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دليل مستخدم نظام الحضور واالنصراف في نظام "بياناتي"

المقدمة 
ساعد مشروع الربط الثنائي لنظام الحضور واالنصراف بنظام »بياناتي« ضمن الخدمة الذاتية كاًل من الموظف والمسؤول 

المباشر وفريق الموارد البشرية من الوصول إلى بيانات حضور وانصراف الموظفين:

يوفر النظام العديد من المميزات:

يمكن للموظف:. 1

• االطالع على حضوره وانصرافه الشخصي لكل شهر	

• البحث بتاريخ معين	

• البحث من حيث نوع الغياب	

o إجازة

o غياب

o االنصراف المبكر

o الحضور المتأخر

o إدخاالت مفقودة

o عطلة رسمية

يمكن للمسؤول المباشر:. 2

• االطالع على حضور وانصراف الموظف لكل شهر	

• البحث بتاريخ معين	

• البحث بنوع الغياب	

• االطالع على حضور وانصراف الموظفين العاملين في تلك الوحدة التنظيمية	

يمكن لفريق إدارة الموارد البشرية:. 3

• االطالع على السجالت الشهرية لحضور وانصراف الموظفين	

• البحث بتاريخ معين	

• البحث بنوع الغياب	

• االطالع على حضور وانصراف جميع الموظفين العاملين في تلك الجهة الحكومية	

إمكانية تصدير سجالت الحضور واالنصراف على Excel sheet  للبيانات المستخرجة من عمليات البحث في الشاشات.. 4

خطوات استثناء الموظفين المعفيين من البصمة من الربط بنظام الحضور واالنصراف مع »بياناتي«.. 5
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دليل مستخدم نظام الحضور واالنصراف في نظام "بياناتي"

الدخول على النظام:
1 - ادخل إلى رابط بياناتي التالي إذا كان الدخول ضمن شبكة العمل: 

أو الدخول على الرابط الخاص بالشبكة خارج العمل وهو الرابط التالي:   

2 - أدخل اسم المستخدم

3 - أدخل كلمة السر

4 - اضغط على تسجيل الدخول

الموظف – الدخول على الخدمة الذاتية:
يمكن للموظف االطالع على بيانات الحضور واالنصراف لكل سنة وبالتفصيل باإلضافة إلى البحث عن البيانات مستخدما:

• التاريخ	

• نوع الغياب	

ادخل على صالحية الخدمة الذاتية للموظف.. 1

ثم اضغط على الحضور واالنصراف.. 2

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

https://federalerp.gov.ae/

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 6صفحت 

 

 النظام:الذخىل على 
  /https://prd.federalerp.gov.ae ٗ ساتط تٛاَاتٙ انتانٙ إرا كاٌ انذخٕل ضًٍ شثكح انؼًم:دخم إنا .1

 ttps://federalerp.gov.ae/hانتانٙ: انشاتط  ػهٗ انشاتط انخاص تانشثكح خاسج انؼًم ْٕٔ ٔ انذخٕلأ
 اسن الوستخذمأدخم  .2
 كلوت السزأدخم  .3
 تسجيل الذخىلاضغط ػهٗ  .4

 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 0صفحت 

 

 الذخىل على الخذمت الذاتيت: –المىظف 
 

 يستخذيا:نٗ انثحث ػٍ انثٛاَاخ شاف نكم سُح ٔتانتفصٛم تاإلضافح إاالَصتٛاَاخ انحضٕس ٔ االطالع ػهًٗٚكٍ نهًٕظف 
 

 انتاسٚخ 
 َٕع انغٛاب 

 
 .الخذهت الذاتيت للوىظف صالحٛحدخم ػهٗ ا .1
 .الحضىر واالنصزافثى اضغط ػهٗ  .2

 

 
 انحضٕس ٔ االَصشاف

 انخذيح انزاتٛح نهًٕظف

https://prd.federalerp.gov.ae/
https://federalerp.gov.ae/
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دليل مستخدم نظام الحضور واالنصراف في نظام "بياناتي"

جدول تفاصيل الحضور واالنصراف:
اختر السنة واضغط على الشهر لمعرفة تفاصيل الحضور واالنصراف. 1

الجدول التفصيلي للحضور واالنصراف:
اضغط على الشهر لالطالع على تفاصيل الحضور واالنصراف. 1

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 4صفحت 

 

 :الحضىر واالنصزاف جذول تفاصيل
 

 االَصشافانحضٕس ٔ نًؼشفح تفاصٛم الشهزضغط ػهٗ ٔا السنتاختش  .1
 

 
 
 

  

 اختش انسُح

 اضغط ػهٗ انشٓش

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 7صفحت 

 

 :نصزافالجذول التفصيلي للحضىر واال
 

 االَصشافتفاصٛم انحضٕس ٔ ػهٗنالطالع  الشهزاضغط ػهٗ  .1
 

 
 

  

 انتصذٚش اختش َٕع انغٛاب
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دليل مستخدم نظام الحضور واالنصراف في نظام "بياناتي"

المسؤول المباشر  - تتبع الحضور واالنصراف

يمكن للمسؤول المباشر االطالع على بيانات الحضور واالنصراف ألي من موظفيه في نفس الوحدة التنظيمية.

للوصول لهذه البيانات يتطلب من المسؤول المباشر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على صالحية مسؤول الخدمة الذاتية / الرئيس المباشر . 1

الدخول إلى صفحة الحضور واالنصراف لالطالع على بيانات الحضور واالنصراف للموظفين. 2

اختيار أيقونة الحضور واالنصراف المقابلة للموظف المراد االطالع على بياناته.. 3

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 8صفحت 

 

 واالنصزافتتبع الحضىر  -المسؤول المباشز  
 

 فٙ َفس انٕحذج انتُظًٛٛح. ٔاالَصشاف أل٘ يٍ يٕظفّٛتٛاَاخ انحضٕس  االطالع ػهٗانًثاشش ًٚكٍ نهًسؤٔل 
 
 اتثاع انخطٕاخ انتانٛح: انًثاشش انًسؤٔل ثٛاَاخ ٚتطهة يٍنٓزِ انٕصٕل نه

  الوباشزهسؤول الخذهت الذاتيت / الزئيس  صالحٛحانذخٕل ػهٗ  .1
 نهًٕظفٍٛ ٔاالَصشاف انحضٕس تٛاَاخػهٗ  نالطالعواالنصزاف الحضىر  صفحح نٗانذخٕل إ .2

 

 

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 9صفحت 

 

 ٚقَٕح انحضٕس ٔاالَصشاف انًقاتهح نهًٕظف انًشاد االطالع ػهٗ تٛاَاتّ.اختٛاس أ .3

 
 جًانٙانًخانفاخ اإل ػذدٔ تانتفصٛمٓش جذٔل حضٕس انًٕظف ٚظ .4

 

صس انحضٕس 
 ٔاالَصشاف
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دليل مستخدم نظام الحضور واالنصراف في نظام "بياناتي"

يظهر جدول حضور الموظف بالتفصيل وعدد المخالفات اإلجمالي. 4

باإلمكان الدخول إلى المزيد من التفاصيل عبر اختيار الشهر ومن ثم اليوم لالطالع على أوقات الدخول والخروج أو . 5
المخالفات المتعلقة بالحضور واالنصراف

باإلمكان الضغط على إجمالي أعداد المخالفات لالطالع على تفاصيل هذه المخالفات. 6

مع إمكانية تصدير البيانات إلى Excel Sheet  وحفظها وأيضا إمكانية البحث في البيانات المستخرجة. 7

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 15صفحت 

 

 
 

 
 انًتؼهقح تانحضٕس ٔاالَصشاف ٔ انًخانفاخطالع ػهٗ أٔااخ انذخٕل ٔانخشٔج أاختٛاس انشٓش ٔيٍ ثى انٕٛو نالانذخٕل إنٗ انًضٚذ يٍ انتفاصٛم ػثش تاإليكاٌ  .5

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 11صفحت 

 

 
 انًخانفاخ نالطالع ػهٗ تفاصٛم ْزِ انًخانفاخ ػذادتاإليكاٌ انضغط ػهٗ إجًانٙ أ .6
 ٔحفظٓا ٔأٚضا إيكاَٛح انثحث فٙ انثٛاَاخ انًستخشجح  Excel Sheetنٗ يغ إيكاَٛح تصذٚش انثٛاَاخ إ .7

 
 
 

  

 اختش َٕع انغٛاب

 انتصذٚش
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دليل مستخدم نظام الحضور واالنصراف في نظام "بياناتي"

 فريق إدارة الموارد البشرية - تتبع الحضور واالنصراف 

يمكن لفريق إدارة الموارد البشرية االطالع على بيانات الحضور واالنصراف ألية موظف في نفس الجهة الحكومية.

فلذلك يتوجب على الفريق اتباع الخطوات التالية:

ادخل على صالحية مسؤول نظام ادارة الموارد البشرية ومن ثم اختيار الحضور واالنصراف. 1

البحث عن الموظف باستخدام اسم الموظف ورقم الموظف والوحدة التنظيمية. 2

اضغط على إظهار لالطالع على مزيد من البيانات المفصلة. 3

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 10صفحت 

 

 االنصزاف تتبع الحضىر و -ارة المىارد البشزيت فزيق إد 
 

 .انجٓح انحكٕيٛحَصشاف ألٚح يٕظف فٙ َفس االتٛاَاخ انحضٕس ٔ االطالع ػهٗ انثششٚح انًٕاسد داسجإ نفشٚقًٚكٍ 
 

 اتثاع انخطٕاخ انتانٛح: نفشٚقفهزنك ٚتٕجة ػهٗ ا
 االنصزافو الحضىر يٍ ثى اختٛاسٔ هسؤول نظام ادارة الوىارد البشزيت صالحٛحادخم ػهٗ  .1

 
 انٕحذج انتُظًٛٛحٔتاستخذاو اسى انًٕظف ٔساى انًٕظف  البحث عن الوىظف .2

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 13صفحت 

 

 يضٚذ يٍ انثٛاَاخ انًفصهح طالع ػهٗنال ظهارإاضغط ػهٗ  .3
 

 
 :انخطٕاخ انتانٛح داسج انًٕاسد انثششٚح يٍ انثحث ػٍ انًٕظف فٙ َفس انجٓح تاستخذاوتًكٍ فشٚق إانتفاصٛم ٚ –تانضغط ػهٗ صس انحضٕس ٔاالَصشاف  .4

 

 اظٓاس

 انذخٕل انٗ انشاشح انتفصٛهٛح
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دليل مستخدم نظام الحضور واالنصراف في نظام "بياناتي"

بالضغط على زر الحضور واالنصراف – التفاصيل يتمكن فريق إدارة الموارد البشرية من البحث عن الموظف في نفس . 4
الجهة باستخدام الخطوات التالية:

الشاشة الخطوات

خاص بالموارد البشرية:
خطوات استثناء الموظفين المعفيين من البصمة من الربط بنظام الحضور واالنصراف مع “بياناتي”

صورة الشاشة الخطوات

الذهاب إلى مسؤول نظام إدارة الموارد . 1
البشرية

ثم األشخاص. 2

ثم إدخال وتعديل بيانات الموظف / . 3
المرشح

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 13صفحت 

 

 يضٚذ يٍ انثٛاَاخ انًفصهح طالع ػهٗنال ظهارإاضغط ػهٗ  .3
 

 
 :انخطٕاخ انتانٛح داسج انًٕاسد انثششٚح يٍ انثحث ػٍ انًٕظف فٙ َفس انجٓح تاستخذاوتًكٍ فشٚق إانتفاصٛم ٚ –تانضغط ػهٗ صس انحضٕس ٔاالَصشاف  .4

 

 اظٓاس

 انذخٕل انٗ انشاشح انتفصٛهٛح

 

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 16صفحت 

 

 انخطٕاخ انشاشح

 خاص بالوىارد البشزيت:

 "تٛاَاتٙ" يغ ٔاالَصشاف انحضٕس تُظاو انشتط يٍانثصًح  يٍ انًؼفٍٛٛ انًٕظفٍٛ استثُاء خطٕاخ

 الخطىاث صىرة الشاشت
 يسؤٔلنٗ انزْاب إ .1 

 انًٕاسد داسجإ َظاو
 انثششٚح

 شخاصاأل ثى .2
 ٔتؼذٚم دخالإ ثى .3

/  انًٕظف تٛاَاخ
 انًششح
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دليل مستخدم نظام الحضور واالنصراف في نظام "بياناتي"

إدخال رقم الموظف. 4

الضغط على بحث. 5

الدخول إلى أخرى. 6

ثم اختيار بيانات إضافية. 7

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 10صفحت 

 

 

 
 دخال ساى انًٕظفإ .4
 انضغط ػهٗ تحث .5

 

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 14صفحت 

 

 

 
 نٗ أخشٖانذخٕل إ .6
اختٛاس تٛاَاخ ثى  .7

 ضافٛحإ
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دليل مستخدم نظام الحضور واالنصراف في نظام "بياناتي"

8 .FG Time and Attendance Excep� رثم اختيا
tions

الضغط على حقل التفاصيل أدناه. 9

البدء بإدخال تفاصيل االستثناء. 10

يمكن إدخال تاريخ النهاية بتاريخ . 11
مستقبلي 

 
 

 واالنصزاف الحضىر
 455000006: الوجاني االتصال رقن

 
 17صفحت 

 

 

 

 FG Timeثى اختٛاس .8
and 

Attendance 
Exceptions 

 
 

انضغط ػهٗ حقم  .9
 انتفاصٛم أدَاِ

 
 

انثذء تئدخال تفاصٛم  .11
 االستثُاء

 
دخال تاسٚخ ًٚكٍ إ .11

تتاسٚخ  انُٓاٚح
 يستقثهٙ 


