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أواًل: المقدمة

يعد دليل النظام االلكرتوين للتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة يف اجلهات االحتادية، مرجعًا للوزارات واجلهات االحتادية، 

والتي ت�سعى من خالله اإىل تطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة. وهو يف جوهره دليل يحتوي على التعليمات واملنهجيات 

بلغة  الدليل  �سياغة  متت  العاملة.  للقوى  اال�سرتاتيجي  التخطيط  عملية  خالل  ال�سحيح  امل�سار  ر�سم  على  املخت�سني  مل�ساعدة 

وا�سحة لت�سهيل الفهم والتطبيق من قبل املعنيني يف الوزارات واجلهات االحتادية. 

يتبع هذا الدليل مبداأ االأ�سئلة املغلقة اأثناء و�سف الن�ساط الذي �سيتم تطبيقه:

• ما هو الن�ساط؟
• من يجب اأن يقوم بالن�ساط؟
• متى يجب القيام بالن�ساط؟

• ملاذا يجب اتباع هذا الن�ساط؟
• اأين يجب ت�سجيل اأو ر�سد خمرجات الن�ساط؟

• كيف يجب اأداء الن�ساط؟

يقدم هذا الدليل �سرحًا تف�سيليًا لكل مرحلة من مراحل ا�ستخدام النظام االإلكرتوين للتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة، وفق 

النمط اأعاله مدعمًا باالأ�سكال والنماذج ذات ال�سلة.

كما يوفر هذا الدليل االإر�سادات والتعليمات الالزمة للتطبيق؛ حيث تقع م�سوؤولية جناح التطبيق على عاتق املوّظفني املعنيني يف 

الوزارات واجلهات االحتادية.
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ثانيًا: الرموز واالختصارات

الوصف االختصار/الرمز

وكيل الوزارة/ المدير العام DG/ US

“Six Sigma” منهجية التصميم وفقًا لمعايير 6 سيجما DMADV methodology

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية FAHR

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ICT

مؤشر جهوزية الشبكة NRI

ق، صّحح )منهجية ديمنغ )خّطط، نّفذ، َتحقَّ PDCA

التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة SWF/ SWFP/ SWP

اإلمارات العربية المتحدة UAE

الموارد البشرية HR

وزارة المالية MOF

تحليل الوظائف المستهدفة CJA

SQR تصنيف المهارات

)Full Time Employee( موظف دائم FTE

مؤّشر األداء الرئيسي KPI

إدارة رأس المال البشري Human Capital Management )HCM(

PESTEL تحليل
)سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وتقني، وبيئي، وقانوني( PESTEL

توزيع وتصنيف القوى العاملة المطلوبة/ المطلوبة DEWS Desired

توزيع وتصنيف القوى العاملة الحالية CEWS Current

توزيع وتحليل القوى العاملة WSA

نظام إدارة األداء لموظفي الحكومة االتحادية EPMS

القوى العاملة WF

منظمة العمل الدولية ILO
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تعتمد جودة وكفاءة عملية تخطيط القوى العاملة على املعايري التالية

• جودة وتغطية و�سمولية املعايري والبيانات واملعلومات املتوافرة للتحليل واال�ستق�ساء.

• القدرة والدقة يف التوقع واقرتاح احللول املنا�سبة لتلبية االحتياجات من خالل تقلي�ص الفجوات واملتطّلبات الأكرب عدد من 
ال�سنوات القادمة.

ي�سّور الر�سم التو�سيحي رقم )1( اأدناه  ثالث م�ستويات ن�سج لتخطيط القوى العاملة على اأ�سا�ص املعايري املذكورة اأعاله، اأما 

م�ستوى الن�سج الرابع فهو امل�ستوى النهائي لتخطيط القوى العاملة، و�سيتم تو�سيحه ب�سكل منف�سل الحقًا.

م�ستوى الن�سج يف تخطيط القوى العاملة

ثالثًا: التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة 

م�ستوى الن�سج يف تخطيط القوى العاملة

الر�سم التو�سيحي رقم )1(

استراتيجي

تشغيلي

الوضع 
الحالي

مستوى النضج 
في تخطيط 

القوى العاملة

السنوات المقبلة
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يعترب هذا امل�ستوى من التخطيط هو االأكرث �سيوعًا يف الوزارات واجلهات االحتادية، حيث تقوم اإدارة املوارد الب�سرية بح�سر 

املتطلبات من القوى العاملة وفقًا الحتياجات االإدارات �سمن حدود امليزانية ال�سنوية املعتمدة، ويتوىل الوكيل امل�ساعد/ املدير 

التنفيذي خلدمات الدعم امل�ساند ، التقدير على اأ�سا�ص احلاجة لالإدارات الفنية اأو التخ�س�سية، وعليه يبقى م�ستوى التخطيط 

والتحليل للموارد الب�سرية والبيانات التاريخية �سئياًل جدًا اأو معدومًا يف هذا امل�ستوى.

المستوى الثاني
التخطيط التشغيلي 

للقوى العاملة

•   تحليل البيانات الداخلية
•   المحرك: الموارد البشرية /  ديناميكيات سوق العمل 

ي�سهد هذا امل�ستوى حتّواًل اأ�سا�سيًا يف اإدارة املوارد الب�سرية من املنحى املايل/ امليزانية اإىل املوارد الب�سرية. 

وتقع امل�سوؤولية على اإدارات املوارد الب�سرية، اأما املتابعة والتحديث واملراجعة للخطة فتتوالها االإدارات املعنية، حيث توؤثر بذلك 

على الروؤية وخطة القوى العاملة. وبالتايل ال يكون الرتكيز على امليزانيات والعوامل املالية فح�سب، بل اأي�سًا على مقايي�ص 

القوى العاملة التي توؤثر على اأن�سطة التخطيط. جتمع هذه املقايي�ص من م�سادر داخلية خمتلفة وبع�ص امل�سادر اخلارجية 

املحدودة، وت�سمل امل�سادر الداخلية: البيانات ال�سابقة للدوران الوظيفي، والتقاعد، والرتقيات، واالأداء، والكفاءات، وخ�سائ�ص 

ومتطلبات الوظائف، وطبيعة العمل وغريها. متثل امل�سادر اخلارجية: �سوق العمل، واجتاهات االأجور، وتوافر املهارات يف �سوق 

 ،" What if " العمل،،،، اإلخ، ويتم جمع البيانات وحتليلها مع النتائج املحّددة وفق ال�سيناريوهات املحتملة املختلفة لـ "ماذ� لو

ويتم حتديد الفجوات ور�سم ا�سرتاتيجيات احللول. 

ترّكز اال�سرتاتيجيات يف هذا امل�ستوى على تطوير املوارد احلالية، ومنهجيات احلفاظ عليها وحتديد م�سادر اال�ستقطاب. يتكّون 

خمزون القوى العاملة داخل اجلهة من خالل الرتقيات، وخطط املحافظة على املواهب والكفاءات، واحلوافز وغريها وميّكن 

هذا امل�ستوى اجلهات من التوّقع والتخطيط لفرتة اأطول ترتاوح من عامني اإىل خم�سة اأعوام.

•   تخطيط لألعداد المطلوبة من الموظفين
•   المحرك:الميزانية )مالي(

المستوى األول
التقليدي
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ي�سهد هذا امل�ستوى من الن�سج م�ساركة االإدارة العليا والقيادة مع املوارد الب�سرية يف امتالك خطة القوى العاملة، ويلعب 

القادة واملخت�سون يف اجلهات/ الوزارات االحتادية، دورًا رئي�سيًا يف و�سع وحتديث خطة القوى العاملة، بحيث ي�سبح 

التخطيط م�سوؤولية جماعية ولي�ص جمّرد وظيفة تنفيذية يف اإدارة املوارد الب�سرية؛ حيث حتتفظ اإدارة املوارد الب�سرية باخلطة 

اال�سرتاتيجية للقوى العاملة املنا�سبة للجهة/ الوزارة، والتي ت�سّكل جزءًا ال يتجزاأ من اخلطة الت�سغيلية. 

ي�سمل ن�ساط التخطيط بحّد ذاته عدة اأن�سطة رئي�سة تركز على:

"CJA"  حتليل الوظائف امل�ستهدفة •
"WFS" ت�سنيف القوى العاملة •

• التوقع بالعر�ص والطلب للقوى العاملة وبيئة العمل املبنّية على عوامل خمتلفة، وال �سيما يف الوظائف امل�ستهدفة التي تلعب دورًا 
ال غنى عنه يف االأداء العام للجهة/ الوزارة.

بعد درا�سة العر�ص والطلب، يتم التخطيط لتحديد الفجوات، بحيث يتم حتديد االأهداف ب�سكل م�سرتك بني فريق االأداء 

املوؤ�س�سي واملوارد الب�سرية، لردم الفجوات، يف حماولة لبلوغ م�ستوى من اجلهوزية يف الوزارة/اجلهة االحتادية وت�سهيل توفري 

املوارد املنا�سبة خالل الفرتة املتوقعة. 

يتم تطبيق هذا التخطيط لفرتات ترتاوح بني 5 - 10 �سنوات، حيث ترّكز تدّخالت املوارد الب�سرية على اال�ستثمارات الطويلة 

االأمد يف اكت�ساف واإدارة املواهب والكفاءات، وجتهيز البنية التحتية، وبرامج تعزيز االأداء، وال�سراكات وغريها، وتبني مناذج 

لدرا�سة احلالة مرهونة بالتكلفة االإجمالية للتدخل اأو االإجراء، والعائدات على اال�ستثمار لكّل من التدخالت واحللول املطروحة، 

يكمن جناح التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة يف فّعالية العمليات الثانوية التالية:

• ت�سنيف القوى العاملة، وفهم ديناميكيتها.
• التما�سي مع ا�سرتاتيجية االأعمال، وا�ستخال�ص النتائج من التحليل.

• ت�سميم حلول االأعمال ل�سيا�سات ومبادرات راأ�ص املال الب�سري.
• ربط متكامل جلميع مبادرات املوارد الب�سرية مع ا�سرتاتيجية االأعمال.

• تخطيط ال�سيناريوهات، وحتديد تاأثري كّل جزء من احلّل.

•   تصنيف القوى العاملة
•   المحرك: استراتيجية العمل

المستوى الثالث
التخطيط االستراتيجي 

للقوى العاملة
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تخطيط الموارد المؤسسي – نموذج متطّور للتخطيط االستراتيجي 
للقوى العاملة 

هذا امل�ستوى االأعلى من الن�سج يف تخطيط القوى العاملة، وهي منهجية حديثة للتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة. يرّكز 

هذا امل�ستوى على اجلهة ب�سكل عام، فقد تكون جمموعة من الوزارات/ اجلهات االحتادية  تكّتل، فتخ�سع اال�سرتاتيجية 

والت�سميم فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة للم�ستوى القطاعي، وتتوّخى االأمثل لكّل وزارة/ جهة احتادية. وي�سمل التخطيط 

اإن�ساء "مركز متّيز" لت�سهيل ومتابعة عمليات التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة، باالإ�سافة اإىل القيام باالأن�سطة التحليلية، 

مع تقدير حجم منو  الوزارة/ اجلهة، قد ي�ستدعي هذا دمج جمموعة من حلول راأ�ص املال الب�سري. يتطّلب هذا امل�ستوى 

م�ساركة من االإدارة العليا، وجميع مديري االإدارات املرتبطة، اإىل جانب اإدارات املوارد الب�سرية على م�ستوى الوزارات واجلهات 

االحتادية، وي�سمح هذا النموذج بالتخطيط الأكرث من ع�سرة اأعوام.

تنتقل املوؤ�س�سات عادة من التخطيط على امل�ستوى التقليدي، اإىل تخطيط القوى العاملة الت�سغيلي، وتتطّور ب�سكل تدريجي عند 

اإ�سافة املزيد من احللول اال�سرتاتيجية. فمع االأهداف اال�سرتاتيجية وروؤية  الوزارة/ اجلهة، ميكن العمل مبا�سرة نحو تر�سيخ 

ثقافة التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة، واإجراء التخطيط يف نهاية املطاف على م�ستوى اجلهة.

المستوى الرابع
التخطيط المؤسسي/ 

القطاعي للقوى العاملة

•   التخطيط على مستوى المجموعة
•   المحرك: التوجهات القطاعية/ المهنية
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تحديد الشواغر/ المتطلّبات في 
العام السابق للميزانية المالية
(إدارة الموارد البشرية في كل 

وزارة/ جهة اتحادية)

تقديم المسودة إلى وزارة 
المالية قبل عام بالتحديد من 

سنة الميزانية المقترحة

وضع الصيغة النهائية للميزانية
والموافقة عليها في ا�شهر 

الستة المقبلة

1. األهداف المستقبلية لتخطيط القوى العاملة في الوزارات/ 
الجهات االتحادية

1.1(  التقييم الحالي لتخطيط القوى العاملة في الجهات االتحادية

تلتزم كافة الوزارات / اجلهات االحتادية مبواد املر�سوم بالقانون االحتادي رقم 11 لعام 2008 وتعديالته والئحته التنفيذية، 

مما يفر�ص على الوزارات واجلهات االحتادية وجود هيكل تنظيمي حمدد  وحتديد ميزانية الوظائف )املواد 6 اإىل 9(.

ميزانية العام 2016

•   حتّدد اإدارات املوارد الب�سرية الوظائف ال�ساغرة بحلول نوفمرب 2014.
•   حت�سري امليزانيات يف مدة اأق�ساها مار�ص 2015.

•   ترفع اإىل وزارة املالية يف اأبريل 2015.
•   و�سع ال�سيغة النهائية واملوافقة عليها بحلول نوفمرب 2015.

يتم اعتماد امليزانية وعلى اأ�سا�سها الدرجة الوظيفية 

)ال امل�سميات/ االإدارات( 

وبالتايل، تعتمد كّل الوزارات امل�ستوى التقليدي لتخطيط القوى العاملة حاليًا.

تدّفق عملية تشكيل الميزانية )مثال(
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تتبع كّل الوزارات واجلهات االحتادية عمليًة حمددًة لو�سع امليزانية وتنفيذها �سنويًا.  وتتناول امليزانية متطّلبات ت�سمل حتديد 

عدد املوظفني مقابل املنا�سب الوظيفية )ال�سواغر( املوجودة حاليًا. تدار هذه العملية من قبل االإدارة املالية اإىل جانب اإدارة 

املوارد الب�سرية يف كّل الوزارات و اجلهات االحتادية. 

1.2( رؤية الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية حول تخطيط القوى العاملة

بناء على ا�سرتاتيجية الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية، للعام 2014 – 2016 ، فاإنه من املهم القيام مبهمة تعزيز 

واإثراء جودة املوارد الب�سرية يف كافة الوزارات واجلهات االحتادية، ووفقًا لذلك، يركز اأحد االأن�سطة االأ�سا�سية للهيئة االحتادية 

للموارد الب�سرية احلكومية، على اقرتاح نظام تخطيط موّحد للقوى العاملة يف جميع هذه اجلهات. 

وبعد درا�سة وا�ستيعاب الو�سع احلايل للتخطيط واملقارنة مع روؤية حكومة االإمارات العربية املتحدة، يت�سح اأّن اخلطوة املنطقية 

للتقّدم يف هذا املجال، بعد تبني نظام معلومات املوارد الب�سرية، وتطبيق اأنظمة االأداء وغريها، هي االنتقاُل مبا�سرة من 

ممار�سة الدور التقليدي احلايل اإىل التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة. ويف هذا ال�سياق، اأعدت الهيئة االحتادية للموارد 

الب�سرية احلكومية، نظام الكرتونيًا لتخطيط ا�سرتاتيجي للقوى العاملة، مالئم للتطبيق يف كافة الوزارات واجلهات االحتادية. 

جتدر اال�سارة اإىل اأّن املنهجيات املّتبعة من حيث جمع البيانات، وحتليلها، وت�سجيلها، ونقلها كجزء من عملية التخطيط، 

�ستجريها كّل جهة من اجلهات ب�سورة م�ستقلة. و�ستكون اإدارات املوارد الب�سرية يف الوزارات واجلهات االحتادية معنّيًة بتطبيق 

النظام االإلكرتوين للتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة وبدعم من الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية.

اإن الهدف االأ�سا�سي للهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية من اإعداد النظام االإلكرتوين للتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى 

العاملة، هو و�سع اإطار تخطيط املوارد الب�سرية الأكرث من 5 �سنوات، لتمكني احلكومة االحتادية من التميُّز يف:

•  تعزيز وحت�سني متطلبات الكفاءات واملواهب يف الوزارة/ اجلهة االحتادية

•  و�سع تقديرات ملوازنات الوظائف وفق منهج علمي ومعايري معتمدة

•  تقدمي مبادرات وحلول اأف�سل للموظفني، وابتكار قيمة م�سافة للجميع

1.3( أولوية التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة في الجهات االتحادية

تواجه الوزارات واجلهات االحتادية اأحيانًا نق�سًا يف املوارد الب�سرية يف الوظائف امل�ستهدفة/ الرئي�سة، ويف تقييم االحتياجات 

واملتطلبات امل�ستقبلية، يف ظل بيئة متغرّية ديناميكيًا. حيث تلعب عدة عوامل دور يف ت�سكيل ديناميكيات القوى العاملة، مثل 

االبتكارات التقنية، واخل�سائ�ص الدميوغرافية والتحديات االقت�سادية واالجتماعية اإلخ. وي�سمح التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى 

العاملة باأن ت�ستبق احلكومات )مبا فيها القطاعات االقت�سادية( التغيري، مما ي�ساعد على بناء اآلية ملعاجلة الفجوات التي ميكن 

اأن تت�سكل يف القوى العاملة.
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ي�سهم التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة يف جناح احلكومة على املدى الطويل من خالل ح�سن ا�ستعدادها املنعك�ص يف 

التخطيط اال�سرتاتيجي ال�سامل للقوى العاملة حيث ينظر يف العوامل التالية:

•  احتياجات احلكومة املتغرّية با�ستمرار ب�سبب البيئة املتقلبة

•  نق�ص املواهب/ املهارات، مما قد يعيق القدرة التناف�سية امل�ستقبلية للجهات االحتادية

•  ايجاد عملية منظمة للتعامل مع الفائ�ص اأو النق�ص يف املوارد

•  حاجة الوظائف امل�ستهدفة اإىل  دورة زمنية اأطول  لتنمية املهارات

1.4( فوائد التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة في الجهات االتحادية
ميكن تعداد بع�ص الفوائد البارزة لتطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة يف احلكومة االحتادية، كما يلي:

< بناء قدرات لتخطيط القوى العاملة
اإّن اجلهود املبذولة لالنتقال من منهجية التخطيط التقليدي اإىل التخطيط اال�سرتاتيجي، �ستوؤّدي اإىل دعم قدرات تخطيط 

القوى العاملة وتعزيزها داخل حكومة االإمارات العربية املتحدة، بحيث ت�سبح التوقعات اأكرث دقة و�سمانًا على املدى الطويل، 

نظرًا لتدعيمها باحلقائق والبيانات.

< ارتفاع معدل الدقة في القرارات االستراتيجية
ميّكن اجلهات من اتخاذ قرارات ب�ساأن ا�سرتاتيجيات �سّد فجوات اأو فجوات العر�ص/ الطلب، بناًء على احلقائق التاريخية، 

وبيانات امل�سح واملعلومات التحليلية االأخرى، بحيث يت�ساءل عن�سر احلد�ص والفر�سّيات يف هذه القرارات، بالرغم من عدم 

اإمكانية جتاهله.

< توحيد منهجية تخطيط الموارد البشرية
اإّن تعميم التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة يف جميع الوزارات/ اجلهات االحتادية، �سيوؤّدي اإىل اإيجاد منهجية منّظمة 

يف كافة اجلهات، مما ي�سمح باإمكانية اإعادة تخ�سي�ص/ توزيع املوارد الب�سرية عرب االإدارات/ اجلهات، وحتليل القرارات 

اال�سرتاتيجية امل�سرتكة ب�سكل اأف�سل.

< خفض التكلفة
يتم اعتماد املنهجيات والتقنيات لو�سع خطط ا�سرتاتيجية واّتباع منهجية و�سيا�سة مّوحدة للعمل، ما يوؤدي اإىل تقلي�ص 

التكرار، وبالتايل تقليل التكلفة.

< نقل وتدوير المواهب بين اإلدارات
ميكن اأن يتم تدوير املواهب ذات الكفاءة ل�سغل املنا�سب ال�ساغرة يف االإدارات/ الوزارات االأخرى، التي تتطّلب مواهب مماثلة. 

وي�سمن هذا االأمر اإدارة املواهب واال�ستفادة املثلى منها يف جميع اجلهات عن طريق الرتقيات والتنقالت الداخلية واخلارجية. 

كما ت�ستطيع الوزارات واجلهات االحتادية و�سع منهجية من�ّسقة ملعاجلة حاالت الزيادة والنق�ص يف املوارد الب�سرية.
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< تعزيز مفهوم الموارد والفرص المشتركة
ة م�سرتكة لتبادل املعلومات بني الوزارات، مما يتيح ح�ّسًا اأكرب من التعاون والتوافق يف وظيفة ودور اإدارات املوارد  اإيجاد من�سّ

الب�سرية. وي�سبح التخطيط والعمل املن�ّسق ممكنًا واأ�سهل، وال �سيما ذلك املتعّلق باإدارة املوظفني اأثناء النقل والتدوير.

 

< نقطة اتصال موحدة 
يوّفر النموذج مركزًا موحدًا للمعلومات لي�ستخدمه املخت�سون من موظفي احلكومة للبحث عن معلومات وظيفية اأو اأّي نوع من 

الدعم الوظيفي. 

• التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة
ميكن تلخي�ص العمليات الرئي�سة لنظام التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة، كما يلي:

الهدفالعملية

1. تحديد الهدف  االستراتيجي لتخطيط القوى 
العاملة 

تطوير فهم للرؤية والرسالة، واألهداف المحددة 
والغايات القابلة للقياس، واألولويات ذات الصلة، 

التي تمّكن الجهة من تحقيق الحالة المستقبلية 
المطلوبة.

2. تطوير خارطة الوظائف
إعداد نموذج معياري لخارطة الوظائف من خالل 
تحليل الوظائف الحالية وفق أهميتها، بناء على 
معايير موّحدة )الوظائف المستهدفة( وتصنيف 

المهارات.

)CEWS/DEWS/GAP( 3. تصنيف القوى العاملة

مراجعة وتقييم الجوانب المختلفة من القوى 
العاملة الحالية، بما فيها متطّلبات الوظيفة/ 

المنصب، والخصائص الديموغرافية، والكفاءات، 
ومعدالت الدوران الوظيفي، والبيئة التنظيمية. 

وتحديد االتجاهات والتأثيرات القائمة على أساس 
البيانات الحالية والتاريخية.

4. التوقع بالقوى العاملة المستقبلية 

تقدير الشروط المطلوبة في القوى العاملة 
والعوامل التي تؤثر في القوى العاملة 

المستقبلية، كالدوران الوظيفي المتوقع، 
والتقاعد، والتغييرات في المهام والمسؤوليات، 

والتكنولوجيا، وإعادة الهيكلة، ومتطّلبات الكفاءات 
الجديدة.
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5. حتليل الفجوة.

حتليل االختالفات الكّمية والنوعية لتحديد وترتيب 

اأولويات االختالفات، اأو "الفجوات" القائمة على 

اأ�سا�ص االأهمية واالأولويات اال�سرتاتيجية. باالإ�سافة 

اإىل تطوير اآلية توحيد تقديرات العر�ص والطلب على 

القوى العاملة، مبا يف ذلك ت�سنيفها وتوفري نظرة 

�سمولية لالختالفات من اأجل اتخاذ االإجراءات 

الت�سحيحية والوقائية.

6. بناء احللول والتخطيط لعمل القوى العاملة

و�سع خطط حتّدد اال�سرتاتيجيات التي �سيتم 

ا�ستخدامها الإغالق غالبية الفجوات، والتي يجب اأن 

لة عن خطوات العمل املطلوبة،  تت�سّمن بيانات مف�سّ

واالأدوار وامل�سوؤوليات، واالأهداف، وتاأثريها يف �سّد 

الفجوات.

7. التطبيق واملراقبة
تطبيق خطة القوى العاملة ومراقبة التقّدم، 

ومراجعة وتعديل اخلطة كما يلزم.

4.1( النظام االلكتروني للتخطيط االستراتيجي للقوى العاملة  للوزارات والجهات االتحادية

طورت الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية، نظامًا  الكرتونيًا للتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة، مالئم للتطبيق 

يف هذه الوزارات واجلهات االحتادية. عرب ا�ستخدام منهجية �ستة �سيغما )التحديد والقيا�ص والتحليل والت�سميم والتحقق(، 

.)DMADVC الأغرا�ص تو�سيح العمليات الرئي�سة التي �سيتم اتباعها لغر�ص حتقيق املنهجية )خارطة

وتتناول الف�سول التالية يف هذا الدليل، تفا�سيل النظام واملفاهيم واخلطوات.

التحديد القياس التحليل التصميم التحقق/ 
االختبار

تحديد المشروع

تحديد ا�دوار
وتطوير واختيار 

المفاهيم

تحديد متطلبات 
المستهدفين 

تطوير التصميم 
واختبار وتحسين 
مكوناته وانهائه

التحقق من أداء 
التصميم وتطبيقه

الر�سم التو�سيحي رقم )2( 

خارطة  تو�سيحية للمنهجية
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فيما يلي بيان العمليات الرئي�سة املدرجة وفق اخلارطة:

)D( حتديد الغايات •
   )M( خارطة الوظائف •

  )A( التحليل •
• حلول رأس املال البرشي

)V( تخطيط ال�سيناريوهات •
)C( احلوكمة •

التدقيق
مركز التميز

• الملكية 
• االتساق

• إدماج الموظف
• التدقيق/ المتابعة

• رفع التقارير
• المراجعة الدورية 

• االستدامة 

الحوكمة 

التحقق
حالة ا�عمال

• قابلية التنفيذ 

• االستثمار
• القيمة المضافة 

• التوقيت 
• المخاطر

• الربط/ العالقة 
االستراتيجية 

تخطيط 
السيناريوهات 

التصميم
مبادرات الموارد 

البشرية
• التطوير 

• التوظيف
• إعادة التوزيع 

• التدوير 
الوظيفي
• الشراكة

• االستعانة 
بمصادر محلية 

• التعهيد
• االستعانة 

بمصادر خارجية 
• ا�ولوية 

حلول رأسمال
البشري

التحليل
الطلب 

• دوافع القوى 

العاملة 
• المحفزات

العرض
• القدرة 

الداخلية 
• سوق العمل

تحليل الفجوة
• الكفاءة 
• المهارات
• المخاطر

التحليل

القياس

المواصفات
• البيانات 

ا�ساسية/
الديموغرافية

• الكفاءات
• المهارات
• ا§نتاجية

• الهيكل/الهرم 
الوظيفي

خارطة الوظائف
• ا�همية 

المؤسسية
• الصعوبات 

المتعلقة 
بالموارد

• القيمة على 
المدى الطويل

خارطة الوظائف

التحديد
خط ا�ساس 

• الرؤية والرسالة 
• الخطط 

االستراتيجية 
• البرامج

• أنشطة المشروع
• ا�هداف/ 

مؤشرات ا�داء 
أصحاب المصلحة 

• ا�هداف
• مجاالت التركيز 

• القدرات 

الغايات
االستراتيجية

أهم خصائص المنهجية المتبعة

م�ساركة قيادة الوزارة/الجهة االتحادية والهيئة االتحادية للموارد الب�سرية الحكومية بامتالك النموذج.   •

جوهر العمليات االأ�سا�سي هو البحث والتق�سي ولي�ص االأرقام واحل�سابات فقط.  •

البناء على بيانات واقعية مهّمة للجمع واال�ستنتاج، وت�سمل �سل�سلة من املقابالت، وور�ص العمل، واأن�سطة املتابعة،   •
وحتديد املعايري، والتحليل االإح�سائي، والتقديرات املالية، اإلخ.

طرح طرق ومناذج مب�سطة وبلغة م�سرتكة توؤّدي اإىل ا�ستخدام فّعال ومتّكن من تكرار النتائج يف كافة اأنحاء   •
الوزارة/ اجلهة االحتادية.
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اإلجراءات والخطوات التنفيذية

1( التحديد
تتم يف هذه املرحلة �سياغة الغاية اال�سرتاتيجية للتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة، للوزارة/ اجلهة االحتادية، لذا فتعاون 

االإدارة العليا يف الوزارة/ اجلهة االحتادية مع اإدارة املوارد الب�سرية، �سروري للغاية من اأجل جناح التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى 

لة حتّدد اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني لالأعمال، وت�سّجل العالقات الر�سمية وغري الر�سمية،  العاملة؛ حيث يتم و�سع وثائق مف�سّ

وجماالت االأولوية/ الرتكيز الرئي�سة. كما �سي�سمن التعريف باأ�سحاب امل�سلحة جناح وا�ستدامة التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى 

العاملة.

بعد اأن يتم حتديد اأ�سحاب امل�سلحة، يجري حتديد االأهداف للقوى العاملة للجهة اإىل جانب النطاق والتغطية اللذين ُيعالج من 

خاللهما النموذج )اأو ما ي�سمى بنمذجة خط االأ�سا�ص( و ت�سمل تطوير فهم روؤية الوزارة، والربامج اال�سرتاتيجية ، وامل�ساريع/ 

اخلدمات الرئي�سة، التي توؤثر مبتطّلبات القوى العاملة، واالأهداف/ موؤ�سرات االأداء الرئي�سة، �سل�سلة القيمة الت�سغيلية، واملعايري، 

والقدرات  احلكومة،  اأولويات  مع  الربامج  متا�سي  مدى  حتديد  من  االأ�سا�ص  خط  معلومات  ومتكن  وغريها.  اخلارجية  والبيئة 

املطلوبة وجماالت تركيز اأ�سحاب امل�سلحة. وتكتمل هذه املرحلة من خالل تطوير الفهم امل�سرتك بني فريق امل�سروع وقيادة اجلهة 

يف ما يخت�ص بـ:

اأدوار، وكفاءات، و�سالحيات، وتوقعات اأداء املوظفني  •
فر�ص التطوير يف الوزارة/ اجلهة االحتادية  •

خطة التطبيق   •

2( القياس
يجب اأن تقي�ص اجلهات االحتادية الهيكل الوظيفي احلايل للقوى العاملة، ومتا�سي جمموعات العمل مع ا�سرتاتيجيتها. ويطّبق 

االأهمية  القائمة وحتديد  واالأق�سام  االإدارات  العاملة من  القوى  واإن�ساء ت�سنيف  كّل جهة،  الوظائف يف  ذلك من خالل خارطة 

الن�سبية لالأدوار اأو املجموعات الوظيفية وفق املعايري الثالثة التالية:

االأهداف  حتقيق  يف  وم�ساهمتها  االأهداف  تطبيق  يف  اأهميتها  م�ستوى  اأ�سا�ص  على  الوظيفة  تقييم  يتم  املوؤ�س�سية:  االأهمية   )1

املوؤ�س�سية ومدى و�سوحها الأ�سحاب امل�سلحة.

2( ال�سعوبات املتعلقة باملوارد: يتم تقييم الوظيفة بناء على خ�سائ�ص املوارد؛ مثل التوافر، واجلاذبية، وم�ستوى املهارات.

3( القيمة على املدى الطويل: يتم تقييم الوظيفة بناء على ا�ستمرار الوظيفة يف امل�ستقبل، مبوجب عوامل بيئية خمتلفة توؤثر فيها.
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ا�ستنادًا اإىل حتليالت القوى العاملة، يتم تطوير بيان تف�سيلي لرتكيبة املواهب والكفاءات من اأجل دعم تطبيق ا�سرتاتيجية اجلهة 

احلكومية، وُتطّبق بناء على عوامل خمتلفة مثل:

اخل�سائ�ص الدميوغرافية )العمر والنوع االجتماعي واملوقع، اإلخ(.  •
املعرفة، والكفاءة واملهارة.  •

الهيكل التنظيمي )القطاع/ االإدارة/ الق�سم(.  •
�سكل الهرم املوؤ�س�سي- جمال التاأثري.  •

ن�سبة موظفي وظائف الدعم املوؤ�س�سي اإىل موظفي االدارات الت�سغيلية والعمليات يف الوزارة/ اجلهة االحتادية.  •
م�ستويات االإنتاجية، و�سنوات اخلدمة، اإلخ.  •

 

3( التحليل
تغّطي مرحلة التحليل ثالثة اإجراءات رئي�سة: حتليل الطلب، وحتليل العر�ص، وحتليل الفجوة.

ت�ستخدم تقنيات  "حماكاة الطلب" لتو�سيح احتياجات املوارد امل�ستقبلية، من حيث حجم املوارد الب�سرية، و اأي�سًا يف ما يخت�ّص 

بالكفاءات والقدرات، ويتم تقديره لفرتة ع�سر �سنوات، بناء على الهدف اال�سرتاتيجي املحّدد يف مرحلة التحديد. 

كما تتم حماكاة "توّقع املوارد" على اأ�سا�ص �سنوي من خالل:

حتديد دوافع االأعمال لطلب القوى العاملة مع درجة االرتباط  بــ  •
االعتماد على توجهات القطاع واالإح�ساءات للمقارنة.  •

االأخذ بعني االعتبار العوامل  والتاأثريات التكنولوجية )االبتكارات التقنية(.  •
درا�سة م�ستويات االإنتاجية واجتاهات االأداء.  •

احت�ساب تاأثري النمّو املتوقع ومناذج االأعمال اجلديدة.   •

ت�سمل اأ�ساليب تقنيات املحاكاة التقدير القائم على اخلربة اإىل �سيناريوهات "ماذ� لو" املوّثقة. حيث يتم التوقع بالعر�ص من اأجل 

حتديد )الطلب(، املواهب املتوفرة )العر�ص(، واملتوقعة خالل فرتة ع�سر �سنوات. وتكون التقديرات مبنية على املواهب والقوى 

العاملة يف داخل الوزارات/ اجلهات االحتادية، وخارجّيًا يف �سوق العمل بالرجوع اإىل العوامل التالية:

تنّقل املواهب الداخلية ب�سبب الرتقية، والتقاعد، واال�ستقالة، اإلخ.   •
ديناميكيات ال�سوق اخلارجية؛ مثل الربامج الدرا�سية، واالإح�ساءات ال�سكانية، والعوامل االقت�سادية ومعايري التوظيف.  •

البيئة التناف�سية النا�سئة: املحلية مقابل العاملية، واملبا�سرة مقابل غري املبا�سرة.  •
اإح�ساءات احلفاظ والتطوير، وحجم اال�ستقطاب للوزارة / اجلهة االحتادية.  •

يف تقديرات عملية التحليل لكّل من الطلب والعر�ص، ترتبط وتتنا�سب دقة ونوعية التوقعات مع جودة و�سمولية 

البيانات املرجعية واملحّللة.
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اأما التحليل املقارن بني توقعات العر�ص والطلب، فتنتج عنه فجوات اأو عدم توازن يف ن�سبة الطلب اإىل العر�ص، فيما يتعلق بـ:

امل�ستويات الوظيفية، واملهارات/ القدرات، واملواقع/ االإدارات.  •
خماطر حمتملة �سّببها الفائ�ص اأو النق�ص يف املواهب.  •

4( التصميم
ي�سّكل الت�سميم مرحلة حا�سمة لتحديد اال�سرتاتيجيات املختلفة، لتقلي�ص الفجوات، فهذه اال�سرتاتيجيات طويلة االأمد وم�سّممة 

ل�سّد فجوات و اختالالت ال�سنوات الع�سر القادمة. ويتم حتديد اخلطة الزمنية للتطبيق اأي�سًا وفقًا حلالة الفجوات. وهذه خطوة 

اأ�سا�سية للتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة، الأّن اإدارة االأ�سول املرتبطة براأ�ص املال الب�سري، معّقدة ومتقّلبة للغاية. ترتكز 

اال�سرتاتيجيات اأو تدخالت املوارد الب�سرية، كما ميكن ت�سميتها، ب�سكل كبري يف اأربعة جماالت:

العر�ص املتزايد على املواهب )توافر املواهب(  •
تخفي�ص االعتماد على الطلب  •

تعزيز القدرة الداخلية   •
اإحداث تغيريات هيكلية  •

يتمحور التحدي الثاين حول حتديد اأولويات اال�سرتاتيجيات لتطبيقها. وتلعب عوامل عدة دورًا يف حتديد اأولوية اال�سرتاتيجيات؛ 

مثل اأهمية وحرجية االأهداف املوؤ�س�سية، واأهمية االأدوار والوظائف املتوقع اإجنازها، واال�ستثمارات، والتكاليف، واجلهود املبذولة 

يف تطبيق اال�سرتاتيجية واالأرباح املتوقعة )العائد على اال�ستثمار(. عندئٍذ ي�سبح لزامًا اأن ُيدعم كّل تدخل من املوارد الب�سرية، 

بتمثيل منا�سب حلالة وو�سع االأعمال، ي�سّور االإيجابيات وال�سلبيات، والقيمة امل�سافة جّراء التطبيق، واملخاطر املحتملة، وحتليل 

االآثار املالية والكلفة مقابل الفائدة. حتتاج كّل مبادرة اأو تدخل للموارد الب�سرية ناجتة من عملية التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى 

العاملة اإىل تقييم حا�سم يرتكز على:

متطّلبات اال�ستثمار.  •
االإطار الزمني – االحتياجات مقابل الت�سليمات.  •

خطة اإدارة املخاطر.  •
قابلية التطبيق، واملتطّلبات االأ�سا�سية.  •

القيمة امل�سافة.  •

5( التحقق
تتم اآلية التحقق على م�ستويني:

التحقق والتاأكد من حالة مبادرات املوارد الب�سرية اخلا�سعة للتطبيق وتقّدمها.  •
مراقبة نظام التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة نف�سه، وحتديد ما اإذا كانت املعايري   •

               وال�سيا�سات معتمدة ب�سكل موّحد يف جميع الوزارات/اجلهات االحتادية.
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اإىل املراجعة  العوامل واالفرتا�سات  النظر، وم�ساهمة جميع  اإعادة  اإىل  العاملة  للقوى  التخطيط اال�سرتاتيجي  اأن يخ�سع  يجب 

ب�سكل دوري. كما يجب تبني اآلية تدقيق موحدة لردم الفجوة بني التخطيط والتطبيق. ومن ال�سروري ا�ستخراج ورفع تقارير دورية 

حول تقّدم ت�سنيف القوى العاملة، وخارطة الوظائف وتاأثري مبادرات املوارد الب�سرية الناجتة من هذه العملية. وينبغي تطبيق 

احلوكمة العامة للنموذج داخل الوزارات/اجلهات االحتادية، )باالإ�سافة اإىل دور الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية يف 

�سمان املطابقة واالت�ساق(.

6( التدقيق
مت ت�سميم هذه املرحلة وفق روؤية طويلة االأمد الإن�ساء "مركز متّيز" للتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة. تعود ملكية النموذج 

للهيئة االحتادية للموارد الب�سرية، يف حني تقع م�سوؤولية اإدارة اخلطة وال�سجالت على عاتق الوزارات/ اجلهات االحتادية، واإثر 

حتقيق م�ستوى معنّي من اخلربة، والن�سج وجمع البيانات الكافية، �ستعمل الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية يف النهاية 

على توحيد اخلطط املطّبقة �سمن خطة ا�سرتاتيجية واحدة وم�سرتكة للقوى العاملة، و�سيغّطي التخطيط اال�سرتاتيجي املوّحد 

للقوى العاملة كافة الوزارات واجلهات االحتادية.

أصحاب المصلحة في التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة

يعتمد جناح اأّي م�سروع اأو برنامج على متكن وكفاءة االأفراد الذي يديرونه، وو�سوح االأدوار وامل�سوؤوليات الأ�سحاب امل�سلحة. فال 

ميكن اأن يكون التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة ممار�سة ناجحة اإال اإذا متّيز برتكيبة ب�سرية قوية يف امل�ستويات ال�سرورية 

التي �ستعمل بالتن�سيق مع القيادة وحتت توجيهاتها. ميكن ت�سنيف اأ�سحاب امل�سلحة لنظام التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة 

من الهيئة، حتت الفئات الثالث التالية:

قيادة التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة.  •
حوكمة التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة.  •
تطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة.  •
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األدوار والمسؤوليات

1
الوزارة /الجهة 

األدوار والمسؤولياتاالتحادية

2
الهيئة االتحادية 
للموارد البشرية 

الحكومية

•  تعزيز االلتزام وبشكل فّعال مع الفريق التنفيذي والمعنيين 
    في الوزارة أو الجهة االتحادية

•  مراجعة  التقّدم المحرز وفق مؤشرات األداء المستهدفة 
    في بطاقة األداء المتوازن

•  إعداد التقارير الدورية وحوكمة التطبيق

•  االشراف على إدارة عملية التنفيذ ومتابعتها

•  مراجعة جودة المخرجات والتأكد من مالءمتها مع المتطلباتوزارة المالية3

4
الوزارة أو 

الجهة االتحادية

•  تخصيص مدير للمشروع

•  تشكيل الفريق المختص

•  اتباع الدليل التشغيلي للنظام االلكتروني للتخطيط االستراتيجي 
    للقوى العاملة االلكتروني

•  رفع تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى الهيئة االتحادية للموارد 
    البشرية الحكومية
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الفصل الثاني

تحديد الهدف 
االســتراتيجي

لتخطيط القوى 
العاملة )الغاية(

المرحلة األولى
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تحديد األهداف االستراتيجية لتخطيط القوى العاملة

هي مرحلة حيوية يف التخطيط اال�سرتاتيجي تعتمد على تطوير فهم للروؤية والر�سالة، و�سياغة اأهداف حمددة قابلة للقيا�ص، 

واأولويات ذات �سلة متّكن الوزارة/ اجلهة االحتادية من حتقيق الو�سع امل�ستقبلي املن�سود وحتدد �سري العمليات حيث ت�سكل طبيعة 

عمل الوزارة/ اجلهة االحتادية واأهدافها اال�سرتاتيجية، معايري خط االأ�سا�ص التي يتم على اأ�سا�سها حتديد احتياجات وتوقعات 

القوى العاملة ، ثم تتم ترجمة كّل هدف ا�سرتاتيجي للوزارة/ اجلهة االحتادية، من منظور اإدارة املوارد الب�سرية، اإىل احتياجات 

املوارد الب�سرية.

ت�سّكل هذه املرحلة عملية حتديد التوجهات اال�سرتاتيجية للوزارة/ اجلهة االحتادية، خالل ال�سنوات الع�سر املقبلة يف جمال القوى 

العاملة، ولذا فاإن خمرجات هذه املرحلة �ستكون:

خطة اإدارة راأ�ص املال الب�سري للوزارة/ اجلهة االحتادية متا�سيًا مع اخلطط اال�سرتاتيجية والت�سغيلية.  •
وثيقة نطاق وتغطية التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة.  •

لمحة عامة على النشاط والمسؤوليات

تعتمد عملية حتديد الغاية اال�سرتاتيجية على مايلي:

توفري بيانات امل�سدر  •
تطوير خطة العمل/ خطة اإدارة راأ�ص املال الب�سري/ نطاق التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة.  •

التوا�سل واالإطالق/ التنفيذ/ التطبيق.  •

ميكن تو�سيح تدفق العمليات املذكورة اأعاله كما يلي:
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استيعاب بيانات المصدر  3.1

هي عملية اإعداد البيانات املطلوبة اأو التي حتتاجها اللجنة التنفيذية، من اأجل ت�سهيل ت�سكيل خطط اأعمالها وا�سرتاتيجيات 

اإدارة راأ�ص املال الب�سري. كما ت�ستخدمها كدليل للم�سادر املعتمدة.

اإلرشادات التفصيلية

رقم 
المسؤوليةوصف النشاطالنشاطالنشاط

3.1.1

جمع البيانات المطلوبة من مصادر 
خارجية وداخلية لتحديد خطط 

األعمال/ أهداف إدارة الرأسمال 
البشري/ التخطيط االستراتيجي 

للقوى العاملة

المدخالت 

1( وثيقة األهداف االستراتيجية/ 
    التشغيلية لمدة ثالث سنوات.

2( وثائق االستراتيجية/ مؤشرات 
    األداء الرئيسة للجهة.

1.أعضاء اللجنة التنفيذية

المخرجات

1( المواد المساهمة في العصف 
الذهني

« املرجعية: روابط مفيدة للبيانات االإح�سائية/ التحليلية:

www.who.int - منظمة ال�سحة العاملية    •
www.iata.org - احتاد النقل اجلوي الدويل    •

www.doingbusiness.org: - موؤ�س�سة التمويل الدولية    •
www.weforum.org - املنتدى االقت�سادي العاملي    •

اإّن الروابط املذكورة اأعاله هي على �سبيل املثال ال احل�سر، ويجب تطوير قاعدة بيانات يف جميع 

الوزارات/ اجلهات االحتادية للمرجعية امل�ستقبلية.
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اعداد وثيقة إدارة رأس المال البشري/ نطاق التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة  3.2

ت�سري اإىل املنهجية التي �سيتم اعتمادها وحفظ �سجالت جل�سات الع�سف الذهني. وترجمة نتائج الع�سف الذهني، واعداد 

خطة عمل معتمدة، وخارطة اإدارة راأ�سمال الب�سري املبدئية اإىل جانب نطاق وتغطية التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة.

1. إرشادات تفصيلية

رقم 
المسؤوليةوصف النشاطالنشاطالنشاط

3.1.1
جلسات
العصف
الذهني

المدخالت 

1( وثيقة األهداف االستراتيجية/ التشغيلية لمدة ثالث سنوات.

2( وثائق االستراتيجية/ مؤشرات األداء الرئيسة للجهة.
1.اللجنة 

التنفيذية 
األساسية

2.مدير 
المشروع

المخرجات

1( محاضر اجتماعات جلسات العصف الذهني.

ب( مسودات خطط العمل/ وثيقة إدارة الرأسمال البشري.

3.2.2

المراجعة 
واالعتماد 

المبدئي 
ألهداف خطة 

إدارة رأس المال 
البشري

المدخالت

1( مسودات خطة العمل/ وثيقة إدارة الرأس مال البشري.

1( وثيقة إدارة رأس المال البشري في الوزارة/ الجهة االتحادية

1. وكيل 
الوزارة / المدير 
العام للوزارة/ 

الجهة االتحادية
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3.2.3

اختيار نطاق 
وتغطية خطة 

التخطيط 
االستراتيجي 

للقوى العاملة

المدخالت 

1( وثيقة إدارة رأس المال البشري

2( الهيكل التنظيمي للوزارة/ الجهة االتحادية

5( هيكل العوائل الوظيفية/ التصنيف الوظيفي

8( الميزانية

26( خطط تكنولوجيا المعلومات

1. مدير 
المشروع

2. مدير 
إدارة الموارد 

البشرية

المتطلبات هي: بيانات ووثائق تتعلق بـ

•   الحفاظ/ الدوران
•   المعرفة والمؤهالت العلمية

•   الكفاءات
•   إدارة المواهب

•   استقطاب وجذب المواهب
•   البيانات الديموغرافية للقوى العاملة

•   نسبة التوظيف
•   اإلنتاجية

<   تحديد طبيعة أهداف الخطط التشغيلية وتأثيرها على 
االحتياجات الحالية والمستقبلية للقوى العاملة.
<   تحليل الميزانية وأثرها على القوى العاملة.

<   تأثير مبادرات التكنولوجيا.
<   تأثير االتجاهات الخارجية األخرى على مستويات القوى 

العاملة.
<   اختيار نطاق وتغطية التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة 

)كامل/ جزئي( مثل التركيز على:

•   الوظائف الرئيسة
•   عوائل وظيفية/ فئات وظيفية

•   وظائف يصعب شغلها
•   تصنيف المهارات 

المخرجات

1( وثيقة نطاق التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة



31

التواصل وبدء التطبيق
عر�ص التزام االإدارة العليا نحو اإجناز التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة، اأمام املوظفني يف الوزارة/ اجلهة االحتادية.

االإر�سادات التف�سيلية

رقم 
المسؤوليةوصف النشاطالنشاطالنشاط

تحضير وتعميم خطة المشروع إلى 3.4.1
اللجنة التنفيذية 

المدخالت 

1( وثيقة خطة أهداف خطط األعمال/ 
ونطاق التخطيط االستراتيجي للقوى 

1. مدير المشروعالعاملة

2. مدير إدارة الموارد 
البشرية

 المخرجات

1( وثيقة نطاق التخطيط االستراتيجي 
للقوى العاملة المعتمدة مع الخطة 

الزمنية للتنفيذ.
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االقتصاديةالسياسية

اتجاه تغيير القوانين والتشريعات الحكومية  •

معدل نمو تطور الوزارات في السنوات الخمس األولى  •

تغيير األوضاع اإلقتصادية و اإلقليمية والدولية  •

التغيير في مصفوفات مسؤولية الجهات الحكومية  •

معّدل تحّول السياسة في القطاعات ذات الصلة  •

معّدل التضّخم  •

معّدل االستثمار )الداخلي واألجنبي(  •

معّدل االدخار  •

معدل التوظيف  •

الناتج المحلي اإلجمالي  •

معّدل النمو االقتصادي  •

وضع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات    •

التقنيةاالجتماعية

الوضع األمني واالجتماعي  •

وضع الخدمات الصحية  •

ثقافة العمل )العمل الحكومي، والعمل في القطاع   •

الخاص والتوظيف الذاتي(

هجرة القوى العاملة  •

توزيع الدخل  •

بنية الشؤون االجتماعية في البالد  •
 )أمثلة: وزارة الشؤون اإلجتماعية ، وزارة العمل، ،وزارة 

التربية والتعليم ، الخ...(

اتجاه الوزارة/ الجهة التقني  •

معّدل االختراعات واالبتكارات  •

التشريعات المرتبطة بالتكنولوجيا  •

اتجاه األتمتة في الدولة  •

اتجاه األتمتة للقطاعات  ذات الصلة، على سبيل   •
المثال:

تكنولوجيا المعلومات  >

تكنولوجيا النانو  >

الطاقة البديلة   >

التكنولوجيا البيئية/الخضراء  >

التكنولوجيا الحيوية  >

القانونيةالبيئية

زيادة مستوى الوعي والتوّقعات  •

األسواق المحلية  •

الضوابط والتشريعات  •

االتفاقات والقرارات الدولية  •

اشتراطات الخدمة  •
التشريعات  •

التشريعات البيئية  •
توجهات الحكومة االتحادية  •

القوانين الدولية  •
االتفاقيات التجارية  •

5.المراجع والنماذج

5.1 تحليل البيئة الخارجية والمحيطة )السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والتقنية، والبيئية، 
والقانونية(
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5.2 القائمة المرجعية للعصف الذهني:

قائمة مراجعة األهداف االستراتيجية للقوى العاملة للوزارة/ الجهة االتحادية

إلىالفترة                                 من

اسم الجهة االتحادية 

اسم عضو اللجنة التنفيذية 

المسمى الوظيفي

التاريخ

األسئلة األساسية

ما هي األهداف واالستراتيجيات الرئيسة للوزارة / الجهة االتحادية، التي تتصّور أنها ستؤثر في الموارد البشرية داخل 1
الوزارة؟

ما هي برأيك التحديات الداخلية والخارجية التي ستواجهها الوزارة / الجهة االتحادية؟2

هل تتوقع أّي تغيير أو تنويع في الخدمات التي تقّدمها الوزارة / الجهة االتحادية  وهل هناك تغيرات على مستوى 3
القطاعات؟

نظرًا إلى البنية التنظيمية الحالية، هل تتوّقع أّي تغييرات ضرورية لتحقيق األهداف؟ ومتى تتوّقع حدوث التغييرات؟4

هل تتوّقع أّي تأثير تكنولوجي على متطّلبات القوى العاملة الحالية والمستقبلية؟ وهل سيحدث تحّول في توّقعات 5
القدرات والمهارات الشخصية؟

ماذا يتوّقع جميع العاملين في الوزارة / الجهة االتحادية ) المواطنون والوافدون( ؟ وهل يؤثر ذلك في مستقبل البنية 6
التنظيمية للقوى العاملة في الوزارة؟

ما هي التشريعات والقواعد االتحادية، التي قد تؤثر في البنية التنظيمية والقوى العاملة؟7

هل تتوقع أي تأثير على الوزارة / الجهة االتحادية بسبب أّي تغيير في البيئة الثقافية أو االجتماعية في المستقبل؟ 8
وهل ستغير احتياجات القوى العاملة؟

ما هو وضع البنية التحتية واألصول الحالية داخل الوزارة / الجهة االتحادية ؟ وماذا تتوقع أن تكون احتياجات البنى 9
التحتية اإلضافية/ المعّدلة إلدارة الموارد البشرية في المستقبل؟

10
كيف هي بيئة العمل الحالية داخل الوزارة / الجهة االتحادية ؟وكيف تساهم القوة العاملة الحالية في بيئة العمل في 

الوزارة / الجهة االتحادية ؟ وما هي التغييرات المتوقعة بالنسبة للقوى العاملة تجاه الوزارة؟ وكيف ستؤّثر في بيئة 
العمل؟

11
هل تتوّقع أّي مخاطر محتملة فيما يختّص بتأثير التغييرات المذكورة أعاله في القوى العاملة؟ في حال كانت اإلجابة 
بنعم، ما هو احتمال حدوث هذه المخاطر؟ المخاطر يمكن أن تكون مرتبطة بالمخاطر المالية، ، ومخاطر االستدامة، 

والمخاطر القانونية 
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األسئلة الختامية

برأيك، ما هي مبادرات واستراتيجيات الموارد البشرية التي يجب اتخاذها؟ وما هي األهداف؟1

ما هو ترتيب أولويات خطة أولويات الهدف االستراتيجي للقوى العاملة  المقترحة ؟ وما هي الحدود الزمنية التي 2
تتصّور من خاللها األهداف الواجب إنجازها؟

نظرًا إلى ما ورد أعاله، ما هي برأيك أهداف تخطيط القوى العاملة؟ وما النطاق الواجب تغطيته؟ ومتى؟3

هل يمكنك ترتيب أولوية هذه األهداف؟4

ما هي نقاط القوة الشاملة للوزارة/ الجهة فيما يتعّلق بطرح السياسات، والخدمات المشتركة، وإدارة معلومات 5
الموارد البشرية؟ 

ما هي نقاط الضعف بشكل عام للوزارة/ الجهة االتحادية؟6
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5.3 نطاق وخطة مشروع التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة " مثال توضيحي"

النقاط الرئيسةالعناوين

اسم فريد يصف المشروع بدقة وإيجاز )مثاًل: تخطيط القوى العاملة لوزارة الطاقة، اسم المشروع
التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة لوزارة االقتصاد، إلخ(.

الملكية/ الجمهور 
المستهدف

من يملك المشروع؟ من صاحب المصلحة الرئيسي لمجال العمل الذي ينطبق عليه 
مشروع تخطيط القوى العاملة؟ )مثاًل: رئيس مجلس اإلدارة، وكيل الوزارة / المدير 

العام للوزارات المختّصة،، إلخ(.

االسم والمنصب )مثاًل: مدير المشروع(. المسؤولية 

فريق المشروع
تحديد أسماء ومناصب جميع األعضاء في:

•  اللجنة التنفيذية. 

وضع التقارير

تحديد أسماء ومناصب األشخاص الذين سيرسل إليهم مدير المشروع التقرير خارج 
الوزارة، لحوكمة إطار التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة:

الشخص في الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية )منسق في الهيئة االتحادية 
للموارد البشرية الحكومية(.

الجدول الزمني
متى سيبدأ المشروع؟ متى سينتهي؟ ما هي الجداول الزمنية المرتبطة مع المكّونات 

الرئيسة/ مراحل المشروع )وروابطها بالجداول الزمنية المرتبطة بتخطيط األعمال 
والمال، إلخ(؟

ما هي النتيجة من مشروع التخطيط للقوى العاملة؟الهدف

ما هي نتائج المشروع؟ )مثاًل: خطة القوى العاملة )وزارة البيئة والمياه( للقسم النتائج
البيئي 2014-2023(

النطاق
ألّي مستوى تنظيمي يتم تطوير تخطيط القوى العاملة؟ )مثاًل: القطاع، والشعبة، 
واإلدارات واألقسام، إلخ(. هل سيغّطي تخطيط القوى العاملة جميع شرائح القوى 

العاملة أو الوظائف المستهدفة فقط؟ وما هي المحتويات واالستثناء الرئيسي 
للمشروع؟ )مثاًل: بسبب قيود البيانات، سيتم استبعاد ملف القوى العاملة(.

اإلنجازات المهّمة
ما اإلنجازات المهمة التي يمكن استخدامها لتتبع التقدم المحرز في تخطيط القوى 
العاملة؟ )مثاًل: إكمال مرحلة/ مخرج محدد من مشروع تخطيط القوى العاملة في 

تاريخ محّدد(.
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الفصل الثالث

خارطة الوظائف

المرحلة الثانية
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1. خارطة الوظائف

2. لمحة عامة على النشاط والمسؤوليات

هي منوذج حتديد البنية التنظيمية مبا ي�سمل من امل�سميات واالأدوار واملهارات الالزمة لتمكني الوزارة/ اجلهة االحتادية من 

"قيا�ص واإدارة" القوى العاملة احلالية ب�سكل فّعال، حيث ت�ستك�سف خارطة الوظائف االأن�سطة التي تقوم بها اجلهة من خالل 

منوذج منّظم ومرن، وتعمل كاأداة قوية لتحديد الفجوات بني االحتياجات واملوارد احلالية، وميكن ا�ستخدامها كاأداة اأو م�سدر 

لتحديد برامج ومبادرات املوارد الب�سرية، كما ت�ستخدم كمقيا�ص واأداة للتحفيز على مراقبة وتقييم نتائج هذه املبادرات 

والربامج. 

وُتعترب احلاجة اإىل الو�سوح والبنية جوهرّية ولي�ست فقط مطلبًا للتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة، فهي تبني قاعدة لتقييم 

اأهمية الوظائف واملواهب املطلوبة وحتديثها با�ستمرار مبا يتما�سى مع ا�سرتاتيجيات املوارد الب�سرية.

و�سعت الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية، منهجية تطوير و�سيانة خارطة وظائف معتمدة بيئة الوزارات واجلهات 

االحتادية وا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية.

ومت تبني منهجية تقييم ثالثية االأبعاد لتحديد اأهمية كّل وظيفة، وتخ�سع كّل من هذه االأبعاد اإىل مزيد من الت�سنيف وفق 

معايري فردية للح�سول على جمموع ت�سنيف لالأهمية بناء على النتائج. �سيتم تف�سيل التحليل للوظائف امل�ستهدفة يف هذا 

الف�سل.

ومت تبني منهجية تقييم ثالثية االأبعاد لتحديد اأهمية كّل وظيفة، وتخ�سع كّل من هذه االأبعاد اإىل مزيد من الت�سنيف وفق 

معايري فردية للح�سول على جمموع ت�سنيف لالأهمية بناء على النتائج. �سيتم تف�سيل التحليل للوظائف امل�ستهدفة يف هذا 

الف�سل.

باالإ�سافة اإىل ذلك، اعتمدت الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية املمار�سات العاملية الآلية ت�سنيف املهارات بهدف 

ت�سنيف املهارات لكّل م�سمى وظيفي على اأ�سا�ص النتيجة امل�ستقاة من قيمة املهارة وتفّردها. ونتيجة لذلك، يندرج كّل م�سمى  

وظيفي قائم على ميزات املهمة كما يلي:

1( التنفيذيون

2(  املحرتفون 

3( املتخ�س�سون

4( االأ�سا�سيون

ترد التفا�سيل عن الت�سنيف يف هذا الف�سل. وت�ستخرج التقارير من نتائج التحليل الوظيفي للوظائف امل�ستهدفة وت�سنيف 

املهارات. 
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وفقًا لذلك، ميكن حتديد مراحل الدورة الكاملة لعملية التحليل للوظائف امل�ستهدفة وت�سنيف املهارات كما يلي:

حتليل الوظائف امل�ستهدفة – عملية ت�سجيل البيانات والت�سنيف.   •

ت�سنيف املهارات وا�ستخال�ص التقارير.   •

مراجعة دورية.   •

يتم تنفيذ كافة االأن�سطة املذكورة اأعاله يف اإطار امل�سوؤولية العامة للجنة التنفيذية، و�ست�سارك الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية 

احلكومية يف املراجعة ال�ساملة للتقّدم املحرز يف جميع اجلهات االحتادية، حيث تلعب دورًا م�ساندًا من خالل التحّقق من �سحة 

اتباع املنهجية املعتمدة خالل التنفيذ.

2.2 تحليل الوظائف المستهدفة – عملية تسجيل البيانات والتصنيف

بعد ت�سجيل البيانات، ت�سبح اللجنة التنفيذية م�سوؤولة عن ملء اال�ستبيان وت�سنيف اأهمية الوظائف وفق كّل معيار. ويجب 

اأن جتري اللجنة التنفيذية هذه العملية ملرة واحدة ب�سكل جماعي، كما يجب اأن يكون الت�سنيف باالإجماع ومدعومًا مبرّبرات 

كافية، وعليه فاإنه من ال�سروري تطبيق هذا الن�ساط على جميع امل�سميات الوظيفية - املجاالت التقنية واال�سرتاتيجية االأ�سا�سية 

واإدارات الدعم، )علمًا باأن الت�سنيفات النهائية للوظائف يف اإدارات الدعم �ستخ�سع ملراجعة واعتماد الهيئة االحتادية للموارد 

الب�سرية احلكومية(.
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رقم 
المسؤوليةوصف النشاطالنشاطالنشاط

إجراء التحليل والتدقيق 2.2.1
الوظيفي 

المدخالت

1( تحليل الوظائف المستهدفة مع ملف عن الفئة الوظيفية 
والتصنيف الوظيفي للمراجعة.

2( موجز عن نموذج التحليل 
1. مدير المشروع5( إرشادات العمل أثناء التصنيف 

2. مدير إدارة الموارد 
البشرية

المخرجات

أوراق عمل تحليل الوظائف المستهدفة المعّبأة لكّل   )1
عضو في اللجنة التنفيذية.

توحيد النتائج والتأكد من 2.2.2
عدم وجود تباين

المدخالت

1( أوراق عمل تحليل الوظائف المستهدفة المعّبأة من أعضاء 
اللجنة التنفيذية. 

1. مدير المشروع

المخرجات

1( نتائج تحليل الوظائف المستهدفة )من أعضاء اللجنة 
التنفيذية(.

2.2.3
المناقشة مع اللجنة 

التنفيذية والتوّصل إلى 
توافق مشترك

المدخالت

1( دعوة لالجتماع.
1. مدير المشروع2(  نتائج تحليل الوظائف المستهدفة لكافة األعضاء.

المخرجات

أ( محضر االجتماع مع نتائج التحليل النهائي للوظائف 
المستهدفة.

2.2.4
إعداد النتائج النهائية 

ورفعها إلى اللجنة 
التنفيذية

المدخالت

1( التصنيفات لكافة األعضاء.
2( محضر االجتماع مع نتائج التحليل النهائي للوظائف 

المستهدفة.
1. مدير المشروع

المخرجات

أ( النتائج لكافة المسميات الوظيفية. 

اإلرشادات التفصيلية
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رقم 
المسؤوليةوصف النشاطالنشاطالنشاط

جمع قيمة المهارات وتفّردها2.2.1

المدخالت

التحليل للوظائف المستهدفة النهائية

اللجنة التنفيذية 

المخرجات

تصنيف المهارة في تحليل الوظائف 
المستهدفة.

توحيد ومراجعة التصنيفات للمهارات2.2.2

المدخالت

تصنيف المهارة في تحليل الوظائف 
المستهدفة

مدير المشروع

المخرجات

تحليل الوظائف المستهدفة المكتملة مع 
تصنيف المهارات.

إصدار تقارير لوحة التحكم2.2.3

المدخالت

تحليل الوظائف المستهدفة المكتملة مع 
تصنيف المهارات.

مدير المشروع

المخرجات

تقارير تحليل الوظائف المستهدفة 
وتصنيف المهارات 

2.3 تصنيف المهارات وإصدار التقارير

عند حتديد الوظائف امل�ستهدفة بناء على املعايري الثالثة )من القيمة على املدى الطويل، واالأهمية املوؤ�س�سية وتوفر املوارد( 

ت�سّنف معّدالت الوظائف ا�ستنادًا اإىل املهارات املتوقعة لتنفيذ الوظيفة بنجاح. ويتم ت�سنيف املهارات املطلوبة مقابل القيمة 

التي تقّدمها املهارات اإىل الوزارة وم�ستوى تفّرد املهارة بحّد ذاتها.

االرشادات التفصيلية
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1. المراجع والنماذج

ارشادات تفصيلية

1.1 تحليل الوظائف المستهدفة 

يتم حتديد م�ستوى االأهمية لكل م�سّمى وظيفي يف الوزارة/اجلهة االحتادية بح�سب النتائج االإجمالية لالأبعاد الثالثة االأ�سا�سية:

االأهمية املوؤ�س�سية  •
ال�سعوبات املتعلقة باملوارد  •

القيمة على املدى الطويل  •

يحقق كّل بعد تقييم وت�سنيف ) اإما مرتفع، اأو متو�ّسط اأو منخف�ص( بناء على املقيا�ص الفردي لثالثة اأ�سئلة متوفرة حتت 

االأبعاد الثالثة. وت�سمح االأ�سئلة بتحديد درجة اال�ستهداف على اأ�سا�ص املقايي�ص املتنّوعة: 

2.4 المراجعة السنوية
القيام بالتقييم الدوري للو�سع الراهن وحتديث خارطة الوظائف، وحتليل الوظائف امل�ستهدفة وت�سنيف املهارات بناء على 

التغيريات يف القوى العاملة وخارطة الوظائف للوزارة/ اجلهة.

رقم 
المسؤوليةوصف النشاطالنشاطالنشاط

2.2.1
تعميم نسخ سابقة من خارطة 
الوظائف على الجهات المعنّية 

والحصول على رّد بشكل

المدخالت

نسخة من تحليل الوظائف المستهدفة 
معروضة على نظام "بياناتي"

مدير المشروع

المخرجات

 نسخة محّدثة من تحليل الوظائف 
المستهدفة

للوزارة/الجهة االتحادية على نظام 
معلومات الموارد البشرية "بياناتي"
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الوصفالبعد

األهمية 
المؤسسية

يقّيم هذا البعد الوظيفة بناء على مستوى مساهمتها في األعمال/األهداف والرؤية الشاملة ألصحاب 
المصلحة على مستوى الوزارة/الجهة االتحادية.

وظيفة حرجة/إلزامية: الوظيفة إلزامية للجهة االتحادية بموجب قانون التأسيس، وضرورية لتحقيق رؤية   •
   وأهداف حكومة اإلمارات العربية المتحدة االستراتيجية.

وظيفة أساسية: مطلوبة من قبل الجهة االتحادية لتنفيذ وتحقيق األهداف والمبادرات وتوفير الدعم   •
   التشغيلي على مستوى العام.

أخرى: الوظيفة روتينية بطبيعتها وتشمل التفاعل اليومي مع الموظفين األساسيين.  •

الصعوبات 
المتعلقة 
بالموارد

يقّيم بعد الوظيفة بناء على الموارد المطلوبة لشغل هذه الوظيفة. 
أما العوامل المستخدمة لهذا التحديد فهي:

توافر الموارد لشغل هذه الوظيفة. تتراوح  المصادر بين أسواق العمل الداخلية والخارجية   •
   ضمن اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها.

الجاذبية: درجة الصعوبة في االحتفاظ بالمواهب أو جذبها في حال توافرها.  •

مستوى المهارات: مدى صعوبة نقل المعرفة أو ترقية المهارات للمرشحين.  •

القيمة على 
المدى الطويل

يقّيم هذا البعد الفترة الزمنية/الدورة الزمنية المحتملة للوظيفة نفسها. ويحّدد وجود الوظيفة في العوامل 
المستقبلية المتنّوعة التي تؤّثر فيها. أما العوامل المستخدمة لتحديدها فهي كما يلي:

التأثير المستقبلي: يعتمد الوجود الطويل المدى للوظيفة على أهميتها والطابع األساسي للوضع الذي   •
   يحّدد أهميتها، وتكون طبيعة العمل إما فنية أو إدارية، وبالتالي قد تتمّتع بأفضلية على الوظائف األخرى.

االستقاللية والتفرد: يعتمد الوجود الطويل المدى للوظيفة على مستوى التخصيص والتفرد للوظيفة   •
   نفسها في ما يتعّلق بأعمال الوزارة/الجهة االتحادية. وعوامل التأثر فيما يتعلق بالتكلفة والتكنولوجيا .

االستدامة: يعتمد الوجود الطويل المدى للوظيفة على مدى  تأثير التغيرات البيئية عليها، مثل   •
   االختراعات التقنية، وأتمتة العمليات الروتينية، والعولمة وغيرها على الوظيفة، ما يجعلها فائضة.
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ميكن تو�سيح مفهوم خارطة الوظائف وحتليل الوظائف امل�ستهدفة املذكور اأعاله بب�ساطة كما يلي:

تم التحليل بناًء على ثالثة أبعاد رئيسية
تصميم الوظائف

الر�سم التو�سيحي رقم )3(

يخ�س�ص وزن لكل من االأ�سئلة الثالثة، مبا جمموعه 100 % للبعد الواحد. ويتم توحيد االأ�سئلة يف كافة الوزارات/ اجلهات 

االحتادية كجزء من منوذج حتليل الوظائف امل�ستهدفة.. وُو�سعت يف جداول اأدناه مع االأوزان املقابلة لها:

1 - األهمية المؤسسية

- األهمية لتطبيق األهداف )80 % >(
- أساسية )20 % الى 80 %(

- أخرى )20 % <(

2 - الصعوبات المتعلقة بالموارد

- التوفير
- الجاذبية

- مستوى المهارة

3 - القيمة على المدى الطويل

- تأثير مستقبلي )80 % >(
- الجاذبية )20 % الى 80 %(
- مستوى المهارة )20%<(
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الرقم التسلسلياألسئلةاألوزان

األهمية المؤسسية

كيف تؤثر الوظيفة في تحقيق األهداف االستراتيجية للجهة االتحادية وتأثيرها  35
1المباشر في فعالية تحقيق رؤية حكومة دولة االمارات؟

ما مدى أهمية الوظيفة إلنجاز األعمال الرئيسية اليومية للجهة االتحادية وما  35
2هي درجة التواصل مع العمالء الخارجيين والداخليين؟

3هل الوظيفة إلزامية على الجهة بقرار سيادي/تشريعي/ دولي؟ 30

المجموع100

صعوبات متعلقة بالموارد

ماهي درجة أو مستوى عدم التوافر للموارد على سبيل المثال: نطاق  34
1محدودية توافر المواهب الالزمة لشغل هذه الوظيفة؟

ما هي درجة الصعوبة في االحتفاظ بالمواهب أو جذبها لهذه الوظائف في  33
2حال توافر المواهب؟

3ما مدى صعوبة نقل المعرفة أو ترقية مهارات المرشح لهذه الوظيفة؟ 33

المجموع100

القيمة على المدى الطويل

هل هذه الوظيفة ذات طبيعة تقنية أم إدارية أو تتطلب خدمات شخصية أو  35 
1تخصصية مما يعني أنها لن تتأثر على المدى الطويل ولن يضمحل دورها؟

ما مدى فرادة أو تميز المهارات التي تتضمنها الوظيفة ولن تتم أتمتتها بأي  35
2شكل في القريب؟

ما مدى صعوبة دمج الوظيفة مع وظيفة أخرى في المستقبل لغرض تحسين  30
3الكفاءة والفعالية في الجهة؟

المجموع100
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إّن المقياس المستخدم لإلجابة على كّل من هذه األسئلة هو على الشكل التالي

أّن األهمية الوظيفية بناء على التصنيف الشامل هي كما يلي:

التصنيفالتصنيف

منخفضمنخفض

متوّسطمتوّسط

مرتفعمرتفع

النطاقالنطاقالنطاق

فوق 80 %فوق 80 %فوق 80 %

بين 50 % و80 %بين 50 % و80 %بين 50 % و80 %

بين 20 % و49 %بين 20 % و49 %بين 20 % و49 %

أقل من 20 %أقل من 20 %أقل من 20 %

لدى االإجابة على االأ�سئلة اأعاله مع املقايي�ص املتوفرة، لكل م�سمى وظيفي، يتم احت�ساب االأهمية يف املعيار ب�سكل تلقائي على 

طريقة املعّدل املرّجح وهو نتيجة الت�سنيف وترجيح ال�سوؤال. ويتم ح�ساب الن�سبة املئوية االإجمالية لالأهمية على طريقة املعّدل 

املعياري وفق الت�سنيف الثالثي املعايري. ثم يتم ترتيب امل�سّميات الوظيفية بناء على نتيجة االأهمية االإجمالية.
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4.1 آلية تصنيف المهارات

�سة لقيمة وتفّرد املهارات. يتم ت�سنيف االأدوار يف الوزارة/اجلهة االحتادية حتت اأربعة اأجزاء خم�سّ

1(  التنفيذيون

2(  املحرتفون 

3(  املتخ�س�سون

4(  االأ�سا�سيون

يتم تو�سيح على النحو التايل:

اإّن املهارات القّيمة هي تلك التي حت�ّسن كفاءة وفعالية الوزارة/اجلهة االحتادية، وت�ستغّل فر�ص ال�سوق ل�ساحلها ومواجهة 

التهديدات املحتملة. ويتم حتديد القيمة من خالل ممار�سات مثل حت�سني التكلفة، و�سمعة املوؤ�س�سة، والربحية، اإلخ.

اإّن املهارات الفريدة هي تلك الفريدة واملحددة للوزارة/اجلهة االحتادية. وحتتاج الوزارات/اجلهات االحتادية اإىل ا�ستثمار 

وقتها واأموالها يف جماالت التعليم والتطوير، والتنمية الفردية والتدريب لتعزيز هذه املهارات واالحتفاظ بها.

مرتفع

قيمة المهارةمرتفع

تفرد المهارة

منخفض

منخفض

المتخصصونا�ساسيون

التنفيذيونالمحترفون 
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ي�سم حتليل الوظائف امل�ستهدفة 4 اأعمدة حتت فئة ت�سنيف املهارة الوظيفية. ويكمن هدف الق�سم بتقييم الربع الذي يندرج 

امل�سمى الوظيفي يف اإطاره.

الميزةالمجال

قيمة المهارة

يشير إلى مدى قيمة مهارات المسمى الوظيفي المحددة )الكفاءات األكاديمية 
والفنية والسلوكية( للوزارة. ويتم تحديد المدى على مقياس من 1 إلى 4:

1 هو القيمة األقل و4 هو األعلى قيمة.

ويستند المقياس من 1 إلى 4 إلى حاصل قيمة المهارة الذي يتم احتسابه كالمتوّسط 
المرّجح لتصنيفات السؤالين 1 و2 من األهمية المؤسسية والسؤال األول من معايير 

القيمة على المدى الطويل.

تفّرد المهارة

ير إلى مدى تفّرد المهارة التي يملكها المسمى الوظيفي في الوازرة / الجهة االتحادية 
وسوق العمل. كما ُيحّدد مستوى التفّرد على مقياس من 1 إلى 4:

1 هو القيمة األقل و4 هي القيمة األعلى.

ويستند تصنيف التفّرد أعاله إلى حاصل قيمة المهارة الذي يتم احتسابه كالمتوّسط 
المرّجح لتصنيفات جميع األسئلة الثالثة تحت بند توفر الموارد والسؤال 2 من القيمة 

على المدى الطويل. 

عامل قيمة وتفّرد المهارات. التصنيف األدنى هو 1 واألقصى هو 16.نتيجة المهارة

تصنيف المهارة

مربع المهارات التي يندرج فيها المسّمى الوظيفي المحدد بناء على نتائج تصنيف 
المهارات. وتكون على النحو التالي:

التصنيف 4-1: التنفيذيون
التصنيف 8-5: المحترفون )المهرة/ شبه المهرة(

التصنيف 12-9: المتخّصصون
التصنيف 16-13: األساسيون
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4.2 مواصفات تقرير لوحة التحكم

ي�سرد اجلدول التقارير التحليلية املولدة ذاتيًا والغاية ذات ال�سلة.

الغايةمواصفات التحليلالتقرير

تحليل األهمية 
وفق العائلة 

الوظيفية.

عرض مجموع 
المسميات 

الوظيفية ضمن 
العوائل التابعة لها 

في نطاق مستويات 
تصنيف األهمية 

األربعة.

تسهيل رؤية النسبة المئوية لتصنيفات األهمية الوظيفية   •
ضمن وظائف الوزارة/الجهة االتحادية.

تقييم النسب المرّكبة بين المستويات ومقارنة ما إذا   •
كانت تتماشى مع توقعات الوزارة. على سبيل المثال: 

يبلغ معّدل وظائف )المحترفين( مقابل الوظائف 
األساسية 2:1، وقد يكون ذلك مثاليًا لوزارة واحدة، 

ولكن ليس ألخرى، اعتمادًا على دور ومهام الوزارة/الجهة 
االتحادية.

تحليل األهمية 
وفق الفئات 

الوظيفية.

فصل مجموع 
المسميات 

الوظيفية حسب 
الفئات الوظيفية 
وتحديد مستويات 
المهارات األربعة 

لكّل فئة وظيفية.

تسهيل رؤية تركيز النسبة المئوية من المهارات ضمن كّل   •
فئة وظيفية في مجموع الوظائف للجهة.

تقييم المعدالت ضمن كّل فئة وظيفية، وتحديد إن كانت   •
تتماشى مع أهداف الوزارة االستراتيجية.

تحليل المهارات 
وفق العائلة 

الوظيفية.

فصل مجموع 
المسميات 

الوظيفية حسب 
العائالت الوظيفية 

للوزارة وتحديد 
مستويات المهارات 

األربعة داخل كّل 
عائلة وظيفية.

تسهيل رؤية لتركيز النسبة المئوية من المهارات ضمن   •
العوائل الوظيفية في مجموع القوى العاملة.

تقييم معدالت التوزيع ضمن كّل عائلة وظيفية، وتحديد   •
إن كانت تتماشى مع أهداف الوزارة االستراتيجية. على 

سبيل المثال: قد توّظف العائلة الوظيفية خدمات 
الدعم محترفين أكثر من التنفيذيين مع عدد أقل من 

المتخّصصين.

تحليل المهارات 
وفق الفئات 

الوظيفية.

فصل مجموع 
المسميات 

الوظيفية حسب 
الفئات الوظيفية 
وتحديد مستويات 
المهارات األربعة 

لكّل فئة.

تسهيل رؤية تركيز النسبة المئوية من المهارات ضمن كّل   •
فئة وظيفية في مجموع الوظائف للجهة.

تقييم المعدالت ضمن كّل فئة وظيفية، وتحديد إن كانت   •
تتماشى مع أهداف الوزارة االستراتيجية.

تحليل العائلة 
الوظيفية 

بالنسبة للقوى 
العاملة.

تركز العوائل 
الوظيفية ضمن 
مجموع القوى 
العاملة وتحديد 
اهميه كل منها.

تسهيل رؤية تركيز النسب المئوية للعوائل الوظيفية   •
وأهميتها ضمن مجموع خارطة الوظائف للوزارة.

تقييم ومقارنة العوائل الوظيفية وتحديد النسب المثالية   •
المطلوبة منها للوزارة. 
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تحليل الفئات 
الوظيفية بالنسبة 
للقوى العاملة. 

تركز الفئات الوظيفية 
ضمن مجموع القوى 

العاملة وتحديد أهمية 
كل منها.

تسهيل رؤية تركيز النسبة المئوية للفئات الوظيفية   •
وأهميتها ضمن خارطة الوظائف للوزارة.

تقييم ومقارنة الفئات الوظيفية وتحديد النسب المثالية   •
المطلوبة منها الوزارة.

المهارات بالنسبة 
للقوى العاملة.

تحديد تركز المهارات 
ضمن مجموعات  

المسميات الوظيفية 
للوزارة/الجهة ضمن 
مستويات المهارات 

األربعة.

تسهيل رؤية تركيز النسبة المئوية من المهارات ضمن خارطة   •
الوظائف للوزارة.

تقييم معّدالت تركز مستويات المهارات األربع وتماشيها   •
مع توقعات الوزارة. على سبيل المثال: يبلغ معّدل 

)التنفيذيون( مقابل )المتخصصون( 3:1، وقد يكون ذلك 
مثاليًا لوزارة واحدة ولكن ليس ألخرى اعتمادًا على وظيفة 

ودور الوزارة/ الجهة.

األهمية بالنسبة 
للقوى العاملة

تحديد الخصائص العامة 
للقوى العاملة بحسب 

عددها وتوزيعها.

تسهيل رؤية تركيز النسب المئوية للوظائف حسب أهميتها.  •

تقييم معدالت تركز مستويات الوظائف )أساسية، أولية،   •
إلزامية، متنوعة( ضمن خارطة الوظائف للوزارة.

تقييم معدالت تركز مستويات الوظائف وتماشيها مع   •
توقعات الوزارة.

يتوجب التقيد بما يلي

ضمان إدراج جميع المسميات الوظيفية في القسم ضمن خارطة الوظائف للتصنيف 1
إلى جانب الفئة الوظيفية والتصنيف الوظيفي الصحيحين.

تصنيف هذه الوظيفة برؤية طويلة المدى تتراوح بين 8 و10 سنوات.2

تصنيف هذه الوظيفة تماشيًا مع رؤية 2021 وأهداف العمل االستراتيجية للوزارة/3
الجهة االتحادية.

4
تجهيز جميع مصادر المعلومات قبل التصنيف. إذ يمكن أن تكون المصادر بيانات 

إحصائية تاريخية أو مسوحات مستقبلية وتوقعات ومعلومات بيئية، وقد تكون هذه 
المصادر داخلية ضمن الجهة أو من قنوات خارجية.

استخدام المعلومات الحالية التي ُجمعت في وقت سابق لتحديد الهدف االستراتيجي 5
كمرجع قبل التصنيف )القسم 3.2.1 في الفصل رقم 2 من هذا الدليل(.

التصنيف بعد النظر في طبيعة العمل والمنصب/المسّمى.6

4.3 تعليمات
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الممنوعات

ال يتم تصنيف األفراد فقط من خالل المهنة، وطبيعة العمل أو المهارة، بل بالدمج مع 1
التصنيف الوظيفي.

تصنيف المسّمى مع الوصف الوظيفي بمعزل عن الشخص الذي يتولى المنصب. 2

تجنب التصنيف الشخصي أو القائم على االفتراضات. ودعم التصنيف بالمنطق 3
والموضوعية.

عدم تصنيف المسّمى الوظيفي الخاص بك.4

تجّنب تصنيف المسميات الوظيفية، التي يمكن ان تشتمل على  تضارب المصالح )على 5
سبيل المثال: تصنيف المسمى الوظيفي لألقارب ومن في حكمهم(.

4.3 تعليمات
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المرحلة الثالثة

الفصل الرابع

إعداد تصنيف 
القوى العاملة



54

1. تصنيف القوى العاملة
هي عملية ت�سنيف راأ�ص املال الب�سري داخل اجلهة حتت فئات اأو ميزات حمّددة م�سبقًا، اأي ت�سنيف متطلبات القوى العاملة 

احلالية واملتوقعة بح�سب اخل�سائ�ص الوظيفية، التي حتدد املالمح العامة للعمل. ميكن ت�سنيف القوى العاملة من االإدارة 

الفعالة لراأ�ص املال الب�سري عن طريق اال�ستفادة املثلى من القوى العاملة احلالية، وكذلك التعرف على الفجوات يف القوى 

العاملة يف �سوء املتطلبات امل�ستقبلية للجهة.

على اجلهات اأن تعي جيدًا اأن االإدارة العليا مهتمة بت�سيري االأعمال ب�سال�سة، ولكن هناك وظائف م�ستهدفة رئي�سة اأخرى 

وبيانات وظيفية تعترب مهمة لي�ص فقط ال�ستدامة اجلهة بحد ذاتها، بل تعمل اأي�سًا كمرتكزات اأ�سا�سية لت�سجيع و منو االأعمال. 

اإن جمموعة القوى العاملة التي تتمتع مبجموعة ثابتة من املهارات لن تبقى منا�سبة مع الوقت، لذا يجب على اجلهات االعرتاف 

بهذا االأمر، واالعرتاف بوجود طاقات/موارد من القوى العاملة، تتمتع باملهارات واملعرفة واخلربة، و عليها اأن ت�سغل املواقع 

املنا�سبة، كما متتلك ميزات اأخرى تتفرد يف تقدمي كل عمل متوقع، وبع�ص منهم ال ميكن ا�ستبدالهم، والبع�ص االآخر يوؤثر على 

�سل�سلة القيمة يف اجلهة على املدى الطويل. 

هناك عامالن هاّمان ل�سمان ا�ستمرارية اجلهة و�سمان حتقيق االأهداف املطلوبة؛ هما ثبات وا�ستقرار االإدارة العليا، وت�سنيف 

القوى العاملة بناء على املهارات، اخلربات، واملعرفة.

من جهة اأخرى، يعترب الت�سنيف على اأ�سا�ص التعوي�سات واملزايا، حيث ال يعّزز ا�سرتاتيجيات اجلذب واحلفاظ، اإ�سافة اإىل اأن 

الرواتب ال حتّدد الرابط احلقيقي بني االأدوار وا�سرتاتيجية االأعمال، واأثرها على املخرجات والنتائج.

ترتكز هذه املرحلة على حتديد تفا�سيل ومهارات القوى العاملة يف اجلهة بغية اإدارة املواهب، تتلخ�ص ح�سيلة هذه املرحلة يف 

ما يلي: 

"DEWS" ت�سنيف القوى العاملة املطلوبة يف اجلهة، بناء على ما ترغب اجلهة حاليًا يف حتديده كعوامل الأهدافها احلالية   •
"CEWS" ت�سنيف القوى العاملة احلالية يف اجلهة على القوى العاملة احلالية   •

•   تقييم ت�سنيف القوى العاملة من خالل و�سع املحاور واملخططات الرئي�سة لتحليل الو�سع القائم وحتديد الفجوات التي جتب 
     معاجلتها فورًا.  

مت اعتماد منهجية لت�سنيف املهارات، ومن ثم ن�سب لت�سنيف القوى العاملة احلالية يف اجلهة كجزء من تقييم القوى العاملة 

احلالية، مما ي�ساهم يف حتديد ال�سورة العامة حول القوى العاملة املطلوبة، بناء على معايري رئي�سة خمتلفة، مقارنة مع 

ال�سورة احلالية للقوى العاملة، مما ي�سمح بتحديد الفجوات واجلوانب التي تقت�سي التدخل واملعاجلة.
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حيث تتوفر بها خيارات للحد االأدنى،  كما مت توحيد املعايري الواجب اإدراجها بالن�سبة اإىل جميع اجلهات، يف حني ميكن اإدراج 

اأو اإ�سافة القيم لكل جهة احتادية على حدة.   بناًء عليه، ميكن تو�سيح مراحل ت�سنيف القوى العاملة كما يلي: 

1. وضع تصنيف القوى العاملة المطلوبة في الجهة:

البيانات الرئي�سية    •

العنا�سر الرئي�سية/امل�ستهدفة بح�سب اخل�سائ�ص الدميوغرافية واملوؤهالت االأكادميية واملهارات الفنية   •

والكفاءات ال�سلوكية ذات ال�سلة باملن�سب الوظيفي.   

2. وضع تصنيف القوى العاملة الحالية في الجهة: 

اخل�سائ�ص الدميوغرافية للقوى العاملة احلالية.   •

ت�سنيف القوى العاملة احلالية على اأ�سا�ص املهارات.    •

حتليل القوى العاملة  .3

�ل�صيانة �لدورية  .4

يتم تنفيذ كافة االأن�سطة ال�سابقة حتت م�سوؤولية اللجنة التنفيذية الكاملة، ويقت�سر دور الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية على 

مراجعة التقدم املحرز يف كافة اجلهات االحتادية، كما توؤدي الهيئة دورًا م�ساندًا عرب تقدمي الدعم للتطبيق. 

2. لمحة عامة عن النشاط والمسؤوليات
a( و�سع  ت�سنيف القوى العاملة املطلوبة

تعترب "القوى العاملة املطلوبة" �سرورية لتحقيق االأهداف الت�سغيلية واال�سرتاتيجية للجهة. تقع م�سوؤولية هذه املرحلة على مدير 

امل�سروع من حيث االإعداد واملراجعة واحلفاظ على البيانات ال�سنوية والبيانات املحمية �سمن ت�سنيف القوى العاملة املطلوبة يف 

اجلهة، حتت اإ�سراف ومراجعة مدير اإدارة املوارد الب�سرية. 
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االرشادات التفصيلية

رقم 
تفاصيل النشاطالنشاطالنشاط

الشخص/األشخاص 
المسؤول/

المسؤولون

إعداد البيانات 3.1.1
الرئيسة

المدخالت:

أ( تصنيف القوى العاملة 
في الجهة.

ب( صالحية الدخول إلى نظام "بياناتي".

ج( الدخول إلى مصادر البيانات

1. مدير المشروع 

2. الموارد البشرية

المخرجات:

أ( البيانات الرئيسة مستكملة. 

3.1.2
إعداد تصنيف 
القوى العاملة 
المطلوبة في 

الجهة

المدخالت:

أ( البيانات الرئيسية المستكملة.
 

ب( تصنيف القوى العاملة المطلوبة في الجهة 

ج( صالحية الدخول إلى نظام "بياناتي".

د( صالحية الدخول إلى مصادر البيانات

 1. الموارد البشرية

2. مدير المشروع

المخرجات:

أ( تصنيف القوى العاملة المطلوبة في الجهة 
للسنة المحددة مستكملة.

3.1.3
مراجعة تصنيف 
القوى العاملة 
المطلوبة في 

الجهة

المدخالت:

أ( تصنيف القوى العاملة المطلوبة 
في الجهة.

ب( األهداف والغايات االستراتيجية والتشغيلية 
للجهة.  

مدير إدارة 
الموارد البشرية

المخرجات:

أ(  تصنيف القوى العاملة المطلوبة في الجهة 
المراجعة.
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االرشادات التفصيلية

رقم 
الشخص/األشخاص تفاصيل النشاطالنشاطالنشاط

المسؤول/ المسؤولون

3.2.1

إعداد 
تصنيف 
القوى 

العاملة 
الحالية 

في الجهة

المدخالت:

أ( وثيقة البيانات الرئيسة المكتملة. 
ب( تصنيف القوى العاملة المطلوبة في الجهة. 

ج( صالحية الدخول على نظام "بياناتي". 
د( الحصول على مصادر البيانات 

أ( الموارد البشرية

ب( مدير المشروع

المخرجات:

أ(  تصنيف القوى العاملة المطلوبة في الجهة 
المراجعة.

3.2.2

إعداد 
تصنيف 
القوى 
العاملة 

على أساس 
المهارات

المدخالت: 

أ( تصنيف القوى العاملة الحالية في الجهة 
المستوفاة بدون تصنيف المهارات. 

ب( تقييم أداء فريق العمل/ مؤشرات األداء 
الرئيسية/ عمليات تقييم مؤشرات األداء 

الرئيسية. 

ج( الخلفية العامة للموظف. 

المخرجات:

أ( تصنيف القوى العاملة الحالية في الجهة 
المستوفاة مع التصنيف على أساس المهارات. 

2.2 تصنيف القوى العاملة الحالية

ميكن الإدارة املوارد الب�سرية اإىل جانب مدير امل�سروع تنفيذ هذه املرحلة، والولوج اإىل البيانات الداخلية اخلا�سة باملوارد 

الب�سرية العاملة احلالية بعد االنتهاء من البناء الرئي�سي؛ حيث يتم تق�سيم القوى العاملة احلالية، وت�سجيل اخل�سائ�ص ذات 

ال�سلة ح�سب ت�سنيف القوى العاملة احلالية يف اجلهة. بعد ذلك، يتم ت�سنيف كل موظف بح�سب املهارات، حيث يجري تقييم 

املهارات يدويًا من قبل اأع�ساء اللجنة التنفيذية. ثم يتم حتديد النتائج املتوقعة �سمن ت�سنيف القوى العاملة املطلوبة يف اجلهة 

لكل من�سب وظيفي، وبناء عليه، تطّبق اال�ستبانات الفردية قبل تقييم مهارات املوظف. يراجع وكيل الوزارة /  املدير العام 

للجهة االحتادية الت�سنيف النهائي.
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رقم 
الشخص/األشخاص تفاصيل النشاطالنشاطالنشاط

المسؤول/ المسؤولون

3.2.3

توحيد 
تصنيف 
القوى 

العاملة 
الحالية 

في الجهة 

المدخالت:

أ( تصنيف القوى العاملة الحالية في الجهة مع 
أ( مدير المشروعالتصنيف على أساس المهارات.

المخرجات:

أ( تصنيف القوى العاملة المراجعة مع التصنيف 
على أساس المهارات. 

2.3 تحليل تصنيف القوى العاملة 
يقع على عاتق مدير امل�سروع جمع التقارير التحليلية العامة، لغايات تزويد اللجنة التنفيذية واملعنيني مبدخالت التقييم 

اخلا�سة بالو�سع احلايل للقوى العاملة يف اجلهة، على م�ستوى االأبعاد املختلفة، كما اأنه م�سوؤول عن اإعداد تقرير الفجوات بني 

املهارات املطلوبة واملهارات احلالية.

ُترفع هذه االإح�سائيات اإىل اللجنة التنفيذية وتتم مراجعتها من قبل وكيل الوزارة/املدير العام للجهة، ليتم ا�ستخدامها يف 

اإجناز املراحل الالحقة للتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة.

االرشادات التفصيلية

رقم 
الشخص/األشخاص تفاصيل النشاطالنشاطالنشاط

المسؤول/ المسؤولون

3.2.1

إصدار 
تقارير 
تحليل 

تصنيف 
القوى 

العاملة 

المدخالت:

أ( الوثائق النهائية لتصنيف القوى العاملة في 
الجهة.

ب( تحليل تصنيف القوى العاملة باإلضافة إلى 
تقارير الفجوات.

أ( الموارد البشرية

ب( مدير المشروع

المخرجات:

أ( تقارير الفجوات وتحليل تصنيف القوى العاملة. 
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رقم 
الشخص/األشخاص تفاصيل النشاطالنشاطالنشاط

المسؤول/ المسؤولون

3.4.1

التحديث 
الدوري 

لتصنيف 
القوى 

العاملة 
في الجهة 

وتحليل 
تصنيف 
القوى 

العاملة 

المدخالت:

أ( تصنيف القوى العاملة المعبأة في العام 
الماضي. 

أ( مدير المشروع

المخرجات:

أ( تحميل تقارير تحليل تصنيف القوى العاملة 
للسنة الجديدة ومحضر اجتماع المراجعة على 

نظام "بياناتي". 

2.4 الصيانة الدورية 
بيان ملمار�سات التقييم الدوري للو�سع احلايل والتحديث، اإىل جانب حتديد و�سع املهارات. 

3. المراجع والنماذج

5.1  تصنيف القوى العاملة المطلوبة في الجهة، وتصنيف القوى العاملة الحالية في الجهة.

يعتمد  ت�سنيف القوى العاملة املنهجية القائمة على املهارات والعوامل الدميوغرافية، حيث يتم تق�سيم القوى العاملة املطلوبة 

�سمن هذه الفئات، كما يتم ت�سنيف القوى العاملة احلالية بح�سب الفئات ذاتها، وذلك من اأجل ت�سنيف كل موظف على اأ�سا�ص 

املهارات. ولهذه الغاية، يتم ا�ستخراج بع�ص املعلومات من نظام "بياناتي" ومن نظام اإدارة اأداء املوظف للمالءمة، اأما املدخالت 

ذات ال�سلة باملهارات والكفاءات واملعلومات االأخرى غري املتوفرة �سمن نظام "بياناتي"، فيجب حتديثها من جهة اأخرى، يجب 

اختيار هذه املدخالت ب�سكل رئي�سي من قائمة حمددة من القيم، للحفاظ على م�ستوى املرجع التحكمي، وجتّنب الن�سو�ص 

احلرة، للتمكن من اإ�سدار التقارير التحليلية. 

يتم االحتفاظ بالقوائم للقيم املنطبقة على املجاالت ذات ال�سلة و يتمتع مدير امل�سروع باحلق احل�سري يف تعديل قوائم القيم 

ح�سب الطلب. ويتم ا�ستخدام ت�سنيف القوى العاملة املطلوبة يف اجلهة من اأجل جمع بيانات املدخالت ويحق الإدارة املوارد 

الب�سرية الولوج فقط اإىل املجاالت التي ت�ستدعي تدخاًل يدويًا. كما يتم ا�ستخدام ت�سنيف القوى العاملة احلالية يف اجلهة 

لت�سجيل مدخالت القوى العاملة احلالية جزئيًا من قبل املوارد الب�سرية، يف حني اأن اأع�ساء اللجنة التنفيذية تاأخذ على عاتقها 

ت�سنيف القوى العاملة على اأ�سا�ص املهارات. 

يت�سمن اجلدول التايل كافة املجاالت �سمن ت�سنيف القوى العاملة املطلوبة يف اجلهة وامليزات ذات ال�سلة، وامل�سدر الذي 

ي�ستخدم ال�ستخراج قيمة املجال.
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الميزةالمجال 

السنة التي ترتبط بها البيانات، سواء بالنسبة إلى تقديمها أو استخراجها. السنة 

تحديد وظيفة ومستوى الموظف في الوزارة. المسمى الوظيفي 

العائلة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف في الوزارة/الجهة االتحادية. العائلة الوظيفية

المستوى الذي ينتمي إليه الموظف ضمن العائلة الوظيفية الفئة الوظيفية 

تصنيف أهمية المسمى الوظيفي بعد استكمال تحليل الوظائف المستهدفة. أهمية الوظيفة

التصنيف الوظيفي 
على أساس 

المهارات )كافة 
المجاالت األربعة(

تصنيف الوظيفة على أساس المهارات بعد استكمال تحليل الوظائف 
المستهدفة 

النوع االجتماعي المفّضل للموظف الذي يشغل المسمى الوظيفي. النوع االجتماعي

الحد األدنى للعمر المفّضل لشاغل الوظيفة. العمر 

الحد األعلى للعمر المفّضل لشاغل الوظيفة. 

مكان العمل المرجح للموظف الذي يشغل المنصب الوظيفي. المكان 

عدد سنوات الخبرة 
األدنى

عدد سنوات الخبرة األدنى الذي يجب أن يتمتع به الموظف في المنصب 
الوظيفي لدى التحاقه بالعمل. 

أنواع التوظيف 

•      دوام كامل

•      دوام جزئي

•      عقد مؤقت 

•      تعين عقد خاص
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نمط العمل 

طبيعة عالقة العمل مع الوزارة:  
•      مستشار 

•      متعاقد 

•      مشروع مشترك 

الوقت المستغرق 

هناك 3 خيارات ضمن فئة مردف الوقت المستغرق: 
•      عدد الساعات في اليوم 

•      عدد األيام في األسبوع 

•      الدوام كامل
يتم احتساب مرادف الموظف بدوام كامل أوتوماتيكيًا، باعتباره حصيلة أول مجالين. 

المؤهالت 
األكاديمية 

المؤهالت المثالية التي يجب أن يتمتع بها الموظف في المنصب الوظيفي، وهي 
مصّنفة ضمن المؤهالت اإللزامية والمؤهالت المفضلة المتوقعة لتنفيذ المهام 
الوظيفية. في  إطار األداة، يجب التمتع بـ 3 مؤهالت إلزامية و2 من المؤهالت 

المفّضلة. هذا وترتكز كل من المؤهالت على معيارين هما: 

المستوى األكاديمي: مثاًل البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، الدبلوم، ، إلخ... 
االختصاص: مثاًل الطب، الهندسة، ماجستير في إدارة األعمال-فرع المالية، ماجستير 

في إدارة األعمال-فرع تقنية المعلومات، العلوم الجيولوجية، إلخ...

الكفاءات الفنية 

المهارات الفنية المثلى التي يجب أن يتمتع بها الموظف في المنصب الوظيفي، 
وهي مصّنفة ضمن المؤهالت اإللزامية والمؤهالت المفضلة المتوقعة لتنفيذ 

المهام الوظيفية. في  إطار األداة، يجب التمتع بـ 3 مؤهالت إلزامية و2 من 
المؤهالت المفّضلة. هذا وترتكز كل من المؤهالت على معيارين هما: 

مستوى المهارات: 
أساسي   •

ملّم   •
متقّدم   •

خبير   •
المهارات الفنية: مثاًل محّلل البيانات، طابع، مترجم، أخصائي ميكانيكي، إلخ... 
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الكفاءات 
السلوكية  

المهارات السلوكية المطلوبة من الموظف، وهي مصّنفة ضمن تلك المتوقعة من 
أجل تنفيذ المهام الوظيفية. القائمة المرجعية للقيم التدريجية التي يجب اختيارها: 

الكفاءات األساسية  •
الكفاءات القيادية والكفاءات األساسية  •

إن المعايير التي يتم االستناد إليها من أجل تحديد الكفاءات األساسية والكفاءات 
القيادية، هي تلك الصادرة عن الهيئة االتحادية للموارد البشرية. 

المهارات الخاصة 
بالقوى العاملة 
)كافة المجاالت 

األربعة(  

التقييم الشامل لمستوى مهارات الموظف، باعتبار حصيلة قيمة المهارات وفرادة 
المهارات التي يملكها. من الناحية الفنية، إنه تقييم أداء الموظف مقارنة مع 

شروط المؤهالت والمهارات الفنية والكفاءات السلوكية. 

قيمة المهارات: تعني مدى القيمة التي يقدمها الموظف للوزارة من خالل مهاراته 
الخاصة )األكاديمية، الفنية، السلوكية(. يحدد مدى القيمة على مقياس من 1 إلى 

4: حيث 1 هو القيمة الدنيا، و4 هو القيمة العليا. 

فرادة المهارات: تعني مدى فرادة المهارات التي يتمتع بها الموظف ضمن الوزارة 
وسوق العمل. يحدد مدى الفرادة على مقياس من 1 إلى 4: حيث 1 هو المستوى 

األدنى، و4 هو المستوى األعلى. 

نقاط المهارات:  حصيلة قيمة المهارات وفرادة المهارات. النقطة الدنيا هي 1 
والنقطة العليا هي 16. 

تصنيف المهارات: تصنيف الموظف المعين/ المنصب الوظيفي ضمنه، استنادًا إلى 
حصيلة نقاط المهارات. يحدد المربع كما يلي: 

النقاط 4-1: التنفيذيون. 
النقاط 8-5: المحترفون. 

النقاط 12-9: األساسيون.
النقاط 16-13: المتخصصون. 

عدد الموظفين المطلوب لشغل المنصب الوظيفي.عدد الموارد  
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يت�سمن اجلدول التايل كافة املجاالت �سمن ت�سنيف القوى العاملة احلالية يف اجلهة وامليزات ذات ال�سلة الذي ي�ستخدم 

ال�ستخراج قيمة املجال.

الميزةالمجال 

السنة التي ترتبط بها البيانات، سواء بالنسبة إلى تقديمها أو استخراجها. السنة 

اسم الموظف في الوزارة. اسم الموظف 

تحديد وظيفة ومستوى الموظف في الوزارة. المنصب الوظيفي 

العائلة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف في الوزارة. العائلة الوظيفية

المستوى الذي ينتمي إليه الموظف ضمن العائلة  الوظيفية المستوى الوظيفي 

تصنيف أهمية المنصب الوظيفي بعد استكمال تحليل الوظائف المستهدفة أهمية الوظيفة

العمر الحالي للموظف. العمر

الفئات العمرية 

تحدد الفئة العمرية بحسب سن الموظف، الفئات العمرية هي: 

18-30  •
31-40  •
41-50  •

فوق الـ 50   •

النوع االجتماعي المفّضل للموظف الذي يشغل المنصب الوظيفي )ذكر أم انثى(النوع االجتماعي

مكان العمل المفّضل للموظف الذي يشغل المنصب الوظيفي. المكان 
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الميزةالمجال 

عدد سنوات الخبرة 
مجموع سنوات الخبرة التي يتمتع بها الموظف )ال تقتصر على سنوات العمل في الوزارة( األدنى 

فئة التوظيف 
دوام كامل   •
دوام جزئي   •

مؤقت   •

طبيعة عالقة العمل مع الوزارة: نمط العمل 

مرادف الوقت 
المستغرق )3 

مجاالت(

عدد الساعات في اليوم   •
عدد األيام في األسبوع   •

مرادف الموظف بدوام كامل  •

يتم احتساب مرادف الموظف بدوام كامل أوتوماتيكيًا، باعتباره حصيلة أول مجالين  

تصنيف الكفاءات السلوكية الحالية للموظف استنادًا إلى اإلطار العام للكفاءات السلوكيةتصنيف الكفاءات

المهارات الخاصة 
بالقوى العاملة 
)كافة المجاالت 

األربعة(

المهارات الخاصة بالقوى العاملة )كافة المجاالت األربعة( التقييم الشامل لمستوى 
مهارات الموظف باعتبار حصيلة قيمة المهارات وفرادة المهارات التي يملكها. من الناحية 

الفنية، إنه تقييم أداء الموظف مقارنة مع شروط المؤهالت والمهارات الفنية والكفاءات 
السلوكية. 

قيمة المهارات: تعني مدى القيمة التي يقدمها الموظف للوزارة من خالل مهاراته الخاصة 
)األكاديمية، الفنية، السلوكية(. يحدد مدى القيمة على مقياس من 1 إلى 4: حيث 1 هو 

القيمة الدنيا، و4 هو القيمة العليا. 
فرادة المهارات: تعني مدى فرادة المهارات التي يتمتع بها الموظف ضمن الوزارة وسوق 
العمل. يحدد مدى الفرادة على مقياس من 1 إلى 4: حيث 1 هو المستوى األدنى، و4 هو 

المستوى األعلى. 

نقاط المهارات: حصيلة قيمة المهارات وفرادة المهارات. النقطة الدنيا هي 1 والنقطة 
القصوى هي 16. 

تصنيف المهارات: هو تصنيف الموظف المعين/ المنصب الوظيفي ضمنه، استنادًا إلى 
حصيلة نقاط المهارات. يحدد التصنيف كما يلي: 

النقاط 4-1: التنفيذيون. 
النقاط 8-5: المحترفون.

النقاط 12-9: األساسيون.
النقاط 16-13: المتخصصون. 
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5.1.2 تحليل تصنيف القوى العاملة وتقارير الفجوات – خصائص التقرير
يت�سمن اجلدول االآتي التقارير التحليلية، التي يتم اإ�سدارها اأوتوماتيكيًا، اإىل جانب الغر�ص ذي ال�سلة. 

الغرضخصائص التحليلالتقرير

تصنيف القوى العاملة المطلوبة في الجهة – العرض العام

مكان العمل بحسب العائلة 
الوظيفية

فصل المناصب الوظيفية 
المطلوبة بحسب أماكن 

العمل المحددة على أساس 
كل مجموعة وظيفية.

•      يسّهل العرض العام ونسبة الترّكز من حيث 
التوزيع الجغرافي للقوى العاملة المطلوبة 

في كل مجموعة وظيفية. 

•      يسمح بتقييم التوزيع المثالي للوظائف 
ضمن المجموعة بين مختلف مواقع الوزارة.

مكان العمل بحسب 
المستوى الوظيفي

فصل المناصب الوظيفية 
المطلوبة بحسب مجموعات 
أماكن العمل المحددة على 

أساس كل مستوى وظيفي. 

•      يسّهل العرض العام ونسبة الترّكز من حيث 
التوزيع الجغرافي للقوى العاملة المطلوبة/

المستهدفة في كل مستوى وظيفي. 

•      يسمح بتقييم التوزيع المثالي للوظائف 
ضمن المستوى بين مختلف مواقع الوزارة.

•      يسمح بالتقييم المقارن لمعدالت المستوى 
الوظيفي المثلى في كل موقع.

تحليل النوع االجتماعي 
بحسب العائلة الوظيفية

فصل المناصب الوظيفية 
المطلوبة بحسب مجموعات 

فئات النوع االجتماعي 
المحددة على أساس كل 

مجموعة وظيفية.

•      يسّهل العرض العام ونسبة الترّكز من حيث 
النوع االجتماعي في المناصب الوظيفية 

المطلوبة في كل مجموعة وظيفية. 

•      يسمح بتقييم التوزيع المثالي للوظائف بين 
الجنسين وفق ما يقتضيه المسمى الوظيفي 

وبما يتماشى وطبيعة ومتطلبات المنصب 
الوظيفي.

تحليل النوع االجتماعي 
بحسب المستوى الوظيفي

فصل المناصب الوظيفية 
المطلوبة بحسب مجموعات 

فئات النوع االجتماعي 
المحددة على أساس كل 

مستوى وظيفي.

•      يسّهل العرض العام ونسبة الترّكز من حيث 
النوع االجتماعي في المناصب الوظيفية 

المطلوبة في كل مستوى وظيفي. 

•      يسمح بتقييم التوزيع المثالي للوظائف بين 
الجنسين وفق ما يقتضيه المسمى الوظيفي 

وبما يتماشى وطبيعة ومتطلبات الوظيفة

فئة الموظف بحسب 
المهارات

فصل مجموع المسميات 
الوظيفية بحسب مستويات 

المهارات وفئة الموظف ذي 
الصلة.

•      يسّهل العرض العام للوقت المستغرق في 
الجهود التي تبذل في الوزارة على صعيد 

مختلف المهارات. 

•      يسمح بتقييم الوقت المرجو إمضائه من 
قبل القوى العاملة، وما إذا كانت الجهود 

ستلبي المستوى الحالي من العمليات/ 
النشاطات المنجزة في الوزارة.
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الغرضخصائص التحليلالتقرير

تصنيف القوى العاملة المطلوبة في الجهة – العرض العام

فئة الموظف بحسب 
العائلة الوظيفية 

فصل مجموع المسميات 
الوظيفية بحسب المجموعات 
الوظيفية وفئة الموظف ذي 

الصلة. 

•      يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة الترّكز من 
حيث الوقت المستغرق في الجهود التي تبذل 
في الوزارة من قبل القوى العاملة المطلوبة/

المستهدفة في كل مجموعة وظيفية. 

•      يسمح بتقييم الوقت المرجو إمضاؤه من 
قبل القوى العاملة في كل مجموعة 

وظيفية، وما إذا كانت الجهود ستلبي 
المستوى الحالي من العمليات/ النشاطات 

المنجزة في كل مجموعة وظيفية.

فئة الموظف بحسب 
المستوى الوظيفي

فصل مجموع المسميات 
الوظيفية بحسب المستويات 
الوظيفية وفئة الموظف ذي 

الصلة.

•      يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة الترّكز 
من حيث الوقت المستغرق في الجهود التي 

تبذل في الوزارة من قبل القوى العاملة 
المطلوبة في كل مستوى وظيفي. 

•      يسمح بتقييم الوقت المرجو إمضاؤه من 
قبل القوى العاملة في كل مستوى وظيفي، 
وما إذا كانت الجهود ستلبي المستوى الحالي 

من العمليات/ النشاطات المنجزة في كل 
مستوى وظيفي.

•      يسّهل تحديد ومقارنة معدل االنشغال الزمني 
بين المستويات الوظيفية. 

•      مثاًل: إن كان معدل االنشغال الزمني أعلى 
عند مستوى اإلدارة العليا مقارنة مع 
المستوى التنفيذي، يكون ذلك مثاليًا 

بالنسبة إلى الوزارة التي تركز على المفهوم 
والتصميم، وغير مثالي بالنسبة إلى الوزارة 

التي تركز على العمل. 

نمط العمل بحسب 
المهارات

فصل مجموع المسميات 
الوظيفية بحسب مستويات 
المهارات ونمط العمل ذي 

الصلة.

•      يسّهل العرض العام لمستوى الملكية 
والمسؤولية التي تقدمها القوى العاملة 

المطلوبة في الوزارة بموجب شروط عملهم. 

•      يسمح بتقييم المخاطر الناشئة على المدى 
الطويل مع محاولة تحقيق األهداف 

االستراتيجية. يختلف مستوى المخاطر بحسب 
طبيعة عمل الوزارة. 
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الغرضخصائص التحليلالتقرير

نمط العمل بحسب العائلة 
الوظيفية 

فصل مجموع المسميات 
الوظيفية بحسب المجموعات 

الوظيفية ونمط العمل ذي 
الصلة. 

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة الترّكز   •
من حيث خليط أنماط العمل في كل مجموعة 

وظيفية. 

يسمح بتقييم المستوى المنشود للمهارات   •
الوظيفية في كل مجموعة، وما إذا كانت 

الجهود ستلبي المستوى الحالي من العمليات/ 
النشاطات المنجزة في كل مجموعة وظيفية.

نمط العمل بحسب 
المستوى الوظيفي 

فصل مجموع المسميات 
الوظيفية بحسب المستويات 

الوظيفية ونمط العمل ذي 
الصلة. 

نمط العمل بحسب المستوى الوظيفي  
فصل مجموع المسميات الوظيفية بحسب 

المستويات الوظيفية ونمط العمل ذي 
الصلة.

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة الترّكز   •
من حيث خليط أنماط العمل في كل مستوى 

وظيفي. 

يسمح بتقييم المستوى المنشود للمهارات   •
الوظيفية في كل مستوى، وما إذا كانت 

الجهود ستلبي المستوى الحالي من العمليات/ 
النشاطات المنجزة في كل مستوى وظيفي.

أساس المعرفة األكاديمية 
بحسب مربع المهارات 

فصل المسميات الوظيفية 
بحسب مستويات المهارات 

والمؤهالت األكاديمية 
المطلوبة ذات الصلة 
)اإللزامية والمفّضلة 

على حد سواء(.

يحدد مستوى الذكاء األكاديمي المرجو   •
ضمن القوى العاملة في الوزارة. 

يسمح بتقييم المؤهالت على أساس مربع   •
المهارات وتحديد نقاط الضعف/ النقص 

الممكنة في كل جزء حسب تصنيف المهارات. 

أساس المعرفة األكاديمية 
بحسب العائلة الوظيفية 

فصل المسميات الوظيفية 
بحسب المجموعات الوظيفية 

والمؤهالت األكاديمية 
المطلوبة ذات الصلة 

)اإللزامية والمفّضلة على حد 
سواء(. 

يحدد مستوى المؤهل األكاديمي المرجو   •
ضمن كل مجموعة وظيفية في الوزارة. 

يسمح بمقارنة وتقييم مجموع المؤهالت   •
األكاديمية على أساس تفاصيل العائلة 

الوظيفية، وتقييم مدى مالءمتها. 

يشّكل مدخاًل لتحديد المبادرات والخطوات   •
الالزمة لسّد الفجوات األكاديمية في كل 

مجموعة وظيفية. 
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الغرضخصائص التحليلالتقرير

أساس المعرفة 
الفنية بحسب تصنيف 

المهارات 

فصل المسميات 
الوظيفية بحسب 

مستويات المهارات 
والمؤهالت الفنية 

المطلوبة ذات الصلة 
)اإللزامية والمفّضلة على 

حد سواء(.

يحدد مستوى المؤهل األكاديمي   •
المرجو ضمن القوى العاملة في الوزارة. 

يسمح بتقييم المؤهالت التقنية   •
المطلوبة على أساس المهارات وتحديد نقاط 

الضعف الممكنة في كل جزء من حسب 
تصنيف المهارات. 

مستويات المؤهالت 
الفنية – مجموع القوى 

العاملة 

فصل المسميات 
الوظيفية بحسب 
المؤهالت الفنية 

ومستويات الكفاءة ذات 
الصلة.

يساهم في تحديد مستوى الكفاءة   •
المرجو بين القوى العاملة على أساس قدرات 

تقنية مختلفة. 

يؤسس قاعدة التقييم الخاصة   •
بـ"القدرات الصحيحة" للقوى العاملة ككل في 

الوزارة. 

مستوى المؤهالت 
الفنية لكل مجموعة 

وظيفية 

فصل المسميات 
الوظيفية بحسب 

المجموعات الوظيفية 
الفردية والمؤهالت 

الفنية ذات الصلة 
)اإللزامية والمفّضلة على 

حد سواء(، إلى جانب 
مستويات االتقان.

يحدد مستوى الكفاءات الفنية المرجو   •
ضمن كل مجموعة وظيفية في الوزارة. 

يسمح بمقارنة وتقييم مجموع الكفاءات   •
الفنية ومستويات الكفاءة على أساس 

تفاصيل كل مجموعة وظيفية، وتقييم مدى 
مالءمتها. 

يشّكل مدخاًل لتحديد المبادرات   •
والخطوات الالزمة لسّد الفجوات التقنية في 

كل مجموعة وظيفية.

نطاق التحكم – ترّكز 
المستويات الوظيفية 

فصل المسميات 
الوظيفية المطلوبة 
بحسب المستويات 

الوظيفية.

يسّهل العرض العام الدقيق لتركز   •
المسميات الوظيفية على أساس كل من 
المستويات الوظيفية – القادة، المديرين 

المسؤولين، الشركاء، إلخ... 

يؤسس قاعدة التقييم المطلوبة لنطاق   •
معدالت التحكم على أساس المستوى 

الوظيفي ضمن القوة العاملة المطلوبة وفقًا 
لمعايير نموذجية للمعدالت. 
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تصنيف القوى العاملة الحالية في الجهة – العرض العام

مجموع القوى العاملة 
في الجهة بحسب 
تصنيف المهارات 

فصل القوى العاملة 
الحالية في الوزارة بحسب 

تصنيف المهارات. 

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة   •
الترّكز من حيث المهارات بين القوى العاملة 

الحالية في الوزارة. 

يسمح بتقييم نسب التوزع، وما إذا   •
كانت تتماشى مع توقعات الوزارة. مثاًل: قد 
تكون نسبة التنفيذيين إلى األساسيين 3:1، 
ذلك مثالي بالنسبة إلى وزارة معينة ولكن 

ليس ألخرى، بحسب وظيفة الوزارة. 

تصنيف المهارات 
بحسب العائلة 

الوظيفية 

فصل القوى العاملة 
الحالية بحسب 

المجموعات الوظيفية 
وتحديد مستويات 

تصنيف المهارات في كل 
مجموعة وظيفية.

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة   •
الترّكز من حيث المهارات في كل مجموعة 

وظيفية ضمن القوى العاملة الحالية. 

يسمح بتقييم نسب التوزع في كل   •
مجموعة وظيفية، وما إذا كانت تتماشى 

مع األهداف االستراتيجية للوزارة. مثاًل: قد 
تستخدم العائلة الوظيفية المعنية بالتدقيق 
محترفين أكثر من األساسيين أو التنفيذيين، 

مع القليل من االختصاصيين؛ في حين 
أن العائلة الوظيفية الفنية قد تستخدم 

األساسيين واختصاصيين إلى جانب التنفيذيين. 

تصنيف المهارات 
بحسب المستوى 

الوظيفي

فصل القوى العاملة 
الحالية بحسب المستويات 

الوظيفية وتحديد 
مستويات تصنيف 
المهارات في كل 
مستوى وظيفي.

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة   •
الترّكز من حيث المهارات في كل مستوى 

وظيفي ضمن القوى العاملة الحالية. 

يسمح بتقييم نسب تصنيف المهارات   •
في كل مستوى وظيفي، وما إذا كانت 

تتماشى مع األهداف االستراتيجية للوزارة. 

نطاق التحكم – ترّكز 
المستويات الوظيفية 

فصل القوى العاملة 
الحالية، بما في ذلك 

عدد الموظفين في كل 
مسمى وظيفي ضمن 
المستويات الوظيفية.

يسّهل العرض العام الدقيق لتركز العدد   •
اإلجمالي للقوى العاملة الحالية على أساس 

كل من المستويات الوظيفية – القادة، 
المديرين المسؤولين، الشركاء، إلخ... 

يساهم في تقييم نطاق معدالت   •
التحكم على أساس المستوى الوظيفي ضمن 
القوة العاملة اإلجمالية وبالمقارنة مع معايير 

نموذجية للمعدالت.
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مكان العمل بحسب 
العائلة الوظيفية

فصل المناصب الوظيفية 
الحالية بحسب مجموعات 

أماكن العمل المحددة 
على أساس كل مجموعة 

وظيفية.

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة   •
التركز من حيث التوظيف الجغرافي للقوى 
العاملة الحالية في كل مجموعة وظيفية. 

يسمح بتقييم التوزيع الحالي للوظائف   •
ضمن المجموعة بين مختلف مواقع الوزارة.

مكان العمل بحسب 
المستوى الوظيفي

فصل المناصب الوظيفية 
الحالية بحسب مجموعات 

أماكن العمل المحددة 
على أساس كل مستوى 

وظيفي.

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة   •
الترّكز من حيث التوزيع الجغرافي للقوى 

العاملة الحالية في كل مستوى وظيفي. 

يسمح بتقييم التوزيع الحالي للوظائف   •
ضمن المستوى بين مختلف مواقع الوزارة.

يسمح بالتقييم المقارن لمعدالت   •
المستوى الوظيفي المثلى في كل موقع.

تحليل النوع االجتماعي 
بحسب العائلة 

الوظيفية

فصل المناصب الوظيفية 
الحالية بحسب مجموعات 

فئات النوع االجتماعي 
المحددة على أساس كل 

مجموعة وظيفية.

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة   •
التركز من حيث النوع االجتماعي في المناصب 

الوظيفية الحالية في كل مجموعة وظيفية. 

يسمح بتقييم التوزيع الحالي للوظائف   •
بين الجنسين وفق ما يقتضيه المسمى 

الوظيفي وبما يتماشى وطبيعة ومتطلبات 
المنصب الوظيفي.

تحليل النوع االجتماعي 
بحسب المستوى 

الوظيفي

فصل المناصب الوظيفية 
الحالية بحسب مجموعات 

فئات النوع االجتماعي 
المحددة على أساس كل 

مستوى وظيفي.

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة   •
الترّكز من حيث النوع االجتماعي في المناصب 

الوظيفية الحالية في كل مستوى وظيفي.
 

يسمح بتقييم التوزيع الحالي للوظائف   •
بين الجنسين وفق ما يقتضيه المسمى 

الوظيفي وبما يتماشى وطبيعة ومتطلبات 
الوظيفة.
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فئة الموظف بحسب 
تصنيف المهارات

فصل القوى العاملة 
الحالية بحسب 

المجموعات الوظيفية 
وفئة الموظف ذي 

الصلة.

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة   •
الترّكز من حيث الوقت المستغرق في الجهود 

التي تبذل حاليًا في الوزارة من قبل القوى 
العاملة في كل مجموعة وظيفية. 

يسمح بتقييم الوقت المستغرق حاليًا   •
من قبل القوى العاملة في كل مجموعة 

وظيفية، وما إذا كانت الجهود ستلبي 
المستوى الحالي من العمليات/ النشاطات 

المنجزة في كل مجموعة وظيفية.

فئة الموظف بحسب 
المستوى الوظيفي

فصل القوى العاملة 
الحالية بحسب المستويات 
الوظيفية وفئة الموظف 

ذي الصلة.

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة   •
الترّكز من حيث الوقت المستغرق في الجهود 

التي تبذل حاليًا في الوزارة من قبل القوى 
العاملة المطلوبة في كل مستوى وظيفي. 

يسمح بتقييم الوقت المستغرق حاليًا   •
من قبل القوى العاملة في كل مستوى 

وظيفي، وما إذا كانت الجهود ستلبي 
المستوى الحالي من العمليات/ النشاطات 

المنجزة في كل مستوى وظيفي.

يسّهل تحديد ومقارنة معدل االنشغال   •
الزمني بين المستويات الوظيفية. 

مثاًل: إن كان معدل االنشغال الزمني   •
أعلى عند مستوى اإلدارة العليا مقارنة 

مع المستوى التنفيذي، يكون ذلك مثاليًا 
بالنسبة إلى الوزارة التي تركز على المفهوم 
والتصميم، وغير مثالي بالنسبة إلى الوزارة 

التي تركز على العمليات. 

نمط العمل بحسب 
تصنيف المهارات

فصل القوى العاملة 
الحالية بحسب مستويات 

المهارات ونمط العمل 
ذي الصلة.

يسّهل العرض العام لمعرفة مستوى   •
المهارات المتوفرة والمسؤولية التي تقدمها 

القوى العاملة الحالية في الوزارة بموجب 
شروط عملهم. 

يسمح بتقييم المخاطر الناشئة على   •
المدى الطويل مع محاولة تحقيق األهداف 

االستراتيجية. يختلف مستوى المخاطر بحسب 
طبيعة الوزارة. 

يسّهل المقارنة مع تكوين نمط العمل   •
المرجو.
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فئة الموظف بحسب 
العائلة الوظيفية

فصل القوى العاملة 
الحالية بحسب 

المجموعات الوظيفية 
ونمط العمل ذي الصلة.

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة   •
الترّكز من حيث خليط أنماط العمل في كل 

مجموعة وظيفية. 

يسمح بتقييم المستوى الفعلي   •
للمهارات الوظيفية في كل مجموعة، وما 
إذا كانت الجهود ستلبي المستوى الحالي 
من العمليات/ النشاطات المنجزة في كل 

مجموعة وظيفية.

يسّهل المقارنة مع تكوين نمط العمل   •
المرجو.

فئة الموظف بحسب 
المستوى الوظيفي

فصل القوى العاملة 
الحالية بحسب المستويات 

الوظيفية ونمط العمل 
ذي الصلة.

يسّهل العرض العام لمقدار ونسبة   •
الترّكز من حيث خليط أنماط العمل في كل 

مستوى وظيفي. 

يسمح بتقييم المستوى الفعلي   •
للمهارات الوظيفية في كل مستوى، وما 
إذا كانت الجهود ستلبي المستوى الحالي 
من العمليات/ النشاطات المنجزة في كل 

مستوى وظيفي.

يسّهل المقارنة مع تكوين نمط العمل   •
المرجو.
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تقارير الفجوات

ت�سّهل هذه التقارير العرو�ص العامة للفروق بني التقارير التحليلية اخلا�سة بت�سنيف القوى العاملة املطلوبة يف اجلهة وت�سنيف 

القوى العاملة احلالية يف اجلهة، حيث ت�ساعد على حتديد الفجوات التي يجب احلد منها لتحقيق اأهداف اجلهة احلالية، ويتم 

اإ�سدار تقرير الفجوات وفقًا للمعايري الرئي�سية التالية:

الغرضخصائص التحليلالتقرير

•    تصنيف المهارات
•    العمر

•    النوع االجتماعي 

•    الخبرة
•    المكان/ الموقع

•    وضع العمل
•    نطاق التحكم
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المرحلة الرابعة

الفصل الخامس
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1. التوقع بالقوى العاملة المستقبلية

املراحل ال�سابقة حتدد البيئة وال�سيناريو اللَذين مبوجبهما يبداأ التوقع بالقوى العاملة امل�ستقبلية، حيث املرحلة االأ�سا�سية يف 

ما ي�سمى بالتخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة املبنية على املخرجات والتقييمات الناجتة عن الهدف اال�سرتاتيجي، وحتليل 

الوظائف امل�ستهدفة وت�سنيف القوى العاملة، ويعني التوقع بالقوى العاملة امل�ستقبلية التوقع باحتياجات القوى العاملة يف جهة 

معينة على مدى فرتة من الزمن، ويف حالة تخطيط القوى العاملة اال�سرتاتيجي، ميتد  اإطار التوقع للجهة حتى 10 �سنوات. 

ويعد حتديد طلب التوظيف امل�ستقبلي اأمرًا اأ�سا�سّيًا ل�سمان الو�سول اإىل االأهداف اال�سرتاتيجية وحتقيق توقعات اأ�سحاب 

امل�سلحة باملحافظة على اجلودة، اأما الكفاءات املطلوبة من القوى العاملة امل�ستقبلية ل�سمان جناح االأعمال وحتقيق االأهداف، 

فيتم احل�سول واملحافظة عليها بتوظيف موارد ب�سرية موؤهلة.

ينح�سر التوقع يف عن�سرين هما:

التوقع بالعر�ص  •
التوقع بالطلب  •

يعك�ص توقع الطلب احتياجات القوى العاملة يف الوزارة/ اجلهة االحتادية امل�ستقبلية، ويتم الرتكيز هنا على و�سع بيان خلارطة 

العمل الواجب اإجنازه مقابل املواهب والكفاءات )املوارد الب�سرية( الأداء العمل. كما يتم اإجراء تقييم للموظفني احلاليني مقابل 

االحتياجات الوظيفية امل�ستقبلية. مما ي�سفر عن التوقع بنوع الكفاءات واالأعداد، ومواقع املوظفني الالزمني يف امل�ستقبل. وهناك 

جزء هام يف عملية التوقع بالطلب، يقوم على درا�سة العمل املتوجب على اجلهة القيام به يف امل�ستقبل، وكيفية تنفيذه واجنازه 

اأي�سًا. فاالأن�سطة احلالية قد ال تكون عملّية يف امل�ستقبل، وذلك ب�سبب التاأثريات التكنولوجية على تلك االأن�سطة اأو ب�سبب اإعادة 

تنظيم املهام والرتكيز على توفري اخلدمات للعمالء، االأمر الذي قد يوؤدي اإىل تغيري يف الهيكل الوظيفي.

يحدد التوقع بالعر�ص القوى العاملة املتوفرة والتي تتنا�سب مع احتياجات الوزارة/ اجلهة االحتادية يف امل�ستقبل. ويتم حتديد 

توّفر العرو�ص امل�ستقبلية من حيث تقدير ن�سبة القوى العاملة املوجودة حالّيًا يف اجلهة، وتقدير ن�سبة العر�ص يف �سوق العمل. 

ويتطلب التوقع اأو توقع العر�ص امل�ستقبلي حتديد املتغريات وو�سع االفرتا�سات حول تاأثري هذه املتغريات على نوع وم�ستوى القوى 

العاملة امل�ستهدفة يف امل�ستقبل. ويتم تفح�ص البيئة الداخلية واخلارجية لتحديد الن�سب التقديرية؛ مما ي�ساعد على حتديد 

االجتاهات والق�سايا النا�سئة والبيئة العملية داخل الوزارة/ اجلهة االحتادية. وميكن احل�سول على هذه املعلومات باالطالع 

على تقارير اإح�سائية عن القوى العاملة وتوقعات متاحة من درا�سات �سوق العمل، والبيانات احلكومية املختلفة.

تعترب هذه املرحلة عملّية بناء اأداة قيا�ص واإدارة الحت�ساب توقعات العر�ص والطلب على القوى العاملة يف الوزارة/ اجلهة، 

مع توفري تقييم ملعايري خمتلفة توؤثر على التوقعات. وتكون نتائج هذه العملية مدخالت ل�سياغة القوى العاملة املطلوبة �سمن 

ت�سنيف القوى العاملة.

املخرجات يف نهاية هذه املرحلة:

توقع الطلب على القوى العاملة لفرتة ع�سر �سنوات  •
توقع عر�ص القوى العاملة لفرتة ع�سر �سنوات  •
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2. نموذج التوقع

مت اعتماد منوذج ا�سرتاتيجي ب�سيط لتوقع العر�ص والطلب، خ�سو�سًا عند توفري املوارد لالإدارات احلكومية، مع االأخذ بعني 

االعتبار:

تطبيق منوذج التوقع يف نطاق حمدود داخل اجلهات االحتادية.  •
تقدير م�ستويات الن�سج احلالية للقوى العاملة.  •

وجود هيكلية للقوى العاملة يف الوزارات واجلهات االحتادية.  •
توفر م�ستويات بيانات اإح�سائية وغريها من املعلومات االأ�سا�سية.  •

عوامل داعمة للتكنولوجيا.  •

2.1 التوقع بالطلب
اعتمدت الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية ن�سخة مب�سطة عن النموذج الذي و�سعته منظمة العمل الدولية وقد مت 

تعديل ال�سيغة لتتنا�سب مع حتديد املميزات امل�سوؤولة عن التاأثري على الطلب الكمي للقوى العاملة، مقابل كل وظيفة يف الوزارة/ 

اجلهة االحتادية. يهدف اعتماد منهجية توقع كل من العر�ص والطلب اإىل الو�سول اإىل اإح�ساء تقديري للموارد الالزمة لكل 

م�سمى وظيفي على مدى ع�سر �سنوات، لتنفيذ اأهداف الوزارة/ اجلهة.

ال�سيغة امل�ستخدمة للو�سول اإىل اإح�ساء عدد املوارد لكل عام لكل م�سمى وظيفي، هي:

n)٪ منوMYrX=MYrY*)1+
n)٪ 1 + اإنتاجية(

MYrX هو تقدير اإح�ساء املوارد لل�سنة املطلوبة.
MYrY هو اح�ساء املوارد خالل ال�سنة التي حتتوي على بيانات.

منو٪ هو الوقع الن�سبي للعوامل املوؤثرة على منو الطلب على اليد العاملة يف الوزارة/ اجلهة االحتادية، خالل العام الذي يحتوي 

على بيانات.

اإنتاجية ٪ هو الوقع الن�سبي للعوامل التي توؤثر على االإنتاجية/ كفاءة العمل اأكرث من الطلب خالل العام الذي يحتوي على 

البيانات. 

.)YrY ناق�ص Yrx( هو عدد ال�سنوات n
والإيفاء غر�ص التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة، يتم احت�ساب الن�سب املئوية للنمو واالإنتاجية على اأ�سا�ص �سنوي، ولكل 

م�سمى وظيفي. بالتايل �ست�ساوي n دائما1 و�ستكون MYrY العام ال�سابق.

للتو�سل اإىل توقع الطلب ل�سنة معينة، يتم زيادًة على اإح�ساء العام ال�سابق ن�سبة �سافية اإيجابية اأو �سلبية من النمو، ون�سبة 

متوازنة من االإنتاجية املقدرة لل�سنة املعينة. واملبداأ االأ�سا�سي هنا هو اأن النمو تنا�ُسبيٌّ مع الطلب على اليد العاملة، ويعني 

هذا اأنه كلما ازداد النمو، هناك احتمال كبري يف زيادة القوى العاملة. اأما االإنتاجية فهي تنا�سبية عك�سية مع الطلب على اليد 

العاملة، حيث اإن زيادة االإنتاجية وكفاءة املوارد ترتافق مع انخفا�ص عدد املوارد املطلوبة الأداء عمل اأو وظيفة ما. اإذا، يتم 

التو�سل اإىل هذا املزيج املتوازن من النمو واالإنتاجية، لتحديد توقع الن�سبة املئوية للزيادة اأو النق�سان، مقابل اإح�ساء القوى 

العاملة يف العام ال�سابق.
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ت�سف الفقرات التالية املنهجية املعتمدة للو�سول اإىل معدالت النمو ومعدالت االإنتاجية والطريقة املتبعة لن�سب هذه املعدالت يف 

اآخر االأمر اإىل كل م�سمى وظيفي.

تحديد نسبة النمو لكل مسمى وظيفي:

تعزى العوامل امل�سوؤولة عن النمو يف جمملها اإىل الوزارة/ اجلهة االحتادية، ولي�ص اإىل وظيفة اأو مهارة معينة. بالتايل، يتطلب 

الو�سول اإىل ن�سبة النمو يف امل�سمى الوظيفي البيانات التالية، والتي يجب اأن يتم جتميعها وفق الرتتيب الوارد: 

المستوى األول: العوامل المؤثرة على النمو في الوزارة ومعدل النمو المقدر لكل عامل:
من العوامل الداخلية التي تنطبق على جميع الوزارات هي:

1 - االأهداف اال�سرتاتيجية للجهة،

2 - املبادرات اجلديدة،

3 - االإيرادات،

4 - اخلدمات اجلديدة،

5 - خف�ص التكلفة، اإلخ. اأما العوامل اخلارجية فيمكن تلخي�سها يف:

الزيادة يف عدد ال�سكان،  •
اال�ستثمارات،  •

ال�سبكات العاملية والبيئة ال�سيا�سة واالقت�سادية العامة التي توؤثر على النمو.. كما ميكن للوزارات اإ�سافة وتعديل   •
العوامل لتتنا�سب مع عملياتها.  

يرتكز التوقع مبعدل النمو الذي يجري �سنوّيًا خالل فرتة ع�سر �سنوات، على اأ�سا�ص تقييم ذاتي الجتاهات �سابقة والبيانات 

االإح�سائية املتوفرة واملعلومات والبيانات اخلارجية.

قد يكون خط االأ�سا�ص للتو�سل اإىل معدل النمو خمتلف ومتباين من عامل اإىل اآخر.

المستوى الثاني: الثقل النسبي للنموالمساهم لكل عامل:
مبا اأن معدالت النمو املحددة يف م�ستوى البيانات االأول، ترتكز على خطوط اأ�سا�ص خمتلفة، ت�سبح مطّبعة على نطاق م�سرتك 

من خالل ربط الثقل الن�سبي للم�ساهمة بالنمو االإجمايل للوزارة بالن�سبة لكل من العوامل. والناجت من االأوزان الن�سبية ملعدل 

النمو يحدد معدل النمو على اأ�سا�ص �سنوي لكل عامل على نطاق قاعدة النمو االإجمايل للوزارة. يتم ا�ستخدام جمموع معدالت 

النمو للو�سول اإىل تاأثري النمو على احلاجة للقوى العاملة.

المستوى الثالث: تأثير النمو على الوظيفة:
لدى كل م�سمى وظيفي م�ستويات خمتلفة/ متغرية من التاأثري على الكم. وميكن للم�ستويات اأن تكون ثابتة، اأو 100 % متغرية، 

اأو حمدودة التغيري.

يف حالة االإدارة العليا للوزارة/ اجلهة االحتادية، فاإن م�ستوى التغري للم�سمى الوظيفي ثابت. اإذا كان للم�سمى   •
الوظيفي تغريثابت، فهذا يعني اأنه ال تاأثري للنمو على عدد املوارد املوجودة حتت عنوان امل�سمى الوظيفي. وغالبا ما   

تكون االإدارة العليا للوزارة/ اجلهة.  
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اإذا كان التغري بن�سبة 100 % للم�سمى الوظيفي، فيعني اأن النمو �سيكون بن�سبة 100 التاأثري بن�سبة 100 % للنمو على 

املوارد املوجودة حتت عنوان "امل�سمى الوظيفي". بالتايل، اإذا كان معدل النمو االإجمايل لل�سنة 10 %، يرتفع عدد املوارد 

حتت عنوان "امل�سمى الوظيفي" اأي�سًا بن�سبة 10 %.

اإذا كان للم�سمى الوظيفي تغريحمدود، فيعني اأنه ميكن اأن يكون هناك اأي ن�سبة )بني 1 و99( الأثر النمو على املوارد املوجودة 

حتت عنوان "امل�سمى الوظيفي" بالتايل، اإذا كان معدل النمو االإجمايل لل�سنة 10 % وم�ستوى التغرييف امل�سمى الوظيفي

20 %، يرتفع عدد املوارد حتت عنوان "امل�سمى الوظيفي" بن�سبة 2 %.

يتم حتديد م�ستويات التغريعلى اأ�سا�ص �سنوي لكل م�سمى وظيفي، ويدوّيًا ا�ستنادًا اإىل تقييم ذاتي، يف حني يتم احت�ساب ن�سبة 

التاأثري على الطلب تلقائيًا.

تحديد نسبة اإلنتاجية في المسمى الوظيفي:

حُتدد العوامل التي توؤثر على االإنتاجية وتاأثريها الذي يرتتب على الطلب، بح�سب كل م�سمى وظيفي، واأ�سا�ص ن�سبة زيادة اأو 

انخفا�ص االإنتاجية لكل عامل، م�سرتكة يف كل العوامل - "جمموع القوى العاملة". 

يتطلب الو�سول اإىل ن�سبة اإنتاجية يف كل م�سمى وظيفي، البيانات التالية التي يتم جمعها بالرتتيب اأدناه: 

المستوى األول: العوامل المؤثرة على االنتاجية في الوزارة ومعدل النمو المقدر لكل عامل:

هناك عوامل داخلية توؤثر على اإنتاجية القوى العاملة يف الوزارة. والعوامل املعيارية املطبقة على جميع الوزارات هي: 

التكنولوجيا،  •
حت�سني ظروف العمل،  •

التدريب لتعزيز املهارات،   •
الرعاية االأكادميية،   •

التحفيز،   •
طريقة العمل/، اإلخ. كما ميكن للوزارات واجلهات االإ�سافة والتعديل لتتنا�سب مع عملياتها.  •

ذ التوقع ال�سنوي ملعدل االإنتاجية على مدى فرتة ع�سر �سنوات، وعلى اأ�سا�ص تقييم ذاتي للو�سع الراهن وامل�ستقبلي للعوامل  ينفَّ

واأثر ذلك على" جمموع القوى العاملة".

اأما وحدة التحكم اأو خط االأ�سا�ص للتو�سل اإىل معدل االإنتاجية، فيكون "جمموع القوى العاملة". وي�ستخدم جمموع معدالت 

عومل االإنتاجية للو�سول اإىل اأثر االإنتاجية مل�سمى الوظيفي على احلاجة للقوى العاملة.
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المستوى الثاني: تباين أثر اإلنتاجية في الوظيفة:

ُتعتمد هنا املنهجية نف�سها املتبعة يف امل�ستوى الثالث لتحديد اأثر النمو على الوظيفة.

تحديد عدد طلب الموارد:
ميكن ت�سنيف النتيجة النهائية على اأ�سا�ص اأنها الن�سب املئوية لتاأثري النمو واالإنتاجية على امل�سمى الوظيفي �سنويًا.   يتم 

احت�ساب النتيجة النهائية تلقائيًا. 

التوقع للعرض:
يتم التوقع للعر�ص من خالل تقييم احتماالت ا�ستمرار توافر القوى العاملة احلالية خالل فرتة التقدير؛ حيث يتم حتديد 

العوامل املوؤثرة يف احلركة الداخلية واخلارجية، اأو انتقال القوى العاملة. ويتم ح�ساب احتمال احلدوث مع التاأثري. وبذلك 

التو�سل اإىل معدل العر�ص )ال�سنوي املتزايد اأو املتناق�ص( واحت�ساب الكّم. باالإ�سافة اإىل تقييم احلاالت اخلارجية التي توؤثر 

على العر�ص من القوى العاملة. ويتم حتديد تاأثري منا�سب لتوقع العر�ص.

يتم اتباع  املنهجية التالية للتو�سل اإىل معدل تاأثري العر�ص والطريقة امل�ستخدمة الإ�سناده للم�سميات الوظيفية الفردية.

المستوى األول: العوامل المؤثرة على عرض القوى العاملة:
العوامل املعروفة التي توؤثر على التوافر امل�ستقبلي للقوى العاملة داخل الوزارة/ اجلهة االحتادية، هي:

الرتقيات )الداخلية واخلارجية(  •
النقل )الداخلي واخلارجي(  •

التقاعد  •
اال�ستقالة  •

اأما العوامل اخلارجية التي توؤثر على العر�ص فيمكن تلخي�سها يف ما يلي:

توافر موارد ب�سرية موهوبة متجددة ون�ساطات مكت�سبة للوزارة  •
تنفيذ مبادرات ا�ستقطاب مواهب جديدة.  •

تخطيط وتنفيذ مبادرات االحتفاظ باملواهب، مثل الرتقيات، برامج اعداد القيادات واالإعالن.  •
بيئة تناف�سية  •

النمو العام اأو البيئة ال�سكانية/ بيئة العمل  •

المستوى الثاني: استيعاب البيانات السابقة ومعلومات األنماط المستقبلية:

يتم تقييم تاأثري العوامل املختلفة على معدل العر�ص امل�ستقبلي ا�ستنادًا اإىل مراجعة االأمناط املا�سية للعوامل الداخلية، وتوافر 

البيانات اخلارجية على �سكل تقارير منطية، والدرا�سات اال�ستق�سائية، اإلخ.

من املتوقع اأن يتم متابعة وح�سر وت�سجيل البيانات القوى العاملة يف الوزارة/ اجلهة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة على 
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الرتقيات والنقل والتقاعد، من نظام معلومات املوارد الب�سرية. بعد ذلك، يتم ت�سنيف هذه املعلومات �سنويًا بح�سب امل�سمى 

الوظيفي لتقييم التوجه اأو تاأثري كل عامل على حدة على املوارد يف امل�سمى الوظيفي. 

اأما بالن�سبة للعوامل اخلارجية االأخرى، فمن املتوقع اأن ت�ستقي الوزارات/ اجلهات االحتادية املعلومات ذات ال�سلة من 

م�سادرها اخلا�سة.

امل�ستوى الثالث: تقدير ن�سبة منط العر�ص: 

ُتقّدر ن�سبة تاأثري كل عامل خارجي موؤثر على جمموع القوى العاملة يف الوزارة، على اأ�سا�ص �سنوي. ويتم تطبيق جمموع ن�سبة 

التاأثري ب�سكل منا�سب على امل�سميات الوظيفية التي تتاأثر بالبيئة اخلارجية.

تحديد عرض الموارد:
اإن النتيجة النهائية لكل ما �سبق هي ن�سبة الزيادة اأو النق�سان يف العر�ص للم�سمى الوظيفي �سنويًا. حيث يتم احت�ساب النتيجة 

النهائية تلقائيًا من خالل تطبيق الن�سبة على تقدير العر�ص العام ال�سابق.

2. لمحة عامة عن النشاط والمسؤوليات
مت جتميع منهجية التوقع ال�ستخدامها من قبل جميع اجلهات االحتادية. وعلى الرغم من اأن الت�سميم االأويل للنموذج موحد 

جلميع اجلهات، اإال اأنه ميكن تعديل املعامالت وفقا ل�سلتها واأهميتها لكل جهة احتادية.  ووفقًا لذلك، ميكن ت�سنيف الدورة 

العملية لتنفيذ الطلب/ العر�ص كما يلي:

التوقع بالطلب:
حتديد ن�سبة تاأثري النمو  •

حتديد ن�سبة تاأثري االإنتاجية  •
التوقع بالطلب وو�سع ال�سيغة النهائية  •

التوقع بالعرض:
تقييم اجتاه منط ال�سنوات املا�سية  •

حتديد العامل اخلارجي وتقييم االأثر  •
تاأثري الوظيفة على العر�ص امل�ستقبلي  •
توقع العر�ص وو�سع ال�سيغة النهائية  •

 كما هو احلال يف املراحل ال�سابقة، يتم تنفيذ جميع االأن�سطة املذكورة اأعاله �سمن م�سوؤولية اللجنة التنفيذية. و تقوم الهيئة 

االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية باملراجعة ال�ساملة للتقدم املحرز يف جميع اجلهات االحتادية وتقدم امل�ساندة عرب التحقق 

من �سحة اتباع املنهجية املتبعة للتنفيذ.

ميكن تو�سيح م�سار اأن�سطة التوقع بالطلب والتوقع بالعر�ص كما يلي:
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4. لمحة عامة عن النشاط والمسؤوليات – التوقع بالطلب

4.1 تحديد نسبة تأثير النمو:
هي املرحلة االأوىل يف بناء منوذج التوقع بالطلب، وتركز على حتديد العوامل التي توؤثر على النمو يف الوزارة/ اجلهة االحتادية؛ 

حيث يتم تقييم هذه العوامل لتحديد االأوزان الن�سبية امل�ساهمة يف منو الوزارة، ثم يتم ربط تاأثري معدل النمو لكل م�سمى 

وظيفي يف القوى العاملة يف الوزارة، وفقًا مل�ستويات تغري التاأثري، وبالتايل يتم التو�سل اإىل ن�سبة تاأثري النمو الرتاكمي على 

امل�سمى الوظيفي. تكون اللجنة التنفيذية م�سوؤولة عن اإجراء تقييم النمو وتاأثريه على م�ستوى الوزارة/ اجلهة االحتادية، يف 

حني تكون اإدارة املوارد الب�سرية م�سوؤولة عن حتديد تاأثري النمو على القوى العاملة على م�ستوى كل م�سمى وظيفي. ويتوىل مدير 

امل�سروع اإدارة العملية كلها.

رقم اإلرشادات التفصيلية:
تفاصيل النشاطالنشاطالنشاط

الشخص/األشخاص 
المسؤول/ 
المسؤولون

تحديد عوامل 4.1.1
النمو

المدخالت:

وثيقة األهداف التشغيلية للجهة  •

خريطة الجهة االستراتيجية   •

األهداف طويلة األمد على مستوى اإلدارات  •
اللجنة التنفيذية 

المخرجات:

عامل النمو السنوي مع العوامل المؤثرة على النمو في الوزارة/ 
الجهة االتحادية.

4.1.2
تجميع نتائج النمو 

السابقة واالتجاهات 
المستقبلية

المدخالت:

عامل النمو السنوي مع العوامل المؤثرة على النمو في   •
           الوزارة/ الجهة.

النتائج اإلحصائية المالية.  •

نظام المعلومات اإلدارية .  •

بيانات العائد على االستثمار من المشاريع والمبادرات   •
الحالية ، والبيانات المماثلة لما ذكر أعاله لكل عامل من 

العوامل إذا توفر على مستوى اإلدارات

اللجنة التنفيذية

المخرجات:

البيانات التحضيرية لنتيجة النمو السابقة واالتجاهات المطلوبة 
لجلسة العصف الذهني.
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4.1.3

عصف ذهني وتوقع 
باتجاه النمو السنوي

-الثقل النسبي 
للمساهمة

-معدل النمو
 

المدخالت:

•          بيانات تحضيعامل النمو السنوي مقدمة مع العوامل المؤثرة 
على النمو في الوزارة/ الجهة االتحادية

•          رية لنتائج النمو السابقة

اللجنة التنفيذية 

مدير المشروع

المخرجات:

أوراق عمل مكتملة للنمو السنوي وزيادة النمو

تحديد تأثير النمو 4.1.4
على الوظائف

المدخالت:

•          اوراق عمل مكتملة للنمو السنوي وزيادة النمو الوزني

•          بيانات لنتائج النمو السابقة

الموارد البشرية•          تقارير تصنيف القوى العاملة

المخرجات:

نسبة تأثير النمو على الوظائف كاملة

4.2 تحديد نسبة تأثير اإلنتاجية:
يتوىل مدير امل�سروع اإدارة عملية حتديد ن�سبة تاأثري االإنتاجية على م�ستوى كل م�سمى وظيفي قبل التوقع بالطلب من خالل 

التاأكد من اإدراج اإدارة املوارد الب�سرية العوامل املوؤثرة على االإنتاجية والتي توؤثر ب�سكل مبا�سر على القوى العاملة واملبادرات 

امل�ستقبلية لتعزيز االإنتاجية، كما ي�سمن حتديد معدل اأثر االإنتاجية لكل م�سمى وظيفي يف القوة العاملة يف الوزارة بح�سب 

م�ستويات تاأثري التباين. )تباين التاأثري(.
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األشخاص المسؤولونوصف النشاطالنشاطرقم النشاط

تحديد العوامل 4.2.1
باإلنتاجية

المدخالت:

مبادرات الموارد البشرية الحالية.  •
أهداف الموارد البشرية االستراتيجية.  •
عوامل النمو المؤثرة على اإلنتاجية   •

)مراجعة المخرجات السابقة(.
مراجعة مخرجات الدالئل االستراتيجي إدارة الموارد البشرية• 

المخرجات:

زيادة اإلنتاجية السنوية والعوامل المؤثرة على إنتاجية 
القوى العاملة.

4.2.2
استيعاب نتائج 

اإلنتاجية السابقة 
واالتجاهات 
المستقبلية

المدخالت:

زيادة اإلنتاجية السنوية والعوامل المؤثرة على إنتاجية   •
القوى العاملة.

النتائج االحصائية المالية.  •
نظام المعلومات اإلدارية المتوفر.  •

عائد استثمار مشاريع ومبادرات الموارد البشرية القائمة.  •
تقارير تحليل القوى العاملة.  •

بيانات عوامل اإلنتاجية إذا توفرت. الموارد البشرية• 

المخرجات:

البيانات المبدئية لنتيجة اإلنتاجية السابقة واالتجاهات   •
المطلوبة لتوقع اتجاهات مستقبلية.

4.2.3

المدخالت:

زيادة اإلنتاجية السنوية مع العوامل المؤثرة على إنتاجية   •
القوة العاملة

بيانات مبدئية لنتائج اإلنتاجية السابقة.  •

الموارد البشرية
مدير المشروع

4.2.4
تحديد تأثير 

اإلنتاجية على 
الوظائف

المدخالت:

نتائج زيادة  اإلنتاجية السنوية.  •
بيانات تحضيرية لنتائج اإلنتاجية السابقة )تاريخية(.  •

المخرجات:

تأثير اإلنتاجية على الوظائف.

اإلرشادات التفصيلية
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األشخاص المسؤولونوصف النشاطالنشاطرقم النشاط

جمع صيغة 4.3.1
الطلب

المدخالت:

نتائج تأثير النمو واإلنتاجية على الوظائف   •
مكتملة التفاصيل.

إدارة الموارد البشرية

المخرجات:

النتائج النهائية للتوقع بالطلب   •

4.3.2
المراجعة من قبل 

القيادة العليا 
للجهة للتوقع 
بالطلب النهائية

المدخالت:

النتائج النهائية للتوقع بالطلب  •

اللجنة التنفيذية

المخرجات:

نتائج التوقع بالطلب معتمدة.  •

4.3 توقع الطلب ووضع الصيغة النهائية:
يتوىل مدير امل�سروع م�سوؤولية توقع الطلب، بناء على جتميع ن�سب تاأثري النمو واالإنتاجية خالل ال�سنوات املقبلة. ويتم حتليل 

نتائج التوقع الكاملة من قبل اللجنة التنفيذية، للتاأكد من �سحتها كاملة ورفعها اإىل الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية لالعتماد 

النهائي.

اإلرشادات التفصيلية:
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5.  لمحة عامة عن النشاط والمسؤوليات- التوقع بالعرض

5.1.1 تقييم اتجاه السنوات السابقة

تركز هذه املرحلة على حتديد العوامل الداخلية، التي تنتج عن احلركة الداخلية اأو اخلارجية للقوى العاملة حتت كل م�سمى 

وظيفي. ويتم درا�سة منط احلركة يف ال�سنوات الثالثة ال�سابقة حتت كل من هذه العوامل، ويتم الو�سول اإىل منط ال�ستخدامه 

كمرجع عند التوقع بالعر�ص على مدى ال�سنوات الع�سرة املقبلة. ومبا اأن العوامل الداخلية هي يف غالبيتها اإدارية ومتخ�س�سة 

باملوارد الب�سرية، �ستكون املوارد الب�سرية امل�سوؤولة عن حتديد العوامل، بالرجوع مل�سادر البيانات ال�سابقة من نظام معلومات 

املوارد الب�سرية  ) بياناتي( واحت�ساب املعدالت. 

اإلرشادات التفصيلية

األشخاص المسؤولونوصف النشاطالنشاطرقم النشاط

5.1.1
تحديد العوامل 
الداخلية المؤثرة 
في حركة القوى 

العاملة

المدخالت:

سياسات وممارسات الموارد البشرية المطبقة في   •
الوزارة/ الجهة االتحادية

أدوات تحليل العرض  •
إدارة الموارد البشرية

المخرجات:

الصيغة النهائية للعوامل الداخلية التي يمكن تحديد/ نمط   •
اتجاه سابق لها.

5.1.2
استخراج بيانات 

من نظام 
معلومات 

الموارد البشرية

المدخالت:

العوامل الداخلية مستوفاة.  •
تقارير حركة العوامل من نظام معلومات الموارد البشرية.  •

الموارد البشرية

المخرجات:

بيانات الثالث سنوات– اتجاه العام الماضي.  •

تقييم االتجاه5.1.3

المدخالت:

بيانات الثالث سنوات – اتجاه العام الماضي  •

الموارد البشرية
مدير المشروع

المخرجات:

معدل اتجاه الحركة الدالة  •
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األشخاص وصف النشاطالنشاطرقم النشاط
المسؤولون

5.2.1
تحديد العوامل 
الخارجية المؤثرة 

على العرض

المدخالت:

مبادرات الموارد البشرية المستمرة لالستقطاب والحفاظ   •
على المواهب. 

أهداف الموارد البشرية وخارطة الطريق المستقبلية الستقطاب   •
المواهب والحفاظ عليها.

مخرجات الهدف االستراتيجي للتخطيط االستراتيجي للقوى العاملة.  •
أدوات تحليل العرض.  •

بيانات، وتقارير إحصائية، وتحليل اتجاهات من الجهات ذات الصلة.  •
إحصاءات أخرى ومواد مرجعية على اتجاهات العمل/ القوى العاملة.  •

إدارة الموارد 
البشرية

المخرجات:

الصيغة النهائية للعوامل الخارجية المؤثرة على العرض.  •

5.1.2
استخراج بيانات 

من نظام 
معلومات الموارد 

البشرية

المدخالت:

العوامل الداخلية مستوفاة.  •
تقارير حركة العوامل من نظام معلومات الموارد البشرية.  •

الموارد 
البشرية

المخرجات:

بيانات الثالث سنوات– اتجاه العام الماضي.  •

تقييم االتجاه5.1.3

المدخالت:

الصيغة النهائية للعوامل الخارجية المؤثرة في كل  كما ُذكر في   •
النشاط

.5.2.1   

الموارد 
البشرية
مدير 

المشروع
المخرجات:

مجموع تأثير معدل االتجاه السنوي.  •

5.2.3
مراجعة مجموع 

تأثير معدل االتجاه 
على أساس 

سنوي.

المدخالت:

مجموع تأثير معدل االتجاه السنوي. اللجنة • 
التنفيذية المخرجات:

الصيغة النهائية لمجموع تأثير معدل االتجاه السنوي.  •

5.2 تحديد العامل الخارجي وتقييم التأثير

تركز هذه املرحلة على حتديد التاأثري على العر�ص الكلي من القوى العاملة ب�سبب االأن�سطة التي ت�سطلع بها الوزارة/ اجلهة 

االحتادية والظروف املوؤ�س�سية املتوقعة يف ال�سنوات املقبلة، ويتم ر�سم النتائج املتوقعة على خمتلف مبادرات زيادة املوارد، والتي 

تتوىل اإدارة املوارد الب�سرية يف الوزارة تنفيذها، جنبًا اإىل جنب مع التوقعات، ا�ستنادًا اإىل اجتاهات االأعمال وال�سكان وم�سادر 

خارجية اأخرى. يتم حتديد معدل التاأثري االإيجابي/ ال�سلبي ال�سنوي االإجمايل على عر�ص القوى العاملة، يف هذه املرحلة.

اإلرشادات التفصيلية
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5.3 تأثير الوظيفة على العرض المستقبلي:

ر�سم عامل معدالت اجتاه العر�ص، مقابل كل من امل�سميات الوظيفية يف الوزارة/ اجلهة االحتادية، بهدف حتديد اجتاهات 

العر�ص ال�سنوي على مدى ع�سر �سنوات لكل م�سمى وظيفي يف الوزارة. تتطلب هذا املرحلة تقييمًا ذاتيًا/فردّيًا مع االعتماد على 

البيانات ال�سابقة الإدخال االجتاهات املقدرة يدويًا. ويتم تنفيذ املرحلة يف اإدارة املوارد الب�سرية يف الوزارة/ اجلهة االحتادية.

اإلرشادات التفصيلية

األشخاص المسؤولونوصف النشاطالنشاطرقم النشاط

5.3.1
تقييم تأثير 

المعدل على 
الوظائف وإدخاله 

يدويا

المدخالت:

أوراق عمل كاملة – )خارجية( واتجاه السنة الماضية  •
التأثير المستقبلي على العرض.  •

الموارد البشرية

المخرجات:

تأثير مستقبلي على العرض  •

األشخاص وصف النشاطالنشاطرقم النشاط
المسؤولون

5.4.1
إعداد وتطبيق 

صيغة 
العرض

المدخالت:

أوراق العمل الخاصة بالتأثير المستقبلي على العرض مكتملة  •
الموارد البشرية

المخرجات:

التوقع بالعرض  •

5.4.2
جهوزية  الصيغة 
النهائية التوقع 

بالعرض

المدخالت:

التوقع بالعرض  •
اللجنة التنفيذية

المخرجات:

النتائج النهائية للتوقع بالعرض  •

5.4 التوقع بالعرض ووضع الصيغة النهائية
يتحمل مدير امل�سروع م�سوؤولية توقع العر�ص، تبعًا لتجميع بيانات تاأثري الوظيفة على العر�ص خالل ال�سنوات املقبلة، ويتم حتليل 

نتائج التوقع الكاملة من قبل اللجنة التنفيذية للتاأكد من �سحتها وت�سليمها اإىل االإدارة العليا للجهة للمراجعة النهائية. 

اإلرشادات التفصيلية
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3. المراجع والنماذج

لقد مت تاأطري املنهجية الكاملة لتوقع الطلب التي و�سعتها الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية و تتبع دورة بناء التوقعات 

نف�ص الرتتيب التدريجي املحدد يف املنهجية وهي:

البيانات االأ�سا�سية  •
عامل النمو ال�سنوي  •

زيادة النمو   •
اأثر النمو على الوظائف  •
زيادة االإنتاجية ال�سنوي  •

تاأثري االإنتاجية على الوظائف  •
نتائج توقع الطلب  •

يتم الرجوع اإىل "بياناتي" لتوفري جزء من املدخالت للمالءمة، يف حني اأن معظم املدخالت االأخرى حتتاج اإىل حتديث يدوي/ 

ذاتي بعد التقييم.

يحق ملدير امل�سروع تعديل بع�ص احلقول مثل قوائم القيم وال�سيغ كما هو مطلوب. 

ي�سرد اجلدول التايل كافة احلقول يف اأدوات توقع الطلب، اخل�سائ�ص، وامل�سدر الذي مت ا�ستخراج قيمة احلقل منه.
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الخصائصالحقل

البيانات الرئيسية

التغير
تشمل مختلف الخيارات المتغّيرة التي يمكن 

اختيارها ضمن "أثر النمو على الوظائف"و"أثر 
اإلنتاجية على الوظائف"، على شكل قائمة من 

القيم.

تشمل األرقام التي يمكن استخدامها للحد من األرقام
عدد الخانات ف على شكل قائمة من القيم.

الخيارات على شكل نعم/. تستخدم هذه الخيارات الخيارات
ضمن "اآلثار المستقبلية على العرض". 

إحصاء التوقعات عبر استخدام بيانات النمو تقرير التوقع بالطلب
واإلنتاجية. 

وضع تخطيط االتجاه باالستناد إلى تقرير التوقع تخطيط اتجاه الطلب
أعاله. 

عامل النمو السنوي

العوامل المؤثرة في نمو 
الوزارة 

تحدد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في 
النمو اإلجمالي للوزارة. 
جمل وعبارات مفتوحة 

تحّدد باالستناد إلى: 

•         الخبرات السابقة. 
•         الميزانيات. 

•         الخطط المستقبلية. 
•         التحّركات في القطاع/ سوق العمل.

وحدة التحكم المستخدمة لقياس النمو بالنسبة وحدات التحكم 
إلى عامل محدد.

تحدد استنادًا إلى طبيعة العامل المحددة. 
على سبيل المثال: 

االرتفاع/االنخفاض بحسب 
العوامل 

يحدد  االرتفاع/االنخفاض بحسب العوامل  
اتجاه االرتفاع/االنخفاض السنوي لكل عامل. 

تدرج القيم العددية بالنسب المئوية. 

•         عدد المكاتب
•         عدد األشخاص/ التوزيع البشري

•         أرقام اإليرادات.
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نسبة المساهمة 

تحدد مستوى أثر كل عامل على الوزارة/ الجهة 
االتحادية. 

يجب أن يكون مجموع كافة النسب المئوية 
للعوامل في سنة محددة 100 %. 

تدرج القيم العددية بالنسب المئوية.

يحدد استنادًا إلى: 

•         الميزانيات.
•         الخطط المستقبلية. 

•         التحّركات في القطاع/ سوق العمل. 

ارتفاع النمو المرّجح

العوامل المؤثرة في 
نمو الوزارة

تحدد العوامل الداخلية والخارجية. التي تؤثر في 
النمو اإلجمالي للوزارة. 

جمل وعبارات مفتوحة.

معدل النمو المرّجح

يمثل معدل النمو السنوي في الوزارة باالستناد 
إلى أثر كل عامل ومعدل النمو الخاص بكل عامل. 

حصيلة نسبة المساهمة ومعدل النمو بالنسبة 
لكل عامل. 

أثر النمو على الوظائف

أثر النمو على الوظائف

تحديد وظيفة ومستوى الموظف في الوزارة/ المسمى الوظيفي
الجهة االتحادية

الفئة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف في الفئة الوظيفية
الوزارة.

الفئة الوظيفية
الفئة التي ينتمي إليها الموظف ضمن الفئة 
الوظيفية )مشرف، مدير، مسؤول تنفيذي، 

إلخ...(
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ثابت/متغّير

يمّثل المعدل الذي على أساسه يؤثر نمو الوزارة 
على كل مسمى وظيفي. 

هناك 3 خيارات متوفرة في " البيانات 
الرئيسية":

ثابت   •
متغّير   •

متغّير بنسبة 100%.  •

ثابت: أي أن النمو ليس له أي أثر على نسبة 
الطلب على الوظيفة. 

متغير: أي أن نسبة الطلب على الموارد ترتفع/
تنخفض بشكل هامشي مع االرتفاع/االنخفاض 

في النمو. 

متغّير بنسبة %100: أي أن نسبة الطلب على 
الموارد ترتفع بمعدل النمو نفسه. 

نسبة التغير
خيارات الثابت والمتغير بنسبة %100 نسبًا مئويًة 
محددة سلفًا )0 % و100 %( على التوالي. يحدد 

هذا العمود نسب المتغيرات المئوية في حال 
الضغط على خيار "متغّير".

تحدد أثر النمو السنوي بالنسبة إلى كل مسمى نسبة أثر النمو
وظيفي مقارنة مع معدل النمو في الوزارة.

ارتفاع اإلنتاجية السنوي

العوامل المؤثرة في إنتاجية 
القوى العاملة في الوزارة/ 

الجهة االتحادية.

تحدد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في 
إنتاجية القوى العاملة في الوزارة.

تحّدد باالستناد إلى: 

الخبرات السابقة.   •
الخطط المستقبلية.   •

التحّركات في القطاع/ سوق العمل  •
األنظمة الجديدة.  •

جمل وعبارات مفتوحة

االرتفاع/االنخفاض بحسب 
العوامل.

يحدد اتجاه االرتفاع/االنخفاض السنوي لكل 
عامل.
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أثر اإلنتاجية على الوظائف

تحديد وظيفة وفئة مسمى الموظف في المسمى الوظيفي
الوزارة.

الفئة الوظيفية التي تنتهي إليها وظيفة الفئة الوظيفية
الموظف في الوزارة.

الفئة التي ينتمي إليها الموظف ضمن الفئة الفئة الوظيفية
الوظيفية )إدارة تنفيذية، إشرافية، إلخ...(

الثابت/المتغّير

هو المعدل الذي على أساسه تتأثر إنتاجية القوى 
العاملة في الوزارة على كل مسمى وظيفي.

هناك 3 خيارات متوفرة في " البيانات الرئيسية":

ثابت   •
متغّير   •

متغّير بنسبة 100%.  •

نسبة التغير

نجد في خيارات الثابت والمتغير بنسبة 100%، 
نسبًا مئويًة محددة سلفًا )%0 و%100( على 

التوالي. يحدد هذا العمود نسب المتغيرات 
المئوية في حال الضغط على خيار "متغّير". 

تدرج القيم العددية بالنسبة المئوية. 

نسبة أثر اإلنتاجية
تحدد أثر اإلنتاجية السنوية بالنسبة إلى كل 

مسمى وظيفي مقارنة مع معدل اإلنتاجية في 
الوزارة.

التوقع بالعرض

تحديد وظيفة وفئة الموظف في الوزارة. المسمى الوظيفي 

الفئة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف في الفئة الوظيفية 
الوزارة. 
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الفئة الوظيفية
الفئة الذي ينتمي إليه الموظف ضمن الفئة 
الوظيفية )إشرافي، إدارة تنفيذية، مسؤول 

تنفيذي، إلخ...( 

 CY يشمل إحصاء موارد القوى العاملة الحالية اإلحصاء

معدل النمو 
يتم نقل معدل النمو على أساس المسمى 
الوظيفي، الذي يحتسب في "أثر النمو على 
الوظائف"، إلى هذا العمود ألغراض التمثيل 

فقط.

معدل اإلنتاجية 
يتم نقل معدل اإلنتاجية على أساس المسمى 
الوظيفي، الذي يحتسب في "أثر اإلنتاجية على 

الوظائف"، إلى هذا العمود ألغراض التمثيل 
فقط.

يتم الرجوع إليه أوتوماتيكيًا استنادًا 

يحدد االرتفاع المتوقع في الطلب باالستناد إلى الطلب 
معدل النمو ومعدل اإلنتاجية.

يتم احتسابه أوتوماتيكيًا استنادًا إلى المعادلة 
التالية:

االرتفاع في الطلب = القوى العاملة في 
السنة الحالية/الماضية × ))1 +معدل النمو(

.n)معدل اإلنتاجية+ n(/)1

الطلب المتوقع 

متطلبات القوى العاملة اإلجمالية للسنة ذات 
الصلة. 

هو مجموع القوى العاملة في السنة الماضية 
والطلب المتزايد في السنة ذات الصلة. 

يتم احتسابه أوتوماتيكيًا.

7.2 التوقع بالعرض 

تتبع جمموعة االأدوات هذه دورة بناء التوقعات ت�ساعديًا، وي�سمل التوقع بالعر�ص ما يلي: 

االجتاه يف ال�سنة املا�سية )النمطية(  •
العوامل اخلارجية  •

االآثار امل�ستقبلية على العر�ص  •
التوقع بالعر�ص  •

يتم حتديث اأغلبية املدخالت ذات ال�سلة بعد اإجراء تقييم دقيق لها. 

يناط مبدير امل�سروع تعديل بع�ص من احلقول مثل قوائم القيم وال�سيغ، بح�سب ال�سرورة.  

يت�سمن اجلدول التايل كافة احلقول �سمن اأدوات التوقع بالعر�ص واخل�سائ�ص وامل�سادر ذات ال�سلة، التي ميكن من خاللها 

ا�ستنتاج القيمة اخلا�سة باحلقل. 
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المصدرالخصائصالحقل

اتجاه السنة الماضية

تحديد وظيفة ومستوى الموظف في الوزارة. المسمى الوظيفي 

الفئة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف في الفئة الوظيفية 
الوزارة. 

الفئة التي ينتمي إليه الموظف ضمن العائلة الفئة الوظيفية
الوظيفية )إشرافي، مسؤول تنفيذي، إلخ...(. 

P1

تدرج في عمود البيانات الخاصة بالعوامل المؤثرة 
في العرض في السنوات الثالث التي تسبق 

السنة الحالية. 

تحدد القيمة بالعدد. 

P2

تدرج في العمود البيانات الخاصة بالعوامل 
المؤثرة في العرض في السنتين اللتين تسبقان 

السنة الحالية. 

تحدد القيمة بالعدد. 

P3
تدرج في العمود البيانات الخاصة بالعوامل 

المؤثرة في العرض في السنة الحالية. 

تحدد القيمة بالعدد. 

االتجاه

يحدد االرتفاع/االنخفاض المتوقع في العرض، 
ألغراض مرجعية، باالستناد إلى البيانات المدرجة 

في السنوات الثالث الماضية. 

تطّبق الصيغة النسب 1-2-3 للسنوات الثالث 
الماضية ذات الصلة من أجل التوصل إلى معدل 

العرض المتوقع، حيث تطبق نسبة 3 للسنة 
الحالية/األخيرة باعتبار أن احتماالت الحصول على 

اتجاه مماثل تكون أعلى في هذه الحال.

يتم حسم المعدل المرّجح عبر عّد السنة الحالية 
للتوصل إلى نسبة ارتفاع/انخفاض العرض.

العوامل الخارجية

العوامل الخارجية المؤثرة 
في العرض 

تحدد مختلف العوامل الخارجية المؤثرة في 
العرض. 

يمكن إضافة عوامل جديدة. 
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معدالت ارتفاع/انخفاض 
العوامل بحسب السنة

تحدد على أساسها المعدالت بحسب السنة التي 
تؤثر العوامل الخارجية في عرض القوى العاملة 

للوزارة/ الجهة االتحادية.

تحدد القيم العددية بالنسب المئوية.

اآلثار المستقبلية على العرض

هي السنة التي تم خاللها إدراج البيانات. السنة 

تحديد وظيفة ومستوى الموظف في الوزارة. المسمى الوظيفي 

الفئة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف في الفئة الوظيفية 
الوزارة. 

الفئة الوظيفية
الفئة التي ينتمي إليها الموظف ضمن الفئة 
الوظيفية )إشرافية، إدارة تنفيذية، مسؤول 

تنفيذي، إلخ...( 

العوامل الداخلية المؤثرة 
على العرض 

توجد أعمدة متعددة تحدد العوامل الداخلية التي 
تؤثر في حركة القوى العاملة ضمن الوزارة/الجهة 

االتحادية. 

تدرج القيم العددية على شكل نسب مئوية.

انطباق العوامل الخارجية 

يوجد في العمود خياران: نعم/ ال. إن كان الخيار 
"نعم"، ذلك يعني أن معدل العرض على الموارد 

في المسمى الوظيفي متأثر بفعل عوامل 
خارجية. إن كان الخيار "ال" فذلك يعني أن معدل 
العرض على الموارد في المسمى الوظيفي غير 

متأثر بفعل عوامل خارجية.

نسبة العوامل الخارجية 
تطّبق العوامل الخارجية المرتبطة بالوزارة بحسب 

السنة على كل مسمى وظيفي، باالستناد إلى 
الخيار المتاح ضمن عمود "انطباق العوامل 

الخارجية".
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المجموع
يحدد مجموع نسبة االرتفاع/االنخفاض في 

العرض بالنسبة إلى كل مسمى وظيفي في 
السنة المختارة.

يظهر أوتوماتيكيًا

التوقع بالعرض

المسمى الوظيفي
يحدد مجموع نسبة االرتفاع/االنخفاض في 

العرض بالنسبة إلى كل مسمى وظيفي في 
السنة المختارة.

يظهر أوتوماتيكيًا

التوقع بالعرض

تحديد وظيفة ومستوى الموظف في الوزارة. المسمى الوظيفي 

الفئة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف في الفئة الوظيفية 
الوزارة. 

الفئة الوظيفي
الفئة التي ينتمي إليها الموظف ضمن الفئة 
الوظيفية )إشرافي، إدارة تنفيذية، مسؤول 

تنفيذي، إلخ...( 

 CY يشمل إحصاء موارد القوى العاملة الحالية اإلحصاء

يحدد نسبة ارتفاع/انخفاض العرض على الموارد العرض المتزايد
البشرية. 

ارتفاع/انخفاض العرض 
هو معدل ارتفاع/انخفاض العرض في السنة 

الحالية باالستناد إلى القوى العاملة في السنة 
الماضية ونسبة االرتفاع/االنخفاض المئوية. 

هو العرض المتوقع بعد احتساب معدل االرتفاع/العرض المتوقع 
االنخفاض في السنة ذات الصلة. 
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المرحلة الخامسة

الفصل السادس

تحليل الفجوة 
وتحديد األولوية
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1. تحليل الفجوة وتحديد األولوية

قد تكون نتائج احتياجات طلب وم�ستويات عر�ص القوى العاملة على مدار ال�سنوات املقبلة ذات �سلة الأّي جهة فقط عند اإجراء 

حتليل مقارن بينهما وحتديد الفجوات. وت�سري هذه االأخرية اإىل عدم التطابق النا�سئ بني قوى العمل املطلوبة والقوى العاملة 

حاليًا، وميكن اأن تت�سكل الفجوات من خالل عدد املوارد املطلوبة اأو من توقعات الوظيفة.

ميكن حتديد الفجوات من خالل �سيناريوهني:

الفجوات بني الطلب امل�ستقبلي املتوّقع والعدد احلايل للموارد  •
الفجوات بني الطلب امل�ستقبلي املتوّقع والعر�ص امل�ستقبلي املتوّقع  •

وقد ُتظهر نتائج التحليل واحدًا مما يلي: 

فجوة )عندما يكون العر�ص املتوّقع اأقل من الطلب املتوقع( ت�سري اإىل وجود نق�ص م�ستقبلي يف املوارد الب�سرية اأو   •
املهارات الالزمة. ومن املهم معرفة اأّي الوظائف امل�ستهدفة �ستحوي فجوات، بحيث يكون التدريب اأو التوظيف الالزم 

�سرورة.

فائ�ص )عندما يكون العر�ص املتوّقع اأقل من الطلب املتوقع( ي�سري اإىل وجود زيادة م�ستقبلية يف بع�ص فئات املوارد   •
الب�سرية، وقد يتطّلب اتخاذ االإجراءات. وقد متثل البيانات الفائ�سة املهن اأو املهارات غري املطلوبة يف امل�ستقبل اأو غري 

املطلوبة �سمن املدى الزمني امل�ستهدف.

�سيتم حتديد الفجوات يف امللف ال�سخ�سي بني الكفاءات، واملهارات واملتطّلبات الدميوغرافية االأخرى امل�ستقبلية املتوّقعة، 

وت�سنيف القوى العاملة املوجودة يف الوزارة/ اجلهة االحتادية.

مبا اأّن حتليل الفجوات هو جزء من عملية التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة، فهو يزّود اجلهة بنظرة �ساملة ملكانتها احلالية 

مقابل اأهداف مواردها امل�ستقبلية؛ وبالتايل اإعداد البيئة للرتكيز على اإجراءات �سّد هذه الفجوات. وُينتج ذلك مفهوم حتديد 

اأولوية الفجوة، مبا اأّن اأّي جهة حتتاج اإىل تخطيط و�سمان ا�ستخدام مواردها وبنيتها التحتية والوقت بطريقة فّعالة من �ساأنها 

اأن ت�سفر عن نتائج فورية وفعالة ل�سّد الفجوة. وتوؤّدي احلاجة اإىل توجيه موارد اجلهة ب�سكل بّناء اإىل حتديد اأولوية الفجوات 

بح�سب اأهميتها وتاأثري خماطرها على النمو ال�سامل وا�ستمرارية اجلهة. 

تعترب هذه املرحلة عملية حتديد فجوات العّد واملهارات واملواهب. اأما النتائج يف نهاية هذه املرحلة ف�ستكون:

حتديد وحتليل الفجوات  •
حتديد اأولويات الفجوات  •
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2. منهجية تحليل وتحديد أولوية الفجوة

فيما يلي موجز للموا�سفات واأ�س�ص اختيارها:

2.1 فجوات الموارد البشرية
توّفر املنهجية املرونة لتحديد فجوة العدد للعر�ص والطلب الأّي �سنة خمتارة. وقد تكون ال�سنوات املختارة متباينة اأي�سًا. ويتّم 

اإعطاء امل�ستخدم اخليار لتحديد ال�سنة لتوّقعات كّل من الطلب والعر�ص. ويتم ا�ستبعاد حتديد الفجوات احلالية )الفجوات بني 

توّقعات الطلب يف �سنة مقبلة والقوى العاملة احلالية( من هذه املنهجية. 

2.2 تصنيف مخاطر الفجوات
ل اإىل مقيا�ص اأولوية املخاطر بناًء على االأهمية الوظيفية، وت�سنيف  مت اعتماد منهجية ت�سنيف الفجوات �سمن فئات، والتو�سّ

ل اإىل مقيا�ص اأولوية املخاطر من م�سفوفة احتماالت موّحدة  املهارات لكّل م�سمى وظيفي بداًل من عدد الفجوات. ومّت التو�سّ

للمعيارين املذكورين اأعاله على ال�سكل التايل: 

مقياس أولوية المخاطرتصنيف المهاراتاألهمية الوظيفية

مرتفع  ∗أساسيونإلزامية

مرتفع  ∗متخّصصونإلزامية

متوّسطمحترفونإلزامية

متوّسطتنفيذيونإلزامية

مرتفع  ∗أساسيونأساسية

مرتفع  ∗متخّصصونأساسية

متوّسطمحترفونأساسية

متوّسطتنفيذيونأساسية

متوّسطأساسيونأّولية

متوّسطمتخّصصونأّولية

منخفضمحترفونأّولية

منخفضتنفيذيونأّولية

متوّسطأساسيونأخرى/ متنوع

متوّسطمتخّصصونأخرى/ متنوع

منخفضمحترفونأخرى/ متنوع

منخفضتنفيذيونأخرى/ متنوع
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اإّن تو�سع ت�سنيف خماطر الفجوات لكّل م�سّمى وظيفي يف القوى العاملة يف الوزارة، يخ�سع للتعبئة التلقائية بناء على املنطق 

اأعاله.

2.3 فجوات الملف الوظيفي
هي فجوات املهارات والكفاءات واخل�سائ�ص الدميوغرافية، التي يتم حتديدها بناء على ت�سنيف القوى العاملة املطلوبة 

امل�سّجلة ل�سنة م�ستقبلية، مقابل ت�سنيف القوى العاملة لل�سنة احلالية. ويتم و�سع تقرير اال�ستثناء با�ستخدام ت�سنيف القوى 

العاملة، وت�ستخدم اخل�سائ�ص الرئي�سية التالية للقوى العاملة من اأجل مزيد من التحليل والتخطيط:

العمر  .1

النوع االجتماعي  .2

املوقع  .5

احلد االأدنى من �سنوات اخلربة  .8

فئة التوظيف  .26

فئة املوظف  .27

ت�سنيف املهارات  .11

2.4 فجوات تصنيف التحّمل
يتم ت�سنيف الفجوات الناجتة عن ذلك يف العدد وامللف ال�سخ�سي، وفقًا مل�ستويات التحّمل املقبولة لكّل م�سمى وظيفي، اأو 

فئة من الفئات الوظيفية. وقد مت ترميزها لونيًا لفهم �سريع و�سهل جلّدية الفجوات مقابل كّل م�سمى وظيفي. ويتغرّي تعريف 

م�ستويات التحّمل، بناء على طبيعة امل�سّمى الوظيفي يف الوزارة/ اجلهة االحتادية واأهميته. ميكن اأي�سًا تعريف ذلك يف كّل نوع 

من �سمات امللف ال�سخ�سي مقابل فئة امل�سّمى الوظيفي اأو الفئة الوظيفية.

على �سبيل املثال: بالن�سبة اإىل مدير اإدارة التنمية االأ�سرية يف امل�سّمى الوظيفي، ميكن حتديد م�ستويات التحّمل نظريًا على 

النحو التايل:

النسبةدرجة التحّملالسمة

العدد 

0 % وما فوقعادية

0 -  25 %منخفضة

أقّل من %25-معدومة

العمر

0 %عادية

0 -  40 %منخفضة

أقّل من - 40 %معدومة

النوع االجتماعي

0 %عادية

0 -  50 %منخفضة

أقّل من - 50 % معدومة
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أزرق )ينطبق فقط على ثغرات العّد الفائضة(فوق 0 %

أخضر0 %

أصفرقدرة تحّمل منخفضة

أحمرقدرة تحّمل معدومة

يف حالة كانت فجوات العدد، والفجوات املعدومة اأو الفائ�سة %0 وما فوق فتكون درجة التحمل عادية، اإذا كان الفرق ي�سل اإىل 

25 %، ف�ستكون قدرة التحّمل منخف�سة. اأما اإذا كان الفرق فوق 25 %، فيتم ت�سنيف قدرة التحّمل على اأّنها معدومة.

بالن�سبة اإىل فجوات امللف ال�سخ�سي يف االأمثلة املذكورة اأعاله، فاإّن الن�سب املئوية املوجودة �ستحّدد م�ستويات التحّمل. وبالتايل 

يف املثل اأعاله، يف حال حدوث انحراف نحو 50 % من موا�سفات النوع االجتماعي املطلوبة، فتكون منطقة حتّمل منخف�سة، اأما 

كّل انحراف يزيد عن 50 % فتكون قدرة التحّمل معدومة.

ميكن للم�ستخدم حتديد التباين مقابل الفئة الوظيفية، ويف هذه احلالة، ينطبق م�ستوى التحّمل على جميع امل�سميات الوظيفية 

يف العائلة املعنّية.  اإّن اخليار العام الختيار متغرّي حتّمل منخف�ص واحد، والذي ينطبق على جميع القوى العاملة يف الوزارة، 

متوّفر اأي�سًا للم�ستخدم.  اإّن الرتميز اللوين من اأجل العر�ص الب�سري للنتيجة النهائية للفجوة هو: 

ُيزّود امل�ستخدم بت�سهيالت التقاط م�ستويات التحّمل املتغرّية لكل م�سمى وظيفي اأو عائلة وظيفية على �سكل 3 تقارير:

التقرير األول – مستوى التحّمل الموّحد
ميكن ا�ستخدام هذا اخليار اإذا اأراد امل�ستخدم تثبيت م�ستوى حتّمل موّحد يف كّل اأق�سام القوى العاملة. 

التقرير الثاني – تحليل الفجوة الخاصة بالمسمى الوظيفي 
ميكن ا�ستخدام هذا اخليار اإذا اأراد امل�ستخدم تعريف م�ستويات حتّمل خمتلفة يف م�ستوى امل�سّمى الوظيفي واأنواع فجوات 

خمتلفة يف ظّل كّل م�سّمى وظيفي. بالن�سبة اإىل امل�سميات الوظيفية يف حال عدم اعتماد اخليار، ينطبق حّد التحّمل املوّحد.

التقرير الثالث – تحليل الفجوة الخاصة بالفئة الوظيفية 
ميكن ا�ستخدام هذا اخليار اإذا اأراد امل�ستخدم تعريف م�ستويات حتّمل خمتلفة يف م�ستوى الفئة الوظيفية واأنواع فجوات خمتلفة 

يف ظّل جمموعة وظيفية. بالن�سبة اإىل املجموعات الوظيفية يف حال عدم اعتماد اخليار، ينطبق حّد التحّمل املوّحد.

يتم اإح�ساء الن�سبة املئوية للفجوات مقارنة مع م�ستوى التحّمل، وحتّدد تلقائيًا اللون ون�سبة االأعمار مقابل كّل �سمة يف امل�سّمى 

الوظيفي، وبالتايل ت�سّكل بيانات حتليل الفجوات.
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3. لمحة عامة على النشاط والمسؤوليات

ميكن تو�سيح عملية حتليل الفجوات وحتديد اأولوياتها كما يلي:

توحيد البيانات وحتديد م�ستوى التحّمل  •
حتليل الفجوات وقيا�ص اأولوية املخاطر  •

يتم تنفيذ العملية برمتها من قبل مدير امل�سروع، اإىل جانب اإدارة املوارد الب�سرية، وتقدميها اإىل اللجنة التنفيذية التخاذ املزيد 

من االإجراءات اال�سرتاتيجية.

ميكن تو�سيح تدفق االأن�سطة على النحو التايل:

النهاية

ية
شر

الب
د 

وار
لم

ة ا
دار

وإ
ع 

رو
ش

لم
ر ا

دي
م

البداية

توحيد البيانات وتحديد مستوى التحمل تحليل الفجوات وقياس أولوية المخاطر

جميع البيانات: بيان تحليل 
الطلب، وبيان تحليل العرض، 
وبيان استثناء تحليل تصنيف 

القوى العاملة

مدير المشروع وإدارة 
1.1الموارد البشرية

تحديد تحمل الفجوات: 
فجوات العدد، فجوات 

الملف الشخصي

مدير المشروع وإدارة 
1.2الموارد البشرية

االرسال إلي االلجنة 
التنفيذية لوضع الحلول

مدير المشروع وإدارة 
1.5الموارد البشرية

توليد تحديد الثغرات مع 
قياس أولوية المخاطر

مدير المشروع وإدارة 
1.3الموارد البشرية

مراجعة التقرير والتغيرات 
في العرض في حال 

وجودها

مدير المشروع وإدارة 
1.4الموارد البشرية
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4. لمحة عامة عن النشاط والمسؤوليات

4.1 توحيد البيانات وتحديد مستوى التحّمل

ة م�سرتكة. ويتيح ذلك روؤية  عملية و�سع نتائج توقعات العر�ص والطلب ونتائج ا�ستثناءات ت�سنيف القوى العاملة على من�سّ

م�سرتكة لتقييم الو�سع احلايل على كافة جوانب القوى العاملة يف كّل م�ستوى من امل�سّميات الوظيفية يف الوزارة / اجلهة 

االحتادية، وبالتايل ت�سهيل عملية اتخاذ القرار من قبل اللجنة التنفيذية. كما يجب االلتزام بالتعليمات والقواعد واالأحكام.

اإلرشادات التفصيلية

األشخاص وصف النشاطالنشاطرقم النشاط
المسؤولون

جمع البيانات4.1.1

المدخالت:

تقرير توّقع الطلب  )1
تقرير توّقع العرض  )2

تقرير استثناء القوى العاملة )تصنيف القوى العاملة(  )5
مجموعة أدوات تحليل الفجوات إدارة الموارد 8( 

البشرية

المخرجات:

جمع البيانات وإعدادها كما هو مطلوب لتحليل الفجوات  )1

تحديد مستوى 4.1.2
تحّمل الفجوة

المدخالت:

جمع البيانات لتحليل الفجوات  )1
مجموعة أدوات تحليل الفجوات 1. مدير المشروع2( 

2. إدارة الموارد 
البشرية

المخرجات:

مستويات تحّمل الفجوة النهائية  )1
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4.2 تحليل الفجوات وقياس أولوية المخاطر

عملية ونتائج توليد ت�سنيف الفجوة مقابل كّل �سمة يف امل�سّمى الوظيفي. وتوحيد كافة النتائج لكامل القوى العاملة يف الوزارة 

التي ت�سّور ت�سنيف الرتميز اللوين يف كّل �سمة. كما ي�سم التقرير التحليلي قيا�ص اأولوية املخاطر املوّلدة ذاتيًا، واملخ�س�سة 

لكّل م�سمى وظيفي، ثم يخ�سع تقرير حتليل الفجوات النهائي للمراجعة وحتديد احللول الالزمة ل�سّد الفجوة.

اإلرشادات التفصيلية

األشخاص وصف النشاطالنشاطرقم النشاط
المسؤولون

4.2.1
إصدار تقرير تحليل 
الفجوة مع قياس 
أولوية المخاطر 

المدخالت:

بيانات موّحدة في مجموعة أدوات تحليل الفجوة.  )1
مستويات تحّمل الفجوة المحّددة. 1. مدير المشروع2( 

2. إدارة الموارد 
البشرية

المخرجات:

تقرير تحليل الفجوة للسنة المستقبلية المحّددة  )1

4.2.2
المراجعة 

واإلصدار للجنة 
التنفيذية

المدخالت:

تقرير تحليل الفجوة للسنة المستقبلية المحّددة 1. مدير المشروع1( 

2. إدارة الموارد 
البشرية

المخرجات:

تقرير تحليل الفجوات الصادر للسنوات المحّددة.  )1
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