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ترحيب

المقدمة
تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ نشأتها إلى تحقيق رضا المتعاملين عن طريق تقديم
خدمات متميزة موحدة للمتعاملين بال استثناء ،ومن هنا جاءت فكرة إطالق خدمة «توصيل» من
أجل استحداث قنوات جديدة معتمدة لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والتميز ،وذلك
بالشراكة مع القطاع الخاص.
إن معايير ترخيص وتشغيل خدمة «توصيل» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين في تطور
مستمر وذلك بهدف تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين ،حيث أن المعايير مصممة
ل الوقوف على احتياجات المتعاملين وتلبيتها
ن أج 
ومجهزة وفقأفضل الممارسات العالمية ،م 
للوصول لمرحلة الريادة في إسعاد المتعاملين.

استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين
الرؤية
ّ
ممكن للمواطنين وجاذب للكفاءات.
سوق عمل
الرسالة
تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة
واستقطاب الكفاءات من خالل منظومة متكاملة من المعايير والسياسات واألدوات الرقابية
والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة .
القيم
المهنية
احترام كرامة اإلنسان
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النزاهة واألمانة
الثقة واالحترام
المبادرة واإلبداع

األهداف االستراتيجية المرتبطة بخدمة «توصيل»
ضمان حماية العمل.
ضمان تقديم خدمات متميزة.

نبذة عن خدمة «توصيل»
ّ
تمكن القطاع الخاص من تقديم وتوصيل خدمات وزارة الموارد البشرية
هي خدمة جديدة
والتوطين إلى المتعاملين ،تحت إشراف الوزارة ورقابتها ونيابة عنها ،على أن يكون تقديم هذه
الخدمات طبقًا لمواصفات ومعايير الخدمة الحكومية المتميزة المعتمدة من ِق َبل رئاسة مجلس
الوزراء و بإشراف إدارة مراكز الخدمة بوزارة الموارد البشرية والتوطين ،التي تقوم بدورها بالتأكد
من التزام مقدم خدمة «توصيل» بالمواصفات الواردة ضمن «دليل الترخيص» خالل فترة الترخيص،
وبالمواصفات الواردة ضمن «أدلة المواصفات الفنية والتقنية والهوية المرئية» خالل فترة تجهيز
المركبات ،وضمان تطبيق المعايير التشغيلية وفق «الدليل التشغيلي» خالل فترة التشغيل.
مالحظة :ما لم يرد به نص يتم تطبيق المعايير الواردة بالقرارات الوزارية النافذة في ذلك الشأن.
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األهداف

أهداف الدليل
يشمل دليل التشغيل لخدمة «توصيل» كافة المهام والمعايير والشروط واإلجراءات والضوابط
التشغيلية التي يتعين على المرخص له االلتزام بها خالل مرحلة تشغيل خدمة «توصيل» ،مع
مراعاة أن وزارة الموارد البشرية تقوم بتحديث تلك المعايير والشروط وفقًا لرؤية اإلمارات .2021

معجم المصطلحات والتعريفات العامة الواردة في الدليل
في تطبيق أحكام هذا الدليل يقصد بالكلماتوالعباراتالتالية المعانيالمبينة قرين كلمنها.
الدولة

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الحكومة

حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مجلس الوزراء

مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الوزارة

وزارة الموارد البشرية والتوطين.

القانون

قانون العمل االتحادي رقم  8لسنة  1980وقانون عمل الخدمة المساعدة رقم
 10لسنة .2017

الالئحة
التنفيذية

الالئحة التنفيذية لقانون العمل االتحادي رقم  8لسنة  1980وقانون عمل الخدمة
المساعدة رقم  10لسنة .2017

اإلدارة

إدارة مراكز الخدمة بوزارة الموارد البشرية والتوطين.

المرخص له

الشخص الطبيعي أو االعتباري المرخص له من الوزارة بتجهيز وتشغيل مركبات
خدمة «توصيل» وفقًا ألحكام القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

مقدم الخدمة

مقدم خدمة «توصيل» المرخص من قبل الوزارة لتقديم خدماتها نيابة عنها،
على أن يكون تقديم هذه الخدمات طبقًا لمواصفات ومعايير الخدمة المتميزة
التي تحددها الوزارة وتحت إشرافها ورقابتها من خالل إدارة مراكز الخدمة.

دليل الترخيص

هو الدليل اإلرشادي لطالب الترخيص والذي يوضح كافة المعلومات الالزمة عن
خدمة «توصيل» مع التعريف بكافة الشروط والضوابط التي تقرها الوزارة لمنح
الترخيص.

دليل الهوية
المرئية

هو الدليل الذي يحدد المواصفات اإللزامية التابعة والمطلوبة من مقدم
الخدمة للمحافظة على وحدة العالمة التجارية المعتمدة من قبل الوزارة
والواجب توفيرها في مقدم الخدمة وذلك بعد الحصول على الموافقة
المبدئية بالترخيص وخالل مرحلة تجهيز وتشغيل مركبات الخدمة.

دليل
المواصفات
الفنية

هو الدليل الذي يحدد المواصفات الفنية التي يجب على مقدم خدمة «توصيل»
توفيرها وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية بالترخيص وخالل مرحلة
تجهيز وتشغيل المركبات الخاصة بالخدمة بما في ذلك التصاميم الداخلية
والخارجية للمركبات.
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الدليل التقني

هو الدليل الذي يحدد المواصفات التقنية التي يجب على مقدم خدمة «توصيل»
توفيرها وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية بالترخيص وخالل مرحلة
تجهيز وتشغيل المركبات بالبنية التحتية المعلوماتية واألجهزة والمعدات
الالزمة لتقديم خدمة «توصيل».

الدليل
التشغيلي

هو الدليل الذي يشمل كافة المعايير والشروط واإلجراءات والضوابط التي يتعين
على المرخص له االلتزام بها بعد الحصول على الموافقة النهائية وفي مرحلة
تشغيل المركبات ،كما يشمل آليات متابعة نشاط هذه المركبات وضمان االرتقاء
بمستوى الخدمة ،وكيفية التحقق من القيام بذلك على النحو المطلوب.

االختيار
والتوظيف

يقصد به األسلوب الذي يتم بموجبه انتقاء أفضل وأنسب المتقدمين لشغل
الوظائف في الخدمة حسب خطة التوظيف المعتمدة.

االستقطاب

يقصد به البحث عن أكفأ األفراد المؤهلين ،وجذبهم لشغل الوظائف الشاغرة
لدى مقدمي الخدمة.

نظام التدريب
والتطوير

النظام الخاص بتدريب وتطوير موظفي خدمة «توصيل» والمعتمد بالدليل
التشغيلي.

الرئيس المباشر

هو الشخص الذي يضطلع بمهام ومسؤوليات اإلشراف المباشر على موظفي
خدمة «توصيل» حسب الهيكل الوظيفي المعتمد بالدليل التشغيلي.

الموظف

كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في دليل خدمة «توصيل».

استشاري
سعادة
المتعاملين

هو الموظف المواطن الذي يتم توظيفه من قبل مقدم الخدمة للقيام
بتقديم خدمة «توصيل» للمتعاملين.

عقد العمل

هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة ُيبرم بين صاحب العمل والعامل
يتعهد فيه األخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إداراته أو إشرافه
مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل.

األجـر

سواء كان نقدًا أو عينًا
هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل
ً
مما يدفع سنويًا أو شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا أو على أساس الساعة أو القطعة
أو تبعًا لإلنتاج أو بصورة عموالت ،ويشمل األجر عالوة غالء المعيشة كما يشمل
األجر كل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ
مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو
التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءًا من األجر ال تبرعًا.

األجر األساسي

هو األجر الذي ينص عليه عقد العمل في أثناء سريانه بين الطرفين وال تدخل
ضمن هذا األجر البدالت أيًا كان نوعها.

الخدمة
الوطنية

الخدمة المفروضة بموجب القانون رقم  6لسنة 2014م في شأن الخدمة الوطنية
واالحتياطية.
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الموارد البشرية
والتدريب

ومتفان وذو مصداقية هو أم ٌر بالغ األهمية لنجاح خدمة «توصيل» .ويجب
إن تشكيل فريق متكمن
ٍ
على مقدم الخدمة رعاية الكفاءات والمواهب التي يتم توظيفها وإدارتها وذلك لتحقيق رؤيتنا
للتم ّيز في تقديم الخدمة.

كوادر خدمة «توصيل»
وم ّتسقة لموظفي
تهدف المعلومات الواردة في هذا القسم إلى خلق تجربة توظيف إيجابية ُ
خدمة «توصيل» وفق رؤية الوزارة.
المعلومات الواردة أدناه هي قواعد توجيهية نموذجية للتوظيف ،كما أن مقدم خدمة
«توصيل» هو المسؤول المباشر عن جميع مهام توظيف الكوادر وتدريبهم وفق ما تعتمده
الوزارة.

توظيف الكوادر
إن توظيف الموظفين هو اإلجراء الخاص بتشغيل المرشحين للوظائف الشاغرة الخاصة بخدمة
«توصيل» من مقابلة وتقييم وصو ً
ال إلى الفرز واالختيار والتوظيف ،ويجب على مقدم خدمة
«توصيل» االلتزام بإجراءات توظيف الموظفين وفق سياسة الموارد البشرية المعتمدة.

التدريب والتمكين
يعد برنامج التدريب الشامل لتمكين الموارد البشرية ضروريًا لنجاح أي عضو جديد في الفريق،
ّ
وذلك لتعزيز قدرة خدمة «توصيل» على توفير تجربة إيجابية للمتعاملين .يعتبر هذا هذا البرنامج
ً
فرصة لتحويل الموظفين إلى أعضاء فريق يشعرون بالرضا ويؤدون مهامهم بكفاءة ،باإلضافة
إلى منحهم المهارات والمعرفة التي يحتاجونها لخدمة المتعاملين وفق األدلة المعتمدة.

الحضور واالنصراف
يجب أن يقوم مقدم خدمة «توصيل» بمراقبة وتقييم حضور وانصراف الموظفين من خالل
األنظمة اإللكترونية التي يتم ربطها بالوزارة؛ كما يجب توثيق وحفظ تلك البيانات والسجالت
للرجوع إليها في أي وقت.

تقييم األداء
يجب أن يقوم مقدم خدمة «توصيل» بمراقبة وتقييم أداء الموظفين؛ من خالل تعميم معايير
تقييم وثائق األداء المعتمدة من قبل اإلدارة لموظفي خدمة «توصيل» ،وعلى مقدم الخدمة أن
يوثق تلك المعايير وفق النماذج المعتمدة كما يجب عليه توثيق وحفظ تلك البيانات والسجالت
للرجوع إليها في أي وقت.

السلوك المهني وأخالقيات العمل
تهدف معايير السلوك المعني وأخالقيات العمل إليجاد وتنمية ثقافة مؤسسية للموظف في
خدمة «توصيل» ،حيث تدعم القيم المهنية لديه وتنمي فيه روح المسؤولية ،والتمسك باألخالق
السامية ،في التعامل مع مرؤوسيه وزمالئه في العمل ومتلقي الخدمة ،لتقديم أفضل
الخــدمات للمتعاملين.
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المظهر والهندام
من الضروري على جميع موظفي خدمة «توصيل» الحفاظ على حسن المظهر والهندام .وهذا
يشمل االلتزام بالزي المعتمد ضمن دليل الهوية المرئية .وقد تم تطوير قواعد للزي للتأكد من
اتباع جميع الموظفين لمجموعة من متطلبات المظهر أثناء أداء العمل .كما أن االلتزام بمعايير
الزي الرسمي يخلق بيئة عمل مهنية ويضمن تمثي ً
ال إيجابيًا للعالمة التجارية.

الحوافز والمكافآت
يعد اإلقرار بالمساهمات اإليجابية للموظفين وتميزهم في تقديم الخدمة أمرًا ضروريًا ،باإلضافة
ّ
لذلك يجب تطوير بيئة داعمة يشعر فيها أعضاء الفريق بالتقدير ،ألن ذلك سيخلق مناخًا إيجابيًا
وبيئة عمل محفزة للموظفين ،وهذا بدوره يساعد على رفع نسبة سعادة الموظفين للوصول
لمرحلة الريادة.
يجب على مقدم خدمة «توصيل» االلتزام بخطة سعادة الموظفين المعتمدة ضمن األدلة
والسعي لتقديم ما يفوق تلك المبادرات وتوقعات الموظفين للوصول لمرحلة الريادة من برامج
خاصة لتقدير ومكافأة الموظفين المتميزين ،كما يجب مراقبة هذا البرنامج واإلعالن عن معايير
ومقاييس برنامج المكافآت لكافة الموظفين.

انتهاء العالقة العمالية
قد تنتهي العالقة العمالية بين الموظف وخدمة «توصيل» ،وعلى كل طرف االلتزام باإلجراءات التي
نص عليها القانون والقرارات المنظمة لذلك الشأن ،ويجب أن يسعى الطرفان إلنهاء تلك العالقة
العمالية بالتراضي مع سداد االلتزامات المترتبة لكل طرف بشكل يضمن االلتزام بأخالقيات
العمل ،وعلى مقدم خدمة «توصيل» إخطار اإلدارة بانتهاء تلك العالقة وفق اإلجراءات المعتمدة.

المسار المهني
يجب أن يسعى مقدم خدمة «توصيل» بشكل دائم إلى رعاية وتعزيز الكوادر وتحفيزها على
التطور الوظيفي ،كما يجب أن تكون جميع األدوار والمسؤوليات متوافقة ومرتبطة بالمسار
المهني ،وعلى مقدم خدمة «توصيل» وضع معايير ومؤشرات التطور المهني بما يتوافق مع
الهيكل الوظيفي وتعميمها على الموظفين ،ويجب أن تكون هذه المعايير قابلة للتحقيق،
وعلى مقدم خدمة «توصيل» إجراء تقييم ألداء الموظفين بانتظام وتطبيق إجراءات التطور
المهني بشكل دوري حسب الخطط الموضوعة.

التوجيه واإلرشاد
إن وجود ثقافة التوجيه واإلرشاد في خدمة «توصيل» يعد من األساسيات لخلق بيئة عمل
إيجابية ،ويساعد على تحفيز الموظفين ودعمهم وتوجيههم أثناء مسيرتهم المهنية في
خدمة «توصيل» ،لذلك يجب على مقدم خدمة «توصيل» توكيل موظف (مرشد) ،ال يعتبر ضمن
المسميات الوظيفية ولكن تحدد مهامه على أساس األدوار والمسؤوليات للقيام بتوجيه وإرشاد
الموظفين بشكل دوري وتقديم المساعدة لهم.
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التدريب والتطوير
المعلومات الواردة أدناه هي قواعد توجيهية نموذجية لعملية التدريب والتطوير ،ومقدم خدمة
«توصيل» هو المسؤول المباشر عن تدريب الكوادر وفق برامج التدريب المعتمدة من قبل الوزارة
ويجب على مقدم خدمة «توصيل» مراجعة آخر إصدار لخطة التدريب بشكل دوري.
يجب إلحاق الموظف بمجموعة التدريبات المفصلة في الحقيبة التدريبية الصادرة من قبل
الوزارة من خالل أحد المعاهد التدريبية المعتمدة لديها.
يجب أن يتم تطوير برنامج تدريب سنوي بحيث يحصل كل موظف على متوسط  80ساعة
تدريبية بحد أدنى دون الحقيبة التدريبية.
يجب استكمال الدورات التدريبية اإللزامية حسب الخطط والبرامج المعتمدة ،وفي حال عدم
استكمال الموظف ألي من الدورات التدريبية المخصصة له يجب أن يتم توضيح األسباب
بناء على ذلك.
واإلجراءات التصحيحية وتحديث البرنامج التدريبي ً

تدريب الموظفين الجدد
يجب تدريب الموظفين الجدد وفق الحقيبة المعتمدة الصادرة من اإلدارة المعنية والمعتمدة
ضمن الدليل ،والجدول أدناه يوضح اإلجراءات والمسؤوليات الخاصة بخطة التدريب:
م

الفعالية  /الخطوة

المسؤولية

1

تسجيل الموظف الجديد في
إحدى المعاهد المعتمدة وفق
الحقيبة التدريبية

مقدم خدمة
«توصيل»

2

اجتياز الموظف الجديد للدورات
التدريبية واستالم شهادة االجتياز

الموظف
الجديد

3

إرسال نسخه من شهادة اجتياز
الموظف الجديد للدورات
التدريبية لإلدارة المعنية بالوزارة
لتحديد موعد التدريب العملي

مقدم خدمة
«توصيل»

4

تحديد موعد التدريب العملي
للموظف الجديد

اإلدارة المعنية

5

اجتياز الموظف الجديد للدورات
التدريبية العملية وإرسال إشعار
لمقدم خدمة «توصيل»

اإلدارة المعنية

الوثائق ذات العالقة  /مالحظات
طلب من قبل مقدم خدمة
«توصيل»
الوثائق الثبوتية للموظف الجديد
بيانات تصريح العمل من الوزارة
شهادة اجتياز الدورات التدريبية
بريد إلكتروني
نسخة عن شهادة اجتياز الدورات
التدريبية للموظف الجديد
خطة التدريب الدورية
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بريد إلكتروني
يتم إخطار مقدم خدمة «توصيل»
في مدة أقصاها يوما عمل من
تاريخ تحديد موعد الدورة
بريد إلكتروني
إشعار باجتياز الموظف الجديد
للتدريب العملي

المسؤولية

الوثائق ذات العالقة  /مالحظات

م

الفعالية  /الخطوة

6

تقديم طلب للحصول على اسم
مستخدم عن طريق نظام الوزارة

مقدم خدمة
“توصيل”

طلب مستخدم جديد

7

منح اسم مستخدم للموظف
الجديد

اإلدارة المعنية

نظام الوزارة اإللكتروني

8

تفعيل الرقم السري السم
المستخدم

الموظف
الجديد

نظام الوزارة اإللكتروني

نظام الوزارة اإللكتروني

برنامج التدريب السنوي
إن تحليل ودراسة احتياجات الموظفين التدريبية واجب على مقدم خدمة «توصيل» وذلك لتحديد
واعتماد متطلبات وخطط التدريب الدورية وفق توجيهات اإلدارة المعنية ،كما يجب تحديد
االحتياجات التدريبية وفقًا للعوامل األساسية التالية:
تعليمات ومتطلبات الوزارة.
معايير الخدمة الحكومية المتميزة.
طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة.
تقييمات أداء الموظفين.
احتياجات الموظفين ومتطلباتهم.

سجالت التدريب
يجب إعداد وحفظ سجل الدورات التدريبية الخاصة بموظفي خدمة «توصيل» ،على أن يتم دراسة
بناء على ذلك بما تقره
وتحليل األثر العائد من تلك الدورات التدريبية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ً
الوزارة.

نقل المعرفة
إن نقل المعرفة هو أمر أساسي لتطوير بيئة عمل تعاونية لدى موظفي خدمة «توصيل» ،حيث
يجب إعداد ملخص مشترك للمشاركين ضمن الدورة التدريبية وعلى مقدم خدمة «توصيل»
تعميم ذلك الملخص على كافة الموظفين لديه ،وكذلك تنظيم جلسات نقل المعرفة
بشكل دوري مما يسمح للموظفين ذوي الخبرة والكفاءات بنقل معارفهم لباقي الموظفين،
وستساهم جلسات نقل المعرفة في تطوير ثقافة تبادل المعرفة بين موظفي خدمة «توصيل»،
ويجب على مقدم خدمة «توصيل» توثيق هذه الجلسات ومشاركة مخرجاتها مع الموظفين.
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04

تعليمات الهوية
المرئية والتسويق

الهوية المرئية
يجب االلتزام بتعليمات الهوية المرئية في جميع تعامالت خدمة «توصيل» وتنص تعليمات الهوية
المرئية لخدمة «توصيل»على ما يلي:
يجب أن تتطابق الهوية المرئية مع اإلرشادات والتعليمات الصادرة من الوزارة والواردة في دليل
الهوية المرئية .ويحظر على مقدم خدمة «توصيل» إجراء أي تغييرات على النماذج المعتمدة إال
بطلب تغيير يتم اعتماده من قبل اإلدارة المعنية.
يحظر استخدام عالمة تجارية مشتركة مثل جمع الهوية المرئية الخاصة بمقدم خدمة
«توصيل» أو ربطها مع أي شعارات أو عالمات تجارية أخرى.
يحظر دمج أو ذكر اسم الشخص أو الشركة الحاملة للترخيص على أي من المواد داخل أو
خارج المركبات الخاصة بتقديم خدمة «توصيل».
يتم تعريف وتمييز مقدم خدمة «توصيل» وفق الرمز المعتمد له والصادر من اإلدارة المعنية.

التسويق
بناء على دليل الهوية المرئية المعتمد والصادر من
يجب تصميم جميع المواد التسويقية
ً
الوزارة ويجب أن يتم شراء جميع المواد التسويقية الخاصة بخدمة «توصيل»من قائمة الموردين
الرسميين ضمن الموقع اإللكتروني لقوائم الموردين المعتمدين.
يحظر عرض أي مواد تسويقية بخالف المواد التي أعلنت عنها الوزارة والمقدمة من قبل الموردين
المعتمدين .وعلى مقدم خدمة «توصيل» إزالة كافة المواد المعروضة وفق آخر التحديثات لدليل
الهوية المرئية وإصدار أمر شراء بما يتوافق مع التعديالت المعتمدة.

وسائل اإلعالم
يحظر على مقدمي خدمة «توصيل» اإلدالء بأي تصريحات لوسائل اإلعالم وفي حالة ورود أي
استفسار لمقدم خدمة «توصيل» من قبل أي قناة أو وسيلة إعالمية يتم إحالتها إلى اإلدارة
المعنية بالوزارة.

وسائل التواصل االجتماعي
يحظر إنشاء أو إدارة أي حسابات على وسائل التواصل االجتماعي على سبيل المثال ال الحصر
(فيسبوك ،وانستجرام وتويتر ...إلخ) .حيث أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن النشر
والتوعية عبر وسائل التواصل االجتماعي للعالمة التجارية الخاصة بمقدم خدمة «توصيل».
وفي حال وجود أي حسابات إلكترونية على شبكات التواصل االجتماعي قبل إصدار هذه النسخة
من الدليل ،يجب على مقدم خدمة «توصيل» إغالقها بشكل نهائي.
المواقع اإللكترونية أو تطبيقات الهاتف النقال
يحظر تطوير أي موقع إلكتروني أو تطبيق للهاتف النقال مرتبط بالعالمة التجارية للوزارة أو
خدماتها .وكذلك يمنع استخدام العالمة تجارية التابعة للوزارة بالمواقع اإللكترونية وتطبيقات
الهاتف النقال ،حيث أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتطوير تلك األنظمة.
وفي حال وجود موقع إلكتروني أو تطبيق للهاتف النقال إلحدى خدمات «توصيل»عبر شبكة
اإلنترنت قبل إصدار هذه النسخة من الدليل ،يجب على مقدم الخدمة إغالق الحساب بشكل
نهائي.
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05

طلب التغيير

يجب االلتزام بجميع السياسات والمعايير وتعليمات األدلة المعتمدة من قبل الوزارة ،وعلى مقدم
خدمة «توصيل» تقديم طلب تغيير في حال تعذر عليه تطبيق تلك األدلة بشرط أن يتوافق طلب
التغيير مع معايير الخدمة الحكومية وال يخالف أحد بنود األدلة الصادرة من قبل الوزارة .ويحظر
على مقدم خدمة «توصيل» تطبيق أي تغيير قبل الحصول على موافقة رسمية من الوزارة.
يجب اتباع اإلجراءات والخطوات أدناه في تقديم طلب التغيير ،كما يجب توثيق طلبات التغيير
للرجوع إليها عند الحاجة.
إجراءات إعداد طلب التغيير

تعبئة واستكمال
نموذج طلب التغيير

إرسال طلب التغيير
بالبريد اإللكتروني
لإلدارة المعنية

الحصول علي الرد
بشأن طلب التغيير
من اإلدارة المعنية

تنفيذ توصيات
وتعليمات اإلدارة
المرفقة ضمن
نموذج طلب التغيير

أصحاب الهمم
يجب أن توفر مركبات خدمة «توصيل» مسارات منحدرة وساللم مناسبة تسمح ألصحاب الهمم
بالصعود إلى المركبة .كما يجب أن يلتزم مقدمي خدمة «توصيل» بالتعليمات الواردة بذلك الشأن
وفق األدلة المعتمدة من قبل الوزارة.

مظهر مركبة الخدمة
المعلومات الواردة أدناه هي قواعد توجيهية نموذجية للمحافظة واالرتقاء بالمظهر العام
لمركبات تقديم خدمة «توصيل» إلى مستويات الريادة في معايير التميز الحكومي ،ومقدم
خدمة «توصيل» هو المسؤول المباشر عن جميع هذه المهام.
إن نظافة مركبات تقديم خدمة «توصيل» تنعكس على صورة العالمة التجارية ،كما أن مظهر
المركبات اإليجابي الملفت يعزز مستوى رضا المتعاملين وسعادة الموظفين .لذلك يتحتم على
مقدم خدمة «توصيل» الحفاظ على نظافة المركبات واتباع اإلجراءات .ويجب وضع خطة سنوية
وفقًا للمعايير المعتمدة وذلك لضمان تطبيق جميع التعليمات والمواصفات أدناه.

التعليمات والقواعد األساسية
يجب على مقدم خدمة «توصيل» تطبيق اإلجراءات والتعليمات التالية:
المحافظة على مظهر الفت وجذاب لمركبات خدمة المتعاملين.
المحافظة على ترتيب وتنظيم ونظافة المركبات.
المحافظة على تطبيق إجراءات الصيانة الشاملة للمركبات.
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06

اتفاقيات الشركاء
والموردين

المعلومات الواردة أدناه هي قواعد توجيهية نموذجية خاصة باالتفاقيات وعقود الخدمات
المساندة الحتياجات خدمة «توصيل».

الموردون المعتمدون
تصدر الوزارة قائمة بجميع الموردين المعتمدين لتقديم الخدمات المساندة لخدمة «توصيل»،
ويجب االلتزام بالتعاقد مع الموردين المذكورين ضمن تلك القوائم ،وهي تخضع لتحديث دوري
حيث يتم إدراج أو إزالة موردين ،وبالتالي يجب على مقدم خدمة «توصيل» التحقق من خالل الرابط
اإللكتروني المخصص لذلك ،أو بطلب إفادة رسمية من اإلدارة المعنية أو مشغل الخدمة ،وفيما
يلي بعض التعليمات الواجب االلتزام بها أثناء التعاقد مع الشركاء والموردين:
يجب توثيق وأرشفة جميع العقود مع الشركاء والموردين ضمن سجل مخصص لذلك للرجوع
له عند الحاجة.
ُيحظر عقد اتفاقيات مع موردين لم يتم إدراجهم ضمن القائمة أو تم إزالتهم منها ،وفي
حال دعت الحاجة لتأمين منتج أو خدمة غير مدرجة لدى قائمة الشركاء والموردين ،يجوز اتباع
التعليمات واإلجراءات المشار إليها في الفقرة التالية.

الموردون غير المعتمدين
يجب على مقدم خدمة «توصيل» االلتزام بقائمة الموردين المعتمدين ،وفي حال عدم تغطية
تلك القائمة الحتياجات خدمة «توصيل» ،يجوز اتباع التعليمات واإلجراءات التالية:
إعداد دراسة لرفع مقترح اعتماد «مورد أو شريك» لتغطية احتياجات مقدم خدمة «توصيل»
لخدمات مساندة إضافية وفق آليات وضوابط طلب التغيير مع مراعاة العوامل التالية في تقييم
الموردين غير المعتمدين:
التأثير على تجربة المتعامل.
التأثير على سعادة المتعاملين والموظفين.
جودة المواد أو الخدمات المقدمة.
تكاليف المواد أو الخدمات المقدمة.
التأثير على تدفق سير عمليات خدمة «توصيل».
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07

التوثيق وإدارة
السجالت

إن عملية التوثيق هي مجموعة اإلجراءات الخاصة بحفظ وأرشفة المعلومات والبيانات الخاصة
بخدمة «توصيل» ،وتهدف التعليمات أدناه إلى تغطية المبادئ الرئيسية إلجراءات التوثيق ،حيث أن
مقدم خدمة «توصيل» هو المسؤول المباشر عن توثيق وإدارة السجالت بفعالية ،كما يجب إعداد
خطة سنوية وفقًا للمعايير المعتمدة وذلك لضمان الوصول للريادة في عملية التوثيق وإدارة
السجالت.

ص َيغ الوثيقة /السجل
ِ
الصيغ الرقمية
السجالت اإللكترونية التي يجب أن يتم حفظ نسخ احتياطية منها بشكل دوري ويجب أن يتم
ربطها مع اإلدارة المعنية.

االحتفاظ بالوثائق /بالسجالت
ال يجب االحتفاظ بجميع السجالت في الفترة نفسها .وتعتمد فترة حفظ السجالت على
المتطلبات التشريعية أو القانونية أو التشغيلية ،وال ينبغي االحتفاظ بالمعلومات بعد اإلنتهاء
منها .كما يجب إدارة السجالت طوال فترة استخدام الوثائق وفقًا لجدول االحتفاظ بها:
السجالت قصيرة األمد :السجالت التي تتطلب االحتفاظ بها لفترة تصل إلى  5سنوات.
السجالت طويلة األمد :السجالت التي تتطلب االحتفاظ بها لفترة تصل إلى  10سنوات.
السجالت الدائمة :السجالت التي تتطلب االحتفاظ بها فترة أكثر من  10سنوات.

متطلبات االحتفاظ بالسجالت
عند ورود سجل غير مدرج ضمن القائمة أدناه ،يجب على مقدم خدمة «توصيل» تحديد مدى
أهمية السجل وارتباطه بالقوائم المعتمدة ،وعليه يأخذ ذات المدد المقررة.
 #المرجع

الوصف

المادة

دورة الحياة /
فترة االحتفاظ به

سجل الشكاوى المقدمة على خدمة
«توصيل» ،ويشمل ما يلي:
تاريخ تقديم الشكوى
OM_Rec_01

سجل
الشكاوى

تفاصيل وبيانات المتعامل وصفته
تفاصيل االتصال
تاريخ حل المشكلة
سبب المشكلة واإلجراء التصحيحي
مالحظات المتعامل بعد حل المشكلة
الشخص المسؤول عن معالجة الشكوى
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قصيرة األمد5 :

سنوات

 #المرجع

المادة

OM_Rec_02

سجل
المقترحات

OM_Rec_03

سجل نتائج
االستبيانات

الوصف

دورة الحياة /
فترة االحتفاظ به

سجل المقترحات المقدمة لخدمة «توصيل»،
ويشمل ما يلي:
تاريخ تقديم المقترح
تفاصيل وبيانات المتعامل وصفته
تفاصيل االتصال
تاريخ البت في المقترح

قصيرة األمد5 :

سنوات

سبب المقترح واإلجراءات المتخذة
مالحظات المتعامل بعد الرد على المقترح
الشخص المسؤول عن النظر في المقترح
سجل نتائج االستبيانات في خدمة «توصيل»،
ويشمل ما يلي:
نموذج طلب تنفيذ استبيانات موضحًا به
نموذج االستبيان
حجم الشريحة المستهدفة
الغاية واألثر من تطبيق االستبيان
موافقة اإلدارة على تنفيذ االستبيان
خطة تنفيذ
دراسة النتائج (دراسة تحليلية لنتائج
االستبيان)
اإلجراءات التصحيحية وفقًا للنتائج
خطة قياس أثر اإلجراءات التصحيحية

قصيرة األمد5 :

سنوات

نتائج استبيان سعادة المتعاملين:
وفق التقارير الصادرة من رئاسة مجلس
الوزراء
اإلجراءات التصحيحية لرفع نسبة السعادة
خطة قياس األثر واإلجراءات التصحيحية
نتائج استبيان سعادة الموظفين:
وفق التقرير الصادرة من اإلدارة المعنية
اإلجراءات التصحيحية لرفع نسبة السعادة
خطة قياس األثر واإلجراءات التصحيحية
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 #المرجع

الوصف

المادة

دورة الحياة /
فترة االحتفاظ به

سجل أنشطة المظهر العام التي يتم
تطبيقها في خدمة «توصيل»:
خطة المظهر العام بمركبات خدمة
«توصيل»
نتائج تقييم مقدم خدمة «توصيل» لمستوى
االلتزام بمعايير المظهر العام والنظافة
OM_Rec_04

سجل
النظافة

OM_Rec_05

التدريب

اإلجراءات التصحيحية على الخطة
خطة قياس األثر واإلجراءات التصحيحية

قصيرة األمد18 :

شهر

وأهم مصادرها:
نتائج المتسوق السري
مالحظات اإلدارة المعنية
نتائج التقييم الدوري
مالحظات المتعاملين
مالحظات الموظفين
سجل التدريب الخاص بخدمة «توصيل»،
ويشمل ما يلي:
بيانات الموظفين الجدد لدى مقدم خدمة
«توصيل».
بيانات التدريب وفقًا للحقيبة التدريبية
المعتمدة.
خطة الدورات التدريبية السنوية لموظفي
خدمة «توصيل».
بيانات الدورات التدريبية السنوية وفقًا لمدد
التدريب المعتمدة من قبل اإلدارة المعنية.
خطة نقل المعرفة بين موظفي خدمة
«توصيل».
تقرير جلسات وورش نقل المعرفة بين
موظفي خدمة «توصيل» واألثر العائد منها.
نتائج قياس األثر العائد من الدورات التدريبية
وخطط تطويرها.
تقرير االحتياجات الوظيفية الصادرة من
مسؤول الموارد البشرية.
استبيان االحتياجات التدريبية لموظفي
خدمة «توصيل».
خطة التمكين الوظيفي للكوادر البشرية
الخاص بخدمة «توصيل».
خطة االستدامة لتأهيل الكوادر البشرية
الخاصة بخدمة «توصيل».
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قصيرة األمد:
سنتان

 #المرجع

الوصف

المادة

دورة الحياة /
فترة االحتفاظ به

سجل بطلبات التغيير التي تم تطبيقها في
خدمة «توصيل»:
نموذج الدراسة لطلب التغيير.
طلب التغيير المقدم لإلدارة المعنية.

OM_Rec_06

طلبات
التغيير

OM_Rec_07

الحضور
واالنصراف

OM_Rec_08

األجور

OM_Rec_09

التعيينات

سجل التعيينات واالستقاالت

OM_Rec_10

المخالفات

سجل مخالفات الموظفين

الرد الرسمي على طلب التغيير من اإلدارة
المعنية.

 10سنوات

سجل باإلجراءات التصحيحية وفقًا لرد اإلدارة
المعنية.
أوامر الشراء.
سجل الحضور واالنصراف لموظفي خدمة
«توصيل»:
الخطة الشهرية لدوام الموظفين بخدمة
«توصيل»

قصيرة األمد5 :

سنوات

مواعيد الحضور واالنصراف لجميع
الموظفين من النظام
سجل أجور موظفين خدمة «توصيل»:
أجور جميع الموظفين الشهرية من النظام

قصيرة األمد5 :

وسجالت صرف العمولة لموظفي خدمة
«توصيل»

سنوات
قصيرة األمد5 :

سنوات
قصيرة األمد5 :

سنوات
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المواصفات التقنية
وتعليماتها
تعد النظم التقنية جزءًا مهمًا لضمان تدفق عمليات
مركبات خدمة «توصيل» ،وينبغي التأكد من توفير
وصيانة جميع األجهزة والنظم التقنية بشكل دوري،
كما يجب أن يتم تطبيق التعليمات التقنية كما هي
محددة في الدليل التقني المعتمد من قبل الوزارة.

09

خدمات المتعاملين

حددت الوزارة قائمة الخدمات المقدمة في مركبات خدمة «توصيل» ويجوز للوزارة تعديل تلك
القوائم باإلضافة أو الحذف وفقًا لرؤيتها وسياستها التشغيلية.

دليل الخدمات
يوفر دليل الخدمات شرحًا مفص ً
ال للخدمات المقدمة في مركبات خدمة «توصيل» ،ويهدف
هذا الدليل إلى توجيه الموظفين والمتعاملين خالل عملية تقديم الخدمات ويجب على مقدم
خدمة «توصيل» ضمان توفير دليل الخدمات بكال اللغتين اإلنجليزية والعربية لك ً
ال من الموظفين
والمتعاملين.

بيانات المتعاملين
يجب على مقدم خدمة «توصيل» جمع بيانات شاملة عن المتعاملين (مثل التوزيع الديموغرافي،
وتصرفاتهم ،وحاجاتهم ،وتفضيالتهم) على أن ترتبط هذه البيانات برقم تعريفي موحد مثل
رقم بطاقة الهوية ،هذه البيانات ستمكن مقدم الخدمة من دراسة وتحليل العديد من النواحي
وبناء على هذه الدراسات سيتم تطوير مبادرات تحسينية.
الخاصة بالمتعاملين
ً

آراء المتعاملين
يعتبر رأي المتعامل أحد المؤشرات الرئيسية التي يجب قياسها ومتابعتها ،ويجب اتباع القواعد
اإلرشادية أدناه لقياس رأي المتعامل ،وعلى مقدم خدمة «توصيل» وضع خطة سنوية وفقًا
للمعايير المعتمدة وذلك لضمان تطبيق جميع التعليمات أدناه.
إعداد منهجية لجمع آراء المتعاملين مع خدمة «توصيل» ،وضمان تغطية العوامل التالية:
منهجية جمع آراء المتعامل (استبيانات ،لقاءات ،رسائل ،بريد إلكتروني...إلخ.).
عدد المتعاملين المستهدف.
نموذج االستبيان.
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المواعيد الدورية لجمع رأي المتعامل.
ضمان إدراج وقياس المعايير التالية في نموذج االستبيان عند جمع رأي المتعامل:
رضا المتعامل العام عن الخدمة.
مدى وعي المتعاملين بالخدمات المتوفرة واإلجراءات.
إعداد دراسة تحليلية لنتائج ومخرجات االستبيان ومقارنتها مع نتائج الدوارات السابقة.
إعداد وتطبيق خطة باإلجراءات التصحيحية ،وقياس أثرها بعد التطبيق.
كما يجب على مقدم خدمة «توصيل» ،دراسة وتحليل الخيارات المختلفة لعملية جمع رأي
المتعامل واعتماد اإلجراء األكثر فاعلية واألقل كلفة .فيما يلي أمثلة على ذلك:
عبر استبيانات يجريها المسؤولون عن خدمة «توصيل».
عبر استبيانات تجريها شركة متخصصة.

الخدمات المقدمة
يقوم المسؤولون عن خدمة «توصيل» بتقديم خدمات العالمة التجارية «توصيل» فقط ويجب
على مقدم الخدمة االلتزام واالمتثال مع متطلبات الوزارة بإضافة أو إلغاء أي خدمات.
يجب على مقدم الخدمة توفير وثيقة رسمية بالئحة الخدمات المقدمة ،وفي حال عدم تقديم
جميع الخدمات ،يجب أن يتوفر لدى مقدم خدمة «توصيل» وثيقة أو خطاب رسمي من الوزارة
يثبت أن الوزارة طلبت من مقدم الخدمة تقديم عدد مختلف من الخدمات.
كما يحق لمقدم خدمة «توصيل» تقديم خدمات لجهات حكومية أخرى اتحادية أو محلية بشرط
الحصول على موافقة الوزارة ويجب على مقدم خدمة «توصيل» االلتزام بمتطلبات الوزارة بحظر
تقديم أي من تلك الخدمات في حال تأثر مستوى الخدمة لديه ،أو ألي أسباب مرتبطة بالمصلحة
العامة للوزارة ومتعامليها.
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تعليمات خدمة
المتعاملين

يجب أن تكون خدمة المتعاملين المثالية هي هدف كل مقدمي خدمة «توصيل» .ولتقديم
خدمة متعاملين استثنائية ،يجب أن يلتزم مقدم خدمة «توصيل» بالمعايير والتعليمات أدناه.

سلوك الموظفين
يجب على مقدم خدمة «توصيل» ضمان التزام الموظفين بالسلوك المهني وأخالقيات العمل
في مكان العمل أثناء تقديم الخدمة للمتعاملين ويجب االلتزام بالمعايير التالية:
االلتزام بالمواعيد وساعات العمل وضمان االلتزام بفترات االستراحة المقررة.
االلتزام بتقديم خدمة مميزة وتقديم المساعدة بإيجابية.
االلتزام بسلوك مثالي ومميز عند التواصل مع المتعاملين.
االلتزام بإجراء المحادثات الشخصية خارج أوقات العمل أو أثناء فترات االستراحة.

المظهر العام للموظفين
يجب على مقدم خدمة «توصيل» ضمان حفاظ الموظفين على المظهر العام في مكان العمل
أثناء تقديم الخدمة للمتعاملين ويجب االلتزام بالتعليمات التالية:
يجب أن يكون الزي الرسمي دائمًا نظيفًا ومرتبًا.
يجب ارتداء بطاقات األسماء طوال ساعات العمل.
يجوز ارتداء المجوهرات واإلكسسوارات الشخصية طالما أنها ال ُتظهر أي شعارات بارزة.
يجب أن يكون المظهر العام للشعر نظيفًا ومرتبًا.
يجب أن تكون أظافر األصابع نظيفة ومقلمة.
وبناء على ذلك يجب اتباع التعليمات والقواعد
ً
المعتمدة والواردة أدناه عند التواصل مع المتعاملين:

استقبال المتعامل

الهدف :الترحيب بالمتعاملين ،وخلق أجواء ودية ومهنية لخدمة احتياجاتهم.
كما يجب على الموظف استخدام العبارات التالية:
تحية المتعامل دائمًا بعبارة:
«مرحبًا ،أه ً
ال بك في مركبة «توصيل» ،كيف يمكنني مساعدتك؟»

التأكد من المستندات
الهدف :التحقق من وجود جميع الوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم الخدمة ،وفي حال نقص
أي من الوثائق يجب أن يتم شرح وتوضيح المطلوب للمتعامل ،وفي حالة تعذر تقديم الخدمة،
يجب شرح األسباب للمتعامل وتقديم المعلومات المطلوبة لتجنب تكرار ذلك.
يجب على الموظف القيام باإلجراءات التالية:
بناء على ذلك.
اإلصغاء لمتطلبات المتعامل وتوجيهه ً
مواجهة المتعامل والنظر إليه مباشرة إلظهار االهتمام وفهم احتياجات المتعامل.
عدم تجاهل أسئلة المتعامل.
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االنتباه لنبرة صوت المتعامل لفهم ردة فعله والتصرف بما يناسب ذلك.
التحقق من وجود جميع الوثائق والمستندات.
تقديم التوجيه إذا لزم األمر.
شكرًا ،نتمنى لكم يومًا سعيدًا.

تقديم الخدمة
الهدف :إعادة التأكيد على الترحيب بالمتعامل وفهم احتياجاته وتقديم الخدمة المطلوبة،
وتوجيه المتعامل لتقييم مدى الرضا عن الخدمة من خالل أجهزة تقييم مؤشر سعادة
المتعاملين قبل مغادرته.
التعريف عن النفس والتعرف على المتعامل.
بناء على ذلك.
اإلصغاء لمتطلبات المتعامل وتوجيهه ً
شرح اإلجراءات للمتعامل ليكون مطلعًا على إجراءات الخدمة.
استخدام اسم المتعامل مرتين على األقل خالل التعامل.
المحافظة على خصوصية المتعامل والمعلومات الشخصية.
تقديم االعتذار إذا استغرق التعامل فترة زمنية أكثر من المتوقع ألي سبب كان.
ّ
تعذر تلبية الطلب( ،اشرح المتطلبات  /التعليمات المطلوبة).
إذا
تمنى لهم يومًا لطيفًا ،واطلب منهم استكمال تقييم مؤشر سعادة المتعاملين.
إنهاء تقديم الخدمة دائمًا بعبارة:
«نشكرك على زيارة مركبة «توصيل » ،نتمنى لك يومًا لطيفًا».
الشكاوى
الهدف :فهم مشكلة المتعامل ،وتقديم التوجيه والتأكد من إيصال المعلومات ،ومدى الرضا
عن الخدمة واإلجراء الذي تم اتخاذه.
تحية المتعامل -يجب استخدام العبارات التالية:
مرحبًا ،أه ً
ال بك في مركبة «توصيل» ،كيف يمكنني مساعدتك؟
إنهاء تقديم الخدمة دائمًا بعبارة:
«نشكرك على زيارة مركبة «توصيل » ،نتمنى لك يومًا لطيفًا».
دفع رسوم الخدمة
الهدف :شرح طريقة الدفع من خالل « بطاقة الدرهم اإللكتروني».
توضيح قيمة الرسوم المستحقة عن الخدمة.
إذا كانت هناك مشكلة ،يتم تقديم التوجيه المطلوب.
قم بإنهاء المحادثة دائمًا بعبارة:
«نشكرك على زيارة مركبة «توصيل » ،نتمنى لك يومًا لطيفًا».
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التم ّيز التشغيلي

المعلومات الواردة أدناه تهدف لتوضيح المعايير والمقاييس والقواعد التوجيهية النموذجية
لالرتقاء والتميز للوصول لمرحلة الريادة في تقديم الخدمة للمتعاملين ،ومقدم خدمة «توصيل»،
هو المسؤول المباشر عن تنفيذ تلك المهام والتعليمات.

الموارد البشرية
يجب على موظفي خدمة «توصيل» ،العمل وفق أعلى المعايير المهنية طبقًا لإلرشادات أدناه:
استشاري سعادة المتعاملين
يجب أن يتواجد استشاري سعادة المتعاملين خالل ساعات العمل «وفق حجم العمل وكما تحدده
اإلدارة المعنية» لتقديم الخدمة لهم والتأكد من توافر كافة المستندات المطلوبة للحصول على
الخدمة وأن يكون استشاري سعادة المتعاملين قادرًا على فهم احتياجات المتعاملين.
المعيار

المتطلبات

النسبة المئوية للخدمات التي يقدمها استشاري سعادة المتعاملين

%100

النسبة المئوية لألخطاء في تطبيق الخدمة

%0

راتب استشاري سعادة المتعاملين

 8,000درهم

عمولة المعامالت

 45درهم

بطاقة التعريف الشخصية
يجب ارتداء بطاقة التعريف الشخصي خالل ساعات العمل ،مما يمكن المتعامل لتحديد اسم
الموظف وصفته أثناء التعامل ،بما يتوافق مع ما هو معتمد ضمن دليل الهوية المرئية.
المعيار

المتطلبات

ارتداء بطاقة التعريف الشخصي

دائمًا

توافق بطاقة التعريف الشخصي مع الهوية المرئية

دائمًا

المواد ذات العالقة

بطاقة التعريف الشخصي -الهوية المرئية

الزي الرسمي للموظفين
يجب ارتداء الزي الرسمي بشكله المتكامل أثناء ساعات الدوام الرسمي للموظف ،وذلك للمحافظة
المعتمد.
على الهوية المرئية لمركبة خدمة «توصيل»ُ ،
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المعيار

المتطلبات

االلتزام بتعليمات الزي الرسمي

%100

المواد ذات العالقة

الزي الرسمي -الهوية المرئية
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جودة الخدمات
عند تقديم الخدمات ،يجب أن تكون وفقًا ألعلى المعايير ووفقًا لإلرشادات الواردة أدناه:
وقت االنتظار
هي الفترة الزمنية التي تستغرقها تلبية طلب المتعامل لخدمة «توصيل» ،عن طريق تطبيق الهاتف
الذكي أو عن طريق مركز االتصال.
يجب أن يتم رصد وقت االنتظار ومراقبته لجميع المتعاملين مع خدمة «توصيل» ،كما يجب تحليل
أي مشكالت تتعلق باختالفات وقت االنتظار (مثل ،إذا كانت في ارتفاع) من خالل منهجية نظامية
باستخدام أساليب تحليلية.
المعيار

المتطلبات

وقت انتظار المتعامل

ال يزيد عن  15دقيقة

وقت الخدمة
وهي الفترة الزمنية التي تستغرق لتقديم الخدمة للمتعامل وتبدأ منذ استدعاء مكتب الخدمة
لرقم المتعامل وتنتهي بتأكيد الموظف إلنجاز الخدمة.
يجب تصنيف وقت المعاملة في مركبة «توصيل» وفقًا لثالث فئات رئيسة:
المعامالت المعقدة
المعامالت العادية
المعامالت البسيطة
المعيار

المتطلبات

وقت الخدمة لمعامالت المتعاملين المعقدة

 %99أقل من  15دقيقة إلنجاز المعامالت

وقت الخدمة لمعامالت المتعاملين العادية

 %99أقل من  10دقائق إلنجاز المعامالت

وقت الخدمة لمعامالت المتعاملين البسيطة

 %99أقل من  8دقائق إلنجاز المعامالت

طرق الدفع
يجب أن يكون لدى جميع مقدمي خدمة «توصيل» طرق دفع مختلفة متوفرة للمتعامل كما هو
محدد من قبل الوزارة .وهذا يشمل الدفع بالدرهم اإللكتروني وبطاقات االئتمان .وفي حالة عدم
تفعيل طريقة الدفع في أي لحظة في اليوم ،يجب طلب الصيانة الفورية لتجنب أي إزعاج للمتعامل
كما يجب تسجيل الحالة في سجل الصيانة.
المعيار

المتطلبات

توفر طرق الدفع

الدرهم اإللكتروني
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مؤشر سعادة المتعامل
ينبغي قياس مؤشر سعادة المتعاملين مع مركبة خدمة «توصيل» ،ويجب توفير ووضع ملصقات
معادلة السعادة ويتكون مفهوم الميثاق من ثالثة معايير ضمنية:
موظف يشعر بالفخر
جهة متخصصة
عميل إيجابي ذو تدابير استباقية
يجب أن يقوم مقدم خدمة «توصيل» بمراقبة مؤشر السعادة للمتعاملين ووضع خطط عمل
تصحيحية لتحسين المؤشر.
المعيار

المتطلبات

توفر ملصق سعادة المتعامل

دائمًا

نتائج مؤشر سعادة المتعامل

%80

نظام إدارة الجودة
يجب أن يكون لدى مركبة خدمة «توصيل» ،مجموعة من إجراءات العمل  /العمليات الداخلية التي
تركز على تلبية متطلبات المتعاملين باستمرار وتعمل على تعزيز مستوى رضاهم .يجب توثيق جميع
بشكل
إجراءات العمل وتوضيحها لجميع الموظفين .كما ينبغي الحفاظ على الوثائق ومراجعتها
ٍ
منتظم.
المعيار

المتطلبات

توثيق العمليات الداخلية

%100

مراجعة الوثائق

كل  6شهور

الرد على المالحظات واالقتراحات
يجب على جميع مركبات خدمة «توصيل» ،االلتزام بالرد على اقتراحات ومالحظات المتعاملين والرد
على المالحظات خالل الوقت المحدد .يجب أن يقوم مقدم خدمة «توصيل» ،بمراقبة المالحظات
المتكررة ووضع خطط عمل تصحيحية لتحسين الخدمة ورفع تقرير شهري لإلدارة المعنية للمتابعة
والتوجيه.
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المعيار

المتطلبات

الرد على المالحظات واالقتراحات

الرد على المالحظات خالل يومين عمل
واالقتراحات خالل  6أيام عمل

دليل التشغيل لمركبات خدمة توصيل

مقاييس األداء
إن قياس جودة فريق ومقر العمل والخدمات يعتبر بمثابة انعكاس مهم لمستوى خدمة
«توصيل» .ويجب أن يلتزم مقدم خدمة «توصيل» بالقائمة الواردة أدناه لمؤشرات األداء الرئيسة
التشغيلية:
#

مؤشر
األداء
الرئيس

الوصف

الجهة
المسؤولة

التكرار

حجم
العينة

الهدف

الرمز

درجات رضا
مقدم
المتعاملين وفق
خدمة
نتائج لتقييم
«توصيل»
مؤشر السعادة

كل
أسبوعين

50
متعامل

المتسوق
2
السري

درجة رضا
المتسوق السري
عن خدمة
«توصيل»

الوزارة

وفق
الخطة
المعتمدة
للجهات
المعنية

غير محدد

أن ال تقل
درجة
المتسوق
السري عن
%80

_OM_KPI
TAS_02

رضا
3
الموظفين

درجة رضا
الموظف عن
بيئة العمل

مقدم
خدمة
«توصيل»

شهريًا

جميع
الموظفين

درجة رضا
الموظفين ال
تقل عن %85

_OM_KPI
TAS_03

التصنيف
 4العالمي
للنجوم

التصنيف
العالمي
للنجوم لخدمة
«توصيل» وفقًا
لمعايير الخدمة
الحكومية
المتميزة

مقدم
خدمة
«توصيل»

سنويًا

شكاوى
5
المتعاملين

إجمالي عدد
الوزارة +
االعتراضات أو
مقدم
الشكاوى الواردة
خدمة
على خدمة
«توصيل»
«توصيل»

يومي

الوعي
 6بالخدمات
المقدمة

مدى وعي
موظفي
خدمة «توصيل»
بالخدمات
المقدمة
للمتعاملين

شهريًا

رضا
1
المتعامل

مقدم
خدمة
«توصيل»

كافة
مقدمي
الخدمة

غير محدد

كافة
الموظفين

أن ال تقل
درجة الرضا
عن %90

_OM_KPI
TAS_01

يجب أن ال
يقل تصنيف
الخدمة
_OM_KPI
TAS_04
من خالل
مقدمها عن
 5نجوم
أقل من %1
من مجموع
عمليات
المتعاملين

_OM_KPI
TAS_05

أن ال تقل
درجة الوعي
بخدمات
مقدم
الخدمة عن
%95

_OM_KPI
TAS_06
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#

مؤشر
األداء
الرئيس

الوصف

الجهة
المسؤولة

التكرار

نسبة ساعات
التدريب الموفرة
الحتياجات
الموظفين (80
ساعة للموظف
سنويًا)

مقدم
خدمة
«توصيل»

كل ثالثة
شهور

معايير
 8تقديم
الخدمة

االلتزام بتطبيق
معايير الخدمة
وفق األدلة
المعتمدة

مقدم
خدمة
«توصيل»

كل سنة

تقييم
 9وثائق األداء
للموظفين

تقييم أداء
موظفي خدمة
«توصيل» وفق
سياسة التقييم
المعتمدة من
قبل اإلدارة
المعنية

مقدم
خدمة
«توصيل»

تطور
7
الموظف

كل ستة
أشهر

حجم
العينة

كافة
الموظفين

كافة
الموظفين

كافة
الموظفين

الهدف

 %90االلتزام
بالخطة
المعتمدة

الرمز

_OM
KPI_T_07

نسبة االلتزام
ال تقل عن
 %90ألول
_OM_KPI
TAS_08
سنة و %95
للسنوات
الالحقة

 %100لكافة
موظفي
_OM_KPI
TAS_09
خدمة
“توصيل”

السياسات
يجب أن يلتزم مقدم خدمة «توصيل» بالسياسات الواردة أدناه:
 #المرجع

الموضوع

PO-OM-01

راتب استشاري سعادة
المتعاملين

يجب أال يقل راتب موظف إدخال البيانات عن  8,000ألف
درهم.

PO-OM-02

عمولة استشاري
سعادة المتعاملين

يجب أن تكون عمولة موظف إدخال البيانات ( )45درهم
إماراتي لكل طلب إضافي يتجاوز الحد األعلى من الطلبات.

PO-OM-03

متطلبات التدريب

يجب أن يلتزم مقدم خدمة «توصيل» بمعايير التدريب التي
تحددها الوزارة.

PO-OM-04

دليل الخدمات

يجب أن يكون دليل الخدمات متوفرًا للمتعاملين.

PO-OM-05

رسوم الخدمة

يجب أن يلتزم مقدم خدمة «توصيل» برسوم الخدمة
المعتمدة من قبل الوزارة واإلعالن عنها للمتعاملين .يعتبر أي
تغيير في الرسوم بمثابة مخالفة جسيمة.

PO-OM-06

مراجعة عمليات توثيق
إجراءات العمل

يجب مراجعة جميع إجراءات العمل وتحديثها كل  6أشهر
ويجب االحتفاظ بسجل التحديثات.
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وصف السياسة

12

االلتزام بالمعايير

آليات المتابعة والتدقيق
فيما يلي قائمة باآلليات التي تستخدمها الوزارة لضمان التزام مقدمي الخدمة بالتعليمات
والمعايير المعتمدة باألدلة وأي متطلبات رسمية من قبلها:
التدقيق على مقاييس ومؤشرات األداء مثل وقت الخدمة واالنتظار ورضا المتعاملين وغيرها.
التدقيق العشوائي على مركبات تقديم خدمة «توصيل».
بناء على األدلة الوزارية ونظام النجوم العالمي وغيرها من المعايير العالمية.
تدقيق دوري ً
التدقيق على مركبات تقديم خدمة «توصيل» من خالل كاميرات المراقبة  CCTVالمرتبطة مع
الوزارة.
التدقيق عن طريق الشركات الخارجية المتخصصة والمعتمدة من قبل الوزارة.
نظام الحضور واالنصراف لموظفي خدمة «توصيل».
أي وسائل أخرى يتم استخدامها واعتمادها من قبل الوزارة.
بناء على نتائج ومخرجات اآلليات أعاله سوف تتخذ الوزارة أو اإلدارة المعنية اإلجراءات المناسبة
ً
لضمان التزام مقدم خدمة «توصيل» بالتعليمات المقررة ،وتطبق الوزارة عدد من اإلجراءات حسب
المخالفة ،مثل:
إنذار رسمي.
إخطار مخالفة مالية.
الحاالت االستثنائية.
في حال تكرار المخالفات سوف تتخذ اإلدارة المعنية إجراءات تصعيدية لضمان التزام مقدم
خدمة «توصيل» بالتعليمات.
وسيتم تطبيق المصفوفة التصعيدية التالية:
عدد المخالفات السنوي

اإلجراء المرتبط بخدمات «توصيل»

 5-1مخالفات

سحب  %10من الخدمات

 10-6مخالفات

سحب  %20من الخدمات

 30-11مخالفة

سحب  %20من الخدمات

أكثر من  30مخالفة

سحب خدمات الوزارة من مركبة "توصيل"

إنذار رسمي
إشعار رسمي لمقدم خدمة «توصيل» باتخاذ إجراءات معينة وااللتزام بالتعليمات المعتمدة باألدلة
ويحتوي اإلشعار على المعلومات التالية:
تفاصيل عدم االلتزام بالتعليمات المعتمدة.
دليل على حدوث عدم االلتزام بالتعليمات المعتمدة.
الفترة الزمنية لاللتزام بمعالجة المخالفة وتنفيذ التعليمات.
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أي تفاصيل أخرى عند الحاجة.

المخالفات والغرامات
إشعار رسمي لمقدم خدمة «توصيل» بالقيمة المحددة التي يجب عليه سدادها وفق مصفوفة
المخالفات ،ويحتوي اإلشعار على المعلومات التالية:
طبيعة المخالفة وتاريخ وموقع المخالفة
دليل على حدوث المخالفة
قيمة الغرامة المفروضة
اإلجراءات التصحيحية
أي تفاصيل أخرى عند الحاجة
عند استالم إشعار المخالفة ،يجوز لمقدم خدمة «توصيل» تقديم نموذج تظلم لإلدارة المعنية
قبل سداد المبلغ المفروض ،على أن تقوم اإلدارة المعنية بالرد خالل  5أيام عمل بالموافقة ورفع
المخالفة أو رفض التظلم مع السبب.
سيتم التطرق لمصفوفة المخالفات بعد هذا القسم.

الحاالت االستثنائية
قد تسعى الوزارة في الحاالت القصوى واالستثنائية إلى اتخاذ إجراءات تدخل مباشر إلدارة خدمة
«توصيل» أو اللجوء للقضاء.
إجراءات المتابعة والتدقيق
فيما يلي اإلجراءات المعتمدة لحاالت عدم االلتزام:
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟدارة
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪم
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت

ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒ ً
ﻼ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت

إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ادارة
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪم
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت

إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺎﺟﺮاء
اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذه واﺷﻌﺎر
ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻪ رﺳﻤﻴ

اﺗﺨﺎذ ﻣﻘﺪم
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
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قائمة المخالفات

قائمة المخالفات
الرقم

المخالفة

الوصف

فترة
سماح

أول
عدم
امتثال

ثاني
عدم
امتثال

ثالث
عدم
امتثال

مخالفة التوطين

PE_OM_TA01

نسبة
التوطين
المقررة

عدم االلتزام بنسبة
التوطين المقررة للمكاتب
الستشاري
األمامية
ّ
سعادة المتعاملين

أسبوع
واحد

PE_OM_TA02

التوطين
الصوري
للوظائف
المستهدفة
في التوطين

عدم قيام مقدم
استشاري
الخدمة بتعيين
ّ
سعادة متعاملين من
مواطني الدولة وانتداب
وافدين للقيام بأعمالهم
والتحايل على ذلك
بإضافة أسماء مواطنين
ممن لم يتعاقد معهم
للقيام باألعمال المنوطة
بالوظيفة

أسبوع
واحد

PE_OM_LI01

إضافة أو
إلغاء شريك
في الرخصة
التجارية

إضافة أو إلغاء شريك في
الرخصة التجارية من دون
إشعار الوزارة والحصول
على موافقة خطية

أسبوع
واحد

PE_OM_LI02

تخويل
التوقيع لغير
منح صالحية التوقيع لغير
المسؤول
مقدم الخدمة أو من
المرخص من
ينوب عنه
قبل مقدم
الخدمة

أسبوع
واحد

10,000

50,000

سحب
الرخصة

سحب سحب
50,000
خدمات الرخصة

مخالفات الترخيص

الغاء الترخيص

10,000

50,000

سحب
خدمات

مخالفات الرواتب

PE_OM_SA01
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تحويل
الرواتب من
خالل نظام
حماية
األجور
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عدم االلتزام بنسبة
تحويل الرواتب والعموالت
من خالل نظام حماية
األجور أو تحويل مبالغ
غير صحيحة لموظفي
الخدمة

يوم
واحد

تسييل الضمان البنكي +
سحب خدمات

فترة
سماح

أول
عدم
امتثال

ثاني
عدم
امتثال

ثالث
عدم
امتثال

الرقم

المخالفة

الوصف

PE_OM_SA02

العمولة
المحددة
الستشاري
سعادة
المتعاملين

عدم االلتزام بسداد
قيمة العمولة المحددة
كاملة الستشاري سعادة
المتعاملين

PE_OM_SA03

اقتطاع جزء
من مبلغ
العمولة
لصالح
المندوبين
ومكاتب
الطباعة أو
لصالح أي
طرف آخر

اقتطاع جزء من مبلغ
العمولة المخصصة
للمواطن لصالح المندوبين يوم
واحد
ومكاتب الطباعة من
أجل تزويد مقدم الخدمة
بعدد أكبر من المعامالت

سحب إلغاء
50,000
خدمات الترخيص

PE_OM_SA04

استقطاعات
الراتب

االستقطاعات غير
القانونية التي تتجاوز %10
لموظفي خدمة «توصيل»

يوم
واحد

سحب
خدمات

PE_OM_SA05

نموذج
حماية
األجور

عدم االلتزام بالكشف
التفصيلي بنظام حماية
األجور

شهر
واحد

PE_OM_SA06

تشغيل
عماله على
كفالة الغير

ال يحق لمقدم الخدمة
استخدام عمالة على
كفالة الغير

تطبيق عقوبة قانون العمل

PE_OM_SA07

تشغيل
موظفين
ليس لهم
تصريح
عمل ساري
المفعول
في مركبات
خدمة
«توصيل»

ال يحق لمقدم خدمة
«توصيل» أن يستخدم
موظفين ليسوا على
كفالة مقدم الخدمة
أو شركته الحاصلة على
الترخيص ،بشكل مباشر

PE_OM_AD01

االجتماعات
الدورية
لمقدمي
الخدمة

يوم
واحد

يوم
واحد

إنذار

10,000

تطبيق عقوبة
قانون العمل
إنذار

10,000

50,000

سحب
10,000
خدمات

سحب
50,000
خدمات

مخالفات إدارية
عدم االلتزام بحضور
االجتماعات الدورية
لمقدمي الخدمة التي
تغطي مجاالت التقدم
والتحسين المستمرة دون
عذر رسمي

-

إنذار

10,000

50,000
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الرقم

المخالفة

الوصف

فترة
سماح

PE_OM_AD02

التعاميم
الرسمية
من الوزارة
أو اإلدارة
المعنية

عدم االلتزام بالتعاميم
الصادرة من قبل الوزارة
والتي تؤثر على عمليات
تقديم خدمة «توصيل»

أسبوع
واحد

PE_OM_AD03

تعهيد
العمل
اإلداري أو
التشغيلي

تعهيد العمل اإلداري
أو التشغيلي لشركة أو
مؤسسة دون موافقة
خطية من الوزارة

-

PE_OM_AD04

أدلة العمل

عدم االلتزام بأدلة العمل
المعتمدة من قبل الوزارة

PE_OM_QU01

نظام إدارة
الجودة

أسبوع
واحد

أول
عدم
امتثال

إنذار

10,000

إنذار

ثاني
عدم
امتثال

10,000

ثالث
عدم
امتثال

50,000

سحب
50,000
الرخصة

10,000

50,000

مخالفات الجودة
عدم وجود نظام إدارة
جودة
وعدم الحصول على
شهادة
معتمدة لنظام الجودة

في حال حصول مقدم
الخدمة على  4نجوم
وأقل

PE_OM_QU02

نظام
النجوم
العالمي

PE_OM_QU03
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في حال حصول مقدم
الخدمة على  3نجوم
وأقل

أسبوع
واحد

إنذار

السنة
األولى

إنذار

السنة
الثانية

50,000

السنة
الثالثة

سحب
خدمات

السنة
الرابعة

سحب
ترخيص

السنة
األولى

50,000

السنة
الثانية

سحب
خدمات

السنة
الثالثة

سحب
ترخيص

10,000

50,000

الرقم

المخالفة

الوصف

فترة
سماح

أول
عدم
امتثال

ثاني
عدم
امتثال

ثالث
عدم
امتثال

مخالفة العمليات
PE_OM_OP01

العمليات
واإلجراءات
الداخلية

عدم وجود عمليات
موثقة لإلجراءات الداخلية
في مركبة الخدمة

PE_OM_OP02

استالم
المعامالت
من غير
األشخاص
المخولين

استالم المعامالت من
مكاتب الطباعة عوضًا عن يوم
واحد
المتعاملين أو األشخاص
المخولين

PE_OM_SE01

تقديم
خدمات
تجارية أو
حكومية
دون الرجوع
إلدارة مراكز
الخدمة

تقديم خدمات تجارية
أو حكومية دون الرجوع
لإلدارة المعنية للحصول
على موافقة رسمية

PE_OM_SE02

اشتراطات
خدمات
الوزارة

عدم االلتزام باالشتراطات
الخاصة بالخدمات
المقدمة من قبل مقدم
الخدمة والمحددة
من قبل الوزارة في بند
الخدمات

PE_OM_FE01

الرسوم
المحددة
من قبل
الوزارة

عدم االلتزام بالرسوم
المحددة من قبل الوزارة
لجميع الخدمات

PE_OM_FE02

رسوم
الستكمال
النواقص
(من نفس
مقدم
الخدمة)

أخذ رسوم إضافية
الستكمال طلبات
النواقص في أنظمة
الوزارة

أسبوع
واحد

إنذار

10,000

50,000

سحب سحب
50,000
خدمات الترخيص

مخالفات الخدمات

يوم
واحد

-

إنذار

10,000

50,000

سحب سحب
50,000
خدمات ترخيص

مخالفات الرسوم

-

-

سحب سحب
50,000
خدمات ترخيص

10,000

سحب
50,000
خدمات

57

الرقم

المخالفة

فترة
سماح

الوصف

أول
عدم
امتثال

ثاني
عدم
امتثال

ثالث
عدم
امتثال

مخالفات ساعات العمل
إنجاز
المعامالت
 PE_OM_WH01في غير
ساعات
العمل

إنجاز المعامالت في غير
ساعات العمل الرسمية
المحددة من قبل الوزارة

ساعات
 PE_OM_WH02الدوام
الرسمية

عدم االلتزام بساعات
الدوام الرسمية المعتمدة

ساعات
 PE_OM_WH03الدوام
الرسمية

عدم وجود أو وضوح الفتة
يوم
توضح ساعات الدوام
واحد
الرسمية في المركبة
للمتعاملين

إنذار

المكالمات
PE_OM_WH04
الهاتفية

عدم الرد على مكالمات
المتعاملين خالل ساعات
عمل الخدمة

يوم
واحد

إنذار

-

يوم
واحد

10,000

سحب
50,000
خدمات

إنذار
إنذار أول
ثاني

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

مخالفات خدمة المتعاملين
نظام
 PE_OM_CS01االقتراحات
والمالحظات

PE_OM_CS02

تصنيف
المتعاملين

PE_OM_MR01

الحمالت
اإلعالمية
والتسويقية
المعتمدة

عدم االلتزام بنظام
أسبوع
االقتراحات والمالحظات
المقدمة من المتعاملين واحد
لتطوير وتسهيل الخدمات

إنذار
إنذار أول
ثاني

عدم وجود تصنيف واضح
للمتعاملين ومعتمد
من قبل مقدم الخدمة
والموظفين

إنذار
إنذار أول
ثاني

أسبوع
واحد

10,000

10,000

مخالفة المواد التسويقية

58

دليل التشغيل لمركبات خدمة توصيل

عدم االلتزام بتعليمات
المشاركة في الحمالت
اإلعالمية والتسويقية
التي تنظمها الوزارة على
مستوى جميع مركبات
الخدمة

أسبوع
واحد

إنذار
إنذار أول
ثاني

10,000

الرقم

المخالفة

دفع عموالت
لمندوبي
الشركات
وغيرهم
PE_OM_MR02
لتحفيزهم
على التعامل
مع الموظف
بشكل مباشر

فترة
سماح

الوصف

أول
عدم
امتثال

ثاني
عدم
امتثال

ثالث
عدم
امتثال

دفع عموالت لمندوبي
الشركات وغيرهم
لتحفيزهم على التعامل
مع الموظف بشكل
مباشر

-

PE_OM_MR03

الكتيبات
اإلرشادية
للخدمات
المقدمة

عدم االلتزام بتوفير
الكتيبات اإلرشادية
للخدمات المقدمة التي
تسهل إيصال المعلومات
َ
وفهم الخدمات

أسبوع
واحد

PE_OM_MR04

الحمالت
اإلعالمية
والتسويقية
غير
المعتمدة

المشاركة في الحمالت
اإلعالمية والتسويقية غير
المعتمدة من الوزارة دون
تصريح رسمي من الوزارة

-

PE_OM_MR05

إنشاء
الحسابات
والتطبيقات
الخاصة

إنشاء الحسابات
على مواقع التواصل
االجتماعي أو جوجل ماب
أو إنشاء تطبيق ذكي أو
موقع خاص على شبكة
اإلنترنت

-

PE_OM_MR06

التواصل
مع وسائل
اإلعالم

التواصل مع وسائل
اإلعالم باسم العالمة
التجارية دون الحصول
على إذن مسبق من الوزارة

-

PE_OM_ID01

بطاقة
التعريف
الشخصي

عدم االلتزام بوضع
بطاقة التعريف الشخصي يوم
واحد
خالل ساعات العمل في
مركبة الخدمة

إنذار
إنذار أول
ثاني

10,000

PE_OM_ID02

ميثاق
المتعاملين

عدم وجود ميثاق
المتعاملين المعتمد من
قبل الجهات المعنية

يوم
واحد

إنذار
إنذار أول
ثاني

10,000

سحب سحب
50,000
خدمات ترخيص

إنذار
إنذار أول
ثاني

إنذار
أول

إنذار
أول

إنذار
أول

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

50,000

مخالفات الهوية المرئية
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الرقم

PE_OM_ID03

المخالفة

الوصف

عدم التزام الموظفين
لدى مقدم خدمة
«توصيل» بالزي الرسمي
الزي الرسمي
الخاص بمقدم الخدمة
للموظفين
وفقًا للهوية المرئية
والعالمة التجارية
المحددة

فترة
سماح

أول
عدم
امتثال

أسبوع
واحد

إنذار

حسب
ما تقرر
الوزارة

إنذار

PE_OM_ID04

المواصفات
الفنية
والعالمة
التجارية

عدم االلتزام بالتصميم
والمواصفات الفنية
والعالمة التجارية المقررة
من قبل الوزارة

PE_OM_ID05

اسم
الوظيفة
على بطاقة
التعريف
الخاصة
بالموظفين

عدم االلتزام بوضع اسم
الوظيفة الصحيحة على
بطاقة التعريف الخاصة
بالموظفين

PE_OM_ID06

تحديث
الهوية
المرئية

عدم االلتزام بتحديث
الهوية المرئية حسب
طلب الوزارة

حسب
ما تقرر
الوزارة

PE_OM_ID07

معطر
الهواء

عدم تفعيل نظام تنقية
الهواء وتعطيره حسب
نوعية المعطر المعتمد
من الوزارة

أسبوع
واحد

PE_OM_ID08

استخدام
اسم مقدم
الخدمة بد ً
ال
من الكود

غير مصرح باستخدام
اسم مقدم الخدمة في
أي من المطبوعات أو
المواد التسويقية

أسبوع
واحد

PE_OM_HR01

انتهاء
العالقة
العمالية

-

ثاني
عدم
امتثال

10,000

10,000

إنذار
إنذار أول
ثاني

إنذار

50,000

إنذار
إنذار أول
ثاني

إنذار

10,000

ثالث
عدم
امتثال

50,000

50,000

10,000

50,000

10,000

50,000

مخالفات الموارد البشرية
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عدم إخطار اإلدارة
المعنية بترك الموظف
للعمل قبل فترة اإلشعار
المتفق عليها لجميع
الموظفين (خالل يومين
عمل)

أسبوع
واحد

إنذار

10,000

50,000

الرقم

المخالفة

الوصف

فترة
سماح

PE_OM_HR02

عدم تمكين
استشاري
سعادة
المتعاملين

عدم وجود نظام التدوير
الستشاري سعادة
ّ
المتعاملين بين االستقبال
وإسعاد المتعاملين
بشكل دوري

أسبوع
واحد

PE_OM_HR03

سياسة
الموارد
البشرية
المعتمدة

مخالفة بند /بنود سياسة
الموارد البشرية المعتمدة
لدى مقدم الخدمة

يوم
واحد

PE_OM_HR04

تصريح
العمل
لموظفي
خدمة
«توصيل»

عدم إصدار تصريح عمل
عند تعيين موظف جديد
أسبوع
لدى مقدم الخدمة أو
واحد
عدم تجديد تصريح العمل
عند انتهائه

PE_OM_HR05

عدم توفير بديل للموظف
بديل
المستقيل أو المقال خالل
أسبوع
الموظف
 15يوم عمل منذ تاريخ
واحد
المستقيل أو
اإلشعار بانتهاء العالقة
المقال
العمالية

أول
عدم
امتثال

ثاني
عدم
امتثال

إنذار
إنذار أول
ثاني

إنذار

10,000

إنذار

10,000

50,000

10,000

في حال وجود نواقص
على المعامالت يتحمل
الموظف لدى مقدم
خدمة «توصيل» العقوبة
لضمان عدم التكرار

شهر
واحد

إنذار
أول

إنذار
ثاني

PE_OM_HR07

الصالحيات

عدم إلغاء صالحية
الموظف المستقيل

يوم
واحد

10,000

20,000

PE_OM_HR08

الصالحية

استخدام الصالحية
لموظف سابق لدى
مقدم خدمة «توصيل»

يوم
واحد

10,000

PE_OM_TR01

حضور
الدورات
التدريبية

عدم االلتزام بحضور
دورات إعادة تدريب
الموظفين التي تقام
بشكل دوري

شهر
واحد

إنذار

PE_OM_TR02

حضور
الدورات
التدريبية

عدم االلتزام بحضور
الدورات التدريبية الصادرة
من قبل اإلدارة المعنية

شهر
واحد

إنذار

PE_OM_HR06

النواقص

20,000

ثالث
عدم
امتثال

10,000

50,000

50,000

10,000

وقف
الصالحية
للموظف
لمدة
شهر
50,000

50,000

مخالفات التدريب

10,000

10,000

10,000

10,000
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الرقم

المخالفة

الوصف

فترة
سماح

أول
عدم
امتثال

يوم
واحد

إنذار

تحميل تكلفة التدريب
على موظفي خدمة
«توصيل»

PE_OM_TR03

تكاليف
الدورات
التدريبية

PE_OM_IT01

استخدام
اسم
مستخدم
من قبل
موظف آخر
على النظام
لتقديم
الخدمة

استخدام اسم
المستخدم لنظام
تقديم الخدمة من قبل
موظف آخر

يوم
واحد

PE_OM_IT02

اجتماعات
الدعم
التقني

عدم االلتزام بحضور
اجتماعات الدعم الفني
التي تغطي التطوير
التقني لخدمة «توصيل»

شهر
واحد

PE_OM_IT03

طلبات
الدعم
الفني

عدم االلتزام بإرسال
طلبات الدعم الفني
بشكل دوري عند الحاجة
وعند حدوث خلل تقني

أسبوع
واحد

PE_OM_IT04

الكاميرات
المرتبطة
بأنظمة
الوزارة

عدم ربط كاميرات
الخدمة مع الوزارة كما
هو مقرر باألدلة ،أو فصل
الكاميرات عن الوزارة

يوم
واحد

PE_OM_IT05

إساءة
استخدام
اسم
المستخدم
لنظام
الوزارة
اإللكتروني

استخدام اسم
المستخدم لنظام الوزارة
اإللكتروني خارج مركبة
الخدمة أو في غير أوقات
الدوام الرسمية من قبل
موظفي خدمة «توصيل»

PE_OM_IT06

مؤشر
السعادة

عدم التزام مقدم
الخدمة بتفعيل مؤشر
السعادة

ثاني
عدم
امتثال
10,000

ثالث
عدم
امتثال
10,000

مخالفات االنظمة التقنية
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-

أسبوع
واحد

10,000

50,000

إنذار
إنذار أول
ثاني

إنذار
أول

إنذار

10,000

إنذار

إنذار
ثاني

10,000

50,000

10,000

إيقاف
صالحية
المستخدم

10,000

إنذار ثالث

50,000

50,000

50,000

الرقم

المخالفة

فترة
سماح

الوصف

ثاني
عدم
امتثال

أول
عدم
امتثال

ثالث
عدم
امتثال

مخالفات مؤشرات األداء
PE_OM_PI01

نسبة رضا
المتعاملين

أن يقل رضا المتعاملين
عن %80

شهر
واحد

PE_OM_PI02

المتسوق
السري

أن يقل رضا المتسوق
السري عن  %85من خالل
زيارته لمركبة خدمة
«توصيل»

شهر
واحد

PE_OM_PI03

نسبة
األخطاء
لمركبة
خدمة
«توصيل»

تعدي أخطاء مركبة
الخدمة لنسبة األخطاء
المحددة بـ %5

PE_OM_PI04

نسبة
األخطاء لدى
تعدي أخطاء الموظف
الموظف
لنسبة األخطاء المحددة
تتعدى
بـ %5
النسبة
المحددة

يوم
واحد

PE_OM_PI05

نتائج
التدقيق
الدورية

نتيجة التقييم أو التدقيق
الدوري على مركبة
الخدمة تقل عن النتيجة
المستهدفة مسبقًا
والمحددة من اإلدارة
المعنية

شهر
واحد

PE_OM_PA01

عدم دفع
الغرامات

شهر
واحد

10,000

إنذار

50,000

إنذار

10,000

إنذار

50,000

إنذار

10,000

إنذار

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

مخالفات دفع الغرامات
في حال لم يتم دفع
الغرامات على مقدم
الخدمة وفق الوقت
المحدد

يوم
واحد

إنذار

سحب
وقف
خدمات ترخيص

مالحظات:
 .1في حال تكرار نفس المخالفة للمرة الرابعة سوف يتم وقف النشاط.
 .2في حال تكرار نفس المخالفة للمرة الخامسة سوف يتم سحب الترخيص.
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التظلمات

المعلومات الواردة أدناه هي قواعد توجيهية نموذجية لالرتقاء والتميز بكيفية التعامل والتواصل
بين مقدم الخدمة واإلدارة المعنية في حال اتخاذ اإلدارة المعنية أحد اإلجراءات الوقائية ،حيث
يوضح اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لطلب التظلم ،ويهدف هذا القسم إلى ضمان منح مقدم
الخدمة فرصة لتوضيح مسببات المخالفة.

مبادئ التظ ّلم
يجب أن يقوم مقدم الخدمة أو من ينوب عنه برفع طلب التظلم.

إجراءات التظلم
يجب على مقدم الخدمة استكمال نموذج التظلم إذا كان طلب التظلم مؤه ً
ال حسب
القواعد المرعية.
يجب أن يتم ذكر جميع التفاصيل التالية عند تعبئة طلب التظلم:
تفاصيل كاملة حول التظلم.
اإلجراءات التي اتخذها مقدم الخدمة قبل التقدم لطلب التظلم.
الشخص المسؤول عن المخالفة لدى اإلدارة المعنية.
النتيجة المرجوة من طلب التظلم.
أي أدلة أو تفاصيل ذات عالقة بطلب التظلم.
يجب على المرخص له مراجعة نموذج طلب التظلم والتوقيع عليه.
يجب إرسال طلب التظلم إلى اإلدارة المعنية بالبريد اإللكتروني.
ستقوم لجنة داخلية بمراجعة طلب التظلم وإجراء التحقيق (إذا لزم األمر).
الفترة الزمنية للرد على طلب التظلم هي  5أيام عمل.
سيتم إبالغ مقدم الخدمة بالقرار النهائي من خالل قناة االتصال الرسمية.
وال يجوز لمقدم الخدمة التظلم بعد مضي  6أيام من تاريخ إرسال إخطار المخالفة عبر قناة
االتصال الرسمية.
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15

الئحة التقييم الذاتي

المعلومات الواردة أدناه أمثلة توجيهية لكيفية متابعة أداء مقدم الخدمة والتزامه بمعايير
وتعليمات الوزارة ،حيث توضح بعض األمثلة واألسئلة المستخدمة في عملية التقييم والتدقيق
الدوري.
جزئية التقييم

مرحلة النضوج
(ناضج \ غير
ناضج)

اإلجراء التصحيحي في حال عدم
النضوج

هل يتوفر ميثاق المتعاملين في
مركبات الخدمة؟

توفير ميثاق المتعاملين حسب
معايير الوزارة

هل يتم االلتزام بالزي الرسمي المحدد
من قبل الوزارة؟

االلتزام بالزي الرسمي خالل أوقات
العمل

هل يتم تقديم الخدمة من الساعة
مساء يوميًا عدا
 8صباحًا حتى 8
ً
الجمعة؟

يجب أن تتطابق ساعات العمل وأن
تكون واضحة لجميع المتعاملين
حسب الدليل

هل يتم الرد على جميع المكالمات
الهاتفية الواردة للخدمة ما بين
مساء؟
الساعة  8صباحًا وحتى 8
ً

يجب مراقبة الرد على المكالمات وأن
يتوفر تقرير واضح عن ذلك

هل هنالك سجل بالمالحظات الواردة
لمقدم الخدمة؟
هل يتم الرد على جميع المالحظات
خالل الفترة المحددة؟
هل هنالك سجل بجميع االقتراحات
الواردة لمقدم الخدمة؟

يجب توفر وسيلة الستقبال اقتراحات
ومالحظات المتعاملين ومراقبة
عملية الرد عليها ووجود سجل واضح
بذلك

هل يتم الرد على جميع االقتراحات
خالل الفترة المحددة؟
هل يوفر مقدم الخدمة اللغات
الرسمية الثالثة المعتمدة
للمتعاملين؟

ينصح بتوفير الخدمة بأكثر من 3

لغات ،من بينها العربية واالنكليزية
واألوردو

هل يتم تسجيل جميع األخطاء
الحاصلة بالمعامالت التي يتم
اعتمادها من خالل نظام التقارير
الدورية؟

يجب أن يتم تسجيل جميع األخطاء
الحاصلة بالمعامالت التي يتم
اعتمادها من خالل نظام "توصيل"
ومن الموظفين وأن ال تزيد عن النسب
المحددة

هل يضع الموظف بطاقة تعريفية
وبناء على دليل الهوية
واضحة؟
ً
المرئية؟

يجب على جميع الموظفين التقيد
بوضع البطاقة التعريفية بمكان
واضح وطوال ساعات عمل خدمة
"توصيل"
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جزئية التقييم

مرحلة النضوج
(ناضج \ غير
ناضج)

اإلجراء التصحيحي في حال عدم
النضوج

هل مقدم الخدمة ملتزم بنسبة
التوطين؟

يجب على مقدم الخدمة االلتزام
بناء على المعايير
بنسبة التوطين ً
المطلوبة بالدليل التشغيلي

هل هنالك سجل حضور وانصراف
لموظفي مركبات الخدمة؟

يجب توفر سجل بأوقات دوام
الموظفين وأن تكون مواعيد الدوام
واضحة لجميع الموظفين شهريًا

هل هنالك وسائل مخصصة لخدمة
أصحاب الهمم؟

يجب أن توفر المركبة منحدر
للمداخل بحيث يناسب أصحاب
الهمم

هل المركبة نظيفة بصورة عامة؟

يجب المحافظة على النظافة داخل
مركبة الخدمة

هل تتوفر خطة تدريبية للموظفين؟

هل يتم مراقبة الخطة التدريبية؟

يجب العمل على برنامج رسمي
ّ
الموظفين في كافة
لتدريب
الوحدات التنظيمية ليتضمن :تطوير
المهارات (بحسب الحاجات) تطوير
األداء ،التدريب على التم ّيز في خدمة
المتعاملين ،التدريب على ثقافة ّ
تركز
على الخدمة
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سياسة الموارد البشرية
المقدمة
في إطار سعي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ألن تكون من أفضل دول العالم في العام ،2021
تعمل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة على توفير خدمات ذات جودة عالية ومتميزة
للمتعاملين ،وذلك من خالل إدارة الموارد البشرية العاملة بالقطاع الخاص كمحرك رئيسي في
خلق كوادر فنية وإدارية عالية المستوى ،وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات واألنظمة
المتطورة ،وفق أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية.
وانطالقًا من الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتطوير الموارد البشرية في مركبات الخدمة
التابعة لها ،وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمقدمي الخدمة الستثمار مواردهم
البشرية واالرتقاء بها ،من أجل تحقيق أهدافهم وضمان تحقيق األهداف االستراتيجية للوزارة،
أخذ قطاع شؤون الموارد البشرية على عاتقه تطوير الدليل الخاص لسياسات وإجراءات الموارد
البشرية في مركبات الخدمة التابعة للوزارة حيث يعد اإلصدار األول من الدليل بمثابة أداة عملية،
وامتدادًا للجهود التي تبذلها الوزارة في تمكين مقدمي الخدمة من خالل دعم ومساعدة
اإلدارات المعنية بالموارد البشرية في فهم وتطبيق تشريعات وأنظمة الموارد البشرية في سوق
العمل ،وفق قانون العمل االتحادي رقم  8لسنة  ،1980وتعديالته والئحته التنفيذية والقيام
بأفضل الممارسات ،وبناء ثقافة مؤسسية تقوم على معايير التميز في الخدمة والتركيز على
المتعاملين وتعزيز الكفاءة الحكومية ،كما ويشكل الدليل مرجعًا مهمًا لكل المعنيين في
مجال السياسات واإلجراءات الحكومية إلدارة الموارد البشرية.
يقوم هذا الدليل من خالل أبوابه ،بتقديم شرح مفصل عن السياسات المتبعة واإلجراءات ،ضمن
العمليات األساسية في مجال الموارد البشرية وشؤونها ،واآلليات المتعلقة بالتنسيق وضمان
الجودة ،والتي ينبغي على مقدم الخدمة اتباعها لكي يؤدي دوره وفق ما تنشده الوزارة.
وتعتبر الموارد البشرية العصب األساسي الذي ُت َن ّفذ من خالله األنشطة المختلفة التي تتم
داخل مركبات الخدمة ولتنفيذ الخطط وتحقيق األهداف االستراتيجية المنشودة ،وحرصًا من
الوزارة على المحافظة على األداء الجيد والتطوير المستمر؛ البد أن يقوم مقدمي الخدمة باختيار
العاملين لديهم بدقة وعناية ،وانتقاء أفضل المرشحين وإخضاعهم لفترة اختبار للتأكد من
مدى صحة اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.
في هذا الصدد سيتم التطرق إلى السياسات واإلجراءات التي يتم اتباعها في إدارة عمليات تحديد
االحتياجات من الموارد البشرية واالستقطاب واالختيار والتوظيف ،والشروط والضوابط المتبعة،
وفقًا للقوانين واللوائح االتحادية الصادرة في هذا الشأن.
األهداف الرئيسة لسياسة الموارد البشرية لموظفي خدمة «توصيل»
 .1إيجاد دليل استرشادي موحد للسياسات واإلجراءات المتعلقة بالموارد البشرية ينظم العالقة
بين الموظفين ومقدمي خدمة «توصيل» بشكل واضح ،بحيث يشكل مرجعية رئيسية إلدارات
الموارد البشرية لدى مقدمي الخدمة والموظفين لديهم في تطبيق تشريعات وأنظمة
وبرامج وزارة الموارد البشرية والتوطين.
 .2رفع كفاءة إدارات الموارد البشرية لدى مقدمي الخدمة من خالل استخدام أحدث األساليب
واآلليات المط ّبقة بنجاح في العديد من المؤسسات.
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 .3ترجمة السياسات واإلجراءات إلى نظام شامل ومتكامل ،يربط وينظم كل أنشطة الموارد
البشرية لدى مقدمي الخدمة.
 .4وضع إطار عمل مرن يحدد األولويات وينظم العمليات وينسق اإلجراءات ،ويكون مصدرًا
لكافة أنشطة الموارد البشرية.
 .5وضع حد لاللتباس والتداخل واالزدواجية بين مهام ومسؤوليات إدارة الموارد البشرية واإلدارات
والوحدات التنظيمية األخرى لتقديم الخدمة.
 .6تطبيق التشريعات واألنظمة على مستوى الموارد البشرية لدى مقدمي الخدمة بشكل
يتسم بالسهولة والوضوح والشفافية والنزاهة.
 .7تقديم خدمة متميزة وذات جودة عالية ،ورفع معدل الرضا عن خدمات الوزارة.
 .8توفير الوقت الذي يقضيه المسؤولون في إدارات الوزارة في اإلجابة عن استفسارات الموظفين
في األمور المتعلقة بأنظمة وأنشطة إدارة الموارد البشرية لدى مقدمي الخدمة.
وتوضيح واجبات وحقوق جميع األطراف ،باإلضافة إلى تأمين معاملة جميع الموظفين
 .9تحديد
ٍ
بشكل متساو ،وذلك طبقًا لمبدأ العدالة الوظيفية.
 .10تج ُّنب المشكالت التي تنتج من سوء التفاهم أو عدم الوضوح ،فيما يتعلق بعالقة الوزارة أو
مقدمي الخدمة بالموظف.
 .11توفير الوقت والجهد وتقليل الحاجة إلى االستعانة بجهات خارجية للقيام بذلك.
المسؤوليات والمهامواألدوار
يتعين مشاركة مجموعة أساسية من األفراد والوحدات التنظيمية لضمان نجاح تطبيق هذا
الدليل ،وفيما يلي عرض عام ألهم المسؤوليات واألدوار والمهام:
م

المسؤولية

المهام واألدوار
بناء على قانون العمل االتحادي رقم  8لسنة
اقتراح السياسات واإلجراءات ً
 1980وتعديالته والئحته التنفيذية.

1

الوزارة

2

إدارة مراكز
الخدمة
بالوزارة (اإلدارة
المعنية) 

التأكد من التزام مركبات ومقدمي الخدمة بأحكام القانون االتحادي
رقم  8لسنة .1980
مساندة إدارات الموارد البشرية في مركبات الخدمة ولدى مقدمي
الخدمة ،وتقديم الدعم الالزم لترجمة القانون والالئحة إلى إجراءات
وآليات عمل واضحة وذات منهجية ،وتزويدهم بمرجعية ألهم عمليات
الموارد البشرية.
المشاركة وااللتزام في تطبيق هذا الدليل وتقديم خدمات متميزة في
مجال إدارة الموارد البشرية لدى مقدمي الخدمة.
الوضوح والشفافية في تطبيق الدليل على مستوى مقدمي الخدمة.
تمكين إدارات الموارد البشرية ورفع كفاءتها ،من خالل استخدام أحدث
الممارسات المعمول بها في إدارة الموارد البشرية.

71

م

المهام واألدوار

المسؤولية

العمل على توثيق السياسات واإلجراءات والعمليات الداخلية للموارد
البشرية بما يتوافق مع العمليات األساسية الواردة في هذا الدليل،
واالستفادة من المحتويات واستخدامه كمرجع أساسي.

3

إدارة الموارد
البشريةلدى
مقدمي
الخدمة

4

المسؤول
المدير المباشر

5

الموظفون
لدى مقدمي
الخدمة

االلتزام التام بأحكام المرسوم بقانون العمل االتحادي رقم  8لسنة 1980
وتعديالته والئحته التنفيذية.

المحافظة على عالقات تواصل فعالة وعادلة مع الموظفين ،وتعريفهم
بسياسات وإجراءات الموارد البشرية وتطبيق مبدأ الشفافية.
إشراك كافة المسؤولين لدى مقدم الخدمة في تطبيق سياسات
وإجراءات الموارد البشرية.
المشاركة الفعالة لتحقيق المبادرات االستراتيجية للموارد البشرية في
الحكومة االتحادية.
يجب تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم من خالل االستعانة
بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة  ،2008بشأن الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته والئحته التنفيذية ،وذلك من
خالل التعامل مع موظفيهم وتوجيههم ومتابعتهم بهدف الحفاظ
على الروح المعنوية واألداء العالي واالنضباط.
تحمل مسؤولية تطبيق كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالموارد
ّ
البشرية ،والتشاور مع مدير إدارة الموارد البشرية بشأن حدود ومجاالت
تطبيق هذه السياسات واإلجراءات.
التعرف على كافة الحقوق والواجبات الواردة في دليل سياسات وإجراءات
الموارد البشرية ،باإلضافة إلى اإلجراءات المتبعة في عمليات الموارد
البشرية األساسية.
االلتزام والتقيد بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة
 ،2008بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته والئحته
التنفيذية.

طريقة استخدام الدليل
 .1الوزارة هي المرجع لهذا الدليل ،وتوجه كافة االستفسارات واألمور المتعلقة بالدليل إليها من
خالل مقدمي خدمة «توصيل».
ُ .2يعتبر هذا الدليل توضيحًا لبعض األحكام الواردة في قانون العمل االتحادي رقم  8لسنة 1980

وتعديالته والئحته التنفيذية والتي ُيعنى بتنفيذها مقدمو خدمة «توصيل».
 .3يعتبر هذا الدليل بمثابة اإلطار االسترشادي وجزء من أنظمة وتعليمات إدارة خدمة «توصيل»
في تطبيق سياسة الموارد البشرية لدى مقدمي خدمة «توصيل».
بناء على أهم العمليات األساسية
 .4تم تقسيم هذا الدليل إلى مجموعة من البنود المنظمةً ،
لسياسات وإجراءات الموارد البشرية ،بدءًا من تحديد االحتياجات من الموارد البشرية وحتى
انتهاء الخدمة.
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 .5في كل باب في هذا الدليل ،يمكنكم معرفة السياسة وخطوات اإلجراءات المتعلقة بمقدمي
خدمة «توصيل» ،والمتعلقة بكل عملية للموارد البشرية.
 .6يلتزم كافة مالك ومدراء ورؤساء الوحدات التنظيمية لدى مقدمي خدمة «توصيل» بالتعاون
مع إدارة مراكز الخدمة في تنفيذ ما جاء بالدليل من سياسات وإجراءات الموارد البشرية لدى
مقدمي خدمة «توصيل».
 .7تقوم الوحدات التنظيمية الخاصة بإدارة الموارد البشرية في مركبات الخدمة بتوعية كافة
الموظفين بالسياسات واإلجراءات المتعلقة بالموارد البشرية حسب هذا الدليل االسترشادي.

تحديد االحتياجات من الموارد البشرية واالستقطاب
واالختيار والتوظيف
األهداف
توضيح السياسات واإلجراءات ذات العالقة بتحديد االحتياجات من الموارد البشرية واالستقطاب
واالختيار والتوظيف حسب األصول ،ليتم اتباعها من قبل المعنيين في إدارة الموارد البشرية
والمدراء وكافة الموظفين لدى مقدمي خدمة «توصيل».
 .1يساهم تحديد االحتياجات الوظيفية في:
تجنب التوظيف العشوائي الذي ال يخدم مصلحة العمل.
العمل على توفير الكوادر الوطنية والكفاءات والخبرات المتميزة المناسبة في الوقت
والمكان المناسبين.
 .2يشكل االختيار والتوظيف أهمية قصوى ،حيث يتوجب االختيار السليم للمرشحين لشغل
الوظائف بطريقة علمية ،تتناسب واحتياجات العمل ضمن األطر المعتمدة في الخطة
االستراتيجية للوزارة.
 .3تلعب فترة االختبار أهمية قصوى حيث تساهم في:
التأكد من كفاءة الموظف الجديد في الوظيفة الجديدة.
حث الموظف الجديد على بذل الجهد وإثبات نفسه وإمكانياته لشغل هذه الوظيفة.
 .4يلتزم مقدمو الخدمة عند تحديد االحتياجات الوظيفية بمراعاة التالي:
تحقيق مستهدفات الخطة االستراتيجية والتشغيلية للوزارة للسنة أو السنوات القادمة.
التوافق مع توجهات الوزارة من حيث التركيز على األولويات الوظيفية.
تنفيذ مبادرات ومشاريع التوطين ومؤشرات التدوير والدوران الوظيفي وتحفيز المواطنين.

الشروط والضوابط
عملية التوظيف والتعيين
تتولى إدارات وأقسام الموارد البشرية الخاصة بمقدمي خدمة «توصيل» مسؤولية إدارة عملية
التوظيف لديها ،بهدف تأمين احتياجاتها من المرشحين المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة
واستخراج عقود العمل من الوزارة وتسجيل المواطنين بنظام المعاش التقاعدي وسداد رسوم
االشتراك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
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يحق للوزارة فرض شروط إلدارة عملية التوظيف لدى مقدمي خدمة «توصيل» وذلك من خالل
اشتراط أحقيتها باختيار المرشحين للوظائف الخاصة بتقديم خدمة «توصيل» من خالل ترشيح
المؤهلين من قاعدة بيانات الباحثين عن العمل لدى الوزارة.
أي من الموظفين ألغراض التدريب أو التجربة أو غيرها ما
ال يجوز لمقدمي الخدمة استخدام ٍ
لم يحصلوا على موافقة مسبقة من الوزارة على منح تصريح العمل لهذا الموظف واستكمال
كافة االجراءات وسداد الرسوم.
تعطى األولوية في التوظيف لمواطني دولة اإلمارات في كافة الشواغر الخاصة بتقديم
خدمة «توصيل» ويجوز استخدام غير المواطنين في بعض المهن التخصصية إذا ثبت عدم
توفر مواطنين من حملة هذا التخصص على أن يكون الموظف الغير مواطن البديل من حملة
هذا التخصص.
يقتصر التوظيف في وظيفة استشاري سعادة المتعاملين على المواطنين حصرًا وال يحق بأي
حال من األحوال توظيف غير المواطنين بهذه المهنة.
يحق للوزارة وفي أي وقت كان زيادة نسب التوطين لدى مقدمي خدمة «توصيل» إما من خالل
توطين المهن أو من خالل زيادة أعداد الموظفين في مهنة ما دون أحقية مقدمي الخدمة
في االعتراض على هذا األمر.
ال يجوز بأي حال من األحوال تكليف غير المواطنين بالقيام بوظيفة استشاري سعادة
المتعاملين بأي طريقة كانت.
يشترط للتوظيف بإحدى الوظائف الشاغرة بخدمة «توصيل» الشروط التالية مع تقديم
المرشح للمستندات الثبوتية الالزمة
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أ ّ
ال يقل سنه عن ثماني عشر سنة.
أن يكون حاص ً
ال على المؤهالت العلمية والخبرات العملية ،مصدقة ومعادلة من جهة
االختصاص بالدولة ،ومتفقة مع طبيعة الوظيفة.
أن يجتاز كافة االختبارات والمقابالت المتعلقة بالوظيفة بنجاح.
أن يكون الئقًا طبيًا وفقًا لقرار الجهة الطبية الرسمية.
أ ّ
ال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو
األمانة ،ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره وذلك من واقع
شهادة بحث الحالة الجنائية من الجهات المختصة.
أ ّ
ال يكون قد سبق فصله من الخدمة السابقة بسبب مخالفات جسيمة مرتبطة بالعمل ،أو
بسبب حكم قضائي نهائي في جريمة.
أن يحصل المتقدم بالوظيفة على موافقة اإلدارة المختصة بالوزارة على شغل الوظيفية
بالنسبة للوظائف التي يصدر بها تعميم بذلك.
مصادر التوظيف
قاعدة بيانات الباحثين عن العمل في بوابة التوطين.
اإلعالن في البوابة اإللكترونية الخاصة بمقدم الخدمة ذاتها.
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اإلعالن في وسائل اإلعالم (الصحف المحلية أو األجنبية  /اإلذاعات  /وكاالت التوظيف ،الخ)
معارض التوظيف الخاصة بالمواطنين.
تحديد الراتب عند التوظيف:
يمنح الموظفون العاملون لدى مقدم خدمة «توصيل» رواتب شهرية بنظام الدوام الكامل
حسب جدول الرواتب أدناه.
إذا توفر لدى المرشح للتوظيف خبرات عملية تزيد عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة ،فيجوز
لمقدم الخدمة منح الموظف راتبًا أعلى غير شامل العموالت.
الوظيفة
استشاري سعادة
متعاملين

المؤهل العلمي المطلوب

الحد االدنى للراتب

جامعي  -دبلوم عالي
دبلوم عادي  -ثانوية عامة

 8,000درهم

دون الثانوية العامة

مهام موظفي استشاري سعادة المتعاملين:
يمارس موظف استشاري سعادة المتعاملين إنجاز خدمات الوزارة والواردة في الدليل
التشغيلي فقط ،ويحق للوزارة زيادة أو خفض تلك الخدمات حسب ما تراه مناسبًا ،وال يجوز بأي
حال من األحوال أن يقوم الموظف بإنجاز خدمات أخرى للوزارة ما لم يصدر بشأن ذلك قرارات
منظمة من الوزارة.
يتوجب على موظف استشاري سعادة المتعاملين تقديم الخدمات في مركبة خدمة
«توصيل» التي يعمل بها فقط ،وال يحق له أن يقدم تلك الخدمات خارج ذلك ،كما يتوجب عليه
تقديم هذه الخدمات في أوقات الدوام الرسمي لتقديم الخدمة ،ويعتبر الموظف مخالفًا
لبنود الدليل التشغيلي في حال تجاوزه لهذا األمر.
يجوز للوزارة وبموافقة خطية منها أن تسمح لموظف استشاري سعادة المتعاملين أن
يقوم بتقديم خدمات لجهات حكومية أخرى وذلك بشكل استثنائي ،كما يحق للوزارة إلغاء
موافقتها في حال تبين لها أن هذا األمر يضر بمصلحتها وبمصلحة متعاملي الوزارة وال يحق
لمقدم الخدمة أو الموظفين االعتراض على هذا األمر.
يتوجب على موظف استشاري سعادة المتعاملين تقديم الخدمات وفق تعليمات وتوجيهات
الوزارة وأن يتفانى في خدمة المتعاملين بكفاءة عالية وفقًا لمعايير دليل برنامج اإلمارات
للخدمة الحكومية المتميزة.
المهارات والكفاءات المطلوب توافرها في موظفي خدمة «توصيل»:
المواصفات المهنية
اللباقة ،حسن التعامل ،الهدوء ،التعاون والتفاهم.
الدقة في المعلومات والوضوح.
السرعة في اإلنجاز وتقديم الخدمة.
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الموقف اإليجابي وبناء الثقة لدى المتعاملين وبناء االحترام المتبادل بين موظف خدمة
العمالء والمتعامل عن طريق إظهار اإلخالص التام في تقديم النصيحة وتقديم الخدمة
وحسن التعامل وكذلك مع زمالئه.
الحفاظ على أسرار العمل والمتعاملين وعدم إفشاءها لآلخرين ،حتى ولو انتهت عالقة
الموظف بخدمة «توصيل».
الخضوع للدورات التدريبية المخصصة لموظف استشاري سعادة المتعاملين والحصول على
شهادة االجتياز كشرط أساسي لمزاولة العمل.
المواصفات الشخصية
استخدام لغة الكالم المناسبة وعدم استخدام اللغة العربية الركيكة.
المرونة في استعمال األسلوب الالئق واحترام خصوصية الفئات المختلفة من المتعاملين
(كبار المواطنين ،النساء ،ذوي الهمم ،رجال األعمال ،العامل البسيط ،إلخ).
الثقة في النفس والقدرة على تقديم الخدمة بكل مهنية وكفاءة عالية.
النزاهة والحيادية في التعامل مع المتعاملين.
األمانة والصدق في التعامل في تقديم الخدمة.
التدريب المهني
فترة التدريب شهران:
الفترة األولى :تدريب نظري يقدم من قبل « أكاديمية اتصاالت» مدتها شهر ويحصل خاللها
المتدرب على مكافأة قدرها  4,000درهم.
الفترة الثانية :تدريب عملي لمدة شهر ويحصل خاللها المتدرب على مكافأة قدرها  4,000درهم.
الراتب والعموالت والمكافآت:
أحكام عامة
وفقًا للبند ( )3من المادة رقم ( )4من القرار الوزاري رقم ( )843لسنة  2014يجب أن يقدم مقدم
الخدمة ما يفيد أن أجر استشاري سعادة المتعاملين المواطن ال يقل عن ( )6,000درهم شهريًا
 )2,000( +درهم عالوة تكميلية ،ويجب على مقدم الخدمة سداد الراتب الموضح في عقد
العمل بشكل شهري من خالل إيداع الراتب عن كل شهر ميالدي في أول يوم من الشهر
الذي يليه كحد أقصى وذلك عبر نظام حماية األجور الخاص بالوزارة ،حيث يتوجب على مقدم
ابتداء من تاريخ  25حتى
الخدمة إغالق الكشوفات بتاريخ  25من كل شهر والبدء بإيداع الراتب
ً
تاريخ  1كحد أقصى من الشهر الذي يليه.
يتحمل موظفو خدمة «توصيل» المواطنون نسبة االشتراك في هيئة المعاشات حسب النسبة
التي حددها القانون وهي  %5من مبلغ االشتراك ،كما يتحمل مقدم الخدمة النسبة المتبقية
دون أحقيته في خصمها من مستحقات وأجور وعموالت المواطنين.
تستمر مسؤولية مقدم الخدمة في سداد رواتب موظف استشاري سعادة المتعاملين في
جميع األحوال سواء خالل فترة إجازته السنوية أو المرضية أو إجازة الوضع للنساء العامالت
وتستمر أيضا مسؤولية مقدم الخدمة عن مكافأة نهاية الخدمة وجميع الحقوق العمالية
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األخرى وفقًا لقانون العمل االتحادي رقم ( )8لسنة  ،1980وفي حال مخالفة ذلك فإن هذا األمر
يعتبر مخالفًا لشروط منح ترخيص خدمة «توصيل» ويحق للوزارة اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد
مقدم الخدمة.
يلتزم مقدم الخدمة بالبدء بإجراءات صرف األجور والعموالت لجميع العاملين في خدمة
ابتداء من تاريخ  26من كل شهر ميالدي ،حيث ينتهي الشهر المالي بتاريخ  25من كل
«توصيل»
ً
شهر ميالدي ويبدأ بتاريخ  26من الشهر نفسه.
يتوجب على مقدم الخدمة إيداع أجور جميع الموظفين شاملة قيمة العموالت كاملة قبل
نهاية الشهر الميالدي وبتاريخ  29كحد أقصى.
يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية تأخر استالم الموظفين ألجورهم إذا ثبت بأن مقدم الخدمة
أو المصرف له عالقة بذلك التأخير.
يجوز للوزارة فرض عقوبات إدارية وجزائية في حال ثبت تأخر مقدم الخدمة عن سداد أجور
العاملين لديه.
تكون المكافأة الجديدة لموظف استشاري سعادة المتعاملين بواقع ( )45درهم عن كل
معاملة يقوم موظف استشاري سعادة المتعاملين بإنجازها لصالح الوزارة أو لصالح أي جهة
أخرى بشرط أال تقل رسوم طباعة المعاملة المنجزة عن ( )100درهم فما فوق وذلك وفقًا
لالئحة رسوم الخدمات المدرجة في القرار الوزاري رقم  525لسنة .2017
سواء كان
يحق لجميع موظفي موظف استشاري سعادة المتعاملين المواطنين فقط
ً
الموظف قديمًا أو خالل فترة التجربة الحصول على المكافأة الجديدة بشرط أن يكون الموظف
معينًا بشكل رسمي ضمن فريق عمل خدمة «توصيل» وصدر له تصريح عمل من الوزارة وتم
منحه صالحية الولوج لنظام «توصيل».
ال يجوز في أي حال من األحوال أن يقوم موظف غير مواطن بإنجاز معامالت الوزارة أو أي جهة
أخرى كما ال يحق لغير المواطن الحصول على المكافآت لصالحه أو لصالح مقدم الخدمة،
وفي حال وجود موظف خدمة عمالء غير مواطن فإنه يتوجب على مقدم الخدمة مخاطبة
إدارة مراكز الخدمة لوقف حساب المستخدم وإلغائه واستبدال الموظف الغير مواطن
بموظف آخر مواطن ،وفي حال عدم االلتزام بذلك فإن مقدم الخدمة يعتبر مخالفًا ألنظمة
الوزارة وبنود الدليل التشغيلي لمقدمي الخدمة ويحق للوزارة اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه.
في حال ثبت أن مقدم الخدمة قام بالسماح لغير المواطنين ضمن الفئات التالية (أبناء
المواطنات ،حملة المراسيم ،غيرهم من الفئات التي تحددها الوزارة) بإنجاز معامالت فئة
الرسوم ( )100درهم فما فوق فإن للوزارة الحق في وقف وإلغاء حساب المستخدم واتخاذ
اإلجراءات القانونية تجاه مقدم الخدمة وموظف استشاري سعادة المتعاملين المخالف
وتجاه المكافآت التي تم تحصيلها دون وجه حق.
ال يجوز ألي شخص مهما كانت صفته أن يستخدم حساب مستخدم آخر إلنجاز أي معامالت
مهما كانت الظروف وإال فإن للوزارة الحق في وقف وإلغاء حساب المستخدم المخالف
واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية تجاه المتجاوزين وفقًا للدليل التشغيلي الخاص بمقدمي
الخدمة.
ال يجوز لمقدم الخدمة تحصيل العمولة الجديدة لصالحه في أي حال من األحوال وتحت
أي ظرف كان ،وإال اعتبر هذا األمر تعديًا على المستحقات العمالية للموظف الذي استحق
العمولة وفي حال ثبوت ذلك فإنه يحق لموظف استشاري سعادة المتعاملين تقديم شكوى
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رسمية لدى الوزارة السترداد مستحقاته ،كما يجوز له أيضًا اللجوء إلى السلطات القضائية ذات
االختصاص السترداد حقوقه مع أحقية الوزارة في اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه مقدمي
الخدمة غير الملتزمين.
ال يجوز لمقدم الخدمة االتفاق مع موظف استشاري سعادة المتعاملين على مخالفة أي
مادة من مواد هذه الالئحة تحت أي ظرف كان ،كما ال يجوز وضع شروط إضافية سواء في
عقد العمل أو ضمن عقود ضمنية غير رسمية تفيد أحقية مقدم الخدمة في تحصيل كل أو
جزء من العمولة الجديدة لصالحه ،وفي حال وجود مثل هذه الشروط فإنها تعتبر الغية ويحق
للوزارة اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه ذلك.
يجوز للوزارة تعديل قيمة العموالت أو خصم جزء منها لصالح الموظف نفسه وذلك في أي
وقت كان وذلك ألغراض منح الموظف حوافز وامتيازات إضافية.
في حال إنجاز موظف استشاري سعادة المتعاملين لعدد من المعامالت تساوي قيمة
المكافأة المحصلة منها قيمة الراتب اإلجمالي المسجل في عقد العمل ،فإن مقدم الخدمة
يعفى من سداد قيمة الراتب الموضح في عقد العمل.
مثال ذلك:
يكون راتب موظف استشاري سعادة المتعاملين في عقد العمل
وفقًا لما ورد في بند الرواتب.

 8,000درهم شهريا

قيمة العمولة عن كل معاملة رسوم طباعتها ( )100درهم فما
فوق.

 45درهم

لنفترض أن عدد المعامالت المنجزة فئة المعامالت رسوم طباعتها
( )100درهم فما فوق.

 178معاملة

طريقة حساب العمولة تكون كما يلي:
(عدد المعامالت  * 178قيمة العمولة الجديدة  45درهم) =  8,010درهم ،مما يعني أنه في
حالة تغطية قيمة العموالت لقيمة راتب الموظف اإلجمالي في عقد العمل فإن مقدم
الخدمة يقوم بسداد المبلغ أعاله فقط وتعتبر العمولة في هذه الحالة راتبًا.
في حال عدم تمكن موظف استشاري سعادة المتعاملين من إنجاز المستهدف المطلوب
لظروف قانونية خارجه عن إرادته وكانت قيمة العمولة أقل من قيمة راتبه الموضح في عقد
العمل ،فإنه يتوجب على مقدم الخدمة تكملة المبلغ ليصل لقيمة الراتب الموضح في عقد
العمل.
في حال قيام موظف استشاري سعادة المتعاملين بطباعة عدد معامالت فئة رسوم
طباعتها ( )100درهم فما فوق لمعامالت الوزارة أو ( )80درهم عن معامالت الجهات األخرى
وتجاوزت قيمة العموالت إلجمالي قيمة راتبه الموضح في عقد العمل فإن المبلغ اإلضافي
يكون من حق الموظف ويجب على مقدم الخدمة سداد قيمة العمولة كاملة في بداية كل
شهر مع الراتب.
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في حال ارتكاب موظف استشاري سعادة المتعاملين ألي مخالفة قانونية ليس لها عالقة
بإنجاز المعامالت فيتم معاقبته وفقًا لمواد القانون المنصوص عليها في الباب السادس من
قانون العمل االتحادي رقم ( )8لسنة  1980وفي حال لزم األمر إلى إيقاع عقوبة خصم من
راتب الموظف فإن الخصم يطال الراتب الموضح بعقد العمل فقط وال يجوز في أي حال من
األحوال المساس بالعمولة التي تفوق قيمة الراتب ،بشرط أن ال يزيد قيمة الخصم عن راتب
( )5أيام وفقًا لقيمة الراتب الموضح في عقد العمل وذلك وفقًا للمادة رقم  104من قانون
العمل.
في حال ارتكاب موظف استشاري سعادة المتعاملين ألي مخالفة قانونية لها عالقة بإنجاز
المعامالت وتكبد مقدم الخدمة سداد قيمة الضرر التي لحقت بالمتعامل فيتم معاقبة
الموظف وفقًا لمواد القانون المنصوص عليها في الباب السادس من قانون العمل االتحادي
رقم ( )8لسنة  1980وفي حال لزم األمر إلى إيقاع عقوبة خصم من راتب الموظف فإن الخصم
يطال الراتب الموضح بعقد العمل فقط وخصم العمولة الخاصة بالمعاملة التي تم طباعتها
بشكل خاطئ ،بشرط أن ال تزيد قيمة الخصم عن راتب ( )5أيام وفقًا لقيمة الراتب الموضح في
عقد العمل وذلك وفقًا للمادة رقم  104من قانون العمل.
في حال ارتكاب موظف استشاري سعادة المتعاملين ألي مخالفة قانونية لها عالقة بإنجاز
المعامالت وتكبد مقدم الخدمة سداد قيمة الضرر التي لحقت بالمتعامل فيجوز لمقدم
الخدمة خصم قيمة الضرر من عمولة الموظف الشهرية دون المساس براتب الموظف إال
وفق المادة رقم  104من قانون العمل والتي تنص أن ال يزيد قيمة الخصم عن راتب ( )5أيام
وفقًا لقيمة الراتب الموضح في عقد العمل ،مع شريطة القيام بإجراء تحقيق كتابي وإثبات
الخطأ بشكل كامل على الموظف.
ال يجوز تحصيل أي مبالغ من راتب أو عموالت الموظفين تحت أي مسمى كان بحجة سداد
تكاليف الرسوم اإلدارية الداخلية العائدة لتقديم الخدمة نظير صرف المكافآت الخاصة
بالموظفين.
ال يجوز لمقدم الخدمة أو موظف استشاري سعادة المتعاملين دفع أي عموالت لصالح
المندوبين أو غيرهم تحت أي مسمى كان ،وفي حال القيام بذلك فإن للوزارة الحق في وقف
صالحية المستخدم بشكل نهائي ومعاقبة مقدم الخدمة حسب الئحة العقوبات المنصوص
عليها في الدليل التشغيلي.
ال يستحق موظف استشاري سعادة المتعاملين ألي عمولة خالل فترة إجازته مهما كان نوعها
ويستحق العمولة فقط نظير إنجازه معامالت لصالح الوزارة أو الجهات االخرى.
يلتزم مقدم الخدمة بسداد أجر موظف استشاري سعادة المتعاملين حسب عقد العمل
خالل فترة إجازته السنوية أو المرضية أو إجازة الوضع ،وال يجوز لموظف استشاري سعادة
المتعاملين مطالبة مقدم الخدمة بسداد أي مبالغ إضافية ما لم ينص عقد العمل على
خالف ذلك بشرط أن يكون ذلك من مصلحة الموظف.
يلتزم مقدم خدمة «توصيل» بتقديم كشف شهري إلدارة مراكز الخدمة في خامس يوم
عمل من كل شهر وذلك وفقًا للتعميم الذي يصدر من اإلدارة المختصة ،بحيث يشمل
الكشف تفاصيل جميع الموظفين واستشاري سعادة المتعاملين وبيانات اسم المستخدم
لخدمة «توصيل» وعدد المعامالت التي تم إنجازها من خالل كل موظف وقيمة المكافآت
التي استحقوها وتكون مدعمة بوثيقة رسمية تفيد سداد جميع المكافآت المستحقة
للموظفين عبر نظام حماية األجور بداية كل شهر.
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ال يعتد بأي شرط ذكر في عقد العمل الخاص بموظفي خدمة «توصيل» أو أي وثيقة أخرى إذا
تبين بأن هذا الشرط يخالف ما ورد في هذه الوثيقة.
ال يحق ألي طرف من األطراف وتحت أي ظرف االتفاق على مخالفة ما ورد في هذه السياسة.
في حال نشوب أي نزاع بين مقدم الخدمة وموظف استشاري سعادة المتعاملين حول صرف
العموالت فعلى مقدم الخدمة العمل على تسوية هذا الخالف وديًا وفي حال تعذر التسوية
فإنه يتم توجيه األطراف إلدارة عالقات العمل للفصل في النزاع وإحالتها للقضاء إن لزم األمر.
يحق للوزارة فرض عموالت إضافية لصالح موظفي الخدمة المواطنين في حال إنجازهم
لخدمات الجهات الحكومية األخرى التي يتم تقديم خدماتها من خالل خدمة «توصيل».
يحق للوزارة إعادة النظر في قيمة العمولة وآلية صرفها والتعديل عليها بالزيادة أو الخفض
وإضافة امتيازات أخرى لصالح موظفي خدمة «توصيل» وفق ما تراه الوزارة مناسبًا.
اإلجازات الرسمية لموظفي الخدمة:
الشروط والضوابط
تمنح اإلجازات المستحقة للموظف والمقررة في القانون والالئحة التنفيذية في حدود المدد
المصرح بها من الوزارة.
تعتبر مدة خدمة الموظف مستمرة أثناء تمتعه بأي من اإلجازات المقررة والمصرح بها ،ومن ثم
تدخل في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي.
ينبغي على الموظف أن يباشر عمله في الموعد المحدد بعد انتهاء اإلجازة المصرح له بها ،وإال
اعتبر منقطعًا عن العمل.
يجوز لمقدم الخدمة الترخيص للموظف للقيام بأكثر من نوع من أنواع اإلجازات بشكل متصل،
وفقًا ألحكام قانون العمل االتحادي رقم  8لسنة .1980
أو ً
ال :كيفية احتساب مدد اإلجازات
يتم احتساب استحقاق الموظف من اإلجازة (السنوية/المرضية/الحداد/الحج) على أساس
حساب عدد األيام شاملة العطالت الرسمية وليس على أساس أيام العمل.
يتم احتساب مدة االنقطاع عن العمل اعتبارًا من اليوم التالي مباشرة لتاريخ انتهاء اإلجازة
المصرح بها للموظف.
ثانيا :أنواع اإلجازات
تصنف اإلجازات وفقًا لما يأتي:
 .1اإلجازة األسبوعية يومين ويكون يوم الجمعة أحدهما وأي يوم آخر يتم االتفاق عليه خالل
األسبوع.
 .2اإلجازة السنوية وتكون  30يوم.
 .3اإلجازة المرضية على أال تتجاوز  15يوم.
 .4إجازة الوضع وتكون  45يوم.
 .5إجازة الحداد والعدة.
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 .6العطالت الرسمية التي حددها قانون العمل أو أي إجازة أخرى يصدر بموجبها مرسوم من
الحكومة.
أحكام عامة:
يستحق الموظفون المعينون لتقديم خدمة «توصيل» إجازة أسبوعية براتب إجمالي بواقع
يومين في األسبوع بحيث يكون يوم الجمعة عطلة رسمية ال يجوز ترحيلها مع اختيار يوم
ثاني من أيام األسبوع كإجازة وذلك بالتشاور وموافقة مقدم الخدمة.
يجوز للموظف طلب استثنائه من اليوم الثاني إذا رغب هو بذلك ولكن يتوجب موافقة مقدم
الخدمة على طلبه.
يستحق الموظفون المعينون لتقديم خدمة «توصيل» إجازة سنوية براتب إجمالي بواقع شهر
واحد عن كل سنة ميالدية.
يجوز للموظف القيام باإلجازة السنوية دفعة واحدة ،أو تقسيمها على فترات مختلفة ،وذلك
بعد الحصول على موافقة مقدم الخدمة الذي يعمل لديه.
سياسات وإجراءات إدارة الحضور واالنصراف
إن االلتزام بساعات العمل المحددة لخدمة «توصيل» هو أحد أهم الوسائل التي تحقق أهداف
الموظف لتنفيذ الخطط المناطة به وااللتزام بها يعد أحد أساليب تقييم الموظف ،وتماشيًا مع
مفهوم اإلدارة الحديثة ،تم توفير نظام العمل بالمناوبة ضمن إطار محدد بالقرارات الصادرة
في هذا الشأن بما يضمن المحافظة على معدل ساعات العمل المحددة في قانون العمل
وتعديالته والئحته التنفيذية وأيضا ضمان تشغيل خدمة «توصيل» لمدة  12ساعة يوميا.
في هذا البند سيتم التطرق إلى السياسات والشروط والضوابط المتبعة في إدارة الحضور
واالنصراف وفقًا للقرارات الصادرة من إدارة مراكز الخدمة بالوزارة.
االلتزام بمواعيد العمل الرسمي:
 .1على جميع الموظفين االلتزام بمواعيد العمل المقررة والتوقيع إلكترونيًا عبر نظام الحضور
واالنصراف التابع للوزارة ،بما يفيد الوقت الفعلي للحضور واالنصراف في المواعيد المقررة.
 .2على الموظف إبالغ رئيسه المباشر إذا لم يتمكن من الحضور واالنصراف في المواعيد الرسمية
لظروف طارئة.
 .3يخصص وقت العمل ألداء الواجبات الوظيفية وال يجوز مغادرة مكان العمل في أوقات العمل
الرسمية إال بإذن مسبق من الرئيس المباشر.
 .4يعتبر الرئيس المباشر هو المسؤول األول عن التبليغ عن التزام الموظف بمواعيد العمل الرسمي
واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة بحق الموظف الذي يتكرر غيابه أو تأخره عن مواعيد العمل
الرسمي بدون عذر مقبول من رئيسه المباشر ،وفقًا لقانون العمل االتحادي رقم  8لسنة .1980
(مراجعة القانون)
 .5يتعين على مقدم الخدمة التأكد من التزام المسؤولين لديه بمتابعة المركبات الخاصة
بالخدمة والتزام موظفيهم بالدوام الرسمي ومحاسبتهم ،وفي حالة ثبوت عدم التزام أي
مركبة بذلك ،فله أن يتخذ االجراءات القانونية حيال ذلك والتحقيق في هذا األمر.
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أيام وساعات العمل الرسمي:
تحدد أيام وعدد ساعات العمل الرسمية الخاصة بخدمة «توصيل» طوال العام على النحو اآلتي:
تبدأ مواعيد الدوام الرسمي من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا
مساء.
وحتى الساعة الثامنة
ً
تبدأ مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى
مساء على أال تزيد ساعات المناوبة الواحدة للموظف عن ست ساعات ويجوز للوزارة
السادسة
ً
تعديل ساعات عمل الخدمة خالل شهر رمضان.
تكون العطلة األسبوعية لمركبات الخدمة يوم الجمعة فقط.
تكون العطلة األسبوعية لموظفي الخدمة يومي الجمعة وأي يوم أخر خالل األسبوع بشرط
التنسيق مع مقدم الخدمة.
العطالت الرسمية تتطابق مع اإلجازات المقررة من مجلس الوزراء.
نظام المناوبات:
يجوز لمقدم الخدمة تطبيق نظام المناوبات على كل أو بعض الوظائف أو الوحدات التنظيمية
بها ،بحسب ظروف ومتطلبات العمل بها ،بشرط أال يجاوز مجموع ساعات العمل ( )48ساعة
أسبوعيًا.
نظام التعويض عن العمل اإلضافي:
يمنح الموظف تعويضًا عن العمل اإلضافي الذي يكلف به في غير أوقات العمل الرسمية بالشروط
اآلتية:
 .1أن يكلف الموظف بعمل إضافي بعد مواعيد العمل الرسمي.
 .2أن يصدر التكليف كتابة من الرئيس المباشر ويعتمد من مدير اإلدارة المختصة والوكيل
المساعد أو من في حكمه متضمنًا طبيعة األعمال التي سيقوم بها الموظف وعدد ساعات
العمل التي يتطلب إنجازها.
سياسات وإجراءات وإدارة المخالفات اإلدارية والتظلمات وشكاوى الموظفين
تعرف المخالفة التأديبية بأنها إخالل الموظف بواجبات وظيفته مما يمنح السلطة التأديبية
المختصة في جهة عمله الحق بمجازاته في حدود الجزاءات المقررة قانونيًا ،وتأسيسًا على
ذلك فإن المخالفة التأديبية تعني الخروج على القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في
جهة العمل والتي يتعين على كل موظف أن يلتزم بها وفق األصول المقررة في هذا الشأن،
فإن خرج عليها يعتبر مرتكبًا لمخالفة تأديبية ،إال أن المخالفات الوظيفية يتعذر تحديدها على
سبيل الحصر األمر الذي يترتب عليه عدم إمكانية فرض جزاء تأديبي لكل مخالفة على حدة
لهذا كان ال بد للمشرع من أن يحدد قائمة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف ،تاركًا
للجنة المخالفات المناط بها اختيار الجزاء المناسب وفقًا لما هو محدد في قانون الموارد
البشرية وتعديالته والئحته التنفيذية ،وبنفس الوقت كفل المشرع للموظف حق التظلم
من أي قرار أو إجراء إداري يصدر بحقة إلى إدارة عالقات العمل بالوزارة وفق الشروط والضوابط
المحددة لهذه الغاية.
وبناء على ذلك سوف يتم التطرق في هذا البند إلى اإلجراءات التي يتم اتباعها في إدارة المخالفات
ً
والجزاءات اإلدارية والتظلمات وشكاوى الموظفين والشروط والضوابط المتبعة وفقًا لقانون
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العمل االتحادي رقم  8لسنة  1980وتعديالته والئحته التنفيذية باإلضافة إلى آليات تنفيذ عمليات
إدارة المخالفات والجزاءات اإلدارية والتظلمات وشكاوى الموظفين.
أو ً
ال :اإلجراءات الواجب اتباعها في حال ارتكاب الموظف لمخالفة دوام رسمي هي:
 .1يتولى الرئيس المباشر تحديد نوع المخالفة التي ارتكبها الموظف فيما يتعلق بمخالفات
الدوام الرسمي ،هل هي تأخير أم مغادرة دون إذن أو عدم توقيع ...الخ.
 .2يقوم الرئيس المباشر بمخاطبة مقدم خدمة «توصيل» إلبالغه عن نوع المخالفة التي ارتكبها
الموظف من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال ذلك.
بناء على خطاب الرئيس المباشر الذي يعتبر المسؤول األول عن التزام
 .3يقوم مقدم الخدمة ً
مرؤوسيه بالدوام وبعد أن يتأكد مقدم الخدمة من تحقق المخالفة من خالل أنظمة الدوام
المعتمدة لديه ،بفرض الجزاء المناسب على الموظف المخالف ،وذلك من خالل توجيه كتاب
خطي للموظف المخالف موقع منه أو من في حكمه ،يتضمن نوع المخالفة والجزاء الذي
تم فرضه عليه مع بيان أسبابه ومبرراته.
 .4يلتزم مقدم الخدمة عند فرض الجزاء بتدرج الجزاء الوارد في قانون العمل ،ما لم يكن هناك
تكرار للمخالفات المرتكبة من قبل الموظف خالل األسبوع الذي يرتكب فيه المخالفة.
بناء على إبالغ الرئيس المباشر ،تتولى إدارة
 .5بعد فرض الجزاء من قبل إدارة الموارد البشرية
ً
الموارد البشرية مسؤولية:
 .6إخطار الموظف بالجزاء الذي تم فرضه عليه وإخطار الرئيس المباشر بالجزاء الذي تم فرضه
بناء على إبالغه.
على الموظف ً
 .7تنفيذ الجزاء إذا تضمن شقًا ماليًا كالخصم عن طريق إخطار إدارة الشؤون المالية لتنفيذ ذلك
الجزاء وحفظ نسخة من الجزاء في ملف الموظف المخالف.
قواعد التأديب في المخالفات األخرى:
الجزاءات التأديبية التي يجوز لمقدم الخدمة توقيعها على الموظفين استنادًا إلى قانون العمل
وهي:
اإلنذار.
الغرامة.
الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة ال تزيد على عشرة أيام.
الحرمان من العالوة الدورية أو تأجيلها إذا كان لدى مقدم الخدمة نظام لمثل هذه العالوات.
حرمان من الترقية إذا كان لدى مقدم الخدمة نظام للترقية.
الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة.
الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها.
سياسات وإجراءات إدارة سجالت الموظفين
إن االحتفاظ بملفات وسجالت الموظفين ،يعتبر من الوسائل الضرورية والهامة لضمان سهولة
المرجعية في جميع الجوانب المرتبطة بعمل الموظف ،وفي ملف الموظف الرئيسي  -الذي
يحمل رقمًا موحدًا -يتم حفظ كافة المستندات الخاصة بالموظف طيلة فترة خدمته ،والتي
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تمثل توثيقًا لتاريخ عالقة العمل بين مقدم خدمة «توصيل» والموظف ،من بداية طلب التوظيف
إلى انتهاء خدمة الموظف ،وتحفظ في أماكن مخصصة تضمن سرية المعلومات الواردة فيها
عبر منح صالحية الوصول إلى محتويات الملفات والسجالت للمختصين في ذلك في إدارة الموارد
البشرية تحت إشراف مقدم الخدمة ويتم تحديثها باستمرار.
في هذا الباب سيتم التطرق إلى السياسات واإلجراءات التي يتم اتباعها في إدارة سجالت
وملفات الموظفين والشروط والضوابط المتبعة وفقًا للقوانين واللوائح االتحادية الصادرة في
ذلك ،باإلضافة إلى إجراءات وآليات تنفيذ عمليات إدارة سجالت وملفات الموظفين واألنشطة
المتعلقة بها.
أنواع ملفات وسجالت الموظفين
الملف الورقي :هو الملف الذي يتم فيه االحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالموظف من بداية
توظيفه إلى انتهاء خدمته لدى مقدم الخدمة.
األرشفة اإللكترونية :هي أرشفة كافة الوثائق المتعلقة بالموظف من بداية توظيفه إلى انتهاء
خدمته لدى مقدم الخدمة عن طريق الماسح الضوئي أو الملفات اإللكترونية.
الشروط الواجب توافرها في أماكن حفظ الملفات:
تأمين أماكن حفظ الملفات والسجالت من التلف أو الضرر ،مثل وجود معدات للوقاية من
الحرائق في أماكن حفظ الملفات والسجالت.
التهوية واإلضاءة المناسبة.
سهولة الوصول إلى الملفات من خالل تصميم المكان المخصص بطريقة منظمة وآمنة.
تحديد أشخاص معنيين فقط للدخول إلى أماكن حفظ الملفات ،للحفاظ على سرية
ومحتويات الملفات والسجالت.
ال يجوز للموظف المخول باالطالع على ملفات الموظفين أو االحتفاظ بصور منها ،إفشاء
األسرار المطلع عليها ،ويجب عليه تسليم ما في عهدته عند انتهاء خدمته.
محتويات ملفات وسجالت الموظفين:
الوثائق/المستندات المتعلقة بالتاريخ الوظيفي للموظف الذي يعمل في مجال تقديم خدمة
«توصيل».
خطاب الموظف بطلب وظيفة (إن وجد).
الوثائق الرسمية للموظف والمقدمة عند طلب الوظيفة مثل :صورة عن جواز السفر ،خالصة
القيد ،الهوية ،الخ.
صور عن شهادات المؤهالت العلمية للموظف ،معتمدة حسب األصول.
صور عن شهادات الخبرات العملية السابقة للموظف ،معتمدة حسب األصول.
الموافقة في خدمة اعتماد.
الوصف الوظيفي.
خطاب عرض العمل.
عقد العمل الموقع بين مقدم الخدمة والموظف وأية تعديالت عليه( .العقد الرسمي الصادر
من الوزارة).
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البيانات والمعلومات الخاصة بعنوان الموظف وأرقام التواصل في حاالت الطوارئ.
جدول البرنامج التعريفي للموظف.
محاضر استالم الموظف للعهدة الخاصة بالعمل.
خطابات النقل/الترقية /اإلعارة/التدريب وما في حكمها.
أرصدة اإلجازات وأية إجازات أخرى حصل عليها الموظف خالل مدة خدمته.
أية وثائق أخرى تتعلق بالتوظيف.
سجالت مدى االلتزام بالحضور واالنصراف.
تقارير اإلجراءات التأديبية.
االقتراحات المقدمة من الموظف.
شهادات الشكر.
نسخ من شهادات التدريب.
الشكاوى المقدمة من العمالء أو زمالء العمل على الموظف.
الوثائق/المستندات الخاصة بانتهاء الخدمة.
طلب استقالة موظف /إحالة إلى التقاعد /إنهاء خدمة عمل الموظف في مجال تقديم
خدمة «توصيل».
مستندات انتهاء الخدمة كاإلجراء المالي النهائي متضمنًا مكافأة نهاية الخدمة أو اإلحالة
للتقاعد واإلجازات المدفوعة.
استمارة مقابلة نهاية الخدمة.
الئحة مخالفات موظفي خدمة «توصيل»:
#

وصف المخالفة

المخالفة األولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

1

جمع المال أو التبرعات أو التواقيع

خصم أجر يوم

الثانية

خصم أجر  3أيام

2

كتابة عبارات أو وضع ملصقات
على الجدران في مكان العمل
من دون موافقة اإلدارة

إنذار

خصم أجر يومين

خصم أجر  3أيام

3

النوم اثناء العمل

إنذار

خصم أجر يومين

خصم أجر
يومين

4

استخدام الهاتف أثناء تقديم
الخدمة

إنذار

خصم أجر يوم

خصم أجر يوم

5

6

تناول الطعام بغير األماكن
المخصصة أو الوقت المخصص
لذلك

إنذار

إنذار

خصم أجر يوم

التأخير عن موعد الدوام المحدد
بدون إذن

إنذار

إنذار

خصم أجر
يومين
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#

المخالفة األولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

7

الخروج المبكر بدون إذن

إنذار

خصم أجر نصف
يوم

خصم أجر
يومين

8

ادعاءات كاذبة بحق زمالء العمل
والرؤساء

إنذار

خصم أجر نصف
يوم

خصم أجر ثالثة
أيام

9

إعارة الموظف لمفتاح المركبة أو
البطاقات التعريفية ألحد زمالئه
دون سبب مقبول أو موافقة
اإلدارة

خصم أجر يوم

خصم أجر يومين

خطأ في إدخال بيانات المعامالت
10
التي تشمل الرسوم الحكومية

إنذار  +خصم
 %100من
قيمة الرسوم
الحكومية

خصم أجر يومين

فصل عن العمل

استالم معامالت غير مستوفية
11
الشروط

خصم أجر يوم

تكرر العقوبة
بتكرارالمخالفة

خصم أجر  5أيام
 +التنبيه بالفصل

عدم تسليم إيصال مالي أو
12
فاتورة المعاملة للمتعامل

خصم أجر يوم

خصم أجر يومين

خصم أجر  3أيام

إساءة استخدام األنظمة الخاصة
13
بإنجاز المعامالت

خصم أجر ثالثة
أيام

خصم %100
من قيمة كل
المعامالت التي
تم إنجازها
بشكل خاطئ

إلغاء الصالحية

 14إصدار إيصال مالي خاطئ

إنذار  +خصم
قيمة الخطأ
بالرسم
المالي إذا كان
بالنقصان

خصم أجر يومين
إنذار  +خصم
قيمة الخطأ
بالرسم المالي إذا
كان بالنقصان

خصم أجر  3أيام
إنذار  +خصم
قيمة الخطأ
بالرسم المالي
إذا كان بالنقصان

رفض الموظف القيام بواجباته
األساسية من دون سبب مبرر،
 15ورفضه القيام بأعمال إضافية
مسندة إليه شريطة أال يختلف
عن واجبه األصلي

خصم أجر
يومين

استخدام األدوات والموارد
 16الموجودة بالعمل ألغراض أخرى
غير مقصودة منها

إنذار
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خصم أجر يومين

خصم أجر يومين

خصم أجر  5أيام

فصل من
الخدمة
مع حفظ
المستحقات

خصم أجر  5أيام

#

وصف المخالفة

المخالفة الثالثة

المخالفة األولى

المخالفة الثانية

اإلهمال الجسيم أو التراخي في
 17أداء العمل مما يؤدي الى أضرار
جسيمة في األرواح والممتلكات

خصم أجر 5
أيام

فصل من الخدمة
مع حفظ
المستحقات

تعطيل وإلحاق األذى والضرر
 18بمعدات المركبة أو األدوات أو
اللوازم

خصم أجر 5
أيام

الفصل من
الخدمه مع حفظ
المستحقات

عدم االمتثال الرتداء الزي الموحد
19
أو بطاقة التعريف الشخصي

إنذار

خصم أجر يومين

التدخين خالل ساعات العمل
 20وفي األماكن غير المسموح
بالتدخين بها

إنذار

خصم أجر يومين

قبول المال أو الهدايا من أي
 21شخص بقصد التأثير عليه والقيام
بأي عمل يتعلق بالشركة

خصم أجر 5
أيام

الفصل من
الخدمه مع حفظ
المستحقات

 22الغياب بدون إذن أو عذر مقبول

إنذار

خصم أجر يوم

خصم أجر
يومين  +خصم
أجر يوم الغياب

استقبال زائرين من غير موظفي
 23أو متعاملي المنشأة في أماكن
العمل بدون إذن من اإلدارة

إنذار

خصم أجر نصف
يوم

خصم أجر يوم

عدم إنجاز الحد األدنى من عدد
 24المعامالت المطلوبة شهريًا دون
وجود مبرر

إنذار

خصم أجر نصف
يوم

خصم راتب
يومين

سوء السلوك مع الموظفين
25
والمراجعين

إنذار

إنذار  +خصم
أجر يومين

خصم أجر  5أيام

تمكين الغير باستخدام صالحيات
 26الموظف الخاصة باألنظمة
اإللكترونية

خصم  5أيام +
خصم العمولة
من المعامالت
المنجزة

وقف صالحية
المستخدم شهر
 +خصم العمولة
من المعامالت
المنجزة

فصل من
الخدمة

مخالفات متعلقة بالتمييز وازدراء
27
األديان

إنذار

خصم أجر  5أيام

فصل من
الخدمة

ارتكاب تجاوزات مخلة بالشرف
28
واألمانة

فصل من
الخدمة

خصم أجر  5أيام

خصم أجر  5أيام
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قنوات التواصل
مركز اتصال الخدمة – 8008585
موقع إلكتروني taw-seel.ae – taw-seel.com
للتواصل واالستفسارinfo@taw-seel.ae :

أو زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين على الرابط
التالي www.mohre.gov.ae :لالطالع على تفاصيل أكثر.

