
سعید بن عبدهللا الراشدي: تقدیم
عضو مجلس إدارة الجمعیة العمانیة إلدارة الموارد البشریة

طیران السالم–رئیس الموارد البشریة والشؤون اإلداریة 



 حاصل على شھادة الماجستیر في إدارة األعمال وشھادة جمعیة الموارد
)SHRM-SCP(البشریة لمحترفي الموارد البشریة 

:  تعریف 

 سنة18خبرة عمل في الموارد البشریة

 2014عضو في الجمعیة منذ التأسیس.



: عن الجمعیة العمانیة إلدارة الموارد البشریة  
لمواردالمحترفيرئیسيومرجعقاعدةأنشاءھوالبشریةللمواردالعمانیةالجمھیةتأسیسمنالھدفأن

.خبراتھمبمختلفبالسلطنةالمجالھذافيالعاملینجمیعیضمتجمعوبناءالبشریة،
رات،والخبالمعرفةتبادلخاللمنالبشریةالمواردمختصيمھاراتوتنمیةصقلفيجھدبكلونسعى

.عالمیاالبشریةالمواردممارساتأفضلتقدیمخاللومنالھامة،المواضیعفيالحواروإثراء
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الھدف االستراتیجي:
كفاءة عالیةإضافة محلیة مثریة لقطاع الموارد البشریة لضمان قطاع متمیز بإدارة احترافیة و

ت استشارة الجمعیة في استراتیجیا
وقوانین الموارد البشریة

الجھات المشرعة جھات العملةمحترفي الموارد البشری

تطبیق معاییر الموارد البشریة:رؤیتنا
ابتداًء من األساسیة وحتى 
أفضل الممارسات العالمیة

رؤیة الجمعیة كأفضل مرجع لمھن 
الموارد البشریة في السلطنة



:ما ھو التخطیط اإلستراتیجي 

ھو تخطیط طویل األمد یرتكز على دعم رؤیة وطموح مؤسسة أو فرد.

المدة المتعارف علیھا للخطة اإلسترتیجیة خمس سنوات

أن تكون معتمدة من جمیع األطراف ذات العالقة وموثقة

تبنى علیھا األھداف السنویة
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أساسیات إدارة الموارد البشریة
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إستراتیجیات 
الموارد البشریة

توظیف رأس 
المال البشري

التطویر وخطط 
األحالل

األرتباط 
الوظیفي 
وتجربة 
الموظف

البیانات 
والتحلیل

نظام تقییم 
األداء

المزایا 
والتعویضات



لماذا نقدم أكثر للمورد البشري العماني

ال یوجد دولة في العالم 
ال تعطي الموارد 

البشریة الوطنیة أولویة 
أكبر

والء أكبر للمؤسسات 
الوطنیة تكلفة توظیف أقل

الدوران المالي للدخل
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خطط إبقاء الموارد البشریة

دعم اإلستبیانات الدوریة لرأي الموظف عن المؤسسة والعمل، تسھیل خدمات ال
المؤسسي سعیاً لتركیز الموظف على تحقیق أھدافھ بالعمل

تطویر إرتباط وتجربة الموظفین 
Employee Engagement & 

Experience

لجنس، العمر، ا: الحرص على التنویع في الشخصیات العاملین بالمؤسسة مثل
ي المساواة ف. األھتمامات الشخصیة، المھارات، تنوع الجنسیات الغیر وطنیة

.مشاركةالمعاملة بین جمیع العاملین حسب اللوائح وإعطاء الفرصة للجمیع بال
التنوع والشمولیة

Diversity & Inclusion

ل ألھداف الموازنة بین العمل والمنزل، المرونة في طریقة العمل في سبیل الوصو
. المؤسسة، األھتمام بالصحة الجسدیة والنفسیة

ما الذي یجعل الموظف یحب عملھ؟

رفاھیة الموظف
Employee Wellbeing
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نظریة ماسلو للحاجات اإلنسانیة
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برامج تنمیة الموارد البشریة

التدرج التسلسل الوظیفي، التدرج العمودي، التدرج القیادي و
الفني، الدوران الوظیفي

خریطة التدرج الوظیفي
(Career path map)

ة لكل برنامج كفاءات على المستوى المؤسسي والفني، المستویات المطلوب
م الكفاءاتكفاءة، الكفاءات المطلوبة للوظیفة الحالیة واألعلى، إجراءات تقیی

قائمة الكفاءات الوظیفیة
( Competency Framework)

الدورات % 10توجیھ وإشراف، % 20التطویر على رأس العمل، % 70
التعلیمیة 70:20:10برنامج التطویر الوظیفي 

، تقییم القدرات %10أو 20تقییم أفضل الكفاءات في المؤسسة، قد تكون بین 
.السریعة/الشخصیة، الترقیة المزدوجة

برنامج تنمیة الموارد البشریة السریع
(Fast track development program)
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مغذیات التخطیط اإلستراتیجي

أستراتیجیة الموارد البشریة
األھداف السنویة

المشاریع

إستراتیجیة 
المؤسسة

بیانات 
الموارد 
البشریة 
وتحلیلھا

أستبیانات 
الموظفین
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برامج ناجحة إلدارة المورد البشري
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خطة أحالل الخمس سنوات

طویل المدى: التدریب على رأس العمل للخریجین

برنامج تقییم األداء الوظیفي والدفع مقابل األداء



خطة اإلحالل االستراتیجیة
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تحدید الوظائف 
المراد أحاللھا

تقییم الموظفین 
لدخول البرنامج

تدشین برنامج 
التطویر

المتابعة الدوریة مع 
المسؤول المباشر

اإلحالل



التدریب على رأس العمل
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التدریب 
المقرون 
بالتوظیف

التدریب 
المنافس 
للوظیفة

Apprenticeship

التدریب 
الغیر 

مقرون 
بالتوظیف

One Year Internship



برنامج تقییم األداء والدفع مقابل األداء
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متابعة واضحة وشفافة للموظف والمسؤول

الحوافز أعلى عن المعتاد

80:20 منحنى بیل

أھداف أكبر كل سنھ

تقییم دوري



مقترحات تحسین أداء اإلستراتیجیة

ماذا أتوقف عن فعلھ

)Admin left(تقدیم خدمات إداریة •
إعتبار جمیع الموظفین سواسیة •
أداء قبول تغذیات الرجعیة الشفھیة عن•

موظف
ل تطبیق ما ال یمكن تطبیقھ، لیس ك•

أفضل ممارسة عالمیة ممارسة مناسبة 
لمؤسستك

ماذا أفعل

الم مواصلة اإلطالع على متغیرات الع•
تغییر توجھات ومسؤولیات موظف•

الموارد البشریة
لدائرة إعادة تشكیل الھیكل التنظیمي ل•

بشكل دوري
اإللمام بطبیعة عملیات المؤسسة •

وأستراتیجیاتھا وأھدافھا
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CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

دعوة للملتقیات الشھریة سعر خاص للمؤتمرات السنویة تكوین عالقات مھنیة

تبادل المعرفة أستشارة خبراء الموارد البشریة المساھمة في المشاریع واللجان

مزایا عضویة الجمعیة
التسجیل مفتوح للجمیع
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موقع إلكتروني مشاركة أفضل الممارسات سعر خاص لمؤتمرات شركاء الجمعیة



Omanshrm OSHRM @Omanshrm

تواصل معنا 

18Omanshrm +00968 9392 2154 info@oshrm.om

www.oshrmconference.com / www.oshrm.om

http://www.oshrmconference.com/
http://www.oshrm.om/


;لالستفسار والتواصل
سعید بن عبدهللا الراشدي 
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