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تطوير برنامج «مسار»
بالتشاور مــع الجهات االتحادية

تحديث المنظومة االسترشادية للمؤهالت
والخبرات لألوصاف الوظيفية في الحكومة االتحادية

نادي الموارد البشرية يستعرض متطلبات سوق العمل ومستقبل الوظائف
وفدان أوزبكي وأردني يطلعان على
تجربة اإلمارات في تنمية وتطوير رأس المال البشري االتحادي

حكومة أم القيوين تنضم لبرنامج «امتيازات»

نريد أن نكون من أفضل دول العالم بحلول العام 2021

استراتيجية
الموارد البشرية
في الحكومـــة االتحـــــادية

()2021-2017
الرؤيــــــة
ومبتكرة تقود دولة اإلمارات للريادة العالمية
كفاءات حكومية سعيدة
ِ

الرســـــالة
تحقيق التناغم الوظيفي وتعزيز تنافسية دولة اإلمارات من خالل تمكين الكفاءات الحكومية
وتعزيز اإلنتاجية واالستثمار األمثل للنظم والحلول المبتكرة لرأس المال البشري

القيــــم
الوالء واالنتماء ،النزاهة والمهنية ،القيادة وروح الفريق ،اإلصرار والمثابرة ،المشاركة والتعاون

األهـــــداف االستراتيجيــــة
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تطوير وتطبيق منظومة
تشريعية متكاملة إلدارة
رأس المال البشري في
الحكومة االتحادية

تعزيز وتطوير رأس
المال البشري في
الحكومة االتحادية
لتحقيق الريادة
العالمية

خلق بيئة عمل سعيدة
و محفزة لرأس المال
البشري الحكومي

ضمان تقديم كافة
الخدمات اإلدارية
وفق معايير الجودة
والكفاءة والشفافية

5

ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي

تابعونا عبر قنوات التواصل االجتماعي
األكثر تفاع ً
ال في مجال الموارد البشرية
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www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE

«الهيئة» تشارك
في مؤتمر
مجلــة شــهرية ،تعدهــا إدارة االتصــال
الحكومــي في الهيئــة االتحاديــة للموارد
البشــرية الحكومية ،وتعنــى بأخبار الموارد
البشرية وموضوعاتها.
المجلــة مرخصة مــن المجلس الوطني
لإلعــام برقــم  ،305ومســجلة كعالمة
تجارية لــدى وزارة االقتصــاد في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

«الموارد البشرية
الرقمية في

محمد بن راشد يكرم خريجي الدورة

الشرق األوسط»

األولى من برنامج الثورة الصناعية الرابعة
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المشرف العام:

د .عبد الرحمن العور
رئيس التحرير:

محمود المرزوقي

«الهيئة» تستقبل
 10وفود محلية ودولية
خالل الربع الثالث
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متابعة وتنسيق :

حنان بن نصيف

تحديث المنظومة االسترشادية
للمؤهالت والخبرات لألوصاف
الوظيفية في الحكومة االتحادية

إعداد وتحرير وتصوير :

محـمد أبو بكر
محمـد النمــر
تصميم وإخراج:

وائـل صـــادق
· المواد المنشورة
ال تعبر بالضرورة عن رأي الهيئة

تطوير برنامج «مسار»
بالتشاور مع الوزارات

· تبويـب الموضوعات يخضع العتبارات فنية

08

وفد أوزبكي يطلع على تجربة الحكومة
االتحادية في تنمية رأس المال البشري

16

للتواصل:

اإلمارات العربية المتحدة
ابوظبي ،ص.ب 2350
هاتف + 971 2 4036000 :
دبي ،ص.ب 5002
هاتف+ 971 4 2319000 :

نادي الموارد البشرية يستعرض

وفد حكومي أردني يطلع على تجربة

متطلبات سوق العمل ومستقبل الوظائف

اإلمارات في مجال تطوير العمل الحكومي
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محمد بن راشد يكرم خريجي الدورة
األولى من برنامج الثورة الصناعية الرابعة

بناء القدرات والكفاءات الوطنية القادرة على تنفيذ
محاور وأهداف استراتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة

محمد بن راشد يشهد تخريج منتسبي الدورة األولى من برنامج الثورة الصناعية الرابعة

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن

سمو الشيخ حمدان بن راشــد آل

وكان الزميل عبد الله حسن درويش

من نخبة الكفاءات والخبرات الوطنية

الصناعية الرابعة ،بما يدعم جهود

على قطاعات استراتيجية الثورة

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية،

رئيس قسم الــدعــم الفني في

في الجهات الحكومية االتحادية

الدولة في توظيف التكنولوجيا

الصناعية الرابعة ،ومفاهيم الثورة

رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد

إدارة تقنية المعلومات في الهيئة،

والمحلية وشركات القطاع الخاص.

التحديات

الصناعية الرابعة ،وزود المشاركين

«رعاه الله» ،خريجي الدورة األولى

آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء

من برنامج الثورة الصناعية الرابعة،

وزير الداخلية ،وسمو الشيخ منصور

أحد منتسبي الدفعة األولــى من
ً
مؤخرا،
البرنامج ،الــذي نظمته،

وهــدف برنامج الــثــورة الصناعية

وذلك خالل الحفل الذي أقيم بقصر

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس

الرئاسة فــي أبوظبي ،وحضره

الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
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الــمــتــقــدمــة

لتحويل

المستقبلية إلى فرص وإنجازات.

بآليات وأدوات استكشاف التحديات

Bottom of Form

والــفــرص ،والمهارات والمعارف

وزارة شـــؤون مجلس الــــوزراء
ً
منتسبا
والمستقبل ،حيث ضمت 65

الوطنية القادرة على تنفيذ محاور

وركز البرنامج التدريبي الذي نظم

الالزمة لالستفادة منها في دعم

وأهداف استراتيجية اإلمارات للثورة

بالتعاون مــع جامعة أكسفورد،

تنفيذ االستراتيجية.

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

info@fahr.gov.ae

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

الرابعة إلى بناء القدرات والكفاءات

@FAHR_UAE
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يعنى برعاية الطلبة المواطنين في الجامعات وتشغيلهم في الحكومة االتحادية

تطوير برنامج «مسار»
بالتشاور مع الوزارات

عائشة السويدي متحدثة لممثلي الوزارات والجهات االتحادية

بحثــت الهيئــة مع الــوزارات والجهــات االتحادية ،آليــات تطوير برنامج «مســار» لرعايــة خريجي الثانويــة العامة
المواطنيــن ،الــذي أطلقته الهيئة بموجب قــرار مجلس الوزراء رقم ( )31لســنة  ،2010وتقــوم فكرته على تبني
الــوزارات والجهات االتحادية الخريجين خالل دراســتهم الجامعية ،في التخصصــات ذات عالقة بطبيعة عمل الجهة
االتحادية ونشاطها ،ومن ثم توظيفهم لديها فور إتمام دراستهم الجامعية.

الرعايات الدراسية داخــل الدولة
التي يتم توفيرها من قبل الوزارات
والجهات االتــحــاديــة ،وأن تتولى
الجهة الراعية التنسيق مع جهة
الــدراســة المنتسب إليها الطالب
لموافاتها بتقارير دوريــة عن سير
ً
نسخا
الدراسة ،على أن ترسل الجهة
منها إلى الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية.
ولفتت سعادة عائشة السويدي
المدير التنفيذي لقطاع سياسات
الموارد البشرية في الهيئة إلى أن
عدد الرعايات الدراسية التي تمنحها
الوزارات والجهات االتحادية لخريجي
الثانوية العامة ضمن برنامج «مسار»
يجب أن يتناسب مع عدد الموظفين
لديها ،فالجهات التي يقل عدد
موظفيها عن  300عليها أن تقدم 20
رعاية دراسية بحد أقصى ،والجهات
التي يــتــراوح عــدد موظفيها بين
 300و 1000موظف تقدم  25رعاية
دراسية ،في حين أن الجهات التي
يتجاوز عدد موظفيها  3000موظف
فهي مطالبة بتقديم  60رعاية
دراسية.
شروط المرشح ضمن «مسار»

ووقفت الهيئة على مرئيات الوزارات
والجهات االتحادية الخاصة بتطوير
برنامج «مسار» ،والمقدمة عبر البريد
اإللكتروني ،وخــال الورشة التي
ً
مؤخرا ،في مقرها بدبي،
عقدتها،
بحضور سعادة عائشة السويدي
المدير التنفيذي لقطاع سياسات
الـــمـــوارد الــشــريــة فــي الهيئة،
والعشرات من ممثلي الـــوزارات
والجهات االتحادية.
وفي هذا الصدد أوضحت سعادة
عائشة السويدي أن برنامج «مسار»
يعد من مبادرات «الهيئة» الخالقة،

8

الموارد البشرية العدد  101سبتمبر 2019

التي ترمي من خاللها إلى تبني
ورعاية الكفاءات اإلماراتية الشابة
والــواعــدة ،خــال مرحلة الــدراســة
الجامعية في العديد من التخصصات
العلمية واألكاديمية التي تحتاج
إليها الحكومة االتحادية ،ومن ثم
استقطابها وتعيينها في الوزارات
والجهات االتحادية.
وأشارت سعادتها إلى أن البرنامج
يدعم جهود دولة اإلمــارات العربية
المتحدة لجهة تعيين المواطنين
األكــفــاء في مؤسسات الحكومة
االتــحــاديــة ،حيث أنــه يسهم في

إعداد موارد بشرية إماراتية مؤهلة،
وتمكينها من تعزيز الريادة العالمية
للدولة في العديد من المجاالت ،ال
سيما في مجال العمل الحكومي،
بما يحقق آمال وتطلعات القيادة
الرشيدة للدولة.

وقالت سعادة عائشة السويدي:
«يــشــتــرط فــي الــمــرشــح للرعاية

وبينت أن «الهيئة» وضمن مساعيها
لتطوير برنامج «مسار» ،اطلعت على
برامج المكافآت والمنح الدراسية
في العديد من مؤسسات الحكومة
االتحادية والحكومات المحلية.
وذكـــرت أن البرنامج يطبق على

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

مها خميس ودانة الحمادي تديران الجلسة الحوارية

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

بسبب عدم انتظام في المدرسة
دون عذر مقبول ،وأال يكون قد سبق
فصله ألسباب تأديبية من أية جهة
حكومية».
التزامات الطالب

الدراسية ضمن برنامج «مسار» أن
يكون من مواطني الدولة ،وأن يكون
حسن السيرة والسلوك ،وأن يكون
حاصال على شهادة الثانوية العامة
أو ما يعادلها بنسبة مئوية ال تقل
عن  75%أو معدل تراكمي ال يقل عن
 ،3وأال يكون قد مضى على شهادة
الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من
ثالث سنوات ،وأن يحصل على قبول
من جهة أكاديمية معترف بها في
الدولة للحصول على أحد المؤهالت
العلمية (دبــلــوم  -دبلوم عالي -
بكالوريوس أو ليسانس).
وأضافت« :كما يشترط في المرشح
أن يجتاز اختبارات القبول التي تضعها
جهة الرعاية لهذا الغرض ،وأال يكون
موظفا أو أن يجمع بين أكثر من منحة
دراسية ،وأال يكون قد سبق فصله
من جهة دراسية ألسباب تأديبية أو

وتــطــرقــت للحديث عــن الــتــزامــات
الطالب طوال فترة دراسته ومنها:
(أن يكون حسن السمعة ،وأال يرتكب
تصرفا مشينا ،وااللــتــزام بأنظمة
جهة الدراسة ولوائحها ،وعدم تغيير
التخصص الدراسي المبتعث من أجله
أو تحويل دراسته من جامعة أو كلية أو
معهد أو قسم إلى آخر إال بناء على
موافقة خطية مسبقة من الجهة
الراعية ،والحصول على المؤهل
الدراسي خالل المدة المقررة لذلك،
وااللــتــحــاق بالعمل كمتدرب لدى
الجهة الراعية خالل العطلة الرسمية،
ولمدة ال تزيد عن شهر ،وذلك إذا ما
طلبت الجهة منه ذلك ،وخدمة جهة
الرعاية لفترة مساوية لمدة الدراسة،
أو خدمة أي جهة حكومية أخرى
بشرط موافقة الوزير المختص ،ورد
كافة النفقات والمخصصات المالية
التي صرفت له أثناء الدراسة إلى
جهة الرعاية في حال عدم التزامه
بأحكام هذا النظام أو عقد الرعاية).
وشهدت توجهات الهيئة بخصوص
تطوير برنامج «مسار» لرعاية خريجي
ً
تفاعال
الثانوية العامة المواطنين
من قبل الوزارات والجهات االتحادية
المعنية بالرعاية ،حيث زودت الهيئة
بمرئياتها التطويرية ،وأرســلــت
ممثلين عنها للمشاركة في الورشة
التشاورية الخاصة بهذا الغرض،
حيث تمحورت أفكارهم ومقترحاتهم
حول (المكافآت المالية ،وشروط
الرعاية الدراسية ،والتزامات األطراف
المعنية).
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الراعي الرسمي لنادي الموارد البشرية

استهدف طلبة الموارد البشرية في كليات التقنية العليا

نادي الموارد البشرية يستعرض
متطلبات سوق العمل ومستقبل الوظائف

فرصة

لطرح مواضيع مرتبطة بأبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات والجهات
والحكومات ،فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري واستعراض أبرز الحلول

عقــدت الهيئــة ،مؤخــرًا ،الملتقى
الخامس لنــادي الموارد البشــرية
خالل العــام  ،2019وذلــك في مقر
كلية دبــي التقنية العليــا للطالب،
بمشــاركة عدد مــن طلبــة الموارد
البشــرية في كليــات التقنية العليا
في دبي والشــارقة والعين ورأس
الخيمة ،وعدد من أســاتذة الموارد
البشرية.

ً
جانبا من الطلبة والمشاركين
ليلى السويدي وسلوى عبد الله وعمران الشامسي يتوسطون

وفــي مستهل الجلسة تحدثت

فــي الحكومة االتــحــاديــة ،ورؤيــة

الهيئة ومشروعاتها على مستوى

ســعــادة ليلى السويدي المدير

الهيئة ورسالتها ،وأبــرز أهدافها

الحكومة االتحادية.

التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط

االستراتيجية ،واألدوار والمسؤوليات

الموارد البشرية في الهيئة للحضور

الملقاة على عاتق الهيئة ،كما

واستعرضت أبرز أدوار ومسؤوليات
إدارات الموارد البشرية بشكل عام،

عن استراتيجية الــمــوارد البشرية

تطرقت للحديث عن أبــرز مبادرات

وعل مستوى الحكومة االتحادية

ً
خصوصا ،كما سلطت الضوء على
مالمح الواقع المهني والعلمي
لسوق العمل في الدولة ،وأهمية
الدور االستراتيجي الذي تلعبه إدارات
الموارد البشرية في المؤسسات.

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

info@fahr.gov.ae
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

@FAHR_UAE

وأكــدت على أهمية مبادرة نادي
الموارد البشرية ،التي أطلقتها
الهيئة في العام  ،2010وتعد منصة
مجانية للتواصل الفكري والمعرفي
بين المختصين والمهتمين بالموارد

البشرية من كافة قطاعات العمل من
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً
مشيرة إلى أن النادي
وخارجها،
يشكل فرصة هامة وكبيرة للتعاون
بين كافة المعنيين بتنمية وتطوير
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رأس المال البشري ،ويتيح الفرصة
لطرح مواضيع مرتبطة بأبرز التحديات
التي تواجهها المؤسسات والجهات
والحكومات ،فيما يتعلق بتنمية
رأس المال البشري ،واستعراض أبرز
الحلول لمعالجة مثل هذه التحديات
ومواكبة المتغيرات في هذا المجال.
ولفتت سعادة ليلى السويدي إلى
أن بــاب االنتساب لنادي الموارد
البشرية مفتوح ومجاني لكل من
يرغب مــن المعنيين والمهتمين
بمجاالت الموارد البشرية والدعم
المؤسسي وغــيــر ذلـــك ،ويمكن
التقدم بطلب انتساب للنادي من
خالل( :الموقع اإللكتروني للهيئة
 ،www.fahr.gov.aeوالبريد اإللكتروني
للنادي (.)HRClub@fahr.gov.ae
من جهتها استعرضت سلوى عبدالله
مدير إدارة المشروعات والبرامج في
الهيئة اآللية التي تطبقها الهيئة
لقياس مستوى تطور ونضج كفاءة
إدارات الموارد البشرية وممارساتها،
في مؤسسات الحكومة االتحادية،
موضحة أن نتائج هذه اآللية تستند
إلــى مــؤشــرات ونتائج الـــوزارات
والجهات االتــحــاديــة المستخرجة

من نظام إدارة معلومات الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية
«بياناتي» ونظام التقارير الذكية
التابع له.

ً
مبينة أن «الهيئة» أدرجت مجموعة
من المؤشرات تحت كل محور وتكون
مرتبطة به ،وقامت بتخصيص أوزان
لهذه المحاور حسب أهميتها.

وبينت أن الهدف من هذه اآللية هو:
(تطبيق نموذج موحد وموضوعي
لقياس مستوى تطور ممارسات
الموارد البشرية الحكومية ،وتطوير
مستوى أداء إدارات الــمــوارد
ً
وفقا ألفضل المعايير
البشرية،
والممارسات العالمية ،بحيث يكون
لها تأثير عال في وظائفها على
تطور الموظفين وتحقيق الخطط
االستراتيجية للمؤسسات ،والتحسين
المستمر لوظائف الموارد البشرية
من خالل تطوير خطط عمل ،وتبني
مــبــادرات ومــشــاريــع تسهم في
رفع مستوى تطور إدارات الموارد
البشرية بشكل مستمر).

وخــال الجلسة تعرف طلبة كليات
التقنية العليا من فريق الهيئة على
أبــرز مالمح ســوق العمل المحلية
والعالمية ،ومستقبل الوظائف
ومهارات المستقبل في ظل الثورة
الصناعية الرابعة واالعتماد المتزايد

وذكـــرت سلوى عبدالله أن آلية
قياس مستوى تطور إدارات الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية،
تتيح تقييم الــــوزارات والجهات
االتحادية ،وفق أربعة محاور أساسية
هي( :الحوكمة ،وكفاءة التوظيف،
والدمج واإلشراك ،ومحور التطوير)،

على تقنيات الذكاء االصطناعي ،كما
تعرفوا على العديد من سياسات
وأنظمة الــمــوارد البشرية التي
أطلقتها الهيئة على مستوى
الحكومة االتحادية ومنها( :األنظمة
اإللكترونية المنضوية تحت نظام
إدارة معلومات الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية «بياناتي»
كنظامي إدارة األداء والتدريب
والتطوير اإللكترونيين الخاصين
بموظفي الحكومة االتحادية ،ونظام
التخطيط االستراتيجي للقوى
العاملة في الحكومة االتحادية،
ونظام تقييم وتوصيف الوظائف في
الحكومة االتحادية).
وتم إطــاع طلبة الموارد البشرية

جانب من ملتقى النادي
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عمران الشامسي

سلوى عبد الله

دانة الحمادي

فاطمة الجسمي

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

وعود الدرمكي

فريق الهيئة يستعرض أفضل الحلول والممارسات المتبعة في مجال الموارد البشرية
على أحــدث المفاهيم والتقنيات
المستخدمة فــي مــجــال أنظمة
الموارد البشرية اإللكترونية مثل:
(الذكاء االصــطــنــاعــي ،والبلوك
تشين ،والــواقــع الــرقــمــي ،UR
والتحليل المتقدم والتنبؤ والخدمات

جانب من ملتقى النادي

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

شريفة آل بشر

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

الذكية
والتقنيات
االستباقية،
 ،mobilityوأنظمة الــرد باعتماد
الروبوتات ،ولوحات التحكم الذكية).
وتخلل الملتقى جلسة نقاشية بين
الطلبة وفريق الهيئة ،تم خاللها فتح

باب الحوار ،والــرد على أسئلتهم،
والوقوف على توجهاتهم المهنية
والعلمية ،وتقديم النصائح العملية
التي من شأنها مساعدتهم على
التميز في عالم الموارد البشرية.
وفي ختام الملتقى تحدث السيد
أحمد المال مدير شــؤون الطلبة
في كلية دبي للطالب عن أهداف
الكلية ،واستراتيجيتها الرامية إلى
رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين
وقــادريــن على مواكبة متطلبات
سوق العمل واحتياجاته ومتغيراته
ً
متوجها بالشكر والتقدير
المتسارعة،
للهيئة على عقد جلسة نادي الموارد
البشرية لطلبة الكلية ،وتعريفهم
بالمسؤوليات واألدوار التي تلعبها
على مستوى الحكومة االتحادية.

الموارد البشرية العدد  101سبتمبر 2019

13

استضافته دبي وعقدته جمعية إدارة الموارد البشرية األمريكية SHRM

اﺳﺘﺮداد ﻧﻘﺪي  10%ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وأﻣﻴﺎل
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻣﺎراﺗﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰ.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺴﻔﺮ وﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة
ّ
اﺳﺘﺮداد ﻧﻘﺪي  10%ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻣﻴﺎل ﺳﻤﺎرت ﻣﺎﻳﻠﺰ ﻣﻊ ﻣﻴﺰة اﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻔﻮري
ﻟﻣﻴﺎل اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ
اﻟﺴﻴﺎرة
ﺧﺪﻣﺔ ﺻﻒ
ّ

«الهيئة» تشارك في مؤتمر «الموارد
البشرية الرقمية في الشرق األوسط»
شــاركت الهيئة في مؤتمر «الموارد البشــرية الرقمية في الشرق األوسط» ،الذي عقدته جمعية
إدارة الموارد البشــرية في الواليات المتحدة األمريكية  ،SHRMفي إمارة دبي خالل الفترة من 16
ولغاية  18ســبتمبر ،وســلط الضوء على تأثيرات الثورة الصناعية الرابعــة والتحوالت الرقمية على
مستقبل المؤسسات بشكل عام ،وإدارات الموارد البشرية على وجه الخصوص.

ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﺼﺎﻻت اﻟﻤﻄﺎرات
دﺧﻮل ّ

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻬﻞ وﺳﺮﻳﻊ ﻣﻊ  Apple Payو Samsung Pay
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة
ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﻚ ان:
أرﺳــﻞ  HREMإﻟﻰ 4451

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم.

ومثل الهيئة في المؤتمر شيماء

ً
فضال عن أنــه يسرع أخذ
موظف،

العوضي مدير إدارة نظام معلومات

الموافقات اإللكترونية على بعض

الــمــوارد البشرية التي تطرقت

إجــراءات الموارد البشرية ،ويضمن

للحديث عن نظام إدارة معلومات

صرف رواتبهم من خالل نظام موحد،
ً
الفتة إلى أن مرحلة الخدمة الذاتية

االتحادية «بياناتي» ،الذي أطلقته
ً
رسميا في العام ،2012
الهيئة

واحــدة من أهم مراحل النظام ،إذ

الــمــوارد البشرية فــي الحكومة

تمكن موظفي الحكومة االتحادية
من إتمام ومتابعة إجراءات الموارد
ً
ذاتيا ،األمر
البشرية الخاصة بهم

بالتعاون مع وزارة المالية ،ويعد
بوابة ذكية يتم من خاللها تنفيذ

الـــذي مــن شــأنــه أن يسهم في

كافة إجـــراءات الــمــوارد البشرية

تسهيل خدمات الموارد البشرية في

فــي الحكومة االتــحــاديــة بشكل

الوزارات والجهات االتحادية ،ويساعد

مؤتمت ،ومنصة ذكية للعديد من
أنظمة الموارد البشرية اإللكترونية
المطبقة في الحكومة االتحادية.

شيماء العوضي تقدم ورقة الهيئة في المؤتمر

الـــذكـــي للهيئة  FAHRوأبـــرز
الخدمات التي يقدمها لموظفي

الــمــوارد البشرية الرسمية في

الحكومة االتــحــاديــة والحكومات

الدولة ،وأسس لقاعدة بيانات موحدة
للحكومة االتــحــاديــة والحكومات
متخذي القرار وتساعد في عمليات

الراعي الرسمي لنادي الموارد البشرية

التخطيط لمستقبل الموارد البشرية
في الدولة بصورة سلسة وفاعلة.
وأوضحت شيماء العوضي أن نظام
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

على برامج ومبادرات استراتيجية.
وتطرقت للحديث عــن التطبيق

وأشــارت إلى أن النظام شكل منذ
ً
ً
مهما إلحصاءات
مرجعا
إطالقه

المحلية ،تعكس واقعها ،وتدعم

إدارات الموارد البشرية في التركيز

«بياناتي» يقدم العديد من الخدمات
لموظفي الحكومة االتحادية ،حيث
يمكنهم من إتمام كافة إجــراءات

المحلية والقطاع الخاص وجمهور
ً
مبينة أن التطبيق يضم
المتعاملين،
 27خدمة ما بين رئيسية وفرعية،
تفيد موظفي الحكومة االتحادية،
وتساعدهم في إتمام إجــراءات

الــمــوارد البشرية ،من خــال بوابة

الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل

الخدمة الــذاتــيــة المخصصة لكل

ذاتي.
الموارد البشرية العدد  101سبتمبر 2019
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خالل زيارته «الهيئة»

وفد أوزبكي يطلع على تجربة الحكومة
االتحادية في تنمية رأس المال البشري

فريق الهيئة يستعرض أبرز مبادرات تنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة االتحادية

ً
ســكانا في وســط آســيا .عاصمتها
ســتان هي أكبر دولة
ُأوزَب ِك ْ
طشــقند ومــن أهم مدنهــا ســمرقند . ،قدمت علماء أثــروا على
التراث اإلسالمي بجهدهم ،كان منهم اإلمام البخاري والخوارزمي
والبيروني والنسائي والزمخشــري والترمذي وغيرهم العديد من
أعالم التراث اإلسالمي .اللغة الرسمية هي األوزبكية.
د .عبد الرحمن العور يتبادل الهدايا التذكارية مع الوفد األوزبكي بحضور ممثلين عن الهيئة

أطلعت الهيئة ،وفدًا حكوميًا رســميًا من جمهورية أوزبكســتان ،ممثالً عن عدة جهات حكومية ،زار الهيئة ،مؤخرًا،

اإلمارات باتت مثار اهتمام العديد من
دول العالم في مجال الموارد البشرية

على أفضل التجارب والممارسات العالمية التي تتبناها دولة اإلمارات العربية المتحدة وتطبقها في مجال تطوير
العمل الحكومي ،وتنمية وتمكين رأس مالها البشري.

وكــان في استقبال الوفد الزائر

وممثلين عن مكتب رئاسة مجلس

لالطالع عن كثب على هذه التجربة

إيجابية ومحفزة للموظفين ،وجاذبة

سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد

الوزراء.

الثرية والمميزة بكل المقاييس.

ألصــحــاب الــمــواهــب والــكــفــاءات

أنظمة الموارد البشرية اإللكترونية

وفــي هــذا السياق أكــد سعادة

ورحــب سعادته بوفد جمهورية

والمهارات.

المنضوية تحت مظلة نظام إدارة

الدكتور عبد الرحمن العور أن تجربة

أوزبكستان ،الذي تعرف على أبرز

دولة اإلمارات العربية المتحدة في

مبادرات الهيئة االتحادية للموارد

مجال إدارة وتنمية وتطوير رأس

البشرية الحكومية ،ومشروعاتها

مالها البشري باتت مثار اهتمام

االســتــراتــيــجــيــة عــلــى مستوى

العديد مــن دول العالم ،ومحل

الحكومة االتحادية ،والتي ترمي

المدير التنفيذي لقطاع الخدمات

إعجاب وتقدير العديد من الحكومات

مــن خاللها إلــى تعزيز الكفاءة

والمؤسسات وبيوت الخبرة العالمية

الحكومية

والجهات

الــمــســانــدة ،وعــــدد مــن مـــدراء

في مجال الموارد البشرية ،التي

االتحادية ،وتمكين كوادرها البشرية،

القطاعات واإلدارات في الهيئة،

تقصد الهيئة وتزورها باستمرار؛

وتطوير قدراتها ،وخلق بيئة عمل

المنان العور مدير عــام الهيئة،
وسعادة عائشة خليفة السويدي
المدير التنفيذي لقطاع سياسات
الموارد البشرية ،وسعادة ليلى
عبيد السويدي المدير التنفيذي
لقطاع البرامج وتخطيط الموارد
البشرية ،وسعادة إبراهيم فكري
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

لـــلـــوزارات

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

وتعرف الوفد خــال الــزيــارة على
أفضل ممارسات الموارد البشرية،
المطبقة على مستوى الحكومة
االتحادية ،من أنظمة وسياسات

واستمع الوفد الزائر لشرح حول أبرز

معلومات الــمــوارد البشرية في
الحكومة االتــحــاديــة «بياناتي»،
ومنها( :نظام التوظيف اإللكتروني،
ونظام الموارد البشرية األساسي،
ونظام تقييم وتوصيف الوظائف

وتشريعات ،ومبادرات تعزز اإلنتاجية،

اإللــكــتــرونــي ،ونــظــام التخطيط

اإلحصائية الذكية ،وبنك البرامج
التدريبية ،وبنك األهداف الذكية).
واطــلــع الــوفــد األوزبــكــي على
ممكنات الــمــوارد البشرية في
الحكومة االتحادية ،ونظامي إدارة
األداء والتدريب والتطوير الخاصين
بموظفي الحكومة االتــحــاديــة،
وأبــــرز مـــبـــادرات الــتــدريــب التي

كما اطلع على استراتيجية الموارد

االستراتيجي للقوى العاملة في

البشرية في الحكومة االتحادية

الحكومة االتــحــاديــة ،ونظامي

الحكومة االتحادية ،وبوابة التدريب

لألعوام .-2021 2017

الــحــضــور واالنـــصـــراف والتقارير

اإللكتروني.

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

أطلقتها الهيئة على مستوى
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اطلع على مبادرات الهيئة ومشروعاتها االتحادية

وفد حكومي أردني يطلع على تجربة
اإلمارات في مجال تطوير العمل الحكومي

الزيارة في ترسيخ أطر التعاون،

وتعرف الوفد األردني على نظامي

والشراكة المثمرة بين دولة اإلمارات

إدارة األداء والتدريب والتطوير

العربية المتحدة والمملكة األردنية

الــخــاصــيــن

الحكومة

الهاشمية في مجال تطوير العمل

االتحادية ،وأبــرز مبادرات التدريب

الحكومي ،ورفــع كفاءة الموارد

التي أطلقتها الهيئة على مستوى

البشرية الحكومية ،واالرتقاء بجودة

الحكومة االتحادية ،وبوابة التدريب

الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأوضــحــت أن فريق الهيئة أطلع
الوفد الضيف على الجهود الحثيثة
التي تبذلها دولة اإلمارات العربية
المتحدة ممثلة بالهيئة االتحادية
للموارد البشرية الحكومية في
مــجــال تنمية وتــطــويــر وتمكين
مواردها البشرية الحكومية ،حيث
تعرف الوفد على أفضل ممارسات
الموارد البشرية ،المطبقة على

ســعــادة ليلى عبيد السويدي

إبراهيم فكري المدير التنفيذي

الحياة ،وعدد من مدراء القطاعات

المدير التنفيذي لقطاع البرامج

لقطاع الخدمات المساندة ،ولولوة

واإلدارات في الهيئة.

والخبرات والكفاءات.

وأنظمة الموارد البشرية اإللكترونية
المطبقة على مستوى الحكومة
االتحادية.
من جهتها تحدثت سعادة عائشة

الهيئة عن اآللية المطبقة في
الحكومة االتحادية لقياس مستوى
تطور ونضج كفاءة إدارات الموارد
البشرية وممارساتها ،وذلك وفق

وتخطيط الــمــوارد البشرية في

الــمــرزوقــي مــديــر إدارة تخطيط

الهيئة ،وســعــادة عائشة خليفة

الموارد البشرية ،وعلي أهلي مدير

وفي مستهل اللقاء رحبت سعادة

معدة لهذا
مؤشرات ونماذج عالمية
ٍ

السويدي المدير التنفيذي لقطاع

إدارة الموارد البشرية والخدمات

ليلى عبيد الــســويــدي بالوفد
ً
مشددة على أهمية هذه
األردني،

الغرض ،تم تطويرها بما يتناسب

18
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

تندرج ضمن مبادرات الموارد البشرية

البشرية الحكومية.

سياسات الــمــوارد البشرية في
وكــان في استقبال الوفد الزائر

«بياناتي» ونظام التقارير الذكية
ً
الفتة إلى أن هذه المبادرة
التابع له،

جاذبية بيئة العمل ألصحاب المهارات

السويدي المدير التنفيذي لقطاع
سياسات الموارد البشرية ،وسعادة

البشرية في الحكومة االتحادية

مــن خاللها إلــى تمكين الــمــوارد

بأبرز مبادرات الهيئة ومشروعاتها،

الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة

من نظام إدارة معلومات الموارد

ومــبــادرات تعزز اإلنتاجية ،وتزيد

لــأعــوام  ،-2021 2017والتعريف

المؤسسي على مستوى الحكومة االتحادية ،ورفع كفاءة الموارد البشرية في الوزارات والجهات االتحادية.

والجهات

االتحادية

المستخرجة

وتشريعات،

البشرية في الحكومة االتحادية

رأس مالها البشــري ،كما تعرف على أبرز مبادرات الهيئة ومشروعاتها وجهودها الرامية لتطوير منظومة العمل

إلــى مــؤشــرات ونتائج الـــوزارات

وضم الوفد الزائر ً
كال من( :فايز محمد

اجتماعاتها السنوية ،والتي ترمي

تخلله استعراض استراتيجية الموارد

زار الهيئــة ،مؤخرًا ،لالطالع على تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي ،وتمكين

وأكــدت أن نتائج هذه اآللية تستند

الحكومة االتحادية.

اإلمــارات ،خالل النسخة األولى من

وأشــارت سعادتها إلى أن اللقاء

استقبلت الهيئة ،وفدًا حكوميًا رسميًا من المملكة األردنية الهاشمية ،ممثالً عن عدة جهات حكومية في المملكة،

االستراتيجي للقوى العاملة في

مستوى الحكومة االتحادية ،من
أنظمة

ليلى السويدي وإبراهيم فكري يتوسطان الوفد األردني وفريق «الهيئة»

اإللــكــتــرونــي ،ونــظــام التخطيط

الست التي اعتمدتها حكومة دولة

وســيــاســات

وطبيعة عمل الجهات االتحادية.
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

بموظفي

قياس مستوى تطور
إدارات الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية
وذكرت سعادة عائشة السويدي
أن آليــة قياس مســتوى تطور
إدارات المــوارد البشــرية في
الحكومــة االتحادية ،تتيح تقييم
الــوزارات والجهــات االتحادية،
وفــق أربعــة محــاور أساســية
هــي( :الحوكمــة ،وكفــاءة
التوظيف ،والدمج واإلشــراك،
ً
موضحــة أن
ومحــور التطويــر)،
«الهيئة» أدرجــت مجموعة من
المؤشرات تحت كل محور وتكون
مرتبطــة به ،وقامــت بتخصيص
أوزان لهــذه المحــاور حســب
أهميتها.

النهار نائب مدير عام معهد اإلدارة
العامة ،ومحمد موسى الخصاونة
مدير مركز القيادات الحكومية في
معهد اإلدارات العامة ،ومنال صالح
الضامن رئيس قسم الشركات في
معهد اإلدارة العامة ،ومجد الدين
فــاح الزعبي رئيس فريق منصة
بخدمتكم مهندس إدارة تطوير
األداء المؤسسي والسياسات في
رئاسة الوزراء ،ونجود حسين سرحان
مدير إدارة البرامج وتميز األداء في
مؤسسة ولي العهد ،وعفاف أحمد
سعيد اختصاصي مساعد في ديوان
الخدمة المدنية).
كلمة له شكر السيد فايز
وفــي
ٍ
النهار «الهيئة» على تعاونها مع
ً
قائال:
الوفد وحسن االستقبال،
«وجــدنــا لــدى الهيئة االتحادية
للموارد البشرية الحكومية الكثير
من المبادرات الــرائــدة والمميزة
على مستوى العالم ،ونتطلع إلى
التعاون مع الهيئة واالستفادة من
هذه التجارب من خالل الشراكة بين
دولة اإلمــارات والمملكة األردنية،
فهناك الكثير من فرص التعاون،
ال سيما وأن لدى اإلمارات توظيف
كبير للتكنولوجيا في إدارة الموارد
ً
إيجابا على
البشرية ما انعكس
ً
الموظفين والدولة عموما».
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اطلعت على جهودها في تنمية وتمكين الموارد البشرية االتحادية

«الهيئة» تستقبل
 10وفود محلية ودولية خالل الربع الثالث
استقبلت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية خالل الربع الثالث من العام الجاري ،وفودًا من  10مؤسسات
حكومية من داخل الدولة وخارجها ،زارت الهيئة لالطالع على أفضل الخبرات والممارسات المطبقة على مستوى
الحكومــة االتحادية في مجال تنمية وإدارة رأس المال البشــري االتحادي ،وتعرفت إلــى أبرز مبادراتها المبتكرة
الرامية إلى تمكين الموارد البشرية في الوزارات والجهات االتحادية.

ً
ً
تنفيذيا لقطاع الخدمات المساندة
مديرا
إبراهيم فكري
ً
قرارا
أصدر المجلس الوزاري للتنمية
يقضي بترقية سعادة إبراهيم أحمد
فكري ،إلى مدير تنفيذي لقطاع
الخدمات المساندة في الهيئة
االتحادية للموارد البشرية الحكومية،
بدرجة وكيل وزارة مساعد.
ويــحــمــل إبــراهــيــم فــكــري درجــة
الماجستير التنفيذي في إدارة
األعــمــال من الجامعة األمريكية
في الشارقة ،ودرجة البكالوريوس
في اإلدارة العامة وإدارة الموارد
البشرية مــن الجامعة نفسها.
وهــو عضو في عــدة لجان منها:
(لجنة النظر في االعتراضات على
مستوى الحكومة االتــحــاديــة،

واللجنة الفنية لشؤون الخدمة
المدنية والموارد البشرية لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
ولجنة التنمية البشرية في مجلس
التنسيق السعودي اإلماراتي) .

إبراهيم فكري

وقد تدرج فكري في عدة مناصب
ً
عاما من العمل في
على مدار 15
القطاعين الحكومي والــخــاص،
منها المدير التنفيذي باإلنابة
لقطاع الخدمات المساندة ومدير
إدارة المشروعات والبرامج في
الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية ،و مدير التوطين في
مجموعة بــنــك اإلمـــــارات دبــي
الوطني .

بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهالت

الهيئة تفتح أبوابها للراغبين باالستفادة من تجربتها

وثمنت الــوفــود الــزائــرة الجهود
الالفتة التي تبذلها الهيئة على
صعيد اقــتــراح وإطـــاق سياسات
وتــشــريــعــات ومـــبـــادرات الــمــوارد
البشرية الــتــي مــن شأنها رفع
كفاءة موظفي الحكومة االتحادية،
وتطوير قدراتهم ،وزيادة إنتاجيتهم،
بما يسهم في تحقيق توجهات
وتطلعات القيادة الرشيدة للدولة،
ورؤيـــة اإلمـــارات  2021وأجندتها
الوطنية.
وتعرف ضيوف الهيئة على العديد
مــن مــبــادرات وأنــظــمــة الــمــوارد
البشرية التي أطلقتها الهيئة على
مستوى الحكومة االتحادية ومنها:
(األنظمة اإللكترونية المنضوية
تحت نظام إدارة معلومات الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية
20
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«بياناتي» كنظامي إدارة األداء
والتدريب والتطوير اإللكترونيين
الــخــاصــيــن بموظفي الحكومة
االتـــحـــاديـــة ،ونــظــام التوظيف
اإللكتروني ،ونظامي الهياكل
التنظيمية ،والحضور واالنصراف،
ونــظــام التخطيط االستراتيجي
للقوى العاملة فــي الحكومة
االتحادية ،ومبادرة بنك المهارات
الحكومية).
كما استمعت الــوفــود إلــى شرح
مفصل حــول استراتيجية الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية،
وأبرز مبادرات الهيئة ومنها( :نظام
تقييم وتــوصــيــف الــوظــائــف في
الحكومة االتحادية ،ونظام منح
المكافآت والــحــوافــز لموظفي
الحكومة االتحادية ،واإلطــار العام

الوظيفي،
التعاقب
لتخطيط
ومبادرة «معارف» لشركاء التدريب
المفضلين في الحكومة االتحادية،
وبــرنــامــج الــخــصــومــات الــخــاص
بموظفي الحكومة «امتيازات»).
ً
عــددا من
ومثلت الــوفــود الــزائــرة
المؤسسات الحكومية من داخل
الــدولــة وخــارجــهــا ومنها( :وفــد
رسمي من جمهورية أوزبكستان،
ووفد حكومي من المملكة األردنية
الهاشمية ،ودائــرة المالية بدبي،
ووزارة الداخلية ،وهيئة تنظيم
االتصاالت ،ودائرة الموارد البشرية
في حكومة عجمان ،واقتصادية
دبــي ،وهيئة التأمين ،ووفــد من
وزارة التغير المناخي والبيئة ،ودائرة
البلدية والتخطيط فــي حكومة
عجمان).

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

«الهيئة» تحدث المنظومة االسترشادية للمؤهالت
والخبرات لألوصاف الوظيفية في الحكومة االتحادية
ً
مؤخرا،
أعلنت الهيئة عبر تعميم أصدرته،
إلى كافة الوزارات والجهات االتحادية ،عن
انتهائها من تحديث المنظومة االسترشادية
للمؤهالت والخبرات لألوصاف الوظيفية في
الحكومة االتحادية ،والتي تم اعتمادها ضمن
نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد
بقرار مجلس الــوزراء رقم  28لسنة ،2013
وذلك بعد مواءمتها مع المنظومة الوطنية
للمؤهالت ،بالتنسيق مع الهيئة الوطنية
للمؤهالت.
وأشارت الهيئة ،إلى أن تحديث المنظومة
االسترشادية للمؤهالت والخبرات لألوصاف
الوظيفية في الحكومة االتحادية؛ جاء
بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهالت،
وليعكس المؤهالت المهنية والعلمية.
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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ثاني حكومة محلية تستفيد من البرنامج الذي تديره «الهيئة»

حكومة أم القيوين تنضم لبرنامج الخصومات
الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات»

600

برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة

يخدم
كافة موظفي الحكومة االتحادية
وحكومتي عجمان وأم القيوين

شركة وأكثر ..تقدم خصومات
استثنائية لموظفي الحكومة

حملوا التطبيق الذكي «امتيازات»  ،Imtiyazatواحصلوا على

د .عبد الرحمن العور

أعلنــت الهيئــة ،انضمام موظفي حكومــة أم القيوين إلــى قائمة المســتفيدين من برنامــج الخصومات الخاص
بموظفــي الحكومة «امتيازات» ،إضافة إلى موظفي الحكومة االتحادية وموظفي حكومة عجمان التي انضمت
اإلمــارات ،التــي كان من بينها ضــم الحكومات المحلية إلى قائمة المســتفيدين من برنامج «امتيــازات» باعتباره
إحدى مبادرات الموارد البشرية التحفيزية الرائدة على مستوى الدولة.

وانضمت حكومة أم القيوين إلى
برنامج «امتيازات بموجب مذكرة
ً
مؤخرا ،بين الهيئة
تفاهم وقعت،
االتحادية للموارد البشرية الحكومية
والمجلس التنفيذي لحكومة أم
القيوين ،حيث مثل الهيئة مديرها
العام سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد
المنان العور ،في حين مثل المجلس
التنفيذي إلمارة أم القيوين أمينه
العام سعادة حميد راشد الشامسي.
وفي تصريح صحافي له بمناسبة
توقيع مذكرة التفاهم أكد سعادة
الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام
الهيئة أن انضمام حكومة أم القيوين
إلى قائمة المستفيدين من برنامج
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«امتيازات» ،يشكل محطة مهمة
في مسيرة البرنامج الذي أطلقته
الهيئة في العام  ،2011ويعكس
األهمية المتزايدة للبرنامج ،وحرص
الحكومات المحلية في الدولة على
االستفادة من العروض والخصومات
والمزايا التي يقدمها للموظفين.

الخصومات على مستوى الدولة،
حيث تنسق بموجبه «الهيئة» مع
مؤسسات وشركات القطاع الخاص
التجارية والخدمية وتوقع شراكات
معها ،لمنح خصومات خاصة وأسعار
الحكومة
لموظفي
تفضيلية
وعائالتهم.

وذكــر سعادته أن انضمام حكومة
أم القيوين لبرنامج «امتيازات»
ً
تنفيذا لتوصيات االجتماعات
يأتي
السنوية لحكومة دولــة اإلمــارات،
التي كان من بينها ضم الحكومات
المحلية إلى قائمة المستفيدين من
برنامج «امتيازات» ،الذي بات خالل
فترة قصيرة واحـ ً
ـدا من أكبر برامج

وقــال سعادته« :يعكس برنامج
«امتيازات» حرص الهيئة على خلق
بيئة عمل حكومية مفعمة بالسعادة
والــتــفــاؤل واإليــجــابــيــة ،ومحفزة
للموظفين ،وتعزز مستويات الرفاه
والتناغم الوظيفي لديهم ،األمر
ً
إيجابا على إنتاجيتهم
الذي ينعكس
وإنتاجية

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

مؤسساتهم،

www.fahr.gov.ae

ترسيخ الــريــادة العالمية لدولة

أم القيوين لبرنامج الخصومات

الموظف فــي كــل زمــان ومكان،

اإلمارات العربية المتحدة في مجال

«امتيازات» يعكس اهتمام الحكومة

وأن التطبيق الــذكــي المتيازات

العمل الحكومي ،وجعلها قبلة

وحرصها على نشر ثقافة السعادة
ّ
يرسخ القيم
بين الموظفين ،بما

( )Imtiyazatيتسم بسهولة التصفح،
وأنه تفاعلي بامتياز ،حيث يتضمن

المواهب والمبدعين والمبتكرين،

المؤسسية في بيئة العمل ،ويعزز

الــعــروض الحصرية المقدمة من

وهــو األمــر الــذي تنشده قيادتنا

الوالء ،ويغرس الروح اإليجابية ويحفز

قبل شركاء «امتيازات» لموظفي

الرشيدة».

على اإلنتاجية والتميز.

من جانبه ثمن سعادة حميد راشد

وأشــاد بفكرة برنامج الخصومات

الشامسي أمين عــام المجلس

الـــخـــاص بــمــوظــفــي الــحــكــومــة

التنفيذي إلمارة أم القيوين التعاون
البناّء بين حكومة أم القيوين والهيئة

«امتيازات» ،والــذي من شأنه أن

باستمرار.

الكثير ،وينشط االقتصاد الوطني،

ً
تفاعال من قبل
ويشهد البرنامج

للكفاءات ،ومحط أنظار أصحاب

مطلع العام الجاري للبرنامج ،وذلك في إطار مســاعي الهيئة لتنفيذ مبادرات االجتماعات السنوية لحكومة دولة

عرض حصري
لموظفي الحكومة

للشركات الراغبة باالنضمام
لـقائمة شركاء «امتيازات»
تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني للهيئة

خصومات
وعروض حصرية ال تضاهى

حميد الشامسي

700

االتحادية للموارد البشرية الحكومية،
والذي أثمر عن انضمام حكومة أم
القيوين لبرنامج الخصومات الخاص
بموظفي الحكومة «امتيازات»،
ً
مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بال
شك في ترسيخ مقومات وأسباب
السعادة لجميع موظفي حكومة أم
القيوين ،ومضاعفة العمل وزيادة
اإلنتاجية.

وبالتالي

وأكد سعادته على أن انضمام حكومة

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

info@fahr.gov.ae

@FAHR_UAE

يوفر على الموظفين وعوائلهم
ويعزز مستويات الرضا والسعادة
لدى الموظفين ،ويحفزهم للعمل،
ويرفع إنتاجيتهم.
مئات العروض الحصرية
لموظفي الحكومة

الحكومة ،وخرائط تفاعلية ألماكن
هذه العروض ،كما أنه يتيح للشركات
المدرجة ضمن المبادرة إمكانية
تحديث عروضها وطرح عروض جديدة

شركات ومؤسسات القطاع الخاص
الــراغــبــة باالنضمام لــه ،وتقديم
خصومات وعروض حصرية لموظفي
الحكومة ،حيث يضم البرنامج أكثر
من  600شركة من مختلف القطاعات
ً
مؤكدا أن
تقدم أكثر من  700عرض،

ويخدم برنامج «امتيازات» يخدم

الهيئة تولي أهمية كبرى لتنويع

أكثر موظفي الحكومة االتحادية

قطاعات أعمال هــذه الشركات،

وحكومتي عجمان وأم القيوين ،وأن

والتأكد من أن العروض التي تقدمها

البرنامج متاح كتطبيق ذكي يخدم

ذات قيمة مضافة.
الموارد البشرية العدد  101سبتمبر 2019

23

أحدث العروض
مطعم ريترو فيستس

تعـــد مبـــادرة الخصومــات الخاصــة بموظفـي الحكومـــة
«امتيازات» ،واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية –ذات
األبعاد االقتصادية -على مستوى دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،حيث أخذت الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية على عاتقها مسؤولية التنسيق مع مؤسسات
وشركات القطاع الخاص ،وتوقيع شراكات معها؛ لمنح
موظفي الحكومة وعائالتهم خصومات خاصة واستثنائية
على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها.
وترمي «الهيئة» من خالل «امتيازات» إلى دعم موظفي
الحكومـــة وتحفيزهــم ،ورفــع مستويــات الرضــا والتناغم
والسعادة الوظيفية والوالء المؤسسي لديهم ،ما
يحسن من إنتاجيتهم ،ويساعد في تحقيق رؤية اإلمارات،
واستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة.

تمتـــع بأشهـــى األكـــالت واحصـــل على خصـــم
 %20على الفاتـورة النهائية في المطعم*.

الكيدرا للتصميم الداخلي

يقدم مكتب الكيدرا خصم  %20على خدمـــات التصميـم
الداخلي واالستشـــارات في مجال التصاميــــم
الداخليــــة للمشاريع السكنية والتجارية*.

فندق وشقق موفنبيك داون تاون

مركز النخبة الطبي

استمتــع بأسعــــار غـــــرف استوديو تبدأ من 480
ً
ً
درهمـا.
درهما وشقة من ثالث غرف تبدأ من 1470
العرض يشمل بوفيه اإلفطار*.

احصل على خصومات تصل إلى  %30من مركز النخبة
الطبي في الشارقة على عالجات األسنان والتقويم
ً
مع عرض خاص على تنظيف األسنان بـ  149درهما*.

دبي باركس آند ريزورتس
احصـــل على خصـــم  %40على تذكـرة المنتزه الواحد لك ولخمســــة
مرافقيــن واستمتــع بتجربة الحـدائق الترفيهيــــــة المفضلــــة في
دبـــي مع األصدقـــاء والعائلة*.

* تطبق الشروط واألحكام.

معهد تكنولوجيا إلدارة األعمـــــــال

يمكنكم الحصول على هذه العروض
وغيرهـــــا ،عبر تحميـــــل تطبيـــــق
«امتيـــــــازات» الذكـــــي Imtiyazat

يقدم المعهد خصم  %20على جميع
البرامج الدراسية .العرض ساري
للطلبة الجدد فقط*.
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

رعاة البرنامج:
دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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«إفطار السعادة» تقليد شهري يحتفي
بالمتميزين ويحفز الموظفين

د .عبــد الرحمــن العــور يتوســط فريــق إعداد مشــروع القانــون والالئحــة التنفيذية
(عائشــة الســويدي وحمــد بوعميــم وأحمد الشــاعر وحمدة الرســتماني)

 ..ويتوســط فريــق إعــداد دراســات متخصصــة لجهــات رســمية (عائشــة الســويدي
وحمــد بوعميــم وعذيجــة المجيــردي)

د .عبــد الرحمــن العــور يتوســط عـ ً
ـددا مــن أعضــاء فريــق تطويــر معاييــر جائــزة اإلمــارات
للمــوارد البشــرية (عائشــة الســويدي وزايــد القحطانــي وأحمــد المهيري)

..ويتوســط الفائزيــن بنظــام المكافــآت والحوافــز «الموظــف االســتثنائي»
(ليلــى الســويدي ولولــوة المرزوقــي)

جانب من حفل إفطار السعادة بمقر الهيئة في دبي

جــرت الــعــادة ،وفــي تقليد شهري،

لموظفيها في أبو ظبي ودبي ،تم

«سبتمبر» ،وكذلك بمناسبة بإصدار

أن تحتفل الهيئة االتحادية للموارد

خالله تكريم الموظفين المتميزين

العدد  100من مجلة الموارد البشرية،

البشرية الحكومية ،بموظفيها الجدد،

ضمن نظام المكافآت والحوافز،

التي تصدرها الهيئة بشكل شهري.

والموظفين المتميزين وفرق العمل

وكذلك فرق العمل الناجحة ،والتي

نجزة ،وأصحاب االقتراحات المتميزة،
ُ
الم ِّ
وأن تنظم العديد مــن الفعاليات
التحفيزية غير التقليدية لموظفيها،
وذلك خالل حفل «إفطار السعادة»،
ً
ً
ً
تفاعليا.
شهريا
تقليدا
الذي يعد
وترمي «الهيئة» من خالل إفطار
السعادة إلــى رفــع نسب التحفيز
والمشاركة لدى الموظفين ،وتعزيز
مستويات الرضا والتناغم الوظيفي،
وخلق بيئة عمل سعيدة لهم ،وسط
أجواء اجتماعية تفاعلية غير تقليدية.
ً
حفال
وفي سبتمبر نظمت الهيئة
26
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أتمت مشروعات نوعية مميزة،
وأصــحــاب االقــتــراحــات المبتكرة
والمتميزة ،ضمن بوابة النظام
الوطني إلدارة عالقات المتعاملين
«تواصل».

وكرم سعادة الدكتور عبد الرحمن
عبد المنان العور مدير عام الهيئة
 10مــوظــفــيــن فــائــزيــن بنظام
المكافآت والحوافز ،ضمن فئاته

 ..ويتوســط فريــق الدراســات والبيانــات اإلحصائيــة (ليلــى الســويدي ولولــوة المرزوقــي وشــيماء
العوضــي ومحمــود القطــان وعمــران الشامســي وشــريفة آل بشــر)

 ..ومــع فريــق ملتقيــات البــث المباشــر لنــادي المــوارد
البشــرية (ليلــى الســويدي وســلوى عبداللــه)

المختلفة ،وثمانية فــرق عمل
متميزة ،وكذلك أصحاب المقترحات

كما تم خالل الحفل استعراض أبرز

المبتكرة الخالقة ،وشكر موظفي

انجازات الهيئة خالل الفترة الماضية،

الهيئة على عطائهم ،وحرصهم
ً
ً
ووصوال
دائما،
على تقديم األفضل

وعــرض فيديوهات توعيوية حول

لتحقيق رؤيتها ورسالتها ،وتنفيذ

اشتراطات الصحة والسالمة المهنية

استراتيجية الموارد البشرية في

في بيئة العمل ،وإطــاق مسابقة

الحكومة االتحادية ،والتي تخدم في

خاصة بهذا الشـأن ،كما احتفل

مجملها تحقيق رؤية اإلمارات ،2021

موظفو الهيئة بزمالئهم من مواليد

وأجندتها الوطنية.

وأجندة فعالياتها للمرحلة المقبلة،

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

..ويتوســط الفائزيــن بنظــام المكافــآت والحوافــز «موظــف تســتاهل»
(فاطمــة محبــوب وآمنــه العبدولــي وأحمــد المهيــري)

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

جانب من حفل إفطار السعادة بمقر الهيئة في أبو ظبي
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الرفاه الوظيفي

العدس..

منظومة من المبادرات التي تهدف إلى
تحسين بيئة العمل وصحة الموظفين  ..توازن
بين الحياة المهنية والشخصية

حماية من األزمات القلبية

الشوكوالتة..

كثيرة هي األطباق التي تحمل اســمه في العديد من المطابخ ،فهو عندما يكون في وصفة عادة ما يحتل موقع
الصدارة والســيادة بين العناصر الغذائية المشــاركة ،وذلــك لقوة طعمه وغناه بالفيتامينــات والعناصر الغذائية،

تقلل مخاطر الجلطات عند الرجال

ويعتبر من النباتات التي تنتمي إلى الفصيلة القرنية البقولية ،وتستخدم بذوره كغذاء ،أما موطنه األصلي فهو
قارة آســيا ،وينمو أيضًا في دول حوض النيل وبالذات مصر والسودان ،وهو موجود أيضًا في جنوب أوروبا وأجزاء
من الواليات المتحدة ،وهو مشهور أيضًا في بالد الشام.

منقول بتصرف عن :مجلة الصحة والطب

أظهرت دراسة سويدية أن الرجال
الذين يكثرون من تناول الشوكوالتة
ربما تقل لديهم مخاطر اإلصابة
بالجلطات .
وكــتــب بــاحــثــون فــي دوريـــة علم
األعصاب  Neurologyأنهم وجدوا
أنه بين أكثر من  37ألف رجل جرى
متابعتهم على مدى عشر سنوات،
فإن أولئك الذين دأبــوا على أكل
الشوكوالتة قلت لديهم مخاطر
اإلصابة بالجلطات بنسبة  %17عن
الرجال الذين تجبنوا تناولها
 .هـــذه ليست الــدراســة
األولى التي تشير إلى

أن أكل الشوكوالتة له فوائد للقلب
واألوعــيــة الــدمــويــة ،إذ أظهرت
بضع دراســـات سابقة أن عشاق
الشوكوالتة لديهم معدالت أقل
لبعض العوامل التي تسبب اإلصابة
بأمراض القلب والجلطات مثل ارتفاع
ضغط الدم .

وقالت ســوزان الرســون من معهد
كارولينسكا في ستوكهولم التي
قادت الدراسة التأثير المفيد لتناول
الشوكوالتة فيما يتعلق بالجلطات
ربــمــا يــكــون مــرتــبــطـ ً
ـا بمركبات
الــفــافــونــويــد الــمــوجــودة في
الشوكوالتة .
وكان خبراء أمريكيون قد ذكروا أن
الشوكوالتة السوداء تحتوي على
فــوائــد للقلب مــن خــال تخفيض
ضغط الدم ومعدالت الكولستيرول
والوقاية من السكري وتحسين
صحة األوعية الدموية.

ً
أيضا ،ويحمي
من التهابات اللثة
القلب من األمراض التي قد تصيبه،
ويمنع األزمـــات والجلطات
القلبية ،ويعمل على تقوية
وتنشيط الجهاز العصبي
وذلك لوجود فيتامين .B

فيتامينات ومعادن
يحتوي العدس على القليل
مــن الــســعــرات الــحــراريــة،
وعــلــى ألـــيـــاف غــذائــيــة
مفيدة للجهاز الهضمي،
ً
أيضا على مواد
ويحتوي
كربوهيدراتية ،ويتميز بعدم
احتوائه على الكولسترول الضار،
وتدخل في تركيب العدس أحماض
دهنية وأحماض أمينية بنسبة ال
بأس بها ،ونسبة عالية من الماء،
ً
أيضا على ِحمض الفوليك،
ويحتوي
ومواد سكرية ،وبعض الفيتامينات

تقوية المناعة

الضرورية مثل :فيتامين  ،Aوفيتامين

هناك الكثير من الفوائد للعدس،

،C

 ،Eوفيتامين
ً
ويحتوي أيضا على بعض المعادن
الغذائية

وفيتامين

للجسم

المفيدة

.K

مثل:

الحديد ،والكالسيوم ،والفسفور،
والــبــوتــاســيــوم،
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

منها أنــه يقوي مناعة الجسم
ويحميه من بعض األمــراض مثل:
أمــــراض اإلنــفــلــونــزا ،والــعــدوى
ً
وخــصــوصــا فــي فــصــل الــشــتــاء،

والمغنيسيوم،

ويــحــافــظ عــلــى صــحــة الــعــظــام

بصورة خاصة على
والزنك ،ويحتوي
ٍ

ويقويها ،ويقي من هشاشتها،

مركب الموليبدينوم الــذي يحول

ويــقــوي األســنــان ويحميها من

المواد الغذائية إلى طاقة.

التسوس ،ومن االلتهابات ،ويخفف

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

ويــســاعــد الـــعـــدس في
تسهيل عملية الهضم ،ويزيد
مــن قـــدرة الــمــرأة الــحــامــل في
الحفاظ على جنينها من التشوهات
الخلقية .ويحقق العدس الشعور
بالشبع واالمتالء؛ ولذا فهو يساعد
في فقدان الــوزن ،ويعالج حاالت
فقر الـــدم؛ الحتوائه على عنصر
الحديد .وكذلك يساعد في طرد
السموم والطفيليات من الجسم.
ً
ً
طبيعيا للبول
مدرا
ويعتبر العدس
ويحافظ على قوة البصر ويحمي
عدسة العين ،كما يحمي الجلد من
الكثير من األمراض ،ويؤخر عالمات
الشيخوخة؛ الحتوائه على فيتامين
أ ،ويمنع اإلمساك ويحمي من عسر
الهضم.
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أعجبني

زاوية ننشر من خاللها كل ما يعجبكم من صور
ورسومات ونصوص قصيرة ومعبرة ،ذات
مدلوالت إيجابية

 8قواعد أساسية

تتعلق القيادة بمساعدة اآلخرين على النمو ،واالهتمام بفريق العمل ورفاهيته ،إضافة
إلى اإلشــراف على موظفيك المباشــرين وأدائهم .القيادة عملية صعبة ،فهي تطلب
موازنة يوميــة .وكونك قائد ،فمن المتوقع منك أن تســتخدم رؤيتك وخبرتك وصرامتك؛
لتحقيــق التوازن فــي منظومة المؤسســة ،إذًا ،ما الــذي يفعله القــادة؟ وهل هناك
قواعــد للقيــادة؟ يجيب عن هذه التســاؤالت القيادي األســطوري والرئيــس التنفيذي
الســابق لشركة «جنرال إلكتريك» ،جاك ويلش ،في كتابه «الفوز» ،والذي ألفه بالتعاون
مع زوجته سوزي ويلش .إليكم في هذا السياق القواعد األساسية للقيادة:
منقول بتصرف عن :جريدة الخليج اإلماراتية

يحرص القادة على مساعدة
فرقهم على النمو
إن الفريق الـــذي يمتلك أفضل
ً
دائما يفوز ،وعلى القادة
الالعبين
قضاء وقتهم في تقييم وتدريب
وبناء الثقة في الذات لدى أعضاء
الفريق .ويقول ويلش« :يجب أن
ً
ً
يوميا
حدثا
تكون تنمية الموظفين
في كل جوانب العمل داخل الشركة».
ً
قائدا ،من المهم أن تدرك
وكونك
وتقدِّر العمل الجيد ،وتكافئه؛ من أجل
االستمرار في تشجيع فريق عملك.
يعرضون رؤيتهم ويتأكدون
من أن فرق عملهم تلتزم بها
القادة الجيدون يعرضون رؤيتهم
30
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فريق

ونشطين .ويــقــول ويــلــش« :إن

مع موظفيهم .ويضيف :إن القادة

عملهم على تبنيها ،كما أنهم

هؤالء القادة ال يسمحون لألزمات

يتحدثون باستمرار عن رؤيتهم،

االقتصادية أو المنافسة الشرسة

يرسخون

تقديرهم

ويعززونها بمنح المكافآت سواء

من تثبيط عزيمة فرقهم .ال تدع أي

على شكل راتـــب أو عـــاوة أو

شيء يقلل من معنويات فريق

لموظفيهم األكفاء .إذا كنت تريد
ً
ً
شفافا ،عليك أن
فريقا
أن تبني

االعــتــراف بإنجازات الموظفين.

عملك ،وحافظ على حماس فريق

وحتى من دون المكافآت ،فبمجرد

عملك طوال الوقت».

للمستقبل،

ويــحــفــزون

مشاركة رؤيتك كقائد فهذا بحد
ً
ً
وحافزا لفريقك؛
دافعا
ذاته يعد
ليقدم على إنجاز أصعب المهام.
يبثون اإليجابية والتفاؤل
في موظفيهم

يرسون قواعد الثقة
والصراحة والشفافية

الموظفين في أداء واجباتهم،

التفاؤل

لديهم ليبقوا أعــضــاء فاعلين

عندما يتمتع القادة بالشفافية

ويــرفــعــون

مستويات

يقول ويلش :إن القادة الفاعلين

عليك اتخاذ قرارات صعبة وحاسمة

يحجبون المعلومات التي قد تفيد

تتعزز بين الــقــادة والموظفين

السلبية،

يمتلكون الشجاعة
التخاذ قرارات حاسمة

يقول ويلش :إن الــقــادة الذين

القادة الفاعلون يحاربون القوى
ويشجعون

ً
مثاال يحتذى به.
تكون

يتبعون حدسهم ،بغض النظر عن
ً
مضيفا« :يتحتم
ظنون اآلخــريــن،

يدمرون الثقة بينهم وبين فريق
ً
مشيرا إلــى أن الثقة
عملهم،

فرقهم،

الثقة

عبر

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

قد ال تحظى بتأييد فريق عملك،

يلهمون اآلخرين
ويشجعونهم على المخاطرة

يطرحون األسئلة
ّ
ومنفتحون على الحوار البناء

يــقــول ويــلــش« :إن المؤسسات

ً
قائدا،
يقول ويلش« :عندما تكون

الناجحة تحتضن المخاطر وترسخ
ثــقــافــة التعلم المستمر لــدى
الموظفين؛ حيث يضع القادة األمثلة
ويحثون أعضاء فريقهم على التجربة

ووظيفتك هي االستماع وشرح
ً
قدما لما فيه
وجهة نظرك والمضي

فالتجربة على حد وصفه هي مفتاح

مصلحة المؤسسة».

رئيسي للنمو والتطور.

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

من دون خوف من ارتكاب األخطاء»،

فإن وظيفتك هي أن تكون لديك
جميع األسئلة ،وفــي كل محادثة
تتعلق باتخاذ القرارات أو االقتراحات
أو مناقشة البيانات؛ عليك أن تطرح
أسئلة مثل «ماذا لو؟» و»لم ال؟»
و»كيف؟».
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 4نصائح
من مؤسس «أمازون» لتحقيق

منذ تأسيســها في العام  ،1994تحولت «أمازون» من متجر للكتب عبر اإلنترنت إلى شركة
تبيــع كل شــيء ،كما ســاهمت في تغيير األســلوب الذي تــدار به األعمــال التجارية عبر
الشبكة العنكبوتية.
ولم يــأت نجاح «أمازون» من خــال مبيعاتها الضخمة واســتراتيجياتها التجارية المبتكرة
فحســب ،بل اعتمد أيضًا على نهج التفكير الذي تبناه جيف بيزوس ،المؤســس والرئيس
التنفيذي للشركة .إليك في هذا السياق  4دروس من «بيزوس» تجعلك أكثر نجاحًا:
منقول بتصرف عن :جريدة الخليج اإلماراتية

 -1ال تأسف على شيء:
أسس بيزوس «أمازون» بعد أن ترك
منصبه كنائب رئيس لشركة «دي
إي شو آند كو» ،وكان من الصعب
عليه تــرك وظيفة مستقرة من
الناحية المالية ورفيعة المستوى،
لكنه حــاول أن يتخيل نفسه في
المستقبل وهو محقق النجاح ،كما
أراد أن يسير وراء هدفه من دون أن
يندم على أي شيء.
وعلم «بــيــزوس» أن عليه القفز
مــن السفينة وتأسيس شركته

مــعــروفـ ً
ـا .وقــال فــي حديث مع

بــأن الشركة ال تــزال بعيدة عن

صحيفة التايم« :أدركــت أنه في

تحقيق األربــاح ،وفي العام 1997

حال لم أحاول ،فإنني سأندم على

قال بيزوس لمجلة «آي إن سي»:

كاملة لها .وشملت رؤية بيزوس
إدراكــه بأن هناك أمـ ً
ـورا لن تكون

المنتجات ،ويقول جيف بيزوس في

الشركة في العام  ،1994لم يكن

سهلة ،وأنه من أجل أن تصل إلى

هذا الصدد« :هــذه االستراتيجية

الربحية يجب عليك أن تصعد السلم

يتوقع نجاح الشركة آنــذاك ،ألن

مكنتنا من بناء نظام قوي للتجارة

على هذا السلوك «إطار تقليص
ً
وحاليا
الندم إلى أدنى مستوى»،

الراهن».

درجة تلو األخرى ،حيث ينطوي ذلك

اإللكترونية قبل الــشــروع في

على التصور واالستثمار طويل

تنويع المنتجات والخدمات التي

مستقبل سوق التجارة عبر اإلنترنت
ً
ومحفوفا
كان يكتنفه الغموض،

تعتبر «أمـــازون» واحــدة من أكبر

كــان بيزوس يلعب لعبة طويلة

األجل.

نقدمها والتحول إلى شركة إنترنت

ضياع الفرصة» .ويطلق بيزوس

الشركات في العالم ،ومن الواضح

«ال نزال بعيدين عن تحقيق األرباح،
وهــذه استراتيجيتنا في الوقت

أن أسلوب بيزوس في المخاطرة

األجـــل ،حيث وضــع استراتيجيات
جديدة لخدمة المتعاملين في

 - 3البدء بشيء واحد ثم التوسع:

آتى أكله.

الوقت الذي كانت فيه «أمازون»
ً
ً
كبيرا في أواخر تسعينات
نموا
تنمو

تبيع «أمـــازون» اليوم كل شيء
ً
تقريبا ،من الكتب واألفــام إلى

وعــدم الندم على أي شيء قد
 2-االستثمار على المدى الطويل:

القرن الماضي ،ولكن رغبة بيزوس
في وضع كل شيء على المحك

بدايات الشركة أخبرت المستثمرين
ً
ً
كبيرا بأن يخسروا
احتماال
بأن هناك
كل األموال التي استثمروها في

المالبس والسلع التموينية ،في

تعد أمازون واحدة من أكبر شركات

الحقيقة إن «أمــازون» كانت في
ً
ً
واحــدا فقط
شيئا
بداياتها تبيع

تجارة التجزئة في العالم ،حيث
حولت عملية التسوق عبر اإلنترنت

للخسارة» .إذا كنت تريد االبتكار،

إلى جزء عادي من حياتنا اليومية،

فعليك أن تخاطر وتتقبل الفشل.

الخاصة على الرغم من أن مستقبل
اإلنترنت في ذلك الوقت لم يكن

«أمازون» حذر بيزوس المستثمرين

حققت الشركة أول أربــاح سنوية

وهو الكتب ،لكنها كانت الخطوة

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

info@fahr.gov.ae
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ً
مبتكرا
 -4إذا كنت تريد أن تصبح
استعد للفشل:

مع مجلة التايم قال بيزوس« :في

في حــال لم يكونوا مستعدين

فـــي األيـــــام األولـــــى لشركة

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

عمالقة».

بالمخاطر ،وفي إحدى مقابالته

الشركة ،ونصحتهم بعدم االستثمار

أثمرت في العام  ،2003عندما
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األولــى نحو تأسيس متجر متنوع

لكن جيف بــيــزوس الــذي أسس

@FAHR_UAE

الموارد البشرية العدد  101سبتمبر 2019

33

اﻛﺘﺸﻒ
ﺑﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﻓﻲ اﺗﺼﺎﻻت
ً
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ أﻋﻤﺎل اﺗﺼﺎﻻت
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﻋﻤﻠﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻋﻠﻰ imtiyazatoffers@etisalat.ae
ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺤﺪدة

ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻌﺮوض

iPhone X

SAMSUNG Galaxy S10

HUAWEI Mate 20 pro series

سارعوا للتسجيل
في بوابة بنك المهارات الحكومية
الحاضنة األولى للخبراء والمختصين في الحكومة االتحادية
تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني لبوابة بنك المهارات الحكومية https://skillsbank.fahr.gov.ae

