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 3من  1الصفحة 
 

 سياسة القيادة والتغيير والتطوير

 013 السياسةرقم 

 اإلدارية واالستراتيجية القيادة المعيار

 القيادة والتغيير والتطوير اسم السياسة

 المسؤولية عن التطبيق
/ المستشار اإلداري/ المدير التنفيذيمجلس اإلدارة/ اللجنة التنفيذية/ 

 بالجمعية وفروعها جميع اإلدارات

 المخرجات المتوقعة
 المحافظة على القيادات الحالية. -1
 تجهيز الموظفين للقيادة. -2
 تجهيز قيادات بديلة. -3

 م(2022) هـ1443 – 3 النسخة
 

 الغرض: -1
 الموارد البشرية القيادية من أجلإلدارة نظمة مهي سياسة القيادة والتغيير والتطوير سياسة 

لموظفي الجمعية توفير برامج أفضل  القادة مما يؤدي إلى ةلية والتزام ودافعياين فعستح
: هي لموارد البشرية تتطلب تغطية ثالثة أبعاداوإدارة ، والمساهمة في إدارة الجمعية بشكل أفضل

 .األداء ابعة وتقييمتم/ والتدريب االندماج والدعم/ ينوالتعي التوفير واالختبار
 :من خاللوالتطوير  سياسة القيادة والتغييرتنبع أهمية و
 نظرتها الشاملة ألداء الجمعية. .1
 الحصول على أفضل الموارد البشرية. .2
 القضاء على تسرب القيادات. .3
 إثراء الجانب المعرفي والعلمي الخيري. .4
 تقديم خدمات أفضل لموظفي الجمعية. .5
 صةتأهيل قيادات متخص .6
 .إيجاد روح العمل التطوعي .7
 .توفير برامج مرنه وحديثة .8
 

 :السياسة -2
 .هميته دينيا وانسانياأومباديء العمل الخيري وااليمان بتبني القادة مفاهيم تقوم الجمعية ب .1
 .تبني وتشجيع العمل التطوعي كقدوة حسنةتقوم الجمعية ب .2
 .مفاهيم التحسين المستمر، وتشجيع العمل بالقيم المؤسسية للمنشأةتلتزم الجمعية  .3
بعد جمع وتحليل البيانات  لقيادة بالمشاركة مع العاملين وتطبيق الشورى باتخاذ القراربا الجمعية تلتزم .4

 ، والمشاركة في تحديد العمليات الرئيسة والمساندة والمسؤولين عنها.واإلحصائيات المساعدة
 .كة في اللجان وفرق العمل المتخصصة، والمشارتشجيع العمل الجماعي وآلياتهتقوم الجمعية ب .5
 المتخصصة. العمل وفرق المنظمات في وإشراكهم ،القادة من جيل عدادإ يف المساهمةب الجمعية تقوم .6
 .، وتطوير أنظمة لقياس األداء المؤسسي لإلدارات والعملياتتشجيع االبتكار واالبداعتقوم الجمعية ب .7

 

 المسؤوليات: -3
 .(، لجنة الحوكمةالتنفيذية جنةللمجلس اإلدارة، ا) الجمعيةلجان مجالس و .1
 (.)المستشار اإلداري والمدير التنفيذي اإلدارة العليا .2

 
 



 

 3من  2الصفحة 
 

 المستندات الواجب توافرها: -4
 قائمة أعضاء مجلس اإلدارة. .1
 قائمة قيادات الجمعية. .2
 قائمة البرامج التي شارك فيها القيادات. .3
 قائمة الصف الثاني من القيادات. .4
 
 :ن من السياسةيالمستهدفالنطاق: المستفيدين و -5
 أعضاء مجلس اإلدارة. .1
 المدير التنفيذي. .2
 المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية. .3
 مديري اإلدارات في اإلدارة الرئيسة. .4
 ي مدراء اإلدارات ومديري المكاتب والسكرتارية.مساعد .5

 
 :التطبيق -6

 

 الزمن المسؤولية ةوالخط ت
قياس 
 الفاعلية

 اإلعالم ونشرهتبني القادة مفاهيم العمل الخيري نشر ثقافة  1
نصف 
 سنوي

المنشورات 
 الداخلية

 تقييم شفاف ربع سنوي الخطة االلتزام والعمل بالقيم المؤسسية للمنشأة 2

 المحاضر ربع سنوي اللجنة التنفيذية وتطبيق الشورى في اتخاذ القرارات المشاركة في اللجان 3

 تقارير الخطة سنوي الخطة رؤية الجمعية ورسالتها وقيمها وأهدافهانشر ثقافة  4

 تقارير الخطة سنوي الخطة وتحليل المعلوماتقيام القادة بتطوير أنظمة فعالة لقياس االداء  5

 
 القياس: -7
 

 كيفية القياس االستفادة من القياس المستهدف المؤشر ت

1 
عدد الموظفين المرشحين 

 للقيادة
 مرشحين 4

تهيئة الصف الثاني 
 لقيادة الجمعية

نموذج شفاف لتقييم 
 األداء الوظيفي

2 
نسبة تطبيق السياسات من قبل 

 القيادات
90% 

تطبيق الحوكمة في 
 العمليات الداخلية

الحصول على التقييم 
النهائي في المشاركة 
 بجائزة التميز المؤسسي. 

3 
نسبة تطبيق نشر الجودة من قبل 

 القيادات
90% 

ثقافة التطوير  تبني
 في العمل

 نتائج الخطة التشغيلية

4 
عدد المشاركات في ورش 

 العمل والدورات 
 مشاركات 6

زيادة التوسع وفهم 
 العمل الخيري

حساب عدد مرات 
 المشاركة

 نقل خبرات العمل سنويا 1 عدد المرشحين للقيادة 5
محاضر مجلس اإلدارة 

 واللجنة التنفيذية
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 التطوير: -8
 ، لالستفادة منها في جهات أخرى.عداد جيل من القادةإالمساهمة في  .1
 .نشطة المجتمعيةفي األإشراك جميع مديري اإلدارات  .2
 .قيام القيادة بتحسين الصورة الذهنية للمنشأة .3
 ا.مراجعة السياسة سنوي   .4
 
 :المراجع -9
 .هـ1443عام  -النسخة الرابعة  – الالئحة األساسية للجمعية .1
 هـ.1435 -اإلصدار األول  –مشروع نمذجة مستودع المدينة المنورة الخيري  .2

 
 

 عتماد مجلس اإلدارةا
 اجتماع في المدينة المنورة الخيري مستودع بجمعية والتطوير والتغيير القيادة سياسة عتمادا تم

 م.29/06/2022 الموافق هـ30/11/1443 بتاريخ األربعاء يوم المنعقدة (5) رقم بجلسته اإلدارة مجلس

 


