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  2021 لسنة (18)تعميم رقم 

 شأنب

 يف دولة االمارات العربية املتحدة النظام الجديد للعمل األسبوعيتطبيق  

 

 املحرتمني        والجهات االتحاديةىل كافة الوزارات إ

 وبعد،تحية طيبة 
 

 . التقدم واالزدهارتهديكم الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية أطيب التحيات متمنية لكم دوام 

معة يوم السبت واألحد والجالعطلة األسبوعية لتكون  املتضمن متديد يف الدولة األسبوعيللعمل الجديد نظام عىل ال وبناء  

 .2022يناير  1نصف يوم وذلك اعتبارا  من 

 مبا ييل: التقيدفإن الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية ترجو من كافة الوزارات والجهات االتحادية  ،وعليه

من الساعة السابعة ساعات يوميا   8مبعدل أسبوعيا   الجمعةإىل يوم  اإلثننيتبدأ مواعيد الدوام الرسمي من يوم  .1

ساعات ونصف من الساعة  4 ما عدا يوم الجمعة يكون الدوام الظهربعد والنصف  الثالثةوالنصف صباحا  وحتى الساعة 

 .ظهرا  لغاية الساعة الثانية عرشة و  السابعة والنصف

وفقا لحاجة العمل ويف حدود ساعات العمل الرسمي  لدى الجهة االتحاديةاملعتمدة ن تكون الئحة تنظيم الدوام املرن أ  .2

 املعتمدة أسبوعيا.

م والتنسيق 2020( لسنة 27الواردة يف نظام العمل عن بعد املعتمد من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم )األحكام مراعاة  .3

للتأكد من توافر الرشوط وذلك تطبيق منط العمل عن بعد )كليا  أو جزئيا ( عىل أي وظيفة مع الهيئة بهذا الشأن قبل 

  .أعاله ويف حدود العمل الرسمي املعتمدوفق النظام  املطلوبة

ونية " بتعديل األنظمة االلكت بيانايت“الحكومية معلومات املوارد البرشية نظام مع الجهات االتحادية غري الرابطة  تقومأن  .4

 وغريواإلجازات لديها مبا يتوافق مع نظام العمل الجديد من حيث ساعات العمل الرسمي والعطلة األسبوعية املعتمدة 

  .م2021يناير  1وذلك اعتبار من  ذات العالقة بذلك من الجوان

إعادة هندسة نظام ب قامتنها أ ىل إتأمل من كافة الجهات االتحادية التقيد مبا ورد أعاله فإنها تشري الهيئة ن أ لهذا وحيث 

 األصول.معلومات املوارد البرشية االلكتوين "بيانايت" مبا يتوافق مع نظام العمل الجديد وفق 

ن فريق عمل الهيئة لن يتواىن عن تقديم أي دعم ألي جهة اتحادية لتذليل أي عقبات تواجهها يف تنفيذ نظام العمل أ ب علم  

 دناه.أ الجديد عرب قنوات االتصال املبينة 

 .شاكرين لكم حسن التعاون

 والتقدير،وتفضلوا بقبول االحرتام 

 الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية 

 2021ديسمرب  13بتاريخ: صدر 

 وتشمل:للمزيد من االستفسارات يرجى التواصل عرب القنوات التي تتيحها الهيئة 
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