا  خالل  من  تنظيمي:  هيكل  إلنشاء  السيناريوهات  تعددت  لو 
نسخة مشابهة للهيكل التنظيمي الحالي والتعديل عليه من خالل نظام »بياناتي« باستخدام أدوات 

سهلة للمستخدم من خالل السحب واإلفالت.
إنشاءها 	  تم  التي  التنظيمية  الهياكل  لمسودات  واإلصدارات  النسخ  سجل  تتبع  المستخدم  بإمكان 

سابقا.

مميزات أخرى:

إنشاء نسخة جديدة من الهيكل التنظيمي الحالي كمسودة والتعديل عليها.	 
إنشاء هيكل تنظيمي جديد من الصفر.	 
حذف وحدة تنظيمية من الهيكل التنظيمي أو تحديد تاريخ االنتهاء.	 
ميزة السحب واإلفالت في مخطط الهيكل التنظيمي.	 
من خالل ملخص الهيكل التنظيمي يمكن استعراض اإلجراءات التي تمت على الهيكل أو التراجع عن 	 

اإلجراءات.
نقل الموظفين من وحدة تنظيمية إلى أخرى.	 
بإمكان المستخدم تحديد خصوصية ظهور المسودة للعام أو الخاص أو تحديد صالحية التعديل على 	 

مسودة الهيكل التنظيمي.

شاشة إنشاء مسودة هيكل تنظيمي

شاشة إنشاء مسودة هيكل تنظيمي – إدخال تفاصيل المسودة

شاشة إنشاء مسودة هيكل تنظيمي – وصف بطاقة الوحدة التنظيمية على الهيكل
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شاشة إنشاء مسودة هيكل تنظيمي – إدخال تفاصيل إنشاء وحدة تنظيمية جديدة

شاشة إنشاء مسودة هيكل تنظيمي – تم إنشاء وحدة تنظيمية جديدة بلون مختلف

شاشة إنشاء مسودة هيكل تنظيمي – شاشة ملخص اإلجراءات التي تمت على الهيكل

شاشة إنشاء مسودة هيكل تنظيمي – زر نقل الموظفين إلى وحدة تنظيمية أخرى

شاشة إنشاء مسودة هيكل تنظيمي – شاشة تفاصيل نقل الموظفين

الحصول على الموافقات عبر نظام »بياناتي«

أهم المميزات:

إرسال مسودة الهيكل التنظيمي إلى اإلدارة العليا للمراجعة / الموافقة عبر اإلنترنت	 

على 	  للحصول  حاجة  هناك  وليست  »بياناتي«،  نظام  مع  آمن  بشكل  والتكامل  اإلجراءات  أتمتة  تم 
مساعدة من »بياناتي« لعرض بيانات الهيكل التنظيمي الحالي بشكل مباشر
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شاشة قائمة مسودات الهيكل التنظيمي للموظف – زر إرسال للموافقة

شاشة قائمة مسودات الهيكل التنظيمي للموظف – شاشة إرفاق رقم القرار والمستندات قبل اإلرسال للموافقة

سوف تتلقى اإلدارة إشعارات بخصوص مسودة الهيكل التنظيمي للموافقة عليها	 

وسيتلقى المبادر المنشئ لمسودة الهيكل التنظيمي إشعارًا بالموافقة النهائية أو الرفض	 

إمكانية التحقق من صحة بيانات الهيكل التنظيمي للمسودة بشكل آلي قبل تحديث بيانات الهيكل 	 
التنظيمي في نظام »بياناتي«

تم أتمتة تحديث البيانات لمسودة الهيكل التنظيمي في نظام »بياناتي«	 

إشعار »تم إرسال رسالة بتفاصيل مسودة الهيكل التنظيمي الجديد إلى المدير المباشر ألخذ موافقته«

إشعار تفاصيل مسودة الهيكل التنظيمي الجديد

إشعارات تفاصيل مسودة الهيكل التنظيمي الجديد للموافق الثاني
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إشعارات تفاصيل مسودة الهيكل التنظيمي الجديد للموافق الثالث

Security Clearance إشعارات: تم إرسال رسالة بتفاصيل مسودة الهيكل التنظيمي الجديد إلى

Security Clearance إشعارات تفاصيل مسودة الهيكل التنظيمي الجديد للـ

إشعارات »تم إرسال رسالة للموظف األول الذي قام بإنشاء المسودة إلشعاره بحالة الطلب«

إشعارات تم ارسال رسالة للموظف االول الذي قام بإنشاء المسودة إلشعاره بحالة الطلب
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الفصل الرابع عشر

نظام التوقيع اإللكتروني

ليتم حفظها بطريقة مضمونة. في  الوثائق في سرية عالية  آلية إلعتماد  اإللكتروني يوفر  التوقيع  نظام 
حال تم العبث بالوثيقة، سيتم إلغاء صالحيتها من قبل النظام. توفر هذه اآللية خاصية ذاتية حيث سيتم إرسال 
يتم  أن  بعد  تلقائيًا  “بياناتي”  في  الموقعة  النسخة  حفظ  إلى  إضافًة  المستخدم،  إلى  الوثيقة  من  نسخة 

الموافقة عليها من طرف المستخدم.  

المستفيدون المباشرين من نظام:

الموظف: في حالة طلب رسالة.. 1

قسم الموارد البشرية: في حالة طلب موافقة عقد أو قرار وزاري.. 2
أو قرار وزاري  البشرية تقديم طلب موافقة عقد  الموارد  يستطيع قسم 
في نظام التوقيع اإللكتروني لمن يهمه األمر من خالل استخدام النماذج 

في القائمة التالية.

Concurrent_
program_name

Concurrent Program Name in Arabic
Concurrent Program

Name in English

XXFAHRMDLETTER DTT2- الحكومة االتحادية -القرار الوزاري
FG UAE Minister Decision Letter - 

DTT2

XXFAHRMDEDC
الحكومة االتحادية -قرار وزاري )تغيير البيانات 

DTT2- )الوظيفية
FG UAE Minister Decision Report 

for Employee Data Changes - DTT2

XXFAHRMD_CNCL_

TERM

الحكومة االتحادية -القرار الوزاري إلنهاء 
DTT2- الخدمة / إلغاء إنهاء الخدمة

FG UAE Minister Decision for 

Termination or Cancel Termination 

- DTT2

XXFAHRMDFP الحكومة االتحادية -قرار وزاري ترقية مالية
FG UAE Minister Decision Report 

for Financial Promotion - DTT2

XXCONTRACTS_

RENEWAL
نموذج تجديد عقد موظف غير مواطن FG Contracts Renewal Form

XXCONTRACTS_

EXPERTS_UAE

نموذج عقد الخبراء والمستشارين  الخاص 
)بالمواطنين(

FG Contracts Experts & 

Consultants Citizen Contract

XXCONTRACTS_

CLASS_A
عقد تعيين بدوام كامل لغير المواطنين الفئة أ

FG Contracts Full Time Contract - 

Class A

XXFAHR_MD_ABSENCE
الحكومة االتحادية -قرار وزاري )اإلجازات( 

DTT6-

FG Minister Decision Report for 

Absences - DTT6
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يستطيع موظفو قسم الموارد البشرية تشغيل أي من النماذج السابقة من خالل صالحية xx مسؤول نظام 
إدارة الموارد البشرية.

Concurrent_
program_name

Concurrent Program Name in Arabic
Concurrent Program

Name in English

XXCONTRACTS_

FULLTIME_RENEWAL

نموذج تجديد عقد تنظيم عالقة وظيفية قائمة 
مع مواطن

FG Contracts Renewal for National

XXCONTRACTS_

FULLTIME
عقد توظيف مواطن بدوام كامل

FG Contracts Full Time Citizen 

Contract

XXCONTRACTS_

CLASS_B

عقد تعيين بدوام كامل لغير المواطنين الفئة 
ب

FG Contracts Full Time Contract - 

Class B

XXCONTRACTS_

EXPERTS_NONUAE

نموذج عقد الخبراء والمستشارين الخاص بغير 
المواطنين

FG Contracts Experts & 

Consultants Expat Contract

XXCONTRACTS_

PARTTIME
نموذج تعيين بعقد دوام جزئي FG Contracts Part Time Contract

XXCONTRACTS_

SPECIAL
نموذج تعيين بعقد خاص FG Contracts Special Contract

XXCONTRACTS_

TEMPORARY
نموذج تعيين بعقد مؤقت FG Contracts Temporary Contract

يرجى اتباع الخطوات التالية:

فتح أي نموذج	 

اذهب إلى عرض >-طلبات 	 
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ستظهر صفحة تقديم الطلب، يرجى تعبئة النموذج الالزم من القائمة السابقة. 

التحقق من صحة  الإلمضاء اإللكتروني« وبعد  النموذج من غير تعبئة حقل »التقديم   يرجى محاولة تشغيل 
المعلومات. 

بعد التحقق من المعلومات يرجى تشغيل التقرير مع ضبط المعامالت ل “نعم«. 

تتم عملية إعادة هندسة التوقيع اإللكتروني للعقود عبر الخطوات التالية:

تفاصيل . 1 من  التحقق  بعد  للعقد  اإللكتروني  التوقيع  بعملية  البدء  البشرية  الموارد  على  يجب  أواًل، 
العقد.

وبعدها سيتمكن المراجع األول من الموافقة على العقد أو رفضه.. 2
سيتمكن المراجع الثاني من الموافقة على العقد أو رفضه.. 3
سيتم إخطار الموظف بالموافقة على العقد أو رفضه.. 4
سيتم إخطار المعتمد النهائي بالموافقة على العقد أو رفضه.. 5
سيتم إخطار المدقق بملف العقد المعتمد للعلم فقط.. 6
بمجرد الموافقة على العقد، تتلقى جميع األطراف نسخة نهائية من العقد عن طريق إشعار صادر . 7

من نظام »بياناتي« عبر البريد اإللكتروني.
سيتم تخزين ملف العقد في سجل عقد الموظف في نظام »بياناتي«.. 8
سيتمكن الجميع من عرض المعامالت الجارية والسابقة للتوقيع اإللكتروني للعقود باستخدام لوحة . 9

المعلومات )المذكورة أدناه(.
باإلضافة إلى ذلك، تم إنشاء خاصية للموارد البشرية إلضافة بنود إضافية لكل عقد في الملحق.. 10

الخطوة 1: تبدأ إدارة الموارد البشرية عملية الموافقة على العقد عن طريق تشغيل تقرير العقد باستخدام 
مسؤولية مدير نظام إدارة الموارد البشرية

https://prd.federalerp.gov.ae

أدخل على صفحة بياناتي	 
أدخل كلمة المستخدم وكلمة المرور	 
انقر على صالحية »مدير نظام إدارة الموارد البشرية«	 
قم باختيار اسم العقد	 
تحقق من العقد من خالل عدم تحديد أي قيمة للخانة »البدء في عملية التوقيع اإللكتروني«	 
تحقق من جميع البيانات. 	 
ثم قم باختيار »البدء في عملية التوقيع اإللكتروني«	 
سيتم إخطار المقيم األول.	 

الخطوة 2: اعتماد المقيم األول والثاني

سيتم إخطار المقيم عن طريق إشعار صادر من نظام »بياناتي« عبر البريد اإللكتروني 	 
للموافقة 	  بياناتي  بيانات مستخدم  باستخدام  والدخول  الرابط  الضغط على  المقيم من  سيتمكن 

على العقد أو رفضه.
لوحة  باستخدام  للعقود  اإللكتروني  للتوقيع  والسابقة  الجارية  المعامالت  عرض  من  المقيم  سيتمكن 

المعلومات.

https://prd.federalerp.gov.ae
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يمكن للمقيم االطالع على لوحة المعلومات للتحقق من تفاصيل العقود

الخطوة 3: إخطار الموظف بالتوقيع على العقد

سيتم إخطار الموظف عن طريق إشعار صادر من نظام »بياناتي« عبر البريد اإللكتروني  

سيتمكن الموظف من الضغط على الرابط والدخول باستخدام بيانات مستخدم بياناتي للموافقة 	 
على العقد أو رفضه.

باستخدام 	  للعقود  اإللكتروني  للتوقيع  والسابقة  الجارية  المعامالت  الموظف من عرض  سيتمكن 
لوحة المعلومات.

ويمكن للموظف االطالع على العقد باللغتين العربية واإلنجليزية.
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ويمكن للموظف االطالع على العقد باللغتين اإلنجليزية والعربية

لوحة  باستخدام  للعقود  اإللكتروني  للتوقيع  والسابقة  الجارية  المعامالت  عرض  من  الموظف  سيتمكن 
المعلومات.

 الخطوة 	: إخطار المعتمد النهائي بالتوقيع على العقد

سيتم إخطار المعتمد النهائي عن طريق إشعار صادر من نظام »بياناتي« عبر البريد اإللكتروني	 
OTP »كلمة المرور لالستخدام 	  سيتمكن الموظف من الضغط على الرابط والدخول باستخدام الـ 

الواحد فقط«.
سيتمكن المعتمد النهائي من الضغط على »التوقيع على العقد« للتوقيع اإللكتروني.	 
باستخدام 	  للعقود  اإللكتروني  للتوقيع  والسابقة  الجارية  المعامالت  الموظف من عرض  سيتمكن 

لوحة المعلومات.
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الخطوة 5: إخطار المدقق بمراجعة العقد للعلم فقطيمكن للمعتمد النهائي اعتماد العقد باستخدام التوقيع االلكتروني أو االسم والتوقيت.

سيتم إخطار المدقق عن طريق إشعار صادر من نظام »بياناتي« عبر البريد اإللكتروني

سيتمكن المدقق من الضغط على الرابط والدخول باستخدام بيانات مستخدم بياناتي لالطالع على 	 
العقد للعلم فقط.

باستخدام 	  للعقود  اإللكتروني  للتوقيع  والسابقة  الجارية  المعامالت  عرض  من  المدقق  سيتمكن 
لوحة المعلومات.
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لوحة  باستخدام  للعقود  اإللكتروني  للتوقيع  والسابقة  الجارية  المعامالت  عرض  من  المدقق  سيتمكن 
المعلومات.

الخطوة 6: استالم العقد الموقع

 تتلقى جميع األطراف نسخة نهائية من العقد عن طريق إشعار صادر من نظام »بياناتي« عبر البريد اإللكتروني

يتم تخزين العقد في سجل الموظف في شاشة العقود.

Final Approved file:

يتم تخزين العقد في سجل الموظف في شاشة العقود.

تم إنشاء خاصية للموارد البشرية إلضافة بنود إضافية لكل عقد في الملحق.

انقر على مسؤولية 

xxHRMS Administrator

اذهب إلى ملحقات العقد

اختر العقد ثم قم بإضافة النص باللغتين العربية واالنجليزية
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الفصل الخامس عشر

مدير المنشأة

تحتوي هذه الوثيقة على تفسير مفصل لكيفية تعيين مدير جديد للوحدة التنظيمية

1. خطوات اإلجراء

الخطوة األولى:

https://prd.federalerp.gov.ae ”الوصول إلى شاشة مدير المنشأة في نظام “بياناتي

الدخول إلى نظام »بياناتي« من خالل إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور	 

اختر صالحية فريق الموارد البشرية	 

اختر شاشة مدير المنشأة 	 

https://prd.federalerp.gov.ae
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1 - إلدخال مدير جديد للمنشأة اتبع الخطوات التالية:

إدخال اسم المنشأة	 

إدخال اسم مدير المنشأة	 

إدخال تاريخ البداية لمدير المنشأة	 

ثم النقر على زر )حفظ(	 

2 - في حال لم يعد الموظف السابق مديرا للمنشأة نظرا إلنهاء خدماته أو انتقاله إلى قسم آخر نتبع الخطوات 
التالية: 

إدخال اسم المنشأة أو اسم المدير في خانة البحث 	 

النقر على زر )بحث(	 

إدخال تاريخ النهاية	 

النقر على زر )حفظ(	 
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3 - في حال إدخال مدير أخر للمنشأة بعد إنهاء تاريخ النهاية للمدير السابق نتبع الخطوات التالية: 

إدخال اسم المنشأة في خانة البحث	 

النقر على زر )بحث(	 

ثم النقر على زر )جديد(	 

إدخال اسم المنشأة 	 

إدخال اسم المدير الجديد	 

إدخال تاريخ البداية	 

النقر على زر )حفظ( 	 

تم إدخال تعديل جديد على نظام »بياناتي«، بحيث بات بإمكان مسؤولي الموارد البشرية استثناء بعض الموظفين 
من خاصية تحديد تبعية الموظف ورئيسه المباشر، التي تتم تلقائيًا في نظام »بياناتي«، وذلك عن طريق تحديث 

حقل )استثناء الموظف من تبعية المسؤول المباشر في الهيكل التنظيمي( يدويًا.

أمثلة على الوضع القائم حاليًا في نظام بياناتي:

تلقائيًا 	  النظام  موظف تم تعيينه بوظيفة إداري موارد بشرية في قسم عالقات الموظفين، سيقوم 
عالقات  قسم  رئيس  وهو  للموظف،  المباشر  الرئيس  بتحديد  البشرية  الموارد  إدارة  من  تدخل  ودون 
قسم  رئيس  قبل  من  اعتمادها  سيتم  أدائه  ووثيقة  الموظف  إجازات  كافة  فإن  وبالتالي  الموظفين، 

عالقات الموظفين. 

في حال تم نقل الموظف من قسم عالقات الموظفين إلى قسم الخدمات اإلدارية، سيقوم النظام 	 
قسم  رئيس  وهو  للموظف،  المباشر  الرئيس  بتحديد  البشرية  الموارد  إدارة  من  تدخل  ودون  تلقائيًا، 

الخدمات اإلدارية.

مثال على االستثناء بعد التحديث:

نظرًا لحاجة العمل لبعض االستثناءات، فيما يتعلق بتبعية الموظف، -مثل التكليف واالنتداب-تم إضافة خاصية جديدة 
في نظام »بياناتي« تمنح إدارات الموارد البشرية المرونة الكافية الستثناء بعض الموظفين من التبعية التلقائية.

تم تعيين الموظف بوظيفة إداري موارد بشرية في قسم عالقات الموظفين، وقام النظام تلقائيًا بتحديد الرئيس 
المباشر للموظف، وهو رئيس قسم عالقات الموظفين، ثم تم تكليف الموظف ألداء مهام رئيس قسم الخدمات 
اإلدارية، وعليه يمكن استخدام اآللية الجديدة المشار لها أعاله لتعديل الرئيس المباشر للموظف، ليكون مدير إدارة 
الموارد البشرية بالجهة، بداًل من رئيس قسم عالقات الموظفين، وبالتالي فإن كافة إجازات الموظف ووثيقة أدائه 

سيتم اعتمادها من قبل مدير إدارة الموارد البشرية.

آلية استثناء بعض الموظفين بخصوص التبعية والتصحيح التلقائي للرئيس المباشر:

تم إضافة حقل جديد في شاشة األشخاص يستطيع موظف الموارد البشرية من خالله استثناء بعض الموظفين من 
التبعية لمسؤوله المباشر المسكن على الوحدة التنظيمية التابع لها، وتحديد المسؤول الجديد التابع له بالتكليف. 

وتتم العملية من خالل اتباع الخطوات التالية:

من خالل صالحية الموارد البشرية للجهة، الدخول على صفحة األشخاص للموظف.. 1
تعبئة البيانات الخاصة بالرقم الوظيفي أو االسم ومن ثم البحث عن الموظف.. 2
الدخول إلى البيانات اإلضافية للموظف )الحقول المرنة( ثم الذهاب إلى حقل استثناء الموظف من . 3

تعديل مسؤوله المباشر كمدير الوحدة التنظيمية، حيث يوجد اختياران )نعم أو ال(:
عند اختيار نعم سيتم استثناء الموظف المذكور من التبعية لمسؤوله المباشر، ليقوم موظف الموارد . 4

البشرية بعد ذلك بتحديث النظام بالرئيس المباشر الجديد في شاشة التعيين.
في حال اختيار ال أو لم يتم إدخال قيمة ستكون التبعية تلقائيًا للرئيس المباشر، وفق الهيكل . 5

التنظيمي.
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https://prd.federalerp.gov.ae :1 - يرجى الدخول إلى النظام عن طريق الرابط

2 - اختيار الصالحية الخاصة بالموارد البشرية

3 - الدخول إلى شاشة األشخاص – إدخال وتعديل بيانات الموظف أو المرشح

	 - البحث عن الموظف عن طريق إدخال الرقم أو االسم:

5 - الذهاب إلى شاشة الحقول المرنة ثم إلى الحقل استثناء الموظف من تبعية المسؤول المباشر في الهيكل 
التنظيمي حيث يوجد اختياران )نعم أو ال(:

الموارد  موظف  ليقوم  المباشر،  لمسؤوله  التبعية  من  المذكور  الموظف  استثناء  سيتم  نعم  اختيار  حالة  في 
البشرية بعد ذلك بتحديث النظام بالرئيس المباشر الجديد في شاشة التعيين.

في حالة اختيار ال أو لم يتم إدخال قيمة ستكون التبعية تلقائيًا للرئيس المباشر، وفق الهيكل التنظيمي.

https://prd.federalerp.gov.ae
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الفصل السادس عشر

اآلليات اإللكترونية التي تم تفعيلها ضمن منظومة »بياناتي« لدعم

ملف التوطين في الحكومة االتحادية
أوال: حظر تعيين غير المواطنين في الوظائف اإلدارية واإلشرافية 

وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم )34م / 10و( لسنة 2019 بشأن آليات التوطين في الحكومة االتحادية، وتعميم 
الهيئة رقم )21( لسنة 2019م بهذا الشأن، فقد قامت الهيئة بتفعيل آليات مراقبة ومتابعة ضمن منظومة 
»بياناتي«؛ لضمان االلتزام بقرار مجلس الوزراء وتعميم الهيئة الخاص بالتوطين، وعدم تعيين غير المواطنين 

على الوظائف اإلدارية واإلشرافية بحسب تصنيفات الوظائف المعتمدة في الحكومة االتحادية.
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حيث شمل التعديل مجموعة من الشاشات في منظومة بياناتي وهي على النحو التالي:

شاشة المناصب: عند إنشاء منصب جديد واختيار وظيفة إشرافية أو إدارية، ستظهر رسالة تحذيرية تؤكد . 1
بأن الوظيفة المطلوبة خاصة بمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولن تتمكن الجهة من استكمال 

اإلجراء في حال كان الشخص الذي ترغب بتعيينه في هذا المنصب غير مواطن.

شاشة تنقالت الموظف: يمكن تنفيذ إجراءات الموارد البشرية مثل )الترقية، والنقل..الخ( للموظفين . 2
يتم  أن  أو  الحالية،  الوظيفة  تتغير  أال  إدارية، شريطة  أو  إشرافية  الذين يشغلون وظيفة  المواطنين  غير 

اإلجراء على وظيفة غير إدارية أو إشرافية.

المثال أدناه يوضح الرسالة التحذيرية التي تظهر عند محاولة ترقية موظف من غير مواطني الدولة على 
وظيفة إدارية أو إشرافية.

تؤكد . 3 تحذيرية  رسالة  ستظهر  إدارية،  أو  إشرافية  وظيفة  اختيار  عند  اإللكترونية:  الموافقات  شاشة 
بأن الوظيفة المطلوبة خاصة بمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولن تتمكن الجهة من استكمال 

اإلجراء.
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ثانيا: تفعيل آليات الربط اإللكتروني بين منظومة بياناتي وبنك اإلمارات للوظائف، 
الذي يدار من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين 

تهدف هذه اآللية إلى توطين الوظائف التخصصية المستهدفة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين 
عبر بنك اإلمارات للوظائف. وبموجب الربط فإنه وفي حال قامت الجهة بتعيين مرشح غير مواطن على إحدى 
الوظائف والمهن الــ 160 المستهدفة بالتوطين، فإن النظام سيظهر حقلين إلزاميين هما: )الرقم المرجعي( 
و)رمز التحقق(، وال يمكن التقديم على المعاملة دون استكمال هذه الحقول في منظومة بياناتي، وفيما 

يلي بعض التعليمات الخاصة بذلك:

إن الوظائف التخصصية التي تتطلب )كود شاغر( و)رمز التحقق( من بنك اإلمارات للوظائف تم تحديدها من . 1
160  وظيفة تخصصية مستهدفة  قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يوجد في الوقت الحالي 

بالتوطين وفقا لقرار مجلس الوزراء( 1-10و( لسنة 2019.

يجب الحصول على )الرقم المرجعي( و)رمز التحقق( من بنك اإلمارات للوظائف وفق اآللية المحددة من . 2
قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.

 سيتم مقارنة البيانات المدخلة عبر )الرقم المرجعي( و)رمز التحقق( من منظومة بياناتي وبنك اإلمارات . 3
للوظائف، وذلك عبر آليات الربط اإللكتروني المعتمدة، ودون أي تدخل بشري من أي طرف، بحيث:

إذا كانت حالة الوظيفة Closed  ، وكان هناك رقم مرجعي ،ورمز تحقق ، في هذه الحالة إذا لم تتمكن 	 
الجهة من إيجاد مرشح مواطن مناسب لهذه الوظيفة، يمكنها عندئذ استخدام هذه الرموز الستكمال 

إجراءات ترشيح موظف غير مواطن.

Selected  ، وكان هناك رقم مرجعي، ورمز تحقق، ورقم هوية إماراتية، 	  أما إذا كانت حالة الوظيفة 
فهذا يعني أن الجهة تمكنت من إيجاد مرشح مواطن لهذه الوظيفة.

وللعلم فإنه ال يمكن استرجاع الرقم المرجعي ورقم التحقق في حال تم إعالن الوظيفة على بنك اإلمارات . 4
للوظائف، دون استكمال متطلبات دورة إيجاد المرشح المواطن أواًل.

تخصصية  وظيفة  اختيار  عند  أنه  حيث  اإللكترونية،  الموافقات  شاشة  تعديل  تم  فقد  سبق  ما  على  وبناء 
مستهدفة، يتوجب إدخال رقم الشاغر ورمز التحقق بشكل إلزامي، ولن تتمكن الجهة من استكمال اإلجراء ما 

لم يتم إدخال هذه البيانات.
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الفصل السابع عشر

نماذج العقود في نظام بياناتي:

نموذج تعيين بعقد دوام جزئي

نموذج تعيين بعقد دوام جزئي

العقد بني كٍل من حرر هذا   CONTRACT_START_DATE: املوافق         HIRE_DAY أنه يف يوم:
طرف أول MINISTRY_NAME/ هيئة/ مؤسسة جهة احتادية
MANAGER_POSITIONبصفته /  MANAGER_NAMEوميثلها /   

جواز سفر  ( NATIONALITYسيته )طرف ثاين  جن FULL_NAMEوبني السيد / 
(NATIONAL_IDENTIFIERبطاقة هوية رقم  )  (PASSPORT_NUMBER) رقم

EMPLOYEE_ADDRESSوعنوانه / 

:مت االتفاق على ما يأيت 

 البند األول:
مجايل مقطوع قدره ( براتب إGRADE(    بالدرجة )JOBوافق "الطرف األول" على تعيني "الطرف الثاين" بدوام جزئي يف وظيفة )

(TOTAL_SAL. درهم ) 
 البند الثاني:

( أيام COUNT_NUMBER_DAY( ساعة يومياً / أو ملدة )COUNT_NUMBER_HOURيلتزم" الطرف الثاين" بالعمل لدى "الطرف األول" ملدة )
بشأن املوارد البشرية  2008( لسنة 11ل مواعيد العمل الرمسية املقررة يف الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم )اسبوعياً وذلك خال

يف احلكومة االحتادية وتعديالته .
 البند الثالث: 

وز جتديده سنة فأخرى مبوافقة وجي CONTRACT_END_DATE  خوتنتهي يف تاري CONTRACT_START_DATE  مدة هذا العقد )سنة( تبدأ من تاريخ
 الطرفني .  

البند الرابع:
بشأن املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية  2008( لسنة 11يقر "الطرف الثاين" بأنه قد اطلع على املرسوم بقانون احتادي رقم )

أنه سوف يلتزم جبميع الواجبات واالمتناع عن وتعديالته والالئحة التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك املهين وأخالقيات الوظيفة العامة وب
 احملظورات الواردة هبا والقرارات ذات الصلة .

 البند الخامس:
تبدأ من تاريخ مباشرة العمل وللطرف األول إهناء  مدهتا ستة  أشهر قابلة للتمديد ملدة ثالثة أشهرخيضع "الطرف الثاين" لفرتة اختبار 
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فرتة اشعار ملدة مخسة أيام عمل ، كما جيوز "للطرف الثاين" االستقالة من وظيفته خالل فرتة خدمة "الطرف الثاين" خالهلا بعد 
 االختبار بعد إخطار جهة عمله خالل فرتة اشعار مماثلة من التاريخ احملدد لالستقالة .

 البند السادس:
البند ألداء املعمول هبما يف احلكومة االحتادية  خيضع الطرف الثاين لنظام تدريب وتطوير موظفي احلكومة االحتادية ونظام إدارة ا

 السابع:
خيضع "الطرف الثاين" بشأن مكافأة األداء والنقل والرتقية ألحكام التوظيف بدوام جزئي الواردة يف الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون 

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته. 2008( لسنة 11رقم )
 د الثامن:البن

( لسنة 11مينح "الطرف الثاين" اإلجازات الواردة بأحكام التوظيف بدوام جزئي الواردة يف الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم )
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته . 2008

 البند التاسع:
من قانون املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية والئحته التنفيذية.( 101ادة  )تسري على الطرف الثاين أسباب انتهاء اخلدمة الوارد بامل

 البند العاشر:
بذلك إذا رغب الطرف األول يف جتديد هذا العقد فعليه أن خيطر الطرف الثاين بذلك قبل انتهاء مدته شريطة إعطائه إشعارا خطيا 

 وبعدها يتم جتديد العقد وتوثيقه بني الطرفني .
 ند الحادي عشر:الب

وتعديالته والالئحة التنفيذية وقرارات جملس الوزراء   والنظم  2008( لسنة 11ن يكون املرسوم بقانون رقم )اتفق الطرفان على أ
 و عند تفسري بنود هذا العقد.ة يف بيان حقوق وواجبات الطرفني أاملكملة هلا املرجعي

 لكل طرف للعمل مبقتضاها .حرر هذا العقد من نسختني باللغة العربية تسلم 

توقيع "الطرف األول"  توقيع " الطرف الثاني"

)..............(مواطن غير موظف عقد تجديد نموذج

)..............(موظف غير مواطننموذج تجديد عقد 

 تم االتفاق بين كل من :
الطرف األول   MINISTRY_NAME        /  حاديةالجهة االت

الطرف الثاني    FULL_NAME  السيد/و 

على تجديد عقد التوظيف المبرم بين الطرفين بتاريخ    HIRE_DATEوالمعين بتاريخ    
CONTRACT_START_DATEاعتبارا  من :   . حكام الواردة فيه ولمدةبذات الشروط  الحالية واأل )     (

توقيع الطرف  الثاني توقيع الطرف األول

............................        ....................................
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نموذج تعيين بعقد خاص

نموذج تعيين بعقد خاص

، حرر هذا العقد بني كل من:CONTRACT_START_DATE  املوافق  HIRE_DAYأنـه يف يوم 
طرف أول  .  MINISTRY_NAME/ هيئة/ مؤسسةجهة احتادية  

MANAGER_POSITIONصفته ب MANAGER_NAMEوميثلها /

طرف ثاين  FULL_NAMEوبني السيد/
وعنوانه  (NATIONAL_IDENTIFIER( .  بطاقة هوية رقم )PASSPORT_NUMBERوحيمل جواز سفر رقم ) NATIONALITY  جنسيته:

EMPLOYEE_ADDRESS_IN:داخل الدولة  

EMPLOYEE_ADDRESS_OUTالدولة  :خارج 

ومت االتفاق على ما يأيت : 

 البند األول :
ساسي مقداره أ( براتب  GRADE( بالدرجة )JOBأ. يعني مبوجب هذا العقد " الطرف الثاين " لدى " الطرف األول " للعمل بوظيفة )

(BASIC_SALARY( درهم فقط، وبراتب إمجايل مقداره )TOTAL_SAL مجايل ن ال يتجاوز الراتب اإلأ( درهم متضمناً االمتيازات التالية )شريطة
 على احملدد مبوجب قرار جملس الوزراء يف هذا الشأن(.دناه السقف األأللموظف مبا فيه االمتيازات 

 -أ
-ب 
 -ج 
 -د 
  -هـ 

 يشرتط عدم االزدواجية يف الصرف مع زوجه اآلخر الذي يعمل يف احلكومة االحتادية . 
 البند الثاني :  

يتضمن الراتب اإلمجايل للموظف املواطن واحملدد بالبند األول من هذا العقد العالوات التالية مع مراعاة حتديد مبلغ كل عالوة من 
 العالوات املبينة أدناه : 

 الوة االجتماعية للمواطنني.. الع1
 . العالوة االجتماعية لألبناء.2

 . عالوة غالء املعيشة.3
.  عالوة بدل السكن. 4

 البند الثالث : 
ديدها ملدد مماثلة متوجيوز    CONTRACT_END_DATE ، وتنتهي يفCONTRACT_START_DATE  مدة هذا العقد )حبد أقصى سنتني( تبدأ من تاريخ

 . 
البند الرابع :

بشأن املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية  2008( لسنة 11بأنه قد اطلع على املرسوم بقانون احتادي رقم )” الطرف الثاين“يقر 
ميع الواجبات واالمتناع عن وتعديالته والالئحة التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك املهين وأخالقيات الوظيفة العامة وبأنه سوف يلتزم جب

 احملظورات الواردة هبا والقرارات ذات الصلة.
 البند الخامس:

 يلتزم "الطرف الثاين" بتنفيذ مجيــع املهام واملسؤوليات املتعلقة بالوظيفة، أو أي مهام أخرى يكلف هبا ذات صلة بعمله .
 البند السادس :

م بشأن 2008( لسنة 11لرمسي املقررة يف الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون احتادي رقم )على "الطرف الثاين" االلتزام مبواعيد الدوام ا
 املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته .

 البند السابع :
الثاين" خالهلا  وللطرف األول إهناء خدمة "الطرف  ستة  أشهر قابلة للتمديد ملدة ثالثة أشهرخيضع "الطرف الثاين" لفرتة اختبار مدهتا 

بعد فرتة إشعار ملدة مخسة أيام عمل، كما جيوز للموظف االستقالة من وظيفته خالل فرتة االختبار بعد إخطار جهة عمله خالل فرتة 
 عار مماثلة .إش

 البند الثامن :
املوارد البشرية يف احلكومة بشأن  2008( لسنة 11تسري على " الطرف الثاين " أحكام اإلجازات املقررة يف املرسوم بقانون رقم )

 االحتادية وتعديالته .
 البند التاسع :

للطرف األول احلق يف عدم جتديد هذا العقد، كما جيوز له فسخه قبل انتهاء مدته يف أي وقت شريطة إعطاء الطرف الثاين إشعارا 
ه احلالة " للطرف الثاين " قيمة راتب إمجايل خطيا بذلك قبل شهر من التاريخ احملدد للفسخ، على أن يؤدي " الطرف األول " يف هذ

 عن مدة شهر تعويضا عن فسخ العقد . 
 البند العاشر :

جيوز للطرف الثاين أن يستقيل من وظيفته بطلب خطي يتضمن إخطار الطرف األول بفرتة إنذار شهرين وتعترب االستقالة مقبولة ما مل 
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خطار " الطرف الثاين " خالل مخسة عشر يوما من تقدميها . يتخذ " الطرف األول " القرار املناسب بشأهنا وإ

 البند الحادي عشر:
.من قانون املوارد البشرية والئحته التنفيذية ( 101تسري على الطرف الثاين أسباب انتهاء اخلدمة الوارد باملادة  )

 البند الثاني عشر:
 لى جتديده .ينتهي العقد بنهاية مدته ما مل يتم االتفاق بني الطرفني ع

 البند الثالث عشر:
قامة للموظف.تتحمل جهة العمل تكاليف ورسوم اإل

 البند الرابع عشر:
( 11يستحق الطرف الثاين عند انتهاء اخلدمة مكافأة هناية خدمة وبدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية طبقا للمرسوم بقانون رقم )

 الحتادية وتعديالته والالئحة التنفيذية وقرارات جملس الوزراء. بشأن املوارد البشرية يف احلكومة ا 2008لسنة 

حرر هذا العقد من أصلني باللغة العربية بيد كل طرف نسخة للعمل مبقتضاها.

”الثاين الطرف“توقيع  ”الطرف األول“توقيع 

مؤقت بعقد تعيين نموذج

نموذج تعيين بعقد مؤقت

لعقد بني كٍل من: حرر هذا ا CONTRACT_START_DATE:املوافق HIRE_DAY أنه يف يوم:
 طرف أول MINISTRY_NAME/ هيئة / مؤسسة  جهة احتادية

MANAGER_POSITIONبصفته /       MANAGER_NAMEوميثلها/

طرف ثاين FULL_NAMEوبني السيد /
(PASSPORT_NUMBERوحيمل جواز سفر رقم ) NATIONALITY جنسيته:

( وعنوانه:NATIONAL_IDENTIFIERبطاقة هوية رقم )
 EMPLOYEE_ADDRESS_IN داخل الدولة:
 EMPLOYEE_ADDRESS_OUTخارج الدولة: 

 مت االتفاق على ما يلي :

البند األول:
(TOTAL_SAL( براتب شهري مقطوع قدره )JOB( )GRADEوافق "الطرف األول" على تعيني "الطرف الثاين" مبوجب هذا العقد بوظيفة )

درهم يصرف اليه يف هناية كل شهر . 
البند الثاني:

وجيوز  CONTRACT_END_DATE وتنتهي يف تاريخ CONTRACT_START_DATE   تكون مدة هذا العقد )حبد أقصى ثالثة أشهر( اعتباراً من
ديدها مبا ال جياوز ثالثة أشهر ."للطرف األول" مت

 البند الثالث:   
بشأن املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية  2008( لسنة 11بأنه قد اطلع على املرسوم بقانون احتادي رقم )” الطرف الثاين“يقر 

سوف يلتزم جبميع الواجبات واالمتناع عن وتعديالته والالئحة التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك املهين وأخالقيات الوظيفة العامة وبأنه 
 احملظورات الواردة هبا والقرارات ذات الصلة.

 البند الرابع:
 يلتزم "الطرف الثاين" بتنفيذ مجيع املهام واملسؤوليات املتعلقة بالوظيفة أو بأية مهام أخرى يكلف هبا ذات صلة بعمله .

 البند الخامس:
بشأن  2008( لسنة 11يف األوقات واأليام احملددة يف الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ) على "الطرف الثاين" احلضور إىل عمله
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املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته.

 البند السادس:
رف الثاين"  خالهلا هناء خدمة "الطإخيضع "الطرف الثاين" لفرتة اختبار مدهتا شهر تبدأ من تاريخ مباشرة العمل وجيوز "للطرف األول" 

خطار "الطرف األول" إشعار ملدة مخسة أيام عمل ، كما جيوز "للطرف الثاين" االستقالة من وظيفته خالل فرتة االختبار بعد إبعد فرتة 
 شعار مماثلة من التاريخ احملدد لالستقالة .إخالل فرتة 

 البند السابع:
 جازات اآلتية :يستحق "الطرف الثاين" اإل

بدون راتب ملدة مخسة أيام عمل متصلة أو منفصلة . إجازة -1
 إجازة احلداد براتب مقطوع . -2
إجازة مرضية براتب مقطوع مبوجب تقرير طيب معتمد من جهة طبية رمسية ملدة ال جتاوز مخسة أيام عمل وما زاد على ذلك -3

 يكون بدون راتب .
 البند الثامن:

من قانون املوارد البشرية يف ( 101هاء خدمة "الطرف الثاين" لسبب من األسباب الوارد باملادة  )نتهاء مدته أو بانتينتهي هذا العقد با
 والئحته التنفيذية.  احلكومة االحتادية

 البند التاسع:
لك بذإذا رغب الطرف األول يف جتديد هذا العقد فعليه أن خيطر الطرف الثاين بذلك قبل انتهاء مدته شريطة إعطائه إشعارا خطيا 

 وبعدها يتم جتديد العقد وتوثيقه بني الطرفني . 
 البند العاشر: 

وتعديالته والالئحة التنفيذية وقرارات جملس الوزراء   والنظم  2008( لسنة 11ن يكون املرسوم بقانون رقم )أاتفق الطرفان على 
 عقد.و عند تفسري بنود هذا الأاملكملة هلا املرجعية يف بيان حقوق وواجبات الطرفني 

 حرر هذا العقد من نسختني باللغة العربية بيد كل طرف نسخة للعمل مبقتضاها .

توقيع "الطرف األول"  توقيع " الطرف الثاني"

(  أ   الفئة)  المواطنين لغير كامل بدوام تعيين عقد

عقد تعيين بدوام كامل لغير المواطنين
) الفئة   أ  (

:، حرر هذا العقد بين كل منCONTRACT_START_DATE  الموافق HIRE_DAYأنـه في يوم 
طرف أولMINISTRY_NAMEجهة اتحادية / هيئة/ مؤسسة 

MANAGER_POSITIONبصفته /   MANAGER_NAMEويمثلها / 

طرف ثانيFULL_NAME/  السيدوبين 
(        NATIONAL_IDENTIFIER( بطاقة هوية رقم )PASSPORT_NUMBERويحمل جواز سفر رقم )  NATIONALITY جنسيته:

 وعنوانه :
 EMPLOYEE_ADDRESS داخل الدولة  :
 EMPLOYEE_ADDRESS_OUTخارج الدولة  :

وتم االتفاق على ما يأتي : 
البند األول :

(JOBوافق "الطرف األول" على تعيين "الطرف الثاني" للعمل لديه  بنظام الدوام الكامل بوظيفة ) . أ
( درهم، وعالوة تكميلية قدرها BASIC_SALARY( براتب  اساسي قدره )GRADEبالدرجة  ) 
(SUPPLEMENTAL_ALLOWANCE.درهم والمزايا المالية المقررة للدرجة )

آلخر الذي يعمل ب. يمنح الطرف الثاني االمتيازات التالية شريطة عدم االزدواجية  في الصرف مع زوجه ا
 في الحكومة االتحادية :

 .  سكن مناسب أو بدل السكن وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .1
درهم عن كل ولد وبحد أقصى ولدين بدءًا من المرحلة  10.000.  رسوم دراسية سنوية بما ال يجاوز 2

 ولة وتقديم ما يثبت ذلك .االبتدائية وحتى الثامنة عشرة شريطة أن يكونوا مقيمين معه  داخل الد
( درهم لكل فرد 3500.  تذاكر سفر للموظف وزوجه وثالثة من األوالد دون سن الثامنة عشر بقيمة )3

سنويا تصرف له   ) بعد مرور سنة على تاريخ التعيين ( .
دل ( درهم لألعزب و بما يعا25000.  بدل أثاث بما يعادل الراتب أألساسي لسبعة أشهر وبحد أقصى )4

( درهم للمتزوج وفقا للقواعد المعمول بها في الحكومة 30000ألساسي لتسعة أشهر وبحد أقصى )االراتب 
 االتحادية. 

( درهم وفقا للقواعد المعمول بها في الحكومة االتحادية .         .  بدل ماء و كهرباء )5
الين دون سن الثامنة عشر وفقا للنظم . تأمين العالج الطبي للطرف الثاني وزوجه وثالثة من أوالده المع6

 المعمول بها.

البند الثاني:
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ويجوز تجديده سنة  CONTRACT_END_DATE ، وينتهي في CONTRACT_START_DATEمدة هذا العقد سنة يبدأ اعتبارا من  
 فأخرى بموافقة الطرفين.

 البند الثالث:
بشأن الموارد  2008( لسنة 11يقر "الطرف الثاني" بأنه قد اطلع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )

ة التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك المهني وأخالقيات البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته والالئح
الوظيفة العامة وبأنه سوف يلتزم بجميع الواجبات واالمتناع عن المحظورات الواردة بها والقرارات ذات 

الصلة. 

 البند الرابع :
يكلف بها  يلتزم "الطرف الثاني" بتنفيذ جميــع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالوظيفة، أو أي مهام أخرى

ذات الصلة بعمله .

البند الخامس:
على "الطرف الثاني" الحضور إلى عمله في األوقات واأليام المحددة في الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون 

م بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته بشأن أيام وساعات 2008( لسنة 11اتحادي رقم )
 مة .العمل الرسمية للحكو

البند السادس:
يخضع "الطرف الثاني" لفترة اختبار مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة ثالثة أشهر من تاريخ مباشرة 
ويجوز "للطرف األول" إنهاء خدمة "الطرف الثاني" خاللها بعد فترة إشعار لمدة خمسة أيام عمل، كما 

ختبار بعد إخطار الطرف األول خالل فترة إشعار يجوز للطرف الثاني االستقالة من وظيفته خالل فترة اال
 مماثلة  من التاريخ المحدد لالستقالة .

 البند السابع :
ال يجوز للطرف الثاني أن ينقطع عن عمله إال في حدود اإلجازات الممنوحة له، وتتحدد إجراءات وشروط 

بشأن الموارد البشرية في  2008( لسنة 11االستفادة من اإلجازات وفقا ألحكام المرسوم بقانون رقم )
 الحكومة االتحادية وتعديالته  

 البند الثامن:
من قانون الموارد البشرية و الئحته ( 101تسري على الطرف الثاني أسباب انتهاء الخدمة الوارد بالمادة  )

. التنفيذية

 البند التاسع:
الثاني بذلك قبل انتهاء مدته شريطة إذا رغب الطرف األول في تجديد هذا العقد فعليه أن يخطر الطرف 

إعطائه إشعارا خطيا حسب درجته الوظيفية وبعدها يتم تجديد العقد وتوثيقه بين الطرفين .

البند العاشر:
تتحمل جهة العمل تكاليف ورسوم االقامة للموظف.

 البند الحادي عشر:
تعديالته والالئحة التنفيذية وقرارات و 2008( لسنة 11اتفق الطرفان على ان يكون المرسوم بقانون رقم )

مجلس الوزراء والنظم المكملة لها المرجعية في بيان حقوق وواجبات الطرفين او عند تفسير بنود هذا 
 العقد.

حرر هذا العقد من أصلين باللغة العربية بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.

”الثاني الطرف“توقيع ”الطرف األول“توقيع 
............................        ....................................
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عقد توظيف مواطن بدوام كامل

عقد توظيف مواطن بدوام كامل

العقــد بني كل مـن:ابرم هذا  CONTRACT_START_DATEاملوافق    HIRE_DAY أنه يف يوم
MANAGER_NAMEوميثلها / MINISTRY_NAME/ هيئة  جهة احتادية

األول ويشار اليها فيما بعد بالطرف MANAGER_POSITIONبصفتـــه 
FULL_NAME/املوظفوبني 

NATIONALITY جنسيتــــــــــه:

PASSPORT_NUMBERرقم جواز السفـر:

NATIONAL_IDENTIFIER رقم بطاقة اهلوية:

EMPLOYEE_ADDRESS : العنــــــــــوان

EMPLOYEE_EMIRATE : اإلمــــــــــارة

EMPLOYEE_REGION املنطقـــــــــة:

HOME_NUMBER رقـم اهلـــــاتف:

MOBILE_NUMBER رقـم اهلاتف املتحرك:

EMPLOYEE_POSTAL_CODE صندوق الربيـــد:

ويشار اليــــــــــــــــــــــــه فيما بعد بالطـــــــــــــرف الثاين
متهيد

  بتاريخ DECISION_YEAR( لسنة DECISION_NUMBERبناء على قرار التعني الصادر من السلطة املختصة لدى الطرف االول برقم ) 
DECISION_START_DATE ا ان الطرف الثاين قد اجتاز بنجاح مجيع املقابالت واالختبارات املهنية والفحوصات الطبية وقدم كافة ، ومب

املستندات املطلوبة لتعيينه حسب االصول ووافق على عرض العمل املقدم من الطرف األول .
عليه اتفق الطرفان على التايل: 

البند االول :
او ملحقات مقدمة من الطرف الثاين واملطلوبة كشرط للتعيني جزء ال يتجزأ من هذا العقد حيث يعترب التمهيد السابق وأية مستندات 

 يعترب هذا العقد باطاًل يف حال عدم ثبوت صحتها.
 البند الثاني :

 التعيني :

 ( يف قطاع/ إدارةJOBة )وافق الطرف األول على تعيني الطرف الثاين للعمل لدية بنظام الدوام الكامل ووفقا ألحكام هذا العقد  بوظيف
ORGANIZATION_NAME على الدرجة الوظيف( يةGRADE( براتب امجايل قدرة  )TOTAL_SAL ووفقاً للمزايا املالية والوظيفية املقررة للمواطن )

غلها حسب التفصيل التايل:وللدرجة اليت يش
BASIC_SALARY الراتب األساسي: -

 HOUSING_ALLOWمتزوج ( -بدل السكن ) أعزب  -

COST_OF_LIVE_ALLOW غالء معيشــــه: -

TRANS_ALLOW ــــال:بدل انتقـ -

CITIZEN_ALLOW عالوة اجتماعية: -

CHILD_ALLOW عالوة أبنــــاء: -

NATURE_ALLOW بدل طبيعة عمل: -

OTHER_ALLOWبدالت أخـــرى: -

 البند الثالث :
 مدة العقد :

 إىل   CONTRACT_START_DATE عتباراً من تاريخدية إملدة ثالث سنوات مياللعقد مع مراعاة البند اخلامس ادناه يسري هذا ا
CONTRACT_End_DATE  للتمديد ملدد مماثلة. قابلة 

ع :البند الراب
 . يقر "الطرف الثاين" بأنه قد اطلع على املرسوم بقانون املشار اليه اعاله والئحته التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك املهين واخالقيات1

 الوظيفة العامة.
الوظيفي واية مهام . يلتزم بالقيام جبميع الواجبات واملهام واملسؤوليات املتعلقة بالوظيفة وان يؤدي مهامه بدقة وامانة طبقاً للوصف 2

 اخرى يكلف هبا من قبل رؤسائه ذات صلة بعملة.
 . أن ميتنع عن احملظورات الواردة باي من التشريعات املعمول هبا يف الدولة  .3
 . أن حيافظ على األسرار اليت يطلع عليها حبكم وظيفته سواء أثناء استمرار عالقته بالعمل أو بعدها  .4
وله اداء مهام ومسؤوليات الوظيفة املنوطة به وفقاً لشروط هذا العقد وأحكام املرسوم بقانون املشار اليه . يقر الطرف الثاين بقب5

 والئحته التنفيذية واية تشريعات ذات عالقة.
لية . يقر الطرف الثاين بأن تعاقده وتنفيذه اللتزاماته مبوجب احكام هذا العقد ال خيالف أي نص أو شروط أو التزامات مرتتبة ع6

 مبوجب أي عقد او عالقة وظيفية اخرى.
 البند  الخامس :
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 فرتة االختبار:
وجيوز "للطرف األول" إهناء خدمة "الطرف الثاين"   ثالثة أشهرقابلة للتمديد ملدة  ستة أشهرخيضع "الطرف الثاين" لفرتة اختبار مدهتا 

للعمل كما جيوز للطرف الثاين االستقالة من وظيفته خالل فرتة خالهلا بعد فرتة إشعار ملدة مخسة أيام عمل إذا ثبت عدم صالحيته 
 االختبار بعد تقدمية فرتة اشعار مماثلة.

 البند السادس :
 اإلجازة السنوية:

( يوم عمل ، على أن ال تستحق هذه اإلجازة إال بعد امتام ANNUAL_LEAVEمينح الطرف الثاين إجازة سنوية مدفوعة الراتب االمجايل ملدة )
فرتة االختبار بنجاح. 

البند السابع :
رف الثاين العالوة الدورية بناء على مستوى تقييم أدائه السنوي وتضاف اىل الراتب االساسي.يستحق الط

البند الثامن :
بشان الرتقيات والعالوات واملكافآت النقدية والسنوية واالخرى لإلحكام املنصوص عليها يف املرسوم بقانون  ((الطرف الثاين))خيضع 

من انظمة وقرارات .والالئحة التنفيذية وما يرتبط هبما 
 البند التاسع: 

جيب على الطرف الثاين عند انتهاء خدمته ألي سبب من االسباب أن يسلم للطرف األول ما يف حوزته من املمتلكات أو األجهزة أو 
الطرف الثاين الوثائق أو املراسالت وتقارير ورسومات وخمططات وملفات وما شابه ذلك ، اليت تعود ملكيتها للطرف األول ، ويتعهد 
 بعدم االحتفاظ بأية أصول أو نسخ عنها ، وتسليمها للطرف األول سواء كانت ورقية أو الكرتونية أو بأي شكل آخر .

 البند العاشر:
للطرف األول احلق يف خصم أية مبالغ من مستحقات الطرف الثاين وفقاً ألحكام التشريعات النافذة لسداد ما يكون مستحقاً من 

 امات يف ذمته للطرف األول .ديون والتز 

 البند الحادي عشر:
م بإصدار قانون املعاشات والتأمينات االجتماعية وتعديالته 1999( لسنة 7تسري على الطرف الثاين احكام القانون االحتادي رقم )

 خاصة فيما يتعلق باستقطاعات االشرتاكات الشهرية وذلك طيلة مدة سريان هذا العقد. 
 شر:البند الثاني ع

م  وتعديالته والالئحة التنفيذية  وقرارات جملس الوزراء والنظم املكملة 2008( لسنة 11اتفق الطرفان بان يكون املرسوم بقانون رقم )
 هلا املرجعية يف بيان حقوق وواجبات الطرفني أو عند تفسري بنود هذا العقد .

رف نسخة للعمل مبقتضاها .حرر هذا العقد باللغة العربية من نسختني أصليتني بيد كل ط

توقيع "الطرف األول"  توقيع " الطرف الثاني"

  ...............................
...............................
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نموذج تجديد عقد تنظيم عالقة وظيفية قائمة مع 
مواطن
عقد تنظيم عالقة وظيفية قائمة مع مواطنتجديد نموذج 

:أنه في يوم                 املوافق  /     /  حرر هذا العقــد بين كل مـن
 بصفتـــهجهة اتحادية / هيئة        ويمثلها /   

ويشار اليهــــــــــــا فيما بعد  بالطــــــــــــرف األول     
  /وبين السيد
: جنسيتــــــــــه

:رقم جواز السفـر
:رقم بطاقة الهوية

:  العنــــــــــوان
 :  اإلمــــــــــارة

:  املنطقـــــــــة
     رقـم الهـــــاتف:

  : رقـم الهاتف املتحرك
  :البريـــدصندوق 

ويشار إليــــه  فيما بعد بالطـــــــــــــرف الثاني
 تمهيد

بما أن الطرف الثاني من مواطني الدولة وقد تم تعيينه في الحكومة االتحادية بتاريخ  /       /       /  ويعمل  
.................. . حاليا بوظيفة  )                     ( في قسم / إدارة

وبما ان العالقة الوظيفية بين الطرفين ما زالت قائمة  ومستمرة  تحكمها التشريعات املعتمدة بهذا الشأن في 
الحكومة االتحادية لذا فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد وتأسيسا على ذلك تم االتفاق على ما يأتي :

  :البند األول 
. العقد يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا

 :البند الثاني
بنظام الدوام الكامل وفقًا ألحكام هذا العقد )) الطرف االول (( يوافق الطرف الثاني على ان يستمر بعمله  لدى 

(       بوظيفة  )       (     في قطاع/ ادارة                        على الدرجة  )               ( براتب اجمالي قدره )
قسيم  املبين أدناه :وفقا للت

 :الراتب األساس ي -
:( متزوج –بدل السكن ) أعزب -

 :  غالء معيشــــه -
 :    بدل انتقـــــال -
 : عالوة اجتماعية -
 :   عالوة أبنــــاء -
: بدل طبيعة عمل -
 :  بدالت أخـــرى -

:البند الثالث
 : مدة العقد

قابله للتمديد ملدد  20ولغاية / /   20اعتبارًا من تاريخ       /        / ميالدية يسري هذا العقد ملدة ثالث سنوات
 بموافقة الطرفين.مماثلة 

 :البند الرابع
يلتزم ))الطرف الثاني ((بالقيام بجميع الواجبات واملهام واملسؤوليات املتعلقة بالوظيفة واالمتناع عن املحظورات 

اليه اعاله والالئحة التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك املنهي واخالقيات املنصوص عليها في املرسوم بقانون املشار 
الوظيفة العامة وأية تشريعات أخرى ذات عالقة وان يؤدي مهامه الوظيفية طبقًا للوصف الوظيفي بدقة  وامانة 

ها والقيام بأية مهام وأن يحافظ على األسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته سواء أثناء استمرار عالقته بالعمل أو بعد
 أخرى يكلف بها من قبل رؤسائه ذات صلة بعمله .

 :البند الخامس
يلتزم ))الطرف الثاني((" بالحضور الى عمله في االوقات وااليام وعدد الساعات املحددة بالالئحة التنفيذية للمرسوم 

 م وتعديالته . 2008لسنة 11بقانون اتحادي رقم 
 : البند السادس
الثاني إجازة سنوية مدفوعة الراتب االجمالي ملدة )  ( يوم عمل وال يجوز للطرف الثاني ان يحصل على  يمنح الطرف

 .اجازات اال في حدود مدد اجازاته املعتمدة
 :البند السابع

 .يستحق )) الطرف الثاني(( العالوة الدورية بناء على مستوى تقييم أدائه السنوي وتضاف الى الراتب االساس ي
 :الثامنالبند 

يخضع)) الطرف الثاني(( بشان الترقيات والعالوات واملكافآت النقدية والسنوية واالخرى لألحكام املنصوص عليها في 
 .املرسوم بقانون والالئحة التنفيذية وما يرتبط بهما من انظمة وقرارات وتعديالتها

 :البند التاسع
من االسباب أن يسلم للطرف األول ما في حوزته من  يجب على )) الطرف الثاني(( عند انتهاء خدمته ألي سبب

املمتلكات أو األجهزة أو الوثائق أو املراسالت وتقارير ورسومات ومخططات وملفات وما شابه ذلك ، التي تعود ملكيتها 
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(سواء ))للطرف األول ((، ويتعهد الطرف الثاني بعدم االحتفاظ بأية أصول أو نسخ عنها ، وتسليمها ))للطرف األول (
.كانت ورقية أو الكترونية أو بأي شكل آخر

:البند العاشر
))للطرف األول ((الحق في خصم أية مبالغ من مستحقات الطرف الثاني وفقًا ألحكام التشريعات السارية واالحكام 

 .(( النافذة لسداد ما يكون مستحقًا من ديون والتزامات في ذمته)) للطرف األول 
 :البند الحادي عشر

تمر استقطاع االشتراكات الشهرية وتحويلها للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية وفقا ألحكام القانون يس
 .م بإصدار قانون املعاشات والتأمينات االجتماعية وتعديالته1999( لسنة 7رقم )

 :البند الثاني عشر
عديالته والالئحة التنفيذية وأية تعديالت الحقه م وت2008( لسنة 11اتفق الطرفان بان يكون املرسوم بقانون رقم )

 . لهما وقرارات مجلس الوزراء والنظم املكملة لها  املرجعية في بيان الحقوق والواجبات ___وتفسير بنود هذا العقد
 . حرر هذا العقد باللغة العربية من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها

"توقيع " الطرف الثاني  األول"  توقيع "الطرف

(ب الفئة)  المواطنين لغير كامل بدوام تعيين عقد

تعيين بدوام كامل لغير المواطنين  عقد
)الفئة ب(

حرر هذا العقد بين كٍل من:  CONTRACT_START_DATE الموافق       HIRE_DAY    أنه في يوم:
    MINISTRY_NAME  جهة اتحادية / هيئة / مؤسسة

)طرف أول(
MANAGER_POSITIONبصفته /             MANAGER_NAMEويمثلها /

(طرف ثاني)FULL_NAME/  السيد وبين

(   NATIONAL_IDENTIFIER(   بطاقة هوية رقم )   PASSPORT_NUMBERويحمل جواز سفر رقم )    NATIONALITYجنسيته:  
 وعنوانه :

 EMPLOYEE_ADDRESSداخل الدولة/   
     EMPLOYEE_ADDRESS_OUT   خارج الدولة/

 تم االتفاق بين الطرفين على ما يلي:

البند األول:

 بالدرجة   )  ( JOBوافق "الطرف األول" على تعيين "الطرف الثاني" للعمل بنظام الدوام الكامل بوظيفة )
GRADE ( براتب شهري أساسي قدره )BASIC_SALARY( درهم والعالوة التكميلية قدرها )SUPPLEMENTAL_ALLOWANCE )

والمزايا المالية المقررة للدرجة . 
البند الثاني:

ويجوز تجديده سنة  CONTRACT_END_DATEوتنتهي في  CONTRACT_START_DATEمدة هذا العقد ) سنة ( تبدأ من تاريخ 
فأخرى بموافقة الطرفين . 

ند الثالث:الب

بشأن الموارد  2008( لسنة 11يقر "الطرف الثاني" بأنه قد اطلع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )
البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته والالئحة التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك المهني وأخالقيات 

المحظورات الواردة بها والقرارات ذات الوظيفة العامة وبأنه سوف يلتزم بجميع الواجبات واالمتناع عن 
 الصلة .
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البند الرابع:

يلتزم "الطرف الثاني" بتنفيذ جميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالوظيفة أو أي مهام أخرى يكلف بها ذات 
 صلة بعمله .

البند الخامس:

حة التنفيذية للمرسوم بقانون على "الطرف الثاني" الحضور إلى عمله في األوقات واأليام المحددة في الالئ
 بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته . 2008( لسنة 11رقم )

البند السادس:

يخضع "الطرف الثاني" لفترة اختبار مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرة 
لطرف الثاني"  خاللها بعد فترة اشعار لمدة خمسة أيام عمل ، العمل ويجوز "للطرف األول" انهاء خدمة "ا

كما يجوز "للطرف الثاني" االستقالة من وظيفته خالل فترة االختبار بعد اخطار "الطرف األول" خالل 
 فترة اشعار مماثلة من التاريخ المحدد لالستقالة.

البند السابع:

جراءات وشروط إجازات الممنوحة له وتحدد اإلحدود ال في إال يجوز للطرف الثاني أن ينقطع عن عمله 
بشأن الموارد البشرية في  2008( لسنة 11جازات وفقًا ألحكام المرسوم بقانون رقم )اإلاالستفادة من 

 الحكومة االتحادية وتعديالته 

البند الثامن:

الموارد البشرية و الئحته  من قانون( 101تسري على الطرف الثاني أسباب انتهاء الخدمة الوارد بالمادة  )
 . التنفيذية

البند التاسع:

إذا رغب الطرف األول في تجديد هذا العقد فعليه أن يخطر الطرف الثاني بذلك قبل انتهاء مدته شريطة 
إعطائه إشعارا خطيا حسب درجته الوظيفية وبعدها يتم تجديد العقد وتوثيقه بين الطرفين . 

البند العاشر:

العمل تكاليف ورسوم االقامة للموظف. تتحمل جهة

البند الحادي عشر:

وتعديالته والالئحة التنفيذية وقرارات  2008( لسنة 11ن يكون المرسوم بقانون رقم )أاتفق الطرفان على 
و عند تفسير بنود هذا أوالنظم المكملة لها المرجعية في بيان حقوق وواجبات الطرفين  مجلس الوزراء

 العقد.

هذا العقد باللغة العربية من أصلين بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها .حرر 

توقيع " الطرف الثاني"  توقيع "الطرف األول"

...............................        ....................................
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(بالمواطنين) الخاص المستشارين و الخبراء عقد نموذج

 نموذج عقد الخبراء و املستشارين الخاص )باملواطنين(

حرر هذا العقد بين كل من : CONTRACT_START_DATEاملوافق   HIRE_DAYى يوم أنه ف

 الطرف األول:
MANAGER_POSITION بصفته MANAGER_NAMEو يمثلها/  MINISTRY_NAMEوزارة/هيئة 

"و يشار إليها فيما بعد بالوزارة/الهيئة أو الطرف األول"
 FULL_NAME طرف الثانى: السيد/ال

(NATIONAL_IDENTIFIER(،بطاقة هوية رقم )PASSPORT_NUMBERو يحمل جواز سفر رقم)NATIONALITY جنسيته: 
EMPLOYEE_ADDRESS و عنوانه:

EMPLOYEE_ADDRESS_IN داخل الدولة:

EMPLOYEE_ADDRESS_OUT خارج الدولة:

(JOBو يعمل مستشار أو خبير فى مجال )
 بالطرف الثانى""و يشار إليه فيما بعد 

لذا فقد اتفق الطرفان املشار إليهما أعاله على ما يلى:
 البند األول 

 مدة العقد
CONTRACT_END_DATEو ينتهى فى  CONTRACT_START_DATE يبدأ هذا العقد من 

ال تزيد مدة العقد عن سنتين و يجوز تمديده ملدد مماثلة.يشترط أن   
 البند الثانى

 الراتب الشامل
فأة نهاية الخدمة و املزايا التى يتم من كافة البدالت و العالوات و مكا( درهم يتضTOTAL_SALيتقاض ى الطرف الثانى شهريًا مبلغ مالى مقطوع إجمالى و شامل)-

اإلتفاق عليها.
فى هذا الشأن.يتمتع الطرف الثانى بالتأمين الصحى وفقًا للقواعد النافذة -    

رية املفعول أو تصدر ال يحق للطرف الثانى املطالبة بأية بدالت أو أجور أو مزايا مالية أو عينية مقررة للموظفين بموجب أية قوانين أو أنظمة أو قرارات سا
 الحقًا.

م.1999لسنة  21و يطبق بشأن املتقاعدين العسكريين قرار مجلس الوزراء رقم   
 البند الثالث

 الواجبات و املحظورات
شأن املوارد البشرية فى الحكومة م ب 2008( لسنة 11يلتزم الطرف الثانى بالواجبات و يمتنع عن املحظورات الواردة فى املرسوم بقانون إتحادى رقم )

اإلفصاح عن أية  فظة على السرية و عدمو عليه املحا إلتحادية و تعديالته و الالئحة التنفيذية لهما ووثيقة السلوك املنهى و أخالقيات الوظيفة العامةا
 معلومات و أية قوانين أو أنظمة أخرى ذات عالقة مطبقة فى الحكومة اإلتحادية.

 البند الرابع
 األجازات

 يمنح الطرف الثانى خالل سريان العقد األجازات التالية:
(يوم عمل مدفوعة الراتب.22إجازة سنوية بحد أقص ى ).1
د أقص ى خمسة أيام عمل.إجازة بدون راتب بح.2

إجازة مرضية بحد أقص ى سبعة أيام عمل متصلة أو منفصلة..3
 إجازة حداد وفق الضوايط الواردة فى الالئحة التنفيذية..4
 (يوم.45إجازة وضع).5

من الالئحة التنفيذية. 100/5أيام العطالت الرسمية للوزارات و الجهات اإلتحادية املنصوص عليها فى املادة 
 لبند الخامس:ا

 املهام و املسئوليات
هذا العقد و التى تعتبر جزء ال يتجزأ منه على أنه يجوز تعديلها أو  طييلتزم الطرف الثانى بتنفيذ املهام و األعمال املحددة من قبل الطرف األول و املرفقة 
تفق عليها و أية مهام أخرى يكلف بها من قبل جهة عمله.اإلضافة عليها من قبل جهة العمل و ذلك شريطة اإلنتهاء منها وفق الخطة الزمنيةامل

 البند السادس
 التقارير الدورية

ية صعوبات تعترض على الطرف الثانى اإللتزام بتقديم تقارير دورية لإلدارة املعنية عن األعمال التى يتم إنجازها من قبله أو تمت تحت إشرافه مع بيان أ
ل الالزمة لتجاوزها.اإلنجاز مشفوعة بالتوصيات و الحلو 

البند السابع:
فترة اإلنذار

يجوز للطرف الثانى  يحق للطرف األول إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته شريطة إعطاء الطرف الثانى إشعارًا خطيًا بذلك قبل شهر من التاريخ املحدد إلنهائه كما
 اريخ إنهاء العقد املحدد فى الطلب.طلب انهاء العقد شريطة إبالغ الطرف األول بذلك خطيًا قبل شهر من ت

تقديمها، و على  و تعتبر اإلستقالة مقبولة ما لم يتخذ الطرف األول القرار املناسب بشأنها و إخطار  الطرف الثانى بذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ
 قصير هذه املدة حسب مصلحة العمل لديه.الطرف الثانى اإلستمرار فى وظيفته إلى حين انقضاء فترة اإلنذار و يجوز للطرف األول ت

 البند الثامن
 اسباب انهاء العقد

قانون املوارد البشرية فى الحكومة اإلتحاديةيسرى على الطرف الثانى أسباب إنهاء الخدمة الواردة فى 
البند التاسع

اشتراك التقاعد
ة تحديد مبلغ كل عالوة من العالوات املبينة أدناه . إذا كان يتقاضاها. على أن تكون يتعين على الوزارة أو الجهة اإلتحادية عند التعاقد مع املواطن مراعا

ن لدى هيئة املعاشات من ضمن اإلمتيازات املالية و العينية املمنوحة للخبير أو اإلستشارى و ليست مضافة اليها و ذلك وفقًا للتشريعات املقررة فى هذا الشأ
 و التأمينات اإلجتماعية.

ادل الراتب األساس ى إلحدى الدرجات الواردة فى سلم درجات و رواتب موظفى الحكومة اإلتحادية.مبلغ يع
بدل السكن-
العالوة اإلجتماعية-
 غالء املعيشة-
 عالوة األبناء-

م. 1999لسنة  21و يطبق بشأن املتقاعدين العسكريين قرار مجلس الوزراء رقم 
 البند العاشر

 استكمال بنود العقد
م يرد به نص فى هذا العقد يطبق بشأنه قانون املوارد البشرية و الئحته التنفيذية املعمول بهما فى الحكومة اإلتحادية.فيما ل

لحادى عشرالبند ا
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 املحاكم املختصة
تنفيذ هذا العقد. عنتختص املحاكم اإلتحادية فى دولة اإلمارات العربية املتحدة بنظر  كافة املنازعات الناشئة 

ى عشرثاند الالبن
 لغة العقد

حرر هذا العقد من نسختين واحدة باللغة العربية و األخرى باإلنجليزية و فى حالة اإلختالف يعتد بالنص الوارد باللغة العربية.

المواطنين بغير الخاص المستشارين و الخبراء عقد نموذج

 نموذج عقد الخبراء و املستشارين الخاص بغير املواطنين

حرر هذا العقد بين كل من :CONTRACT_START_DATE املوافق  HIRE_DAYأنه فى يوم 

 الطرف األول:
 MANAGER_POSITION  بصفته MANAGER_NAMEو يمثلها/ MINISTRY_NAME وزارة/هيئة

وزارة/الهيئة أو الطرف األول""و يشار إليها فيما بعد بال  
 FULL_NAMEالطرف الثانى: السيد/

(NATIONAL_IDENTIFIER(،بطاقة هوية رقم )PASSPORT_NUMBERو يحمل جواز سفر رقم) NATIONALITYه: جنسيت
و عنوانه:

  EMPLOYEE_ADDRESS_IN داخل الدولة:

 EMPLOYEE_ADDRESS_OUT  خارج الدولة:

(JOBو يعمل مستشار أو خبير فى مجال )
 "و يشار إليه فيما بعد بالطرف الثانى"

 لذا فقد اتفق الطرفان املشار إليهما أعاله على ما يلى:
 البند األول 

 مدة العقد
CONTRACT_END_DATEو ينتهى فى  CONTRACT_START_DATE يبدأ هذا العقد من 

 يشترط أن ال تزيد مدة العقد عن سنتين و يجوز تمديده ملدد مماثلة.
 البند الثانى

 الراتب الشامل
ة الخدمة و املزايا التى يتم فأة نهايمن كافة البدالت و العالوات و مكا( درهم يتضTOTAL_SALيتقاض ى الطرف الثانى شهريًا مبلغ مالى مقطوع إجمالى و شامل)-

اإلتفاق عليها.
يتمتع الطرف الثانى بالتأمين الصحى وفقًا للقواعد النافذة فى هذا الشأن.-  
يتحمل الطرف األول رسوم اإلقامة للموظف فقط وفقًا للقواعد املقررة.-    

مقررة للموظفين بموجب أية قوانين أو أنظمة أو قرارات سارية املفعول أو تصدر ال يحق للطرف الثانى املطالبة بأية بدالت أو أجور أو مزايا مالية أو عينية 
 الحقًا.

 البند الثالث
 الواجبات و املحظورات

م بشأن املوارد البشرية فى الحكومة  2008( لسنة 11يلتزم الطرف الثانى بالواجبات و يمتنع عن املحظورات الواردة فى املرسوم بقانون إتحادى رقم )
اإلفصاح عن أية  و عليه املحافظة على السرية و عدم ادية و تعديالته و الالئحة التنفيذية لهما ووثيقة السلوك املنهى و أخالقيات الوظيفة العامةأإلتح

 معلومات و أية قوانين أو أنظمة أخرى ذات عالقة مطبقة فى الحكومة اإلتحادية.
 البند الرابع

 األجازات
يان العقد األجازات التالية:يمنح الطرف الثانى خالل سر   

(يوم عمل مدفوعة الراتب.22إجازة سنوية بحد أقص ى ).1
إجازة بدون راتب بحد أقص ى خمسة أيام عمل..2
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إجازة مرضية بحد أقص ى سبعة أيام عمل متصلة أو منفصلة..3
 إجازة حداد وفق الضوايط الواردة فى الالئحة التنفيذية..4
 (يوم.45إجازة وضع).5

من الالئحة التنفيذية. 100/5ام العطالت الرسمية للوزارات و الجهات اإلتحادية املنصوص عليها فى املادة أي
 البند الخامس:

 املهام و املسئوليات
على أنه يجوز تعديلها أو هذا العقد و التى تعتبر جزء ال يتجزأ منه  طييلتزم الطرف الثانى بتنفيذ املهام و األعمال املحددة من قبل الطرف األول و املرفقة 

له.اإلضافة عليها من قبل جهة العمل و ذلك شريطة اإلنتهاء منها وفق الخطة الزمنيةاملتفق عليها و أية مهام أخرى يكلف بها من قبل جهة عم
 البند السادس

 التقارير الدورية
التى يتم إنجازها من قبله أو تمت تحت إشرافه مع بيان أية صعوبات تعترض على الطرف الثانى اإللتزام بتقديم تقارير دورية لإلدارة املعنية عن األعمال 

اإلنجاز مشفوعة بالتوصيات و الحلول الالزمة لتجاوزها.

البند السابع:
فترة اإلنذار

املحدد إلنهائه كما يجوز للطرف الثانى  يحق للطرف األول إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته شريطة إعطاء الطرف الثانى إشعارًا خطيًا بذلك قبل شهر من التاريخ
 طلب انهاء العقد شريطة إبالغ الطرف األول بذلك خطيًا قبل شهر من تاريخ إنهاء العقد املحدد فى الطلب.

اريخ تقديمها، و على و تعتبر اإلستقالة مقبولة ما لم يتخذ الطرف األول القرار املناسب بشأنها و إخطار  الطرف الثانى بذلك خالل خمسة عشر يومًا من ت
 الطرف الثانى اإلستمرار فى وظيفته إلى حين انقضاء فترة اإلنذار و يجوز للطرف األول تقصير هذه املدة حسب مصلحة العمل لديه.

 البند الثامن
 اسباب انهاء العقد

تحاديةقانون املوارد البشرية فى الحكومة اإليسرى على الطرف الثانى أسباب إنهاء الخدمة الواردة فى 
البند التاسع

 استكمال بنود العقد
فيما لم يرد به نص فى هذا العقد يطبق بشأنه قانون املوارد البشرية و الئحته التنفيذية املعمول بهما فى الحكومة اإلتحادية.

البند العاشر
 املحاكم املختصة

تنفيذ هذا العقد. عننازعات الناشئة تختص املحاكم اإلتحادية فى دولة اإلمارات العربية املتحدة بنظر  كافة امل
البند الحادى عشر

 لغة العقد
حرر هذا العقد من نسختين واحدة باللغة العربية و األخرى باإلنجليزية و فى حالة اإلختالف يعتد بالنص الوارد باللغة العربية.
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