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 سياست القيادة والتغيير والتطوير
 001 السياسةرقم 

 اإلدارية واالسرتاتيجية القيادة املعيار
 القيادة والتغيري والتطوير اسم السياسة

 ابإلدارة الرئيسة / مجيع اإلداراتاملستشار اإلداري/ املدير التنفيذيجملس اإلدارة/ اللجنة التنفيذية/  املسؤولية عن التطبيق

 املخرجات املتوقعة
 احملافظة على القيادات احلالية. -1
 جتهيز املوظفني للقيادة. -2
 جتهيز قيادات بديلة. -3

 هـ1443 - 1 النسخة
 

 الغرض: -1
 ةلية والتزام ودافعياني فعسحت البشرية القيادية من أجلإلدارة ادلوارد نظمة مىي سياسة القيادة والتغيري والتطوير سياسة 

دلوارد البشرية اوإدارة ، وادلسامهة يف إدارة اجلمعية بشكل أفضلدلوظفي اجلمعية توفري برامج أفضل  القادة مما يؤدي إىل
 .األداء تقييمابعة و تم/ والتدريب االندماج والدعم/ نيوالتعي التوفري واالختبار: ىي تتطلب تغطية ثالثة أبعاد

 :من خاللوالتطوير  القيادة والتغيريسياسة تنبع أمهية و 
 نظرهتا الشاملة ألداء اجلمعية. .1
 احلصول على أفضل ادلوارد البشرية. .2
 القضاء على تسرب القيادات. .3
 إثراء اجلانب ادلعريف والعلمي اخلريي. .4
 تقدمي خدمات أفضل دلوظفي اجلمعية. .5
 صةأتىيل قيادات متخص .6
 .العمل التطوعيإجياد روح  .7
 .توفري برامج مرنو وحديثة .8

 
 :السياست -2

 .مهيتو دينيا وانسانياومباديء العمل اخلريي واالميان أبتبين القادة مفاىيم تقوم اجلمعية ب .1
 .تبين وتشجيع العمل التطوعي كقدوة حسنةتقوم اجلمعية ب .2
 .التحسني ادلستمر، وتشجيع مفاىيم العمل ابلقيم ادلؤسسية للمنشأةتلتزم اجلمعية  .3
بعد مجع وحتليل البياانت واإلحصائيات  لقيادة ابدلشاركة مع العاملني وتطبيق الشورى ابختاذ القرارتلتزم اجلمعية اب .4

 ، وادلشاركة يف حتديد العمليات الرئيسة وادلساندة وادلسؤولني عنها.ادلساعدة
 .للجان وفرق العمل ادلتخصصة، وادلشاركة يف اتشجيع العمل اجلماعي وآلياتوتقوم اجلمعية ب .5
 ، وإشراكهم يف ادلنظمات وفرق العمل ادلتخصصة.عداد جيل من القادةإدلسامهة يف تقوم اجلمعية اب .6
 .، وتطوير أنظمة لقياس األداء ادلؤسسي لإلدارات والعملياتتشجيع االبتكار واالبداعتقوم اجلمعية ب .7
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 املسؤولياث: -3
 .(، جلنة احلوكمةالتنفيذية جنةللاإلدارة، اجملس ) اجلمعيةجلان جمالس و  .1
 (.)ادلستشار اإلداري وادلدير التنفيذي اإلدارة العليا .2

 
افرها: -4  املستنداث الواجب جو

 قائمة أعضاء جملس اإلدارة. .1
 قائمة قيادات اجلمعية. .2
 قائمة الربامج اليت شارك فيها القيادات. .3
 قائمة الصف الثاين من القيادات. .4

 
 :ن من السياستياملستهدفاملستفيدين و النطاق:  -5

 أعضاء جملس اإلدارة. .1
 ادلدير التنفيذي. .2
 ادلدراء التنفيذيني بفروع اجلمعية. .3
 مديري اإلدارات يف اإلدارة الرئيسة. .4
 ي مدراء اإلدارات ومديري ادلكاتب والسكراترية.مساعد .5

 
 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
ادلنشورات  نصف سنوي اإلعالم ونشرهتبين القادة مفاىيم العمل اخلريي نشر ثقافة  1

 الداخلية
 تقييم شفاف ربع سنوي اخلطة االلتزام والعمل ابلقيم ادلؤسسية للمنشأة 2
 احملاضر ربع سنوي اللجنة التنفيذية وتطبيق الشورى يف اختاذ القرارات ادلشاركة يف اللجان 3
 تقارير اخلطة سنوي اخلطة ورسالتها وقيمها وأىدافها نشر ثقافة رؤية اجلمعية 4
 تقارير اخلطة سنوي اخلطة وحتليل ادلعلوماتقيام القادة بتطوير أنظمة فعالة لقياس االداء  5

 

 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
الثاين لقيادة هتيئة الصف  رشحنيم 4 ادلوظفني ادلرشحني للقيادةعدد  1

 اجلمعية
منوذج شفاف لتقييم األداء 

 الوظيفي

من قبل  نسبة تطبيق السياسات 2
تطبيق احلوكمة يف العمليات  %99 القيادات

 الداخلية
احلصول على التقييم 

ائزة يف ادلشاركة جب النهائي
 التميز ادلؤسسي. 
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 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
من قبل  نسبة تطبيق نشر اجلودة 3

 نتائج اخلطة التشغيلية التطوير يف العملتبين ثقافة  %99 القيادات

عدد ادلشاركات يف ورش العمل  4
زايدة التوسع وفهم العمل  مشاركات 6 والدورات 

 اخلريي
حساب عدد مرات 

 ادلشاركة
حماضر جملس اإلدارة  نقل خربات العمل سنواي 1 عدد ادلرشحني للقيادة 5

 واللجنة التنفيذية
 
 التطوير: -8

 ، لالستفادة منها يف جهات أخرى.عداد جيل من القادةإادلسامهة يف  .1
 .نشطة اجملتمعيةيف األإشراك مجيع مديري اإلدارات  .2
 .قيام القيادة بتحسني الصورة الذىنية للمنشأة .3
 .مراجعة السياسة سنوايً  .4

 
 :املراجع -9

 .ىـ1443عام  -النسخة الرابعة  – الالئحة األساسية للجمعية .1
 ىـ.1435 -اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .1

 
 

 


