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مقدمة
يف �إط��ار �إلت��زام حكوم��ة دول��ة االم��ارات العربي��ة املتح��دة ب�إ�س��تمرار تعزي��ز فاعلي��ة اخلدم��ات وحتقي��ق ر�ض��ا املتعامل�ين و رف��ع م�س��توى الأداء
وحت�س�ين جودة اخلدمات املقدمة من اجلهات احلكومية ,ت�س��عى وزارة املوارد الب�ش��رية والتوطني من خالل هذا الدليل �إىل �إن�ش��اء مرجعية
متكاملة يف تعريف وتوثيق �إجراءات اخلدمات املقدمة للمتعاملني يف قطاع �ش�ؤون التوطني .وذلك عرب حتديد اخلدمات و�إر�شادات احل�صول
عليه��ا حي��ث تعت�بر عملي��ة تعري��ف وتوثي��ق اخلدم��ات ه��ي اللبن��ة الأوىل ل�ضم��ان التح�س�ين امل�س��تمر م��ن خ�لال مراجع��ة الإج��راءات والعملي��ات
املنف��ذة يف تق��دمي اخلدمات للمتعاملني.
و تت�ضمن كل خدمة عدد ًا من الأن�شطة واملهام التي تهدف �إىل توجيه املتعامل اىل خطوات احل�صول على اخلدمة ومراحلها �إ�ضافة اىل
توفري �إجابات على اكرث الأ�سئلة �شيوع ًا بني املتعاملني.

الغر�ض من هذا الدليل
يهدف هذا الدليل �إىل �إن�شاء مرجع م�ستند لتعريف وتوثيق خدمات وزارة املوارد الب�شرية والتوطني و�إجراءاتها ،كما يقدم �إر�شادات
�شاملة مت ّكن املتعاملني من احل�صول على اخلدمة ب�أ�سرع و�أ�سهل و�سيلة من خالل الآتي :
•       تعريف اخلدمات.
•   هيكلة وت�صنيف اخلدمات.
•   و�ضع معايري توثيق الإجراءات للخدمات.
• �شرح �آلية وخطوات توثيق الإجراءات بطريقة مب�سطة.
• حتديد قنوات تقدمي اخلدمات.
•       م�ؤ�شرات تقدمي اخلدمات .
• ت�صور لرحلة املتعامل للح�صول على اخلدمة .

نطاق ومرجعيات الدليل
	• ينطبق هذا الدليل على كافة اخلدمات املقدمة من وزارة املوارد الب�شرية والتوطني للمتعاملني من خالل جميع القنوات �سواء  
كانت خدمات رقمية �أو خدمات مقدمة وجها لوجه وغريها من قنوات تقدمي اخلدمة .حيث يقدم نظرة �شاملة حول تعريف و توثيق  
خدمات قطاع �ش�ؤون التوطني من حيث املفهوم والإجراءات   .
	• يعترب دليل تعريف اخلدمات وتوثيق اجراءاتها مطور بناء على معايري جائزة  حممد بن را�شد للأداء احلكومي املتميز ,وباالعتماد
على معايري نظام النجوم العاملي يف تطبيق �أف�ضل رحلة للمتعامل يف مراكز �سعادة املتعاملني.
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قنوات تقدمي اخلدمة
القناه هي و�سيلة توا�صل بني املتعاملني واجلهات و يتم تقدمي اخلدمات عرب قنوات خمتلفة يعترب بع�ضها قنوات تقليدية
تتطلب احل�ضور ال�شخ�صي للمتعامل لإجناز املعاملة ،وقنوات �أخرى ذكية يتم تقدميها.
القنوات التقليدية  :هي القنوات التي يتوجب فيها احل�ضور ال�شخ�صي اىل اجلهة �أو مزودي اخلدمة ،ويكون التفاعل فيها مبا�شر ًا              
                                         بني مقدم اخلدمة واملتعامل للح�صول على اخلدمة.
القنوات املطورة  :هي القنوات التي يتم فيها التفاعل بني مقدم اخلدمة �أو مزود اخلدمة للمتعامل دون احل�ضور ال�شخ�صي عند              
                                      تقدمي الطلب  وتكون عن طريق الهاتف �أو الفاك�س �أو الربيد االلكرتوين .حيث ال يتم فيها �إجناز املعاملة ب�شكل
                                       كامل  و يتوجب احل�ضور ال�ستالم املخرج النهائي من اخلدمة
القنوات الرقمية  :هي القنوات التي يتم تقدمي اخلدمة فيها من خالل قنوات رقمية مثل املوقع الإلكرتوين للجهة والأجهزة الذكية
                                       �أو  الأك�شاك التفاعلية يف الأماكن العامة وغريها.

قنوات تقدمي اخلدمة التي توفرها الوزارة هي:
القنوات التقليدية

احل�ضور ال�شخ�صي
للجهة

القنوات املطورة

مراكز الإت�صال

الربيد الكرتوين

القنوات الرقمية

تطبيقات الهاتف
الذكي

املواقع الإلكرتونية

ال�شكل : 2ت�صنيف قنوات تقدمي اخلدمة
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هيكلية وت�صنيف اخلدمات
تنق�سم اخلدمات من حيث الهيكلية �إىل:
اخلد م��ات الرئي�س��ية  :ه��ي جمموع��ة م��ن اخلدم��ات تق��وم اجله��ة احلكومي��ة بتقدميه��ا وتعت�بر املظل��ة الت��ي جتم��ع يف نطاقه �ا                                              
                          اخلدم��ات الفرعي��ة بالإ�ضاف��ة �إىل بح��ث ال�ش��كاوى العمالي��ة اخلا�ص��ة باملواطن�ين  العامل�ين  يف القط��اع                                  
                                             اخلا�ص واملقدمة من طريف االنتاج.
ً
اخلدماتالفرعية/التكميلية)  :هي اخلدمات التي تلتحق باخلدمات الرئي�سية وفقا لنوع املتعاملني �أو غر�ض  اخلدمة   .
• توظيف املوارد الب�شرية الوطنية
• تنمية املوارد الب�شرية الوطنية
• عالقات العمل
• الت�سجيل يف نظام التوطني لأ�صحاب العمل
• الت�سجيل يف نظام التوطني للباحثني عن عمل
• تدريب الباحثني عن عمل
• تقدمي االر�شاد املهني للباحثني عن عمل
• ت�سجيل �شكاوى عمالية
• طرح ال�شواغر يف نظام التوظيف
• التقدمي على ال�شواغر املطروحة يف نظام التوطني

خدمة
رئي�سية

خدمات

فرعية /التكميلية

حتديد اخلدمات
اخلدمات
الرئي�سية

توظيف املوارد
الب�شرية الوطنية
تنمية املوارد الب�شرية
الوطنية
عالقات العمل
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اخلدمات
الفرعية /التكميلية

التقدمي على
الت�سجيل يف نظام
الت�سجيل يف نظام
ال�شواغر املطروحة
التوطني لأ�صحاب العمل التوطني للباحثني عن عمل
يف نظام التوطني
تقدمي االر�شاد املهني للباحثني
عن عمل

طرح ال�شواغر
يف نظام التوظيف

تدريب الباحثني عن عمل
ت�سجيل �شكاوى عمالية

ت�صنيف املتعاملني
�أ�صح��اب عم��ل و مواطن��ي الدول��ة و ينق�س��م مواطن��ي الدول��ة �إىل طلب��ة و باحث�ين ع��ن عم��ل و عامل�ين يف القط��اع اخلا���ص و الت��ي تع��رف كالت��ايل :
عام��ل يرغب يف تقدمي �ش��كوى عمالية

�أ�صحاب العمل
املن�ش�أت حتت مظلة الوزراة ( القطاع اخلا�ص)  ،مبا ي�شمل �أع�ضاء نادي التوطني

كافة املن�شات
يف �سوق العمل

من�ش�آت ال�شبه حكومية
من�ش�أت املناطق احلرة

املتعاملني
اخلريجون اجلدد (خريج مل ي�سبق له العمل)

الباحثني عن عمل

ربات املنازل و احلرفيون( التوظيف الذاتي)
منقطع عن �سوق العمل
عامل يرغب يف تغيري م�ساره الوظيفي
متقاعد

الطلبة

طلبة املدار�س واجلامعات

باقـ ــات اخل ــدمة
باقة الطالب

باقة نادي �شركاء التوطني
الت�سجيل يف بوابة توطني
طرح ال�شواغر
تنظيم يوم مفتوح
تقدمي طلب لنادي �شركاء التوطني
احل�صول على ع�ضوية النادي ح�سب الفئة
مدير ح�ساب خمت�ص
خدما ت ال�سجادة احلمراء
خدمات ا�ست�شارية يف جمال املوارد الب�شرية

جل�سة �إر�شاد مهني
تقييم ميول مهنية
ح�ضور منتديات التوطني 360
فر�ص تدريب وجهني

باقة اخلريجني اجلدد
جل�سة �إر�شاد مهني
خطة تطوير فردي
برامج تدريبية تخ�ص�صية
فر�ص برنامج «خربتي»

باقة ربات املنازل واحلرفيون
جل�سة �إر�شاد مهني
خطة تطوير فردي
برامج تدريبية حرفية
فر�ص بوابة توظيف ذاتي

باقة املتقاعدون
جل�سة �إر�شاد مهني
خطة تطوير فردي
برامج تدريبية تخ�ص�صية
فر�ص بوابة توظيف ذاتي

باقة العاملني يف القطاع
اخلا�ص
العمل
ا�ستف�سار عالقات

جل�سة �إر�شاد مهني
خطة تطوير فردي
ور�ش و برامج تدريبية تخ�ص�صية
بطاقة �أب�شر
توجيه قيادي

باقة املنقطعون عن �سوق العمل
جل�سة �إر�شاد مهني
خطة تطوير فردي
برامج تدريبية تخ�ص�صية
دعوة �شخ�صية للأيام املفتوحة
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خدمات
�أ�صحاب العمل

توظيف املوارد الب�شرية الوطنية

اخلدمة الرئي�سية

بطاقة تعريف اخلدمة
ا�سم اخلدمة

الت�سجيل يف نظام التوطني لأ�صحاب العمل

ت�صنيف اخلدمة

عادية

و�صف اخلدمة

ت�س��جيل �أ�صح��اب العم��ل يف نظ��ام التوط�ين لط��رح ال�ش��واغر واحل�ص��ول عل��ى
بيان��ات الباحث�ين ع��ن العم��ل امل�س��جلني يف النظ��ام والذي��ن تتواف��ق م�ؤهالتهم �أو
خرباته��م للوظائ��ف املطروح��ه.

هيكلية اخلدمة

فرعية

فئة املتعامل

�صاحب عمل

قنوات تقدمي

• مراكز �سعادة المتعاملين -توطين
• الموقع االلكتروني

متطلبات اخلدمة

• بطاقة املن�ش�أة
• الرخ�صة التجارية
• بيانات التوا�صل للمعني يف اجلهة

�إجراءات اخلدمة

• ان�شاء ح�ساب جديد من قبل �صاحب العمل
• التوا�صل مع ا�صحاب العمل ال�ستكمال النواق�ص للت�سجيل يف حالة وجود   
       نواق�ص .

معايري اخلدمة

زمن االنتظار  5دقائق
زمن تقدمي  15دقيقة
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املخرج الرئي�سي

رقم
ت�سجيل
لل�شركات
معتمد

توظيف املوارد الب�شرية الوطنية

اخلدمة الرئي�سية

بطاقة تعريف اخلدمة
ا�سم اخلدمة

طرح ال�شواغر يف نظام التوظيف

ت�صنيف اخلدمة

عادية

و�صف اخلدمة

هيكلية اخلدمة

ط��رح ال�ش��اغر يف نظ��ام التوظي��ف م��ن قب��ل �أ�صح��اب العم��ل م��ع ادخ��ال الو�ص��ف
الوظيف��ي لل�ش��واغر للح�ص��ول عل��ى بيانات الباحثني ح�س��ب متطلبات الوظيفة.

املخرج الرئي�سي

ت�صنيف
معتمد
لل�شركات

تكميلية

فئة املتعامل

�صاحب عمل

قنوات تقدمي

مراكز �سعادة املتعاملني -توطني
املوقع  االلكرتوين

متطلبات اخلدمة

الو�صف الوظيفي لل�شواغر

�إجراءات اخلدمة

• �إ�ستكمال متطلبات طرح ال�شاغر .
• طرح ال�شواغر يف نظام التوظيف .
• التوا�ص��ل م��ع  �أ�صح��اب العم��ل ال�س��تكمال النواق���ص يف
   ال�ش��واغر الت��ي مت طرحه��ا(يف حا ل��ة و ج��ود نواق���ص).
• مطابق��ة البيا ن��ات م��ع �س��جالت الباحث�ين  وتر�ش��يح الباحث�ين  
     ع��ن عم��ل ومتابعةعمليةالتوظي��ف م��ن خ�لال البوا ب��ة  �أو م��ن   
       خ�لال عم��ل   ي��وم مفت��وح.
• اغالق ال�شاغر.

معايري اخلدمة

زمن االنتظار  5دقائق
زمن احل�صول على اخلدمة � 5أ�سابيع
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رحلة املتعامل (�صاحب العمل) -التوظيف

�إن�شاء ح�ساب جديد /حتديث
تنفيذي ا�سعاد متعاملني
�صاحب العمل

�إعتماد احل�ساب

طرح ال�شواغر يف البوابة �أو
الأيام املفتوحة ( مع �إمكانية
�إجراء املقابالت يف املن�ش�أة)
اخ�صائي عالقات توطني

حتديد موعد اليوم املفتوح
�أو �إجراء املقابالت عن طريق
البوابة
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�إدخال بيانات الوظيفة ال�شاغرة
(امل�سمي الوظيفي  ،الو�صف
الوظيفي  ،اخلربة  ،امل�ؤهالت ،
راتب  ،مكان العمل � ،ساعات العمل)

مقابلة

برامج الإمتيازات
�شركاء التوطني
مبادرة �أب�شر

�إ�ستبيان ر�ضا
املتعاملني

نعم

ا�ستكمال �إجراءات التعيني
و �صوال لإ�ستخراج ت�صريح
العمل يف ت�سهيل

يف
حال

ال

�إخطار الوزارة ب�سبب
الرف�ض

حتليل الأ�سباب
وتقدمي التو�صيات

13

خدمات الباحثني
عن عمل

اخلدمة الرئي�سية

توظيف املوارد الب�شرية الوطنية
بطاقة تعريف اخلدمة

ا�سم اخلدمة

الت�سجيل يف نظام التوطني للباحثن عن عمل

ت�صنيف اخلدمة

عادية

و�صف اخلدمة

ت�س��جيل الباحث�ين ع��ن العم��ل يف بواب��ة التوط�ين لال�س��تفادة م��ن اخلدم��ات
املقدم��ة له��م ح�س��ب �أولوي��ات الت�صني��ف واال�س��تفادة م��ن خدم��ات الرت�ش��يح
عل��ى الوظائ��ف بع��د حتدي��ث بياناته��م يف بواب��ة «توط�ين»

هيكلية اخلدمة

فرعية

فئة املتعامل

باحث عن عمل

قنوات تقدمي

• مراكز �سعادة المتعاملين -توطين
• الموقع االلكتروني

متطلبات اخلدمة

• بطاقة الهوية الإماراتية الهويه
• ال�شهادات الأكادمييةو �شهادات اخلربة

�إجراءات اخلدمة

•
•
•
•

معايري اخلدمة

زمن االنتظار  5دقائق
زمن تقدمي  15دقيقة

16

الت�سجيل الكرتوين يف قاعدة بيانات الوزارة (املوقع ،التطبيق الذكي)
ا�ستقبال الباحثني عن عمل للتج�سيل يف البوابة
التوا�صل مع الباحثني عن عمل امل�سجلني ال�ستكمال النواق�ص
اجراء التقييم االويل وحتديد االحتياجات املت�صلة ح�سب الفئة

املخرج الرئي�سي

رقم ت�سجيل
موحد للباحث
عن عمل

اخلدمة الرئي�سية

توظيف املوارد الب�شرية الوطنية
بطاقة تعريف اخلدمة

ا�سم اخلدمة

التقدمي على ال�شواغر املطروحة يف نظام التوطني

ت�صنيف اخلدمة

عادية

و�صف اخلدمة

توف��ر ال��وزارة خدم��ة البح��ث ع��ن ال�ش��واغر املطروح��ة يف بواب��ة التوط�ين،
والت��ي متك��ن الباح��ث ع��ن عم��ل عل��ى التق��دمي عل��ى ال�ش��اغر مب��ا يتنا�س��ب م��ع
م�ؤهالته ،ومن ثم يتم التوا�صل معه من قبل �صاحب العمل بعد الت�أكد من
ا�س��تيفاء املر�ش��ح ل�ش��روط ال�ش��اغر.

هيكلية اخلدمة

تكميلية

فئة املتعامل

باحث عن عمل

قنوات تقدمي اخلدمة

مرك��ز �س��عادة املتعامل�ين توط�ين ،املوق��ع االلك�تروين ،التطبي��ق الذك��ي

متطلبات اخلدمة

ا�ستيفاء �شروط ال�شاغر

�إجراءات اخلدمة

• الدخول على بوابة التوطني والتقدمي على ال�شاغر .
• التدقيق على طلبات املتقدمني من قبل �صاحب العمل والت�أكد من
ا�ستيفاء �شروط ال�شاغر .
• التوا�صل مع املر�شح لل�شاغر من قبل �صاحب العمل ال�ستكمال عملية
التوظيف.
• اجراء املقابالت الوظيفية وا�ستكمال اجراءات التعيني
• اغالق ال�شاغر.

معايري اخلدمة

ال يوجد

املخرج الرئي�سي
توفري فر�صة وظيفية
مراجعة يف م�ستوى
�أولويات الباحثني عن
عمل
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رحلة املتعامل (باحث عن عمل)  -التوظيف من خالل املراكز

املوقع االلكرتوين -بوابة التوطني

ان�شاء ح�ساب جديد

باحث عن عمل

ا�ستالم ا�شعار
تفعيل احل�ساب

�إخطار الباحث عن عمل
والتحويل لإدارة الإر�شاد املهني

هل الباحث جاهز ل�سوق
العمل ؟

ال

18

نعم

تطابق مع ال�شواغر املتاحة من خالل بوابة
توطني وا�ستالم ا�شعار تطابق الوظيفة
املتاحة من خالل االيام املفتوحة

التقدمي على ال�شواغر املطروحة
البدء فى �إجراءات التوظيف

املوافقة
علي املقابلة

ال

نعم

التحويل �إىل
الإر�شاد
من دون
�أخطار الباحث
ب�أ�سباب الرف�ض

ح�ضور
املقابلة
�إخطار الباحث
ب�سبب الرف�ض

ال

تعيني

نعم

ال

�إجتياز
املقابلة

نعم

ت�سليم عقد العمل و باقة �أب�شر
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اخلدمة الأ�سا�سية

تنمية املوارد الب�شرية الوطنية
بطاقة تعريف اخلدمة

ا�سم اخلدمة

تقدمي االر�شاد املهني للباحثني عن عمل

ت�صنيف اخلدمة

عادية

و�صف اخلدمة

تق��دمي االر�ش��اد املهن��ي للباحث�ين ع��ن عم��ل يف الأولوي��ة � CGأو املحول�ين من
�إدارات �أخرى لتحديد نوعية اجلل�سات الإر�شادية وتطبيق الأدوات املعتمدة

هيكلية اخلدمة

فرعية

فئة املتعامل

باحث عن عمل

قنوات تقدمي

مراك��ز �س��عادة المتعاملي��ن -توطي��ن
الموق��ع االلكترون��ي

متطلبات اخلدمة

تعبئة الباحث ا�ستمارة التقييم الأويل

�إجراءات اخلدمة

• حتديد موعد جل�سة االر�شاد.
• عقد اجلل�سة االر�شادية.
• عمل تقييم ميول مهنية  /توجهات ريادة الأعمال.
• اعداد وار�سال ملخ�ص اجلل�سة مت�ضمنة اخلطة التطويرية للباحث
عن عمل ( مبا ي�شمل الإحتياجات التدريبية) .
• حتديد الإحتياجات من التدريب و الإر�شاد مبا يتواءم مع التقييم
و النتائج .
• �إغالق اخلطة بعد الإكتمال و التحويل �إىل التوظيف .

معايري اخلدمة

زمن تقدمي اخلدمة  60دقيقة

املخرج الرئي�سي

ملخ���ص اجلل�س��ة
مت�ضمن��ة اخلط��ة
التطويرية
نقل الباحث ــني عن عمل
للأولية املنا�سبة مللفه
املهني ح�سب تطابق
�شروط االولويات
حتديد �إحتياجات
الباحث من التديب
و الأر�شاد و التدريب
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�إغالق اخلطة
و التحويل �إىل
التوظيف

رحلة املتعامل  -الإر�شاد املهني

�إن�شاء ح�ساب جديد مت�صل
بتقييم الباحث

الباحث عن عمل

تقييم الباحث عن طريق
�إ�ستمارة التقييم الأويل

التحويل ايل الإر�شاد التوا�صل
مع الباحث عن عمل للتقييم
وحتديد موعد اجلل�سة
االر�شادية يف مراكز �سعادة املتعاملني  -توطني

عقد اجلل�سة االر�شادية و�إجراء
التقييم املطلوب عند احلاجة

عقد اجلل�سة
االر�شادية و�إجراء
حترير خطة
التطوير الفردي

ار�سال ملخ�ص اجلل�سة اخلطة
التطويرية للباحث عن عمل

اعتماد الدورات
التدريبية
اعتماد متطلبات
الإر�شاد االخري

حتويل الباحث �إىل
التوظيف مبا ي�شمل
التوظي��ف الذا ت��ي
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اخلدمة الأ�سا�سية

تنمية املوارد الب�شرية الوطنية
بطاقة تعريف اخلدمة

ا�سم اخلدمة

تدريب الباحثني عن عمل

ت�صنيف اخلدمة

عادية

و�صف اخلدمة

توف�ير برام��ج تدريبي��ة للباحث�ين ع��ن عم��ل بن��اء على اخلط��ة التدريبية ال�س��نوية
املنبثق��ة م��ن نتائ��ج درا�س��ات احتياج��ات �س��وق العم��ل والت��ي ت�س��اهم يف متك�ين 
امل��وارد الب�ش��رية الوطني��ة وتعزي��ز قدراته��م ،وتزويده��م باملع��ارف وامله��ارات
الت��ي ت�ؤهله��م للعم��ل يف القط��اع اخلا���ص

هيكلية اخلدمة

فرعية

فئة املتعامل

باحث عن عمل

قنوات تقدمي

متطلبات اخلدمة

�إجراءات اخلدمة

معايري اخلدمة
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مراكز �سعادة المتعاملين -توطين
الموقعااللكتروني
مركز االت�صال
• �أن يكون الباحث عن العمل م�سجل يف بوابة التوطني وملفه حمدث
      و مر�شح  للدورات التدريبية بناء ًا على خطة التطوير الفردي
• �أن يتم توقيع عقد التدريب من قبل الباحث عن العمل للربامج
    التخ�ص�صية
• الإلتزام باحل�ضور و ت�سليم كافة متطلبات الربنامج التدريبي.
• الت�سجيل للربنامج التدريبي من قبل الباحث عن عمل.
• ح�صر �أ�سماء الباحثني عن عمل امل�سجلني يف الربنامج التدريبي  ،
      وحتديد القائمة النهائية للربنامج.
• التوا�صل مع الباحثني عن عمل لت�أكيد احل�ضور.
• عقد الربنامج التدريبي وت�سليم ال�شهادات للمتدربني املجتازين الدورات   
     التدريبية.
• حتديث خطة التطوير الفردية وحتويل الباحث للتوظيف ،عند اكتمال  
     متطلبات اخلطة.
ال يوجد

املخرج الرئي�سي

برنامج تدريبي
�شهادات تدريب
معتمدة
مراجعة  يف م�ستوى
�أولويات الباحثني
عن عمل

رحلة املتعامل  -التدريب
االعالن عن الربامج
التدريبية

خطة التطوير الفردي
(الربامج املتخ�ص�صة)

باحث عن عمل

مركز االت�صال
(الربامج ال�سلوكية)

مركز �سعادة املتعاملني
توطني

املوقع الإلكرتوين

الرت�شيح الذاتي من خالل القنوات املتاحة

ت�سجيل الباحثني عن
عمل يف الربامج
التدريبيه

ح�صر اال�سماء واعتماد
القائمة النهائية

التوا�صل مع
الباحثني عن عمل
لت�أكيد احل�ضور

عقد الربنامج التدريبي

ت�سليم ال�شهادات

�إغالق اخلطة وحتويل الباحث للتوظيف
مبا ي�شمل التوظيف الذاتي
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اخلدمة الأ�سا�سية

عالقات العمل
بطاقة تعريف اخلدمة

ا�سم اخلدمة

ت�سجيل �شكوى عمالية

ت�صنيف اخلدمة

عادية

و�صف اخلدمة

ا�س��تالم احل��االت املت�صل��ة و حماول��ة معاجل��ة ال�ش��كوى ودي��اً و حتويله��ا �إىل
اجله��ات املعني��ة عن��د احلاج��ة و تعزي��ز �إندم��اج احل��االت يف �س��وق العم��ل

هيكلية اخلدمة

فرعية

فئة املتعامل

باحث عن عمل

قنوات تقدمي

• مراكز �سعادة المتعاملين  -توطين
• الموق��ع االلكترون��ي
• مركز االت�صال

متطلبات اخلدمة

عقد العمل  -الأوراق الثبوتيه املت�صلة بال�شكوى

�إجراءات اخلدمة

• ت�سجيل وا�ستالم ال�شكوى العمالية (العامل املواطن � -صاحب العمل)
• التوا�صل الهاتفي مع طريف العالقة ملعرفة تفا�صيل ال�شكوى وحماولة
ت�سويتها ب�شكل ودي
• يف حال تعذرت الت�سوية الودية عرب الهاتف يتم حتديد موعد لكال
الطرفني للح�ضور ملركز �سعادة املتعاملني لبحث ال�شكوى العمالية
وادخال النتائج اخلا�صة بال�شكوى
• اغالق ال�شكوى

معايري اخلدمة
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• التوا�صل الهاتفي � 48ساعة.
• حتديد موعد � 5أيام عمل .

املخرج الرئي�سي

�إعادة التوازن
ودمج املواطن
يف
�سوق العمل

رحلة املتعامل  -عالقات العمل

عامل مواطن
ت�سجيل ال�شكوى

من�ش�أة

خالل
�ساعة
التوا�صل الهاتفي ملعرفة تفا�صيل
ال�شكوى و�إعادة التوازن
�إخطار الإدارات املعنية يف حالة
العالمات التابعة للوزارة

التوا�صل الهاتفي ملعرفة تفا�صيل
ال�شكوى و�إعادة التوازن
التفتي�ش (يف حاالت حمددة )
عن طريق مدير املركز
خالل � 5أيام

قيد االنتظار

�إغالق ال�شكوى

يف االمارات واملدن التي ت�ضم مراكز �سعادة
املتعاملني  -توطني
يتم اجناز الطلب يف دات املركز

قيد الإنتظار

�إغالق ال�شكوى

ت�سوية

تنازل

ت�سوية

�إعادة الإندماج
�إر�شاد  -تدريب  -توظيف

تنازل

الإحالة للق�ضاء

يف االمارات واملدن التي اليوجد
بها مراكز �سعادة املتعاملني
توطني  -يتم حتويل الطلبي اىل �أقرب مركز
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قنوات تقدمي
اخلدمات

قنوات تقدمي اخلدمة
ميكنكم التقدمي على خدمات وزارة املوارد الب�شرية والتوطني � -ش�ؤون التوطني

املوقع االلكرتوين

مراكز اخلدمة

مركز االت�صال
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http://www.mohre.gov.ae/ar/tawteen-gate.aspx

مركز �سعادة املتعاملني “التوطني” – �أبوظبي
مركز �سعادة املتعاملني “التوطني” – دبي
مركز �سعادة املتعاملني “التوطني” – ال�شارقة ( قريبا)ً
مركز �سعادة املتعاملني “التوطني” – عجمان
مركز �سعادة املتعاملني “التوطني”  -ر�أ�س اخليمة
مركز �سعادة املتعاملني “التوطني” – الفجرية
مركز �سعادة املتعاملني “التوطني” – العني ( قريباً)

800MOHRE
80060

العني
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تعرف �أكرث
على خدمات
�أ�صحاب العمل

تعرف �أكرث على خدمات �أ�صحاب العمل
ما هي �أهداف الربنامج الوطني لتوظيف الكوادر الوطنية يف القطاع اخلا�ص؟
 .تعزيز امل�شاركة املوارد الب�شرية الوطنية يف القطاع اخلا�ص ،و �ضمان ا�ستمراريتهم يف العمل مبا يحقق تطلعاتهم املهنية و العملية.
 .ت�أهيل املوارد الب�شرية الوطنية مبا يتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل يف القطاعات اال�سرتاتيجية ذات الأولوية بالتعاون و التن�سيق مع
اجلهات املعنية.
 .توفري من�صة �إلكرتونية ذكية �سل�سة و مي�سرة لال�ستقطاب ،مبنية على �أف�ضل املمار�سات العاملية.
 .توفري مزايا و حوافز للمن�ش�آت امل�سجلة يف الوزارة و التي تعمل على زيادة توظيف املوارد الب�شرية الوطنية ،و ت�أهيلهم و تدريبهم.
كيف ميكن االن�ضمام لنادي �شركاء التوطني؟
 .خلو �سجل املن�ش�أة ،وقت تقدمي الطلب والبت فيه ،من �أية خمالفات للأنظمة القانونية املعمول بها يف الوزارة.
 .الت�أكد من توافر ن�سبة التوطني املطلوبة لكل فئة من الفئات.
 .تقوم املن�ش�أة التي ترغب يف االن�ضمام لنادي �شركاء التوطني بتقدمي الطلب للوزارة مرفق بالأدلة املطلوبة كالتايل:
 توفر �إدارة للموارد الب�شرية توفر خطة برامج التطوير والتدريب ال�سنوي توفر خطة تدريب �صيفي لطلبة اجلامعات توفر خطة تدريب �صيفي لطلبة املدار�س -يتم ت�سليم املن�ش�أة يف حال قبولها ن�سخة من دليل النادي ،و ُتخطر ب�أية جتديدات ب�ش�أنه.

ما هي ن�سبة التوطني الواجب توافرها لطلب االن�ضمام �إىل النادي؟
الفئة
ف�ضي
ذهبي
بالتيني
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املن�ش�آت ذات الأولوية املرتفعة يف
التوطني

املن�ش�آت ذات الأولوية املتو�سطة يف املن�ش�آت ذات الأولوية املنخف�ضة يف
التوطني
التوطني

4%

2.5%

0.5%

8%

4%

1%

12%

7%

3%

ما هي املميزات واحلوافز التي متنحها الوزارة لأع�ضاء نادي �شركاء التوطني؟

الفئات

ف�ضي

ذهبي

بالتيني

مزايا وحوافز
� .1إعادة ت�صنيفها بو�ضعها على الفئة الثانية (ب) �أو �إبقائها على فئتها احلالية �أيهما �أف�ضل.
� .2إ�صدار وجتديد ت�صاريح العمل املقدمة على امل�ستوى املهارى  2 ،1املعتمد بالوزارة وفق ر�سوم
ت�صنيف الفئة الأوىل مقابل  300درهم فقط.
 .3يتم ا�صدار وجتديد ت�صاريح العمل وفق ر�سوم ت�صنيف الفئة االويل ،وذلك بالن�سبة للعمال
الذين ت�ستقدمهم املن�ش�أة طبقاً للربامج الفنية والت�أهيلية التي تقررها الوزارة بهدف تعزيز
التنوع الثقايف
 .4يتم ا�صدار وجتديد ت�صاريح العمل وفق ر�سوم ت�صنيف الفئة االويل ،وذلك بالن�سبة للعمال
الذين يتم توظيفهم من خالل ت�صاريح العمل على كفالة ذويهم
ُ .5ت َنح خدمات ال�سجادة احلمراء.
ُ .6ت َنح �شارة ع�ضوية النادي الف�ضية.
� .1إعادة ت�صنيفها بو�ضعها على الفئة الثانية (�أ) �أو �إبقائها على فئتها احلالية �أيهما
�أف�ضل.
� .2إ�صدار وجتديد ت�صاريح العمل املقدمة على امل�ستوى املهارى  3 ،2 ،1املعتمد بالوزارة
وفق ر�سوم ت�صنيف الفئة الأوىل مقابل  300درهم فقط
 .3يتم ا�صدار وجتديد ت�صاريح العمل وفق ر�سوم ت�صنيف الفئة االويل ،وذلك بالن�سبة
للعمال الذين ت�ستقدمهم املن�ش�أة طبقاً للربامج الفنية والت�أهيلية التي تقررها الوزارة
بهدف تعزيز التنوع الثقايف
 .4يتم ا�صدار وجتديد ت�صاريح العمل وفق ر�سوم ت�صنيف الفئة االويل ،وذلك بالن�سبة
للعمال الذين يتم توظيفهم من خالل ت�صاريح العمل على كفالة ذويهم
 .5م َنح �شارة ع�ضوية النادي الذهبية.
 .6خدمة ال�سجادة احلمراء

� .1إعادة ت�صنيفها على الفئة الأوىل
� .2إ�صدار وجتديد ت�صاريح العمل جلميع م�ستويات املهارات  300درهم فقط
 .3خدمات ال�سجادة احلمراء
� .4شارة ع�ضوية الالتينية
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 .1تعرف �أكرث على الربنامج الوطني للتوظيف غي القطاع اخلا�ص “توطني”
 1.1ماهي مكونات الربنامج الوطني للتوظيف يف القطاع اخلا�ص “توطني”؟

يتكون الربنامج من �أربعة حماور رئي�سية:
 .الكفاءات الوطنية.
 .ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
 .اخلدمات امل�شرتكة واال�ست�شارات ،والتي ت�شمل البوابة الإلكرتونية لال�ستقطاب ،تطبيق ذكي ،توا�صل اجتماعي ،املنتديات ،امل�ؤمترات ،مدير
خدمات ،ا�ست�شارات تخ�ص�صية ،برامج م�شرتكة ،اخلط ال�ساخن ،نظام التظلمات.
� .سيا�سات االت�صال و�سيا�سات �سوق العمل
 .التوطني النوعي وا�ستهداف وظائف قطاعات معينة

 1.2ما هو دور وزارة املوارد الب�شرية والتوطني يف توظيف املوارد الب�شرية يف القطاع اخلا�ص؟

 .عقد �شراكات فاعلة مع من�ش�أت القطاع اخلا�ص بهدف تعزيز م�شاركة القةى العاملة املمواطنة و رفع كفاءة �سوق العمل
 .توفري من�صة �إلكرتونية وخدمات ذكية لدعم عملية اال�ستقطاب.
� .إعداد برامج لتدريب وت�أهيل املواطنني الباحثني عن عمل.
 .تقدمي اال�ست�شارات واالر�شاد املهني لقوة العمل الوطنية و�شركاء التوطني.
� .إجراء املتابعة والتقييم لعملية توظيف املواطنني يف القطاع اخلا�ص.
 .تقدمي احلوافز واالمتيازات ل�شركاء التوطني والعاملني يف القطاع اخلا�ص.
 .اال�شراف على عقد الأيام املفتوحة للتوظيف

 .2تعرف �أكرث على نادي �شركاء التوطني
 2.1ما هو نادي �شركاء التوطني؟

هو �إحدى مبادرات وزارة املوارد الب�شرية والتوطني ،والتي تهدف اىل تقدمي حزمة من املزايا واحلوافز واخلدمات املميزة واملقدمة للمن�ش�آت
امل�سجلة لدى الوزارة والداعمة للتوطني بح�سب م�ستوى املن�ش�أة يف ت�صنيف فئات نادي �شركاء التوطني .

 2.2كيف ميكن التقدمي على نادي �شركاء التوطني؟

من خالل الطلب املتوفر يف املوقع

 2.3ماهي مزايا االن�ضمام لنادي �شركاء التوطني؟
 �إ�صدار ت�صاريح عمل بتكلفة �أقل �إمكانية الأعفاء من ال�ضمان البنكي -خدمات ال�سجادة احلمراء
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 6- 2.4خدمة ال�سجادة احلمراء لكافة الفئات؟

 .1امل�سار ال�سريع يف جميع التعامالت :
 .تفتي�ش تقدير حجم العمل للمن�ش�أة.
� .إجناز املعامالت.
 .الرد على املكاملة دون االنتظار على اخلط عند االت�صال يف مركز االت�صال.
 .نظام الطابور "  "QSيف مراكز �سعادة املتعاملني والوزارة.
 .الدعم الفني.
 . 2خم�س ور�شة توعوية جمانية بقانون العمل والقرارات الوزارية.
 .3مدير ح�ساب خا�ص للمن�شاة.
 .4امل�ست�شار القانوين اخلا�ص (ا�ستف�سار �أو �شكوى).
 .5خدمات تو�صيل جمانية لإجناز املعامالت  4مرات يف ال�سنة.
 .6ا�صدار ك�شف ح�ساب دوري ورقي و�إلكرتوين حول حالة الع�ضوية يف النادي وتفا�صيلها ون�سبة التوفري يف ر�سوم خدمات الوزارة.
� .7صفحة خا�صة لأع�ضاء نادي �شركاء التوطني عرب املوقع االلكرتوين للوزارة مع خا�صية الدخول �إىل بيانات ع�ضوية املن�ش�أة.
 .8ا�ست�شارات التوطني.

 2.5ماهي �أدوار و م�س�ؤوليات �شركاء التوطني؟

 .امل�شاركة الفعالة يف الربامج و الفعاليات الهادفة اىل التعزيز برامج التوطني و تبني ال�سيا�سات التي من �ش�أنها ت�شجيع املواطنني و حتفيزهم
على االلتحاق بالقطاع اخلا�ص و خلق بيئة عمل منا�سبة ال�ستمرارهم فيه.
 .الإلتزام بعمل املقابالت للمواطنني امل�ؤهلني و املطابقني الحتياجات املن�ش�أة.
 .الإلتزام بتوفري تغذية عك�سية عن املر�شحني للمقابالت ،و ت�سجيل �أ�سباب عدم عر�ض �أية وظيفة على املر�شحني الذين يتم اختيارهم لإجراء
مقابالت التوظيف.
 .توفري فر�ص التدريب و الت�أهيل و التوظيف للمواطنني
 .تبني ال�سيا�سات التي من �ش�أنها ت�شجيع املواطنني و حتفيزهم على االلتحاق بالعمل لديهم ،و خلق بيئة عمل منا�سبة ال�ستمرارهم فيه.
 .توفري البيانات و املعلومات اخلا�صة بنظام النقاط و ب�شكل دوري وفق النماذج املعتمدة من الوزارة.

 2.6متى يتم رفع التقارير عن ال�شركات امل�شاركة بنادي �شركاء التوطني ،وملن يتم رفعها؟

�سيتم �إعداد التقارير ب�شكل دوري� ،إما �شهري �أو ربع �سنوي ،و�سيتم رفع التقارير للقيادة العليا بالوزارة.

 2.7كم هي فرتة التمتع مبميزات الع�ضوية يف النادي؟

تبلغ فرتة التمتع مبميزات الع�ضوية عام من تاريخ املنح ،و�سيتم تقييم امل�ستوى لتحقيق ب�شكل دوري لتحديد امل�ستوى التي تنتمي �إليه املن�ش�أة،
وذلك وفقااملن�ش�أة �أي من عنا�صر اكت�ساب النقاط التي مت الإ�شارة �إليها.
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 .3تعرف �أكرث على بوابة التوطني
 3.1كيف ميكن للمن�ش�أة الت�سجيل يف بوابة التوطني؟

عندما يتم تعبئة الطلب ،يقوم النظام تلقائيا بالتحقق من خالل بوابة التوطني با�ستخدام الرقم املرجعي للم�ؤ�س�سة بت�سجيلها يف النظام
�أوال؟ ان مل تكن امل�ؤ�س�سة م�سجلة يف النظام� ،سوف يتم الطلب ب�أجراء عملية الت�سجيل من خالل مراكز ت�سهيل.

 3.2كيف ميكن للمن�ش�أة عر�ض ال�شواغر؟

يف حال كانت الوظيفة م�ستهدفة بالتوطني ميكن للمن�ش�أة �أو الوظيفة م�ؤهلة لبوابة التوطني ،يقوم النظام بال�سماح لك بعر�ض الوظيفة
ال�شاغرة.

 3.3ماذا �سيحدث يف حال عدم وجود باحثني عن عمل من الكوادر الوطنية؟

يف حال مل يقدم النظام مر�شحني للمقابلة ميكن للمن�ش�أة امل�ضي بالإجراءات بطلب موظف من جن�سية �أخرى.

 3.4ملاذا ال ت�ستطيع املن�شئات �أن ترى معلومات �شخ�صية عن املر�شحني يف اخلطوة الأوىل؟

ي�سمح للمن�شئات مبعرفة تفا�صيل االت�صال باملر�شح من بعد قبول الباحث عن عمل الوظيفة املعلنة يف النظام.

 3.5ماذا لو مل تقم امل�ؤ�س�سة بالعثور على مر�شح منا�سب خالل الفرتة املحددة؟

ان مل تعرث املن�شاة من خالل بوابة التوطني على مر�شح منا�سب خالل الفرتة املحددة� ،سي�سمح لها بامل�ضي بالإجراءات مع مر�شحني �آخرين
لنف�س متطلبات الوظيفة مع عدم ال�سماح لهم لتغيري �أي معلومات ن�شرت عن الوظيفة.

 3.6ماذا �سيحدث لل�شاغر ،ان مل تقم املن�شئات بتفعيل �شغل الوظيفة خالل � 5أيام؟

�سيتم الغاء ال�شاغر تلقائيا ،و �سيتم املبا�شرة بالطلب من جديد بنف�س الإجراءات.

 3.7هل يوجد �أية ر�سوم �إ�ضافية على ا�ستخدام بوابة التوطني؟

ال يوجد �أية ر�سوم �إ�ضافية ال�ستخدام البوابة  ،و�إمنا يوجد مزايا وحوافز متنح لل�شركات التي تقوم با�ستخدام النظام واال�شرتاك بنادي �شركاء
التوطني.

 3.8متى ممكن معرفة �أن الوظيفة املطلوبة هي من الوظائف امل�ستهدفة؟

�سيقوم النظام بتحديد املهن امل�ستهدفة بنظام �أثناء وقت التقدمي على الطلب.

 3.9كيف ميكنني االطالع على ال�سري الذاتية من �أجل اختيار �شواغر للمتقدمني؟

قم بت�سجيل الدخول �إىل احل�ساب وانقر على «متقدم مطابق» بح�سب امل�سمى الوظيفي املعلن عنه يف النظام لتتمكن من التعرف على معلومات
املتقدم بالطلب.
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 3.10هل ميكن حتديد مواعيد املقابالت عرب الإنرتنت؟

نعم ،ميكنكم اجراء املقابالت عن طريق النقر على الرابط الذي ي�سمح لأ�صحاب العمل بك�شف املتقدمني على طلب الوظيفة ومت قبولهم
لكونهم «مطابقني» لل�شاغر الوظيفي املعلن عنه .ويجب على املن�شئات توفري التغذية الراجعة عن املقابالت ،ويف حال مت رف�ض املر�شحني
البد من ذكر �أ�سباب الرف�ض.

 3.11كم هي املدة الزمنية الالزمة للنظام كي يجد مطابقة بني الوظيفة املعلنة واملر�شحني للمقابلة؟

تتم عملية املطابقة ب�شكل فوري ،ويف حال يوجد مطابقة يتم حتديد املر�شحني للمقابلة.

 3.12هل هناك �أي طريقة متكن املن�شئات امل�ستهدفة �أو الوظائف املرجوة من عدم امل�شاركة يف الربنامج الوطني للتوظيف؟

ال ميكن ذلك ،فيجب تعبئتها مبا�شرة من خالل النظام.

 3.13هل ميكن للمن�شئات غري امل�سجلة يف الوزارة من الت�سجيل يف بوابة التوطني؟

�إذا كانت املن�ش�أة غري م�ستهدفة بالتوطني �أو غري م�سجلة يف الوزارة وترغب يف امل�شاركة يف بوابة التوطني ،يرجى التوا�صل مع الوزارة على
هاتف خدمة العمالء �أو عن طريق مراكز �سعادة املتعاملني – توطني املنت�شرة يف الدولة للقيام بذلك.

 3.14هل من املمكن معرفة ال�شركات التي يجب عليها ا�ستخدام بوابة التوطني؟

كافة املن�شات حتت مظلة الوزارة و املن�شات ال�شبة احلكومية و املن�ش�أت العاملة يف املناطق احلرة ،كما �أن هناك قطاعات و من�ش�أت و وظائف
م�ستهدفة يف كل عام يتم �إختيارها بناءاً على معايري حمددة باملواءمة مع توجهات احلكومة ور�ؤيتها.

 3.15ماهي الوظائف امل�ستهدفة بالتوطني؟

بناء على النموذج واملعايري التي و�ضعتها احلكومة يقوم النظام بتحديد الوظائف امل�ستهدفة ب�شكل دوري
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تعرف �أكرث
على خدمات التوظيف

تعرف على خدمات التوظيف املبتكر  -العمل عن بعد
ما هو العمل عن بعد؟

نظام عمل يقوم فيه املوظف بت�أدية واجباته من مواقع خمتلفة عن مقرات �صاحب العمل �أي ي�ؤدي فيه املوظف العمل من خارج املواقع
املخ�ص�صة للعمل ب�شكل جزئي �أ�سبوعي �أو �شهري �أو ب�شكل كامل.

ما هي �أهداف العمل عن بعد؟

 .خلق فر�ص عمل للمواطنني العاطلني يف املناطق النائية قريبة من منازلهم
 .ت�شجيع �أ�صحاب العمل يف توفري فر�ص عمل للباحثني عن العمل جزئيا �أو غري امل�ستغلة ب�شكل كلي يف املناطق النائية.
 .توفري تكاليف التنقل بني املناطق النائية و املدن الكبري
 .توفري تكاليف ا�ستقطاب املواطن

ما هي �أنواع العمل عن بعد؟

 .العمل ب�شكل جزئي :حيث ميكن للموظف تق�سيم وقت عمله بني مكان العمل الرئي�سي و مكان العمل عن بعد بن�سب مت�ساوية او خمتلفة ،و
قد يكون ذلك �أياماً يف اال�سبوع �أو �أ�سابيع يف ال�شهر �أو �شهور يف ال�سنة.
 .العمل ب�شكل الكامل :يخ�ص الوظائف التي ميكن ت�أديتها ب�شكل كامل من خارج املكتب.

كيف �أنظم اىل برنامج العمل عن بعد؟
�إذا كنت باحث عن عمل و تود اال�ستفادة من الربنامج فعليك اتباع التايل:
 .الت�سجيل عرب بوابة التوطني www.tawteen.gov.ae
� .سيتم تر�شيحك للوظائف املطروحة يف النظام التي ي�شملها الربنامج و املالئمة لقدراتك و م�ؤهالتك الكرتونيا.
� .أو ميكنك اختيار الوظائف املطروحة يف النظام املالئمة لقدراتك و م�ؤهالتك.

كيف �أطبق نظام العمل عن بعد يف امل�ؤ�س�سة؟
ان برنامج العمل عن بعد الذي تقدمه الوزارة لأ�صحاب العمل مينح فر�صة ا�ستقطاب الكفاءات العاملة الوطنية دون احلاجة �إىل ح�ضورها �إىل
مقر ال�شركة� .سواء كان ذلك من املنزل �أو مركز عمل عن بعد و بنظامي العمل الكامل �أو العمل اجلزئي .
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�آلية تطبيق نظام العمل عن بعد:

 .تطبيق �أنظمة العمل عن بعد بناء على �سيا�سة العمل يف دولة االمارات و تطبيق �سيا�سة الوزارة و الدليل االر�شادي
 .حتديد الوظائف املنا�سبة و التي تتالئم مع نظام العمل عن بعد
 .ت�شجيع املوظفني لال�ستفاده من نظام العمل عن بعد
 .النظر يف طلبات املوظفني ب�ش�أن نظام العمل عن بعد
 .تقييم قدرات كل متقدم لطلب نظام العمل عن بعد على حدة
 .موافاة الوزارة بنتائج تنفيذ �أنظمة العمل عن بعد على حدة
 .تدريب املوظفني العاملني عن بعد ل�ضمان جودة عملهم
 .توفري الأدوات و االنظمة للموظفني لنجاح العمل عن بعد.

ترغب يف االن�ضمام ؟

�أذا حددت احتياجات من�ش�آت من املوظفني و ان�ش�أت وظائف عمل عن بعد مطابقة ل�شروط و احكام الربنامج ،فب�إمكانك �أدراج الوظائف
ال�شاغرة و البحث عن كوادر م�ؤهلة عرب ال�صفحة اخلا�صة بك يف بوابة التوطني www.tawteengate.ae
�أو التوا�صل مع �أحد م�ست�شاري التوظيف على 80060 :

ما هي ال�شروط الواجب مراعاتها عند تطبيق �سا�سة العمل عن بعد؟
ي�شرتط للتوظيف ب�آلية العمل عن بعد ما يلي:

�صاحب العمل
مكان العمل

يجب على �صاحب العمل حتديد الأماكن و بيئات العمل املنا�سبة و امل�سموح بها لت�أدية العمل عن
بعد

�ساعات العمل

ميكن �أن يكون �ساعات العمل خمتلفة عن ال�ساعات املعتمدة يف مكاتب �صاحب العمل ،يتم حتديد
�ساعات العمل وفقاً الحتياجاتك العمل و طبيعة املهام.

لوازم العمل

يجب على �صاحب العمل توفري جميع ما يلزم العامل لت�أدية عمله من �أدوات و �أجهزة الكرتونية
و غريها و كذلك توفري �صيانة االجهزة �أو دفع تكاليفها.

الأمن

يجب على �صاحب العمل �أخذ املتطلبات الأمنية بعني االعتبار ،و حتديد امل�ؤ�س�سات يف حال حدوث
�أي خرق �أمني �إثر تواجد العامل خارج مكان العمل ،وو�ضع العقوبات الالزمة ملخالفة �أي قيود
�أمنية.

اخل�صو�صية

يتعني على �صاحب العمل تو�ضيح حدود �سيا�سة اخل�صو�صية للعاملني عن بعد ،و ما �إذا كان هناك
�أي برامج للمتابعة يتم تثبيتها على �أجهزة العاملني ،و ما �إذا كان هناك �أي قيود �أو حدود �أخرى
تتعلق بخ�صو�صية العمل.
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ال�صحة و ال�سالمة

ت�سهيل التوا�صل

�إدارة الأداء
فر�ص التنمية و التدريب

يتعني على امل�ؤ�س�سة مراعاة �شروط ال�صحة و ال�سالمة عند حتديد مكان العمل عن بعد
�أو املوافقة عليه.
يجب �أن ي�ضمن �صاحب العمل �إمكانية و�صول العاملني عن بعد �إىل:
كل من زمالئهم يف العمل و الإدارة  /القيادة.
املعلومات و الأنظمة املطلوبة لأداء مهامهم.
�أنظمة املحادثات بالفيديو و نظام الوثائق لت�سهيل دجمهم يف �إجراءات العمل.
يتعني على �صاحب العمل و�ضع مبادئ توجيهية ب�ش�أن كيفية تقييم اداء العاملني عن بعد ،مقارنة
مع زمالئهم العاملني مبقرات العمل.
يتعني على �صاحب العمل تقدمي نف�س فر�ص التدريب و التطوير للعاملني عن بعد.

يجب على العامل عن بعد االلتزام بالأتي:
 .االلتزام ب�أماكن و �ساعات العمل عن بعد املتفق عليها مع �صاحب العمل
 .املحافظة على الأدوات و الأجهزة-التي يف عهدته -و عنايتها و طلب ال�صيانة الالزمة لها �أو تغيريها كلما تطلب الأمر ذلك.
 .عدم ا�ستخدام الأدوات و الأجهزة -التي يف عهدته -لغري حاجات العمل
 .االمتثال للمتطلبات الأمنية املتفق عليها والإبالغ عن �أي خرق �أمني فور حدوثه و اتباع تعليمات �صاحب العمل بهذا اخل�صو�ص.
 .االطالع على �سيا�سة اخل�صو�صية للعاملني عن بعد ،و االلتزام بها.
 .مراعاة �شروط ال�صحة و ال�سالمة املتفق عليها مع �صاحب العمل.
 .اال�ستفادة من و�سائل االت�صال املتاحة ل�ضمان التوا�صل امل�ستمر مع امل�شرفني و الزمالء ح�سب متطلبات العمل.
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املوظف /الباحث عن بعد:
 .االطالع على �سيا�سة �أنظمة العمل و الدليل االر�شادي و احلقوق و امل�ؤ�س�سات املرتتبة امللقاة على عاتق العاملني بها.
 .يلتزم بالعمل وفق قوانني العمل عن بعد املتبعة يف جهة العمل
 .يتعني على املوظف االلتزام باملتطلبات الأمنية
 .يجب على املوظف التعامل مع �أي حتديات �أو�صعوبات ناجتة عن ترتيبات العمل عن بعد.
 .يجب �أن يكون املوظف �سهل الو�صول �إليه من قبل زمالئمه �أو �صاحب العمل خالل �ساعات العمل
 .املحافظة على الأجهزة و الأدوات املقدمة له
 .يف حال وجود �أي �شكوى اللجوء �إىل وزارة املوارد الب�شرية و التوطني حلل النزاعات

تعرف على خدمات التوظيف املبتكر  -التوظيف الذاتي
ما هو التوظيف الذاتي؟
هو منط عمل غري تقليدي يعرف �أي�ضا بالعمل امل�ستقل يحقـق فيه الفرد دخـال عن طريــق العمل ب�شكل م�ستقل ومرن بنف�سه ويقدم من خالله
خدمة مهارية ب�شكل م�ؤقت لتنفيذ م�شارع �أو مهام عمل م�ؤقتة .على عك�س العمل التقليدي الذي يح�صل املوظف مبقت�ضاه على راتب متكرر
من �صاحب العمل �أو رواد الأعمال الذين لديهم التزامات جتارية ب�شكل م�ستمر.

ما هي �أهداف التوظيف الذاتي؟
 .حتفيز و ت�شجيع الكوادر الوطنية على التوظيف الذاتي كم�سار مهني حيوي بدال عن الوظائف التقليدية.
 .متكني الكفاءات الوطنية امل�شاركة يف التوظيف الذاتي على جميع امل�ستويات بالتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني و اجلهات الداعمة.
 .تعزيز فر�ص النمو يف جمال التوظيف الذاتي �ضمن بيئة تنظيمية داعمة.

ما هي بوابة التوظيف الذاتي؟
من�صة الكرتونية توفر �شريحة متكاملة من اخلدمات و الأدوات ت�شمل:
 ربط امل�شاركني يف التوظيف الذاتي بفر�ص عمل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية االحتادية و�شركات القطاع اخلا�ص. توفر �أدوات للتوجيه والتدريب و املوارد لتغطي احتياجات امل�سجلني يف املن�صة. توفري برامج التدريب االلكرتوين باال�شرتاك مع امل�ؤ�س�سات املعنية يف هذا املجال. -روابط تفعل ال�شراكة مع الأ�سواق االلكرتونية لتوجيه �أ�صحاب املنتجات.
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تعرف �أكرث
على خدمات
الإر�شاد املهني

تعرف �أكرث على خدمات الإر�شاد املهني
من هم امل�ستهدفني خلدمات االر�شاد؟
املواطنني من الباحثني عن عمل /طلبة املدار�س و اجلامعات/امل�ؤ�س�سات التعليمية.
كيف ميكن للم�ؤ�س�سات التعليمية (اجلامعات -املدار�س) اال�ستفادة من خدمات االر�شاد املهني؟
ب�إمكان امل�ؤ�س�س��ات التعليمية من املدار���س و اجلامعات التوا�صل مع �إدارة االر�ش��اد املهني بالوزارة ليتم التعاون يف تقدمي
الور���ش االر�ش��ادية اجلماعي��ة للطلب��ه يف ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات لتوعيته��م مبتطلب��ات �س��وق العم��ل اخلا���ص من امله��ارات و املهن و
م�ساعدتهم يف اكت�شاف ميولهم و قدراتهم و مهاراتهم التي ت�ؤهلهم لإختيار ما ينا�سبهم من تخ�ص�صات.
ما هي خدمات الإر�شاد املهني املقدمة؟   
يت��م تق��دمي خدم��ات االر�ش��اد املهن��ي للم��وارد الب�ش��رية الوطني��ة به��دف متكينه��م م��ن العم��ل يف القط��اع اخلا���ص من خالل
تق��دمي خدم��ات االر�ش��اد الف��ردي و اجلماع��ي للباحث�ين ع��ن عم��ل و فئ��ة طلب��ة املدار���س و اجلامع��ات العداده��م ملتطلب��ات
�سوق العمل اخلا�ص من الكفاءات و املهارات بالإ�ضافة اىل ا�ستخدام ادوات ار�شادية خمتلف لتعريف الباحثني عن عمل
بقدراته��م الذاتي��ة و ميوله��م املهني��ة لتمكينه��م م��ن االختيار االمثل للمهن املنا�س��بة يف �س��وق العمل.
ما هو هدف االر�شاد الفردي للباحثني يف الفئة الرابعة؟
هي جل�سات ار�شادية فردية يتم تقدميها يف مراكز ا�سعاد املتعاملني يف امارات متعدده يتم حتديد موعدها مع الباحث
عن عمل من قبل املر�شد املهني بهدف توعيته و ار�شاده بالتحديات التي تواجهه يف �سبيل احل�صول على فر�صة العمل
يف القطاع اخلا�ص  ،كما �أنه حتدد التوجهات املهنية  املواءمة لقدرات و تطلعات الباحث  طبق ًا لها يتم حتديد خطة
تطوير فردي  ،و عند ا�ستكمال متطلباتها   يكون الباحث جاهزا للعمل و الرت�شيح للوظائف
هل يتم تر�شيح الباحث عن عمل للوظائف عند تواجده يف الفئة الرابعه من قاعدة البيانات؟
ال يتم الرت�شيح للوظائف اال بعد انتهاء من الربامج االر�شادي الذي ت�صميمه له من قبل املر�شد املهني امل�س�ؤول عنه.
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كيف ميكنني كباحث عن عمل التقدم للح�صول على خدمات االر�شاد املهني؟    
يت��م تق��دمي خدم��ات االر�ش��اد و التوجي��ه الف��ردي للباحث�ين عن عمل يف مراكز ا�س��عاد املتعاملني  -توطني فور ت�س��جيلهم يف
بوابة التوطني حيث تقدم هذه اخلدمة ب�شكل تلقائي جلميع الباحثني عن عمل بناء ًا على التقييم الأويل .
و ميك��ن للباحث�ين ع��ن عم��ل التوا�ص��ل ع��ن عم��ل التوا�ص��ل م��ع املر�ش��دين املهنيني يف جمي��ع مراكز  ا�س��عاد املتعاملني توطني
يف حال��ة احلاج��ة اىل اي ا�ست�ش��ارات مهني��ة تتعل��ق ب�س��وق العم��ل و كيفي��ة التغل��ب عل��ى التحدي��ات يف �س��بيل احل�ص��ول عل��ى
الوظيفة املنا�س��بة.
و تق��دم خدم��ة االر�ش��اد املهن��ي ب�ش��كل الزام��ي لفئ��ات معني��ة م��ن الباحثني عن عم��ل اذا تواجد يف الفئ��ة الرابعه من قاعدة
البيانات.
ما هي الفئة الرابعة يف قاعدة البيانات و من هم متواجدين بها؟
ه��ي فئ��ة يف قاع��دة بيان��ات ت�ض��م الباحث�ين ع��ن عم��ل الذين يتوج��ب عليهم احل�صول على اخلدمات االر�ش��اد املهني ب�ش��كل
الزامي يتم نقلهم اليها ال�سباب متعدده منها  :رف�ض  3فر�ص عمل منا�سبه/رف�ض عر�ض العمل املنا�سب /عدم االلتزام
بح�ضور الربامج التدريبية /عدم االلتزام يف ح�ضور �أيام التوظيف.
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تعرف �أكرث
على خدمات
تدريب الباحثني
عن عمل

تعرف �أكرث على خدمات تدريب الباحثني عن عمل
ما هو الدور الرئي�سي لإدارة التدريب و تنمية املهارات؟     
تقدمي و توفري الربامج التدريبية و برامج العمل امليداين لغر�ض متكني و تنمية املوارد الب�شرية الوطنية.
ما هي الفئة امل�ستهدفة للح�صور على الربامج التدريبية التي تقدمها وزارة املوارد الب�شرية و التوطني؟  
ت�ستهدف وزارة املوارد الب�شرية و التوطني الباحثني عن عمل (الغري العاملني) من مواطني دولة االمارات العربية
املتحدة.
هل ت�ضمن الوزارة التوظيف بعد اجتياز الربنامج التدريبي؟
امتامك للربنامج التدريبي ي�ؤهلك لزيادة م�ستوى املهارة و الكفاءة لديك ،بالتايل ي�ساعدك يف زيادة ح�صولك على
الفر�ص الوظيفية و اعطائك �أولوية التوظيف يف القطاع اخلا�ص.
�أين ميكنني التعرف على الربامج التدريبية التي تقدمها وزارة املوارد الب�شرية و التوطني؟  
ميكن للباحث عن عمل التعرف على على الربامج التدريبية املقدمة  من قبل وزارة املوارد الب�شرية و التوطني عن
طريق:
 .بوابة التوطني يف املوقع الر�سمي للوزارة  www.mohre.gov.ae/ar/tawteen-gate.aspx
 .ح�ساب توطني يف موقع االن�ستجرام  @mohre_tawteen
 .االت�صال على مركزاالت�صال  80060
 .الربيد الإلكرتوين اخلا�ص ب�إدارة التدريب و تنمية املهارات    tawteen.training@mohre.gov.ae
ماذا �سيرتتب علي يف حال ان�سحابي من الربنامج التدريبي؟    
تقوم وزارة املوارد  الب�شرية و التوطني بدرا�سة حاالت االن�سحاب من الربنامج التدريبي ،و يف حال عدم املوافقة
على �أ�سباب االن�سحاب يتم الإجراءات القانونية بنا ًء على العقد املوقع من قبل الباحث عن عمل قبل بدء الربنامج
التدريبي.
هل ميكنني الت�سجيل يف �أكرث من برنامج تدريبي يف نف�س ال�سنة؟   
نعم ميكن للباحث عن عمل الت�سجيل يف �أكرث من برنامج تدريبي يف نف�س ال�سنة ،على �أال تتعار�ض مواعيد هذه
الدورات� ،أن  تكون متطلبات الربنامج متطابقة عليك.
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كيف ميكنني �أن �أتتقدم بطلب ت�سجيل يف الربنامج التدريبي؟    
ميكن للباحث عن عمل الت�سجيل يف الربامج التدريبية التي تقدمها وزارة املوارد الب�شرية و التوطني من خالل الت�سجيل
يف بوابة التوطني
 www.tawteengate.aeو اختي��ار الربنام��ج م��ن قائم��ة الربام��ج املطروح��ة� ،أو م��ن خ�لال االت�ص��ال مبرك��ز
االت�ص��ال (� )80060أو طل��ب الت�س��جيل ع�بر الربي��د الإلك�تروين  ، tawteen.training@mohre.gov.ae
و للمر�شد املهني الت�سجيل يف الربنامج املخت�ص بناء ًا على خطة التطوير الفردي
�أنا من �أ�صحاب الهمم .هل ميكنني اال�ستفادة و الت�سجيل  يف الربنامج التدريبي؟
نع��م ميكن��ك اال�س��تفادة م��ن الربام��ج التدريبي��ة ،و ميكنك��م التوا�ص��ل م��ع وزارة املوارد الب�ش��رية و التوط�ين و طلب التحدث
مع �ضابط التدريب لتوجيهكم �إىل الربنامج التدريبي الذي يتنا�س��ب و مهاراتهم.
ماهي �شروط االلتحاق يف الربامج التدريبية ،و ما هي �شروط اجتيازها؟    
يج��ب عل��ى الباح��ث ع��ن عم��ل �أن يك��ون م�س��جال يف بواب��ة التوط�ين لال�س��تفادة م��ن الربام��ج التدريبي��ة الت��ي تقدمه��ا وزارة
املوارد الب�شرية و التوطني ،على �أن يقوم الباحث بتحديث بياناته ب�شكر �شهري(�إن وجدت) ،و �أن يكون م�ستوفيا لل�شروط
اخلا�ص��ة يف كل برنام��ج ح�س��ب م��ا يت��م الإع�لان عنه� .أما �ش��روط االجتياز فيتعني على الباحث ع��ن عمل �أن يلتزم بح�ضور
الربنامج التدريبي بن�س��بة  80%على الاقل ،و �أن ي�س��تويف كافة متطلبات الربنامج.
عند تقدمي بطلب ت�سجيل يف الربنامج التدريبي،كيف ميكنني معرفة ت�أكيد ت�سجيلي؟
�س��يتم التوا�صل معكم من قبل وزارة املوارد الب�ش��رية و التوطني لت�أكيد ت�س��جيلكم يف الربنامج التدريبي و �إفادتكم بجميع
املعلومات عن الربنامج التدريبي.
هل �س�أح�صل على �شهادة ر�سمية تثبت �إنهائي للربنامج التدريبي؟
نعم�،س��يح�صل كل باح��ث ع��ن عم��ل عل��ى �ش��هادة ر�س��مية تثب��ت �إنه��اءه للربنام��ج التدريب��ي يف حال ا�س��توفى كاف��ة متطلبات
اجتياز الربنامج.
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تعرف �أكرث
على خدمات
عالقات العمل

تعرف �أكرث على خدمات عالقات العمل
كيف ي�ستطيع املواطن العامل بالقطاع اخلا�ص  ،املناطق احلرة ،املن�ش�آت ال�شبه حكومية  �أو املن�شات الأقت�صادية حتت مظلة الوزارة
تقدمي �شكوى؟           

    التوا�صل مع مركز الإت�صال و تقدمي ال�شكوى و �سوف يتم حماولة �إغالقها عرب الهاتف ودي ًا
   احل�ضور �شخ�صي ًا  �إىل مراكز �إ�سعاج املتعاملني   -توطني بامل�ستندات املت�صلة
    تعبئة النموذج الإكرتوين من خالل موقع الوزارة  و التطبيق املمت�صل

ما �آلية ت�سجيل ال�شكاوي ( للمواطنني و �أ�صحاب العمل)؟  

           .بعد ت�سجيل ال�شكوى ب�أحد الطرق �أعاله  يتم التوا�صل  مع املن�ش�أة واملواطن بهدف �إغالق ال�شكوى  ودي ًا �سواء ًا عن طريق الهاتف �أو   
             احل�ضور �شخ�صيا للمركز بعد حتديد موعد من الباحث القانوين  و ا �ستالم املوعد عن طريق ر�سالة هاتفية
           .يف حال عدم �إغالق ال�شكوى يتم حتويل ال�شكوى للق�ضاء
           .يتم مراجعة م�ستوى املواطن يف �أولويات التوظيف و تقدمي خدمات الإر�شاد  /التوظيف و ذلك يف احلاالت التي تنتهي ب�إنتهاء العالقة
           .يتم التعامل مع املن�شاة وفق ًا للقرار 212
           .يتم �إغالق �أو �إلغاء ال�شكوى بعد احلكم النهائي �أو برغبة �صاحب ال�شكوى
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ما هي جائزة االمارات للتوطني؟
جائ��زة االم��ارات للتوط�ين ه��ي جائ��زة �س��نوية متنحه��ا وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين لتك��رمي وتقدي��ر رواد التوط�ين يف القط��اع اخلا���ص به��دف
حتفي��ز وت�ش��جيع القط��اع اخلا���ص وامل��وارد الب�ش��رية الوطني��ة العامل��ة في��ه عل��ى دع��م ر�ؤي��ة الدول��ة  2021الرامي��ة اىل حتقي��ق اقت�ص��اد معريف حموره
املواطن والت�أكيد على تكامل الأدوار بني الوزارة واملن�ش�آت يف حتقيق امل�شاركة الفاعلة للموارد الب�شرية الوطنية يف �سوق العمل يف الدولة .وتتكون
اجلائ��زة م��ن الفئ��ات التالي��ة :فئ��ة املن�ش���آت ،فئ��ة �أف�ض��ل جه��ة داعمة للتوطني ،فئة رائ��د التوطني ،فئة �أف�ضل مواطن.

ما هي �أهداف جائزة االمارات للتوطني؟
 .تعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف حتقيق م�ؤ�شرات الأجندة الوطنية.
 .توفري بيئة عمل جاذبة للمواطنني يف القطاع اخلا�ص.
 .تعزيز ال�شراكة والتعاون بني الوزارة وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
 .الرتكيز على فئة املوارد الب�شرية الوطنية وت�شجيعها على امل�شاركة يف م�سرية التنمية امل�ستدامة للدولة.
 .ن�شر ثقافة التميز وبث روح املناف�سة الإيجابية بني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لتعزيز دورها جتاه الوطن واملواطن.

كيف ميكن امل�شاركة يف اجلائزة؟
 .امل�ش��اركة اختياري��ة جلمي��ع من�ش���آت القط��اع اخلا���ص العامل��ة بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ولديه��ا ترخي���ص �س��اري املفع��ول م��ن ال�س��لطات
احلكومية املعنية لثالثة �سنوات كحد �أدنى.
 .تلتزم اجلهات والأفراد العاملني يف القطاع اخلا�ص التي ترغب بامل�شاركة بتقدمي طلبات الرت�شيح عند �إطالق كل دورة للجائزة.
 .ال يحق للفائزين يف الدورة ال�سابقة للجائزة امل�شاركة يف الدورة التي تليها .
يح�صل الفائزون يف اجلائزة على امليزات الآتية:
� .شهادة �شكر وتقدير ودرع الريادة من الوزارة.
 .ان�ضمام املن�ش�آت الفائزة �إىل نادى �شركاء التوطني.
� .إتاحة ا�ستخدام �شعار اجلائزة يف كافة املطبوعات واملواقع اخلا�صة باملن�ش�آت الفائزة.
 .تغطية �إعالمية وت�سويقية وا�سعة ومكثفة عن طريق و�سائل االعالم و�شبكات التوا�صل االجتماعي.
 .و�ضع �شعار املن�ش�آت الفائزة على املوقع االلكرتوين للجائزة.
 .تقرير معد من قبل فريق التقييم ي�شري �إىل نقاط القوة وفر�ص التح�سني لتعزيز التوطني يف املن�ش�أة.

ما هي فئات اجلائزة؟
 .1فئة املن�ش�آت
 .Iالقطاع اخلا�ص
 .IIالتقنية العليا
 .IIIال�شبة حكومي
 .2فئة �أف�ضل جهه داعمة للتوطني (جهة حكومية /جهة �شبه حكومية)
 .3فئة رائد التوطني
 .4فئة �أف�ضل موظف مواطن
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برنامج أبشر ؟
DISCOUNTS
DIGITAL APP
SHOPPING
HAPPINESS
PRIVILEGE
UAE
GREAT DEALS
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ما هو برنامج �أب�شر؟
 برنامج يتم توفريه للمواطنني الإماراتيني العاملني يف القطاع اخلا�ص و �شبه احلكومي ويقدم لهم العديد من اخل�صوماتوالعرو�ض املميزة

من هي الفئة امل�ستهدفة؟
 -كافة املواطنني الإماراتيني العاملني يف القطاع اخلا�ص والقطاع �شبه احلكومي واملناطق احلرة

ما هي �شروط ا�ستحقاق الربنامج؟
ي�شرتط لقبول الع�ضو يف الربنامج ما يلي:
 �أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة �أن تكون له بطاقة عمل �صادرة من وزارة املوارد الب�شرية والتوطني يف حال كان موظف يعمل يف القطاع اخلا�ص� -أن تكون بطاقة العمل فعالة واملوظف مازال على قيد العمل

كم هي مدة الربنامج؟
� -سنة واحدة قابلة للتجديد

هل يتم جتديده تلقائيا؟
 -يقوم الع�ضو بتحديث البيانات من خالل تطبيق الهاتف املتحرك ب�شكل �سنوي

هل ميكن لأحد من �أفراد العائلة اال�ستفادة من برنامج �أب�شر؟
 -نعم يف حال كان متواجد مع ال�شخ�ص املعني

كيف ميكن معرفة العرو�ض املقدمة؟
 ع��ن طري��ق حتمي��ل تطبي��ق �أب�ش��ر الذك��ي " "ABSHERم��ن متج��ر �أب��ل �س��تور �أو قوق��ل �س��تور حي��ث ميك��ن للجمي��عم�ش��اهدة العرو���ض املتوف��رة ،وللح�ص��ول عل��ى العرو���ض يج��ب �إمت��ام عملي��ة الت�س��جيل
 ع��ن طري��ق موق��ع وزارة امل��وارد الب�ش��رية والتوط�ين � www.mohre.gov.aeأو و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ياخلا�ص��ة بال��وزارة
ه��ي اجله��ات الراعي��ة الت��ي تق��دم العرو���ض املمي��زة و املزاي��ا اخلا�ص��ة واحل�صرية ملواطني دولة الإم��ارات العاملني بالقطاعاخلا�ص و�شبه احلكومي واملناطق احلرة
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ماهي امل�ؤ�س�سات الداعمة للربنامج؟
هي اجلهات الراعية التي تقدم العرو�ض املميزة و املزايا اخلا�صة واحل�صرية ملواطني دولة الإمارات العاملني
بالقطاع اخلا�ص و�شبه احلكومي واملناطق احلرة

كيف ي�ستطيع املواطن العامل بالقطاع اخلا�ص والقطاع �شبه احلكومي واملنطقة احلرة
الت�سجيل يف الربنامج؟
 �سيقوم املواطن العامل يف القطاع اخلا�ص بتحميل تطبيق �أب�شر (ذو الأيقونة احلمراء) عن طريق متجر �أبل �ستورو قوقل بالي
 ال�ضغط على زر الت�سجيل وادراج رقم الهوية الإماراتية مع البيانات املطلوبة حيث �سيتعرف النظام عليه تلقائي ًا يفحال مازال على قيد العمل يف القطاع اخلا�ص و�سيتم ت�سجيله عرب النظام بنجاح
 يف حال ت�سجيل املوظف العامل يف القطاع �شبه احلكومي �أو املنطقة احلرة �سيتم ار�سال الطلب لالعتماد واملوافقةمن قبل الوزارة
 بعد �إمتام عملية الت�سجيل بنجاح يتوجب على امل�ستخدم ان�شاء كلمة مرور وكلمة �سر للتمكن من ا�ستخدام العرو�ض املدرجة يف التطبيق

ما هي �آلية ت�سجيل ال�شركات التي ترغب بتقدمي امتيازات و خ�صومات ؟
 يتم تزويد ال�شركات بنموذجني (منوذج طلب ع�ضوية ملبادرة �أب�شر و منوذج العرو�ض واخل�صومات) يتم تعبئة النماذج املطلوبة مع �ضرورة اعتمادها بتوقيع امل�س�ؤول لدى ال�شركة وا�ضافة اخلتم اخلا�ص بها  يف حال ا�ستيفاء ال�شروط واملعايري  وا�ستكمال النماذج املطلوبة واعتمادها من قبل مدير �إدارة �أب�شر �سيتمالتوا�صل مع ال�شركة ل�شرح �آلية ا�ستخدام التطبيق وحتميل العرو�ض
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�شركاء يف
امل�س�ؤولية...
�شركاء يف النجاح

