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 سياسة ثخطيط املوارد البشرية والاحتياجات
 004 السياسةرقم 

  واملتطوعنيإدارة املوارد البشرية  املعيار
 سياسة ختطيط املوارد البشرية واالحتياجات اسم السياسة

  اإلدارات ابإلدارة الرئيسةمجيع  املسؤولية عن التطبيق
 .معرفة احتياجات اجلمعية من الكادر البشري -1 املخرجات املتوقعة

 ختطيط املستقبل الوظيفي للعاملني. -2
 هـ1443 – 1 النسخة

 

 الغرض: -1
وذلك ألن العنصر  ،إىل سد االحتياج البشري وفق احتياجات اجلمعية من األفراد وحتديد الزايدة السياسةهتدف ىذه 

 .البشري ىو العنصر األساسي لتحقيق أىداف اجلمعية والقيام ابألعمال
 
 :السياسة -2

 .جراءات واخلطط اخلاصة ابلعاملنيوضع وتطوير السياسات واإلتلتزم اجلمعية ب .1
 .االسرتاتيجيات واهليكل والعملياتربط خطط املوارد البشرية ابلسياسات و اجلمعية ب متلتز  .2
 .تحديد الوظائف وتصميمها وتوصيفها وختطيط االحتياجاتاجلمعية بتقوم  .3
 .دارة عملية التوظيفتقوم اجلمعية إب .4
 .دارة برانمج التدرج والتعاقب الوظيفيتقوم اجلمعية إب .5
 .شراك العاملني واملتطوعني يف تطوير السياسات واالسرتاتيجيات للموارد البشريةتقوم اجلمعية إب .6
 .ح الدوري لقياس رضى العاملنيملستلتزم اجلمعية اب .7
 تقوم اجلمعية بتهيئة بية العمل وتوفري األمن والسالمة واملرافق اجليدة واخلدمات. .8
 بتوفري األمان الوظيفي للعاملني.تقوم اجلمعية  .9
 .نظمة واجراءات املوارد البشريةاألمع التعامل يف شفافية تلتزم اجلمعية ابل .11
 .القرارات املتعلقة ابملوارد البشريةيف شفافية تلتزم اجلمعية ابل .11

 
 املسؤوليات: -3

 املدير التنفيذي أو من ينيبو. .1
 إدارة املوارد البشرية. .2
 إدارة الشؤون املالية. .3
 اللجنة التنفيذية. .4
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افرها: -4  املستندات الواجب ثو
 سلم األجور. .1
 قائمة الشواغر الوظيفية. .2
 اهليكل الوظيفي. .3

 
 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

 .مجعية مستودع املدينة املنورة اخلريي وفروعها ومشاريعها .1
 

 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن املسؤولية ةو اخلط ت
 اعتماد السياسات سنوي املوراد البشرية مراجعة سياسات اجلمعية املعتمدة 1
 تقرير أثر سنوي املوراد البشرية تطبيق اهلكيل الوظيفي املعتمد 2
 تقرير أثر نصف سنوي املوراد البشرية تدريب العاملني ورفع كفاءهتم 3

 

 القياس: -7
 كيفية القياس االستفادة من القياس املستهدف املؤشر ت

نظموا أذين نسبة املوظفني ال 1
 سد االحتياج البشري %111 للخدمة

املوظفني اللذين دخلوا  عدد )
املوظفني / جممل عدد  اخلدمة

 111*( يف اجلمعية
 
 التطوير: -8

 نتائج املوارد البشرية السنوية. .1
 نتائج حتليل احتياجات املوارد البشرية. .2
 نتائج توسع اجلمعية من خالل االسرتاتيجية السنوية. .3
 يتم تطوير ومراجعة السياسة بشكل سنوي. .4

 
 :املراجع -9

 ىـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع املدينة املنورة اخلريي  .1
 ىـ.1442إصدار عام  –الئحة تنظيم العمل يف مجعية مستودع املدينة املنورة اخلريي  .2
 م.2121إصدار عام  –إدارة املوارد البشرية حنو منهج اسرتاتيجي متكامل  .3
 ىـ.1442حتديث عام  - ISO9001نظام اجلودة  - املوارد البشريةلوائح إدارة  .4

 


