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الخيمــة  رأس  - حكومــة  البشــرية  المــوارد  دائــرة  تصــدر عــن  ربــع ســنوية  مجلــة 

مواردنا البشرية
مجلة

دائرة الموارد البشرية تسعى لتوطين وظائف رأس الخيمة

محمد بن راشد : 
معادلة التغيير عندنا .. تنمية تقوم على منظومة من 

القيم يقودها الشباب وتستشرف المستقبل

الدكتور/ سيف علي الشميلي: 
ما نراه في حياتنا اآلن ليس إال انعكاسًا لما فعلناه في الماضي، 

وما سنراه في المستقبل ليس إال انعكاسًا لما نفعله اآلن”

حكومة رأس الخيمة تطلق نظام مواردنا
األول من نوعه في الدولة

أكتوبــر 2016 - العدد الخامس     

موضوع العدد

التوازن بين العمل والحياة الشخصية



الـــــــــــــرؤيـــــــــــــة

الـــــــــقـــــــــيـــــــــم

االستراتيجية األهــداف 

الـــــــرســـــــالـــــــة

»إدارة متميزة للموارد البشرية بمواصفات عالمية في التشريع والممارسة والخدمات«

»تطوير السياســات وإدارة واســتثمار الموارد البشرية في الحكومة وتقديم الدعم والتمكين التنفيذي للجهات 
الحكومية، والمشــاركة في طرح المبادرات والبرامج والخدمات لالرتقاء بمســتوى األداء الوظيفي بما يســاهم 

في تحقيق األهداف االستراتيجية للحكومة« 

الشراكة ، التمكين ، االبتكار ، االحترافية والخدمة المتميزة ، أخالقيات العمل ، المسؤولية المجتمعية

- تطوير وتعزيز تشريعات وسياسات متكاملة إلدارة الموارد البشرية
- التخطيط الفعال للموارد البشرية الحكومية 

- تمكين الكفاءات وبناء الكوادر البشرية المتميزة والمبدعة 
- تقديم خدمات متميزة ومبتكرة في إدارة الموارد البشرية  واالرتقاء بتجربة المتعاملين 

- تعزيز العالقة مع الشركاء والمجتمع 
- تطوير خدمات الدعم المؤسسي وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار المؤسسي

أفــرزت بيئــة العمل الحديثة، والتي تتصف بالتعقيد وســرعة المتغيرات وتنامي توقعات األداء وشراســة المنافســة للوصول إلى التميز 

وانتشار الوسائل التقنية، العديد من السلوكيات الوظيفية يأتي في مقدمتها ما اصُطلح على تسميته “باإلدمان الوظيفي” أي استحواذ 

العمــل والوظيفــة علــى إدراك ووجدان الموظف إلى الحد الــذي يجعله ال يلتفت إلى مناحي حياته األخرى التي تجعل منه شــخصًا متكاماَلً 

يستجيب للنداءات الضرورية دون إخالل وتقصير.

وإذا كانت هناك العديد من المفاهيم واألساليب اإلدارية التي ظهرت مؤخرًا حول إدارة عالقة الفرد بجهة عمله وخلق الظروف المناسبة 

الندماجه الفكري والعاطفي في العمل فإن هذا ال يعني تجريده من حياته الشخصية وإبعاده عن أداء مسؤولياته األخرى، بل يراد منها 

تعظيــم المــردود العملي والناتــج الوظيفي في حدود االلتزام التعاقدي إلنجاز األعمال دون التعــدي على االلتزامات األخرى في إطار من 

التفاني والتميز والمسؤولية.

ويتجلى اإلدمان الوظيفي في الصورة النمطية التي بدأت ترســمها بعض جهات العمل التي ال تدرك خطورة انفصام الموظف عن حياته 

الشــخصية فأصبــح التوجه نحــو الحضور المبكر قبل بدء موعــد الدوام والخروج المتأخــر والعمل في اإلجازات والعطل واســتخدام الهاتف 

الذكي أو الحاسوب المحمول المرتبط بجوانب العمل في األسواق والسيارة، وغيرها من األماكن، وكذلك الرد على المكالمات الهاتفية 

في أي مكان وزمان، والسفر المفاجئ إلنجاز مهام معينه، دون تخطيط مسبق، وغيرها من األمور التي ليست طارئة.

الشك في أن مثل هذه السلوكيات مهمة إلنجاز العمل، ألنها تخلق الفارق في التميز الوظيفي وتساهم في تحقيق األهداف الوظيفية 

وتســوغ الكثيــر من القــرارات الوظيفية كالترقيــات وتقييــم األداء والمكافآت، وتعزز ثقافــة العمل واإلنجاز، وترفع من مســتوى تقديم 

الخدمات، وترتقي بمكانة وســمعة المؤسســة في ميدان المنافســة، لكنها يجب أن تمارس في إطار من التوازن حتى ال يســتنزف الفرد 

ويؤثر اإلخالل بالجوانب الحياتية األخرى على استدامة وتميز عطائه الوظيفي.

إن المطلــوب هــو العمــل بذكاء وليس بعنــاء، وذلك لضمان تحقيــق المردود اإليجابي لجميــع أطراف العالقة، ومســاعدة الموظف في 

تحقيــق التــوازن بين خمســة مجاالت رئيســية: العمل واألســرة والصحة والعالقــات االجتماعيــة واالهتمامات الشــخصية، بحيث يتحول 

اإلدمان الوظيفي إلى إدمان توازني.

وتتســابق المؤسســات الحديثة الواعية ألهمية هذا التوازن إلى وضع الترتيبات اإلدارية و السياســات وتنفيذ البرامج والمبادرات الرامية 

إلــى توفيــر متطلبات التوازن مثل التمكيــن وتفويض الصالحيات وإقرار العمل المــرن والعمل المنزلي، وعقد الدورات التدريبية وإنشــاء 

األنديــة الصحيــة، وغيرها من الممارســات التي أثبتت فعاليتها فــي تحقيق اإلنجازات الوظيفية وتقدير دور الفرد ومســاهماته في صناعة 

النجاح.

كلمة العدد :

د. محمد عبد اللطيف خليفة
مدير عام دائرة الموارد البشرية 

اإلدمـــان الوظيفـي



Tel   : (+971) 7 227 9333
Fax : (+971) 7 227 2747
Email : hr.gov@hr.rak.ae

www.hr.rak.ae
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حكومة رأس الخيمة 

مجلة مواردنا البشرية

التمثـــل  المنشـــورة  والمســـاهمات  المقـــاالت 
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العامــة  النيابــة  القــراءة  عــام  مــع   تماشــيًا 

في رأس الخيمة تثقف موظفيها بمبادرات قرائية

الموارد البشرية تناقش اتفاقية تعاون مشترك 

مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

األول من نوعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تدشين نظام »مواردنا « اإللكتروني 

في رأس الخيمة

في اطار احتفاالت الدولة باليوم العالمي لإلقالع 

عن التدخين دائرة الموارد البشرية براس الخيمة 

تنظم فعالية صحية

إقرأ داخل العدد

RAK HR Department
hr_rak
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قــال صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 

الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي “ رعــاه اهلل “ إن معادلــة 

التغييــر عندنا تنميــة تقوم علــى منظومة من القيم يقودها الشــباب 

وتستشرف المستقبل وتسعى لتحقيق سعادة الجميع “. 

جــاء ذلــك خــالل تقديــم ســموه فــي حســابه علــى موقــع التواصــل 

االجتماعي “ تويتر “ لرســالة البرنامج الوطني لتقييم الشباب اإلماراتي 

الذي ترعاه ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي 

العــام الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنمية األســرية رئيســة المجلس 

األعلــى لألمومــة والطفولــة “ أم اإلمــارات” بمناســبة اليــوم العالمي 

للشباب #القيم_غالية 

أعــدت الهيئة االتحادية للموارد البشــرية الحكومية المســودة األولية 

مــن دليــل »الجــذب واالســتقطاب والحفــاظ علــى الكفــاءات فــي 

الحكومة االتحادية«، الــذي تعتزم إطالقه خالل الربع الثالث من العام 

الجــاري، وعقدت، مؤخرًا، في مقرها بدبي جلســة عصف ذهني حضرها 

العشــرات من ممثلي الــوزارات والجهات االتحادية، لمناقشــة الدليل 

وتطويره. 

التنفيــذي لقطــاع سياســات  المديــر  الســويدي،  وأوضحــت عائشــة 

الموارد البشــرية في الهيئــة، أن الهيئة ترمي من إعــداد دليل الجذب 

واالســتقطاب والحفــاظ علــى الكفاءات فــي الحكومــة االتحادية إلى 

مســاعدة إدارات الموارد البشرية والرؤســاء المباشرين في الوزارات 

والجهات االتحادية على تطوير قدراتهم بما يتعلق بجذب واستقطاب 

الخبــرات والكفــاءات والحفاظ عليها. وأشــارت إلــى أن الهيئة أعدت 

الدليل بعد االطالع على أفضل الممارســات والتجارب العالمية، وأنها 

عقدت مقارنات معيارية مع العديد من المؤسســات العالمية الرائدة 

فــي مجال تنمية وتطوير رأس المال البشــري وتمكينــه، الفتًة إلى أن 

الهيئــة حرصت على تضميــن الدليل حاالت دراســية وتطبيقات عملية 

إلثرائــه وتعظيم الفائــدة المرجوة منه. وذكرت أن الهدف األساســي 

مــن تطويــر »دليــل الجــذب واالســتقطاب والحفــاظ علــى الكفاءات 

فــي الحكومــة االتحاديــة« يكمــن فــي ســعي الهيئــة لتعزيــز جاذبيــة 

وتنافســية بيئــة العمل في الحكومة االتحاديــة، وجعلها حاضنة مثالية 

لإلبــداع وبيئــة خصبــة لالبتــكار، وذلــك من خــالل جذب واســتقطاب 

أصحاب المواهب والكفاءات والخبــرات العريقة في مختلف المجاالت 

والتخصصــات، األمر الذي من شــأنه أن يضيف إلــى الرصيد الكبير لدولة 

اإلمــارات العربية المتحدة على مختلف الصعد والمســتويات، ال ســيما 

على صعيد الكفاءة الحكومية. 

اســتجابة لتوجيهات سمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 

النســائي العــام الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية األســرية رئيســة 

المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بأهميــة مراجعــة قانــون إجــازة 

الوضع واألمومة. وجهت حرم ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة سمو الشيخة منال 

بنت محمد بن راشــد آل مكتوم رئيســة مجلس اإلمارات للتوازن بين 

الجنســين بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع واألمومة لضمان 

توفيــر بيئــة عمــل داعمة للمــرأة بما يتماشــى مع أفضل الممارســات 

العالميــة، وتفعيــل مؤشــرات التــوازن بيــن الجنســين فــي مختلــف 

القطاعات. 

  و أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد أن تفعيل مؤشر التوازن بين 

الجنســين يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير األسباب الالزمة 

لدعــم المــرأة واالرتقــاء بدورها في جميــع القطاعــات المجتمعية، بما 

يضمن لها المســاهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو االقتصادي والقيام 

بالمهــام الموكلــة إليها كشــريك مؤثر فــي مختلف مســارات التنمية، 

التــي تشــهدها الدولة. مشــيرة إلــى أن مجلس اإلمارات للتــوازن بين 

الجنســين يعمل على تشــكيل لجنة لدراســة قانــون األمومة بهدف 

توفير بيئة عمل داعمة للمرأة. 

  وشــددت ســموها علــى أن المجلــس بصــدد تفعيل مؤشــر التوازن 

فــي مختلــف القطاعــات وقالــت: “يمثــل تفعيل مؤشــر التــوازن بين 

الجنســين قوة دفع كبيرة لالســتمرار في مسيرة النهوض بدور المرأة 

وتعزيــز تواجدهــا في مرحلة ما بعد التمكين ما من شــأنه إحداث مزيد 

من التقدم في مسار دعم المرأة وموازنة دورها مع الرجل لتشجيعها 

علــى االنخــراط بفاعلية في مختلــف القطاعات في الدولــة وبما يحقق 

المزيــد من رفعة وازدهــار المجتمع، وخالل المرحلة المقبلة سيســعى 

المجلــس إلــى اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان تكافــؤ الفرص بين المرأة 

والرجل للمشــاركة في عملية التنمية المســتدامة وتحقيق رؤية الدولة 

والتأثير محليًا واقليميًا وعالميًا في ملف التوازن بين الجنسين”. 

ونوهت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس خالل ترؤسها 

االجتمــاع الثانــي للمجلس خالل هذا العام بالنيابة عن ســمو الشــيخة 

منــال بنت محمد بن راشــد آل مكتوم إلى ضرورة تطبيق اســتراتيجية 

متكاملــة لتقليص الفجــوة بين الجنســين وتحقيق التــوازن بين المرأة 

والرجل اعتمادًا على مجموعة من المحاور، التي تضمن للمرأة مشــاركة 

سياســية مؤثرة، وتواجدًا قياديًا فــي مراكز صنع القرار إضافة إلى دعم 

دورها ومشاركتها في القطاع االقتصادي. 

و أوضحت المري أن المجلس وبتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت 

محمد يســعى إلى تحقيق األهداف المنوطة بــه من خالل ثالثة محاور 

يأتي في مقدمتها اقتراح التشــريعات التي من شــأنها تحقيق نســب 

التــوازن بين الجنســين وتكافــؤ الفرص بيــن الرجل والمــرأة في كافة 

مجاالت الحياة بما يتماشــى مع المؤشرات والتقارير العالمية ومن ثم 

اإلشــراف على تنفيذ هذه التوصيات في سوق العمل لدعم مشاركة 

المرأة الفعالة في عملية التنمية المستدامة.   

محمد بن راشد : معادلة التغيير عندنا .. تنمية تقوم على منظومة من القيم يقودها الشباب وتستشرف المستقبل

» الموارد البشرية« تطلق دليل استقطاب الكفاءات في الحكومة االتحادية

منال بنت محمد بن راشد توجه بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع واألمومة

أخبار اإلماراتأخبار اإلمارات
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أعلــن المستشــار حســن ســعيد محيمــد، النائب العــام إلمــارة رأس 
الخيمة، عن إطالق دائرة النيابة العامة عدة مبادرات في عام القراءة، 
متمثلــة فــي مبــادرة »ثقــف عقلــك«، والتــي تحمــل رســالة توعويــة 
وتثقيفيــة للمجتمــع وزيادة الرصيد الثقافي وخلــق مجتمع مثقف قارئ 
واٍع بقضايا األمة، حيث إن هذه الحملة تستهدف المجتمع بشكل عام 

وموظفي دائرة النيابة العامة بشكل خاص.

وأكــد محيمــد أن تخصيــص عــام كامــل للقــراءة، اعتــراف وتقدير من 
القيــادة الرشــيدة للدولــة بالقــراءة كأهــم وســائل كســب المعرفــة 
وتطويــر الموارد البشــرية، موضحــًا أن المبادرات التــي أطلقتها الدائرة 
ترســخ القراءة كعادة مجتمعية في اإلمارات، وتنشئة جيل قارئ واٍع 
لتطورات العالم، فضاًل عن بناء العقول، وتحقيقًا للهدف االستراتيجي 
للدائــرة المتمثل في »تطوير خدمات الدعم المؤسســي وتعزيز ثقافة 

اإلبداع واالبتكار

تعــد مبــادرة “رأس الخيمة تقرأ” إحــدى أبرز مبادرات عــام القراءة في 
إمــارة رأس الخيمــة التــي أطلقتها دائــرة التنمية االقتصاديــة، وتهدف 
إلــى تحويل مجتمــع رأس الخيمة إلى مجتمع معرفــي، وتأكيد العالقة 
الراســخة بيــن االقتصــاد والمعرفــة والثقافــة فــي إطارهــا األشــمل 
واألوسع، للنهوض بالمجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 
مبــادرة “رأس الخيمــة تقــرأ” انطلقــت في الثامــن من مايــو المنصرم، 
وتتضمــن ثمانــي مبــادرات فرعية هي: كتــاب في كل بيــت، والمنافذ 
الثقافية، واســترخ واقرأ، وبيت القراءة، ورحلة قراءة، وحيّاكم، وكتاب 
بدرهــم، واقرأ بالعربية مع االقتصاديــة ويكيبيديا، ثم انضمت للمبادرة 
“اســتراحة الســيدات” فــي رأس الخيمــة، المخصــص لتعزيــز القــراءة 
والمطالعة بين النســاء بالتعاون مع دار قنديل ومؤسســة محمد بن 

راشد آل مكتوم.
تهدف المبادرة التي تســتمر لثالثة أعوام لتوزيع عشــرة آالف صندوق 
معرفــة على األســر في إمــارة رأس الخيمة، وتدشــين أربعيــن منفذًا 
ثقافيــًا، وتزويد حافــالت الرحالت الطويلة وســيارات الليموزين التابعة 
لهيئــة رأس الخيمة للمواصالت بالكتب مجانًا للركاب، وتنظيم معارض 
لبيــع الكتــب بأســعار رمزية تبدأ مــن )درهم إلى خمســة دراهم فقط( 
بتوقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع أكثــر مــن 12 دار نشــر إماراتيــة، هــذا 

باإلضافــة إلــى إعفاء أصحــاب الرخص ذات الطابع الثقافي من رســوم 
الترخيص من الدائرة، واشــتراط تزويد أصحــاب رخص المقاهي بالكتب 
لروادها للمطالعة مجانًا، وســعيها لزيادة المحتوى العربي على شبكة 
اإلنترنــت، وتعزيز القراءة بين أفراد المجتمع خاصة النســاء واألطفال، 
وغيــر ذلك مــن مبــادرات تعمل الدائــرة علــى اســتحداثها وتنفيذها، 

وتحظى بتغطية إعالمية تلفزيونية وصحفية. 
علــى صعيــد آخــر، طبقــت الدائــرة مبــادرة االقتصاديــة تقرأ التــي تعد 
إحدى مبادرات فريق “ســفراء المعرفــة” لتجعل القراءة هدفًا وظيفيًا 
للموظفين يتطلب قراءتهم للكتب لمدة ساعة أسبوعيًا أثناء العمل، 
وقــرأ الموظفــون حوالــي 10000 صفحة فــي النصــف األول من عام 

  .2016
ومــن الجديــر بالذكــر أن الدائــرة تنفــذ مبادراتهــا فــي وجــود تنســيق 
وتعــاون كامليــن مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة وجمعيــات النفع 
العــام، أبرزهــا اتحاد كتاب وأدبــاء رأس الخيمة، ومؤسســة محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، وجامعــة عجمــان للعلــوم والتكنولوجيــا. وترحــب 
المبــادرة بأي مقترحات أو استفســارات على هاتــف: 0503773602 

rakreads@economic.rak.ae :والبريد اإللكتروني

ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــادرة صاح ــتجابة لمب اس
 رئيــس الدولــة حفظــه اهلل عــام 2016 عــام القــراءة أطلقــت دائــرة اآلثــار 
و المتاحــف مبــادرة “ اآلثــار و المتاحــف تقــرأ” و هــي مبــادرة داخليــة 
مــن  كتــب  ترشــيح  يتــم  بحيــث  الدائــرة،  موظفــي  تســتهدف 
ومــن   ، الموضــوع  و  الطــرح  متنوعــة  الدائــرة  موظفــي  اختيــارات 
و  الكتــب  مــن  كتــاب  لصالــح  شــهر  كل  فــي  التصويــت  يتــم  ثــم 
كتــاب  هــو  يكــون  تصويــت  نســبة  أعلــى  علــى  الحاصــل  الكتــاب 
 الشــهر المختــار، بحيــث توفــره الدائــرة لجميــع موظفيهــا المعنييــن 
جلســة  تقــام  الشــهر  انقضــاء  بعــد  و  قبلهــم،  مــن  قراءتــه  يتــم  و 
 نقاشــية  مدتهــا ســاعتين بوجــود مديــر عــام الدائــرة لمناقشــة الكتــاب 
ــاط المهمــة،  ــك مــن النق ــتفادة و غيــر ذل ــه و ذكــر أوجــه االس و تحليل

ــام. ــالل الع ــًا خ ــر كتاب ــي عش ــراءة اثن ــم ق ــى أن يت عل
ومــن الكتــب التــي تمــت قراءتهــا  حتــى شــهر ســبتمبر كتــاب “ كيفمــا 
فكــرت فكــر العكــس”  للكاتــب شــارلز دكينــز ، وكتــاب “ أطلــق العنــان 
ــن”  ــة مدينتي ــاب “ رواي ــترونغ، وكت ــس  أرمس ــة جاين ــك” للكاتب إلبداع

للكاتــب شــارلز دكينــز،  وكتــاب “ األميــر” للكاتــب نيقولــوا ميكافيلــي، 
وكتــاب “ ديــوان المتنبــي” ألبــي الطيــب المتنبــي”، وكتــاب  ومضــات 
مــن فكــر” لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم “، 
وكتــاب أوليفــر تويســت” للكاتــب شــارلز دكينــز :، وكتــاب الخــروج مــن 
الصنــدوق” للكاتبــة مــاري جوفــاي” ، وكتــاب توقعــات عظيمــة للكاتــب  

“ شــارلز دكينــز.

مبادرة اآلثار والمتاحف تقرأ

مبادرات نوعية القتصادية رأس الخيمة في عام القراءة

تماشيًا مع عام القراءة النيابة العامة في رأس الخيمة تثقف موظفيها بمبادرات قرائية 

بحضور صقر غباش وعهود الرومي 
مجلس »الموارد البشرية« يستعرض ممكنات السعادة  واإليجابية

أكد المشــاركون فــي مجلس وزارة الموارد البشــرية والتوطين ضرورة 
تعزيــز الســعادة واإليجابية في بيئــة العمل وتبنيهما كأســلوب حياة 
والتــزام حكومــي وروح حقيقية توحد مجتمع اإلمارات، كما اســتعرض 

المجلس ممكنات السعادة واإليجابية في العمل الحكومي.
وُعقــد المجلــس بحضور ومشــاركة صقر غبــاش وزير الموارد البشــرية 
والتوطيــن، وعهــود الرومي وزيرة دولة للســعادة، وعدد من قيادات 
وموظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إطار مبادرة »المجلس« 
التــي أطلقتها الــوزارة، لتعزيز الســعادة واإليجابية بيــن موظفيها عبر 
التواصل الداخلي وتبادل المعرفة والرأي واالطالع على أفضل التجارب 
المتميــزة، وطــرح أفــكار وموضوعــات للحــوار بشــكل دوري، والخــروج 

بنتائج تعزز بيئة العمل السعيدة.
وثّمن غباش، مشاركة الرومي في جلسة »المجلس« الذي عقد مؤخرًا 
في أبوظبي، مشــيدًا بالجهود المبذولة لترســيخ الســعادة واإليجابية 

ضمن منظومة العمل الحكومي.
وأكــد علــى »المضــي قدمًا فــي تعزيــز بيئة العمــل الجاذبة التــي تمتاز 
بمختلــف  الموظفيــن  لتحفيــز  الــوزارة،  داخــل  واإليجابيــة  بالســعادة 
مســتوياتهم الوظيفيــة وتشــجيعهم علــى التميــز واالبتــكار وإطالق 

الطاقات اإلبداعية.
مــن جهتها، أكــدت الرومي، أن دولــة اإلمارات بقيادة صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظــه اهلل، ومتابعة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه اهلل، تؤكــد أن تكون 

الســعادة واإليجابية أسلوب حياة والتزامًا حكوميًا إلسعاد المواطنين 
والمقيمين والزوار، ومركزًا ووجهة عالمية للسعادة واإليجابية.

وقالــت إن الحكومــة تعمــل علــى ترســيخ بيئــة الســعادة واإليجابية 
تحويــل  علــى  وتحــرص  الحكوميــة،  الجهــات  جميــع  فــي  وتعزيزهــا 
الوزارات والهيئات والمؤسســات الحكومية كافة إلى جهات ســعادة 

بسياساتها وبرامجها وبيئة العمل فيها«.
واســتعرضت الوزيــرة مــع المشــاركين أبرز مالمــح »البرنامــج الوطني 
للســعادة واإليجابية« الذي يهدف إلى أن تكون الســعادة واإليجابية 
أســلوب حياة والهدف األســمى للعمل الحكومي في دولة اإلمارات، 
عبر مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياســاتها وتشــريعاتها لتحقيق 

اإليجابية وسعادة المجتمع.
وأوضحت أن البرنامج يســعى إلى ترســيخ ثقافة الســعادة واإليجابية 

أسلوب حياة. 

أخبار اإلماراتأخبار اإلمارات
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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس 

المجلس التنفيذي، دشــن الشــيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، 

نظــام مواردنــا اإللكترونــي فــي حكومــة رأس الخيمة، بحضور رؤســاء 

ومديــري الدوائر المحلية في اإلمارة بمســرح غرفة تجارة وصناعة رأس 

الخيمة.

وأشــار ســعادة الدكتــور محمــد عبــد اللطيف خليفــة مدير عــام دائرة 

الموارد البشــرية، إلى أن إمارة رأس الخيمة تعد األولى في اســتخدام 

البرنامج اإللكتروني المدعم بالتطبيق الذكي »ساب« الخاص بالموارد 

البشــرية، الــذي أطلقتــه دائــرة المــوارد البشــرية، بالتعاون مــع هيئة 

الحكومة اإللكترونية، وأطلق عليه اسم مواردنا.

ولفــت إلــى أن البرنامــج يتيــح خدمــة جميــع الكوادر البشــرية بشــكل 

إلكترونــي، من خالل الموقع أو التطبيق الذكي، مشــيرًا إلى أن النظام 

يشــمل اثنتي عشــرة  دائرة حكوميــة، تقدم من خالله أربــع وأربعون 

خدمة إلكترونية في المرحلة األولى، وتمكن مديري الدوائر من االطالع 

على كافة اإلحصاءات الخاصة بدوائرهم.

ونــوه بــأن البرنامج ســيربط في المرحلــة الثانيــة التي تبدأ فــي أكتوبر 

المقبل، وتنتهي في ســبتمبر مــن العامم القادم، مــع هيئة اإلمارات 

للهويــة، وهيئــة المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، بحيــث يســهل 

على الموظف االطالع على نظام التأمين الخاص به، كما تســهل على 

الباحثين فرص العمل في تقديم بياناتهم، وإيجاد الوظائف الشاغرة.

وأشــار خليفــة إلــى أن البرنامــج اإللكتروني يســتفيد منه فــي المرحلة 

األولى أكثر من ألفي موظف، على أن تضم المرحلة الثانية بقية الدوائر، 

وجميــع موظفي الحكومة المحلية، مشــيرًا إلــى أن البرنامج يأتي ضمن 

الخطــة االســتراتيجية للدائرة للتحول اإللكتروني فــي جميع معامالتها 

وإجراءاتهــا المتعلقــة بالمــوارد البشــرية، حيــث يمتــاز نظــام مواردنــا 

اإللكتروني بسالسة في إجراءاته والسهولة في االستخدام.

ومــن جانبــه، قــال المهنــدس أحمــد ســعيد الصيــاح مديــر عــام هيئة 

يعتبــر  مواردنــا،  مشــروع  إن  الخيمــة،  بــرأس  اإللكترونيــة  الحكومــة 

ضمن سلســلة مشــاريع النهــوض باإلمــارة ومؤسســاتها، وفق رؤى 

واســتراتيجيات وآليــات واضحــة المعالــم، لتلبــي تطلعــات ومتطلبات 

القيــادة الرشــيدة وحكومــة رأس الخيمة للتحــول اإللكترونــي، وصواًل 

باإلمارة لمقدمة مضمار الحكومات اإللكترونية.

وأكد أن حكومة رأس الخيمة، تهدف من خالل تطبيق هذا النظام، إلى 

رفع كفاءة العمل بالجهات الحكومية، بتوحيد آلية العمل وأتمتة جميع 

عمليــات الموارد البشــرية، وتحســين الخدمــات بوســائل التكنولوجيا 

الحديثــة، وكل ما من شــأنه تســريع إنجاز األعمــال والخدمات من أي 

مكان بالدرجة السرية نفسها، واألمان نفسه.

9:45 AM 100%iPad

تدشين نظام

نظام مواردنا اإللكتروني في حكومة رأس الخيمة

«مواردنا»

األول من نوعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة
تدشين نظام »مواردنا« اإللكتروني في رأس الخيمة

أخبار الدائرةأخبار الدائرة
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باشــرت دائــرة المــوارد البشــرية فــي حكومــة رأس الخيمــة، البرنامج 

»مواردنــا«  نظــام  علــى  الخيمــة  رأس  حكومــة  لموظفــي  التدريبــي 

اإللكترونــي، تمهيــدًا إلطالقــه فــي ســبتمبر/ أيلول ، بتوجيهــات مــن 

صاحــب الســمّو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي، عضــو المجلس 

األعلى، حاكم رأس الخيمة، وســمو الشــيخ محمد بن ســعود بن صقر 

القاســمي، ولّي عهــد رأس الخيمة، رئيس المجلــس التنفيذي لإلمارة، 

الــذي يأتي ضمن الخطة االســتراتيجية للدائرة للتحــول اإللكتروني في 

جميع معامالتها وإجراءاتها المتعلقة بالموارد البشرية.

وقالــت بدرية المزروعي، نائب مدير عام الدائرة: يتميز نظام »مواردنا« 

اإللكترونــي، بالسالســة في إجراءاته والســهولة في االســتخدام، إذ 

يتيح للموظفين طلب أي إجراء متعلق بالموارد البشــرية. وأوضحت أن 

مــا يزيد على 600 موظف من موظفــي حكومة رأس الخيمة، انتظموا 

فــي البرنامج، ليشــمل معظــم الفئــات الوظيفيــة. كما دربــت الدائرة 

في المرحلة األولى، موظفي الموارد البشــرية فــي الحكومة الذين بلغ 

عددهم 50 موظفًا، ليكونوا مدربين معتمدين للنظام. 

الموارد البشرية برأس الخيمة  تمكن موظفي حكومة رأس الخيمة 
من خالل تدريبهم على نظام مواردنا

أخبار الدائرة

أصــدرت دائــرة المــوارد البشــرية تعميمًا بشــأن تعديل نظــام الدوام 

الرسمي، والذي سيتم تطبيقه ابتداًء من  شهر سبتمبر 2016، والذي 

ينص على أن  تكون مدة الدوام المرن ثالثين دقيقة يوميًا بعد بداية 

الــدوام الرســمي لجميــع المســتفيدين )للســاعة 08:00 صباحًا كحد 

أقصــى للدوام االعتيادي، وهكذا لبقية أنظمة الدوام األخرى(، على أن  

يتم تعويض هذه الفترة عند نهاية الدوام الرسمي بقدر دقائق التأخير 

صباحــًا )مثــال: إذا تم الحضور إلى الدوام الســاعة 7:40 ص فســيكون 

الخــروج الســاعة 2:40 م وهكــذا( بحيــث ال تقل ســاعات العمل عن 

الساعات الرسمية االعتيادية المطلوبة.

وذكرت األستاذة/ بدرية علي المزروعي نائب مدير عام دائرة الموارد 

البشــرية بحكومــة رأس الخيمــة، أن الدائــرة أطلقــت نظــام مواردنــا 

اإللكترونــي، الــذي يتميــز بتلقائيــة الخصم مــن راتب الموظــف الذي ال 

يلتزم بالدوام، وشرحت أن النظام يمنح الموظف فرصة يومين لتقديم 

طلبــات االســتئذان واإلجــازة قبــل أن يقــارن حضــوره وانصرافــه عبــر 

البصمة، وإذا كان يغيب ويخرج من الدوام دون تقديم طلب استئذان  

فيتولى النظام الخصم من راتبه تلقائيًا.

دائرة الموارد البشرية تصدر تعميمًا في شأن تعديل نظام الدوام الرسمي

نظمــت دائــرة المــوارد البشــرية اجتماعــًا مع ممثلــي وحــدات الموارد 
البشــرية بحكومة رأس الخيمة ، لشــرح مجموعة من التعاميم الجديدة 
التــي أصدرتهــا الدائرة حيــث قامت األســتاذة/ بدرية علــي المزروعي 
نائب مدير عام الدائرة واألســتاذة/ نهلة الشــحي أخصائي استراتيجية 
ونظــم باســتعراض محتوى وأهــداف التعاميــم التي أصدرتهــا الدائرة 

لرفع كفاءة أداء الموارد البشــرية في الحكومة، وتشمل نظام الدوام 
الجزئــي ،و آلية التشــعيب فــي الهيكل التنظيمــي ، و موجهات الدوام 
الرســمي الجديد، و آلية احتســاب مســتحقات نهاية الخدمــة ، و نظام 

الموظف البديل المعدل.

اجتماع مع ممثلي الموارد البشرية لشرح التعاميم الجديدة

أخبار الدائرة

قــام فريق ســعادة الموظفيــن بدائرة الموارد البشــرية بعقــد اجتماع 
مــع جميع موظفي الدائرة  بحضور مدير عام الدائرة ســعادة الدكتور/ 
محمــد عبــد اللطيف خليفة، وذلك لعــرض مبادرات الســعادة التي تم 
اعتمادهــا مــن اإلدارة العليا، حيث تم اعتماد عدد ســبعة وعشــرون 
مبادرة مقســمة وفقًا لنموذج )5 ع( لتحقيق الســعادة والذي ابتكرته 
الدائــرة وفقــاُ للتالي : اثنتا عشــرة مبــادرة  ضمن عملــي ممتع و ثماني 

مبــادرات ضمن عالقاتي طيبة و ثالث مبادرات ضمن عائلتي ســعيدة 
و مبادرتين ضمن عافيتي بخير و مبادرتين ضمن عالمي مستقبلي .

كمــا عقــدت اإلدارة العليا  اجتماعًا  آخر لعرض ضوابط وشــروط بعض 
المبــادرات مثــل: يــوم عمل مــن المنزل وســاعة الســعادة  والتفريغ 

للعمل التطوعي الخارجي وغيرها من المبادرات. 

فريق سعادة الموظفين يعقد اجتماعًا لعرض مبادراته
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ضمن خطة الدائرة االستراتيجية عقدت إدارة األداء والتطوير الوظيفي 
اجتماعــات عــدة لمناقشــة عمل اتفاقيــات تعاون، والتــي تهدف إلى 
توطين الشــواغر لدعم عملية التوطين والمســاهمة الفاعلة في دمج 
المواطنيــن في ســوق العمل ورعايــة الباحثين عن عمــل، وذلك مع 
ممثلي غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة األســتاذة/ فاطمة الشــرهان 

واألســتاذة/ إيمــان الهيــاس، كما عقــدت أجتماعًا مع ممثلي شــركة 
الفطيم وممثلي كليات التقنية العليا برأس الخيمة. وقامت األستاذة/ 
نورة سالم الشحي، مدير إدارة األداء والتطوير الوظيفي بشرح مبادرة 

توطين الوظائف وأهميتها في حكومة رأس الخيمة.

دائرة الموارد البشرية تسعى لتوطين الوظائف برأس الخيمة

أخبار الدائرة

قامــت االســتاذة/ نــورة ســالم الشــحي، مديــر إدارة األداء والتطوير 
الوظيفــي بعقــد اجتماعــا مع مــدراء الوحــدات التنظيمية وعــددًا من 
موظفــي الدائــرة الســتعراض دليــل الكفــاءات الســلوكية والقيادية 
المعتمــد، والذي يهدف إلى بناء اطار  للقدرات والمهارات الســلوكية 
العامة ذات االهمية االســتراتيجية القيادية لتمكين كل جهة حكومية 
من تنميــة مهارات وقدرات موظفيها المطلوبة لرفع مســتوى األداء 
وتحقيق اســتدامته بما يســاهم فــي تحقيق األولويات االســتراتيجية 

إلمارة رأس الخيمة.

اختتمــت دائــرة المــوارد البشــرية بــرأس الخيمــة دورة تدريبيــة حــول 

ديناميكيــة االتصــال الفعــال، والتــي اســتمرت علــى مدار ثالثــة  أيام 

متتاليــة، بواقــع خمــس عشــرة ســاعة تدريبيــة، بمشــاركة تســعة 

وعشــرون موظفــًا وموظفــة مــن مختلف الجهــات الحكوميــة المحلية 

واالتحاديــة فــي اإلمــارة، وذلك بهدف تنميــة الكوادر البشــرية، ورفع 

األداء الوظيفــي، ضمن سلســة من الــدورات التدريبيــة التي تعقدها 

الدائرة.

ونفــذ الــدورة الدكتــور إبراهيم المنصــوري، الــذي تناول فيهــا العديد 

مــن المواضيــع المهمــة، التي من شــأنها تنميــة المعــارف والمهارات 

لــدى المشــاركين، وتعريفهم إلى كل مــا يتعلق باالتصــال والتواصل 

الفعال مع الجمهور الداخلي والخارجي، وكيفية كســب رضا وســعادة 

المتعاملين.

وأوضحت األســتاذة/ نورة ســالم الشــحي مدير إدارة األداء والتطوير 

الوظيفــي أنــه يأتي تنظيــم الــدورة التدريبية ضمــن حزمة مــن البرامج 

والــدورات التــي تنظمهــا وتطلقهــا الدائرة بشــكل مســتمر على مدار 

العــام ضمن خطتها االســتراتيجية لرفع مســتوى وتطوير المشــرفين 

في المؤسسات الحكومية  برأس الخيمة.

وفــي ختــام الــدورة قدمــت إدارة األداء والتطويــر الوظيفي شــهادة 

شــكر وتقدير للمحاضر تقديرًا لجهوده، وقامت بتوزيع الشهادات على 

المشــاركين الجتيازهــم الــدورة التدريبيــة بنجــاح، وحثت المشــاركين 

على ضرورة تطبيق مــا تعلموه، وتحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة في 

التطوير واإلبداع الوظيفي. 

لقاء شرح دليل الكفاءات السلوكية والقيادية

قامــت الوحــدات التنظيمية بدائرة الموارد البشــرية بعــرض اإلنجازات 
النصف ســنوية التي تم تحقيقها، وذلك بحضور األستاذة/ بدرية علي 
المزروعــي، نائب مديــر عام الدائرة ، حيث أثنت علــى جميع الموظفين 

وعلى جهودهم المثمرة خالل العام،  وشــجعت الموظفين على بذل 
المزيد من الجهد المثمر وتحسين إجراءات العمل.

الوحدات التنظيمية تعرض إنجازاتها النصف سنوية

الموارد البشرية برأس الخيمة تختتم دورة ديناميكية االتصال الفعال

أخبار الدائرة
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المؤسسي  االتصال  مكتب  استقبل 

القيادة  من  وفدًا  البشرية  الموارد  بدائرة 

الرائد/ برئاسة  الخيمة  رأس  لشرطة  العامة 

البوت، وذلك الستعراض العالقات  يوسف 

قامت  حيث  الطرفين،  بين  المشتركة 

مدير  غانم  عبدالرحمن  شيماء  األستاذة/ 

بشرح  بالوكالة  المؤسسي  االتصال  مكتب 

الدائرة  ومجاالت  اختصاصات  عن  مفصل 

ستنظمها  التي  المستقبلية  والمبادرات 

وكيفية االستفادة من الشراكة المستقبلية 

الخيمة.  رأس  لشرطة  العامة  القيادة  مع 

تام  استعداد  على  الدائرة  أن  أفادت  كما 

رأس  لشرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون 

تعاون  اتفاقية  عقد  خالل  من  الخيمة 

االتصال  مجال  في  الطرفين  بين  مشتركة 

أشاد  كما   ، البشرية  والموارد  المؤسسي 

تخطيط  قسم  رئيس  البوت  يوسف   / الرائد 

لشرطة  العامة  بالقيادة  البشرية  الموارد 

رأس الخيمة بعقد  هذه االتفاقية التي تعود 

أيضًا  رغبته  أبدى  حيث  الطرفين،  لكال  بالنفع 

التي  التوطين  مبادرة  أهداف  على  باالطالع 

تهدف إلى توطين الوظائف في حكومة رأس 

الشحي  نورة  األستاذة/  قامت  حيث  الخيمة 

التوطين  مبادرة  عن  مفصل  شرح  بتقديم 

وأهدافها. 

الموارد البشرية تناقش اتفاقية تعاون مشترك مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 

ضمن الخطة االستراتيجية لدائرة الموارد البشرية ، و حرص الدائرة  على 
متابعة  شؤون خريجي دبلوم الضيافة الذين تم تعيينهم في مجموعة 
فنادق الهيلتون برأس الخيمة عقدت الدائرة اجتماعًا بحضور  عدد  من 
مســؤولي الموارد البشــرية في مجموعة فنادق الهيلتون، وقد ترأس 
االجتماع األستاذة/ نوره الشحي مدير إدارة األداء والتطوير الوظيفي 

و األستاذة /إيمان المزروعي أخصائي إدارة األداء والتطوير الوظيفي، 
حيــث تم متابعة ومناقشــة أداء خريجــات دبلوم الضيافــة، اللواتي تم 
توظيفهــن  خــالل  العام الماضــي، وأعرب مســئولو الموارد البشــرية 
بفندق هيلتون عن ارتفاع مســتوى أدائهم الوظيفي، شاكرين دائرة 

الموارد البشرية حرصهم الدائم لمتابعة مستجدات الخريجات.

دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة تجتمع مع مدراء الموارد البشرية بمجموعة فنادق 
الهيلتون برأس الخيمة لمتابعة اداء خريجي دبلوم الضيافة

أخبار الدائرة

احتفلــت دائــرة الموارد البشــرية بيــوم المرأة 
االتصــال  مكتــب  قــام  حيــث  اإلماراتيــة، 
تحمــل  تذكاريــة  هدايــا  بتوزيــع  المؤسســي 
كلمة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي رعــاه اهلل “نحــن ال نمكن 
المــرأة .. نحن نمكن المجتمع بالمرأة .. وأقول 
واألقــوى..  واألفضــل  األجمــل  أنتــن  لهــن.. 
ودولتنا ســتبقى األجمل واألفضــل واألقوى 
أيضًا بعملكم واجتهادكم حفظكم اهلل وحفظ 

أم اإلمارات لنا ولكم”
 كمــا تــم تهنئة جميــع العامالت فــي حكومة 
رأس الخيمة من خالل إرسال تهنئة لهن عبر 

البريد اإللكتروني 
وبهــذه المناســبة قالــت األســتاذة/ بدريــة 
المزروعي نائب مديــر عام الدائرة “يوم المرأة 
اإلماراتيــة هــو يوم في الســنة، ولكــن المرأة 
اإلماراتيــة بإنجازاتهــا وبدعــم مــن حكومتنــا 
الرشــيدة جعلت أيام الســنة كلهــا مجال فخر 

للمرأة اإلماراتية” 

احتفاالت الدائرة بيوم المرأة اإلماراتية

شــاركت دائــرة المــوارد البشــرية بــرأس الخيمــة بالتعــاون مــع إدارة 
التثقيــف واالعالم الصحي بمنطقــة رأس الخيمة الطبية  بتنفيذ فعالية 
صحيــة ضمن حملة بعنوان ) دعونا نذهــب إليهم أصحاء قبل أن يأتونا 
مرضــى( وذلــك لموظفي الجهــات العاملة بمبنى غرفة تجــارة وصناعة 
رأس الخيمــة وهي ) دائرة الموارد البشــرية، غرفة تجارة وصناعة رأس 
الخيمة، صندوق خليفة لدعم المشــاريع، ،وزارة االقتصاد برأس الخيمة، 

برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي(.
وتضمنــت الفعاليــة زيارة الطاقــم الطبي  لمنطقــة رأس الخيمة الطبية 
للجهــات العاملة بالمبنى لعمل الفحوصــات الصحية  لموظفي الجهات 
المشــاركة  والتي اشتملت على  قياس مستوى أول أكسيد الكربون 
بالجسم للمدخنين ،وقياس نسبة السكر وضغط الدم والطول والوزن  

وتقديــم اإلرشــادات التوعية الصحيــة كما قام الطاقــم الطبي بتقديم 
صنــدق  القراءة،  الــذي يحتوي على الكتب التوعوية الصحية بمناســبة 

عام القراءة للجهات المشاركة بالفعالية.
وتأتي هذه المبادرة من دائرة الموارد البشرية من ضمن أهداف الدائرة 
االســتراتيجية فــي التفاعــل مــع األنشــطة والفعاليــات المجتمعيــة، 
واالطمئنــان علــى صحــة موظفيهــا وتقديــم اإلرشــادات الطبية لهم 

للمحافظة على صحتهم وسالمتهم المهنية والعامة.
وفي ختام الفعالية قامت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة بتقديم 
الشــكر إلدارة التثقيف واإلعــالم الصحي بمنطقــة رأس الخيمة الطبية 

على تعاونها في إنجاح الفعالية ، وقدتم أخذ صور تذكارية للفعالية.

في اطار احتفاالت الدولة باليوم العالمي لإلقالع عن التدخين
دائرة الموارد البشرية براس الخيمة تنظم فعالية صحية

فعاليات الدائرة
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موضوع العدد

1.    تعرّف على سياسات جهة العمل: استعلم عن سياسات الجهة المتعلقة باألوقات المرنة وشروط العمل من المنزل. إذا كنت تتمتع 
بأداء وظيفي قوي، فلديك فرصة أفضل لخوض مفاوضات ناجحة بقصد التوصل إلى ترتيب معين يناسبك ويناسب الجهة في آن واحد.

2.    تواصــل: إذا لــم تتمكــن من التواجد في مكان عملك خالل ســاعات معينة من اليوم أو في نهاية األســبوع بســبب انشــغالك في أمور 
عائلية، فأعِلم مديرك وزمالءك بذلك واحصل على دعمهم الكامل.

3.    وّظف التقنية لصالحك: من المفترض أن تعينك التقنية على جعل حياتك أسهل دون أن تتحكم بها. لذا عليك االمتناع عن استخدام 
التقنية في أوقات معينة كي يتسنى لك إيالء اهتمام أكبر بعائلتك وأصدقائك.

4.   اعمل عن بعد: إن العمل عن بعد لبضع مرات في األســبوع يســاعدك في اغتنام ســاعات ثمينة، حيث ســيتاح لك التركيز على العمل 
لفترات طويلة من جهة، واالستفادة من الساعات اإلضافية لتلبية احتياجاتك الشخصية من جهة أخرى.

5.    تعلــم أن تقــول “ال”: تذكــر أن بإمكانــك االعتذار عن قبــول ما يُعرض عليك من مهــام عمل إضافية. فعندما تتوقــف عن أداء المهام 
بدافع الشعور بالذنب، ستحصل على وقت أكبر للتركيز على األنشطة التي تُشعرك بالسعادة حقا.

6.    تخلص من الشــعور بالذنب: الرجال والنســاء الخارقون ليســوا ســوى شــخصيات خيالية، أما األفراد على أرض الواقع فليس بوســعهم 
تكريس كامل وقتهم وجهدهم للقيام بما يُطلب منهم دائما. توقف عن اإلحســاس بالذنب إذا فاتتك مناســبة معينة أو اضطررت للتغيب عن 

حفلة يقيمها أحد زمالئك.

7.    أعد النظر في تصورك عن “النظافة”: إن األسرّة التي لم ترتب  أو األثاث المتسخ ال يدالّن على الفشل. حاول أن تعتاد على القليل من 
الفوضى وأمضي وقتًا أطول لالستمتاع بحياتك. إذا استطعت تحمل تكاليف االستعانة بآخرين، فاطلب من أحدهم تنظيف منزلك مقابل أجر.

8.    حافظ على وقتك الخاص: أطلق العنان لنفســك بأن تحلم أحالم يقظة أثناء تنقلك في وســائل المواصالت واســتمتع بالطبيعة  أثناء 
سيرك إلى العمل. إذا لم تفرد لذاتك بعض الوقت الخاص، فسوف تشعر بالتعب الشديد سريعًا وستعجز عن االستمتاع مطلقا بأي جزء من 

حياتك.

تشــّكل الموازنة ما بين متطلبات العمل والحياة الشــخصية تحديًا مســتمرَا بالنســبة لكثير من األشــخاص، الســيما في ظل ســعي 

العديــد مــن الجهات إلى خفض أعداد موظفيها ورفع مســتوى التوقعات المطلوبة ممن ينجح في اإلبقــاء على وظيفته. ربما يبدو 

تحقيق مثل هذه الموازنة ضربًا من الخيال، خاصة بالنســبة ألولئك الذين يســعون للوصول إلى درجة الكمال. فكيف لنا إذًا تحســين 

إدارة أعمالنــا ومنازلنــا والشــعور بالرضــا عن كليهمــا في وقتنا الحالــي، الذي تســوده نظرية “إنجــاز المزيد من المهــام بالقليل من 

الموارد”؟

أواًل، عليك وضع قائمة باألولويات. تقول جودي ميلر، الكاتبة والمديرة 

التنفيذية لدى )بيزنس تالنت غروب- Business Talent Group(: “إذا 

أردت تحقيق التوازن- وليس كل إنســان يرغب بذلك- فمن الضروري 

أن تجبر نفسك على التغيير من الناحيتين الشخصية والمهنية”.

تأمــل جميــع الجوانــب التــي تقتطــع جــزءًا مــن وقتــك، وقرر مــا الذي 

ســتبقي عليه، وما الذي ســتلغيه. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل 

علــى إنجــاز ثالث مهــام وظيفيــة ، فاختــر أكثرهــا أهمية، وركــز عليها، 

وتوقــف عن تشــتيت انتباهك بيــن الثالث. كما أنك ســتندهش من 

مــدى تعاطف مديــرك معك في أداء هذه المهمة- الســيما إن كنت 

من الموظفين المتميزين.

 تذكــر أن أجهــزة البــالك بيــري واآليفــون، وغيرها قد ُصنعــت لتجعل 

حياتك أسهل ال لتسيطر عليها. لذا حدد أوقاتًا معينة، كموعد العشاء 

مثاًل، بحيث يمتنع أفراد العائلة جميعًا عن اســتخدام الوسائل التقنية 

واالكتفاء بالتواصل الطبيعي.

دعونا اآلن نلق نظرة ســريعة على ثماني طرق سهلة التطبيق إلقامة 

توازن أفضل بين العمل والحياة:

عن فوربس الشرق األوسط 

مجلة الموارد البشرية 18

لتحقيــق التــوازن يجــب أن تكــون هنــاك أولويات فــي حياتــك، فتبدأ 

باألهم ثم المهم ومن الضــروري التحلي بالمرونة في المواقف الطارئة 

لكونــي زوجة وأمًا، فــإن التزاماتي ال تنحصر في عملي، فأنا مطالبة أيضًا 

بــإدارة شــؤون أســرتي، وهنا يكمــن التحدي، الــذي يجعلنــي متحفزة 

دائمــًا إلنجاز جميــع مهامي دون تقصير ودائمًا أحــرص على تحييد رأيي 

الشــخصي ومشــاعري، ألســتطيع اتخاذ القــرارات بموضوعية وعدل. 

والعمل يحقق نجاحًا ذاتيًا لي، ويجعلني أشــعر أنني أساهم في خدمة 

وطنــي ورفعته،  وأنصح بعدم خلط األولويــات، والحرص على التنظيم 

فــي كل نواحــي الحيــاة، وترك مســاحة شــخصية لمكافــأة النفس، أو 

الترويح عنها، بعيدًا عن الضغوطات الحياتية العملية واألسرية.

لتحقيــق التــوازن يجــب إعطاء كل ذي حق حقه ســواء فــي العمل أو 

فــي المنزل، وقــد أواجه بعض التحديــات مثل بقائي فــي العمل بعد 

الدوام الرســمي إلنجاز المهام مما يؤثر سلبًا على تواجدي مع أسرتي، 

أيضــا ترتيب األولويات وإدارة الوقت بشــكل فعــال يؤدي إلى تحقيق 

التــوازن بيــن العمل والحيــاة الشــخصية، وأنصح بمحاولة انجــاز المهام 

حسب أهميتها وتجنب انجاز المهام في وقت واحد.

لكونــي امرأه عاملــة وزوجة وأم بنفس الوقت، فــال بد من وجود خطة 

للوصــول إلــى الرضا النفســي في العمل واألســرة في الوقت نفســه 

وهــذا باعتقادي هــو التوازن و بما معناه وجود حدود للمســؤولية في 

الحيــاة العمليــة وحــدود للحياة األســرية، وبهــذا يتحقق هــذا التوازن . 

ومن أهم وأبرز التحديات بالنسبة للمرأة العاملة هو خروجها عن الحياة 

األســرية بمعــدل 9-8 ســاعات،  وفــي بعض األوقــات يتطلب عمل 

المرأة في بعض األحيان التواجد بعد أوقات الدوام الرسمي، مما يؤثر 

على مســؤولياتها تجاه أسرتها، وهنا تكمن التحديات من أجل تحقيق 

هذا التوزان . 

وأنصــح كل  امرأة عاملة شــرح مهام عملها على أفراد أســرتها لتفهم 

طبيعة العمل الذي تقوم به، ومن الضروري عمل جدول أعمال يومي 

خاص بالعمل و جدول أعمال يخص األسرة لتفادي أي اشتباكات بين 

العمل والحياة األسرية

إن تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية يشكل تحديًا مستمرًا 

لي ولمعظم األشــخاص وهو ضروري الســتدامة القــدرة على العطاء 

واألداء المتميز ومن الناحية الشخصية أحاول قدر اإلمكان أن أستغل 

وقــت إجازتي فــي التواصل مــع األقارب. ومجرد الســعي فــي تحقيق 

التــوازن هو بحد ذاته تحدي للذات حيــث تكون ضغوط العمل والحياة 

الشــخصية غيــر متوافقة مع بعضهــا البعض في بعــض النواحي، كما 

يجــب علــى كل موظــف إعــداد جدول يتناســب مــع العمــل والعائلة 

وترتيب األولويات وتجنب النشاطات التي تضيع الوقت.

فاطمة أحمد المتابع
مدير إدارة الخدمات المساندة فى دائرة التنمية االقتصادية

عبداهلل محمد السبب
مدير مكتب التميز المؤسسي بدائرة المالية

هدى عبداهلل محمد الشحي
اخصائى مكتب فى برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومى

عارف األميري
مدير قسم الجلسات بدائرة محاكم رأس الخيمة

آراء موظفى الحكومة عن التوزان بين العمل والحياة الشخصية
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كيف تحقق  التوازن بين

الحƠƠƠƠƠƠƠƠƠيƠاة
الشخصية العƠƠمل
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احصــل على قســط كاٍف مــن الراحة عنــد الشــعور بالتعــب أو الضغط، نظــرًا  للصلة 
الوثيقة بين الصحة النفسية والبدنية .

احــرص على تخصيــص وقت من يومك ألداء أنشــطة ال عالقة لها بالعمل، كممارســة 
الرياضة أو التواجد في المناسبات االجتماعية.

ال تســمح للعمــل وأعبائه بأن يشــغلك عــن التواصل مــع األصدقاء وأفــراد العائلة، 
فهم مصدر الدعم الضروري لصحتك النفسية. 

ســجِّل الفعاليات العائلية على تقويم أســبوعي، واحتفظ بقائمــة أعمال يومية في 
كل من المنزل وفي العمل، وضع خطًطا تســاعدك للمحافظة على تركيزك، وعندما 

ال توجد لديك خطة، فمن السهل استدراجك لخطط اآلخرين وأولوياتهم.

مــن المهــم أال تلزم نفســك بكثــرة المواعيــد، إال أن األبحاث تشــير إلــى أن التطوع 
يمكن أن يســهم في الشــعور بقدر أكبر من التوازن بين العمل والحياة الشــخصية، 
فقــد يخفف العمل التطوعــي االختياري من مســتويات اإلنهاك والضغط النفســي 

لديك ويعزز من صحتك العاطفية واالجتماعية.

تذكــر أن بإمكانك االعتــذار عن قبول ما يُعرض عليك من مهــام عمل إضافية. فعندما 
تتوقــف عن أداء المهام بدافع الشــعور بالذنب، ســتحصل على وقــت أكبر للتركيز على 

األنشطة التي تُشعرك بالسعادة حقا .
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يرى الدكتور/ سيف علي الشميلي أن التميز يتحقق من خالل )اإلرادة 
واإلدارة( اإلرادة بمعنــى أن تتوافر العزيمة والطموح والرغبة الصادقة 
فــي التميــز , واإلدارة بمعنــى القيــادة اإلبداعيــة، واالتصــال الفعــال، 
والعمل بروح الفريق، واالســتثمار األمثل للطاقــات والموارد، لتحقيق 

التميز. 
ويضيــف الشــميلي حــول األســاليب التــي يتبعهــا لتحقيــق التميز في 
الدائــرة أنه يحرص على أن يبث الطاقة اإليجابية لدى الموظفين، حيث 
قام بتنفيذ دورات تدريبية في هذا المجال ، كما حاول اســتثمار نقاط 
القوة لمواجهة نقاط الضعف في الدائرة ، وحرص على االستفادة من 
قــدرات ومهارات ومعارف الموظفين لتحقيق التميز وتحســين األداء 

المؤسسي للدائرة. 
وقــد حصل الدكتور/ ســيف الشــميلي على جوائز عديدة وشــهادات 
مــن جميع الجهــات التي عمل فيها، وأهمها : الهيئة العامة للشــؤون 
اإلسالمية واألوقاف )حصل على شهادة تكريم في عام 2009م من 
سعادة رئيس الهيئة( ، وزارة االقتصاد )حصل على شهادة تكريم في 
عام 2014 م من معالي الوزير(، دائرة محاكم رأس الخيمة )حصل على 

شهادة تكريم في عام 2015م من سعادة رئيس الدائرة( .
وحول أبرز إنجازاته في مجال عمله الحالي والسابق قال” كنت أشغل 

وظيفة مدير إدارة الحج والعمرة في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 
واألوقاف بأبوظبي، حيث ساهمت في تطوير أنظمة وإجراءات العمل 
المتعلقــة بشــؤون الحــج والعمــرة، كما كنت مســؤواًل عــن التخطيط 
االستراتيجي في مكتب التخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي في 
الهيئة وساهمت مع زمالئي في تحسين نتائج األداء المؤسسي ، ثم 
انتقلت إلى وزارة االقتصاد بأبوظبي ألعمل بوظيفة مســؤول تخطيط 
وأداء الموارد البشــرية، حيث تمكنت من تطوير وتحســين نظام إدارة 
األداء للمــوارد البشــرية، كما شــاركت في دفــع عجلة التميــز بالوزارة 
مــن خــالل عضويتــي الفاعلة في العديــد من فرق التميز  ، ومنذ ســنة 
ونصــف انتقلت إلى دائرة محاكم رأس الخيمة حيث كنت مشــرفًا عامًا 
علــى الدوام المســائي ثم مديرًا عامــًا بالوكالة ثم مديــرًا عامًا بموجب 
المرســوم األميري الصادر من ســيدي صاحب الســمو الشــيخ ســعود 
بن صقر القاســمي عضــو المجلس األعلى حاكم اإلمــارة وبفضل دعم 
ســيدي ســمو الشيخ محمد بن ســعود القاســمي ولي العهد رئيس 
مجلــس القضــاء وبقيادة ســعادة المستشــار أحمــد الخاطــري رئيس 
دائرة المحاكــم تمكنت من تحقيق العديد من اإلنجازات بالتعاون مع 
زمالئــي المدراء والموظفيــن حيث حصلت الدائرة علــى مراكز متقدمة 
فــي جائــزة التميــز الحكومــي واســتطعنا معالجــة الكثير مــن مجاالت 

التمــيز

حوار مع المتميزين

“ما نراه في حياتنا اآلن ليس إال انعكاســًا لما فعلناه في الماضي! وما ســنراه في المســتقبل ليس 

إال انعكاســًا لما نفعله اآلن” الدكتور/ ســيف علي الشــميلي مدير عام دائرة المحاكم برأس الخيمة، 

الحاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد اإلســالمي ، والحاصل على جائزة التميز الحكومي لحكومة 

رأس الخيمة لعام 2015 فئة الموظفين فائقي التميز، وفيما يلي نص الحوار الذي أجريناه معه:

 الدكتور/ سيف علي الشميلي 
مدير عام دائرة المحاكم

وحــول كيفيــة تعاملــه مــع التحديــات والصعوبــات التــي تواجهه في 
العمــل قال” أتحــدى الصعوبات والمشــكالت من خــالل توكلي على 
اهلل ســبحانه وتعالــى ثــم مــن خــالل االستشــارة واالســتفادة مــن 

تجــارب اآلخريــن، ألن الحياة مدرســة نتعلم ونســتقي منهــا الدروس 
فــي مواجهــة الصعوبــات والتحديــات, واإلنســان المتميــز مــن يحول 

المشكالت إلى فرص للتحسين والتطوير”.

التحسين وتحويل الدائرة إلى بيئة عمل جاذبة .
وعند سؤاله عن الذي  يميزه عن غيره سواء أكان ذلك في الشخصية أم في العمل قال: “ ما يميزني هو أنني أنظر إلى الحياة بإيجابية وبتفاؤل 
وأمل، ولذلك أحرص دائما على بث ونشر الطاقة اإليجابية من خالل الدورات والمبادرات المتنوعة ، ألننا بالفعل ينبغي أن َنسعد وُنسعد من 

حولنا ألن الحياة قصيرة والبد أن نعيشها بإيمان ويقين وسعادة”. 

وأشــاد الشــميلي  بالــدورات التدريبيــة التي شــارك بها خــالل الثالث 
عشــرة ســنة ألنهــا صقلــت مهاراتــه واكتســب المعــارف والمهارات 
الجديــدة منهــا : القيادة اإلبداعيــة / إدارة فرق العمــل / إدارة الوقت 
/ تحمــل ضغوط العمــل / التواصل الفعال / العرض واإللقاء / الحوار 
واإلقنــاع / تدريــب وتأهيــل الموظفيــن / المعرفة بالحاســب اآللي / 

التخطيط للمبادرات والمشاريع . 

وعــن كيفيــة تكريســه مهاراته الشــخصية وميولــه في مجــال العمل 
قــال: “ أحرص دائما على تكريس مهاراتي وميولي الشــخصية لمصلحة 
العمــل، ألن الموظف المتميز والحريص والفعــال في مجتمعه ينبغي 
عليــه أن يســتثمر مهاراتــه وميولــه ومواهبــه وخبراته وجميــع قدراته 

وطاقاته لخدمة عمله ووطنه.

يحرص الشــميلي دائمًا على المشــاركة في جميع المناسبات والقضايا 
المجتمعية والوطنية حيث يقول “ إن كل شخص هو جزء من مجتمعه 
ووطنه، ويجب أن يتفاعل مع هذه المناسبات والقضايا بروح االنتماء 

والوالء للوطن والقيادة”.
وعن المؤثرين في حياته قال” قيادتنا وشيوخنا الكرام الذين يضربون 
أروع األمثلــة فــي القيــادة واإلدارة والتواضــع والكــرم والتالحــم مــع 
شعبهم ، ثم كل إنسان ناجح أراه أو أسمع عنه في أي مكان كان “. 
كمــا يــرى أن أفضل كتاب قرأه وأثــر فيه هو كتاب )ومضــات من فكر( 

لسيدي صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل. 

ويطمح الدكتور/ ســيف الشــميلي  أن يتمكن من خالل منصبه كمدير 
عــام أن تصــل دائــرة محاكــم رأس الخيمــة إلــى المســتويات العالمية 
المتقدمــة في اإلدارة وفي األداء المؤسســي وفــي تقديم الخدمات 

الحكومية المتميزة.

يرى الشميلي أن التوازن بين العمل والحياة الشخصية معادلة صعبة، 
لكنهــا ممكنه من خــالل التركيز على األولويات فــي الجانبين )المهني 
والشــخصي( واالســتغناء والتقليل من غير الضروري في كليهما، كما 

ينبغي تحديد اإلطار الزمني للعمل وكذلك للحياة الشــخصية من خالل 
التنظيــم اليومــي لما هــو مطلوب إنجازه فــي الجانبيــن، وذلك لتنظيم 

الوقت والعقل وإلعطاء كل جانب حقه وقدره.

ما يوجد في عقلي، ويسيطر على أفكاري، ويعيش في قلبي، ويسري 
فــي عروقــي، يجب أن يخــرج للحيــاة( هي  المقولــة التي أعتــد بها في 

حياتي
وعند ســؤاله عن الشــخص المســاند له لتحقيــق أهدافــه وتميزه في 
الحيــاة  أجاب “ في حياتي الشــخصية تســاندني زوجتــي وأبنائي ، وفي 

حياتي العملية والمهنية يساندني زمالئي “.
و يختم الشــميلي الحوار بنصيحــة قدمها لموظفي حكومة رأس الخيمة 
والمجتمع قال فيها “على عاتقنا جميعًا مســؤولية وواجب تجاه وطننا 

الغالي، فالبد أن نستشــعر االنتماء إليه اســمًا ومكانــًا وعاطفة، وأن 
نرد الجميل إلى القيادة الرشــيدة، وأن نفخر بالنهضة الوطنية الشاملة، 
ونحافــظ عليها من خالل اإلخالص واالجتهاد، كل في مجاله وتخصصه 
، وأن نســتعد لصناعة المستقبل المشرق لألجيال القادمة ألن ما نراه 
فــي حياتنا اآلن ليس إال انعكاســًا لما فعلناه في الماضي! وما ســنراه 

في المستقبل ليس إال انعكاسًا لما نفعله اآلن!! “

التحديات والصعوبات

التدريب والتطوير

المجتمع والحياة

التوازن بين العمل والحياة الشخصية

كلمة أخيرة
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االلتزام التنظيمى

القدوة

التوازن

العدالة

التطوير

المشاركة
االستراتيجية

توســيع مشــاركة الموظــف فــي تحقيــق اســتراتيجية 
العمل ووضع الخطط لتحقيق األهداف وإنجاز المبادرات 

واألعمال

 ويتعلــق هــذا المفهوم بدرجــة اندماج الفرد بالمؤسســة واالرتبــاط الوجداني بهــا واهتمامه باالســتمرار فيها. 
ويختلــف هــذا المفهــوم عن مصطلــح "الرضا الوظيفي" حيــث الفرد قد يكــون راضيًا عن عمله، ويعــد زيادة عدد 
الموظفين الملتزمين بالعمل من أنجح الطرق التي تؤدي إلى تحسين أداء المؤسسة وزيادة إنتاجيتها، ويمكن 

تحقيق االلتزام الوظيفي  من خالل الخطوات التالية: 

الحــرص على توفيــر فرص التطوير الوظيفي والمشــاركة فــي البرامج 
التدريبية 

العدالــة في المســؤوليات وكيفيــة توزيع المهــام والمــوارد والمكافآت 
وفي العالقات أيضَا

الحرص على إتاحة الفرص للموظف للتوفيق بين حياته الوظيفية والشخصية

يبرز دور القيادة من خالل القدوة حيث ال يتبع الموظفين المدير لما يقوله بل لما يفعله

ثقافة الموارد البشرية

اكتســبت هــذه الموهبــة من خالل تشــجيع أمــي و معلمــة اللغة العربيــة،  حيث 

أشــركتني في مســابقة النصوص األدبية، و من خاللها حصلــت على المركز األول 

في فئة النصوص األدبية

أثــرت هــذه الموهبة على شــخصيتي لألفضل كما ســاهمت في صقل شــخصيتي 

كثيــًرا, حيــث كنــت فتــاة خجولــة ومنطويــة, ولكــن أصبحــت شــجاعة و واثقة من 

كتاباتي.

من أهم اإلنجازات و األعمال المميزة التي حققتها هو نشر بعض نصوصي األدبية 

فــي المجــالت المحليــة كزهرة الخليــج، و كل األســرة، كمــا قمت بالمشــاركة في 

البرامــج اإلذاعيــة كبرنامج طائر الصباح الــذي يبث من إذاعة أبوظبــي، و برنامج ما 

يطلبه المستمعون الذي تبثه إذاعة رأس الخيمة، وكان األشهر من بينهم برنامج 

“همس الخواطر” الذي يقدمه الشاعر واأٍلستاذ القدير/عبداهلل الهدية، الذي كان 

لــه الدور األبرز في تشــجيعي على المواصلة في الكتابة، حيث أطلق علي مســمى 

“عبير الهمس”. 

نصيحتي لمن يملك موهبة أن يصقلها بالعلم، ويطورها بالمتابعة

سيدي ...

قد كنُت لك غيمة حب ماطرة... وكانت نبضة الحنان في عمق كل قطرة غامرة...

ما كنُت يوًما على قراراتك ثائرة... لكني اليوم ِبُت من قرارك حائرة...

كيف الرحيل عن إبتسامتك الطاهرة ؟؟؟... ولم الرحيل عن روحك الطاهرة ؟؟؟...

إداري تراخيص بيئية
الموهبة: كتابة وإلقاء الخواطر  

تغريد عبداهلل الطنيجي

موهوبون في هيئة حماية البيئة والتنمية  

موهوبون في دائرة اآلثار والمتاحف

سيرة مع موهوب ... هي صفحة مخصصة لمواهب الموظفين في حكومة رأس الخيمة 

اكتسبت هذه الموهبة في أيام الدراسة وبالتحديد في المسرح المدرسي

طــورت موهبتي عــن طريق االشــتراك في عضوية مســرح رأس الخيمــة الوطني 

عبر الورش المســرحية والمشاركة في المهرجانات المسرحية في إمارات الشارقة 

ودبــي، وعبر عروضنا المســرحية في جميع أنحــاء دولة اإلمــارات العربية المتحدة، 

وعبــر المشــاركة في األفــالم التوعويــة القصيــرة واألوبريتــات الوطنيــة والبرامج 

التلفزيونيــة، و باإلضافــة إلى مشــاركتي في مسلســل )وعاد الماضــي( الذي كان 

من إنتاج تلفزيون الكويت وعرض على شاشة التلفزيون قبل عدة سنوات وأيضًا 

نلت عضوية جمعية المسرحيين في الشارقة .

وظفت هذه الموهبة في خدمة المجتمع عبر األعمال المسرحية الهادفة واألفالم 

والمشاهد التلفزيونية التوعوية التي تفيد المجتمع ووطني دولة اإلمارات العربية 

المتحدة .

وقــد أثــرت هذه الموهبة على شــخصيتي بشــكل، فقــد طورت أســلوبي بكيفية 

التعامل وأسلوب التحدث والتخاطب مع اآلخرين وثقفت نفسي بقراءة الروايات 

والقصص والمسرحيات العالمية .

مــن أهــم اإلنجــازات واألعمــال المميــزة التــي حققتها هي: مســرحية جــدر مرق / 

مهرجان أيام الشــارقة المســرحية،  مســرحية غســيل مخ /مهرجان دبي لمســرح 

الشباب ، مسرحية سفر موت / مهرجان  دبي لمسرح الشباب ، و غيرها الكثير 

نصيحتــي لمــن لديه أيــة موهبة بأن يصقلهــا ويوظفها في خدمــة المجتمع بما هو 

مفيد وأال يكبت هوايته 

إدراري مكتبات
الموهبة: التمثيل

نبيل يوسف سعيد الشميلي

سيرة مع موهوب

مجلة الموارد البشرية 25العدد الرابع - أكتوبر 242016



العدد الرابع - أكتوبر 2016 27مجلة الموارد البشرية 26

انت تسأل .. 

ما هي شروط الدوام المرن ؟

ما الحد األقصى للدوام المرن ؟ 

ما الخدمات التي يقدمها نظام مواردنا ؟

كم عدد األيام التي يتم صرف مكافأة موظف بديل عنها ؟

ما تسلسل اعتماد طلبات اإلجازات واالستئذانات ؟ 

والموارد البشرية تجيب

تصــرف مكافــأة الموظف البديــل لكل 22 يوم عمل ويكون التكليف فيهــا 5 أيام كحد أدنى و66 يوم كحد أقصى، وتبلــغ قيمة المكافأة 1000 

درهم عن كل 22 يوم وبحد أقصى 3000 درهم، وتحتسب على حسب مبدأ النسبة والتناسب وتصرف مرة واحدة في نهاية السنة الميالدية. 

يتم إرسال إشعار لوحدة الموارد البشرية للعلم يتم اعتماد الطلب من قبل المسؤول المباشريتم تقديم الطلب من قبل الموظف

مدة الدوام المرن 30 دقيقة يوميًا بعد بداية الدوام الرسمي لجميع المستفيدين )للساعة 08:00 صباحًا كحد أقصى للدوام االعتيادي، وهكذا 

لبقيــة أنظمــة الــدوام األخرى(، ويتم تعويض هذه الفترة عند نهاية الدوام الرســمي بقــدر دقائق التأخير صباحًا )مثال: إذا تــم الحضور إلى الدوام 

الســاعة 7:40 ص فســيكون الخروج الســاعة 2:40 م وهكذا( بحيث ال تقل ســاعات العمل عن الســاعات الرســمية االعتيادية المطلوبة كاًل 

حسب جدول أوقاته..

نصف ساعة من بعد بداية الدوام بشرط أن يتم الموظف الساعات المعتمدة للدوام الرسمي

مثال: وقت الدخول 07:50 ص يكون وقت الخروج 02:50 م.

بياناتي : 

- االطالع على بيانات الموظف الوظيفية والشخصية 

- الحصول على شهادة لمن يهمه األمر 

- تقديــم الطلبــات الخاصة بتعديل اســم الموظف والحالــة االجتماعية 

واألبناء والمؤهل العلمي والجنسية وبيانات البنك

راتبي وامتيازاتي: 

- التقديم على طلب عالوة أو بدل 

- االطالع على تفاصيل الراتب 

إجراءاتي: 

- تقديم الطلبات الخاصة بالنقل واإلعارة والتظلم والشكوى والمخالفات

- متابعة حالة اإلجراءات 

أوقاتي وإجازاتي: 

- متابعة كشف الحضور واالنصراف 

- تقديم طلب اإلجازات االستئذانات والمهام الرسمية

مجلة الموارد البشرية 26

إحصائيات عن المرأة اإلماراتية
العاملة في الدوائر المحلية في حكومة رأس الخيمة 

عدد الموظفات المواطنات حسب التخصص

إحصائيات الموارد البشرية

من موظفي حكومة رأس الخيمة إناث 
%

38.72

من الموظفات اإلماراتيات

العامالت في الحكومة متزوجات

%
53.40

704عدد موظفات الحكومة 

359عدد الموظفات حملة البكالوريوس

عدد الموظفات حملة الماجستير 11

عدد الوظائف القيادية  2

التــي تشــغلها  الوظائــف اإلشــرافية  مــن 

المرأة اإلماراتية  في حكومة رأس الخيمة

%
50.99

من الوظائف العامة التي تشغلها المرأة 

اإلماراتية  في حكومة رأس الخيمة

%
34.56

مــن الوظائف اإلشــرافية التي تشــغلها المــرأة اإلماراتية  

في حكومة رأس الخيمة

%
48.44

* ال تشمل هذه اإلحصائية المرأة العاملة في الهيئات المستقلة )غير التابعة للدائرة(

وظائف إدارة الموارد البشرية
51

وظائف إدارة الموارد المالية  
40

وظائف العالقات العامة 
30

وظائف  اإلحصاء والدارسات     
6

وظائف التجارة واالقتصاد 
5

وظائف التميز المؤسسي 
12

الوظائف القضائية المساندة  
102

الوظائف الجمركية 
38

وظائف التشريفات
5

المهندسات 
30
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التوازن الضعيف بين العمل والحياة الشخصية 
قد يتسبب بأضرار  عدة صحية منها :

التعب واإلرهاق
عندما تكون متعًبا، قد تتشوش 
قدرتك على العمل بشƠƠكل مثمر 
والتفكيƠƠر بوضƠƠوح؛ مƠƠا قƠƠد يضƠƠر 
بسƠƠمعتك المهنية أو يؤدي إلى 

وقوع أخطاء خطيرة أو مكلفة.

ضعف الصحة
يرتبط الضغط النفسي باآلثار السلبية على الجهاز المناعي، 
ويمكƠƠن أن تتفاقم األعƠƠراض التي تعاني منها والناجمة عن 
ا إلى 

ً
أي حالƠƠة طبيƠƠة، كمƠƠا يعرضƠƠك الضغƠƠط النفسƠƠي أيض

مخاطر اإلدمان.

تدهور العالقات االجتماعية 

اآلثار الصحية واالجتماعية لفقدان 
التوازن بين العمل والحياة الشخصية 

إذا كنت تعمل كثيًرا، فقد تفوتك مناسبة عائلية مهمة أو غيرها من 
المناسبات المهمة، وهذا يمكن أن يشعرك بالعزلة وقد يضر بعالقاتك 

ا رعاية صداقاتك إذا كنت تعمل دائًما.
ً

مع أحبائك، من الصعب أيض

التوقعات الزائدة 
والضغط النفسى

إذا كنت تعمل لساعات إضافية دورًيا بانتظام، 
فقƠƠد يمنحك ذلك مزيًدا من المسƠƠؤولية؛ مما 

قد يؤدي إلى هموم وتحديات إضافية.

29العدد الثالث - أكتوبر 2016

الصحة والسالمة

بإمكانكم تحميل تطبيق مواردنا الذكى من خالل البحث عن 

بعد تنزيل البرنامج وتثبيته على الهاتف يرجى إدخال الخطوات التالية وهي خطوات 
يتم إدخالها في المرة األولى فقط الستخدام البرنامج ...

App Store و متجر  Google Play فى متجر

Log in يرجى الضغط على

في المكان المخصص لرابط الخادم يرجى إدخال الرابط أدناه :
https://grpportal.rak.ae:450/fiori

Disable passcode في الصفحة التالية يرجى الضغط على

في الخطوة األخيرة يرجى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك واختيار اللغة، 
ويرجى تجاهل أي رسائل تحذير قد تظهر

التطبيقات الذكية 

SAP Fiori Clint

1

3

2

4

يمكنكم االطـــالع على جميع الخصومات 
المتوفرة ضمـــن برنامج مزايـــا من خالل 
تحميل تطبيق مزايـــا الذكي المتوفر في 

جميع المتاجر ..

 Mazaya RAK
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بمناسبة صدور قرار تشكيل مجلس رأس الخيمة للشباب  تهنئ دائرة الموارد البشرية أعضاء حكومة رأس الخيمة وبقية 

األعضاء النضمامهم إلى مجلس رأس الخيمة للشباب، وتتمنى لهم التوفيق بحياتهم العلمية والعملية

ميرة المهيري 

علي سعيد البحار 

شما أحمد الشحي 

محمد يوسف الشرهان

عبد الرحمن حّماد الشحي 

سعاد محمد الحمادي 

بشاير بدر الشحي 

سقراط عبد اهلل بن بشر

أحمد راشد الشحي 

موزة علي المزروعي

شيخة محمد الخاطري

خالد حبيب العطار

خالد عبد اهلل الشامسي

مريم سعيد الدهماني 

مهرة إبراهيم الهوت 
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لجميع موظفي دائرة الموارد البشرية ولكل من ساهم 

في  إطالق المرحلة األولى من نظام مواردنا

 نصنع التغيير
ً
معا



hr_rak

يمكنكم متابعة أحداث وفعاليات 
دائرة الموارد البشرية على تطبيق سناب شات

تابعونا عبر قنوات التواصل االجتماعى

YOU CAN FOLLOW ALL HRD EVENTS BY ADDING US SNAPCHAT

اآلن اآلن 

hr_rak

RAK HR Department


