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هائل بني العالم والعامل فما بالك إن اجتمع العالم 
لكونه عامال، فأقول إن اإلضافة الش����خصية لي 
كبيرة على مستوى العلم واملعرفة وعلى مستوى 

املمارسة والتطبيق. 

شروط الخبرة

أغلبية اخلريجني يواجهون صعوبة في احلصول 
عل��ى الوظيفة لعدم توافر ش��رط اخلب��رة هل هذا 
الشرط أساس��ي في التوظيف وكيف ميكن معاجلة 
هذا »اخلطر« الذي يحدق بأغلبية الشباب ويحد من 

فرص العمل والتطوير الوظيفي؟
ال يخف����ى على احد ان القط����اع اخلاص قطاع 
يستهدف الربح فقد أدرك املسؤولون منذ زمن طويل 
أهمية املوارد البشرية كمحرك مؤسسي في عملية 
الربحية ولكن في نفس الوقت أدرك املس����ؤولية 
املشتركة والكاملة بني الطرفني املوظف وصاحب 
العمل عن حتقيق األهداف املرجوة واملتوقعة فكل 
موظف في القطاع اخلاص يعمل ضمن منظومة عمل 
مخططة فهو ليس زيادة في العدد أو العدة بل هو 
ترس في محرك بالغ التعقيد واخلصوصية يقابل 
تشغيله وتوظيفه تكاليف ومصرفات وتطلعات 
من اإلدارة املباشرة واملساهمني والعمالء، لذا هذه 
الفلسفة احلاكمة في عملية التوظيف في القطاع 
اخلاص تنأى به عن املجامالت والبطالة الوظيفية 

والتكدس غير املبرر.
من جهة أخرى اعتقد أن القطاع اخلاص يقوم 
بواجب����ه جتاه تعيني اخلريج����ني اجلدد من باب 
االحتياج ومن باب املسؤولية االجتماعية أيضا، 
وهناك مؤشران على ذلك اوال احلفاظ على نسبة 
التكويت ف����ي العمالة 60% فما ف����وق في معظم 
املؤسسات والشركات والبنوك والنسبة الغالبة 
هي من املعينني اجلدد، إضافة إلى مؤشر آخر هو 
املبالغ املستثمرة في برامج التعيني للجدد، مبالغ 
طائلة لتطويع اإلمكانيات ملواءمة طبيعة العمل 
في القطاع اخلاص  إذن اعتقد إن عامال من عوامل 
حل املش����كلة يكمن في تطوير مخرجات التعليم 
النظ����ري في اجلامعات واملؤسس����ات إلى برامج 
تعليم نوعي يعتمد على العمل امليداني ودراسات 
احلالة وورش العمل واحلوارات املباشرة واعتماد 
اللغتني العربية واالجنليزية في التدريس وتدريس 
اجلوانب الشرعية في املعامالت املالية واإلدارية... 
الخ من احتياجات للقطاع اخلاص لتكوين قاعدة 
مناس����بة من املعلومات واملهارات الفنية لتسهل 

عملية التوظيف والتدريب الحقا. 
ما مدى تواج��د املرأة الكويتية ف��ي مجال إدارة 

املوارد البشرية والتطوير الوظيفي؟
لألسف، ال يوجد الكثير من املتخصصات في 
هذا املج����ال، هناك عدد معقول م����ن العامالت أو 
املمارسات لهذه الوظيفة أي ممن اكتسنب اخلبرات 
عبر شغل مثل هذه الوظائف لسنوات طويلة ولكن 
اختصاصيات وفق تخصص عملي أو شهادة اعتماد 
دول����ي فهن قليالت جدا، لذلك هناك حاجة كبيرة 

لوجود اختصاصيات كويتيات في هذه املهنة.
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د.هنادي الحملي: خطط التطوير الوظيفي نقلت الكفاءات الوظيفية 
في »بيتك« من االحتراف المهني محليًا إلى العالمية

منى الدغيمي
أكدت مديرة التطوير الوظيفي في بيت التمويل الكويتي د.هنادي احلملي على أن العنصر البشري ميثل العمود الفقري للمؤسسة، واالستثمار احلقيقي 

لرأس املال الناجح، مش�يرة إلى أن التطوير الوظيفي هو اإلس�تراتيجية الرابحة بيد اإلدارة. وقالت ان التطوير الوظيفي في »بيتك« حقق بالتبعية نقلة 
مشهودة لكفاءات ومهارات العاملني في مختلف املستويات ومجاالت اخلدمات املالية واملصرفية والوصول بها إلى مقاييس عاملية، مشيرة الى أن 

خطط املوارد البشرية أثمرت في االنتقال فعليا بكفاءات »بيتك« من مستوى االحتراف املهني محليا إلى مستويات العاملية في ضوء النسبة العالية 
من العاملني احلاصلني على الشهادات املهنية«. وذكرت أن أغلبية الشركات اخلليجية والعربية أصبحت تولي اهتماما بالتطور الوظيفي كونه سر 
النجاح والتقدم ألي مؤسسة. وكشفت أن جناح أي بنك أو مؤسسة يعتمد بالدرجة األولى واألخيرة على قدرة اإلدارة التنفيذية وطبيعة وخصائص 

القوى العاملة، الفتة إلى أن الكفاءات الفنية والس�لوكية معيار الفارق بني بنك وبنك آخر أو شركة وأخرى وليس رؤوس األموال. وأضافت أن من 
بديهيات العمل املصرفي أن األهداف اإلس�تراتيجية للمؤسس�ة املالية هي مسؤولية كل من يعمل في هذه املؤسسة، كما أن هذه األهداف 

توزع بطريقة مهنية تالءم كل شخص. وقالت ان احلكومة حتتاج إلى رؤية واضحة وقيادات تنفيذية وخبرات عاملة 
في القطاع اخلاص ومستش�ارين دوليني في جميع املجاالت وعالقات تعاون مع دول ذات جتارب ناجحة 

لتحقق األهداف املرجوة من خطة التنمية االقتصادية. وفيما يلي احلوار:

حول افتقار خطة التنمية للكوادر البش��رية القادرة 
على تنفيذها كيف ترون ذلك؟

حقيقة ال أنا مقصرة في متابعة شؤون مجلس 
األمة كثيرا، ولكن افتقار أي خطة للعنصر البشري 
هو خلل في التخطيط فمقابل كل هدف موارد تسخر 
وإجراءات تتخذ وسياسات تعمل وأدوات رقابة، 
ومتابعة التنفيذ يجب أن ترسم مسبقا ومعايير 
أداء وقي����اس من العناصر في عملية محس����وبة 
ومدروسة، كما يصاحب هذا التخطيط محيط وبيئة 
يجب أن تتهيأ للتغيير أيا ما كان هو، إن تخطيط 
التنمية عملية حتتاج إلى خبرات قبل احلديث عن 

احتياج اخلطة لكوادر لتنفيذها.
وأنا اعتقد ش����خصيا أنه يجب توضيح آليات 
التخطيط وفعاليتها قبل احلديث عن ترجمة اخلطة 
ألن ذلك سيوضح نتائج التقييم للوضع احلالي 
ويتيح التنبؤ بالوضع املستقبلي فال تخطيط إال 
بتقييم والتقييم يش����مل اجلانب املالي واإلداري 
والقانوني واإلجرائ����ي...، لذا جناح أي تخطيط 
يكم����ن في حتليل نتائج عملي����ة التقييم واعتقد 
أن الفجوة تكم����ن هنا خلطط التنمية وليس في 

اخلطة أو احتياجاتها. 
باعتبار انك السيدة الوحيدة احلاصلة على شهادة 
محترف املوارد البشرية على مستوى الكويت وعلى 
مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي ماذا أضافت 

هذه الشهادة إلى شخصك وإلى منصبك احلالي؟
سبحان اهلل الذي علمنا انه ال يستوي الذين 
يعلمون والذين ال يعلمون، الش����هادة املهنية هي 
عبارة عن مراجعه شاملة لعدد كبير من املراجع 
متخصصة نظرية وعملية ثم االختبار من قبل طرف 
محايد مبستوى دولي وبوسيلة أيضا موضوعية، 
فهي عملية حتديث ش����امل للمعلومات ومراجعه 
دورية للجديد في التخصص على مستوى العالم 
كالطبيب ومراجعته ملجال تخصصه فهناك فرق 

كما سبق وذكرت أن األفراد هم العمود الفقري 
للمؤسسة والكوادر ذات اخلبرة العالية رأسمال 
دائم واستثمار ناجح وإذا توافرت بيئة عمل صحية 
وقيم مؤسسية وإدارة واعية فلن تخسر املؤسسة 

كوادرها.
هل تعتقدي��ن أن جناح أي بن��ك يعتمد بالدرجة 
األولى واألخيرة على قدرة إدارته وكادره الوظيفي؟

إن من بديهيات العم����ل املصرفي أن األهداف 
اإلستراتيجية للمؤسسة املالية هي مسؤولية كل 
من يعمل في هذه املؤسس����ة، كما أن هذه األهداف 

توزع بطريقة مهنية تالئم كل شخص.
إذن جناح البنك يعتمد بالدرجة األولى واألخيرة 
على قدرة اإلدارة التنفيذية وطبيعة وخصائص 
القوى العاملة لديه فالكفاءات الفنية والسلوكية 
معيار الفارق بني بنك وبنك وليس رؤوس األموال 
فاإلنس����ان صانع ذلك املال إن متكن لذا اعتقد أن 
كالم����ك صحيح 100%، النج����اح يكمن في نوعية 
اإلدارة والكوادر الوظيفية واملعادلة صعبة جدا 
ف����ي احلياة العملية التوفيق ب����ني إدارة تنفيذية 
واعية وكوادر مختلفة توجه جميعها إلى أهداف 
مالية أو إستراتيجية في ضوء املنافسة والعوامل 

اخلارجية املتعددة. 

خطة التنمية

ماذا حتتاج احلكومة ف��ي تنفيذها خلطة التنمية 
في مجال التطوير اإلداري والوظيفي؟ 

حتتاج احلكومة ف����ي تنفيذها خلطة التنمية 
في مجال التطوي����ر اإلداري والوظيفي الى رؤية 
واضحة وقيادات تنفيذية يفضل ان تكون خبرات 
عاملة في القطاع اخلاص ومستش����ارين دوليني 
في جميع املجاالت وعالقات تعاون مع دول ذات 

جتارب ناجحة. 
هن��اك اتهامات م��ن النواب وانش��طة اقتصادية 

ما م��دى تطور اس��تراتيجيات وخط��ط املوارد 
البشرية في »بيتك« وكيف يساهم التطوير الوظيفي 

في منو األداء للبنك؟ 
استراتيجيات وخطط املوارد البشرية في بيتك 
حققت نقالت نوعية كبيرة خالل السنوات القليلة 
املاضية، وهذا التطور حقق بالتبعية نقلة مشهودة 
لكفاءات ومهارات العاملني على مختلف املستويات 
ومج����االت اخلدمات املالية واملصرفية والوصول 
بها إلى مقاييس عاملية، مما كان له أبلغ األثر في 
حتقيق املزيد من النجاح للبنك واس����تمرار منو 

األداء املالي وزيادة سقف املنافسة.
وهذه القفزات النوعية الستراتيجيات وخطط 
املوارد البشرية جتلت في مستويات عدة أبرزها: 
رفع مستوى الكفاءات الفنية من خالل دعم وتشجيع 

الشهادات املهنية املعتمدة والتدريب النوعي.
وأرى أن تلك اخلطط أسفرت عن االنتقال فعليا 
بكفاءات »بيتك« من مستوى االحتراف املهني محليا 
إلى مستويات العاملية في ضوء النسبة العالية من 

العاملني احلاصلني على الشهادات املهنية«.
ومن نتائج هذا التطور كذلك إعطاء أهمية بالغة 
لدور املوارد البش����رية في »بيتك« وفي الشركات 
التابعة له ولضرورة الشراكة االجتماعية والدولية 
في إرساء جتربة بيتك واستراتيجيات عمله عبر 
تفعيل دور شركة االستثمار البشري اململوكة للبنك 
وحثها عل����ى التواصل بأحدث البرامج التدريبية 
العاملية واحللول واالستشارات اإلدارية وفق منهج 
مجرب يأخذ باالعتبار الش����قني الشرعي والفني 

التقني.

التطوير الوظيفي

كيف تقيمني واقع اإلدارة والتطوير الوظيفي في 
الشركات اخلليجية والعربية؟

أرى أن التطوير الوظيفي هو اإلس����تراتيجية 
الرابحة بيد اإلدارة التي حترك وتش����جع وحتفز 
األداء اجلماعي والفردي إلنتاجية أعلى وعوائد اكبر، 
وهو يرتكز على جوانب أساسية تتمثل في اجلانب 
الهيكلي، واإلجرائي، والسلوكي، والبيئي وبعبارة 
أبسط يعتمد على األنظمة واألفراد والبيئة. ولكل 
جانب من هذه اجلوانب وس����ائل وطرق مناسبة 

تساهم في جناح عملية التطوير.
فاألفراد هم العمود الفقري للمؤسسة، واالستثمار 
احلقيقي لرأس املال الناجح، فبتطويرهم أوال يتم 
التطوير، وباستيعابهم ألهمية التطوير وأساليبه 
وطرقه يس����هل بعد ذلك تطبيق وسائل التطوير 

اإلداري في املنظمات.
لذلك اعتقد أن اإلدارة والتطوير الوظيفي من 
املرتكزات األساسية لبناء مؤسسة ناجحة وفاعلة 
وصلبة وأغلبية الش����ركات اخلليجية والعربية 
أصبح����ت تولي اهتماما به����ذا اجلانب ألنه تبني 
أن التطوي����ر الوظيفي س����ر جن����اح وتقدم ألي 

مؤسسة.
كيف ميكن للش��ركات أن حتاف��ظ على كوادرها 

اإلدارية ذات اخلبرة العالية؟ 

)محمد ماهر( د.هنادي احلملي متحدثة إلى الزميلة منى الدغيمي  

تصميم برامج لتطوير اإلدارة التنفيذية في »بيتك«

في اجلوانب الفنية والثقافية والشرعية.3 رسائل

إلى والدتي

 رسالة وفاء إلى والدتي حفظها اهلل فهي من كرست حياتها 
بستانا خلمسة أبناء من حملة املاجستير والدكتوراه.

دعوة مخلصة

 أرادت احلمل����ي أن تختم حوارها م����ع »األنباء« بدعوة إلى 
الكويت حتت مسمى »دعوة مخلصة«:  

»دع����وة مخلصة لبلدي الكويت بأن تكون جميلة في ُطرقها 
وشوارعها وجسورها، دعوة للمسؤولية العامة عن جمال الكويت، 
دعوة لتفعيل دور املختاريات والبلديات في املناطق الس����كنية 
والتجارية والصناعية وكل الكويت، فلألسف اليوم ترى املناطق 
الس����كنية عبارة عن تشكيلة ألوان وأذواق في البناء ليس فيها 
أي انسجام أو اهتمام بالنظرة العامة واجلمال وشكل املنطقة أو 
الشارع أو الرصيف أو حتى مظلة السيارات، حيث ترى اجلسور 
اجلديدة البناء أو القدمية ال توجد فيها ملس����ة جمال أو ألوان أو 
أية إضاف����ة جميلة جتعل منها معلما أو صورة جميلة على مر 
السنني، ترى األشجار في الشوارع واملناطق مختلفة من منطقة 

ألخرى بل من شارع إلى شارع بشكل غريب وملحوظ.

في الديوان األميري وطلبت إذن اس���تكمال الدراسة وكان 
س���موه وزيرا للديوان األميري آنذاك أتذكر انه استدعاني 
في مكتبه رغم مشاغله الكثيرة فاحتا لي خريطة اململكة 
املتحدة وشرح لي أين تقع البلدة اجلنوبية التي اخترتها 
مكانا للدراسة وتناقش معي معرفا لي طبيعة الشعوب في 
هذه البلدات الصغيرة وحدثني عن أحوال املعيشة وطبيعة 
اجلو ونصحني بعدد من النصائح أسوة مبا فعل مع أبنائه، 
فلمست حينها اهتمامه الشديد وحرصه األبوي على متابعة 
تفاصيل أبنائه الطلبة الدارس���ني واثر في ذلك املوقف فما 
زلت أدعو له للفتاته ونصائحه الكرمية ودعمه الالمحدود 

ونيته الصادقة فعال جتاه ابناء الكويت من الطلبة.

إلى بيت التمويل الكويتي

 أمنت حقيقة لبيت التمويل الكويتي هذا البيت العريق 
لدعمه وتش���جيعه الكفاءات الكويتية دعم الواثق ودعم 
الش���ريك ودعم املس���تمر في إعطاء الفرص���ة واألولوية 
للكويتيني واألولوية للمتخصصني، فالكفاءات الكويتية 
مازالت لألسف لم تقدر مثل التقدير الذي حتوزه الكفاءات 
األجنبية وبعض الكفاءات العربية في بعض التخصصات 
بالرغم من أن الكثير من الكفاءات الشابة متلك زمام املنافسة 

وجهت د.هنادي احلملي ثالث رسائل اختلفت عناوينها 
وتوحدت حتت مسمى واحد »الشكر واالمتنان«:

إلى سمو رئيس الوزراء

»رسالة شكر جزيل وكبير لسمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ليده البيضاء التي تدعم العلم واملتعلمني، هذا 
الرجل اشكره لكونه راعيا حقيقيا لطالب العلم واملنجزين 
في أي موقع كان وخالل الوظائف املتنوعة التي ش���غلها 
على مدار حيات���ه الوظيفية والسياس���ية وال يزال يقف 
مناصرا للتعليم وطالبه ويش���جع تعليم املرأة على وجه 
اخلصوص وضرورة حتصيلها الشهادات العليا وتقوية 
مركزها االجتماعي والعلمي، فس���موه رجل مطلع ومثقف 
أدرك مكانة املرأة ودورها املهم في مس���اندة الرجل، اذكر 
موقفا شخصيا مع سموه كون عندي قناعة تامة بأنه رجل 
يقف عند الكلمات والس���طور، وأنا من شهود العيان على 
ذلك، اذكر عندما تقدمت لدراسة املاجستير وكنت موظفة 

أفادت احلملي بأن »بيتك« يس��تهدف املديرين التنفيذي��ني ببرامج حديثة التخصص وعالية 
املواصفات، وهي برامج صممت لتطوير اإلدارة التنفيذية للبنك بعدد ساعات وبرامج محددة كل في 
مجال تخصصه وبأحدث وسائل االتصال العصرية، وذلك بالتعاون مع أبرز اجلامعات واملؤسسات 
واملراكز االستشارية حول العالم املتخصصة في مجال اإلدارة. وقالت: »لدينا كذلك برنامج تطوير 
العاملني في الوظائف احليوية وهي الوظائف الرئيسية لنشاط البنك ذات العالقة املباشرة مع العمالء، 
صمم هذا البرنامج خصيصا لتطوير مهارات العاملني ومنحهم شهادات عاملية معتمدة كاملصرفي 
املعتمد، وبائع خدمة معتمد، ومدير مخاطر معتمد وغيرهم كثير«، مشيرة إلى أن 90% من العاملني 
في املوارد البشرية لديهم شهادات مهنية تخصصية. ولفتت إلى أنه من بني برامج التطوير التي 
بادر بها »بيتك« اعتبارا من 2009 وحققت جناحا ملموسا، برنامج توظيف املتفوقني من خريجي 
اجلامعات الكويتية واألجنبية في مجال اخلدمات املالية اإلسالمية، حيث يتم سنويا استقطاب عدد 
من اخلريجني نتطلع ألن يكونوا إضافة قوية ملوارد »بيتك« البشرية في املستقبل القريب، مؤكدة 
ف��ي هذا الصدد أن هذه البرامج جميعها حتظى بدعم ومتابع��ة من اإلدارة العليا التي تعي أهمية 

االستثمار في األصول البشرية إلى جانب االستثمار في األصول املالية وتنميتها.

تنفيذ خطة التنمية 
يحتاج إلى التطوير 
اإلداري ورؤية 
واضحة وقيادات 
تنفيذية وخبرات 
عاملة في القطاع 
الخاص

د.هنادي الحملي


