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المقدمة
يعد نظام الدوام املرن من املمارسات الحديثة نسبيا في دولة االمارات العربية املتحدة ويشكل االنضباط في الحضور
واالنص ر ر ر رراك ال اس ر ر ر ر املش ر ر ر ر والذي له تاثي في انتاجية املوظفين والعاملين في ال طاع الحكومي وفي ظل اهمية الوعي
باملعنى الح ي ي لالل زام  ،جاءت فكرة تطبيق الدوام املرن للموظفين لكي يتالءم مع بعض املتطلبات الااةة به .
هذا النظام س ر ر ر رريكون نافعا جدا من خالل توفي املرونة املطلوبة للموظفين الذين يرتبطون بمس ر ر ر رراوليات ا لية او
شاصية وكذلك العمالء من خالل تنوع في سا ات العمل للجهة الحكومية مما يعني خدمات افضل وجودة اكب وبالتالي
املساهمة في زيادة رضا املوظفين والعمالء بنفس الوقت .و ليه قامت اإلدارة املركزية لتنمية املوارد البشرية بإ داد نظام
ال رردوام املرن بم ررا يتال مع اوتي رراج ررات و ظروك املوظفين ويادي إلى االس ر ر ر ررت رار الوظيفي وتوفي ب ررة م ررل من رراسر ر ر ر رب ررة
للموظفين ويرفع من مستوى االنتاجية والكفاءة والوالء.

التعريفات
 الح ـ ـكـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :وكومة إمارة عجمان
 االدارة املركزية :االدارة املركزية لتنمية املوارد البشرية في عجمان املنشأة باملرسوم األمي ي رق ( )16لسنة .2012
 الجهة الحكومية  :أية دا رة أو ماسسة أو هي ة أو إدارة منفصلة أو منشأة أخرى تابعة لحكومة اإلمارة .
 وحدة ال ـ ـمـ ـ ــوارد البشــرية  :الوودات التنظيمية املعنية بشاون املوارد البشرية في الدوا ر الحكومية املحلية ،
املشمولة بتطبيق نظام الدوام املرن .
 قانون الخدمة املدنية  :املرسوم األمي ي رق ( )9لسنة  2008بشأن اةدار قانون الادمة املدنية في إمارة عجمان
وال حتة التنفيذية .

 ال ـ ـمـ ـ ــوظ ـ ــف  :ي صد به كل َمن يشغل إودى الوظا ف الواردة في املوازنة .
 الدوام املرن :نظام سا ات مل مرنة للموظفين يحافظ لى نفس معدل سا ات العمل الرسمية امل ررة وسب
قانون املوارد البشرية وال حته التنفيذية ويراعي ظروك واوتياجات املوظف.

 النظام  :نظام الدوام املرن في وكومة عجمان .
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أهداف نظام الدوام المرن
يهدك نظام الدوام املرن الى :
 زيادة الوالء الوظيفي للموظف في الجهات الحكومية .
 د املوظفين وتحفيزه من خالل توفي املرون ررة في اوق ررات العم ررل به رردك زي ررادة االنت ررا ومسر ر ر ر ر ررا رردة
املوظفين في تح يق اهدافه
 املس ر ررا دة في اسر ر ر يعا التاخي البس ر رريح الذي يحد اويانا ند بعض املوظفين الس ر رربا خارجة ن
ارادته وبنفس الوقت السماح له بتعويضها من خالل نظام الدوام املرن.
 توفي ولول للكثي من اإلش ر ر ر ركرراليررات التي يل ى بهررا لى رراتق املوظفين الررذين يكون لررديه مسر ر ر ر راوليررات
وإرتباطات أخرى.
 ت ليص نسررب الغيا و نسررب اإلسر ذان للموظفين للارو في أذونات شرراصررية ويث يعمل املوظفون
لى تنسيق أوقات مله مع متطلباته وال زاماته الشاصية .
 خلق ث افة ماسسية تربح بين واجات املوظف واهداك الجهة الحكومية من خالل املرونة التي يوفرها
نظام الدوام املرن وتعزيز اإلوساس باملساولية بأهمية الوقت للموظفين خالل سا ات العمل الرسمي.
 الحفاظ لى املوارد البشر ر رررية من خالل تحس ر ررين ب ة العمل في الجهات الحكومية ملا لها تأثي جسر ر ررماني
ونفس ي لى املوظفين.

نطاق التطبيق
 يكون املوظفون املشمولون بتطبيق النظام ه املوظفين بالدوا ر والهي ات واملاسسات واالدارات التي تطبق قانون
الادمة املدنية في ضوء االوكام والشروط الواردة فيه.
 يجوز اضافة اي جهة داخل إمارة عجمان ل شملها النظام بمواف ة كتابية من ممثل الحاك للشاون االدارية
واملالية  ،لى أن يسبق ذلك قيام االدارة املركزية بإ داد دراسة شاملة بشأن الحاجة لتطبيق نظام الدوام املرن
لديها و رضها لى ممثل الحاك للشاون االدارية واملالية التخاذ ما يراه مناسبا.
 تل زم الجهات املشمولة بتطبيق النظام ب نفيذ االجراءات والتعليمات التي تصدر لها من االدارة املركزية بخصوص
تطبيق النظام .
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الفوائد المرجوة من نظام الدوام المرن
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تخفيف الضغح لى الادمات التي ت دمها الدا رة .
املساهمة في زيادة الرضا الوظيفي للعاملين في الجهات الحكومية .
املسا دة في توفي خدمات أفضل للمتعاملين .
تطوير ال درة االنتاجية لدى املوظفين وتحسين االداء اليومي من خالل اتاوه الفرةة للموظف في إنجاز
أ ماله في الوقت الذي تكون قدرته اإلنتاجية أ لى.
التأثي االيجابي لى االسرة وبالتالي املجتمع .
تخفيف األ باء اإلدارية لى إدارات املوارد البشرية في الجهات الحكومية ( الجزاءات و الغيا ) وت ليل دد
أذونات الحضور واالنصراك.

واجبات االدارة المركزية
تتولى االدارة املركزية اإلشراك لى تنفيذ أوكام هذا الدليل ويكون لها في سبيل ذلك ال يام بما يلي :
 إ داد وتطوير النظام ووضع الاطح الالزمة لتنفيذه.
 التأكد من قيام وودات املوارد البشرية بمهامها املنصوص ليها في هذا النظام.
 التنسيق مع الدا رة املالية ملوا مة نظام موارد مع الدليل.
 مراجعة وإ ادة ت يي النظام وذلك بشكل سنوي أو كلما د ت الحاجة ،وت دي نتا ج هذه املراجعات واالق اوات
إلى ممثل الحاك ال تمادها.
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آلية العمل بالنظام
يت العمل بنظام الدوام املرن وسب التالي:
 يت ت سي وقت مل املوظفين داخل الجهة الحكوية لى ف ات متفاوتة للحضور واالنصراك .تعتب سا ات العمل
الرسمية والتي تبدأ من السا ة  7:30و وتى  2:30ظهرا هي األساسسة وما داها تعتب أوقات مل رسمية مرنة
كما هو موضح أدناه  ،لى أن يل زم املوظف بسبع سا ات مل متصلة من وقت وضوره الفعلي:
 .1وقت دخول املوظفين :من السا ه  7:00ةباوا  8:30 -ةباوا
 .2وقت خرو املوظفين :من السا ة  2:00ظهرا –  3:30ظهرا.

 مو د الحضور للدوام الرسمي في شهر رمضان يبدأ من السا ة  09:00ةباوا ووتى السا ة  02:00ظهرا وما داها
تعتب أوقات مل رسمية مرنة كما هو موضح أدناه  ،لى أن يل زم املوظف بخمس سا ات مل متصلة من وقت
وضوره الفعلي:
 .1وقت دخول املوظفين :من السا ه  8:00ةباوا  10:00 -ةباوا
 .2وقت خرو املوظفين :من السا ة  1:00ظهرا –  3:00ظهرا.

 لى موظفي خدمة العمالء االل زام بأوقات العمل الرسمية وذلك من السا ة  07:30ةباوا وتى السا ة 02:30
ظهرا،إال إذا ارتأت الجهة الحكومية امكانية تمتع موظفيها في قس خدمة العمالء أو أي وظيفة لها القة أو ارتباط
بالجمهور بنظام الدوام املرن ،وذلك دون املساس بحسن سي العمل في الجهة الحكومية.
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المسؤوليات والصالحيات
م

الجهة

1

املدير العام

2

مدير الدارة

3

الرئيس املباشر للموظف

4

وحدة املوارد البشرية

5

املوظف

املسؤوليات والصالحيات
إ تماد اللوا ح الداخليه وال رارات الالزمة لتطبيق نظام الدوام املرن في الدا رة
بما ال يتعارض مع هذا النظام.
االشراك لى تطبيق نظام الدوام املرن بشكل صحيح.
التنسيق مع املوظفين لتطبيق نظام الدوام املرن بما ي ناسب مع طبيعة مل
االدارة واليضر بسي العمل.
 .1إ ادة تنظي العمل بسا ات الدوام الجديدة للموظفين.
 .2قياس مدى فعالية النظام بالدا رة وذلك بالتنسيق مع اإلدارة املركزية.
 .3تعريف املوظفين ن النظام املرن وآليه تطبي ه
 .4اإلجابة ن أي استفسارات للموظفين وول النظام.
 .1الحصول لى املواف ة املسب ة من الر س املباشر بشأن اختيار وقت الدوام
املرن املناسب.
 .2أن يكون قادرا لى الوفاء بمتطلبات وأ باء العمل.
 .3استخدام وقت العمل الرسمي بفعالية.
 .4اإلل زام بإستخدام نظام الحضور واالنصراك.

األذن الشخصي
 .1يجوز لكل موظف أخذ أذن خرو شاص ي بعذر وال يتجاوز  3سا ات كحد أقص ى مرة واودة في اليوم لى أن
يكون الحد األدنى لالذن الشاص ي مدة  30دقي ة ،وفي وال تجاوز  3سا ات فيت خص يوم من الراتب األساس ي
للموظف ،وال يعتب و ا مك سبا للموظف ويت استخدامه في الحاالت الضرورية وذلك بعد اال تمادات الالزمة.
 .2ال يجوز أن تتجاوز سا ات األذن الشاص ي ن  7سا ات في الشهر الواود.
 .3تطبيق الجزاءات الااةة بالتأخي والغيا وسب ما ورد في املادة  17من الال حة التنفيذية في وال تأخر املوظف
من وقت بدء سا ات العمل األساسية أو سا ات العمل الرسمية املرنة بدون ذر م بول.
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األذن الدراسي
يجوز منح املوظف اس ر ر اوة دراسر ررة قصر رري ة ملدة سر ررا تين يوميا كحد أقص ر ر ى لحضر ررور الحصر ررص الدراس ر رية في أي برنامج
دراسر ر ر ي معتمد وذلك وتى انتهاء ذلك الب نامج ،لى أن تبدأ ف ة الس ر ررماح الس ر ررتخدام األذن الدراسر ر ر ي من الس ر ررا ة 12:30
و لى أن يت ال زامه بحضررور خمس سررا ات مل رسررمية كحد أدنى قبل خروجه من الدا رة ،كما يجوز الجمع بين األذن
الدراس ي واألذن الشاص ي لى أن ال يتجاوز  3سا ات مل.

ساعة الرضاعة
تمنح املوظفة بعد ان ضاء اجازة الوضع ف ة سا ة واودة يوميا إلرضاع مولودها وذلك ملدة سنة كاملة بعد تاريخ نهاية
اجازة الوضع ويجوز زيادة تلك املدة لف ة اقصاها ثالثة اشهر بتوةية خطية ةادرة من مس شفى معتمد .وتح سب السا ة
املذكورة ضمن سا ات العمل براتب اجمالي كامل.

قياس أثر تطبيق النظام
ت وم وودة املوارد البشر ر ر رررية بالدا رة املعنية وبالتنس ر ر ر رريق مع اإلدارات املعنية في الدا رة واملطب ة للنظام وذلك لل يام
باملراجعة الدورية لت يي مدى جودة تطبيق النظام و ابداء املالوظات و امل وات لتطويره و التعرك لى مدى رض ر ر ر ررا
املوظفين  .ورفع الت رير الالزمة لالدارة املركزية.

إرشادات عامة
من أجل نجاح النظام في الدوا ر الحكومية يجب اتباع االرشادات التالية:
 قيام رؤس ر رراء الوودات التنظيمية ب نظي خيارات املوظفين بالشر رركل الذي ال ياثر لى انسر رريابية مل الجهة
الحكومية.
 يتعين لى جميع الجهررات الحكوميررة اإلل زام براسر ر ر ررتخرردام النظررام إإللك وني املعتمررد لرردى وكومررة عجمرران
لضبح ملية وضور وانصراك املوظفين خالل وأثناء الدوام الرسمي .
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 يجوز للس ر ر ررلطة املختص ر ر ررة اس ر ر ررت ناء ف ات معينة تتطلب طبيعة مله التواجد بم ر العمل في بداية الدوام
الرسمي كي ال تتأثر الادمات التي ت دمها املكاتب واإلدارات في الجهات الحكومية بهذا التطبيق.
 يجوز للجهة الحكومية تحديد تعليمات داخلية للعمل بنظام الدوام املرن ش ر ر ر رررط ان ال تتجاوز االطار العام
لهذا الدليل .
 لى الوورردات التنظيميررة في الجهررة الحكوميررة التنس ر ر ر رريق مع وورردة املوارد البش ر ر ر ررريررة بشر ر ر ر ررأن اختيررار الوقررت
املناسب للموظفين وذلك بعد أخذ اإل تمادات الالزمة
 يتوجب لى جميع املوظفين إكمال سا ات العمل اليومية.
 املوظفون الذين يعملون سررا ات مل إضررافية يسررتح ون التعويض ن سررا ات العمل اإلضررافية التي يت
تكليفه بها من قبل الجهة الحكومية وذلك وف ا للشررروط واالوكام املحددة ب انون الادمة املدنية وال حته
التنفيذية.






لى وودة املوارد البشر ر ر رررية وضر ر ر ررع آلية محددة لنش ر ر ررر النظام وزيادة الوعي لدى املوظفين بأهداك النظام
وتحديد طري ة مل النظام والهدك املنش ررور من تح ي ه وتى تص رربح األنماط الس ررلوكية واإلجراءات املطب ة
ثابته وراساة في ث افة ب ة العمل.
تعد مخالفات الدوام املرن جزء من مخالفات الدوام الرسمي ويطبق ليها املخالفات والجزاءات الواردة في
قانون الادمة املدنية والال حة التنفيذية.
ت وم وودة املوارد البشرية ب ياس تطبيق نظام الدوام املرن من خالل نسب الرضا الوظيفي لى النظام
ومدى ال زام املوظفين بالت يد بسا ات العمل الرسمية.
يجوز للموظف أخذ األذن الشاص ي أو األذن الدراس ي خالل شهر رمضان بناء لى االجراءات املعتمدة في
هذا الدليل.

 تمنح املوظفة سا ة الرضا ة خالل الدوام الرسمي في شهر رمضان.
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