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في الجائزةالمشاركةتجربة 

ذه الرحلة من رحلة البنك في مشاركة  راس المال البشري واثره في الحصول على جائزة الملك عبدالعزيز وما احدثته ه
:أثر

األثر

رحلة مشاركة رأس المال البشري

تعزيز ثقافة االداء والتميز المؤسسي  .

تعزيز التعاون والتواصل بين اإلدارات داخل البنك.

 ةتحفيز الموظفين على التميز في بنك التنمية االجتماعية والسعي للفوز بالجائز.

ترسيخ وتعزيز الشعور بالوالء والفخر لدى الموظفين بعد الفوز بالجائزة.

الحصول 
على 
الجائزة

توجيه من القيادات 
العليا باالستعداد 
للمشاركة الجائزة

المعايير مع مراجعة 
جميعع إدارات البنك

موائمة النتائج والممارسات 
الحالية لرأس المال البشري 

لمعايير الجائزة

إعداد النموذج المطلوب 
وتجهيز الشواه

ن خالل القيام بتقييم ذاتي م
(الداخلي)فريق الجائزة 

المشاركة في الزيارات 
الميدانية لفريق الجائزة
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المطبقةأفضل الممارسات

8الل م قام البنك بتقييم مستوى نضج الخدمات من خ2019في عام 
ين ابعاد لتحديد نقاط الضعف والقوة ومجاالت التطوير والتحس

(  قدرة) التحول ، قام البنك بمشروع2021و 2019بين عامي 
لمعالجة مجاالت التحسين والتطوير

(قدرة)مشروع تقييم الوضع الحالي

جتماعيةاالالتنميةوبنكعموماالسعوديةالعربيةالمملكةفيالحكوميةاألجهزةأداءتحسينبدأومن2030المملكةرؤيةمنانطالقا
وذلكبهالمناطةااألهدافتحقيقعلىقادرةلتكونالمنظمةوتطويرلبناءالبنكفيالبشريالمالرأستحولعلىالعملتمخصوصا،
.عبدالعزيزالملكبجائزةالفوزمنالبنكمكنوالذي.الفعالةالكوادروتأهيلتوفيرألهمية



أفضل الممارسات المطبقة

مجاالت ومخرجات التقييم

جمع المعلومات الخاصة بتخطيط القوى 
العاملة وتحديد المطالب وتحليل معدالت
وى العرض وتحقيق التوافق مع تخطيط الق

العاملة طويل المدى

تخطيط القوى العاملة

:  مجاالت للموارد البشرية وتم تحديد مستوى النضج لكل مجال8عبر 2019تم إجراء تقييم عام 

خدمات رأس المال البشري المتعلقة 
بالمعامالت بما في ذلك إدارة عالقات 

الموظفين ورحالت العمل
وإدارة كشوف الرواتب، وساعات العمل 

واإلجازات، وما إلى ذلك

عمليات رأس المال البشري

إلى النشاط ومجموعة العمليات التي تهدف
نه بما المحافظة على أداء الموظفين وتحسي

.يتماشى مع أهداف المؤسسة

إدارة األداء

طاب تحليل المتطلبات الوظيفية واالستق
ديم والفحص والتقييم وإجراء المقابالت وتق

.المرشحين وما إلى ذلك

التوظيف

العمليات واألنشطة التي تهدف إلى إدخال
األوصاف تحسينات على الهيكل التنظيمي ووضع

.الوظيفية

التطوير التنظيمي

دية الرواتب وغير ذلك من المزايا النق/ األجور
ها وغير النقدية التي تقرر أي شركة منح
.لموظفيعها كعالوات وتأمين صحي

المكافآت والمزايا

ويشمل تطوير خطط وأنشطة التواصل 
ة الداخلي بالبنك، باإلضافة إلى إدارة رحل
البنكالموظف والعمل على تحسين تجربته ب

التواصل الداخلي

، بما تغطي دورة التدريب والتطوير كاملة  
صميم في ذلك االحتياجات التدريبية والت

والتطوير والتنفيذ والتقييم

التدريب والتطوير



أفضل الممارسات المطبقة

ائزة الملك عبدالعزيزورحلة تطوير مستوى نضج الموارد البشرية لتمكينهم من الفوز بج( قدرة) تم تنفيذ مشروع التحول 

مخرجات التحول

نتائج الموارد
ئزةالبشرية وفقا لمعايير الجا

مثال توضيحي

القيادة اإلدارية•

تصميم 
المنظمة

بشرية تصميم إستراتيجية الموارد ال1.
.  وربطها بإستراتيجية البنك

.تطوير الهيكل التنظيمي 2.

تطوير االوصاف الوظيفية3.

.بناء سلسلة القيمة 4.

.بناء مصفوفة الصالحيات 5.

إدارة األداء الوظيفي•
بيئة ومكان العمل•

اتالمنافع والتعويض

.ربط المكافأة بأداء الموظف1.

ر استحداث مزايا ومنافع مالية وغي2.
مالية للموظفين

بيئة ومكان العمل•
االتصال والتواصل•
المشاركة والعمل التطوعي•

مةثقافة المنظ

زيز ثقافة تصميم خطة استراتيجية لتع1.
المنظمة

يناستحداث قنوات تواصل للموظف2.

انشاء منصة للعمل التطوعي3.

خطط الموارد البشرية وااللتزام•
التدريب وتطوير األداء •

ةأطر الموارد البشري

ج تطوير االستراتيجية و النموذ1.
.التشغيلي

اءات بناء و تطوير السياسات و اإلجر 2.

لسنة  10015تبني مواصفة األيزو 3.
2019.
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أبرز النتائج الرئيسية

:أدناه7يتم تمثيل النتائج الرئيسية لألبعاد الـ

التحفيز والتقدير( 2

 دير رسائل التحفيز والتقزيادة عدد
بالبنكوالتكريم  المقدمة للموظفين

657746968 

201920202021

عدد الرسائل المقدمة 

برامج إعداد قادة المستقبل ( 4

التعاقب 
التدريب الوظيفي

التخصصي

قيادات التنمية

مستقبل التنمية 

قدرة للتنمية

القيادة اإلدارية

إدارة األداء الوظيفي

بيئة ومكان العمل

خطط الموارد البشرية 
وااللتزام

المشاركة والعمل 
التطوعي

االتصال والتواصل

ريةالسياسات واللوائح للموارد البش( 3

00

90%

201920202021

نسبة المشاركة

مشاركة الموظفين في مراجعة
عد السياسات واالستراتيجيات ب

تحول البنك 

ياتالتمكين وتفويض الصالح( 1

74 74 

169 

201920202021

عدد الصالحيات الممنوحة 

 زيادة الصالحيات الممنوحة
2021للموظفين خالل عام 



أبرز النتائج الرئيسية

:أدناه7يتم تمثيل النتائج الرئيسية لألبعاد الـ

الوصف الوظيفي واألهداف الوظيفية( 1

100% 100%

0%

2021 2020 2019

نسبة األوصاف الوظيفية

عع تم اعداد اوصاف وظيفية لجمي
وظائف البنك

التدريب والتعليم( 2

ية زيادة عدد البرامج التدريب
المنفذة

511 

186 
106 

2021 2020 2019

عدد البرامج التدريبية

تصميم لوحة معلومات لمتابعة أداء الموظفين ( 4 الرواتب والمكافأة والتعويضات( 3

 ارتفاع مبالغ الرواتب واملكافآت
والتعويضات بشكل سنوي 

القيادة اإلدارية

التدريب وتطوير األداء

المشاركة والعمل 
التطوعي

بيئة ومكان العمل

خطط الموارد البشرية 
وااللتزام

االتصال والتواصل
74% 73%

58%

2021 2020 2019

نسبة التعويضات 



أبرز النتائج الرئيسية

:أدناه7يتم تمثيل النتائج الرئيسية لألبعاد الـ

التكريم والتقدير( 2


زيادة عدد الموظفين المكرمين 

سنويا

70%

50% 44%

2021 2020 2019

عدد الموظفين المكرمين

القيادة اإلدارية

إدارة األداء الوظيفي

يالمشاركة والعمل التطوع

بيئة ومكان العمل

خطط الموارد البشرية 
وااللتزام

االتصال والتواصل

نسبة الترقيات بحسب خطط الموارد البشرية( 1

11%

4% 4%

2021 2020 2019

عدد الترقيات 

لى ارتفاع عدد الموظفين الحاصلين ع
2021ترقيات خالل عام 

خالل تم تحديث السياسات واللوائح
2021سنة 

41

0 0

2021 2020 2019

عدد السياسات واللوائح

تحديث السياسات واللوائح( 4

10%
7% 6%

2021 2020 2019

نسبة االنضباطية 

تم تطوير  سياسات العمل المرن
والتي ساهمت بزيادة نسبة 

االنضباطية 

معدل التزام الموارد البشرية بأوقات العمل والحضور( 3



أبرز النتائج الرئيسية

:أدناه7يتم تمثيل النتائج الرئيسية لألبعاد الـ

بيئة العمل والروح المعنوية( 1

ينزيادة عدد الفعاليات المنفذة للموظف
ة العمل لزيادة الوالء الوظيفي وتحسين بيئ

25
15

10

2021 2020 2019

عدد الفعاليات 

العدالة وتكافؤ الفرص( 2


% 11زيادة نسبة االناث  بشكل سنوي من

ظيف مع وضع سياسات تكفل التو % 16الى 
على معيار الكفاءة والجدارة للوظيفة

16%84%

مكان العمل والتجهيزات( 3

 توفير مقر عمل جديد
م2021للبنك بنهاية عام 

القيادة اإلدارية

إدارة األداء الوظيفي

المشاركة والعمل 
التطوعي

بيئة ومكان العمل

خطط الموارد البشرية 
وااللتزام

االتصال والتواصل



أبرز النتائج الرئيسية
:أدناه7يتم تمثيل النتائج الرئيسية لألبعاد الـ

القيادة اإلدارية

إدارة األداء الوظيفي

عيالمشاركة والعمل التطو 

بيئة ومكان العمل

خطط الموارد البشرية 
وااللتزام

االتصال والتواصل

خطة الفعاليات السنوية( 2

تفعيل عدد من المبادرات لتعزيز االتصال والتواصل( 3

كفاءة قنوات التواصل( 1

5

3
2

2021 2020 2019

عدد القنوات المستخدمة للتواصل مع الموظفين



أبرز النتائج الرئيسية
:أدناه7يتم تمثيل النتائج الرئيسية لألبعاد الـ

فرق العمل( 1

زيادة عدد فرق العمل بالبنك

15% 14%

10%

2021 2020 2019

فرق العمل

عدد المتطوعين( 2


م 2021إطالق مبادرة التطوع عام 

ل واستهداف تطوع الموظفين داخ
البنك وخارجه 

203

0 0

2021 2020 2019

عدد المتطوعين

القيادة اإلدارية

إدارة األداء الوظيفي

يالمشاركة والعمل التطوع

بيئة ومكان العمل

خطط الموارد البشرية 
وااللتزام

االتصال والتواصل

سياساتالمشاركة في وضع األهداف االستراتيجية وتطوير اللوائح وال( 3

 ي لموظفين فاركة مشازيادة نسبة
تحقيق األهداف االستراتيجية

90%

50%

0%

2021 2020 2019

نسبة المشاركة
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من المشاركةلدروس المستفادةا

م مما سهل ضم 2023للجائزة مع وضع الخطة اإلستراتيجية للبنك التعقيبيالتقريرتزامن استالم 
:م، ابرز المشاريعع2023توصيات التقرير لخطط العمل والمشاريعع الجديدة لعام 

تطوير نظام إدارة األداء 

تطوير سير العمل وتحسين
جودة الخدمة

التعاقب الوظيفي

قياس نضج خدمات رأس 
المال البشري 

ERP  تنفيذ  نظام تخطيط
الموارد المؤسساتية 

قياس مؤشرات صحة 
المنظومة وخطط عمل 
التحول الثقافي المنظمي

تحليل الثقافة المؤسسية
الحالية وتطوير تجربة 

الموظف 



من المشاركةلدروس المستفادةا

شغيلي لكل أطلق البنك مشروع لتطوير وقياس نضج خدمات راس المال البشري وقياس األداء الت
.وحدة  لدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات وتحسين القدرات التحليلية

التعاقب الوظيفي

إدارة االداء

بالتدري

التوظيف

من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات
خالل لوحات المعلومات

بناء لوحة معلومات مربوطة بأنظمة 
الموارد البشرية 

تطوير مؤشرات األداء الرئيسية 
وربطها بإستراتيجية البنك

توفير ادوات ديناميكية لتساهم في 
اكل تسهيل تحليل البيانات وتحديد المش

وصناعة القرارات التنبئية

تطوير والكشف عن مستوى األداء 
ونقاط الضعف داخل الموارد البشرية

األثر المتوقع



إعالن نتيجة فوز 
بنك التنمية االجتماعية 
ودةبجائزة الملك عبدالعزيز للج

م2022-هـ 1444الدورة السادسة 

...وبداية مرحلة أخرى من السعي لتحقيق التميز..... نهاية مرحلة 



شكرا  لكم



من المشاركةلدروس المستفادةا

:الدروس المستفادة للمشاركة في الجائزة مذكورة أدناه

لفائدة من أهمية مراعاة معايير وأدوات التميز للجوائز التقديرية مثل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة للرقي بأداء المؤسسة وإدراك ا•

.تطبيقها لضمان استدامة جودة وتميز المنظمة والنهوض بها

.العمل وفقا لمعايير جائزة الملك عبدالعزيز وأداة اتقان كنموذج يتحذى به للتميز•

.هو نتاج سنوات من العمل الجاد المنظم والمؤسسي المتواصل:االتقان•

تأثير الناتج عن بدء المراقبة والقياس المستمر للمقاييس الرئيسية داخل الموارد البشرية لعرض ال: إنشاء أنظمة قياس ومراقبة األداء•

المبادرات بشكل أفضل



الخطوات والتطلعات المستقبلية

م مما سهل ضم توصيات التقرير لخطط العمل والمشاريع 2023للجائزة مع وضع الخطة اإلستراتيجية للبنك التعقيبيتزامن استالم التقرير 

:م، ابرز المشاريع2023الجديدة لعام 

ي المضي في مسيرة التميز بالمشاركة في جوائز اخرى ذات حضور إقليم

ودولي

ERP  تنفيذ  نظام تخطيط الموارد

المؤسساتية 

قياس نضج خدمات رأس المال البشري 

قياس مؤشرات صحة المنظومة وخطط 

عمل التحول الثقافي المنظمي
تطوير نظام إدارة األداء 

التعاقب الوظيفيةتطوير سير العمل وتحسين جودة الخدم

قائم

تم التنفيذ

مستقبلي



الخطوات والتطلعات المستقبلية

م مما سهل ضم توصيات التقرير لخطط العمل والمشاريع 2023للجائزة مع وضع الخطة اإلستراتيجية للبنك التعقيبيتواكب استالم التقرير 

:م، ابرز المشاريع2023الجديدة لعام 

المشاريع 

وصف 

المشروع

مخرجات المشروع

تطوير نظام إدارة األداء الفردي من خالل الموائمة •

االستراتيجية لكل مستويات البنك 

ة تصميم لوحة معلومات لمراقبة مؤشرات األداء التشغيلي•

مستقبليةوالتحليلية والتنبؤية للمساهمة في اتخاذ القرارات ال

حد يخدم تنفيذ نظام تخطيط الموارد المؤسساتية وبناء نظام مو•

جميع إدارات البنك

الموائمة 

االستراتيجية

إطار إدارة األداء 

الفردي

ة، نظام المكافآت  مالي

وغير مالية

لوحة مؤشرات 

األداء إلدارة

مكتبة مؤشرات األداء 

لراس المال البشري

نظام موحد يخدم جميع 

إدارات البنك

المستهدفات
تحقيق المواءمة االستراتيجية•

تطوير مؤشرات قياس األداء الرئيسية والتشغيلية•

تطوير مؤشرات قياس األداء التشغيلية•

رفع كفاءة العمليات واإلجراءات التشغيلية•

رفع كفاءة العمليات واإلجراءات التشغيلية•

تحسين جودة رصد وتقرير مخرجات العمليات•

ى ذات المضي في مسيرة التميز بالمشاركة في جوائز اخر

.حضور إقليمي ودولي

تنفيذ  نظام تخطيط الموارد المؤسساتية  ERPقياس نضج خدمات رأس المال البشري تطوير نظام إدارة األداء 



أفضل الممارسات المطبقة

مجاالت للموارد البشرية وتم تحديد مستوى النضج لكل مجال8عبر 2019إجراء تقييم عام تم

التوظيف
قطاب تحليل المتطلبات الوظيفية واالست

تقديم والفحص والتقييم وإجراء المقابالت و

.المرشحين وما إلى ذلك

التطوير التنظيمي
العمليات واألنشطة التي تهدف إلى إدخال 

وصاف تحسينات على الهيكل التنظيمي ووضع األ

.الوظيفية

تخطيط القوى العاملة
املة جمع المعلومات الخاصة بتخطيط القوى الع

وتحديد المطالب وتحليل معدالت العرض 

ة طويل وتحقيق التوافق مع تخطيط القوى العامل

المدى

المكافآت والمزايا
ية الرواتب وغير ذلك من المزايا النقد/ األجور

وغير النقدية التي تقرر أي شركة منحها 

.لموظفيها كعالوات وتأمين صحي

التدريب والتطوير
ي ذلك تغطي دورة التدريب والتطوير كاملةً، بما ف

والتنفيذ االحتياجات التدريبية والتصميم والتطوير

والتقييم

إدارة األداء
فظة النشاط ومجموعة العمليات التي تهدف إلى المحا

هداف الموظفين وتحسينه بما يتماشى مع أأداءعلى 

.المؤسسة

عمليات رأس المال البشري
في خدمات رأس المال البشري المتعلقة بالمعامالت بما

ذلك إدارة عالقات الموظفين ورحالت العمل وإدارة 

ما إلى ، وساعات العمل واإلجازات، وكشوف الرواتب

ذلك

التواصل الداخلي
ي ويشمل تطوير خطط وأنشطة التواصل الداخل

لعمل بالبنك، باإلضافة إلى إدارة رحلة الموظف وا

على تحسين تجربته بالبنك

مخرجات التقييممجاالت التقييم

Domainالتقييم العام

التوظيف

التطوير التنظيمي

تخطيط القوى العاملة

المكافآت والمزايا

التدريب والتطوير

إدارة األداء

الداخليالتواصل

عمليات رأس المال البشري

غير ُمرضي  ●يحتاج إلى التحسين●ُمرضي●



أفضل الممارسات المطبقة

:  مجاالت للموارد البشرية وتم تحديد مستوى النضج لكل مجال8عبر 2019تم إجراء تقييم عام 

مجاالت ومخرجات التقييم

بما خدمات رأس المال البشري المتعلقة بالمعامالت

في ذلك إدارة عالقات الموظفين ورحالت العمل

وإدارة كشوف الرواتب، وساعات العمل 

واإلجازات، وما إلى ذلك

النشاط ومجموعة العمليات التي تهدف إلى 

تماشى المحافظة على أداء الموظفين وتحسينه بما ي

.مع أهداف المؤسسة

ويشمل تطوير خطط وأنشطة التواصل الداخلي 

مل بالبنك، باإلضافة إلى إدارة رحلة الموظف والع

على تحسين تجربته بالبنك

ة الرواتب وغير ذلك من المزايا النقدي/ األجور

ظفيها وغير النقدية التي تقرر أي شركة منحها لمو

.كعالوات وتأمين صحي

ا في تغطي دورة التدريب والتطوير كاملةً، بم

تطوير ذلك االحتياجات التدريبية والتصميم وال

والتنفيذ والتقييم

جمع المعلومات الخاصة بتخطيط القوى العاملة

يق وتحديد المطالب وتحليل معدالت العرض وتحق

التوافق مع تخطيط القوى العاملة طويل المدى

عمليات رأس المال البشري

إدارة األداء

التواصل الداخلي

المكافآت والمزايا

التدريب والتطوير

تخطيط القوى العاملة

يغير مرض:  التقييم●

نات العمليات واألنشطة التي تهدف إلى إدخال تحسي

.يةعلى الهيكل التنظيمي ووضع األوصاف الوظيف

فحص تحليل المتطلبات الوظيفية واالستقطاب وال

ما إلى والتقييم وإجراء المقابالت وتقديم المرشحين و

.ذلك

التوظيفالتطوير التنظيمي

يحتاج الى : التقييم●

تحسين

يغير مرض:  التقييم●

يغير مرض:  التقييم● يغير مرض:  التقييم● يحتاج الى : التقييم●

تحسين

يغير مرض:  التقييم●يغير مرض:  التقييم●



أفضل الممارسات المطبقة

لعزيزورحلة تطوير مستوى نضج الموارد البشرية لتمكينهم من الفوز بجائزة الملك عبدا( قدرة) تم تنفيذ مشروع التحول 

مخرجات 

التحول

مقاييس رأي الموارد

البشرية المغطى وفقا للجائزة

مثال 

توضيحي

بيئة ومكان العمل•

االتصال والتواصل•

المشاركة والعمل التطوعي•

ثقافة 

المنظمة

تقييم ثقافة المنظمة ومدى مساهمة الموظف

عبر استبيانات مخصصة من أجل ربط 

الموظف وإعطاء الموظف الفرصة للمشاركة

.في تصميم برامج وسياسات البنك

تصميم 

المنظمة

.تصميم الهيكل التنظيمي 1.

.تحديد المسؤوليات و المهام 2.

.بناء سلسلة القيمة 3.

.بناء مصفوفة الصالحيات 4.

مجلس اإلدارة

إدارة المخاطر

المدير العام

اإلدارة العامة للفروع والقنوات

الفروع والقنوات-إدارة المتابعة 

إدارة المراجعة التشغيلية

إدارة المراجعة المالية واإلدارة

اإلدارة العامة للتسويق والشراكات

قطاع التمويل االجتماعي

الفروع والقنوات

التمويل األصغر

قطاع الخدمات المشتركة

اإلدارة العامة للموارد البشرية

إدارة حوكمة الخدمات واالمن السيبراني

اإلدارة العامة للخدمات المساندةاإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لتميز العملياتإدارة المشتريات والعقود

اإلدارة العامة للعمليات البنكية

إدارة الحسابات

إدارة الميزانية و التخطيط

اإلدارة العامة للخزينة واالستثمار

اإلدارة العامة للفروع والقنوات

أمانة مجلس إدارة البنك المكتب الفني

(ممثل عن وزارة المالية)المراقب المالي 

اإلدارة العامة لالستراتيجية و شؤون البنك

مكتب إدارة المشاريع

إدارة االستراتيجية واألبحاث

مركز اإلحصاء والمعلومات

إدارة التسويق

إدارة الشراكات

إدارة تطوير األعمال

إدارة تجربة العمالء

إدارة العالقات العامة و اإلعالم

مكتب المدير العام

وحدة المتابعة

وحدة التقارير و الخطابات

وحدة االتصاالت االدارية

وحدة تنسيق المواعيد

سكرتير مدير مكتب المدير العام

إدارة الفروع والقنوات

قسم العقود

قسم القضايا

قسم االستشارات القانونية

إدارة مراجعة تقنية المعلومات

مكتب المستشارين

اإلدخار

خدمات غير المالية

الفروع والقنوات

قطاع االستثمار قطاع المالية

التدريب وتطوير األداء•القيادة اإلدارية•

إدارة األداء الوظيفي•

المنافع 

والتعويضات

مبنية على تصميم المنافع والتعويضات المالية ال

ي أفضل الممارسات في القطاع شبه الحكوم

.والخاص لخلق بيئة جاذبة ومحفزة

أطر الموارد 

البشرية

.شغيليتطوير االستراتيجية و النموذج الت1.

.بناء و تطوير السياسات و اإلجراءات2.

خطط الموارد البشرية وااللتزام•
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