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 سياست إدارة املعزفت والابتكار
 616 السياسةرقم 

 نتائج اإلدارة الرئيسية. –إدارة ادلوارد الشراكات  ادلعيار
 .سياسة إدارة ادلعرفة واالبتكار السياسة

 ابإلدارة الرئيسةمجيع اإلدارات  ادلسؤولية عن التطبيق
 تشجيع ادلوظفني على نقل ادلعرفة. -1 ادلخرجات ادلتوقعة

 االحتفاظ ابدلعرفة داخل اجلمعية. -2
 هـ1443 – 1 النسخة

 

 الغزض: -1
 تطوير وتنفيذ اسرتاتيجية إدارة ادلعرفة وفقاً لرؤية وأهداف واضحة وحمددة، وتوفري الدعم الالزم لضمان حتقيقها. .1
 دلشروعات اجلمعية على اإلبداع ونقل األفكار بني الفروع.تشجيع وحتفيز  .2
 تعزيز ثقافة ادلشاركة اجملتمعية، وروح التنافس لدى العاملني. .3
 دعم األفكار ادلبدعة، لتحويلها إىل مشاريع تنفيذية من خالل توفر الدعم الفين واإلداري. .4
 لنشر.ممارسة حفظ ممتلكات اجلمعية السرية، ونشر ادلعلومات القابلة ل .5
 .ادارة ادلعلومات وادلعرفة وتوفريها للمستفيد الداخلي واخلارجي .6

 
 السياست: -2

 .تحديد وتصنيف ادلعلومات وادلعرفةتقوم اجلمعية ب .1
 .دارة ادلعلومات وادلعرفة وتوفريها للمستفيد الداخلي واخلارجيتقوم اجلمعية إب .2
 .وتكاملهامن ادلعلومات ليات ادلناسبة ألتطبيق اآلتلتزم اجلمعية ب .3
 .متلكات الفكريةرعاية وتشجيع وتطوير ومحاية ادلتقوم اجلمعية ب .4
 .فة حجمها وفعالية االستفادة منهالسعي للحصول على وسائل ادلعرفة ومضاعتقوم اجلمعية اب .5
 .بداعية وتطويرهافكار االبتكارية واإلجياد األإتشجيع و تقوم اجلمعية ب .6

 
 املسؤولياث:  -3

 وحدة التقنية. .1
 العالقات العامة واإلعالم وتنمية ادلوارد ادلالية. إدارة .2
 إدارة اخلطة االسرتاتيجية. .3
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 املستنداث الواجب جوافزها: -4
 مصادر داخلية: .1

 األنظمة واللوائح. - أ
 دليل العمليات واإلجراءات. - ب
 التقارير الدورية )تقارير قياس األداء والتقارير ادلالية(. - ت
 القرارات اإلدارية. - ث

 مصادر خارجية: .2
 شبكة اإلنرتنت )موقع الوزارات احلكومية، ومراكز البحوث والدراسات، واجلامعات وادلعاهد(. - أ

 ادلستفيدون من خدمات اجلمعية. - ب
 النطاق: املستفيدين )يتم جطبيق هذه آلاليت على أو بطلب من( -5

 .موظفي اجلمعية .1
 أعضاء اللجنة التنفيذية. .2
 اجلمعية.اجملالس اإلدارية لإلدارة الرئيسة وفروع  .3

 
  :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية اخلطوة ت

1 
نشر ثقافة أمهية ادلعرفة ودور االبتكار عن طريق 

الربوشورات وورش العمل واالجتماعات وجلسات 
 العصف الذهين والتدريب

التقنية / اإلعالم / 
 تقرير عن الفاعلية نصف سنوي ادلوارد البشرية

 تقرير عن الفاعلية نصف سنوي اإلعالم / ادلوارد البشرية العمل ابلتطبيق ادليداينالتعاون مع بيئة  2
اإلشراف والتوجيه ادلباشر وادلتابعة ابستخدام  3

 تقرير عن الفاعلية ربع سنوي اخلطة االسرتاتيجية تقنيات حتليل البياانت احلديثة
 
 القياس: -7

 القياس كيفية االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
 عدد ادلصادر تنوع مصادر ادلعرفة 2 للجمعيةعدد مصادر ادلعلومات  1

كل إدارة  صدارات الدوريةعدد اإل 2
 إصدار واحد

تنوع ادلعرفة عند 
 عدد اإلصدارات ادلوظفني

)عدد مرات البحث/ عدد  العمل وفق اإلجراءات %166 نسبة سهولة الوصول للمعلومة ودقتها 3
 166مرات الوصول( * 

 عدد ادلبادرات تفعيل الثقافة العامة 2 عدد ادلبادرات ادلتعلقة ابدلعلومات وادلعرفة 4

عدد ادلشاركات يف ادلؤمترات واللقاءات  5
 العلمية يف العمل اخلريي

 عدد ادلشاركات التسويق للجمعية حمليا 1
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 التطويز: -8
 تكرمي للمبدعني وادلبتكرين يف برامج اجلمعية ومشاريعها. .1
 النشر اإلعالمي على صفحات التواصل االجتماعي. .2
 احتضان األفكار وادلشاريع اإلبداعية، ووضع خطط مستقبلية لالستفادة منها. .3
 تعزيز ادلبدعني ابالستفادة منهم مبشاريع وخدمات اجلمعية. .4
 تشكيل جلنة لتطوير وحتكيم األفكار. .5

 
 املزاجع: -9

 .هـ1443عام  –النسخة الرابعة  – جمعيةلالالئحة األساسية ل .1
 .م2614عام النشر  -دور إدارة ادلعرفة يف تطوير ادلنظمات  .2
 م.2612عام النشر  –أسس تطبيق إدارة ادلعرفة يف ادلؤسسات  .3

 
 

 


