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اعتمد صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، التعديات الهيكلية والتشــكيل 

الوزاري الجديد للحكومة االتحادية التي توصف بأنها حكومة المستقبل. 

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

اهلل، أن حكومــة دولة اإلمارات الثانية عشــرة والتي شــهدت تغييــرات هيكلية هي الكبرى فــي تاريخ الدولة من 

حيث هيكلها التنظيمي، وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد منهم 5 نساء ويبلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد 

38 عامًا، وعمر أصغر وزيرة 22 عامًا. 

ويدشــن الهيكل والتشــكيل الجديــد مرحلة جديدة عنوانها المســتقبل والشــباب والســعادة وتطويــر التعليم 

والتعامــل مــع التغيــر المناخــي وتنمية الثقافــة والمجتمع، ومن هــذا المنطلق فــإن إدارات الموارد البشــرية في 

الحكومــة يجــب أن تعيد صياغة دورها ورســالتها وأن تتبنى أطر عمل وممارســات مبتكــرة لتتوائم مع متطلبات 

تحقيق االستراتيجيات الجديدة للحكومة وأن تساهم بشكل فاعل في توفير البيئة الوظيفية المناسبة لتجسيد 

تلك المرتكزات إلى واقع عملي ملموس. 

التعديالت الهيكلية في الحكومة ودالالتها إلدارة الموارد البشرية

توجيهات قيادية

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة خال حضور سموه 
»الخلــوة الحكوميــة األولى« التي نظمها المجلــس التنفيذي في رأس الخيمة تحت عنــوان »نحو خدمات حكومية 
متميزة« و بحضور رؤساء وقيادات الجهات المحلية واالتحادية في اإلمارة والمختصين في شؤون التميز وتحسين 

الخدمات الحكوميةعلى ما يلي:
- ضرورة إسعاد المتعاملين وتحسين مستوى رضاهم لما في ذلك من انعكاس مباشر على سعادة المتعاملين.
- اياء اهتمام أكبر بتطوير ورفع قدرات الموارد البشرية لتكون أكثر قدرة على تقديم الخدمات المتميزة وتحقيق 

استراتيجيات الحكومة.
- بنــاء ثقافــة الخدمة المتميزة وتعزيز القيم المرتبطة بذلك في نفــوس ووجدان المتعاملين وإيجاد فرص ترجمة 

ذلك إلى سلوكيات عملية ملموسة.
- ايجــاد منصــة فاعلة لتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجمة  بين مختلف الجهات والقطاعات في إطار فاعل 

لحسن إدارة المعرفة.

الموارد البشرية أساس الخدمات المتميزة

توجيهات قيادية
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أصــدر صاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشــد النعيمي عضــو المجلس 
األعلــى حاكــم عجمــان قانــون الموارد البشــرية فــي حكومــة عجمان 
يتضمــن 14 فصــًا و70 مــادة ويعمــل بالقانون ويكــون نافــذًا اعتبارًا 
مــن اليوم األول من شــهر يوليــو 2016. و تطبق أحكام هــذا القانون 
علــى الموظفين فــي الجهات الحكومية الذين يتقاضــون رواتبهم من 
الموازنة السنوية وال تسري على الجهات الحكومية التي تنظم شؤون 
الموظفيــن فيهــا لوائــح أو أنظمة وظيفيــة خاصة وذلك فــي حدود ما 
تنص عليه تلــك اللوائح أو األنظمة الوظيفية الخاصة. وحدد المرســوم 

في فصوله ومواده بأن تكون اإلدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية 
هي الجهة المختصة مركزيًا باإلشراف على الشؤون التنظيمية للموارد 
البشــرية فــي الجهــات الحكوميــة. وخــول المرســوم اإلدارة المركزية 
بمجموعــة اختصاصــات أهمهــا تقديم االستشــارات والنصــح للجهات 
الحكوميــة بشــأن تطبيق نظــم الموارد البشــرية ومســاعدتها لضمان 
التنفيذ األمثل ألحكام هذا القانون وأحكام الائحة التنفيذية واألنظمة 

الصادرة بموجبهما .

حميد النعيمي يصدر مرسومًا بشأن قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان

أخبار اإلماراتأخبار اإلمارات

أصدر صاحب الســمو الشــيخ ســعود بن راشــد المعا عضــو المجلس 
األعلــى حاكم أم القيويــن قانونًا بشــأن الموارد البشــرية في حكومة 
أم القيويــن يتضمــن  16  فصــا و 175 مادة ، حيث نــص القانون رقم / 
1 / لســنة 2016 - بعد تســميته والتعريفات - علــى أن يطبق أحكامه 
علــى الموظفين في الجهــات الحكومية الذين يتقاضــون رواتبهم من 
الموازنة الســنوية وال تســري علــى الحكوميــة التي تنظــم الموظفين 
فيها لوائح أو أنظمة وظيفية خاصة وذلك في حدود ما تنص عليه تلك 

اللوائح أو األنظمة الوظيفية الخاصة.
و حــدد القانون في فصوله ومواده ، أن تقوم الوحدة اإلدارية المعنية 
بالمــوارد البشــرية فــي المجلــس التنفيــذي باإلشــراف على الشــئون 
التنظيميــة للمــوارد البشــرية فــي الجهــات الحكوميــة ومتابعــة مدى 
التــزام كل جهة حكومية بتطبيــق أحكام هذا القانــون وأحكام الائحة 

التنفيذيــة واألنظمــة الصــادرة بموجبها بصورة ســليمة إضافــة إلى أى 
اختصاصات أخرى مخولة لها بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع 

محلي آخر.
ونص القانون على أن تلتزم الجهة الحكومية بتهيئة بيئة عمل مائمة 
تســاهم فــي تحقيق أهدافهــا المؤسســية والوظيفية لضمــان أفضل 
الخدمــات المتميــزة للوصول إلى أعلى مســتويات الكفــاءة والفعالية 
ويجب أن تتضمن بيئة العمل المذكورة توفير وسائل وقنوات اتصال 
وتواصل كافية ومبنية على الشــفافية لتحفيز الموظفين على االبتكار 
واســتغال طاقاتهــم اإليجابيــة بهــدف تقديــم االقتراحــات المجدية 
واألفــكار اإلبداعيــة وذلــك وفقــًا لخطــط مدروســة ترتكز علــى أفضل 
الممارســات وتراعــي التنــوع الثقافــي والمهــارات والقــدرات الذاتيــة 

األخرى لكل موظف.

حاكم أم القيوين يصدر قانونا بشأن الموارد البشرية
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هيئة المعاشات تسرع في تطبيق نظام التحصيل الكترونيًا وتفتح فرعًا لخدماتها في رأس الخيمة

دعت الهيئة العامة للمعاشــات والتأمينات االجتماعية جهات العمل 
في القطاعين الحكومي والخاص، إلى المسارعة باالشتراك في نظام 
تحصيل االشــتراكات اإللكتروني الذي سيتم اعتماده رسميًا من قبل 
الهيئــة في كل معامات تحصيل االشــتراكات من جهات العمل عن 

المؤّمن عليهم بداية إبريل/  نيسان المقبل 2016. 
جــاء ذلــك خال ورش العمل التي نظمتها الهيئــة ، وحضرها ما يقارب 
750 مســؤواًل يمثلــون أكثــر مــن 464 جهــة عمل يخضعــون لقانون 
المعاشــات والتأمينــات االجتماعية، حيــث قام فريق العمــل المكلف 
بمتابعة تطبيق النظام بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لجهات 
العمل لاشتراك فيه من خال اطاعهم على آليه االشتراك، وأجابوا 
علــى العديد مــن االستفســارات المتعلقة بالنظام ومدى اســتيعابه 
للكثيــر من المتطلبات التــي تفي بخدمة المؤّمن عليــه وجهات العمل 

على نحو أفضل، كما أنه جدير بالذكر أن دائرة الموارد البشرية الًسباقة 
في التعاون مع هيئة المعاشات وتقديم الدعم لهم النجاح النظام.
هيئة المعاشات تفتح فرعًا جديدًا لها في إمارة رأس الخيمة

افتتح الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية االقتصادية 
برأس الخيمة بحضور ســعادة محمد ســيف الهاملي مديــر عام الهيئة 
العامة للمعاشــات والتأمينات االجتماعيــة باإلنابة مركز الهيئة الجديد 
في إمارة رأس الخيمة وذلك بمقر برنامج الشيخ زايد لاسكان . ويعتبر 
افتتــاح المركــز مــن الخطــوات المهمة واإلضافــة المثلى إلــى اإلمارات 
الشــمالية نظــرًا لوجود عدد كبير من متعامليــن الهيئة في إمارة رأس 
الخيمة ، حيث تستهدف الهيئة خدمة المواطنين والسعي إلى التيسير 
عليهم وخدمــة أبناء الوطن من المتقاعدين والمســتحقين والمؤمن 

عليهم من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص.

أخبار الدائرةأخبار اإلمارات

أطلقــت الهيئة االتحادية للموارد البشــرية الحكومية موقعــًا إلكترونيًا 
خاصــًا بحصــر بيانــات الجهــات االتحاديــة المســتقلة “بورتــل”، وذلــك 
بهــدف حصــر بيانــات الجهــات غيــر المشــغلة لنظــام إدارة معلومات 
المــوارد البشــرية فــي الحكومــة االتحاديــة “بياناتي” بصورة مســتمرة 
ودقيقــة، حيــث يوثــق النظــام كافــة عمليــات وإجــراءات اســتخاص 
البيانات والتدقيق عليها، بما يخدم عمل ممكنات الموارد البشرية في 

الحكومة االتحادية.
وأشــارت الهيئة إلى أن شاشــة النظام تتيح عدة خيارات لمستخدميه 
فــي الجهات االتحادية، وتمكنهم من تعبئــة بعض الخانات والملفات 
الخاصــة بنتائــج المؤشــرات في جهاتهم ومن ثم إرســالها إلــى الهيئة 
االتحادية للموارد البشرية الحكومية عبر النظام، والتي ستقوم بدورها 
بالتدقيق عليها والتأكد من صحة البيانات المســتلمة، ومن ثم إشــعار 

الجهة بقبول النتائج أو رفضها عبر البريد اإللكتروني للجهة وكذلك عبر 
النظام.

نظمــت دائــرة المــوارد البشــرية فــي الشــارقة عــددًا مــن الدبلومات 
المهنيــة والبرامــج التأهيليــة للباحثيــن عن عمــل في مدينة الشــارقة 
،ومنطقة مليحة ومدينة كلباء، وذلك لتحقيق المنظومة المتكاملة في 
تنميــة المهارات لدى الباحثين عن عمل، ما يؤهلهم للعمل في الكثير 
مــن الوظائــف الحكوميــة والخاصة، إضافة إلــى تطوير مهــارات اإلبداع 
والتميــز لديهــم. وتشــمل الدبلومــات المهنيــة المطروحــة، “الصحافة 
اإللكترونيــة -صحافــة المســتقبل« و »التميــز فــي اإلدارة المكتبيــة« 
والبرنامــج التأهيلــي »كتابــة وإعــداد التقاريــر«. حيث يناقــش الدبلوم 
المهنــي  الصحافة اإللكترونيــة - صحافة المســتقبل والذي ينعقد في 
مدينة الشــارقة، الصحافة اإللكترونيــة ومصطلحاتها، ومميزات الصحف 
اإللكترونية، وخصائص وسمات ومميزات الصحافة اإللكترونية، والفرق 
بين الصحافة المطبوعــة واإللكترونية إضافة إلى العديد من المفاهيم 
والمهــارات الخاصــة بالخبــر الصحفي، واألجــزاء التي يتكــون منها الخبر 
والتحقيقات الصحفية وكيفية اكتســابهم لهذه المهارات، ومدى تأثير 

اإلعانات على األطفال والمجتمع.
ويعــرض الدبلــوم المهني »التميــز في اإلدارة المكتبيــة« والذي يعقد 
فــي منطقــة مليحة مفهــوم الســكرتارية التنفيذيــة المتقدمــة وإدارة 
المكاتــب وأهمية وأنواع الســكرتارية، وأفضل تطبيــق إلدارة الوثائق، 

وكيفية إدارة الوقت وضغــوط العمل، وأهمية البروتوكول واالتكيت 
في مهنة السكرتارية.

ويهــدف البرنامــج التأهيلــي »كتابة وإعــداد التقارير« الــذي انطلق في 
مدينــة كلباء، تعريــف الباحثين بمفهــوم االتصاالت اإلداريــة، وعناصر 
الخصائــص والســمات لكتابــة  عمليــة االتصــاالت اإلداريــة، ومعرفــة 
التقارير، وإدراك النواحي الفنية الازمة لكتابة التقرير، وتحديد الخطوات 
المرحليــة إلعداد التقارير، وتفادي األخطاء الشــائعة في إعداد التقرير، 
ومعرفــة أنــواع التقارير اإلدارية والمالية والفنيــة، وكيفية تحويلها إلى 

إيجابية.

الهيئة االتحادية للموارد البشرية تطلق نظام “بورتل” لحصر بيانات الجهات االتحادية المستقلة 

دبلومات وبرامج تأهيلية للباحثين عن عمل في الشارقة

أطلقت وزارة الموارد البشــرية والتوطين “ تطبيق “ يامر “ والذي يعتبر 
مــن أحــدث خدمــات التواصــل االجتماعــي ذات الطابــع المؤسســي ، 

وذلك بهدف تعزيز التواصل الداخلي بين موظفي الوزارة. 
وأوضحــت الــوزارة إن تطبيق يامر يأتــي من ضمن مبــادرات فريق رفع 
رضــا الموارد البشــرية  لتحســين جودة بيئــة العمل المحفــزة لإلنتاجية 
وخلق الفــرص الداعمة للتميز واالبتكار الوظيفــي، كما يهدف التطبيق 
إلى توثيق العاقات االجتماعية واإلنسانية بين الموظفين بعيدًا عن 
روتيــن العمــل اليومي وضمــن أجواء تكــرّس مفهوم تبــادل الخبرات 

والمعلومــات، باإلضافــة إلــى فتــح الباب لعــرض االقتراحــات واألفكار 
االبتكارية والتي بدورها تساهم في إظهار الدور الريادي للوزارة.

وأكــدت الــوزارة أن بأهمية توفير بيئة عمل تســعد الموظفين وترفع 
من مســتوى أدائهم، حيث شارك الموظفون مع اطاق التطبيق في 
إدارة الحــوارات والدردشــات مــن خال إضافــة المعلومــات والخبرات 
والتعليقات مما كان له بالغ األثر في رفع مستوى رضاهم وزيادة عدد 

مرتادي التطبيق من قبل موظفي الوزارة.

وزارة الموارد البشرية والتوطين تطلق برنامج “ يامر “ لتعزيز التواصل المؤسسي
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عقــدت الهيئة االتحادية للموارد البشــرية الحكومية في دبي الملتقى 
“اإلمــارات  بعنــوان    ،  2016 لعــام  البشــرية  المــوارد  لنــادي  األول 
اإلسامي رحلة نجاح محورها العنصر البشري”وذلك تحت رعاية معالي 
حســين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة االتحادية 
للمــوارد البشــرية الحكومية، وبحضــور الدكتور عبدالرحمــن العور مدير 

عام الهيئة والعشرات من منتسبي وأعضاء النادي .
التنفيــذي  الرئيــس  بــن غليطــة  الســيد جمــال  الملتقــى   واســتضاف 
لـ “اإلمارات اإلســامي”، حيث قدم عرضًا ســلط من خاله الضوء على 

النجاحــات واإلنجــازات التــي حققهــا “اإلمــارات اإلســامي” ، وأكد أن 
المصــرف انتهج نهجًا واضحًا فيما يتعلق برعاية الموهوبين والمبدعين 
واالهتمــام بهــم وتمكينهم وتهيئة كافة مقومات النجــاح لهم، إيمانًا 
منه بأنهم حجر األســاس في نجاح أي مؤسســة وصمام أمانها، وبهم 
تحقق المؤسســات أهدافها االســتراتيجية والنجاح تلو النجاح واإلنجاز 
تلــو اآلخــر، منوهــًا إلى أن الموظــف المبدع يلعــب دورًا بــارزًا في زيادة 

إنتاجية المؤسسة وتعزيز تنافسيتها.

الهيئة االتحادية للموارد البشرية  تعقد الملتقى األول لنادي الموارد البشرية

التخطيــط  لفريــق  اجتماعــًا  الدائــرة  نظمــت 
الخطــة  تحديــث  لمناقشــة  االســتراتيجي 
ضمــن   2015-2017 للدائــرة  االســتراتيجية 
مشــروع التطويــر االســتراتيجي الشــامل لها 
وفقًا الســتراتيجية حكومة رأس الخيمة، يأتي 
االجتماعــات  لسلســلة  اســتكمااًل  االجتمــاع 
السابقة للفريق ، حضر االجتماع الدكتور محمد 
عبد اللطيف مدير عام دائرة الموراد البشــرية 
وبدريــة المزروعــي نائــب مديــر عــام الدائــرة 

ومدراء اإلدارات واألقسام.

واستعرضت األســتاذة نهلة الشحي أخصائي 
الوحــدات  انجــاز  نســب  ونظــم  اســتراتيجية 
التنظيميــة لمبــادرات 2015 ، واالطــاع علــى 
نتائج المؤشــرات االســتراتيجية ، كما تم عقد 
جلســة عصف ذهنــي لتحديد مبــادرات 2016 
، حيــث تم التوصــل من خالها الــى 31 مبادرة 
مــن أهمها : اطاق تطبيــق ذكي مواردنا تقرأ 
، إعــداد نظــام رعايــة الكفــاءات والمواهــب 
المتميــزة ، وتطبيــق نظــام نقــل الصاحيــات 

لجميع الجهات الحكومية.

وفي ضوء مخرجــات هذا االجتماع ، تم تنظيم 
اجتماعًا موســعًا لجميع موظفــي الدائرة ، تم 
مــن خاله عــرض الوثيقــة الجديــدة لمبادرات 
2016 وتحديد مسؤوليات اإلشراف والتنفيذ 
توثيــق  آليــة  عــرض  تــم  كمــا   ، للمبــادرات 
لمراجعــة  واضحــة  خطــة  وتحديــد  المبــادرة،  
الخطــة االســتراتيجية طــوال العــام ومتابعة 

مؤشراتها.

أخبار الدائرةأخبار اإلمارات

هيئة المعاشات والتأمينات االجتماعية تصدر تعديالت جديدة على قانون المعاشات

أجرت الهيئة العامة للمعاشــات والتأمينات االجتماعية تعديات على  
قانون المعاشات االتحادي بشأن زيادة سن التقاعد إلى 49 عاما مع 
اشــتراط قضاء مدة 20 ســنة في الخدمة لغاية حصــول المؤمن عليه 

على المعاش التقاعدي.
من جانبه أوضحت الهيئة أن هناك فرقًا بين فكرة استحقاق المعاش 
وبيــن موعــد صرفه، مشــيرة إلى أن بلــوغ المتقاعد مــدة الخدمة التي 
يســتحق عنها المعاش والتي تقدر بعشرين ســنة ال تجعله مستحقًا 
للمعــاش التقاعــدي حــال اســتقالته دون األخــذ فــي االعتبار لشــرط 
السن مشيرة إلى ضرورة بلوغ المتقاعد سن الـ 50 كشرط الستحقاق 
المعــاش إذا كان ســبب إنهــاء الخدمــة هــو االســتقالة وذلــك وفقًا 
للتعديل الذي تم على القانون عام 2007 وتقرر في حينه األخذ بمبدأ 

التدرج في هذه الســن بحيث يشــمل ذلك كل من بلغ سن األربعين 
من تاريخ تطبيق القانون وعلى أن تزاد الســن ســنة فسنة حتى يصل 
المتقاعــد المســتقيل لســن الـــ 50 ووفقــًا لهــذا التــدرج فإنــه اعتبارًا 
من 28 فبراير 2016 ســيصبح الســن المؤهل للحصــول على المعاش 

التقاعدي هو 49 سنة ومدة خدمة عشرون سنة.

اجتماع فريق التخطيط االستراتيجي لمراجعة استراتيجية الدائرة 2015 - 2017

للدائــرة  االســتراتيجية  الخطــة  ضمــن 
لتحقيــق الهــدف االســتراتيجي “تمكين 
البشــرية  الكــوادر  وبنــاء  الكفــاءات 
المتميــزة والمبدعــة “، أطلقــت الدائــرة 
الســلوكية  الكفــاءات  بنــاء  مشــروع 
 ، الحكومــة  فــي  والقياديــة  والمهنيــة 
حيث تــم انجاز المرحلة األولى للمشــروع 
مــن خال زيارة فريق عمــل إدارة األداء 
الجهــات  لجميــع  الوظيفــي  والتطويــر 

بمستشــارة  باالســتعانة  الحكوميــة 
خارجية تم التعاقد معها النجاز المشروع 
، وقد تم من خال الزيارات تحليل البيئة 
الداخلية والخارجية للجهة على مســتوى 
جميــع الوحــدات التنظيميــة ، والتوصــل 
إلــى تحديــد منســق للمشــروع في كل 
الخطــط  و  األولويــات  وتحديــد   ، جهــة 
واألهــداف مع وحدات الموارد البشــرية 

وعقد مقارنات مع جهات أخرى. 

انطالق مشروع بناء نظام الكفاءات في حكومة رأس الخيمة
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أخبار الدائرة

قام فريق إدارة التغيير بدائرة الموارد البشرية بتنظيم 11 زيارة ميدانية 
للجهــات الحكوميــة ، حيــث ركزت الزيــارات على جانبيــن ، تمثل األول 
في لقاء مديــر الجهة ومدراء االدارات واألقســام الطاعهم على آخر 
مســتجدات المشــروع والنظام ، بينما تمثل الثاني إجراء جولة ميدانية 
مــن قبــل الفريق إلــى جميع الوحــدات التنظيميــة في الجهــة ، لضمان 
تغطيــة أكبر شــريحة مــن موظفي الجهة ، حيث قــام الفريق من خال 

الزيــارة بالتعريــف  بنظــام مواردنــا وتقديــم هدايــا رمزيــة للموظفيــن 
للتوعيــة بأهميــة وفوائد النظــام . وكان للزيارة أثر كبيــر على موظفي 
حكومة رأس الخيمة من ناحية رفع مســتوى الوعي والمعرفة بالنظام 
والمميزات التي سيتضمنه باإلضافة إلى مساهمة نزول الفريق ميدانيًا 
والجولــة فــي جميع الوحــدات التنظيميــة بإعطــاء انطباعــًا ايجابيًا عن 

الفريق وضمان وصول المعرفة بالنظام للجميع.

فريق إدارة التغيير ينظم زيارات ميدانية للجهات الحكومية للتوعية بنظام مواردنا 
نظمــت الدائــرة بالتعــاون مع الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينات 
االجتماعية ورشــة عمل عن قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية 
في مقر مســرح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ، حيث أوضح سعادة 
خليفة الفاســي، مديــر إدارة العمليات في الهيئة العامة للمعاشــات 
ثــاث  الهيئــة تقــوم بشــكل دوري كل  والتأمينــات االجتماعيــة أن 
سنوات بعمل دراسات اكتوارية مستقبلية، وترفع االقتراحات، حيث 
رفع مؤخرًا تعديات على قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية إال 

أنها ما زالت قيد االعتماد. 
وأكــد أن المشــمولين بأحــكام القانون هــم مواطنو الدولــة ومواطنو 
العامــة  الــوزارات والهيئــات  فــي  العاملــون  التعــاون  دول مجلــس 

الحكومــة  فيهــا  تســهم  التــي  والمصــارف  االتحاديــة  والمؤسســات 
االتحاديــة والدوائــر الحكومية والمحلية وشــركات القطــاع الخاص في 
الدولــة، باســتثناء إمــارة أبوظبــي، مؤكــدًا أن دولة اإلمــارات تحتضن 
أكبــر عدد مــن الموظفين من دول مجلس التعــاون الخليجي، إذ يصل 

عددهم إلى 9 آالف موظف مؤمن عليهم. 
وأكــدت فداء أبو رمان مستشــارة فــي الهيئة أن المؤمــن عليه ال بّد 
أن يســتقي المعلومــات المتعلقة بقانون المعاشــات مــن مصادرها، 
ويتأكد منها بالتواصل مع الهيئة، التي نظمت أكثر من 11ورشــة عمل 

في العام الماضي، لشرح قانون المعاشات.

تنظيم ورشة عمل  شرح قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية 

أخبار الدائرة

أطلق مدير عام دائرة الموارد البشرية جائزة جديدة تحت مسمى جائزة 
المدير العام للريــادة في اإلنجازات، التي ركزت منهجيتها على التفكير 
والتنفيذ والمشاركة والتطوير ضمن 4 محاور: حيث يقوم المحور األول 
علــى اإلبــداع واالبتــكار من خــال تقديــم األفــكار والمقترحــات التي 
تســاهم في تحسين انجاز العمل ، بينما يركز المحور الثاني على األداء 
الوظيفي من خال مســتوى تحقيق خطة األداء الســنوية وإشــادات 
ورضــا المتعامليــن ، ويقــوم المحــور الثالــث علــى المشــاركة في فرق 

عمــل الدائرة وتقديم خدمات إضافية لآلخرين والدائرة ، وتقديم برامج 
تدريبية والمشــاركة في خدمة المجتمع ،  بينما يركز  المحور األخير على 

التطوير الذاتي من خال انجاز البرامج التدريبية واألنشطة التطويرية.
وقــد قام الدكتــور محمــد عبداللطيف مدير عــام الدائرة بعقد ورشــة 
عمــل لشــرح معاييــر الجائــزة لجميــع موظفــي الدائــرة وتشــجيعهم 

للمشاركة ، وخلق روح المنافسة اإليجابية بين الموظفين.

استحداث جائزة المدير العام للريادة في اإلنجازات 

نظمــت الدائــرة ورشــة عمــل لوحدات المــوارد البشــرية فــي الجهات 
الحكومية حول مشروع تصنيف الوظائف لوحدات الموارد البشرية في 

حكومة رأس الخيمة ، حيث تناولت الورشة المحاور التالية:
-التعريف بمشروع تصنيف الوظائف ومراحل تطبيقه

-اجراءات عملية تصنيف الوظائف وأهميته

-قضايا وتحديات التطبيق
كماعقــدت الدائرة ورشــة عمل أخرى حــول نقل الصاحيــات للجهات 
الحكوميــة وذلك ضمن الخطة االســتراتيجية للدائرة للتحول الامركزي 
وإعطــاء صاحيات للجهــات الحكومية، وذلك من خــال نظام الموارد 

البشرية االلكتروني الجديد”مواردنا”.

تنظيم ورشتي عمل لوحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية
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أنشــأت الدائــرة وحــدة تنظيميــة  جديــدة  تحت 
وذلــك  التوطيــن   عاقــات  وحــدة  مســمى 
بموجــب القــرار رقــم )9( لعــام 2016 ، تكــون 
الوظيفــي  التطويــر  و  األداء  إلدارة  تبعيتهــا 
التوجهــات  إطــار  فــي  وذلــك  بالدائــرة. 
مشــاركة  زيــادة  نحــو  للدائــرة  االســتراتيجية 
وتحقيــق  العمــل  ســوق  فــي  المواطنيــن 

االجتماعيــة.  المســؤولية 

ممارســة  بالوحــدة  اإلنشــاء  قــرار  وأنــاط 
ــات  ــع الجه ــيق م ــة: التنس ــات التالي االختصاص
تنميــة  يخــص  فيمــا  والخاصــة  الحكوميــة 
انشــاء   ، عمــل  عــن  الباحثيــن  وتوظيــف 
وتحديــث قاعــدة بيانــات الباحثيــن عــن عمــل 
واالتحاديــة،  المحليــة  األنظمــة  مــع  وربطهــا 
فــي  الحكوميــة  الجهــات  خطــط  متابعــة 
توطيــن الوظائــف .كمــا تشــمل  اختصاصــات 

والمناســبات  األحــداث  تنظيــم  الوحــدة 
التدريــب  وبرامــج  التوظيــف  ومعــارض 
للباحثيــن عــن عمــل،  وتقديــم برامــج اإلرشــاد 
ــات  ــًا التجاه ــة وفق ــي للطلب ــه الوظيف والتوجي
ســوق العمــل وآفــاق الوظائــف المســتقبلية ، 
ومتابعــة البرامــج الخاصــة لتوظيــف المواطنين 
واجــراءات  الخاصــة  القطاعــات  بعــض  فــي 

بالتوظيــف. المرتبطــة  الازمــة  الدراســات 

إنشاء وحدة جديدة مختصة بعالقات التوطين في حكومة رأس الخيمة

أخبار الدائرة

وقعــت الدائــرة اتفاقيــة شــراكة مــع طيران 
اإلمــارات لتنضم إلى مجموعة الشــركات التي 
تقدم خصومات لموظفي حكومة رأس الخيمة 
ضمــن برنامــج مزايا ، حيث أكــد الدكتور محمد 
عبــد اللطيــف خليفــة مدير عــام الدائــرة على 
حرص الدائرة وضمن خطتها االســتراتيجة في 
توفيــر الحوافــز والخدمات المتميــزة لموظفي 
وتحفيــز  بإســعاد  يســاهم  بمــا  الحكومــة 
وتشــجيع الموظفيــن، مــن أجل رفــع كفاءة 

انتاجيتهم ، وتوفير بيئة عمل مشجعة.    

 وتعتبر مبادرة مزايا الخاصة بتقديم خصومات 
لموظفــي  الرائــدة  التجاريــة  الشــركات  مــن 
الحكومــة ، و التــي أطلقتهــا الدائــرة فــي عام  
2014 احدى مبادرات السعادة، والتي تحولت 

إلى نمط التطبيق الذكي عام 2015.
شــريك  اإلمــارات  طيــران  شــركة  وتعتبــر   
الخدمــات   تقديــم  فــي  مهــم   إســتراتيجي 
بــرأس  الحكوميــة  للمؤسســات  المتميــزة 
الخيمــة ، ويأتــي التعاون مع طيــران اإلمارات 
إضافــة نوعيــة متميزة لمبــادرة مزايــا بتقديم 

خصومــات خاصــة لخدمات الســفر والســياحة 
لموظفــي وأســر  20 جهة حكومية مشــاركة 
بمبــادرة مزايا. وتبلــغ قيمــة الخصومات 8 % 
علــى الدرجــة األولــى ، %10 علــى درجة رجال 

األعمال ، %10  على الدرجة السياحية.
وقــال الدكتور محمــد عبداللطيــف خليفة  إننا 
نفخــر بالشــراكة مــع شــركة وطنيــة رائــدة، 
أصبحــت نموذجــًا عالميًا متميــزَا، ورقمــَا صعبَا 

في قطاع الطيران.  

توقيع اتفاقية شراكة مع طيران اإلمارات

أطلقــت الدائرة بالتعاون مع كليات التقنية العليا برأس الخيمة، أوائل 
شــهر يناير 2016 ولغاية شــهر مــارس2016 دبلوم اللغــة اإلنجليزية ، 
حيــث بلــغ عــدد الملتحقين فــي الدبلــوم 20 موظف مــن الحكومة ، و 
40 مــن الباحثيــن عن عمــل ، وذلك بهــدف تطوير مهاراتهــم باللغة 
االنجليزيــة في العمل من كتابة وقراءة وإعداد التقارير ، والتركيز على 
جانــب التحدث ، و تم اخضاع جميع المرشــحين الختبار تحديد مســتوى 

واختيار الفئة المناسبة لكل مرشح.

إطالق دبلوم اللغة اإلنجليزية لموظفي الحكومة والباحثين عن عمل

بــدأت الدائــرة مرحلــة اختبــار نظــام مواردنــا ضمــن مشــروع التحــول 
االلكترونــي والذكــي الشــامل إلدارة الموارد البشــرية والذي ســيتم 
العمــل به فعليــًا في النصف الثانــي لعام 2016 ، حيــث قامت الدائرة 
بوضــع خطــة واضحة الختبــار النظــام من قبــل موظفي دائــرة الموارد 
البشــرية  لضمــان نجــاح النظــام ، حيــث تــم اختبار عــدد من اجــراءات 

الموارد البشــرية والتأكــد من صحتها وجودة توافقهــا، واختبار التقارير 
الصــادرة من النظام ، واســتمرت عملية اختبار النظام لمدة شــهرين ، 
تم من خالها وضع المقترحات والتوصيات التحســينية لمعالجتها قبل 

االطاق الرسمي للنظام. 

بدء مرحلة اختبار نظام مواردنا 

أخبار الدائرة

نظمــت إدارة األداء والتطويــر الوظيفــي فــي الدائــرة زيــارات ميدانية 
لبعض الجهات الحكومية برأس الخيمة ، تم خالها  عقد  خمس ورش 
عمــل حــول نظــام االداء الوظيفي لعــدد 123  من موظفــي 5 جهات 
حكوميــة برأس الخيمة وهي النيابة العامــة ، المالية، البلدية، المحاكم، 
والتنميــة االقتصاديــة،  وقــد تناولــت الورش شــرح نظــام إدارة األداء 

للموظفيــن مــن المرحلة األولــى لتخطيط األداء ، مــرورًا بمرحلة متابعة 
األداء وانتهاًء بمرحلة إجراء  تقييم األداء السنوي النهائي للموظفين. 
وقد تم التركيز خال هذه الورش على كيفية إعداد األهداف الوظيفية 
وتحديــد األوزان والمســتهدفات والربــط مــع األهداف االســتراتيجية 

والوصف الوظيفي. 

زيارات ميدانية لشرح نظام إدارة األداء الوظيفي
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ضمن التزاماتها المجتمعية ودعمًا لجهود التوطين وادماج المواطنين 
في ســوق العمل، أحتفت دائرة الموارد البشــرية بالباحثين عن عمل 
ضمــن حفل تكريــم خريجي دفعــات الدبلومات المهنيــة بالتعاون مع 
الجامعــة االمريكية فــي رأس الخيمــة، حيث قامت الدائــرة في مارس 

بتخريــج الدفعــة األولــى  مــن المتدربيــن الباحثين عن عمــل تضم 26 
مواطنة في دبلوم التميز في خدمة العماء و استغرقت الدورة  100 
ســاعة تدريبيــة ، كما قامت الدائــرة بتخريج 26 باحثــة عن عمل ضمن 

برنامج دبلوم االبتكار حيث استغرقت الدورة 96 ساعة تدريبية .

تخريج الدفعة األولى من منتسبي دبلوم التميز في خدمة المتعاملين ودبلوم االبتكار

شــكلت الدائرة لجنة فنية عليــا لمراجعة نتائج 
تقييم األداء الســنوي لموظفي حكومة رأس 
الخيمــة الحاصليــن علــى معــدل فائــق التميــز 
برئاسة السيدة نورة الشحي مدير إدارة األداء 
والتطوير الوظيفي  وبمشــاركة مستشــارين 
خارجيين ممن لديهم الخبرة في مجال الموارد 
حيــث  الوظيفــي،  التميــز  ولتقييــم  البشــرية 
تولت اللجنة مراجعة المســتندات الستمارات 

التقييــم  وإجــراء مقابــات شــخصية  لعــدد 
37 مــن موظفــي حكومــة رأس الخيمــة ممن 
رشــحتهم الجهات كفائــق التميز الســتيضاح 
صحــة  مــن  والتأكــد  األداء  جوانــب  كافــة 
المعلومات ، حيث اســتمرت المقابات لمدة 
3 أيــام ، و يأتــي ذلــك ضمــن سياســة الدائرة 
للتعــرف إلى المواهب  الحقيقية وتأكيد أهلية 
اســتحقاق هذا المســتوى الراقي مــن األداء 

ولضمان حسن إجراء عملية التقييم.
   وقــد قامــت اللجنــة باعتماد تقريــرًا تم خاله 
تحديــد عــدد 19 مــن مســتحقي فائــق التميز  
على مســتوى الحكومة لعــام 2015 ، وإعداد 
خطة تحســينية للموظفيــن الذين لم يتجاوزوا 
المقابات الشخصية لمســاعدتهم على  رفع 

معدل التقييم مستقبًا .

تشكيل لجنة مراجعة نتائج تقييم األداء السنوي لموظفي حكومة رأس الخيمة 

أخبار الدائرةأخبار الدائرة

تتقدم دائرة الموارد البشرية بخالص التهاني والتبريكات 

لجميع موظفيها وفرق العمل المشاركة 

وذلك لحصولها على 3 جوائز  في جائزة التميز الحكومي- دورتها العاشرة 2015 م 

ونبارك لجميع المكرمين وأمنياتنا لجميع الجهات الحكومية والموظفين

بالتوفيق في سباق التميز 

الفئات الفردية

عبداهللا الراشدي  فئة الحاالت المتميزة

آمنة المالك نورة الشحيمريم الحبسي

خريجي شهادة الماجستير في إدارة الموارد البشرية

أفضل تطبيق ذكي
(مزايا)

المركز األول  المركز األول 

وحدة التميز المؤسسي
( الجهات الصغيرة)

المركز األول 

فئة الجهة الحكومية المتميزة 
في التحسين المؤسسي (الجهات الصغيرة)
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تكريم جميع موظفي الدائرة على انجازات عام 2015
-تكريــم الموظفين الحاصلين علــى أداء فائق التميــز وأداء متميز بناء 
علــى نتائج تقييم األداء الوظيفي،  ســميرة عبــداهلل محمد غاب عن 

فئة فائق التميز. 
أما فئة األداء المتميز هم : شيخة علي الحبسي ، مريم راشد الحبسي، 
نورة ســالم الشحي ، سعد عبدالجواد شــبارة ، صفية محمد العوضي، 
فوزية أحمد الشحي، عبداهلل مراد الراشدي،  آمنة خليفة المالك، حليمة 

راشد الشحي.
كما تم تحديد فئات أخرى لتكريم وذلك حسب التالي : 

-األســتاذ عادل حماد صغير األنصاري تعاونه الا محدود مع الوحدات 
التنظيمية في الدائرة 

-األستاذة عزة راشــد البغام عنايتها بالعماء الخارجيين والمساهمة 
في رفع نتائج المتسوق السري للمكالمات الهاتفية.

تنســيق  فــي  المســؤولية  تحملــه  الطنيجــي  بدرعبــداهلل  -األســتاذ 
الفعاليات الخارجية والداخلية.

-األســتاذة آمنة جاســم بو الصفارد و األســتاذ فراس أسامه انجازهم 
الخدمات والمشاريع التقنية بكفاءة.

- األستاذة نهلة عبداهلل الشحي توليها مهام نائبة المدير العام بدرية 
المزروعي خال اجازتها السنوية 

-تكريم فريق مبدع وهم /  شيخة علي الحبسي ، صفية محمد رسول 
العوضي ، سمية محمد رسول العوضي ، فاطمة سعيد بن هاشل

-تكريــم الفائزة في جائزة المدير العام للريادة في االنجازات األســتاذة 
شيخة علي الحبسي

كما تم االحتفاء بالموظفين خريجي الدبلومات لبرنامج قيادات حكومة 
اإلمارات كًا من األســتاذة نهلة الشــحي خريجة دبلوم االستراتيجية ، 
واألســتاذة شيخة علي الحبســي خريجة دبلوم خبير التميز المؤسسي 
، باالضافة إلى تكريم  األســتاذ عبداهلل الراشــدي الســتكماله المرحلة 

الثانوية.
كما تخلل الحفــل فقرات تريفية وعروض تقديمية عن انجازات الدائرة 
ويوميــات موظف الموارد البشــرية وفقرات ترفيهيــة ، واختتم الحفل 

بشكر الجميع على الجهود ، وتم تكريم فريق عمل الحصاد السنوي.

تحــت رعاية صاحب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقر القاســمي عضو 
المجلــس االعلــى لإلتحــاد حاكــم رأس الخيمــة ، افتتح الشــيخ عبداهلل 
بــن حميد القاســمي رئيس مكتب صاحب الســمو حاكــم رأس الخيمة 
معــرض رأس الخيمــة للتعليــم والتدريــب والتوظيــف  بدورتــه الثامنة 
2016 ، شــاركت مــن خالــه دائــرة المــوارد البشــرية ممثلــة لحكومــة 
رأس الخيمــة حيث ضم جناح الدائرة  هيئــة الحكومة االلكترونية ، دائرة 

المحاكم ودائرة المالية .
حيث زار الشيخ عبداهلل بن حميد القاسمي  جناح دائرة الموارد البشرية 

واســتمع ســموه الى شــرح الســيد/ بدر الطنيجي اخصائــي العاقات 
العامــة بالدائرة عن طبيعة مشــاركة الدائرة فــي المعرض فيما يخص 
توجيــه الباحثين عن عمــل الى موقع رأس الخيمــة للتوظيف، للتقديم 
علــى الشــواغر المتاحة في الجهــات الحكومية، وتوفيــر فرص التدريب 
فــي الجهات، حيث بلغ عدد الشــواغر المعروضه أكثــر من 68 وظيفة 
لمختلف المؤهات العلمية، والوظائف المختلفة المتوفرة في الجهات 
الحكوميــة ، كمــا اطلــع  ســموه علــى مبــادرة مزايــا الخاصــة بتقديــم 

الشركات التجارية .

نظم مكتب االتصال المؤسسي بالدائرة مسابقة بيئية ألجمل حديقة 
منزليــة لموظفــي الدائرة ، وذلك تماشــيًا مع مناســبة اليــوم الوطني 

للبيئة.
حيث شــملت المســابقة على توزيــع  نبتــات زراعية لموظفــي الدائرة  
ليتــم زراعتها في حديقة الموظف أو مزرعتــه، ويتم التقاط صورة لتلك 

النبتة في الحديقة ، وفي ختام المسابقة اختارت لجنة التحكيم برئاسة 
د. محمــد عبداللطيــف خليفــة مديــر عام الدائــرة أفضل  صــورة لحديقة 
منزلية فازت بها الموظفة أمل عبداهلل الشامســي  إداري ســكرتارية ، 
كما تم توزيع شــهادات شكر للمشــاركين في المسابقة، وفي نهاية 

التكريم أبدى موظفي الدائرة سعادتهم ورضاهم عن الفعالية.

فعاليات الدائرة

تماشــيًا مــع اســتراتيجية الدائرة فــي تكريم وتحفيــز الموظفين وخلــق بيئة مشــجعة ، نظمت الدائرة حفــل الحصاد الســنوي الرابع 
لموظفي الدائرة ، وقال الدكتور محمد عبداللطيف  مدير عام الدائرة أثناء كلمته أن دائرة الموارد البشرية أثبتت قدرتها المستمرة 
علــى تحقيق النتائج المتميزة ومســتهدفاتها المعتمدة ، وأضاف إن هذا الحفل هو تعبير شــكر وتقديــر لجهود الموظفين المبذولة 
لتحقيــق انجــازات 2015 ، و تحقيــق مبادرات متميزة ، والســعي نحو الصــدراة واالبداع واالبتكار في تقديــم خدماتها ، ثم قام بعدها 

بتكريم الموظفين وذلك حسب الفئات التالية: 

حفل الحصاد السنوي الرابع لموظفي الموارد البشرية مشاركة الدائرة في معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب

ختام مسابقة أفضل حديقة منزلية لموظفي الدائرة

فعاليات الدائرة
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موضوع العدد 

رّبمــا تعــد القراءة أهم عــادة وهواية تجمع لصاحبها بيــن المتعة )الترفيه( والفائــدة. والقراءة تعطيك 
حياة غيرك وتضيف إليك عصارة تجاربه وتتجّول بك في محّطات حياته تتأّملها وتستفيد منها. والقراءة 
ال تأتي بشراء الكتب والتباهي بجمعها وتزيين جدران غرف المنزل بالمجلدات النفيسة. وأشرف قراءة 
هي قراءة كتاب اهلل فصحبته تعّبد وضمان الســتقرار الروح وحياة القلب واستقامة اللسان. وفي عصر 
غلبــت فيه وســائل الترفيه على وســائط المعرفة نتذاكر أهميّــة القراءة العامة كمصدر أســاس لبناء 

المعرفة وتشكيل الوعي. وإليك بعض ثمار التجارب في أصول فّن القراءة وكيفيّة االستمتاع بها: 

فن القراءة

كيف أختار كتابًا ؟

متى أحكم على الكتاب ؟

ماهو المعدل السنوي المعتدل للقراءة ؟ش

% 60 % 40

40 10

أوال : ال تهمل قراءة الكتب التي أّسســت الطريق للمعارف اإلنســانيّة ومعها بعض المصّنفات التي غيّرت مفاهيم 
كثيــرة فــي حياة المجتمعات وســتجد قوائم كثيــرة تحاول أن تجمع لك أهــم هذه في حياة البشــريّة. وال تنس وأنت 
 فــي طريــق القراءة تعميق معرفتك بأصــول ثقافتك وحضارتك حتــى ال يصيبك انبهار القراءة المنحــازة لثقافة غربيّة 

أو شرقيّة بعدوى التنّكر إلسهامات الثقافة العربيّة واإلساميّة في الحضارة اإلنسانيّة. 

1. العنوان                    2. الفهرس                    3. المقدمة                     4. المتن

ينبغي أن تطلع على هذه العناصر حتى تختار الكتاب

ال تقرر متابعة قراءة كتاب أو التوقف عنه حتى تغطي %40 من صفحاته بقراءة منضبطة

كتابكتب

تذكر : أن القراءة لك أنت، فالسرعة في القراءة ال تعد إنجازًا يفاخر به !

هذا العنصر هو لب الكتاب

ثانيًا : اجعل لكل موســم قرائي )كل ثاثة أشــهر على سبيل المثال( صنفًا مخّصصًا من الكتب في مجال معيّن من 
مجاالت المعرفة اإلنسانيّة. وال يمنع أن يتخلّل ذلك قراءات أخرى ذلك أن القراءة المتنّوعة تطرد الملل. 

ثالثــًا : ثّبــت عاداتك القرائيّــة كأن تخّصص وقتًا من اليوم واألســبوع للقراءة. ومن ذلك أيضًا أن تنتقي كتبًا للســفر 
والرحات وأخرى للحوار حول أفكارها مع العائلة واألصدقاء وهكذا.

رابعــًا : إذا شــعرت بالملل في لحظة ما ال تواصــل القراءة في الكتب التي تحتاج إلى طــول نظر وتأمل. ويمكنك أن 
تنتقل للكتب التي تجمع بين األسلوب السهل والمتعة مثل كتب الرحات والسير الذاتيّة والروايات.

خامســًا : اســترد وقت القراءة من خاطفيه وباألخص ما خطفته الشاشــات اإللكترونيّة. ال بد من إدراك حقيقة أن 
اليوم الذي تمضي أغلب وقت فراغك فيه أمام الشاشات سيقضي على حصة هواية أكثر إيجابيّة أو واجب ملح وأنت 

الحكم.

ثامنــًا : طــّور مهــارات االســتمتاع بالقــراءة لديــك. وهــذا يشــمل الحكم علــى الكتاب بقــراءة فهــرس المحتويات، 
وكيفيّة ووقت القراءة. ومن ذلك تمييز بعض الكتب التي قد تحتاج معها إلى تجريب مهارات القراءة االســتطاعيّة 
)االستكشافيّة(. وهناك كتب تتطلب قدرًا من التمكن في القراءة التحليليّة خاصة تلك التي تدخل في باب التخصص 

أو االهتمام األول وهكذا

سادســًا : اجعل الكتاب رفيقًا حاضرًا دائمًا في حقيبتك وعلى مكتبك وفي ســيارتك وإلى جوار سريريك. وتأكد أن 
هذا الحضور لرفيقك ســيمتعك في صالة ســفر، أو في ليلة شــرود نوم، وسيســليك بعد ســطوة إحباط قد تغشاك 

جراء خذالن صديق أو قريب

تاســعًا : أعد تشــكيل دائرة األصدقاء ليكون من بينهم بعض محبي القراءة والمستمتعين بها، وشّجع واستزرع 
في عائلتك وداخل منزلك من يقّدر الكتب ويهتم بها.

ســابعًا : اجعل أماكن بيع وتداول الكتب في خططك الدائمة في حلك وترحالك. واســتفد من القوائم التي تنشــر 
ومراجعات الكتب حتى توفر الوقت والجهد

عاشــرًا : حاول أن تتعّود على تلخيص أبرز أفكار الكتاب الذي تقرأه في صفحة داخليّة ما يســّهل عليك العودة يوما 
لفكرة كنت تبحث عن مصدرها. 

العدد الثالث - مارس 2016

د. فايز بن عبداهلل الشهري
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يــرى األســتاذ/ ســالم المزروعــي  أن التميز رحلة التقف عند مســتوى 
معيــن فالموظــف الناجــح والمتفائــل والطمــوح يســعى للتميــز بكل 

مجاالته العملية بهدف الوصول ألعلى مستويات الرقي .
وأبــدى حــول األســاليب التي يتبعهــا لتحقيــق التميز في المؤسســة 
قال” إن حضوري للبرامج التدريبية وملتقيات التميز عززت في نفســي 

روح المنافســة والبحــث عن المعرفة ، وتعلم وســائل جديدة إبداعية 
وتجــارب متميــزة ومطبقــة ، كمــا أركــز علــى مبــدأ المقارنــة المعيارية 
لاطــاع علــى ما هــو أفضل لتطبيقــه ، كما أحرص علــى تبني مبادىء 

الجودة وممارستها في مجال عملي.

وقد حصد  سالم المزروعي على عدة جوائز من أهمها: 
- المركز األول بجائزة الموظف اإلداري التنفيذي المتميز  

-المركز األول بجائزة مشرف النظام الشكاوى المتميز 

- حاصل على جائزة الموظف المثالي لفئة اإلبداع واإلبتكار  
- حاصل على جائزة الموظف المثالي في فئة األداء والمعرفة الشاملة 

التمــيز

الحصــاد

حوار مع المتميزين

مــن أهــم المقــوالت هي مقولة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم التــي يعتد بها 

الموظف ســالم عبداهلل راشــد المزروعي إداري خدمة عماء من إدارة الصحة العامة والبيئة، حيث 

كان من إنجازاته األخيرة حصوله على جائزة التميز الحكومي فئة أفضل مشــرف نظام شــكاوى على 

مستوى إمارة رأس الخيمة ، وفيما يلي نص الحوار الذي أجريناه معه: سالم المزروعي

“ أنا وشـــعبي النقبل ســـوى بالرقم واحد”

وحول كيفية تعامله مع الصعوبات والمشــكات التي قد تواجهه في 
العمــل قال” إن أهــم تحديث قد أواجهه كيفية إدارة الوقت وتنظيمه 

وتحمل ضغوطات العمل وتحليل المشــاكل وإيجاد الحلول المناســبة 
والبديلة التي تسهم بحلها وإتخاذ القرارات الصائبة “.

ويشــيد أن الــدورات التدريبيــة تضيــف للموظــف خبــرة الازمــة التــي 
يحتاجها مع اإلســتفادة من التجارب الناجحــه التي يمكن تطبيقها في 

مجال العمل.
وأضاف “إن تطوير المهارات الشخصية ساعد بشكل كبير في تطبيقها 

في مجال العمل ومن أهمها الحوار مع العماء وكيفية السيطره على 
غضبهم والســعي لخدمتهم ، وإن تطوير العمل اإلداري والمؤسسي 
هــي من واجبــات كل موظف حكومي بمختلف المســتويات الوظيفية 

وجلب الكفاءات وأصحاب الخبرات لإلستفاده منهم.

مــن  هــي  البشــرية  المــوارد  تمكيــن  أن  المزروعــي  ســالم  يــرى 
اإلستراتيجيات الناجحة التي تعتمد عليها الدول وخاصة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة حيث تبرز الكفاءات الموجودة وتميزها وتســتفيد من 
خبراتهــا وإبداعاتهــا في مجال العمل الوظيفي كمــا وضح أن التمكين 

وتفويــض الصاحيــات ينبثق من أســاس الثقة والقدره علــى التحمل  
وإعطــاء الفرص ليثبت الشــخص جدارته فــي مجال عملــه وحياته كما 

تكون الخبره وإنجازاته هي دافع لمنحه فرصه لإلبداع والتميز .

وعند ســؤاله عن الشــخص المســاند له لتحقيــق أهدافــه وتميزه في 
الحيــاة أجــاب “ قيادتنا الرشــيدة لدولة اإلمــارات العربيــة المتحدة هم 
فخرنــا والمؤثــرون فــي حياتنا لمــا نراه منهــم من تاحمهم لشــعبهم 
فــي فرحهم وحزنهم وحرصهم على معرفــة أوضاعهم في كل إمارات 
الدولــة ودعمهم لعنصر الشــباب ومنحهم التمكيــن والفرص ليبدعوا 
فــي حياتهــم ، وقيــادة دائــرة البلدية هــي قيــادة محفزة لإلبــداع ليبرز 

الموظف إبداعاته في مجال عمله “.
وختــم المزروعي الحــوار بنصيحة قدمها لموظفــي حكومة رأس الخيمة 
والمجتمــع قائــًا “ إخواني وأخواتي موظفي حكومــة رأس الخيمة كان 
لــي الشــرف الوقوف على منصــة التكريم عــدة مرات وهــو دليل على 
تميزي وكان لي الشرف بمصافحة سيدي سمو الشيخ سعود بن صقر 
 القاســمي حاكم إمارة رأس الخيمة وســمو الشــيخ محمد بن ســعود 
ولــي العهد ورئيــس المجلس التنفيــذي ونصيحتي لكــم لتكونوا على 

منصة التكريم وتكونوا موظفين متميزين ومبدعين  البد من السعي 
لتطويــر العمل الحكومي وتكاتف الجهود لتحقيق رؤى ســيدى ســمو 
الشــيخ ســعود بن صقر القاســمي ألن هذه دولتنا وهــذه إمارتنا وإن 
لم نســعى لتطويرها لن يأتينا أحد من الخارج ليطورها فنحن أبناء هذه 

الدولة”.

التحديات والصعوبات

التدريب والتطوير

التمكين

كلمة أخيرة
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انت تسأل .. 

هل يجوز للموظف تملك أي حصة في أية شركة أو مؤوسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات وفي حال إمتالك الموظف للشركة هل 

يجوز له المساهمة بها في دعم  أعمال الجهة الحكومية؟

ما هي شروط اعتماد  إجازة مرافق مريض؟

هل يجوز للموظف الجديد الخروج في اجازة في فترة االختبار؟

ما هي شروط النقل من جهة محلية إلى جهة أخرى؟

والموارد البشرية تجيب

تعرف السامة المهنية بأنها:

1. تقديم إفادة مرافقة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة في الدولة 

تتضمن بيانات المرافق وتاريخ بدء السفر أو المرافقة.

2. موافقة دائرة الموارد البشرية.

3. عنــد عــودة الموظف عليه أن يقــدم لجهة عمله إفادة من ســفارة 

الدولــة في بلد العــاج تتضمن مدة العاج والمدة التــي قضاها مرافقًا 

للمريض في الخارج.

نعم وذلك حسب الضوابط التالية : 

- إجازة مرضية و ال تتجاوز 7 أيام عمل

- إجازة بدون راتب وال تتجاوز  15 يوم

-إجازة حداد

-إجازة وضع

1. موافقــة الســلطة المختصــة فــي كا الجهتيــن بعــد أخــذ رأي دائــرة 

الموارد البشرية.

2. يجب وجود حاجة فعلية لدى الوحدة /الجهة المنقول إليها الموظف.

3. يكــون النقــل لوظيفــة شــاغرة فــي الهيــكل التنظيمــي المعتمد، 

مســاوية لدرجة الموظف وال تقل عنها إال في حالــة الجزاء التأديبي أو 

الرغبة الشــخصية. )تخضــع حاالت كون درجة الوظيفــة أعلى من درجة 

الموظف لضوابط الترقية أو إعادة التعيين( .

والمتطلبــات  الشــروط  مســتوفيًا  المنقــول  الموظــف  يكــون  أن   .4

الرئيســية لشــغل الوظيفة المنقول إليها من حيــث مؤهاته العلمية 

وخبراته العملية، والكفاءات المهنية، ويتم التحقق من ذلك من خال 

وسائل التقييم المختلفة.

5. يجـــــب على الموظف المنقول قبل االلتحــاق بالجهة المنقول إليها 

أن يســــلم مــا فــي عهدتــه وإخاء طرفــه من الجهــة الحكوميــة التي 

يعمل لديها.

6. يســتحق الموظف المنقول راتبه وكافــة المزايا من الجهة المنقول 

إليها اعتبارًا من تاريخ النقل وهو تاريخ مباشرته العمل بها. 

7. تتحمــل الجهــة الحكوميــة المنقول إليهــا الموظف أيــة فروقات إن 

وجدت في أقســاط االشــتراك فــي نظــام التقاعد المعمــول به لدى 

الجهة المختصة بالمعاشات والتقاعد.

8. يجب على وحدة الموارد البشرية في الجهة المنقول منها الموظف 

وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية إرسال ملف الموظف إلى الجهة 

المنقول إليها خال خمسة أيام من تاريخ النقل.

9. إذا ترتــب علــى نقــل الموظــف بمخصصــــات وظيفتــه )مــع الدرجــة 

الوظيفيــة( مــن جهة حكوميـــة إلى أخــرى التأثير في ميزانيــة الوظائف 

بكا الجهتين، يتعين إشــعار دائــرة المالية إلجــراء التعديات الازمة 

على الميزانيات.

استنادًا المادة )120( العمل لدى الغير و تملك حصص في الشركات في قانون الموارد البشرية لعام 2013 ، يحظر على الموظف غير المواطن 

العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر إال بموافقة خطية مسبقة من الجهة الحكومية التي يعمل فيها ويجوز ذلك للمواطن

السالمة المهنية
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العلم الذي يهتم بالحفاظ على ســامة وصحة اإلنسان ، وذلك بتوفير 
بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو اإلصابات أو األمراض 
المهنية ، أو بعبارة أخرى هي مجموعة من اإلجراءات والقواعد والنظم 

في إطار تشــريعي تهدف إلى الحفاظ على اإلنســان من خطر اإلصابة 
والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع.

المقومات الواجب توافرها لتحقيق أهداف سياسة السامة المهنية:

إشتراطات السامة والصحة المهنية الواجب توافرها لحماية الموظف من المخاطر وأنواعها:
أواًل: سالمة المباني وأماكن العمل:

- أن تكون كافة أجهزة وأدوات اإلطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية. 
- تدريب الموظف على األسس السليمة ألداء مهنته. 

- عدم تحميل أي مقبس كهربائي أكثر عن المسموح به وعند ماحظة أي سخونة في المفاتيح أو التوصيات الكهربائية يجب إباغ الكهربائي 
المختص لعمل الازم

ثانيًا: السالمة في البيئة المكتبية
1. التأكد من توافر اإلضاءة المتجانسة وبالشدة التي تتناسب مع طبيعة عملك طبقًا لجداول حدود األمان المعمول بها في هذا المجال والتي 

حددتها تشريعات السامة .
2. استخدام شاشات الحماية عند العمل على جهاز الكمبيوتر تجنبًا للوهج المنعكس عن الشاشة للحد من إجهاد العينين.

3. مراعاة أن يكون وضع لوحة المفاتيح والفأرة بالشكل الذي ال يؤثر سلبًا على سامة الذراع والكتف.
4. مراعــاة وضــع الجلوس الصحيح بحيث يكون العمود الفقري في وضع اســتقامة وأن يكون ظهر الكرســي مســاندًا للفقرات القطنية أســفل 

الظهر،  والتأكد من توافر معايير السامة في كرسي المكتب بحيث يكون ارتفاع الكرسي قابًا للتعديل في وضع الجلوس.

1. التصميم الصحيح للمبنى والهادف ألسس السالمة للموظف.
2. التخطيــط المبنــي على األســس العلمية الســليمة عنــد عمليات البنــاء والتشــيد  مع توفير 

األجهزة الفنية المتخصصة لضمان استمرار تنفيذ خدمات السالمة والصحة المهنية .

الصحة والسالمة
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اكتشــفت موهبتــي فــي التصويــر عــن طريق الصدفــة في عــام 2012 ، 
وذلــك بعــد أول تجربــة تصويــر لــي أللقــى  إشــادة واعجــاب الكثير من 

أصدقائي باللقطات التي أخذتها.

-طورت موهبتي  وعن طريق الممارسة  الدائمة للتصوير  والتعرف على 
ما هو جديد من خال تصفحي للمواقع االلكترونية المختصة بالتصوير .

-وظفت هذه الموهبة في خدمة عمل الدائرة من خال مشــاركتي في 
توثيق فعاليات الدائرة وتعديل الصور .

-أثــرت هــذه الموهبة في شــخصيتي وأدائي من خال حبــي ودافعيتي 
للتركيز على جوانب الجمالية وااليجابية في التقاط الصور .

-أهــم األنجازات التي أكتســبتها مــن موهبتي هو في مجال الدراســة ، 
حيث تم تكليفي بتصوير فعاليات الجامعة. 

إداري سجات وظيفية  - دائرة الموارد البشرية 
الموهبة: التصوير

عادل حماد األنصاري

صفحة مخصصة لعرض مواهب الموظفين في حكومة رأس الخيمة سيرة مع موهوب
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هنــاك نهجان يدعمان األبحاث والدراســات التي أجريت علــى المرونة / التكيّف التي تنطبق على األفراد في مكان العمل هما: 
علم النفس اإليجابي، ونظرية الحفاظ على الموارد، ومن أبرز سمات النهج النظري األول، وهو علم النفس اإليجابي في أماكن 
العمــل، ويمكــن التعرف على قدرات المرونــة والتكيف لدى األفراد الذين يكونون قادرين بعــد تعرضهم لتهديد كبير، خطر أو 
أذى، على التكيّف بصورة إيجابية وال يتخلّون عن ســيرعملهم العادي، وعاوة على ذلك، تتيح قدرات المرونة والتكيّف لألفراد 
اســتخدام أية تراجعات أو نكســات وتوظيفها كفرص للنمو واالزدهار، وفي السياق ذاته يشيرإلى أن قدرات المرونة والتكيّف 
يمكــن أن تســاعد كذلك األشــخاص على التأقلــم مع كل من األحداث الســلبية واإليجابيــة، مثل الحصول علــى ترقية أوتولي 

مسؤوليات جديدة في العمل.

ويطبــق النهــج النظري الثاني الــذي تبناه باحثون بمن فيهــم نظرية الحفاظ علــى الموارد إلدارة 
التغييــر التنظيمــي، والذي يعتبــر أن القدرة على المرونة والتكيّف هو ســمة ذاتيــة فردية يمكن 
العمل على تحســينها، وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى القدرة على المرونة والتكيّف بوصفها 
عنصــرًا يمكــن إلدارات الموارد البشــرية تطويره لتمكين الموظفين من الحفاظ على مســتويات 

عالية من المرونة.

الموظفون المتمتعون بالمرونة والقدرة على التأقلم
يمكنهم التواؤم بصورة أفضل مع بيئة العمل المتغيرة

ثقافة الموارد البشرية
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تشجيع المسؤول المباشر

االعتراف بانجازات الموظف

التكريم والتحفيز 

التكريم والتحفيز

المستوى االشرافي

المستوى التخصصي

المستوى االداري 

المستوى الخدمي المساند

النظرة العامة :

ما هي العوامل التي تؤثر على زيادة انتاجيتك في العمل من خالل واقع عملك في الوظيفة ؟

أكثر عامل مؤثر من وجهة نظر  موظفي الحكومة هو تشجيع المسؤول المباشر للموظف يليه االعتراف بانجازات الموظف.

يتضح أن أكثر عامل ايجابي مؤثر على االنتاجية في العمل من منظور العاملين ) ذكور( هو التكريم والتحفيز وتشجيع المسؤول المباشر

يتضح أن أكثر عامل ايجابي مؤثر على االنتاجية في العمل من منظور العامات ) االناث( هو تشجيع المسؤول المباشر للموظف و االعتراف بانجازات الموظف.

العوامل االيجابية المؤثرة على االنتاجية في العمل –حسب المستوى الوظيفي

كما اتضحت النتائج أن أكثر العوامل المؤثرة  وذلك حسب المستويات الوظيفية : 

تم استطاع رأي موظفي الحكومة عن العوامل االيجابية المؤثرة في زيادة االنتاجية في العمل وذلك حسب الجنس 

والمستوى الوظيفي، وتوصلت نتائج االستطاع على التالي: 

العوامل االيجابية المؤثرة على االنتاجية في العمل - حسب الجنس )الذكور(

العوامل االيجابية المؤثرة على االنتاجية في العمل - حسب الجنس )اإلناث(

30.25%    26.22%    23.19%    12.10%    11.9%    10.9%    7.6%

تشجيع المسؤول المباشر للموظف

االعتراف بانجازات الموظف

التكريم والتحفيز

وضوح مهام الموظف

اشراك الموظف في اتخاذ القرار

التدريب والتطوير

تعاون الزماء

12.25%    9.18%    13.27%    4.8%    5.10%    4.8%    2.4%

تشجيع المسؤول المباشر للموظف

االعتراف بانجازات الموظف

التكريم والتحفيز

وضوح مهام الموظف

اشراك الموظف في اتخاذ القرار

التدريب والتطوير

تعاون الزماء

18.26%    17.24%    10.14%    8.11%    6.9%    6.9%    5.7%

تشجيع المسؤول المباشر للموظف

االعتراف بانجازات الموظف

التكريم والتحفيز

وضوح مهام الموظف

اشراك الموظف في اتخاذ القرار

التدريب والتطوير

تعاون الزماء

دراسات الموارد البشرية
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بإمكانكم تحميل تطبيق مزايا 

عبر جميع المتاجر من خالل البحث عن ...

اآلن ..

مزايـــا .. برنامج خصومات لموظفي حكومة رأس الخيمة

Mazaya RAK


