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 سياسة ثمكين العاملين وثكافؤ الفرص
 000 السياسةرقم 

  واملتطوعنيإدارة املوارد البشرية  املعيار
 سياسة متكني العاملني وتكافؤ الفرص اسم السياسة

 الرئيسةمجيع اإلدارات ابإلدارة  املسؤولية عن التطبيق

 املخرجات املتوقعة
 .تفويض الصالحيات للموظفني -1
 .داريزايدة التمكني اإل -2
 .تطوير أساليب العمل واحلد من االخطاء واملشاكل كالغياب وعدم االلتزام ابلدوام -3

 هـ1443 – 1 النسخة
 

 الغرض: -1
بتعزيز القدرات االبداعية لدى موظفي اجلمعية  اوعالقته ،هتدف ىذه السياسة اىل التعرف على مستوى دتكني ادلوظفني

يف ضوء بعض ادلتغريات الدميغرافية وىي )ادلؤىل العلمي، وادلسمى الوظيفي، وسنوات اخلربة( إضافة اىل تنمية وختطيط 
 .وإدارة ادلوارد البشرية بشكل منظم ومدروس وتطوير نُظم ادلعلومات اخلاصة بكوادر اجلمعية

 
 :السياسة -2

 .شراكهم يف التحسني ادلستمرإتشجيع العاملني وادلتطوعني و اجلمعية بتقوم  .1
 .تفويض الصالحياتتلتزم اجلمعية ب .2
 .وجود نظام للسالمة ادلهنية ابدلنشأة وتطوير بيئة العملتلتزم اتلجمعية ب .3
ابنظمة وسياسات ادلوارد تابعة قوانني العمل ومتطلباهتا والشفافية يف التعامل مع العاملني والتعري  تلتزم اجلمعية مب .4

 .رية وااتحة الفرصة لالطالع عليهاالبش
 .لتواصل مع العاملني واالستماع القاراحاهتم ومعاجلة الشكاوى والتظلماتتقوم اجلمعية اب .5
 .جراءات ادلوارد البشرية ابدلنشأةوضوح وشفافية سياسات واتعمل اجلمعية على  .6
 .تطبيق سياسة التوظي  والارقيات وادلكافآت حتقيق العدل وادلساواة يفتعمل اجلمعية على  .7
 .نظام واضح وفعال للتظلم الوظيفيتلتزم اجلمعية على تطبيق  .8

 
 املسؤوليات: -3

 ادلدير التنفيذي أو من ينيبو. .1
 إدارة ادلوارد البشرية. .2
 مديري اإلدارات. .3
 اللجنة التنفيذية. .4
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افرها: -4  املستندات الواجب ثو
 .(شفافتقييم األداء الوظيفي ) مل  .1
 الئحة الصالحيات. .2
 الئحة أبمساء ادلوظفني ادلرشحني. .3
 الئحة ادلكافأت واحلوافز. .4

 

 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5
 مجيع موظفي مجعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي ويستثىن من ذلك: .1
 ادلوظفني بعقود دوام جزئي. - أ
 أجر أو أبجر رمزي.ادلتعاونون بدون  - ب
لجمعية إانبة عن جهاهتم حىت لو كانوا يتقاضون أجورىم من لرخرى الذين ينفذون أعمال األهات اجلموظفو  - ت

 اجلمعية.
 

 :التطبيق -6
 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
 تقرير عن أداء اخلطة التشغيلية ربع سنوي اخلطة االساراتيجية متابعة األعمال ادلسندة 1
 تقييم األداء الوظيفي نص  سنوي ادلوراد البشرية متابعة منح الصالحيات للمدراء 2
 سجل ادلوظفني شهري مديري اإلدارات تنفيذ ادلساءلة بعد تنفيذ ادلهام 3

 

 القياس: -7
 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت

رضا ادلوظفني، وحتسني حتقيق  %55 دتكينهمنسبة ادلوظفني اللذين مت  1
 ادلزااي التنافسية بينهم

ذين مت ادلوظفني ال عدد )
ادلوظفني / جممل عدد  دتكينهم

 155* يف اجلمعية(
 

 التطوير: -8
 نتائج حتليل احتياجات ادلوارد البشرية.إىل ابإلضافة  نتائج ادلوارد البشرية السنوية .1
 السنوية.نتائج توسع اجلمعية من رخالل االساراتيجية  .2
 مراجعة السياسة بشكل سنوي. .3

 

 :املراجع -9
 ىـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .1
 ىـ.1442إصدار عام  –الئحة تنظيم العمل يف مجعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .2
 ىـ.1442إصدار عام  –الئحة ادلخالفات اجلزاءات جلمعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .3
 م.2514إصدار عام  –كتاب دتكني العاملني حنو مشاركة حقيقية لقرارات أكثر فاعلية  .4
 ىـ.1442حتديث عام  - ISO9001نظام اجلودة  - ادلوارد البشريةلوائح إدارة  .5

 


