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       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  الالئحة )اإلصدار الثاني(هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

مجلس اإلدارةرئيس   نائب رئيس مجلس اإلدارة   

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

الزهراني األستاذ / عبدهللا بن سعيد   األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  
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                     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 وبعد :

إن مما عنيت به حكومة خادم احلرمني الشريفني وفقه اهلل العناية باجلمعيات اخلريية ودعمها ممثلة يف        

(  مبحافظة الطائف مجعية العون اخلريية) ، ومن بني هذه اجلمعيات  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة 

 .هـ 17/10/1436 وتاريخ  691املسجلة بتصريح رقم 

وحرصًا على الريادة والتنظيم وأن يكون عمل هذه اجلمعيات وفق لوائح وأنظمة تضبط عملها فقد حرصت       

وضع لوائح وأنظمة لكافة نواحي العمل مستمدة تلك اللوائح واألنظمة  علىبالطائف  مجعية العون اخلرييةإدارة 

للوصول إىل  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة من الالئحة العامة لتنظيم عمل اجلمعيات اخلريية ومن لوائح 

 .حيدد الصالحيات واملهام لكل عامل باجلمعية أفضل نظام 

يف أداء  بعد اهلل تعاىل لتكون عون لنا هذه الالئحة لتحديد اهليكل التنظيمي والوصف الوظيفيوقد جاءت       

 . لالستفادة منها رسالتنا ولتتيح الفرصة لكافة من يعملون يف القطاع اخلريي

 نسأل اهلل تعاىل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،
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 التعريف :

مجعية العون اخلريية بالطائف هي جهة خريية غري رحبية ترعى األسر احملتاجة وتقوم على تقديم املساعدات هلا على مدار  

العام وفق ما يرد من تربعات إضافة إىل تنفيذ العديد من املشروعات اخلريية كإفطار صائم وزكاة الفطر والكفارات 

 وغريها.

 

 التسجيل واملرجعية :

 هـ 17/10/1436والتنمية االجتماعية بتاريخ  املوارد البشريةمن وزارة  691وتصريح رقم  93342مسجلة بالقرار رقم 

 

 أهداف اجلمعية:

: رعاية األسر الفقرية ، والسعي لتخفيف معاناتها مبا يساعد على حتسني أوضاعهم املعيشية واالجتماعية والصحية  أواًل

. 

 : استقبال الزكوات والصدقات والكفارات والتربعات العامة وتوزيعها على احملتاجني .ثانيًا 

ة ، إفطار صائم ، زكاة الفطر ، كسوة العيد ، كسوة : إقامة املشروعات اخلريية املومسية مثل ) احلقيبة املدرسي ثالثًا

 (مها الشتاء ، سقيا ماء السبيل ، الصدقة اجلارية، بطانية الشتاء ، حلوم األضاحي ، بناء املساكن وترمي

: مجع فائض الطعام من قصور األفراح والفنادق واملطاعم ومن احلفالت اخلاصة وحفظه وتوزيعه على الفقراء  رابعًا

 كني واحملتاجني .واملسا

: إقامة برامج ودورات لفئات اجملتمع لتثقفيهم باألعمال التطوعية واملساهمة فيها باالشرتاك مع اهليئات األهلية  خامسًا

 واحلكومية خلدمة اجملتمع .

 : العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بني فئات اجملتمع . سادسًا

 : العناية بتأهيل األسر احملتاجة . سابعًا

 : فتح الباب للموسرين من أهالي احملافظة وخارجها لدعم برامج اجلمعية . ثامنًا

 : تنفيذ الربامج التوعوية للمجتمع للرفع من مستواه يف كافة النواحي . تاسعًا

 

 :نطاق عمل اجلمعية 

 ليت ال يتوفر فيها مجعيات خريية خمتصة .ة الطائف وضواحيها القريبة احمافظ -منطقة مكة املكرمة 
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 اهليكل التنظيمي
 

    
الجمعية  

 العمومية 
    

         

     مجلس اإلدارة     

         

    
رئيس مجلس  

 اإلدارة 
    

         

  
المشرف  

 المالي 
 

نائب رئيس  

 المجلس 
    

         

     األمين العام     

         

    
المدير 

 التنفيذي 
    

         

  
وحدة  

 التطوع 
   

  السكرتارية

 والحوكمة 
  

         

         

قسم 

خدمات 

 المستفيدين

 

قسم 

الشؤون 

ة  ياإلدار 

 والمالية

 
قسم تنمية  

 الموارد 
 

قسم 

الخدمات  

 المساندة

 

قسم 

العالقات 

العامة 

 واإلعالم

         

  البحث 
الموارد 

 البشرية
 العالقات  المشاريع  التسويق   

         

  المساعدات 
المحاسب 

 المالي
 اإلعالم   الصيانة   االستثمار 

         

  
الشؤون 

 المالية 
 

مكتب 

 االستقبال 
 الشراكات  المستودعات 
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 التعاريف :

 .ريال سنويًا 200فع رسوم العضوية هم األعضاء املؤسسني للجمعية ومن انضم إليه وحيق التصويت ويلتزم بد:  اجلمعية العمومية

الصالحيات هم األعضاء املنتخبني من أعضاء اجلمعية العمومية ملتابعة عمل اجلمعية واإلشراف عليها وفق :  جملس اإلدارة

 املمنوحة هلم .

 هو املرشح لرئاسة جملس اإلدارة بالتصويت من أعضاء اجمللس وله الصالحيات املمنوحة له نظامًا.:  رئيس اجمللس

 هو املرشح من أعضاء جملس اإلدارة وله صالحيات الرئيس حال غيابه أو توكليه من قبل الرئيس.:  نائب الرئيس

طبقا للتنظيم الذي يضعه احملاسب القانوني ويوافق عليه جملس اإلدارة وفق  الشؤون املاليةيع عن مج املسؤول:  املشرف املالي

 .االجتماعية العمل والتنميةتعليمات وزارة 

هو املشرف العام على متابعة سري عمل اجلمعية ومتابعة تنفيذ توصيات جملس اإلدارة ومتابعة املدير التنفيذي يف :  األمني العام

 تنفيذ خطة اجلمعية وبراجمها .

 هو املسؤول عن متابعة أعمال اجلمعية وتنفيذ خطتها وبراجمها وفق الصالحيات.:  املدير التنفيذي

 . وما خيص نظام احلوكمة  هو املوظف املختص مبتابعة مهام وأعمال مكتب املدير التنفيذي:  السكرتارية

 لى اجلمعية ويرأسه املدير التنفيذي وعضوية رؤساء األقسام.هو اجمللس املشرف العام ع:  اجمللس التنفيذي

هو الذي يدير عمل القسم ويتابع موظفي القسم ويلتزم بتنفيذ الربامج للقسم وفق اخلطة ووفق الصالحيات :  رئيس القسم

 املمنوحة له ووصف الوظيفي .

 والصالحيات املمنوحة هلم والوصف الوظيفي .من يتابعون أعمال القسم وفق املهام :  موظفو القسم

 القسم املعين ببحث حاالت األسر وتقديم املساعدات هلا وفق النظام .:  قسم خدمات املستفيدين

لكافة النواحي املالية واإلجراءات  ةاملتابعوهو القسم املعين باملوظفني والدوام وتطوير األداء والتدريب :  قسم الشؤون اإلدارية و املالية

 اخلاصة بها وفق اللوائح ويشرف على أعمال القسم أمني الصندوق .

 بتنمية موارد اجلمعية والتسويق ملشاريعها . هو القسم املعين: قسم تنمية املوارد

هو القسم التعريف بربامج اجلمعية ومشاريعها ومتابعة التصاميم واملطبوعات وكافة مواقع : واإلعالم العالقات العامةقسم 

 التواصل والتوثيق والتقارير الدورية .

مبتابعة تنفيذ مشاريع اجلمعية واالشراف على املستودعات واستكمال اإلجراءات الالزمة  هو القسم املعين:  اخلدمات املساندةقسم 

 . مع متابعة أعمال الصيانة للجمعية حياهلا 
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 اجلمعية العمومية :
 املهام والصالحيات :

 ترشيح أعضاء جملس اإلدارة . .1

 االطالع على مشاريع اجلمعية وبراجمها يف أي وقت . .2

 يطلب من جملس اإلدارة . تقديم املشورة والرأي حيال ما .3

 والطارئة .حضور اجتماعات اجلمعية العمومية العادية  .4

 املشاركة يف جلان وبرامج اجلمعية حال تكليف أعضاء جملس اإلدارة . .5

 إقرار اخلطط واملوازنات والربامج العامة للجمعية وشراء األوقاف . .6

الوفاء جبميع االلتزامات املرتتبة على عضويته والقيام جبميع الواجبات املنصوص عليها يف هذا النظام واللوائح  .7

 .  الداخلية للجمعية

  .التقيد بقرارات اجلمعية العمومية وبقرارات جملس اإلدارة .8

 .إبالغ اجلمعية كتابة مبا يطرأ على عنوانه من تعديالت.9

 . تقرير جملس اإلدارة عن أعمال اجلمعية خالل السنة املنتهية ومناقشته.10

 . ومالحظاتها على اجلمعية إن وجدت والتنمية االجتماعية املوارد البشريةتقرير وزارة  .11

مناقشة تقرير احملاسب القانوني للجمعية والتصديق على احلسابات اخلتامية للسنة املالية املنتهية إذا مل يكن .12

 . مثة اعرتاضات ختل بها و إقرار امليزانية التقديرية للسنة املالية اجلديدة

 ج العمل الذي يقرتحه جملس اإلدارة للسنة القادمة واختاذ ما تراه بشأنهحبث و إقرار أو تعديل برنام.13

 . تعديل نظامها األساسي أو فتح فروع هلا.14

 .على ذلك والتنمية االجتماعية املوارد البشريةالتصرف يف بعض ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة .15

 . ى فيهاحل اجلمعية أو دجمها يف مجعية أخرى أو اندماج مجعية أخر .16

 . انتخاب أعضاء جملس إدارتها أو جتديد أو إنهاء عضويتهم.17

 . دراسة مبدأ استثمار أموال اجلمعية واقرتاح جماالته.18
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 جملس اإلدارة :
 جملس إدارة اجلمعية : -1

 .للجمعيةة تنفيذ ألهداف املشروعة : هي السلطة التنفيذية للسياسة اليت ترمسها اجلمعية العمومياهلدف العام 

 : اجلمعية العمومية االرتباط التنظيمي 

 ويقوم جملس اإلدارة بشكل خاص مبا يلي :

يتطلبه ذلك من إشراف على نشاطات األعضاء كالبت يف طلبات ة العالقات الداخلية للجمعية وما مباشر •

 االنضمام لعضوية اجلمعية وتشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة .

 ة وشؤونها .مباشرة العالقات اخلارجي •

 إدارة املشروعات التنموية واالجتماعية مما يدخل يف نطاق أهداف اجلمعية . •

دارية وضمان اإلومشروعات وتطوير األجهزة الفنية واملالية و -إن وجدت -إدارة املركز الرئيسي للجمعية وفروعها  •

 كفايتها وما يتطلبه ذلك من التعاقد مع الفتيني واملوظفني واملستخدمني .

 إدارة ممتلكات اجلمعية وأمواهلا والتصرف فيها وفقًا لألصول املتبعة . •

 حتديد البنوك اليت تودع فيها أموال اجلمعية . •

 دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد . •

 .عليمات الواردة من جهات االختصاصاإلشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات اجلمعية العمومية وكافة الت •

اطات وأعمال اجلمعية واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها ، وإعداد التقرير السنوي عن إعداد خطط وبرامج ونش •

 أعمال اجلمعية ومنجزاتها .

مناقشتها أمام اجلمعية وإعداد تقرير عنها وتولي دراسة امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية للجمعية  •

 العمومية .

 امليزانية التقديرية. إقرار •

الية واإلدارية والتنظيمية اليت تنظم سري العمل داخل اجلمعية وتقدميها للجمعية العمومية إعداد اللوائح امل •

 العتمادها.

 تعيني مدير تنفيذي للجمعية وأمني عام )أمني سر جملس اإلدارة( عند االحتياج لذلك . •

 .يها من واجباتهلا من حقوق وما علمتثيل اجلمعية لدى كافة اهليئات احلكومية واألهلية والقضائية مبا •

 

 

 

 



 
 

 
 

9 

 

 أعضاء جملس اإلدارة : -2

 رئيس جملس اإلدارة : (1
: قيادة فريق العمل مبجلس اإلدارة لتحقيق األهداف العامة واخلاصة للجمعية وتقديم خدمات ذات جودة اهلدف العام 

 عالية يف اجملاالت املستهدفة .

 : يرتبط باجلمعية العمومية .االرتباط التنظيمي 

 التفصيلية :املهام 

 ترؤس جملس اإلدارة واجلمعية العمومية . •

 متثيل اجلمعية لدى السلطات الرمسية والقضائية . •

 اإلشراف على كافة أعمال اجلمعية واللجان املنبثقة عنها . •

 افتتاح جلسات االجتماعات واإلعالن عن بدايتها . •

واستالم كل االقرتاحات وتنسيقها وتقدميها  إقرار جداول األعمال تباعًا ألهميتها وأولويتها يف املناقشة ، •

 للمناقشة .

 إعطاء املوافقة للعضو الذي يطلب الكلمة والذي له حق يف ذلك. •

فرض أصول املناقشات اجلماعية بني األعضاء وقيادة اجللسة بطريقة لبقة ومراعاة التزام األعضاء بقواعد ونظم  •

 اجللسات .

 املساهمة يف تنظيم اللجان. •

ه األعضاء كلما لزم األمر إىل نقاط معينة تستوجب قواعد وممارسات حمددة ملعاجلة املسائل اليت لفت انتبا •

 ينظر فيها .

 املساعدة يف ختطيط الربامج واألنشطة . •

 استقبال زوار اجلمعية وتعريفهم بنشاطاتها وبراجمها . •

 ة .اإلشراف على نشاطات اجلمعية والطلب من املعنيني كتابة التقارير الدوري •

 التأكد من قيام اجلمعية بتسديد التزاماتها وتنفيذ اتفاقياتها . •

 االتصال مع اجلهات األهلية والرمسية ذات العالقة . •

 متثيل اجلمعية لدى السلطات الرمسية والقضائية . •

 التوقيع على حماضر االجتماعات وكل األعمال واإلجراءات واألوامر املتعلقة باجلمعية . •

 وصالحيات نائب الرئيس :واجبات  (2

 يقوم نائب الرئيس بأعمال رئيس اجلمعية يف حل غيابه عن حضور اجتماعات جملس اإلدارة . •
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 : املشرف املالي (3

 : احملافظة على أموال اجلمعية وعدم صرف األموال إال بقرار من جملس اإلدارة .اهلدف العام  •

 : يرتبط بالرئيس .االرتباط التنظيمي 

 :املهام التفصيلية 

استالم املبالغ اليت ترد إىل اجلمعية بإيصاالت خمتومة خبامت اجلمعية وموقعة منه ، وإيداع املبالغ يف املصروف  •

 الذي تقرره هيئة اإلدارة .

 تنفيذ قرارات جملس اإلدارة فيما يتعلق مبعامالت اجلمعية املالية . •

 ة إىل جملس اإلدارة .تقديم حسابًا شهريًا عن حالة اجلمعية املالي •

 حفظ الدفاتر واملستندات املالية يف مركز اجلمعية لتكون حتت طلب اجلهات اإلدارية ذات العالقة . •

 حتصيل إيرادات اجلمعية وتقديم اإليصاالت الالزمة . •

 إيداع مجيع األموال يف املصرف احملدد من قبل إدارة اجلمعية . •

 كتابة تقارير عن وضع اجلمعية املالي . •

 حفظ السجالت املالية وجتهيزها وقت الطلب . •

 دفع املصروفات املرتتبة على اجلمعية . •

 البحث املستمر عن التمويل . •

 املشاركة يف إعداد املوازنات السنوية . •

 املشاركة يف وضع مشروع امليزانية التقديرية للسنة املالية القادمة . •

 : مهام عضو جملس اإلدارة (4
 : اإلدارة جبميع االلتزامات املرتتبة على عضويته باجلمعية واليت منها مالييلتزم عضو جملس 

 . احلرص على حضور اجتماعات اجمللس بشكل دائم ومنتظم( 1

 . املشاركة الفعالة مع أعضاء اجمللس حلسن إدارة اجلمعية وحتقيق أهدافها( 2

 . واإلشراف على تنفيذهااملساهمة يف إعداد خطط وبرامج ومشروعات اجلمعية ومتابعتها ( 3

 . التقيد مبا يصدر عن اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة من قرارات أو تعليمات( 4

القيام جبميع الواجبات واالختصاصات املنصوص عليها يف هذا النظام واخلاصة برئيس اجمللس و نائبه وأمني ( 5

 . الصندوق إذا توىل العضوية أيا من هذه املناصب

 . طالبة بأي راتب أو مكافآت أو امتيازات مالية لقاء عضويته باجمللسعدم امل( 6

 . احملافظة على إسرار اجلمعية وعدم إفشائها( 7
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 األمني العام ) أمني سر جملس اإلدارة (

 اهلدف العام : 

املرسومة مع متابعة توصيات متابعة سري اجلمعية من خالل متابعة املدير التنفيذي وتقييم عمله وفق األهداف واخلطط 

 جملس اإلدارة وكافة ما يتعلق بشأنه من حماضر اجتماعات وجلان .

 : رئيس جملس اإلدارة .االرتباط التنظيمي 

 املهام التفصيلية :

 متابعة سري اجلمعية وفق اخلطط واألهداف املرسومة وموافاة جملس اإلدارة بتقرير دوري . •

 تابعة إجنازاته .تقييم أداء املدير التنفيذي وم •

 يتعلق مبجلس اإلدارة من مهام وخماطبات . متابعة كافة ما •

 تدوين وقائع جلسات جملس اإلدارة واجلمعية العمومية . •

 اإلدارة. ساالطالع على املراسالت الواردة واإلشراف على كل مراسالت جمل •

 إعداد جداول األعمال . •

 ة واالجتماعات الدورية .إعداد إشعارات لألعضاء عن كل االجتماعات اخلاص •

 إخطار األعضاء اجلدد بانتخابهم للعضوية وبالقرارات املتخذة بشأن األعضاء املستقلني . •

 املساعدة يف إعداد مشاريع اجلمعية . •

 فهم األفكار املختلفة واآلراء والتعليقات ووجهات النظر املختلفة وصاحب كل منها . •

 البنود واآلليات احملددة واعتماد الصرف .متابعة مصروفات اجلمعية وفق  •

 االعتماد النهائي  خلطط األقسام ومتابعة سريها . •

 عضو جلنة التوظيف . •

 إصدار اللوائح والتنظيمات اخلاصة بعمل اجلمعية . •

 متابعة قرارات جملس اإلدارة وإجناز أعضاء اجمللس . •

 تشكيل اللجان وتوزيع املهام . •

 العالقة لتنفيذ برامج ومشاريع اجلمعيةالتعاقد مع اجلهات ذات  •

 القيام مبا يكلف به رئيس جملس اإلدارة . •

 

 

 

 

 



 
 

 
 

12 

 

 

 اجمللس التنفيذي
 اهلدف العام : 

متابعة سري اجلمعية وفق اخلطة العامة مع تذليل الصعوبات لتحقيق أهداف اجلمعية والرفع ألمني عام اجلمعية بكافة 

 من األمني العام أو رئيس جملس اإلدارة. العوائق مع القيام باملهام املكلف بها

 : املدير التنفيذي .االرتباط التنظيمي 

 املهام التفصيلية :

 االعتماد املبدئي للموازنة املالية السنوية للجمعية . •

 االعتماد املبدئي خلطة اجلمعية واألقسام . •

 تعديل اللوائح والنماذج والرفع به جمللس اإلدارة العتماده . •

 الرفع لألمني العام بكافة املعوقات لسري العمل وتنفيذ اخلطط . •

 متابعة تنفيذ اخلطة العامة للجمعية كل فيما خيصه . •

 الرفع باملشاريع النوعية وإعداد الدراسات الالزمة هلا . •

 متابعة تطوير العمل والرقي به والرفع بكافة املقرتحات . •

 و األمني العام .القيام مبا يكلف به رئيس جملس اإلدارة  أ •

 

 .: رؤساء األقسام ويرأس اجمللس املدير التنفيذي ويستدعى األمني العام أو رئيس جملس اإلدارة يف حال احلاجةاألعضاء 
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 مهام املدير التنفيذي 
 :اهلدف العام 

 أهدافها .تنفيذ السياسات املعتمدة من جملس اإلدارة واجلهاز التنفيذي للجمعية مبا حيقق 

 جملس اإلدارة األمني العام و: االرتباط التنظيمي 

 املهام التفصيلية :

 رفع التقارير املتعلقة بأداء اجلمعية واملعدة من أقسام اجلمعية املعنية. •

 تنفيذ قرارات وتوجيهات جملس اإلدارة املتعلقة بالسياسات املعتمدة للجمعية. •

الستثمار األمثل لكافة موارد اجلمعية مبا يكفل استقرار وتنمية مواردها حتقيق أهداف اجلمعية املالية عن طريق ا •

. 

 اإلشراف على مجيع األقسام والتأكد من حسن سري عملها وتنفيذ سياسات جملس اإلدارة . •

 السعي لتطوير اجلمعية وكادرها العامل بشكل مستمر ملواكبة التطورات التكنولوجية والتغريات املتسارعة . •

 على ممتلكات اجلمعية وسالمة العاملني .احملافظة  •

 التعامل مع األمور القانونية مبا يكفل مصاحل اجلمعية ضمن األنظمة واألعراف احمللية. •

 املتابعة املستمرة مع رؤساء األقسام من خالل التقارير واالجتماعات الدورية لتحفيف أهداف اجلمعية . •

مبا يف ذلك سياسات تنمية املوارد وموازنات العمل وتوقعات رفع التوصيات جمللس اإلدارة بشأن خطط العمل  •

 اإليرادات .

التحقق من تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات اجلمعية وقرارات جملس اإلدارة فيما يتعلق بالربامج املستقبلية  •

 والقضايا االسرتاتيجية .

 مراقبة إيرادات اجلمعية ونفقاتها مبا يتفق واخلطط املقررة . •

 دورية جمللس اإلدارة حول أداء اجلمعية املالي وحسن سري العمل مبختلف دوائرها وأقسامها .رفع تقارير  •

التنسيق مع جملس اإلدارة إلجياد املصادر املالية والفنية والبشرية الالزمة لربامج تطوير اجلمعية حاليًا  •

 ومستقبليًا .

سياسات وإجراءات وتعليمات وتعديالتها املقرتحة رفع التوصيات جمللس اإلدارة خبصوص األنظمة الداخلية من  •

 بعد استكمال دراستها مع فريق العمل التنفيذي .

 ممارسة الصالحيات املخولة إليه حسب جدول الصالحيات املعتمد يف اجلمعية . •

 متابعة تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للجمعية وفق الرسالة واألهداف العامة للجمعية . •

 واستشراف املستقبل .تقديم اخلطط  •

 دراسة خطط األقسام وتقوميها . •
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 إبداء الرأي حيال خطط األقسام والرفع بها إىل رئيس جملس اإلدارة . •

 الرقي بعمل أقسام اجلمعية واالستفادة من جتارب اآلخرين . •

 السعي يف تطوير العمل واستخدام وسائل التقنية يف كافة امليادين . •

 ة اجلمعيات ومتابعة كافة متطلباته .العناية مبا خيص نظام حوكم •

 تقويم اخلطط وفق مؤشرات أداء واضحة . •

 العناية بالرقي بعمل اجلمعية يف كافة اجملاالت . •

 املشاركة يف اجلوائز احمللية والدولية اليت ختص اجلمعيات . •

 احلصول على شهادة ربيز يف اجلودة للجمعيات اخلريية . •

 ال الالزم حياهلا .دراسة العمليات ومناذجها واستكم •

 دراسة لوائح اجلمعية والرفع جمللس اإلدارة بالتوصيات . •
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 الوصف الوظيفي ملهام املدير التنفيذي
 اإلدارة اجملموعة الوظيفية املدير التنفيذي املسمى الوظيفي

 رئيس جملس اإلدارة التبعية اإلدارية

 اجلمعيةكافة أقسام وجلان  يشرف على

 متطلبات شغل الوظيفية

 شهادة جامعية التحصيل العلمي

 دورات تدريبية عالية يف اإلدارة العامة وجماالت تطوير اجلمعيات التدريب

 سنوات يف منصب إداري مماثل  3منها  سنوات 5 اخلربة / احلد األدنى

 اإلدارة التنفيذية جلمعيات خريية  جمال اخلربة

 املهارات واخلصائص

 مهارات قيادية •

 قدرة على التحليل واختاذ القرار •

 مهارات يف التعاون واالتصال باآلخرين  •

 املقدرة على حث وحتفيز اآلخرين •

 القدرة على املراقبة والتخطيط والتنظيم •

 مهارات التفاوض •

 إتقان اللغة االجنليزية •

 احلاسوبالتعامل مع  •

 االتصاالت املطلوبة للعمل
 اللجاناألقسام وداخلية : مع جملس اإلدارة وكافة  •

 احلكومية واألهلية  خارجية : مع اجلهات •

 مكتبية وميدانية ظروف العمل

 ملخص أهداف الوظيفة
االستغالل األمثل للموارد اإلشراف على إدارة اجلمعية ووضع اخلطط الفنية واملالية واإلدارية للجمعية مبا حيقق 

 وحيقق أهداف اجلمعية االسرتاتيجية

 واجبات ومسئوليات الوظيفة

 رفع التقارير املتعلقة بأداء اجلمعية واملعدة من أقسام اجلمعية املعنية •

 تنفيذ قرارات جملس اإلدارة املتعلقة بالسياسات املعتمدة للجمعية •

 وحتسني صورتها ووضعها يف اجملتمعالعمل على حتقيق غايات اجلمعية  •

 حتقيق أهداف اجلمعية املالية عن طريق االستثمار األمثل لكافة موارد اجلمعية مبا يكفل استقرار وتنمية مواردها . •

 اإلشراف على مجيع األقسام والتأكد من حسن سري عملها وتنفيذ سياسات جملس اإلدارة •

 والتغيريات املتسارعة  ةمستمر ملواكبة التطورات التكنولوجي السعي لتطوير اجلمعية وكادرها العامل بشكل •

 احملافظة على ممتلكات اجلمعية وسالمة العاملني •

 املتابعة املستمرة مع رؤساء األقسام من خالل التقارير واالجتماعات الدورية لتحقيق أهداف اجلمعية •

تنمية املوارد وبيع وشراء املوجودات وإبرام رفع التوصيات جمللس اإلدارة بشأن خطط العمل مبا يف ذلك سياسات  •

 العقود وموازنات العمل وتوقعات اإليرادات

 مراقبة إيرادات اجلمعية ونفقاتها مبا يتفق واخلطط املقررة  •

 رفع تقارير دورية جمللس اإلدارة حول أداء اجلمعية املالي وحسن سري العمل مبختلف دوائرها وأقسامها  •

 ة إلجياد املصادر املالية والفنية والبشرية الالزمة لربامج تطوير اجلمعية حاليا ومستقبليا التنسيق مع جملس اإلدار •

 ممارسة الصالحيات املخولة إليه حسب جدول الصالحيات املعتمدة يف اجلمعية  •

اء يف متابعة التطورات العلمية واالجتاهات احلديثة املتصلة بأعمال اجلمعية لالستفادة منها يف رفع مستوى األد •

 كافة أقسام اجلمعية 
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 السكرتري

التنفيذي ير وحفظها يف امللفات املناسبة وتلبية احتياجات املكتب املختلفة من طباعة وتصوير.....اخل وتسهيل كافة االتصاالت ولقاءات وزيارات املد

 باإلضافة لتنفيذ كل ما خيص احلوكمة ومتطلباتها .

 :املهام واملسؤليات

 .لتنفيذياملدير ااستالم وتسليم املراسالت الصادرة والواردة إىل  .1

مثل املراسالت الصادرة والواردة وتنظيم هذه  التنفيذيالقيام جبميع األعمال املكتبية والسكرتارية ملكتب املدير   :ملخص مهام الوظيفة .2

 .املدير التنفيذياستقبال الزائرين والضيوف املراسالت 

 .املدير التنفيذيطلب وتلقي وإيصال املكاملات التليفونية اخلاصة  .3

 املباشر كالطباعة والنسخ والرتمجة والفاكس والربيد االلكرتوني. للمدير التنفيذياإلشراف على مجيع األعمال املكتبية  .4

قيام بعملية املتابعة جلميع وال للمدير التنفيذياإلجابة على االستفسارات واملراسالت الواردة حسب تعليمات وإرشادات  .5

 املراسالت الواردة والصادرة.

إذا طلب منه ذلك وإعداد حماضر هذه االجتماعات وتوزيعها على املعنيني ومتابعتها حسب  املدير التنفيذيحضور اجتماعات  .6

 األصول.

 تنفيذ ماخيص طلبات احلوكمة وسجالت وكافة املستندات واإلجراءات املتعلقة بها . .7

 واستقبال املراجعني والضيوف. املدير التنفيذينسيق أوقات املقابالت واالجتماعات مع تنظيم وت .8

 من أثاث وجتهيزات وقرطاسيه بالتنسيق مع الشئون اإلدارية. املدير التنفيذيتأمني اللوازم املكتبية الالزمة ملكتب  .9

 إىل بقية اإلدارات حسب التوجيهات. املدير التنفيذيمتابعة تنفيذ التعليمات واألوامر والقرارات الصادرة عن  .10

 ذات الطابع السري يف املكان املناسب. املدير التنفيذيحفظ ملفات  .11

 .املدير التنفيذيطباعة التقارير اليت يكلفه بها  .12

 واليت تتعلق بطبيعة عمله . املدير التنفيذيالقيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل  .13

 :الكفاءات

 شهادة الدبلوم.   •

 سنوات يف نفس اجملال.  ( 5عملية ال تقل عن ) خربة  •

 إجادة اللغتني العربية واإلجنليزية. •

 استخدام تطبيقات تقنية املعلومات بكفاءة عالية. •

 الرباعة والدقة واملهنية يف العمل . •

 التمتع باجلدارات والقدرات التالية: •

o .فهم طبيعة األعمال 

o .املهنية يف العمل 

o  بالتفاصيل.املعرفة 

o .التواصل الشفوي 

o .إدارة قواعد املعلومات 

o .العمل بروح الفريق 
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 الوصف الوظيفي للسكرتري

 اإلدارة  اجملموعة الوظيفية سكرتري املدير التنفيذي املسمى الوظيفي

 املدير التنفيذي التبعية اإلدارية

 مكتب املدير التنفيذي يشرف على

 متطلبات شغل الوظيفية

 شهادة جامعية التحصيل العلمي

 دورات تدريبية عالية يف السكرتارية التدريب

 سنوات  5 اخلربة / احلد األدنى

 أعمال السكرتارية يف مجعيات خريية  جمال اخلربة

 املهارات واخلصائص

 مهارات السكرتارية •

 مهارات يف التعاون واالتصال باآلخرين  •

 نظيمالقدرة على املراقبة والتخطيط والت •

 إتقان اللغة االجنليزية •

 مهارات استخدام برامج احلاسب اآللي املكتبية •

االتصاالت املطلوبة 

 للعمل

 داخلية : مع املدير التنفيذي وكافة أقسام اللجان •

 خارجية : مع اجلهات احلكومية واألهلية داخلية أم خارجية •

 مكتبية  ظروف العمل

ملخص أهداف 

 الوظيفة

بأعمال السكرتارية واملتابعة يف مكتب املدير التنفيذي وتنظيم وتسهيل كافة األمور اإلدارية القيام 

 للمدير التنفيذي بكفاءة عالية

واجبات ومسئوليات 

 الوظيفة

 تنظيم مواعيد املدير التنفيذي سواء كانت داخلية أو خارجية  •

 متابعتها تنسيق االجتماعات  وحتضري أجندات العمل وحماضر االجتماعات و •

 طباعة املراسالت والتقارير اخلاصة باملدير التنفيذي •

 حفظ املراسالت والتقارير •

 إجراء االتصاالت اخلاصة بالعمل والرد على مجيع املكاملات اهلاتفية  •

 متابعة املذكرات الداخلية والتأكد من حتضري كافة البيانات والتقارير  •

 وااللكرتوني وعرضه على املدير التنفيذياستقبال الربيد العادي  •

 خيص طلبات احلوكمة وسجالت وكافة املستندات واإلجراءات املتعلقة بها . تنفيذ ما •

 ما يكلف به من أعمال أخرى ذات عالقة . •
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 املراسل :

سلللليمها من املدير  سلللالت اخلطية واالدارية من ملفات وغريها لت سلللئول عن املرا شلللخص امل سلللل املكتو هو ال او  لإلداراتاملرا

سللرية لتزيد من  سللالت حتمل طابع ال ضللها قد تكون تلك املرا سللؤوليمن االدارات وبع شللخص  ةم ضللافة إىل أي مهمة ال باإل

 . املدير يكلف بها من

 

 دير التنفيذي: املالعالقة الوظيفية 

 

 مهام املراسل :

 إيصال املعامالت إىل جهتها وفق توجيه املدير . .1

سلللللللوى  .2 سلللللللملاح حللد بلاالطالع عليهلا  سلللللللريلة املعلامالت وعلدم االطالع عليهلا أو اهملاهللا أو ال احمللافظلة على 

 املختص.

 اجناز املهمة املطلوبة يف الوقت احملدد . .3

 متابعة عمال النظافة ونظافة املبنى . .4

 التربعات إىل املستودعات وتسليمها  وجردها وفق النماذج احملددة .نقل  .5

 متابعة معامالت اجلمعية وفق توجيه املدير . .6

 حسن اخللق والتعامل مع كافة اجلهات اليت يتعامل معها . .7

 عدم استخدام الوظيفة ألي غرض شخصي أو منفعة ختص املوظف . .8

 احلفاظ عليها حتى إجناز املهمة .العناية بكافة املستندات اليت يتم استالمها و .9

 العناية بسيارة اجلمعية ومتابعة صيانتها وجتديد استمارتها . .10

 االخبار مباشرة حال وجود أي تلفيات أو مالحظات يف السيارة املستخدمة . .11

 توفري متطلبات اجلمعية من كافة اجلهات وفق التوجيه من املدير . .12

 ذي لصاحل اجلمعية .أي مهمة يكلف بها من قبل املدير التنفي .13
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 قسم خدمة املستفيدين 

 :  التعريف

سللم  سللب  املعين  هو الق صللنيفهم ح سللة أحواهلم وت ضللاحية ودرا سللر الفقرية عن طريق الباحثني يف كل حي و بالبحث يف حاالت األ

 . إىل تلك األسرالفئات املعتمدة ومن ثم إيصال ما يرد من تربعات سواء كانت عينية أو مالية 

 : القسممهام 

 وفق التنظيم املتبع يف ذلك  ( العينية واملالية( تلمس حاجة األسر الفقرية واحملتاجة وتقديم املساعدات هلا ) 1

 مجيع األسر الفقرية واأليتام واألرامل واحملتاجني.( كفالة ورعاية 2

 .( االستفادة من األثاث واملالبس واألجهزة املستخدمة بعد صيانتها وتوزيعها عل مستحقيها3

 الكفارات وصرفها يف وجوهها الشرعية . إعداد( 4

 .( تقديم املساعدات الطارئة لألسر احملتاجة ملواجهة الظروف الطارئة مثل حاالت ) احلريق ، اهلدم ، الغرق ..... وغري ذلك (5

 ( حتديث بيانات األسر سنويًا وفق االستمارة املعدة لذلك .6

 القسم وما يطرأ عليه .( موافاة مدير اجلمعية بتقارير دورية عن عمل 7

 ( وضع خطة سنوية لعمل القسم وبراجمه.8

 ( متابعة أعمال الباحثني وإجياد العدد الالزم منهم لتغطية كافة أحياء احملافظة والضواحي .9

 ( دراسة احلاالت احملالة من املدير التنفيذي فور ورودها .10

 سر احملتاجة .(التعاون مع األقسام األخرى يف براجمه اليت ختص األ11

 (توثيق كافة أعمال القسم وبراجمه .12

 ( إعداد إحصائية دورية لألسر وفئاتها وما مت صرفه .13

 (متابعة إدخال البيانات لربنامج احلاسب وحتديثها دوريًا مع تطوير خدمات الربنامج.14

 ( تفعيل برنامج  الكفالة األسرية والعناية بتطويره يف كافة النواحي .15

 فظ ملفات  البحث  لألسر واحلرص على سرية املعلومات وعدم إطالع أي شخص عليها .(ح16

 (اقرتاح وتنفيذ ما من شأنه تطوير عمل القسم .17

 (وضع األنظمة املناسبة لكل إجراء يف القسم وحفظها يف دليل القسم .18

 (تنفيذ كافة املهام املوكلة إليه من قبل املدير التنفيذي.19

  القسم:هيكلة 

 

 

 

 

رئيس القسم

موظف المساعدات موظف البحث
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 مهام موظفي القسم :

 رئيس القسم :مهام 

 متابعة أعمال القسم واملعامالت الواردة إليه والرد عليها. .1

 متابعة أعمال موظفي القسم ومنجزاتهم . .2

 اعتماد حاالت البحث بعد الدراسة وفق النظام . .3

 وضع اللوائح الالزمة لتنظيم العمل وإقرارها من األمني العام . .4

 االجتماعات الدورية ملوظفي القسم .عقد  .5

 تطوير العمل بالقسم والرفع مبا من شأنه تطوير العمل . .6

 حتقيق أهداف اجلمعية من خالل مهام القسم . .7

 التنسيق مع األقسام األخرى فيما خيص عمل القسم . .8

 . لالعتماداخلاصة بالقسم ورفعها إىل املدير التنفيذي  السنوية إعداد خطط العمل .9

 ومتابعتها ومراجعتها دوريًا ورفع التقارير إىل املدير التنفيذي. اخلطة السنويةتنفيذ  .10

 .متابعة تقارير تقييم األداء السنوية وسجالت األداء ملوظفي القسم ورفعها إىل املدير التنفيذي  .11

 فني من التدريب.العمل على حتديد احتياجات املوظ .12

 أي مهام ووجبات أخرى يكلف بها القسم من املدير التنفيذي . .13
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 مهام موظف وحدة  البحث :

مبتابعة حبث حاالت األسر ، وفق النظام املتبع ، مع متابعة حتديث البيانات ، و كل ما يتعلق  الذي يعنى املوظفهي 

 . بعمله

 استقبال طلبات األسر يف مقر اجلمعية واستكمال اإلجراء النظامي حياهلا . (1

 إعداد قوائم حباالت البحث وفق التوزيع اجلغرايف لكل باحث مستكملة كافة البيانات . (2

 ألسرة لبحث احلالة بعد التنسيق مع رئيس القسم .إبالغ باحث ا (3

 متابعة الباحث يف إجناز البحث للمعامالت احملالة إليه أواًل بأول . (4

 إدخال البيانات حلاالت البحث  اليت متت دراستها واستكمال اإلجراء الالزم حياهلا يف الربنامج احلاسوبي .  (5

 ص هلا  .حفظ امللفات  وفق أرقام مرتبة يف املوقع املخص (6

 حصر االحتياجات التدريبية والتأهيلية اخلاصة باملستفيدين . (7

 جتهيز كشوف بأمساء األسر ليتم حتديثها من قبل الباحث وفق آلية التحديث. (8

 طباعة التقارير الدورية والسنوية اخلاصة بالقسم يف البحث واألسر . (9

 ر  فيها مرة أخرى .متابعة التحديث الدوري والسنوي لألسرة ودراستها وإعادة النظ (10

 يف حالة عدم حتديث األسرة ملفها يتم إيقاف املساعدات عنها .  (11

 اجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها وطبيعة أعماهلا والعمل على تطبيقها . ةتفهم اسرتاتيجي (12

نظره ومن أرض إعداد تقارير عن املشكالت والصعوبات اليت تواجه الباحث يف أداء عمله  ووضع حلول هلا من وجهة  (13

 الواقع .

 التعاون مع موظف املساعدات فيما خيص األسر وبياناتها . (14

 القيام مبا يوكل إليه من مهام من قبل رئيس القسم . (15
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 مهام موظف  وحدة املساعدات  :
مادها من رئيس اعت هو املوظف املعين مبتابعة صرف املساعدات بكافة أشكاهلا العينية واملالية وفق اآلليات احملددة بعد

 القسم ، باإلضافة إىل االشراف على املستودعات ومتابعة العهد فيها والصرف.

 . املساعدات وفق اآللية احملددة إعداد قوائم  (1

 متابعة تسليم املساعدات وفق البيانات واستكمال الالزم حياهلا  (2

 واستكمال اإلجراء الالزم حياهلا يف الربنامج احلاسوبي .  بيانات املساعداتإدخال  (3

 حفظ امللفات  وفق أرقام مرتبة يف املوقع املخصص هلا  . (4

 حفظ مستندات التسليم وفق اآلليات احملددة . (5

 إعداد التقارير الدورية اخلاصة باملساعدات واالحصائيات . (6

 اجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها وطبيعة أعماهلا والعمل على تطبيقها . ةتفهم اسرتاتيجي (7

 ووضع حلول هلا من وجهة نظره ومن أرض الواقع . تقديم املساعداتإعداد تقارير عن املشكالت والصعوبات اليت تواجه  (8

 دراسة املشاريع واإلعداد هلا قبل موعد التنفيذ بوقت كاف. (9

 األسر وفق اخلطة وامليزانية احملددة .تنفيذ املشاريع اليت ختص  (10

 إعداد حماضر االتالف حال وجود مواد تالفة واالشراف على عملية االتالف . (11

 فيما خيص األسر وبياناتها . البحثالتعاون مع موظف  (12

 القيام مبا يوكل إليه من مهام من قبل رئيس القسم . (13
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 قسم الشؤون اإلدارية واملالية :
سللم الذي يعنى باملوظفني واملتطوعني تأهياًل وتدريبًا مع متابعة يف الدوام وما يتعلهو  سللائالت واالجناز من  قالق به من اجازات وم

 .بضبط األمور املالية تسجياًل وإيداعًا وصرفًا  املعين وهوخالل مؤشرات حمددة 

 مهام متعلقة باملوظفني :

 العمل(عقد  )اعدادمتابعة عملية التوظيف للموظفني اجلدد  -1

  متابعة االجازات واملباشرات للموظفني -2

  متابعة رواتب املوظفني -3

 .للموظفنياعداد املخالصات النهائية وشهادات اخلربة  -4

  ور واالنصراف الشهريضواحل الرواتب تأخريحل مجيع املشاكل املتعلق باملوظفني من  -5

  اخلاصة باملوظفنياعداد اخلطابات  -6

 متابعة ملفات املوظفني. -7

 إعداد مسريات الرواتب وفق قرارات احلسم واإلضايف. -8

 إعداد قاعدة بيانات خاصة باملوظفني. -9

 متابعة تقييم املوظفني يف نهاية العام امليالدي. -10

افة املعلومات املتعلقة باملوظف من تاريخ إعداد كافة املتطلبات اخلاصة بتعيني املوظفني مبا يف ذلك استخراج بطاقات الدوام وإدخال ك -11

 التعيني والوظيفة واملؤهل العلمي...اخل.

القيام بكافة املعاجلات اخلاصة بإخالء طرف املوظف عند ترك اخلدمة، وحترير بيان تصفية حقوق املوظف ورواتبه وكافة استحقاقاته  -12

 ف.املالية، وإرساله للمشرف للمراجعة واالعتماد وحترير أمر الصر

مساعدة املشرف ملتابعة املعامالت املتعلقة بالتأمينات االجتماعية للموظفني وجتهيز تقديم كافة البيانات املطلوبة من قبل مكتب  -13

 التأمينات االجتماعية.

رصيد املوظف من القيام بعمل كافة الرتتيبات اخلاصة باإلجازات املرضية واالضطرارية واإلجازات السنوية مبا يف ذلك التدقيق على  -14

 اإلجازات، صرف رواتب اإلجازة، معاجلات احلضور والغياب وإعداد قرار العودة من اإلجازة... اخل.

 القيام بكافة اإلجراءات املتعلقة باالنتدابات مبا يف ذلك حترير أمر صرف قيمة االنتداب، وحترير أوامر اإلركاب. -15

 جيدة ومراعاة حتديثها أواًل بأول. إدارة نظام سجالت املوظفني واحلفاظ عليها بصورة -16

 رفع التوصيات واالقرتاحات والتقارير الشهرية والدورية والسنوية عن سري العمل للرئيس املباشر. -17

 .اجلمعيةترتيب املقابالت للمرشحني بالوظائف واستكمال اإلجراءات الالزمة للعاملني يف املركز الرئيسي يف  -18

أية مستحقات أخرى والتنسيق مع -نهاية اخلدمة-العمل اإلضايف-االنتداب-مستحقات املوظفني ) بدالت السكن استكمال إجراءات صرف  -19

 املوظفني الستالمها أو إيداعها يف حساباتهم حسب السياسة املعتمدة.

 . التأمني الطو وخالف ذلك  انتدبتهم،  أرصدة إجازاتهم،  الرد على استفسارات املوظفني عن رواتبهم أو اخلصومات اليت مت اجراؤها، -20

 االحتفاظ جبميع السجالت واملستندات اخلاصة برواتب ومستحقات املوظفني. -21

 تتعلق بطبيعة عمله.  يكلف بها من قبل الرئيس املباشر واليت  القيام جبميع األعمال اليت -22

 مهام متعلقة بالتدريب :
 وضع خطة لتدريب املوظفني وفق االحتياج. -1

وإعداد املبادرات اخلاصة بالتدريب  للجمعيةاألهداف االسرتاتيجية اخلاصة بالتدريب ضمن االسرتاتيجية العامة املشاركة يف وضع  -2

 وخطوات تنفيذها، ووضع مؤشرات قياس األداء اخلاصة بها.

 .اجلمعيةيف  األقسامإعداد خطط وبرامج التدريب بالتنسيق مع مديري  -3
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 . اجلمعيةللموظفني يف تنفيذ اخلطط والربامج التدريبية املقررة  -4

إلعداد خطط االحتياجات التدريبية للموظفني والعمل على ترمجتها وحتويلها لربامج تدريبية  األقساماملشاركة والتعاون مع مديري  -5

 متكاملة.

انعقادها وحل املشاكل اليت تنسيق مشاركة املوظفني يف الدورات التدريبية املقررة والرقابة عليها ومتابعة الربامج التدريبية أثناء  -6

 تواجهها.

حات التنسيق مع مراكز التدريب واملدربني الذين يتم التعاقد معهم ملتابعة تنفيذ االتفاقيات وتطوير العالقات املهنية معها، تقديم املقرت -7

 اليت حتدد وتطور أساليب التعاون مع اجلهات ذات العالقة.

ذها وإعداد التقارير والدراسات الالزمة والتعرف على آراء املشاركني بها ومدى االستفادة منها ورفع تقييم الدورات التدريبية واليت يتم تنفي -8

 التقارير للرئيس املباشر.

 .اجلمعيةخبصوص برامج التدريب وتقديم املساعدة واالستشارات املهنية للمسؤولني يف  األقسامالرد على االستفسارات اليت ترد من مديري  -9

 بعالقات املوظفني :مهام متعلقة 
تقديم خدمات دعم التواصل والرتابط االجتماعي بني املوظفني يف الشركة وتنظيم املناسبات اليت تدعم عالقات املوظفني وتطوير روح  -1

 الفريق فيما بينهم.

 اإلشراف على تقديم املساعدات املمكنة للموظفني يف حاالت الطوارئ وعند الضرورة . -2

....( واإلعالن عنها جلميع   اخل  مطاعم،  وكاالت سيارات،  شاليهات،  جية لتوفري عروض للموظفني )فنادق،االتصال باجلهات اخلار -3

 املوظفني.

تكريم املوظفني .....( بهدف تطوير روح الفريق ورفع الروح املعنوية وزيادة أواصر التواصل  للموظفني )األعياد، االجتماعيةتنظيم الفعاليات  -4

 بني املوظفني.

الزواج الوالدة وخالفها عرب الطريقة  االجتماعيةالتعميم عن أخبار املوظفني والتوظيفات الرتقيات وخالفها وكذلك أخبار املوظفني  -5

 .عيةاجلماملعتمدة يف 

تقديم املقرتحات لتقوية األواصر والعالقات والوالء  .اجلمعيةحتتوي أهم إجنازات وأخبار  اجلمعيةإعداد وتوزيع نشرة داخلية ملوظفي  -6

 وموظفيها. اجلمعيةواالنتماء واليت تساعد يف زيادة ورفع اإلنتاجية وخلق بيئة العمل الصحية بني 

 مهام متعلقة باملتطوعني :

 قاعدة بيانات باملتطوعني .إعداد  -1

 استكمال اإلجراء الالزم حيال املتطوعني من عقود وتسجيل بيانات . -2

 إعداد الربامج اخلاصة باملتطوعني مع األقسام ذات العالقة . -3

 متابعة الئحة التطوع وعرضها على املتقدمني يف الربنامج . -4

 رامج اجلمعية.كافة ماخيص املتطوعني من مشاركات واالستفادة منهم يف دعم ب -5

 : متعلقة بالشؤون املاليةمهام 

 . وإكمال الالزم حياهلا وفق النظامالتربعات  استقبال .1

 استالم دفاتر السندات وحفظها واملسؤولية الكاملة عنها . .2

 . القسماألخرى فيما خيص أعمال  األقسامالتعاون مع  .3

 إعداد التقارير الدورية. .4

 .للجمعيةإجياد مصادر دخل ثابتة  .5

 .الستمرارية الدعم املتربعنيعمل برامج تواصل مع  .6
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 رسم املوازنة السنوية للقسم . .7

 القيام بصرف املستحقات املالية وحتصيلها . .8

 تسليم اإليرادات يوميًا إىل احملاسب املالي للجمعية مع مرفقاته . .9

 وفق اآللية احملددة . اجلمعيةالصرف على النثريات واألمور التشغيلية ملشروعات  .10

 :مهام حماسب اجلمعية
 : يقوم جملس اإلدارة بتعيني حماسب للجمعية يكون مسئواًل عن األعمال التالية

 . مسك الدفاتر واملستندات احلسابية اليت تتطلبها طبيعة العمل( 1

 .ملراجعة حسابات اجلمعية وحساب الصندوق مرة على األقل كل ثالثة أشهر أو عندما يطلب منه ذلكأعداد ميزانية ( 2

 .مسك سجل األعضاء وقيد تسديد اشرتاكاتهم فيه( 3

حتضري حسابات اجلمعية يف نهاية السنة املالية وعرضها على احملاسب القانوني لتدقيقها واستخراج امليزانية العمومية واحلساب ( 4

 .تامياخل

 . إعداد مشروع امليزانية التقديرية للجمعية وفق تعليمات جملس اإلدارة( 5

 ية.حفظ مجيع دفاتر وسجالت ومستندات اجلمعية احملاسبية يف مقر اجلمعية وحتت مسئوليته الشخص( 6

 من حتديث أو متابعات أخرى تتطلب ذلك . اوما خيصه(متابعة حسابات البنوك  7

 للمدير التنفيذي بكافة اإليرادات واملصروفات ومؤشراتها مقارنة باألشهر األخرى .(رفع تقارير شهرية 8

 (متابعة تنفيذ تعليمات احملاسبية القانونية يف كافة أعمال اجلمعية وااللتزام بها .9

 (العناية حبفظ نسخ احتياطية من بيانات املالية يوميًا يف أجهزة بديلة .10

 ات وعدم افشاء أي معلومة للعمل ألي شخص سوى اجلهات املعتربة إلدارة اجلمعية.(احملافظة على سرية البيان11

 (متابعة احملاسب القانوني للجمعية واستكمال كافة متطلبات العمل له .12

 (تفعيل النظام االلكرتوني املعمول به يف اجلمعية لنظام احملاسبة املالية.13

 . تدخل ضمن اختصاصهالقيام مبا يسند إليه من أعمال أخرى (14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

26 

  املوارد تنمية قسم

  :الرئيسية املهمة

ر بشكل دائم ومستم اجلمعيةتوفري الدعم املادي من أوقاف واستثمار وتربعات وغريها؛ لتشغيل وتنفيذ برامج ومشاريع 

 وإبراز مناشط اجلمعية وبراجمها.

  :املوارد تنمية إدارة مهام أبرز

متكاملة لتنمية األموال فالتخطيط يساعد يف توجيه اجلهود اليت ستبذل يف تنمية األموال ويف صياغة إعداد خطة  (1

عملية واضحة, ويف حتديد املصادر والتكاليف. وُيْجِمع خرباء برامج مجع األموال على أن عملية مجع األموال الناجحة 

 .يلللطلب الفعلي للتمو %10و   لإلعداد )التخطيط( %90تتكون من 

 .بناء عالقات الثقة مع اجلهات املتربعة ملا لذلك من أهمية بالغة يف استقطاب املوارد املالية (2

 .اعتماد سياسة الشفافية والوضوح يف حتديد اجملاالت اليت سيتم إنفاق املال فيها (3

 .صياغة مشاريع متكاملة مقرونة بدراسات جدوى اقتصادية واجتماعية (4

 .بتنمية املوارد املالية على مهارات االتصال واإلقناع تدريب املعنيني (5

 .إشراك ذوي االختصاص يف إبداء الرأي واملشورة واالستنارة مبقرتحاتهم(6

 .توظيف التقنية احلديثة لتنمية املوارد املالية (7

 .االهتمام بالدور اإلعالمي وتعريف اجملتمع بأهداف املؤسسات وأنشطتها ومنجزاتها (8

وتنمية وسائل  اجلمعيةل التعاون بني اجلمعيات اخلريية واملؤسسات اإلعالمية ، وتطوير آليات العمل اإلعالمي يف تفعي (9

 .التواصل مع الكتاب من ذوي اخلربات الفنية واألكادميية

 .سهإجياد برامج دعوية حتفيزية تدفع املسلم إىل تأدية ما عليه من واجبات مالية وأن يبذل ما جتود به نف (10

 .تفعيل دور املرأة يف تنمية املوارد املالية (11

 .اإلبداع يف تنمية املوارد املالية وبأساليب مبتكرة (12

 .السعي للحصول على التزكيات من الثقات فشهادة طرف خارجي تعترب من أقوى ما يدعم املصداقية(13

 . االستثمار ـ األوقاف( -)االستقطاع  اجلمعيةتبين فكرة وجود جلان خمتصة بتنمية املوارد املالية يف (14

 .إدارة األموال واملمتلكات، واحملافظة عليها وتنميتها وذلك باالستثمار األمثل هلا(15

 .االستفادة من املشاهري يف التسويق ملشاريع اجلمعية وبراجمها  (16

األشد ضرورة يف حال شح  النفقاتتغطي   تقسيم أعماله إىل أعمال  ممارسة ترشيد اإلنفاق يف أعمال املكتب من خالل(17

 .املوارد وإىل أعمال توسعية تضاف عند توفر املوارد املالية
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  واإلعالم العامة العالقات قسم

  :الرئيسية املهمة

 ابراز مناشط اجلمعية ومنجزاتها عرب كافة وسائل االعالم مع التعريف بربامج ومشاريع اجلمعية.

 : واإلعالم بالعالقات العامةمهام متعلقة 

 إصدار املطبوعات والنشرات واإلعالنات املختلفة. (1

 املختلفة. ومشروعاتها اجلمعيةالدعاية واإلعالن عن أهداف  (2

 .واجلمعيةتوثيق العالقة بني وسائل اإلعالم املختلفة  (3

 .اجلمعيةإصدار التقارير اإلعالمية والتوثيقية ألعمال  (4

 اخلاص واجلهات اخلريية.وإجياد القنوات املختلفة للتواصل مع القطاع احلكومي  (5

 .اجلمعيةاالستفادة من املناسبات املختلفة اليت تنظمها اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص يف اإلعالن عن أعمال (6

 األخرى يف خماطبة رجال اإلعالم وكبار املتربعني والتواصل معهم يف خمتلف املناسبات. ةأقسم اجلمعيالعمل مع (7

 وبراجمه ومنجزاته . اجلمعيةعن  يإصدار فيلم وثائق(8

 ( استضافة الزوار والشخصيات االعتبارية لتعريفهم باجلمعية ومشروعاتها .9

 عية .( إصدار البطاقات التعريفية والشخصية للعاملني يف اجلم10

 ( حتديث البيانات واملنجزات لكافة أقسام اجلمعية دوريًا .11

 ( عمل معرض تعريفي مبشروعات اجلمعية وجلانه ومنجزاته.12

 ( متابعة كافة وسائل التواصل اخلاصة باجلمعية واملوقع االلكرتوني وخطة تفعيلها .13

 ية واجلهات اخلارجية.( حتديد الشراكات اخلاصة باجلمعية بالتنسيق مع أقسام اجلمع14

 ( توثيق أعمال أقسام اجلمعية العامة) فيديو +صور ثابتة( .15

سلللللللئوال عن بنلاء وتوطيلد عالقلات إجيلابيلة مع اجلمهور وكلذللك دعم وتعزيز ( 16 شلللللللطلة العالقلات العلاملة، حيلث يكون م تنفيلذ أن

 .للجمعيةالصورة والسمعة العامة 

 بالعالقات العامة مع كبار العمالء واملنظمات واالدارات احلكومية.معاجلة األمور املتعلقة ( 17

 .اجلمعية بعد اعتمادهامعاجلة مجيع األنشطة املتعلقة باألعالم وكذلك إعداد واصدار االخبار االعالمية نيابة عن ( 18

 تطوير وتنسيق مجيع محالت العالقات العامة.( 19

 مالت االعالنية واحللقات واملعارض التجارية.تنظيم وترتيب املؤمترات الصحفية واحل(20

 وأنشطتها يف وسائل االعالم احمللية عن طريق نشرات االخبار والوسائل االعالمية. للجمعيةالدعاية والرتويج (21

 اختيار وتوزيع اهلدايا والتذكارات املواد الدعائية العامة(22
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  اخلدمات املساندة قسم
 : اهلدف الوظيفي

 أعمال الصيانة والتشغيل واإلشراف على املتعاقدين لتأكد من تأدية أعماهلماملشاريع وتنفيذها ومتابعة 

 :املهام واملسؤوليات

 .تنفيذ السياسة العامة للهيئة وإدارة اخلدمات والصيانة فيما خيص أعمال الصيانة والتشغيل.1

انة الطارئة وتنفيذها والتنسيق مع إدارة األمن والسالمة فيما اإلشراف على إعداد اخلطة السنوية للصيانة الوقائية، والصي.2

 .خيص أمور السالمة

 .املاليةالكشف عن املباني واإلنشاءات واملرافق العامة اليت حتتاج إىل ترميم ودراسة توصياتها ورفعها إىل مدير الشئون .3

 .عنها إجراء الفحوص الدورية للمباني واملرافق التابعة للهيئة وإعداد تقارير.4

 .واختاذ التدابري الالزمة لضمان تنفيذها اجلمعيةإعداد الربامج الالزمة للمحافظة على منشآت ومرافق .5

حتديث وتطوير املواصفات الفنية لعقود صيانة املرافق واإلشراف على تنفيذها مبا يتواكب مع احتياجات منشآت ومرافق .6

 .اهليئة لتحسني مستوياتها وشكلها اجلمالي

خطة مستقبلية لتحديث وحتسني أعمال الصيانة بشكل عام ، والعمل على ترشيد استخدام الكهرباء واملاء بالتنسيق مع وضع .7

 .اجلهات املعنية

 .اإلشراف على أعمال التشغيل وصيانة املرافق واملباني واملنافع العامة والرتميمات والنظافة.8

ملعدات واألجهزة واألثاث لكافة مباني اهليئة وضمان توفري املتطلبات حبيث توفري خدمات التشغيل والصيانة والنظافة للمباني وا.9

 .تؤدي مهمتها بالكفاءة الالزمة

 .تطبيق أسس السالمة ومحاية البيئة يف كافة أعمال التشغيل والصيانة.10

 .الجنازات لألقسام واملوظفنيإعداد التقارير الدورية عن سري األعمال يف اإلدارة وتقارير دورية عن األداء ومقرتحات التطوير وا.11

 .املتابعة واإلشراف على تنفيذ عقود التشغيل وصيانة املرافق وأعمال املقاولني إلجناز األعمال يف مواعيدها احملددة.12

والنظافة متابعة أداء الصيانة والنظافة والعمل على تأمني كافة املستلزمات واملواد وقطع الغيار الالزمة إلنهاء أعمال الصيانة .13

 .يف مواقع العمل

 متابعة تنفيذ مشاريع اجلمعية وفق اخلطة ..14

 استكمال اإلجراءات الالزمة لتنفيذ املشاريع ..15
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 موظف االستقبال :
سلللللللتقبلال التربعلات )ملاليلة سلللللللتقبلال اجلمعيلة وفق النملاذج -هو املوظف املعين بلا عينيلة (من املتربعني يف مكتلب ا

 مبشاريع اجلمعية وعرض تقاريرها ومنجزاتها .احملددة والتعريف 

 

 مهام موظف االستقبال :

 العناية مبكتب االستقبال وحسن ترتيبه ونظامه . .1

 التقيد باإلجراء النظامي حال استقبال أي تربع مالي او عيين ..2

 التعريف مبشاريع اجلمعية وبراجمها وتوزيع املطبوعات ..3

 والعناية بتقديم كافة اخلدمات له اثناء تواجده باملكتب .حسن استقبال املتربع .4

 احلرص على معرفة كافة تفاصيل برامج اجلمعية واالحصائيات اخلاصة بها من خالل األقسام املختصة ..5

 تسليم كافة العهد وفق نظام احملاسب املالي أواًل بأول ..6

 الرفع للمدير التنفيذي بأي مالحظة ..7

 عمال املنفذة .توثيق كافة املهام واأل.8

 حتويل بيانات املتربع لتنمية املوارد وفق النموذج املعد للتواصل معه باجلديد من اجلمعية ..9

 احلرص على التواجد يف مكتب االستقبال مباشرة يف أوقات الدوام وعدم التأخر ..10

 أي مهمة يكلف بها من قبل املدير التنفيذي..11
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 الوصف الوظيفي للمحاسب املالي
 القسم املالي اجملموعة الوظيفية احملاسب املسمى الوظيفي

 رئيس القسم املالي التبعية اإلدارية

 متطلبات شغل الوظيفية

نوية العامة (ابكالوريوس حماسبة / علوم مالية ومصرفية أو درجة دبلوم يف احملاسبة ) سنتان بعد الث التحصيل العلمي  

 إدارة النقد والعالقات املصرفية  التدريب

نىداخلربة / احلد األ  
سنوات خربة يف اجملاالت  6اىل  4سنوات خربة يف اجملاالت املالية النقدية حلامل درجة البكالوريوس أو  4اىل  2من 

 املالية والنقدية حلامل درجة الدبلوم

 إدارة النقد والعالقات املصرفية  جمال اخلربة

 املهارات واخلصائص
 مهارات يف التعاون واالتصال باآلخرين •

 اتقان اللغة االجنليزية •

 ت استخدام احلاسب االلي امهار •

 داخلية : مع رئيس القسم املالي وموظفي اجلمعية • االتصاالت املطلوبة للعمل

 خارجية : مع املصارف واملتعاملني مع اجلمعية •

 مكتبية وميدانية ظروف العمل

 ملخص أهداف الوظيفة
تولي العمليات املالية ذات الصبغة النقدية يف اجلمعية القابضة ويشرف على أداء أمناء الصناديق يف الفروع التابعة 

 للجمعية

 واجبات ومسئوليات الوظيفة

 استالم العهدة النقدية للجمعية وتسوياتها الدورية  •

 االشراف على العهد النقدية للفروع التابعة وتسوياتها الدورية •

اعداد ومراجعة معامالت القبض والدفع واالبالغ عن أي خطأ أو نقص يالحظه فيها ليتخذ اخلطوات  •

 الالزمة بشأنه

 يداع الرصيد يف املصرف يوميااقفال الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام الرمسي وا •

التحقق يف نهاية كل شهر من البيانات والكشوف الواردة من املصرف ومدى مطابقتها لسجالت الصندوق  •

 واالعالم عن أية فروقات او مالحظات على تلك البيانات

 معية احملافظة على األموال اليت حبوزته وعدم االحتفاظ يف خزينته بأية أموال ال تعود ملكيتها للج •

 تنظيم سندات صرف الشيكات حسب أوامر الدفع الصادرة إليه وطبقا ألحكام النظام •

 ترحيل العمليات اليومية اىل سجل الصندوق ليتم رصده يوميا •

 دفع مستحقات حسب النماذج املعدة لذلك •

 املساعدة يف إعداد البيانات الالزمة لكشوف التدفقات النقدية الواردة والصادرة شهريا •

 اف على السلف الشهرية املصروفة لكافة إدارات اجلمعية املختلفةاالشر •

 رفع التقارير الدورية وحني الطلب مع املالحظات لرئيس القسم املالي •

 استالم املتحصالت النقدية وحتصيالت الشيكات وحترير سندات القبض اخلاصة بها بشكل يومي راجعة •

 ارسال املبالغ املقبوضة إليداعها يف املصارف  •

 عمل كشف يومي باملتحصالت النقدية ومطابقتها مع سندات القبض وسندات ايداع املصارف •

 متابعة حسابات الذمم املختلفة للجمعية واعداد الكشوفات بها ومتابعة حتصيلها •

 تدقيق ومتابعة الشيكات برسم التحصيل مع املصرف أوال بأول . •
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 الوصف الوظيفي رئيس القسم املالي
 
 

 القسم املالي اجملموعة الوظيفية رئيس القسم املالي املسمى الوظيفي

 املدير التنفيذي التبعية اإلدارية

  احملاسب يشرف على

 متطلبات شغل الوظيفية

 CPA"CMAشهادة جامعية يف احملاسبة , ويفضل أن يكون مؤهال مهنيا يف مهنة احملاسبة  التحصيل العلمي

 دورات تدريبية عالية يف التخطيط االسرتاتيجي وتطوير اجلمعيات التدريب

نىداخلربة / احلد األ سنوات  7اىل  5من    

 اإلدارة املالية للجمعيات الكربى جمال اخلربة

واخلصائصاملهارات   

 مهارات قيادية •

 قدرة على التحليل واختاذ القرار •

 مهارات يف التعاون واالتصال باآلخرين •

 املقدرة على حث وحتفيز االخرين  •

 القدرة على املراقبة والتخطيط والتنظيم •

 اتقان اللغة االجنليزية •

 ت استخدام احلاسب االلي امهار •

االتصاالت املطلوبة 
 للعمل

 املدير التنفيذي وكافة أقسام اللجانداخلية : مع  •

 خارجية : مع اجلهات احلكومية واألهلية داخلية أم خارجية •

 مكتبية وميدانية ظروف العمل

 ملخص أهداف الوظيفة
الضبط االشراف على تنفيذ سياسات واجراءات اجلمعية مبا فيها من أنظمة مالية وحماسبية ويلتزم بتطبيق ومراقبة تطبيق معايري 

 الداخلي للجمعية يف كافة تعامالته املالية واحملاسبية

واجبات ومسئوليات 
 الوظيفة

 مراقبة التدفقات النقدية للجمعية •

 مراقبة الصرف واالنفاق والتقيد ببنود وعناصر املوازنة وبيان أوجه وأسباب االحنرافات •

 لتزاماتها جتاه العاملني والفئات املستهدفة واملتعاملني اخلارجني معهاابقاء وضع السيولة النقدية سليما لتمكني اجلمعية من الوفاء با •

 التعان مع املرجع اخلارجي وتزويده جبميع البيانات واملعلومات الالزمة إلجناز ميزانية اجلمعية يف موعدها من كل عام •

 متابعة تطبيق النظم والسياسات احملاسبية املتبعة باجلمعية •

 التحقق من دقة املستندات احملاسبية قبل قيدها بالدفرت  •

 متابعة املعامالت مع املصارف واعتماد التسويات املصرفية •

 التحقق من مراجعة وتدقيق كشوف الرواتب الشهرية •

 التأكد من مطابقة رصيد الصندوق مع رصيد الدفاتر للجمعية حسب احلاجة حبيث ال تقل عن مره واحدة يف الشهر  •

 اركة يف جتهيز ميزانيات / موازنات اجلمعية وفروعها املش •

 إعداد أية تقارير مالية تطلب من قبل رئيس جملس االدارة / املدير التنفيذي •

 املساهمة يف وضع املوازنات التقديرية اخلاصة باحتياجات ومصروفات اجلمعية •

وتقدميها للمدير التنفيذي واعتمادها ومصادقتها من قبل جملس اعداد التقارير املالية واملوازنات التقديرية بشكل دوري ) شهري (  •

 اإلدارة

 تزويد جملس اإلدارة بأية دراسات مالية وحسابية عن اجلمعية او أي نشاط مالي متارسه •

 تقديم النصح والبدائل التمويلية لإلدارة العليا •

راقبة تنفيذ االجراءات اخلاصة بالشراء املباشر أو عن طريق توفري احتياجات اجلمعية من املواد / االشغال / اخلدمات من املصادر وم •

 استدراج العروض وفقا للتعليمات املعمول بها يف اجلمعية . 
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 الوصف الوظيفي ألمني مستودع

 اإلدارة  اجملموعة الوظيفية أمني مستودع املسمى الوظيفي

 رئيس القسم اإلداري التبعية اإلدارية

 املستودعات يشرف على

 متطلبات شغل الوظيفية
 دبلوم إدارة التحصيل العلمي

 دورات تدريبية يف إدارة املستودعات وأصول ومهارات التخزين  التدريب

سنوات يف جمال املستودعات وإدارة املشاريع 4اىل  2من  اخلربة / احلد األدنى  

 املستودعات جمال اخلربة

 املهارات واخلصائص
 التعاون واالتصال باآلخرينمهارات يف  •

 اتقان اللغة االجنليزية •

 مهارات استخدام برامج احلاسب االلي اخلاصة باملستودعات  •

 داخلية : مع رئيس القسم وباقي االقسام االخرى ذات العالقة يف اجلمعية • االتصاالت املطلوبة للعمل

 مكتبية وميدانية ظروف العمل

سياسات اجلمعية اخلاصة باملستودعاتتنفيذ  ملخص أهداف الوظيفة  

 واجبات ومسئوليات الوظيفة

املشاركة يف استالم املواد املوردة للجمعية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات   •

 واألسعار الواردة يف قرار اإلحالة / التلزيم أو أمر الشراء

 استالم الفواتري من املوردين والتأكد من دقة حمتوياتها •

ام بعمليات اإلدخال للمواد املوردة على جهاز احلاسب االلي , واصدار مستند ادخال لكل القي •

 عملية ادخال يقوم فيها

بيان باحتياجات اجلمعية من املواد الواجب توفرها يف املستودعات بشكل دائم , مثل مواد  •

ركتها وطلب القرطاسية واملطبوعات واألدوات املكتبية وور التصوير وغريها ..  ومتابعة ح

توفريها من خالل اعداد طلبات لوازم خاصة بها عند وصول رصيدها يف املستودع حد نقطة إعادة 

 الطلب 

حفظ مستندات االخراج اخلاصة بالعهدة الثابتة املصروفة على املوظفني يف ملفات العهدة  •

 الشخصية بهم املوجودة لدى املستودعات للرجوع إليها عند احلاجة

املستودعات من مواد على رفوف , وتصنيفه بشكل منظم يكفل هلا السالمة حفظ موجودات  •

 والوقاية وعدم التلف وسرعة الوصول إليها لصرفها عند احلاجة

مراقبة خمزون املستودعات بشكل دائم ملعرفة حركة دوران املواد فيه , ومدة صالحيتها , واعتماد  •

 صرف املواد ملا هو أقدم على الرف .

 شهري بني األعمال اليت قام بها املستودع ورفعه لرئيس القسم إعداد تقرير •

 القيام بأية أعمال أخرى ذات عالقة يكلف بها . •
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 الوصف الوظيفي )موظف اخلدمات املساندة (

 

 الربامج واملشاريع الفنية اجملموعة الوظيفية موظف اخلدمات املساندة املسمى الوظيفي

التنفيذياملدير  التبعية اإلدارية  

 أخصائي متابعة الدراسات / أخصائي املتابعة الفنية يشرف على

 متطلبات شغل الوظيفية
 شهادة جامعية يف طبيعة عمل املشروع املتخصص التحصيل العلمي

 دورات تدريبية عالية يف إطار املشروع املتخصص التدريب

سنوات  5-3 اخلربة / احلد األدنى  

املشاريع الفنية املتخصصة للجمعياتإدارة  جمال اخلربة  

 املهارات واخلصائص

 قدرة على التحليل واختاذ القرار •

 مهارات يف التعاون واالتصال باآلخرين •

 املقدرة على حث وحتفيز االخرين  •

 القدرة على املراقبة والتخطيط والتنظيم •

 مهارات التفاوض •

 اتقان اللغة االجنليزية •

 مهارات استخدام احلاسب االلي  •

 داخلية : مع املدير التنفيذي وكافة أقسام اللجان • االتصاالت املطلوبة للعمل

 خارجية : مع اجلهات احلكومية واألهليه داخلية أم خارجية •

 مكتبية وميدانية ظروف العمل

يف وضع اخلطط واالسرتاتيجيات لتنفيذها وفقا  االشراف على إدارة ومتابعة مشاريع اجلمعية , واالشرتاك ملخص أهداف الوظيفة

 ألعلى مستويات اجلودة ووفقا للمواصفات العاملية وضمن جداول التنفيذ احملددة هلا 

 واجبات ومسئوليات الوظيفة

التخطيط واملتابعة لكافة االعمال الفنية خالل املراحل األوىل للمشروعات باالستعانة  •

 خمتلف اجملاالت او يف املراحل املتقدمةباالستشاريني واخلرباء يف 

تأهيل جهات اخلربة واالستشاريني اخلارجيني ومتعهدي االعمال والتحقق من استيفائهم لكافة  •

متطلبات اشغال املهمات واالعمال املطلوبة وتقييم ادائهم ومتابعة تنفيذ االعمال املطلوبة وفقا 

ومبا يضمن جودة العمل وحتقيق االستثمار  ألفضل املواصفات وضمن جداول التنفيذ احملددة ,

 األمثل للموارد

تقديم املشورة الفنية للجان املتخصصة من خالل املشاركة ألغراض املراجعة الفنية على أنشطة  •

 االعمال املطلوبة للتأكد من تنفيذ املشاريع طبقا للخطط املرسومة او العقود املربمة

توفري متطوعني خمتصني إلعداد دراسات اجلدوى  التنسيق مع قسم تنمية املوارد يف جمال •

 االقتصادية للمشاريع االستثمارية 

السعي ملواكبة التطورات التكنولوجية والتغريات املتسارعة , والعمل على توفري مراجع فنية  •

 حديثة ملختلف أوجه استثمارات اجلمعية  
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 الوصف الوظيفي للشؤون املالية واإلدارية للجمعية 

 القسم املالي واإلداري اجملموعة الوظيفية الشؤون املالية واإلدارية املسمى الوظيفي

 املدير التنفيذي التبعية اإلدارية

 حماسب وأمني الصندوق وشؤون املوظفني يشرف على

 متطلبات شغل الوظيفية
 شهادة جامعية  التحصيل العلمي

 دورات تدريبية عالية يف التخطيط االسرتاتيجي وتطوير اجلمعيات  التدريب

نىداخلربة / احلد األ سنوات  5اىل  2من    

 اإلدارة املالية للجمعيات الكربى جمال اخلربة

 املهارات واخلصائص

 مهارات قيادية •

 قدرة على التحليل واختاذ القرار •

 مهارات يف التعاون واالتصال باآلخرين •

 املقدرة على حث وحتفيز االخرين  •

 القدرة على املراقبة والتخطيط والتنظيم •

 ت استخدام احلاسب االلي امهار •

 االتصاالت املطلوبة للعمل
 داخلية : مع املدير التنفيذي وكافة أقسام اللجان •

 خارجية : مع اجلهات احلكومية واألهليه داخلية أم خارجية •

بدوام كامل وميدانيةمكتبية  ظروف العمل  

 ملخص أهداف الوظيفة
االشراف على تنفيذ سياسات واجراءات اجلمعية مبا فيها من أنظمة مالية ويلتزم بتطبيق ومراقبة 

 تطبيق معايري الضبط الداخلي للجمعية يف كافة تعامالته املالية واحملاسبية

 واجبات ومسئوليات الوظيفة

 مراقبة التدفقات النقدية للجمعية •

 مراقبة الصرف واالنفاق والتقيد ببنود وعناصر املوازنة وبيان أوجه وأسباب االحنرافات •

ابقاء وضع السيولة النقدية سليما لتمكني اجلمعية من الوفاء بالتزاماتها جتاه العاملني  •

 والفئات املستهدفة واملتعاملني اخلارجني معها

واملعلومات الالزمة الجناز ميزانية  التعان مع املرجع اخلارجي وتزويده جبميع البيانات •

 اجلمعية يف موعدها من كل عام

 متابعة تطبيق النظم والسياسات املتبعة باجلمعية •

 التحقق من دقة املستندات احملاسبية قبل قيدها بالدفرت  •

 متابعة املعامالت مع املصارف واعتماد التسويات املصرفية •

 الرواتب الشهريةالتحقق من مراجعة وتدقيق كشوف  •

التأكد من مطابقة رصيد الصندوق مع رصيد الدفاتر للجمعية حسب احلاجة حبيث ال  •

 تقل عن مره واحدة يف الشهر 

 املشاركة يف جتهيز ميزانيات / موازنات اجلمعية وفروعها  •

 إعداد أية تقارير مالية تطلب من قبل رئيس جملس االدارة / املدير التنفيذي •

 املوازنات التقديرية اخلاصة باحتياجات ومصروفات اجلمعية املساهمة يف وضع •
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اعداد التقارير املالية واملوازنات التقديرية بشكل دوري ) شهري ( وتقدميها للمدير  •

 التنفيذي واعتمادها ومصادقتها من قبل جملس اإلدارة

 تزويد جملس اإلدارة بأية دراسات مالية و عن اجلمعية او أي نشاط مالي متارسه •

 تقديم النصح والبدائل التمويلية لإلدارة العليا •

توفري احتياجات اجلمعية من املواد / االشغال / اخلدمات من املصادر ومراقبة تنفيذ  •

 االجراءات اخلاصة بالشراء املباشر وفقا للتعليمات املعمول بها يف اجلمعية . 

الدورات والندوات وورش العمل اقرتاح برامج لتطوير القوى البشرية شامال املشاركة يف  •

واملؤمترات بشكل يتالئم مع احتياجات اجلمعية بنفس الوقت حيقق ذات العاملني ويلو 

 طموحاتهم الوظيفية والشخصية

ابداء املشورة للرئيس املباشر حول السياسات واالنظمة والتعليمات والقرارات مبا يضمن  •

لتحقيق أهداف اجلمعية بصورة عامة رفع مستوى اداء املوظفني يف اجلمعية , وذلك 

 والشؤون اإلدارية بصورة خاصة

املشاركة يف وضع خطة شاملة الحتياجات اجلمعية , واملشاركة يف اجتذاب واختيار  •

الكفاءات املالئمة للعمل فيها , ووضع اخلطط والربامج لتهيئة العاملني للعمل وتدريبهم 

طبقا للقوانني واألنظمة والتعليمات  وتنميتهم وتقييم أدائهم بصورة مستمرة وذلك

 والقرارات الصادرة وضمن اخلطوط العريضة لسياسات اجلمعية

االشراف على تطوير نظم وبرامج التدريب والتطوير بالتنسيق مع كافة اقسام اجلمعية  •

 وحصر احتياجاتها وتنظيم برامج التدريب الالزمة , والتحقق من تقييم نتائج التدريب

ير الدورية اىل الرئيس املباشر عن سري العمل واملنجزات واملشكالت اليت تقديم التقار •

 تواجهه واالقرتاحات الكفيلة حبلها .

 القيام بأية أعمال اخرى ذات عالقة يكلف بها . •
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 الوصف الوظيفي ملوظف تنمية املوارد

املاليالقسم  اجملموعة الوظيفية تنمية املوارد املسمى الوظيفي  

 املدير التنفيذي التبعية اإلدارية

 تنمية موارد اجلمعية يشرف على

 متطلبات شغل الوظيفية
 بكالوريوس / دبلوم التحصيل العلمي

 إدارة النقد والعالقات املصرفية  التدريب

 اخلربة / احلد األدنى
سنوات خربة  6اىل  4البكالوريوس أو سنوات خربة يف اجملاالت املالية النقدية حلامل درجة  4اىل  2من 

 يف اجملاالت املالية والنقدية حلامل درجة الدبلوم

 إدارة النقد والعالقات املصرفية  جمال اخلربة

 مهارات يف التعاون واالتصال باآلخرين • املهارات واخلصائص

 مهارات استخدام احلاسب االلي  •

 رئيس القسم املالي وموظفي اجلمعيةداخلية : مع  • االتصاالت املطلوبة للعمل

 خارجية : مع املصارف واملتعاملني مع اجلمعية •

بدوام كامل مكتبية وميدانية ظروف العمل  

ختطيط برامج مجع التربعات وتنفيذها، وطلب التربعات املالية أو غريها من املنح بالنيابة عن األفراد أو  ملخص أهداف الوظيفة

 .املؤسسات، ومجع هذه التربعات، وإعداد املواد وإجراء األحباث والتواصل مع اجلهات املاحنة

 واجبات ومسئوليات الوظيفة

ختطيط برامج ومبادرات مجع التربعات، واملساعدة يف حتديد االسرتاتيجية الشاملة جلمع  •

 .التربعات

ات التربعات، التواصل مع اجلهات املاحنة والرعاة، وعرض قضايا مجع التربعات، وتأمني اتفاقي •

   .وتنسيق أنشطة مجع التربعات

تنسيق برامج ومناسبات جلمع التربعات، وإنشاء مواقع إلكرتونية ومنتديات على اإلنرتنت  •

 .والوسائط األخرى جلمع التربعات

إعداد املواد لفعاليات مجع التربعات مثل مغلفات التربع، وجداول العطاءات، وأكياس اهلدايا،  •

 .املواد الرتوجيية لزيادة الوعي بأهداف مجع التربعاتوإعداد 

إجراء األحباث حول اجلهات املاحنة احلالية واحملتملة لتحديد أهدافها السياسية أو اخلريية،  •

 .وسجل تربعاتها وصايف قيمة التربعات والبيانات ذات الصلة

ير بذلك، وتوثيق تسجيل مستوى التقدم باجتاه حتقيق أهداف مجع األموال وإعداد التقار •

 .مستويات التربع وتواترها، وتعميمها على املؤسسة واجلهات املاحنة
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 الوصف الوظيفي خلدمات املستفيدين وتنسيق املشاريع للجمعية 
 شؤون املستفيدين اجملموعة الوظيفية خدمات مستفيدين وتنسيق مشاريع املسمى الوظيفي

التنفيذياملدير  التبعية اإلدارية  

 أخصائي خدمات مستفيدين / أخصائي تنسيق مشاريع يشرف على

 متطلبات شغل الوظيفية

 شهادة جامعية يف اخلدمة االجتماعية  التحصيل العلمي

 دورات تدريبية عالية يف اخلدمة االجتماعية وإدارة املشاريع يف اجلمعيات الكربى التدريب

سنوات  4-3 اخلربة / احلد األدنى  

 خدمات مستفيدين وتنسيق مشاريع جمال اخلربة

 املهارات واخلصائص

 قدرة على التحليل واختاذ القرار •

 مهارات يف التعاون واالتصال باآلخرين •

 املقدرة على حث وحتفيز االخرين  •

 القدرة على املراقبة والتخطيط والتنظيم •

 مهارات التفاوض •

 مهارات استخدام احلاسب االلي  •

 االتصاالت املطلوبة للعمل
 داخلية : مع املدير التنفيذي وكافة أقسام اللجان •

 خارجية : مع اجلهات احلكومية واألهليه داخلية أم خارجية •

 مكتبية وميدانية بدوام كامل ظروف العمل

 ملخص أهداف الوظيفة
االشراف على إدارة خدمة املستفيدين ومتابعة مشاريع اجلمعية , واالشرتاك يف وضع اخلطط واالسرتاتيجيات لتنفيذها وفقا 

 ألعلى مستويات اجلودة ووفقا للمواصفات العاملية وضمن جداول التنفيذ احملددة هلا 

 واجبات ومسئوليات الوظيفة

 .ها ورسالتها وطبيعة أعماهلا والعمل على تطبيقهاتفهم اسرتاتيجية اجلمعية وأهدافها ورؤيت. 1

  .وحتديد مصادرها عن املستفيدين اإلسهام يف حتديد البيانات األولية املطلوب مجعها. 2 

  .باملصادر املتفق عليهااألسر مجع كافة البيانات واملعلومات احملددة سلفًا عن . 3

ال أو مراجعة ما ورد يف االستمارة متهيدًا لعرضها على املدير العام، ومن عرض ومناقشة احلالة وتدارسها مع املشرف واستكم. 4

  .ثم اعتمادها

وأسرهم لدراسة احتياجات األسر للخدمات املقدمة من اجلمعية ومدى استحقاقهم هلا،  املستفيدينتوثيق البيانات اخلاصة ب. 6

  .وذلك من خالل كافة الوسائل املعتمدة من إدارة اجلمعية مثل االستمارة اإللكرتونية، والتصوير الفوتوغرايف، وغريه

جلمعية ورفعها لرئيسه املباشر متهيدًا الختاذ القرار إبداء الرأي العتماد قبول األسر أو استبعادها من اخلدمات املقدمة من ا. 7

  .فيها ومبا يتوافق مع اللوائح اخلاصة خبدمات اجلمعية

  .وأسرهم األكثر حاجة للخدمات املقدمة من اجلمعية ومتابعتها بشكل دوري ملستفيدينحتديد أولويات دعم ا. 8

وأسرهم من واقع خطة الدعم واملخصصات املالية الواردة يف خطة اجلمعية التشغيلية للخدمات  املستفيدينترشيح دعم . 9

  .والربامج املقدمة هلم

  .اقرتاح مجلة من الربامج واخلدمات وذلك من واقع البحث امليداني واحلاجة املاسة املرتتبة عليها. 10

  .وأسرهم ومدى تلبيتها الحتياجاتهم ستفيدينتقييم مدى مالئمة هذه الربامج واخلدمات لتوقعات امل. 11

 .تلقي كافة االقرتاحات اليت تتعلق باخلدمات والربامج وتقدميها والعمل على االستفادة منها. 12

  .اإلسهام يف إجراء املسوحات امليدانية بهدف مجع البيانات من واقع اإلستبانات امليدانية اليت يكلف بها. 13 

  .وأسرهم ستفيدينوسرية السجالت وامللفات اخلاصة بامل اإلشراف على حفظ. 14

  .وأسرهمستفيدين االلتزام بالزمن املطلوب منه جلمع البيانات واالحتياجات اليت ختص امل. 15

  .إعداد تقارير دورية عن املشكالت والصعوبات اليت قد تعرتض سري العمل واالقرتاحات اخلاصة مبعاجلة هذه املشكالت. 16

 .قيام مبا يوكل إليه من مهام مرتبطة بأهداف وظيفتهال. 17
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 الوصف الوظيفي ملوظف العالقات  العامة واالعالم 

العامة واالعالمالعالقات  املسمى الوظيفي  العالقات العامة اجملموعة الوظيفية 
 املدير التنفيذي التبعية اإلدارية

 أخصائي دعم وتنمية موارد / أخصائي عالقات عامة واعالم  يشرف على

 متطلبات شغل الوظيفية
 شهادة جامعية التحصيل العلمي

 دورات تدريبية عالية يف التخطيط وتنمية املوارد واالدارة العامة وتطوير اجلمعيات التدريب

نىداخلربة / احلد األ سنوات  4اىل  2من    

املوارد والعالقات العامة يف مجعيات خريية كربىتنمية  جمال اخلربة  

 املهارات واخلصائص

 مهارات قيادية •

 قدرة على التحليل واختاذ القرار •

 مهارات يف التعاون واالتصال باآلخرين •

 املقدرة على حث وحتفيز االخرين  •

 القدرة على املراقبة والتخطيط والتنظيم •

 ت استخدام احلاسب االلي امهار •

 االتصاالت املطلوبة للعمل
 داخلية : مع املدير التنفيذي وكافة أقسام اللجان •

 خارجية : مع اجلهات احلكومية واألهليه داخلية أم خارجية •

بدوام كامل مكتبية وميدانية ظروف العمل  

 ملخص أهداف الوظيفة
الدعم وتنمية املوارد املالية  ووضع اخلطط والربامج االعالمية تقويم جدية املشروعات وتوفري شبكة اتصال لتوفري 

 وبرامج العالقات العامة مع الكفالء واملستفيدين

 واجبات ومسئوليات الوظيفة

 حول املشروعات اجلديدة اتاعداد مقرتح •

 تطوير املشروعات القائمة بالتنسيق مع اللجان املختصة  •

 توفري املعلومات والتحليالت الالزمة الثبات جدوى املشروع االقتصادية واالجتماعية •

 عمل امليزانيات الالزمة للمشاريع املنوي تنفيذها •

هم حول خماطبة الداعمني بالتنسيق مع املدير التنفيذي واللجنة املختصة واجراء املفاوضات مع •

 الدعم

 املساهمة يف وضع اخلطط السنوية للربامج واملشاريع املعتمدة من قبل جملس االدارة •

 متابعة تنفيذ اخلطط السنوية املتعلقة بالربامج والنشاطات واملشاريع •

 القيام بأعمال التشريفات مثل استقباالت الضيوف واستضافتهم وجدولة زياراتهم وتوديعهم  •

 مية ومجع التربعات واملشاركة بالبازرات اخلرييةتنظيم احلمالت االعال •

 تسجيل وحفظ املناسبات اهلامة للجمعية تلفزيونيا أو اذاعيا •

 املشاركة يف اللجان وفرق العمل اليت تشكلها اإلدارة •

 إعالم وتوعية اجلمهور داخل وخارج اجلمعية عن اهداف وأنشطة اجلمعية •

 واملالحظات اليت توجه للجمعيةالرد على االنتقادات  •

 إصدار األدلة التعريفية اخلاصة باجلمعية وأنشطتها  •

 توفري التغطية اإلعالمية عن نشاطات اجلمعية بالتنسيق مع االدارات املعنية •

 رفع التقارير الدورية إىل املدير التنفيذي ورئيس جملس اإلدارة •

  .ها وطبيعة أعماهلا والعمل على تطبيقهاتفهم اسرتاتيجية اجلمعية وأهدافها ورؤيتها ورسالت •
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العمل على تسويق برامج وخدمات اجلمعية النوعية وذلك من خالل طرحها على املؤسسات الشقيقة  •

  .أو اجلهات الرمسية أو غري الرمسية

االستفادة من كافة الفعاليات واملناسبات اخلاصة باجلمعية يف طرح منتجات اجلمعية وعرضها على  •

  .املاحنة الشقيقة أو الراغبني يف اإلشرتاك مع اجلمعية يف تبين خدماتهااملؤسسات 

  .إعداد برامج لزيارة كافة الشرائح املستهدفة والواردة يف اخلطة االسرتاتيجية للجمعية •

  .التنسيق مع كافة أعضاء اللجان املعنية بتطوير منتجات اجلمعية •

  .ا وذلك لدعم تكاليفهاتسويق بعض فعاليات اجلمعية والبحث عن رعاة هل •

  .وضع برامج عمل تفصيلية تتماشى مع األهداف الواردة يف اسرتاتيجية اجلمعية •

إعداد التقارير الدورية لقياس مدى حتقيق األهداف التسويقية لتنمية املوارد املالية ورفعها إىل  •

  . مديرتها املباشرة

 .االقيام مبا يوكل إليها من مهام مرتبطة بأهداف وظيفته •
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 الوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للجمعية 
 تنمية موارد اجملموعة الوظيفية موظف قسم تنمية املوارد  املسمى الوظيفي
 املدير التنفيذي التبعية اإلدارية

 أخصائي متويل / أخصائي عالقات عامة واعالم / أخصائي استقطاب متطوعني يشرف على

 متطلبات شغل الوظيفية
 شهادة جامعية التحصيل العلمي

 دورات تدريبية عالية يف التخطيط وتنمية املوارد واالدارة العامة وتطوير اجلمعيات التدريب

 سنوات  7اىل  5من  نىداخلربة / احلد األ

 االستثمار وتنمية املوارد يف مجعيات خريية كربى جمال اخلربة

 واخلصائصاملهارات 

 مهارات قيادية •

 قدرة على التحليل واختاذ القرار •

 مهارات يف التعاون واالتصال باآلخرين •

 املقدرة على حث وحتفيز االخرين  •

 القدرة على املراقبة والتخطيط والتنظيم •

 ت استخدام احلاسب االلي امهار •

 االتصاالت املطلوبة للعمل
 أقسام اجلمعيةداخلية : مع املدير التنفيذي وكافة  •

 خارجية : مع اجلهات احلكومية واألهلية داخلية أم خارجية •

 مكتبية وميدانية ظروف العمل

 تقويم جدية املشروعات وتوفري شبكة اتصال لتوفري التمويل الالزم ووضع اخلطط والربامج االعالمية وبرامج استقطاب املتطوعني  ملخص أهداف الوظيفة

 واجبات ومسئوليات الوظيفة

 اعداد مقرتح حول املشروعات اجلديدة •

 حتديد االدوار داخل املشاريع وتوزيعها بني املتطوعني واملوظفني  •

 لقائمة بالتنسيق مع اللجان املختصة تطوير املشروعات ا •

 توفري املعلومات والتحليالت الالزمة إلثبات جدوى املشروع االقتصادية واالجتماعية •

 عمل اجتماعات للموظفني لتعريفهم وشرح توزيع مهام األهداف •

 عمل امليزانيات الالزمة للمشاريع املنوي تنفيذها •

 ذي واللجنة املختصة واجراء املفاوضات معهم حول التمويل خماطبة املمولني بالتنسيق مع املدير التنفي •

 املساهمة يف وضع اخلطط السنوية للربامج واملشاريع املعتمدة من قبل جملس االدارة •

 متابعة تنفيذ اخلطط السنوية املتعلقة بالربامج والنشاطات واملشاريع •

 اجملتمع وضع خطة االتصاالت مع املتطوعني من أجل اشراكهم يف عملية تنمية •

 القيام بأعمال التشريفات مثل استقباالت الضيوف واستضافتهم وجدولة زياراتهم وتوديعهم  •

 ت اخلرييةاراتنظيم احلمالت االعالمية ومجع التربعات واملشاركة بالباز •

 تنظيم وتنفيذ الربامج التعريفية ملوظفي اجلمعية اجلدد وإعداد جداول خاصة بذلك •

 ماعات مبقر اجلمعية وتنظيم استخدامها وتهيئتها حسب احلاجةاإلشراف على قاعات االجت •

 تسجيل وحفظ املناسبات اهلامة للجمعية تلفزيونيا أو اذاعيا •

 املشاركة يف اللجان وفرق العمل اليت تشكلها اإلدارة •

 إعالم وتوعية اجلمهور داخل وخارج اجلمعية عن اهداف وأنشطة اجلمعية •

 واملالحظات اليت توجه للجمعيةالرد على االنتقادات  •

 إصدار األدلة التعريفية اخلاصة باجلمعية وأنشطتها باللغتني العربية واالجنليزية •

 توفري التغطية اإلعالمية عن نشاطات اجلمعية بالتنسيق مع االدارات املعنية •

 رفع التقارير الدورية إىل املدير التنفيذي ورئيس جملس اإلدارة •
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 الوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للجمعية 

 الربامج واملشاريع الفنية اجملموعة الوظيفية موظف قسم الربامج واملشاريع الفنية املسمى الوظيفي
 املدير التنفيذي التبعية اإلدارية

 أخصائي متابعة الدراسات / أخصائي املتابعة الفنية يشرف على

 متطلبات شغل الوظيفية
 شهادة جامعية يف طبيعة عمل املشروع املتخصص التحصيل العلمي

 دورات تدريبية عالية يف إطار املشروع املتخصص التدريب

 سنوات  7 اخلربة / احلد األدنى

 إدارة املشاريع الفنية املتخصصة للجمعيات جمال اخلربة

 املهارات واخلصائص

 قدرة على التحليل واختاذ القرار •

 التعاون واالتصال باآلخرينمهارات يف  •

 املقدرة على حث وحتفيز االخرين  •

 القدرة على املراقبة والتخطيط والتنظيم •

 مهارات التفاوض •

 اتقان اللغة االجنليزية •

 مهارات استخدام احلاسب االلي  •

 االتصاالت املطلوبة للعمل
 داخلية : مع املدير التنفيذي وكافة أقسام اجلمعية •

 اجلهات احلكومية واألهليه داخلية أم خارجيةخارجية : مع  •

 مكتبية وميدانية ظروف العمل

 ملخص أهداف الوظيفة
االشراف على إدارة ومتابعة مشاريع اجلمعية , واالشرتاك يف وضع اخلطط واالسرتاتيجيات لتنفيذها وفقا ألعلى 

 ة هلا مستويات اجلودة ووفقا للمواصفات العاملية وضمن جداول التنفيذ احملدد

واجبات ومسئوليات 
 الوظيفة

التخطيط واملتابعة لكافة االعمال الفنية خالل املراحل األوىل للمشروعات باالستعانة باالستشاريني  •

 واخلرباء يف خمتلف اجملاالت او يف املراحل املتقدمة

افة متطلبات تأهيل جهات اخلربة واالستشاريني اخلارجيني ومتعهدي االعمال والتحقق من استيفائهم لك •

اشغال املهمات واالعمال املطلوبة وتقييم ادائهم ومتابعة تنفيذ االعمال املطلوبة وفقا ألفضل املواصفات 

 وضمن جداول التنفيذ احملددة , ومبا يضمن جودة العمل وحتقيق االستثمار األمثل للموارد

اجعة الفنية على أنشطة االعمال تقديم املشورة الفنية للجان املتخصصة من خالل املشاركة ألغراض املر •

 املطلوبة للتأكد من تنفيذ املشاريع طبقا للخطط املرسومة او العقود املربمة

التنسيق مع قسم تنمية املوارد يف جمال توفري متطوعني خمتصني إلعداد دراسات اجلدوى االقتصادية  •

 للمشاريع االستثمارية 

السعي ملواكبة التطورات التكنولوجية والتغريات املتسارعة , والعمل على توفري مراجع فنية حديثة ملختلف  •

 أوجه استثمارات اجلمعية  
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 واجبات املوظف العامة

 االلتزام بكافة بنود العقد مع اجلمعية . •

 معرفة أهداف اجلمعية عمومًا ومهام القسم خصوصًا . •

شوووووروع وبإ ن من االلتزام  • سوووووبر م صووووورافاغ وعدم التأير أو التأخر عن العمل إال ب ضوووووورًا وان بالدوام الرمسي ح

 الرئيس املسئول ..

 أداء املهام املكلف بها من قبل مدير اجلمعية أو رئيس القسم بدقة متناهية وأمانة . . •

 االهتمام مبقر القسم وترتيبه . •

 رئيس القسم .متابعة مهام القسم والتنسيق فيها مع  •

 حفظ أوراق القسم ومنا جه . •

 احملافظة على أسرار العمل وعدم البوح بها ألي أحد مهما كان . •

 أن يرتفع عن كل ما خيل بسمعته كموظف يف اجلمعية سواء كان  لك يف مكان العمل أو خارجه . •

 أن يراعي اآلداب اإلسالمية يف تصرفاته داخل العمل وخارجه . •

 العمل ألداء واجبات وظيفته .أن خيصص كامل وقت  •

 قبول العمل يف أي مكان أو موقع حتدده  إدارة اجلمعية . •

 عدم االرتباط بأي عمل مع جهة أخرى إال مبوافقة خطية من اجلمعية . •

سووووووووتخدامها فيما خيص العمل  • سووووووووتالمه مع احملافظة عليها وا سووووووووكولية الكاملة عن كافة العهد وما يتم ا امل

 حياسر عن أي ضرر ينتج عن سوء استعمال أو إهمال .االستخدام األمثل ، و

 كما أن على املوظف أن حيظر ما يلي :  •

 إساءة استعمال سلطته الوظيفية .  -1

 استأالل النفو  والتدخل يف عمل اآلخرين إال حبدود صالحيته .  -2

 قبول اهلدايا أو اإلكراميات أو الرشوة بالطرق املباشرة أو غري املباشرة.  -3

 إفشاء األسرار اليت يطلع عليها حبكم وظيفته ولو بعد تركه اخلدمة .  -4

بأعمال مقاالت تتعلق اإلدالء بأية تصرحيات أو معلومات للصحف أو أجهزة اإلعالم أو إلقاء حماضرات أو كتابة  -5

 اجلمعية ما مل حيصل على موافقة مسبقة من صاحر الصالحية . 

 حماولة رفع مستوى اإلنتاج و الدقة يف العمل .  التطوير يف األداء و االبتكار و •

 
 

 


