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١. `�³�A Î¿Í£ÃNºA ¼·Í�A  
  

  .فيما يلي اهليكل التنظيمي بعيد املدى جلمعية حفظ النعمة مبنطقة عسري (  شكر ) ، استناداً إىل اخلطة االسرتاتيجية اليت  مت تشكيلها
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٢.  PAfYËºAÑÍ¿Í£ÃNºA 
 

٢٫١. ÐiAeáA o»�  
 التالية:يقع على  جملس إدارة  اجلمعية  املسؤوليات 

x  ÑÍ§¿�A ÈÍUËM: 
 

o . إرساء قواعد احلاكمية املؤسسية للجمعية 
o .  وضع/ إقرار الرؤى واألهداف  االسرتاتيجية للجمعية 
o : رسم السياسات العامة للجمعية ، و اليت  تشتمل على 

 . االسرتاتيجيسياسة التخطيط  -
 . السياسة التشغيلية  -
 . السياسة التسويقية -
 . السياسة   املالية  -
 . سياسة إدارة  العالقات  مع  اجلهات اخلارجية -
 . السياسة العامة إلدارة  املخاطر  -
 .سياسة الرقابة الداخلية وتقييم  األداء  -

o إصدار التعليمات  اليت  حتافظ على سري العمل اليومي . 
o جراء  مراجعة بنود األنظم لس للقيام بتلك املهام  ،  والتوصية  ة الداخلية  ،  املعدة من قبل اجلهات  اليت  خيوهلا ا

 التعديالت الالزمة عليها  ،  ومن مث إقرارها عند جاهزيتها.
o  ا املقرتحة واملتعلقة بتعديل السياسات و/أو األنظمة و/أو شؤون اللجان املست دمية  ،  مبا   مراجعة الدراسات املعدة وتوصيا

 يرفع من سوية األداء و/ أو يعزز مبادئ النزاهة والشفافية واملساءلة. 
o .جراء التعديالت الالزمة عليها  وضع/ إقرار اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية للجمعية  ،  والتوصية 
o  ملربرات  –املصادقة على  طلبات التعديل اجلزئية اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية املقرة  ،   اليت  تستهدف إصالح   –واملدعمة 

ت.  مبا  يضمن احلفاظ على  قابليتها للتطبيق  مع  تغري الظروف واألولو
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o . إعادة هيكلة اجلمعية  مبا  يضمن حتقيق  األهداف االسرتاتيجية للجمعية 
o  اختيار   وتعيني  املدير العام للجمعية  ،  واملصادقة على  تعيينات مدراء  اإلدارات . 
 

x ÑÍ§¿V»º ÐfÍqjºA  ÐiAeáA : 
 
  وتعديالته املصادقة من قبل اجلهات الرمسية املعنية.  ل لقواعد النظام األساسي للجمعيةاالمتثا

 توزيع السلطات ( أي تفويض الصالحيات وإرساء املسؤوليات ) يف اجلمعية .
 قيادة  التغيري والتطوير على  مستوى اجلمعية  ووحداته التنظيمية.  

ألهداف االسرتاتيجية الفرعية  ،  للتأكد من تطبيق اخلطة االسرتاتيجية.   املتابعة على  قيم مؤشرات القياس اخلاصة 
ا. اختيار  احلل األمثل للمشكالت  اليت  يتم تصعيدها عرب الفئات اإلدارية املختلفة لتصل إ لس الختاذ القرار بشأ  ىل ا

جلمعية  على  مجيع الصعد ،  وتطوير   ت واملخاطر  اليت  تواجه اجلمعية  من خالل قياس وتقييم  املخاطر احملدقة  إدارة  التحد
ا.   اسرتاتيجيات فرعية إلدار

م ذات الطبيعة احلرجة وخصوصًا تلك املرتبطة مب  بادئ النزاهة والشفافية واملساءلة ،  إما بشكل مباشر أو  البت يف نزاعات املوظفني وتظلما
 من خالل تشكيل جلنة حتقيق مؤقتة.

 التوصية بتحضري الدراسات والبحوث ذات املوضوعات املهمة ،  ومراجعة نتائجها.
 اإلشراف على  تقدم اجلمعية  وإجنازاته.

 مراجعة القوائم   املالية  للجمعية  وإقرارها.
 اخلطة التشغيلية  واملوازنة السنوية للجمعية  وإقرارها. مراجعة 

  تشكيل أو املوافقة على  تشكيل اللجان ، وحتديد أو املوافقة على  مهامها وأعضائها ،  ومراجعة تقييم أدائها ،  وحلها عند حتقيق   ها 
 ألهداف ها ( إن كانت مؤقتة )  . 

  تقييم أداء املدير العام للجمعية . 
 
x  ÑIB²iÑÍ§¿�A : 

 
دة فع حللول الرامية إىل  ز  اليتها.متابعة أداء أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ،  ومراجعة تقاريرها الدورية وغري الدورية ،  واالضطالع 

خلطة االسرتاتيجية والسياسات واإلجراءات املعتمدة أو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات الص  ادرة مبقتضاها.مراقبة تقيد اجلمعية  
 التأكد من تنفيذ احللول املعتمدة للمشكالت  اليت  متت دراستها.
ا بشكل سليم لتجنبها.  التأكد من أن املخاطر املتوقعة قد مت إدار

م يتم التعامل    ضمن الفرتات الزمنية املعيارية لكل نوع من أنواع الشكاوى. معهاالتأكد من أن شكاوى املوظفني وتظلما
 .معهاد من تلبية متطلبات اجلهات اخلارجية والتعاون  التأك
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جــراء التعــديالت الالز  مــة عليهــا ،  مراجعــة املقــاييس واملعــايري املوضــوعة ملراقبــة األداء املؤسســي  ( التشــغيلي والتســويقي و املــايل ) ،  والتوصــية 
 ومن مث إقرارها عند جاهزيتها.

ــدف إىل  منــع مــوظفي اجلمعيــة  مــن اســتغالل  معلومــات داخليــة لتحقيــق  مكاســب ماديــة أو  معنويــة  ،  والكشــف عــن  وضــع إجــراءات 
ا. معهاحاالت تضارب املصاحل والتعامل    ضمن األنظمة والقوانني املعمول 

  

٢٫٢. ÁB§ºA jÌf�A ( ÑÍ§¿V»º ÏhÍ¯ÃNºA jÌf�A )  
  

، وتوجيهها ، والتنسيق يف ما من خالل ختطيط عمليات  اجلمعية  مسؤولية حتقيق   أهداف  اجلمعية التشغيلية و املاليةيتوىل املدير العام  
للوصول ملستوى األداء األمثل للجمعية والذي يتضمن رفع درجة االنتفاع من املوارد املتاحة ، وضبط التكاليف يف حدودها الدنيا   ،بينها  

  ت رضى املستفيدين ، واحلفاظ على عالقات طيبة مع األطراف اخلارجية وخصوصاً مع اإلعالم واملتطوعني  .، وحتقيق أعلى  مستو
  

٢٫٣.  PBmAifºAÊ TËZJºA  Àn²  
  

يتوىل  قسم  البحوث والدراسات مسؤولية دعم اجلمعية  وخدمة أهدافها من خالل إعداد البحوث والدراسات على مسـتوي بيئـة العمـل 
دة قــدرة اإلدارة  العليــا علــى متابعــة اجتاهــات العــرض والطلــب علــى  األغذيــة  الفائضــة  ، واختــاذ الداخليــة  واخلارجيــة ، مبــا  يســهم يف ز

  القرارات املرتبطة برفع أو تقليص مستوى اإلنتاجية ، وحتسني جودة  اخلدمات ، واحلفاظ على سالمة األغذية.

٢٫٤.  Ñ§IBN�AÊ ±AjqáA  Àn²  
  

شـــراف واملتابعـــة مســـؤولية تعزيـــز مبـــدأي اإلشـــراف واملســـاءلة علـــى  املســـتوى املؤسســـي ، واإلشـــراف  علـــى  ســـري أنشـــطة  يتـــوىل  قســـم  اإل
 اجلمعية املختلفة و قيادة  عمليات  متابعتها ، للتأكـد مـن التـزام مجيـع األطـراف الداخليـة واخلارجيـة خبطـة اجلمعيـة وضـوابطها ، و معـايري

  لشكاوى وتبين املقرتحات الفعالة.حل املشكالت وتبديد املخاطر و معاجلة اجودة اخلدمة ، واملسامهة يف 

٢٫٥.  ÑÌhªÝA  Ñ¾ÜmÊ   ÑZvºA   Àn²  
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يتـوىل  قســم  الصــحة  وسـالمة  األغذيــة مســؤولية تطـوير  معــايري وآليــات الرقابـة علــى  الغــذاء الفـائض الــذي يــتم  مجعـه وتعبئتــه وتوســيمه 
  امج الرقابية ، وإدارة  تنفيذها ، والتعامل  مع  أزمات  السالمة  الغذائية.وختزينه وتوزيعه ، وختطيط تلك الرب 

٢٫٦. ¼Í«rNºA  ÐiAeG  
  

   تتـوىل إدارة  التشـغيل مســؤولية تنظـيم العمليــات   التشـغيلية اليوميــة للجمعيـة  واإلشــراف  علـى  أدائهــا ، و الـيت    تشــتمل علـى  أنشــطة  
  مراكز التعبئة وفرزها  وتعبئتها  وتوسيمها وختزينها وتوزيعها ، وحل املشكالت  اليت  تعرتضها.االستحواذ على  األغذية وجلبها إىل  

  
  :املسؤوليات التاليةتنقسم  إدارة  التشغيل إىل  ثالثة أقسام ،  تتوىل بدورها 

  

قسم   مجع    
  األغذية: 

ومـوظفي/ متطـوعي  مجـع  األغذيـة لتحصـيل األغذيـة  يتوىل  قسـم   مجـع  األغذيـة مسـؤولية التنسـيق بـني املـاحنني 
الفائضـــة  وإدخاهلـــا إىل  مراكـــز التجميـــع حبســـب السياســـات واإلجـــراءات وال خطـــط  املوضـــوعة ، وإدارة  حركـــة 

  املركبات املستخدمة لذلك.
قسم  تعبئة   

األغذية  
  وحفظها: 

عمليـات  فحـص جـودة  وسـالمة  األغذيـة الـواردة يتوىل  قسم  تعبئة األغذية وحفظهـا مسـؤولية اإلشـراف علـى  
للواصـق الالزمـة ، ويـتم حفظهـا   ـا توسـم  إىل  مراكـز التجميـع ، وفرزهـا والتأكـد مـن تعبئتهـا يف بيئـة صـحية ، وأ

  كما يلزم لوقت التوزيع.
ــم    قســـــــــــــــــــــــــــ

ــدمات  ـــ خـــــــــــــــ
  املستفيدين:

فيد النهــائي ( كاملســتهلك أو مشــاغل يتــوىل  قســم  خــدمات املســتفيدين مســؤولية  قيــادة  عمليــات  خدمــة املســت
عادة توزيع األغذية ( كاجلمعيات اخلريية وجلان التنمية  إعادة تدوير خملفات الطعام ) ، وخدمة الوسطاء املعنيني 
لكميـات املطلوبـة أو  األهلية املختصة ) ، إضافة إىل  إدارة  املركبات املستخدمة إليصـال وتسـليم تلـك األغذيـة 

  املتوفرة.
 

٢٫٧.  ÑÍºB�A   eiAË�A ÑÍ¿ÃM  ÐiAeG  
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ـا ، مـن تتوىل إدارة  تنمية املـوارد   املاليـة  مسـؤولية إجيـاد املـوارد   املاليـة  املسـتمرة لـدعم اسـتدامة اجلمعيـة  مـع  العمـل علـى  حسـن إدار 
جلمعيــة  ، الســ  تثمار أجــزاء مــن تلــك اإليــرادات يف  خــالل اإلشــراف علــى   مجــع  التربعــات ومتابعــة تشــغيل املمتلكــات الوقفيــة اخلاصــة 

  ية ، يف جو من الشفافية والوضوح.مجعيات رحب
  

  التالية:املسؤوليات تنقسم إدارة  تنمية املوارد   املالية  إىل   قسمني ،  تتوىل بدورها 
  
ــــــم   إدارة  الوقـــــــــــــــف   ــــــ قســـ

  االستثماري:
املمتلكــــات الوقفيــــة ، وإجيــــاد الفــــرص يتــــوىل  قســــم  إدارة  الوقــــف االســــتثماري مســــؤولية إدارة  

ــن  ــا مـ ـ ــة إيرادا ــادية )   ، وتنميـ ــدوى االقتصـ ــات اجلـ ــائج دراسـ ــوء نتـ ــغيلها (  يف ضـ ــبة لتشـ املناسـ
ا يف جماالت حتقق الرحبية املنشودة.   خالل استثمار أجزاء من عائدا

ــات مســــؤولية إدارة    قسم   إدارة  التربعات:  ــم  إدارة  التربعــ ــة  واســــتثمارها يتــــوىل  قســ ــات   املاليــ ـــات  جــــذب التربعــ عمليـ
  لشكل األمثل ، لتمويل اجلمعية .

  

٢٫٨. ÑÍ¦ËNºAÊ Ñ¾B§ºA PB²Ü§ºA  ÐiAeG  
  

ا على  املستوى احمللي ،  جلمعية ورسالتها وإجنازا من خالل تتوىل إدارة  العالقات العامة والتوعية مسؤولية نشر وتعزيز الوعي مبا  يتعلق 
دف جذب املتطوعني   وماحني األغذية  الفائضة  واملتربعني والواقفني.   الوسائل اإلعالمية والتسويقية والتوعوية ، 

  
  املسؤوليات التالية:تنقسم إدارة  العالقات العامة والتوعية إىل   قسمني  ،  تتوىل بدورها 

  
جلمعيـة وإبـراز رســالته واخلـدمات  الـيت  يقــدمها يتـوىل  قسـم  العالقــات العامـة  مسـؤول  قسم   العالقات العامة:  ية التعريــف 

  لصنوف املستفيدين ، واجلهود املبذولة إلجناحه ، من خالل وسائل اإلعالم ووسائل التسويق.
ــة    ــة االجتماعيـ ــم   التوعيـ قسـ

  وإدارة  املتطوعني  :
تمعيـــة يتــوىل  قســـم  التوعيـــة االجتماعيـــة وإدارة  املتطـــوعني    مســـؤولية   قيـــادة  محـــالت التوعيـــة ا

م. ا ، واستقطاب املتطوعني  وتدريبهم وإدار ا وإجنازا   ألهداف    اجلمعية وخدما
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٢٫٩.  ÐfÂBn�A  PB¾f�A   ÐiAeG  
  

اليت   تشـتمل تتوىل إدارة  اخلدمات املساندة  مسؤولية تنظيم اخلدمات املساندة للعمليات التشغيلية للجمعية واإلشراف على أدائها ، و 
  على أنشطة    شؤون املوظفني والشؤون   املالية  وإدارة  املرافق  ، وحل املشكالت  اليت تعرتضها.

  
  :املسؤوليات التاليةتنقسم إدارة   اخلدمات املساندة  إىل  ثالثة أقسام ،  تتوىل بدورها 

  

  قسم   شؤون املوظفني: 
توفري الدعم  جلميع  اإلدارات  واألقسام يف ما يتعلق بشؤون  يتوىل  قسم شؤون املوظفني مسؤولية  

اســتقطاب  وتعيــني وإدارة وتقيــيم ومكافــأة القــوى العاملــة ، مبــا يضــمن رفــع إنتاجيــة األفــراد  وفــرق 
  العمل ، والتزام اجلمعية بقوانني العمل السارية.

  قسم     املالية : 
ت ، يتوىل  قسـم   املاليـة  مسـؤولية إدارة مهمـات ا حملاسـبة والتحليـل  املـايل  والرقابـة املاليـة واملشـرت

  وتقييم نتائج العمليات  املختلفة مالياً.

  قسم   إدارة  املرافق: 
يتوىل قسم إدارة  املرافق  مسؤولية  قيادة عمليات صيانة املباين والتجهيزات واسـتدامتها  

  ، إىل جانب اإلشراف على أنشطة احلراسة واألمن.
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ١٠  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

  

  

  

  

  

 

٣. PBÍYÜvºAÊ PBÍºÊÚn�A PB®Ë¯v¾  
  

  : الرئيسية للجمعيةفيما يلي جمموعة املسؤوليات والصالحيات املقرتحة للوظائف 

٣٫١. PBmAifºAÊ TËZJºA  
  

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
مقــــــرر جملــــــس  x --  x  األهداف  االسرتاتيجية للقسم 

  اإلدارة 
x املدير العام  x  جملس اإلدارة  

لقسم ـــم  x  املدير العام x  أنظمة  وسياسات  العمل اخلاصة  ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x   ــدير ــــــ ــــ ــــ مـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــدمات   ــــ ــــ اخلــــ

 املساندة 
x املدير العام  

x  جملس اإلدارة  

ـــم  x  املدير العام x  خطة عمل القسم ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x   ــم ــيس  قســـ رئـــ
ــراف  ــــــ ــــ اإلشـــــــــــ

 واملتابعة
x املدير العام  

x  العاماملدير  
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ـــم  x --  x  تقارير احلالة ــــيس  قســ رئـ

ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ
  والدراسات

x   ــم ــيس  قســـ رئـــ
ــراف  ــــــ ــــ اإلشـــــــــــ

 واملتابعة
x املدير العام  

x املدير العام  

ــم   x  اختيار املرشحني  للعمل يف القسم  ــيس  قســـ رئـــ
ــــــــــــــــــؤون  ــــــــ ـــــــ شــــ

  املوظفني

x  ـــم ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x املدير العام  x املدير العام  

ــــيس   x --  x  تقييم أداء موظفي القسم ـــم رئـ قســ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x   ــم ــيس  قســـ رئـــ
ــــــــــــــــــؤون  ــــــــ ـــــــ شــــ

 املوظفني
x   ــم ــيس  قســـ رئـــ

ــراف  ــــــ ــــ اإلشـــــــــــ
  واملتابعة

x املدير العام  

ــم   x --  x  إدراك االحتياجات التدريبية ملوظفي القسم ــيس  قســـ رئـــ
ــــــــــــــــــؤون  ــــــــ ـــــــ شــــ

 املوظفني
x  ـــم ــــيس  قســ رئـ

ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ
  والدراسات

x   ــم ــيس  قســـ رئـــ
ــراف  ــــــ ــــ اإلشـــــــــــ

 واملتابعة
x املدير العام  

x املدير العام  

الدراســــــة ،  ومســــــماه موضــــــوع البحــــــث أو 
  الرمسي

x املدير العام  x --  x --  x  جملس اإلدارة  

ـــم  x  املدير العام x  أهداف     البحث أو الدراسة ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x املدير العام  x املدير العام  
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ـــم  x --  x  اخلطوط العريضة للبحث أو الدراسة ــــيس  قســ رئـ

ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ
  والدراسات

x املدير العام  x املدير العام  

ـــم  x --  x  البحث أو الدراسةترميز  ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x --  x --  

ـــم  x  املوعد النهائي للتسليم ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x --  x --  x املدير العام  

ـــم  x --  x  اخلطة التنفيذية  (  واختيار  فريق العمل )   ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x   ــم ــيس  قســـ رئـــ
ــراف  ــــــ ــــ اإلشـــــــــــ

 واملتابعة
x املدير العام  

x  العاماملدير  

ـــم  x --  x  املوازنة التنفيذية ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x   ــم ــيس  قســـ رئـــ
ــراف  ــــــ ــــ اإلشـــــــــــ

 واملتابعة
x     ــم ــــيس  قســـ رئـ

  املالية 

x   ــدير ــــــ ــــ ــــ مـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــدمات   ــــ ــــ اخلــــ

 املساندة 
x املدير العام  

ت وحتليلها  موظفــو  قســم  x --  x  مجع  البيا
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x  ـــم ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x  ـــم ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات
موظفــو  قســم  x --  x  الكتابة الفنية

ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ
  والدراسات

x  ـــم ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x  ـــم ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ـــم  x --  x  التدقيق الفين/ التقين ــــيس  قســ رئـ

ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ
  والدراسات

x --  x --  

ـــم  x --  x  التدقيق اللغوي ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x --  x --  

ـــم  x --  x  التنسيق ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x --  x --  

ـــم  x  تقييم واعتماد البحث أو الدراسة ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x املدير العام  x --  x املدير العام  

رئـيس  قسـم   x  طباعة وأرشفة البحث أو الدراسة
البحـــــــــــــــــــوث  

  والدراسات

x  موظفــو  قســم
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x   موظفــو  قســم
ــراف  ــــــ ــــ اإلشـــــــــــ

  واملتابعة

x --  

الالزمة إلجراء بعض اختيار األطراف الثالثة 
ــة وحتضـــــري  ــ البحـــــوث والدراســـــات املتخصصـ

  عقود االستخدام

x --  x  ـــم ــــيس  قســ رئـ
ــــــــوث  البحــــــــــــــــــ

  والدراسات

x   ــم ــيس  قســـ رئـــ
ــراف  ــــــ ــــ اإلشـــــــــــ

 واملتابعة
x   ــدير ــــــ ــــ ــــ مـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــدمات   ــــ ــــ اخلــــ
 املساندة 

x املدير العام  

x   ــدير ــــــ ــــ ــــ مـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــدمات   ــــ ــــ اخلــــ

 املساندة 
x املدير العام  
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٣٫٢. Ñ§IBN�AÊ ±AjqáA  
  

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  جملس اإلدارة   املدير العام  مقرر جملس اإلدارة   --  األهداف     االسرتاتيجية للقسم 

لقسم ــــــراف   املدير العام  أنظمة  وسياسات  العمل اخلاصة  رئـــــــيس  قســـــــم اإلشـ
  واملتابعة

ـــــدمات   ـــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

ــــــراف   املدير العام  خطة عمل القسم رئـــــــيس  قســـــــم اإلشـ
  واملتابعة

  جملس اإلدارة   املدير العام

ــــــراف   --  تقارير احلالة رئـــــــيس  قســـــــم اإلشـ
  واملتابعة

  جملس اإلدارة   املدير العام

ــم    اختيار املرشحني  للعمل يف القسم رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
  شؤون املوظفني

ــــــراف  رئـــــــيس  قســـــــم اإلشـ
  واملتابعة

  العاماملدير   املدير العام

ــــــراف   --  تقييم أداء موظفي القسم رئـــــــيس  قســـــــم اإلشـ
  واملتابعة

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
  شؤون املوظفني

  املدير العام

ـــــــــم  شــــــــــؤون   --  إدراك االحتياجات التدريبية ملوظفي القسم رئــــــــــيس  قسـ
 املوظفني

ــــــراف  رئـــــــيس  قســـــــم اإلشـ
  واملتابعة

  املدير العام  املدير العام

ــــــم العالقــــــــــات  األطعمــة أو إبــرام االتفاقيــات  مــع  مــزودي  ـــم موظفـــــو  قســـــم اإلشـــــراف قســــ ـــــــ ــــ ـــيس  قســــ ــــ   املدير العامرئـــــــــــ
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
عادة توزيع األطعمة  العامة   اجلهات املهتمة 

ــع    ــــــ ــم  مجـــــــــــ قســـــــــــــــــ
  األغذية

  اإلشراف واملتابعة  واملتابعة

ـــة ألعمــــال  ـــغيلية اجلامعـ ــداد اخلطــــة التشـ إعــ
ا   اجلمعية  كاملًة ،  وحتديثا

ــــــراف   -- رئـــــــيس  قســـــــم اإلشـ
  واملتابعة

  املدير العام  املدير العام

ــطة     ــة أنشـــ ـــة ومتابعـــ ــة ملراقبــ ــاذج املعياريـــ النمـــ
ــة  ــــ ــــ ـــــــة الفنيـــــــــــة والتوعويـ ـــــــة –اجلمعيــــ املكتبيــــ

  –وامليدانية

ــــــراف   -- رئـــــــيس  قســـــــم اإلشـ
  واملتابعة

  املدير العام  املدير العام

ــــــراف   --  خطط  مراقبة ومتابعة أنشطة    اجلمعية   رئـــــــيس  قســـــــم اإلشـ
  واملتابعة

  املدير العام  املدير العام

ــــــراف   --  تصميم نظامي الشكاوى واالقرتاحات رئـــــــيس  قســـــــم اإلشـ
  واملتابعة

  املدير العام  املدير العام

موظفـــــو  قســـــم اإلشـــــراف   --  إدارة  نظامي الشكاوى واالقرتاحات
  واملتابعة

ـــم  ـــــــ ــــ ـــيس  قســــ ــــ رئـــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

--  

ــــــراف   --  تصميم إطار إدارة  املخاطر واملشكالت رئـــــــيس  قســـــــم اإلشـ
  واملتابعة

  املدير العام  املدير العام

ــم    --  إدارة  املخاطر واملشكالت ــــــ ــو  قســــــــــــــ موظفــــــــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

ــــــــــــيس  قســـــــــــــم   رئـ
ــراف   ــــــــ اإلشــــــــــــــــــــــــــــ

 واملتابعة
  املدير العام

--  

موظفـــــو  قســـــم اإلشـــــراف   --  التقاريرإعداد 
  واملتابعة

ـــم  ـــــــ ــــ ـــيس  قســــ ــــ رئـــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

 املدير العام
  جملس اإلدارة 
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٣٫٣.  ÑÌhªÝA  Ñ¾ÜmÊ   ÑZvºA  
  

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  جملس اإلدارة   املدير العام  مقرر جملس اإلدارة   --  األهداف     االسرتاتيجية للقسم 

لقســــم  (   ــة وسياســــات العمــــل اخلاصــــة  أنظمــ
نظام الرقابة الصحية وتوكيد السالمة الغذائية )  

رئــيس  قســم  الصــحة     املدير العام
  وسالمة  األغذية

ـــــدمات   ـــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

رئــيس  قســم  الصــحة    املدير العام  خطة عمل القسم
  وسالمة األغذية

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

رئــيس  قســم  الصــحة    --  تقارير احلالة
  وسالمة األغذية

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

رئــــــــيس  قســــــــم    اختيار املرشحني  للعمل يف القسم
  شؤون املوظفني

رئــيس  قســم  الصــحة  
  وسالمة األغذية

  املدير العام  املدير العام

رئــيس  قســم  الصــحة    --  تقييم أداء موظفي القسم
  وسالمة األغذية

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
 شؤون املوظفني

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

رئـــيس  قســــم  شــــؤون   --  إدراك االحتياجات التدريبية ملوظفي القسم
 املوظفني

الصــحة  رئــيس  قســم  
  وسالمة األغذية

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

ــم     --  وضع دليل األغذية املتداولة ـــــــ ــــــــيس  قســــــــ ــــــــ رئـ
الصــــــحة  وســــــالمة  

  جملس اإلدارة   املدير العام
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  األغذية

وضــــع  معــــايري اجلــــودة و الســــالمة  جلمــــع   
األغذيــــــة  الفائضــــــة  وتعبئتهــــــا وتوســــــيمها  

  وختزينها وتوزيعها

ــم     -- ـــــــ ــــــــيس  قســــــــ ــــــــ رئـ
الصــــــحة  وســــــالمة  

  األغذية

  جملس اإلدارة   املدير العام

اخلطـــــــط  الدوريـــــــة للمهـــــــام واجلـــــــوالت الرقابيـــــــة 
  وموازنتها

رئــيس  قســم  الصــحة    --
  وسالمة األغذية

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

رئــــــــيس  قســــــــم    العينات الغذائيةاختيار  ومجع  وفحص 
ــــــــــــحة   ــــ ــــ الصــــــــــــــــــ
وســـــــــــــــــــــــــــــــــــالمة 

  األغذية

موظفــــــــــــــــــــو  قســــــــــــــــــــم  
ــــــــحة  وســــــــــــالمة  الصــــ

  األغذية

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
الصـــــــحة  وســـــــالمة 

 األغذية
ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ

  اإلشراف واملتابعة

رئـــيس  قســـم  الصـــحة  
  وسالمة األغذية

إدارة  العالقــات  مــع اجلهــات احلكوميــة املعنيــة 
  ةلرقابة الصحية والسالمة الغذائي

رئــيس  قســم  الصــحة    --
  وسالمة األغذية

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

--  

ــذائي  ــربات الفحـــص الغـ ــع خمتـ ــات مـ إدارة العالقـ
  احمللية

رئــيس  قســم  الصــحة    --
  وسالمة األغذية

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

--  

ــــــاالت التســـــــمم  ــــــة حبـ إدارة  التحقيقـــــــات املتعلقـ
  الغذائي املبلغ عنها

رئــيس  قســم  الصــحة    --
 وسالمة األغذية

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  --  املدير العام
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٣٫٤.  ÑÌhªÝA ¨�  
  

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
 مدير التشغيل  مقرر جملس اإلدارة   --  األهداف   االسرتاتيجية للقسم 

  املدير العام
  جملس اإلدارة 

لقسمأنظمة وسياسات العمل  رئــــيس  قســــم  مجــــع   املدير العام  اخلاصة 
 األغذية

  مدير التشغيل

ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ
 اإلشراف واملتابعة

ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ
ـــحة  وســــــــالمة  الصــــ

 األغذية
  املدير العام

  جملس اإلدارة 

رئــــيس  قســــم  مجــــع   املدير العام  خطة عمل القسم
  األغذية

 مدير التشغيل
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ

 اإلشراف واملتابعة
ــــــــيس   ـــــــ قســـــــــــــــــــم  رئــــ

ـــحة  وســــــــالمة  الصــــ
 األغذية

 املدير العام
  

  املدير العام

رئــــيس  قســــم  مجــــع   --  تقارير احلالة
  األغذية

 مدير التشغيل
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ

 اإلشراف واملتابعة
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ
ـــحة  وســــــــالمة  الصــــ

 األغذية

  املدير العام
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  املدير العام

رئيس  قسم  شؤون   اختيار املرشحني  للعمل يف القسم
  املوظفني

ـــع  ــم مجــ ــيس  قســـ رئـــ
  األغذية

  مدير التشغيل  مدير التشغيل

رئــــيس  قســــم  مجــــع   --  تقييم أداء موظفي القسم
  األغذية

 مدير التشغيل
رئيس  قسم  شؤون 

 املوظفني
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ

 اإلشراف واملتابعة
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ
ـــحة  وســــــــالمة  الصــــ

  األغذية

  املدير العام

رئيس  قسم  شؤون   --  ملوظفي القسمإدراك االحتياجات التدريبية 
 املوظفني

رئــــيس  قســــم  مجــــع 
  األغذية

 مدير التشغيل
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ

 اإلشراف واملتابعة
  املدير العام

  املدير العام

رئــــيس  قســــم  مجــــع   --  إدارة  سجالت األغذية الواردة
  األغذية

 مدير التشغيل
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ

  اإلشراف واملتابعة

ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ
  واملتابعةاإلشراف 

رئــــيس  قســــم  مجــــع   --  خطط وموازنة تشغيل مركبات مجع األغذية 
 األغذية

  مدير التشغيل

ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

 مدير التشغيل
  املدير العام

رئــــيس  قســــم  مجــــع   --  إدارة  مركبات  مجع  األغذية
  األغذية

 مدير التشغيل
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ

  واملتابعةاإلشراف 

 مدير التشغيل
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ

  اإلشراف واملتابعة
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
رئــــيس  قســــم  مجــــع   --  خطط خدمة املركبات 

 األغذية
  مدير التشغيل

 رئيس  قسم   املالية
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ

 اإلشراف واملتابعة
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ
ـــحة  وســــــــالمة  الصــــ

  األغذية

 مدير التشغيل
ــدير  اخلـــــــــدمات   ـــ مــــ

 املساندة 
  املدير العام

رئــــيس  قســــم  مجــــع   --  خطط صيانة املركبات الدورية 
 األغذية

  مدير التشغيل

 رئيس  قسم   املالية
ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ

  اإلشراف واملتابعة

ــدير  اخلـــــــــدمات   ـــ مــــ
 املساندة 

  املدير العام
رئــــيس  قســــم  مجــــع   --  طلبات صيانة املركبات الطارئة/ التصحيحية

  األغذية
 مدير التشغيل

ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم     رئـــــــــــ
 املالية 

ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ
  اإلشراف واملتابعة

ــدير  اخلـــــــــدمات   ـــ مــــ
 املساندة 

  املدير العام

موظفـو  قسـم  مجــع   --  ختطيط مواعيد  مجع األغذية الفائضة 
  األغذية

رئــــيس  قســــم  مجــــع 
  األغذية

رئــــيس  قســــم  مجــــع 
  األغذية

ـــــن نظافــــــة مركبــــــات جتميــــــع األغذيــــــة  التأكــــــد مـ
واملســـــــتوعبات الــــــــيت يــــــــتم اســــــــتخدامها جللــــــــب 

  األغذية

موظفـو  قسـم  مجــع   --
  األغذية

رئــــيس  قســــم  مجــــع 
  األغذية

ــــــــيس  قســـــــــــــــــــم   ـــــــ رئــــ
ـــحة  وســــــــالمة  الصــــ

  األغذية
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٣٫٥. BÇ£¯YÊ ÑÌhªÝA ÑÖJ§M  
  

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
 مدير التشغيل  مقرر جملس اإلدارة   --  األهداف االسرتاتيجية للقسم 

  املدير العام
  جملس اإلدارة 

لقسم ــــــة   املدير العام  أنظمة وسياسات العمل اخلاصة  ــــــيس  قســـــــم تعبئـ رئـ
 األغذية وحفظها

  مدير التشغيل

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

رئــيس  قســم  الصــحة  
 وسالمة األغذية

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

ــــــة   املدير العام  القسمخطة عمل  ــــــيس  قســـــــم تعبئـ رئـ
  األغذية وحفظها

 مدير التشغيل
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

 اإلشراف واملتابعة
رئــيس  قســم  الصــحة  

 وسالمة األغذية
  املدير العام

  املدير العام

ــــــة   --  تقارير احلالة ــــــيس  قســـــــم تعبئـ رئـ
  األغذية وحفظها

 مدير التشغيل
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

 اإلشراف واملتابعة
الصــحة  رئــيس  قســم  

 وسالمة األغذية
  املدير العام

  املدير العام

ـــــــــــــم    اختيار املرشحني  للعمل يف القسم ــــ ــــــيس  قسـ ــــ ــــ رئــــ
  شؤون املوظفني

ــــــة  ــــــيس  قســـــــم تعبئـ رئـ
  األغذية وحفظها

  مدير التشغيل  مدير التشغيل

ــــــة   --  تقييم أداء موظفي القسم ــــــيس  قســـــــم تعبئـ   املدير العام مدير التشغيلرئـ
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
رئـــيس  قســــم  شــــؤون   األغذية وحفظها

 املوظفني
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

 اإلشراف واملتابعة
رئــيس  قســم  الصــحة  

  وسالمة األغذية
إدراك االحتياجات التدريبيـة ملـوظفي  

  القسم
ــيس  قســـم  شــــؤون   -- رئـ

 املوظفني
ــــــة  ــــــيس  قســـــــم تعبئـ رئـ

  األغذية وحفظها

 مدير التشغيل
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

 اإلشراف واملتابعة
  املدير العام

  املدير العام

يــد التجهيــزات واملعــدات الالزمــة  حتد 
  لتعبئة األغذية وحفظها

رئـــــــــــــيس  قســـــــــــــم  
ــــــــة   ــة األغذيـ تعبئـــــــ

  وحفظها

رئــيس  قســم  الصــحة    رئيس  قسم    املالية 
 وسالمة األغذية

مــــــــــــــدير  اخلــــــــــــــدمات  
  املساندة 

  املدير العام

ْرفِ    ـــــــايري غـــــــــَ وتقـــــــــدمي األغذيـــــــــة    معــ
ـــــام   ــات الطعـ ــدة إلعــــــداد وجبــــ املعتمــــ

  لالستهالك البشري

ــــــة   -- ــــــيس  قســـــــم تعبئـ رئـ
  األغذية وحفظها

ــــــة   املدير العام رئـــــــيس  قســـــــم تعبئـ
  األغذية وحفظها

ـــــــة ألصــــــــناف   ــرق احلفــــــــظ املأمونـ طــــــ
  األغذية املختلفة

موظفــــــــــــــــــــو  قســــــــــــــــــــم    --
الصـــــــــــحة  وســــــــــــالمة  

  األغذية 

رئــيس  قســم  الصــحة    --
  وسالمة  األغذية 

ــــو  قســـــم تعبئـــــة   --  فرز األغذية  موظفـ
  األغذية وحفظها

ــــــة  رئـــــــيس  قســـــــم تعبئـ
 األغذية وحفظها

رئــيس  قســم  الصــحة  
  وسالمة  األغذية 

ــــــة  رئـــــــيس  قســـــــم تعبئـ
 األغذية وحفظها

رئــيس  قســم  الصــحة  
  وسالمة  األغذية 
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
موظفــــــــــــــــــــو  قســــــــــــــــــــم    --  فحص األغذية 

الصـــــــــــحة  وســــــــــــالمة  
  األغذية 

رئــيس  قســم  الصــحة    --
  وسالمة  األغذية 

ــم تعبئــــة   تعبئة األغذية  رئـــيس  قسـ
  األغذية وحفظها

ــــو  قســـــم تعبئـــــة  موظفـ
  األغذية وحفظها

ــــــة  رئـــــــيس  قســـــــم تعبئـ
 األغذية وحفظها

رئــيس  قســم  الصــحة  
  المة  األغذية وس

ــــــة  رئـــــــيس  قســـــــم تعبئـ
 األغذية وحفظها

رئــيس  قســم  الصــحة  
  وسالمة  األغذية 

ــــو  قســـــم تعبئـــــة   --  إدارة  خمزون  األغذية  احملفوظة موظفـ
  األغذية وحفظها

رئــيس  قســم  الصــحة  
  وسالمة  األغذية 

ــــــة  رئـــــــيس  قســـــــم تعبئـ
  األغذية وحفظها

ـــــــــــــم    جرد خمزون  األغذية احملفوظة ــــ ــــــيس  قسـ ــــ ــــ رئــــ
  اإلشراف واملتابعة

ــــــــم     ــــ ــــ ـــــــــو  قســــ موظفـــــــــــ
  املالية 

 رئيس  قسم    املالية 
مــــــــــــــدير  اخلــــــــــــــدمات  

  املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  مدير التشغيل
ــــو  قســـــم تعبئـــــة   --  إدارة سجل احملفوظات الغذائية موظفـ

  األغذية وحفظها
ــــــة  رئـــــــيس  قســـــــم تعبئـ

  األغذية وحفظها
رئــيس  قســم  الصــحة  

 ذية وسالمة  األغ
  

إتــالف األغذيــة الفاســدة أو غــري املطابقــة 
  للشروط

ـــــــــــــم   ــــ ــــــيس  قسـ ــــ ــــ رئــــ
الصــــــحة  وســـــــالمة  

  األغذية 

ــــو  قســـــم تعبئـــــة  موظفـ
  األغذية وحفظها

رئــيس  قســم  الصــحة  
 وسالمة  األغذية 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  مدير التشغيل

  املدير العام

تفقــد نظافـــة مكـــان الفـــرز والتعبئـــة والتـــزام 
ــة  ــــــع األلبســـــ ــاملي القســـــــم بوضـ مجيـــــــع عـــــ

  الوقائية املعتمدة

ــــــة   -- ــــــيس  قســـــــم تعبئـ رئـ
  األغذية وحفظها

رئــيس  قســم  الصــحة  
 وسالمة  األغذية 

  مدير التشغيل

رئــيس  قســم  الصــحة  
  وسالمة  األغذية 
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٣٫٦. ÄÌfÍ¯Nn�A PB¾fa  
  

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
 مدير التشغيل  مقرر جملس اإلدارة   --  األهداف  االسرتاتيجية للقسم 

  املدير العام
  جملس اإلدارة 

لقسم رئيس  قسم خـدمات   املدير العام  أنظمة وسياسات العمل اخلاصة 
 املستفيدين 

  مدير التشغيل

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

رئــيس  قســم  الصــحة  
 وسالمة  األغذية 

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

رئيس  قسم خـدمات   املدير العام  خطة عمل القسم
  املستفيدين 

 مدير التشغيل
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

 اإلشراف واملتابعة
رئــيس  قســم  الصــحة  

 وسالمة  األغذية 
  املدير العام

  املدير العام

رئيس  قسم خـدمات   --  تقارير احلالة
  املستفيدين 

 مدير التشغيل
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

 اإلشراف واملتابعة
رئــيس  قســم  الصــحة  

 وسالمة  األغذية 
  املدير العام

  املدير العام

ـــــــــــــم    اختيار املرشحني  للعمل يف القسم ــــ   مدير التشغيل  مدير التشغيلرئيس  قسم خـدمات رئــــــــــــــــــيس  قسـ
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  املستفيدين   شؤون املوظفني

رئيس  قسم خـدمات   --  أداء موظفي القسمتقييم 
  املستفيدين 

 مدير التشغيل
رئـــيس  قســــم  شــــؤون 

 املوظفني
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

 اإلشراف واملتابعة
رئــيس  قســم  الصــحة  

  وسالمة  األغذية 

  املدير العام

ــــوظفي  ــــة ملــــ إدراك االحتياجــــــــات التدريبيــــ
  القسم

رئـــيس  قســــم  شــــؤون   --
 املوظفني

رئيس  قسم خـدمات 
  املستفيدين 

 مدير التشغيل
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

 اإلشراف واملتابعة
  املدير العام

  املدير العام

ـــــــــــــم    معايري جودة خدمة املستفيدين   ــــ رئــــــــــــــــــيس  قسـ
  اإلشراف واملتابعة

رئيس  قسم خـدمات 
  املستفيدين 

 مدير التشغيل
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

ـــع  املســـــتفيدين  ،  ـــيق مــ ــل والتنســ التواصـــ
  وتوزيع األغذية 

ــــــــو  قســــــــــــــــــــم   -- ــــ ــــ موظفــــ
  خدمات املستفيدين 

رئيس  قسم خـدمات 
  املستفيدين 

رئيس  قسم خـدمات 
  املستفيدين 

ـــع   ــات توزيـ ــغيل مركبــ ــة تشــ خطــــط وموازنــ
  األغذية 

رئيس  قسم خـدمات   --
 املستفيدين 

  مدير التشغيل

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  دير العامامل

 مدير التشغيل
  املدير العام

رئيس  قسم خـدمات   --  إدارة  مركبات توزيع األغذية 
  املستفيدين 

 مدير التشغيل
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

  اإلشراف واملتابعة

 مدير التشغيل
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

  اإلشراف واملتابعة
 مدير التشغيل رئيس  قسم    املالية رئيس  قسم خـدمات   --  خطط خدمة املركبات 
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
 املستفيدين 

  مدير التشغيل
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

 اإلشراف واملتابعة
رئــيس  قســم  الصــحة  

  وسالمة  األغذية 

مــــــــــــــدير  اخلــــــــــــــدمات  
 املساندة 

  املدير العام

رئيس  قسم خـدمات   --  خطط صيانة املركبات الدورية 
 املستفيدين 

  مدير التشغيل

 رئيس  قسم    املالية 
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

  اإلشراف واملتابعة

مــــــــــــــدير  اخلــــــــــــــدمات  
 املساندة 

  املدير العام
ــة/  ــات  الطارئـــــــ ــ ــــ ــيانة  املركبـ ــات صـــــــ طلبـــــــ

  التصحيحية
رئيس  قسم خـدمات   --

  املستفيدين 
 مدير التشغيل

 رئيس  قسم    املالية 
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

  اإلشراف واملتابعة

مــــــــــــــدير  اخلــــــــــــــدمات  
 املساندة 

  املدير العام

ــــــــو  قســــــــــــــــــــم   --  ذية  الفائضة ختطيط مواعيد توزيع األغ ــــ ــــ موظفــــ
  خدمات املستفيدين 

رئيس  قسم خـدمات 
  املستفيدين 

رئيس  قسم خـدمات 
  املستفيدين 

ــع   ــد مـــــن نظافـــــة مركبـــــات توزيـــ التأكـــ
ـــيت يــــــــتم   ـــة واملســــــــتوعبات الـــــ األغذيـــــ

  استخدامها

ــــــــــــو  قســــــــــــــم    -- موظفــ
ــــــدمات   ــــــــ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املستفيدين 

ـــــــــيس  قســـــــــــــــــم   رئــــــــ
ــــــدمات   ــــــــ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املستفيدين 

ــم    ـــــــ ــــــــيس  قســــــــ ــــــــ رئـ
الصــــــحة  وســــــالمة   

  األغذية 
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٣٫٧. ÏiB¿RNmÛA °²ËºA ÐiAeG  
     

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ــة املـــــــوارد    مقرر جملس اإلدارة   --  األهداف   االسرتاتيجية للقسم  مـــــــدير تنميـــــ

 املالية 
  املدير العام

  جملس اإلدارة 

لقسمأنظمة  ــم إدارة   املدير العام  وسياسات العمل اخلاصة  ـــــ ــيس  قســــــــ رئـــــــــــــ
 الوقف االستثماري

ــوارد   ــة املــــــــ ــــ ــــــدير تنميــــ مــــ
  املالية 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اخلدمات  املساندة 

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

ــم إدارة   املدير العام  خطة عمل القسم ـــــ ــيس  قســــــــ رئـــــــــــــ
  الوقف االستثماري

ــة املـــــــوارد  مـــــــدير ت نميـــــ
 املالية 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اخلدمات  املساندة 

  املدير العام

  املدير العام

ــم إدارة   --  تقارير احلالة ـــــ ــيس  قســــــــ رئـــــــــــــ
  الوقف االستثماري

ــة املـــــــوارد   مـــــــدير تنميـــــ
 املالية 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اخلدمات  املساندة 

  املدير العام

  املدير العام
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ـــــــم     اختيار املرشحني  للعمل يف القسم رئــــــــيس  قسـ

  شؤون املوظفني
رئـــــــــيس  قســـــــــم إدارة  

  الوقف االستثماري
ــة املـــــــوارد   مـــــــدير تنميـــــ

  املالية 
مــــدير تنميــــة املــــوارد  

  املالية 

ــم إدارة   --  تقييم أداء موظفي القسم ـــــ ــيس  قســــــــ رئـــــــــــــ
  الوقف االستثماري

ــة املـــــــوارد   مـــــــدير تنميـــــ
 املالية 

رئـــيس  قســــم  شــــؤون 
 املوظفني

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
  اخلدمات  املساندة 

  املدير العام

ــــوظفي  ــــة ملــــ ــات التدريبيــــ إدراك االحتياجــــــ
  القسم

رئـــــــيس  قســـــــم  شـــــــؤون   --
 املوظفني

ــم إدارة  ـــــ ــيس  قســــــــ رئـــــــــــــ
  الوقف االستثماري

ــة  املـــــــوارد  مـــــــدير تنميـــــ
املاليـــــة  رئـــــيس  قســـــم  

 اإلشراف واملتابعة
  املدير العام

  املدير العام

األهــداف      املاليــة املوضــوعة إليــرادات 
  األوقاف

ــة املـــــــوارد     املدير العام  -- مـــــــدير تنميـــــ
  املالية 

  جملس اإلدارة 

مدير تنمية املوارد     إدارة  املمتلكات الوقفية
  املالية 

ــــــــم إدارة  ــــــــو  قســــ موظفــــ
  الوقف االستثماري

ـــم  إدارة  ــــ ــيس  قسـ رئــــــ
  الوقف االستثماري

مــــدير تنميــــة املــــوارد   
 املالية 

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

ـــــــتثمار  ت السـ ــــدير املــــــــواز ــيط وتقــــ ختطــــــ
  املمتلكات الوقفية وصيانتها واستدامتها

مدير تنمية املوارد   
   املالية

ــم  إدارة  ـــــــــيس  قســـــــــــ رئــــ
  الوقف االستثماري

ــة املـــــــوارد    مـــــــدير تنميـــــ
 املالية 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

مــــدير تنميــــة املــــوارد   
 املالية 

ـــــدمات   ـــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  املدير العام  رئيس  قسم    املالية 

ــة  ــــ ــع  األطـــــــراف الراغبـ ــرام العقـــــــود  مـــــ إبـــــ
  بتشغيل األوقاف

ــم  إدارة   القانويناملستشار  ـــــــــيس  قســـــــــــ رئــــ
  الوقف االستثماري

ــة املـــــــوارد    مـــــــدير تنميـــــ
 املالية 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

مــــــــــــــدير  اخلــــــــــــــدمات  
  املساندة 

  املدير العام

متابعــــة تنفيــــذ عقــــود تشــــغيل األوقــــاف ، 
  والكشف على استخدامها

ــم  إدارة   -- ـــــــــيس  قســـــــــــ رئــــ
  الوقف االستثماري

ــة املـــــــوارد    مـــــــدير تنميـــــ
 الية امل

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

ــم    حتصيل إيرادات املمتلكات الوقفية ــيس  قســـــــــــ ــــــ ــــ رئـ
ـــــــف  إدارة الوقــــــــــــــــــ

 االستثماري
ــم   ــيس  قســـــــــــ ــــــ ــــ رئـ

 اإلشراف واملتابعة
ــم     ـــ ــــ ــيس  قســــ ــــــ ــــ رئـ

  املالية 

ــــــو  قســــــــــم  إدارة  موظفــــ
  الوقف االستثماري

ـــم  إدارة  ــــ ــيس  قسـ رئــــــ
 الوقف االستثماري

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  رئيس  قسم    املالية 

مــــدير تنميــــة املــــوارد   
  املالية 

ــائية يف  اإلشــــــراف علــــــى األعمــــــال اإلنشــــ
  املمتلكات الوقفية

ــم  إدارة   -- ـــــــــيس  قســـــــــــ رئــــ
 الوقف االستثماري

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
  واملتابعة

ــة املـــــــوارد    مـــــــدير تنميـــــ
  املالية 

  املدير العام
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٣٫٨. PB¦�NºA ÐiAeG  
  

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ــوارد    مقرر جملس اإلدارة   --  األهداف  االسرتاتيجية للقسم  ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ مـ

 املالية 
  املدير العام

  جملس اإلدارة 

لقسم رئـــــيس  قســــــم إدارة   املدير العام  أنظمة وسياسات العمل اخلاصة 
 التربعات

مــــدير تنميــــة املــــوارد  
  املالية 

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
 واملتابعة

رئــيس  قســم  اخلــدمات  
 املساندة 

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

رئـــــيس  قســــــم إدارة   املدير العام  خطة عمل القسم
  التربعات

ــوارد   ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ مـ
 املالية 

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
 واملتابعة

رئــيس  قســم  اخلــدمات  
 املساندة 

  املدير العام

  املدير العام

رئـــــيس  قســــــم إدارة   --  تقارير احلالة
  التربعات

ــوارد   ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ مـ
 املالية 

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
 واملتابعة

رئــيس  قســم  اخلــدمات  
 املساندة 

  املدير العام

  املدير العام
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  

ـــــــيس    اختيار املرشحني  للعمل يف القسم ــم  رئـــــــــــ ــــ ــــ ــــ قســــ
  شؤون املوظفني

رئـــــيس  قســــــم إدارة 
  التربعات

ــوارد   ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ مـ
  املالية 

ــة املـــــــوارد   مـــــــدير تنميـــــ
  املالية 

رئـــــيس  قســــــم إدارة   --  تقييم أداء موظفي القسم
  التربعات

ــوارد   ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ مـ
 املالية 

ــــــيس  قســـــــم  شـــــــؤون  رئـ
 املوظفني

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
 واملتابعة

رئــيس  قســم  اخلــدمات  
  املساندة 

  املدير العام

ــــوظفي  ــــة ملــــ ـــات التدريبيــــ إدراك االحتياجـــــ
  القسم

رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــم    --
 شؤون املوظفني

رئـــــيس  قســــــم إدارة 
  التربعات

ــوارد   ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ مـ
 املالية 

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
 واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

ــوعة  ــــ ــــ ــة  املوضــــ ــــ ــــ ــــــداف       املاليــــ ــــ األهــــ
  يرادات من التربعاتلإل

ــوارد     املدير العام  -- ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ مـ
  املالية 

  جملس اإلدارة 

ــــار املتربعــــــــني/  ت كبــــ ــا ــدة بيــــــ إدارة قاعــــــ
ــــني  ت املتربعــــ ــا ــدة بيــــــ ــولني ، وقاعــــــ املمــــــ
الــــدوريني بنظـــــام االقتطـــــاع الشـــــهري مـــــن 

  الراتب

رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــم    --
  التربعات

ــوارد    ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ مـ
  املالية 

ــة املـــــــوارد    مـــــــدير تنميـــــ
  املالية 

رة املتربعني ــوارد   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــم    --  ختطيط جوالت ز ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ ــة املـــــــوارد   مـ مـــــــدير تنميـــــ



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٣٣  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
 املالية   املالية   التربعات

  
محـالت  مجـع  التربعـات  / ختطيط بـرامج

  املومسية
رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــم    --

  التربعات
ــو  ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ ارد   مـ

 املالية 
رئــيس  قســم  اإلشــراف 

  واملتابعة

ــة املـــــــوارد    مـــــــدير تنميـــــ
 املالية 

  املدير العام

تنفيــــذ بــــرامج/ محــــالت  مجــــع  التربعــــات 
  املومسية

مــــدير تنميــــة املــــوارد   
  املالية 

موظفـــــــــــــــو  قســـــــــــــــم  
  التربعات

ــة املـــــــوارد     رئيس  قسم  التربعات مـــــــدير تنميـــــ
 املالية 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

مجــــــع التربعــــــات النقديــــــة ، أو احلصــــــول  
علــى التزامــات املتربعــني بتحويــل األمــوال 

  إىل احلساب املصريف للجمعية 

مــــدير تنميــــة املــــوارد   
  املالية 

ــــــــــم  ــــ موظفـــــــــــــــو  قسـ
  التربعات

ــة املـــــــوارد     رئيس  قسم  التربعات مـــــــدير تنميـــــ
 املالية 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

االســـتثمارية  املشـــروعاتدراســـة واختيـــار  
  الواعدة

 جملس اإلدارة 
 املدير العام

مــــدير تنميــــة املــــوارد   
  املالية 

رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــم  
 التربعات

مــــدير تنميــــة املــــوارد   
  املالية 

ــوارد    ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ مـ
 املالية 

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
 واملتابعة

  رئيس  قسم    املالية 

ــة املـــــــوارد    مـــــــدير تنميـــــ
 املالية 

مــــــــــــــدير  اخلــــــــــــــدمات  
 املساندة 

  املدير العام
رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــم    املستشار القانوين  إبرام العقود االستثمارية

  التربعات
ــوارد    ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ مـ

 املالية 
شــراف رئــيس  قســم  اإل

 واملتابعة
ـــــــدمات   ـــــــ ــدير  اخلــــ مــــــــــــــــ

 املدير العام
  
  
  
  



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٣٤  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  املساندة 

ـــــتثمارية للجمعيــــــة   (   إدارة احملفظـــــة االسـ
ــــتثمارية ،  ــود االســـــ ـــ ــذ العقــــ ــــــ ــة تنفيـ متابعـــــــ

ا الرحبية على اجلمعية  )     ومردودا

رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــم    --
  التربعات

ــوارد    ــة املــــــــ ــــ ــدير تنميــــ ـــــــ مـ
 املالية 

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
  واملتابعة

  املدير العام

 
٣٫٩.  Ñ¾B§ºA PB²Ü§ºA  

      
  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند

مدير العالقات العامة   مقرر جملس اإلدارة   --    االسرتاتيجية للقسم  فاألهدا
 والتوعية

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

لقسم ــات   املدير العام  أنظمة وسياسات العمل اخلاصة  ــيس  قســـم العالقـ رئـ
 العامة 

ــة  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
  والتوعية

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

ــات   املدير العام  خطة عمل القسم ــيس  قســـم العالقـ رئـ
  العامة 

مدير العالقات العامة 
 والتوعية

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ــات   --  تقارير احلالة ــيس  قســـم العالقـ رئـ

  العامة 
مدير العالقات العامة 

 والتوعية
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

 اإلشراف واملتابعة
  املدير العام

  املدير العام

ـــــــــــــم    اختيار املرشحني للعمل يف القسم ــــ رئــــــــــــــــــيس  قسـ
  شؤون املوظفني

ــات  ــيس  قســـم العالقـ رئـ
  العامة 

مدير العالقات العامة 
  والتوعية

مدير العالقات العامة 
  والتوعية

ــات   --  تقييم أداء موظفي القسم ــيس  قســـم العالقـ رئـ
  العامة 

مدير العالقات العامة 
 والتوعية

رئـــيس  قســــم  شــــؤون 
 املوظفني

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

ــــوظفي  ــــة ملــــ إدراك االحتياجــــــــات التدريبيــــ
  القسم

ــــــم  شـــــــؤون   -- رئـــــــيس  قسـ
 املوظفني

ــات  ــيس  قســـم العالقـ رئـ
  العامة 

مدير العالقات العامة 
 والتوعية

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

ـــــــــرامج   رات وبــــ ـــــــــات ز خطـــــــــــــط وميزانيــــ
ومطبوعـــــات العالقـــــات العامـــــة واإلعـــــالم 

  اخلريي

ــات  ــــ ــدير العالقــــ ــــ مــــ
  العامة والتوعية

ــات  ــيس  قســـم العالقـ رئـ
  العامة 

مدير العالقات العامة 
 والتوعية

موظفــــــــــــــــــــو  قســــــــــــــــــــم  
 اإلشراف واملتابعة

  قسم    املالية   رئيس

مــــــــــــــدير  اخلــــــــــــــدمات  
 املساندة 

  املدير العام

جلمعية  ــات   --  إدارة  املوقع اإللكرتوين اخلاص  ــيس  قســـم العالقـ مدير العالقات العامة مدير العالقات العامة رئـ
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
 والتوعية  والتوعية  العامة 

  املدير العام
ــات   --  إدارة األرشيف اإلعالمي للجمعية  ــيس  قســـم العالقـ رئـ

  العامة 
موظفــــــــــــــــــــو  قســــــــــــــــــــم  

  اإلشراف واملتابعة
مدير العالقات العامة 

  والتوعية
ـــــات والتـــــــــذكارات/  ــــزون املطبوعــــ ــــ إدارة خمـ

  اهلدا
ــات   -- ــيس  قســـم العالقـ رئـ

  العامة 
مدير العالقات العامة 

  والتوعية
موظفــــــــــــــــــــو  قســــــــــــــــــــم  

  واملتابعةاإلشراف 
ـــائط املتعــــــــددة  ـــري النصــــــــوص والوســــ حتضــــ
ــة والتســـــويقية والتوعويـــــة  ــ للمـــــواد اإلعالميـ

جلمعية    اخلاصة 

ــات  ــــ ــدير العالقــــ ــــ مــــ
  العامة والتوعية

ــات  ــيس  قســـم العالقـ رئـ
  العامة 

مدير العالقات العامة 
  والتوعية

  املدير العام

ــا أو  ــ ــــى القضـ ــردود الرمسيـــــة علـ ــ إعـــــداد الـ
الشــكاوى الـــيت تنشــر يف وســـائل اإلعـــالم 

  عن أعمال اجلمعية 

ــات  ــــ ــدير العالقــــ ــــ مــــ
  العامة والتوعية

ــات  ــيس  قســـم العالقـ رئـ
  العامة 

مدير العالقات العامة 
  والتوعية

 املدير العام
  جملس اإلدارة 

 
٣٫١٠.    �¦ËðN�A  ÐiAeGÊ ÑÍ¦B¿NUÛA ÑÍ¦ËNºA  

        
  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند

ــة   مقرر جملس اإلدارة   --  األهداف  االسرتاتيجية للقسم  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
 والتوعية

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

ــل اخلاصــــــــة  ــات العمــــــ ـــة وسياســــــ أنظمـــــ
  لقسم

ــــــــم  التوعيـــــــــة   املدير العام رئـــــــــيس  قسـ
ــة وإدارة   ـــ االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املتطوعني   
ــــــات العامـــــــة  ــدير العالقـ مــــ

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
 واملتابعة

  املدير العام

  جملس اإلدارة 
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  والتوعية

ــــــــم  التوعيـــــــــة   املدير العام  خطة عمل القسم رئـــــــــيس  قسـ
ــة وإدارة   ـــ االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املتطوعني   

ــة  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
 والتوعية

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
 واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

ــــــــم  التوعيـــــــــة   --  تقارير احلالة رئـــــــــيس  قسـ
ــة وإدارة   ـــ االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املتطوعني   

ــة  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
 والتوعية

اإلشــراف رئــيس  قســم  
 واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

رئـــيس  قســــم  شــــؤون   اختيار املرشحني  للعمل يف القسم
  املوظفني

ــــــــم  التوعيـــــــــة  رئـــــــــيس  قسـ
ــة وإدارة   ـــ االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املتطوعني   

ــة  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
  والتوعية

ــات  ــدير العالقــــ مــــ
  العامة والتوعية

ــــــــم  التوعيـــــــــة   --  تقييم أداء موظفي القسم رئـــــــــيس  قسـ
ــة وإدارة   ـــ االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املتطوعني   

ــة  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
 والتوعية

رئـــــــيس  قســـــــم  شـــــــؤون 
 املوظفني

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
  واملتابعة

  املدير العام

ــة ملـــــوظفي  إدراك االحتياجـــــات التدريبيـــ
  القسم

ـــــــــم  شــــــــــؤون   -- رئــــــــــيس  قسـ
 املوظفني

ــــــــم  التوعيـــــــــة  رئـــــــــيس  قسـ
ــة وإدارة   ـــ االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
 والتوعية

رئــيس  قســم  اإلشــراف 
 واملتابعة

  املدير العام
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  املدير العام  ملتطوعني   ا

خطــط وميزانيــات الــربامج والفعاليـــات  
  التوعوية

مدير العالقات العامة 
  والتوعية

ــــــــم  التوعيـــــــــة  رئـــــــــيس  قسـ
ــة وإدارة   ـــ االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املتطوعني   

ــة  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
 والتوعية

ـــــــم   ـــــــو  قســــــــــــــــــ موظفــــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  رئيس  قسم    املالية 

ــدمات   ــدير  اخلــ مــ
 املساندة 

  املدير العام

ــــــــم  التوعيـــــــــة   --  تنفيذ الربامج والفعاليات التوعوية رئـــــــــيس  قسـ
ــة وإدارة   ـــ االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املتطوعني   

ــة  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
  والتوعية

ــات  ــدير العالقــــ مــــ
 العامة والتوعية

ــو  ق ــــ ـــــــم  موظفــــ ســــ
  اإلشراف واملتابعة

ــــــــم  التوعيـــــــــة   --  إعداد املواد التدريبية للمتطوعني رئـــــــــيس  قسـ
ــة وإدارة   ـــ االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املتطوعني   

ـــــــــــدير اإلدارة  ذات  ــــ ــــ مــــ
  العالقة

ــات  ــدير العالقــــ مــــ
 العامة والتوعية

 املدير العام
  

لتنسـيق مـع  خطة املتطوعني  الفصلية 
  احتياجات اإلدارات املختلفة

ــــــــم  التوعيـــــــــة   -- رئـــــــــيس  قسـ
ــة وإدارة   ـــ االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املتطوعني   

ــة  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
 والتوعية

ـــــــم   ـــــــو  قســــــــــــــــــ موظفــــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

ـــــــــــدير اإلدارة  ذات  ــــ ــــ مــــ
  العالقة

  املدير العام

ــــــــم  التوعيـــــــــة   --  تدريب املتطوعني   رئـــــــــيس  قسـ
ــة وإدارة   ـــ االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املتطوعني   

ــة  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
 والتوعية

ـــــــم  موظ ـــــــو  قســــــــــــــــــ فــــــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

ــات  ــدير العالقــــ مــــ
 العامة والتوعية

ـــــــم   ــو  قســــ ــــ موظفــــ
  اإلشراف واملتابعة
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ـــــوعني  املســــــجلني يف مواقــــــع  إدارة املتطـ

  العمل املختلفة
رئــيس  قســم  التوعيــة 

  االجتماعية وإدارة 
ــة  ــو  قســـــــــــــم  التوعيـــــــــــ ــــــــ موظفـــ
االجتماعية وإدارة  املتطوعني   

ــة  ــات العامـ ــدير العالقـ مـ
  والتوعية

ــات  ــدير العالقــــ مــــ
  العامة والتوعية

  

٣٫١١.    �¯¢Ë�A ÅÊÚq  
      

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ــــــدمات   مقرر جملس اإلدارة   --  األهداف  االسرتاتيجية للقسم  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ

 املساندة 
  املدير العام

  جملس اإلدارة 

لقسم ــــــم  شـــــــؤون   املدير العام  أنظمة وسياسات العمل اخلاصة  رئـــــــيس  قسـ
 املوظفني

ــدمات  ــــ ــــ ــــ ــدير  اخلــــ مــــــــــــــــ
  املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

ــــــم  شـــــــؤون   املدير العام  خطة عمل القسم رئـــــــيس  قسـ
  املوظفني

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

ــــــم  شـــــــؤون   --  تقارير احلالة رئـــــــيس  قسـ
  املوظفني

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ــــــم  شـــــــؤون رئـــــــيس    --  اختيار املرشحني  للعمل يف القسم قسـ

  املوظفني
ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ

  املساندة 
ـــــدير  اخلـــــــــدمات  مــــ

  املساندة 
ــــــم  شـــــــؤون   --  تقييم أداء موظفي القسم رئـــــــيس  قسـ

  املوظفني
ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ

 املساندة 
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

ــــوظفي  ــــة ملــــ ــات التدريبيــــ إدراك االحتياجــــــ
  القسم

ــــــم  شـــــــؤون   -- رئـــــــيس  قسـ
  املوظفني

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

املوازنة السـنوية للمـوارد البشـرية والتـدريب 
  والسفر

ــــــم  شـــــــؤون   -- رئـــــــيس  قسـ
  املوظفني

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

ــــــم  شـــــــؤون   املدير املباشر  عقود العمل رئـــــــيس  قسـ
  املوظفني

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

 املدير املباشر  املدير املباشر  املوظف  --  اإلجازات واملغادرات
ــم   ـــــــو  قســـــــــــــ ــــ موظفــــ

  شؤون املوظفني
ملوظفني ــو  قســــم  شــــؤون   املوظف  الكتب الرمسية اخلاصة    املدير العامرئـــيس  قســــم  شــــؤون موظفــ
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
 املوظفني  املوظفني

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
  املساندة 

ــــــم  شـــــــؤون   املدير املباشر  اإلجراءات اجلزائية رئـــــــيس  قسـ
  املوظفني

 املدير املباشر  املدير املباشر
 الرئيس األعلى 

  املدير العام
ــو  قســــم  شــــؤون   جملس اإلدارة   شؤون التأمني الصحي واالجتماعي موظفــ

  املوظفني
رئـــيس  قســــم  شــــؤون 

  املوظفني
ـــــدير  اخلـــــــــدمات  مــــ

  املساندة 
ــو  قســــم  شــــؤون   --  تصاريح وإقامات العمل لألجانب موظفــ

  املوظفني
رئـــيس  قســــم  شــــؤون 

 املوظفني
ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ

  املساندة 

  املدير العام

ــو  قســــم  شــــؤون   --  كشوفات الرواتب موظفــ
  املوظفني

رئـــيس  قســــم  شــــؤون 
 املوظفني

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
  املساندة 

  املدير العام

ــو  قســــم  شــــؤون   --  إدارة  سجالت املوظفني موظفــ
  املوظفني

رئـــيس  قســــم  شــــؤون 
 املوظفني

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
  املساندة 

ــم   ـــــــو  قســـــــــــــ ــــ موظفــــ
  اإلشراف واملتابعة

رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــم    اختيار  مراكز التدريب املعتمدة
  نيشؤون املوظف

ــــــدمات   -- ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
  املساندة 

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام
ــــــم  شـــــــؤون   --  إدارة  بطاقات الوصف الوظيفي ــــــدمات رئـــــــيس  قسـ ــــ   املدير العاممــــــــــــــدير  اخلــــ
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  املساندة   املوظفني

عمــل نســخ عــن مفــاتيح املبــاين واملكاتــب 
  التابعة للجمعية 

ــــــم  شـــــــؤون   -- رئـــــــيس  قسـ
  املوظفني

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
  املساندة 

  املدير العام

اســـــتقبال ضـــــيوف اجلمعيـــــة  ،  وترتيــــــب 
م   إقامتهم ،  وتسهيل تنقال

ــو  قســــم  شــــؤون   -- موظفــ
  املوظفني

رئـــيس  قســــم  شــــؤون 
 املوظفني

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
  املساندة 

  املدير العام
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٣٫١٢.    ÑÍºB�A  
        

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ـــــــــدمات   مقرر جملس اإلدارة   --  األهداف  االسرتاتيجية للقسم  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ

 املساندة 
  املدير العام

  جملس اإلدارة 

لقسم ـــم     املدير العام  أنظمة وسياسات العمل اخلاصة  ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
 املالية 

ـــــدير  اخلـــــــــدمات  مــــ
  املساندة 

ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

ـــم     املدير العام  خطة عمل القسم ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

ـــم     --  تقارير احلالة ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

ــم    اختيار املرشحني  للعمل يف القسم ـــ ــــ ـــــــــيس  قســــ رئــــ
  شؤون املوظفني

ـــم    ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
  املساندة 

ــــدمات  ــدير  اخلــــ مــــــ
  املساندة 

ـــم     --  تقييم أداء موظفي القسم ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

ــم  شـــؤون  رئـــيس  قسـ

  املدير العام
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
 املوظفني

ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

ــــوظفي  ــــة ملــــ إدراك االحتياجــــــــات التدريبيــــ
  القسم

ــم    -- رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
 شؤون املوظفني

ـــم    ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ
 واملتابعةاإلشراف 

  املدير العام

  املدير العام

ت اجلمعية   املالية  ـــم     --  هيكلة حسا ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
  املساندة 

  املدير العام

ـــم     --  إدارة  النظام احملاسيب ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
 املالية 

ــم     ــو  قســـــــــــــ موظفـــــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
  املساندة 

ــــدمات  ــدير  اخلــــ مــــــ
  املساندة 

ت احملاســبية ،  فــتح القيــود وعمــل التســو
ت اخلتامية   وإعداد احلسا

ـــم     -- ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
 املالية 

ــم     ــو  قســـــــــــــ موظفـــــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
  املساندة 

ــــدمات  ــدير  اخلــــ مــــــ
  املساندة 

ــــواردة يف املوازنـــــة  صـــــرف املخصصـــــات الـ
  املعتمدة

ـــم     -- ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
 املالية 

ــم     ــو  قســـــــــــــ موظفـــــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

 املدير العام
  
  
  

ـــم     --  عمليات الشراء ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
 املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

  املدير العام
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ــم     ــو  قســـــــــــــ موظفـــــــــــــ

  املالية 
ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ

  اإلشراف واملتابعة
ــــــرف والقيــــــــــد املتعلقــــــــــة  وإجــــــــــراءات الصــــ

  مبستحقات املوردين ومزودي اخلدمات 
ـــم     -- ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ

 املالية 
ــم     ــو  قســـــــــــــ موظفـــــــــــــ

  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

ـــم     جملس اإلدارة   إدارة شؤون العمل مع املدققني اخلارجيني ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
 املالية 

ــم     ــو  قســـــــــــــ موظفـــــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

ـــم     --  إدارة حسايب الزكاة والتأمني االجتماعي ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
 املالية 

ــم     ــو  قســـــــــــــ موظفـــــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  العاماملدير 

ـــم     --  إصدار الشيكات ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
 املالية 

ــم     ــو  قســـــــــــــ موظفـــــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
التأكــد مــن صــحة  وســالمة  اإلجــراءات   

  املالية  على مستوى اجلمعية 
ـــم     -- ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ

  املالية 
ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ

 املساندة 
ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ

  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

متابعــة األرصــدة وإعــداد التقــارير والقــوائم   
  املالية 

ـــم     -- ــــ ـــــــيس  قســـــــــــ رئـــــــــــ
  املالية 

ـــــــــدمات  ـــــــــدير  اخلــــ مــــ
 املساندة 

ــم   ــــيس  قســــــــــــــــــــ ـــــــ رئـــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

 املدقق اخلارجي
  جملس اإلدارة 
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٣٫١٣.  ´®Aj�A  ÐiAeG  
        

  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ــــــدمات   مقرر جملس اإلدارة   --  األهداف  االسرتاتيجية للقسم  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ

 املساندة 
  املدير العام

  جملس اإلدارة 

لقسم ـــــــم  إدارة    املدير العام  أنظمة وسياسات العمل اخلاصة  رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ
 املرافق 

  مدير  اخلدمات املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  جملس اإلدارة 

ـــــــم  إدارة    املدير العام  خطة عمل القسم رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ
  املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

ـــــــم  إدارة    --  تقارير احلالة رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ
  املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

ــم    للعمل يف القسماختيار املرشحني   ـــ ــــ ـــــــــيس  قســــ رئــــ
  شؤون املوظفني

ـــــــم  إدارة   رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ
  املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
  املساندة 

ـــــدير  اخلـــــــــدمات  مــــ
  املساندة 

ـــــــم  إدارة    --  تقييم أداء موظفي القسم رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ
  املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

رئـــيس  قســــم  شــــؤون 
 املوظفني

  عاماملدير ال
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ

  اإلشراف واملتابعة
ــــوظفي  ــــة ملــــ إدراك االحتياجــــــــات التدريبيــــ

  القسم
ـــــــــم  شــــــــــؤون   -- رئــــــــــيس  قسـ

 املوظفني
ـــــــم  إدارة   رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ

  املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
 اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

  املدير العام

وضـــــع/ حتـــــديث أســـــس  الســـــالمة  عنـــــد 
  تنفيذ أعمال الصيانة

ــم   ـــ ــــ ـــــــــيس  قســــ رئــــ
  واملتابعة اإلشراف  

ـــــــم  إدارة   رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ
  املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
  املساندة 

  املدير العام

ا ــم    إجراء الفحوص الدورية للمباين وجتهيزا ـــ ــــ ـــــــــيس  قســــ رئــــ
  اإلشراف واملتابعة 

ـــــــم  إدارة   رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ
  املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
  املساندة 

  املدير العام

وضــــــع اخلطــــــة الدوريــــــة لتنظيــــــف وتعقــــــيم 
  املرافق

ــم   ـــ ــــ ـــــــــيس  قســــ رئــــ
  اإلشراف واملتابعة 

ـــــــم  إدارة   رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ
  املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
  املساندة 

  املدير العام

تنفيــــــذ اخلطــــــة الدوريــــــة لتنظيــــــف وتعقــــــيم 
  املرافق

ـــــــــــم  إدارة    -- ــــو  قســــ ـــــــ موظفــــ
  املرافق 

ــم  إدارة   ــــيس  قســــــ رئــــ
  املرافق 

ـــــدير  اخلـــــــــدمات  مــــ
 املساندة 

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

ــع  ــة وضــــ ــة الدوريــــ ــيانة الوقائيــــ ــة الصــــ خطــــ
  للمرافق والتجهيزات

ــم   ـــ ــــ ـــــــــيس  قســــ رئــــ
  اإلشراف واملتابعة 

ـــــــم  إدارة   رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ
  املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
  املساندة 

  املدير العام

ــة  ــة الدوريــــ ــيانة الوقائيــــ ــة الصــــ تنفيــــــذ خطــــ
  للمرافق والتجهيزات

ـــــــــــم  إدارة    -- ــــو  قســــ ـــــــ موظفــــ
  املرافق 

ــم  إدارة   ــــيس  قســــــ رئــــ
  املرافق 

ـــــدير  اخلـــــــــدمات  مــــ
 املساندة 

ــم   رئــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــ
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  املصادقة  املراجعة  التحضري  التوصية  البند
  اإلشراف واملتابعة

طلــــــــب الصــــــــيانة الطارئــــــــة والتصــــــــحيحية 
  للمرافق والتجهيزات

ـــــــم  إدارة    -- رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ
  املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

ـــــــم  إدارة    --  إدارة  احلراسة واألمن رئــــــــــــــــــيس  قســـــــــــ
  املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام

ــم  إدارة    موظفو األمن  --  تقارير احلراسة واألمن ــــيس  قســــــ رئــــ
 املرافق 

ــــــدمات  ــــ مــــــــــــــدير  اخلــــ
 املساندة 

ــم   ـــ رئـــــــــــــــــــــــيس  قســــــــــــــــــ
  اإلشراف واملتابعة

  املدير العام
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٤.  Ñ»·ÍÆ PBmBÍm ÑÍ§¿�A  
  

4^1.Î¿Í£ÃNºA ¼·Í�A SÌf� PBmBÍm  

  أهدافها:

ستمرار ،     لـ:إجياد هيكل تنظيمي حمدث 

  —كلما اقتضت احلاجة لذلك —متكني اإلدارة  العليا من مراجعة اهليكل التنظيمي للجمعية  �
 كما يف احلاالت التالية: 

o  اجلمعيــة التكتيكيــة ( علــى  املــدى التأكــد مــن قــدرة اهليكــل التنظيمــي علــى حتقيــق  أهــداف
 املدى الطويل )  .  القصري ) واالسرتاتيجية  ( على

o  .حتديد و/ أو إقرار التعديالت والتغيريات الالزم تطبيقها 
o  .حتديد الوظائف الشاغرة وغري الشاغرة 

: ترميز الوحدات الوظيفية ،  وحتليل الوظائف ،   اإلجراءات التاليةتوفري مدخل أساسي لدعم  �
ئق املسارات الوظيفية ،  وسلم الرواتب ،    وإعداد/ حتديث قوائم تقييم وتصنيف الوظائف ،  وو

  وبطاقات الوصف الوظيفي.  

  نطاقها: 
 جملس اإلدارة 

 املدير العام
  رئيس  قسم  شؤون املوظفني

    موادها:

  )  ١املادة (  
رئيس  قسم  شؤون املوظفني عملية إعداد وحتديث وثيقة اهليكل التنظيمي للجمعية (  لتتماشـى يتوىل 

مع التعديالت والتغيريات املصادق عليها ، مبا يف ذلك استبدال أمساء املوظفني املنتهيـة خـدمتهم )   ،  
  إلضافة إىل  أرشفة نسخها وضبطها.

  )  ٢املادة (  
يــتم متثيـــل اهليكـــل التنظيمـــي للجمعيـــة  مـــن خـــالل عـــدد مـــن العناصـــر املدجمـــة يف وثيقـــة تســـمى اهليكـــل 

  وهذه العناصر هي:التنظيمي ،  
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 : ويبني تركيبة اجلمعية  من الوحدات اإلدارية. هيكل املنظومة �
ــة  � ــة ممثلـ ــل الوحـــدات اإلداريـ ــة و اإلدارات  لوحـــدات التنظيميـــةهياكـ : وتبـــني  اإلدارات  التنفيذيـ

اإلداريــــة والــــدوائر  واألقســــام  واللجــــان  الــــيت  تكــــون كــــل وحــــدة إداريــــة ،  مدعمــــة ببيــــان الــــدور 
 الوظيفي اخلاص بكل وحدة تنظيمية. 

: وتبـني املسـميات الوظيفيـة  الـيت  تكـون كـل لوحـدات الوظيفيـةهياكل الوحدات اإلداريـة ممثلـة  �
  ة ،  مدعمة برموز الوظائف وأمساء املوظفني ،  إن تواجدوا. وحدة إداري

  )  ٣املادة (  

للمدير العام ومدراء  اإلدارات  ورؤسـاء األقسـام طلـب تعـديالت علـى  اهليكـل التنظيمـي اخلـاص  - أ
ـــم مبــا  يـــتالءم واحتياجــات العمـــل علــى  املســـتوى التكتيكــي كحـــل  م التنظيميـــة املنوطــة  بوحــدا

  املشكالت الدورية ومنها عدم القدرة على  حتقيق األهداف . 
  يكل التنظيمي للجنة اإلشراف واملتابعة.يتم رفع طلبات التعديل على  اهل -ب

  )  ٤املادة (  

لس اإلدارة  صالحية حتليل وحتديد احتياجات اجلمعية  من التعديل والتطـوير علـى  مسـتوى اهليكـل 
  مجة عن:التنظيمي للجمعية  ،  و/أو إقرارها وتطبيقها ،  سواًء أكانت تلك احلاجات 

  .مبادرات إعادة هيكلة اجلمعية  �
ميـة  معينـة ،  سـواًء أكانـت إدارة  ،  ضرورة إنشاء ،  أو دمج ،  أو جتزئـة ،  أو إلغـاء وحـدة تنظي �

أو  قسم  ،  أو جلنة ،  مبا  تقتضيه  متطلبات العمل املتغرية ،  ومبا  حيقق األهداف   الوظيفية ،  
   .واألهداف   االسرتاتيجية للجمعية

 .أعمال الوحدات التنظيمية املختلفة بشكل جزئي أو كلي تتمة �
 .تعديل املسميات الوظيفية �
  .املدير العام أو مدراء اإلدارات أو رؤساء األقسامطلبات من  �

  
  

  )  ٥املادة (  

لـــس ،  فيمـــا عـــدا التعـــديالت املتعلقـــة  - أ جيـــب حتليـــل ومصـــادقة مجيـــع متطلبـــات التغيـــري مـــن قبـــل ا
لوحـدات الوظيفيـة ،  قبـل بتحديث أمساء  شاغلي الوظائف يف هياكل الوحـدات اإلداريـة املمثلـة 

ئق إدارة  املوارد البشرية األخرى.   تطبيقها وعكسها على  وثيقة اهليكل التنظيمي للجمعية  وو
بعني االعتبار ،  قبل مصادقة جملس اإلدارة  على  التعـديالت املقرتحـة علـى   النقاط التاليةتؤخذ  -ب
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  ياكل التنظيمية:اهل
ــاء ،  أو دمــــج ،  أو تفكيــــك  وضــــوح األهــــداف : � نشــ ــة  التأكــــد مــــن أن األهــــداف     املتعلقــ

 :وهذا يشملالوحدات التنظيمية أو الوظيفية تتفق  مع  احتياجات  وسياسات  اجلمعية  ،  
o ترمجة األهداف من األسلوب الوصفي إىل  األسلوب الكمي إن أمكن. 
o  األهداف بربامج وجداول زمنيةارتباط. 
o  تناسب األهداف مع  اإلمكانيات املادية والبشرية للجمعية. 
: جتنب ازدواجية وتداخل وتضارب االختصاصات للوحدات التنظيمية تعزيز التخصص الوظيفي �

ا ،  وخفض تكلفتها.   والوظيفية ،  لضمان سرعة إجناز األعمال ،  وإتقا
ــدأ التكامــل بــني التنســيق بــني أعمــال الوحــدا � ت اإلداريــة: جتنــب تكــرار األدوار ،  وتعزيــز مب

 أعمال الوحدات اإلدارية. 
: إعطــاء األولويــة القصــوى لألنشــطة     الرئيســية ،  التمييــز بــني املســؤوليات حســب األمهيــة �

 ووضعها يف مستوى وظيفي مناسب. 
ــة الرقابــــة: � ـــطة      فعاليــ ـــى  األنشـ ــتقاللية وفعاليــــة الرقابــــة الوظيفيــــة علـ ـــن اســ التأكــــد دائمــــًا مـ

ا ،  ومراعاة تطبيق  املختلفة ،  كأن ال ختضع وظيفة ما للرقابة من قبل نفس املوظف القائم 
 النظام ومنع الفوضى. أحكام 

مـا  � ثريا الظروف البيئية: االهتمام والنظـر للبيئتـني الداخليـة واخلارجيـة للوحـدة اإلداريـة ،  و
 عليها ،  ملراعاة مبدأ املرونة واالستعداد لالستجابة للتغيريات الطارئة أو االسرتاتيجية. 

ظيمـي وإقـرار التغيـريات  الـيت  : احتساب التكاليف املرتبطة بتغيري اهليكل التنضبط التكاليف �
 من املتوقع أن تكون فوائدها طويلة األجل و مع قولة الكلفة. 

حتديد  اإلدارات  والصالحيات: دراسة حـدود السـلطة واملسـؤوليات بـني املـوظفني ،  لتعزيـز  �
 املساءلة. 

ا لتوخي استمرارية املقدرة على  إجراءات العمليات   األنظمة الفاعلة: �   .اإلملام 
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4^2.PBÍYÜvºA Ñ®Ë¯v¾ SÌf�Ê eAf¦G PBmBÍm  

  أهدافها:

ستمرار ،  إجياد مصفوفة خاصة بتوزيع الصالحيات واملسؤوليات داخل اجلمعية  ،  حمدّ    لـ:ثة 

ــع   � ــة   ،   جلميـ ــغيلية  و  املاليـ ــة والتشـ ــاق املســـؤوليات ،  وتفـــويض الصـــالحيات اإلداريـ حتديـــد نطـ
  .اجلمعيةاألدوار الرئيسية يف 

 .منع تداخل وتضارب األدوار الوظيفية �
 .تعزيز مبدأي اإلشراف واملساءلة يف اجلمعية  �
 .تقليل الوقت واجلهد الالزمني لعملية اختاذ القرار �
حة الفرصة لرتاكم اخلربات يف جمال اختاذ القرار ،  ورفع فاعلية القرارات املتخذة �  .إ
ج عـن مـنح السـلطات والصـالحيات بصـفة غـري رمسيـة ،  جتنب النزاعات  اليت  مـن املمكـن أن تنـت �

ا وعواقبها  .وتلك النامجة عن ادعاء إخالء الطرف واملسؤولية؛ للتنصل من تبعا
استخالص املؤهالت واملهارات واملعارف الالزمة لتحمـل املسـؤولية أو حيـازة الصـالحية للوحـدات  �

  .ملكان املناسبالوظيفية املختلفة ،  من أجل وضع الشخص املناسب يف ا

  نطاقها: 
 جملس اإلدارة  �
 املدير العام �
  رئيس  قسم  شؤون املوظفني �

    موادها:

يتــوىل رئــيس  قســم  شــؤون املــوظفني عمليــة حتــديث مصــفوفة الصــالحيات واملســؤوليات للجمعيـــة   (   )  ٦املادة (  
إلضافة إىل     أرشفة نسخها وضبطها.لتتماشى  مع  التعديالت والتغيريات املصادق عليها ) ،  

 )  ٧املادة (  
يتم متثيل مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات للجمعية  من خـالل عـدد مـن املصـفوفات الثانويـة املدجمـة 
نويــة الصــالحيات  يف وثيقــة تســمى مصــفوفة الصــالحيات واملســؤوليات ،  حبيــث تبــني كــل مصــفوفة 

دوار األقسام    املكونة للهيكل التنظيمي للجمعية .واملسؤوليات املرتبطة 

  :واملسؤوليات التاليةلتوزيع السلطات الوظيفية ،  يتم اعتماد أنواع الصالحيات  )  ٨املادة (  
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وهي مسؤولية ملقـاة علـى  عـاتق طـرف مـا أو مـن ينـوب عـن ذلـك الطـرف ،  للتوصـية  التوصية: �
 ل فيه.وتقدمي النصيحة الفنية ،  إلجناح إجراء  معني أو خطوة عم

وهي صالحية ممنوحة لطرٍف ما أو من ينـوب عـن ذلـك الطـرف ،  لبـدء إجـراء  معـني  التحضري: �
 أو تنفيذه.

وهي مسؤولية ملقاة على  عاتق طرف ما أو من ينوب عـن ذلـك الطـرف ،  لإلشـراف  املراجعة: �
ته ،  وطلب التعديالت إن لزم.   على  إجراء  معني أو خطوة عمل فيه والتأكد من دقة بيا

: وهـــي صـــالحية ممنوحــة لطـــرٍف مـــا أو مــن ينـــوب عـــن ذلــك الطـــرف ،  للموافقـــة علـــى  املصــادقة �
ئقه ،  وحتمل كامل املسؤولية عـن جناحـه أو إجراء  معني أو خطوة عمل ف يه ،  والتوقيع على  و

  فشله ،  ووضعه يف إدارة  املساءلة عن ذلك.

 )  ٩املادة (  

لــس اإلدارة  صــالحية حتليــل وحتديــد احتياجــات اجلمعيــة  مــن التعــديل والتطــوير علــى  مســتوى  - أ
قرارهــا وتطبيقهــا ،  ســواًء أكانــت ،  و/أو إ ل مصــفوفة الصــالحيات واملســؤوليات او أجــزاء منهــا

  مجة عن:تلك احلاجات 
  .مبادرات إعادة هيكلة اجلمعية  �
ضرورة إنشاء ،  أو دمج ،  أو جتزئـة ،  أو إلغـاء وحـدة تنظيميـة  معينـة ،  سـواًء أكانـت إدارة  ،   �

،  ومبا  حيقـق األهـداف   الوظيفيـة  تبدلةأو  قسم  ،  أو جلنة ،  مبا  تقتضيه  متطلبات العمل امل
   .،  واألهداف االسرتاتيجية للجمعية

 .أعمال الوحدات التنظيمية املختلفة بشكل جزئي أو كلي تتمة �
 .تعديل املسميات الوظيفية �
 حل العقبات املستمرة اليت تعيق سري العمل يف بعض الوحدات التنظيمية. �
  التغيريات املطلوبة:بعني االعتبار عند دراسة وحتليل  النقاط التاليةتؤخذ  -ب
ا. �  ربط توزيع الصالحيات على  الوحدات الوظيفية بناًء على  املهام املنوطة 
 جتنب ازدواجية وتداخل وتضارب الصالحيات واملسؤوليات. �
  التأكد دائماً من استقاللية وفعالية الرقابة الوظيفية على األنشطة  املختلفة. �
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Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
١  -  ÁB§ºA jÌf�A  ( ÏhÍ¯ÃNºA jÌf�A )  

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾  
   الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  جهاز احلاكمية املؤسسية   اإلدارة/ القسم: 
  جملس اإلدارة   التبعية اإلدارية: 

  تليه يف خمطط اهليكل التنظيمي كافة الوظائف اليت   نطاق السيطرة اإلدارية: 
  

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
والتنسيق فيما بينها؛ للوصول ملستوى األداء   ، وتوجيهها ، اجلمعية التشغيلية واملالية من خالل ختطيط عمليات  اجلمعيةحتقيق أهداف 

ت  و  ،  وضبط التكاليف يف حدودها الدنيا  ،  والذي يتضمن رفع درجة االنتفاع من املوارد املتاحة  للجمعية األمثل  حتقيق أعلى مستو
  واحلفاظ على عالقات طيبة مع األطراف اخلارجية وخصوصاً مع اإلعالم واملتطوعني.  ،    ينرضى املستفيد
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PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  األدوار اجلوهرية:

x  والسعي لتطوير عملياته.  ،      اجلمعية بناء تصور كامل عن كيفية عمل 
x  حفظ النعمة.  مجعية من قبل علماء دين موثوقني؛ يؤكدون شرعية مجع الصدقات لصاحل    للجمعية احلصول على تزكية شرعية 
x ملستوى املعريف واملهاري الشخصي من خالل القراءة إىل   ،  واملشاركة يف الفرص التدريبية والفعاليات املختلفة  ،  االرتقاء املستمر 

 جانب توسيع شبكة العالقات الشخصية واملهنية. 
x وأخذ    ،   وإبقاء جملس اإلدارة يف دائرة االطالع على كافة القضا والفرص واملخاطر احملتملة ،   اجلمعية اسات حوكمة االمتثال لسي

ت العمل.   موافقاته على خطط ومواز
 األدوار القيادية:

x   حفظ النعمة يف الفعاليات واملقابالت الرمسية.  مجعية متثيل 
x  للجمعية  واملرحلية  االسرتاتيجية مشاركة جملس اإلدارة يف وضع األهداف . 
x  وإصدار القرارات التشغيلية املناسبة.  ،      جلمعية ترؤس االجتماعات الدورية اخلاصة 
x  مبا يف ذلك األطراف املهتمة به من اجلهات   ،   جلمعية ة بناء عالقات طيبة مع مجيع األطراف الداخلية واخلارجية ذات العالق

 ومتتينها.  ،   اإلعالمية واخلريية
x وتقدير األفراد الذين يظهرون مناذج متميزة يف التفاين   ،  والسعي لتوجيههم وحتفيزهم ،  بناء عالقات طيبة مع املوظفني واملتطوعني

 منه.  أو املستفيدين  اجلمعية  واإلخالص يف خدمة أهداف 
x  ت اإلنتاجية املنشودة  ،  واليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر: مواصفات األصول  ،  بناء وتطوير معايري العمل واألداء   ،  ومستو

  ين. املقدمة للمستفيدخلدمات ومستوى جودة ا
  األدوار اإلدارية: 

x  ًومتابعة األوقاف االستثمارية وصناديق   ،  كمراكز جتميع وختزين األغذية واملركباتللجمعية  رة إدارة املوظفني واألصول الثابتة املسخ
 التربعات التابعة له. 

x  دف احملافظة على بيئة عمل منضبطة وفّعالة – وتطويرهاووضعها حيز التنفيذ  –  جلمعية بناء سياسات العمل اخلاصة  ،  
خلدمإضافة إىل توفري الضمانة لتأمني   احملرتفة واألغذية الصحية.  ة املستفيدين 
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x  د األعلى من  دف احملافظة على األداء األمثل وحتقيق احل – ووضعها حيز التنفيذ وتطويرها  – للجمعية بناء إجراءات عمل
 ين. املستفيدمستوى رضى 

x   واإلشراف   ،    –  اليومية منها واألسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية –وضع اخلطوط العريضة لنماذج تقارير العمل التشغيلية واملالية
 على عملية إصدار تلك التقارير من قبل املعنيني ومراجعتها كما يلزم. 

x  ووضعها حيز   ،  وختطيط اإلجراءات الوقائية الالزمة للحد من تلك املخاطر  ،   جلمعية إدراك املخاطر الرئيسية والثانوية احمليطة
 التنفيذ ومتابعتها حىت تبديد املخاطر. 

x  ت الرئيسية والثانوية اليت االطالع على ال ت   ،  اجلمعية عاين منها تتحد   وختطيط اإلجراءات التصحيحية الالزمة ملعاجلة تلك التحد
ت. ووضعها حيز التنفيذ ومتاب ،    عتها حىت حل التحد

x  م.   ،   إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار مدراء اإلدارات واألقسام اء خدما  إلضافة إىل تعيينهم وتقييم أدائهم وإ
x  والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،  من موظفني ومتطوعني  اجلمعيةإدراك االحتياجات التدريبية للمشاركني يف 

  األدوار التشغيلية:

x  حبيث تشتمل كل خطة على املوازنة املالية الالزمة إلجنازها.  ،    وحتديثهما   ،  وخطته للتواصل  للجمعية حتضري اخلطة التشغيلية 
x   لتنسيق مع مدراء اإلدارات  واألقسام املختلفة. تنفيذ اخلطة التشغيلية وخطة التواصل 
x  من خالل متابعة أنشطة العمل اليومية جلميع   – التشغيلية منها واملالية  – االسرتاتيجية   اجلمعية احلرص على حتقيق أهداف

 الوحدات التنظيمية. 
x  لتعميم الفائدة.   ،  العمل على بناء ومتتني شراكات تعاونية مع منظمات العمل اخلريي احمللية 
x   ط التكاليف. بوض  ،   ستمرار للجمعية  متابعة التدفق املايل 
x دة حجم األغذية اليت ميكن جتميعها دة شرحية  ،  إجياد الفرص لز مع السعي للمحافظة على استمرارية   ،  ااملستفيدين منهوز

 جربوا اخلدمة لتلك األغذية.  ن املستفيدين الذيطلب 
x  واالنتباه ألي تغري يف ميول وتفضيالت املستفيد ين.  ،   والطلب على األغذيةإدراك أي تغري يف منحنيات العرض 
x  ولكافة متطلبات الصحة والسالمة الغذائية.  ،    جلميع القوانني املرعية اجلمعية التأكد من امتثال 
x  .جراء التحسينات على مستوى ممارسات العمل واألنظمة املتبعة  التوصية 
x لس اإلدارة ،  اطات واإلجنازات ومقرتحات تطوير العمل إعداد تقارير دورية عن النش لس.  ،  ورفعها   ومناقشتها يف اجتماعات ا
x ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل جملس اإلدارة   ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.   ،  القيام 
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ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 
 أو إدارة املشاريع أو علم االجتماع.   العمبكالوريوس يف إدارة األ x  املؤهالت األكادميية: 

x  أو إدارة املشاريع أو علم االجتماع يعترب ميزة إضافية.  األعمالدبلوم عايل أو ماجستري يف إدارة  
  يتخللها:   ،  سنة من اخلربة العملية  ١٥ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 

o  مشاريع العمل اخلريي سنوات من اخلربة يف املسامهة يف إدارة  ٣ما ال يقل عن 
o  ما للعمل اخلريي.   مجعيةما ال يقل عن سنة واحدة يف قيادة  

  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

 احلاكمية املؤسسية  x  املستوى القيادي 
x  التخطيط االسرتاتيجي  

x القيادة التنفيذية و   القيادة الرؤيوية 
x  اخلطابة العامة  

 إدارة املوارد البشرية و  إدارة املوارد املالية  x  العامة لإلدارة املالية لغري املاليني املبادئ  x  املستوى اإلداري 
x إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
x  إدارة التغيري  

 أسس جناح العمل اخلريي  x  املستوى التشغيلي 
x  قوانني وتشريعات العمل اخلريي 
x   لصحة القوانني والتشريعات املتعلقة 

  والسالمة الغذائية العامة  

x  املوازنة بني الرؤية والتطبيق العملي 
x  التحكيم واختاذ القرار 
x  تقدمي العروض املرئية 
x  تطوير الربامج واخلدمات  

 مهارات اللغة اإلجنليزية و  مهارات اللغة العربية  x --  x  املستوى اجلوهري 
x   مهارات استخدام احلاسوب 
x   القدرة على متابعة العمل خارج أوقات الدوام

  ية  وأثناء العطل الرمس 
ملظهر األنيق  x  السمات الشخصية   االهتمام 

x  لسلوكيات االحرتافية  التحلي 
x  احليوية والفعالية 
x  دارة    األعمال الذكاء فيما يتعلق 
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Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
2  -  PBmAifºAÊ TËZJºA Àn² oÍÕi  

    

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
   الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  جهاز احلاكمية املؤسسية   اإلدارة/ القسم: 
  املدير العام   التبعية اإلدارية: 

  الباحثون  x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  حمررو الدراسات  

  

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
  

مبا يسهم  ،  وخدمة أهدافه من خالل قيادة البحوث والدراسات على مستويي بيئة العمل الداخلية واخلارجية اجلمعية  املسامهة يف دعم 
دة قدرة اإلدارة العليا على متابعة اجتاهات العرض والطلب وحتسني   ،  واختاذ القرارات املرتبطة برفع أو تقليص مستوى اإلنتاجية ،  يف ز

  المة األغذية. واحلفاظ على س ،    جودة اخلدمات
  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  

  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل املدير العام.  ،   وضع وحتديث خطة عمل القسم 
x للمدير العام.   ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x .لقسم ئق اخلاصة    إدارة أرشيف الو
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 األدوار القيادية: 

x   املسامهة يف وضع الرؤى واألهداف االسرتاتيجية ،  وحتديث أنظمة وسياسات العمل ،  وتطوير مستوى اخلدمات ،  على مستوى
 اجلمعية   والقسم. 

  
  األدوار اإلدارية: 

x ات املخطط إلجنازها. شروعختطيط البحوث والدراسات التمهيدية والتفصيلية حول املوضوعات وامل 
x  ت العامة اليت قد تفيد ت واإلشراف على  اجلمعية  واخلاصة بسري اجلمعية إدارة عمليات مجع البيا ،  مبا يف ذلك تصميم االستبيا

 االستطالعات املسحية ،  والتنسيق للحصول على اإلحصائيات املتاحة. 
x ختيار األطراف الثالثة الالزمة إلجراء بعض البحوث والدراسات املت خصصة ،  واملسامهة يف حتضري عقود االستخدام ،  ومتابعة  التوصية 

  تنفيذها. 
x  :إدارة تنفيذ الدراسات والبحوث ،  طبقا للجدول الزمين املعتمد لكل دراسة ،  واليت قد تشتمل على 

 دراسات املقارنة مع بنوك األغذية احمللية واإلقليمية والعاملية وحتديثها. .أ
 دراسات حجم العرض والطلب.  .ب
 األطعمة املعبئة.   ناملستفيدين ممستوى رضى   .ج
 دراسات جدوى توسيع العمل يف مناطق جغرافية جديدة  . د 
 دراسات صحية مرتبطة.  .ه

x  .إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف القسم ، وتقييم أدائهم 
x والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية. ، إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم 

    
  األدوار التشغيلية: 

x .مراجعة وتعديل الدراسات والبحوث الصادرة عن القسم ،  قبل رفعها إىل املدير العام 
x ا. مراجعة وحتليل التقارير الفنية والدراسات املعروضة على املدير العام من اخلرباء واملستشارين اخلارجيني ،  وإصدار ال  توصيات بشأ
x  .  جلمعية  إعداد املقاالت اإلخبارية والنشرات البحثية املكتوبة ،  ليتم نشرها على املوقع اإللكرتوين اخلاص 
x داخل اململكة وخارجها. ،  تبادل املعلومات واخلربات مع مراكز البحوث والدراسات ذات األهداف والنشاطات املماثلة 
x  ي مسؤوليات أخرى قد   تطلب من قبل املدير العام ،  ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي. القيام 
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ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 
  أو التسويق أو اإلحصاء أو علم االجتماع.   األعمالبكالوريوس يف إدارة  x  املؤهالت األكادميية: 

  الدراسات يف قطاع مشابه. سنوات من اخلربة العملية يف إجراء البحوث وإعداد   ٦ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 

  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

 إدارة فريق العمل  x  تشكيل فرق العمل  x  : املستوى القيادي
x  حتمل مسؤولية اخلطأ  

 التخطيط والتنظيم  x  إدارة الوقت واإلجهاد  x  : املستوى اإلداري
x  التمكني وتفويض الصالحيات  

 االستطالعية/ املسحية الدراسات  x  : املستوى التشغيلي 
x  التحليل اإلحصائي  

x  البحث والتحليل 
x  الكتابة الفنية 
x  لتفاصيل  االهتمام 
x  ملخرجات النهائية  االهتمام 
x  العمل حتت الضغط  

 مهارات اللغة العربية  x --  x  : املستوى اجلوهري
x  مهارات اللغة اإلجنليزية 
x   مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية

  األساسية 
لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 

x  احليوية والفعالية  
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Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
3  -  Ñ§IBN�AÊ ±AjqáA Àn² oÍÕi  

    

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
   الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  جهاز احلاكمية املؤسسية   اإلدارة/ القسم: 
  املدير العام   التبعية اإلدارية: 

  اإلشراف واملتابعة  ومسؤول x  نطاق السيطرة اإلدارية: 

  

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
  

  ،  املختلفة وقيادة عمليات متابعتها اجلمعية واإلشراف على سري أنشطة  ،  تعزيز مبدأي اإلشراف واملساءلة على املستوى املؤسسي
واملسامهة يف حل املشكالت وتبديد  ،  ومعايري جودة اخلدمة،  وضوابطهاجلمعية للتأكد من التزام مجيع األطراف الداخلية واخلارجية خبطة 

  قرتحات الفعالة. املخاطر ومعاجلة الشكاوى وتبين امل 
  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  

  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل املدير العام.  ،   وضع وحتديث خطة عمل القسم 
x للمدير العام.   ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x .لقسم ئق اخلاصة   إدارة أرشيف الو
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 األدوار القيادية: 

x  على مستوى   ،  وتطوير مستوى اخلدمات ،  وحتديث أنظمة وسياسات العمل  االسرتاتيجية ، املسامهة يف وضع الرؤى واألهداف
 والقسم.  اجلمعية   

x  واإلشراف على حسن تنفيذها.   ،  إبرام االتفاقيات مع مزودي األطعمة ومقاويل الباطن 
  

  : األدوار اإلدارية 

x وحتديثها كما يلزم.  ، اجلمعية   عمال إدارة اخلطة التشغيلية أل 
x  وأداء اجلهات ذات العالقة.  اجلمعية  وضع وحتديث نظام اإلشراف واملتابعة على حيثيات 
x .قيادة عمليات متابعة تطبيق األنظمة واللوائح املرعية والتعليمات الصادرة 
x  مة تنفيذها ضمن  والتأكد من حسن وسال  ،  – املكتبية وامليدانية –الفنية والتوعوية اجلمعية قيادة عمليات مراقبة ومتابعة أنشطة

 مبا يتماشى واخلطة التشغيلية.  ،    الضوابط واملواصفات واملعايري املرعية
x وقيادة التحقيقات/ التحليالت املرتبطة فيهما.  ،  وضع وإدارة نظامي الشكاوى واالقرتاحات 
x  جلمعية   إدارة عمليات تبديد املخاطر وحل املشكالت املرتبطة .  
x وتقييم أدائهم.  ،  ة الختيار املرشحني للعمل يف القسمإجراء مقابالت العمل الشخصي 
x والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم 

    
  األدوار التشغيلية: 

x  .ئق وتقارير العمل  تصميم وحتديث النماذج املعيارية لو
x  واإلشراف على تنفيذها.   ،  اإلشرافية إعداد اخلطط الدورية للمهام واجلوالت  
x  ورفع تقارير تقييم األداء وضبط   ،  من خالل دراسة تقاريرها الدورية  ،  واإلدارات واألقسام املختلفة  اجلمعية  حتليل أداء وإجنازات

 اجلودة. 
x ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل املدير العام  ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.   ،    القيام 
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ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 
  أو علم االجتماع.   األعمالبكالوريوس يف إدارة  x  املؤهالت األكادميية: 

  اخلربات العملية: 
x  يتخللها:  ،   سنوات من اخلربة العملية يف القطاع غري الرحبي ٦ما ال يقل عن 

o  .ما ال يقل عن سنتني من اخلربة يف منصب رقايب 
o   إدارة املشاريع. ما ال يقل عن سنة من اخلربة يف  

  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

  إدارة فريق العمل  x  تشكيل فرق العمل  x  : املستوى القيادي 

  : املستوى اإلداري 
x  إدارة الوقت واإلجهاد 
x  إدارة املشاريع 
x  إدارة اجلودة الشاملة  

x  التخطيط والتنظيم 
x  التمكني وتفويض الصالحيات  

  : املستوى التشغيلي

x  التدقيق الداخلي أسس  x  البحث والتحليل 
x  لتفاصيل  االهتمام 
x  إعداد التقارير 
x  التحكيم واختاذ القرار 
x  تقدمي العروض املرئية 
x  العمل حتت الضغط  

  : املستوى اجلوهري 

x --  x  التواصل الفعال 
x  حل املشكالت 
x  مهارات اللغة العربية 
x  مهارات اللغة اإلجنليزية 
x  مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية  

  األساسية 

لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 
x  احليوية والفعالية  
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Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  

4 - ÑÍÕAh«ºA Ñ¾ÜnºAÊ ÑZvºA Àn² oÍÕi  
    

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 

   الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  املؤسسية جهاز احلاكمية   اإلدارة/ القسم: 
  املدير العام/ جملس اإلدارة  التبعية اإلدارية: 

 مسؤولو الرقابة الصحية والسالمة الغذائية  x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  أخصائيو حتليل األغذية  

    

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  

  

  ،   وختطيط تلك الربامج الرقابية ،  وتوزيعه تطوير معايري و آليات الرقابة على الغذاء الفائض الذي يتم مجعه وتعبئته وتوسيمه وختزينه 
  عامل مع أزمات السالمة الغذائية. والت   ،  وإدارة تنفيذها 

    

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل املدير العام.  ،   وضع وحتديث خطة عمل القسم 
x للمدير العام.   ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x .لقسم ئق اخلاصة    إدارة أرشيف الو
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 األدوار القيادية: 

x  على مستوى   ،  وتطوير مستوى اخلدمات ،  وحتديث أنظمة وسياسات العمل  االسرتاتيجية ، املسامهة يف وضع الرؤى واألهداف
 والقسم.  اجلمعية   

x  .وضع وحتديث نظام الرقابة الصحية وتوكيد السالمة الغذائية 
x  لصحة والسالمة الغذائية.  ،    بكافة القوانني والتشريعات النافذة  اجلمعيةتوكيد تقيد   املتعلقة 

  األدوار اإلدارية: 

x  وأماكن إلصاقها على الطلبيات. ،    وحتديد مواصفات امللصقات احلاملة للمعلومات تلك ،    ترميز وتوسيم دفعات األغذية وضع آلية 
x ت مجع األغذية الفائضة وتعبئتها وختزينها وتوزيعها،  اإلشراف على تطبيق نظام الرقابة الصحية وتوكيد السالمة الغذائية   على مستو

  ة واملركبات واملرافق والتجهيزات واألدوات املستخدمة للضوابط واملعايري املوضوعة. عّمال فيما خيص امتثال ال  ،  
x ومصادقة النتائج املخربية كافة.  ،    إدارة أنشطة مجع العينات الغذائية ألغراض الفحص املخربي  
x  لرقابة الصحية والسالم ا.  ،  ة الغذائية إدارة العالقات مع اجلهات احلكومية املعنية    وإنفاذ تعليما
x  .ا  إدارة العالقات مع خمتربات الفحص الغذائي احمللية عند احلاجة خلدما
x وتقييم أدائهم.  ،  إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف القسم 
x األولوية. والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم 

  األدوار التشغيلية: 

x  والذي يتناول أصناف ومواصفات ومعايري جودة األغذية الفائضة املقبولة للجمع ،  وضع وحتديث دليل األغذية املتداولة   ،  
  ،   أو أمسدة نباتية ،  أو أعالف حيوانية  ،  وتصنيفها من حيث نطاق االستفادة منها بناًء على نوعها وحالتها؛ كوجبات غذائية 

 إضافة إىل آلية اختيار العينات اخلاضعة للفحص املخربي. 
x  جلوالت امليدانية الرقابية املفاجئة. إىل جانب القيا  ،  واإلشراف على تنفيذها  ،  إعداد اخلطط الدورية للمهام واجلوالت الرقابية  م 
x  .املشاركة يف التحقيقات املتعلقة حباالت التسمم الغذائي املبلغ عنها 
x  واإلشراف على عملية اإلتالف.   ،  إصدار أوامر إتالف األغذية الفاسدة أو غري املطابقة للشروط 
x   إلجراءات الوقائية لسالمتها.  ،   نظمة الصحة والسالمة الغذائيةتقدمي احملاضرات التدريبية للعاملني واملتطوعني اليت تتعلق  و
x ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل املدير العام   ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.   ،    القيام 
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ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 

 بكالوريوس يف علوم وتكنولوجيا الغذاء. x  املؤهالت األكادميية: 
x  ) حيازة شهادةHACCPسارية املفعول.  ،   ) املهنية  

فحص األغذية يف أحد  يف  يتخللها بضعة سنواتسنوات من اخلربة العملية  ٩ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 
  مصانع األغذية أو أقسام إدارة اخلدمات الغذائية يف إحدى املنشآت الضخمة. 

  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

  إدارة فريق العمل  x  تشكيل فرق العمل  x  : القيادي املستوى 

 التخطيط والتنظيم  x --  x  : املستوى اإلداري 
x  التمكني وتفويض الصالحيات  

  : املستوى التشغيلي

x   لصحة القوانني والتشريعات املتعلقة 
 العامة والسالمة الغذائية 

x  اجلودة والسالمة الغذائية 
x  أساليب حفظ األطعمة 
x  أساليب الفحص املخربي  

x  البحث والتحليل 
x  لتفاصيل  االهتمام 
x  إعداد التقارير 
x  التحكيم واختاذ القرار  

  : املستوى اجلوهري 

x --  x  مهارات اللغة العربية 
x  مهارات اللغة اإلجنليزية 
x   مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية

  األساسية 

لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 
x  احلزم  
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5 -¼Í«rNºA jÌf¾  

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 

     الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  إدارة التشغيل   اإلدارة/ القسم: 
  املدير العام   التبعية اإلدارية: 

 ومتطوعوه ،    موظفو قسم مجع األغذية x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  ومتطوعوه  ،  األغذية وحفظها موظفو قسم تعبئة 
x ين موظفو قسم خدمات املستفيد  

  

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  

  

مل على أنشطة االستحواذ على األغذية وجلبها إىل  تواليت تش ،    واإلشراف على أدائها للجمعية  تنظيم العمليات التشغيلية اليومية  
  وحل املشكالت اليت تعرتضها. ،   وتوزيعهامراكز التعبئة وفرزها وتعبئتها وتوسيمها وختزينها 

    

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل املدير العام.  ،  وضع وحتديث خطة عمل اإلدارة 
x للمدير العام.  ،    رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات اإلدارة 
x   ئق اخلاصة  إلدارة. إدارة أرشيف الو
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 : األدوار القيادية 
x  على   ،  وتطوير مستوى اخلدمات  ،  وحتديث أنظمة وسياسات العمل ،  االسرتاتيجيةاملسامهة يف وضع الرؤى واألهداف

 واإلدارة.    اجلمعية مستوى 
x  وتوكيد اتباعها.   ،  ومعايري جودة األداء واخلدمة  ،   التشغيلية األعمالوضع وحتديث سياسات وإجراءات 
x جراءات تنظيم العمل وجودة اخلدمة  ومعايري الصحة والسالمة الغذائية املعتمدة. ،  توكيد التزام مجيع العاملني واملتطوعني التابعني 
x  كورش صيانة مركبات جتميع وتوزيع األغذية الفائضة    اجلمعية دراسة عروض األطراف اخلارجية اليت ختتص بدعم تشغيل)

لوقود وخدمة املركبات) ألفضل.   ،   وحمطات التزود   والتوصية 
  األدوار اإلدارية: 

x  ا.   ،  وضوعة لذلك ومراقبة تنفيذ اخلطط امل ،    التشغيلية   اجلمعية اإلشراف على عمليات وأنشطة  وحسن إدارة سجال
x قل التكاليف املمكنة.  ،  لضمان حتقيق االنتفاع األعلى من املوارد املتاحة ،  مراقبة أداء فرق عمل األقسام التابعة ومتابعة التكاليف  و
x  اجلمعية إدارة العالقات مع األطراف اخلارجية اليت ختتص بدعم تشغيل   . 
x  .لتشغيل والسعي حللها بفعالية  االطالع على املشكالت املرتبطة 
x  .اإلشراف على تنفيذ أوامر إتالف األغذية الفاسدة أو غري املطابقة للشروط 
x  وتقييم أدائهم.   ،  األقسام التابعة إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف 
x والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي األقسام التابعة  

  األدوار التشغيلية: 
x  وجتهيزات مراكز التجميع   ،  ومركبات اجلمع والتوزيع  ،  حتديد االحتياجات التشغيلية من املوارد البشرية العاملة واملتطوعة

 لتلبية حجم العرض أو أي تغيريات قد تطرأ عليه.   ،  والتعبئة 
x فضل املواقع إلقامة نقاط جتميع األغذية اجلديدة لتلبية التوزيع اجلغرايف ملصادر العرض ووجهات الطلب على حد   ،  التوصية 

 بط من تكاليف النقل. مبا يزيد من اإلنتاجية ويض ،    سواء
x ت التخزين ،  وقيود األغذية اليت مت قبوهلا ،  وجداول جوالت مجع األغذية ،  متابعة قوائم املاحنني  الختاذ القرارات الالزمة.  ،  ستمرار ،  وبيا
x يف شؤون الصيانة التصحيحية والوقائية   ،   التنسيق مع مدير اخلدمات املساندة ورئيس قسم إدارة املرافق . 
x  يف جماالت مجع األغذية من اجلهات املاحنة وتصنيفها   ،  تقدمي احملاضرات التدريبية للعاملني واملتطوعني يف إدارة التشغيل

 وتعبئتها وتوسيمها وحفظها وتوزيعها وإدارة خدمة املستفيد ين. 
x  .مني مركبات مجع وتوزيع األغذية  تنسيق عمليات ترخيص و
x  ي مسؤوليات   ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.   ،    أخرى قد تطلب من قبل املدير العامالقيام 
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ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 
 أو أي جمال آخر ذو عالقة.   ،   األعمالبكالوريوس يف إدارة  x  املؤهالت األكادميية: 

x  يعترب ميزة إضافية.  األعمالدبلوم عايل أو ماجستري يف إدارة  
سنوات من   ٣يتخللها ما ال يقل عن  ،  سنوات من اخلربة العملية  ١٠ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 

  خريي.  معية اخلربة يف املسامهة يف إدارة العمليات اجلوهرية جل
  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

  القيادة التنفيذية  x  التخطيط التنفيذي  x  : املستوى القيادي 

 تشكيل فرق العمل  x  : املستوى اإلداري 
x  إدارة اجلودة  

x  إدارة فريق العمل  

لعمل   x  : املستوى التشغيلي القوانني والتشريعات املتعلقة 
 اخلريي

x   لصحة القوانني والتشريعات املتعلقة 
  العامة والسالمة الغذائية 

x  لشركاء  االهتمام 
x  ملستفيد ين  االهتمام 
x  التحكيم واختاذ القرار  

 التواصل الفعال  x --  x  : املستوى اجلوهري 
x  مهارات اللغة العربية 
x  مهارات اللغة اإلجنليزية 
x   مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه

 املكتبية األساسية 
x   القدرة على متابعة العمل خارج أوقات

  الدوام الرمسية  وأثناء العطل 
لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 

x  احليوية والفعالية 
x  احلزم 
x  االستقرار االنفعايل  
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Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
6 -ÑÌhªÝA ¨� Àn² oÍÕi  

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
     الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  إدارة التشغيل   اإلدارة/ القسم: 
  مدير التشغيل   التبعية اإلدارية: 

 موظفو مجع األغذية  x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  متطوعو مجع األغذية  

    

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
التنسيق بني املاحنني وموظفي/ متطوعي مجع األغذية لتحصيل األغذية الفائضة وإدخاهلا إىل مراكز التجميع حبسب السياسات  

  ة حركة املركبات املستخدمة لذلك. وإدار  ،  واإلجراءات واخلطط املوضوعة 

  

iAÊeÝA  PBÍºÊÚn�AÊ  
  

  األدوار اجلوهرية: 

x  وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مدير التشغيل.  ،   خطة عمل القسموضع وحتديث 
x ملدير التشغيل.  ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x .لقسم ئق اخلاصة   إدارة أرشيف الو
x  حلجم أو الوزن.  ،    وتصنيفها  ،  وضع وحتديث آلية تدوين األغذية الواردة ا   ووصف كميا
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 القيادية: األدوار  

x  .مساعدة مدير التشغيل يف حتديث سياسات وإجراءات مجع األغذية الفائضة وإدخاهلا 
x  .قل التكاليف  السيطرة على عمليات مجع األغذية مبا يضمن حتقيق االستفادة القصوى من املوارد املتاحة 
  

  األدوار اإلدارية: 

x نوا والتأكد   ،  واإلشراف على عمليات إدخاهلا إىل مراكز التجميع ،  عها إدارة موظفي ومتطوعي مجع األغذية من مواقع املاحنني 
 من إمتام تلك العمليات حبسب السياسات واإلجراءات واخلطط املوضوعة. 

x وحل مجيع   ،  من حيث ختطيط اجلوالت وتسليم واستالم املركبات واملستوعبات ،  إدارة خطط تشغيل مركبات مجع األغذية
 ك. املشكالت املرتبطة بذل

x لوقود ،    إدارة خطط خدمة املركبات كالتنظيف الداخلي واخلارجي  وما إىل ذلك.  ،    والتزود 
x  وترتيب عمليات الصيانة الطارئة.  ،  إدارة خطط صيانة املركبات الدورية 
x وتقييم أدائهم.  ،  إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف القسم 
x  والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،    االحتياجات التدريبية لعاملي القسمإدراك 

    
  األدوار التشغيلية: 

x  ا ،  اجلمعيةدراسة ماحني األغذية الفائضة املتعاقدين مع والطريقة   ،  وحجمها وتكرار توافرها،  وطبيعة األغذية الفائضة اليت يقدمو
 األنسب الستالمها ومجعها. 

x  .التنسيق مع املاحنني لتخطيط مواعيد مجع األغذية الفائضة 
x   ا التأكد من نظافة مركبات جتميع األغذية واملستوعبات اليت يتم استخدامها جللب األغذية وحتديدًا لألغذية اليت سيتم االنتفاع 

 كوجبات. 
x  ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من ق  ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.   ،  بل مدير التشغيلالقيام 
  
  
  



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٧٣  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 
  أو أي ختصص آخر ذو عالقة.   ،  األعمال دبلوم متوسط يف إدارة  x  املؤهالت األكادميية: 

يتخللها ما ال يقل عن سنتني يف   ،  قطاع النقلسنوات من اخلربة العملية يف  ٦ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 
  ختطيط وإدارة حركة املركبات. 

  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

  إدارة فريق العمل  x  تشكيل فرق العمل  x  : املستوى القيادي 

 التخطيط والتنظيم  x --  x  : املستوى اإلداري 
x  إدارة أسطول من املركبات  

لصحة  القوانني  x  : املستوى التشغيلي والتشريعات املتعلقة 
  العامة والسالمة الغذائية 

x  لشركاء  االهتمام 
x   التواصل الفعال (مع الفئات املختلفة من

 الناس) 
x  املفاوضة واإلقناع 
x  العمل حتت الضغط  

  مهارات اللغة العربية  x --  x  : املستوى اجلوهري 

  احلزم  x  السمات الشخصية: 

  
   



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٧٤  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
7 - ÑÖJ§M Àn² oÍÕiÈ£¯YÊ ÑÌhªÝA  

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
     الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  إدارة التشغيل   اإلدارة/ القسم: 
  مدير التشغيل   التبعية اإلدارية: 

  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  موظفو تعبئة األغذية 
x  متطوعو تعبئة األغذية 
x  أمناء حفظ األغذية  

    

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
ا   ،    وفرزها والتأكد من تعبئتها يف بيئة صحية  ،  اإلشراف على عمليات فحص جودة وسالمة األغذية الواردة إىل مراكز التجميع  وأ

للواصق الالزمة    تم حفظها كما يلزم لوقت التوزيع. وي  ،  توسم 

  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  

  األدوار اجلوهرية: 

x  وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مدير التشغيل.  ،   عمل القسموضع وحتديث خطة 
x ملدير التشغيل.  ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x .لقسم ئق اخلاصة   إدارة أرشيف الو
x  .حتديد التجهيزات واملعدات الالزمة لتعبئة األغذية وحفظها 
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x  للوجبات. وضع معايري جودة األغذية الصاحلة 
x  .حتديد معايري َغْرف وتقدمي األغذية املعتمدة إلعداد وجبات الطعام لالستهالك البشري 
x النافعة لالستهالك البشري واحليواين والنبايت.  ،    حتديد حجم (كمية أو وزن) احلصة الغذائية الواحدة 
x  .حتديد طرق احلفظ املأمونة ألصناف األغذية املختلفة 
  

 األدوار القيادية: 

x وإدخاهلا وإخراجها من املخازن.  ،   اعدة مدير التشغيل يف حتديث سياسات وإجراءات فرز وفحص وتعبئة األغذيةمس 
x  قل التكاليف وحتقيق   ،  السيطرة على عمليات فرز األغذية وتعبئتها مبا يضمن حتقيق االستفادة القصوى من املوارد املتاحة 

مدة.   االستفادة املثلى من مساحات التخزين اجلافة  واملربدة وا
x  .ت من األغذية احملفوظة  قيادة عمليات جرد املخزو
  

  : األدوار اإلدارية 

x  لسياسات واإلجراءات واخلطط املوضوعة.   ،  إدارة موظفي ومتطوعي فرز األغذية وتعبئتها وأمناء حفظها  والتأكد من تقيدهم 
x نتهائها. اومتابعة تواريخ   ،   إدارة سجل احملفوظات الغذائية 
x تالف األغذية الفاسدة أو غري املطابقة للشروط  واإلشراف على تنفيذ أوامر اإلتالف.   ،   التنسيب 
x وتقييم أدائهم.  ،  إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف القسم 
x والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم 

    
  األدوار التشغيلية: 

x  والتنسيق مع املعنيني حلل القضا املتعلقة بذلك كما يلزم.   ،  تفقد نظافة مكان العمل وفق املعايري الصحية املرعية 
x  .التأكد من التزام مجيع عاملي القسم بوضع األلبسة الوقائية املعتمدة 
x  ألغراض التحليل املخربي.  ،    الختيار العينات الغذائية من األطعمة الواردةالتنسيق 
x  وصحة الفرز والتغليف  ،  وتقيد العاملني بشروط الصحة والسالمة ،  للتأكد من نظافة بيئة العمل  ،  متابعة عمليات التعبئة اليومية  

 ودقة اللواصق ووضوحها.  ،  
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x جراءات   ،  د من نظافتها مساحات التخزين (على اختالف أنواعها) للتأك ،  متابعة عمليات التخزين اليومية وتقيد العاملني 
 إدخال األغذية وإخراجها. 

x إلضافة إىل   ،  وحفظها ،  وتعبئتها ،  على أساليب فحص األغذية ،  القيام جبلسات للتدريب العملي لعاملي ومتطوعي القسم
 .    اجلمعية املعايري الفنية والصحية املرعية يف 

x ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل مدير التشغيل  ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.   ،    القيام 
  
  
  
  
  

ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 

 بكالوريوس يف علوم وتكنولوجيا الغذاء. x  املؤهالت األكادميية: 
x  ) حيازة شهادةHACCPسارية املفعول.  ،   ) املهنية  

سنوات من اخلربة العملية يف فحص األغذية يف أحد مصانع األغذية أو أقسام   ٦ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 
  إدارة اخلدمات الغذائية يف إحدى املنشآت الضخمة. 

  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

  إدارة فريق العمل  x  تشكيل فرق العمل  x  : املستوى القيادي 

  التخطيط والتنظيم  x --  x  : املستوى اإلداري 

  : املستوى التشغيلي

x   لصحة القوانني والتشريعات املتعلقة 
 العامة والسالمة الغذائية 

x  اجلودة والسالمة الغذائية 
x  أساليب حفظ األطعمة 
x  أساليب الفحص املخربي  

x  البحث والتحليل 
x  لتفاصيل  االهتمام 
x  إعداد التقارير 
x  التحكيم واختاذ القرار 
x  ملستفيد ين   االهتمام 



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٧٧  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

  مهارات اللغة العربية  x --  x  اجلوهري املستوى 

لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 
x  احلزم  
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Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
8 -ÄÌfÍ¯Nn�A PB¾fa Àn² oÍÕi  

    

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
     الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  التشغيل إدارة   اإلدارة/ القسم: 
  مدير التشغيل   التبعية اإلدارية: 

 موظفو خدمات املستفيدين  x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  موظفو توزيع األغذية  

    

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
  

عادة توزيع   ،  قيادة عمليات خدمة املستفيد  النهائي (كاملستهلك أو مشاغل إعادة تدوير خملفات الطعام)  وخدمة الوسطاء املعنيني 
إضافة إىل إدارة املركبات املستخدمة إليصال وتسليم تلك األغذية   ،  األغذية (كاجلمعيات اخلريية وجلان التنمية األهلية املختصة)

  لكميات املطلوبة أو املتوفرة. 
  

  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  

  : األدوار اجلوهرية 

x  وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مدير التشغيل.  ،   القسموضع وحتديث خطة عمل 
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x ملدير التشغيل.  ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x .لقسم ئق اخلاصة   إدارة أرشيف الو
x  ين. حتديث معايري جودة خدمة املستفيدوضع و  

 األدوار القيادية: 

x  املستفيدينمساعدة مدير التشغيل يف حتديث سياسات وإجراءات خدمة . 
x  وتوزيع األغذية مبا يضمن حتقيق االستفادة القصوى من املوارد املتاحة   ،  املستفيدين السيطرة على عمليات التواصل والتنسيق مع

  قل التكاليف. 
  األدوار اإلدارية: 

x ألغذية اجلاهزة للتوزيع ،  ألغذية وموظفي توزيع ا إدارة موظفي خدمة املستفيدين   ،   واإلشراف على عمليات حتميل املركبات 
 والتأكد من إمتام تلك العمليات حبسب السياسات واإلجراءات واخلطط املوضوعة. 

x  وحل مجيع   ،  من حيث ختطيط اجلوالت وتسليم واستالم املركبات واملستوعبات  ،  إدارة خطط تشغيل مركبات توزيع األغذية
 املشكالت املرتبطة بذلك. 

x لوقود ،    إدارة خطط خدمة املركبات كالتنظيف الداخلي واخلارجي  وما إىل ذلك.  ،    والتزود 
x  وترتيب عمليات الصيانة الطارئة.  ،  إدارة خطط صيانة املركبات الدورية 
x  وتقييم أدائهم.  ،  الت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف القسمإجراء مقاب 
x والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم    

  األدوار التشغيلية: 

x وتقيد املوظفني   ،  اختالف أصنافهم)احلاليني واملهتمني (على  اإلشراف على عملية تواصل موظفي القسم مع املستفيدين
 لسياسات واإلجراءات واملعايري املرعية لذلك. 

x  م والتغريات اليت تطرأ عليها  ،  فعليًا من األغذية الفائضة  دراسة ملفات املستفيدين من حيث احلجم والنوع   ،  وطبيعة احتياجا
 وتكرار الطلب. 

x مواعيد تسليم األغذية. لتخطيط  ا  التنسيق مع كبار املستفيدين 
x ا كوجبات.  ،    التأكد من نظافة مركبات توزيع األغذية  وخصوصاً تلك املستخدمة إليصال األغذية اليت سيتم االنتفاع 
x ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل مدير التشغيل   ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.   ،    القيام 
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ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN� 
  أو التسويق أو علم االجتماع.  األعمال يف إدارة   دبلوم متوسط x  األكادميية: املؤهالت  

ا سنوات من اخلربة العملية يف  ٦ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية:   . جمال خدمة العمالء وإدار
x  .يفضل امتالك خربة مسبقة يف القطاع غري الرحبي  

  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

  إدارة فريق العمل  x  تشكيل فرق العمل  x  : املستوى القيادي 

  : املستوى اإلداري 
x --  x  التخطيط والتنظيم 

x  إدارة أسطول من املركبات 
x  التمكني وتفويض الصالحيات  

  : املستوى التشغيلي

x  أسس خدمة العمالء  x ملستفيد  ين االهتمام 
x  لتفاصيل  االهتمام 
x العمل اجلماعي 
x  العمل حتت الضغط 
x  املفاوضة واإلقناع  

  : املستوى اجلوهري 

x  أسس استخدام اهلاتف  x  التواصل الفعال 
x  مهارات اللغة العربية 
x  مهارات اللغة اإلجنليزية 
x   مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية

  األساسية 

لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 
x  احليوية والفعالية  
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Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
9 -jÌf¾ ÑÍºB�A eiAË�A ÑÍ¿ÃM    

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
     الرمز الوظيفي: 
  ( ثالثة أشهر للتجربة ) . قابلة للتجديد  سنتني  دةملبعقد وظيفي  ،     دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
    إدارة تنمية املوارد املالية   اإلدارة/ القسم: 
     للجمعية) ( املدير التنفيذي   املدير العام   التبعية اإلدارية: 

 موظفو قسم إدارة الوقف االستثماري x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  موظفو قسم إدارة التربعات  

  اجلمعة والسبت إجازة رمسية وساعات العمل كما حتدده إدارة اجلمعية  x  الدوام: 
  

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
  

ا    اجلمعية  إجياد املوارد املالية املستمرة لدعم استدامة  من خالل اإلشراف على مجع التربعات ومتابعة    ،  مع العمل على حسن إدار
يف جو من الشفافية   ،    ت رحبيةمشروعا الستثمار أجزاء من تلك اإليرادات يف  ،    جلمعية  تشغيل املمتلكات الوقفية اخلاصة 

  والوضوح. 

  

iAÊeÝA PBÍºÊÚn�AÊ  
  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل املدير العام.  ،  وضع وحتديث خطة عمل اإلدارة 
x للمدير العام.  ،    رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات اإلدارة 
x  .إلدارة ئق اخلاصة    إدارة أرشيف الو
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 األدوار القيادية: 

x  على مستوى   ،  وتطوير مستوى اخلدمات ،  وحتديث أنظمة وسياسات العمل  ،  االسرتاتيجية املسامهة يف وضع الرؤى واألهداف
 واإلدارة.    اجلمعية 

x  إتباعها وتوكيد  ،    وضع وحتديث سياسات وإجراءات إدارة األوقاف وصناديق التربعات . 
x تابعة حملاولة بلوغها. وضع األهداف السنوية (الكمية والنوعية) لألقسام ال 
x ات الرحبية. شروعاملوانتقاء االستثمارات يف  ،    قيادة مشاريع دراسات اجلدوى االقتصادية لتشغيل املمتلكات الوقفية 
x ومتتينها.   ،  وبناء جسور الثقة معهم ،    التواصل مع كبار املتربعني  

  األدوار اإلدارية: 
x  ونتائجها املالية.   ،  الوقفية وتشغيلها اإلشراف على عمليات إدارة املمتلكات 
x  ونتائجها املالية.  ،    للجمعية اإلشراف على عمليات إدارة حمفظة االستثمارات التابعة 
x   كفعاليات عرض اإلجنازات وتكرمي الداعمني.  ،   واإلشراف على تنفيذها   اجلمعية  قيمها تختطيط الفعاليات اليت 
x  .اعتماد النشرات اإلعالمية قبل نشرها 
x  وتقييم أدائهم.   ،  إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف األقسام التابعة 
x لوية. والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األو  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي األقسام التابعة  

  األدوار التشغيلية: 
x وحتضري تقارير احلالة.  ،  إعداد وإدارة خطة تنمية املوارد املالية 
x  .التنسيق مع إدارة العالقات العامة والتوعية؛ لتعزيز الدور اإلعالمي والتوعوي يف تنمية املوارد املالية 
x وتنفيذها.  ،  اإلشراف على ختطيط برامج/ محالت مجع التربعات املومسية 
x  والشركات اخلاصة (وخصوصًا تلك اليت تتبىن برامج املسؤولية االجتماعية) ،  من اجلهات احلكومية ،   اجلمعية إجياد مصادر موثوقة لتمويل  ، 

 واهلبات. ،  واألوقاف ،  والصدقات
x  إليها.   اجلمعية املشاركة يف الفعاليات اليت يقرر املدير العام إيفاد ممثلني عن 
x  لالستفادة من جتارب الغري. ،  على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل ،  اسة برامج تنمية املوارد املالية اليت تتبعها اجلمعيات واملشاريع اخلريية الناجحةدر 
x جراء دراسات اجلدوى و  ،  وخصوصاً على مستوى املهارات الشخصية ،  تقدمي احملاضرات التدريبية للعاملني يف إدارة تنمية املوارد املالية املعارف املتعلقة 

 .واملعايري األخالقية لتنمية املوارد املالية ،  االقتصادية وحتليل االستثمارات وإدارة األوقاف
x ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل املدير العام   ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.  ،  القيام 
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ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 

  املؤهالت األكادميية: 
x  الية أو احملاسبة أو العلوم املالية واملصرفية. دارة املاإلبكالوريوس يف 
x  يعترب ميزة إضافية.   الية أو احملاسبة أو العلوم املالية واملصرفيةدارة املاإل دبلوم عايل أو ماجستري يف 

  

  اخلربات العملية: 

x  يتخللها:   ،  سنة من اخلربة العملية  ١٥ما ال يقل عن  
o   جمال تنمية املوارد املالية يف القطاع غري  من اخلربة يف   ثالث سنوات ما ال يقل عن

 الرحبي. 
o  إدارة احملافظ االستثماريةمن اخلربة يف   سنتني ما ال يقل عن . 
o   إدارة االستثمارات الوقفية ما ال يقل عن سنة واحدة يف . 

  

  اجلدارات: 
  املهارية والقدراتية   املعرفية 

  

  : املستوى القيادي 
x  احلاكمية املؤسسية 
x  التخطيط االسرتاتيجي  

x  القيادة التنفيذية 
x  اخلطابة العامة  

  : املستوى اإلداري 

x املالية  اإلدارة 
x  إدارة االستثمار  

x  إدارة املوارد املالية 
x  إدارة املوارد البشرية 
x إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات 
x  التغيري إدارة 
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 تنمية املوارد املالية  x  : املستوى التشغيلي
x  األوقاف اإلسالمية 
x  التمويل اإلسالمي 
x   لعمل القوانني والتشريعات املتعلقة 

 اخلريي
x   لصحة القوانني والتشريعات املتعلقة 

 العامة والسالمة الغذائية 
  

  

x  التحليل املايل 
x  التحكيم واختاذ القرار 
x  تقدمي العروض املرئية 
x  تطوير الربامج واخلدمات  

 التواصل الفعال  x --  x  : املستوى اجلوهري 
x  مهارات اللغة العربية 
x  مهارات اللغة اإلجنليزية 
x   مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية

 األساسية 
x   القدرة على متابعة العمل خارج أوقات الدوام

  الرمسية  وأثناء العطل 
 ملظهر األنيق االهتمام   x  السمات الشخصية: 

x  لسلوكيات االحرتافية  التحلي 
x  احليوية والفعالية 
x  دارة    األعمال الذكاء فيما يتعلق 
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10 -ÏiB¿RNmÛA °²ËºA ÐiAeG Àn² oÍÕi    

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
     الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  إدارة تنمية املوارد املالية   اإلدارة/ القسم: 
  مدير تنمية املوارد املالية   التبعية اإلدارية: 

  مراقبو املمتلكات الوقفية  x  نطاق السيطرة اإلدارية: 

    

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
  

ا من خالل   ،  وإجياد الفرص املناسبة لتشغيلها (يف ضوء نتائج دراسات اجلدوى االقتصادية) ،  إدارة املمتلكات الوقفية وتنمية إيرادا
ا يف جماالت حتقق الرحبية املنشودة.    استثمار أجزاء من عائدا

  
  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  
  

  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مدير تنمية املوارد املالية.  ،   وضع وحتديث خطة عمل القسم 
x ملدير تنمية املوارد املالية.  ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x .لقسم ئق اخلاصة    إدارة أرشيف الو
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  األدوار القيادية: 

x  وإجراءات إدارة الوقف االستثماري. مساعدة مدير تنمية املوارد املالية يف حتديث سياسات  
  األدوار اإلدارية: 

x ت الستثمارها وصيانتها واستدامتها  ،  إدارة املمتلكات الوقفية   ،   واإلشراف على تنفيذ تلك اخلطط  ،  ووضع اخلطط وتقدير املواز
 بعد اعتمادها وإقرار موازنتها من قبل جملس اإلدارة. 

x  إضافة إىل اجلهات الرمسية ذات العالقة.  ،    وتلك املشغلة هلا  ،  بتشغيل األوقاف إدارة العالقات مع األطراف الراغبة 
x للجمعية من خالل التواصل مع املستشار القانوين   ،    إدارة التعاقد مع األطراف الراغبة بتشغيل األوقاف . 
x  .إدارة حتصيل إيرادات املمتلكات الوقفية 
x  اإلنشائية يف املمتلكات الوقفية.  األعمالاملساعدة يف اإلشراف على 
x  .إدارة عالقة قسم إدارة الوقف االستثماري مع قسم املالية 
x وتقييم أدائهم.  ،  إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف القسم 
x والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم    

  األدوار التشغيلية: 

x  .ة ضمن مناطق تواجدها جري املمتلكات املشا ستمرار للتعرف على أسعار   دراسة السوق 
x   لشكل األمثل (وفق أحكام الشريعة املسامهة يف إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية واخلطط التنفيذية الستثمار املمتلكات الوقفية 

 . وأنشطته    اجلمعية  اإلسالمية) لتمويل 
x  والكشف على استخدامها.   ،  متابعة تنفيذ عقود تشغيل األوقاف 
x   دة توجه كبار املتربعني حنو وقف التنسيق مع إدارة العالقات العامة والتوعية لالتفاق على تنفيذ محالت وبرامج توعوية تؤدي إىل ز

 .  اجلمعية  األموال أو املمتلكات لصاحل 
x  وجتاوزها.  ،  العمل على بلوغ األهداف املالية املوضوعة إليرادات األوقاف 
x  لتقارير واإلهداءات والرسائل الدورية.  ختطيط التواصل مع الواقفني 
x  اجلمعية التوصية بتكرمي الواقفني يف الفعاليات اليت يقيمها   . 
x ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل مدير تنمية املوارد املالية  ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.  ،    القيام 
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ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 
 الية أو احملاسبة أو العلوم املالية واملصرفية. دارة املاإلبكالوريوس يف  x  األكادميية: املؤهالت  

x  يعترب ميزة إضافية.   الية أو احملاسبة أو العلوم املالية واملصرفيةدارة املاإل دبلوم عايل أو ماجستري يف  
من اخلربة يف   سنوات  ٤ما ال يقل عن  يتخللها  ،  سنة من اخلربة العملية  ١٢ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 

  . إدارة االستثمارات الوقفية
  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

 احلاكمية املؤسسية  x  : املستوى القيادي 
x  التخطيط االسرتاتيجي  

x  إدارة فريق العمل  

 املالية  اإلدارة x  : املستوى اإلداري 
x  إدارة االستثمار 
x  الوقفية املمتلكات واألصول إدارة  

x إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات  

 تنمية املوارد املالية  x  : املستوى التشغيلي
x  األوقاف اإلسالمية 
x  التمويل اإلسالمي 
x   لعمل القوانني والتشريعات املتعلقة 

  اخلريي

x  التحليل املايل 
x  تنمية املوارد املالية 
x  التحكيم واختاذ القرار 
x  املفاوضة واإلقناع 
x  املتابعة  

 التواصل الفعال  x --  x  : املستوى اجلوهري 
x  مهارات اللغة العربية 
x   مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية

  األساسية 
لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 

x  الشفافية والوضوح 
x  احلزم  
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11 -PB¦�NºA ÐiAeG Àn² oÍÕi  

    

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
     الوظيفي: الرمز 

  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  إدارة تنمية املوارد املالية   اإلدارة/ القسم: 
  مدير تنمية املوارد املالية   التبعية اإلدارية: 

 أمني صندوق التربعات  x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  جامعو التربعات 
x  احمللل االستثماري  

    

 ±AfÆÝAÑÍ¯Í¢ËºA  
  

لشكل األمثل    .  اجلمعية  لتمويل   ،  إدارة عمليات جذب التربعات املالية واستثمارها 
  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  

  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مدير تنمية املوارد املالية.  ،   وضع وحتديث خطة عمل القسم 
x ملدير تنمية املوارد املالية.  ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x .لقسم ئق اخلاصة    إدارة أرشيف الو
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  األدوار القيادية: 

x رة التربعات. مساعدة مدير تنمية املوارد املالية يف حتديث سياسات وإجراءات إدا  
  األدوار اإلدارية: 

x ت كبار املتربعني/ املمولني ت املتربعني الدوريني بنظام االقتطاع الشهري من الراتب على مدار السنة   ،  إدارة قاعدة بيا وقاعدة بيا
 شهراً.  ١٢والقابل للتجديد كل 

x  رة املتربعني أو احلصول على   ،  ومجع التربعات النقدية  ،   اجلمعية وتسويق  ،  واإلشراف على تنسيق املواعيد  ،  ختطيط جوالت ز
ا.   ،  للجمعية  التزامات املتربعني بتحويل األموال إىل احلساب املصريف    حبسب السياسات واإلجراءات والنماذج املعمول 

x  من خالل التواصل مع املستشار القانوين.  ،    للجمعية  إدارة التعاقد مع األطراف اليت تتيح الفرص االستثمارية الناجعة 
x  كعضو    ،  حصصاً كبرية   اجلمعية يف جمالس إدارة املؤسسات اليت ميتلك فيها   اجلمعية ومتثيل  ،  للجمعية إدارة احملفظة االستثمارية

 منتدب إن لزم. 
x  عالقة قسم إدارة التربعات مع قسم املالية. إدارة 
x وتقييم أدائهم.  ،  إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف القسم 
x والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم    

  األدوار التشغيلية: 

x  وإدارة تنفيذها.  ،  التربعات املومسية ختطيط برامج/ محالت مجع 
x   لشكل األمثل (وفق أحكام املسامهة يف إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية واخلطط التنفيذية الستثمار أجزاء من التربعات املالية 

 . ا وأنشطته اجلمعية الشريعة اإلسالمية) لتمويل 
x  ا الرحبية على   ،    متابعة تنفيذ العقود االستثمارية  .  اجلمعية  ومردودا
x   دة توجه العامة والشركات ذات التنسيق مع إدارة العالقات العامة والتوعية لالتفاق على تنفيذ محالت وبرامج توعوية تؤدي إىل ز

 .   اجلمعية املسؤولية االجتماعية حنو التربع لصاحل 
x  وجتاوزها.  ،  بلوغ األهداف املالية املوضوعة لإليرادات من التربعات  والعمل على  ،    املصريف للتربعات  اجلمعية  متابعة حساب 
x  .لتقارير واإلهداءات والرسائل الدورية  ختطيط التواصل مع املتربعني 
x اجلمعية  قيمها ت ار املتربعني يف الفعاليات اليت التوصية بتكرمي كب  . 
x  ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل مدير تنمية   . ظيفيضمن نطاق عمل هذا املنصب الو  ،    املوارد املاليةالقيام 
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ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A  
 الية أو احملاسبة أو العلوم املالية واملصرفية. دارة املاإلبكالوريوس يف  x  املؤهالت األكادميية: 

x  يعترب ميزة إضافية.   الية أو احملاسبة أو العلوم املالية واملصرفيةدارة املاإل دبلوم عايل أو ماجستري يف  
من اخلربة يف   سنوات  ٤ما ال يقل عن  يتخللها  ،  سنة من اخلربة العملية  ١٢ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 

  . إدارة الصناديق االئتمانية
  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

 احلاكمية املؤسسية  x  : املستوى القيادي 
x  التخطيط االسرتاتيجي  

x  فريق العمل إدارة  

 املالية  اإلدارة x  : املستوى اإلداري 
x  إدارة االستثمار 
x  املمتلكات واألصول الوقفية إدارة  

x إدارة املشكالت واملخاطر واألزمات  

 تنمية املوارد املالية  x  : املستوى التشغيلي
x  التمويل اإلسالمي 
x   لعمل القوانني والتشريعات املتعلقة 

  اخلريي

x  التحليل املايل 
x  املوارد املالية تنمية 
x  التحكيم واختاذ القرار 
x  املفاوضة واإلقناع 
x  املتابعة  

 التواصل الفعال  x --  x  : املستوى اجلوهري 
x  مهارات اللغة العربية 
x   مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية

  األساسية 
لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 

x  احليوية والفعالية 
x   والوضوح الشفافية  



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٩١  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
12 - jÌf¾ ÐiAeAÑÍ¦ËNºAÊ Ñ¾B§ºA PB²Ü§ºA    

    

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
   الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  إدارة العالقات العامة والتوعية   اإلدارة/ القسم: 
  للجمعية  املدير العام   التبعية اإلدارية: 

 موظفو قسم العالقات العامة  x  السيطرة اإلدارية: نطاق 
x  موظفو قسم التوعية االجتماعية وإدارة املتطوعني  

  

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
  

  ،  من خالل الوسائل اإلعالمية والتسويقية والتوعوية   ،  على املستوى احمللي ا وإجنازا ا ورسالته جلمعيةنشر وتعزيز الوعي مبا يتعلق 
  ة الفائضة واملتربعني والواقفني. دف جذب املتطوعني وماحني األغذي

  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل املدير العام.  ،  وضع وحتديث خطة عمل اإلدارة 
x للمدير العام.  ،    رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات اإلدارة 
x  .إلدارة ئق اخلاصة    إدارة أرشيف الو
  



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٩٢  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

  
 األدوار القيادية: 

x  على مستوى  ،  وتطوير مستوى اخلدمات ،  وحتديث أنظمة وسياسات العمل ،  االسرتاتيجيةاملسامهة يف وضع الرؤى واألهداف
 واإلدارة.  اجلمعية 

x رات وبرامج ومطبوعات العالقات العامة واإلعالم اخلريي والتوعية لتعريف   ،  قيادة عمليات إعداد خطط وميزانيات ز املتعلقة 
 . املستفيدينجلذب املتطوعني واملتربعني و   ،  واإلشراف على تنفيذها  ،    اوإجنازا اوأنشطته اجلمعية  هداف 

x ودور الطباعة.  ،   قيادة العالقات مع وسائل اإلعالم املختلفة 
x  لتنسيق مع   ،   اجلمعية  أعمال قيادة عمليات إعداد الردود الرمسية على القضا أو الشكاوى اليت تنشر يف وسائل اإلعالم عن

 اإلدارات املعنية. 
    

  األدوار اإلدارية: 

x  وهذا يشمل مراجعة الرسائل واألفالم والشرائح   ،  جلمعية إدارة املوقع اإللكرتوين واملواد اإلعالمية والتسويقية والتوعوية اخلاصة
ا اجلديدة. ،  والنشرات واملطبوعات األخرى التسويقية منها واإلعالمية والتوعوية نصاً وهيئةً  ا وإصدارا  واإلشراف على حتديثا

x  وتقييم أدائهم.   ،  الت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف األقسام التابعة إجراء مقاب 
x والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي األقسام التابعة 
  

  األدوار التشغيلية: 

x  م   ،  على اختالف شرائحهم واملستفيدينالتواصل مع ماحني األغذية واملتربعني والواقفني م وتوقعا للوقوف عند احتياجا
 وشكاويهم. 

x  ركة يف الفعاليات  إضافة إىل املشا،  املشاركة فيها اجلمعية املشاركة يف املؤمترات الصحفية واألحاديث اإلذاعية والتلفزيونية اليت يرغب
 .   اجلمعية قيمها ت التوعوية اليت 

x  ة.    اجلمعية  متابعة ما ينشر أو يذاع يف وسائل اإلعالم عن  أو اجلمعيات ذات األدوار املشا
x ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل املدير العام   ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.   ،    القيام 
  



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٩٣  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 

  املؤهالت األكادميية: 
x  أو أي جمال آخر ذو عالقة.  ،    أو التسويق أو علم االجتماع  األعمالإدارة بكالوريوس يف 
x  يعترب ميزة إضافية.   علم االجتماعدبلوم عايل أو ماجستري يف  

  . سنوات يف العالقات العامة ٥يتخللها ما ال يقل عن  سنة من اخلربة العملية  ١٢ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 
  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

  : املستوى القيادي 
x --  x  اخلطابة العامة 

x  إدارة فريق العمل  
ا  x --  x  : املستوى اإلداري    ختطيط الربامج وإدار

  : املستوى التشغيلي

x  العاملني يف القطاع اخلريي 
x  مبادئ التسويق 
x   لعمل القوانني والتشريعات املتعلقة 

 اخلريي
x   لصحة القوانني والتشريعات املتعلقة 

  العامة والسالمة الغذائية 

x  املوازنة بني الرؤية والتطبيق العملي 
x  التعاطي مع اإلعالم 
x  التحكيم واختاذ القرار 
x  تقدمي العروض املرئية 
x  املفاوضة واإلقناع  

  : املستوى اجلوهري 

x --  x  التواصل الفعال 
x  مهارات اللغة العربية 
x  مهارات اللغة اإلجنليزية 
x   مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية

 األساسية 
x   القدرة على متابعة العمل خارج أوقات الدوام

  الرمسية  وأثناء العطل 

  السمات الشخصية: 

x  قوة الشخصية واحلضور 
x ملظهر األنيق  االهتمام 
x  لسلوكيات  االحرتافية التحلي 
x  احليوية والفعالية 
x  دارة   األعمال الذكاء فيما يتعلق 



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٩٤  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
13 -Ñ¾B§ºA PB²Ü§ºA Àn² oÍÕi  

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾  
     الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  إدارة العالقات العامة والتوعية   اإلدارة/ القسم: 
  مدير العالقات العامة والتوعية   التبعية اإلدارية: 

 موظفو العالقات العامة  x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  الكاتبون الفنيون 
x  املتطوعون من املصممني اإلبداعيني  

    

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
    

لدور الرئيسي يف التعريف  من  ،  اواجلهود املبذولة إلجناحه ،  املستفيدينقدمها لصنوف ت واخلدمات اليت  اوإبراز رسالته  جلمعية القيام 
  التسويق. خالل وسائل اإلعالم ووسائل 

  
  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  

  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مدير العالقات العامة والتوعية.  ،   وضع وحتديث خطة عمل القسم 
x ملدير العالقات العامة والتوعية.  ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٩٥  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

x .لقسم ئق اخلاصة   إدارة أرشيف الو
x  يف أذهان العامة.    اجلمعية حتسني صورة 
  

  األدوار القيادية: 

x  قات العامة والتوعية يف حتديث سياسات وإجراءات إدارة العالقات العامة. مساعدة مدير العال 
x والتفاعل معها.  ،   تعزيز العالقات مع وسائل اإلعالم املختلفة 

  األدوار اإلدارية: 

x  ت املوقع اإللكرتوين اخلاص  . اوإدار ، جلمعية اإلشراف على تواجدية وحداثة حمتو
x   للجمعية  إدارة األرشيف اإلعالمي . 
x  .  إدارة خمزون املطبوعات الرتوجيية والتوعوية والتذكارات/ اهلدا
x وتقييم أدائهم.  ،  إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف القسم 
x وية. والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األول ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم 

  األدوار التشغيلية: 
x رات وبرامج العالقات العامة واإلعالم اخلريي واملسامهة   ،  وما يرافقه من مطبوعات وتذكارات/ هدا ،  إعداد خطط وميزانيات ز

 يف تنفيذها (بعد اعتمادها من قبل جملس اإلدارة) ومتابعة األطراف الثالثة املوكل إليها تنفيذ بعض اجلزئيات. 
x  والتنسيق مع املصممني إلخراجها على شكل أفالم أو   ،   جلمعية ص املواد اإلعالمية والتسويقية والتوعوية اخلاصة حتضري نصو

 حبسب اخلطة واملوازنة املتاحة.  ،   كما يلزم  ،   شرائح أو نشرات إلكرتونية أو مطبوعات
x  لتنسيق مع اإلدارات املعنية  ،   اجلمعية  أعمال إعداد الردود الرمسية على القضا أو الشكاوى اليت تنشر يف وسائل اإلعالم عن  ،  

 ورفعها ملدير العالقات العامة والتوعية للموافقة. 
x  م  للو  ،  على اختالف شرائحهم التواصل مع ماحني األغذية واملتربعني والواقفني واملستفيدين م وتوقعا قوف عند احتياجا

 وشكاويهم. 
x املشاركة فيها.   اجلمعية  غب تر يث اإلذاعية والتلفزيونية اليت املشاركة يف املؤمترات الصحفية واألحاد 
x  ة.    اجلمعية  متابعة ما ينشر أو يذاع يف وسائل اإلعالم عن  أو اجلمعيات ذات األدوار املشا
x  ي مسؤوليات أخرى قد   ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.  ،   تطلب من قبل مدير العالقات العامة والتوعية القيام 



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٩٦  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 

 أو أي جمال آخر ذو عالقة.  ،    أو التسويق أو علم االجتماع  األعمالإدارة بكالوريوس يف  x  املؤهالت األكادميية: 
x  يعترب ميزة إضافية.   علم االجتماعدبلوم عايل أو ماجستري يف  

  اخلربات العملية: 
x  سنوات يف العالقات   ٥يتخللها ما ال يقل عن  من اخلربة العملية  سنوات  ٩ما ال يقل عن

  . العامة 
  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

  : املستوى القيادي 
x --  x  اخلطابة العامة 

x  إدارة فريق العمل  
ا ختطيط  x --  x  : املستوى اإلداري    الربامج وإدار

  : املستوى التشغيلي

x  العاملني يف القطاع اخلريي 
x  مبادئ التسويق 
x   لعمل القوانني والتشريعات املتعلقة 

 اخلريي
x   لصحة القوانني والتشريعات املتعلقة 

  العامة والسالمة الغذائية 

x  التعاطي مع اإلعالم 
x  التحكيم واختاذ القرار 
x  تقدمي العروض املرئية 
x  املفاوضة واإلقناع  

  :املستوى اجلوهري

x --  x التواصل الفعال 
x  مهارات اللغة العربية 
x  مهارات اللغة اإلجنليزية 
x  مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية األساسية 
x    القدرة على متابعة العمل خارج أوقات الدوام الرمسية

  وأثناء العطل

  السمات الشخصية: 

x  قوة الشخصية واحلضور 
x ملظهر األنيق  االهتمام 
x  لسلوكيات االحرتافية  التحلي 
x  احليوية والفعالية 
x  تمع الذكاء فيما يتعلق   لتعامل مع الشرائح املختلفة من ا



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٩٧  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
14 -�¦ËðN�A ÐiAeGÊ ÑÍ¦B¿NUÛA ÑÍ¦ËNºA Àn² oÍÕi  

    

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾  
     الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  إدارة العالقات العامة والتوعية   اإلدارة/ القسم: 
  مدير العالقات العامة والتوعية   التبعية اإلدارية: 

تمعية  x  نطاق السيطرة اإلدارية:   مسؤولو التوعية ا
x  مسؤولو متابعة وتدريب املتطوعني  

    

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
    

تمعية ألهداف  م. واستقط  ،  ا وإجنازا ا وخدما اجلمعيةقيادة محالت التوعية ا   اب املتطوعني وتدريبهم وإدار
  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  

  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مدير العالقات العامة والتوعية.  ،   وضع وحتديث خطة عمل القسم 
x ملدير العالقات العامة والتوعية.  ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x .لقسم ئق اخلاصة   إدارة أرشيف الو
x  يف أذهان العامة.    اجلمعية حتسني صورة 



  

  لجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير ( شكر )  -الهيكل التنظيمي ودليل الصالحيات  والوصف الوظيفي   ١١١من  ٩٨  الصفحة

 
 

  

  

 
 

 

  
  األدوار القيادية: 

x  قات العامة والتوعية يف حتديث سياسات وإجراءات إدارة العالقات العامة. مساعدة مدير العال 
x تمع ت ا  . والتفاعل معها ،   تعزيز العالقات مع مكو

 
  األدوار اإلدارية: 

x وإدارة تنفيذها.  ،    ختطيط الربامج والفعاليات التوعوية 
x لتنسيق مع مسؤوليهم املباشرين.  ،    إدارة املتطوعني املسجلني يف مواقع العمل املختلفة  واإلشراف على أدائهم وتقييمه 
x لتنسيق مع اإلدارات املعنية.  ،    توعية املتطوعني املسجلني  وإدارة تدريبهم 
x وتقييم أدائهم.  ،  إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف القسم 
x ية تلك االحتياجات حبسب األولوية السعي لتلبو  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم . 

 
  األدوار التشغيلية: 

x لتنسيق مع احتياجات اإلدارات املختلفة م ،  إعداد خطة املتطوعني الفصلية    ،   والتنسيق مع قسم إدارة شؤون املوظفني الستقطا
 وتسجيلهم. ،    وانتقاء األنسب منهم

x  والتنسيق مع املصممني التابعني لقسم إدارة العالقات العامة إلخراجها على شكل أفالم وشرائح   ،  للمتطوعني حتضري املواد التدريبية
 أو كتيبات. 

x تمعية رات وبرامج التوعية ا  واملسامهة يف تنفيذها (بعد اعتمادها من قبل جملس اإلدارة).   ،   إعداد خطط وميزانيات ز
x واإلجابة على استفسارات احلضور.   ،  وإلقاء الكلمات التوعوية  ،    اجلمعية قيمها تركة يف الفعاليات التوعوية اليت  املشا 
x  ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل مدير العالقات العامة والتوعية  ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.  ،   القيام 
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ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 

 أو أي جمال آخر ذو عالقة.  ،    أو التسويق أو علم االجتماع  األعمالإدارة بكالوريوس يف  x  األكادميية: املؤهالت  
x  يعترب ميزة إضافية.   علم االجتماعدبلوم عايل أو ماجستري يف  

سنوات يف العالقات   ٥يتخللها ما ال يقل عن  من اخلربة العملية  سنوات  ٩ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 
  . العامة 

  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

 اخلطابة العامة  x --  x  : املستوى القيادي 
x  إدارة فريق العمل  

ا  x --  x  : املستوى اإلداري    ختطيط الربامج وإدار

  : املستوى التشغيلي

x  العاملني يف القطاع اخلريي 
x  مبادئ التسويق 
x   لعمل القوانني والتشريعات املتعلقة 

 اخلريي
x   لصحة القوانني والتشريعات املتعلقة 

  العامة والسالمة الغذائية 

x  التعاطي مع اإلعالم 
x  التحكيم واختاذ القرار 
x  تقدمي العروض املرئية 
x  التدريب 
x  املفاوضة واإلقناع  

  :املستوى اجلوهري

x --  x التواصل الفعال 
x  مهارات اللغة العربية 
x  مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية األساسية 
x   القدرة على متابعة العمل خارج أوقات الدوام الرمسية

  وأثناء العطل

  السمات الشخصية: 

x  قوة الشخصية واحلضور 
x ملظهر األنيق  االهتمام 
x  لسلوكيات االحرتافية  التحلي 
x  احليوية والفعالية 
x  تمع الذكاء فيما يتعلق   لتعامل مع الشرائح املختلفة من ا
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Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
١٥  -  ÐfÂBn�A PB¾f�A jÌf¾  

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
     الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  إدارة اخلدمات املساندة  اإلدارة/ القسم: 
    للجمعية  املدير العام   التبعية اإلدارية: 

 موظفو قسم شؤون املوظفني  x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  موظفو قسم املالية 
x  موظفو قسم إدارة املرافق  

  

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
  

على أنشطة شؤون املوظفني والشؤون املالية   تشتمل واليت  ،    واإلشراف على أدائها  للجمعية تنظيم اخلدمات املساندة للعمليات التشغيلية 
  وحل املشكالت اليت تعرتضها.  ،   وإدارة املرافق

  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل املدير العام.  ،  وضع وحتديث خطة عمل اإلدارة 
x  للمدير العام.  ،    اإلدارةرفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات 
x  .إلدارة ئق اخلاصة    إدارة أرشيف الو
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 األدوار القيادية: 

x  على مستوى   ،  وتطوير مستوى اخلدمات ،  وحتديث أنظمة وسياسات العمل  ،  االسرتاتيجية املسامهة يف وضع الرؤى واألهداف
 واإلدارة.    اجلمعية 

x وتوكيد اتباعها.   ،  ومعايري جودة األداء واخلدمة    ،  وضع وحتديث سياسات وإجراءات اخلدمات املساندة 
x  وتقدير االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية.  ،    للجمعية املساعدة يف حتسني اهليكل التنظيمي 
x  فكار تطويرية لبيئة العمل  واملسامهة يف ترسيخ الثقافة املؤسسية.  ،    اإلتيان 
x  اجلمعية القوى العاملة كماً ونوعاً وفقاً ألهداف واسرتاتيجيات  احملافظة على توافر   . 
x  .(كاملراكز التدريبية والشركات االستشارية) قيادة عمليات تقييم واختيار املوردين ومزودي اخلدمات 
x  .إدارة عمليات اعتماد خطط وبرامج تدريب وتطوير املوارد البشرية 
x كما يلزم.   ،   قيادة التواصل مع املستشارين القانونيني 

  األدوار اإلدارية: 

x  م حبسب السياسات واإلجراءات  عماهلوالتأكد من إمتامهم أل ،  وإدارة املرافق  ،  وإدارة الشؤون املالية ،  إدارة موظفي شؤون املوظفني
 واخلطط املوضوعة. 

x   اجلمعية إنشائية أو تصليحية ضمن  أعمال املساعدة يف اإلشراف واملتابعة على أية   . 
x  وتنسيق املتطلبات التأمينية على املباين مع شركة التأمني املعتمدة.  ،    لدى اجلهات املختصة  جلمعية إدارة املعامالت الرمسية اخلاصة 
x  وتقييم أدائهم.   ،  إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف األقسام التابعة 
x  والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،    االحتياجات التدريبية لعاملي األقسام التابعةإدراك 

  األدوار التشغيلية: 

x  .مراجعة سجل الرواتب (اليومية والشهرية) واإلجراءات املتخذة يف حق املوظفني واعتمادها قبل رفعها للمدير العام 
x  واعتمادها قبل رفعها للمدير العام. مراجعة القوائم املالية 
x واعتماد طلبات الصيانة الطارئة.  ،   اعتماد خطط الصيانة الوقائية الدورية 
x  ستثناء املركبات)  اجلمعية  التأكد من أن مجيع مرافق  مناسبة لالستخدام اآلمن.  ،    وجتهيزاته ومعداته (
x  والتأكد من تقدمها حبسب ما هو خمطط أو   ،  وجتهيزاته ومعداته  اجلمعية الصيانة الوقائية والتصحيحية ملرافق  أعمال متابعة تنفيذ

 خمصص له. 
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x  إال يف احلاالت اليت يقرر املدير العام إعفاءه منها.  ،    للجمعية املشاركة يف مجيع جلان التحقيق الداخلي 
x ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل امل   ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.   ،    دير العامالقيام 
  

ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 
  الية أو احملاسبة. دارة املاإلبكالوريوس يف  x  املؤهالت األكادميية: 

  يف اإلدارة املالية.  سنة من اخلربة العملية  ١٢ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 

  والقدراتية املهارية   املعرفية   اجلدارات: 

  القيادة التنفيذية  x --  x  : املستوى القيادي 

 إدارة املوارد املالية  x  املالية  اإلدارة x  : املستوى اإلداري 
x  إدارة املوارد البشرية 
x  إدارة املشكالت  

 التحليل املايل  x  قوانني العمل السارية  x  : املستوى التشغيلي
x  املقابلة الشخصية 
x  التحكيم واختاذ القرار  

 التواصل الفعال  x --  x  : اجلوهري املستوى 
x  مهارات اللغة العربية 
x   مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية

 األساسية 
x   القدرة على متابعة العمل خارج أوقات الدوام

  الرمسية  وأثناء العطل 
لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 

x  احلزم   
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Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
16 - ÅÊÚq Àn² oÍÕi�¯¢Ë�A    

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
     الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  إدارة اخلدمات املساندة  اإلدارة/ القسم: 
  مدير اخلدمات املساندة  التبعية اإلدارية: 

 موظفو شؤون املوظفني  x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x املساعد اإلداري  

    

 ±AfÆÝAÑÍ¯Í¢ËºA  
  

توجيه أنشطة قسم شؤون املوظفني وتوفري الدعم جلميع اإلدارات واألقسام فيما يتعلق بشؤون استقطاب وتعيني وإدارة وتقييم ومكافأة  
  بقوانني العمل السارية.  اجلمعية والتزام   ،  مبا يضمن رفع إنتاجية األفراد وفرق العمل   ،  القوى العاملة 

  
  

 iAÊeÝAPBÍºÊÚn�AÊ  
  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مدير اخلدمات املساندة.  ،   وضع وحتديث خطة عمل القسم 
x ملدير اخلدمات املساندة. ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x .لقسم ئق اخلاصة   إدارة أرشيف الو
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  األدوار القيادية: 
x  مدير اخلدمات املساندة يف حتديث سياسات وإجراءات شؤون املوظفني وتنظيم العمل. مساعدة 
x على املستوى املؤسسي.  ،    إدارة أنشطة شؤون املوظفني 
x  ت السنوية للموارد البشرية والتدريب والسفر ا بعد اعتمادها من قبل جملس اإلدارة.  ،  حتضري املواز  وإدار

  األدوار اإلدارية: 
x ملوظفني ،  واإلجراءات اجلزائية ،  مإدارة الدوا والنشاطات   ،  إضافة إىل تنسيق إجراءات سفر املوظفني ،  والكتب الرمسية اخلاصة 

ضية).   الالمنهجية (االجتماعية والثقافية والر
x  م.   ،  وترتيب إقامتهم ،     اجلمعية  تنفيذ برامج استقبال ضيوف  وتسهيل تنقال
x  ا.  ،  التأمني الصحي واالجتماعي اإلشراف على شؤون  حبسب األحكام املعمول 
x  .إدارة عمليات جتديد تصاريح وإقامات العمل لألجانب 
x  .إدارة العالقات مع مراكز التدريب املعتمدة 
x  للجمعية  إدارة نسخ مفاتيح املباين واملكاتب التابعة . 
x  وتقييم أدائهم.  ،  القسمإجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف 
x والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم    

  األدوار التشغيلية: 
x  مساء املوظفني وأرقامهم الوظيفية ت واملعلومات   ،  فتح سجالت  لطريقة اليت تضمن احملافظة على سرية البيا م  وترتيب ملفا

ا  م الشخصية.   ،  الواردة   إضافة إىل حفظ املراسالت ومناذج اإلجراءات املتخذة يف حق املوظفني يف ملفا
x  بعد توقيعها من املسؤول املعين.   ،  حتضري وإرسال التعميمات والتنويهات اإلدارية 
x لوحدات التنظيمية   استقبال  ومبمثليها.  للجمعية  املوظفني اجلدد وتعريفهم 
x  .م وتنظيم العمل  إرشاد املوظفني احلاليني واجلدد بكل ما يتعلق بسياسات وأحكام وإجراءات إدارة شؤو
x دات املستحقة ،  إعداد كتب التثبيت   ،  والوكالة  ،  واإلعارة ،  لنقلوا ،  واإلنذارات ،  والتنبيهات ،  واحلوافز ،  والرتقية ،  والز

اء اخلدمة   وغريها.  ،  وقبول االستقالة   ،  وإ
x  .إجناز كشوفات الرواتب 
x  .وضع وحتديث بطاقات الوصف الوظيفي ملختلف الوظائف 
x  ألكفاء من ،  وإجراء مقابالت العمل التمهيدية للمرشحني ،  استقطاب وغربلة طلبات التوظيف والسري الذاتية هم لتويل  والتوصية 
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 لتنسيق مع اإلدارة الطالبة للتوظيف.   ،  وحتضري عروض وعقود التوظيف  ،    املناصب الوظيفية 
x وإدارته.  ،    العمل مع اإلدارات واألقسام املختلفة لتطوير نظام فعال لقياس وتقييم أداء املوظفني 
x  ورسم املسارات الوظيفية للموظفني.  ،  العمل مع اإلدارات واألقسام املختلفة لوضع وصيانة خطط التنمية الوظيفية 
x وتقييم مستوى استفادة املتدربني من الربامج التدريبية املقدمة هلم.  ،    إدارة العالقات مع مراكز التدريب 
x  واملشاركة يف جلان التحقيق كما يلزم.  ،    املسامهة يف حل النزاعات الناشئة بني املوظفني 
x  ي مسؤوليات أخرى قد تطلب  ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.   ،   من قبل مدير اخلدمات املساندةالقيام 
  
 

ÑÍ¯Í¢ËºA PBJ»ðN�A 
  أو ما شابه ذلك.   ،  أو إدارة املوارد البشرية   األعمالإدارة بكالوريوس يف  x  املؤهالت األكادميية: 

  يف إدارة شؤون املوظفني.   من اخلربة العملية  واتسن  ٥ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 

  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

  إدارة فريق العمل  x --  x  : املستوى القيادي 

 وارد البشرية امل إدارة x  وارد البشرية امل إدارة x  : املستوى اإلداري 
x  إدارة سجالت املوظفني  

 املقابلة الشخصية  x  قوانني العمل السارية  x  : املستوى التشغيلي
x  التحكيم واختاذ القرار  

  : املستوى اجلوهري 

x --  x  التواصل الفعال 
x  مهارات اللغة العربية 
x   مهارات استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية

  األساسية 
لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 

x  احلزم   
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Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
١٧  -  ÑÍºB�A Àn² oÍÕi  

Ñ¾B¦ PB¾Ë»§¾ 
     الرمز الوظيفي: 
  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   طبيعة الوظيفة: 
  إدارة اخلدمات املساندة  اإلدارة/ القسم: 
  مدير اخلدمات املساندة  التبعية اإلدارية: 

 رئيس احملاسبني  x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  احملاسبون 
x  ت   مسؤول املشرت

    

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
تإدارة مهمات احملاسبة    نتائج العمليات املختلفة مالياً. وتقييم  ،    والتحليل املايل والرقابة املالية واملشرت

  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  

  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مدير اخلدمات املساندة.  ،   وضع وحتديث خطة عمل القسم 
x ملدير اخلدمات املساندة. ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x لقسم ئق اخلاصة  لعقود والتعامالت التجارية ،    إدارة أرشيف السجالت والو ألصول.  ،    و  و
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  األدوار القيادية: 

x  ت املساندة يف حتديث سياسات وإجراءات الشؤون املالية. مساعدة مدير اخلدما 
x  ت  املالية.  اجلمعيةقيادة النظام احملاسيب وهيكلة حسا
x  لشؤون املالية ت.   ،  توفري التوجيه لإلدارة العليا يف كل ما يتعلق   مبا يف ذلك تقدير التكاليف ووضع املواز

 
  األدوار اإلدارية: 

x  احملاسبة والتحليل املايل والرقابة املالية. إدارة مهمات 
x ت احملاسبية ت اخلتامية.  ،   متابعة فتح القيود وعمل التسو  وإعداد احلسا
x  .متابعة عمليات صرف املخصصات الواردة يف املوازنة املعتمدة 
x مبا يف ذلك دفع الفواتري.   ،  ات وإجراءات الصرف والقيد املتعلقة مبستحقات املوردين ومزودي اخلدم ،    متابعة عمليات الشراء 
x  .إدارة شؤون العمل مع املدققني اخلارجيني 
x  .إدارة حسايب الزكاة والتأمني االجتماعي 
x وتقييم أدائهم.  ،  إجراء مقابالت العمل الشخصية الختيار املرشحني للعمل يف القسم 
x جات حبسب األولوية. والسعي لتلبية تلك االحتيا ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم 
  

  األدوار التشغيلية: 
x  .تنفيذ السياسات املالية واحملاسبية املعتمدة 
x  .ت التحويل أو عمل احلواالت ت الصرف وخطا  إصدار الشيكات وأذو
x  ت احلسابية, والتأكد من صحة   ،   اجلمعية التأكد من صحة وسالمة اإلجراءات املالية على مستوى من خالل فحص دقة البيا

 وحسن استخدامها وحفظها.  ،   وأصولية السجالت واملستندات املالية
x  .متابعة األرصدة وإعداد التقارير والقوائم املالية 
x ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل مدير اخلدمات املساندة  ي. ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيف  ،   القيام 
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  الية أو احملاسبة. دارة املاإلبكالوريوس يف  x  املؤهالت األكادميية: 

  يف اإلدارة املالية.   من اخلربة العملية وات سن  ١٠ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 

  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

  إدارة فريق العمل  x --  x  : املستوى القيادي 

 إدارة األصول  x  املالية  اإلدارة x  : املستوى اإلداري 
x  إدارة املوارد املالية 
x  إدارة املوارد البشرية 
x  إدارة املشكالت  

 التحليل املايل  x  قوانني العمل السارية  x  : املستوى التشغيلي
x  التحكيم واختاذ القرار  

 التواصل الفعال  x --  x  : املستوى اجلوهري 
x  مهارات اللغة العربية 
x  استخدام احلاسوب وبراجمه املكتبية  مهارات

 األساسية 
x   القدرة على متابعة العمل خارج أوقات الدوام

  الرمسية  وأثناء العطل 
لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 

x  احلزم   
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Î¯Í¢Ê °uÊ Ñ²BðI  
١٨  -  ´®Aj�A ÐiAeG Àn² oÍÕi  

¾Ñ¾B¦ PB¾Ë»§ 
     الرمز الوظيفي: 

  بعقد وظيفي غري حمدود املدة   ،  دوام كلي   الوظيفة: طبيعة 
  إدارة اخلدمات املساندة  اإلدارة/ القسم: 
  مدير اخلدمات املساندة  التبعية اإلدارية: 

 موظفو النظافة  x  نطاق السيطرة اإلدارية: 
x  موظفو الصيانة  

    

ÑÍ¯Í¢ËºA ±AfÆÝA  
  

  إىل جانب اإلشراف على أنشطة احلراسة واألمن.   ،  قيادة عمليات صيانة املباين واستدامتها 
  
  

PBÍºÊÚn�AÊ iAÊeÝA  
  األدوار اجلوهرية: 

x وإدارة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مدير اخلدمات املساندة.  ،   وضع وحتديث خطة عمل القسم 
x ملدير اخلدمات املساندة. ،  رفع التقارير الشهرية والسنوية إلجنازات القسم 
x .لقسم ئق اخلاصة   إدارة أرشيف الو
x  .ا  إجراء الفحوص الدورية للمباين وجتهيزا
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  األدوار القيادية: 

x  .مساعدة مدير اخلدمات املساندة يف حتديث سياسات وإجراءات إدارة املرافق 
x  باين. أمام اجلهات احلكومية املسؤولة عن ترخيص األراضي وامل   اجلمعية متثيل 
x  الصيانة.  أعمالوضع وحتديث أسس السالمة عند تنفيذ  

  : األدوار اإلدارية 

x  (ا ودورات املياه فيها ا وخماز ا وأدوا والتخلص من   ،  إدارة اخلطة الدورية لتنظيف وتعقيم املرافق (أي مراكز جتميع األغذية وجتهيزا
 ومتابعة تنفيذها.  ،    واستخدام املبيدات ،    املخلفات واملتلفات

x  ًئية والكهروميكانيكية   ،  إدارة خطة الصيانة الوقائية الدورية للمرافق والتجهيزات (على مستوى املبىن داخلياً وخارجيا واألنظمة الكهر
ث)  ،   واملعدات  ،    والصحية  ومتابعة تنفيذها.  ،  واأل

x ية للمرافق والتجهيزات. إدارة عمليات الصيانة الطارئة والتصحيح 
x  .اإلشراف على أنشطة احلراسة واألمن 
x  .ا لتويل بعض مهام الصيانة املتخصصة  إدارة العالقات مع األطراف اخلارجية اليت يتم االستعانة 
x وخمزون عدد الصيانة ولوازمها.  ،    إدارة خمزون معدات وأدوات التنظيف والتعقيم 
x   وتقييم أدائهم.  ،  الختيار املرشحني للعمل يف القسمإجراء مقابالت العمل الشخصية 
x والسعي لتلبية تلك االحتياجات حبسب األولوية.  ،    إدراك االحتياجات التدريبية لعاملي القسم 

    
  األدوار التشغيلية: 

x  والتأكد من تقيدهم بشروط   ،  ومتابعتهم  ،  وتسليمهم املعدات الالزمة  ،  ختطيط أوامر العمل وإصدارها ملوظفي النظافة والصيانة
 السالمة. 

x نةإلمتام الصيا اعتماد القطع واملستلزمات الضرورية . 
x من خالل املعاينة والتجريب إن لزم.  ،    التأكد من جودة النتاج النهائي للمرؤوسني 
x ي مسؤوليات أخرى قد تطلب من قبل مدير اخلدمات ا  ضمن نطاق عمل هذا املنصب الوظيفي.   ،   ملساندةالقيام 
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  أو ما شابه ذلك.   ،  أو احملاسبة   األعمالإدارة بكالوريوس يف  x  املؤهالت األكادميية: 

  يف إدارة املرافق.   من اخلربة العملية  واتسن  ٨ما ال يقل عن  x  اخلربات العملية: 

  املهارية والقدراتية   املعرفية   اجلدارات: 

  إدارة فريق العمل  x --  x  : املستوى القيادي 

 إدارة األبنية واملرافق  x  إدارة األبنية واملرافق  x  : املستوى اإلداري 
x  صيانة املرافق واستدامتها إدارة  

 مبادئ الصيانة  x  : املستوى التشغيلي
x  أسس السالمة واحلماية واألمن  

x  ختطيط الصيانة وتقدير كلفها  

 التواصل الفعال  x --  x  : اجلوهري املستوى 
x  مهارات اللغة العربية  

لسلوكيات االحرتافية  x  السمات الشخصية:   التحلي 
x  احلزم   

  
  
  
  
 


