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وزارة املالية

خام�سا :التنمية الب�رشية للعاملني بوزارة املالية
يف فرباير � 2009أن�شئت وحدة التنمية الب�شرية بوزارة املالية بهدف تطوير خطة طموحة للتنمية الب�شرية واالرتقاء بامل�ستوى
الفني واملهني للعاملني بالوزارة مبا يت�سق مع �سيا�ساتها و�أهدافها ،والعمل على �أن يكون لدى الوزارة �أف�ضل العنا�صر القادرة
على االجناز من حيث املوهبة والتدريب والتنمية والثقافة ،ف�ض�لا عن ال�س��عي لت�أهيل م�س��توى ثان من القيادات امل�ؤهلة
واملدربة.
وقد ارتكزت خطة عمل الوحدة امل�ستحدثة على �إجناز املهام والأهداف التالية:
حتديد احتياجات التدريب لكل م�س��توى وظيفي يف القطاعات الرئي�س��ية بالوزارة من خالل �إتخاذ �إجراءات علمية
ومنهجية للتعرف على اخلطط الالزمة لتدريب وتطوير �أداء الأفراد وفقا الحتياجات الوزارة احلالية وامل�ستقبلية.
�إختيار �أف�ض��ل مقدمي اخلدمات التدريبية يف ال�س��وق لتقدمي برامج تدريبية متطورة للعاملني بوزارة املالية تتما�شى مع
احتياجات تطوير العمل واالرتقاء مب�س��توى الأداء ،مع احلر�ص على التعريف بالربنامج وكيفية الإفادة منه لدى كافة
املوظفني.
التقييم الدوري ملناخ العمل بالوزارة ،من خالل ا�ستطالع �آراء املوظفني فيما يطرح من برامج ومبادرات ،والت�أكد من
�إدماجهم وم�شاركتهم االيجابية يف عملية التطوير ،يف �إطار من ال�سعي خللق بيئة ناجحة ومواتية للتغيري.
تفعي��ل �آلي��ة حمكمة لقيا�س الأداء للت�أكد من وجود �ص��ف ثان وثالث من املوظفني قادر على حتمل امل�س��ئولية ،من
خالل و�ضع نظام دقيق ومو�ضوعي للتقييم غري منحاز و�إعالنه بكل �شفافية بني كافة املوظفني.
و�ضع نظام تعريفي دقيق ملتطلبات ومهام كل وظيفة ،مع الت�أكد امل�ستمر من �أن توزيع املهام وامل�سئوليات بالوزارة مبني
على موا�صفات الوظيفة وقدرات و�إمكانيات �شاغليها.
ومن �أجل تفعيل املهام والأهداف ال�سابقة ،بد�أت الوحدة بال�سري عرب عدد من املراحل الهامة ،وذلك على النحو التايل:




















املرحلة الأولى :جمع املعلومات ،مثل موا�ص��فات الوظيفة ومتطلباتها ،ال�سري الذاتية ،واملوقف التدريبي ،وذلك لكل
موظف يف كل القطاعات.
املرحلة الثانية� :إن�ش��اء قاعدة معلومات للعن�صر الب�ش��ري بالوزارة لتق�سيم املوظفني يف قطاعات الوزارة �إلى فئات بناء
على اخلربات والو�ضع الوظيفي احلايل لكل منهم.
املرحلة الثالثة :حتديد جمموعة القدرات املطلوبة يف جميع الوظائف القيادية بقطاعات الوزارة ،ودمج ال�ص��ف الثاين
يف م�صفوفة هيكلية يتم تق�سيمها �إلى :الإدارة العليا ،الإدارة العليا املتو�سطة ،الإدارة ال�سفلى ،وم�ستندة �إلى معياري
الكفاءة وال�سلوك.
املرحلة الرابعة :عقد اجتماعات فردية مع الإدارة الو�س��طى للعاملني ملناق�ش��ة وحتديد الإمكانيات احلالية لكل منهم
وحتديد القدرات امل�ستقبلية للرتقي.
املرحلة اخلام�س��ة :حتليل املرحلة ال�س��ابقة للمقارنة والتمييز ب�ين مزايا وقدرات املوظف احلايل واملوا�ص��فات املطلوبة
لتحديد احتيـاجات التدريـب ،و�أ�سلوب الربط والتقييم بني املوظفني ومقدمي اخلدمة التدريبية.
املرحلة ال�ساد�سة :تفعيل نظام �إدارة وتقييم الأداء لقيا�س التغري يف الكفاءة قيا�سا بالتدريب املقدم� ،أو ما يعرف بالعائد
اال�ستثماري لربامج التدريب التي متت بالفعل.
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املرحل��ة ال�س��ابعة� :إن�ش��اء نظام «بديل القيادة» ،وذلك ب�إيجاد �ص��ف ثان وثال��ث من املوظفني لتهيئته��م فنياً و�إداري ُا
للمنا�صب القيادية.
وخالل ال�شهور ال�ستة التي �أعقبت �إن�شاء الوحدة ،مت البدء يف الربامج التالية:




خلق قاعدة بيانات مميكنه فعالة لكل املوظفني يف القطاعات الثالث الرئي�سية بوزارة املالية (قطاع مكتب الوزير ،قطاع
املوازنة العامة ،قطاع التمويل) ت�ض��م جميع املعلومات اخلا�ص��ة باملوظفني مثل :التدريب ،تواريخ الرتقي ..وغريها من
املعلومات الهامة عن املوظف.
االنته��اء م��ن �إعداد حتليل وظيفي لأول ثالثة م�س��تويات وظيفية يف القطاعات الثالث الرئي�س��ية لعدد  120وظيفة،
تت�ضمن حتديدا دقيقا ملوا�صفات الوظيفة ،وامل�سئوليات الوظيفية املرتبطة بها.
�إجن��از  32برناجم��ا تدريبيا لتنمية املهارات لعدد  47موظفا ،ف�ض�لا عن �إعداد ندوات مل��ا بعد التدريب لتحديد النفع
اال�ضايف وطرق تو�صيل املعلومة من جانب املتدربيني �إلى باقي املوظفني كال يف �إدارته.
البدء بتنظيم دورات تدريبية يف اللغة الإجنليزية لثماين م�ستويات لغوية لعدد  88موظفا يف قطاعي (املوازنة والتمويل)،
بهدف حت�سني م�ستوى التحدث والتحاور باللغة االجنليزية ،على �أن يتم االنتهاء منها خالل عام.
تطبيق منهاجية مرور كل املوظفني عرب �سل�س��لة من املقابالت ال�شخ�ص��ية للرتقي من م�ستوى وظيفي �إلى �آخر يف كل
القطاعات ،وبخا�صة يف املراكز القيادية.
تعريف املوظفني بالوزارة ب�أهمية ثقافة الإ�ستجابة لكل ال�شكاوى والإنتقادات يف كل امل�ستويات الوظيفية بالوزارة.
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