


نبذة عن دائرة الموارد البشرية



نبذة عن الدائرة

دائررة شرنون "الصرددر مرن صردال السرمو الاردتم تارت مسرم  3م بمقتضر  المرسروم ر رم 1971تأسست دائررة المروارد البشررية سرنة 

م، 2008و د تم تغيير مسم  الردائرة للر  دائررة الةدمرة المدنيرة بقررار مرن سرمو ولرن العارد وندئرل الاردتم  رن يوليرو". الموظفين العدمة

يوليرو م بشأن الموارد البشرية الاتوميرة ترم تغييرر مسرم  الردائرة للر  دائررة المروارد البشررية  رن2013لسنة ( 1)وبمقتض   دنون ر م 

.م2013



:اةتصدصدت الدائرة 
.دراسة وا تراح ومراجعة وتاديث التشريعدت المتعلقة بإدارة الموارد البشرية عل  مستوى الاتومة1.

ات العملدتطوير ولصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية المنظمة لمةتلف جوانل لدارة الموارد البشرية  ن ضوء التشريعدت السدرية ومستج2.

.  ل رار مقترادت الايدتل التنظيمية بدلتنسيق مع الجاة الاتومية المعنيةو دراسة 3.

.الاتومية من اسن تنفيذ التشريعدت والنظم المتعلقة بإدارة الموارد البشريةدتتمتين الجا4.

.الاتومية بأاتدم  دنون الموارد البشرية واللوائح الصددرة تنفيذاً لهدتالر دبة عل  التزام الجا5.

اعتمدد لجراءات الموارد البشرية المةتلفة و قدً لنظدم توزيع الصالايدت الذي تصدره الدائرة  ن ضوء المتغيرات6.

ً الاتومية دتلجالالموارد البشريةميزانيةةططمراجعة ول رار 7. .لبنود البدل األول من الميزانيةو قد

الرواتل والعالوات والبدالت المةتلفة التن تمنح للموظفينلعداد واعتمدد تشو دت8.

تطوير التددر المدلن للاتومة ومتدبعة تاديثاد و قدً لمتغيرات اتجدهدت سوق األجور والرواتل9.

مبددرات وبرامج التوطين بدلتنسيق مع الشرتدء  ن القطدعدت المةتلفةلدارة 10.

لدارة برندمج تطوير المواهل الوظيفية واعداد القيددات المستقبلية واستقطدل العندصر المتميزة  ن الاتومة11.

.وتقديم ةدمدت الدعموتشغيله وصيدنته وتطويرهالر مناإلشراف عل  تةطيط وتطبيق نظدم الموارد البشرية الاتومن 12.

.االشراف عل  تةطيط وتنفيذ المبددرات والةدمدت الجديدة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية بدلتعدون مع الجادت المعنية13.

تتوين  دعدة بيدندت متتدملة اول القوى العدملة  ن الاتومية بشتل ةدص واإلمدرة بشتل عدم بدلتنسيق مع الجادت المعنية14.

.وتمتيناد ألداء المادم المنوطة باد و ق أعل  درجدت التميز واالمتثدل االرتقدء بدألداء الوظيفن لوادات الموارد البشرية 15.

البشريةالمواردنونالنظر  ن االعتراضدت عل   رارات لجنة التظلمدت  ن الجاة الاتومية و قدً للضوابط التن تضعاد الدائرة و ن ادود مد نصت عليه أاتدم  د16.

لعداد الدراسدت واألبادث المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ولصدار التقدرير اإلاصدئية17.

.تمثيل الاتومة  ن مجدل لدارة الموارد البشرية لدى المجدلس واللجدن والماد ل المةتلفة18.



الايتل التنظيمن للدائرة

إجمالي موظفي الدائرة عدد األقسام عدد اإلدارات
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المدير العدم

متتل التطوير المنسسن المتتل اإلداري

متتل االتصدل المنسسن

مرتز جودة الايدة 

الوظيفية

لدارة الةدمدت المسدندة لدارة التوطين والمواهل لدارة التعويضدت لدارة التةطيط والر دبة
لدارة التاول الر من 

واألنظمة

لدارة السيدسدت 

والشنون القدنونية

 سم الموارد المدلية

 سم الموارد البشرية

 سم لدارة المةدطر 

والدعم اللوجستن

 سم التعلم والتطوير 

الوظيفن

ندئل المدير العدم

 سم شنون

البداثين عن عمل

 سم عال دت

القطدع الةدص

 سم لدارة المواهل

 سم الرواتل والتأميندت 

االجتمدعية

 سم الدراسدت المدلية

 سم تةطيط الموراد 

البشرية

 سم الر دبة

وادة السجالت الوظيفية

 سم اإلاصدء ولدارة 

البيدندت

 سم السيدسدت 

واالستراتيجية

 سم الشنون القدنونية



اإلطدر االستراتيجن العدم



ة متميَّزة وَسعيدة لُاتومة رائِدةبشريَمواهل  ةـالرني

ثدل   ن دن االمتلدارة وتطوير رأس المدل البشري الاتومن بتفدءة و عدلية ومرونة من ةالل بندء السيدسدت مع الشرتدء وتمتينام من اسن التنفيذ وضم

لطدر من الاوتمة الفعدلة، وتقديم الةدمدت والبرامج والالول المبتترة و قدً أل ضل الممدرسدت وبدستةدام التقنيدت الر مية الاديثة

الــــرســـــــدلـــة

الَسعدَدة1.

التَميُز2.

الُمرونَة3.

الَشراَتة4.

Tالتََاُول5. : Transformation

R : Relations

H : Happiness 

A : Agility

E : Excellence 

القيّم المنسسية

الممتندت االستراتيجية

اإلبتتدر التشريعن ، لدارة الشراتدت ،لدارة البيدندت والتاليالت ، التاول الر من



ماور التمتين الالمرتزي وبندء القدرات ماور السيدسدت والاوتمة

تعزيز شراتدت األعمدل 

مع الجادت الاتومية

بندء  درات الجادت الاتومية  ن لدارة رأس 

المدل البشري وتنفيذ السيدسدت

دعم التاول الر من ألنظمة لدارة 

رأس المدل البشري

ة تعزيز اوتمة تنفيذ سيدسدت لدار

رأس المدل البشري لضمدن االمتثدل

الفعدل

تطوير منظومة تشريعدت وسيدسدت لدارة رأس

المدل البشري لمواتبة المتغيرات الداةلية 

والةدرجية 

األهداف الفرعية

نة ايجدد  نوات تواصل  عدلة ومر1.

ت لتاقيرررق  ارررم مشرررتر  لتارررديد

العمل ونقل المعر ة والةبرة

ة تعزيز مشدرتة الجادت الاتومي2.

وتمتينارررررررررررد مرررررررررررن تطررررررررررروير 

ليةاستراتيجيدتاد وأنظمتاد الداة

درات تتثيررف البرررامج التدريبيررة لتعزيررز  ررر1.

الجاررردت الاتوميرررة  رررن تطبيرررق متطلبررردت

السيدسدت واإلجراءات التنفيذية

ت لدارة عمليررة تفررويص الصررالايدت للجاررد2.

الاتوميررة إلدارة رأس المرردل البشررري  ررن 

ضررروء مسرررتوى النضرررول وترررو ر القررردرات 

التنفيذية

ن تقيرريم  رردرات وارردات المرروارد البشرررية  رر3.

فينتقديم الةدمدت واالرتقدء بسعددة الموظ

 من التطوير المستمر للنظدم الر1.

وتاقيرررق االسررررتفددة( مواردنرررد)

المثلررر  مرررن المزايرررد والقررردرات 

المتدارررة لضرررمدن تقرررديم أ ضرررل

الةدمدت للمستةدمين

نيررة تاسررين أدوات الر دبررة االلتترو1.

علررر  لجرررراءات لدارة رأس المررردل 

البشرية

مرة مراجعة  عدلية السيدسدت واألنظ2.

ةالقدئمة ولجراء التاديثدت الالزم

.1 ً تاررررديث  رررردنون لدارة المرررروارد البشرررررية و قررررد

أل ضل الممدرسدت

بنرررردء سيدسرررردت وأنظمررررة تسررررتجيل للتاررررديدت2.

وااتيدجرررردت العمررررل بدلشررررراتة مررررع الجارررردت 

الاتومية

األهداف االستراتيجية للدائرة



األهداف االستراتيجية للدائرة

ماور التميز التشغيلن ماور التوطين والمواهل

تعزيز ثقد ة األداء العدلن وليجدد بيئة 

عمل داعمة لإلبداع والتميز

تطوير وتاديث العمليدت الداةلية لتاقيق التفدءة

والفدعلية والمرونة وسرعة اإلنجدز

استقطدل واستبقدء وتطوير التفدءات 

والمواهل المتميزة والواعدة

بشرية تعزيز التوطين وتمتين التوادر ال

الوطنية  ن سوق العمل الادلن 

والمستقبلن

األهداف الفرعية

/

ضل تطوير الةدمدت الر مية األةرى لضمدن تقديم أ . 1

الةدمدت لجميع المتعدملين

تطوير نظدم لدارة األداء الوظيفن وربط . 4

المتد آت بدألداء المتميز وضمدن تفدءة لدارة 

األداء للعمل عن بعد

ق تعزيز برامج جودة الايدة الوظيفية وةل. 5

تجربة متميزة للموظفين وبندء أنظمة صاة

.وسالمة مانية بمواصفدت عدلمية

يع االرتقدء بنظدم التدريل والتطوير وتوس.6

الةيدرات المتداة لتطوير القدرات والمادرات

لعداد ةطة استراتيجية 1.

متتدملة للقوى العدملة 

المواطنة

تاسين عمليدت ووسدئل 2.

دن االةتيدر والتعيين لضم

توظيف أ ضل التفدءات 

المانية

تطوير سيدسدت التنوع 3.

الثقد ن والديموغرا ن 

واإلشرا  والدمج لتاقيق 

القيمة المضد ة

ل لعداد ومتدبعة تطبيق ةطط اإلاال1.

ت الوظيفن  ن مةتلف المستويد

والعوائل الوظيفية

ن دعم مانية ولاترا ية المواطنين  2.

المان المةتلفة

 ية تطوير القدرات القيددية واإلشرا3.

للمواطنين إلعداد القيددات 

.المستقبلية

ثين عن ر ع االستعداد الوظيفن للبدا4.

عمل للدةول والنجدح  ن سوق 

.العمل


