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 نعكاس ذلك على مستوى الفرد والدولةاأمهية السياسة يف مراجعة املوازنة العامة و 

 

 الشيخ سعود بن انصر بن خالد

 عمر شوري  هعبد األستاذ الدكتور/ 

 ماليزي  –اجلامعة االسالمية العاملية  

 ملخص البحث

احلكومية يف دولة قطر شديد األمهية بشكل عام، إن أمهية خالفة مناصب املوارد البشرية للمنظمات 

خصوصًا بعد إعالن قانون املوارد البشرية وملحقاته. حيث فعل هذا القانون كل ختصصات إدارة املوارد 

إدارة القوى العاملة والتعيني، إدارة التطوير والتدريب، إدارة الرواتب   ;البشرية على سبيل املثال ال احلصر

خرى للموارد البشرية كإدارة تقييم األداء والتنظيم املؤسسي. وعندما يتم  أاطات إدارية واألجور. وهناك نش 

فإهنا ستنعكس بشكل إجايب على مجيع األجهزة اإلدارية املتعلقة ابملوارد  االستخالفتطبيق سياسة 

هلو دور أساسي   ة االجتماعيوالعمل والشؤون  اإلداريةن الدور املهم الذي تقوم به وزارة التنمية إالبشرية. 

ابملوازنة الرئيسة  األمر صة إذا ما تعلق ابتطبيق سياسة خالفة املناصب يف اجلهات احلكومية املختلفة، خ

   .املوازنة  اعتمادخص وفق املوازنة من الدولة، وابأل اعتمادللدولة. وذلك وفق 
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 املقدمة

واضحة ومنظمة لتمويل القوى العاملة يف اجلهة   ةإسرتاتيجيمن املهم لنا أن نكون سعداء إن وجدت 

إدارة املوارد البشرية   ت إسرتاتيجيااحلكومية مبا خيدم قوة األداء وزيدة اإلنتاجية. وال يكون ذلك إال إبتباع 

 ة وإسرتاتيجيبشكل عام  تيااإلسرتاتيجوحتليالت الوصف الوظيفي والقوى العاملة عرب تطبيق هذه 

سياسة خالفة املناصب املوارد البشرية بشكل خاص. واليت يكون الفاعلية املطلوبة للعمل املؤسسي 

عرب إجراء إدارة املوارد البشرية لتحليل املواصفات الوظيفية للمنصب، وتعيني   االستخالفلتحقيق سياسة 

زوم ل الل يكون رصد املوازنة املطلوبة لكل وظيفة. هيكل الرواتب واألجور املناسب هلذا املنصب ومن خ

من حتقيق  لالستفادة معرفة العاملني إبدارات املوارد البشرية ابلشأن املايل خصوصًا مبا يتعلق مبوازنة 

 . السياسة

 

 أهداف البحث

املوارد البشرية  معرفية التكلفة احلقيقية للقضاي املتعلقة أبعمال رأس املال البشري واليت تواجه إدارة  •

 ابجلهة احلكومية. 

 تنمية موازنة املوارد البشرية بشكل فعال، وخيدم أهداف اجلهة احلكومية.  •
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املوارد البشرية عرب وضوح الغاية من أجهزة املوارد البشرية   ةإسرتاتيجيوصواب تكلفة  انضباط •

 بشكل عملي حمقق ألهداف اجلهة. 

تطوير أداء املؤسسة املايل مبا خيدم سياسة الدولة العامة يف القطاع العام عرب التقدم املعريف املايل  •

 إلدارة املوارد البشرية 

ؤسسة احلكومية عرب دعم سياسات املوارد  بشكل واقعي متوافق مع خدمة أعمال امل املكافأةتقييد  •

 . ةاإلسرتاتيجيالبشرية 

اجلهة احلكومية املعرفية من سالسل إمداد العمل املؤسسي املتعلقة إبدارة املوارد   احتياجات حتديد  •

 البشرية.

معرفة نشاط عمل موارد البشرية يف كل إدارة حكومية بشكل متصل ينب الغاية من إنشاء اجلهة   •

 ئها مبا خيدم متويل تلك الغايت دون ضياع للمال العام. وأهداف إنشا

القوى العاملة  احتياجات قياس القيمة احلقيقية لرأس املال البشري وتوافق املوازنة العامة مع حتليل  •

 يف اجلهة احلكومية. 
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 تمويل املؤسسي للموارد البشرية ال

التنمية اإلدارية والعمل   العامة ملوارد اجلهات احلكومية البشرية "اخلاضعة جيب أن تزود وزارة 1إن املوازنة 

وذلك ألن موازنتها متول   2والشؤون االجتماعية بكافة البياانت املتعلقة ابملوارد البشرية اليت تطلبها الوزارة." 

ع اجلهات احلكومية املختلفة التعاون مع من قبل الدولة لذا لزم على مجيع إدارات املوارد البشرية يف مجي

الوزارة كسلطة عليا منفذة لقانون املوارد وملحقاته، خصوصًا فيما يتعلق ابملوازن العامة للجهة احلكومية.  

يف متويل سياسة خالفة املناصب مبا خيدم اجلهة احلكومية وسياسة الدولة   واالستمراريةوابلتايل النجاح 

سنتمكن   االستخالفوالدراسة املالية إلدارة املوارد البشرية من خالل سياسة  ومن خالل العلم العامة.

ابلتايل نتمكن من حتقيق أهداف تلك املعرفة و من حتقيق حفظ املوازنة العامة للمؤسسة احلكومية والدولة. 

على الصعيد املؤسسي. إن هذه األهداف تنعكس بشكل إجيايب كعامل رئيسي لتحقيق سياسة  

، حيث يتم رصد موازنة الوظيفية عرب سلم األجور والرواتب يف الباب األول من املوازنة العامة االستخالف

للجهة احلكومية. فمن خالل املعرفة املالية للموازنة من خالل تطبيق السياسة والتحكم مبوازنة رأس املال  

    البشري ميكننا من حتقيق الفوائد التالية: 

 . املؤسسي وبني موازنة فهم العالقة بني متويل العمل .1

 

  /سوف يصرف.خطة مفصله يتم إعدادها من قبل املنظمة أو احلكومة ملعرفة ما هو حجم الدخل الذي سوف يقبض خالل فرتة زمنية حمددة وحجم اإلنفاق الذي : هي Budgetاملوازنة  1
    Longman Business English Dictionary  ترمجة الباحث

  2016لسنة  )15(قانون رقم  إبصدار قانون املوارد البشرية املدنية/ ياألمي  القرار )3(رقم  مادة2
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 على موازنة إدارة املوارد البشرية. وانعكاسهافهم الغاية من معرفة جوانب املوازنة العامة  .2

وذلك ألمهية هذه القدرة لقيادات املوارد  ، معرفة حساب وتفسي املوازنة اخلاصة ابملوارد البشرية  .3

التفاوضية لطلب إمداد املوازنة عند احلاجة مبا خيدم  اجلهة احلكومية  االستطاعةالبشرية، وتوفر 

 وفق سياسة الدولة يف القطاع العام.

تعريف املكوانت األساسية وعوامل التكلفة اليت تؤثر سلبًا أو إجيااًب على موازنة إدارة املوارد   .4

 لبشرية يف املؤسسة احلكومية. ا

 املراقبة والتحكم مبوازنة املوارد البشرية بشكل متقدم وأفضل داعم لإلدارة املالية للمؤسسة. .5

قدرة اإلدارة على قراءة اللغة الرقمية للموازنة يزيد من قدرة إدارة املوارد البشرية على املسامهة  .6

 ملدى الطويل.املؤسسة احلكومية على ا ةإسرتاتيجيبشكل بناء يف 

العلمي إلدارة املوارد البشرية بشكل يساهم يف التنمية البشرية   مابملفهو املسامهة يف بناء املوازنة  .7

 لكال العمل املؤسسي احلكومي وسياسة الدولة يف القطاع العام.

معرفة أماكن القصور واخللل بشكل دقيق يساهم على العالج من خالل قدرة إدارة املوارد البشرية   .8

األفضل لرأس املال  االستثمارى حتليل القوائم املالية ومعايرها بشكل صحيح، ميكن من عل 

 البشري.

 فهم قيمة املال عرب التقادم الزمين والتعرف على أفاق جديدة للتطوير.  .9
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 متنوعة لتقييم العمل املؤسسي.  ت نظرياألمثل من خالل  االستثمارقدرة املؤسسة على  .10

للجهة احلكومية وختطيط املوارد البشرية موازنة الباب األول أو املوارد  ةسرتاتيجياإلإن الذين يضعون اخلطة 

البشرية على األمد القصي تصبح أكثر عملية إن مل تعد بشكل طويل املدى وذلك ضمن أهداف سياسة  

. فنظرة املدراء املاليني قصية املدى، وتتطلب إدارة املوارد البشرية وخطة خالفة املناصب  االستخالف

ن الفارق الكبي بني معدالت الرواتب واألجور يف القطاع اخلاص مقارنًة  إ على املدى الطويل.، يطلتخط

ابلقطاع العام تفرض حتديً كبيًا على إدارات املوارد البشرية يف اجلهات احلكومية املختلفة. حيث يبدو  

حياًل إذا ما قورن بقطاع  صعوبة جذب املرشحني الباحثني عن أعلى دخل من الرواتب واألجور أمرًا مست

 مثل القطاع اخلاص للنفط والطاقة. 

فقطر للبرتول منظمة خاصة شبه حكومية ولكنها تتبع القطاع اخلاص يف نظام الدرجات والرواتب   

واألجور، ووزارة مثل وزارة البلدية والتخطيط العمراين تتبع جدول الرواتب واألجور يف قانون املوارد البشرية  

جند الفرق جليًا حيث تعترب احلالة يف اجلدول السابق مثال واضح للفرق. و  قطاع احلكومي.املدنية لل 

بنفس املسؤوليات وحاصل على الثانوية العامة دون   استقبالفالراتب األساسي لوظيفة إداري وموظف 

يف  ريل قطري 4,160ريل يف قطر للبرتول، ويف وزارة البلدية حيصل على  7,283خربة مسبقة حيصل 

أي أكثر من النصف بقليل. وابلتايل   %57اجلهات احلكومية املختلفة. أي مبعدل مئوي للفرق مقداره 

ب يف اجلهات فإن هذا اإلشكال يبدي احلاجة املاسة هلذا املطلب عرب تطبق سياسة خالفة املناص
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للموازانت املالية للقوى من الرصيد املعريف لدى إدارة املوارد البشرية  االستفادةإن احلكومية املختلفة. 

بشكل فعال حيفظ برامج اإلنفاق احلكومي. حيثما   االستخالف اإلدارة يف حتقيق سياسة  يساعدالعاملة، 

تم إدارة الرواتب واألجور ابلشكل املناسب، فإن اجلهة احلكومية تكون عرضة خلسارة املوظفني وإنفاق  تال 

، والتعيني، والتدريب والتطوير للعاملني املتاحني أو سد  االختياراملزيد من األموال دون جدوى على 

 .الثغرات وإضافة املزيد من اجلهد وضياع الوقت

ون ابإلحباط وعدم الرضا مما يكلف اجلهة احلكومية سيحس   استقاالهتمموا وحىت العاملني الذين مل يقد

  االستخالف فتحديد الدرجة الوظيفية واملالية من متطلبات سياسة  الكثي على املدى القصي والطويل.

 وابلتايل جيب حتديد الدرجة الوظيفية واملزاي والعالوات والبدالت واملزاي الوظيفية يف عرض العمل عرب 

اهليكلة العامة للجهة على العموم وحتديد أبعاد تلك الدرجة يف الوظيفة واملرشحني خلالفتها على 

  االستفادة اخلصوص. عندما نتحدث عن وضع موازنة التعويضات والفوائد أو الرواتب واألجور، "فإن 

 املخصص من الباب جيب أن تؤثر يف  املكافأة املوجهة لعمل موارد اجلهة البشرية، وهذا املصروف املايل

  االستخالف األول من املوازنة من املفرتض أن حيقق أهداف املؤسسة، فالتعويضات والفوائد يف سياسة 

هي حمركة للسياسة ابملبالغ املالية اليت تدفع أو النواحي املعنوية اليت تعطى أو تقدم كمكافأة للموظفني 
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  4وظف "القطري الذي يبلغ راتبه هناية مربوط درجته" فعلى سبيل املثال فإن امل 3والعاملني نظي العمل."

فإنه "يتم منح هذه املكافأة بذات فئة العالوة الدورية للدرجة اليت يشغلها واحملددة يف جدول الدرجات  

 حسب املثال التايل:  5" )1(والرواتب رقم 

 )1("جدول الدرجات والرواتب رقم 

 هناية املربوط  الدورية العالوة  بداية املربوط  الدرجة املالية 

 22,400 800 16,000 الرابعة

      

 الدرجة املالية: درجة املوظف على جدول الرواتب واألجور •

بداية املربوط: هي بداية األجر األساسي أو املبلغ املايل الذي يدفع كأجر على جدول الرواتب  •

 واألجور

املوظف القطري بعد مضي سنة من اتريخ التعيني العالوة الدورية: وهو املبلغ املايل الذي يستحقه  •

 . أو من اتريخ استحقاق العالوة الدورية السابقة

 هناية املربوط: وهو احلد النهائي ملربوط األجر األساسي على جدول الرواتب واألجور •
 

3Human Resources Management A Strategic Approach Edition Canadian   th7  ترمجة الباحث     
 الفصل الرابع/ الرواتب والعالوات والبداالت واملزاي الوظيفية األخرى/ قانون املوارد البشرية املدنية )23(مادة رقم   4
 الفصل الرابع/ الرواتب والعالوات والبداالت واملزاي الوظيفية األخرى/ قانون املوارد البشرية املدنية )23(مادة رقم   5



- 73 - 

 

 

 

وابلتايل فعند وصول املوظف إىل هناية املربوط على الدرجة املالية للوظيفة فإنه بشكل تلقائي حيصل على 

يذكر حسب  اشرتاطمبلغ العالوة الدورية ابإلضافة إىل توقف سقف أجره على نفس املستوى دون أي 

إدارة موازنة التعويضات   قانون املوارد البشرية. وعندما نصل هلذه املرحلة فإن اإلشكال القائم هو عدم

والفوائد يف اجلهة احلكومية كما جيب، فلن يكون املوظف الذي يصل عند هذه املرحلة راضي ولتبدأ  

على تقييم األداء، واملعنويت،   الدافعية الالزمة ليشارك يف إجناز أهداف املؤسسة يف النقصان. بل وسيؤثر

 والرضا العام بشكل سليب.

ازنة الوظائف لألجور والرواتب للجهة احلكومية متدين جدًا عن معدل سوق فعندما يكون جمموع مو 

الوظيفي ابلنسبة   العمل أو اثبت، فإنه لن يوافق حاجة املوظفني النفسية، ابإلضافة حلاجة االستقرار

يف اجملموعات املتخصصة كاملهندسني واألطباء واملدرسيني فإن مستوى الدفع  اللوظائف بشكل عام. أم

ت يكون كايف أو فوق احلاجة األساسية بقليل. فأكثر املصادر لرضا العاملني على األقل، هي الثاب

     6يدفع للموظفني مع العاملني اآلخرين." ملستوى الدفع ذو العالقة. حيث يتم مقارنة جمموع موازنة ما

حديث   ف اجلديدمثال السيد/ سلطان نوع املرتب واألجر ملستوى الدفع ذو العالقة مع مقارنة املوظ 

حيث مل تؤثر اخلربة اإلضافية ومسؤولية التدريب يف عالقة ما يدفع ابلنسبة ملعدل دفع األجر   ،اخلربة

 ابلنسبة لسلطان. فقد شعر سلطان أبن حاجة التقدير الوظيفي مل تؤخذ ابحلسبان وفق نظام الدفع.        
 

6nagement A Strategic Approach Human Resources MaEdition Canadian   th7  ترمجة الباحث     
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 التقييم الوظيفي لتحديد موازنة الوظائف 

إن الغاية من التقييم الوظيفي هو ملعرفة أي من الوظائف أجره أعلى من اآلخر. وذلك ألن إجراء تقييم  

الوظائف حسب الدليل بغاية حتديد متويل الوظيفية بشكل كايف ومتوازن. وعادة ما يتم هذا التقييم من  

د يستوجب تعاون اإلدارة املالية مع  احلكومية. وق ةابجله قبل أخصائي املوارد البشرية إبدارة املوارد البشرية 

أخصائي الرواتب واألجور إبدارة املوارد البشرية. لكي يتم مراجعة معلومات التحليل الوظيفي حسب دليل 

الوظيفة اليت حتدد معايي التقييم لتمويل موازنة تلك  واشرتاطات الوظائف، ملعرفة حجم املهام واملسؤوليات 

يفة ومستواها الوظيفي حسب الدليل. وليتم إجياد الوظيفة وحتديد الوظائف. وذلك حسب قيمة الوظ

واألجور  الرواتبفنظام وهيكل  مستواها على جدول الدرجات والرواتب يف قانون املوارد البشرية املدنية.

 ونظام الدفع يؤثر يف املنظمة والعاملني فيها على السواء.  

بشكل فعال. حيث من  االستخالف لى سياسة اليت كفلها القانون جيب أن تعكس ع املكافأة إن 

من خالل صرف موازنة أو   االستخالف قانون املوارد البشرية لتحقيق سياسة  هذا البحثالواجب ترابط 

 . ة احلكوميةموازنة إدارة املوارد البشرية يف اجله

 

نظام تقييم أداء املوارد البشرية يف املنظمة  استثمار برامج التدريب والتطوير الوظيفي عرب  انعكاسات
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 احلكومية يف حصد نتائج سياسات خالفة مناصب املوارد البشرية

األهداف من إدارة موازنة تعويضات وفوائد الرواتب وأجور اجلهات احلكومية لتحقيق سياسة خالفة  

داف اجلهة. ألسباب  ن من الواجب إدارة تلك التعويضات بشكل مايل موزون لتحقيق أهإ املناصب:

كثية، وبعضها قد يتعارض مع بعضها، وقد يتطلب بعض التفاوض يف بعض األحيان. فعلى سبيل 

للمحافظة على بقاء املوظف، ابإلضافة لضمان احلفاظ على موازنة اجلهة احلكومية، وموازنة   ;املثال

الوظيفية للوظيفة والشخص الذي  ابلتحديد، فإن التحليل الوظيفي الالزم يعترب القيمة  الرواتب واألجور

يشغلها بنفس القيمة. ولكن قسم القوى العاملة والتعيني يف إدارة املوارد البشرية قد يتطلب تقدمي عرض 

جيذب الكفاءات واملواهب للتعيني. فإن مدير قسم التعيني والقوى  اعتياديعمل عايل ومنافس غي 

جلهة عند هذه املرحلة، جيب أن يتدخل ليقوم بعملية التفاوض  العاملة أو مدير إدارة املوارد البشرية يف ا

للوصول هلدف التعيني والصرف الفعال ملوازنة اجلهة احلكومية. وذلك إبشراف إدارة املوارد البشرية  

 ابلتعاون مع اجلهة اإلدارية املعنية ابلتعيني داخل اجلهة احلكومية.

ل لتحقيق سياسة خالفة مناصب املوارد البشرية إلدارة نظام  األهداف املرجوة من فعالية موازنة الباب األو 

 تعويضات فوائد الرواتب واألجور داخل اجلهة احلكومية: 

احلصول على موارد بشرية ذات كفاءة يف املكان والوقت املناسب. حيث يتطلب نظام تعويضات  •

اآلخر كالقطاع اخلاص. كعامل األجور احلكومي املنافسة يف سوق العمل مع نظرائه من القطاعات 
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العرض والطلب االقتصادي للقوى العاملة يف سوق العمل. حيث يتطلب جذب بعض املرشحني 

 خرى.املوظفني يف بعض اجلهات والقطاعات األ

احملافظة على بقاء املوظفني والعاملني احلاليني داخل اجلهة احلكومية. حيث يبدأ بعض العاملني يف  •

ادرة اجلهة لتدين مستوى الرواتب واألجور. لذا جيب على إدارة املوارد البشرية  اجلهة احلكومية مبغ

وابلتنسيق مع اإلدارة املالية وضع خطة سنوية ودورية لتحليل سوق الرواتب واألجور يف البالد. وذلك 

 ملنع تسرب العاملني خارج املؤسسة احلكومية. 

حقوق العاملني داخل وخارج اجلهة  لى إدارة عملية نظام الرواتب واألجور حلفظ عضمان إن  •

احلكومية عملية مضنية. فحقوق العاملني على سبيل املثال قد يتم حتمل نفقة أجرها دون عمل 

حيث تنص املادة على  ;املوظف داخل اجلهة احلكومية وذلك بسبب عملية الندب على سبيل املثال

يع مستحقاته املرتبطة بوظيفته األصلية  أن" تتحمل اجلهة املنتدب منها املوظف راتبه األساسي ومج

، وابلتايل فوفق نص هذه املادة فإن  7طوال مدة الندب، وتتحمل اجلهة املنتدب إليها بدل الندب"

ودون جدوى للجهة املنتدب منها إن مل يكون خمططًا وحمسوابً.  ابهضامصروف املوازنة سيكون 

ظيفة وإعداد من خيلفها يتطلب اجلهد والوقت فحقوق املوظف والوظيفة جيب يتم حساهبا، وشغور الو 

 واملال الالزم لشغلها بكفاءة مرجوة للجهة احلكومية. 

 
 الفصل الثامن النقل والندب واإلعارة/  قانون املوارد البشرية القطرية املدنية  )54(مادة  7 •
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التصرف والسلوك املرجو من قبل العاملني ملصلحة  مكافاةفنظام تعويضات الرواتب واألجور يتطلب  •

واخلربات، والوالء،  اجلهة احلكومية. وابلتايل فإن إنفاق املوازنة جيب أن يفعل ذلك. فاألداء العايل، 

خرى اليت متكن النظام ألخذ املسؤوليات اجلديدة، وغيها من السلوكيات املؤسسية األ واالستعداد

 بنظام تعويضات الرواتب واألجور.   ارتباطهعرب  االستخالفالفعال عرب دور سياسة نظام 

واحملافظة على قواها  عاب ياالستاملؤسسة احلكومية على  دفإن التعقل بنظام تعويضات األجور يساع •

العاملة بكلفة ذات جدوى وحمددة بقدرات اجلهة البشرية واملالية مما يؤدي إىل التحكم ابلتكاليف.  

فبدون هذا التحكم واجلدوى لنظام وهيكلة الرواتب واألجور، فإن موازنة الباب األول أو موازنة إدارة  

نفاق فوق احلاجة املطلوبة أو عدم اإلنفاق  املوارد البشرية للجهة احلكومية ستكون عرضة لتجاوز اإل

 مما يؤدي إىل عدم دعم أو صعوبة إمداد اإلنفاق يف املوازنة القادمة. 

  االرتباط حيث   والتوافق مع قانون املوارد البشرية املدنية وملحقه ودليل الوظائف العام. االمتثال •

لتحقيق سياسة خالفة املناصب من خالل صرف موازنة الباب األول أو موازنة إدارة املوارد البشرية يف 

 اجلهة احلكومية، عرب إدارة مجيع مصاريف نشاطات اإلدارة املالية لتتوافق مع القانون بفاعلية. 

ليتم تطوير وتقدم خرى من إدارة نظام تعويضات الرواتب واألجور السعي لتحقيق فعالية األهداف األ •

فنظام الرواتب واألجور جيب أن يتم تصميمه   جودة وكفاءة النظم اإلدارية داخل اجلهة احلكومية.
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بشكل خيدم مصاحل اجلهة احلكومية. أما جودة كفاءة النظم اإلدارية تعترب اثنوية إذا ما مت مقرنتها  

 خرى األهم كنظام تعويضات الرواتب واألجور.  ابألهداف األ

ور فعالية سياسة خالفة املناصب يف نظام الرواتب واألجور عرب دراسة دجوى مصاريف الباب األول إن د

هلو مطلب حموري" فليس هناك خدمة سريعة يف إدارة أعمال   ف،االستخالوفق التخطيط السليم لسياسة 

لي مماثل لبناء  كامنة يف قيمة املنظمة تعترب حتدي مستقب  مفاجأة يكون هناك  أالخالفة املناصب. فيجب 

  8قيمة املنظمة يف أتسيسها منذ البداية." 

الفصل الرابع من قانون املوارد البشرية لنظام الرواتب والعالوات والبدالت واملزاي فأهداف السياسة من 

يتم جتاوز أو خمالفة القانون. فكلما كانت   لئالالوظيفية األخرى، هو ليس احلكم الالزم بل التوجيه العام 

ة نظام تعويضات الرواتب واألجور فعالة كما جيب. ملوافقة وحتقيق وإجناز أهداف اجلهات احلكومية إدار 

يف القطاع العام. فيجب على أخصائي املوارد البشرية تقييم الوظائف حسب دليل الوظائف العامة، ومن  

التنظيمي املناسب  مث دراسة وإنشاء نظام تعويضات الرواتب واألجور املوافق لكل وظيفة على اهليكل 

للجهة احلكومية. وبيان هذه اخلطوات بشكل مناسب يفيد كل وظيفية حالية أو يراد إنشائها وإجياد  

بغض النظر عن املراحل الثالثة الرئيسية إلدارة تعويضات  )3-5(مستوى األجر املناسب هلا.  يف الشكل 

  ا احتياجاهت األجور، واليت أتيت بعد التحليل الوظيفي األويل. "فإن كل مرحلة أن تؤخذ بعناية ملعرفة 
 

 للتخطيط/ ترمجة الباحثديلويد/ اجمللد األول احلاجة  /Business Succession Planning Cultivating Enduring Valueأعمال خالفة املناصب  8
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وتكلفتها والتفاصيل والعوامل املتداخلة يف طبيعة إنشائها. أخيًا وليس أخراً، فإن إنشاء نظام تعويضات 

              9اجلهة."  ةإسرتاتيجيمن  يتجزأألجور جيب أن يكون جزء ال  الرواتب وا

ومن خالل الشكل السابق نلخص إجراءات إدارة تعويضات الرواتب واألجور الالزمة إلنشاء موازنة إدارة  

موارد بشرية فعالة تساعد على إعداد موازنة املناصب بشكل تلقائي ليتم ضمان إنفاق احلقوق ابلتوافق  

انون املوارد البشرية ودليل الوظائف العامة. حيث يتم يف املرحلة األوىل إنشاء أو مراجعة هيكلة نظام مع ق

الوظيفية، ومث تقييم املوازنة املالية لقيمة الوظيفة حسب سلم  االحتياجات الرواتب واألجور عرب حتليل 

ق اإلداري مع اجلهات املهنية كوزارة  رواتب قانون املوارد البشرية ودليل الوظائف العامة، مث أييت التنسي

موازنة الباب األول  العتمادالتنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، ابإلضافة إىل وزارة املالية. وذلك 

أو موازنة إدارة املوارد البشرية يف هذه اجلهة احلكومية. ولكن املراحل ليست على الرتاتبية بل إهنا متداخلة  

دور املنوط على إدارة املوارد البشرية يف اجلهة احلكومية هو بتوظيف هذه املراحل للعمل كوحدة واحدة. ف

 بشكل متوازي وفعال إلهناء املوازنة لتفعيل سياسة خالفة املناصب. 

 حتديد املعني خلالفة املنصب عرب التدريب والتطوير وتقييم املوارد البشرية للوصول للمنصب 

املوارد  ت إسرتاتيجيامنذ حصوله على الوظيفة احلالية للمنافسة مع زمالئه عرب  استعداديكون املرشح على 

ابحلصول على فرصة الرتشح هلذا املنصب، ومن خالله يكون رصد تلك  ةاإلسرتاتيجي البشرية لتكافئه 
 

9  Human Resources Management A Strategic Approach Edition Canadian   th7 ترمجة الباحث     
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مات حول التكاليف، وقد مت حتليله منذ بداية الدورة اإلدارية السنوية للجهة احلكومية، حيث كل املنظ

التدريبية. فمطلب  االحتياجات من تلك موازنتها السنوية، ومن ض احتياجات تبدأ بدراسة ما هي . العامل

من خيلف املنصب لتحمل مسؤولية الوظيفة القادمة، وابلتايل فيجب عليه أن   استعدادهذا البحث هو 

فكل املدراء املسؤولني عن املتعلقة ابملنصب بكفاءة.  املسؤوليات يتدرب بشكل مناسب ليقوم أبعباء 

إدارة شؤون موظفيهم يف القطاع العام، معنيني ومسؤولني عن املسار الوظيفي لكل موظفي يعمل يف 

اإلدارة حتت إشرافهم. "حيث تقوم اإلدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد املوازنة، وهلا  

  ع اإلدارات املعنية، ومبا ال جياوز موازنة التدريب املعتمدة.أن تعدهلا وفقاً ملتطلبات العمل، ابلتنسيق م

وفيما عدا الوظائف احلرفية والعمالية، يتعني إاتحة دورات تدريبية جلميع املوظفني املرشحني للرتقية، وذلك 

وجيب عليهم أن يقدموا   10الكتساب املهارات واخلربات الالزمة لشغل الوظيفة اليت ستتم الرتقية إليها." 

التدريب ليس مقصوراً  احتياجالدعم الالزم وأن يوفروا الفرص لتطوير العاملني ألقصى قدراهتم. ولكن 

، وذلك ملعرفة ءاألداعلى املعينني أو املرشحني اجلدد للمنصب فقط. ال بل يطلب أن تربط بتقارير تقييم 

 املطلوبة للتطوير.أماكن القصور واخللل والرضا الوظيفي أو إجياد األماكن 

 

 توفري املهارات الالزمة لتويل املناصب
 

 الفصل اخلامس/ التدريب والتطوير/ قانون املوارد البشرية املدنية )31(مادة  10
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ذكران سابقاً أمهية إنشاء وحتديد املواصفات الوظيفية، ولكن املرشحني لتويل املناصب لن يكونوا على 

كامل لتويل تلك املناصب دون توفر املهارات الوظيفية الالزمة لتويل تلك املناصب. لذا فإن    استعداد

فيجب  11خلق نظام لتطوير املهارات من الداخل." اجتاه"تدريبات املهارات التقنية، هي اخلطوة األوىل يف 

ملرشحني اجلدد املتوفرة خرى قدرات املوظفني وااملوازنة بني كفة متطلبات املنصب من جهة، ومن الكفة األ

أمهية برامج التعريف   التدريبة والتعريفية الالزمة عن مكان العمل وطبيعة الوظيفة. االحتياجات وبني 

حيث فائدة هذا التعريف الذي خيدم غايت   ملرشحني تويل املناصب: 12Orientation Programsاملؤسسي 

 كثية مثل التالية: 

املوظفني: حيث إمكانية طلب املوظف "إهناء خدمته خالل فرتة االختبار  تقليل مغادرة  .1

إبخطار كتايب إىل رئيسه املباشر، مدته مخسة عشر يوماً على األقل سابقاً على اتريخ ترك  

 يف غي أي وقت آخر من مدة توظيفه.  13العمل."

ل ومكان العمل،  تقليل حدوث األخطاء وحفظ الوقت: فاملوظف الذي يتم تعريفه بطبيعة العم .2

خرى مضافة على أسيكون أكثر قدرة على جتنب األخطاء. فهذا العامل مع جمموعة عوامل 

 

 Succession Planning that’s Workاليت تعمل  االستخالفخطط  11
Edition  th7 /اآلخرين. : هي الربامج اليت تؤلف املوظفني اجلدد مع األحكام، املنظمة، وسياساهتا أو لوائحها، واملوظفني Orientation Programsبرامج التعريف املؤسسي  12

Canadian  Human Resources Management A Strategic Approach  ترمجة الباحث     

 إبصدار الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية املدنية. 2016لسنة  )32(رقم  الوزراءالفصل األول/ الوظائف والتعيني فيها/  قرار جملس  )12(مادة  13 
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. مما جيعل تكاليف  واالنتباهمدة اإلشراف ع.م  ;تكاليف بدأ املوظف لتسلم مسؤولية املنصب

 بدأ العمل للمعني اجلديد على املنصب أكثر كفاءة.

اجلدد للعالقات الطيبة مع زمالء العمل   واملرشحنيتطوير األداء الوظيفي: إن بناء املوظفني  .3

داخل اجلهة تبدأ من برامج التعريف الوظيفي. حيث تكون هذه العالقات بني املوظفني 

 ومسؤوليهم عامل رئيسي لزيدة اإلنتاجية داخل املؤسسة.

ايب لإلفصاح عن جياإل االنعكاس ل أسرع: حيث حتقيق مستويت األداء الوظيفي املطلوبة بشك .4

معايي األداء الوظيفي املتوقعة من قبل املرشح، مما يزيل احلية عن املتطلبات الوظيفة منذ بداية  

 املسار الوظيفي. 

العالقة بني التدريب وتطوير املرشحني والعاملني لتخطيط خالفة املوارد البشرية ملناصب اجلهة 

 احلكومية

دريب عائد على اخلطط واجلهود اإلدارية املعدة من قبل اجلهة اإلدارية للحصول على أفضل فمرجع الت

بشكل واسع ليتضمن املعرفة واملهارة اليت   استخدامهالسلوكيات املرتبطة ابلعمل. فمصطلح السلوك يتم 

ام وظائف  حيصل عليها املوظف من خالل أدائه يف العمل. وحينما توريد اإلدارة إعداد املوظفني مله

املستقبل، فإن هذا النشاط اإلداري يطلق عليه تسمية تطوير املوارد البشرية. فيجب على املرشحني أن يتم 

قادرين على تويل أعباء ومهام خالفة املنصب. حىت املوظفني  ا الوظيفية ليكونو   ت االحتياجاتدريبهم على 
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لسيئة أو تعلم مهارة جديدة أو رفع  أصحاب اخلربة يكونون يف حاجة للتدريب لتجنب عادات العمل ا

فإن التدريب هو إعداد املوظفني  ،مستوى أدائهم. ولنأكد على الفرق األساسي بني التدريب والتطوير

احلاليني للقيام أبعماهلم احلالية، أما التطوير فهو إعدادهم لوظائف املستقبل. ومع أن التدريب يهدف  

الفائدة تتجاوز مسار الشخص الوظيفي برمته، وتساعده   ليساعد املوظفني على العمل احلايل، فإن

هو التشخيص الذي يقدم و : Need Assessment االحتياجات  لتطويره ملسؤوليات وظيفة املستقبل.  تقدير

للجهة  14املشكلة والتحدي املستقبلي الذي ميكن مواجهته من خالل التطوير والتدريب التدريبية " 

التدريبية للجهة احلكومية، ابلتنسيق مع  االحتياجات حيث جيب على "اإلدارة بتحليل   احلكومية.

الوحدات اإلدارية املعنية، لتحديد القدرات والكفاءات ومستوى املهارات واملعرفة لتمكني املوظف من 

 15حتسني أدائه مبا حيقق أهداف اجلهة احلكومية." 

 

 يف اجلهات احلكومية املختلفة ستخالفاالبرانمج التدريب الداخلي لسياسة  انطالق 

إن أفضل الطرق للبدأ بربانمج التدريب الداخلي هو توفي اخلبي مبضمون التدريب الذي سيقوم بتقدمي  "

 

14Resources Management A Strategic Approach  Edition Canadian Human th7  ترمجة الباحث     
 التطوير/ قانون املوارد البشرية املدنية.الفصل الثالث/ التدريب و  )51(مادة  15
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فالفرص الذهبية اليت   16." )تدريب املدرب   (الدورة التدريبية للمدرب املرشح من داخل اجلهة احلكومية

املهارات التدريبية كوجبات سريعة على طبق من ذهب، ستكسبه  ستُتاح للمدراء من خالل توفي 

مكاسب قيمة جملموعات الوظائف القيادية للمعرفة املقدمة واليت سوف تصقل وتظهر أفضل ما يف معادن 

مواصفات تلك املوارد البشرية داخل املؤسسة احلكومية لكال املشرفني واملوظفني والعاملني. وابلتايل جيب 

ارة خطة التدريب والتطوير السنوية يف ضوء نتائج حتليل االحتياجات التدريبة للمرشح  أن "تضع اإلد

حتديد أساليب التدريب  ، ويرحتديد أولويت التدريب والتطوهي منصب، على أن تتضمن اخلطة لل 

ازنة  املو ، هات اليت توفر التدريب والتطويربيان اجل، السنوي لربامج التدريب والتطوير اجلدول، والتطوير

 الالزمة لتنفيذ التدريب والتطوير.

وتوايف اإلدارة، اإلدارة املختصة ابخلطة السنوية للتدريب قبل هناية شهر ديسمرب من كل عام 

فتعريف املسار الوظيفي هو املكان األفضل للبدأ بتقدمي التدريبات املهارية التخصصية    17العتمادها." 

من خالل برامج التدريب يف القطاع العام،  االستخالفياسة والفنية. إن الشكل املثايل لتطبيق خطط س

هو احلصول على املهارات التخصصية والفنية الالزمة للرتقية. إن جعل الدورات داخل اجلهة إجبارية  

للرتقية يساعد يف سهولة التطوير للمواصفات الوظيفية التخصصية والفنية. كما ترفع املستوى اإلداري  
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 املواصفات الوظيفية األساسية الالزمة للرتقية، وابلتايل مكسب إضايف للجهة للجهة ملعرفة معايي

 احلكومية. 

إن من املهم أن تكون أولوية برامج التدريب الداخلي ملرشحني اجملموعات القيادية داخل اجلهة احلكومية،  

يب هبذه الطريقة سيفيد  وابخلصوص إلضافة املهارات القيادية األساسية للمدراء اجلدد. فتقييد نظام التدر 

هنم   أاملؤسسة احلكومية بعدة أوجه خمتلفة. "إحداها أن املدراء سيكونون قادرين على رؤية مرؤوسيهم على 

التدريبية ومن مث وضع    االحتياجات حيث يتم التواصل املباشر بني الرئيس واملرؤوس لتقدير  18." )اخلرباء(

برانمج التطوير الالزم لتقييم املتطلبات املهارية املعرفية والعملية واليت ستكون ضمن خطة سياسة  

. إن هذا األمر سيساعد املدراء على إاتحة الفرصة ليكونوا مستشارين ثقة للجهة احلكومية.  االستخالف

ور املستفادة، نشر مسؤولية االهتمام  مهارات التدريب. من ضمن األم  اكتساهبميضاف إىل ذلك 

ستقيد برامج   االستخالفابلتدريب والتطوير يف أرجاء اجلهة احلكومية. من الناحية العملية فإن سياسة 

القدرة داخل اجلهة احلكومية وداخل الدولة حىت يتم إعطاء   ءاستيفاالتدريب اخلارجي لئال تتم إال بعد 

. حيث " تتوىل الوزارة وضع خطط  االبتعاث ة، مثال ذلك برامج برانمج تدرييب خارج اجلهة احلكومي

للحصول على مؤهالت جامعية فأعلى ابلتنسيق مع اجلهات احلكومية، وعلى اجلهات موافاة   ث االبتعا

الوزارة ابحتياجاهتا الفعلية لالبتعاث، وتتوىل الوزارة املبتعثني من قبلها، سواء املوظفني أو املرشحني للعمل 
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فمن هذه الناحية فإن برانمج   19لتلك اخلطط ابلتنسيق مع اجلهات املعنية." وفقا ، ات احلكوميةيف اجله

التدريب والتطوير لن يكون فقط أكثر كفاءة، بل أن سيفتح اجملال أكثر للمدراء ليظهروا قدراهتم القيادية  

الطريقة، حفظ   بشكل أكثر مسؤولية. ومن ضمن الفوائد من تقييد برانمج التدريب والتطوير هبذه

  التكلفة. فحسب الئحة املوارد البشرية " يستحق املوظف املوفد للتدريب خارج الدولة بدل التمثيل املقرر

    20له حبسب درجته الوظيفية.. إخل." 

 

 

نظام تقييم أداء املوارد البشرية عرب نظام ترقيات سلس لتعيني املرشحني للمناصب داخل اجلهات  

 املختلفةاحلكومية 

" تضع اجلهة احلكومية نظاماً لتقييم األداء، يعتمد على أداء املوظفني ووحداهتم اإلدارية وطبيعة نشاطها،  

  االستخالفكما ذكران سابقاً، فإن سياسة   21وذلك هبدف حتفيز اإلجنازات الفردية وتعزيز روح الفريق."

قدرات األفراد األكثر قيادية داخل اجلهة   تكون أكثر جناحاً وفاعلية عندما تكون نشاطات التطوير على
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احلكومية. وعادًة ما يكونون أصحاب هذه القدرات هم األفراد أصحاب وظائف اجملموعات القيادية يف  

القطاع العام. لذا فهناك طرق عديدة من خالل السياسة لتقييم قدرة أداء األفراد داخل اجلهة احلكومية.  

بيق مواد القانون والئحته التنفيذية حيث ينص على أن " تضع اإلدارة  وال ميكن حتقيقه إىل من خالل تط

املختصة املوجهات العامة لتقييم أداء املوظفني. ويتم تقييم أداء املوظف سنويً، وتنظم الالئحة التنفيذية  

شاغلي  هلذا القانون قواعد وأساليب إعداد تقارير األداء. ويقتصر وضع تقارير تقييم األداء على املوظفني

ولوضع املوجهات العامة لتقييم أداء املوظفني وذلك لتطبيق 22الوظائف من الدرجة املمتازة فما دوهنا." 

منها للتقييم. ولكن العناصر الرئيسية اليت تساعد  االستفادة. فهناك عدة موارد ميكننا االستخالفسياسة 

 اجلهة احلكومية لتطبيق ذلك هي العوامل اخلمسة التالية:" 

فاملواصفات  .")أي وفق دليل الوظائف العام(23قاعدة تقييم األداء وفق املواصفات الوظيفية" وضع  .1

والقدرات. فيما أهداف تقييم األداء هي األساس إلجراء التقييم، على   ءاألدا الوظيفية مفيدة لتقييم 

على العناصر   ءاألداحيث " تشتمل تقارير تقييم 24حنو منوذجي يرتكز على تقيم الوظيفية احلالية" 

كم  وهي:  بعض العناصر ا  والبياانت الكفيلة بتقييم أداء املوظف خالل عام، على أن تتضمن كل أو

ة على  القدر ، و سرعة إجناز املهام الوظيفية، و اإلتقان يف أداء املهام الوظيفية ودة و العمل ومستوى اجل
 

 قانون املوارد البشرية املدنية /ءاألداالفصل السادس/ نظام تقييم  )35(مادة  22
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،  القدرة على املبادرة واالبتكار، رة على الدراسة والبحث والتحليلالقد، تنمية املعلومات واملهارات 

 القدرة على، والتنظيمالقدرة على التخطيط ، التدريبةاجتياز الدورات ، االنضباط، عالقات العمل

 25القدرة على اإلشراف واملتابعة والتوجيه." ، و حتمل املسؤولية واختاذ القرارات 

فهذه املعايي العامة من الئحة املوارد البشرية،" هي مساعدة لتقييم كيفية عمل الفرد للوظيفية 

د أن يرقي أحد  اجلهات احلكومية، أرا ىفقط. ع.م عمر مدير يف إدارة اجلودة يف إحد 26احلالية" 

األخصائيني يف إدارته ليشغل رئيس قسم ولكن وفق التقدير العام للرتقية. حيث حصل األخصائي على 

تقدير جيد عن السنتني األخيتني ورشحه مديره إلدارة املوارد البشرية يف اجلهة احلكومية. ولكن قانون  

من هذا القانون، يشرتط يف  )31(ادة املوارد البشرية املدنية ينص بشكل واضح على " مراعاة حكم امل

الرتقية ابألقدمية للوظائف حىت الدرجة األوىل، أال يقل مستوى تقييم أداء املوظف عن السنتني األخيتني 

عن جيد، وقضاء املدة البينية احملددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات  

ية واليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية  التدريبة املقررة للموظفني املرشحني للرتق

للتدريب اليت تضعها الوزارة. ويشرتط للرتقية لوظائف الدرجتني اخلاصة واملمتازة، أال يقل مستوى تقييم 

أداء املوظف عن السنتني األخيتني عن جيد جداً، ابإلضافة على شروط األخرى املنصوص عليها يف  
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فتنص املادة أن "تقوم اإلدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير    )31(وأما حكم املادة  27ة."الفقرة السابق

السنوية بعد اعتماد املوازنة، وهلا أن تعدهلا وفقاً ملتطلبات العمل ابلتنسيق مع اإلدارات املعنية، ومبا ال  

ر مل أيخذ ابحلسبان نصوص  وابليت فإن عم 28"  الوظائف. إخلجياوز موازنة التدريب املعتمدة. وفيما عدا 

املادتني الالزمة للرتقية. وذلك حيدث عادًة عند ترقية األفراد بناًء على تقييم أداء وظائفهم احلالية. ولكن  

  ارتباطهليس وفق مدى قدرهتم على األداء يف املناصب العالية. ولكن املطلب هو تقييم األداء وفق 

مث االتفاق على خطة العمل بني املوظف ومسؤوله املباشر  ابملواصفات الوظيفية الالزمة للعمل. ومن 

والرتقية يف هناية   ءاألدا احلكومية، لوضع برامج التدريب الالزمة، ومن مث تقييم  واجلهةومدير اإلدارة 

قيمة املؤسسة احلكومية جيب أن تنعكس على العامل فيها وفق هذه العملية  فانعكاس املطاف. 

 حصول مثال عمر هبذه الطريقة.السياسة ومنع   الستمرارية

الشائعة ملراجعة إجراءات األداء من قبل املوظفني،  الشكاوى. فالكثي من لالحتفال"جتهيز اجتماع  .2

النسب من ذاك املدير من غيه ملستوى الصعوبة أو السهولة. فاملدراء ال يريدون أن   الختالفوذلك 

ليس فيها ما جيعل املدراء يضمنون   ءاألدايستخدموا معايي خمتلفة عن نظرائهم. فإجراءات تقييم 

 وتنتج نسب ال معىن الشكاوىنفس املعايي لتقييم العاملني كوثيقة اثبتة ستفي بكثي من  استخدام

 

 الفصل السابع/ الرتقيات/ قانون املوارد البشرية )47(مادة  27
 الفصل اخلامس/ التدريب والتطوير/ قانون املوارد البشرية )31(مادة  28



- 90 - 

 

 

من أكثر األساليب فاعلية هو توجيه إدارة املوارد البشرية ملدراء اإلدارات جلمع  29هلا بفاعلية " 

املوظفني يف يوم حافل يف بداية السنة. إلعطاء زخم وأمهية لعملية تقييم األداء. ويقوم املدراء بدورهم 

ة ديسمرب وقت تقييم بعمل نفس االجتماع احلافل مع موظفيهم. وذلك كل سنة يف أول يناير وهناي

األداء. هبذه الطريقة تعمل. حيث يقوم كل املدراء داخل اجلهة احلكومية مبقابلة موظفيهم ملراجعة  

نسب تقييم األداء. وكل مدير يعطي الفرصة األولية إلعطاء النسب ملوظفيه واألسباب اليت تدعم 

مشاركة بوضع املالحظات على التقييم. وممكن دعوة املدراء ورؤساء األقسام أصحاب العالقة لل 

 التقارير. 

التقييم بسهولة خصوصاً للمؤسسات  إجراءتطبيق وسائل التكنلوجيا املساعدة للعملية. حيث صعوبة  .3

ومراجعة إجراءات  وجتهيزاحلكومية الضخمة أو اليت هلا أماكن عمل خمتلفة. فالوقت الالزم لبدأ 

املوارد البشرية واإلدارات  إدارةالتقييم وإهنائها ومعاجلة أماكن القصور واخللل مسؤولية مشرتكة بني 

عملية يف حد ذاهتا أسيسة وعدم إجراءاها مكلف للموازنة  العامة املختلفة يف القطاع العام. وهذه ال

العامة إلدارات املوارد البشرية. كما إن وسائل التكنلوجيا ستساعد على حفظ جهد املوظف عرب  

 نظام األرشفة اآليل حلفظ املستندات الدالة على إجنازات املوظف خالل العام.
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يتم تدريب مدراء اإلدارات على مراجعة إجراءات توفي التدريب اإلداري للتقييم. فليس كافياً أن  .4

التقييم مرة واحدة كل سنة إلهناء اإلجراء فقط دون فائدة تذكر ال على املوظف أو اإلدارة. فيجب  

أن يربط ذلك بتدريب وتطوير املدراء لتقييم العاملني وجتهيز التقارير عنهم على احلال. وجيب أن يتم  

ليسوا على جهوزية اتمة   مدراءهمل يف حق املوظفني أن يكون تعليمهم بكفاءة. فليس من العد

لعملية تقييم أدائهم. لذا جيب أن يكون من أولويت إدارات املوارد البشرية يف اجلهات احلكومية  

.  ءاألدااملختلفة عرب برامج التطوير والتدريب الداخل أن يكون برانمج تدريب املدراء لعملية تقييم 

. بل جيب أن تكون  ءاألدامجيع اجملموعات القيادية ليكون ملمني بعملية تقييم  وابلتايل يتم تدريب

 الدورة مشمولة بتعريف قانون املوارد البشرية. 

أن توضح أهداف التقييم لكل   ءاألدا. حيث جيب إلجراءات تقييم ءاألداوضوح أسباب تقييم  .5

 سيتم التقييم وبناء التقرير عليها.  موظف على حدا، وتبني هلم بشكل جلي ما هي املهام واملعاير اليت

 ءاألداتقييم  ريتقر ولكن التفاصيل ترتك للمشرفني املباشرين فليس على املدراء إمضاء الوقت لتعبئة 

 . اعتمادهاولكن املطلوب مراجعتها و 

 

 يف نظام تقييم أداء انجح:  االستخالفمن فعالية سياسة  االستفادةمعامل 

فلمعامل نظام التقييم احلكومي مقيدة مبواد قانونية جيب أن تكون الفاعلية للصالحية وفق العمل ابلقانون،  



- 92 - 

 

 

فيجب للنظام أن يكون ذي عالقة بنشاط عمل اجلهة احلكومية. فمعايي التقييم اليت ال متت للوظيفة 

، وابلتايل ستنعكس على التقييم بشكل سيء. فاملطلوب هو أكثر التقييمبصلة ستؤدي إىل عدم فاعلية 

لإلداء الوظيفي موافق ملواصفات الدليل العام وابإلضافة إىل نشاط عمل اجلهة احلكومية. فليس   اختبار 

من الطبيعي تقييم اجملموعات الوظيفية األربعة القيادية، والتخصصية، والفنية واملكتبية، واحلرفية والعمالية  

فال ميكن أن تكون مجيع أشكال تقارير األداء كلها على السواء. كما ينص  ع.م  فس معايي التقييم. بن

القانون على أن " يقتصر وضع تقارير تقييم األداء على املوظفني شاغلي الوظائف من الدرجة املمتازة  

تلك اجملموعات الوظيفية.  وال ميكن تقييم وكيل الوزارة املساعد أو الوكيل أو الوزير مع  30فيما دوهنا." 

وذلك ألن السلوك الوظيفي واملستوى املطلوب من قبل كل فئة خيتلف. فالصالحية املطلوبة أو العالقة  

جيب أن تكون معتمدة على التحليل الوظيفي وبطاقة الوصف الوظيفي املذكور   ءاألداالوظيفية ملعايي 

عند التعارض بني تقييم املشرفني واملقيمني. وابلتايل    أساسية ءاألداسابقاً.  فعالقة وصف العمل مع تقييم 

إدارة املوارد البشرية على اخلصوص يف حفظ املال واجلهد  ، فذلك يساعد اإلدارات العامة على العموم

حيث نص القانون على   ءاألدالعمل والتكلفة املصروفة على التظلمات من قرارات تقييم للالزم اوالوقت 

رة من تقرير األداء مبجرد اعتماده، وجيوز للموظف أن يتظلم منه إىل الرئيس خالل  أن "يعلن املوظف بصو 

مخسة عشر يوماً من اتريخ علمه، ويبت الرئيس يف التظلم خالل ثالثني يوماً من اتريخ تقدميه، ويعترب  
 

 الفصل السادس/ نظام تقييم األداء/ قانون املوارد البشرية املدنية )35(مادة  30
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الرئيس يف  انقضاء امليعاد املذكور دون إخطار املوظف بتعديل التقرير مبثابة قرار ابلرفض، ويكون قرار 

وابلتايل فإن سياسة  31التظلم هنائياً. وال يعترب التقرير هنائياً إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه." 

 ستفيد عرب ختطيطها يف تنظيم نظام تقييم األداء. االستخالف

تداخالً عملياً  التأثي يف نظام تطوير الفرد، حيث جيب أن يكون برانمج التطوير متداخل يف تقييم األداء 

وليس شرطياً فقط. حيث ذكران سابقاً من خالل املادة سبعة وأربعون من قانون املوارد البشرية املدنية أن  

الدورات التدريبية املقررة. وابلتايل "فإن تواجد مدخالت   ابجتياز ترقية املوظف يف اجلهة احلكومية مرتبطة 

.  ءاألدايف تقرير تقييم   ارتباطهاملرشح خلالفة  32موظف" للدورات التدريبة لتطوير املنصب أمر ضروري لل 

املوظف يقوم املرشح للنجاح يف املسار الوظيفي، وابلتايل احلصول  ابحتياجات معيار تقييم األداء   فارتباط

عند ربطه ابملسار الوظيفي، سينال رضا املشرفني واملوظفني  ءاألداعلى املنصب ابلرتقية." فنظام تقييم 

 على السواء. 

 

 اخلامتة 

يتبني لنا أمهية ختطيط مسار املوارد البشرية للجهات احلكومية املختلفة، األمر لذي  قما سبمن خالل كل 

 

 املوارد البشرية املدنيةقانون  /ءاألداالفصل السادس/ نظام تقييم  )42(مادة   31
 إدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد اسرتاتيجي 32
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هو لب عملية سياسة خطط خالفة مناصب املوارد البشرية. حيث دليل الوظائف العام الذي من خالله  

الوصف  تكون أداة التحليل الوظيفي للمواصفات الوظيفية الالزمة لعمل الوظيفة. وابلتايل إنشاء بطاقة 

بنظام تقييم األداء ووضع   ارتباطهاتلك الوظيفة. وابلتايل ميكن  واشرتاطات احملدد ملعامل  يالوظيف

التدريبية الالزمة للتطوير. كل ذلك فيما ال شك فيه هو معامل رئيسي ميكن مرحلتها   االحتياجات 

لشكل الصحيح يطور قيمة لتخطيط مسار املوارد البشرية يف القطاع احلكومي. وهذا النشاط إذا ما مت اب

كفاءة إدارة املوارد البشرية لتخلق بوتقة املرشحني الالزمة خلالفة املناصب يف    وتفعلاملؤسسة احلكومية 

اجلهة احلكومية، خصوصًا عندما يصبح املنصب شاغراً. ولك أهم العوامل الرئيسية املتضمنة يف املسار  

 الوظيفي هي التالية": 

ة: فالعامل أو املوظف يريد أن يضمن حقه الوظيفي بفتح الفرصة  حقوق املهنة أو الوظيف •

للتقدم إىل األمام من خالل مساره الوظيفي وفق ما ضمنه قانون املوارد البشرية املدنية  

 وملحقاته من حق، وفق تقييم أدائه. 

يدعموا  مشرفيهم ليلعبوا الدور املنوط هبم ل اهتماماملشرفني املهين: حيث يريد املوظفني  اهتمام •

ميكن مالحظته وتدوينه   ءاألدامسار تطويرهم املهين بشكل داعم مبين على الوقت وتقييم 

 مستنديً.
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احليطة والوعي ابلفرص: حيث يريد املوظفني أن يكونوا على علم ومعرفة ابلفرص املتاحة   •

 على مسارهم الوظيفي داخل املؤسسة.

للمعلومة يتطلب درجة خمتلفة من حجم احلاجة  فاختالفاملوظفني والعاملني:  اهتمام •

 العوامل. ابختالف االهتمام ابلتقدم خالل املسار الوظيفي 

 33العمر والوظيفة."  ابختالفالرضا املهين: خيتلف مستوى الرضا املهين معتمداً   •

إن كفاءة كال املسار الوظيفي والربامج التطوير يفرض على اإلدارات معرفته يف القطاع العام، والتفرق عن  

غبات وطموحات املوظفني والعاملني الوظيفية. حيث جيب أن تكون هناك مرونة يف طرح املوضوع بني  ر 

اجلهة اإلدارية وافرد املوظف لتقريب وجهات النظر حىت الوصول إىل القناعة املطلوبة. مبعىن آخر حيث 

هين سيتم العمل به من ليس كل ما يتوقعه املوظف من قبل اإلدارة واجلهة احلكومية يف برامج تطوير ه امل

خرى كثية كالعمر، ونوع الوظيفة، واجلنس،  أقبل إدارة املوارد البشرية يف اجلهة احلكومية. حيث ملتغيات 

 تتفاوت وفق تلك املتغيات.
 

 

 قائمة املصادر
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