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 سياسة التدريب والتعلم
 000 السياسةرقم 

  واملتطوعنيإدارة املوارد البشرية  املعيار
 سياسة التدريب والتعليم اسم السياسة

 مجيع اإلدارات ابإلدارة الرئيسة املسؤولية عن التطبيق

 املتوقعةاملخرجات 
 إظهار نقاط القوة والضعف لدى املوظفني للعمل على تطوير وحتسني األداء. -1
 أتهيل املوظفني للتكيف مع ظروف العمل ابجلمعية. -2
 توضيح إمكانية الرتشيح لشغل وظيفة أعلى. -3
 فتح آفاق جديدة أمام املوظفني للتفكري العملي البناء. -4

 هـ1443 – 1 النسخة
 

 الغرض: -1
 السياسة إىل تدريب املوظفني للتكيف مع ظروف العمل ابجلمعية.هتدف ىذه 

 
 :السياسة -2

 .واملتطوعني تلتزم اجلمعية بكيفية حتديد وتصنيف مهارات وقدرات العاملني .1
 تلتزم اجلمعية بتحديد االحتياجات التدريبية. .2
 املستمر.، والتشجيع على التعلم تلتزم اجلمعية إبكساب العاملني املعرفة واملهارات .3
 .داخل وخارج املنشأة تلتزم اجلمعية إبجياد وتنمية فرص التعلم .4
 زم اجلمعية بوضع آلية لقياس فاعلية وأثر التدريب.تلت .5

 
 املسؤوليات: -3

 املدير التنفيذي أو من ينيبو. .1
 إدارة املوارد البشرية. .2
 إدارة الشؤون املالية. .3
 مديري اإلدارات. .4
 اللجنة التنفيذية. .5

 
افرها: املستندات -4  الواجب ثو

 .للتدريبقائمة امليزانية السنوية  .1
 .التدريبقائمة بياانت املوظفني املرشحني للحصول على  .2
 قائمة لآلليات واإلجراءات املعتمدة لدى اجلمعية. .3

  



 

 2من  2الصفحة 

 

 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5
 .مجعية مستودع املدينة املنورة اخلريي وفروعها ومشاريعهاموظفي  .1

 

 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن املسؤولية ةو اخلط ت
 الدعم املقدم )مايل/ عيين( سنوي املوراد البشرية ء جملس اإلدارةاتسويق التدريب من قبل أعض 1
 نتائج التحليل سنوي املوراد البشرية حتليل االحتياج التدرييب للموظفني 2
 قائمة الربامج سنوي املوراد البشرية اجلمعيةاختيار االحتياج التدرييب وفق متطلبات  3
 موقع املؤسسة العامة للتدريب سنوي املوراد البشرية التحقق من فاعلية الربامج التدريبية املختارة 4

 

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

نسبة املوظفني اللذين مت حتفيزىم  1
املوظفني على زايدة  تشجيع %111 تدريبهم

  األداء الوظيفي واالنتاجية
ذين مت املوظفني ال عدد )

املوظفني / جممل عدد  تدريبهم
 111* يف اجلمعية(

 
 التطوير: -8

 نتائج توسع اجلمعية من خالل االسرتاتيجية السنوية. .1
 يتم تطوير ومراجعة السياسة بشكل سنوي. .2

 
 :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
 ىـ.1442إصدار عام  –الئحة املخالفات اجلزاءات جلمعية مستودع املدينة املنورة اخلريي  .3
 م.2121إصدار عام  –إدارة املوارد البشرية حنو منهج اسرتاتيجي متكامل  .4
 ىـ.1442حتديث عام  - ISO9001نظام اجلودة  - املوارد البشريةلوائح إدارة  .5

 

 


