قــرار وزاري رقـم (  ) 956لسنة 2016
بشأن إنشاء نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص
وزير الموارد البشرية والتوطين :
 بعد اإلطالع على القانون اإلتحادي رقم (  ) 1لس ننن  1972في ش ننان ااتا نناا ننات الو ارات
واالحيات الو راء والقوانين المعدل له؛
 وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )8لسن  1980في شان تنظيم عالقات العمل؛
 وعلى قرار و ير العمل رقم ( )1187لسن ن ن ن ننن  2010في شن ن ن ن ننان ض ن ن ن ن نوابط ومعايير تان ن ن ن ننني
المنشآت ،وتعديالته ؛
بناء على ما عرضه وكيل الو ارة لشؤون التوطين.
 و ً
قرر
من ننادة ()1

ُيقاد بالكلمات والعبارات التالي أينما وردت في هذا القرار المعنى المبين قرين كل منها :
الو ارة  :و ارة الموارد البشري والتوطين.
الو ير :و ير الموارد البشري والتوطين.

المجلس  :مجلس إدارة نادي شركاء التوطين .
نادي شركاء التوطين  :كيان (منتدى) يضم في عضويته منشآت القطاع الااص التى تتوافر فيها

ويعبر عنه في هذا القرار بالنادي.
المعايير المناوص عليها في هذا القرار ُ ،
شركاء التوطين  :منشآت القطاع الااص التى يجرى ااتيارها كاعضاء في نادي شركاء التوطين.
المتمي ين من
ادم السجادة الحمراء :ح م من الادمات المتمي ة التي تقدمها الو ارة لعمالئها ُ
شركاء التوطين
من ننادة ()2

ينشننا بالو ارة ٍ
ناد ُيسننمى انادي شننركاء التوطين ا تكون عضننويته لمنشننآت القطاع الااص التى
ُ
تتوافر فيها معايير العضوي وفقاً ألحكام هذا القرار.

ويهد

النادي إلى المشارك في تنفيذ السياس العام لتوطين الموارد البشري في سوق العمل .

صفحة  1من 8

من ننادة ()3
تُمنح عض ن ن ن ننوي النادي لمنش ن ن ن ننآت القطاع الااص التي تعمل في القطاعات اإلقتا ن ن ن ننادي ذات
االولوي في سن ن ن ن ن ن ننوق العمل وفقاً للتوجهات الحكومي  ،ولديها إدارة للموارد البش ن ن ن ن ن ن نري ؛ويكون منح

بناء على طلبها ،وفقاً للمعايير اآلتي :
العضوي ً ،
أ  -نسن ن ن ن ن ن ننب عدد العمال المواطنين بالمنش ن ن ن ن ن ن نناة إلى إجمالي عدد العمال بها من فئ العمال في
المستويات المهاري . 1،2،3 :
ب  -نسب العمال من فئ المستويات  1،2،3إلى إجمالي عدد العمال بالمنشاة.
ج  -تعدد األنشط اإلقتاادي بالمنشاة ،واإلنتشار الجغرافي لها على مستوى إمارات الدول .

وتتولى اللجن الفني المنانن ن ن ن ننوص عليها في المادة (  ) 10من هذا القرار وض ن ن ن ن ن ن الض ن ن ن ن ن نوابط

المعتبرة له ضمن باقي المعايير المؤهل لعضوي النادي.
التفايلي لكل معيار ،والنسب ُ

وفي جمي األحوال ال تُمنح عض ن ن ننوي النادي ألي من المنش ن ن ننآت التي ارتكبت ماالف عدم س ن ن ننداد
المقرر لمنح العضوي .
األجور االل السن السابق على التاريخ ُ
وتظل عض ننوي المنش ننآت بالنادي قائم ما بقيت معايير منح العض ننوي متوافرة في ش ننانها ،وت ول
عنها العضوي بافتقادها أحد المعايير المؤهل للقبول بعضوي النادي ابتدا ًء.
مننادة ( ) 4

يتولى أعضاء النادي  ،المناوص عليهم بالمادة (  ) 3من هذا القرار  ،ما ياتي:
 المشارك الفاعل في البرامج والفعاليات الهادف إلي تع ي برامج التوطين.
 تدريب وتاهيل وتوظي

المواطنين.

 تبني السن ن ن ننياسن ن ن ننات التي من شن ن ن ننانها تشن ن ن ننجي المواطنين وتحفي هم على االلتحاق بالقطاع
الااص والق بيئ عمل مناسب الستمرارهم فيه .
 تنفيذ برامج ومشاري ومبادرات التوطين.
 بحث القض ن ننايا المتعلق بالتوطين وتفعيل آليات التنس ن ننيق والتعاون بين الش ن ننركاء والجهات
المعني بالدول بما ال يتعارض وعمل الجهات الماتا .
 ابداء الرأي والمشورة حول المواضي التي تحال إليهم من قبل المجلس.
صفحة  2من 8

م ن ننادة ( ) 5

ُيشن ن ننكل مجلس يقوم على إدارة النادي ُيسن ن ننمى ا مجلس إدارة نادي شن ن ننركاء التوطين في القطاع
الااص ا برئاستنا وعضوي كل من :
 وكيل الو ارة لشؤون التوطين .
 وكيل الو ارة لشؤون الموارد البشري .
 أربع أعضاء من الجهات الحكومي ذات الال بموضوع التوطين.
 عش نرة أعضنناء يم لون المنشننآت األعضنناء في النادي  ،ال تقل وظيف أي منهم عن مدير
عام المنشاة ،أو َمن في مستواه .
ويحدد القرار نائبا للرئيس من بين االعضاء،
يادر بتسمي أعضاء المجلس قرار من الو يرُ ،
وتجري إعادة تش ننكيل المجلس وتس ننمي أعض ننائه مرة كل الث س نننوات ،والعض ننو الذي يحل محل
عضو آار ُيكمل مدة هذا اآلار .
عند غياب رئيس المجلس يحل محله نائب الرئيس في جمي اننالحياته  ،ويجو لرئيس المجلس
أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوي اإلاتااص أو من ذوي الشان بموضوع التوطين في
القطاع الااص دون أن يكون له اوت معدود عند التاويت داال المجلس .
مادة ( ) 6

يضطل المجلس  ،المناوص عيه بالمادة (  ) 5من هذا القرار  ،بما ياتي:
 .1تدارس أفض ننل الس ننبل المؤدي إلى تع ي فرص مش ننارك المواطنين في القطاع الااص
وتعميق دور القطاع الااص في عملي التوطين وبالتالي تع ي مشن ن ن نناركته ومسن ن ن نناهمته
في تحقيق تنمي مستدام .
 .2تطوير اسن ن ن ن ن ننتراتيجي النادي واالش ن ن ن ن ن ن ار

على متابع تنفيذها بما يادم االجندة الوطني

للتوطين.
 .3ران نند االتجاهات والمتغيرات والقضن ننايا المحلي
المحتمل على سياس التوطين.
 .4اقتراح أجندة برامج وفعاليات ومبادرات النادي.
صفحة  3من 8

لمنشن ننآت القطاع الااص وانعكاسن نناتها

 .5اقتراح أفضل اآلليات التي تُع

مشارك أعضاء النادي في تنفيذ البرامج واألنشط .

 .6أي ااتاااات أو مهام أارى ترى الو ارة اسنادها إلىه.
مادة ( ) 7
تُعد أمان المجلس محاضننر تُ بت فيها وقائ الجلسننات وما يدور فيها من مناقشننات وما تنتهي
إلي من ق اررات وتوايات  ،وتُرف هذه المحاضر الى الرئيس للنظر في اعتمادها قبل التنفيذ .
مادة ( ) 8

يجتم المجلس الث مرات سنوياً بدعوة من رئيسه  ،وال يكون االجتماع احيحاً إال بحضور

أغلبي االعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
مادة ( ) 9

تكون للمجلس أمان عام ي أرسن ن ننها وكيل الو ارة المسن ن نناعد لتوظي

الموارد البش ن ن نري الوطني ،

وتضن ن ننم عدداً من المسن ن نناعدين يان ن نندر بتسن ن ننميتهم قرار من وكيل الو ارة لشن ن ننؤون التوطين .وتتولي
االمان العام لمجلس شركاء التوطين القيام بالمهام اآلتي :

( أ ) إعداد جدول اعمال المجلس وترتيب اجتماعاته الدوري  ،وارس ن ن ننال المس ن ن ننتندات
الال م الى االعضاء قبل يومين من االجتماع .
( ب ) تق ننديم ك ننافن ن ال نندعم الفني واالداري للموضن ن ن ن ن ن ننوع ننات الم نندرجن ن على اجن نندة
االجتماعات تمهيدا لعرضها على المجلس .
( ج ) تنظيم االتاال بين المجلس واالعضاء والشركاء والمعنيين بعملي التوطين .
( د ) إعداد محاضر جلسات المجلس ليتم اعتمادها من رئيس المجلس .

( ه ) ا ن ن ن ن ننياغ الق اررات الا ن ن ن ن ننادرة عن المجلس توابالغها الى الجهات الماتان ن ن ن ن ن
ومتابع تنفيذها.
( و ) ما يوكله المجلس إليها من مهام.

م ننادة ( ) 10

تُشكل لجن فني بالو ارة برئاس وكيل الو ارة لشؤون التوطين ،وعضوي :
 oوكيل الو ارة المساعد لشؤون العمل.

 oوكيل الو ارة المساعد لشؤون التفتيش.
 oوكيل الو ارة المساعد لقطاع السياسات واالستراتيجي .
 oوكيل الو ارة المساعد لتنمي الموارد البشري الوطني
صفحة  4من 8

 oوكيل الو ارة المساعد للادمات المؤسسي والمساندة
 oوكيل الو ارة المساعد لتوظي

الموارد البشري الوطني .
مقر اًر للجن .

 oمدير إدارة معلومات سوق العمل

وتتولى هذه للجن التحقق من أن المنشن ن ن نناة التي ترغب في عضن ن ن ننوي النادي تتوافر في شن ن ن ننانها
المعايير المؤهل لمنح العضننوي وفقا الحكام هذا القرار وللض نوابط التفاننيلي المقررة،ويكون منح
عضوي النادي بموافق الو ير بناء على عرض من هذه اللجن .
مننادة ( ) 11
تض ن ن ن اللجن الفني  ،المنان ن ننوص عليها في المادة (  ) 10من هذا القرار ،آليات وض ن ن نوابط

المقررة في المادة (  ) 12من هذا القرار،
احتساب واكتساب النقاط في كل من العناار الامس ُ
ووض ن ن النماذج الال م للتحقق من ان ننح المعلومات والبيانات التي يكون منح النقاط في ضن ننوء
توافرها وتعرض هذه اآلليات والضوابط والنماذج على الو ير لإلعتماد.
م ن ننادة ( )12
يكون اكتساب المنشآت أعضاء النادي للنقاط ،المشار إليها في المادة (  ) 11من هذا القرار،

وفقاً للعناار التالي  ،وبالنسب المحددة قرين ٍ
كل منها :
ُ
 oالتوظي

. %50

 oالتدريب . %20
 oالتوظي

المبتكر . %10

 oالت ام اإلدارة العليا . %10
 oبيئ العمل  %10؛ وذلك على النحو اآلتي:
أوال التوظي  :تم احتساب نقاط التوظي

كما ياتي:

 تحا ن ن ن ن ننل المنش ن ن ن ن ننآة على امس نقاط مقابل تعيين عامل باالدارة العليا بها  ،وعلى الث
نقاط مقابل تعيين عامل باإلدارة الوس ن ن ننطي  ،وعلى نقط واحدة في حال تعيين عامل في
الوظنائ

األارى ،وذلنك إذا كناننت عقود التوظي

ألولئننك العمننال بندوام كنامنل أو لعمننال

يعملون من منا لهم بدوام كامل،فإذا كانت عقود التوظي

بدوام ج ئي تحان ن ن ننل المنشن ن ن ننآة

على مانسبته  % 50من هذه النقاط.
 يتم احتس نناب نقاط إض ننافي بالنظر إلى المكان الجغرافي الذي يتم فيه تعيين العامل،وذلك
وفقاً لما تحدده اللجن المناوص عليها في المادة  5من هذا القرار.
صفحة  5من 8

 يتم احتسن ن نناب نقاط إضن ن ننافي في حال توظي

ذوي اإلعاق  ،أو توظي

النسن ن نناء ،أو ايفاد

طلب مواطنين للحان ن ن ن ن ن ننول على مؤهالت د ارسن ن ن ن ن ن نني و تعيينهم بعد عودتهم من االجا ات
الدراسي وفقاً لما ياتي:
_ ست نقاط لقاء إيفاد طالب مواطن وتعيينه بعد عودته من إجا ته الدراسي .
_ نقطتين إذا كان المعين من النساء.
_ فإذا كان المعي ُن من ذوي اإلعاق فتحال المنشاة على نقاط إضافي تعادل م لي عدد
النقاط المقررة لتوظي سواهم حسب مستوى الوظيف .
انياً التطوير والتدريب:
تُمنح المنشننآت أعضنناء النادي النقاط الماانان لعناننر التدريب والتطوير وفقا لمقدار المبالغ

التي تحددها في مي انياتها وتنفقها فعالً على تطوير وتدريب العاملين المواطنين لديها االل سننن
مالي .

ال اً الت ام القيادة :
تحاننل المنشننآت أعضنناء النادي على نسننب النقاط الماا نا ن لهذا العناننر إذا تضننمن نظامها
الداالي اعتبار التوطين عنا ن ن ن اًر من عناان ن ننر تمي األداء أو من العناان ن ننر التي تُحتسن ن ننب على
أساسها المكافآت التي تُمنح لشاغلي اإلدارة العليا.
رابعاً التوظي

المبتكر:

تحاننل المنشننآت أعضنناء النادي على نسننب النقاط الماانان لهذا العناننر من االل اعتمادها
ألنماط ماتلف من التوظي

م ل:

 العمل عن بعد.
 الدوام الج ئي.

 العمل المشترك.
 العمل الموسمي.

 التعاقد م العامل الذي يبحث عن عمل من االل التوظي

اامساً بيئ العمل :

الذاتي.

تحانل المنشنآت أعضناء النادي على نسنب النقاط الماانان لهذا العنانر من االل الق بيئ

مالئم للعمل ،على سبيل الم ال:

 توفيرها أماكن مناسب لعمل النساء.
صفحة  6من 8

 إتاحتها للدوام المرن.
 قيامها بعقد أنشط وبرامج للموظفين.
 إقرارها لنظام يكفل مكافاة وتكريم الموظ

المتمي .

م ننادة ( ) 13
تتدرج عضننوي المنشننآت بالنادي من مسننتوى العضننوي الفضنني إلى مسننتوى العضننوي الذهبيي
م إلى مس ن ن ن ننتوى العض ن ن ن ننوي البالتيني  ،تبعاً لمجموع نقاط التوطين التي تكتس ن ن ن ننبها المنش ن ن ن نناة نتيج ً

لتفاعلها م برنامج التوطين في العناار ،المناوص عليها ،في المادة (  ) 12من هذا القرار.
وتحدد اللجن الفني المناننوص عليها في المادة (  ) 10من هذا القرار ن ن ن ن ن ن ن ن بعد موافق الو ير ن

عدد النقاط الُمؤهلِ لترقي مسننتوى عضننوي النادي ،وعدد النقاط االتي يل م الحاننول عليها سنننويا

الستمرار المنشاة في مستوى العضوي الذي تُرقى إليه.

من ننادة ( ) 14

تُمنح المنشآت أعضاء النادي م ايا ومكافآت تتناسب م مستوى عضويتها بالنادي وفقاً لآلتي:
( أ ) تُمنح المنشآت التي تنال عضوي النادي الفضي ن ن ن شارة عضوي النادي الفضي ،
وتجري معاملتها بادم

السجادة الحمراء لهذه العضوي على النحو الذي تقرره الو ارة.

( ب ) في حال ترقي مستوى عضوي المنشآة إلى المستوى الذهبي ُيعدل تانيفها بتاعيد
مستوى تانيفها ،است ناء من ق اررات التاني

المعمول بها في الو ارة  ،لتابح في مستوى

أعلى مما هي عليه من مستويات الفئ ال اني  ،وتُمنح شارة عضوي النادي الذهبي  ،فضالً
عن معاملتها بادم

السجادة الحمراء لهذه العضوي .

( ج ) في حال ترقي مس ننتوى عض ننوي المنش ننآة إلى المس ننتوى البالتيني ُيعدل تا نننيفها،
اسن ن ننت ناء من ق اررات التان ن ننني المعمول بها في الو ارة ،بتان ن ننعيد فئتها إلى الفئ األولى.
وتُمنح شارة عضوي النادي البالتيني ،فضالً عن معاملتها بادم

السجادة الحمراء لهذه

العضوي

وفي جمي الحاالت التي يتم فيها تعديل تا ننني

المنش نناة ،يتم احتس نناب الرس ننوم بالنس ننب

للعمال بهذه المنشن ن ن ن ننآت من المسن ن ن ن ننتوى المهاري  1،2،3طبقاً للفئ أو المسن ن ن ن ننتوى التي تم

صفحة  7من 8

تا ن ننعيدها إليه وفقا الحكام هذا القرار ،وذلك دون العمال من المس ن ننتوى المهاري  4أو 5
فيستمر تحايل الرسوم بالنسب لهم وفقا لمعيار تعدد ال قافات.
وللو ارة تقرير حواف ومكافآت إضن نناف ً لما هو منان ننوص عليه بهذا القرار ،وذلك بالتنسن ننيق

م الجهات ذات االاتااص.

مادة ( ) 15
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ادوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يااه .

صقر غباش
وزير الموارد البشرية والتوطين
ادر عنا في أبوظبي :
بتاريخ / 20 :

2016 / 10

صفحة  8من 8

