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 البشريةم إلدارة الشئون 2017أهداف اتجاهات الخطة االستراتيجية المرتبطة  بالخطة التشغيلية للعام 

 األنشطة االستراتيجيات مؤشر االنجاز أهداف االتجاه االتجاه

 الخدمات ديمتقتوسيع 

 ومؤتمتة سهلة بعمليات

 متفاعل. وفريق

 الداخلية والعمليات البيانات، لمعالجة إلكتروني نظام إنشاء

 مبسط. بشكل

100% 
 متعهد خالل من العملا 

 .محترف خارجي
 إلى أهداف الثالثة تحول 

 تعرض مستقلة منتجات

 .لتبنيها المانحين على
 وتسهيالت خدمات تقديم 

 ادةلزي للفريق إضافية

 الرضا مستوى

 .واالستقرار

 في العمليات وربط وتبسيط تطوير مشروع 

 .الجمعية
 المتكامل اإللكتروني النظام مشروع. 
 التحسين خطة وتنفيذ ووضع الفريق رضا قياس 

 والوالء

 واإلجراءات العمليات لكل اإللكترونية واألرشفة التوثيق

 %100 الداخلية.

 ن.والمستفيدي العاملين رضا كسب
85% 

 مجمل من والتشغيلية العمومية المصروفات نسبة خفض ة الماليةرتوسيع القد 

  %15 المصروفات.
 لنسبة للوصول مالية خطة وتنفيذ وضع

 .المنشودة المباشرة غير المصروفات

 

قسم التقنية في حين تشارك ادارة الموارد البشرية  والعالقات العامة  وسكرتارية اللجان والشئون  الخمسية للجمعية بالجانب التقني  والذي  يتولى مهمته ةيهتم االتجاه الثالث من الخطة االستراتيجي

ي الخاصة بتنمية الموارد في تحقق الهدف الرابع من االتجاه الثان البشريةقسم التقنية في تحقيق أهداف االتجاه الثاني والثالث الخاص باألرشفة وكسب رضى العاملين  .كما تشارك ادارة الشئون   البشرية

 المالية والمتعلق بترشيد النفقات

 البشريةعمالء الشئون 
 :ينعمالء الداخلال

 الجمعية.وفروع إدارات (3)موظفي وموظفات الجمعية (2) الموارد البشرية ادارة موظفي  (1) 

 الخارجيين:عمالء ال

  المتطوعين (2)(التدريب-التامين الطبي)الموردين والشركاء (1)  
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 البشرية المواردــ    م2017 لعامالخطة التشغيلية 

 م
الهدف 

 الرئيسي
 النشاط أو البرنامج ر

 فترة التنفيذ

 )كل رقم يمثل ربع سنوي(
التكلفة  اإلدارة المنفذة

 المالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1  

1 

 

 

تحقيق 

معايير 

التميز 

المؤسسي 

في التطوير 

والتحسين 

 والجودة

 نقطة 370

 

 

1 

من  االستفادة   

أفضل التجارب 

والممارسات بمجال 

عمل  الشئون 

 والتقنية  البشرية

 نقطة(40)

   

وزيارة  تحليل الجهات الفائزة بأفضل بئية عمل 

 ن(20)افضل جهات
 -  التطوير البشرية    

واالستفادة ل 4على األ زيارات6تنفيذ 

ممارسات جديدة  10منهم في تطبيق 

 البشرية الموارد بعمل 

تحليل الجهات الفائزة بجوائز التميز  بالموارد   تقرير الزيارة

 جهات3والتدريب وزيارة افضل والتطوع البشرية 

 ن(20)
 - التطوير البشرية    

2 
 مجاالت:  مماثلة متميزة فيمقارنه مع جهات عمل 

الدوران الوظيفي/التظلم/معدالت الغياب واالجازات المرضية/حوادث 

 ن(10)واصابات العمل/ الرضى الوظيفي/التدريب 
     

 البشرية

 تقرير المقارنات جهات مماثله 3عمل مقارنه مع  - التطوير

 تقرير البرنامج برامج قابلة للتطبيق 3 - التطوير البشرية     ن(10)  مشاريع جديدةو أوابتكار برامج  إبداع   3

 تقرير البرنامج افكار قابلة للتنفيذ 11تقديم - التطوير البشرية     ن(10)المشاركة في برنامج  )ساعه ابداع( 4

5 

 مراجعة
تحديث  اللوائح و 

توثيق كافة المهام 

واإلجراءات 

 نقطة(40)

     ن(20)وارد مراجعة وتحديث الئحة الم
   البشرية

- - 
تحديث الالئحة ومطابقتها 

 %لنظام العمل والعمال111
 الئحة الموارد

 الئحة الوصف الوظيفي تحديث واعتماد الوصف الوظيفي - - البشرية     ن(10).تحديث دليل الوصف الوظيفي 

 الدليل دليلاعداد ال - - البشرية     ن(10).إعداد دليل السلوك الوظيفي 

القرارات  في اتخاذتحليل المعلومات واإلحصائيات الالزمة للمساعدة   6

 ن(10)والتعديالت والتحسينات
 - - البشرية    

تحسينات وتعديالت في  10عمل   

 ل االدارة مجال عم
 تقرير التحسينات

 والمعدلةالجديدة  اإلجراءاتتجربة اشراك العمالء بالتطوير والتحسين و  7

 ن(10).قبل تعميمها الختبارها
 - - البشرية    

%بجميع 100مشاركة عمالء االدارة 

 التحسينات 
 تقرير البرنامج

8 
 الجودة

 نقطة(40) 

 9001تطبيق معايير ربيز وااليزوا - - البشرية     ن(20)تبنى ونشر ثقافة الجودة والتميز
تقرير عن مستوى 

 التطبيق

تحقيق مؤشر االنجاز الموحد لكافة العمليات  

متوسط الزمن المستغرق  )سرعة تقديم الخدمة/

نسبة األخطاء في  تقديم  .لمعاجلة الشكوى/

الخدمات/جودة الخدمة المقدمة /رضى 

 ن(20)العمالء

 تقرير المؤشر %90عن   لتحقيق نسبة اداء ال تق - - البشرية    

المشاركة بجوائز    9

 التميز

 لتطبيق معايير الجائزة بنسبة ال تق- - التطوير البشرية     ن(5) جائزة االقتصادية ألفضل بئية عمل،

 % والفوز بأحد الجوائز90عن 
 تقرير المشاركة

 - التطوير البشرية     ن(5)  جائزة الوطني للعمل التطوعي    
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 الجودة

 - التطوير  البشرية     ن(5) جائزة الشارقة للعمل التطوعي   نقطة( 20)
  

     ن(5) جائزة التطوع السعودية  
 البشرية

 - التطوير

 

10 

تنظيم   )حلقات 

إنسان(  نقاشات

لتطوير وتحسين 

 نقطة(15)العمل

 ر 300 التطوير البشرية     ن(5) 2112قياس أثر تدريب 
تحقيق نسبة معرفة لدى 

%على األقل بمفهوم 80المشاركين

 الحلقة وشرحها لبقية العاملين

 ر 300 التطوير البشرية     ن(5)العمل  ةالتحفيز والتشجيع في بيئي تقرير حلقة النقاش

 ر 300 التطوير البشرية     ن(5)القدوة الحسنة في العمل 

11 

 

التنسيق مع الموارد  

البشرية لتنظيم 

دورات لتطوير 

مهارات موظفي 

 البشريةالشؤون 
 نقطة(20)

 

 ر 3200 البشرية البشرية      ن(5)أحدث االساليب في عالم التدريب 

إلحاق جميع موظفي اإلدارة بدورة -

 واحدة على األقل  
عمل مقارنه بين نسبة التحسين قبل -

 وبعد الدورة

 

 شهادة الحضور
 صور المشاركة

تقرير ما تم تعلمه 

 وتطبيقه

 ر 3200 البشرية البشرية     ن(5)احترافية التعامل في بيئة العمل 

 ر 3200 البشرية البشرية     ن(5)تقييم االداء الوظيفي 

 ر1200  البشرية البشرية     ن(5) الت الوظيفيةاجراء المقاب

 البشرية     ن(15)التعرف على أحدث األساليب المستخدمة في مجال عمل اإلدارة  12
 التطوير

 
 تقرير المعارف المكتسبة در لكل موظفمصا 3االطالع على   -

 البشرية     ن(10)قياس مستوى المام الموظفين بعمل االدارة 13
 التطوير

 
- 

% من 90عن  لتحقيق نسبة ال تق

 المعرفة لدى جميع العاملين
 تقرير القياس

http://www.sactr.net/sac/index.php/course/single_course/113
http://www.sactr.net/sac/index.php/course/single_course/113
http://www.sactr.net/sac/index.php/course/single_course/219
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 البشرية المواردــ    م2017 لعامالخطة التشغيلية 

 م
الهدف 

 الرئيسي

 ر
 البرنامج النشاط او 

 فترة التنفيذ

 )كل رقم يمثل ربع سنوي(
التكلفة  اإلدارة المنفذة

 المالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقيق 

معايير 

التميز 

المؤسسي 

في التطوير 

والتحسين 

 والجودة

 نقطة 370

 

 
14 

 - التطوير البشرية      نقطة(15)العلمية مرات والمؤت بالملتقياتمشاركة لا

ملتقيات على األقل   3المشاركة بعدد 

 معارف متميزة  للجمعية10نقل و

 

  تقرير المشاركة

   

15 
االستفادة من نتائج 

الدراسات البحثية 

لتطوير العمل 

 نقطة(15)

 - التطوير البشرية     ن(5)دراسة عن الرضى الوظيفي 

 - التطوير البشرية     ن(5)دراسة عن رفع االداء  تقرير الدارسات   % من نتائج الدراسة50تطبيق 

 - التطوير البشرية     ن(5)دراسة عن التقييم والمتابعة 

16 

المشاركة بالمنظمات  

أو الجمعيات المتعلقة 

بمجال عمل 

 نقاط(10)االدارة

الجمعية العلمية السعودية للتدريب وتطوير -

 المهارات البشرية

 معية السعودية لإلدارةالج-

 -  التطوير البشرية    

%من موظفي االدارة 50انضمام  

 لعضوية احد الجمعيات 

  

 

 العضويةبطاقة 

  

17 
التي  الجمعيةر المختلفة داخل يامج وفعاليات التغيلمشاركة في إدارة برا

 ن(10)تتبناها االدارة العامة
 تقرير المشاركة  %100مشاركة االدارة بنسبة  - التطوير البشرية    

18 
الالزمة لمواجهة ل  الحلول والبدائ تحديد كافة المخاطر المحتملة وتطوير

 ن(10)لية سرعة التجاوب آور هذه المخاط
 - التطوير البشرية    

عمل دليل يحدد كافة المخاطر 

 المحتملة  باإلدارة
 الدليل

 

19 

 تقنية إنسان

 نقطة(60)

 - العالقات البشرية      ن(10)من التقنية للتواصل مع العمالء  االستفادة
وسائل تقنية جديدة في  3 إستخدام -

 التواصل مع العمالء.
 تقرير 

 - - البشرية     ن(20)ارة الكترونيا أرشفة جميع ملفات االد

 أرشفة وفهرست الملفات -

 سهولة الحصول على أي معلومة -

تنظيم جميع الملفات الورقية وفقاً -

 لهوية الجمعية 

تقرير عن نموذج 

 للفهرسة

عمل قاعدة بيانات شاملة عن جميع عمالء االدارة 

 ن(15)وتحديثها بصورة منتظمة. 
  - البشرية    

% 100عمل قواعد بيانات بنسبة 

 لجميع العمالء. 

 % 100 العمالء بياناتتحديث 

تقرير عن عمل وتحديث 

 البيانات عبر البوابة 

عبر البوابة   الموارد البشرية انجاز اعمال 

 ن(15)االلكترونية 

 

 - - البشرية    

تنفيذ جميع اعمال السكرتارية عبر 

 %100بوابة إنسان بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 ر االنجازتقري
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 البشرية المواردــ    م2017 لعامالخطة التشغيلية 

 م
الهدف 

 الرئيسي
 النشاط أو البرنامج ر

 فترة التنفيذ

 )كل رقم يمثل ربع سنوي(
 اإلدارة المنفذة

التكلفة 

 المالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1  

2 

  

تعزيز روح 

الوالء 

واالنتماء 

  جمعيةلل

وتحقيق 

رضى  نسبة 

عن  لال تق

في  90%

 العام 

 م2017

 نقطة130 

  

 - العالقات البشرية     ن(10)المشاركة في برامج االتصال الداخلي  1
 % من البرامج 80المشاركة في 

اشعار العالقات بجميع االخبار 

 االجتماعية للعاملين 

 صور المشاركات

 - التطوير البشرية     ن(10)من العمالء  البشريةببات المتعلقة االستجابة السريعة لكافة الطل 2
% من عمالء 90تحقيق نسبة رضى 

 اإلدارة. 
 نتائج االستطالعات

المشاركة في برنامج )قيم مديرك( لقياس  التزام مدير االدارة بتطبيق  3

 ن(5)مفهوم القدوة الحسنة واالحترام وتحقيق مبدأ العدل 
 - التطوير البشرية    

مشاركة جميع موظفي االدارة 

وتحقيق نسبة رضى ال تقل عن 

90% 

 استطالعات الراي-

 تقرير استجابة الرأي-

المشاركة في االعمال التطوعية والخيرية مع جهات أخرى لتعزيز  4

 ن(10)وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع 
 - العالقات البشرية    

ساعات عمل تطوع لكل  8ال تقل عن 

 موظف من موظفي اإلدارة

 تقرير وشهادات مشاركة-

 صور -

 - العالقات البشرية     ن(10)المشاركة بفاعلية في وسائل التواصل االجتماعي للجمعية  5

وسائل على االقل وعمل   3 متابعة عدد

مشاركة في مختلف الوسائل لكل  50

 موظف

 احصائيات مصورة

     (ن5)جيع فريق العمل تحفيز وتش 6
 البشرية

 - التطوير
 لموظفي% 90تحقيق نسبة رضى 

 اإلدارة
 تقرير الحوافز المنفذة

7 
 اإللتزام بجودة اآلداءتنفيذ برامج تسهم في ترشيد مصاريف الجمعية مع 

 (ن10)
    

 بشرية
 - اإلدارية

برامج جديدة أو محسنة لتخفيض  11تنفيذ 

 %15نسبة مصاريف اإلدارة ب
 تقرير مالي 

8 
 ةرؤي شرح ونشر 

قيم وأهداف  رسالة وو

 نقاط(10)الجمعية

نشرها بجميع التعامالت الكترونيا 

 ن(5)والمطبوعات
    

 البشرية
 تقرير النشر  %100نشرها بنسبة  - التطوير

     ن(5)قياس تطبيق الرؤية مع عمل االدارة
 البشرية

 - التطوير
توافق مع  قيم 100%تحقيق نسبة 

 الجمعية
 تقرير المراجعة

9 
 في مختلف ما يصدر عنها )اإلدارات(التقيد بضوابط وتعليمات الجمعية

 . والتنسيق معها والفروع لضمان تنفيذ الخطة التشغيلية

 (ن60 )
    

 

 التطوير االارية
- 

 

بجميع الضوابط  %100التقيد بنسبة 

والتنسيق  لجميع موظفي االدارة

 في تنفيذ الخطة التشغيلية 100%

تقييم االدارات التزام 

بجميع  البشريةالشئون 

 الضوابط والتعليمات
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 البشرية المواردــ    م2017 لعامالخطة التشغيلية 

 ر الهدف الرئيسي م
 

 النشاط أو البرنامج

 فترة التنفيذ

 )كل رقم يمثل ربع سنوي(
 اإلدارة المنفذة

التكلفة 

 المالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1

 

3 

 

تطوير  اليات 

للنزاهة 

والشفافية مع 

 العمالء

  

 نقطة  100

1 

  

الباب  تبني سياسة

تماع المفتوح لالس

  العمالء  لصوت

مقترحاتهم ومعاجلة و

 ,شكاوي والتظلماتال

 ن(40)

 - اللجان البشرية     ن(5)المشاركة في  برنامج )لقاء مع مدير(
حضور ممثل االدارة الجتماع واحد 

 على األقل
 صور المشاركة

استطالع الرأي وقياس معدل رضا العمالء، 

واتخاذ القرارات التصحيحية والوقائية 

 ن(5)الالزمة
 - التطوير البشرية    

 عن  لال تق يق نسبة رضىتحق

 %فاكثر90

االستطالع ونتائجه 

والقرارات التصحيحية التي 

 اتخاذهاتم 

تنفيذ برنامج أعرف حقوقك وهي سلسة 

 ن(10)والتقنية   البشريةلتوضيح الئحة 
 - العالقات البشرية    

رسائل ألهم 10إطالع العمالء  على 

 محتويات الالئحة
 تواالرساليا صور الرسائل

المشاركة في اصدار  نشرة ربع سنوية لكل ما 

 ن(5)  البشريةيتعلق بأخبار الشئون 
 جميع عمالء اإلدارة ارسالها ل - العالقات البشرية    

نسخة من االيميالت 

 المرسلة

تخصيص بريد الكتروني لإلدارة للرد على 

 ن(5)عمالء اإلدارة  استفسارات
 - - البشرية    

 ابة على جميع االستفساراتاإلج

 بكل سرعة ووضوح

 ايميالت الرود

 

الشكاوي والتظلمات  عمل دليل  لمعالجة

 ن(10)

 - تطوير بشرية    

 عمل دليل الشكاوى والتظلمات

% 50بنسبة  تنسبة التظلماوتقليص 

 م2016من عام 

وحصر عدد الشكاوي التي تم تلقيها 

 وكيفية التعامل معها

 الدليل

 إحصائيات

3 

 

 

 المتابعة والتقييم

 ن(60)

 

والتحقق من مدى  والعمال متابعة قوانين لعمل

 - - بشرية     ن(5)تطابقها مع سياسات الجمعيه 
مطابقة الئحة الموارد البشرية بنسبة 

 % من لوائح العمل111
 دليل بالتعيدالت التي تمت

نشر حقوق العاملين في التامين )االجتماعي، 

 ن(5)والصحي( 
 - العالقات بشرية    

%لدى 80زيادة نسبة المعرفة 

 العاملين
 تقرير البرنامج

تكوين مجموعة وتس مع موظفي االدارة  

 - - البشرية     ن(5)

تكوين مجموعة لجميع موظفي 

 و لبشريةاالشئون 

 التقيد التام بضوابط المجموعة

 بيانات المجموعة

العمل واضحة وشاملة  إعداد تقارير عن سير

 ن(15)وخالية من األخطاء 
 - العالقات البشرية    

تقارير 3إطالع عمالء اإلدارة على 

 عن سير العمل في اإلدارة وإنجازاتها

 نسخة من التقارير

 

تنظيم اجتماعات دورية مع فريق عمل االدارة 

على سير العمل ومناقشة ما  الطالعهم
 - - البشرية    

اجتماعات على األقل 10تنظيم 

 ومتابعة تنفيذ جميع التوصيات

محاضر االجتماعات وتقرير 

 عن تنفيذ التوصيات
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 ن(5))يعترضهم من مشاكل وصعوبات  

تنظيييييم جلسييييات ارشييييادية لمييييوظفي الجمعييييية  

 للحاصييييلين علييييى تقيييييم ميييينخفض أو متوسييييط

رشياد اليدعم واالوتقديم  أدائهملتقويم ومراجعة 

 ن(5)م له
 - تطوير بشرية    

تقديم الدعم ومعالجة االداء لجميع   

 م2016اصحاب االداء المنخفض عام 

 

 سجالت التقييم والمراجعه

 سجالت مقابالت ترك العمل

 

للتعيييرف عليييى  .تيييرك العميييلة اليييراغبين مقابلييي

 اليذي المناسيب البديل األسباب وتحليها. وإعداد
 ن(5) .العمل سيتولى

  تطوير بشرية    

عمل مقابالت مع جميع من ترك  

التكاليف الناتجة قياس  -م2017العمل 

 رك العملعن ت

 

بييالعالوة  تطييوير نظييام التقييييم السيينوي وربطييه

 ن(10)  السنوية والحوافز 

 

 - تطوير بشرية    

 تطوير نموذج تقييم االداء   -

اإلنتهاء من تقييم جميع العاملين -

 ديسمبر 5يوم 

 ربط التقيم بنتائج االداء-

العاملين الحاصلين على  نسبةتحديد -

تقدير امتياز في التقييم السنوي 

 و جداً الحاصلين على تقدير جيدو

  الحاصلين على تقدير جيد 

نماذج التقييم  وبطاقة تحليل 

 االداء

إجراء زيارات أو اتصاالت دورية على 

اإلدارات والفروع للتحقق من محافظة 

 ن(5) العاملين على وقت العمل 
 - - بشرية    

تحديد نسبة المحافظة على وقت  -

ومقارنة هه النسبة 2016العمل لعام 

 2017مع 

رفع نسبة محافظة العاملين على  -

وقت العمل في هذا العام بنسبة ال تقل 

 % 25عن 

 تقرير 
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 الموارد البشرية ــ   م2017 لعامالخطة التشغيلية 

 ر الهدف الرئيسي م
  

 النشاط أو البرنامج

 رة التنفيذفت

 )كل رقم يمثل ربع سنوي(
 اإلدارة المنفذة

التكلفة 

 المالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1

  

4 

 

 

 

وتأمين  تخطيط

احتياجات 

الجمعية من 

 الموارد البشرية

 نقطة100

1 

 

 التوظيف

 نقطة65

تطوير آليات عمليه التوظيف واالعالن عنها 

ت واالختيار والتعيين واالستمارات والمقابال

بذلك بناء على معايير واضحة تستند  ةالخاص

يفي وصف الوظالالوظيفي وبطاقات للتحليل 

 (ن15)ملفات التعيين و

 - تطوير بشرية     
 اعداد دليل التوظيف 

 

  

 الدليل

 استكمال متطلبات الملف الشخصي لكل موظف

 ن(10)
 - - بشرية     

لفات إستكمال تحديث جميع م

 موظفي الجمعية
 نماذج من الملفات المحدثة

 هتخطيط المسار الوظيفي وربط برنامج وضع

 (ن15) بالمسار التدريبي
 الدليل الوظيفيإصدار الدليل  - تطوير بشرية     

 

قيادات الصف وتطوير جيل جديد من اعداد  

 (ن15) الثاني 
 50000 تطوير بشرية     

 قيادي للصف األول 10تأهيل 

 دي للصف الثانيقيا10تأهيل 

تقرير بأسماء األشخاص الذين 

 تم تأهيلهم والبرامج المنفذة

 الموظف( إنتاجية)قياس العائد من التوظيف 

 - تطوير بشرية      ن(10)م2016و 2015ومقارنته مع عامي 

 تكلفة االختيار والتعيينقياس 

 العاملين قياس دوران 

تكاليف العمل) التكاليف قياس 

ور)األجر االساسي/ الخاصة باألج

 (  البدالت، التأمينات االجتماعية

 نتائج القياس والتوصيات 

2 
 المكافآت والحوافز

 نقطة35

 مراجعة وتطوير نظام سلم الرواتب واألجور

الخاصة بالموظفين والحوافز  تحديد المزاياو

 ن(25)
 - تطوير بشرية     

دليل اعداد تحديث سلم الرواتب و

 المزايا

 ب سلم الروات

 المزايا  دليلو

 - المالية بشرية      ن(10) صرف رواتب العامليناإلنتظام في 

من 25بانتظام يوم  صرف الرواتب

 كل شهر ميالدي

 

 كشف الصرف
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 الموارد البشرية ــ   م2017 لعامالخطة التشغيلية 

 v الهدف الرئيسي م
  

 النشاط أو البرنامج

 فترة التنفيذ

 سنوي()كل رقم يمثل ربع 
 اإلدارة المنفذة

التكلفة 

 المالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1

5 

استقطاب وتأهيل 

وتدريب وتحفيز ومكافأة 

 المتطوعين

 نقطة100

1 

التي  تتضمن السياسات واالجراءات عداد الئحة للعمل التطوعيإ

وتدعم ية، في العمل بالجمععلى المشاركة  المشجعةالفرص فر تو

 ن(40)المتطوعين مبادرات
 - تطوير بشرية    

العمل  الئحةاعداد 

 التطوعي 
 الالئحة 

 2 
تضييمن قاعييدة تبوابيية إنسييان االلكترونييية للتطييوع صييفحة فييي عييداد إ

 الرابط الصفحة في البوابة انجاز  - تطوير بشرية     ن(25)بيانات متكاملة ونماذج المشاركة  

3 

بالتعياون مييع إدارة العالقييات العامية بهييدف نشيير مييية تنظييم حمليية إعال

 20000 تطوير بشرية     ن(35). المجتمعلجميع فئات  أهمية العمل التطوعيالوعي ب

متطوع 200استقطاب 

 بالجمعيةوسفير 

 

 تقرير الحملة 

 بيانات المتطوعين 

 

 

 

6 

 

 

 

 الشراكات

 والتامين الطبي 

 نقطة50

 

1  

أفضل السبل لتحقيق  الرئيسيين وتصنيفهم والموردينتحديد الشركاء 

تقيم كافة المزايا والكفيلة إلستفادة الجمعية من تلك الشراكات 

 ن(20)ها والمخاطر المحتملة من
 - الموارد بشرية    

ين موردتصنيف ال

 اء شركوال
 قائمة الشراكات

 2 

يجاد ابتكارات الشراكات القائمة وتطوير وتفاقيات تعاون إ عمل 

 بشرية     ن(30)مع الشركاء إبداعية وتفعيلها وأفكار 

 

 - الموارد

 برامج مبتكرة 10

اتفاقيات جديدة أو 10

 مطورة 

 قائمة البرامج المبتكرة

 عقود االتفاقيات
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 الموارد البشرية ــ   م2017 لعامالخطة التشغيلية 

 م
الهدف 

 الرئيسي
 الرقم

  

 النشاط أو البرنامج

 فترة التنفيذ

 مثل ربع سنوي()كل رقم ي
 اإلدارة المنفذة

التكلفة 

 المالية
 الشواهد مؤشر نتائج اإلداء

 مساند رئيسي 4 3 2 1

7 

تطوير 

وتدريب 

 العاملين

 قطةن150

1 

 همجبيياتواو همحقيوقبلتعييريفهم لعيياملين الجيدد ل يتعريفيوضيع برنييامج 

 ومعلومات كافية عن الجمعية وطبيعة عملهم فيها

 (ن30)الحاليين( بعمل اإلدارات األخرى وتعريف الموظفين )
 البشرية    

شؤون 

 الفروع
- 

 حقيبة الموظفاعداد  -

الجديد وتدريب جميع 

 الموظفين الجدد عليها

 200تنظيم زيارة عدد  -

موظف وموظفة إلى 

 إدارات أخرى 

 حقيبة الموظف

 تقرير الزيارات

2 

فيي املين تصنيف مهارات وقدرات العوضع خطة تدريبية يراعى فيها 

بميا فيي ذليك  مختلف مستوياتهم واالحتياجات التدريبة التي يحتاجونها

 (ن50) تقانها  إبرامج الحاسب االساسية المتوجب 
 15000 التطوير البشرية    

من  %50تدريب 

 العاملين

لكل ساعات 8معدل ب

 متدرب 

الملصقات االعالنية والكتيبات 

 والرسائل اإللكترونية واالخبار 

3 

 (ن20) قياس فاعلية وأثر التدريب على العاملين

 - التطوير البشرية    

معرفة آثر التدريب في 

تطوير معارف 

 ومهارات العاملين 

 

 الكترونياالمتدربين   سجالت 

 تقارير التدريب  

4 

تحقيييييق فييييرص عادلييييية للمييييوظفين لاللتحييييياق بالييييدورات التدريبيييييية 

 ن15)لهم والفعاليات العلمية المرتبطة بمجال عم

 - التطوير البشرية    

تطبيق معايير البرنامج 

% على 100التدريبي 

 جميع المشاركين

% لكافة 90رضى -

 العاملين

 التقرير ونتائج االستطالع

5 

 (ن35)الموهوبين العاملين تطوير مهارات وضع خطة ل

 - التطوير البشرية    

موهوب 30 اكتشاف

ووضع خطة لتطوير 

 مواهبهم

 الدليل


