
العمل عن بُعددليل 
في وزارة العدل



العمل عن بُعددليل 

تحقيم  بهدف تمكين منسوبي الوزارة من العمل عن بعد لضممن  استمرمرار فميصمم هذا الدليل 

.تواستصنسأهداف ومهنم العمل اليومي بفنعلية وكفنءة من خالل اترخدام أحدث تقنينت المعلومنت 

عزيزي الموظف/ عزيزي المدير 
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العمل عن بُعددليل 

نئلوتبنترخدامالمعرند،العملمكن غيرفيالوظيفيةلواجبنتهالموظفأداءبهيقصد
وتقديمألعمنلاتأديةاترمرارتضمنالريالبديلةالعملخينراتكأحدالمعلومنت،وتقنيةاستصنست
.بنلموظفالمنوطةالخدمنت
كررونيةاإللاألنظمةاترخدامخاللمنأيإلكررونين  عملهوجهةالموظفبينمناستصنليكو 
قنيةوتالبشريةالمواردإدارةمنالصندرةبنلروجيهنتالموظفالرزاممعالدليل،هذهفيالمحددة

.الشأ بهذاالمعلومنت

هذا الدليلمفهوم العمل عن بُعد في 

س يعنممي العمممل عمممن بعممد وممم  همممذا المفهمموم بأنممه ممممنا أي نمموظ مممن أنمممواظ اسجممنزات للموظممف أو م مممندرة:  تنبيممه 

.المدينة الري يعمل بهن 
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العمل عن بُعددليل 

:األعمنل الُمسرهدمة 

كمممممممل األعممممممممنل اإلداويمممممممة والقضمممممممنئية وأعممممممممنل الرو يممممممم  

: عدوالرنفيذ والرقنية الري يمكن تنفيذهن عن ب

  األعممممنل اإلداويمممة بمممنلوزارة ومروعهمممن ومكرممم  تحقيممم-1

نبمنت الرؤية واألعممنل اإلداويمة المسمنندة فمي المحمنكم وكر

.العدل والفروظ

لعممل تنظم الوكمنست المخرصمة تفنصميل وإجمراءات ا-2

.عن بعد ألعمنلهن الفنية المرخصصة

مكن  العمل

المنزل

تنعنت العمل

ساعات يومياً 6

مساءً 2صباحا و8بين الساعة 

ا ويجوووول ال فوووو اوووخ لوةوووات م    وووة ا 

.دعت الحاجة اخ وظائف محددة

:تنويخ العمل عن بُعد

المويير من تنويخ توجيمه معمن يبهذا الدليل يبدأ العمل 
ألجهممزة المموزارة بنلعمممل عممن بعممد ويصممدر إعممال  خممن 

يهمممن حرمممص يصمممدر معنليمممه توجبمممه بمممذلو، ويمرمممد العممممل 
.  بإيقنمه

:الرجهيزات األتنتية 

كمبيوتر

محمول/مكربي

إلكررونيبريد هنتف و انررنت

رتمي

اتم مسرخدم
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العمل عن بُعددليل 

: للعمل عن بعدأدوات العمل المعرمدة 

(:  VPN)خدمة الوصول ألنظفة الولارة عن ب د 1.

ي لديمه تمكن المسرخدم المصرح له من الوصول إ ى أنظمة الوزارة الرم

.  صالحية للوصول إليهن عن بعد لرنفيذ أعمنله

:رابط الخدمة

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

نظنم رائد•

نظنم مراتالت•

منصة ذكنء األعمنل•

البوابة الداخلية•

نظنم داعم•

نظنم إدارة المشنويع•

بعد عن طري  إرتنل بريد إلكرروني لفري  تمكين العمل عن•
مع ضرورة إرمنق موامقة الوكيل WR@moj.gov.saعلى 

.المعني

دار بعد على معن العمل ولطل  الدعم والمسنندة لحل مشنكل •
على البريد اإللكرروني 7/ 24السنعة 

WRSupport@moj.gov.sa

:لطل  الخدمة

https://remote.moj.gov.sa/
mailto:WR@moj.gov.sa
mailto:WRSupport@moj.gov.sa


العمل عن بُعددليل 

: للعمل عن بعدأدوات العمل المعرمدة 

(:  Teams)خدمة ال  اعو بين ال رق 2.

مممع تمكممن المسممرخدم مممن إنشممنء أو اإلنضمممنم لفممرق منشممأة والرفنعممل

الفمممممرق بنلمحند مممممنت والمكنلممممممنت واإلجرمنعمممممنت عمممممن بعمممممد ومشمممممنركة 

.  الملفنت

:ةالرطبي  مرنح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكي

:الخدمنت المرنحة
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إجرمنعنت•

تفنعل مع الفرق•

مشنركة ملفنت•

بعد عن طري  إرتنل بريد إلكرروني لفري  تمكين العمل عن•
مع ضرورة إرمنق موامقة الوكيل WR@moj.gov.saعلى 

.المعني

دار بعد على معن العمل ولطل  الدعم والمسنندة لحل مشنكل •
على البريد اإللكرروني 7/ 24السنعة 

WRSupport@moj.gov.sa

:لطل  الخدمة

mailto:WR@moj.gov.sa
mailto:WRSupport@moj.gov.sa
https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection
https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection
https://apps.apple.com/app/id1113153706?cmpid=downloadiOSGetApp&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage
https://apps.apple.com/app/id1113153706?cmpid=downloadiOSGetApp&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage&cmpid=downloadAndroidGetApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage&cmpid=downloadAndroidGetApp


العمل عن بُعددليل 

: للعمل عن بعدأدوات العمل المعرمدة 

(: Jabber)خدمة الهاتف الشبكي عن ب د 3.

عمن ( مملتحويلمة الع)تمكن المسرخدم من إترخدام الهمنتف الشمبكي 

.  وإتمنم المكنلمنت وإترقبنلهن, بعد

:ةالرطبي  مرنح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكي
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بعد عن طري  إرتنل بريد إلكرروني لفري  تمكين العمل عن•
مع ضرورة إرمنق موامقة الوكيل WR@moj.gov.saعلى 

.المعني

دار بعد على معن العمل ولطل  الدعم والمسنندة لحل مشنكل •
على البريد اإللكرروني 7/ 24السنعة 

WRSupport@moj.gov.sa

:لطل  الخدمة

mailto:WR@moj.gov.sa
mailto:WRSupport@moj.gov.sa
https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection
https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection
https://apps.apple.com/app/id1113153706?cmpid=downloadiOSGetApp&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage
https://apps.apple.com/app/id1113153706?cmpid=downloadiOSGetApp&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage&cmpid=downloadAndroidGetApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage&cmpid=downloadAndroidGetApp


العمل عن بُعددليل 

: للعمل عن بعدأدوات العمل المعرمدة 

(: Meeting)خدمة اإلج فاعات عن ب د 4.

عممد تمكممن المسممرخدم مممن إجممراء اإلجرمنعممنت الصمموتية أو المرئيممة عممن ب

كثر . مع شخص واحد أو أ
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بعد عن طري  إرتنل بريد إلكرروني لفري  تمكين العمل عن•
مع ضرورة إرمنق موامقة الوكيل WR@moj.gov.saعلى 

.المعني

دار بعد على معن العمل ولطل  الدعم والمسنندة لحل مشنكل •
على البريد اإللكرروني 7/ 24السنعة 

WRSupport@moj.gov.sa

:لطل  الخدمة
:رابط الخدمة

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

mailto:WR@moj.gov.sa
mailto:WRSupport@moj.gov.sa
https://meeting.moj.gov.sa/


العمل عن بُعددليل 

:خطوات عملية العمل عن بُعد 

ي الخدمة المننتبة للوصول لألنظمة الرالدخول على 

.  يعمل عليهن الموظف حس  طبيعة عمله

الموظممممممف بنلممممممدخول بنتممممممرخدام اتممممممم / يقمممممموم المممممممدير

المسمممرخدم الخمممن  بمممه وممممن  مممم المممدخول علمممى النظمممنم 

يممذ، الرنفنممنجز المحممنكم، نممنجز ): مثمملالمممراد العمممل عليممه 

.للقينم بمهنم عمله اليومية( مراتالت

.a (من ةبو الفشرف)توزيع مهام ال فو اليومية

خمالل يقوم المدير بنعرمند وتوييع اسعمنل اليومية ممن

. المعرمدالعمل اإللكرروني تطبي  

ل يرممنبع المشممرف أعمممنل الممموظفين ويقيمهممن مممن خممال

.ي الرطبتفعيل الرقنوير اإللكررونية من خالل 

يسممممممممممهل المشممممممممممرف الرواصممممممممممل بممممممممممين الممممممممممموظفين 
ويسممممنعدهم علممممى الر لمممم  فممممي مواجهممممة الصممممعوبنت

.شنداإلداوية والرقنية ويقدم الدعم والروجيه واإلر 

رممممد المعالرطبيممم  يقممموم الموظمممف بأعمنلمممه اليوميمممة علمممى 

.ليلالوزارة، والمحدد في هذا الدللعمل عن بعد في بوابة 

علمممى الموظمممف إنجمممنز المهمممنم واألعممممنل فمممي و رهمممن المحمممدد، 

ه ممن وتفعيل الرواصل مع كمل ممن لمه عال مة بإنجمنز مهمرم

. خالل الرطبي  أو البريد اإللكرروني 

.لذلوالحضور لمكن  العمل في حنل احرنج تنفيذ المهمة

خول المحنمظة على تمرية المعلوممنت واألر منم السمرية لمد

.البرامج

معلوممممنتوأي تمممرعة الربليمممق عمممن مقمممدا  المممر م السمممري 

.ذات حسنتية عنلية

يعممل الرأكد من تفعيل برامج الحمنية على األجهمزة الرمي

.بنلرعليمنت األمنيةواسلرزام عليهن الموظف 

ينتن يذ الفهام من ةبو الفوظ 
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العمل عن بُعددليل 

عقد اج فاعات عفو يومية

د خممالل يرواجممد المممدير وموظفيممه علممى الرطبيمم  المعرممم

ة الو ممت المخصممص للعمممل عممن بعممد مممع تفعيممل كنممم

يممم  عنمممد  نممموات استصمممنل الثنمممنعي والجممممنعي فمممي الرطب

الحنجمممممة، والحمممممد ممممممن الروجيمممممه الشمممممفوي عمممممن طريممممم  

.الهنتف

مممن تممرم اسجرمنعممنت بممين الممموظفين بشممكل مجممدول

 Microsoftتطبيمممم  ) بممممل المشممممرمين عممممن طريمممم  

Teams  )

يكمممو  المشمممرف مسمممالول عمممن ابمممال  المممموظفين

ومواعيممدهن، ويعرمممد محضممر عمممل بنسجرمنعممنت 

.لكل اجرمنظ

:توجيهنت وضوابط عنمة 

يخضمممع الموظمممف فمممي  العممممل عمممن بعمممد للممموائا وأنظممممة -1

مل، وممن الخدمة المدنية بنترثننء شرط الحضور في مقر الع

.  يسرثنيه صنح  الصالحية في الحنست الطنرئة
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عممل ممن ومرنبعمة الالمدليل تقوم الموارد البشرية بنشر -2

.خالل الرؤتنء لرقديم الدعم الالزم

ي برقمممممديم المممممدعم الفنممممموكنلمممممة الرحمممممول الر ممممممي تقممممموم -3

ل واسشراف على أمن المعلوممنت وحسمن استمرخدام األمثم

.المعلومنتأمن من  بل المعنيين وتوضيا تينتة 


