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 مقدمة وتعريف بأهداف الدراسة

الئحة  ألحكام مجعية التوعية والتأهيل االجتماعي مجعية اجتماعية خريية تأسست طبقًا

قواعدها و ـه15/6/0401وتاريخ  017اجلمعيات واملؤسسات اخلريية الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم  

الوزاري  وقد صدر القرار. ـه21/0/0401وتاريخ  761وزير الشؤون االجتماعية رقم التنفيذية الصادرة بقرار

  ـه 0417/  11/7وتاريخ 2410417بتسجيل اجلمعية برقم   هـ0417/ 7/ 11وتاريخ ,ش/52700/  00/ 6برقم 

. مدينة الرياض ومقرها الرئيسي وتشمل خدمات اجلمعية مجيع مناطق اململكة العربية السعودية

 السبل بأفضلاجملتمع  أفرادمجيع بني والسلوك احلضاري  ومتخصصة يف نشر الوعي االجتماعي 

 .واإلسهام يف حل مشكالته

تطوير حتديث و  ةاجلمعية فقد قرر جملس اإلدارة ممثاًل برئيس اجلمعي أعمالوعلى ضوء توسع 

وقوية تساعد اجلمعية على حتقيق بناء قاعدة راسخة لذلك و وسياسات وأنظمة اجلمعية اسرتاتيجيات

 . أهدافها

بإعداد وحتديث اهلياكل  واملالية الستشارات اإلداريةجهات متخصصة يف ا وعليه فقد مت تكليف

 .للجمعية واألنظمة والسياسات

عتمدة يف اهليكل لإلدارات والوحدات اإلدارية املالعام واملهام التنظيم اليت تشمل الدراسة وفيما يلي 

  .التنظيمي للجمعية 
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 صمم على أساسها اهليكل التنظيمي للجمعيةاملرتكزات اليت 

  وزارة الشؤون االجتماعيةيف النظام األساسي للجمعية الصادر من قبل  ما ورد االعتماد على  . 0

وتاريخ  017رقم   الئحة اجلمعيات واملؤسسات اخلريية الصادرة بقرار جملس الوزراء ألحكام طبقًا

  .هـ15/6/0401

    :على النحو التالي والرقابية ز بني املهام التخطيطية والتنفيذيةيالتمي  . 1

واهليئات  جملس اإلدارة  و اجلمعية العمومية متمثلة يف :ورقابية ختطيطية مهام .0

 وهذه التخطيط والتطوير واإلشراف والرقابة مهام عن  املسئولة واللجان االستشارية وهي

  .جناح اجلمعية يف همتس املهام

 مثل)اإلدارات التنفيذية  وسائر واألمني العاماهليئة التنفيذية  متمثلة يف: تنفيذيةمهام  .1

مسئولة عن  تنفيذ اخلطط والسياسات ذه اإلدارات وه(  الفروع واألقساماإلدارات و يريمد

 .أهدافهاوحتقيق ة اجلمعييف جناح  همتس واليتاإلدارة جملس من قبل  املعتمدة

  جملس اإلدارةرئيس التابعة ل والتنفيذية الوحدات اإلدارية والرقابية توزيع  . 2

  اىل قسمني كالتالياإلدارية والوحدات اإلدارات مت حتديد: 

  تهدف إىل دعم جملس  واليت لرئيس اجلمعيةاليت تتبع والتخطيطية الرقابية

 .تقاريرها للرئيسترفع و األساسي عملهيف  هوتسانداإلدارة 

  إىل رئيس اجلمعية ي يرفع تقاريرهالعام والذ منيتتبع لألو  تنفيذيةالالوظائف 

 .اهليئة التنفيذية من خالل

   .   وبالسياسات املعتمدةوباملوازنات  املنضبطة باخلطة العامة للجمعية الالمركزية واملرونةمت مراعاة   . 4
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 . الوظيفية واملهام وحتديد الصالحيات  اإلدارية الوظائف مياتمس تاليف االزدواجية يف  مراعاة  . 5

اجلمعية اخلريية وهويتها اليت تشمل الرؤية والرسالة واخلطط واألهداف  االعتماد على طبيعة    . 6

   . االسرتاتيجية

 .ائيةالنس لألقساممراعاة اتساع  نطاق خدمات اجلمعية لكافة مناطق اململكة واشتمال نشاطاتها   . 7 
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 الوصف الوظيفي ملهام وصالحيات الوحدات اإلدارية باهليكل

 اجلمعية العمومية

 :الوظيفي الوصف

على  الذين مضىالعاملني  واألعضاء, املؤسسني  سلطة باجلمعية مكونة من األعضاء هي أعلى

رسومها السنوية و هلم حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية والتصويت سنة و سددوا اشرتاكهم 

واعتماد قراراتها  ,يتم انتخاب  أعضاء جملس اإلدارة على قراراتها ومن بني أعضاء اجلمعية العمومية

ادية وتقر اخلطط والسياسات وتعقد اجلمعية العمومية اجتماعاتها القي الشؤون االجتماعيةمن  وزارة 

ه عن إقرار برنامج العمل كل سنة بناءًا على طلب جملس اإلدارة أو من ُعشر أعضائها وهي مسئول

و يتوىل رئيس جملس اإلدارة أو نائبه رئاسة اجتماعات اجلمعية العمومية, ويف حالة غيابهما .للجمعية

 .يتم انتخاب الرئيس من بني األعضاء احلاضرين لالجتماع

  :االرتباط التنظيمي 

 .ترتبط بوزارة الشؤون االجتماعية 

  :املهام والصالحيات

 :تتمثل مهام وصالحيات اجلمعية العمومية من خالل االجتماعات اآلتية

 وتعقد مرة كل سنة, يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة , اجتماعات عادية

 :ةاملالية للجمعية للنظر يف األمور اآلتي

 دارة عن أعمال اجلمعية خالل السنة املنتهية, ومناقشتهتقرير جملس اإل. 

 تقرير وزارة الشؤون االجتماعية وتقييمها للجمعية وملحوظاتها عليها إن وجدت. 
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  مناقشة تقرير احملاسب القانوني للجمعية, والتصديق على احلسابات اخلتامية للسنة

قرار امليزانية التقديرية للسنة املالية املالية املنتهية إذا مل يكن مثة اعرتاضات ختّل بها, وإ

 .اجلديدة

  مناقشة تقرير استثمار أموال اجلمعية وممتلكاتها العقارية والتصديق على حساباتها

 .اخلتامية للسنة املالية املنتهية

  حبث أو تعديل أو إقرار برنامج العمل الذي يقرتحه جملس اإلدارة للسنة القادمة واختاذ

 .ما يراه بشأنه

 يتّم عقدها بناًء على طلب من جملس اإلدارة أو من عشرة أعضاء تماعات غري عادية أو طارئةاج ,

وذلك عند احلاجة . عاملني على األقل, بعد موافقة وزارة الشؤون االجتماعية املسبقة على ذلك

 :إىل النظر يف احلاالت املستجدة, ومن أهمها ما يلي

 يةاضطراب أعمال اجلمعية املالية واإلدار. 

 تعديل نظامها األساسي أو فتح فروع هلا. 

 حل اجلمعية أو دجمها يف مجعية أخرى أو اندماج أخرى فيها. 

 انتخاب أعضاء جملس إدارتها أو جتديد أو إنهاء عضويتهم, بعد نهاية دورته. 
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 جملس اإلدارة  

 :الوظيفي الوصف

السرى  عًا للرئيس بطريقة االقرتاونائبجملس اإلدارة  بعد تشكيله من بني أعضائه رئيسًا  نتخب ي

سنوات قابلة للتجديد ويتخذ  2ومدة جملس اإلدارة .  ةالشؤون االجتماعي وزارةوحبضور مندوب عن 

 أشهر ثالثة اجمللس قراراته بأغلبية األصوات احلاضرة  ويعقد جملس اإلدارة اجتماعاته مرة كل

 .على األقل

 :االرتباط التنظيمي 

 .مومية يرتبط باجلمعية الع

 :املهام والصالحيات

 .نتخاب الرئيس ونائبه وأمني املالا .0

التوجيه بإعداد خطط وبرامج ونشاطات وأعمال اجلمعية واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها ,  .1

 .سنوي عن أعمال اجلمعية ومنجزاتهاإعداد التقرير الواإلشراف على 

نقولة منها وفقًا لألصول املتبعة يف ممتلكات اجلمعية وأمواهلا والتصرف يف امل اإلشراف على .2

  .من خالل التقارير املرفوعة ذلك

 .تشكيل اهليئة التنفيذية وحتديد صالحياتها ومهامها وأعضائها .4

 .تشكيل اللجان واهليئات االستشارية الدائمة أو املؤقتة .5

 . وك اليت تودع فيها أموال اجلمعيةالبن اعتماد .6

  .حلاجة إذا دعت ا فخري للجمعيةتعيني رئيس  .7
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ليمات  الواردة من جهات اإلشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات اجلمعية العمومية وكافة التع .2

 . االختصاص

دراسة امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية للجمعية وإعداد تقرير عنها وتولي مناقشتها أمام  .1

 . اجلمعية العمومية

  .تنفيذها اإلشراف علىامليزانية التقديرية وتولي  اعتماد .01

التوجيه بإعداد اللوائح املالية واإلدارية والتنظيمية اليت تنظم سري العمل داخل اجلمعية  .00

 . وتقدميها للجمعية العمومية العتمادها

فروع احملافظات ومديري  الفروع و للجمعية ومديري اإلدارات العامة ومديري متعيني أمني عا .01

 . املكاتب اإلقليمية للمناطق

يح أعضاء اجملالس التنفيذية للجمعية وفروعها واملديرين التنفيذيني هلا وكذلك اعتماد ترش .02

 . اهليئات االستشارية وحتديد مهام كل منهااجملالس و

 –العمل على حل اخلالفات اليت ميكن أن حتدث بني اجلمعية وأعضائها أو بني األعضاء أنفسهم  .04

 . إلنهائها أو احليلولة دون وقوعها واختاذ كافة التدابري –فيما يتعلق بأمور اجلمعية 

حيق جمللس اإلدارة تفويض بعض صالحياته إىل الرئيس أو  نائبه أو أي من اهليئات واجملالس  .05

 . التنفيذية املعتمدة من جملس  اإلدارة

 . حيق جمللس اإلدارة تشكيل أي جلان أو هيئات يراها ضرورية ملصلحة العمل .06

 .  تقدم للجمعيةعانات اليتواهلبات واإل قبول أو رفض املنح .07

 . دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.02

 . طلبات االنضمام لعضوية اجلمعيةالبت يف.01      
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 ( رئيس اجلمعية ) رئيس جملس اإلدارة

 :الوصف الوظيفي

رئيس اجلمعية وله كافة الصالحيات املنصوص وهو ليكون رئيسًا له  اإلدارةجملس  ينتخب من قبل

 . ظام األساسي للجمعيةعليها بالن

 :االرتباط التنظيمي

  .اإلدارةجلس مبيرتبط 

 :املهام والصالحيات

اإلشراف العام على خطط اجلمعية ومشروعاتها , وتنفيذ قرارات جملس اإلدارة واجلمعية  (0

 . العمومية

ما , رفع امليزانية السنوية للجمعية ومشروع املوازنة التقديرية إىل اجلمعية العمومية إلقراره (1

 . وذلك  بعد عرضهما على جملس اإلدارة

التنفيذية  واهليئةرئاسة اجتماعات جمالس اجلمعية ومنها اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة  (2

 . العليا االستشاريةاهليئات و

وعقود وخالفه ؛ بعد  ومستندات الصرف التوقيع على مجيع املعامالت املالية من شيكات وحواالت (4

 . وضمن الصالحيات والنظام عليها  ارةاإلد موافقة جملس

للجمعية والتوصيف الوظيفي واللوائح اإلدارية واملالية إىل  من جملس  رفع اهلياكل التنظيمية (5

 . اإلدارة العتمادها 

ترشيح رؤساء الوفود وأعضائها املشاركني يف املؤمترات واللقاءات بالتنسيق يف ذلك مع األمني  (6

 . العام للجمعية
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ة مكتب احملاسب القانوني املعتمد ملراجعة حسابات اجلمعية وتدقيقها وإصدار التقارير تسهيل مهم (7

 . اخلتامية والقوائم املالية لرفعها للجمعية العمومية العتمادها

 . إصدار القرارات اإلدارية مبا حيقق سياسات وأهداف اجلمعية بعد إقرارها من قبل جملس اإلدارة (2

مع اهليئات واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية , يف ضوء القواعد توقيع االتفاقيات والعقود  (1

 . املنظمة لذلك

التوقيع على ما يصدر عن اجلمعية من قرارات أو عقود أو غري ذلك بعد موافقة جملس اإلدارة  (01

 . عليها

 . واهليئات االستشارية العلياالدعوة الجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية العمومية  (00

 . اجلهات املختصة أو اإلنابة عنهية أمام متثيل اجلمع (01

 . إقرار جدول أعمال اجتماعات جملس اإلدارة ومتابعة تنفيذ قراراته (02

 . خماطبة اجلهات الرمسية وغري الرمسية واهليئات واملنظمات ومتثيل اجلمعية أمامها (04

 .لرئيس جملس اإلدارة تفويض صالحياته حسب النظام  (05
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 ارة نائب رئيس جملس اإلد

 :الوصف الوظيفي

 . ينتخب من جملس اإلدارة ليكون نائبًا للرئيس وينوب عن الرئيس حال غيابه

 :االرتباط التنظيمي 

 .رتبط مبجلس اإلدارةي

 :املهام والصالحيات

ينوب عن الرئيس وله كافة صالحياته عند غيابه وباإلمكان أن يكلف الرئيس النائب للقيام مبهام .0

 .حمددة 

 .تكليف نائبه للقيام بأي مهام أخرى يراها مناسبة  للرئيس.1

  .القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل جملس اإلدارة .2
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 (املراقب املالي ) أمني املال 

 :الوصف الوظيفي

مجيع شئون اإلشراف والرقابة على و مسئول عن وه ينتخب من جملس اإلدارة ليكون أمينًا للمال 

 . وتطوير عملها املالي  (النقدية)الية امل اجلمعية

 :االرتباط التنظيمي

يف مجيع األمور  اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلداريةمع  ويقوم بالتنسيق اإلدارةرئيس جملس بيرتبط 

 .املالية املشرتكة

 

 :املهام والصالحيات

 . جلمعيةن امبوجب سندات قبض رمسية مإيرادات اجلمعية املالية اإلشراف على  .0

 . املعتمدةمجيع إيرادات اجلمعية املالية فور تسلمها لدى البنوك  إيداعاإلشراف على  .1

 .السنوية اخلتامية للجمعية ةاإلشراف على إعداد امليزاني .2

العامة للشؤون املالية اإلشراف من الناحية الفنية على العمل احملاسيب بالتنسيق مع اإلدارة  .4

     .واإلدارية

 .ي مما يسهم يف إجناح عمل اجلمعيةالعمل املال تطوير آليات .5

 .للجمعية وتطويره واحملافظة عليه التأكد من تطبيق النظام املالي االلكرتوني .6

 . دات الدالة على ذلكاإلشراف على صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها مع االحتفاظ باملستن .7

ر الشيكات وكافة األوراق اليت هلا اإلشراف على حفظ السجالت املالية مثل سندات الصرف ودفات .2

 . قيمة مالية يف مقر اجلمعية
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واملعامالت املالية مثل الشيكات وسندات الصرف  التوقيع مع املختصني على كافة السجالت املالية .1

 .تتعامل معه اليت تتم من صندوق اجلمعية أو من البنك الذي  واحلواالت

 . سنة املالية القادمةالتقديرية لل وازنةمشروع امل متابعة إعداد .01

وائح املالية املراقبة املالية فيما يتعلق باملعامالت املالية وفقًا ملا هو معتمد يف امليزانية ووفقًا لل .00

 . والسياسات املعتمدة

  .حيق له تعيني مساعدين له بالتنسيق مع رئيس اجلمعية .01

  .خبالف ما سلف تدخل يف اختصاصاته من أعمال اإلدارة القيام بكافة ما يطلبه جملس .02
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 أمني السر

 : الوصف الوظيفي

يف حال يدعى الجتماعات جملس اإلدارة لكنه وليس عضوًا مبجلس اإلدارة للعمل متفرغ موظف 

 .الضرورة

 : االرتباط التنظيمي

 . اإلدارةيرتبط برئيس جملس 

 : املهام والصالحيات

 : م اآلتيةيقوم أمني السر بتوجيه وتنسيق من الرئيس باملها

واجملالس االستشارية توجيه الدعوة لالجتماع وإعداد جداول األعمال الجتماعات اهليئات  .0

 .التنفيذية

 .صة كل فيما خيصه ومتابعة تنفيذهاالتبليغ للقرارات للجهات املخت .1

  . والعقود ومذكرات التفاهم وتطوير آليات احلفظ االلكرتوني وخالفهحفظ أصول الوثائق  .2

 .ر االجتماعات للهيئات واللجان االستشارية واجملالس التنفيذيةإعداد حماض .4

 .أخرى يكلف بها تدخل ضمن اختصاصه أي مهام .5

 

 

 

 

 



 

 
19 

  اهليئة التنفيذية   

 :الوصف الوظيفي

يشكلها جملس اإلدارة وحيدد صالحيتها ومسؤوليتها ومدتها وأعضائها ملتابعة مجيع أعمال اجلمعية 

 . ويتها الرئيس ونائبه وأمني املال واألمني العاموتشمل يف عض ومراقبة أدائها

 :االرتباط التنظيمي

 . مبجلس اإلدارةترتبط 

 :املهام والصالحيات

 . اخلطط اإلسرتاتيجية والسنوية ورفعها جمللس اإلدارة العتمادها مراجعة .0

 . املوازنة التشغيلية السنوية للجمعية ورفعها العتمادها ومتابعة تنفيذها مراجعة .1

  . حلسابات اجلمعية ورفعها لالعتماد امليزانية اخلتامية جعةمرا .2

 . اختاذ القرارات املهمة ذات العالقة باجلهات الرمسية وعالقة اجلمعية بالوزارة .4

 .وترفع توصياتها للرئيس أو جمللس اإلدارة جملس اإلدارةدراسة ما حيال هلا من  .5

 .للجمعية لتنفيذيةا األعمالأداء األمني العام يف تسيري اإلشراف على  .6

   .اإلشراف على أداء إدارة التخطيط والتطوير  .7
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  إدارة التخطيط والتطوير   

 :الوصف الوظيفي

إدارة التخطيط والتطوير هي اإلدارة املعنية  بتطوير اجلمعية والتخطيط لتنمية مواردها املالية  

  .املختلفة وبراجمها ومشروعاتها والبشرية وأنشطتها

 :ط التنظيمياالرتبا

 . يف حال عدم وجود اهليئة التنفيذية ترتبط برئيس اجلمعيةترتبط باهليئة التنفيذية و

 :املهام والصالحيات

 اجلهات املعنيةوالتنفيذية للجمعية بالتنسيق مع إعداد اخلطط اإلسرتاتيجية اإلشراف على  .0

 . ورفعها العتمادها ودراستها

 .معية مبا يتناسب من أهدافها وأنشطتهاتطوير هياكل ولوائح وأنظمة اجلدراسة  .1

 .إعداد التقرير السنوي للجمعية بالتنسيق مع اجلهات املعنية املساهمة يف  .2

 .احتياجات اجلمعية من القوى العاملة بالتنسيق مع اإلدارات املختلفة حتديد .4

 .اإلشراف على الربامج التدريبية لرفع كفاءة العاملني يف اجلمعية .5

 .طط واألهداف اإلسرتاتيجية والسنويةمتابعة تنفيذ اخل .6

 .رفع التقارير الدورية عن سري اخلطط ورفع التوصيات بشأنها .7

 . أخرى يف جمال اختصاصها حتال إليها من جملس اإلدارة أو اهليئة التنفيذيةالقيام بأي أعمال  .2
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 العليا   اهليئة االستشارية

 :الوصف الوظيفي

صالحياتها ومسئولياتها مدتها ووأعضاؤها  وحيدد العليا اريةاهليئة االستش جملس اإلدارة يشكل

  .اجلمعية عمالألالستفادة منها يف تطوير 

 :االرتباط التنظيمي

 . رئيس اجلمعيةترتبط ب

  : األهدافاملهام و

 . أعماهلاوتطوير  أهدافهامساعدة اجلمعية على حتقيق  .0

 . اجلمعية شطةأنجماالت تطوير االقرتاحات والتوصيات اخلاصة بتقديم  .1

 .من جملس اإلدارة من قضايا ومشروعات تتعلق باجلمعية إليهادراسة ما حيال  .2

 .وغريهائة االستشارية مثل البحوث يف املهام اليت تطلبها اجلمعية من اهلي اإلسهام .4

لتعزيز مكانة  ومؤسسات اجملتمع املدني  الشعبيةعية باملؤسسات احلكومية واهليئات ربط اجلم  .5

 . يف اجملتمعاجلمعية 

 . يف تعزيز مصادر الدعم املعنوي واملادي للجمعية اإلسهام .6

 .قبل جملس اإلدارة أو رئيس اجمللسكلف بها من تأخرى  أعمالالقيام بأية  .7
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 اهليئة الشرعية والقانونية  

 :الوصف الوظيفي 

لياتها لالستفادة منها ومسئو ومدتها اهليئة الشرعية والقانونية وحيدد صالحياتها اإلدارةجملس  يشكل

 . من النواحي الشرعية والقانونية اجلمعية محايةيف 

 :االرتباط التنظيمي

 .رئيس اجلمعيةبرتبط ت

 :ألهدافوااملهام 

لس اإلدارة واإلدارات يف القضايا اليت يعرضها عليها جم واآلراء الشرعية تقديم الفتوى .0

 . التنفيذية

 . قات وعقود اجلمعيةوالشرعي يف عالتقديم الرأي القانوني  .1

 . رئيس اجمللسكلف بها من قبل جملس اإلدارة أو أخرى ت أعمالالقيام بأية  .2
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 اهليئة االستشارية لالستثمار  

 :الوصف الوظيفي 

منها  لإلفادةومسئولياتها ومدتها  صالحياتهاوحيدد اإلدارة اهليئة االستشارية لالستثمار جملس يعني 

 . عيةيف تعزيز موارد اجلم

 :االرتباط التنظيمي

 . رئيس اجلمعيةب ترتبط

 :ألهدافاملهام وا

اليت تدعم  ترسم األطر العامة لالستثمارات وجماالتها وطرق متويلها وإدارتها واختاذ القرارا .0

 .أهداف اجلمعية االستثمارية

دوى والتأكد  من صالحيتها من حيث دراسة اجل على جدول أعماهلادراسة املشاريع املعروضة  .1

 . ملنصوص عليها يف الئحة االستثماراالقتصادية وتوفري الشروط ا

 . يات للمشاريع اليت توصى بتنفيذهاوضع اخلطط وامليزانية والضوابط والتوص .2

احات الواردة إليها يف هذا البحث عن الفرص املناسبة لالستثمار وتستقبل االقرتاملساهمة يف  .4

 . الشأن

اصة بكل مشروع من حيث القبول أو الرفض أو التعديل أو إصدار القرارات والتوصيات اخل .5

 . التأجيل الستكمال دراستها

 .للرئيسللهيئة التنفيذية و رفع حماضر االجتماعات والتقارير الدورية  .6

 .مراقبة وتقويم أداء املشاريع االستثمارية املنفذة .7

 . دارة أو رئيس اجمللسالقيام بأي أعمال أخرى يف جمال اختصاصها تكلف بها من قبل جملس اإل .2
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 العام   األمني

 :الوصف الوظيفي 

عامًا متفرغًا للجمعية وحيدد صالحياته ومسئولياته وهو مسئول أمام رئيس  أمينًايعني جملس اإلدارة 

املعتمدة من جملس  واملشروعات والربامجعن تنفيذ اخلطط والسياسات وجملس اإلدارة  اجلمعية

 .اإلدارة

 :االرتباط التنظيمي

 .برئيس اجلمعيةيرتبط  

 : املهام والصالحيات

إدارة أعمال اجلمعية على الوجه الذي حيقق هلا املصلحة واحملافظة على أمواهلا املنقولة وغري  .0

 .املنقولة

  .ر ئاسة اجمللس التنسيقي  .1

 . اجلمعية من خالل اإلدارات العامة املرتبطة بها  أعمالاإلشراف على  .2

 . يم واإلشراف على أعمال موظفي اجلمعية واقرتاح  ترقيتهم وفصلهم وعالواتهم وإجازاتهمالتنظ .4

 . ورفعها لالعتماد اللوائح املالية واإلدارية للجمعيةإعداد وتطوير  اإلشراف على .5

على  حسن قيامهم بتنفيذ املهام املطلوبة منهم   التأكدو  يريهاومدعن مجيع الفروع  اإلشراف .6

 . كالتهم دائم معهم وحل مشوالتنسيق ال

د من حسن التنفيذ هلذه تغطي كافة أنشطة اجلمعية والتأك ومعايري د من وجود سياساتالتأك .7

 . السياسات

  .مع املعنيني يف إعداد املوازنة السنوية  املتابعة .2
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ن واهليئة التنفيذية وسائر اللجاتنفيذ القرارات الصادرة عن اجلمعية العمومية و جملس اإلدارة  .1

 . فيما خيصه ااملنبثقة عنه

 .  يف مجيع األمور التنفيذية املشرتكة والتطوير التنسيق مع أمني السر  ومع إدارة التخطيط .01

 . ستندات اليت تدخل ضمن اختصاصاتهالتوقيع على امل .00

 . جملس اإلدارة متى ما طلب منه ذلكحضور اجتماعات  .01

 . اخلتاميةها وميزانيتها وبراجم عن أنشطتها للجمعية إعداد التقرير السنوي .02

 .العمل على تنمية موارد اجلمعية املالية من خالل اإلدارات املختصة .04

اهليئة التنفيذية أو جملس اجلمعية ومناقشتها مع  عمالأتقديم التقارير الدورية عن كيفية سري  .05

 .اإلدارة

  .متابعة سري أعمال اجلمعية ورفعها للهيئة التنفيذية ملناقشتها  .06

 .قبل جملس اإلدارة أو رئيس اجمللسأخرى يكلف بها من  أعمالأية القيام ب .07
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 اجمللس التنسيقي العام  

 :الوصف الوظيفي 

ــرامج أنشــطة  تنســيق  ــة وب ويضــم يف عضــويته مــديري اإلدارات    ومتابعــة أعماهلــا وتطويرهــا   فــروع اجلمعي

  .العامة ومديري فروع اجلمعية ويرأسه األمني العام 

 :لتنظيمياالرتباط ا

 . األمني العامبيرتبط 

 : املهام والصالحيات

 . متابعة تنفيذ الربامج واألنشطة وفقًا للضوابط واملعايري املعتمدة  تنسيق  .0

 . العتمادهامتهيدًا السنوية للفروع  طدراسة اخلط .1

 . تقييم أداء أعمال الفروع وتعزيز جوانب القوة فيها ومعاجلة سلبياتها  .2

 .اجحة بني الفروع تبادل التجارب الن .4

  .النظر يف تطوير فروع اجلمعية  .5

 .دراسة ما حيال إليه من مهام ورفع التوصيات بشأنها .6
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 والدراسات  املشروعاتلربامج واإلدارة العامة ل

 :الوصف الوظيفي

 . الدراسات والبحوث االجتماعية  ومشروعاتها املختلفة وعنمسؤولة عن برامج اجلمعية 

 :يمياالرتباط التنظ

  .العام األمنيبترتبط 

 : املهام والصالحيات

 . إعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها  .0

 .وضع املعايري والضوابط والسياسات املنظمة جلميع برامج اجلمعية ومشروعاتها .1

 .دراسة املشروعات والربامج املقدمة من الفروع ومطابقتها باملعايري املعتمدة  .2

 .الربامج دوريًا وفق املعايري والضوابط املعتمدة  وتقييم  تنفيذ  متابعة .4

 .  حباث خارجية وبأصحاب اخلربات العلميةغري متفرغني واالستعانة مبكاتب أ موظفني متفرغني أو ترشيح .5

فـروع  القوم لكـل الـربامج واألنشـطة الـيت سـت     وفـق املعـايري املعتمـدة     د من وجود خطط واضـحة املعـامل   التأك .6

 . بتنفيذها 

 . تبادل املعلومات واخلربات مع مراكز البحوث والدراسات ذات األهداف والنشاطات املماثلة داخل اململكة .7

 االجتماعي والنفسياإلسهام يف تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية يف جمال البحوث والدراسات يف اجملال  .2

 .اجلهات املعنيةبالتنسيق مع 

 .اليت تقدمها اجلمعية وأي توصيات ن نتائج وآثار الربامجتقديم تقارير دورية ع .1

 . القيام بأي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها .01
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 إدارة الربامج واملشروعات النوعية

 :الوصف الوظيفي

 . وتطويرها وتشمل املراكز املتخصصة النوعية عن برامج ومشروعات اجلمعيةلة ومسؤ

 :االرتباط التنظيمي

 .دارة العامة للربامج واملشروعات والدراسات ترتبط باإل

 : املهام والصالحيات

 .إعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها   .0

التنفيذيـة  بالتنسـيق مـع اجلهـات     لكـل برنـامج أو مشـروع وموازنـة سـنوية لـإلدارة       تقديريـة  موازنـة  إعداد .1

 . املعنية

والتنســـيق مـــع إدارة  شـــروعات والـــربامج ومراكـــز االستشـــارات االجتماعيـــةاإلعالميـــة للم املـــواد إعـــداد .2

 . لتسويقها واإلعالمواإلدارة العامة للعضوية والعالقات تنمية املوارد املالية 

   .واملشروعات والدراسات العامة للربامج   اإلدارةأو دراسة ما حيال إليها من  اقرتاح املشروعات النوعية .4

 .عداد املعايري والضوابط لربامج اجلمعية ومشروعاتها يف وضع وإ اإلسهام .5

 .اختصاصها  الدراسة ما حيال إليها من اإلدارة العامة للربامج واملشروعات والدراسات يف جم .6

وتقيــيم تنفيــذ أعماهلــا   تخصصــة يف عمــل اجلمعيــة ومتابعــة   إنشــاء مراكــز االستشــارات والتــدريب امل    .7

 .أدائها وتطويرها 

 .ورية عن أعمال اإلدارة وإجنازاتهارفع التقارير الد .2

 .القيام بأي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها  .1
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 إدارة الدراسات والبحوث

 :الوصف الوظيفي

أهداف  مبا خيدممسؤولة عن إعداد الدراسات والبحوث االجتماعية والنفسية لكافة شرائح اجملتمع 

    .اجلمعية 

 :االرتباط التنظيمي

 .العامة للربامج واملشروعات والدراسات  ترتبط باإلدارة

 : املهام والصالحيات

 .إعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .0

اإلدارات بالتنسيق مع ملختلف شرائح اجملتمع   االجتماعية والنفسيةالبحوث والدراسات  إعداد .1

 .املتخصصة واجلهات املعنية

 .ت االجتماعية واقرتاح احللول العملية ملعاجلتها دراسة الظواهر واملشكال .2

لإلفادة  اجملتمعالرتبوية املميزة يف االجتماعية واملشروعات والتجارب  امليدانية للتعرف علىاملشاركة  .4

 .من التجارب الناجحة وتعميمها 

 .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة إلدارةالسنوية ل وازنة التقديريةإعداد مشروع امل .5

إلدارة مع ا ومتابعة توفريها إلدارةواملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة با البحثيةديد االحتياجات حت .6

  .العامة  للربامج واملشروعات  والدراسات

 .للتواصل معهم واالستفادة منهم املختصنيإعداد قواعد بيانات خاصة بالباحثني و .7

 .رة إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإجنازات اإلدا .2

 .أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصهاالقيام ب .1
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  اإلدارة العامة للفروع

 :الوصف الوظيفي

يف املنـــاطق املختلفـــة  واملكاتـــب اإلقليميـــة مجيـــع الفـــروع مـــعالتنســـيق  اإلشـــراف واملتابعـــة و عـــن ةلمســـؤو

 . وتطويرها

 :االرتباط التنظيمي

 .العام منياألب ترتبط

 : املهام والصالحيات

 .داد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادهاإع .0

 .  اإلشراف على تنفيذ أعمال الفروع وبراجمها ومشروعاتها وأنشطتها .1

 . املعتمدة املالية واإلدارية التنظيميةبالسياسات واللوائح االلتزام متابعة  .2

 لسياساتل وفقَاناطق أهداف اجلمعية وخططها وبراجمها وأنشطتها يف املتنفيذ متابعة  .4

  .املعتمدة والصالحيات

 . العمل على تنمية املوارد البشرية واملالية وتطويرها يف كافة الفروع .5

 . عتمدةواخلطط املالتقديرية لموازنات ًا ليف الفروع وفق واألنشطةتنفيذ الربامج  متابعة .6

بالتنسيق مـع الفـروع باملنـاطق     اجلمعية ومشروعاتهاإعداد املوازنة التقديرية السنوية جلميع أنشطة  .7

 .املختلفة متهيدًا العتمادها 

 . إجنازات الفروع ومقرتحاتها وتوصياتهالألمني العام عن  دوريةرفع تقارير  .2

 .أي مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصهاالقيام ب .1
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 إدارة الفرع

 :الوصف الوظيفي

 وأنشطته وبراجمه ومشروعاته الفرع يذ خططعن متابعة تنف ةكون مسؤولت و يف املنطقةاجلمعية  ثلمت

  . املعتمدة خلطط اجلمعية وسياساتها وتطويرها وفقًا

 :االرتباط التنظيمي

 .أو باإلدارة اإلقليمية يف حال وجودهاباإلدارة العامة للفروع  رتبطت

 :املهام والصالحيات

 .ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادهاللفرع إعداد اخلطة السنوية  .0

 . املالية واإلدارية املعتمدة التنظيمية م بالسياسات واللوائحااللتزا .1

 . مبا حيقق أهداف اجلمعيةاقرتاح مشروعات وبرامج نوعية  .2

 .وفقًا للسياسات والضوابط املعتمدةأهداف اجلمعية وخططها وبراجمها ومشروعاتها متابعة تنفيذ  .4

 .لالعتماد  متهيدًاع لس الفرجمأعضاء يف ترشيح  اإلسهام .5

  .اجتماعات اجمللس التنسيقي العام ثيل الفرع يفمت .6

 .أدائها ع وتقييمللفراإلدارات التنفيذية التابعة  أعمالمتابعة  .7

 .وتوصياتهمامتابعة تنفيذ قرارات اجمللس التنسيقي العام وجملس الفرع  .2

 . دارة العامة للفروعلفروع املنطقة من اإلتنفيذ الربامج واملشروعات احملالة  .1

 .عن إجنازات الفرع وألنشطته رير الدورية لإلدارة العامة للفروع رفع التقا .01

 .اإلدارة العامة للفروع  القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من .00
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 :لشئون املالية  واإلداريةل العامة اإلدارة

 :الوصف الوظيفي

هــا وتطوير مادهــااعتومتابعــة تنفيــذها بعــد  املاليــة واإلداريــة  للــوائحالسياســات والضــوابط وا مســؤولة عــن

وتزويد اجلمعية باملعلومـات والتقـارير املاليـة الـيت تسـاعدها علـى اختـاذ قراراتهـا         ,  بالتنسيق مع أمني املال

 . وحتقيق أهدافها 

 :االرتباط التنظيمي

 .ترتبط باألمني العام 

 : املهام والصالحيات 

 . اإعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتماده .0

 . واإلشراف على تنفيذها تطوير السياسات واإلجراءات املالية واإلداريةاإلسهام يف  .1

  .ارير والقوائم املاليةالسنوية والتق يزانياتامل إلعداد الفروع يريمع مد واملتابعة التنسيق .2

 . متابعة أعمال خطط وبرامج الوحدات اإلدارية التابعة هلا وتقييمها وتطويرها  .4

 . البنوك ومراجعة التسويات البنكية واعتمادها حسابات ومراقبة النقد وإدارة وضبط  .5

 . السنوية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها  املوازنات التقديرية إعداد .6

 .لالزمة لرفع كفاءة موظفي اإلدارةتدريب وتطوير واختاذ اإلجراءات ا .7

واقرتاح  التعـديالت  اإلدارة  موظفيني املباشرين ومراجعة أداء األداء السنوي للمرؤوس تقييم إعداد .2

 .على الرواتب واملكافآت والرتقيات بناًء على أداء املوظف

ــة و .1 ــزام  متابعـ ــة التـ ــة  مراقبـ ــدات التنفيذيـ ــة   بت الوحـ ــراءات اجلمعيـ ــات وإجـ ــات وسياسـ ــة  وجيهـ املاليـ

 .واإلدارية 
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ــع أمــــني املــــال   .01 ــندوق  ) التنســــيق مــ ــل األمــــور ( أمــــني الصــ ــبية املشــــرتكة وا يف كــ ــة احملاســ    ملطابقــ

 . املالية  للسجالت

 .القوائم املالية السنوية للجمعيةمساعدة احملاسب القانوني يف إجناز  .00

 .اجلمعية وضع نظام رقابة داخلي على أموال  .01

 .صرف األموال بالفروعسالمة على حفظ واستالم و اإلشراف .02

 .رفع تقارير مالية دورية لألمني العام  .04

 . يف جمال اختصاصها أي مهام أخرى تكلف بهاالقيام ب .05
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 إدارة املوارد البشرية

 :الوصف الوظيفي

وتقــديم خــدمات شــؤون املــوظفني وفقــًا   طــويرهمتــوفري احتياجــات اجلمعيــة مــن املــوظفني وت  عــنمســؤولة 

 . لألنظمة واللوائح والنماذج املعتمدة 

 :االرتباط التنظيمي

 .رية العامة للشؤون املالية واإلداباإلدارة ترتبط 

 : املهام والصالحيات 

 .إعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .0

 حتديد الوظائف الشاغرة وشروط شغلها بالتعاون مع اجلهات املعنية ومتابعة حسن توظيف    .1

 .للجمعية  ةالكوادر البشرية الالزم

 .معية وفقًا ملسمياتهم الوظيفية متابعة تدريب وتنمية مهارات العاملني واملوظفني باجل .2

 .املشاركة يف إعداد امليزانية التقديرية للجمعية  .4

 .تنظيم اإلجازات السنوية للموظفني ورفعها لالعتماد  .5

 إعداد مسريات الرواتب الشهرية والقيام جبميع املستخلصات املالية للموظفني ورفعها .6

 .لالعتماد 

 لتنسيق مع اإلدارات األخرى وإعداد وحفظ ملفات تقييم األداء السنوي جلميع العاملني با .7

 .املوظفني وجوازاتهم 

 .متابعة إجراءات االستقدام واجلوازات واجلهات احلكومية  .2

 .رفع التقارير الدورية عن أعمال اإلدارة وإجنازاتها  .1

 .القيام بأي مهام أخرى يف جمال اختصاصه  .01
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 إدارة تنمية املوارد املالية

 :الوصف الوظيفي

وفق , والتقنيات واألساليب احلديثةمبختلف الوسائل  باجلمعيةتنمية املوارد املالية  ؤولة عنمس

 .الضوابط الشرعية 

 :االرتباط التنظيمي

 .ترتبط باإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية 

 : املهام والصالحيات 

 .  إعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها  .0

االستثمارية لتنمية موارد اجلمعية ورفعها للجهات املختصة  خطة للمشروعات والربامجإعداد  .1

 . العتمادها

 . البحث عن جماالت االستثمار املختلفة لتنمية موارد اجلمعيةاإلسهام يف  .2

 . امليدانيةت املعايدة والزيارات توثيق الثقة باحملسنني من خالل الرسائل الربيدية وااللكرتونية وبطاقا .4

 . تنظيم برامج االستقطاع الشهري ومتابعة حتصيلها  .5

 . سنني وحتديثهاعني واحملبيانات باملتربقاعدة إعداد  .6

 . إعداد ملفات باملشروعات اخلريية وعرضها على احملسنني لتمويلها .7

ت اليت حتددها اجلمعية وفق الضوابط والسياسا اإلشراف على مجع التربعات بالوسائل املختلفة .2

 . املعتمدة

 . تنظيم املعارض واألسواق اخلريية .1

 .اإلشراف على إنتاج وتسويق املطبوعات واملواد السمعية واملرئية لتنمية موارد اجلمعية .01



 

 
36 

 .رفع التقارير الدورية عن أعمال اإلدارة وإجنازاتها  .00

   .ية مهام تكلف بها يف جمال االختصاصالقيام بأ .01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
37 

 ملاليةإدارة الشؤون ا

 :الوصف الوظيفي

 .املالية باجلمعية  اإلجراءات والسياساتمجيع تنفيذ مسؤولة عن 

 :االرتباط التنظيمي

 .املالية واإلدارية باجلمعية  ترتبط مع اإلدارة العامة للشؤون

 : املهام والصالحيات 

 .إعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها   .0

 .وازنة التقديرية السنوية للجمعية بالتنسيق مع اجلهات املعنيةإعداد امل .1

ومستحقات  ومراجعة مسريات الرواتب إعداد التقارير املالية الشهرية واخلتامية للجمعية .2

 .املوظفني وتدقيقها ورفعها لالعتماد 

 .متابعة سري العمل املالي وفقًا لإلجراءات والنماذج واللوائح املالية املعتمدة  .4

 .ملساعدة اإلدارة يف اختاذ القراراتالالزمة  التقارير والبيانات املاليةبويد اجلمعية تز .5

 .وتطويرها  حتديث برامج احلسابات وربطها بالربامج األخرى .6

 .التنسيق مع أمني املال يف مجيع األمور املشرتكة .7

واعتماد قيود وك, ع احلسابات املفتوحة لدى البنإعداد ومراجعة التسويات البنكية الشهرية جلمي .2

 .اليومية قبل إدخاهلا وتسجيلها على النظام احملاسيب 

 .املراجعة اليومية حلركة الصندوق واعتمادها بعد مراجعتها  .1

 .مراجعتها و املراجعة الشهرية متابعة املستندات اخلاصة بالصرف والتحصيل وإخراج موازين .01
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لتدقيقها  ها على احملاسب القانونيحتضري حسابات اجلمعية يف نهاية السنة  املالية وعرض .00

 .واستخراج امليزانية العمومية واحلساب اخلتامي

 .حفظ سجالت حمدثة ألصول اجلمعية  .01

 .وجرد ومراجعة حركة مستودعاتها صيانة مجيع ممتلكات اجلمعيةمتابعة  .02

 . التدقيق يف العقود للشراء أو اخلدمات والتأكد من مطابقتها للنظام .04

 . صاصهاتخرى تكلف بها يف جمال اخأ مهام القيام بأي .05
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 تقنية املعلومات    إدارة

 :الوصف الوظيفي 

املعلومات وتأمني تشغيل األجهزة والربامج واألنظمة اآللية باجلمعية وتفعيل  مسؤولة عن شؤون تقنية

 .  املختلفة ةاخلدمات اإللكرتوني

 :االرتباط الوظيفي 

 .املالية واإلدارية  ونترتبط باإلدارة العامة للشؤ

 :املهام والصالحيات

 .إعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها   .0

 .حتقيق الربط اآللي بني اجلمعية وفروعها  .1

املوقع , املوقع الداخلي , تفعيل اخلدمات اإللكرتونية باجلمعية ومن ذلك أنظمة إدارة املوارد  .2

 إخل .....اخلارجي للجمعية 

 .حتديد تامني احتياجات اجلمعية من األجهزة واألنظمة والربامج  .4

 . لكرتونيةلألنظمة وخدمات اجلمعية اإل واحلمايةإعداد وتنفيذ خطط التطوير  .5

  .الفنية لإلدارات واملوظفني يف كل ماخيص تقنية املعلومات  القيام بأعمال املساندة .6

قرتاح واعتماد الربامج التدريبية بالتنسيق مع اإلدارة إعداد مسارات التدريب التقين للموظفني وا .7

 .املختصة بالتدريب باجلمعية 

 .التنسيق مع اإلدارة املختصة باإلعالم لالستفادة من مجيع وسائل النشر اإللكرتونية  .2

 .رفع التقارير الدورية عن أعمال اإلدارة وإجنازاتها  .1

 . ااختصاصهالقيام بأي مهام أخرى تكلف بها يف جمال  .01
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 واألوقاف إدارة االستثمار 

 :الوصف الوظيفي

أنشطة استمرارية رأس املال املستثمر وتوفري مصدر دخل ثابت لضمان  خطط تنمية مسؤولة عن تنفيذ

 . اجلمعية  وبرامج ومشروعات

 :االرتباط الوظيفي

 . ترتبط باإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية

 :  والصالحياتهام امل

 . طة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها  إعداد اخل .0

 .متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات  اهليئة االستشارية لالستثمار املعتمدة من جملس اإلدارة  .1

 . ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادهاة للمشاريع االستثمارية اخلطط التنفيذي إعداد .2

 .  يق مجيع مراحلهروع استثماري وتوثإعداد سجل متكامل لكل مش .4

 .فذة إعداد تقارير دورية مفصلة عن استثمارات اجلمعية املن .5

 . احملافظة على ممتلكات اجلمعية الوقفية وحصرها وصيانتها .6

 . الالزمة لذلك اإلعالميةالتعريف باملشروعات الوقفية وإعداد املواد  .7

 . دورية عنها متابعة استثمارات اجلمعية املختلفة لتقييم جدواها وتقديم تقارير .2

 .متابعة استثمارات اجلمعية لتقييم جدواها ورفع التوصيات املناسبة حياهلا  .1

 . متابعة أوقاف اجلمعية وتنميتها .01

 .رفع التقارير الدورية عن أعمال اإلدارة وإجنازاتها  .00

 . ااختصاصهالقيام بأي مهام أخرى تكلف بها يف جمال  .01
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 واإلعالم العامة للعضوية والعالقات العامة اإلدارة

 :الوصف الوظيفي

قات اجلمعية توثيق عالوإبراز اجنازات وعمل اجلمعية و واإلعالمالعضوية والعالقات العامة  عن ةلمسؤو

 . مع اجلهات املختلفة

 :االرتباط التنظيمي

  .باألمني العامترتبط 

 : املهام والصالحيات

 . تمادها  إعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اع .0

 .للتعريف باجلمعية واجنازاتها اإلعالميةالربامج واملواد  إعداد .1

 .إعداد اخلطط واملوازنات التقديرية لإلعالم والعالقات العامة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها  .2

 .واملقابالت الصحفية األخبار وإعداد إعالمياتغطية مناشط اجلمعية  .4

 .اجلمعيةبلتعريفية تنظيم واعداد الزيارات الرمسية وا .5

 .اخلاصة بالعضوية وكبار الشخصيات متابعة وحتديث قاعدة املعلومات والبيانات .6

 .التنسيق مع إدارات العالقات واإلعالم يف اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية االخرى .7

 . تنظيم ملفات حمدثة جلميع األعضاء والتواصل معهم .2

 .العامةتقوم هذه اإلدارة بكل ما يتعلق بالعالقات  .1

 .توثيق عالقات اجلمعية باملؤسسات الرمسية ومؤسسات اجملتمع املدني والرموز والوجاهات  .01

 . واجنازاتها  وأنشطتهااإلدارة إعداد التقارير الدورية عن  .00

      . ااختصاصهالقيام بأي مهام أخرى تكلف بها يف جمال  .01



 

 
42 

 العضوية     إدارة

 :الوصف الوظيفي

 . وحتديث بياناتهم ألعضاء واستقطاب أعضاء جدد وتوثيق الصلة بهمالتواصل مع ا مسؤولة عن

 :االرتباط التنظيمي

   .عضوية والعالقات العامة واإلعالملل باإلدارة العامةترتبط  

 : املهام والصالحيات

 . إعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها   .0

 .ديث بياناتهمتسجيل وتنظيم ملفات األعضاء وحت .1

 .التواصل مع مجيع األعضاء يف املناسبات واطالعهم على جديد اجلمعية .2

 .من خرباتهم واإلفادةج اجلمعية املساهمة يف أنشطة وبرام .4

 .تصنيف العضوية يف اجلمعية والتوسع يف تسويق كل صنف  .5

 .إعداد قاعدة بيانات بكامل املعلومات عنهم ومعرفة جمال االستفادة منهم .6

  .اب أعضاء جدد من ختصصات وشرائح مهنية خمتلفةاستقط .7

 .واجنازاتها  وأنشطتها  إلدارةإعداد التقارير الدورية عن ا .2

 . ااختصاصهالقيام بأي مهام أخرى تكلف بها يف جمال  .1
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       ةالعالقات العام إدارة

 :الوصف الوظيفي

 . ريف باجلمعية ونشاطاتهاتوثيق العالقة بني اجلمعية واجلهات األخرى والتع مسؤولة عن 

 :االرتباط التنظيمي

   .عالم والعالقات العامةالعامة لإلرتبط بإدارة ت

 :املهام والصالحيات
 . إعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها   .0

 . تعزيز الروابط بني العاملني يف اجلمعية واملساهمة يف مساع مقرتحاتهم وحل مشاكلهم .1

ــى      .2 ــة والتعــــرف علــ ــارة اجلمعيــ ــا لزيــ ــيات االجتماعيــــة ودعوتهــ ــة الســــتقطاب الشخصــ اقــــرتاح خطــ

 . نشاطاتها

 . شائخ والعلماء وغريهمإعداد برنامج لزيارات املسؤولني يف الدولة وامل .4

 . استقبال ضيوف اجلمعية وزوارها وإعداد برامج زيارة مناسبة هلم .5

ــيات و      .6 ــة بكبـــار الشخصـ ــدة بيانـــات خاصـ ــداد قاعـ ــة واملؤسســـات     إعـ ــؤولني يف األجهـــزة احلكوميـ املسـ

 . واملنظمات اخلريية

املشاركة يف املعارض احمللية للتعريـف  باجلمعيـة ودورهـا يف خدمـة قضـايا اجملتمـع بالتنسـيق مـع          .7

 . قسم املعارض

من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها, بالتنسيق مـع شـؤون    اإلدارةحتديد احتياجات  .2

 . وظفنيامل

 . اإلشراف على مكتب االستقبال يف مدخل اجلمعية وتوزيع األعمال فيه  على األقسام ذات العالقة .1
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 . إعداد التقارير الدورية عن اإلدارة واجنازاتها  وأنشطتها .01

 . القيام بأية مهام أخرى يكلف بها يف جمال ختصصه .00
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 اإلعالم إدارة

 :الوصف الوظيفي

  .وتوثيق التواصل مع وسائل اإلعالم املختلفة  إبراز منجزات اجلمعية والتعريف بهان مسؤولة ع 

 :االرتباط التنظيمي

  . بإدارة اإلعالم والعالقات العامة ترتبط

 :املهام والصالحيات

 . إعداد اخلطة السنوية لعمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها   .0

 . وحفظه وفهرسته. ختلفة مما يهم اجلمعية ويتعلق بنشاطاتهارصد ما ينشر يف وسائل اإلعالم امل .1

 . إعداد األخبار والتحقيقات والتقارير عن اجلمعية ونشاطاتها عرب وسائل اإلعالم املختلفة .2

ــاونني معهـــا بتقـــارير دوريـــ       .4 ــد إدارات اجلمعيـــة وأقســـامها واملتعـ ــن أهـــم إجنـــازات اجلمعيـــة     ةتزويـ عـ

 . ومناشطها

 . سائل اإلعالم املختلفة لالستفادة منها يف حتقيق أهداف اجلمعيةتوطيد العالقات مع و .5

االتصــال بقواعــد البيانــات املختلفــة واالســتفادة منهــا يف مجــع املعلومــات الالزمــة إلعــداد التقــارير      .6

 . والتحقيقات الصحفية

 . متابعة تنفيذ الربامج اليت تدعمها اجلمعية أو تنفذها يف اإلذاعة والتلفزيون .7

تبــة صــوتية تضــم ســجاًل كــاماًل ملــؤمترات اجلمعيــة واألحاديــث والتصــرحيات املذاعــة ,          إعــداد مك .2

 . ونسخة من الشرائط املسجلة

 . إعداد أرشيف للصور عن مناشط اجلمعية  لإلفادة منه يف  إعداد التقارير .1

 . تنفيذ احلمالت اإلعالمية بالتنسيق مع اإلدارات واألقسام املعنية .01
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 . الصحفية والدعوة إليها عقد املؤمترات و تنظيم .00

إعداد املواد اإلعالميـة مـن مطويـات وكتيبـات وأشـرطة مسعيـة ومرئيـة بالتنسـيق مـع اجلهـات ذات            .01

 .العالقة

 . تصميم ما يصدر عن اجلمعية من مواد إعالمية ومنشورات .02

 . متابعة اشرتاكات اجلمعية يف الصحف واجملالت والدوريات .04

 .ة واجنازاتها  وأنشطتها إعداد التقارير الدورية عن اإلدار .05

 .القيام بأية مهام أخرى يكلف بها يف جمال اختصاصه .06
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