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 التعاريف:  األولىالفقرة    

 تطبيق أحكام هذه السياسة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها  في

  الدولة اإلمارات العربية المتحدة  دولة

  البرنامج مؤسسة االمارات   برامج  أحددوامي،  برنامج

تتوافر و  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني   من  المنصة  على  المسجلو  عمل   عن  باحث  شخص  كل

  البرنامج في  عليها المنصوصشروط ال لديه

 الباحث عن العمل 

كل جهة أو مؤسسة أو شركة أو مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يُشغل عامال ً أو أكثر، لقاء  

  للباحثين   عمل  فرص  لتوفير  استقطابهم  يتمالتي  و  الخاص  القطاع  أو  العام  القطاعأجر ماديا مناسبا، ضمن  

 )منصة دوامي(   اإللكترونيةالمنصة   خالل منعن العمل 

 العمل   جهة /الشركاء

   المنصة تطرح من خالله الفرص الوظيفية للمسجلين عليها.  تيال اإللكتروني الموقع

العمل  (  أو المؤسسات    الشركات من قبل    وعرضهاتوفيرها    تميكل فرصة وظيفية    هي   على ) جهات 

 . المنصة

  الوظيفة

 الجدية .لتزامات المطلوبة منه في هذه السياسةقيام الباحث عن عمل بكافة اإل

تعيينه   عندالباحث    بهالعمل الذي يقوم    مقابلوجهة العمل    الباحث عن عمل  بين  عليه  المتفقالمالي    القدر

 . عليها المعين الجهة وأحكام شروط حسب

 أو المكافأة   الراتب

الذي يتفق عليه الطرفان لفترة    مقر  لدى  العمل  عن  الباحث  به  يقوم  الذي  العمل العمل أو المكان  جهة 

 محدودة بالمدة أو الساعات. 

 المرن )الجزئي(  العمل

ألداء مهام ومسؤليات مطلوبة   العمل  مقر  نطاقأو خارج    المنزل  منالذي يقوم به الباحث عن العمل    العمل

 . الساعات أو المدةمنه من قبل جهة العمل مقابل فترة محدودة ب 

 المرن   العمل

 ( بعد عن) 

ُ  30 مقدارها زمنية مدة   الشهر يوما

   السنة الميالدية  السنة

 العمل يوم العمل والباحث عن العمل.  جهة بينالعمل المتفق عليه  يوم
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  الثانية : هدف السياسةالفقرة 

اإلمارتية للعمل الجزئي والعمل   المنصة  فيالضوء على واجبات وحقوق الباحثين عن عمل المسجلين    تسليطالسياسة إلى    هذه  تهدف 

التسجيل والخدمات التي   وآلية   المقدمة  الوظيفيةحيث شروط اإللتحاق و أولوية الفئات وأنواع الفرص    منعن بعد ) منصة دوامي (  

 العامة والخاصة.  القطاعات مختلفالمنصة بالتعاون مع الشركاء من  علىمن خالل توفير فرص العمل المرن   تقدمها

 نطاق سريان السياسة    : الثالثةالفقرة 

 الراغبين باالستفادة و  بعد،  عن   والعمل  جزئي ال  للعمل   اإلماراتية  المنصة   في تسري هذه السياسة على كافة الباحثين عن عمل المسجلين  

 .المنصة  عبر البرنامجالتي يقدمها  الوظيفية  فرصال من 

 شروط الواجب توافرها لدى الباحث عن عمل ال:  الرابعةالفقرة 

 :اإلماراتية المنصة  علىالتوظيف فرص  للحصول على   الشروط التالية عن العمل الباحث لدى تتوفر أن بجي

 .الجنسية إماراتيأن يكون  -

 .اإللكترونيةأن يكون مسجالً في المنصة  -

 .سنة 18أال يقل عمره عن  -

 .حالي عمل رأس  على يكون ال أن -

 الفقرة الخامسة : اولويات الفئات المستهدفة 

يستهدف البرنامج الباحثين عن عمل عند توفر فرص العمل المرن المعروضة على المنصة وتكون االولوية عند عملية فرز    

 :  التالية للفئات مرشحينال

 . الهمم أصحاب -

 درهم شهرياً. 5000ويقل دخله الحالي عن     ذوي الدخل المحدود / ال يعمل -

 .البعيدة المناطق في القاطنين -

  الفقرة السادسة : واجبات الباحث عن عمل

إلى  اإللتزامات  والتقيد بجميع    المنصة   فيالتالية عند التسجيل    والشروطبالواجبات    اإللتزامعن عمل    الباحثيجب على   التي تهدف 

 :المنصة    على  المتاحة العمل فرصعلى  حصوله المساعدة في 

 .اإللكترونيةفي المنصة  واإللتحاق التسجيل شروطالموافقة على  -

  على المنصة بشكل كامل وصحيح التعريفي الملفاستكمال ) اتمام(   في اإللتزام -

 . متابعة. بنجاح المنصة  على المكتمل الملف طلب تقديم من التأكد -

 .بنجاح المنصة على حسابة تفعيل من التأكد -
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والتي تتالءم مع شروط الفرص   المنصة  على  المطروحة  الوظائف  على  بالتقديم  المستمر  وتفعاله  للمنصةبزيارة دورية    اإللتزام -

 ً  كحد أقصى مرة شهريا

خالل فترة   مرتينالعمل ألكثر من    جهاتللوظائف التي تم ترشيحه عليها لدى   الشخصيةيتخلف عن حضور المقابلة    ال  أن -

 .بالمنصة تسجيله

 .بالمنصة تسجيلهالمقدم بأكثر من مرتين خالل فترة  الوظيفي للعرضأال يتجاوز عدد مرات رفضه  -

على المنصة، على سبيل المثال البيانات الشخصية أو مقر اإلقامة الحالي أو حصوله    بياناته  تحديث  في  عمل  عن  الباحث  يتلزم -

 على فرصة عمل أخرى. 

 .  المنصة خالل من لها  ترشح التي الوظائف ألحد تعيينه تم حال في دوامي برنامج إعالم   في عمل  عن الباحث يتلزم -

 ثالث ألكثر من    اإللكترونيةفي المنصة    ةالمسجل و  به  الخاصة   التواصل  قنواتعلى    البرنامجأال يتجاوز عدد مرات عدم تجاوبه مع   -

 بالمنصة تسجيلهمرات خالل فترة 

 .سواء حد علىأو الخاص  العامفي القطاع  المرن يكون جاداً في البحث عن عمل ويقبل بالعمل أن -

 .الوظيفية الفرصة على  حصوله  تاريخ من شهر تتجاوز ال فترة خالل)متوفراً(  للعمل جاهزا يكون أن -

أيام من تاريخ أخر يوم   7بحد أقصى    المنصة  خالل  من  عليه  تعيينه  تم  الذي العمل  عن  انقطاعة  عند  مباشرةيبلغ برنامج دوامي    ان -

 عمل.  

 عمل  حقوق الباحث عن  : السابعةالفقرة 

على المنصة    العروض الوظيفية من قبل جهات العمل العارضة لتلك الفرص   توفير  و حقوق الباحثين عن عمل    حفظعلى برنامج دوامي    رتبتي

 :التاليةبالشروط  وحقوق الباحثين وتتسم العروض الوظيفية

مع أي طرف ثالث إال بعد اشعار الباحث عن عمل سواء   خصوصية وسرية معلومات الباحث عن عمل  حفظب  دوامي  برنامج  يلتزم -

 لكتروني.باإلتصال الهاتفي او البريد اإل

 .العمل  أصحاب  منحسب المتوفر  عبر المنصة الفرص الوظيفية توفير -

 . الجامعي للطالب الدراسي  الجدول مع يتناسب بما الجهات من المقدمة المرنة ائفأن تكون الوظ قابلية -

 تفعيل الحساب على المنصة. و الفقرة الثامنة : عملية التسجيل 

طلب التسجيل عبر   دميق التعريفيعلى المنصة، وعند استكمال الباحث عن عمل من الملف   والتسجيل اإلستخدامالمنصة دليل  توفر

 حاالت وتتضمنبرنامج دوامي في تفعيل الحسابات المكتملة والمقدمة من قبل الباحثين عن عمل من خالل المنصة  يلتزموالمنصة 

 : أدناه الموضحة  األمثلة في المقدم الطلب وضع

 . المنصة على المعروضة الوظيفية الفرص على التقديم ويستطيع ومفعل مكتمل عمل عن للباحث التعريفي: الملف مفعل -

 الباحث يستطيع وال غيرمفعل ويعتبر الستكمال ومرجع مكتمل  غير   عمل عن  للباحث التعريفي: الملف لألستكمال مرجع -

 الوظيفية  الفرص  على التقديم عمل  عن
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  عمل عن الباحث يستطيع وال غيرمفعل ويعتبر الستكمال ومرجع مكتمل غير  عمل عن للباحث التعريفي: الملف مفعل غير -

 .الوظيفية الفرص  على التقديم

: الحساب غير مكتمل التالية عند تبين األسباب (وأغالق)ايقاف محذوف  عمل  عن للباحث التعريفي الملف  :الحساب مسح -

في البريد اإللكتروني أو في حالة تبين أن   دواجيةاز  على تحتوي التيوعدم االستجابة من الباحث عن عمل لالستكمال، أو 

 . الفئات المستهدفة للبرنامج عليهالباحث عن عمل على رأس عمل حالي أو ال ينطبق 

 عامة  شروط:  التاسعةة الفقر

 اشعاراتثالثة    ه تلقيفي حال   وبذلك    تنبيه   ""إشعار  تلقىسيعن العمل الغير ملتزم بواجباته المنصوص عليها في هذه السياسة    الباحث

 .البرنامج  قبل من المقدمةالتوظيف  وفرص تعليق حصوله على خدمات عليه يترتبس  ـ متتالية أو متفرقة

عليه   يترتبس(  تنبيهات)ثالثة    تنبيهاتالحصول الباحث عن العمل الحد األعلى من    عند  :مدة تعليق حساب الباحث عن العمل -

العمل ألي من  ثالباح  حصول  وتعليقأشهر    ستةلمدة    هحساب  تعليق التوظيف    عن  البرنامج   خدمات  قبل  المطروحة من 

 . والمنصة

 الشروط بالتي حصل عليها الباحث عن عمل تلقائيا في حال تقيده  التنبيهاتيتم الغاء  : تعليق حساب الباحث عن العمل انتهاء -

لى الحد األعلى من  إ حصل عليه شريطة أال يكون قد وصل  تنبيهأشهر من تاريخ آخر  ثالثةالمطلوبة منه خالل   واإللترامات

 . التنبيهات

تفعيل   و  التنبيه  ءيتم إلغا  وعليه هتنبيعلى    هحصولتقديم اعتراض في حال    المنصة  على  المسجل  عمل  عن  للباحث  يحق -

وفقا   التنبيهيوماً من تاريخ تطبيق    14، وذلك خالل  المطلق  بحسب تقديره  البرنامجحسابه في حال تقديمه مبررات يقبلها  

 :لإلجراءات التالية

o   البريد اإللكتروني للبرامج    على  التنبيهيقوم الباحث عن عمل بتقديم طلب إلغاءinfo@dawamee.ae    مع ارفاق

 .مبررات تدعم طلبه

o    كحد    عمل  يوم  20خالل  خالل البريد اإللكتروني    من بدراسة الطلب ثم إشعار الباحث عن العمل بالنتيجة    البرنامجيقوم

 .أقصى

o   الطلبحساب الباحث عن عمل في حال تم قبول  بتفعيل البرنامجيقوم. 

 

السياسة   نهاية  

 .أُقر بأنني اطلعت على جميع الشروط واألحكام أعاله وأوافق عليها    
 


