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إجراء جودة: نوع الوثيقة  
 1/2/2017:  التاريخ  إجراء تخطيط الموارد البشرية :العنوان

 

:االعتماد يةرهام الدويري بالتعاون مع املديرية املعن :اإلعداد  الختم 

   
هذه الوثيقة ال تعتبر وثيقة رسمية في حال طباعتها وال يتم متابعة النسخة المطبوعة لغايات التعديل اال إذا حملت ختم وثيقة : مالحظة

 مضبوطة من قبل ممثل االدارة

 

 الهدف -1
 

 .بما تتضمنه من اجراءات فرعيةالتشغيلية السنوية  الموارد البشريةخطة  توضيح آلية إعداد اإلجراء إلىيهدف هذا  1-1
 

 نطاق العمل -2
 

 .المديريات والوحدات اإلدارية كافة يطبق هذا اإلجراء على 2-1
 

 تعريفات   -3

 .مؤسسة اإلقراض الزراعي: المؤسسة
 .لخدمة المدنيةديوان ا: الديوان

 .مدير عام مؤسسة اإلقراض الزراعي :المدير العام
 .الموارد البشريةمديرية : المديرية
 .مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية: المساعد

 المسؤوليات- 4

  (5)كما هو وارد في البند 
 

 :العملية -5

 :  ية التاليةيتضمن إجراء إعداد الخطة السنوية للموارد البشرية االجراءات الفرع
 إعداد مصفوفة االحتياجات 5-1
واالطالع  علالى  يقوم موظف المديرية المختص بدراسة الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة باالضافة للخطط التشغيلية للمديريات 5-1-1

 .الهيكل التنظيمي
ديريات مالن المالوظفين ضالمن جات المإحتيا مصفوفةلتحديد  بداية شهر أيار من كل عام يقوم مدير المديرية بإصدار تعميم  5-1-2

 .) (رقم  نموذج معتمد
 .مصنفة حسب الفئات مصفوفةيتم حصر كافة االحتياجات من قبل موظف المديرية المختص ضمن   5-1-3
، إليجالالاد الحلالالول الممكنالالة إمالالا بنقالالل مالالوظفين مالالن مديريالالة االحتياجالالات مالالم المسالالاعد مصالالفوفةيقالالوم مالالدير المديريالالة بمناقشالالة  5-1-4

 .أو بتعيينألخرى 
بداء الرأي 5-1-5  . ومن ثم إعتمادها. ترفم القائمة مم توصيات المساعد ومدير المديرية للمدير العام لإلطع  وا 
في حال وجود تعينات جديدة يقوم مدير المديرية بإعداد موازنة تقديرية لرواتب الوظائف الجديدة، وارسالها للالدائرة الماليالة   5-1-6

 .لغ المالية المطلوبةمن أجل تخصيص المبا
 )(.يقوم مدير المديرية بمخاطبة الديوان لتعبئة الشواغر الجديدة ضمن نموذج معتمد رقم   5-1-7
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 .يقوم الديوان بتزويد المؤسسة بحاجتها من الموظفين حسب المتوفر لديه 5-1-8
 اعداد جدول التشكيالت 5-2

د لجالالالدول التشالالالكيعت يتضالالالمن، أعالالالداد مالالالوظفي المؤسسالالالة يقالالالوم موظالالالف المديريالالالة المخالالالتص بتعبئالالالة نمالالالوذج معتمالالال 5-2-1
، وعالالدد (مالالن أعالالوام سالالابقة)مصالالنفين حسالالب الفئالالات، وعالالدد وظالالائف اإلنفكالالاد الالالدائم، وعالالدد الوظالالائف قيالالد اإلجالالراء

الوظالالائف المطلوبالالة فالالي مصالالفوفة االحتياجالالات الجديالالدة، وعالالدد حالالاالت الترفيعالالات الوجوبيالالة والجوازيالالة، وحالالاالت 
لالالى المؤسسالالة تعالالديل األوضالالا  الوظيفيالالة باالضالالافة لكافالالة النمالالاذج  .مالالن فئالالة إلالالى فئالالة، وحالالاالت التالالنقعت مالالن وا 

 .المعتمدة من ديوان الخدمة والمرفقة ضمن االجراء
فالالي دائالالرة الموازنالالة اللجنالالة الفنيالالة بالالإطع  أو أي موظالالف مكلالالف  المديريالالةفالالي شالالهر آب مالالن كالالل عالالام يقالالوم مالالدير  5-2-2

 .قشتها وتقديم التوصية المناسبةالعامة على مسودة جدول التشكيعت لمنا
لمناقشالالالالة التوصالالالاليات اللجنالالالالة المركزيالالالالة فالالالالي ديالالالالوان الخدمالالالالة المدنيالالالالة يالالالالتم دعالالالالوة المالالالالدير العالالالالام لحضالالالالور اجتمالالالالا    5-2-3

عتمادها  .وا 
 .يات ترميز الوظائفالموظف المختص بالتنسيق مم دائرة الموازنة العامة لغاة أو يقوم مدير المديري  5-2-4
االرادة الملكيالالالة بالموافقالالالة علالالالى جالالالدول التشالالالكيعت  يقالالالوم مالالالدير المديريالالالة بمخاطبالالالة ديالالالوان الخدمالالالة بعالالالد صالالالدور   5-2-5

 . لتعبئة الشواغر) ( المدنية من أجل تعبئة الشواغر التي تم إقرارها حسب النموذج المعتمد رقم 
 .حسب المتوفر لديه مؤسسةن الجدد الذين سيتم تعينهم في اليقوم الديوان بترشيح الموظفي  5-2-6

 .إدارة وتقييم أداء الموظفين من خالل التقارير السنوية  5-3 
 .يقوم موظف المديرية بشهر كانون أول من كل عام بتحضير تقارير األداء وتعبئة بيانات الموظف فيها  5-3-1
وذلالد بشالهر كالانون ثالاني لتفريالغ أهالداف  يقوم مدير المديرية بتوزيم التقارير على رؤساء الوحالدات االداريالة بموجالب تعماليم 5-3-2

 .ها كل من الموظف والرئيس المباشر والمدير المعني، وتعاد للمديرية، ويوقم عليودور كل موظف فيهاالوحدة 
عادتهالالا بالالدور يقالالوم موظالالف المديريالالة بالت كالالد مالالن تعبئالالة نمالالاذج ا  5-3-3 لرؤسالالاء الوحالالدات االداريالالة لغايالالات  لتقيالاليم حسالالب االصالالول وا 

 .لتقييم المرحلة االولى من بداية العام وحتى نهاية شهر أيارمتابعة ا
يقالوم مالالدير المديريالة بشالالهر أيالار بإصالالدار تعماليم لطلالالب نمالاذج التقالالارير مالن رؤسالالاء الوحالدات االداريالالة معبال ة حسالالب االصالالول  5-3-4

 .وللمرحلة االولى
وفالالي حالالال وجالالد أي خطالال  فالالي آليالالة التعبئالالة يالالتم . يقالالوم موظالالف المديريالالة بتالالدقيق التقالالارير والت كالالد مالالن تعبئتهالالا حسالالب االصالالول 5-3-5

 .توجيه المدير المعني بموجب مذكرة لتصويب الخط 
 .يقوم مدير المديرية بتوزيم التقارير على رؤساء الوحدات االدارية لإلحتفاظ بها لحين تقييم المرحلة الثانية 5-3-6
ن رؤسالاء الوحالدات االداريالة ومعبال ة للمرحلالة الثانيالة ومتضالمنة يقوم مدير المديريالة بشالهر تشالرين أول بطلالب كافالة التقالارير مال 5-3-7

 . الععمات والتقديرات بشكل نهائي
 .تعتمد التقارير من المدير العام أو من يفوضه 5-3-8
 .في حاالت التقديرات الضعيفة والمتوسطة يتم تبليغ الموظف بذلد وتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به 5-3-9
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رساله لديوان الخدمة المدنية 5-3-11  . يقوم موظف المديرية باعداد كشف بالتقديرات النهائية وا 
 .تدقيق الزيادات السنوية للموظفين والترفيعات الجوازية والوجوبية 5-4
 
 

 :الوثائق المتعلقة -6

 

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة، نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه،
 
 تالسجال 

 رقم النموذج اسم السجل #

 (-qp-0) كشف بأسماء وأماكن عمل الموظفين الذين على رأس عملهم 1

كشففف باسففماء المففوظفين الم وففمبين والملففارين والمكلفففين  لففى  2
 المؤسسة 

(qp-0-) 

3 
كشفففف باسفففماء المفففوظفين الم وفففمبين والمجفففا ين بفففمون راوففف  

 والملارين والمكلفين من المؤسسة 
 

  ل  احماثات الورفيع الوجوبيكشف ط 4

  كشف طل  احماثات الورفيع الجوا ي 5

  كشف اعمام لغايات ولميل االوضاع 6

  كشف أعمام وأسماء الموظفين في حاالت اال فكاك 7

  كشف بأسماء كافة الوظائف الشاغرة 8

  مصفوفة االحوياجات من الموظفين 9

   

 


