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 املتحدثني عن نبذة 
		عاما  	من  	اخلبرة  	العملية  	في  	مجاالت  	اإلدارة  	والقيادة  	واملوارد  	البشرية  	والتطوير  	املؤسسي  	وبناء  	القدرات  	والتدريب في    20	منتهى  	بركات،  	خبيرة  	استشارية  	ولديها  
	قطاع  	اخلدمات  	املالية،  	قدمت  	بركات  	الدعم  	لعدد  	من  	مؤسسات  	التمويل  	األصغر  	والبنوك  	واملؤسسات  	املالية  	في  	مختلف  	مجاالت  	وأنشطة  	املوارد  	البشرية.  	حصلت  
	بركات  	على  	بكالوريوس  	العلوم  	في  	اإلدارة  	والقيادة  	من  	جامعة  	كينيدي  	الغربية،  	ودرجة  	املاجستير  	في  	العلوم  	في  	إدارة  	األعمال  	الدولية.  	وتعمل  	حاليا  	كمستشار  
	أول  	لدى  	شركة  	كاب  	بالس  	باإلضافة  	إلى  	شغلها  	منصب  	نائب  	رئيس  	املعهد  	األمريكي  	لإلستشارات  	والتدريب.  	كما  	قامت  	بركات  	بتأسيس  	وإدارة  	شركة  	أسبيرا  

	لالستشارات.  
	دالل  	تكال  	لديها  	خبرة  	طويلة  	في  	مجاالت  	إدارة  	املوارد  	البشرية  	والتدريب  	والتنمية  	والتطوير  	ملؤسسات  	التمويل  	األصغر.  	وبوصفها  	مدير  	املوارد  	البشرية  	في  	جمعية  
	رجال  	أعمال  	الدقهلية،  	تساهم  	تكال  	في  	الرؤية  	االستراتيجية  	الشاملة  	والتوجيه  	والتخطيط  	للمؤسسة  	باإلضافة  	إلى  	إدارة  	املشاريع  	املتعلقة  	بإدارة  	املواهب  	والتطوير  
	املؤسسي  	وبناء  	القدرات  	مع  	املؤسسات  	الدولية  	الشريكة.  	وتركز  	تكال  	على  	عملية  	التحول  	املؤسسي  	وإدارة  	اخملاطر  	في  	مؤسسات  	التمويل  	األصغر.  	تكال  	مدربة  
	معتمدة  	مع  	برنامج  	إجناح  	التمويل  	األصغر  	التابع  	ملنظمة  	العمل  	الدولية  	والذي  	يتم  	تنفيذه  	من  	خالل  	شبكة  	سنابل  	للتمويل  	األصغر.  	وقدمت  	دالل  	العديد  	من  

	اخلدمات  	االستشارية  	والتدريبية  	ملؤسسات  	التمويل  	األصغر  	في  	كل  	من  	األردن  	واليمن  	والسودان.  	تكال  	حاصلة  	على  	بكالوريوس  	العلوم  	في  	الرياضيات  	واحلاسوب  
	من  	جامعة  	املنصورة.  

	خلدون  	عماشة  	رئيس  	شركة  	ستامينا  	القابضة  	لالستثمار  	وهو  	من  	كبار  	رجال  	األعمال  	في  	مجال  	االستثمار  	والتمويل  	والتداول  	في  	األسواق  	العربية  	والعاملية.  	تخرج  
	عماشة  	من  	جامعة  	فيالدلفيا  	بكالوريوس  	علوم  	مصرفية  	وبنوك  	ومن  	ثم  	أكمل  	درجة  	املاجستير  	في  	اإلدارة  	التنفيذية  	من  	جامعة  	دورهام،  	بريطانيا  	وأيضا  	حصل  	على  
	العديد  	االعتمادات.  	وبعد  	أن  	أنهى  	دراسته  	بدأ  	نشاطه  	بدبي  	بالعمل  	اخلاص  	بالعائلة  	بالتجارة  	واالستثمار  	ومن  	هنا  	بدأ  	رحلته  	في  	عالم  	األعمال  	موجه  	جهوده  	على  

	األسواق  	اجلديدة  	ذات  	التحديات  	اخلاصة  	وأثبت  	جناحه  	من  	خالل  	سجل  	حافل  	من  	النجاح  	في  	إدارة  	العديد  	من  	الشركات  	وحتقيق  	أعلى  	اإليرادات  	للشركة  	مع  
	  	احلفاظ  	على  	موقع  	وسمعة  	ومسؤولية  	هذه  	الشركات.  



  § من املعروف لدى معظم مؤسسات التمويل األصغر أنه يجب أن يكون لديها أفضل املواهب من أجل
النجاح في االقتصاد العاملي الذي يزداد تنافسا وتعقيداً كل يوم.  

  § إدارة املواهب هي العملية  واإلجراءات  التي أصبحت جزءا ال يتجزء من السياسات املعتمدة  في
املؤسسات  التي تدرك أن مواهب ومهارات موظفيها تؤدي الى جناح أعمالهم ومؤسساتهم.

  § تطور مفهوم إدارة املواهب إلى ممارسات ادارية ضرورية تغطي مجاالت أشمل من االستقطاب وتعيني
املوظفني إلى مفهوم شامل يغطي العديد من اجملاالت مبا في ذلك القدرات التنظيمية، تنمية وتطوير 

األفراد ، وتعزيز األداء والتخطيط للمسارات الوظيفية والتعاقب الوظيفي واالحتفاظ باملوظفني.

  مقدمة 



  §.في السابق كانت إدارة املواهب أداه لالستقطاب والتعيني

  § أصبحت اآلن ممارسات أساسية وحيوية في املؤسسات، تعني اإلدارات بأكملها وليس فقط إدارة

املوارد البشرية، وهناك توجه واسع الدخال إدارة املواهب كجزء من استراتيجية الشركة طويلة 

األمد. 

	  

   مفهوم إدراة املواهب والحالة العملية 



  § من األشخاص الذين ميكنهم صناعة الفارق في األداء املؤسسي سواء من خالل املواهبتتكون 
مساهمتهم الفورية أو على املدى الطويل عن طريق إظهار/إثبات أعلى مستويات لإلمكانات.

  §هي عملية منهجية جلذب و حتديد و تطوير و إشراك و تقييم و توزيع هؤالء دارة املواهب إن إ
األشخاص واالحتفاظ بهم ، وهم ميثلون قيمة خاصة للمؤسسة سواء فيما يتعلق بإمكاناتهم 

العالية في املستقبل أو بسبب أنهم قادرون على تنفيذ وظائف حيوية بالنشاط.

  تعريفات 



  مثلث إدارة املواهب 



ما هي أكثر وظيفة/سياسة في إدارة املواهب تركز عليها وتستثمر بها مؤسسات قطاع التمويل 
األصغر؟

  §تطوير		الوظيفية  	املسارات  	وإدارة    
  §تطوير		القيادة  	وتدريب    
  §إدارة		الوظيفي  	التعاقب    
  §إدارة		األداء    
  §االستقطاب		والتعيني    

	  

  استبيان 1   



  § من أجل أن تقوم املؤسسات باكتساب امليزة التنافسية التي حتتاجها من خالل موظفيها ؛ يجب عليها أن
تقوم بتطوير منهج إستراتيجي إلدارة املواهب يتماشى مع أنشطتها ومرتبط بشكل مباشر مع االستراتيجية 

	الشاملة لللمؤسسة.  

  §  إن قيمة عملية إدارة املواهب في املؤسسة ككل تكمن في أنها تركز االهتمام على االستثمار في األفراد	  
وكذلك ميكنها املساهمة في األهداف اإلستراتيجية األخرى.

	  

  إستراتيجية إدارة املواهب 



  § األول هو تطوير خطة إدارة املواهب على أساس حصري و هو اختيار املوهبة التي ميكن تطويرها لكي
تتناسب مع احتياجات املؤسسة.

  § .والثاني هو األسلوب األكثر اتساعا وينظر إلى قوة العمل ككل من حيث مدى التقدم
  § .وأيا كان املسار املتبّع ؛ فإنه من الضروري أن تكون العملية متسقة و عادلة جلميع املوظفني
  §.إن عوامل التنوع يجب االهتمام بها ضمن خطة إدارة املواهب

   مساران إلدارة املواهب 



  سلسلة إدارة املواهب 

	  	االستقطاب  

	تطوير  
	املواهب  

	إدارة  
	وتقييم  
	املواهب  

	التعاقب  
	الوظيفى  

	االحتفاظ  
	باملوظفني  



���  1-  جذب املواهب  

        االستقطاب 



   جذب املواهب 



إن اجملال الرئيسي هنا هو إثارة اهتمام املرشحني ويوجد مجموعة واسعة من الطرق للقيام بذلك:
  § املصادر الداخلية: توفير فرص لتطوير املسار الوظيفي للموظفني احلاليني ، من شأنه زيادة إشراكهم

واالحتفاظ باملواهب.
  § املصادر اخلارجية: وضع إعالنات في الصحف املتخصصة و اجلرائد و على اللوحات التجارية للوظائف

وعلى املوقع اإللكتروني للمؤسسة و ما شابه ذلك.

  جذب طلبات التوظيف: 



  § إن خبرة/جتربة املرشحني املشاركني في عملية االستقطاب سوف يكون لها أثر على نظرتهم للمؤسسة
وثقافتها و ما مييزها. و ميكن النظر إلى ذلك من منظورين ؛ إما كموظف محتمل أو كعميل .

  § مع زيادة االهتمام بفكرة "تكوين اسم و سمعة طيبة" ، جند أن املزيد من أصحاب العمل يحتاجون إلى
ضمان جتربة إيجابية للمرشح خالل عملية االستقطاب.

  §:يوجد سؤاالن في غاية األهمية يجب أخذهما في االعتبار خالل عملية االستقطاب هما
               -  ما الذي يجعل األشخاص ذوي املواهب املميزة يرغبون في االلتحاق باملؤسسة ؟

               -  ما الذي يجعل املواهب احلالية تبقى مع املؤسسة ؟

	  

  خبرة/تجربة املرشحني (الهوية املؤسسية) 



���  2-  تطوير املواهب  

 



  § .يجب ربط تطوير املواهب مببادرات التطوير والتدريب األخرى داخل املؤسسة
  § إن وسائل التطوير والتعلم املناسبة مطلوبة في مراحل مسار التطور الوظيفي للوصول إلى أقصى

إمكاناتهم. 
  § إن تطوير املواهب يحتاج إلى وسائل تعلم رسمية و غير رسمية. إن وسائل التعلم هذه ؛ يجب أن

تتضمن األنشطة التقليدية للتطوير وكذلك هناك فرصة الستخدام البدائل املبتكرة مثل توجيه و 
إرشاد املواهب.

  تطوير املواهب 



أي نوع من جتمعات املواهب يحتاج إلى تطوير ؟
  §جتمع املواهب العامة
  §جتمع املواهب القيادية
  §جتمع املواهب التقنية

	  

   تجمعات املواهب  



  مصفوفة املهارة و الرغبة 



جمعية رجال األعمال واملستثمرين لتنمية املجتمع املحلي بالدقهلية 
DBACD 

	دراسة  	حالة  



	مارس 1995:   .NGO تأسست كمنظمة غير حكومية

وقعت اجلمعيـة اتفاقية مع الوكالة األمريكية أكتوبر 1997: 
للتنميــــة الدوليــــة لتقدمي اخلدمات اإلئتمانية والفنية للمشروعات 

الصغيرة واملتناهية الصغر. 

أغسطس 1999  نقطة التعادل التشغيلية: 

ديسمبر 1999 التعادل الكلي: 

منتجات  	متويل  	مختلفة  	طبقا  	الحتياجات  	السوق  	املنتجات املالية: 
		منتج  	تأمني  	ادخاري    -‐

خدمات  	تدريب  	واستشارات  	للعمالء  	اخلدمات الغير مالية: 
		خدمات  	تكافلية  	للمجتمع    –	ومؤسسات  	التمويل  	األصغر  

         جمعية رجال األعمال واملستثمرين لتنمية املجتمع املحلي بالدقهلية 
DBACD 

عدد التمويالت املصدرة 1,991,560
3,992,031,840 جنيها قيمة التمويالت املصدرة

عدد العمالء املقترضني 488,406
عدد العمالء النشطاء 146,759

411,000,000 جنيها قيمة املحفظة النشطة
نسبة املحفظة في خطر %0.01

نسبة السداد التراكمية %99.96
عدد اخصائيني اإلئتمان 586
عدد العاملني 835

)		مايوبيانات  	إحصائية    (2017	  



      جمعية رجال األعمال واملستثمرين لتنمية املجتمع املحلي بالدقهلية 
DBACD 



        جمعية رجال األعمال واملستثمرين لتنمية املجتمع املحلي بالدقهلية 
  DBACD                                               



���  3-  إدارة املواهب  

         



  § .وضع خطط طويلة األجل إلدارة املواهب الداخلية
  § سياسات التطوير تركز على تقدمي خدمات تدريبية تتضمن القيادة و اإلدارة و املهارات اإلضافية
  § إن عملية التطوير الداخلي حتتاج إلى أن تكون محط اهتمام اإلدارة من أعلى مستوى إلى أدنى

مستوى
  §نظام يعتمد على وضع األهداف والكفاءات السلوكية

	  

   إدارة األداء 



  §	هي عملية يجري خاللها تقييم أداء الفرد باملقارنة مع األهداف واملؤشرات الرئيسية لألداء.  
  § يقصد مبفهوم قياس األداء النتائج التي تسعى املؤسسة إلى حتقيقها عن طريق موظفيها من

خالل اإللتزام باألهداف والوسائل املتفق عليها وعلى هذا األساس فان األداء ال يعتبر هدفا في 
حد ذاته وامنا وسيلة لتحقيق غاية وهي << النتائج >>. 

    تقييم إدارة األداء 



  §خلق ثقافة االحترام حيث يعرف املوظفون أن العمل املميز لديه قيمة
  §  ضمان وجود العديد من الفرص للتطور والتقدم املهني
  §  التأكد من أن نظام املكافآت عادل ومناسب
  § تقدمي أنظمة للتقدير واحلوافز والتكرمي
  §توضيح التوقعات املطلوبة من  املوظفني
  § إطالع املوظفني على وضع الشركة وأعمالها ونتائج العمل
  §تزويد املوظفني  مبا يحتاجون إليه ليتمكنوا من القيام بعملهم
	  

 املحافظة على املوظفني 



���  4-  التعاقب الوظيفي

 



  §إعداد املوظفني احلاليني للقيام بأدوار مهمة
  §تطوير املواهب و النمو طويل األجل
  §حتسني قدرات قوة العمل و األداء بشكل عام
  §تلبية متطلبات تطوير املسار الوظيفي للموظفني احلاليني
  §حتسني دعم املوظفني في جميع مراحل عملهم
  §مقاومة الصعوبات املتزايدة للتوظيف من اخلارج
  §التركيز على استمرارية القيادة و تبادل املعرفة بشكل أفضل
  §توفير املراقبة والتتبع ملستويات كفاءة املوظفني و الفجوات في املهارات

  التعاقب الوظيفي 



يوجد أربعة مراحل إلعداد خطة خالفة فعالة:
1. حتديد وظائف من أجل التعاقب الوظيفي عبر التجمعات اخملتلفة
2. إعداد فهم واضح للقدرات املطلوبة من أجل القيام بهذه الوظائف

3. حتديد املوظفني الذين من املمكن أن يقوموا مبلء هذه الوظائف وأدائها بدرجة عالية من الكفاءة
4. إعداد موظفني ليكونوا على استعداد للترقي لكل وظيفة مت حتديدها

	  

  مراحل التعاقب الوظيفي 



���  5-  تقييم املواهب  

 



  § من أجل ضمان التوافق املستمر خلطة إدارة املواهب مع احتياجات املؤسسة  فمن املهم جدا
تقييمها بشكل دوري. 

  §.مراجعات شهرية وربع سنوية لتقييم إدارة املواهب و حتسينها باستمرار
  § توفير التغذية املرتدة و مناقشة التغييرات و معاجلة املشاكل املتعلقة بها التي فد تكون ظهرت منذ

املراجعة األخيرة. 

   تقييم املواهب 



تقييم املوظفني حسب األهداف:
  §اعطاء تغذية مرتده
  §مناقشة أية تغييرات
  § معاجلة أية مشاكل وحتديات
  §أية تغذية من قبل املوظفني

   تقييم املواهب  



���  6-  احملافظة على املواهب  

 



إن استقالة املوظف قد تكون ألي سبب من األسباب ، إال أن فهم هذه األسباب يعتبر من األمور 
احليوية إلدارة االحتفاظ باملوظفني. 

  § عوامل خارجية:  احتمال أن تكون وظيفة جديدة أفضل ، منافغ أفضل ...  وقد يكون تغير
الظروف الشخصية للموظف.

  § .عوامل داخلية :  مشاكل مع الزمالء أو املديرين أو عدم الرضا عن الوظيفة أو سياسات املؤسسة

إن قرار املوظفني لترك العمل يكون في بعض األحيان مبنيا على مزيج من العوامل الداخلية واخلارجية.
	  

  املحافظة على املوظفني 



   مشاركة من املدير التنفيذي لشركة ستامينا لالستثمار – خلدون عماشة 



ان بعض املؤسسات لديها معدل عالي لتسرب املوظفني والسبب الرئيسي هو استقالة املوظفني أو 
فصلهم في الشهور األولى من اخلدمة. بعض األسباب حلدوث ذلك :

  §قد يرجع إلى ضعف عملية التوظيف
  §التصميم الضعيف لبرامج التهيئة أو عدم تواجدها على اإلطالق
  § املبالغة في توقعات بعض املؤسسات أثناء عملية التوظيف
  §	صعوبة ملء الوظائف الشاغرة  في الوقت احملدد   

   دور املدراء 



دارة املواهب مع استراتيجيات املؤسسة الرئيسية في مؤسسات إكيف تقيم مدى توافق برامج 
التمويل األصغر؟

  §	توافق قوي حيث ان جميع  	االستراتيجات  	الرئيسية  	مرتبطة  	ارتباطا  	وثيقا  	مع  	برامج  	إدارة  
	املواهب  	في  	املؤسسات  

  §	توافق  	جيد  	حيث  	معظم  	االستراتيجيات  	الرئيسية  	مرتبطة  	مع  	برامج  	إدارة  	املواهب  	في  
	املؤسسسات  

  §	توافق  	ضعيف  
  §	ال  	يوجد  	أي  	توافق  

	  

 استبيان 2    



   حتسني االحتفاظ باملوظفني 



بعض العناصر التي يجب أخذها في االعتبار ألنها أثبتت أن لها دورا في حتسني عملية االحتفاظ 
باملوظفني:

  •	تفاصيل الوظيفة  
  •	مساءلة املدير املباشر  
  التقدم و التطوير املؤسسي•
  •	االستماع إلى املوظفني  
  املرونة املؤسسية•

    أساليب االحتفاظ باملوظفني     

  جتنب تبني ثقافة "العمل طوال الوقت" •
  األمان الوظيفي•
  املعاملة العادلة جلميع املوظفني•
  حماية املؤسسة•



  التأكد من أن املؤسسة قادرة على جذب أفضل املواهب واملهارات واالحتفاظ بها.•
  ضمان أن العمالء  يحصلون على أفضل اخلدمات عن طريق أفضل املواهب واملهارات.•
  الوالء الوظيفي والتفاني بالعمل من خالل توفير فرص للموظفني لتطوير حياتهم املهنية.•
  التأكد من وجود مواهب في الوظائف املهمة واحلرجة وتوفر البدائل الالزمة.•
  التطور املؤسسي وعملية التحسني املستمر للعمل واملؤسسه.•
  •	التأكد من وجود قنوات لتزويد املؤسسة باملواهب واملهارات الالزمة.  

   أهداف إدارة املواهب  



  أسئلة وأجوبة 

	  
	  

	الصندوق  	في  	األسئلة  	كتابة  	الرجاء  
	باحلوار  	اخلاص  )Chat(		هو  	كما    
	يقوم  	وسوف  	الصورة  	في  	مبني  

	األسئلة  	على  	باإلجابة  	املتحدثون  
	تباعا  .

	  



 لكم شكرا

	بالس  	كاب  	موقع  	وعلى  	األصغر  	التمويل  	بوابة  	على  	متاحا  	يكون  	سوف  	الندوة  	تسجيل  
www.microfinancegateway.org/ar	  	  

h<p://capplus.org/	  
	بنا  	اتصل،  	املعلومات  	من  	واملزيد  	لالستفسار  :

arabic@microfinancegateway.org	  	  


