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تطوير وتعزيز تشريعات وسياسات متكاملة إلدارة الموارد البشرية	 
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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 	 

لقد جاءت توجيهات صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، 
باعتم��اد عام 2016 للقراءة في وقت اندثرت فيه ه��ذه العادة وتراجعت تراجعًا خطيرًا ينذر 
بعدم القدرة على مواكبة مس��تجدات العلم والمعرفة واألحداث وتدهور القدرات الكتابية 

المرتبطة بها.
 إن عام القراءة ال يغير أن نقرأ في عام 2016 فقط وتتغير أولوياتنا فيما بعد، بل هو تأكيد 
عل��ى أن الق��راءة هي قاعدة اإلنطالق إلى المس��تقبل وأنها األس��اس الذي س��يبنى عليه 
مس��تقبل هذا الوطن، والموظف يق��ع على عاتقه أن ينمي من قدرات��ه ومهاراته القرائية، 
كي��ف ال ونح��ن نتحدث عن اقتصاد المعرف��ة وإدارة المعرفة الداخلية ونش��ر الثقافة وخلق 

المؤسسة المتعلمة وغيرها من المفاهيم المرتبطة بالتميز والريادة. 
وأنه من أوجه التناقض والغرابة أن يش��كو العالم من االنفجار المعلوماتي والتراكم الهائل 
م��ن الم��وارد المعرفية والمعلوماتية ف��ي الوقت الذي نعزف فيه ع��ن القراءة والنهل من 

هذه الثروة. 
إن الق��راءة هي الس��بيل نحو اكتس��اب المعرفة وتوس��يع المدارك لفتح آفاق واس��عة من 
المس��ارات االبتكاري��ة واإلبداعية وتحس��ين خيارات اتخ��اذ القرار واالس��تفادة من معطيات 

ومستجدات الفكر والممارسة لدى اآلخرين. 
فلنجدد العهود مع أنفس��نا ومؤسس��اتنا ومجتمعنا إلثراء حصيلتنا المعرفية وتطوير أساليب 
انجاز عملنا وتعزيز مقومات نجاحنا بتوسيع نطاق ما نتعلم من خالل القراءة الجادة والهادفة 

والمرتبطة بمستجدات أعمالنا.

د. محمد عبد اللطيف خليفة
مدير عام دائرة الموارد البشرية 
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بتوجيهات من صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، أق��ر مجلس الوزراء إعالن 
عام 2016 عامًا للقراءة وأصدر المجلس توجيهاته بالبدء في إعداد إطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ وترسيخ 

الدولة عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة. 
وق��د توج��ه صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدول��ة، حفظه اهلل، بالش��كر لجمي��ع الجهات 
والمؤسس��ات والدوائر واألفراد في الدولة على مش��اركتهم الفاعلة في إنجاح عام 2015 عامًا لالبتكار، مؤكدًا 
س��موه أننا وضعنا الدولة على المس��ار الصحيح لالبتكار، وأن عجلة االبتكار بدأت تدور وسنجني ثمرتها في القريب 

العاجل بإذن اهلل.

2016 عام للقراءة 

توجيهات قيادية

توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة حفظه اهلل في 
مجال إدارة الموارد البشرية في مناسبات مختلفة منها: 

ضرورة اإلهتمام بالكفاءات الوظيفية المتميزة واستثمارها في تطوير العمل وتحقيق األهداف الحكومية 	 
يجب على القيادات المؤسس��ية العليا أن تحرص على تطوير قدراتها ومهاراتها بشكل مستمر وأن تكون قدوة 	 

في االنجاز واالنضباط واالبتكار 
الب��د من العمل عل��ى تعزيز عملية إعداد قيادات الص��ف الثاني وتوفير أرقى فرص التطوي��ر والتدريب لها في 	 

كافة المستويات 
يتطل��ب التمي��ز نفل الخبرات المتميزة من اآلخرين وإيجاد فرص لالحتكاك والعمل لدى مؤسس��ات راقية وعدم 	 

اإلكتفاء بالتجارب التقليدية 

توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي

توجيهات قيادية
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ش��هد معالي عبي��د حمي��د الطاير، وزي��ر الدولة للش��ؤون المالي��ة، نائب 
رئي��س مجلس إدارة الهيئ��ة العامة للمعاش��ات والتأمين��ات االجتماعية، 
حفل إطالق الهيئة رس��ميا لنظام تحصيل االشتراكات اإللكتروني، وكرم 
معالي��ه 11 جهة من الجه��ات الحكومية االتحادي��ة والمحلية، والقطاع 
الخاص الذين كانت لهم المبادرة باالشتراك في النظام،ويستفيد من هذا 
النظام 89 ألف مش��ترك، و30 ألف متقاعد، و18 ألف مستحق و4 آالف 
جهة عم��ل تتوزع ما بين القط��اع االتحادي والمحل��ي والقطاع الخاص. 
وكش��فت هيئة المعاشات والتأمينات االجتماعية عن تفعيل رقم الهوية 
كرق��م معتمد لتعريف المش��تركين والمتقاعدين لدى الهيئة، حيث أصبح 
كل بيانات الموظف مربوطة بالهوية، مش��يرة إلى أن كل مشترك أصبح 
يمتلك رقم حس��اب لتسديد االش��تراك، وقد تم دمج رقم الهوية في رقم 
حس��اب االشتراك، وهو ما يعني الحصول على كل تفاصيل المؤمن عليه 

والبيانات التي تحتاج إليها الهيئة الكترونيا. ويأتي ذلك انسجامًا مع توجه 
الدولة نحو تفعيل اس��تخدام الهوية في كاف��ة المعامالت اإللكترونية، 
والق��درة عل��ى االس��تجابة الفوري��ة للمعالجات الت��ي تتم أثناء تس��وية 
العمليات المالية، باإلضافة إلى تس��هيل اإلجراءات. وأشارت الهيئة، إلى 
أن 110 جه��ات عم��ل حكومية ومحلية وقطاع خ��اص، أصبحت مربوطة 
بنظام االش��تراكات اإللكتروني، وتس��تهدف أن يرتفع عدد هذه الجهات 
إلى 200 جهة بنهاية ش��هر ديس��مبر المقبل، الفتة إلى أن هذه الجهات 
تض��م نحو %80 م��ن الموظفين المواطنين المؤم��ن عليهم لدى الهيئة، 
والبال��غ عددهم نح��و 89 ألف مؤمن عليه. وذك��رت الهيئة، أنها خاطبت 
أكث��ر من 3000 جهة أخرى معظمها من القطاع الخاص لالش��تراك في 
نظام التحصيل اإللكتروني لالش��تراكات، وتض��م هذه الجهات نحو 20% 

من المواطنين المؤمن عليهم. 

أطلق��ت الهيئ��ة االتحادي��ة للم��وارد البش��رية الحكومي��ة مش��روع “بنك 
األه��داف الذكية” لوظائف الدعم والمس��اندة التي يق��در عددها بنحو/ 
201 / وظيفية من الوظائف المشتركة على مستوى الحكومة االتحادية 
وذل��ك خالل مؤتم��ر صحاف��ي عقدته في مقره��ا بدبي حضره س��عادة 
الدكت��ور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة وس��عادة عائش��ة الس��ويدي 
المدير التنفيذي لقطاع سياس��ات الموارد البش��رية في الهيئة وس��عادة 
ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية 
ف��ي الهيئة وع��دد من مدراء القط��اع واإلدارات ف��ي الهيئة وجمع من 

ممثلي وسائل اإلعالم المحلية. 
وش��دد س��عادة الدكت��ور عبدالرحم��ن العور خ��الل المؤتمر عل��ى أهمية 
مش��روع “بنك األهداف الذكية” ال��ذي يهدف إلى التوفيق بين أولويات 
الحكوم��ة االتحادية واس��تراتيجيات ال��وزارات والجه��ات االتحادية وربط 
األهداف الفردية للموظفين بمبادرات وبرامج المؤسس��ة العاملين فيها 
مش��يرًا إلى أنه سيفيد الوزارات والجهات االتحادية المشغلة لنظام إدارة 

معلومات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية “بياناتي”. 

أصدر صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل 
نهيان رئي��س الدولة، حفظه اهلل، بصفته حاكمًا 
إلمارة أبوظبي قانونًا بشأن إنشاء هيئة الموارد 
البش��رية إلمارة أبوظبي. ونص القانون على أن 
تكون »الهيئة« ذات ش��خصية اعتبارية، وتتمتع 
باألهلي��ة القانوني��ة الكامل��ة للتص��رف وتتب��ع 
المجل��س التنفي��ذي. وبموج��ب ه��ذا القانون، 
تح��ل هيئ��ة الم��وارد البش��رية إلم��ارة أبوظبي 
محل مجلس أبوظبي للتوطين وكل من قطاع 
الخدم��ة المدني��ة ومرك��ز أبوظب��ي للقي��ادات 
الحكومية باألمان��ة العامة للمجلس التنفيذي. 

وتخت��ص »الهيئ��ة« برس��م وتطوي��ر السياس��ة 
العامة للموارد البش��رية في اإلم��ارة، وكذلك 
وض��ع وتطوي��ر ودع��م اس��تراتيجيات وخط��ط 
الجه��ات  ف��ي  التوطي��ن  وبرام��ج  وسياس��ات 
والشركات الحكومية واإلشراف على تنفيذها 
بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، ولها في 
س��بيل ذل��ك إجراء ودع��م األبحاث والدراس��ات 
المتخصص��ة لتطوي��ر الموارد البش��رية واإلدارة 
الحكومية. كما نص القانون على أن »الهيئة« 
مختصة باعتماد ودعم خطط اإلحالل الوظيفي 
ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع خطط التوطين 

المعتم��دة، وله��ا إص��دار التوصي��ات الهادف��ة 
إل��ى توجيه البرام��ج التعليمي��ة والتدريبية في 
المج��االت األكاديمية والمهنية والتقنية لحثها 
على مراعاة احتياجات سوق العمل في اإلمارة 
وبم��ا يخدم أه��داف التوطي��ن. ون��ص القانون 
عل��ى أن يتول��ى إدارة »الهيئ��ة« رئي��س يصدر 
بتعيينه قرار من صاحب الس��مو رئيس المجلس 
التنفيذي، ويكون هو السلطة المختصة بوضع 
االس��تراتيجية والسياسة العامة للهيئة ومتابعة 

تنفيذها لتحقيق أهدافها.

خليفة بن زايد يصدر قانونًا بشأن إنشاء هيئة الموارد البشرية إلمارة أبوظبي

»المعاشات«: ربط بيانات المشتركين والمتقاعدين برقم الهوية

»االتحادية للموارد البشرية« تطلق »بنك األهداف الذكية« 
لوظائف الدعم في الحكومة االتحادية

أخبار اإلماراتأخبار اإلمارات

اعتم��دت حكوم��ة عجمان نظام العم��ل المرن بموجب الق��رار رقم /15/ 
لسنة 2015 بشأن تطبيق نظام العمل المرن على كافة الدوائر والهيئات 
والمؤسس��ات واإلدارات التابع��ة لحكومة عجمان به��دف توفير المرونة 
المطلوبة للموظفين المرتبطين بمس��ؤوليات عائلية أو ش��خصية وتقديم 
خدم��ات أفضل وبجودة مضاعفة للعمالء من خالل تنوع س��اعات العمل 
للجه��ات الحكومي��ة وبالتال��ي المس��اهمة في زي��ادة رض��ا الموظفين 

والعمالء في الوقت نفسه . 

وقال الش��يخ أحمد ب��ن حميد النعيم��ي ممثل الحاكم للش��ؤون اإلدارية 
والمالية إن هذا القرار الذي يصب في مصلحة المؤسس��ات والموظفين 
على حد الس��واء من ش��أنه المس��اهمة في زيادة االنتاجي��ة ، مضيفا ان 
ال��دوام الم��رن يراعي حاجات الموظفين االنس��انية ويس��اعد على إيجاد 
بيئ��ة عمل محفزة على اإلبداع في مجال العمل وزيادة معدل الرضا في 

الوظيفة . 

حكومة عجمان تعتمد نظام العمل المرن للمؤسسات والدوائر الحكومية
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بحضور حاكم رأس الخيمة .. دائرة الموارد البشرية 
توقع اتفاقية مع الجامعة االمريكية باإلمارة إلطالق دبلوم االبتكار

» الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية « تطلق الدليل 
االسترشادي للصحة والسالمة المهنية في الحكومة االتحادية

بحضور صاحب الس��مو الش��يخ س��عود بن صقر القاس��مي عضو المجلس 
األعلى حاكم رأس الخيمة .. وقعت دائرة الموارد البشرية اتفاقية تعاون 
م��ع الجامع��ة االمريكية ف��ي رأس الخيم��ة يلتزم بموجبه مرك��ز التدريب 
المستمر و خدمة المجتمع التابع للجامعة بتوفير دورات ابتكار لموظفي 

الدائرة . 
وقع االتفاقية من طرف الموارد البش��رية األستاذة بدرية المزروعي نائبة 
مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة ومن جانب الجامعة 
األمريكية الدكتورة كلوديت ويليامز نائبة الرئيس لش��ؤون ضمان الجودة 

و الفعالية المؤسسية ومن جانب جاء ذلك بالتزامن مع انطالق فعاليات 
مع��رض االبت��كار ضمن فعاليات اس��بوع اإلم��ارات لالبت��كار وذلك بمركز 
رأس الخيم��ة للمعارض “ إكس��بو “ تحت ش��عار “االم��ارات تبتكر” والذي 
يش��رف عليه المجلس التنفيذي بإمارة رأس الخيمة وتنظمه لجنة أسبوع 
اإلمارات لالبتكار في اإلمارة حيث ش��اركت الجامعة األمريكية في رأس 
الخيمة في المعرض بمجموعة أعمال و مش��روعات متنوعة مبتكرة من 

صنع الطالب والخريجين .

أطلق��ت الهيئ��ة االتحادية للموارد البش��رية الحكومية الدليل االسترش��ادي للصحة والس��المة المهنية في الحكومة االتحادي��ة، وذلك خالل المؤتمر 
الصحافي الذي عقدته مؤخرًا في مقرها بدبي، بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وسعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي 
لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وسعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وعدد من 

مدراء اإلدارات في الهيئة وجمع من ممثلي وسائل اإلعالم المحلية.
وخالل المؤتمر أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن العور أن إعداد دليل الصحة والسالمة المهنية في الحكومة االتحادية جاء ثمرة لتعاون الهيئة مع عدد 
من الوزارات والجهات االتحادية وبعد االطالع على أفضل الممارس��ات العالمية في هذا الش��أن، ليش��كل إطارًا استرشاديًا لبيئة العمل المكتبي في 
الوزارات والجهات االتحادية، األمر الذي من ش��أنه أن يمكن هذه الجهات من اتخاذ التدابير الالزمة واإلجراءات الوقائية لخلق بيئة عمل صحية وآمنة 

لكل من موظفيها ومتعامليها على حد سواء، وفقًا ألعلى مستويات الصحة والسالمة المهنية في بيئة العمل.
وبي��ن س��عادته أن إطالق الدليل يأت��ي انطالقًا من حرص الهيئة على االلت��زام بتوجهات حكومة دولة اإلمارات العربية المتح��دة فيما يتعلق بضرورة 
تكامل السياس��ات والتش��ريعات واألنظمة الخاصة بتطوير رأس المال البش��ري في الحكومة االتحادية وتمكينه، الفتًا إلى أن الدليل يدعم مستويات 

الصحة والسالمة المهنية في مواقع العمل المختلفة في الوزارات والجهات االتحادية ويعززها

قامت دائرة الموارد بإصدار أنظمة ولوائح  في ضوء التش��ريعات السارية 
ومستجدات العمل لتكون منظومة متكاملة تحقيقًا للهدف االستراتيجي 
في تطوير وتعزيز تش��ريعات وسياسات متكاملة إلدارة الموارد البشرية، 
حي��ث أص��درت خالل النص��ف الثاني من ع��ام 2015 تعامي��م فيما يخص 
ضواب��ط النقل واالع��ارة ، الحد األعل��ى لمصاريف المش��اركات التدريبية 
والتطويرية للموظف ، ضوابط لصرف عالوة الدراسات العليا، تعديل على 
نظام المس��ار االشرافي ، ضوابط المش��اركة في المناسبات االجتماعية 

أثناء ساعات العمل .

وأكد مدير عام دائرة الموارد البش��رية على أهمية اشراك واستقصاء آراء 
متعاملي الدائرة في تطوير مش��اريع األنظمة الت��ي تصدرها ، والتماس 
وجه��ات النظ��ر المختلفة ، وذل��ك لخبرة الجهات االخ��رى بالحاالت التي 
تمر عليها ، حيث تم اس��تطالع آرائهم في نظام المكافات الجديد ، نظام 

العقود الخاصة ، وتعميم الدوام الرسمي الجديد.

دائرة الموارد البشرية تستقصي آراء الموارد البشرية  في تطوير األنظمة

أخبار الدائرةأخبار اإلمارات
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افتت��ح صاحب الس��مو الش��يخ س��عود بن صقر 
حاك��م  األعل��ى  المجل��س  عض��و  القاس��مي، 
رأس الخيم��ة ، »مع��رض االبت��كار« ف��ي مركز 
رأس الخيمة للمعارض »إكس��بو«، تحت ش��عار 
»اإلم��ارات تبتك��ر«، ضم��ن فعالي��ات أس��بوع 
اإلم��ارات لالبت��كار، بتنظي��م م��ن لجنة أس��بوع 
اإلم��ارات لالبت��كار في اإلم��ارة، بالتع��اون مع 
القي��ادة العامة لش��رطة رأس الخيمة، وش��ارك 
محلي��ة  حكومي��ة  جه��ة   29 المع��رض  ف��ي 

واتحادية، وخاصة.

وأش��اد س��موه بمس��توى الدعم الكبير، الذي 
توليه القيادة الرشيدة في قطاع االبتكار، وحث 
المواطني��ن عل��ى إب��راز ابتكاراته��م وقدراتهم، 
مؤك��دًا دع��م حكوم��ة رأس الخيم��ة الدائ��م 
للمبتكرين.وقام س��موه بجولة ف��ي المعرض، 
وتع��رف عل��ى المش��روعات واالبت��كارات في 
الجه��ات المش��اركة بالمع��رض، واطل��ع عل��ى 
أح��دث التقني��ات واالبت��كارات والمش��روعات 
التي تم عرضها في المعرض من خالل خمس��ة 
أجنحة رئيسة، هي: جناح االبتكارات الحكومية، 

والشرطة، والتربية والتعليم، والصحة، باإلضافة 
إلى جناح ابتكارات األعمال.

ش��اركت دائرة الموارد البش��رية ف��ي  المعرض 
، والت��ي من خاللها س��لطت الض��وء على أهم 
االنجازات المبتكرة في الدائرة ، حيث تم اطالق 
دبلوم االبتكار الحكومي ، تطبيق مزايا الذكي 
، كما قام فريق فك��رة مبدع من دائرة الموارد 
البش��رية بعمل مسابقات تنافس��ية لزوار الجناج 

باستخدام أدوات االبتكار الحكومي.

مشاركة دائرة الموارد البشرية في معرض اإلمارات تبتكر

 قام مكتب التميز المؤسس��ي من المنطقة الح��رة بزيارة الدائرة ، وذلك 
من أجل االطالع على أفضل الممارسات والتجارب المطبقة  في مكتب 
التميز المؤسس��ي بدائرة الموارد البش��رية ، وعقد مقارنات معيارية ألهم 
المنهجيات المطبقة في الدائرة وقد كان في اس��تقبال المنطقة الحرة 
كاًل من األس��تاذة ش��يخة علي الحبس��ي مدير مكتب التميز المؤسس��ي 

بالوكالة واألستاذة شيخة النقبي اخصائي تميز مؤسسي. 
كم��ا قام وفد من منطق��ة راس الخيمة الطبية بعقد مقارنة معيارية مع 
الدائرة وذلك بعد اطالق دائرة الموارد البشرية لمبادرة مزايا وهي مبادرة 
تعنى بتقديم خصومات لموظفي حكومة رأس الخيمة وأس��رهم، وقام 
األس��تاذ بدر عبداهلل الطنيجي من خ��الل تلك الزيارات بعرض تجربة الدائرة 

في مبادرة مزايا وآلية العمل عليها . 
 كما قامت األس��تاذة ش��يماء عبدالرحمن غانم اخصائي اتصال مؤسسي 
م��ن  الدائرة بعقد مقارن��ة معيارية مع إدارة اإلع��الم والعالقات العامة 
في القيادة العامة لش��رطة رأس الخيمة بقي��ادة المقدم مروان عبداهلل 
جكة و النقيب س��عيد الخاطري والنقيب س��الم الس��امان والنقيب مانع 
الخاط��ري والنقي��ب ثائ��ر النج��ار والنقيب خال��د النقبي والمالزم س��يف 

اليهم��ور وعدد من موظفي اإلدارة، حي��ث تم عرض أهم إنجازات اإلدارة 
في مجال العالقات العامة واإلعالم وأفضل الممارس��ات المطبقة في 
مج��ال االتصال المؤسس��ي، كما تم اس��تعراض الخطة الس��نوية لإلدارة 

والمنهجيات الخاصة بهم. 

عقد مقارنات معيارية مع دائرة الموارد البشرية 

قام��ت دائرة الم��وارد البش��رية بعقد إجتماع م��ع ممثلي دائ��رة التنمية 
اإلقتصادي��ة ودائ��رة الجم��ارك ودائرة المالية في ش��أن توقي��ع اتفاقية 
تفويض الصالحيات لهم والتي تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من 
تحس��ين إدارة الموارد البش��رية، وتعزيز دور الموارد البش��رية في الجهات 
الحكومية، وتس��ريع وتبس��يط العمليات الرئيس��ية، وقياس مدى كفاءة 
وحدات الموارد البشرية في الحكومة، و تعزيز لدور الموارد البشرية في 
ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية وتحقيق األهداف االستراتيجية 

المناط��ة بها ورف��ع رضا المتعاملين في الجه��ات الحكومية عن وحدات 
الم��وارد البش��رية، حيث تك��ون الصالحيات ف��ي مجال تخطي��ط الموارد 
البش��رية والتعيي��ن واإلجازات والتنقل والندب واإلع��ارة ومواعيد العمل 
والضور واإلنصراف وبيانات الموظف والبدالت والعالوات وإدارة األداء 
والمواه��ب والمكافآت والمخالفات الوظيفي��ة وإنهاء الخدمة والوفاة 
والتقاعد، وتأتي االتفاقية ضمن ش��روط وضوابط ومس��ؤوليات محددة 

لكل جهة لإللتزام بها.

إجتماع ممثلي الداوئر في شان نقل الصالحيات

أخبار الدائرةأخبار الدائرة

نظمت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة اللقاء الثالث لبرنامج »تواصل« 
بمش��اركة مسؤولين من وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية 
وموظفي دائرة الخدمة المدنية باإلمارة. وأوضحت بدرية المزروعي نائب 
مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة أن الهدف من اللقاء هو 
تعزيز العالقات وقنوات االتصال والتواصل بين الجهات الحكومية لتبادل 
الخب��رات واآلراء واالقتراحات ف��ي مجال الموارد البش��رية.وتناول اللقاء 
محاور نظام مواردنا للموارد البش��رية، ومراحل تطبيقه ومتابعة موازنات 
الموارد البش��رية لعام 2016. ومشروع تنقية بيانات موظفي الحكومة، 
ومتابع��ة اتفاقي��ة نق��ل الصالحي��ات لثالث جه��ات حكومي��ة، ونبذة عن 
التطبيق الذكي لمبادرة مزايا، واش��عار الجه��ات الحكومية بقرب اطالق 
التطبيق، والرد على االستفس��ارات الت��ي وردت من قبل وحدات الموارد 

البشرية في الجهات الحكومية.

موظفو حكومة رأس الخيمة يلتقون في برنامج »تواصل«
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أطلق��ت دائرة الموارد البش��رية في رأس الخيمة تطبي��ق مزايا وهو أول 
تطبي��ق ذك��ي على مس��توى الجهات المحلي��ة في اإلم��ارة، حيث يعزز 
المبادرة التي بدأت منذ عام واحد، والمتخصصة بتقديم خصومات ومزايا 

لموظفي حكومة رأس الخيمة. 
وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير دائرة الموارد البشرية في 
المؤتمر الصحفي الذي خصص إلطالق المبادرة، أن الدائرة تس��عى بكل 
امكانياتها لتوفير س��بل الراح��ة والتميز لموظفي حكوم��ة رأس الخيمة، 
مثمن��ًا دورالش��ركات المتعاونة مع مبادرة الدائرة، إذ بلغ عدد الش��ركات 
المخفض��ة لموظف��ي حكوم��ة رأس الخيم��ة 110 ش��ركات، حتى اآلن، 
تنوعت ما بين ش��ركات خدمية وتجارية رائدة، وتراوحت نسب الخصومات 

المقدم��ة للموظفين بين %3 %45، حيث تس��تفيد من هذه الخصومات 
19 جهة حكومية محلية في اإلمارة. 

و تش��مل الخدمة موظفي الحكومة وأس��رهم، بدوائرالموارد البش��رية، 
و المالي��ة، والديوان األميري، والتش��ريفات والضيافة، واآلثار والمتاحف، 
والجمارك، والتنمية االقتصادية، واألش��غال والخدمات العامة، والبلدية، 
والمحاكم، والنيابة العامة، وهيئة حماية البيئة والتنمية وهيئة الحكومة 
اإللكترونية اضافة لبرنامج الش��يخ صقر للتميز الحكومي، ومؤسسة صقر 
بن محمد القاس��مي لألعمال الخيرية، ومؤسس��ة الش��يخ سعود بن صقر 
القاس��مي لبحوث السياس��ة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وغرفة 

تجارة وصناعة رأس الخيمة والجامعة االمريكية في اإلمارة.

تماش��يا مع الهدف االس��تراتيجي لدائرة الموارد البش��رية “بتعزيز العالقة 
مع الش��ركاء والمجتمع” ، قامت دائرة الموراد البش��رية بتكريم شركائها 
اإلس��تراتيجيين ضمن حفل تكريم الش��ركاء  لعام 2015، والذي كان لهم 
الدور الفعال والمس��اهمة في تحقيق اس��تراتيجية الدائرة بما تشمله من 
برام��ج ومبادرات تقدمه��ا لمتعامليها وللمجتمع،وقد ش��ارك في الحفل 
ممثل��ي الجه��ات الحكومي��ة واالتحادي��ة والقطاع الخاص م��ن مختلف 

الجهات ضمن تصنيف يوائم استراتيجية الدائرة.
وقامت االستاذة/ شيخة علي الحبسي بتقديم الحفل واستعراض الخطة 
االس��تراتيجية للدائ��رة لعام 2017-2015 ومن ثم ق��ام مدير عام الدائرة 
بإلقاء كلمة افتتاحية وشكر وتقدير الشركاء، من خالل تكريم 129 شريك 
منهم 7 ش��ركاء اس��تراتيجيين ف��ي الخدمات والعمليات وش��ريكين في 

التعليم و4 شركاء في المسؤولية المجتمعية و2 من الشركاء المزودون 
و 114 شركة ضمن مبادرة مزايا والتي تعني بتوفير خصومات لموظفي 

حكومة رأس الخيمة. من لهم األثر الكبير في  تحقيق أهداف الدائرة.

تطبيق ذكي يحدد خصومات الجهات لموظفي حكومة رأس الخيمة

دائرة الموارد البشرية تكرم شركائها االستراتيجين

أخبار الدائرة

عق��دت هيئ��ة الحكوم��ة اإللكتروني��ة ودائ��رة 
الموارد البش��رية برأس الخيم��ة االجتماع األول 
للب��دء ف��ي مش��روع نظ��ام التخطي��ط للموارد 
البش��رية “مواردنا” ف��ي حكوم��ة رأس الخيمة 
والذي يش��مل تطبيق “ اس أيه بى اتش س��ى 
البش��رية  الم��وارد  لدائ��رة   /  SAP HCM  /  “ ام 
والجه��ات التابع��ة له��ا لتعمل من خ��الل نظام 

متكامل وشامل وعالي المرونة. 
عق��د االجتم��اع بحض��ور الدكت��ور محم��د عب��د 
اللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البش��رية 
والمهن��دس احم��د الصياح النعيم��ي مدير عام 
هيئ��ة الحكوم��ة اإللكترونية حي��ث قدما خالل 
االجتم��اع أه��داف تطبي��ق النظام وذل��ك لبناء 
حل��ول تقني��ة ألنظم��ة إدارة الم��وارد البش��رية 
بش��كل متمي��ز وش��امل بم��ا يخ��دم األه��داف 
االستراتيجية لحكومة رأس الخيمة حيث تسعى 
الحكوم��ة إلى تطبي��ق أفضل الحل��ول التقنية 
والذكي��ة إلنجاز األعمال وتقدي��م الخدمات بما 

يحقق االستراتيجية المنشودة . 
وقدم رائد أيوب مدير مش��روع نظام “مواردنا” 
ش��رحا مفصال حول النظ��ام واالج��راءات التي 
سيتم تطبيقها من خالل النظام والتي ستستمر 
خالل ال� 22 شهرا القادمة اعتبارا من األول من 
ش��هر س��بتمبر الجاري على أرب��ع مراحل وتعقد 
خالله��ا سلس��لة م��ن االجتماع��ات واللقاءات 

وورش العم��ل للتدري��ب عل��ى النظ��ام وفق��ا 
للبرام��ج المعدة مس��بقا بالتعاون مع الش��ركة 

المنفذة للمشروع. 
وق��ال الدكتور محمد عب��د اللطيف خليفة مدير 
دائ��رة الم��وارد البش��رية ان أهمي��ة المش��روع 
بالنس��بة للحكوم��ة تكم��ن ف��ى انه اس��تثمار 
لتطوير النظ��م التقنية لتلب��ي احتياجات العمل 
الحالية والمس��تقبلية والتي ستنعكس بدورها 

على رضا الموظفين ورفع كفاءتهم. 
وأكد أن لمدراء الدوائر الحكومية دور مهم في 
توفير الدعم اإلداري لضمان س��ير هذا المشروع 
وفق الخطة وتطبيقه بنجاح مما س��يعمل على 

تحقي��ق المزيد من التناغم لتحقيق التكامل في 
األعمال بين الجهات الحكومية. 

وم��ن جانب��ه أوض��ح المهن��دس أحم��د الصياح 
مدير عام هيئة الحكوم��ة االلكترونية ان نظام 
“مواردن��ا يعتب��ر امتدادا للمش��اريع التقنية التي 
قام��ت وتقوم بها هيئة الحكوم��ة االلكترونية 
االس��تراتيجية  األه��داف  م��ع  تماش��يا  وذل��ك 
للحكوم��ة وتس��عى الهيئ��ة م��ن خالله��ا إلى 
الس��تيعاب  قاب��ل  إلكترون��ي  نظ��ام  تحقي��ق 
التغييرات المس��تقبلية إلدارة الموارد البش��رية 

بحكومة راس الخيمة.

انعقاد االجتماع األول للبدء بمشروع نظام الموارد البشرية »مواردنا« برأس الخيمة
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نظمت إدارة التعويضات بدائرة الموارد البشرية برأس الخيمة ورشة عمل حول آلية احتساب نهاية الخدمة لوحدات الموارد البشرية في حكومة رأس 
الخيمة، بحضور 17 من مس��ئولي  الموارد البش��رية  ب� 7 جهات حكومية رأس الخيمة ، وذلك ضمن أهداف وخطط الدائرة االس��تراتيجية في تمكين 

الجهات الحكومية.
كما تناولت الورشة محاور  منها:

- الحد األعلى لمصاريف المشاركات التدريبية والتطويرية للموظف
- فئات وضوابط صرف عالوة الداراسات العليا.

- تعميم ضوابط الندب واإلعارة... 
- نسبة االلتزام لمشروع تنقية البيانات.

- الرد على اإلستفسارات  التي وردت من قبل وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
كما أش��ارت بدرية المزروعي نائب مدير عام دائرة الموارد البش��رية أن الدائرة ضمن خطتها األستراتيجية 2017-2015 ستركز على التحول الالمركزي، 

وإعطاء صالحيات للجهات الحكومية، وذللك من خالل نظام الموارد البشرية االلكتروني الجديد”مواردنا”.

أحتفت دائرة الموارد البشرية بالباحثين عن عمل 
ضمن حف��ل تكريم خريجي دفع��ات الدبلومات 
االمريكي��ة  الجامع��ة  م��ع  بالتع��اون  المهني��ة 
ف��ي رأس الخيم��ة، حي��ث قام��ت الدائ��رة في 
ديسمبربتخريج دفعة من المتدربين الباحثين عن 
عم��ل تضم 19 مواطنا في تخصص المحاس��بة 
حيث استغرقت الدورة 125 ساعة تدريبية ، كما 
قامت الدائرة بتخريج خريجي دبلوم الس��كرتاريه 
المهن��ي  والبال��غ عدده��م 8 موظفي��ن م��ن 

موظف��ي الدوائر الحكومية وع��دد 10 باحثين 
ع��ن العمل حيث اس��تغرقت الدورة 96 س��اعة 
تدريبي��ة والت��ي اس��تمرت لم��دة ثالث��ة أش��هر. 
وقام��ت الدائ��رة أيضًا بتخريج دفع��ة من دبلوم 
اإلحصاء المهني، حيث بلغ عددهم 7 موظفين 
من موظفي الدوائر الحكومية وعدد 9 باحثين 
ع��ن العم��ل الحاصلي��ن على تخص��ص اإلحصاء، 
حي��ث اس��تغرقت ال��دورة 72 س��اعة تدريبي��ة ، 
وحص��ل جمي��ع المواطن��ون المتدرب��ون عل��ى 

شهادة دبلوم في ختام الدورة.
كم��ا حضر التكريم  البروفيس��ور حس��ن حمدان 
العلكيم، رئيس الجامعة، والسيدة نورة الشحي 
مدي��رة التدري��ب والتطوير المهني ف��ي دائرة 
الموارد البش��رية برأس الخيمة، وهشام مزغني 
مدي��ر مرك��ز التدريب المس��تمر التاب��ع للجامعة 

األمريكية.

دائرة الموارد البشرية تخرج الدفعة األولى من منتسبي  
دبلوم اإلحصاء ودبلوم السكرتارية المهني ودبلوم المحاسبة 

البش��رية  الم��وارد  دائ��رة  نظم��ت 
لق��اء أس��رة الدائ��رة وال��ذي يعتبر 
لق��اء دوري تعق��ده الدائرة لجميع 
موظفيها ، وتمثل اللقاء الس��ادس 
ال��ذي كان تح��ت عن��وان “ التمي��ز 
ق��ام  وال��ذي   “ النج��اح  طري��ق 
بتقديمه  مدير عام الدائرة الدكتور 
محم��د عبداللطي��ف، وتن��اول من 
خ��الل اللقاء ط��رح مح��اور مهمة 
كيفي��ة  التمي��ز  مفه��وم  منه��ا 
وأس��باب التميز وأن��واع ومجاالت 

وأساس��يات  التمي��ز   ومس��تويات 
تحقيق التميز في المؤسس��ة كما 
تم اس��تعراض نموذج رأس الخيمة 
جمي��ع  اللق��اء  كماحض��ر  للتمي��ز، 

موظفي الدائرة

التميز طريق النجاح لقاء أسرة الدائرة 

إدارة التعويضات بدائرة الموارد البشرية تنظم ورشة عمل 
حول آلية احتساب نهاية الخدمة لموظفي حكومة رأس الخيمة

أخبار الدائرةأخبار الدائرة
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ل��إلدارة الحديثة أس��اليب وأوجه متعددة، ركزت ف��ي مجملها على طرح 
مفاهي��م متط��ورة للتعامل ضمن منظوم��ة العم��ل اإلداري. ومن هذه 
المفاهي��م الحديثة، مفهوم التمكين “   Empowerment”، وهو مفهوم 
ب��دأ طرح��ه منذ فت��رة، إذ بدأ ينتش��ر لتعزيز جه��ود الجودة الش��املة في 

المؤسسات.  
وهذا المفهوم مشتق من كلمة   power، أي القوة، وإذا ترجمناها إلى 
العربي��ة، فنحن نعني التمكين، وعندما نع��رف التمكين كمفهوم إداري، 
فغالبية التعاريف تتفق على أن التمكين يختص بمنح الموظف الس��لطة 
المتعلقة باألعم��ال والموضوعات ضمن تخصصه الوظيفي، وتحريره من 
الضبط المحدد عن طريق التعليمات، ومنحه الحرية لتحمل مسئولية آرائه، 

وقراراته، وتطبيقاته.

وهذه القوة تتخذ عدة أش��كال على حس��ب التخص��ص الذي تطبق فيه، 
وف��ي عل��م اإلدارة، هن��اك مجموع��ة من العناص��ر التي يمك��ن أن تعتبر 
جوانب قوة تمكن الموظف من أداء عمله بشكل أفضل، مثل الصالحية، 
المس��ئولية، المعرف��ة، المظهر، التكنولوجي��ا، العالقات، المال، وس��مة 

الشخصية.
لك��ن عملية التمكين هي أبعد من عملي��ة إعطاء الموظف الصالحية، إذ 
انها تشمل دائرة أوسع تضم المعرفة والمستوى التقني والثقة بالذات، 
وه��ذه المه��ارات الذاتية من ش��أنها إذا وضعت في القال��ب الصحيح أن 

تعطي الموظف أفضل النتائج على صعيد عمله.

مفهوم التمكين 

تمكين الموارد البشرية

موضوع العدد 
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أواًل : القدرة على التعامل مع عالم يتصف بالتقلب، وارتفاع حاالت عدم التأكد والمخاطرة.

ثانيًا: المرونة والقدرة على التخلص من األساليب النمطية إلى أساليب غير جامدة لمواكبة ظروف البيئتين العامة والخاصة.

ثالثًا: التحرر من أْسر الخبرات السابقة، وحصر المورد البشري الكفء الفاعل في نطاق ضيق ال يتجاوز حدود وظيفته.

رابعًا: اس��تثمار الطاقات الذهنية ورأس المال الفكري وتنمية القدرات اإلبداعية واالبتكارية للموارد البش��رية لتحس��ين إنتاجية المنظمة.

خامسًا: الطموح والتطلع إلى مستقبل أفضل باستمرار، وعدم الركون إلى ما حققه الفرد من نجاحات سابقة.

وأخيرًا: اكتشاف القدرات القيادية بتحميلهم مسؤوليات ومنحهم صالحيات ودرجة من االستقاللية.

وأهم األسباب الداعية إلى تمكين الموارد البشرية المتميزة :

هناك خمس أبعاد كما ذكرها الدكتور سعد العتيبي هي: 

البعد األول: المهمة
يهت��م ه��ذا بحرية التصرف التي تس��مح للف��رد الذي تم تمكين��ه من أداء 
المه��ام الت��ي وظف من أجلها. وإلى إي مدى يس��مح للفرد المكن من 
تفسير الجوانب الملموسة وغير الملموسة في المنظمة كرضا العاملين 

على سبيل المثال.

البعد الثاني: تحديد المهمة
يأخذ هذا البعد بعين االعتبار كمية االس��تقاللية المسئول عنها الموظف 
أو مجموع��ة الموظفي��ن للقي��ام بمه��ام عمله��م. وإلى إي م��دى يتم 
توجيهه��م، أو حاجتهم للحص��ول على إذن إلنجاز المه��ام التي يقومون 
بها؟ وإلى إي درجة توضح سياس��ات وإجراءات المنظمة ما يجب القيام 
ب��ه، ومن ثم إعطاء الفرص��ة للموظفين للقيام بإنج��از المهام؟ وإلى إي 
مدى هناك تضارب بين مس��ؤولية االستقاللية واألهداف المرسومة من 

قبل المديرين لتحقيق األداء الفعال؟

البعد الثالث: القوة
أن أول الخطوات ف��ي التبصر والتعمق في مفهوم التمكين يرتكز على 
دراس��ة مفه��وم القوة وكيفي��ة تأثيرها على عملية التمكين، س��واء من 
ناحي��ة وجهة نظر القي��ادة أو العاملين على حد س��واء. ويأخذ بعد القوة 
بعي��ن االعتب��ار الش��عور بالقوة الش��خصية الت��ي يمتلكها األف��راد نتيجة 
تمكينه��م. وم��ا المه��ام التي يق��وم بها األف��راد الممكني��ن؟ وإلى إي 
مدى الس��لطة التي يمتلكها الفرد محددة في المهام؟ وإلى إي مدى 
تقوم اإلدارة بجهود لمش��اركة العاملين في الس��لطة وتعزيز ش��عورهم 

بالتمكين؟

البعد الرابع: االلتزام
يأخ��ذ هذا البع��د بعين االعتب��ار اكتش��اف االفتراضات عن مص��ادر التزام 
األفراد واإلذعان التنظيمي ألس��لوب محدد للتمكين. ويتصل بعد االلتزام 
بالمواضي��ع المتصلة بزيادة تحفيز األف��راد من خالل توفير احتياجات الفرد 

للقوة واالحتياجات االجتماعية وزيادة الثقة بالنفس.

البعد الخامس: الثقافة 
يبح��ث ه��ذا البعد في مدى قدرة ثقافة المنظمة على تعزيز الش��عور بالتمكين. وإلى إي مدى يمك��ن وصف الثقافة كبيروقراطية، موجة للمهمة، 
األدوار، أو التحكم. فالثقافة التنظيمية التي توصف بالقوة والتحكم من غير المحتمل أن توفر بيئة مالئمة لنجاح التمكين. بل على األرجح قد تشكل 

عائقًا لبيئة التمكين. 

الغرض من التمكين

ابعاد التمكين
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الموارد البشرية برأس الخيمة تنظم المرحلة الثانية من مسابقة 
صحتي مسؤوليتي لموظفي الحكومة

نظم��ت دائرة الم��وارد البش��رية برأس الخيم��ة بالتعاون مع مستش��فى 
رأس الخيمة المرحلة الثانية من المس��ابقة الصحية “صحتي مسؤوليتي” 
والمخصص��ة لموظفي دوائر ومؤسس��ات حكوم��ة رأس الخيمة والتي 
اس��تمرت على مدار ش��هر وذلك لقياس نس��بة التحس��ن التراكمية لصحة 

موظفيها. 
وتتمثل المس��ابقة ف��ي اختيار 20 موظفا من كل دائرة للمش��اركة في 
الفح��وص الطبية المختلفة وعمل تقيي��م للنتائج من خالل زيارات ميدانية 
لطاقم طبي من مستشفى رأس الخيمة للدوائر والمؤسسات المشاركة. 
واش��تملت الفحوص��ات عل��ى قي��اس مس��توى الضغ��ط والس��كر بالدم 
والتنف��س ونس��بة الده��ون في الجس��م الى جان��ب تقديم اإلرش��ادات 
والنصائح الطبية للمش��اركين بأهمية المحافظ��ة على صحتهم من خالل 

تناول الوجبات الغذائية الصحية بما يتناس��ب م��ع نتائج الفحوصات وبعد 
نهاية الفعالية تم تسليم الموظفين المشاركين نتائج الفحوصات النهائية 

للمرحلتين. 
وقال��ت بدرية المزروعي نائب مدير عام دائرة الموارد البش��رية ان الدائرة 
ته��دف من خ��الل تنظيم هذه المس��ابقة الى االهتمام بصحة وس��المة 
الموظفي��ن من خ��الل خلق نوع من المنافس��ة بين الدوائ��ر والموظفين 
لنش��ر الثقافة الصحية الن صحة الموظف من العوامل االساس��ية لزيادة 
االنتاجية واالستمرار في العمل والقدرة على االبداع واالبتكار ومن جهة 
اخرى س��يكون هناك حفل لتكريم للجهات الفائ��زة والموظفين الفائزين 

في المسابقة

فعاليات الدائرة

ش��اركت عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة رأس الخيمة 
بفعالي��ات يوم الش��هيد وذل��ك تنفيذا لتوجيهات صاحب الس��مو الش��يخ 
خليف��ة ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة حفظ��ه اهلل بأن يك��ون يوم 30 
نوفمبر من كل عام يوما للشهيد اجالال واكبارا وعرفانا بتضحيات شهداء 

الوطن في الميادين العسكرية والمدنية واإلنسانية كافة . 
ش��ارك فى الفعالية سعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام 
المجلس التنفيذي إلمارة رأس الخيمة و مروان محمد القاضي مدير فرع 
صندوق خليفة لتطوير المش��اريع في رأس الخيمة ومحمد حس��ن السبب 
مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة وعدد من المسؤولين 
والموظفي��ن من ودائرة الموارد البش��رية وهيئة تنمية وتطوير الس��ياحة 

وزارة االقتصاد وبرنامج الش��يخ صقر للتميز الحكومي وغرفة رأس الخيمة 
وموظفي صندوق خليفة. 

وق��ام الحض��ور بتنكيس االعالم ف��ي الثامنة صباحا وفي تمام الس��اعة 
11:30 صباح��ا تجم��ع موظفو مبنى غرف��ة تجارة وصناع��ة رأس الخيمة 
ليقف��وا دقيق��ة دعاء صام��ت ألرواح ش��هداء الوطن وتالها رف��ع العلم 

والنشيد مرفقا بالسالم الوطني للدولة.
وأكد الجميع امتنانهم لما قدمه ش��هداء الوطن من تضحيات في س��بيل 

تعزيز األمن والزود عن تراب هذا الوطن الغالي. 

بمشاركة الدائرة مع الجهات الحكومية برأس الخيمة تنظم فعاليات #يوم_الشهيد 

أقام��ت اللجنة المش��تركة لتنظيم فعالي��ات اليوم الوطن��ي ال�44 التي 
تضم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وهيئة الس��ياحة، وصندوق خليفة 
لتطوير المشاريع، ودائرة الموارد البشرية، ووزارة االقتصاد وبرنامج الشيخ 

صقر للتميز الحكومي احتفااًل بمناسبة اليوم الوطني ال�44 للدولة.
حض��ر االحتفال س��عادة الدكتور محمد عبد اللطي��ف خليفة األمين العام 
للمجلس التنفيذي برأس الخيمة، وس��عادة محمد أحمد الكيت المستشار 
ف��ي الدي��وان األميري، وس��عادة ولي��د عبدالكريم النائ��ب الثاني لرئيس 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وسعادة يوسف إسماعيل 

وس��عادة ع��ارف المزكي عض��وا مجل��س إدارة الغرفة، وم��روان محمد 
القاض��ي مدير فرع صن��دوق خليفة في رأس الخيمة، وعدد من موظفي 

الدوائر والمؤسسات والعمالء والمراجعين.
تضمن الحفل عددًا من الفقرات التي جاءت تضامنًا مع القوات المسلحة، 
وم��ن بينه��ا الس��الم الوطن��ي وأداء القس��م وفيديو الش��هيد وفقرات 
استعراضية وشعرية، قدمتها 3 مدارس والشاعر أحمد العسم، إضافة إلى 

مسابقات وسحوبات على تذكرة سفر وإفطار شعبي للحضور.

دائرة الموارد البشرية تساهم في احتفاالت اليوم الوطني 44 

إحتفلت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة بيوم العلم، الذي يتزامن مع 
ذكرى تولي صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه اهلل مقاليد الحكم بتاريخ 3/11/2015.
حيث ش��اركت الدائرة برفع العل��م مع غرفة تجارة وصناع��ة رأس الخيمة 
والجه��ات العامل��ة بمبن��ى الغرفة ،كم��ا نظم��ت الدائرة فعالي��ة بهذة 
المناس��بة داخ��ل الدائ��رة حيث قام موظف��ي الدائرة واطفاله��م  بترديد 
النش��يد الوطني لدولة االم��ارات العربية المتحدة اثن��اء رفع العلم على 
س��ارية رمزي��ة خصصت س��نويًا لالحتف��ال به��ذه المناس��بة الوطنية،كما 

صاحبت الفعالية تزيين مكاتب الموظفين باالعالم.
 وقال��ت بدرية المزروعي نائب مدير عام  دائرة الموارد البش��رية “إن يوم 
العلم يمثل مناس��بة عظيمة نفخر بها ،و تعبيرًا عن مش��اعر الحب والوفاء 
واالنتماء الذي يكنه ش��عب االم��ارات لدولة االم��ارات العربية المتحدة 
و لقيادته الرش��يدة، ورس��الة للعالم بق��وة التالحم والوالء بين الش��عب 
والقي��ادة ، كم��ا دعت بدري��ة المزروع��ي  اهلل القدير بان يتغمد ش��هداء 

االم��ارات االب��رار بوافر رحمت��ه وعظيم مغفرت��ه الذين ش��اركوا  وضحوا 
بانفس��هم  من أجل نصرة اخوانهم في تأديه الواجب الوطني ، ويشفى 
الجرح��ى، وينصر  الجنود المرابطين ف��ي قوة التحالف العربي في اليمن 

، ويردهم سالمين.

دائرة الموارد البشرية  برأس الخيمة تحتفل بيوم العلم

فعاليات الدائرة
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من خالل دراس��ة الوضع الس��ابق للبرامج التدريبية المقدمه من قبل إدارة األداء والتطوير الوظيفي لموظفي 
الحكوم��ة وبع��د تحديد االحتياج��ات المختلفه ف��ي كافه المج��االت وتحقيقا لأله��داف االس��تراتيجية لدائرة 
المواردالبش��رية لخدم��ة المس��تويات المختلفه في مجال التدري��ب والتطوير فقد تم تصني��ف البرامج التدريبية 
حس��ب الفئات المس��تهدفه الى  ثالث فئات : وحدات الموارد البش��رية، المش��رفين وموظف��ي حكومة رأس 

الخيمة.

البرامج التدريبية لوحدات الموارد البشرية

برامج تطوير الموارد البشرية لعام 2015

عم��دت ادارة األداء والتطوير الويظفي الى تحديد االحتياجات 
التطويريه لوحدات الموارد البشرية في الجهات الحكوميه من 
خالل اس��تطالع رأيهم حول البرام��ج التي تخدم إدارة الوحدات 
ف��ي التجاوب م��ع متطلبات الموظفين باإلضافة إلى دراس��ه 
الوض��ع الحال��ي للوحدات وتح��دي نقاط التحس��ين المطلوبه 
لتطويره��م وق��د تم بن��اء علي��ه التخطيط  لتحديد ث��الث محاور 
رئيس��ية تم التركيز عليها خالل العام وهي: الهيكل التنظيمي ، 
إدارة الكفاءات ، مهارات تنمية الموارد البشرية حيث تم تدريب 

ع��دد )51( موظ��ف وبلغت نس��بة الرضا ع��ن البرام��ج التدريية 
المقدم��ة ف��ي ه��ذا المج��ال  )%94(، وق��د ت��م التركيز على 
تحقي��ق التوقعات التالية لخدمة وحدات الموارد البش��رية في 
تلبية احتياج��ات الموظفين في الحكومة على كيفية تخطيط 
الموارد البشرية والقوى العاملة , عالقة التدريب بإدارة وتنمية 
الموارد البش��رية , ش��رح مفاهيم  إدارة الكف��اءات والمواهب 
المتميزة , كيفية اختيار و تقييم الكفاءات والمواهب المتميزه 

, كيفية  إعداد  الهيكل التنظيمي وانواعها .

البرامج التدريبية للمشرفين في الحكومة

البرامج التدريبية لموظفي الحكومة

وم��ن منطلق التركيز على المش��رفين وتحقيق��ًا إلدارة متميزة 
للم��وارد البش��رية وبع��د اإلطالع عل��ى احتياج��ات الموظفين 
في اللق��اءات المختلفة وورش العمل  فقد تم عقد )3( برامج 
تدريبية وتدريب )81( مشرف وذلك في المحاور التالية: التفكير 
اإلبداع��ي وإدارة التغيي��ر، ومهارات التعامل مع المرؤوس��ين، 
والتمكي��ن الوظيف��ي وتفوي��ض الصالحيات وت��م التركيز في 

هذه البرامج على اس��تراتيجيات التعامل مع األنماط المختلفة 
من المرؤوس��ين المهارات السلوكية والش��خصية للتعامل مع 
المرؤوس��ين مبادئ تفويض الصالحي��ات والتمكين الوظيفي 
الفعال وخصائصه وش��روط اختيار الش��خص المناس��ب لعملية 
تفوي��ض الصالحيات أو التمكي��ن الوظيفي، كما بلغت نس��بة 

الرضا عن البرامج المقدمه للمشرفين الى )91%).

وفيما يخص البرامج التدريبية للموظفين فقد تم عقد )4( برامج 
تدريبية  مهارات العرض واإللقاء، الذكاء اإلجتماعي والعاطفي 
ف��ي العمل، روح المبادرة ف��ي العمل، فن التعامل مع الزمالء 
ف��ي العمل وذلك بتدري��ب عدد )104( موظف وكانت نس��بة 

الرضا )%88(، وقد تم التركيز فيها على كيفية العرض واإللقاء 
واع��داد البرامج التدريبية، مفهوم ال��ذكاء اإلجتماعي وكيفية 
تطبيق��ة، كيفية اكتس��اب روح المبادرة، وكيفي��ة التعامل مع 

مختلف أنواع الشخصيات في العمل.
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يرى االس��تاذ/ محمد دوربيني أن من أهم مقومات التميز هي:  اإللتزام 
واإلص��رار والحفاظ عل��ى الروح اإليجابي��ة في العمل والبحث المس��تمر 
واالس��تزادة من المعارف وأهمية استش��عار الدور ال��ذي يقوم به الفرد 

في خدمة وطنه ومجتمعه ورد الجميل.
وم��ن أبرز اإلنج��ازات التي حققها ف��ي مجال عمله كان��ت إعداد هيكلة 
اإلدارة وتطبي��ق التدوير اإلداري ف��ي الكثير من اإلدارات وتحقيق العدل 

الوظيفي وتحقيق التنظيم اإلداري. 

وأب��دى حول األس��اليب التي يتبعها لتحقيق التميز في المؤسس��ة قال” 
أحاول باستمرار اإلطالع على أفضل الممارسات على المستويات الفردية 
و والمؤسسات المحلية و الدولية و تطبيقها في اإلدارة, و بال شك فإن 
نموذج جائزة التميز المؤسس��ي لبرنامج الش��يخ صقر يضمن تحقيق التميز 
المنش��ود من خالل معاييره التي وضعت إلرس��اء نم��وذج إقليمي فريد 

في التطوير المؤسسي”.

وقد حصد مروان محمد دوربيني على عدة جوائز من أهمها:
- المركز األول بجائزة الموظف اإلداري المتميز  

- الموظف المتميز, لعدة سنوات على مستوى الدائرة
- الموظف المبدع

- مدير اإلدارة المتميز – المركز الثاني عام 2013
- مدير اإلدارة المتميز – المركز األول عام 2014

التم��يز

الحص��اد

حوار مع المتميزين

ه��ي المقولة التي يعتد بها مروان محمد دوربيني مدير إدارة الش��ؤون الجمركية في 
دائرة الجمارك برأس الخيمة، الحاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة حيث كان 
م��ن إنجازاته األخيرة حصوله على جائزة التميز الحكومي فئة المدير/المش��رف اإلداري 

المتميز )مدير إدارة( في عام 2014، وفيما يلي نص الحوار الذي أجريناه معه: 

مروان محمد دوربيني

اليد الواحدة ال تصفق
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وحول كيفية تعامله مع الصعوبات والمش��كالت التي قد تواجهه في 
العمل قال” أنظر إلى الصعوبات و المشاكل من منظور كونها تحديًا آخر 
يجب علي أن أجتازه للوصول إلى هدفي, و هنا ال أنسى أن أذكر أهمية 
الهدفية و السعي ورائها بإصرار,  و المشاكل في معظم الحاالت سببها 

سوء فهم أو خلل في إيصال المعلومة, و هذا ما أحاول عالجه أواًل من 
خ��الل التواص��ل الفعال لفه��م اآلخرين  و إيصال الفك��رة إليهم بالطريقة 

الصحيحة”.

ويش��يد أن ال��دورات التدريبي��ة من أه��م آلي��ات تطوير الفكر  و أس��عى 
على الدوام إلى االس��تزادة منها على س��بيل المثال حضرت دورة إعداد 
القيادات عام 2014 مع كوكبة من قيادات إمارة رأس الخيمة  و كانت 
دورة ناجحة تمتاز بش��موليتها بما يتعلق بالمه��ارات التي يجب أن يتحلى 
بها كل قائد  و تعلمت منها أهمية التواصل المستمر و مواكبة التغيرات 

و اإلطالع على كل ماهو جديد ونافع. 
وأض��اف “ ف��ي مس��يرتي المهنية تمكنت بفض��ل اهلل من تنمي��ة الكثير 
م��ن مهاراتي الفردية و المهنية, و لكون ش��خصيتي تتس��م بحب اإلدارة 

 والتنظي��م ف��إن م��ن أهم المه��ارات التي طورته��ا مهارة حس��ن اإلدارة 
و التعامل مع فرق العمل  و إدارة الموارد البشرية بفاعلية و قد استفدت 
منه��ا كثي��را ف��ي العمل و ف��ي حيات��ي الخاصة، كم��ا أنن��ي أميل إلى 
التنظي��م اإلداري وح��ب إدارة العمل واألفراد و ق��د أتاح لي العمل في 
دائرة جمارك رأس الخيمة فرصة االس��تفادة م��ن هذا الميول في خدمة 
المجتمع و الدولة وأس��تطيع القول أن الدائ��رة وفرت لي البيئة الناجحة 

ألحقق طموحاتي.

 ي��رى م��روان دوربين��ي أن س��ر نجاح أي قي��ادي يمكن ف��ي التمكين الناحج  و هو س��لم لإلرتق��اء  وتطوير العم��ل  وفرصه إلبراز الطاق��ات الكامنة 
و االستفادة منها. كما وضح بعض خصائص للتمكين من وجهة نظره وهي : 

- توضيح الرؤية و ارتباطها مع رؤية و رسالة المؤسسة
- المتابعة و تقديم النصيحة لكن عن بعد

- نشر فكر العمل بروح الفريق و المصلحة العامة
- التحفيز المادي وتوفير األدوات المساعدة و الموارد المختلفة

- التحفيز المعنوي بمنح الثقة و توضيح أن ارتكاب األخطاء أمرًا طبيعيًا و األهم هو التعلم منها
- تقديم القدوة الحسنة في اإلدارة و التنظيم

وعند س��ؤاله عن الشخص المساند له لتحقيق أهدافه وتميزه في الحياة 
أج��اب “ والدتي-حفظه��ا اهلل- لها الفضل الكبير في دفعي إلى األمام, 
و غذتني بتجربتها في الحياة و حكمتها في التعامل مع صعوبات الحياة, 
و الت��ي منحي الثقة في نفس��ي الت��ي هي وقود تميزي, و ال أنس��ى 

زوجتي التي كانت نعم العون و الناصح “ 
وخت��م دوربيني الحوار بنصيح��ة قدمها لموظفي حكوم��ة رأس الخيمة 
والمجتم��ع قائاًل “ إخوتي, نحن جنود ه��ذا الوطن, كلنا يخدم في مجاله  
فلنكن خير جنود و لنبذل جهدنا في تقديم الغالي و النفيس في س��بيل 
رفعته و تقدمه و لنس��تمر كخير لرس��الة التعاون و اإلخاء كما اعتاده منا 

القاصي و الداني”.

التحديات والصعوبات

التدريب والتطوير

التمكين

كلمة أخيرة



العدد الثاني - ديسمبر 2015 27مجلة الموارد البشرية 26

انت تسأل .. 

ماهي اإلجراءات المتبعة الستالم الموظف المستقيل مستحقات نهاية خدمته؟

ماهي اإلجراءات المتبعة في حال اس��تقالة الموظف وعدم رغبته في اتمام فترة االنذار؟

ماهي السنة التعاقدية للموظف؟

ما هي ضوابط الحصول على إجازة مرضية؟

ماهي ضواط تعيين الموظف البديل للموظف الملتحق في الخدمة الوطنية أو اإلحتياطية )عقد مؤقت(؟

والموارد البشرية تجيب
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الموظف المّعين تحت التدريب والذي لم يكمل 9 أشهر من تاريخ تعيينه ليس له فترة إنذار . الموظف المعين باحتساب خبرته السابقة وقد أكمل 6 
أش��هر من تاريخ تعيينه يجب أن يدفع راتب ش��هر اإلنذار. في حال عدم رغبته في اتمام فترة اإلنذار يطلب تقليص فترة اإلنذار على أن يدفع راتب فترة 

اإلنذار المتبقية أو تخصم من مكافأة نهاية الخدمة.

المواطنين: 
بعد اعتماد طلب االستقالة من اإلدارة العليا يتم إصدار قرار استقالة 	 
إع��داد إجراء مالي الحتس��اب رصي��د اإلجازات والراتب المس��تحق عن 	 

المدة التي عمل بها خالل الشهر 
يتم تعبئة اس��تمارة نهاية الخدمة مع إرفاق المستدات التالية ) صورة 	 

م��ن جواز الس��فر والهوي��ة اإلماراتية، رس��الة طبق األصل م��ن البنك 
موضح فيها رقم الحساب( 

ترسل االستمارة مع المرفقات واإلجراء المالي إلى هيئة المعاشات 	 
في إمارة دبي لصرف مكافأة نهاية الخدمة 

يتم استالم مكافأة نهاية الخدمة عن طريق البنك.	 

غير المواطنين: 
يتم احتساب رصيد اإلجازات ومكافأة نهاية الخدمة حسب مدة خدمة 	 

الموظف المستقيل وتصرف عن طريق دائرة المالية أو دائرة البلدية 
يتم إداع المبلغ في حساب الموظف المستقيل.	 

 الس��نة الت��ي تب��دأ من تاري��خ تعيين الموظ��ف وتكرر بعد )12( ش��هرًا. مث��ال: 11/07/2010 ه��و تاريخ تعيين الموظ��ف. الس��نة التعاقدية للموظف 
هو 11/07/2015-11/07/2016.

ال يتطلب اعتماد اإلجازة المرضية القصيرة ليوم واحد تصديق التقرير الطبي من وزارة الصحة 	 
في حال كون المواعيد المرضية ليوم واحد تخصم من رصيد اإلجازات المورضية القصيرة للموظف 	 
في حال كون المواعيد العالجية مس��تمرة ةفقًا لتقدير الطبيب المعالج تخصم أيام المراجعات المرضية من رصيد اإلجازات المرضية المتوس��طة 	 

للموظف، بشرط تقديم تقرير طبي معتمد يوضح المدة ودورية تكرار هذه المراجعات.

امتالك المؤهالت العلمية والعملية الالزمة لشغل الوظيفة.	 
اجتياز االختبارات والمقابالت وأنظمة التقييم بنجاح. 	 
أن يكون الئق طبيًا للعمل.	 
الحصول على شهادة الحالة الجنائية.	 
الحصول على الموافقة األمنية ويتم مخاطبة مكتب األمن في رأس 	 

الخيمة من خالل الجهات الحكومية.

أن ال يقل عمره عن 18 سنة ميالدية. 	 
أن يك��ون وضعه القانون��ي فيما يتعلق بالعم��ل متوافق مع قوانين 	 

اإلقامة وشؤون األجانب السارية )غير المواطنين(. 

قد يعاني أغلب الموظفين أثناء عملهم  بحالة عدم التركيز ، أو الشرود الذهني ، فال يستطيعون 
التركي��ز في أمور صغيرة ، يفقدون القدرة على تذكر ش��يٍء معين حدث في وقت قريب ربما أو 
في وقت بعيد، هنالك عوامل عدة قد تس��اهم في تعزيز هذه المش��كلة للش��خص ، و قد تكون 
أس��باب هذا الش��خص تختلف عن الش��خص اآلخر ، إما بس��بب نفص الفيتامينات أو  نقص العناصر 
الغذائية التي يحتاجها الجسم والدماغ وهنالك 10 أطعمة لنظامنا الغذائي تعطي القوة للعقل 

على التفكير بشكل أسرع ليزيد اإلبداع.

تقوي األعصاب والذاكرة وتزيد قوة الدماغ.

يحس��ن الذاكرة ويس��اعد على تذكير األشياء 
واألحداث بوضوح.

ينش��ط الذاك��رة، ويقلل م��ن مخاطر 
مرض الزهايمر.

تطيل فترة القدرة على االنتباه 
الجيد.

ينشط عملية التمثيل العضوي 
في المخ. يساعد الدماغ على 

المعلومات  حف��ظ 
والوص��ول ألف��كار 

جديدة.

يس��اعد على تدفق 
بشكل  األكس��جين 

أفضل إلى الدماغ.

بالطاق��ة  الدم��اغ  تم��د 
بسرعة وبشكل كبير.

يس��اعد ف��ي حص��ول الم��خ عل��ى 
األكسجين بشكل أفضل

يس��اعد الدم��اغ عل��ى 
نفس��ه  وش��فاء  ترميم 

وتحسين قدراته.

السكريات

العنب

البيض

األسماك

الجزر
الشيكوالته الداكنةالشوفانالزنجبيل

البصل

البروكلي

أطعمة تحفز على اإلبداع 10

الصحة والسالمة 
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يقول جورج س��وليفان في كتابه “اعمل بذكاء وليس بش��قاء” بأن المديرين ينقسمون إلى نوعين، أحدهما يكسب واألخر يخسر، ويؤكد أن من 
يكسب هو من يعمل بذكاء، وليس بشقاء، والمدير الذي يعمل بذكاء لديه المميزات الخمسة التالية:

1 - صاحب رأي يركز على النجاح، وواثق ومعتز بنفسه ولديه توقعات.
2 - قادر على صياغة األهداف، والعمل الذكي لتحقيقها.

3 - يركز ويهتم ويضحي بكل ما لديه، من أجل العلم والتعلم والتعليم.
4 - قادر على السيطرة على اآلخرين من خالل تعامله المميز معهم.

5 - لديه القدرة الفذة للتعبير الشفهي، والكتابي بأسلوب متميز.

استطيع طلب المساعدة من مديري دون احساس بالحرج.	 
مديري يقدر االنجازات الكبيرة التي احققها.	 
اعرف تمامًا كل ما يتوقعه مديري مني.	 
يساعدني مديري على تحسين أدائي عندما احتاج المساعدة.	 
اعرف اسباب القرارات التي اتخذها مديري.	 
اع��رف أهم ش��يئين على أن اعملهم��ا للحصول على درج��ة أعلى عند 	 

تقييم أدائي هذا العام.

مديري يعرف ويتفهم أهدافي الشخصية.	 
يصارحن��ي مدي��ري ف��ورًا عندما أرتك��ب خطأ، ولك��ن دون أن يحط من 	 

شأني وشأن عملي.
اس��تطيع أن اختلف مع مديري في وجه��ات النظر عندما نتحدث في 	 

شؤون العمل.
مدي��ري يع��رف المش��كالت الحقيقية التي عل��ي التغل��ب عليها أثناء 	 

عملي.

يمكنك اس��تخدام هذا االختبار لقياس مدى فعالية االتصال بينك وبين مديرك المباش��ر. 
ضع إشارة )X( أمام العبارات التي توافق عليها:

تحليل اختبار هل تجيدون االتصال ؟
إذا حصلت على 10 فإن اتصاالتك بالمدير رائعة.	 
إذا حصلت على 9-8 فإن اتصاالتك جيدة.	 
إذا حصلت على 7-6 فإن اتصاالتك متوسطة الجودة.	 
إذا حصلت على 5 أو أقل فإن اتصاالتك متعثرة وعليك تعلم مهارات االتصال أو اكتس��اب المزيد من مهارات التعامل مه المديرين.	 

اعيدوا قراءة األسئلة العشرة وتخيلوا كيف يمكن أن يجيب أنجح زمالئكم في كل منها، ثم حاولوا تقليد هؤالء الناجحين.

ثقافة الموارد البشرية ) اعمل بذكاء(

االتصال والتواصل بينك وبين مديرك

ثقافة الموارد البشرية

مجلة الموارد البشرية 28

62%

38%

1130

692

إجمالي عدد موظفي حكومة �أس الخيمة لعام 2015
للجهات التي تعمل تحت مظلة دائرة الموارد البش��ة حسب الجنس

68%

32%

362

168

عدد التعينات الجديدة في حكومة �أس الخيمة

66%

34%

120

63

عدد المنتهية خدما�هم في حكومة �أس الخيمة

للجهات التي تعمل تحت مظلة دائرة الموارد البشرية
إحصائيات لموظفي حكومة رأس الخيمة عام 2015 حسب الجنس

إحصائيات الموارد البشرية  
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بإمكانكم تحميل تطبيق مزايا 
عبر جميع المتاجر من خالل البحث عن ...

اآلن ..

الخيم��ة برنام��ج خصوم��ات لموظف��ي حكوم��ة رأس   .. مزاي��ا 
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