
ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهدهد سأس       

م 6102الخيمة سئيس المجلس التنفيذي االجتماع االعتيادي األول لعام 

للمجلس التنفيذي إلماسة سأس الخيمة .. حيث جرى اطالع المجلس عله     

نتائج الخلوة الحكومية األول  التي نظمت في شدر فهرهرا/هرب شهرها  مهن              

العام الحالي، ووجه بترني مجموعة من المرادسات التي تصب فهي تهيهو/هر       

الخدمات الحكومية وتعز/ز الشراكة الحكوميهة وسسهعهاد الهمهتهعهامهلهيهن               

والعاملين.. كما وناقش المجلس التقر/ر المرفوع من دائرة المالية حول   

متيلرات تنفيذ برنامج التحول سل  نظام االستحقاق المحهاسهرهي لهمهواكهرهة          

التيوسات الحد/ثة في اإلداسة المالية الحكومية واعتمد الميزانية الهالممهة   

 .الستكمال المشروع وتوظيف وتيو/ر الكوادس الرشر/ة الالممة

 حفل تكريم الفائزين  

 بجائزة التميز الحكومي في دورتها العاشرة 

 

عضو بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، 

المجلس األعل  حاكم سأس الخيمة "حفظه اهلل".. أقام برنامج الشيخ صقر 

ة لسنللتميز الحكومي عل  خشرة مسرح جامعة سأس الخيمة لليب والعلوم الصحية حفل تكر/م الفائز/ن بجائزة التميز الحكومي في دوستدا العاشرة 

م في مختلف فئاتدا، وذلك بحضوس عدد من الشيوخ والمسؤولين وسؤساء ومدساء الدوائر المحلية .. حيث قام سمو ساعي الحفل /رافقه سعادة 6102

ة التكر/م فئ مد/ر عام دائرة المالية بتكر/م موظفي الدائرة المدسجين ضمن قائمة التكر/م: األستاذ غامي عرد اهلل أبو النعاج "محاسب تأمينات"، ضمن

سنة. السيدة آمنة محمد الشحي "مد/ر سداسة المشتر/ات والتعاقدات"،  10التشجيعي، شر/حة ذوي الحاالت الُمَميَّزة، وذلك لحسن أدائه وعمله لمدة 

فئة  ضمنلحصولدا عل  شدادة الماجستير في سداسة األعمال من الجامعة األمر/كية في سأس الخيمة. كما حصلت دائرة المالية عل  المراكز التالية: 

ظيفي       الوالوحدة التنظيمية المتميزة: "سداسة الحسابات والمالية: المركز الثاني"، "قسم المشتر/ات والعقود: المركز الثالث". وضمن فئة التفوق 

ية: مال"المد/رب المشرف المتميز: "محمد فدمي عو/س، مد/ر قسم المشتر/ات والعقود: المركز الثاني"، "أنس عيس  عودة، مد/ر سداسة الحسابات وال

 المركز الثالث".

  «تنفيذي رأس الخيمة 

  يعتمد برنامج التحول إىل نظام االستحقاق

 روافــد

 نشرة ربع سنوية إخبارية، تصدر عن دائرة المالية بحكومة رأس الخيمة

هـ 1341رجب  –م 6112(: : أبريل / نيسان 1السنة السادسة، العدد رقم )  



عل  هامش لقاء تعهر/هفهي جهمه  بهيهن وفهد مهن جهمهعهيهة                        

المدققين الداخليين في الدولة م  دائرة المالية في حهكهومهة    

سأس الخيمة، في مقر الدائرة، قال عرد القادس عريد علي، سئيس 

مجلس سداسة الهجهمهعهيهة: س  عهدد أعضهاء الهجهمهعهيهة، مهن                           

مؤسسات القياعين الخاص والحكومي في اإلماسات، بلغ مؤخرًا 

عضوًا من القياع  121عضو، من بيندم نحو  011نحو ألفين و

 الحكومي.

وأكد عريد أ  جمعية المدققين الداخلييهن فهي الهدولهة تهعهد             

الجمعية األكرر من نوعدا في الوطن العربي، بحجم العضهو/هة   

من الشركات والمؤسسات والجدات الهخهاصهة والهعهامهة، بهمها             

/فوق نظيراتدا في الدول العربية الكررى، الفتًا سل  أ  المهعهدهد    

العالمي للمدققين الداخليين في العالهم /ضهم فهي عضهو/هتهه             

دول، بينهدها اإلمهاسات ودول عهربهيهة              011ألف عضو، من  082

أخرى، فيما قدس العدد اإلجمالي للمدققين الداخليين العاملهيهن   

آالف مدقق، /تومعو  عهله       8سل   0في الدولة بما /تراوح بين 

مختلف اإلماسات، وأشاس سل  استضافة اإلماسات المؤتمر العالمي 

للتدقيق الداخلي للمرة األول  فهي مهنهيهقهة الشهرق األوسه ،              

، وهو مؤتمر عالهمهي مهرمهوق       6108خالل ما/وب أ/اس من عام  

في مجاله، /عقد عامًا في الوال/ات المتحدة، والعام الهتهالهي فهي       

 دولة أخرى من دول العالم.

كما تحدث خالله سئيس الجمعية حول محاوس عدة، تهمهحهوست      

حول التعر/ف بالجمعية، والتهحهد/هات، الهتهي تهواجهه الهتهدقهيهق                  

الداخلي والعاملين فيه بالدولة، وسبرام بعض سنجامات جهمهعهيهة       

المدققين الداخليين، بحضوس سامي صهقهر، مهد/هر عهام دائهرة             

 المالية في اإلماسة.

ولفت عرد القادس عريد سل  أ  الجمعية، التي /هقه  مهقهرهها فهي           

دبي، وهي الديئة المعهتهمهدة مهن قهرهل الهمهعهدهد الهعهالهمهي                       

للمدققين الداخليين عل  مستوى العالم، مقرها فهي فهلهوس/هدا       

بالوال/ات المتحدة، ستيلق سلسلة من الفعاليهات الهتهثهقهيهفهيهة           

والتوعو/ة حول مفدوم وأهمية وأعهمهال ومسهؤولهيهات ودوس          

فهي الشهركهات والهمهؤسهسهات والهدوائهر                 «التدقيق الهداخهلهي   »

شهدهر   »الحكومية والخاصة، خالل ما/وب أ/اس القادم، الذي /عهد     

 عل  نياق العالم. «التدقيق الداخلي

وكشف سئيس جمعية المدققين الداخليين في اإلماسات، الهتهي     

، عهن    6118عرفت التأسيس القانوني لدها فهي الهدولهة عهام              

فهي سأس     «الهتهدقهيهق الهداخهلهي         »تنظيم مؤتمر متخصص فهي    

الخيمة، /عقد ليوم واحد، في مها/هوب أ/هاس مهن الهعهام الهحهالهي                   

، بهالهمهشهاسكهة        «شدر التدقيق العالمهي »، خالل فعاليات 6102

والتعاو  م  دائرة الماليهة فهي سأس الهخهيهمهة، و/هدوس حهول                   

تحد/ات التدقيق الداخلي، وآلية التعامهل مه  تهلهك الهتهحهد/هات،               

والتعر/ف بالتدقيق الداخلي وأهميته وقيمته، فيهمها /هتهضهمهن         

 المؤتمر سلسلة من المحاضرات المتخصصة.

 فعالية مخيم البسمة

التاسع  لألطفال المصابين  

 بالسكري 

تحت سعا/ة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس االعل  حاكم سأس الهخهيهمهة افهتهته  الشهيهخ                  

عرداهلل بن حميد القاسمي سئيس مكتب صاحب السمو حاكم سماسة سأس الخيمة اليوم فعاليات مخيم الرسمهة الهتهاسه        

 ألطفال السكري تحت شعاس " نعم نقدس عل  مواجدة السكري " بمركز وماسة الثقافة وتنمية المعرفة.

حضر االفتتاح سعادة الدكتوس صالح بن علي عردالرحمن المشرف عل  المخيم وسعادة الدكتوس عرداهلل النعيهمهي مهد/هر       

منيقة ساس الخيمة اليرية وسعادة سامي عردالرحمن صقر مد/ر عام دائرة المالية سأس الخهيهمهة وعهدد مهن مهدساء             

الدوائر المحلية واالتحاد/ة ، من جانرة أكد مد/ر عام دائرة المالية عل  أهمية  مشاسكة الدائرة في هذه الفعالية سنو/ا 

لرف  مستوى الوعي المجتمعي بالحياة الصحية ، حيث قامت الدائرة بالمسدامه في توم/  طعنات الوخز لهقهيهاس نسهرهة        

 .السكر في الجسم عل  االطفال المصابين بداء السكر 

م      8102"العالمي للتدقيق الداخلي   اإلمارات تستضيف  

م8102معرض رأس الخيمة للتدريب والتعليم والتوظيف   

تحت سعا/ة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعل  حاكم سأس   

سئيس مكتهب صهاحهب       -افتت  سمو الشيخ ب عرد اهلل بن حميد بن عرداهلل القاسمي  الخيمة، 

السمو حاكم سأس الخيمة معرض سأس الخيمة للتعليم والتدس/ب والتوظيف في دوسته الثامنهة  

م بمركز سأس الخيمة للمعاسض، واستم  سموه خالل جولته التفقد/ة عله  األقسهام     6102

شرح موجز من الهمهشهاسكهيهن والهعهاسضهيهن عهن أبهرم                      لسواألجنحة المشاسكة في المعرض 

الخدمات التي /قدموندا لجمدوس مواس المعرض، وقد شاسكت الدوائهر والهجهدهات الهحهكهومهيهة              

)دائرة المالية، دائرة المحاكم، هيئة الحكومة اإللكترونية( في المعرض باتنسيهق والهتهعهاو         

مسهاعهد      -م  )دائرة المواسد الرشر/ة(، حيث مّثل دائرة المالية السيد ب عمر عفيف الر/شاني   

بهالهتهعهر/هف          هالمد/ر العام للشؤو  المالية واإلداس/ة في معرض التوظيف، والهذي قهام بهدوس         

بخدمات دائرة المالية معددَا الوظائف الشاغرة في الدائرة والتخصصات الميلوبة لشغل تهلهك     

والتهأكهيهد لهدهم         تم استقرال مجموعة من طلرة المداسس الثانو/ة  الوظائف. وخالل المعرض، 

 عل  أهمية الوظائف المحاسرية في سوق العمل في الوض  الراهن.

http://www.alkhaleej.ae/home/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/Home/GetPage/a922472b-3d18-4d8e-80b8-4c95e68a97f2/dd9ff1b2-5486-467b-bea1-94deb5f7ce9b


 دائرة المالية تكرم موظفيها في الحفل السنوي

جر/ًا عل  عادة كل عام، وبحضوس سعادة سهامهي عهرهد الهرحهمهن            

صقر، مد/ر عام دائرة المالية، أقامت الهدائهرة حهفهلهدها السهنهوي             

لتكر/م موظفيدا ممن تميزوا في أدائدم الوظيفهي، وفهي سنهجهام         

المدام الموكلة سليدم ضمن مختلف فرق العمل التي عملوا تحت 

مظلتدا بجد واجتداد، وكذلك تكر/م موظفين آخر/ن من الدوائهر  

الحكومية األخرى شركاء دائرة المالية فهي مهنهظهومهة الهعهمهل               

الحكومي ممن قدموا خدمات للدائرة، بما أسدهم فهي تهحهقهيهق           

 م.6102أهداف الدائرة في العام المنصرم 

بدأ الحفل بالسالم الوطني، فآ/ات من الهذكهر الهحهكهيهم، وعهرضهًا               

ليائفة من أقوال قيادة دولة االماسات العربية المتحهدة، مهم تهاله        

م. 6102عرًضا بالفيد/و ألبرم منجزات وفعاليات الدائرة خالل عام 

بعد ذلك، ألق  سعادة المد/ر العام كلمهة فهي الهمهنهاسهرهة ههذا               

نصدا: )السالم عليكم وسحمة اهلل وبركاته،، /سعدني و/شرفني   

مشاسكتكم في هذه المناسرة العز/زة عل  قلوبنا جميعهًا، والهتهي      

تحرص سداسة الدائرة عل  سقامتدا عل  شرفكم سنو/ًا لتكر/مهكهم   

ومكافأتكم عن ما بذلتموه من جدد وفكهر، لهتهحهقهيهق أههداف            

الدائرة في مسيرة التيو/ر الشامله لكافة سداساتدا للوصول سل  مها  

تصرو سليه من تقدم وفقًا للتوجيدات الساميهة لصهاحهب السهمهو          

حهاكهم سأس الهخهيهمهة،             –الشيخب سعود بهن صهقهر الهقهاسهمهي               

ولهي عهدهده       -ولتعليمات سمو الشيخب محمد بن سعود القاسمي 

 األمين.

س  سداسة الدائرة، تتوجه بالشكر لكل من تميز مهنهكهم فهي أدائهه          

لعمله ولكل من بذل قصاسى جدده للمشاسكة والمساهمهة فهي     

تيو/ر العمل في كافة سداسات الدائرة سواًء بالفكر أو بهالهجهدهد أو       

باألداء، مما سيعمل عل  تمكين الدائرة من تهحهقهيهق أههدافهدها          

المنشودة، ووفقًا للخية االستراتيجية الموضوعة للدائرة، لضما  

 استمراس مسيرة التنمية والتيو/ر المنشودة.

س  سداسة الدائرة تشكركم عل  حضوسكم ومشاسكتكم اإل/جابهيهة   

إلنجاح فعاليات هذه المناسرة، وس  شهاء اهلل سهنهحهتهفهل بهدهذه                 

 المناسرة كل سنة.

تحت سعا/ة سمو الشيخ أحمد بن صهقهر الهقهاسهمهي         

سئيس مجلس سداسة مؤسسة صقر لألعمال الخيهر/هة   

أطهلهقهت الهمهؤسههسهة مهجهمهوعههة مهن الهمهرههادسات                     

المجتمعية من بيندا )مرادسة سعادة( والت  /تم مهن      

خاللدا اختياس موظف من كل دائرة حكومية /هتهسهم    

بروح التعاو  وحب العمل ونشر السهعهادة والهيهاقهة        

اإل/جابية بين ممالئة وأ  /تم مهفهاجهأتهه بهتهقهد/هم             

الجائزة له في مقر عمله، وقهد وقه  االخهتهيهاس فهي               

دائرة المالية عل  الموظف "حمدا  أحهمهد قهاسهم"        

مندوب الدائرة الذي تكر/همهه بهتهسهلهيهمهه "جهائهزة                

السعادة" من قرل السيد /وسف علهي مهحهمهد نهائهب            

 مد/ر عام دائرة المالية وس  ممالئه الموظفين. 

تكريم من قبل مؤسسة 

 صقر لألعمال الخيرية



 

 

 

 

 

 

أنا ذا بسياستي أمام بوابة المرن  الذي /عترر مقر عملي في الخمس سنوات السابقة وكعادتي وصلت مركهرًا عهن الهتهوقهيهت           ها 

الرسمي بحوالي خمس عشرة دقيقة بعد أ  استيقظت مركرًا وصليت الفجر في المسجد وماسست بعض التهمهاس/هن الهر/هاضهيهة          

وقرأت الِوسد اليومي من القرآ  الكر/م وأذكاس الصراح وتصفحت اإلنترنت لميالعة آخر األخراس االجتمهاعهيهة واالقهتهصهاد/هة فهي             

 .ُعجالة ومن َممَّ تناولت فيوسي م  موجتي وأوالدي وها قد أشرف /وم عمل جد/د عل  الردء ولنستعن باهلل

وكالعادة، ها هو عم "حاسس" سجل األمن الذي بلغ من عمره الخمسين عامًا األسروع الماضي وقد بادسنا جمهيهعهًا فهي مهكهتهب              

التميز المؤسسي بمشاسكته هذه المناسرة في مفاجأة أعتقد أندا أدخلت السروس سل  قلره وما مال /هحهمهل ههذه االبهتهسهامهة                 

المشرقة كل صراح م  كل مرة أتقدم لمصافحته والسؤال عل  أحواله التي دائمًا ما /صفدا ب "الحمد هلل عل  نعهمهة الصهحهة        

 ."وساحة الرال

الوصول سل  المكتب الخاص بي ال /ستغرق سوى مالث دقائق منذ دخولي بوابة المرن  حت  أكو  قد أنديت االطمئنا  والسهالم  

 .عل  كل من أقابله في طر/قي سل  المكتب م  هذه االبتسامة التي تعلو كافة الوجوه في هذه الساعة المركرة من اليوم

ال /ردأ اليوم سال بعد أ  أطل  عل  قائمة المدام التي أعددتدا قرل مغادسة المكتب أمس بمها فهي ذلهك األوقهات الهمهخهصهصهة                  

لألعمال التي قد تيرأ بدو  تخيي  مسرق. واآل  وقد صاست الساعة الثامنة صراحًا فقد حا  موعد اللقاء الصراحي اليهومهي مه        

كافة موظفي القسم والذي ال /ستغرق سوى عشر دقائق والذي عادة ما /تمحوس حول أنشية اليوم وما /توقعه الجمي  وسذا مها  

كا  هناك أي مساعدة نستيي  جميعًا القيام بدا أو حدٍث ما /تيلب من أٍي منا التدخل خالل اليوم ومن َممَّ /نصرف كل فرد سله     

 .مكتره وبدء األعمال اليومية الُمنا  بدا

الساعة اآل  التاسعة وخمس وأسبعو  دقيقة ولم /ترق  سوى خمس عشرة دقيقة فق  عل  بدء االجتماع األسروعي والهذي  

نجتم  فيه عل  مستوى القسم لمناقشة ما تم سنجامه من مدام في اإلسروع الماضي وخية عمل هذا األسروع ومدى تماشي 

هذه اإلنجامات م  أهداف القسم الحالية. أقوم اآل  بمراجعة اإل/ميل الذي أسسلته ندا/ة اإلسروع الماضهي والهذي أدعهو فهيهه             

ممالئي في القسم لحضوس االجتماع األسروعي في صراح /وم األحد في الساعة العاشرة تمامًا م  تحد/د الهنهقها  الهتهي سهيهتهم               

التعرض لدا ومدة االجتماع الذي لن /تجاوم خمس وأسبعو  دقيقة م  تخصيص خمس عشرة دقيقة سضافية أل/ة نهقها  غهيهر         

 .مدسجة في برنامج االجتماع

كا  االجتماع، كالعادة، مثمر ومفيد في تحد/د اتجاهات القسم واألفراد لدذا األسروع وسيتم سسسال محضر االجتماع لتلهخهيهص    

ما تم مناقشته كمرج  لنا جميعًا في األ/ام القادمة وخاصة لي حيث أ  هناك بعض المدام التي شعرت بهأنهدها تهحهتهاج وقهت              

ومجدود من بعض أفراد القسم لالنتداء مندا وقد قمت بمناقشة ما /مكن أ  أقوم به بنفسي للمشاسكة فهي ستهمهام ههذه         

المدام ليس فق  للمساعدة في تحقيق أهداف األفراد والقسم كما هو مخي  له ولكن لنشر سوح التعاو  بين أعضاء الفهر/هق   

وقد تعلمت ذلك من أحد المدساء الذ/ن تعاملت معدم في السابق حيث أ  المد/ر الناج  ال /كو  بمعزل عن أعضاء فهر/هقهه      

وأ  /مد /د المساعدة قرل أ  ُتيلب منه ومحو فكرة أ  المد/ر موجود فق  إلعياء األوامر والتوجيدات ولكن البد أ  /هكهو    

 .فعَّال في عملية التنفيذ أ/ضًا كلما أمكن ذلك

اآل  وقد انتصف اليوم وبعد صالة الظدر فإذا بأحد موظفي القسم /ستأذ  في دخول المكتب وتعلو وجهدهه عهالمهات الهقهلهق              

والحيرة وما أ  استقر أمامي سال وأخررني أ  اليوم هو آخر ميعاد لتسليم التقر/ر الذي طلره المد/ر العام وكا  من المهنهتهظهر أ        

أقوم أنا بعرضه عليه في تمام الساعة الثالثة بعد الظدر. قمت أواًل بتددئة سوع الموظف واتفقنا عهله  أ  نهذههب سهو/هًا سله                  

مكتره لالنتداء من التقر/ر وفعاًل تم االنتداء منه قرل الميعاد المحدد بنصف ساعة. عند نقاش التقر/ر م  المد/ر العام قمهت   

بالثناء عل  الموظف الذي أعد التقر/ر وطلرت من المد/ر العام بأ  /تصل به مراشرة إلبداء مدى سضاه عن الهتهقهر/هر كهنهوع مهن            

 .أنواع التحفير والتقد/ر والتي كا  لدا األمر الكرير عل  نفسية الموظف فيما بعد

 Awaken" قرل ندا/ة العمل بساعة تقر/رًا قمت بإسسال اإل/ميل الشدري الخاص بالردء في قراءة كتاب "أ/قظ قواك الخفية" أو  

the Giant Within"    للكاتب أنتوني سوبنز وهي سحدى المماسسات التي أجمعنا عليدا حيث نقوم في أول كل شدر باختياس كهتهاب

معين لنقرأه جميعًا و/تم عقد حلقة نقاش في أخر /وم أسبعاء من الشدر لمناقشة محتوى الكتهاب ومهدى االسهتهفهادة مهنهه              

وكيفية تيريق الدسوس المستفادة في مجال العمل وتيو/ر مداساتنا الفرد/ة وقد تم تحد/د قائمة بالكتب المختاسة خالل الهعهام   

 .6102وها نحن اآل  بصدد الردء في الكتاب الراب  لنا في 

اآل  وقد قاسبت الساعة عل  الرابعة والُرب  فقد قمت بمراجعة قائمة ما كا  /جب عمله خالل اليوم وبدأت في تحد/د قائمة 

/وم غد وتحد/د األولو/ات وترتيب األهم فالمدم م  مراعاة أ  غدًا سيتم عقد ندوة عن طهر/هق أحهد ممهالء الهقهسهم والهتهي                  

سيقوم فيدا بمشاسكتنا ما تعلمه من الدوسة التي حضرها األسروع الماضي عن "التفكير اإلبداعي" وهي مماسسة تم ترنيدا عل  

مستوى القسم وذلك كتيريق من تيريقات سداسة ومشاسكة المعرفة والتي ال تستغرق سوى سهاعهة واحهدة /سهتهعهرض فهيهدها                

 .الموظف أهم نقا  الدوسة وكيفية االستفادة مندا سواء في المجال العملي أو الشخصي

انتد  اليوم و قد غادست المكتب بعد التأكد من أ  جمي  ممالئي في القسم عل  ما /رام وال /هوجهد مهنهدهم مهن /هحهتهاج أي                    

مساعدة وال مان  من بعض األسئلة عن األحوال الشخصية والعائلية والتي تخلق جو من األخوة وتنمية العالقات االجتمهاعهيهة    

 .بين أعضاء الفر/ق م  تمنياتي لدم بقضاء وقت ممت  م  األهل وعل  أمل اللقاء في /وم عمل جد/د مليء بالحيو/ة والنشا 

وفي طر/ق العودة سل  المنزل قمت باسترجاع ما تعلمته خالل سحلة عملي ومدى تيريق ما تعلمته في حياتي اليهومهيهة والهذي       

 :/مكن اختصاسه في النقا  التالية

 .بدء اليوم بالمحافظة عل  التقرب سل  اهلل وعمل تماس/ن الصراح واإلفياس الجيد والتواصل م  كافة أفراد األسرة

 .التعامل بخلق طيب ليس فق  م  الزمالء والرؤساء ولكن م  من هم أدن  في المكانة االجتماعية

 .مراجعة أعمال األمس وسعداد قائمة بأعمال اليوم بعد تحد/د األهم فالمدم

 .اجتماع قصير م  أعضاء الفر/ق لمناقشة مستجدات العمل

 .عقد اجتماعات دوس/ة لنقاش أهداف القسم ومدى تحقيق ما تم التخيي  له ووض  خي  تصحيحية سذا لزم األمر

 .اتراع قواعد التحضير لالجتماعات وما بعدها

 .توفير المساعدة لكافة أعضاء الفر/ق

 .العمل عل  تحفيز أعضاء الفر/ق وعدم االحتفاظ بالثناء من اإلداسة العليا للمد/ر بل للفر/ق بأكمله

 .بعض المماسسات المفيدة لنشر المعرفة بين أعضاء الفر/ق

 .كن قائدًا متميزًا

 

 خواطر مدير شاطر

 بقلم  / ياسر بهاء الدين 

خبير الجودة والتميز 



 ألن )األم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبًا طّيب األعراق(

عل  مر األجيال، وفي جمي  األحهوال، تهرهقه          

المرأة اإلماساتية عنوا  الكفاح العربي النسوي 

المشرف الذي نفخر بهه، و/ضهرب بهه أفضهل           

األمثال في المجتهمه  اإلمهاساتهي والهخهلهيهجهي              

والعربي والعالمي، فهجهداتهنها وأمهدهاتهنها ُكهنَّ                

الحافظات لهلهرهيهوت واألبهنهاء فهي ظهل غهيهاب                   

األجداد واآلباء المرتحلين نحو لقمة العهيهش   

في الزما  والمكا . وُكنَّ المعلمات المربيهات  

لألبناء والحر/صات عل  توجيددم الهتهوجهيهه       

الصحي  السليم. وُكنَّ العامالت جنرًا سل  جنهب   

م  الرجال في المياد/ن المناسرة لتكهو/هنهدهن     

األنثوي، وس  ًكنَّ في أحا/يهن كهثهيهرة /هقهمهن            

 مقام الرجال، سذا ما دعت الضروسة سل  ذلك.

حمدًا هلل عل  نهعهمهة الهمهرأة الهجهدة واألم              

واألخت والزوجة والرنت والحهفهيهدة، وشهكهرًا        

للمرأة التي تقف سل  جانهب الهرجهل جهدًا وأبهًا            

وأخًا وموجًا وولدًا وحفيدًا، وألف سحمهة عهله       

المغفوس له الشيخ ما/د بن سليا  آل نهدهيها ،      

طيب اهلل مراه، عله  طهائهفهة مهن مهقهوالتهه               

وسسائله الخالدة في وسل  المرأة، واإلمهاساتهيهة    

س  المرأة ليسهت فهقه       »عل  وجه الخصوص:  

نصف المجتم  من الناحية العدد/هة بهل ههي        

كذلك من حيث مشاسكهتهدها فهي مسهؤولهيهة            

تديئة األجيال الصاعدة وتربيتدا تربية سليمة 

س  عل  المرأة أ  تعيهي الهرجهل      «.  »متكاملة

حقوقه حت  /عييدا حقوقدا بقدس ما تعهيهي   

العمل حقهه، سذا كهانهت تهعهمهل.. فهاإلنسها                    

كالشجرة، من دو  الهمهاء ال تهنهمهو، كهذلهك              

اإلنسا  من دو  المعيهشهة /هتهعهب و/هفهقهد             

نشههاطههه، وهههو /ههحههتههاج سلهه  عههمههل الههمههرأة              

واهتمامدا في المنزل وخاسج المنزل كالصحهة  

سنهنهي   «.  »والتعليم واإلعالم وفي كل المجاالت

أشج  عمل المرأة في المواق  التي تهتهنهاسهب     

م  طريعتدها وبهمها /هحهفهظ لهدها احهتهرامهدها                     

 .»وكرامتدا كأم وصانعة أجيال

نعم، تلك سسائل ومقوالت خالدات مهن سجهل       

 خالد في التاس/خ المعاصر.

والمرأة اإلماساتهيهة الهيهوم مهعهزمة مهكهرمهة                

مقدسة وتتروأ المناصب تلو المناصب، وتتهلهقه     

االمتيامات المعنو/ة قرل المهاد/هة فهي عهدهد          

الوالد القائد صاحب السمو الشيخ خليفهة بهن     

 .ما/د آل نديا ، سئيس الدولة، حفظه اهلل

والمرأة اإلماساتية اليوم، ومنذ األمس برعا/ة 

أم »أمومة وتكر/م وتشجي  وتقد/ر من قرل   

سمو الشيخة فاطمة بنهت مهرهاسك،       «اإلماسات

سئيسة االتحاد النسائي العام الرئيسة األعهله      

لمؤسسة التنمية األسر/ة سئيسة المهجهلهس    

األعل  لألمومة واليفولة، فدا هي سهمهوهها    

مههن شههدههر       68تههوجههه بههتههخههصههيههص /ههوم         

/هوم  »أغسيسبآب من كل عام لالحتفال بهه       

احهتهفهاء بهمهيهالد االتهحهاد              «المرأة االماساتية

مهن شهدهر أغسهيهس           68النسائي العام في 

م، ليكو  الممثل الرسمي للهمهرأة   0102عام 

اإلماساتية. وها ههي سهمهوهها تهعهلهن خهالل                  

أ   «المرأة اإلماساتية.. تميز وابهتهكهاس     »مؤتمر 

ليهشهكهل    »م عام المرأة واالبتكاس 6102العام 

منعيفًا مدمًا في مسيرة الهمهرأة اإلمهاساتهيهة        

الرائدة، ولتثرت لوطندا وللعالم بأكهملهه أنهدها       

جد/رة بحمل سا/ة اإلبداع والهتهفهوق فهي كهل          

قياع. وأندا عند حسن ظن قيادتدا بدا كهمها      

كانت عل  الدوام، وفي كل الهمهواقهف، فهدهي        

األم المردعة والمرتكرة في عملدا وعلهمهدها    

وفي منزلدا ومجتمهعهدها، تهمهامهًا كهمها ههي                

مردعة ومرتكرة في تربيتدا ألوالدها وحسن 

 .«تعاملدا م  اآلخر/ن

نعم، أ/تدا المرأة اإلماساتية، سنه /ومهك، وسنهه عهامهك،         

وسنه الميدا  الذي /نتظرك، والذي حتمًا ستأخذ/نه عل  

 .محمل الجد والمسؤولية المشتركة م  الرجل

 بقلم / عبد اهلل محمد السبب

 مدير مكتب التميز المؤسسي

ماسس( وضمن فعاليات مكتب   60وفي مناسرة /ومدا العالمي )  مهـارات المــرأة اإلمــاراتية 

 التميز المؤسسي

قام سعادة سامي عرد الرحمن صقر مد/ر عام دائهرة الهمهالهيهة        

بالمروس عل  موظفات الدائرة من األمدات /رافقه السيد /وسهف  

علي محمد نائب المد/ر العام، والسيد عمر عهفهيهف الهر/شهانهي           

مساعد المد/ر العام،حاملين سليدن هدا/ا سمز/ة وتمنيات بدوام 

السعادة عليدن وعل  أبنائدن وعل  الوطهن اإلمهاسات الهعهربهيهة           

المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن ما/د آل نهدهيها         

 سئيس الدولة "حفظه اهلل"

 الرؤية : 

 الريادة في استدامة المال العام لتعزيز تنافسية اإلمارة

 الرسالة : 

إدارة الموارد المالية الحكومية، وتقديم الخدمات المالية 

والمحاسبية واالستشارات لكافة الجهات الحكومية، وفقًا ألفضل 

 الممارسات في هذا القطاع 

 القيم  : 

تعتمد الدائرة في رؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها 

لتحقيق أهدافها، على مجموعة من القيم 

المؤسسية الجوهرية التي قد تم تعميمها على كافة 

العاملين فيها بمختلف اإلدارات والمتمثلة في المحاور 

 التالية:

 . النزاهة 

 . الشفافية 

 . رضا المتعاملين 

 . استدامة التميز 

  . العمل الجماعي 

 مكتب التميز المؤسسي 


