
دراسة تحليل الدوران الوظيفي في الوزارات والجهات االتحادية 

 2014في عام ( الخاضعة لقانون الموارد البشرية)

 :التاريخ 2015مارس 30 

 :النسخة العاشرة المسودة 

  

الهيئة  خارج وسيلةو أأو نسخها بأي شكل  امنه ال يسمح بإعادة طبع أي جزء .فقط داخليهذه الوثيقة لالستخدام ال
 الحصول على موافقة كتابية مسبقةبدون االتحادية للموارد البشرية الحكومية 
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 التنفيذي الملخص

2 

 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية2008لسنة ( 11)رقم  حدد المرسوم بقانون اتحادي ◄

اتحادي، والئحته التنفيذية  أسباب انتهاء م المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون  2011لسنة ( 9)رقم 

 .الخدمة وتفاصيلها

 

 :نطاق الدراسة◄

نظام إدارة معلومات الموارد البشرية بيانات مستخلصة من على الدوران الوظيفي دراسة اعتمدت تحاليل •

 2014ديسمبر  31تاريخ حتى 2014يناير  1من « بياناتي»  في الحكومة االتحادية

اتحادية والمطبقة للقوانين واللوائح المذكورة أعاله وتستخدم نظام جهة  18وزارة و17  الدراسة تغطي •

موظف للمقارنة  36،535بعض الشرائح تضم )موظفاً   53،961فيها العاملين بياناتي، ويبلغ عدد 

 (باألعوام السابقة

 الدراسة ال تشمل االجر المقطوع والمكافأة الشاملة والخبراء والمستشارين •



 نطاق التطبيـــــــق
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 في بياناتهم والمتوفرة اتحادية جهة 17و وزارة  18لـ األداء مراجعة تم األول األداء تقرير في◄

 «بياناتي» نظام

 التي تطبق الئحة الموارد البشرية للجهات المستقلة الجهات االتحادية التي تطبق القانون ولوائحه الوزارات

 وزارة األشغال العامة1.

 وزارة االقتصاد2.

 وزارة البيئة والمياه3.

 وزارة التجارة الخارجية4.

 وزارة التربية والتعليم5.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي6.

 وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع7.

 وزارة الخارجية8.

 وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي9.

 وزارة الشؤون االجتماعية10.

 وزارة الصحة11.

 وزارة التنمية والتعاون الدولي12.

 وزارة الطاقة13.

 وزارة العدل 14.

 وزارة العمل15.

 وزارة المالية16.

 الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية 17.

 *وزارة الداخلية 18.

 المجلس الوطني لإلعالم1.

 الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف2.

 *معالي عبدهللا غباش -وزارة الدولة 3.

 *الهيئة الوطنية للمؤهالت4.

 *الهيئة االتحادية للجمارك5.

 (بعض الشرائح)صندوق الزواج6.

 *المركز الوطني لإلحصاء7.

 *معهد التدريب والدراسات القضائية8.

 *هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس9.

 *هيئة  تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية10.

 *صندوق الزكاة11.

 *هيئة التأمين12.

 *مؤسسة االمارات العقارية13.

 *المجلس الوطني للسياحة واآلثار14.

 *الدكتورة ميثا الشامسي -وزارة الدولة 15.

 *الدكتور سلطان الجابر -وزارة الدولة 16.

 *معالي ريم الهاشمي -وزارة الدولة 17.

 البيانات التاريخية غير متوفرة* 



 المقدمة

تشمل هذه الدراسة ما يلي: 

 

 

 2014 - 2011مقارنة الدوران الوظيفي باألعوام السابقة •

 (الطوعية وغير الطوعية)تاركي خدمة •

 2013 - 2014عام نسبة ترك الخدمة في وفق تصنيف الجهات •

 الخدمةترك اسباب •

 وفق النوع•

 وفق الجنسية•

 اسباب ترك الخدمة وفق العائلة الوظيفية•

 الخبرةانتهاء الخدمة حسب سنوات حاالت •

 العمريةحاالت انتهاء الخدمة حسب الفئه •

 المؤهل العلميحاالت انتهاء الخدمة حسب •

 مستهدفات الممكنات للدوران الوظيفي•
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 2014-2011الدوران الوظيفي 

 :تحليل الوضع

34,709 35,604
38,149 36,535

5%  

-0.5% 

1,814 

2013 

2,091 
5.5%  

2014 2011 

5.9%  

2012 

3.6%  

2,041 1,279 

الخدمة تاركي  

الموظفين مجموع  

 %5الى   5.5%من   2013مقارنة بـ 2014في انخفضت نسبة الدوران الوظيفي 

2014 - 2011عدد الموظفين وتاركي الخدمة ونسبة الدوران الوظيفي في الجهات االتحادية من عام   

 5 ال تشمل وزارة الداخلية*ال تشمل بعض الجهات المستقلة المدخلة حديثا في بياناتي      *



 2014الدوران الوظيفي 

 :تحليل الوضع

عدد الموظفين وتاركي الخدمة ونسبة الدوران 
2014الوظيفي في الجهات االتحادية في   

 تشمل جميع الجهات المتوفرة في بياناتي*

53,961 

2,187 
4%  

2014 

الموظفين مجموع  

الخدمة تاركي  

 %3.4تصل النسبة الى اما بدون التقاعد وحاالت الوفاة % 4نسبة الدوران الوظيفي تصل الى 
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عدد الموظفين وتاركي الخدمة ونسبة الدوران الوظيفي 

باستثناء بلوغ سن ) 2014في الجهات االتحادية في 
 (التقاعد والوفاة

53,961 

1,828 
3.4% 

2014 

الموظفين مجموع  

الخدمة تاركي  



 2014الدوران الوظيفي 

 :تحليل الوضع

عدد الموظفين وتاركي الخدمة ونسبة الدوران  الوظيفي 

المقطوع تشمل االجر ) 2014في الجهات االتحادية في 
 (  والمكافأة الشاملة والخبراء والمستشارين

 تشمل جميع الجهات المتوفرة في بياناتي*

55,835 

2,343 
4.2%  

2014 

الموظفين مجموع  

الخدمة تاركي  

 (  تشمل االجر المقطوع والمكافأة الشاملة والخبراء والمستشارين% )4.2نسبة الدوران الوظيفي تصل الى 
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5.2% 

5.7% 

4.1% 

6.1% 
5.7% 

7.9% 

3.7% 

6.5% 

3.0% 

4.1% 

2.7% 

6.4% 6.5% 

4.2% 

9.3% 

 غير مواطنة

 مواطن

 غير مواطن

 مواطنة

 نسبة ترك الخدمة وفق النوع والفئة الجنسية

 :تحليل الوضع

 سبة للمواطنات االناثناعلى نسبة للدوران الوظيفي كانت للمواطنين الذكور واقل 

 8 ال تشمل بعض الجهات المستقلة المدخلة حديثا في بياناتي*
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  2014الطوعي نسبة الدوران الطوعي و غير 

 (غير الطوعية)تاركي الخدمة 

76.2% 

 )الطوعية( الخدمة تاركي

23.8% 

 (الطوعية)ترك الخدمة تحت بند تاركي الخدمة تندرج اعلى نسبة في اسباب 

 

 :تحليل الوضع

 تاركي الخدمة غير الطوعية

تاركي عدد 

 الخدمة

النسبة من عدد 

 الخدمة تاركي

 %5.4 119 عدم تجديد العقد او إنهائه قبل انتهاء مدته

 %4.3 95 **أخرى النقل إلى جهة 

يوم  20ايام متصلة او  10إنقطاع عن العمل دون مبرر 

 %3.6 79 منفصلة

 %3.4 75 اإلحالل وفقا لخطط توطين وظائف غير المواطنين

 %3.2 71 الوفاة

 %1.6 35 عدم الكفاءة الوظيفية

 %1.3 29 عدم اللياقة الصحية

 %0.4 9 اداريةالفصل من الخدمة لمخالفة 

 %0.1 3 **والقنصلي النقل إلى السلك الدبلوماسي 

 %0.1 2 اعادة الهيكلة

 %0.1 2 أخرى

 %0.0 1 أخرى

 تاركي الخدمة الطوعية

تاركي عدد 

 الخدمة

النسبة من عدد 

 الخدمة تاركي

 %63.1 1,379 االستقالة

 %13.2 288 بلوغ سن االحالة الى التقاعد

 تشمل جميع الجهات المتوفرة في بياناتي*
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 قد يكون نقل الى جهة اخرى او نقل اتحادي او الى السلك الدبلوماسي**



  2014اسباب ترك الخدمة  وفق النوع 

 تشمل جميع الجهات المتوفرة في بياناتي*
10 

 انثى ذكر سبب ترك الخدمة

 880 499 االستقالة

 76 212 بلوغ سن االحالة الى التقاعد

 19 100 عدم تجديد العقد او إنهائه قبل انتهاء مدته

 18 77 النقل إلى جهة أخرى

 11 64 اإلحالل وفقا لخطط توطين وظائف غير المواطنين

 19 60 يوم منفصلة 20ايام متصلة او  10إنقطاع عن العمل دون مبرر 

 21 50 الوفاة

 3 32 عدم الكفاءة الوظيفية

 15 14 عدم اللياقة الصحية

 0 9 اداريةالفصل من الخدمة لمخالفة 

 0 3 النقل إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي

 0 2 اعادة الهيكلة

 0 2 أخرى

 0 1 أخرى

 1,062 1,125 المجموع
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 2014العائلة الوظيفية عدد تاركي الخدمة حسب 

 :تحليل الوضع

 الخدمات المعاونة وطب اسنان والسكرتارية كانت االعلى من ناحية النسب واالعداد

 تشمل جميع الجهات المتوفرة في بياناتي*

 النسبة تاركي الخدمة مجموع الموظفين العائلة الوظيفية # النسبة تاركي الخدمة مجموع الموظفين العائلة الوظيفية #

 %3.5 443 12676 التدريس 1 %33.3 3 9 (الميكانيكا)الهندسية المساعدة 1

 %2.1 367 17846 عسكرية وظائف 2 %22.2 4 18 المستشاريين 2

 %4.9 268 5445 فني الطب غير حاصلين على مؤهالت عليا 3 %21.4 3 14 البحوث الدينية 3

 %6.7 232 3450 االدارة التنفيذية 4 %20.0 1 5 المكتبات 4

 %16.6 139 837 الخدمات المعاونة 5 %18.2 6 33 التصوير والتحميض 5

 %5.2 110 2098 المساجد 6 %16.7 2 12 هندسة التصاميم الداخليه 6

 %7.3 103 1413 األطباء 7 %16.7 1 6 الهندسة الكيميائية 7

 %14.2 63 443 طب األسنان 8 %16.6 139 837 الخدمات المعاونة 8

 %6.1 56 915 االداره العليا 9 %14.3 2 14 التحليل المالى 9

 %6.0 53 889 االدارة التنفيذية المساعدة 10 %14.3 1 7 السواقين 10

 %1.7 32 1846 التعليمية المساعدة 11 %14.2 63 443 طب األسنان 11

 %5.1 27 533 التوجيه 12 %13.9 20 144 السكرتارية 12

 %7.4 21 282 المحاسبين 13 %13.8 8 58 الرقابه االداريه 13

 %2.9 21 716 االدارة المدرسية 14 %13.8 4 29 الهندسة المدنية 14

 %13.9 20 144 السكرتارية 15 %13.3 6 45 االنشاءات)الهندسية المساعدة) 15

 %4.5 18 398 االداره االشرافيه 16 %12.5 2 16 المخازن 16

 %3.9 15 382 الحاسب االلى 17 %11.1 1 9 االخراج والتمثيل المسرحى 17

 %2.7 15 563 فني الطب الحاصلين على مؤهالت عليا 18 %10.7 3 28 الكهرباء)الهندسية المساعدة) 18

 %9.0 14 156 القانونية 19 %10.4 5 48 االحصاء 19

 %5.8 14 240 الخبراء 20 %10.3 3 29 الهندسة المعمارية 20

 عائلة وظيفية من ناحية اعداد تاركي الخدمة 20اعلى  عائلة وظيفية من ناحية معدل الدوران الوظيفي 20اعلى 
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 2014والجنسية عدد تاركي الخدمة حسب النوع 

 ذكور %51.0 %49.0 اناث
59.0% 

 غير مواطنين

 مواطنين

41.0% 

45.0% 

 ذكور 55.0%

 اناث

31.0% 

 غير مواطنين

69.0% 

 مواطنين

 (2,187)  حسب النوع تاركي الخدمةعدد 

 (53,961)حسب النوع مجموع الموظفين 

 (2,187)حسب الجنسية  تاركي الخدمةعدد 

 (53,961)حسب الجنسية مجموع الموظفين 

 :تحليل الوضع

 نسبة تاركي الخدمة متوافقة مع نسبة اعداد الموظفين حسب النوع والجنسية

 تشمل جميع الجهات المتوفرة في بياناتي*
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 2014مدة الخدمة حاالت انتهاء الخدمة حسب 

48% 52% 

 مدة الخدمة

و يليها الفئة من  "االقل من سنتين"و من ثم تليها فئة , عاما 30سنوات الخبرة هي من فئة الموظفين ممن تزيد سنوات خدمتهم عن نسبة لالستقاالت حسب على أ

 سنوات  5-2

 

 سنوات 2-5

 سنة 6-15

9.3% 

سنتين من اقل  

 سنة +30

 سنة 16-30

6.0% 

5.5% 

2.9% 

4.0% 

 :تحليل الوضع

 تشمل جميع الجهات المتوفرة في بياناتي*



   "االقل من سنتين"عاما من غير المواطنين ثم المواطنين من فئة  30اعلى نسبة لالستقاالت من حيث مدة الخدمة في فئة من تزيد سنوات خدمتهم عن 

2.6% 

5.1% 

 سنوات 2-5

4.9% 

8.0% 

6.3% 

 سنة 6-15

2.7% 

1.6% 

 سنة  +30

10.5% 

16.5% 

3.3% 

9.0% 

5.3% 5.2% 

4.1% 
5.0% 

سنتين من اقل  

5.4% 5.7% 
5.2% 

5.6% 

 سنة 16-30

5.5% 

 مواطن

 غير مواطن

 غير مواطنة

 مواطنة

2014الخدمة نسبة تاركي الخدمة وفق مدة   

 :تحليل الوضع

 تشمل جميع الجهات المتوفرة في بياناتي*
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 2014العمرية حاالت انتهاء الخدمة حسب الفئه 

 :تحليل الوضع

 سنة +50

 سنة 40-50

4.5% 

3.7% 

6.2% 

 سنة 18-30

 %2.8 سنة 30-40

 الفئة العمرية

 عاما  18-30عاما و تليها الفئة العمرية من  50اعلى نسبة لالستقاالت حسب الفئة العمرية التي تزيد عن 

 تشمل جميع الجهات المتوفرة في بياناتي*



  2014العمرية والجنسية نسبة تاركي الخدمة وفق الفئة 

عاما من المواطنات وغير المواطنات 50اعلى نسبة لتاركي الخدمة من حيث الفئة العمرية هم فئة التي تزيد اعمارهم عن   

3.8% 

 سنة 18-30

1.6% 

2.8% 

5.0% 

4.1% 
3.7% 

5.8% 

3.8% 

5.4% 

 سنة +50

9.5% 

6.5% 

7.7% 

4.5% 

 سنة 30-40

2.3% 

4.1% 
4.6% 

 سنة 40-50

 غير مواطنة 

 مواطنة

 غير مواطن

 مواطن

 :تحليل الوضع

 تشمل جميع الجهات المتوفرة في بياناتي*
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 %6.4 ثانوي

الجامعي دون  4.9% 

 %4.2 جامعي

الجامعي فوق  8.9% 

الثانوية دون  

مؤهل بدون  

البيانات تتوفر ال  

6.7% 

16.1% 

3.4% 

 ”بدون مؤهل“كذلك فئة  و “ فوق الجامعي“ اعلى نسبة لتاركي الخدمة حسب المؤهل العلمي هي فئة 

 2014المؤهل العلمي نسبة تاركي الخدمة حسب 

 :تحليل الوضع

 ال تشمل وزارة الداخلية*



 2014حسب المؤهل العلمي والجنسية نسبة تاركي الخدمة 

 من المواطنين والغير مواطنات ”بدون مؤهل“اعلى نسبة لتاركي الخدمة هي من فئة 

4.2% 3.9% 
4.8% 

14.3% 

 ثانوي

10.5% 

6.6% 

5.5% 

7.4% 

الجامعي دون  

4.7% 

5.8% 

4.4% 

6.0% 

 جامعي

5.1% 
5.0% 

3.6% 
4.0% 

 الجامعي فوق

9.5% 
9.9% 

8.9% 

3.9% 

الثانوية دون مؤهل بدون  البيانات تتوفر ال   

21.5% 

7.6% 

2.5% 

17.6% 

7.0% 

1.4% 

20.0% 

7.1% 

 غير مواطنة

 غير مواطن

 مواطنة

 مواطن

 :تحليل الوضع

 ال تشمل وزارة الداخلية*
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 نسب الدوران الوظيفي للممكنات
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 2016مستهدفات عام  2015مستهدفات  عام  2014مستهدفات عام  خط االساس

 %7 %7.50 %8 2013في عام % 8.3 المواطنين

نسبة 
 المواطنين

 %4.50 %4 %3.50 2013في عام % 3

 2016-2014مستهدفات الدوران الوظيفي لألعوام 

 2014عام ل الفعلي خط االساس

%3.5 2013في عام % 8.3 المواطنين  

%5.4 2013في عام % 3 غير المواطنين  
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 :في الحكومة االتحادية 2014أبرز مالمح تقرير الدوران الوظيفي لعام 

 
 (جهات اتحادية مستقلة 3 –وزارة  16% )5الى   5.5%من   2013مقارنة بـ 2014انخفضت نسبة الدوران الوظيفي في •

 
 (جهات اتحادية مستقلة 18 –وزارة  17% )4الدوران الوظيفي تصل الى نسبة •

 

 االناثنسبة للدوران الوظيفي كانت للمواطنين الذكور واقل نسبة للمواطنات اعلى •

 

 الطوعيةاعلى نسبة في اسباب االستقاالت تحت بند االستقاالت تندرج •

 

 والجنسيةتاركي الخدمة متوافقة مع نسبة اعداد الموظفين حسب النوع نسبة •

 

و يليها الفئة من " االقل من سنتين"و من ثم تليها فئة , عاما 30نسبة لالستقاالت حسب سنوات الخبرة هي من فئة الموظفين ممن تزيد سنوات خدمتهم عن أعلى •

 سنوات  5-2

 

 "  االقل من سنتين"المواطنين من فئة غير المواطنين ثم عاما من  30نسبة لالستقاالت من حيث مدة الخدمة في فئة من تزيد سنوات خدمتهم عن اعلى •

 

 عاما  30-18عاما و تليها الفئة العمرية من  50نسبة لالستقاالت حسب الفئة العمرية التي تزيد عن اعلى •

 

 والغير مواطناتعاما من المواطنات  50نسبة لتاركي الخدمة من حيث الفئة العمرية هم فئة التي تزيد اعمارهم عن اعلى •

 
 “ مؤهلبدون “كذلك فئة  و “ فوق الجامعي“ نسبة لتاركي الخدمة حسب المؤهل العلمي هي فئة اعلى •

 
 والغير مواطناتمن المواطنين  ”بدون مؤهل“نسبة لتاركي الخدمة هي من فئة اعلى •

 ابرز مالمح التقرير
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 توفير بيانات انهاء الخدمة للجهات المستقلة•

 

 «بياناتي»توفير تقييمات نظام إدارة االداء للموظفين في نظام •

 

 اضافة حقول الترقيات واالجازات بأنواعها وانهاء الخدمة•

 

 .الدخل الذاتي تفصيل الدوران الوظيفي للجهات التي ُتمول من قبل ميزانية الحكومة االتحادية بالمقابل مع الجهات ذات •

 التوصيات لدراسة الدوران الوظيفي للعام المقبل


