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عزيزي المتعامل الكريم

انطالقــاً مــن حــرص دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دـبـي عـلـى تطويــر خدماتهــا بشــكل 
دـبـي واحتياجــات  مــع معاييــر حكومــة  يتوافــق  وبمــا  الخدمــات  جــودة  مســتمر لضمــان 
المتعامليــن، تــم إعــداد هــذا الدليــل الــذي يتضمــن المعلومــات الالزمــة عــن الخدمــات التــي 
تقدمهــا الدائــرة لكافــة فئــات المتعامليــن مــن الجهــات الحكوميــة والمتقاعديــن المحلييــن 
حيــث يســاهم هــذا الدليــل فــي التعــرف علــى كافــة المعلومــات التفصيليــة عــن الخدمــات 

إجراءاتهــا والوثائــق المطلوبــة للحصــول عـلـى الخدمــة التــي يريدهــا المتعامــل.
ويســعدنا تلقــي مقترحاتكــم ومالحظاتكــم حيــال مســتوى تقديــم الخدمــات التــي مــن 

شــأنها تطويــر خدماتنــا عبــر مختلــف القنــوات.
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الغرض من هذا الدليـل:
يهدف هذا الدليل إلى إنشاء مرجع مستند ألفضل الممارسات لتعريف وصياغة الخدمات وتوثيق 

إجراءاتها للجهات الحكومية من خالل اآلتي:
1. تعريف الخدمات الحكومية. 

2. تصنيف الخدمات.  
3. شرح آلية وخطوات توثيق اإلجراءات بطريقة مبسطة. 

4. بناء تصور متكامل لرحلة المتعامل للحصول على الخدمة.

مبادئ تصميم الخدمات:
تم إعداد الدليل لتقديم خدمات فاعلة وذات جودة عالية باالستعانة أو االرتكاز على المبادئ التالية:

• قانون إنشاء الدائرة رقم )31( لسنة 2009 وتعديالته.
• استراتيجية الدائرة.

• دليل مهام ومسؤوليات الدائرة.
• التركيز على كافة المتعاملين واحتياجاتهم.

• تضمين كافة الخدمات.
• االلتزام بالقواعد والنظم واالسترشاد بمركز نموذج دبي.

• قابلية الخدمات للمراجعة والتطوير بناًء على مالحظات المتعاملين والتحسين المستمر للعمليات 
والخدمات الداخلية.

ميثاق خدمة المتعاملين
تحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على توفير خدمات متميزة تحقق رضا المتعاملين وتفوق 

توقعاتهم.
التزاماتنا تجاهكم:
• التعامل باحترام 

• الحصول على خدمة متميزة وعادلة
• التعامل مع احتياجاتكم بمهنية

• تقديم خدمات ذات جودة عالية من خالل فريق عمل يتمتع بالمعرفة واإلجابة على جميع استفساراتكم
• توفير متطلبات كل خدمة ومواعيد إنجازها

• االستجابة لجميع الطلبات
• تقليص عدد اإلجراءات لنوفر لكم خدمة سريعة وسلسلة

• تأمين المعلومات الدقيقة.
• العمل على توفير الخدمات عبر القنوات التي تناسب المتعامل

• نرحب بآرائكم واقتراحاتكم لنتشارك معكم في تطوير خدماتنا
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وللحصول على خدمة متميزة نرجو منكم:
• توفير األوراق الثبوتية حسب الطلب

• تجهيز المستندات المطلوبة مسبقاً إلتمام المعاملة
• إعالمنا بأسرع وقت ممكن في حال وجود خطأ أو تعديل في البيانات

• إبالغنا بأي تغيير في المعلومات الشخصية أو الظروف المتعلقة بإتمام الخدمة
• الرد على االستفسارات

أوقات تقديم الخدمة
من االحد إلى الخميس ابتداًء من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً وذلك في مقر الدائرة 

الرئيسي.

قنوات التواصل:

مقر الدائرة: شارع الفهيدي – بر دبي

الهاتف: 0097143586666

ص. ب: 242222 دبي

dghr@dghr.gov.ae :البريد االلكتروني

www.dghr.gov.ae :الموقع االلكتروني

مواقع التواصل االجتماعي للدائرة: 

 dubai.government.hr :انستغرام

 dghr_gov :تويتر

Dubai Government Human Resources Department DGHR :يوتيوب

 اآلراء والمقتراحات : 

www.esuggest.dubai.gov.ae
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التعريفات:

• الدائرة:  دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

• القانون:  قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )8( لسنة 2018

ــلطات  ــة، والهيئــات والُمٔوســـسات العـــامة، والمجالــس والسُّ • الجهــات الحكوميــة:  الــــدوائر الحكوميَّ

التابعــة للحكومــة

• المتقاعدين المحليين:  الموظفون المحليون في حكومة دبي الذين تقاعدوا قبل عام 2003

• الخدمــات الحكوميــة:  مجموعــة مــن األنشــطة أو االجــراءات أو العمليــات التــي تقدمهــا دائــرة المــوارد 

البشــرية لحكومــة دبــي بهــدف تلبيــة احتياجــات المتعامليــن وتوقعاتهــم

• نظــام تخطيــط وإدارة المــوارد الحكوميــة GRP:  نظــام تســتخدمه جميــع الجهــات الحكوميــة فــي دبــي 

إلدارة المــوارد البشــرية والماليــة والتــي تشــمل النظــم الماليــة والمــوارد البشــرية والرواتــب والتــزود 

وإدارة وصيانــة األصــول

• ميثــاق الخدمــة:  وثيقــة تعلــن فيهــا دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي بــكل شــفافية عــن وصــف 

شــكاوى  مــع  التعامــل  وطريقــة  الخدمــة  مواصفــات  وأهــم  للمتعامليــن  فوائدهــا  وأهــم  الخدمــة 

ـفـي تقديــم الخدمــة  تــدارك األخطــاء  المتعامليــن، وطــرق 

• الفئة المستهدفة من الخدمة:  الفئة المستفيدة من تلقي هذه الخدمة

• اإلجــراء:  سلســلة خطــوات تحــدد لهــا مدخــالت مــن المــوارد المختلفــة تضمــن تقديــم خدمــة أو إنجــاز 

عمــل معيــن

• مدة إنجاز الخدمة:  عدد أيام العمل المطلوبة إلنجاز الخدمة

• الوثائــق المطلوبــة:  هــي عبــارة عــن المســتندات التــي تقــوم دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دـبـي 

بطلبهــا مــن المتعامليــن للحصــول عـلـى الخدمــة

• قنــوات تقديــم الخدمــة:  الوســائل التــي يمكــن التواصــل بهــا مــع المتعامليــن لتقديم الخدمة )كالبريد 

اإللكترونــي، الهاتــف، التطبيقــات الذكيــة، الحضــور إلى مقر الدائرة(
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خدمات الدائرة:
يتضمن دليل الخدمات المتوفرة لكل فئة من المتعاملين واإلجراءات والخطوات التي يجب على المتعامل 

اتخاذها للحصول على الخدمة المطلوبة. 

تقويم الوظائف الحكومية

وصف وتعريف الخدمة

تصنيف الخدمة 
)إجرائية/معلوماتية(

الفئة المستهدفة 
من الخدمة : 

اإلجراء 

الوثائق المطلوبة 

مدة إنجاز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

هــي عمليــة منهجيــة وقياســية تهــدف إلــى تحديــد القيمــة الفعليــة 
للوظيفــة بالجهــة بنــاًء علــى مهــام ومتطلبــات الوظيفــة ومقارنتهــا 
بالوظائــف الحكوميــة فــي الجهــة باســتخدام نظــام تقويم الوظائف 

ويتــم مــن خاللهــا تحديــد الفئــة والدرجــة الوظيفيــة المالئمــة

إجرائية

إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية

10 أيام عمل

0استالم الطلب 
تقويــم  لطلــب  المطلوبــة  الوثائــق  اســتالم جميــع  مــن  0التأكــد 

الوظيفــة
0مراجعــة تطابــق الوثائــق المطلوبــة للقيمــة الفعليــة للوظيفــة 

بالجهــة بنــاًء عـلـى مهــام ومتطلبــات الوظيفــة
0إرسال التقييم النهائي للوظيفة

0الوصف الوظيفي المعتمد 
0التقييم المبدئي للوظيفة 

0الهيكل التنظيمي المعتمد 
0الهيكل الوظيفي للدائرة 

 https://info.dghr.gov.ae/ar :الموقع االلكتروني
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االستشارات القانونية في الموارد البشرية

وصف وتعريف الخدمة

تصنيف الخدمة 
)إجرائية/معلوماتية(

الفئة المستهدفة 
من الخدمة : 

اإلجراء 

الوثائق المطلوبة 

مدة إنجاز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

الــرد علــى االستفســارات القانونيــة مــن الجهات الخاضعة لقانون 
الموارد البشــرية لحكومية دبي

إجرائية

إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية

3 أيام عمل: االستفسارات الواضحة
االستفســارات التــي تحتــاج إـلـى فتــوى قانونيــة: يتــم مراجعتهــا مــع 
اللجنــة العليــا للتشــريعات، ويتــم إخطــار الجهــة أنهــا )قيــد الدراســة 

مــع الجهــة المختصــة(

0استالم استفسار 
0إعداد الرد من قبل الباحث القانوني 

0مراجعة الرد من قبل المستشار القانوني
0اعتماد الرد من مدير مكتب الشؤون القانونية

0إرسال الرد للجهة المعنية

يتم طلب المستندات بحسب الحالة المطروحة )مثال عقد عمل(

https://info.dghr.gov.ae/ar :الموقع االلكتروني

8

https://info.dghr.gov.ae/ar


قياس الكفاءات السلوكية 

اضغط هنا لالطالع على قائمة األسعار 

وصف وتعريف الخدمة

تصنيف الخدمة 
)إجرائية/معلوماتية(

الفئة المستهدفة 
من الخدمة : 

اإلجراء 

الوثائق المطلوبة 

مدة إنجاز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن االختبــارات والتماريــن العالميــة مــن 
قبــل مقيميــن حاصليــن علــى شــهادات معتمــدة والتــي يتــم من خاللها 
وطبيعــة  الوظيفيــة  بالمهــام  المرتبطــة  الســلوكية  الكفــاءات  تقييــم 
الترقيــة،  التوظيــف،  بهــدف  ســواء  المجموعــات  أو  للفــرد  العمــل 
التطويــر، النقــل والتدويــر الوظيفــي أو حتــى التوجيــه المهنــي للطــالب 
يتــم فيــه  إعــداد تقريــر تفصيـلـي  التقييــم  والموظفيــن، ويتبــع إجــراء 
توضيــح نقــاط القــوة والنقــاط التطويريــة لــدى الموظــف أو المرشــح

إجرائية

إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية 
الجهات شبه الحكومية والقطاع الخاص

3 أيام عمل

0استالم الطلب 
0تحديد موعد التقييم

0إجراء التقييم )حضور شخصي(
0إرسال نتائج التقييم

0الوصف الوظيفي
0بيان الغرض من إجراء التقييم )توظيف، ترقية، تطوير(

0بطاقة الهوية

assessments@dghr.gov.ae :البريد االلكتروني

9

https://www.dghr.gov.ae/admin/Documents/pricelist.pdf


برنامج مرايا

اضغط هنا لالطالع على قائمة األسعار 

وصف وتعريف الخدمة

تصنيف الخدمة 
)إجرائية/معلوماتية(

الفئة المستهدفة 
من الخدمة : 

اإلجراء 

الوثائق المطلوبة 

مدة إنجاز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

هــي عبــارة عــن جلســات إرشــادية لألفــراد لمســاعدتهم للتعــرف 
عـلـى إمكانياتهــم الشــخصية والمهنيــة، وللتحفيــز عـلـى اإلبــداع 
وزيــادة اإللهــام، مــن خــالل التغييــر واالرتقــاء نحــو التقــدم والنجــاح 
المهنــي، والعمــل عـلـى تنفيــذ النتائــج اإليجابيــة، وإدارة التغييــر 
الشــخصي نحــو األفضــل وتحقيــق األهــداف. ويتــم توقيــع عقــد 
بيــن الموجــه والمســتفيد لضمــان الســرية وااللتــزام من الطرفين. 

إجرائية

موظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية
موطفي الجهات شبه الحكومية والقطاع الخاص

مــن 4 جلســات كحــد أدـنـى حتــى 12 جلســة )ويتــم التجديــد حســب 
الحاجــه وحســب الوصــول إـلـى األهــداف المحــدده ـفـي أول جلســة(

0استالم الطلب 
0تحديد موعد الجلسة 

0عقد جلسة أولية، ويتم فيها تحديد عدد الجلسات 
)حسب األهداف التي يتم تحديدها من خالل أول جلسة(

رســالة موافقــة خطيــة مــن الجهــة )ـفـي حــال كان الطلــب مــن إحــدى 
الجهــات(

maraya@dghr.gov.ae :البريد االلكتروني
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برنامج بناء: منح الماجستير لموظفي حكومة دبي

وصف وتعريف الخدمة

تصنيف الخدمة 
)إجرائية/معلوماتية(

الفئة المستهدفة 
من الخدمة : 

اإلجراء 

الوثائق المطلوبة 

مدة إنجاز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

توفيــر منــح دراســية لموظفــي حكومــة دـبـي بالتعــاون مــع كليــة 
محمد بن راشد لإلدارة الحكومية 

إجرائية

كافة موظفي الجهات الحكومية

5 أيام عمل

0إطالق إعالن
0استالم طلب الترشيح من إدارات الموارد البشرية لحكومة دبي

0مراجعة الطلبات بناء على المعايير المحددة
0اعتماد الطلب 

0متابعة السجل الدراسي للطالب طوال فترة الدراسة 

0نسخة من جواز السفر
0نسخة من الجنسية 

0نسخة من الهوية 
0رسالة ترشيح من الجهة

0رسالة قبول من الجامعة
0رسالة التعهد للماجستير

 benna@dghr.gov.ae :البريد االلكتروني
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شهادة لمن يهمه االمر للمتقاعدين المحليين

وصف وتعريف الخدمة

تصنيف الخدمة 
)إجرائية/معلوماتية(

الفئة المستهدفة 
من الخدمة : 

اإلجراء 

الوثائق المطلوبة 

مدة إنجاز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

تقديم شهادة لمن يهمه األمر للمتقاعدين المحليين في حكومة دبي  

إجرائية

المتقاعدين المحليين في حكومة دبي

يوم عمل

0استالم الطلب 
0طباعة الشهادة 

0تسليم الشهادة لمقدم الطلب

تحديث البيانات عند الطلب 

pension@dghr.gov.ae :البريد االلكتروني
الحضور إلى المقر الرئيسي للدائرة

 االتصال الهاتفي :  04-4056757  - 04-4056722
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فض المنازعات التأمينية

وصف وتعريف الخدمة

تصنيف الخدمة 
)إجرائية/معلوماتية(

الفئة المستهدفة 
من الخدمة : 

اإلجراء 

الوثائق المطلوبة 

مدة إنجاز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

إيجاد حلول للمنازعات التأمينية          

إجرائية

0إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية 
0المؤمن عليه

30 يوم عمل

0استالم طلب فض النزاعات
0دراسة الطلب ومراجعة المستندات

0حل النزاع     

0خطاب رسمي من الجهة المعنية
0المستندات الخاصة بالنزاع

pension@dghr.gov.ae :البريد االلكتروني
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توفير البيانات وإعداد التقارير 

وصف وتعريف الخدمة

تصنيف الخدمة 
)إجرائية/معلوماتية(

الفئة المستهدفة 
من الخدمة : 

اإلجراء 

الوثائق المطلوبة 

مدة إنجاز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

توفيــر البيانــات وإعــداد التقاريــر الخاصة بالموارد البشــرية للجهات 
الحكوميــة فــي دبــي والجهات االتحادية 

إجرائية

إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية 
الجهات الحكومية االتحادية

5 أيام عمل

0استالم طلب البيانات أو اإلحصائيات
0حصر وتحليل بيانات الموارد البشرية 

0تنقية البيانات
0تحليل البيانات وإعداد التقارير

0إرسال البيانات والتقارير

المخاطبات الرسمية

البريد االلكتروني:
salnuaimi@dghr.gov.ae 

االتصال الهاتفي : 04-4056771/04-4056772
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