دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

الوثيقة االستراتيجية االولى للتحول الذكي

التاريخ2015 / 7 / 5 :

مالحظة هامة :إن هذه الوثيقة تحتوي على بعض المعلومات التي تخص دائرة الموارد البشرية – حكومة دبي ،والستخدام الدائرة وحكومة
دبي فقط ،وبقبولك لهذه الوثيقة فإنك توافق على المحافظة على سرية تلك المعلومات ،وضمان عدم نسخها ،أو إفشاءها أو توزيعها بدون
طلب كتابي وموافقة كتابية صادرة عن دائرة الموارد البشرية – حكومة دبي ،وإذا لم تكن أنت الشخص المعني باستالم هذه المعلومات،
فيجب أن تقوم بحذف هذه الوثيقة فوراً ،ولتعلم أن إفشاء محتويات هذه الوثيقة ،أو نسخها أو توزيعها ممنوع منعا ً باتا ً.

مقـــدمـــــــــــــــــة
قامت دائرة املوارد البشرية لحكومة دبي بإعداد خطتها االستراتيجية  ،2019 - 2015حيث احتوت هذه الخطة على
رؤية واضحة ومحددة للدائرة وهي موارد بشرية مستدامة ،كفؤة  ،متمكنة ومبدعة قادرة على تحقيق رؤية حكومة دبي
بتميز وكفاءة.كما اشتملت على رسالة واضحة وهي رسالتنا  :تعزيز دور ومساهمة الموارد البشرية في القطاع الحكومي
بإمارة دبي ،ودعم جهود الشركاء لتطوير األداء وخدمة المجتمع عبر :

رسالتنا :
تقديم خدمات ذكية متميزة للمتعاملين الداخليين والخارجيين وفق معايير استراتيجية حكومة دبي الذكية  ،باستخدام
أفضل التقنيات املعلوماتية واألنظمة املالية واإلدارية واملوارد البشرية املؤهلة بهدف إسعاد املتعاملين والتي تنسجم
مع تطلعات الدائرة وحكومة دبي.
القيم الجوهرية
القيم

القيم الداعمة

التمكين

االنسان اوال

التعاون والشراكات

خدمات تقنية متميزة

مشاركة املعرفة

امن وسرية املعلومات

االبتكار واالبداع

الكفاءة التقنية

التميز في تقديم الخدمات

خدمات ذكية

املرونة والقدرة على التكيف

انظمة شفافة مرنه

الشفافية

انظمة واجراءات معلنه للمعنيين

املبادرات واملشاريع (تشمل املهام واملسؤوليات واإلطار الزمني لتنفيذ املبادرات ومؤشرات اإلنجاز)
اإلصدار 1.0
صفحة رقم ()2

DGHR/HRGE/MT/0004
داخلي

أبرز املبادرات واملشاريع

الهدف االستراتيجي

تحديث وتطوير املوقع االلكتروني للدائرة
اعداد تطبيق مركز محمد بن راشد العداد القادة واتاحته الكترونيا
للمنتسبين
مشروع التقييم الذاتي لجائزة دبي لالداء الحكومي املتميز
تفعيل نظام ذكي للبحث عن موظفين جدد
انشاء مركز تدريب ذكي

تقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة للموارد البشرية

االرتقاء بخدمات املوارد البشرية الذكية
تأسيس وحدة االستجابة السريعة لالستشارات املتعلقة باملوارد البشرية
تطبيق التأمين الصحي (عناية)
تطوير النظام الذكي ملعلومات املوظفين

االهداف االستراتيجية للتحول الذكي



تحقيق التحول الذكي لخدمات الدائرة بنسبة  %100قبل نهاية العام .2019

ضمان امن وسرية وخصوصية املعلومات ضمن املواصفات العاملية.

 اتمتة العمليات والخدمات املؤسسية.


اإلصدار 1.0
صفحة رقم ()3

ضمان استمرارية الخدمة بنسبة ( )%98سنويا.
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