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فــي الوقت الذي يأتي التوطين فيه ضمن 

أولويــات المؤسســات الماليــة، باعتباره 

ركيزة أساســية في أهداف رؤية اإلمارات 

2021، لبنــاء اقتصــاد تنافســي بقيــادة 

إماراتييــن يتميــزون بالمعرفــة واالبتكار، 

تالمــس أعداد المواطنين في هذا القطاع 

الطمــوح فــي كل المســتويات الوظيفية 

لتحقيق ذلــك الهدف وفقــاً لرصد أجراه 

»البيان االقتصادي« من واقع بيانات عدد 

من المراكز المالية في الدولة.

ويعتمــد مفهوم توطيــن الوظائف في 

القطاع على خطط منهجية ال تســتهدف 

فقــط تســجيل زيــادة كمية فــي أعداد 

المواطنين ونسبتهم إلى إجمالي العاملين، 

وإنما أيضاً زيادة نوعية تســتهدف تحقيق 

معــدالت توطين فعالة والمســاهمة في 

إعــداد الكفــاءات الوطنية القــادرة على 

قيــادة القطــاع وتعزيز قدرتهــا الوظيفية 

التنافسية لمواجهة تحدّيات تمكين الكادر 

الوطني من اإلمساك بمفاصل القطاع.

ويقــول خبــراء فــي القطــاع المالي، 

إنــه بالرغم مــن التحديات التــي تواجه 

اســتراتيجيات التوطين، وأبرزها المنافسة 

فــي ســوق العمــل الخاصــة بــه، إال أن 

المؤسســات والمراكز الماليــة في الدولة 

نجحــت في التغلــب علــى معظم هذه 

المشــكالت عبر التأهيــل والتدريب وفقاً 

المعايير العالمية.

وفيما أثبــت المواطنون جدارة وكفاءة 

واضحة فــي وظائف القطــاع المالي في 

الدولــة، في ظل توافر بيئــة عمل داعمة 

وتفاعليــة أكثر قدرة على جذب المواهب 

والخبرات الوطنية، يســتحوذ القطاع على 

اهتمام من جانب المواطنين، ويعزى ذلك 

إلى زيادة التحفيز المقّدم من المؤسسات 

المالية لجــذب المواطن للعمل بالقطاع، 

فضــاًل علــى برامــج التدريب التــي تقوم 

بها المؤسســات المالية لتأهيل الخريجين 

للقطاع. 

تشجيع االبتكار
التنفيذي  الرئيــس  وقال عــارف أميــري، 

لســلطة مركز دبــي المالــي العالمي، إن 

الدولــة تعمل بشــكل وثيق علــى تعزيز 

بيئة األعمال عبر تشجيع االبتكار والبحث 

والتطويــر، وتواصل جهودهــا في إطالق 

إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير 

االقتصادي من خالل تشــجيع المشــاريع، 

وغرس ثقافة ريادة األعمال في الجامعات 

والمدارس، الفتاً إلــى أن أهم ما تقوم به 

الحكومة هو تشــجيع كل مــن القطاعين 

العام والخاص على تعزيز سياسات توطين 

الوظائــف فــي كافة الجوانــب من خالل 

تأسيس إدارة خاصة للتوطين وزيادة حصة 

المواطنين فــي قطاعــات العمل  نســبة 

المختلفة، فضــاًل عن تقديم الحوافز لرفع 

معّدالت التوطين في القطاعات المختلفة.

وأضــاف أن تعزيز نســبة التوطين في 

القطاع المالي يقوم بشــكل أساسي على 

خلق منظومــة توطين وتمكيــن متنوعة 

ومتكاملــة تســمح باســتقطاب وتوفيــر 

المهنيــة ودعمهــا، فضاًل عن  الكفــاءات 

تحفيــز االبتــكار فــي أســاليب التوظيف 

عبــر تجميع الكفــاءات المالية، من خالل 

ومســاقات  المهنية  التدريبيــة  الــدورات 

التعليم العالي عالمية المســتوى التي من 

الضروري تقديمها للموظفين. 

وأوضح عارف أميري، أن المركز يحرص 

على استقطاب المواطنين ودعم تطورهم 

المهني وتعزيز الكادر البشري الوطني، عبر 

مســارات التدريب والتعليم إلنشاء قاعدة 

موظفين مدربيــن ومؤهلين قادرين على 

االضطالع بمســؤولياتهم بكفاءة انسجاماً 

مع األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021 

حــول التوطين وانعكاســه المباشــر على 

باعتبــاره واحدة من  المعرفــة،  اقتصــاد 

الركائز المهمة الخاصة لهذه الرؤية.

تعيينات وترقيات
وأوضــح أنه فــي إطــار تمكيــن الكوادر 

الوطنية قــام المركز مؤخــراً بإجراء عدة 

تعيينات وترقيات في مناصب استراتيجية 

ليشــغلها مواطنــون إماراتيــون من ذوي 

المبــادرات  وتوجيــه  لقيــادة  الكفــاءة 

الرئيســية التــي تدعم رؤيتــه في تمكين 

التقنية المالية في المنطقة، وبما ينسجم 

مع خطط التوســع، وتأتي هذه التعيينات 

والترقيات االســتراتيجية فــي وقت يوّجه 

مســاعيه نحو إرســاء بيئــة جاذبة تضمن 

للقــوى العاملة في المركز، والبالغ عددها 

24 ألف موظف، مواصلة مسيرة النمو.

وكشــف المركــز في وقت ســابق من 

العام الحالي، عن قانون التوظيف الجديد، 

كما تــم إطالق خطة صناديــق مدخرات 

الموظفيــن في مكان العمل، ومن شــأن 

المبتكر  التوظيف  المبادرات تعزيــز  هذه 

فــي بيئة عمل تواكــب التغييرات الحالية 

في أســواق العمــل ومتطلبــات األعمال 

الجديدة كالتكنولوجيا المالية. 

وأكد عارف أميري أن مســألة التوطين 

واالبتكار والتنوع في بيئة العمل من شأنها 

أن تعــزز الثقة بأهميــة مكانة المركز بين 

أكبر المراكز المالية في العالم، حيث يبقى 

الوجهة األفضل للعمل وممارســة األعمال 

على حد سواء.

وقال إن المركز تمكن طوال الســنوات 

الخمس عشــرة الماضية من تعزيز مكانته 

بيــن أهــم المراكــز المالية حــول العالم 

وأكثرها تطوراً، وهــو أمٌر ما كان ليتحقق 

ما لم نضمن له األســبقية والريادة بالبيئة 

الداعمة الموجــودة، والتي تمتاز بقدرتها 

على استقطاب الكفاءات رفيعة المستوى 

النمو ضمــن المركز،  ومســاعدتها علــى 

واالرتقاء لبلوغ األدوار القيادية.

استقطاب المواهب
التنفيذي لســلطة مركز  الرئيــس  وأكــد، 

دبــي المالي العالمي حــرص المركز على 

استقطاب المواهب اإلماراتية ذات الكفاءة 

والمبتكرة بشكل كبير، نظراً الرتباط التطور 

المناسبين  الحاصل به بتعيين األشــخاص 

فــي المناصب المناســبة للمســاعدة في 

تحقيــق رؤيــة المركــز، حيث إن نســبة 

اإلماراتييــن تقارب 40% من مجمل القوى 

العاملة في المركــز والبالغة 198 موظفاً، 

ونســبة اإلماراتييــن في مناصــب اإلدارة 

العليــا حوالــي 75% وسيســعى المركــز 

دائمــاً في تحقيــق كافــة التزاماته تجاه 

التوطين وتعزيز دور الكوادر اإلماراتية بما 

يحفظ التنوع والتوازن الوظيفي بين كافة 

المواهــب المحلية واإلقليميــة والعالمية 

التي يحتضنها المركز. 

التعاقب الوظيفي
ولفت إلى أن المركز يمتلك خطة واضحة 

وقويــة للتعاقب الوظيفــي في إطار دعم 

التوطين من خالل زيادة نسبة اإلماراتيين 

فــي مناصــب اإلدارة العليا فــي المركز، 

وخالل السنوات القليلة الماضية، استطاع 

المواطنين  تمكين مجموعــة مهمة مــن 

فــي توّليهم لمناصب قيادية، حيث حرص 

المركــز منذ انضمامهــم للعمل لديه على 

تطويرهم المهني. فعلى ســبيل المثال ال 

الحصــر، نجحت نائب الرئيــس التنفيذي 

لشــؤون العمليات في المركز )حالياً( في 

تبوؤ هذا المنصب القيادي بعد أن شغلت 

منصــب إدارة وســطى كمديــر مســؤول 

لمكتــب الخدمــات الحكوميــة. كذلــك 
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»                    « تفتــــــح الملـــــف بجــرأة رسالـــــة الموســـــــــم الجديد

Ⅶ دبي - وام 

المشــاريع  لتطويــر   يســتعرض صنــدوق خليفــة 

مشــروعين وطنيين في معرض الفنادق 2019، الذي 

تختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي 

علــى هامــش معــرض الشــرق األوســط للتصميم 

وأســبوع الضيافــة، حيــث ُيعد »ناشــيونال تريديرز 

للمرطبات« و»أوفر سيز للمياه«، مشروعين إماراتيين 

بارزيــن ضمن مجموعة المشــاريع المحلية الصغيرة 

والمتوسطة المدعومة من الصندوق.

وتأتــي المشــاركة فــي المعــرض بالتعــاون مع 

مؤسســة محمد بن راشــد لتنمية المشاريع الصغيرة 

والمتوســطة، إحدى مؤسســات اقتصادية دبي، في 

إطار الجهــود التي يبذلها الطرفان في ســبيل تعزيز 

مكانــة ريادة األعمــال داخل دولة اإلمــارات ودعم 

المشــاريع الوطنية الناشــئة والصغيرة والمتوســطة 

ضمــن قطــاع الضيافــة والفنادق، بما يســاهم في 

تحقيــق مســتهدفات سياســة التنويــع االقتصادي 

وازدهار القطاعات الحيوية داخل الدولة.

منصات مثالية
وقالت موزة عبيــد الناصري، الرئيس التنفيذي 

باإلنابــة في صنــدوق خليفة لتطوير المشــاريع: 

تأتي مشــاركة صندوق خليفة في المعرض الذي 

يعــد أكبر حــدث للضيافة من نوعــه في منطقة 

الشرق األوسط، في إطار السعي المتواصل لدعم 

المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التــي تنضوي 

تحــت مظلة الصندوق، من خــالل توفير منصات 

عــرض مثالية يقومون من خاللها بعرض أفكارهم 

ومشروعاتهم، بما يشــكل فرصة حقيقية لتوسيع 

نطــاق أعمالهــم، ويفتح لهم آفاقــاً جديدة نحو 

األسواق المحلّية واإلقليمية والعالمية.

ريادة األعمال
وأشــادت الناصــري بأهميــة المشــاركة في هذا 

المعــرض الذي يضم آالف الــزوار من أكثر من 80 

دولة لتسليط الضوء على أهمية المشاريع الوطنية 

وقدرتهــا الحقيقيــة على المنافســة في الســوق 

المحلــي والخليجــي والعالمــي على حد ســواء، 

مؤكدًة حرص الصندوق الدائم على مواصلة دعمه 

لريادة األعمال والمشــاريع المبتكرة والمتميزة في 

مختلف القطاعات الحيوية واالستراتيجية في دولة 

اإلمارات، إيماناً منه بالدور الكبير الذي تلعبه ريادة 

األعمــال في تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية 

وزيادة الناتج المحلي الوطني للدولة.

وُيعّد مشــروع »ناشــيونال تريديرز للمرطبات« 

لصاحبتــه ريــم الســعد مشــروعاً إماراتيــاً خالصاً 

متخصــص فــي تقديــم المشــروبات والمرطبات 

والمنتجات الصحية التي تهدف إلى تعزيز العادات 

الصحية في المجتمعات، دون الحاجة للتخلي عن 

المذاق والنكهة المتميزة.

أما شــركة »أوفر ســيز للمياه« فهي متخصصة 

في اســتيراد وتوزيع المواد الغذائية عالية الجودة 

بأســعار تنافسية، وتأسست في أكتوبر 2012 على 

يد رائــدي األعمال محمد ســهيل المرر وســهيل 

محمد المرر. وتعد الشــركة واحدة من الموزعين 

الرائدين لمنتجات المياه الصحية، قليلة الصوديم 

داخــل دولــة اإلمــارات ودول مجلــس التعــاون 

الخليجــي، حيــث تــوّزع منتجاتها فــي ما يقرب 

426 منفــذا للبيع فــي المنطقة مــن بينهم لولو 

هايبر ماركت وجمعية أبوظبي التعاونية ومحطات 

أدنــوك وغيرها الكثير، كما تقوم الشــركة بتوزيع 

بعض منتجات األغذية والمشروبات األخرى عالية 

الجــودة والصحية مثل الشــاي المثلج وغيره بما 

يخدم الصالح العام.
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يوفر سوق دبي المالي بيئة عمل جاذبة 

لمواطنــي الدولــة من خــالل الحرص 

علــى تطوير الكــوادر البشــرية وتوفير 

التدريــب والتأهيــل الالزميــن، ويمثل 

مواطنــو اإلمــارات 58% من قوة العمل 

في الســوق والبالغة 164 موظفاً بنهاية 

العــام الماضــي، وهي من بيــن أعلى 

معــدالت التوطين في القطــاع المالي 

في الدولة.

ويشــكل الســوق نقطــة مضيئة في 

مســيرة التوطين بالدولــة كونه انطلق 

البدايات بســواعد إماراتية  منذ مرحلة 

مثلــت قــوة الدفــع الرئيســة لــه عبر 

الســنوات الماضية واكتســب حضورها 

زخمــاً أكبــر وأثبتت قدراتــه في قيادة 

مختلــف قطاعــات الســوق على مدى 

السنوات الماضية بحسب جمال الخضر، 

نائــب رئيــس تنفيــذي ورئيــس قطاع 

الموارد البشرية والتخطيط االستراتيجي 

في السوق.

تصريحــات  فــي  الخضــر  وقــال 

لــ»البيان«: »مثلما كان إنشــاء ســوق 

دبــي بدايــة عصــر جديد فــي قطاع 

المالية في اإلمارات  األسواق 

والمنطقــة بوجــه عــام، 

الســوق  حلت  حيــث 

اإللكترونية  النظاميــة 

غيــر  الســوق  محــل 

مثل  فقــد  النظاميــة، 

حيوياً  الســوق مجــاالً 

أثبتت من خالله الكوادر 

في  قدرتهــا  المواطنــة 

الجديد  المجــال  هــذا 

تماماً آنذاك«.

وأشار إلى أن السوق يستهدف زيادة 

نسبة التوطين خالل السنوات المقبلة، 

وقــد بلغــت نســبة العنصر النســائي 

المواطن 86% من نسبة المواطنين في 

الســوق في حين بلغت نسبة القيادات 

المواطنة النسائية %23. 

أولوية مطلقة 
ورداً علــى ســؤال حــول أبــرز مالمــح 

اســتراتيجية التوطيــن في الســوق، قال 

جمــال الخضر، إن مجلس إدارة الســوق 

ومنذ تأسيسه في 26 مارس 2000 

حــرص على أن يكون العنصر 

صاحب  المواطن  البشــري 

وأن  المطلقــة،  األولويــة 

السوق األول في  يكـــون 

التوطيــن علــى مســتوى 

القطــاع المالــي، وتعززت 

جهــوده فــي هــذا المجال 

فــي إطــار التــزام الســوق 

باستراتيجية دبي 2021 فيما 

يتعلـــق بعملية التوطـــين 

وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وقال، إن الســوق يسعى لتعزيز فريق 

العمل بالكوادر المواطنة المؤهلـــة بما 

يؤدي لدعـــم التنميـة االجتماعية بتهيئة 

فرص عمــل لمواطني الدولــة، باإلضافة 

إلى اســتمرارية تطويرهم ليمثلوا عنصراً 

مهماً يدعـــم جهود النجاح في الســوق، 

وليكونــوا بمثابــة الرصيد االســتراتيجي 

الداعم لتطور القطاع المالي للدولة.

اإلماراتيــة  الكــوادر  الســوق  ويعــزز 

المؤهلة التي تتولى إدارة دفته من خالل 

تطبيق اســتراتيجية التدريب والتطويـــر 

وتقديــم الدعم للعنصــر الوطني ليعززوا 

تنافسية الســوق وتنافسيتهم الشخصية، 

ويسهموا بشـــكل إيجابي في نمو الدولة 

وتطورها.

أهداف التوطين
وأوضح نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع 

الموارد البشــرية والتخطيط االستراتيجي 

في سوق دبي المالي أن أهداف التوطين 

في الســوق تتمثل في توفير فرص عمل 

لمواطنــي الدولــة مــن خــالل الدعــم 

المســتمر والتأهيل والتطوير وبناء آليات 

وزيادة  والتوظيــف،  للتوطيــن  نظاميــة 

نســب التوطين من خالل وضـــع خطط 

مســـتقبلية لتوطين الوظائـف والبرامـج 

التأهيليــة الداعمــة لهــا، إلــى جانــب 

المحافظـــة على الموظفيــن المواطنين 

تنميـــة  الســوق والحــرص علــى  فــي 

خبراتهـم عـن طريـق تصميـم الوظائـف 

والســـلم الوظيفي بشــكل طمــوح مما 

يحفز الموظفين المواطنين على اكتساب 

الكفـــاءات الالزمة )مهـــارات، معـارف، 

سـلوكيات( وبناء خطط وسياسات داعمة 

لتسـهيل نقـل هـذه الخبرات التخصصيـة 

التــي تمكن الموظفين المواطنين مـــن 

التميز في مهامهـم الوظيفية والمبادرات 

لتصــل إلى مســتوى عاٍل مـــن الفعالية 

والكفاءة.

نقل الخبرات
وأضــاف أن الســوق يحرص أيضــاً على 

التأكد من نقل الخبرات في الســوق إلى 

الكفـــاءات المواطنـــة الجديــدة، وفي 

ذات الوقـــت وضــع سياســات للتعاقب 

الوظيفي ونقــل المعرفــة للحفاظ على 

الخبرات داخـــل السوق، وتسهيل عملية 

»صندوق خليفة« يدعم مشروعين وطنيين في معرض الفنادق

سوق دبي المالي.. مجـال حيـوي للكـــــوادر المواطنة 

٠١. االبتكار في أساليب التوظيف عبر 
تجميع الكفاءات المالية

٠٢ االستفادة من جدارة وكفاءة 
المواطنين في دعم تنافسية القطاع 

٠٣ زيادة التحفيز وبرامج التدريب 
عوامل جذب رئيسية 

خطوات للتمكين

Ⅶ جمال الخضر

توطين القطاع المالي يالمس الطموح   ويواجه تحدي التمكين

سوق أبوظبي

130
% 87

 إجمالي الموظفين

معدل التوطين

دبي المالي العالمي

198
% 40

 إجمالي الموظفين

معدل التوطين

سوق دبي

164
% 58

 إجمالي الموظفين

معدل التوطين

الخدمات المالية

152
% 26

 إجمالي الموظفين

معدل التوطين

نسب مبشرة
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تمّكنت نائب 

الرئيس التنفيذي 

التقنيــات  لمســّرع 

هايف«  »فينتك  المالية 

)حاليــاً( مــن تبــوؤ هــذا 

المركز  في  القيــادي  المنصب 

بعــد أن شــغلت منصــب إدارة 

تكنولوجيا  قســم  كرئيس  وســطى 

المعلومات. وتمّكن رئيس قطاع 

التقنيــة الماليــة )حالياً( من 

تبوؤ هذا المنصب القيادي 

أن شــغل منصب  بعــد 

كمديــر  وســطى  إدارة 

المؤسسية  للشؤون  أول 

ومزودي الخدمات.

استحداث الوظائف
ومــن جهتــه قــال وليد 

الرئيــس  العوضــي، 

للعمليــات  التنفيــذي 

لدى »ســلطة دبي للخدمــات المالية«، 

إن القطــاع المالــي في الدولــة يعتبر 

من القطاعات االقتصادية االســتراتيجية 

والحيويــة التــي تتميــز بقدرتهــا على 

استحداث الوظائف المتنوعة التي تلبي 

تطلعــات الباحثين عن العمل من حيث 

االمتيازات واالستقرار الوظيفي.

وأضــاف: بذلــت الســلطة جهــوداً 

لتصبح جهة حكومية فعالة في تشجيع 

المواطنين على االلتحاق بالعمل لديها، 

ويأتي ذلك مــن خالل عدة برامج 

حيث  تأسيسها  منذ  أطلقتها 

ركزت على إعداد الكوادر 

الوطنية ليصبحوا أعمدة 

الحفاظ  فــي  أساســية 

الســلطة  مكانة  علــى 

عالمياً.

وأوضح وليد العوضي، 

المؤسســي  البرنامــج  أن 

الســلطة  وضعته  الــذي 

مــن  الشــباب  لتمكيــن 

تحت  الدولــة  مواطنــي 

اســم »قادة الغــد التنظيميــون« حقق 

نجاحاً كبيــراً منذ بدايته في عام 2006، 

وهــو برنامج مصمــم خصيصــاً لتنمية 

الشــباب من مواطني الدولة في مجال 

تنظيــم الخدمات الماليــة ذات خاصية 

تقنيــة محددة فــي اإلشــراف والرقابة 

والتنفيذ على المؤسسات المالية ليجعل 

منهم قادة تنظيميين تماشــياً مع أعلى 

المعايير الدولية.

للعمليات  التنفيــذي  الرئيــس  وأفاد 

لدى »ســلطة دبي للخدمــات المالية«، 

بأن الســلطة تعمل باستمرار على تطوير 

هذا البرنامج لجعله أكثر تركيزاً لمواكبة 

التطــورات المســتقبلية واالحتياجــات 

المحلية، مؤكداً مواصلة الســلطة إعطاء 

األولية لعملية تطوير القدرات التنظيمية 

لمواطني الدولة.

البرنامــج حقــق منــذ  وأضــاف أن 

تأسيســه مشــاركة مــا يقارب 55 شــاباً 

وشــابة من مواطنــي الدولــة مؤهلين 

للعمــل فــي الهيئــات التنظيمية 

العالمية، فضاًل عن مجموعة 

إلى  وصلوا  منهــم  كبيرة 

مناصب قيادية.

ولفت العوضي، إلى 

أطلقــت  الســلطة  أن 

»تَقدم«  برنامــج  أيضاً 

فــي عــام 2017 والذي 

تزويد مواطني  إلى  يهدف 

الدولــة بالخبرة وأحدث 

لتعزيز  التدريبية  البرامج 

القياديــة،  مهاراتهــم 

وليســاهموا في تطوير نمو الســلطة، 

حيــث أســهم البرنامــج فــي إتاحــة 

فــرص إعــارة للمواطنين فــي البنوك 

والمؤسســات الكبرى العالمية وتستمر 

المواطنين  الخطة في إعارة وانتــداب 

إلــى المملكــة المتحــدة والواليــات 

المتحــدة األمريكيــة لصقــل مهاراتهم 

وتطوير خبراتهم، فيما ستعمل السلطة 

الكوادر  علــى االســتمرار فــي إعــارة 

الوطنية بشــكل ســنوي، كما تشــجع 

موظفيها من مواطني الدولة على 

استكمال دراساتهم العليا من 

كجامعة  عالمية  جامعات 

هارفارد وغيرها.

تدريب صيفي
الســلطة  وتســعى 

لتمكيــن ودعم الطاقات 

الشــابة،  اإلماراتيــة 

المحــور  باعتبارهــم 

األساســية  والركيــزة 

التنميــة  لتحقيــق 

المســتدامة، من خالل برنامج تدريبي 

صيفــي يمنــح الخريجيــن المواطنين 

فرصة العمل في الســلطة الكتســاب 

فــي  والمهــارات  العمليــة  الخبــرة 

المجاالت التشــغيلية، ومنها الشــؤون 

المؤسسية والتمويل والشؤون اإلدارية 

والموارد البشرية وتقنية المعلومات.

التقرير السنوي للسلطة لعام  وبحسب 

2018، يمثــل مواطنو اإلمــارات 26% من 

فريق السلطة وعددهم 152 موظفاً بنهاية 

العــام الماضي، ونحو 34% من الموظفين 

التنظيميين وعددهم 95 موظفاً.
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موظفًا مواطنًا في »سوق أبوظبي«

»العقاري اإلماراتي« 
يؤهل الباحثين عن عمل في القطاع

Ⅶ دبي ـ وام 

البشــرية  المــوارد  وزارة  أطلقــت 

والتوطيــن بالتعــاون مــع معهــد 

دبــي العقــاري مشــروع »العقاري 

اإلماراتي« الــذي يهدف إلى توعية 

وتثقيــف المواطنيــن والمواطنات 

الباحثيــن عن عمل بــكل ما يتعلق 

بالقطــاع والســوق العقاري ســواء 

داخــل أو خارج الدولة مما يؤهلهم 

العقارات،  لجعلهم خبراء في قطاع 

األمر الذي يســهم فــي خلق فرص 

مســتدامة لهــم في ريــادة القطاع 

العقاري.

وقــال أحمــد آل ناصــر الوكيل 

المســاعد لتنمية الموارد البشــرية 

الوطنية في وزارة الموارد البشــرية 

البرنامــج  هــذا  »إن  والتوطيــن: 

حزمــة  ضمــن  يأتــي  األكاديمــي 

المبــادرات النوعيــة التــي تطلقها 

الوزارة بالتعاون مع شركائها بهدف 

الوطنية  الكــوادر  مهــارات  تنميــة 

وتعزيز قدراتها المهنية في قطاعات 

اقتصادية مســتهدفة ومــن ضمنها 

القطاع العقاري«.

دورات مكثفة
وأكد آل ناصر أن البرنامج من شأنه 

المســاهمة في تأهيــل المواطنين 

الباحثيــن عــن عمل وتشــجيعهم 

واستقطابهم لدخول السوق العقاري 

كرواد أعمال، باإلضافة إلى ممارسة 

النشــاط من المنزل حيث سيتولى 

معهــد دبي العقــاري تدريبهم على 

ممارسة األنشطة العقارية من خالل 

دورات مكثفة ترتكز على أساسيات 

ومبادئ علم العقار وتعزيز المعرفة 

للمتدربيــن، باإلضافة إلى  الضمنية 

زيــادة الوعي وتثقيفهــم وترغيبهم 

في مزاولة النشاط العقاري».

وأوضــح أن الــوزارة تهــدف من 

خالل هــذا البرنامج األكاديمي إلى 

للسوق  الوظيفية  االحتياجات  تلبية 

العقاري بالمواطنين المؤهلين على 

مستوى عال من الحرفية والمهنية، 

الممارسين  المواطنين  ورفع نســبة 

لمهنــة الوســاطة وزيادة تنافســية 

والخبــراء  والمؤهليــن  األعمــال 

المواطنيــن فــي شــركات عقاريــة 

مختلفة وتخصصات متنوعة، إضافة 

إلى توفيــر قاعدة شــركات عقارية 

وخبرات إماراتية في مجال الوساطة 

تخدم تنمية األسواق العقارية.

ووقعــت وزارة الموارد البشــرية 

العقاري  والتوطين مع معهــد دبي 

في مــارس الماضي مذكــرة تفاهم 

للتعاون في تنفيــذ برامج للتدريب 

العقــاري  القطــاع  فــي  المهنــي 

للمواطنيــن والمواطنــات الباحثين 

عن العمل، حيث يستهدف البرنامج 

تأهيــل 50 مواطنــاً ومواطنة ممن 

تنطبق عليهم الشروط. 

أهداف مهمة
من جهتها قالت هند المري المدير 

التنفيذي لمعهد دبي العقاري التابع 

ألراضي دبي:«يســعدنا التعاون مع 

وزارة المــوارد البشــرية والتوطين، 

لتحقيق العديد من أهدافنا المهمة، 

وفــي مقدمتها اإلســهام في تأهيل 

نســب  ورفع  المواطنين،  الشــباب 

الخــاص،  القطــاع  فــي  التوطيــن 

ونشــر الوعي بينهم بشأن مختلف 

األنشــطة العقارية التــي توفر لهم 

الكثير من فرص العمل ».

وأضافــت:« أن المعهــد ينظــم 

العديــد من الدورات طــوال العام، 

ويكــون الكثير منهــا موجهاً حصرياً 

للشــباب المواطنيــن، لثقتنا التامة 

النهضة  فــي  مشــاركتهم  بضــرورة 

العقاريــة التــي تشــهدها الدولــة 

واستدامة تطورها، وإليماننا الراسخ 

بقدراتهم على أداء الكثير من المهام 

بجدارة، وتساعد مثل هذه الدورات 

علــى ترجمــة رؤى قيادتنــا لدعم 

فرص  وإيجاد  التوطيــن،  مبــادرات 

العمــل المناســبة لمواطنــي دولة 

اإلمارات في كافة القطاعات«.

Ⅶ سوق أبوظبي يستقطب الخبرات المواطنة  |  البيان 

»                    « تفتــــــح الملـــــف بجــرأة رسالـــــة الموســـــــــم الجديد

Ⅶ عارف أميري

Ⅶ  وليد العوضي

Ⅶ دبي - البيان 

قــال جمــال الخضر، نائــب رئيس تنفيــذي ورئيس قطاع 

الموارد البشــرية والتخطيط االستراتيجي في سوق دبي ، 

أن جهود الســوق لتعزيز حضور العنصر المواطن ال تقتصر 

فقط علــى قاعدة موظفيه بل يحرص أيضاً على تشــجيع 

الشــركات المدرجة وشركات الوســاطة وغيرها من فئات 

المتعاملين على اســتقطاب العناصــر المواطنة، وقد نفذ 

الســوق العديد من المبادرات لتأهيــل المواطنين للعمل 

في قطاع أسواق المال، ومن أبرزها إطالقه البرنامج األول 

من نوعه لتأهيل الخريجيــن المواطنين للعمل في مجال 

عالقات المســتثمرين عبــر التدريب العملي لدى عدد من 

أبرز الشــركات المدرجة في الدولة بما يوفر لهم المهارات 

األساســية لبدء مســيرتهم المهنية ضمن هذا االختصاص 

الذي يعد حديثاً نسبياً في المنطقة.

حضور المواطنات 
ويولي ســوق دبي أهمية لجهود تعزيز حضور المواطنات 

في مجال إدارات الشــركات المســاهمة العامة المدرجة، 

وذلــك بما يواكب االســتراتيجية الوطنيــة لتمكين المرأة 

وتحقيــق التوازن بين الجنســين. وقد أطلق الســوق لهذا 

الغــرض منصــة )eBoard( اإللكترونيــة كحلقة وصل بين 

الشــركات المدرجة والكوادر النســائية المهتمة بالترشــح 

لمجالس اإلدارات« لتكون بمثابة حلقة الوصل بين الكوادر 

النسائية المتميزة من جهة والشركات المدرجة التي تفتح 

باب الترشــيح لعضوية مجالــس اإلدارات من جهة أخرى، 

كما يتعاون الســوق مــع العديد من المؤسســات، ومنها 

مؤسســة دبي للمرأة ومعهد »حوكمــة«، لتأهيل الكوادر 

النســائية المواطنة لالنضمام لمجالس إدارات الشــركات 

المدرجة. 

وبحسب جمال الخضر، يسعى السوق من خالل عالقاته 

الوطيــدة بالجامعــات والكليــات إلى جــذب المواهب 

الوطنيــة، حيث يولــي اهتماماً كبيــراً بتوثيق عالقاته مع 

مؤسســات المجتمع المختلفة وفي مقدمتها المؤسســات 

التعليمية، ولعل المســابقة الســنوية لألســهم المخصصة 

للطالب، وهي المبادرة األكثر شــعبية في أوســاط طالب 

المــدارس والجامعــات المحلية، وكذلك قاعــات التداول 

التعليمية التي افتتحها في عدد من المؤسسات التعليمية 

بالدولة من بين أبرز األمثلة على ذلك.

تشجيع الشركات على استقطاب المواهب
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Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

ذكر سوق أبوظبي لألوراق المالية 

أن نسبة التوطين في السوق تصل 

إلى 87% بواقع 114 موظفاً مواطناً 

من إجمالــي 130 موظفاً يعملون 

في السوق.

وأضاف ســوق أبوظبي رداً على 

االقتصادي«،  »البيان  استفســارات 

أن نســبة الموظفــات المواطنات 

في الســوق تبلغ 47% من إجمالي 

عدد الموظفين المواطنين وبواقع 

54 موظفة مواطنة.

الوظائف اإلشرافية
نســب  أن  الســوق  وأوضــح 

الوظائف  جميــع  فــي  التوطيــن 

اإلشــرافية والتنفيذيــة واإلداريــة 

العليا بالسوق وصلت إلى %100.

التوطيــن  عمليــة  أن  يذكــر 

تصدرت قمة أولويات السوق منذ 

إنشــائه فــي نوفمبر عــام 2000، 

فقد  االستراتيجية  مبادراته  وضمن 

حافظ على نسب توطين مرتفعة، 

حيث بدأ ســوق أبوظبي عمله بـ 

61 موظفــاً مواطناً مــن أصل 81 

موظفــاً، أي أن نســبة الموظفين 

المواطنيــن بلغــت 75% في عام 

إنشائه.

ويحــرص ســوق أبوظبــي منذ 

إنشائه على المشاركة في معارض 

التوظيــف المحلية، ما أســهم في 

البيانات  قاعــدة  تجديد وتحديث 

الخاصــة بالوظائف الُمتاحة لديه، 

وبمــا يوائــم احتياجــات مختلف 

إدارات وأقسام السوق.

٠٤ إعارة المواطنين في البنوك 
والمؤسسات الكبرى العالمية

٠٥ حفظ التنوع والتوازن بين المواهب 
المحلية واإلقليمية والعالمية

٠٦ منظومة عمل متكاملة الستقطاب 
الكوادر الوطنية المؤهلة

انتســاب الموظفين الجــدد في العمل 

وانخراطهم فيه وتنمية قدراتهم لتوائم 

طبيعة األعمال التي يقومون بها.

ويعمل سوق دبي المالي على تحفيز 

المتميزين مـــن  المواطنين  الموظفين 

خــالل مســاعدتهم في بناء مســيرتهم 

المهنيـــة وتوفيـــر برامــج التدريـــب 

القياديــة واإلشــرافية وبنــاء الكفاءات 

الفعال في  للعمــل واألداء  المطلوبــة 

القطاع المالي، عالوة على تأسيس نظام 

فعال لتوجيه المواطنين في حياتهـــم 

المهنية وتثقيفهم بمـــا يخص فـــرص 

التعلم والتطويــر الذاتي وطرق البحث 

عـــن العمل والمنافســة للحصول على 

العملي  التطوير  الوظائف عـــن طريق 

إيجاد  وكذلــك  واألكاديمي،  والمهنــي 

نقطــة ربط بين المواطنيــن المؤهلين 

وفرص العمل المتوفرة في السوق.

استقرار وظيفي 
ورداً علــى ســؤال حــول كيفية دعم 

الســوق لتطور المواطنيــن مهنياً، قال 

جمــال الخضر، إن ســوق دبي المالي 

يوفر بيئة عمل مستقرة مقارنة بمثيلتها 

في القطاع المالي تضمن التنافسية في 

القطاع، ويقوم قطاع الموارد البشــرية 

بوضــع سياســات وحوافز من شــأنها 

زيــادة نســبة التوطين للســوق ومنها 

على سبيل المثال، مسار وظيفي واضح 

الموظفيــن من أجل  وشــامل لجميع 

تحفيز طموح الموظفين، جدول رواتب 

تنافسي باإلضافة إلى عالوات  وحوافز 

وبــدالت مخصصة لمواطنــي الدولة، 

مكافآت سنوية حسب األداء الوظيفي، 

تخصيص النســبة األعلى من المناصب 

برامج  للمواطنين،  القيادية واإلشرافية 

تدريبية وتأهيــل للتمكين في القطاع 

المالي، تطوير كافة الكفاءات الوظيفية 

الوظيفي، نظام  لضمان تأهيلها للكادر 

تمكينــي واضــح ومحــدد، واالهتمام 

بالجانــب القيــادي عن طريــق برامج 

إعداد القادة. 
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