دليل العمل عن بُعد
في وزارة العدل

دليل العمل عن بُعد

عزيزي المدير  /عزيزي الموظف
صمم هذا الدليل بهدف تمكين منسوبي الوزارة من العمل عن بعد لضممن استمرمرار فمي تحقيم
أهداف ومهنم العمل اليومي بفنعلية وكفنءة من خالل اترخدام أحدث تقنينت المعلومنت واستصنست.
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مفهوم العمل عن بُعد في هذا الدليل
يقصد به أداء الموظف لواجبنته الوظيفية في غير مكن العمل المعرند ،بنترخدام وتنئل
استصنست وتقنية المعلومنت ،كأحد خينرات العمل البديلة الري تضمن اترمرار تأدية األعمنل وتقديم
الخدمنت المنوطة بنلموظف.
يكو استصنل من بين الموظف وجهة عمله إلكررونين أي من خالل اترخدام األنظمة اإللكررونية
المحددة في هذه الدليل ،مع الرزام الموظف بنلروجيهنت الصندرة من إدارة الموارد البشرية وتقنية
المعلومنت بهذا الشأ .
تنبيممه  :س يعنممي العمممل عممن بعممد وم م هممذا المفهمموم بأنممه مممنا أي نمموظ مممن أنممواظ اسجممنزات للموظممف أو م ممندرة
المدينة الري يعمل بهن .
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المسرهدمة :
األعمنل ُ
كم م ممل األعمم م ممنل اإلداويم م ممة والقضم م ممنئية وأعمم م ممنل الرو ي م م م
والرنفيذ والرقنية الري يمكن تنفيذهن عن بعد:
 -1األعم ممنل اإلداوي ممة ب ممنلوزارة ومروعه ممن ومكرم م تحقيم م
الرؤية واألعممنل اإلداويمة المسمنندة فمي المحمنكم وكرنبمنت
العدل والفروظ.
 -2تنظم الوكمنست المخرصمة تفنصميل وإجمراءات العممل
عن بعد ألعمنلهن الفنية المرخصصة.

تنويخ العمل عن بُعد:
يبدأ العمل بهذا الدليل من تنويخ توجيمه معمن ي المويير
ألجهممزة المموزارة بنلعمممل عممن بعممد ويصممدر إعممال خممن
بممذلو ،ويمرممد العمممل بممه حرممص يصممدر معنليممه توجيهممن
بإيقنمه.

مكن العمل

تنعنت العمل
 6ساعات يوميا ً

المنزل

بين الساعة  8صباحا و2مسا ًء
ويج ووول ال ف ووو اووخ لوة ووات م
دعت الحاجة اخ وظائف محددة.

ووة ا ا

الرجهيزات األتنتية :

كمبيوتر
مكربي/محمول

هنتف و انررنت

بريد إلكرروني

اتم مسرخدم

رتمي
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أدوات العمل المعرمدة للعمل عن بعد:

 .1خدمة الوصول ألنظفة الولارة عن ب د (:)VPN
تمكن المسرخدم المصرح له من الوصول إ ى أنظمة الوزارة الرمي لديمه
صالحية للوصول إليهن عن بعد لرنفيذ أعمنله.
رابط الخدمة:

https://remote.moj.gov.sa
األنظمة المرنحة للوصول عن بعد:
• نظنم رائد

• البوابة الداخلية

• نظنم مراتالت

• نظنم داعم

• منصة ذكنء األعمنل

• نظنم إدارة المشنويع

لطل

الخدمة:

• عن طري إرتنل بريد إلكرروني لفري تمكين العمل عن بعد
على  WR@moj.gov.saمع ضرورة إرمنق موامقة الوكيل
المعني.
• ولطل الدعم والمسنندة لحل مشنكل العمل عن بعد على مدار
السنعة  7 / 24على البريد اإللكرروني
WRSupport@moj.gov.sa
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أدوات العمل المعرمدة للعمل عن بعد:

 .2خدمة ال اعو بين ال رق (:)Teams
تمكممن المسممرخدم مممن إنشممنء أو اإلنضمممنم لفممرق منشممأة والرفنعممل مممع
الف م ممرق بنلمحند م ممنت والمكنلم م ممنت واإلجرمنع م ممنت ع م ممن بع م ممد ومش م ممنركة
الملفنت.
الرطبي مرنح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية:

الخدمنت المرنحة:
• إجرمنعنت

لطل

الخدمة:

• عن طري إرتنل بريد إلكرروني لفري تمكين العمل عن بعد
على  WR@moj.gov.saمع ضرورة إرمنق موامقة الوكيل
المعني.
• ولطل الدعم والمسنندة لحل مشنكل العمل عن بعد على مدار
السنعة  7 / 24على البريد اإللكرروني
WRSupport@moj.gov.sa

• تفنعل مع الفرق
• مشنركة ملفنت
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أدوات العمل المعرمدة للعمل عن بعد:

 .3خدمة الهاتف الشبكي عن ب د (:)Jabber
تمكن المسرخدم من إترخدام الهمنتف الشمبكي (تحويلمة العممل) عمن
بعد ,وإتمنم المكنلمنت وإترقبنلهن.
الرطبي مرنح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية:

لطل

الخدمة:

• عن طري إرتنل بريد إلكرروني لفري تمكين العمل عن بعد
على  WR@moj.gov.saمع ضرورة إرمنق موامقة الوكيل
المعني.
• ولطل الدعم والمسنندة لحل مشنكل العمل عن بعد على مدار
السنعة  7 / 24على البريد اإللكرروني
WRSupport@moj.gov.sa
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أدوات العمل المعرمدة للعمل عن بعد:

 .4خدمة اإلج فاعات عن ب د (:)Meeting
تمكممن المسممرخدم مممن إجممراء اإلجرمنعممنت الصمموتية أو المرئيممة عممن بعممد
مع شخص واحد أو أ كثر.
رابط الخدمة:

https://meeting.moj.gov.sa/

لطل

الخدمة:

• عن طري إرتنل بريد إلكرروني لفري تمكين العمل عن بعد
على  WR@moj.gov.saمع ضرورة إرمنق موامقة الوكيل
المعني.
• ولطل الدعم والمسنندة لحل مشنكل العمل عن بعد على مدار
السنعة  7 / 24على البريد اإللكرروني
WRSupport@moj.gov.sa
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خطوات عملية العمل عن بُعد :

تن يذ الفهام من ةبو الفوظ ين

الدخول على الخدمة المننتبة للوصول لألنظمة الري
يعمل عليهن الموظف حس طبيعة عمله.

يق مموم الموظ ممف بأعمنل ممه اليومي ممة عل ممى الرطبيم م المعرم ممد
للعمل عن بعد في بوابة الوزارة ،والمحدد في هذا الدليل.

يقم م مموم المم م ممدير /الموظم م ممف بنلم م ممدخول بنتم م ممرخدام اتم م ممم
المس ممرخدم الخ ممن ب ممه وم ممن ممم ال ممدخول عل ممى النظ ممنم
المممراد العمممل عليممه مثممل( :نممنجز المحممنكم ،نممنجز الرنفيممذ،
مراتالت) للقينم بمهنم عمله اليومية.

علممى الموظممف إنجممنز المهممنم واألعمممنل فمي و رهممن المحممدد،
وتفعيل الرواصل مع كمل ممن لمه عال مة بإنجمنز مهمرمه ممن
خالل الرطبي أو البريد اإللكرروني .

 .aتوزيع مهام ال فو اليومية (من ةبو الفشرف)
يقوم المدير بنعرمند وتوييع اسعمنل اليومية ممن خمالل
تطبي العمل اإللكرروني المعرمد.

الحضور لمكن العمل في حنل احرنج تنفيذ المهمة لذلو.
المحنمظة على تمرية المعلوممنت واألر منم السمرية لمدخول
البرامج.

يرممنبع المشممرف أعمممنل الممموظفين ويقيمهممن مممن خممالل
تفعيل الرقنوير اإللكررونية من خالل الرطبي .

تممرعة الربلي ممق ع ممن مقممدا ال ممر م الس ممري وأي معلوم ممنت
ذات حسنتية عنلية.

يسم م م م ممهل المشم م م م ممرف الرواصم م م م ممل بم م م م ممين المم م م م مموظفين
ويسم ممنعدهم علم ممى الر ل م م ف ممي مواجهم ممة الصم ممعوبنت
اإلداوية والرقنية ويقدم الدعم والروجيه واإلرشند.

الرأكد من تفعيل برامج الحمنية على األجهمزة الرمي يعممل
عليهن الموظف واسلرزام بنلرعليمنت األمنية.
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عقد اج فاعات عفو يومية
يرواجممد المممدير وموظفيممه علممى الرطبيم المعرممد خممالل
الو ممت المخصممص للعمممل عممن بعممد مممع تفعيممل كنم مة
ن مموات استص ممنل الثن ممنعي والجم ممنعي فممي الرطبيم م عن ممد
الحنج م ممة ،والح م ممد م م ممن الروجي م ممه الش م ممفوي ع م ممن طريم م م
الهنتف.
تممرم اسجرمنعممنت بممين الممموظفين بشممكل مجممدول مممن
Microsoft
بم ممل المشم ممرمين عم ممن طري م م (تطبي م م
)Teams

توجيهنت وضوابط عنمة :
 -1يخض ممع الموظ ممف فممي العم ممل ع ممن بع ممد لل مموائا وأنظم ممة
الخدمة المدنية بنترثننء شرط الحضور في مقر العمل ،وممن
يسرثنيه صنح الصالحية في الحنست الطنرئة.
 -2تقوم الموارد البشرية بنشر المدليل ومرنبعمة العممل ممن
خالل الرؤتنء لرقديم الدعم الالزم.
 -3تق م مموم وكنل م ممة الرح م ممول الر م م ممي برق م ممديم ال م ممدعم الفنم م مي
واسشراف على أمن المعلوممنت وحسمن استمرخدام األمثمل
من بل المعنيين وتوضيا تينتة أمن المعلومنت.

يك ممو المش ممرف مس ممالول ع ممن اب ممال الم مموظفين
بنسجرمنعممنت ومواعيممدهن ،ويعرمممد محضممر عمممل
لكل اجرمنظ.
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