الإدارة الرتبوية
وزارة الرتبية والتعليم

�صباح /م�ساء اخلري
ال ي�ص��ل النا�س �إىل حديقة النج��اح دون �أن ميروا
مبحطات التعب والف�شل والي�أ�س ،و�صاحب الإرادة
القوية ال يطيل الوقوف يف هذه املحطات.

يونيو 2012م ـ �سلطنة عمان
قرارات وتعاميم..

واجبات املوظفني
والأعمال املحظورة
عليهم وجزاء خمالفتها
لق��د �أو�ضح قان��ون اخلدمة املدنية
ال�ص��ادر باملر�س��وم ال�سلط��اين رق��م
(� )2004/120أن  «:الوظيف��ة العامة
تكليف للقائمني بها ،ولي�ست ت�رشيفاً،
هدفه��ا خدم��ة املواطن�ين؛ حتقيق�� ًا
للم�صلحة العامة ».
ف���إذا كان��ت الوظيفة العام��ة ترتب
للموظ��ف العديد من احلق��وق ،واملزايا
املادي��ة ،والأدبي��ة ،ف�إن ه��ذه احلقوق
واملزاي��ا يقابله��ا ع��دة واجب��ات� ،أو
التزام��ات يتع�ين علي��ه القي��ام به��ا ،
وهذه الواجبات متثل يف الواقع جوهر
الوظيفة العامة.
ل��ذا �أوجب قان��ون اخلدم��ة املدنية
عل��ى املوظفني ع��دداً م��ن الواجبات
يج��ب عليه��م مراعاته��ا عن��د قيامهم
بواجب��ات وظائفه��م  ،وحظ��ر عليه��م
القي��ام ببع���ض الت�رصف��ات الت��ي ال
تتفق مع مقت�ضيات الوظيفة العامة ،
وذلك على �سبيل املثال ال احل�رص ،هذه
الواجب��ات وتل��ك املحظ��ورات عدته��ا
املادت�ين ( ) 104 ، 103م��ن القانون
على النحو الآتي:
البقية �......................................ص5

12

�إ�صدار داخلي

ال�سالم عليكم

االنتماء الوظيفي
ح�ين يح�ين وق��ت اتخاذ قرار االلتحاق بوظيفة ما ،ف�إن جل ما يهت��م به املتقدم ل�شغل ؛الوظيفة
ه��و الظفر بالوظيفة ذاتها ،كونها متث��ل م�صدر الدخل الذي يبحث عنه ،وعند هذه املرحلة املبكرة يف
تبي عالقة غ�ير ذات منفعة تربط املوظ��ف بامل�ؤ�س�سة التي
امل�س�يرة الوظيفي��ة للموظف ،ق��د ي�صعب نّ
يعم��ل بها،ومع م��رور الوقت ،ت�أخذ عالقة املوظف مب�ؤ�س�سته يف النمو والت�شكل ،مت�أثرة ب�أجواء العمل
ال�سائ��دة داخل امل�ؤ�س�سة ،وطبيع��ة عالقات العمل القائمة بني الإدارة واملوظف�ين ،التي من �ش�أنها �أن
حتدد �إىل �أي مدى �أ�صبحت عالقة املوظف مب�ؤ�س�سته قوية و را�سخة.
�إن عالق��ة امل�ؤ�س�س��ة مبوظفيه��ا هي يف جوهره��ا عالقة منافع متبادل��ة ،فامل�ؤ�س�سة له��ا �أهدافها
الت��ي ت�سخر االمكانات العديدة ؛لتحقيقها وتتخذ من املوظف و�سيلة؛ لبلوغ تلك الأهداف ،يف حني �أن
املوظف يجد يف امل�ؤ�س�سة تلك احلا�ضنة التي �آوته ،و�أمنت له م�صدر دخله ،ووفرت له بيئة العمل التي
ين�شده��ا ،لتحقيق ذاته وبلوغ طموحاته ،ه��ذه هي طبيعة العالقة املتبادلة بني الطرفني يف �صورتها
الرباجماتي��ة البحت��ة ،وهذا الو�صف للعالقة ب�ين الطرفني ،هو و�صف لعالقة تعاقدي��ة قوامها تبادل
املناف��ع وااللتزام��ات ،وهي بذلك عالق��ة �صحية و واقعية �إىل حد بعيد كونه��ا تتم برتا�ضي الطرفني،
فه��ل تغن��ي عالقة من هذا النوع طريف املعادلة ،و�إىل �أي م��دى متكنهما من بلوغ �أهدافهما امل�شرتكة
والذاتية معا.
ويف ظ��ل متغ�يرات عدي��دة ت�ؤث��ر يف �س��وق العمل يف وقتن��ا احلا�رض ،مث��ل :احت��دام املناف�سة بني
م�ؤ�س�س��ات التوظي��ف على ا�ستقطاب الكف��اءات الب�رشية الأف�ضل القادرة عل��ى حتقيق �أكرب عائد ممكن
للم�ؤ�س�سة ،تبذل كثري من �إدارات امل�ؤ�س�سات احلالية جهودا حثيثة ؛لربط موظفيها مب�ؤ�س�ساتهم بروابط
�أق��وى م��ن تل��ك القائمة عل��ى املنفعة املتبادل��ة،و �إنها ت�سع��ى �إىل تنمي��ة االنتماء فال��والء الوظيفي
للم�ؤ�س�س��ة ل��دى موظفيها ،حيث ي�شري مفهوم االنتماء الوظيف��ي� ،أو التنظيمي �إىل بلوغ عالقة املوظف
مب�ؤ�س�ست��ه درجة متقدمة من التبني القوي لأهدافها ،واالن�شغال ب�ضمان حتقيق م�صاحلها ،وعند هذه
املرحل��ة ،يب��ادر املوظف بالقيام مبهام وظيفية ،ويبذل جه��ودا يف �إجنازها ،تفوق توقعات امل�ؤ�س�سة
ذاته��ا :كاال�ستعداد للقي��ام ب�أعمال �إ�ضافية مدفوعا بالرغبة يف تعزي��ز مكا�سب م�ؤ�س�سته التي ينتمي
�إليه��ا،ويف مرحل��ة �أكرث تقدما ،ينتقل املوظف املنتمي مل�ؤ�س�سته �إىل حالة الوالء لها ،ويف هذه احلالة
يح��دث تطاب��ق بني �أهداف املوظف و�أهداف امل�ؤ�س�سة ،بحيث ي�صبح املوظف على ا�ستعداد ذاتي؛ لبذل
�أق�صى ما لديه من جهد ل�صالح م�ؤ�س�سته ،مع الرغبة الأكيدة يف ا�ستمرار االرتباط بها.
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امل�شرف

م�ست�شارك القانوين

لأكرث من مرة ...
االنقطاع عن العمل يكون �سببا ً لإنهاء اخلدمة وفقد الوظيفة
الوظائ��ف العامة وفق ًا للنظ��ام الأ�سا�سي للدولة هي خدمة
وطني��ة ُتن��اط بالقائمني بها  ،وت�سته��دف موظفي الدولة يف
�أداء وظائفهم؛ مل�صلحة العامة وخدمة املجتمع.
وم��ن هنا كان من �أهم واجبات املوظف العام ح�سبما ورد
بن�ص البند (ج) من املادة ( )103من قانون اخلدمة املدنية ،
واجب املحافظة على االنتظام يف العمل  ،وااللتزام مبواعيده
الر�سمي��ة ،و�أن يخ�ص���ص وق��ت العم��ل لأداء مه��ام الوظيفة،
وانقط��اع املوظ��ف عن العمل ي���ؤدي �إىل الإخ�لال ب�أهم مبد�أ
يف جم��ال الوظيف��ة العامة ،وهو �رضورة انتظ��ام �سري العمل
مبختل��ف وح��دات اجله��از الإداري للدول��ة  ،مب��ا ميك��ن معه
للدولة الوفاء بالتزاماتها ،وتقدمي خدماتها ملواطنيها ،حيث
�أ�ضح��ى الفرد يف ظ��ل الدولة احلديثة ال غن��ى له عن التعامل
يف معظ��م �أمور حياته اليومية مع الدولة عن طريق موظفيها
ب�إداراتها املختلفة.
ولذل��ك رت��ب القان��ون على انقط��اع املوظف �آث��ار خطرية
يف �ش�ؤون��ه الوظيفية  ،حي��ث ي�صل الأمر �إىل حد �إنهاء خدمته
وفقدانه لوظيفته ومن ثم راتبه الذي يكون يف الغالب م�صدر
دخله ،و�أ�سا�س معي�شته هو ومن يعيلهم.
والبع���ض من املوظف�ين ق��د ي�ست�سهل الأم��ر ويتمادى يف
االنقط��اع عن العمل ح��ال ،كون القانون ق��د جعل من غياب
املوظ��ف مل��دة ثالث�ين يوم�� ًا مت�صل��ة� ،أو خم�س�ين يوم ًا غري
مت�صل��ة خ�لال ال�سنة قرين��ة على هج��ره للوظيف��ة ،وعزوفه
عنها ،ومن ثم خول جهة عمله احلق يف �إنهاء خدمته.
ويف الواق��ع هن��اك ح��االت كث�يرة ملوظف�ين ال يعط��ون
الوظيف��ة حقه��ا ،وال يق��درون �أهميته��ا و�أمانته��ا ،والفرد ال

يعرف قيمة ال�شيء وف�ضله �إال بفقدانه  ،وقد ر�أينا من خالل ما
ُيعر���ض علينا من مو�ضوعات موظف�ين مت التعامل معهم يف
م�سائل انقطاعهم عن العمل مبنتهى الرحمة والر�أفة ومنحهم
الفر�صة تلو الأخرى ،حتى يعودوا �إىل االنتظام يف وظائفهم،
ومبا��شرة �أعمالهم  ،ثم �إذا كان يف النهاية ــ وطبق ًا للقانون
وتنفي��ذاً ل��ه ــ قرار ب�إنه��اء خدمة �أي منهم  ،ف�إن��ه ُي�سارع �إىل
يجدى
التظلم منه لأكرث من م�سئول ويذكر الأعذار  ،وعندما ال ُ
التظل��م يلج�أ للق�ض��اء  ،ويكون الأمر يف النهاي��ة ت�أييد القرار
ال�صادر ب�إنه��اء اخلدمة والت�أكيد على �صحته ،ومن ثم رف�ض
دعواه ،وبالتايل يجد املوظف نف�سه قد خ�رس وظيفته وم�صدر
دخل��ه ومعي�شت��ه  ،ويكون الندم من��ه يوم ال ينف��ع الندم ،وال
يلومن يف ذلك كله �إال نف�سه.
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َولَـكِن كَ ا ُنواْ �أَنف َُ�س ُه ْم َيظْ ل ُِم َ
وعل��ى ذل��ك ف�إن على املوظف ـ��ـ و�أي كان��ت وظيفته ــ �أن
يحر���ص عل��ى الوظيفة الت��ي يتوالها ويق��وم ب���أداء �أعمالها
ومهامه��ا بكل دق��ة و�أمان��ة  ،واحلديث ال�رشي��ف ل�سيد اخللق
�سيدن��ا حممد( �صل��ى اهلل عليه و�سلم )يق��ول (:ان اهلل يحب �إذا
عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه).
واملوظ��ف امللت��زم يف وظيفت��ه ينال اجل��زاء العظيم حيث
ُيفت��ح ل��ه ب��اب الرتق��ي وتتاح ل��ه الفر���ص ل�شغ��ل الوظائف
الإ�رشافية والقيادية ،فيزيد دخله وت ُعلو مكانته االجتماعية،
ويكون حم��ط احرتام وتقدير م��ن زمالئه ،و�أهل��ه ،وع�شريته،
وكافة �أفراد وطنه  ،ويلقى ربه را�ضيا مر�ضي ًا حيث ال ي�ضيع
اهلل �أجر من �أح�سن عم ًال .

املوظف العام وجرمية �إ�صدار �شيك دون مقابل:
جرمية �إ�صدار �شيك دون مقابل من اجلرائم امل�شينة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )33من قانون اجلزاء العماين ،وبالتايل
فه��ي م��ن اجلرائ��م املخلة بال�رشف والأمانة التي تنته��ي باحلكم فيها بالإدانة ،وب�أي عقوبة وفق��ا لن�ص البند (و) من ن�ص
املادة ( )140من قانون اخلدمة املدنية.
واملالح��ظ يف ه��ذه الأيام ومع كرثة مطالب احلياة وتعقيداتها ا�ضطرار ع��دد غري قليل من النا�س �إىل �إ�صدار �شيكات دون
�أن يكون يف ح�سابهم امل�رصيف ما يقابل قيمة هذه ال�شيكات  ،وهو ما ميثل جرمية جنائية مب�سمى «جنحة �إ�صدار �شيك دون
مقابل» معاقب عليها باحلب�س والغرامة  ،طبق ًا لن�ص املادة ( )290من قانون اجلزاء العماين.
والأمر بالن�سبة للموظف العام �أ�شد خطورة ،حيث ورد �ضمن �أ�سباب �إنهاء خدمة املوظف :احلكم عليه نهائي ًا بعقوبة – �أية
عقوب��ة -يف جرمي��ة خملة بال�رشف والأمانة  ،وجرمية �إ�صدار �شيك دون مقابل ــ كما �سلف القول ــ هي من اجلرائم امل�شينة،
وامل�ستق��ر علي��ه �أن كافة اجلرائ��م امل�شينة تعد من اجلرائم املخلة بال�رشف والأمانة  ،حيث ال متلك اجلهة الإدارية ثمة تقدير
يف ه��ذا ال�ش���أن  ،فمتي كان هناك حكم نهائ��ي بالإدانة يف جرمية �إ�صدار �شيك دون مقابل و�أي ًا كانت العقوبة املق�ضي بها ،
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وجب �إنهاء خدمة املوظف  ،بحيث يعترب بقائه يف اخلدمة بعد تاريخ احلكم عليه خمالفة لن�ص �آمر يف القانون.
وال يغ�ير م��ن ذل��ك �أن ين�ص يف احلكم على وق��ف تنفيذ العقوبة حال �س��داد قيمة ال�شيك � ،إذ �أن وق��ف تنفيذ العقوبة ــ
وفق ًا للم�ستقر عليه ــ ال ي�شمل �إال العقوبة والآثار اجلنائية املرتتبة على احلكم ،وال يتعداها �إىل الآثار الأخرى �سواء كانت
مدنية �أو �إدارية ــ من الآثار الإدارية �إنهاء خدمة املوظف ــ ما مل ي�صدر قرار من املحكمة يق�ضي ،باعتبار وقف التنفيذ
�لا جلمي��ع الآثار املرتتبة على احلكم � ،أي حتى مع �سداد قيمة ال�شيك يظل �إنهاء خدمة املوظف واجب ًا بقوة القانون،
�شام ً
ومن ثم ف�إن على املوظف �إال ي�صدر �شيك ًا �أيا كانت قيمته �إال �إذا كان مت�أكداً من وجود ما يقابل هذه القيمة� ،أو �أن يكون
ق��ادراً عل��ى الوفاء به عند ا�ستحقاق��ه  ،حتى يجنب نف�سه الوقوع يف هذا امل�أزق  ،وكم من حاالت مت انهاء خدماتهم لهذا
ال�سب��ب  ،ولي���س لأي منه��م االحتجاج بعدم معرف��ة القانون واالملام ب�أحكام��ه  ،حيث القاعدة العامة عل��ى �أنه ال يجوز
االعت��ذار باجله��ل بالقان��ون  ،وها نحن نذكر يف هذا ال�ش�أن؛ لي�أخذ كل منا حذره ويكون على بينةٍ من �أمره ويبعد وين�أى
بنف�سه عن كل ما ي�رضه وال ينفعه.

حمو العقوبات التي توقع على املوظف:
نظ��م قان��ون اخلدم��ة املدني��ة ه��ذا املو�ض��وع مبوج��ب
ن�صو���ص امل��واد ( ،)138 ، 137 ، 136حي��ث تن�ص املادة
( )136عل��ى �أن متح��ى العقوبات التي تق��ع على املوظف
بانق�ضاء املدة الآتية -:
�أ ) �ست��ة �أ�شه��ر يف حالت��ي الإنذار� ،أو اخل�ص��م من الراتب
ملدة ال تزيد على خم�سة �أيام.
ب ) �ست��ة  :يف حال��ة اخل�ص��م من الراتب مل��دة تزيد على
خم�سة �أيام.
ج ) �سنة ون�صف  :بالن�سبة �إىل العقوبات الأخرى.
وتن���ص امل��ادة ( )137عل��ى �أن « :يت��م حم��و العقوبات
الواقعة على �شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون بقرار
من جلنة �ش�ؤون املوظفني بناء على طلب املوظف �،إذا تبني
لها �أن �سلوكه وعمله منذ توقيع اجلزاء مر�ضيان  ،وذلك من
واق��ع تقارير تقومي الأداء الوظيف��ي ال�سنوية وملف خدمته
وما يبديه الر�ؤ�ساء عنه.
ويت��م حم��و العقوب��ات املوقع��ة عل��ى �شاغل��ي وظائف
الدرج��ة (�أ) وحتى الثانية بقرار من رئي�س الوحدة ووفق ما
ت�ضمنته الفقرة ال�سابقة ».
وتن�ص املادة ( )138على �أن  «:يرتتب على حمو العقوبة
و اعتباره��ا ك�أن مل تكن بالن�سب��ة للم�ستقبل ،وترفع �أوراق
العقوبة وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة املوظف ».
وامل�ستف��اد من هذه الن�صو�ص � ،أن��ه ا�ستهدافا لفتح باب
التوبة �أمام املوظف املق�رص ،وت�شجيع ًا له على ولوج �سبيل
اال�ستقام��ة  ،فق��د �أخذ قان��ون اخلدمة املدني��ة بنظام حمو
العقوب��ات الت�أديبية ال�ساب��ق �إنزالها باملوظ��ف  ،وذلك �إذا
توافر يف �ش�أنه ال�رشطني التاليني :

الأول  :انق�ض��اء م��دة زمني��ة معين��ة تتفاوت تبع�� ًا لقدر
العقوب��ة املوقع��ة  ،وذلك عل��ى النحو املب�ين بن�ص املادة
(� )136سالفة البيان.
الث��اين � :أن يثب��ت م��ن مل��ف خدم��ة املوظ��ف و�سلوك��ه
وتقاري��ر تقومي �أدائ��ه وما يبديه الر�ؤ�ساء عن��ه � ،أن �سلوكه
كان مر�ضي ًا منذ توقيع العقوبة عليه.
بناء عل��ى طلب املوظ��ف بقرار من
ويت��م حمو العقوب��ة ً
رئي���س الوح��دة بالن�سبة ل�شاغلي وظائ��ف الدرجات من (�أ)
حت��ى الثاني��ة وجلن��ة �شئ��ون املوظف�ين ل�شاغل��ي وظائف
الدرجة الثالثة وما دونها.
ويرتتب على حم��و العقوبة اعتب��ار العقوبة ك�أن مل تكن
بالن�سبة للم�ستقبل  ،مبفاده �أنه ال �أثر ملحو العقوبة على ما
ترتب عليه من �آثار بالن�سبة للما�ضي.
كم��ا يرتتب على حمو العقوبة رفع الأوراق التي تخ�صها
وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة املوظف.
وهك��ذا يب�ين �أن القان��ون دائم ًا مع املوظ��ف ولي�س كما
يقال �أنه �ضد املوظف  ،ف�إذا ما ارتكب املوظف خمالفة ما،
فقد �أوجب القانون عدم م�ساءلته و�إيقاع عقوبة عليه �إال بعد
التحقي��ق معه و�سماع دفاعه ،كما كف��ل القانون �ضمانات
عديدة للموظف لدى م�ساءلته وترتب على خمالفة �أي منها
بط�لان ما ي�ص��در من قرارات  ،ث��م �إذا ما انته��ت امل�ساءلة
ب�إيق��اع عقوب��ة ي�أت��ي القان��ون ،وي�ضع نظام�� ًا ملحو هذه
العقوبة على النح��و ال�سالف بيانه  ،مبا تكون معه العقوبة
ال �أث��ر لها يف امل�ستقب��ل و ُترفع وكافة ما يخ�صها �أو يتعلق
بها من ملف خدمة املوظف.
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يوميات موظف ...
يف بوتق��ة م��ن اال�ستفه��ام �أ ّال حم��دود
ينغم�س ب�أفكار اليوم الأول ,فتنتابه نوبات
من القل��ق بينما يح��اول �أن ُيبدي عك�س ما
ي�سك��ن بداخله من ارتب��اك  ,فال بد �أن يظهر
مبظهر املوظف الالئق واملتحم�س للعمل ،و
يح��اول جاهداً �أن يتجاهل �أرق امل�ساء ،و�أن
ُيق�صي اخلوف بعيدا عنه ..
يج��ر اخلُط��ى نح��و امل�س���ؤول املبا��شر؛
لتت�سلم ميناه مبا�رشة العمل ,وي�أخذ ببع�ض
التوجيه��ات الت��ي تب��دو عادي��ة نوع�� ًا م��ا
حت��ى ذاك اليوم ،رمب��ا تك�شف عنه��ا �أيامه
املقبلة  ,ومن ثم تتواىل على م�سمعه كلمات
الرتحيب ,ويبد�أ �أحد الزمالء تعريفه مبكتبه؛
ليجل���س يف مكان يبدو نظي��ف من الأوراق
والأجهزة ويقول ل��ه  :تف�ضل باجللو�س هنا
م�ؤقت�� ًا �إىل ح�ين و�ص��ول جهازك...و�أف��واه
ترم��ي ببع���ض التعليق��ات ال يعريه��ا �أي
اهتمام �آنذاك,فيعي��د النظر باجلمادات وما
حولها ويلق��ي ب�أذنني �صاغيت�ين ملا يدور
من نقا�ش يف العمل بني املوظفني .
الأ�شي��اء تب��دو غائب��ة وجمي��ع الوج��وه
م��ن حول��ه غريب��ة ,ي�سيط��ر عل��ى م�شاعره
با�صطن��اع ابت�سام��ة يلقي به��ا على جميع
الأنظ��ار التي ت��كاد تلتهمه ـ��ـ كونه موظف
جدي��د بينه��م ـ��ـ ،ويب��د�أ بت�أوي��ل بع���ض
النظ��رات ،فمنه��ا ما يب��دو �صادق�� ًا حانياً،
في�شع��ره باالرتياح ،ومنها ما يب��دو م�ؤمل ًا
وك�أن��ه عال��ة عليهم لبداية م�ش��وار التدريب
على العمل  ،والبع�ض ين�ساب عليه بالأ�سئلة
الت��ي ال ي�ستطي��ع الإجابة عنه��ا ب�أكرث من :
نع��م  ..ال� ..أو رمبا  ,و�آخر ُيظهر ب�أنه منهمك
بالعمل منذ دخوله املكتب و�أراهن ب�أنه غري
مكرتث بوجود موظف جديد بينهم...
�لا يف جمي��ع حركاته
وي��كاد يذوب خج ً
و�سكنات��ه ،فوج��وم الي��وم الأول وك�آبت��ه ال
يزال مالزم ًا له حتى النهاية.
وفاء بنت حبيب بن حممد الهادي
دائرة املوارد الب�رشية
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بقية ....االنتماء الوظيفي
�إن مفاهي��م مث��ل الر�ضا الوظيف��ي ،واالنتماء وال��والء الوظيفي،
�أك�ثر ت��داوال و�شيوع��ا يف امل�ؤ�س�س��ات الربحي��ة كما ه��و احلال يف
القطاع اخلا�ص ،ففي هذا النوع من الأعمال ،تهتم امل�ؤ�س�سة املعنية
بتحقي��ق �أكرب عائد مادي ممكن ؛لتتمكن من النمو والتطور ،والبقاء
يف ال�س��وق يف ظ��ل مناف�سة قوية من قبل امل�ؤ�س�س��ات املماثلة لها،
وت��درك م�ؤ�س�سات من هذا النوع القيمة احلقيقة لر�أ�س املال الب�رشي
ال��ذي ميث��ل ع�ص��ب عملياته��ا االنتاجية ،ولذل��ك تعم��د �إىل انتهاج
الأ�سالي��ب الإدارية التي م��ن �ش�أنها حتفيز موظفيه��ا طمعا يف نيل
ر�ضاهم عنها ،و�أمال يف الفوز بانتمائهم ووالئهم لها.
وم��اذا ع��ن القطاع الع��ام؟ ما من �ش��ك يف وج��ود تباينات بني
م�ؤ�س�سات هذا القطاع ،وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص التي تطال البنية
التنظيمية ،والأمناط الإدارية ،وقواعد وقوانني الت�شغيل والتوظيف،
ف�ض�لا ع��ن االخت�لاف الب�ين ب�ين القطاع�ين يف طبيع��ة امله��ام،
والأدوار كم��ا ونوع��ا ،غ�ير �أن املالحظ يف املرحل��ة الراهنة تنامي
االهتم��ام بهذا القط��اع ،وارتفاع �سقف توقع��ات جمهور املنتفعني
بخدماته يف احل�صول عل��ى خدمات �أكرث جودة ،وحتقيق �أكرب عائد
ممكن للموارد املالية التي ت�سخرها الدولة لهذه امل�ؤ�س�سة احلكومية
�أو تل��ك .ومن ه��ذا املنطلق ،بد�أ القائمون على ه��ذا القطاع يوجهون
اهتماما �أك�بر لعن�رص املوارد الب�رشية ت�أهيال وتدريبا ،على �أمل �أن
ي�سه��م ذلك يف تطوير بيئة العمل ،ورف��ع م�ستوى الكفاءة الإنتاجية
لقطاع املوظفني يف القطاع.
�إن جن��اح م�ؤ�س�س��ات القط��اع الع��ام يف �إح��داث نقل��ة نوعية يف
�أدائه��ا مرهون �إىل حد كبري بقدرتها على توظيف مواردها الب�رشية
التوظي��ف الأمث��ل ،و�أح��د �أجنح املداخ��ل لذلك حاليا ه��و بذل مزيد
م��ن االهتم��ام ؛لتلبي��ة حاج��ات املوظف�ين للنمو املهن��ي والرتقي
الوظيف��ي ،فكل ا�ستثم��ار يف هذا املج��ال هو ا�ستثم��ار يف م�ستقبل
امل�ؤ�س�سة نف�سها التي �ستغدو �شيئا ف�شيئا معتمدة على ذاتها ،وحتقق
نتائ��ج �أف�ض��ل يف براجمه��ا وم�شاريعها .و�إذا ما عق��دت م�ؤ�س�سة ما
الع��زم على حتقي��ق النجاح املن�ش��ود وامل�ستمر ،ف�إن اتب��اع �أ�سلوب
م��ن الإدارة مي��زج بني التكلي��ف ،والتحفيز ميك��ن �أن يرفع معدالت
الر�ض��ا الوظيف��ي ل��دى قط��اع عري���ض م��ن موظفيها ،و�ص��وال �إىل
حتقي��ق االنتماء الوظيفي للم�ؤ�س�سة التي يعمل��ون لها ،هذا االنتماء
الذي ت�ستطيع العقول الإدارية الذكية �أن ت�صنعه �صناعة ،و�أن تثابر
وت�صرب حتى �إجنازه.

بقية ................قرارات وتعاميم
�أوال  :املادة ()103واجبات املوظفني:
�أن يقوم املوظف بنف�سه بالعمل املخت�ص به  ،و�أن
ي�ؤدي��ه بدقة و�أمانة ،و�أن يحافظ على كرامة الوظيفة،
و�أن ي�سل��ك يف ت�رصفات��ه امل�سل��ك الالئ��ق به��ا ،و�أن
يحاف��ظ على االنتظام يف العم��ل ،وااللتزام مبواعيده
الر�سمي��ة ،و�أن يخ�ص���ص وقت العم��ل الر�سمي؛ لأداء
واجبات��ه الوظيفي��ة  ،عل��ى �أن ي�ض��ع رئي���س الوح��دة
القواع��د التي تكفل ذل��ك ،و�أي�ضا التنفيذ لكل ما ي�صدر
�إليه من �أوام��ر بدقة و�أمانة ،وذلك يف حدود القوانني
واللوائ��ح والنظ��م املعم��ول بها  ،ويتحم��ل كل رئي�س
م�س�ؤولية الأوامر التي ت�صدر منه  ،كما يكون م�س�ؤوال
ع��ن �سري العمل يف حدود اخت�صا�صه ،وعليه �أن يتقيد
يف �إنف��اق �أم��وال الدول��ة مب��ا تفر�ض��ه الأمانة وما
يوجب��ه احلر���ص عليها ،بالإ�ضاف��ة �إىل احلفاظ على
�أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها.
ثانيا  :املادة (  )104يحظر على املوظفني الآتي:
اجلم��ع ب�ين وظيفته ،و�أي��ة وظيفة �أخ��رى باجلهاز
الإداري للدول��ة � ،إال �إذا اقت�ض��ت امل�صلح��ة العام��ة
تكليف املوظ��ف ب�أعباء وظيفة �أخرى ـــ ب�صفة م�ؤقتة
مبقاب��ل ــ��ـ  ،وذل��ك وفق�� ًا للقواع��د وال��شروط الت��ي
حتدده��ا الالئحة،كما يحظر علي��ه �إف�ضاء الأمور التي
يطلع عليها بحكم وظيفته �إذا كانت �رسية بطبيعتها،
�أو مبقت�ض��ى تعليمات ت�صدر �إلي��ه بذلك  ،وي�ستمر هذا
احلظ��ر قائم�� ًا بعد انته��اء العالق��ة الوظيفية،ويحظر
علي��ه �أي�ضا القي��ام � ،أو اال�ش�تراك يف ترويج الأقاويل
الكاذبة ،والإ�شاعات التي مت�س �أجهزة الدولة و�أداءها
لواجباته��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل الإف�ضاء ب���أي ت�رصيح �،أو
معلوم��ات �،أو بيان��ات تت�ص��ل ب�أعم��ال وظيفت��ه عن
طري��ق ال�صح��ف� ،أو غريه��ا من طرق الن��شر � ،إال �إذا
كان م�رصح�� ًا له بذلك من ال�سلطة املخت�صة ،والن�رش،
�أو الإدالء بت�رصيح يف ال�صحف� ،أو غريها ،مما يرتتب
علي��ه الإ��ضرار بامل�صلح��ة العام��ة للدول��ة  ،وعل��ى
الأخ�ص ما ي�أتي :
•عرقلة تنفيذ �أية خطة حكومية.

•�إ�س��اءة العالقات ب�ين احلكومة وحكومة �أية دولة
�أخرى.
•�إ�ساءة العالقات بني املوظفني.
•الإهم��ال� ،أو التق�صري الذي يرتتب عليه �ضياع حق
من احلقوق املالية للدولة.
• القيام ب�أي ن�شاط �سيا�سي ( حمظور ).
•تنظي��م� ،أو اال�ش�تراك يف تنظي��م اجتماعات داخل
مكان العمل دون �إذن من ال�سلطة املخت�صة.
•ا�ستغالل وظيفته؛ لتحقيق �أغرا�ض �شخ�صية.
•تق��دمي �أي��ة �شكوى كيدي��ة �ضد �أحد م��ن زمالئه� ،أو
ر�ؤ�سائ��ه� ،أو �ض��د �أح��د امل�س�ؤول�ين �س��واء يف الوحدة
التي يعمل بها� ،أو يف وحدة �أخرى.
•قب��ول هدي��ة� ،أو مكاف���أة� ،أو عمول��ة م��ن �أي نوع ،
يكون لها ت�أثري على قيامه بواجبات وظيفته.
ف���إذا �أخ ّل املوظ��ف بالواجب��ات وامل�س�ؤوليات �،أو
ارتك��ب املحظ��ورات� ،أو خ��رج على مقت�ض��ى الواجب
يف �أعم��ال وظيفت��ه� ،أو ظهر مبظهر من �ش�أنه الإخالل
بكرامة الوظيفة عوقب ب�إحدى العقوبات املن�صو�ص
عليها باملادتني (� ،)116أو ( )117من القانون ح�سب
الأح��وال  ،ومبا يتنا�سب وج�سامة املخالفة بعد اتخاذ
كافة الإجراءات القانونية املقررة قانونا.
وهذه العقوبات هي :
الإن��ذار �،أو اخل�ص��م م��ن الراتب مل��دة ال تزيد على
ثالث��ة �أ�شه��ر يف ال�سن��ة �،أو احلرم��ان م��ن الع�لاوة
الدورية �،أو خف�ض الراتب يف حدود عالوة �،أو اخلف�ض
�إىل الوظيف��ة والدرجة الأدن��ى مبا�رشة مع ا�ستحقاق
الرات��ب الذي و�صل �إليه يف الدرجة التي خف�ض منها،
وع�لاوات ،وب��دالت الدرج��ة الت��ي خف���ض �إليه��ا �،أو
اخلف���ض �إىل الوظيف��ة والدرجة الأدن��ى مبا�رشة ،مع
ا�ستحق��اق الرات��ب الذي كان يتقا�ض��اه قبل الرتقية
�إىل الدرج��ة الت��ي خف���ض منه��ا وع�لاوات ،وبدالت
الدرج��ة التي خف�ض �إليها �،أو الإحال��ة �إىل التقاعد �،أو
الف�صل من اخلدمة.
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مفاهيم �إدارية

ن�ش�أة الفكر الإداري وتطوره
الإدارة قدمية قدم الإن�سان على الأر�ض ــ و�إن اختلفت مفاهيمها
و�أهدافهاـ��ـ ،فالإن�س��ان من��ذ بداي��ة اخلليقة فر�ض��ت عليه ظروف
احلي��اة �أن يعي���ش مع غ�يره ،فهو كائ��ن اجتماعي بطبع��ه ،لذلك
�أخذ يتع��اون وين�سق اجلهود مع الآخري��ن؛ لتوفري مطالب احلياة
ال�رضوري��ة لبقائ��ه ،وهذا ه��و معن��ى الإدارة يف �أب�س��ط �صورها،
وت�ؤكد الدرا�سات �أن الإدارة قدمية قدم احل�ضارات الإن�سانية ،حيث
كان��ت مو�ضع اهتمام احل�ضارات القدمي��ة امل�رصية ،والإغريقية،
وال�صينية ،وتدل على ذلك ال�سجالت القدمية ،واحلفريات ،والآثار
الت��ي مت العث��ور عليها ،هذا االهتمام نابع م��ن �إدراك الإن�سان �أن
الإدارة عن�رص �أ�سا�س��ي لبقائه ،وموجه رئي�سي لكل �ش�ؤون حياته
يف كافة املج��االت ،وتظهر الإدارة يف �أب�سط �صورها يف الأ�رسة،
بحك��م تكوينها ،وطبيع��ة الروابط التي تربط ب�ين �أفرادها ،حيث
تظه��ر يف �إط��ار الأ�رسة كثري من العملي��ات الإدارية املتخ�ص�صة:
كتق�سي��م العم��ل ،والتخ�ص���ص ،وتوزي��ع الأدوار ،وتنظي��م الوقت،
والقي��ادة ،والت�ش��اور ،وال�ضب��ط ،والتق��ومي ،والتحفي��ز ،والث��واب
والعقاب ،واتخاذ القرارات ،وتفوي�ض بع�ض املهام ،وغري ذلك...
وكان مل��صر القدمي��ة دور كب�ير يف و�ض��ع �أ�س���س العملي��ات
الإداري��ة املعروف��ة يف الوقت احل��ايل ،ويف ظهور الفك��ر الإداري
أ�سا�س��ا لكث�ير م��ن النظري��ات الإدارية
والتنظيم��ي ال��ذي يعت�بر � ً
احلديثة ،فاملجتم��ع امل�رصي الفرعوين كان على جانب كبري من
التنظيم الهرمي الذي هو �أ�سا�س التنظيم الإداري على مر الع�صور،
ف��كان يف قم��ة الهرم فرعون مل��ك م�رص ،وحتت ه��ذه القمة كان
ينتظ��م يف ت�سل�س��ل تن��ازيل ي�أخ��ذ يف االت�ساع :النب�لاء ،ثم كبار
موظف��ي الدول��ة ،ثم الكتاب واحلرفني ،ثم العم��ال غري املهرة ،ثم
الفالحني.
وت�ؤك��د الدرا�س��ات �أن م��ن �أ�سب��اب ازده��ار ،وتق��دم احل�ضارة
امل�رصي��ة القدمي��ة االهتمام باختي��ار �أف�ضل العنا��صر الإدارية؛
لتوجي��ه دف��ة حي��اة املجتمع يف جمي��ع الظروف ،بع��د ذلك جاء
الإ�س�لام ؛لري�س��ي قواعد الأف��كار والعمليات الإداري��ة التي تدعو
�إليها النظريات الإدارية املعا�رصة واحلديثة ، ،ومن �أهم املبادئ
الإداري��ة التي �أر�ساها الإ�س�لام :مبد�أ ال�شورى :حيث جاء الإ�سالم
يح��ث عل��ى ال�ش��ورى ،وينهى عن اال�ستب��داد بال��ر�أي ،و�رضب لنا
�أعظم املثل يف ذل��ك ،وال�سرية النبوية مليئة باملواقف التي ت�ؤكد
ه��ذا املبد�أ ،فقد كان الر�سول ــ �صلى اهلل عليه و�سلم ــ �أكرث النا�س
م�ش��ورة لأ�صحابه ،و املبد�أ الثاين مبد�أ العدل الكامل :حيث �أر�سى
الإ�س�لام ه��ذا املبد�أ ،و نظ��ر �إىل العاملني ،و�أ�صح��اب العمل نظرة
واح��دة ،فال فرق بني �سيد وم�سود ،ومقيا�س التفا�ضل هو التقوى،
والعم��ل ال�صالح ،وتطبي ًقا لذلك فقد حر���ص الإ�سالم على حتقيق
امل�س��اواة يف احلقوق والواجبات ، ،فكل حق يقابله واجب ،ولذلك
دع��ا الإ�سالم �إىل �أن ي�أخذ الأجري �أجره قبل �أن يجف عرقه ،ومبد�أ
احلوافز يف حميط العمل :فالعاملون و�إن كانوا مت�ساوين من حيث
املب��د�أ� ،إال �أنه��م يتفاوتون فيم��ا بينهم على �أ�سا���س تفاوتهم يف
الكف��اءة ،والعلم والإمكانات واجلهد ،ولذلك �أوجب الإ�سالم �إعطاء
كل عام��ل حق��ه ح�سب كفاءته ،وجه��ده ؛لدفعه �إىل الك��د ،والعمل
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وب��ذل اجلهد ،وع��دم الرتاخي ،واالت��كال ،ومبد�أ الطاع��ة :هو مبد�أ
م��ن مبادئ الإدارة ،والذي ال ت�ستقيم �أم��ور اجلماعة �،أو امل�ؤ�س�سة
بدونه ،فقد �أر�سى الإ�سالم قواعد الطاعة ،وجعل لها �رشوطً ا حتى
ال تدخ��ل يف جم��ال اال�ستعب��اد ،فالطاعة تك��ون لأويل الأمر ،وال
تكون يف مع�صية اهلل ،بالإ�ضافة �إىل مبد�أ تفوي�ض ال�سلطة :والذي
يع��د من �أبرز الأف��كار والعمليات الإدارية الت��ي �أر�ساها الإ�سالم،
حي��ث كان الر�سول ـ��ـ �صلى اهلل علي��ه و�سلم ـ��ـ ي�ستخدمها حينما
�أر�س��ل ال�صحابة �إىل القبائل؛ لتعليمهم �أمور الدين الإ�سالمي ،كما
ُيعت�بر عم��ر بن اخلط��اب �أول من و�ض��ع قواعد التنظي��م الإداري،
ب�إدخال��ه نظام الدواوي��ن ،ومنها ديوان الربي��د ،وديوان املظامل
وغريها ،وجعل له عاملني عليها؛ لإدارة �ش�ؤونها.
وق��د نقل��ت احل�ض��ارة الغربية ع��ن احل�ضارات القدمي��ة �أ�صول
ومب��ادئ الإدارة وعملياتها ،واجتهدت يف بلورة الأفكار الإدارية
القدمية و�صقلها ،و�صياغتها يف نظريات جديدة كان لها �أثر كبري
يف تط��ور الفك��ر الإداري ،وكان لعلم��اء وخ�براء الإدارة يف غرب
�أوروب��ا ،و�أمري��كا دور بارز يف تن�شي��ط الفك��ر الإداري وفل�سفته،
فظه��رت الإدارة كعلم ل��ه �أ�صوله ،وقوانين��ه ،ومبادئه ،ونظرياته
يف نهاي��ة القرن التا�سع ع��شر و�أوائل الق��رن الع�رشين ،وبالتايل
ظه��رت نظري��ات الإدارة العلمي��ة ،وظه��رت املدر�س��ة ال�سلوكي��ة،
وظهرت درا�سات على م�ستوى الإدارة بوجه عام ،وظهر االهتمام
بعل��م النف���س الإداري ،وكونت هذه الدرا�سات م��ا ي�سمى مبدار�س
أي�ض��ا درا�س��ات ح��ول �أهمي��ة املدخ��ل
الفك��ر الإداري ،وظه��رت � ً
العلمي؛ للإدارة يف حل امل�شكالت الإدارية ،ففي الوقت الذي كان
فيه تايلور ينادي بالإدارة العلمية يف �أمريكا ،كان هرني فايول
ين��ادي مبب��ادئ الإدارة يف فرن�س��ا ،وال��ذي �أبحاث��ه ح��ول �إدارة
املوظف�ين باعتبارهم املفت��اح ال�سحري للنج��اح ،ودعا لتطبيق
�أبحاث��ه يف خمتل��ف امل�ستويات الإداري��ة ،مكو ًنا بذل��ك الأ�سا�س
للنظري��ة الإداري��ة املتمثل يف عدة مبادئ ،م��ن �أهمها :امل�صلحة
العام��ة :وهي �سيط��رة و�سي��ادة امل�صلحة العامة عل��ى امل�صلحة
ال�شخ�صي��ة ،واملركزي��ة :وه��ي تركي��ز ال�سلط��ة يف �شخ�ص معني،
وتفوي�ضها وف ًقا ملا تقت�ضي��ه ظروف العمل،و�أي�ضا تدرج ال�سلطة
م��ن �أعل��ى الرت��ب �إىل �أدناه��ا ،ووحدة الأم��ر :وذلك ب���أن يح�صل
املوظ��ف عل��ى �أوامره م��ن رئي�س �أو م��شرف واحد فق��ط ،ووحدة
التوجي��ه :مبعن��ى وجود رئي���س واح��د ،وخطة واح��دة ملجموعة
م��ن العملي��ات والأن�شطة التي ت��دور حول ه��دف واحد،وا�ستقرار
العاملني :وهو �شعورهم بالراحة واال�ستقرار يف عملهم ،وت�أمينهم
�ضد ما قد يتعر�ضون له من طرد �،أو عقوبة بدون مربر ،بالإ�ضافة
�إىل ال�سلطة وامل�س�ؤولية  :ال�سلطة هنا تتكون من عن�رصين ،وهما :
ال�سلطة التي ي�ستمدها الفرد من وظيفته ،وال�سلطة ال�شخ�صية التي
ي�ستمدها من قوة ذكائه ،وخربته ،و�أ�سلوبه ،و�سماته ال�شخ�صية ،
ومن هذه املبادئ �أي�ضا النظام والت�أديب واحرتام النظم ،واللوائح
والقواع��د املنظمة للعمل ،واملكاف�أة ،وامل�ساواة ،والعدالة املطلقة
بني جميع العاملني يف احلقوق والواجبات ،وت�شجيع روح الفريق
والعمل اجلماعي ،بالإ�ضاف��ة �إىل الرتتيب ،والتنظيم بحيث يكون

ماذا تعرف عن ؟

كل �شيء ،وكل �شخ�ص يف مكانه اخلا�ص به ،واملنا�سب له ،وف ًقا لدوره
املنوط به ،وقدراته ،و�إمكاناته اخلا�صة.
كم��ا ح��دد ه�نري فاي��ول عنا��صر الإدارة يف خم�سة عنا��صر مثلت
وظائ��ف الإدارة الأ�سا�سية ،وهي :التخطي��ط  ،والتنظيم ،و�إ�صدار الأوامر
والتعليم��ات اخلا�ص��ة ب�س�ير العم��ل ،وتنظيم��ه ،وتنفي��ذه ،والتن�سي��ق
،والرقابة؛ للك�شف عما �إذا كان كل �شيء ي�سري ح�سب اخلطة املو�ضوعة،
والتعليمات ،والأوامر ،واملبادئ املقررة �،أم ال ،وقد �شهد القرن الع�رشين
يف بدايت��ه ميالد عل��م الإدارة التطبيقي ،وظهر ذلك �أول الأمر يف جمال
�إدارة الأعمال ،ثم انتقل �إىل الإدارة العامة ،وفروعها املمثلة يف�( :إدارة
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الك�برى ،و�إدارة امل�ست�شفيات ،و�إدارة ال�صحف،
أي�ضا يف املجال الع�سكري مبا
و�إدارة التعلي��م .. ،وغري ذلك) ،وظهر ذلك � ً
فيه من مفاهيم وم�صطلحات و�أ�ساليب �إدارية وا�سرتاتيجية.
وتتف��ق الإدارة التعليمي��ة م��ع الإدارة العامة يف اخلط��وات الرئي�سية
لأ�سلوب العمل يف كل منهما ،حيث ي�شرتكان م ًعا يف عمليات التخطيط،
والتنظي��م ،والتوجي��ه ،واملتابعة ،والتق��ومي ،واتخاذ الق��رارات ،وو�ضع
القوان�ين واللوائ��ح الت��ي تنظ��م العم��ل يف كل منهم��ا ،وم��ن اخلط��وط
الرئي�سي��ة التي ت�سهم يف �إجناح النظ��ام التعليمي يف �أداء مهمته :و�ضع
الأه��داف العامة للتعليم ،وتربية الأفراد ،و�إعدادهم للحياة يف املجتمع
،وتوفري القوى والإمكانات املادية والب�رشية؛ لتحقيق الأهداف الرتبوية
،وتتبل��ور طبيعة الإدارة يف تلك ال�سمات التي متيزها عن غريها ،والتي
م��ن �أهمه��ا ال�سمات الأ�سا�سية وه��ي :اال�ستمراري��ة ،والتن�سيق ،واتخاذ
القرار.
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اخلريجى للن�رش والتوزيع.)1996( ،
�أحم��د �إبراهي��م �أحم��د :رف��ع كف��اءة الإدارة املدر�سي��ة،
القاهرة :مكتبة دار املعارف احلديثة.)1998( ،
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الإداري فيها ،وكالة الغوث ،الأونروا ،معهد الرتبية ،الأردن،
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حممد بن �سعيد بن خلف بني عراية
م�رشف �إداري بدائرة الرتبية اخلا�صة

دائرة الت�أهيل
والتدريب؟
دائ��رة الت�أهي��ل والتدري��ب :ه��ي �إح��دى دوائر
املديرية العامة لتنمية املوارد الب�رشية ،واملن�ش�أة
بالهي��كل التنظيم��ي لل��وزارة ال�ص��ادر باملر�سوم
ال�سلط��اين  2008/ 38القرار الوزاري رقم /69
2008م ،باعتماد االخت�صا�صات الوظيفية.
�أدوار ومهام الدائرة
وتتمح��ور �أدوار ومه��ام الدائرة وفق ما ورد
باالخت�صا�ص��ات �إىل :تخطيط الربام��ج التدريبية
والت�أهيلية ملوظفي الوزارة  ،وذلك من خالل �إيجاد
خط��ة تدريبية �سنوية للعاملني بالوزارة،وو�ضع
املوازن��ات املالي��ة الالزم��ة لذل��ك � ،س��واء عل��ى
امل�ست��وى املركزي � ،أو عل��ى م�ستوى املحافظات
التعليمية من خ�لال التن�سيق مع مديريات ديوان
ع��ام الوزارة واملحافظ��ات التعليمية ،ويف جانب
الت�أهيل تقوم الدائرة بو�ضع اخلطة الت�أهيلية يف
�إيفاد العاملني بال��وزارة للح�صول على الدرجات
العلمية مبختل��ف الأنظمة الدرا�سية املعمول بها:
(البعثة ــ املنحة ــ الإجازة الدرا�سية براتب كامل ــ
الدرا�سات امل�سائية ـــ التفرغ اجلزئي ــ االنت�ساب ــ
التعلم عن بعد ) ،كما تقوم �أي�ضا بو�ضع املوازنات
املالية الالزمة لهذا الإيفاد من خالل التن�سيق مع
اجلهات املخت�صة بالوزارة ..
�أق�سام الدائرة
وحتت��وي الدائ��رة عل��ى �أربع��ة �أق�س��ام ،وهي :
(ق�سم تدري��ب املعلمني ،وق�س��م تدريب املوظفني،
وق�سم ت�أهيل املعلمني ،وق�س��م ت�أهيل املوظفني)،
كم��ا ت�ض��م الدائ��رة �أربع وح��دات ،وه��ي (:وحدة
متابعة الدار�س�ين ،ووحدة االنت�س��اب والدرا�سات
امل�سائي��ة  ،ووحدة �إع��داد ومتابعة خط��ة الإمناء
املهني ،ووحدة ال�ش�ؤون املالية).
كم��ا تق��وم الدائ��رة بالإ��شراف عل��ى تنفي��ذ
الربام��ج الإداري��ة للموظفني بال��وزارة  ،والربامج
امل�ستحدث��ة من خارج الوزارة ،والعمل على توفري
متطلب��ات التدري��ب الالزم��ة له��ا بالتن�سي��ق م��ع
مرك��ز التدري��ب الرئي�سي باملديري��ة  ،كما ت�رشف
الدائ��رة على برنامج تدري��ب املوظفني على اللغة
الإجنليزي��ة ،حيث ترتبط ال��وزارة بربامج لتدريب
العاملني على مهارات اللغة الإجنليزية مع جامعة
ال�سلط��ان قابو�س واجلامع��ات والكليات اخلا�صة
باملحافظات .
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زيارة �إىل ..

دائرة املوازنة
هي دائرة تابعة للمديرية العامة لل�ش�ؤون املالية يف الهيكل التنظيمي
للوزارة ،وه��ي الدائرة املخت�صة بتحقيق الت��وازن بني الأهداف والربامج
الت��ي ترغب الوزارة يف تنفيذها ،وبني ا لإمكانات املالية املتاحة لوزارة
الرتبي��ة والتعليم  ،وذل��ك وفق �آليات و�ضوابط معتم��دة ،ومتبعه؛ لتحقيق
ذل��ك ،كما �أن دائرة املوازنة هي الدائرة املعنية ب�إعداد البيانات ،وو�ضع
التقدي��رات املالية للربامج وامل�شاريع  ،ورفعه��ا لأ�صحاب القرار؛ لتكون
مرجعا لهم يف اتخاذ قراراتهم يف �إطار اخلطة التنموية املعتمدة ،بجانب
ذل��ك ف�إن هذه الدائ��رة خمت�صة بعدد من امله��ام التف�صيلية تتلخ�ص يف:
و�ض��ع تقدي��رات املوازن��ة اجلاري��ة (الت�شغيلي��ة) والر�أ�سمالي��ة الالزم��ة
لل��وزارة ؛لتحقي��ق �أهدافه��ا وبراجمه��ا ال�سنوي��ة يف �إطار اخلط��ة العامة
لل��وزارة  ،و�إعداده��ا يف �صورته��ا النهائي��ة ،ورفعها للم�س�ؤول�ين ؛ ليتم
�إر�ساله��ا لوزارة املالية لالعتماد قبل بداية العام املايل ،ومن ثم متابعة
وزارة املالي��ة ؛ العتماد ،وتوفري تلك املوازن��ة املطلوبة ،وكذلك ا�ستالم
من��اذج امل�صادقة الواردة من وزارة املالي��ة لكال من املوازنة اجلارية ،
والر�أ�سمالي��ة ،واالمنائي��ة املعتمدة للوزارة ،و�أي�ض��ا مراجعة االعتمادات
املالي��ة املخ�ص�صة لل��وزارة ؛لتغطية احتياج��ات امل�رصوفات اجلارية
والر�أ�سمالي��ة والإمنائية ،وتوزيعها ح�سب ال�رشائح ،واملناطق ،وامل�شاريع
ح�س��ب الأولوي��ة بالتن�سيق م��ع املخت�ص�ين باملديريات العام��ة التابعة
لدي��وان عام ال��وزارة ،و متابعة تنفي��ذ املوازنة مع االعتم��ادات املتاحة
بامل�شاري��ع ،والبن��ود واالحتياج��ات الفعلية ،و�إج��راء التعديالت الالزمة
وف��ق مقت�ضيات العمل ،وكذل��ك �إعداد الردود عل��ى املرا�سالت واملذكرات
املتعلقة بكافة الأعمال املالية وعر�ضها على الرئي�س املبا�رش .

�أق�سام دائرة املوازنة:

يندرج حتت دائرة املوازنة ثالثة اق�سام رئي�سيه وهي:
�أ) ق�سم املوازنة املتكررة:
هو الق�سم املخت�ص ب���إدارة  ،وتنظيم ،وتوزيع اعتمادات بنود املوازنة
اجلاري��ة من رواتب وم�رصوف��ات خمتلفة والر�أ�سمالية املتعلقة باقتناء
الأ�ص��ول م��ن �أث��اث ،و�آالت ،ومع��دات و�أجه��زة يف �ض��وء م��ا مت اعتماده
لل��وزارة  ،وذلك وفق �آلي��ات ،وطرق متبعه؛ ال�ستغ�لال وتر�شيد ا�ستخدام
تلك االعتمادات ؛ لتنفيذ وت�شغيل �أق�صى قدر من الربامج ،والأهداف التي
ترغ��ب الوزارة بتحقيقها يف فرتة زمنية حمدده( متكررة) ،وهي ما يطلق
عليها بال�سنة املالية ،وتتلخ�ص تلك الأعمال يف الآتي:
_ �إعالم املديريات والإدارات مبا يخ�صها من اعتمادات مالية ،وذلك
يف �ض��وء ما يتم اعتم��اده للوزارة ،ومطالبتها بت�شغي��ل تلك االعتمادات؛
لتنفي��ذ الربام��ج والأعمال الالزمة حتت عدد م��ن البنود ،ومبا ال يتجاوز
ما مت اعتماده لتلك اجلهات.
_ االرتب��اط وااللت��زام امل��ايل باملبال��غ املخ�ص�ص��ة؛ لتنفي��ذ برام��ج
وغايات معينه؛ وذلك لتفادي وقوع عجز مايل دون تنفذها.
_ الإ�رشاف على ال�رصف من املوازنة اجلارية  ،و عمل خال�صة �شهرية

مب��دى التق��دم يف �رصف املوازن��ة ليتم رفعها علي �ش��كل بيانات رقمية
ت�ساعد االدارة يف اتخاذ القرارات الالزمة .
_ اعتماد جميع عمليات االرتباط وال�رصف ــ �أوال ب�أول ــ ؛ حتى ميكن
ا�ستخراج الأر�صدة يف حالة االحتياج �إليها.
_ �إج��راء املناقالت بني بنود املوازنة ؛ ملواجهة النق�ص الذي قد يطر�أ
على خم�ص�صات بع�ض املواد.
�إبالغ املديريات ،والإدارات املعنية ،وحثها على �رصف موازناتها يف
الوقت املنا�سب.
_ �إبالغ امل�س�ؤولني عن �أية �صعوبات� ،أو خمالفات يف تنفيذ املوازنة.
ب) ق�سم املوازنة الإمنائية:
ه��و الق�س��م املخت�ص ب���إدارة  ،وتنظيم ،وتوزيع اعتم��ادات املوازنة
االمنائية املخ�ص�صة ؛ لتنفيذ م�شاريع �إمنائية متكاملة  ،وم�شاريع طويلة
الأج��ل مدرج��ة للوزارة يف �إطار اخلطة اخلم�سي��ة املعتمدة (خالل خم�س
�سن��وات ) ،ومتابع��ة تنفيذ تل��ك امل�شاريع وفق امل��دة الزمنية املخ�ص�صة
لها ،بجانب ذلك يقوم الق�سم بتنفيذ الآتي:
 �إع��داد م��شروع املوازن��ة ح�سب احتياج��ات املديري��ات ،والإداراتالتعليمي��ة ،ودوائر الوزارة للم�رشوعات ،والإ�ضافات ،وامل�ساكن طبقا ملا
هو وارد باخلطة.
 �إع�لام املديري��ات ،والإدارات مبا يخ�صها من م�رشوع��ات �إمنائية،وذل��ك يف �ض��وء م��ا يت��م اعتم��اده لل��وزارة  ،واملطالب��ة بالإ��سراع يف
تنفيذها ،وااللتزام باملبالغ املخ�ص�صة لها.
 الإ��شراف عل��ى ال�رصف م��ن املوازنة االمنائية يف ح��دود ما �أدرجلهذه امل�رشوعات من اعتمادات.
 اعتماد جميع عمليات االرتباط ،وال�رصف ــ �أوال ب�أول ــ حتى ميكنا�ستخراج �أر�صدة �أي م�رشوع يف حالة االحتياج �إليها.
 �إج��راء املناقالت من االعتم��ادات املخ�ص�صة لكل م�رشوع طبقا ملات�سفر عنه احلاجة الفعلية للتنفيذ .
_ �إخطار امل�س�ؤولني عن �أية �صعوبات� ،أو خمالفات قد حتدث.
ج ) ق�سم موازنة الوظائف:
ويخت�ص هذا الق�سم بالآتي:
_ �إع��داد م��شروع موازنة الوظائ��ف بالتن�سيق مع تق�سيم��ات الوزارة؛
لتحديد متطلباتها من القوى العاملة.
_ �إع��داد بيان��ات خا�ص��ة مبوازن��ة الوظائ��ف ،وم��ا يط��ر�أ عليه��ا من
تغريات.
_ �إع�لام املديري��ات والإدارات التعليمي��ة مبا يخ�صها م��ن اعتمادات
للوظائف املختلفة يف �ضوء ما يتم اعتماده للوزارة.
_ �إثب��ات جميع عمليات االرتباط وال�رصف ـ��ـ �أوال ب�أول ــ حتى ميكن
معرف��ة الوظائف ال�شاغرة يف املوازن��ة يف حالة االحتياج �إليها �سواء يف
التعيني� ،أو الرتقية.

الإ�شراف د .حممد بن خلفان ال�شيدي ـ املدير العام للمديرية العامة للربامج التعليمية
التنفيذ ال�صحفي طاهرة بنت عبداخلالق اللواتية خبرية تربوية ومكلفة بدائرة االعالم الرتبوي
الإعداد
عبدالنبي زاهر ـ امل�ست�شار القانوين ملعايل الوزيرة
فاطمة بنت �سامل باعمر ـ �أخ�صائية �إعالم تربوي
�سعيد بن �صالح العربي ـ حمرر �صحفي
د� .صالح بن �سعيد العربي ـ ع�ضو درا�سات ومتابعة
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ميا بنت م�سلم ال�سيابية
�أخ�صائية �إعالم تربوي
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