مهام المديرية:

مديرية التطوير المؤسسي والموارد البشرية:

 إدارة كافة األنشطة المتعلقة بالموارد البشرية في الو ازرة من عمليات االختيار والتعيين والتدريب والتطوير
والعالقات بين الموظفين والرواتب والعالوات المكافآت  ....وغيرها.
 اإلشراف على عملية تطبيق لألنظمة والتعليمات بكفاءة واجراء التعديالت الالزمة عندما تط أر الحاجة
لذلك بما يتماشى مع توجهات الو ازرة.
 مطابقة أنشطة الموارد البشرية والسياسات واإلجراءات المتبعة في الو ازرة مع أحكام نظام الخدمة المدنية
وكافة التعليمات المنبثقة عنه.
 إبداء المشورة لإلدارة العليا حول السياسات والقوانين واألنظمة والتعليمات والق اررات بما يضمن رفع
مستوى أداء الموارد البشرية في الو ازرة ،وذلك لتحقيق أهداف الو ازرة بصورة عامة والموارد البشرية والخدمات
اإلدارية بصورة خاصة.
 ادارة األنشطة المتعلقة بالتطوير التنظيمي والمتضمنة تطوير وتحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية
وبطاقات الوصف الوظيفي وقنوات االتصال وأساليب واجراءات العمل في الو ازرة.
 االشتراك في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الو ازرة ،المنصوص عليها أو التي تشكل وفقا
لألنظمة والتعليمات والق اررات .
 وضع خطط الموارد البشرية طويلة وقصيرة االجل وفقا لمتطلبات نظام الخدمة المدنية ومتابعة خطط
االقسام الربعية والسنوية ونسب االنجاز ومبررات التراجع.
 إعداد جدول تشكيالت الوظائف ومتابعة اإلجراءات المتعلقة بتنفيذه بعد إق ارره من الجهات المختصة.
 اعداد التقارير الدورية الخاصة بأداء الموظفين وبإنجازاتهم وتقييمهم بهدف تحسين األداء وسير العمل.
 االشراف على عمليات تطوير وادارة وحفظ أنظمة سجالت الموظفين وانظمة المعلومات التنظيمية
الخاصة بإدارة الموارد البشرية.
 تطبيق قوانين وأنظمة الموارد البشرية ومتابعة اإلجراءات والقضايا الملحقة بها مثل اإلجازات والمغاد ارت
والتأكد من انها تسير وفقا لتعليمات نظام الخدمة المدنية.
 تنفيذ الخطط المتعلقة بتحسين وتطوير الخدمات.

 وضع خطط االحالل والتعاقب الوظيفي واالشراف على تنفيذها.
 ادارة و متابعة المشاركة بجوائز التطوير والتحديث كافة مثل جائزة الملك عبد هللا وجائزة الموظف
المثالي.
 اإلشرراف علررى إعررداد التقررارير واإلحصررائيات والد ارسررات المتعلقررة بررالموارد البشررية للررو ازرة والجهررات التابعررة
لها.

 إدارة المعرفة في الو ازرة ومتابعة تطويرها بالتعاون مع المديريات اصحاب العالقة.
 رعاية و دعم جميع األنشطة المتعلقة باإلبداع والتطوير في الو ازرة
 تطوير أنظمة الشكاوى واالقتراحات الداخلية والتأكيد على توفير أفضل الحلول الممكنة للمشاكل
المطروحة
 المشاركة في اللجان الفنية ذات العالقة مع ديوان الخدمة أو و ازرة تطوير القطاع العام والمؤسسات
والهيئات التابعة
 -1قسم الموارد البشرية:
المهام والواجبات:
 اإلشررراف علر رى تطبي ررق نظ ررام مراقب ررة الرردوام والتأك ررد م ررن التر رزام الم رروظفين بأوقررات ال رردوام الرس ررمي باإلض ررافة إل ررى
اإلش رراف علررى إعررداد اإلج رراءات والنمرراذم الخاصررة بمراقبررة دوام المرروظفين واجررازاتهم علررى اخررتالف أنواعهررا وتعررديل
النماذم عند الحاجة لذلك.
 اإلشر رراف عل ررى تطبي ررق نظ ررام اإلج ررازات المرض ررية والس ررنوية والطارئ ررة وتنفي ررذ اإلجر رراءات المتعلق ررة بتعم رريم العط ررل
الرسمية والتأكد من احتساب األرصدة إلجازات موظفي الو ازرة بالشكل الصحيح ووفقا لإلجراءات المعتمدة.
 اإلش رراف علررى تنظرريم وحفررظ ملفررات المرروظفين والتأكررد مررن تحررديث المعلومررات ال رواردة فيهررا باسررتمرار مررن خررالل
تسررجيل وتوثيررق جميررع المعلومررات المتعلقررة بمرروظفي الررو ازرة كالترقيررات المتعلقررة بالرواتررب واالمتيررازات واالقتطاعررات
وتقييم األداء والحضور والغياب وانهاء الخدمة وادخالها على النظام.
 احتساب كافة المستحقات لكل موظف بشركل شرهرو ويشرمل ذلرك العمرل اإلضرافي والعرالوات والزيرادات والحروافز
واعداد الكشوفات المتعلقة بها.

 التنسيق مع القسم المالي لحصر جميع التغيرات التي طرأت على رواتب الموظفين من عرالوات وزيرادات سرنوية
عند إعداد كشوفات رواتب الموظفين بشكل شهرو.

 اإلشراف على متابعة معامالت التأمين الصحي والمعاينات الطبية لموظفين الو ازرة واجراء الالزم لهم.
 إعداد مذكرات إنهاء خدمات الموظفين ومتابعة كافة اإلجراءات المتعلقة بذلك.
 المشاركة في وضع خطة الموارد البشرية طويلة ومتوسطة المدى.

 المشاركة في اعداد التقارير الدورية الخاصة بأداء الموظفين وبإنجرازاتهم وتقيريمهم بهردف تحسرين األداء وسرير
العمل.

 االش رراف علررى عمليررات حفررظ أنظمررة سررجالت المرروظفين وانظمررة المعلومررات التنظيميررة الخاصررة بررإدارة الم روارد
البشرية.

 االشراف على سياسة التوظيف والتأكد من أنها تسير وفقا للخطط الموضوعة.
 اعداد جدول التشكيالت الموظفين بعد اقرارها من الجهات المعنية.
 رفع التقارير المتعلقة بالدوام للرئيس المباشر.

 متابعة ترفيعات الموظفين الوجوبية والجوازية وعمليات تعديل االوضاع.
 المشاركة في اللجان المشكلة بالو ازرة عند الحاجة.

بناء على تكليف من مديره المباشر في مجال العمل.
 القيام بأو مهام او مسؤوليات اخرى ً
 -2قسم التطوير المؤسسي:
المهام والواجبات:

 إعداد خطة الموارد البشرية قصيرة ومتوسطة المدى.

 مراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وقنوات االتصال ونظرام الحروافز والمكافرآت وغيرهرا.
من أنظمة الموارد البشرية ،وذلك بهدف عكس احتياجات الو ازرة ومستجدات الخطة اإلستراتيجية.

 متابع ررة التغيير ررات الحاص ررلة للمس ررميات الوظيفي ررة وللم رروظفين ف رري ال ررو ازرة لتحدي ررد تأثيره ررا عل ررى الهياك ررل التنظيمي ررة
والتطور الوظيفي وخطط التدريب واقتراح التعديالت المناسبة ورفعها إلى الرئيس المباشر.

 متابعة تطبيق القروانين واألنظمرة والتشرريعات واجرراءات العمرل التري ترم تطويرهرا وتعرديلها ومراقبرة سرير العمرل وفرق
الهياكل التنظيمية الجديدة وبطاقات الوصف الوظيفي المستحدثة والعمل على رفع التقارير إلى الرئيس المباشر.

 اقتراح الخطط والبررام الهادفرة إلرى تحديرد االحتياجرات مرن المروارد البشررية وذلرك بالتنسريق مرع اإلدارات والوحردات
المختلفة.

 تحديد االحتياجات من الموارد البشرية كما ونوعا بالتنسيق مع مديريات ووحدات الو ازرة ومتابعة تنفيرذها مرع شرؤون
الموظفين.

 وضع برام التطوير التنظيمي ومتابعرة تطبيقهرا واإلشرراف علرى إدخرال البررام التقنيرة التري ترفرع مرن كفراءة األداء
بالتنسيق مع وحدة تكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف المساهمة في عملية تطوير وتطبيق أنظمة الموارد البشرية.

 متابعة مشاريع المديرية المدرجة على الخطة اإلستراتيجية ونسب االنجاز المتحققة منها.
 وضع برام توجيه الموظفين الجدد واإلشراف على تنفيذها.

 اإلشراف على متابعة تعاميم ديوان الخدمة المدنية واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذها.
 اإلشراف على متابعة استفسارات ومعامالت الموظفين اليومية واإلجابة عليها.

 تطرروير ومتابعررة مؤش ررات األداء المتعلقررة بأنشررطة وب ررام التطرروير المؤسسرري نمثررل رضررا المرروظفين ،نظررام ح روافز
ومكافآت الموظفين ،أتمتة عمليات الو ازرة ،الشكاوى واالقتراحات ،إجراءات تبسيط األعمال).

 متابعررة الشرركاوو واالقت ارحررات والتوصرريات المتعلقررة بررالتطوير اإلدارو مررن مرروظفي الررو ازرة ود ارسررتها ورفررع مررا هررو
مناسب منها إلى الرئيس المباشر وتنفيذ اإلجراءات المناسبة بشأنها.

 متابعة جميع البرام واألنشطة المتعلقة بجائزة الملرك عبرد هللا الثراني لتميرز األداء الحكرومي والشرفافية بالتعراون مرع
مركز الملك عبد هللا ومتابعة تقارير االنجاز الدورية.

 وضع الخطط لتبسيط إجراءات العمل واألنشطة وتحسين نوعية الخدمات بالتعاون مع و ازرة تطوير القطاع العام.
 تطوير وتوثيق إجراءات العمل القياسية بالتنسيق مع المديريات والوحدات أصحاب العالقة.

 المشاركة في إدارة المعرفرة داخرل الرو ازرة نوضرع ،نشرر ،تعمريم ،قيراس) بالتعراون مرع المرديريات والوحردات أصرحاب
العالقة.

 التأكد من توثيق وأرشفة جميع التقارير والوثائق الرسمية واجراءات العمل بالشكل الصحيح على مستوى الو ازرة.
 االشر رراف عل ررى د ارس ررات قي رراس الرض ررا ال رروظيفي و مع رردل ال رردوران ال رروظيفي وتحلي ررل النت ررائ و وض ررع التوص رريات
المناسبة.

 -3قسم التدريب:ـــ
المهام والواجبات:

 االشراف على اعداد الدراسات التحليلية لتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الو ازرة.

 اعررداد خطررط وب ررام الترردريب قصرريرة – متوسررطة  -وطويلررة المرردى ومتابعررة تنفيررذها للتأكررد مررن فاعليتهررا ومرردى
استفادة الموظفين منها.

 اعداد ميزانية التدريب السنوية لخطرط التردريب مرن خرالل جمرع المعلومرات المتروفرة مرن السرنوات السرابقة ليرتم مرن
خاللها تحديد التكاليف للخطط المستقبلية.

 المشرراركة فرري ادارة وتخطرريط المسررار الرروظيفي للمرروظفين مررن خررالل تحديررد المتطلبررات االساسررية والترري تتضررمن
المهررارات والقرردرات والخب ررات العمليررة والترردريب الررالزم النتقررال كررل موظررف مررن مسررمى وظيفرري الررى اخررر والعمررل
على تطويره باستمرار بما يتماشى مع التغيرات والمستجدات الحاصلة.

 متابعررة تقيرريم المشرراركات التدريبيررة واعررداد تقررارير العائررد عليهررا واج رراء د ارسررات مقارنررة ن )Benchmarkingمررع
الو ازرات والمؤسسات المشابهة.

 متابعة توثيق المشاركات التدريبية وكل ما يتعلق بالعملية التدريبية واعداد التقارير الدورية الخاصة بذلك.

 تنظ رريم واإلشر رراف عل ررى تنفي ررذ أنش ررطة ت رردريب وتط رروير م رروظفي ال ررو ازرة واع ررداد الج ررداول الزمني ررة النعق رراد ال رردورات
والبرام التدريبية بحسب االحتياجات التدريبية والتغيرات في اإلجراءات والوظائف.

 المساعدة في عملية ترشيح الموظفين المناسبين للمنح الخارجية وذلرك برفرع التوصريات للررئيس المباشرر للموظرف
المرشح للدورة الخارجية وذلك بالنظر إلى حاجة الوحدة اإلدارية لمثل هذا النوع من الدورات والرى سرجل الموظرف

المرشح.

 تنسيق شؤون التدريب محليًا مع الم اركرز والجهرات المختصرة لترأمين الحصرول علرى دورات تدريبيرة للمروظفين فري
الو ازرة وتنسريق اإلجرراءات المتعلقرة بإلحراق المتردربين فري الردورات التدريبيرة ومتابعرة القضرايا التري تخصرهم خرالل
فترة تواجدهم فيها وحتى انتهائها.

 متابعرة وتوثيرق المشراركات التدريبيررة لمروظفي المؤسسرات والهيئرات التابعررة والمؤسسرات ذات العالقرة بقطراع النقررل
من خالل ضباط االرتباط في تلك المؤسسات.

 متابعررة ومواكبررة اخررر المسررتجدات الحاصررلة فرري مجررال ترردريب وتطرروير وتقيرريم الم روارد البش ررية والسررعي لتطبيقهررا
بالتنسيق مع مدير التطوير المؤسسي والموارد البشرية.

مخرجات مديرية التطوير المؤسسي والموارد البشرية
 تقرير دورو عن اداء المديرية في الو ازرة.
 خطة موارد بشرية سنوية وبرنام عملي نتنفيذو) للمديرية.
 خطة سنوية تحدد عدد ومؤهالت الموظفين المطلوبة.
 تقرير شهرو عن مدى التقدم بخصوص النشاطات المتعلقة بجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز االداء
الحكومي والشفافية.
 تقرير سنوو عن نتائ رضا الموظفين ومعدل الدوران.
 المذكرات الداخلية المتعلقة بشؤون الموظفين كالنقل والتعيين واالعارة واالستقالة وانهاء الخدمات
واالجراءات التاديبية.
 تقرير سنوو عن الخطط والبرام التدريبية الداخلية والخارجية ،والموظفين المرشحين للتدريب.
 تحديث دورو للسياسات االدارية والمعايير واالجراءات.
 تحديث دورو للسياسات االدارية والخروقات التي تحدث لألنظمة والتعليمات لتقدم لالدارة العليا.

