مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
مق ــدمـ ــه
مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام هي هيئة أهلية تطوعية غري رحبية ذات شخصية
اعتبارية وهلا ذمة مالية مستقلة  ,يشمل نطاق خدماتها احلدود اإلدارية ملنطقة املدينة املنورة,
وقد مت تأسيسها بقرار وزير الشؤون االجتماعية رقم (  )55222وتاريخ 2345/5/52هـ
وتسجيلها برقم (  ,)292وتتشرف اجلمعية رئاسة صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن
سلمان بن عبد العزيز جمللس إدارتها.
وتهدف اجلمعية إىل:
 .2رعاية األيتام ومن يف حكمهم أو يرتبط بهم أو يرعاهم كأمهات األيتام رعاية اجتماعية
تشمل املعيشة والصحة والرتبية والتعليم .
 .5تقديم أمنوذج حضاري للعمل اخلريي يتسم بالشفافية واإلتقان ومواكبة العصر .
 .4فتح جمال جديد ألبناء املدينة املنورة الراغبني يف خدمة اليتيم وتقديم عمل تنموي
لبلدهم يستند إىل األنظمة واللوائح الصادرة من الدولة .
 .3إجياد مصارف شرعية متنوعة للزكوات والصدقات والوصايا واهلبات واألوقاف .
ولقد سعت اجلمعية منذ نشأتها إىل وضع األنظمة واللوائح الكفيلة بتسيري أعماهلا
امللقاة عليها واحلرص على االرتقاء مبستوى اخلدمة اليت حتقق أهدافها املرسومة هلا وصو ًال إىل
تقديم أفضل اخلدمات لأليتام.
ومن هذا الباب تأتي هذه اللوائح حمققة لألهداف والطموحات اليت حيرص املسئولون
باجلمعية على حتقيقها والوصول إليها ,وقد اشتمل هذا النظام على ما يلي:
 .2التوصيف الوظيفي ودليل املهام واهليكل اإلداري للجمعية.
 .5الالئحة اإلدارية وملحقاتها واليت تشمل:
أ) جدول املخالفات واجلزاءات.
ب) تصنيف الوظائف وحتديد املؤهالت املطلوبة.
ج) الرواتب والعالوات والبدالت واملكافآت والتعويضات.
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 .4الالئحة املالية.
 .3الئحة الفروع وملحقاتها وتشمل ضوابط وشروط افتتاح فروع اجلمعية ,واهليكل
التنظيمي ودليل املهام اخلاصة بها .
واهلل ولي التوفيق,,,
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الربامج واألنشطة اليت تقوم بها اجلمعية:
تقوم مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنـورة مـن خـالل األمانـة العامـة
والفروع التابعة هلا ,بالعديد مـن األنشـطة اخلرييـة مـن أجـل حتقيـق أهـدافها ,وهـي مـن حيـ
اإلمجال على النحو التالي:
أوالً  :اخلدمات االجتماعية:
 - 2برنامج كفالة اليتيم.
 - 5برنامج كفالة أسر األيتام.
 - 4برن امج املساعدات املادية والعينية لليتيم وأسرته.
 - 3اهلدية الثقافية.
 - 2احلقيبة املدرسية.
 - 2مشروع السلة الغذائية الرمضانية.
 - 7مشروع توزيع األضاحي.
 - 8مشروع زكاة الفطر.
 - 9كسوة العيد.
 - 22املساهمة يف شراء املنازل وترميمها.
 - 22الرعاية الصحية والنفسية.
ثانيًا  :تأهيل األيتام:
 - 2برنامج التدريب.
 - 5برنامج التوظيف.
 - 4برنامج الرعاية التعليمية.
 - 3الرعاية الصحية والنفسية
 - 2برنامج املساهمة يف تزويج األيتام.
 - 2جائزة التفوق العلمي.
 - 7برنامج تنمية مواهب األبناء.
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ثالثًا  :الربامج الرتفيهية والثقافية:
 - 2تنظيم الزيارات للمواقع واملعامل السياحية.
 - 5املشاركة يف برامج األطفال الثقافية.
 - 4إقامة األيام املفتوحة ألسر األيتام.
 - 3تنظيم رحالت حج وعمرة.
 - 2تنظيم رحالت سياحية.
 - 2تنظيم املهرجانات واملسابقات.
 - 7تنظيم جائزة التفوق العلمي.
 - 8تنظيم فرحة النجاح.
 - 9تنظيم فرحة العيد.

ويتنوع تقديم هذا اخلدمات كلها أو بعضها على حسب فئة اليتيم اليت يصنّف إليها يف
اجلمعية وفق آلية التصنيف التالية:
أوالً:
تصنيف فئات األسر واملستفيدون من خدمات اجلمعية :
بعد أن تتقدم األسرة لطلب االستفادة من خدمات اجلمعية  ,يقوم فريق البح
االجتماعي بعد الزيارة امليدانية األوىل لألسرة ومن خالل نتائج وتوصيات البح

االجتماعي

واالعتماد على منوذج حساب صايف الدخل الشهري للفرد والذي يهدف اىل تصنيف األسرة اىل
أحد الفئات وفقاً ملصادر الدخل واملصروفات لألسرة ,واهلدف من هذا التصنيف هو حتديد
الفئات اليت حتتاج إىل خدمات اجلمعية السيما وأن موارد اجلمعية تعتمد على التربعات
والزكوات ومبالغ كفالة االيتام اليت يدفعها املتربعني وفاعلي اخلري للجمعية ,وبالتالي فإن
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التحقق من مدى حاجة اليتيم وأسرته خلدمات اجلمعية املادية أمر يف غاية األهمية ويكون
التصنيف كما يلي :
الفئة
فئة ( أ )

اإليضاح
وهي األسر األشد حاجة واليت يكون صايف الدخل الشهري للفرد ال يزيد عن
( )222ريال

فئة ( ب )

وهي األسر اليت يكون صايف دخل الفرد الشهري من (222إىل ) 422ريال .

فئة ( ج )

وهي األسر اليت يكون صايف دخل الفرد الشهري من (422إلي  )222ريال .

فئة ( د )

وهي األسر اليت يكون صايف دخل الفرد الشهري من (222إلي ) 722ريال .

فئة ( هـ )

وهي األسر اليت يكون صايف دخل الفرد الشهري أكثر من ( )5222- 722ريال
فيلزم استثناؤه من مدير عام اجلمعية وتقدم هلا اخلدمات التالية :
الرعاية الصحية  ,والرعاية التعليمية  ,والتدريب والتوظيف ,واإلرشاد األسري ,
والربامج الثقافية والرتوحيية .
إشراكهم يف برامج اجلمعية املختلفة وحفالتها ومناسباتها العامة .
مساعدة األبناء الكبار على الزواج بالتنسيق مع املؤسسات اخلريية األخرى .
التنسيق مع املؤسسات اخلريية األخرى لتقديم خدماتها لأليتام وأسرهم .
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ثانياً:
يتم تصنيف اخلدمات املقدمة للمستفيدين من األيتام وأسرهم كالتالي:

أوال – اخلدمات االساسية :
وهي اخلدمات اليت تلتزم اجلمعية بتقدميها لكل فرد من االفراد املستفيدين من فئة
(أ,ب,ج,د) وفق ما تراه اجلمعية مناسبا من حي آلية ووقت تقديم اخلدمة (شهرياً – أو دورياً)
وتشمل هذه اخلدمات :
املواد الغذائية .
املصروفات النقدية .
الكسوة.
ثانيًا – اخلدمات املساندة (الدائمة):
وهي اخلدمات اليت تسعى اجلمعية لتقدميها للمستفيدين من خدماتها وفق أنظمة ولوائح
اجلمعية وبناءً على ما يتوفر لديها من موارد مالية هلذه البنود وهي :
مساعدة االجيار.
صيانة وترميم املنازل.
املساهمة يف تأثي املنزل .
دعم االسر املنتجة.
املساعدة يف سداد فواتري الكهرباء.
تأمني األجهزة الكهربائية املنزلية حسب االلية املنظمة لذلك.
صيانة االجهزة الكهربائية .
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الرعاية الصحية .
تامني املواصالت للمدارس واملستشفيات.
تأمني االدوية واألجهزة الطبية .
التحويل إىل املدارس االهلية
املساعدة يف سداد فواتري املاء.
التعليم العالي اخلاص.
التدريب.
التوظيف.
حتفيظ القران الكريم.
ثالثاً -اخلدمات املساندة (املومسية):
وهي اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية يف مواسم معينة بناء على ما يردها من تربعات للخدمة,
وبالتالي فإن اجلمعية قد ال تتمكن من تقديم هذه اخلدمة جلميع املستفيدين يف حال عدم
توفر الدعم الالزم للمشروع أو اخلدمة من قبل فاعلي اخلري وهذه اخلدمات هي :
احلج.
العمرة .
زكاة الفطر .
هدية العيد .
مستلزمات كسوة الشتاء .
األضاحي .
السلة الرمضانية .
احلقيبة املدرسية .
املستلزمات املدرسية .
دروس التقوية .
هدية النجاح (من خالل تكريم حفل فرحة النجاح).
التفوق العلمي (تكريم الطالب والطالبات املتفوقني).
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االبتعاث إلكمال التعليم اجلامعي.
رابعاً -اخلدمات الطارئة:
وهي اخلدمات اليت تطرأ بني احلني واآلخر وحتتاج إىل دراسة لكل حالة من قبل إدارة البح
والرعاية الشاملة للنظر فيها واختاذ التوصيات الالزمة حياهلا وفق مرئيات فريق البح
االجتماعي وتوصيات رئيس قسم الرعاية الشاملة واملدير التنفيذي ومن هذه اخلدمات ما يلي :
الرسوم الدراسية املرتاكمة من جراء االلتحاق باملدارس األهلية دون علم اجلمعية.
احتياجات املعاقني (حسب التقارير الطبية وتقارير طلب اخلدمة اليت تؤيد ذلك).
أوالً – اخلدمة األساسية  ,واليت تتم من خالل الوسائل التالية:
بطاقة املواد الغذائية :
ويتم احلصول عليها مبوجب (بطاقة رابط) على أحد فروع شركة بدر الدين والعرياني
للمواد الغذائية أو أي جهة أخرى يتم التعاقد معها لتوفري هذه اخلدمة وهي عبارة عن بطاقة
ذكية الكرتونية متكن املستفيد من احلصول على املواد الغذائية اليت حيتاج اليها من خالل
التسوق يف املراكز املتعاقد معها من قبل اجلمعية ويتم تغذية هذه البطاقة مطلع كل شهري
مببلغ لكل مستفيد .
بطاقة املصروفات النقدية :
ويتم احلصول عليها مبوجب (بطاقة الربكة ) على مصرف الراجحي وهي عبارة عن
بطاقة ذكية الكرتونية متكن املستفيد من احلصول على النقد من اجهزة صراف الراجحي.
بطاقة الكسوة :
ويتم احلصول عليها مبوجب (بطاقة رابط) على مركز جتاري متعد مع اجلمعية
لتقديم هذه اخلدمة .
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آلية حساب صايف الدخل الشهري للفرد
اسم األسرة
التقاعد

اسم اجلهة

رقم امللف

عدد األفراد

رقم اهلاتف

التأمينات

الضمان

أخرى

االجتماعي
مقدار الدخل
صايف الدخل الشهري لألسرة:
التأمينات

الضمان

التقاعد

االجتماعية

االجتماعي

اإلمجال الشهري

أخرى

مصروفات األسرة الشهرية:
أخرى(

اإلجيار

)

) أخرى(

اإلمجالي

صايف الدخل الشهري للفرد:
إمجالي الدخل

-

الشهري

إمجالي املصروف

÷

الشهري
-

عدد

= صايف دخل الفرد الشهري

األفراد
÷

=

بناء على مقدار الدخل الشهري للفرد  ,تدرج األسرة ضمن الفئات:
( أ ) دخل الفرد( )222ريال فأقل.
( ب ) دخل الفرد من ( )222إىل ( )422ريال
( ج ) دخل الفرد من ( )422إىل ( )222ريال
( د ) دخل الفرد من ( )222إىل ( )722ريال
( هـ ) دخل الفرد أكثر من ( )722ريال  ,وأقل من ( )5222ريال
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اهليكل التنظيمي:
يتكون اهليكل التنظيمي للجمعية من اهليئات واإلدارات التالية:
 - 2اجلمعية العمومية.
 - 5جملس اإلدارة.
 - 4اللجنة التنفيذية.
 - 3األمني العام ,ويرتبط به كالً من:
 2/3نائب األمني العام.
 5/3اللجنة اإلدارية.
 4/3املشرف املالي ويرتبط به:
 2/4/3املراجع الداخلي.
 3/3إدارة التخطيط والتطوير واجلودة ويرتبط به كالً من :
 2/3/3قسم التخطيط والتطوير.
 5/3/3قسم اجلودة.
 2/3إدارة الفروع اخلارجية.
 2/3مكتب األمني العام.
 7/3املدير التنفيذي ,ويرتبط به كالً من:
 2/7/3مكتب املدير التنفيذي.
 5/7/3مساعد املدير التنفيذي
 4/7/3الفروع الداخلية _ قطاعات املستفيدين_.
 3/7/3إدارة التدريب والتوظيف .
 2/7/3إدارة الشؤون املالية  ,ويرتبط به كالً من :
 2/2/7/3قسم البطاقات االلكرتونية.
 5/2/7/3قسم احملاسبة.
 4/2/7/3قسم امليزانية.
 3/2/7/3أمني الصندوق.
 2/7/3إدارة الش ؤون اإلدارية  ,ويرتبط به كالً من :
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 2/2/7/3قسم شؤون املوظفني.
 5/2/7/3قسم االتصاالت اإلدارية.
 4/2/7/3قسم الصيانة واخلدمات.
 3/2/7/3قسم املشرتيات.
 7/7/3إدارة الكفاالت ,ويرتبط به كالً من:
 2/7/7/3وحدة الكفالء املميزين.
 5/7/7/3وحدة عالقات الكفالء.
 8/7/3إدارة البح والرعاية الشاملة ,ويرتبط به كالً من :
 2/8/7/3قسم البح االجتماعي.
 5/8/7/3قسم خدمات األسر.
 4/8/7/3قسم الرعاية الصحية.
 3/8/7/3قسم الربامج واألنشطة ويرتبط به :
 2/3/8/7/3نادي تكافل االجتماعي.
 9/7/3إدارة اإلعالم وتقنية املعلومات ويرتبط به كالً من :
 2/9/7/3قسم اإلعالم
 5/9/7/3قسم احلاسب وتقنية املعلومات.
 22/7/3إدارة العالقات العامة ويرتبط به كالً من :
 2/22/7/3قسم العالقات العامة.
 5/22/7/3قسم املعارض واملناسبات.
 4/22/7/3قسم عالقات املتطوعني.
 22/7/3إدارة املكاتب اإلعالمية التعريفية .
 25/7/3إدارة تنمية املوارد ويرتبط به كالً من :
 2/25/7/3قسم األوقاف واملشاريع
 5/25/7/3قسم اجلهات املاحنة.
 4/25/7/3قسم التسويق والزيارات.
 3/25/7/3قسم االستثمار
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 2/25/7/3قسم الشراكات والرعايات.
 24/7/3اإلدارة النسائية.
اهليكل التنظيمي لفرع اجلمعية:
يتكون اهليكل التنظيمي لفرع اجلمعية من الوحدات اإلدارية التالية:
 - 2مدير الفرع ,ويرتبط به كالً من:
 2/2سكرتري الفرع.
 5/2قسم البح واخلدمة االجتماعية ,ويرتبط به كالً من:
 2/5/2وحدة اخلدمة االجتماعية والربامج.
 5/5/2وحدة البح االجتماعي.
 4/2قسم العالقات العامة واإلعالم
 3/2قسم تنمية املوارد املالية
 2/2قسم الكفاالت.
 2/2القسم النسائي.
 7/2وحدة احملاسبة
 8 /2وحدة شئون املوظفني
 9/2أمني الصندوق
وقد بينت الئحة الفروع اختصاصات كل إدارة وقسم يف كل فرع.
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اخلرائط التنظيمية
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2ـ ـ اجلمعية العمومية:
تعترب اجلمعية العمومية طبقًا للنظـام األساسـي للجمعيـة السـلطة العليـا للجمعيـة وتعتـرب
قراراتها ملزمة جلميع أعضائها ,وتتكون اجلمعية العمومية من مجيع األعضاء العاملني الذين
أوفوا بالتزاماتهم جت اه اجلمعية ومضت على عضويتهم سنة على األقل.
وتنقسم اجتماعات اجلمعية العمومية إىل ما يلي:
أ – االجتماعات العادية:
وتعقد مرة كل سنة يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة املالية للجمعية
وختتص للنظر يف األمور التالية:
 - 2مناقشة تقرير جملس اإلدارة عن أ عمال اجلمعية ونشاطاتها للسنة املالية املنتهية وخطته
املقرتحة للعام املالي اجلديد واختاذ ما تراه بشأنه.
 - 5تقرير وزارة الشؤون االجتماعية ومالحظتها على اجلمعية إن وجدت.
 - 4تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن امليزانية العمومية واحلسابات اخلتاميـة للجمعيـة
عن السنة املال ية املنتهية والتصديق عليها بعد مناقشتها.
ب – يف االجتماعات غري العادية:
وتعقد عند احلاجة بطلب من جملس إدارتها أو عشر أعضائها العاملني:
 - 2اضطراب أعمال اجلمعية املالية أو اإلدارية.
 - 5تعديل النظام األساسي للجمعية أو فتح فروع هلا.
 - 4التصـــرف يف بعـــا

تلكـــات اجلمعيـــة ال عقاريـــة بعـــد موافقـــة وزارة الشـــؤون

االجتماعية على ذلك.
 - 3حلّ اجلمعية أو دجمها يف مجعية أخرى أو اندماج أخرى فيها.
 - 2انتخاب أعضاء جملس اإلدارة أو جتديد عضويتهم أو إنهائها.
 - 2دراسة مبدأ استثمار أموال اجلمعية واقرتاح جماالتها.
 - 7أية أمور غري ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طارئ.
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2ـ ـ جملس اإلدارة:
يتوىل جملس اإلدارة إدارة أعمال اجلمعية مبا حيقق األهداف اليت أنشئت من أجلها ويف
حدود نظامها األساسي ,ومن أهمها ما يلي:
 - 2اإلِشراف على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج وأنشطة أعمال اجلمعية ومتابعتها.
 - 5اإلشراف على تنفيـذ ومتابعـة قـرارات اجلمعيـة العمو ميـة ومجيـع التعليمـات الـواردة مـن
جهات االختصاص.
 - 4اقرتاح اللوائح املالية واإلدارية والتنظيمية اليت تنظم سري العمل داخل اجلمعية وتطويرها
وتقدميها للجمعية العمومية العتمادها.
 - 3وضع املعايري والضوابط الالزمة لتحديد املستفيدين من خدمات اجلمعية.
 - 2إدارة

تلكات اجلمعيـة وأمواهلـا والتصـرف يف املنقـول منهـا وفقًـا لألصـول املتبعـة يف

ذلك.
 - 2اقرتاح امليزانية التقديرية بعد مناقشتها متهيدًا إلقرارها من اجلمعية العمومية.
 - 7دراســة امليزانيــة العموميــة واحلســابات اخلتاميــة للجمعيــة وإعــداد تقريــر عنهــا متهي ـدًا
ملناقشتها أمام اجلمعية العمومية.
 - 8استي فاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة يف
هذا الشأن.
 - 9اإلشراف على تنمية املوارد املالية للجمعية.
 - 22تعيني مراجع حسابات خارجي وحتديد أتعابه.
 - 22حتديد البنوك اليت تودع فيها أموال اجلمعية .
 - 25قبول أو رفا املنح واهلبات واإلعانات اليت تُقدم للجمعية.
 - 24تشكيل اللجان الدائمة أو املؤقتة اليت تتطلبها حاجة العمل باجلمعية.
 - 23مناقشة التقرير السنوي عن أعمال اجلمعية ومنجزاتها.
 - 22دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.
 - 22البت يف طلبات االنضمام لعضوية اجلمعية.
 - 27النظر يف أمر عضو جملس اإلدارة الذي يتغيب عن حضور اجتماعات اجمللس ثالث مرات
متتالية دون عذر مقبول ,وتطبيق ما ينص عليه النظام يف هذا الشأن.
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 - 28تفــويا أمــني عــام اجلمعيــة مبــا يــراه مــن هــذه االختصاصــات حســب مصــلحة العمــل
باجلمعية.
 - 29أي اختصاص آخر من شأنه حتقيق أهداف اجلمعية اليت أنشئت من أجلها.
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 3ـ ـ اللجنة التنفيذية:
اهلدف العـام:
مساعدة جملس اإلدارة يف إدارة أعمال اجلمعية ,واإلشراف بشكل مباشر على أنشطة
وأعمال اجلمعية .
االرتباط اإلداري:
ترتبط مبجلس اإلدارة .
تشكيلها:
جلنة منبثقـة مـن جملـس اإلدارة ,وحيـدد القـرار الصـادر مـن جملـس اإلدارة بتشـكيلها
كيفية عملها وعقد اجتماعاتها وحتديد رئيسها ومدتها.
وتقوم اللجنة برفع توصياتها ومرئياتها إىل رئيس جملس اإلدارة العتمادها قبل تنفيذها.
املهـ ـ ــام:
 - 2مساعدة جملس اإلدارة على إجناز أعمال اجلمعية.
 - 5اإلشراف املباشر على أنشطة وأعمال اجلمعية.
 - 4اقرتاح السبل والوسائل الكفيلة برفع مستوى أداء للجمعية.
 - 3اقرتاح األنظمة واللوائح.
 - 2رفع التوصيات واملرئيات إىل رئيس جملس اإلدارة العتمادها ثم تنفيذها.
 - 2أية مهام أخرى تفوض بها من جملس اإلدارة.
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 4ـ ـ األمني العام:
اهلدف العام
اإلشراف على تنفيذ السياسات واخلطط والربامج وامليزانيات املقرة من جملس اإلدارة,
و ارســة مجيــع الصــالحيات املمنوحــة لــه ,مــن أجــل حتقيــق أهــداف اجلمعيــة بكــل كفــاءة
وفعالية.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبجلس اإلدارة.
امله ـ ـ ــام :
 - 2اعتمــاد مــا يرفــع مــن املــدير التنفيــذي للجمعيــة مــن خطــط وبــرامج وأنشــطة ومــن ثــم
اإلشراف واملتابعة على تنفيذها.
 - 5اعتماد ما يرفع من املد ير التنفيذي للجمعية من الكادر اإلداري والوظيفي.
 - 4اإلشــراف علــى إعــداد امليزانيــة العموميــة للجمعيــة واحلســاب اخلتــامي للســنة املاليــة
املنتهية ,وعلى إعداد امليزانية التقديرية العامة للجمعية للسنة املالية اجلديدة.
 - 3اإلشراف على النواحي املالية واإلدارية واالجتماعية باجلمعية.
 - 2اإلشــراف علــى إعــداد اللــوائح اإلداريــة واملاليــة ورفعهــا إىل جملــس اإلدارة لدراســتها,
ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
 - 2متابعة تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة.
 - 7العمل على تنمية موارد اجلمعية.
 - 8العمل على إبراز دور اجلمعية يف اجملتمع.
 - 9االتصال باجلهات احل كومية واألهلية والشركات واملؤسسات اخلاصة واخلريية ذات
العالقة بأعمال اجلمعية ,من أجل دعم وتفعيل أنشطة اجلمعية.
 - 22توطيـد العالقــة بــني اجلمعيـة ووزارة الشــئون االجتماعيــة ,وزيـادة فعاليــة التنســيق مــع
الوزارة ,لالرتباط الوثيق بني أعمال اجلمعية والوزارة.
 - 22التنسيق مع املدير التنفيذي يف مجيع األعمال واألنشطة اليت تنفذها اجلمعية.
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 - 25اإلشراف على تنسيق أعمال اللجان االستشارية الدائمة واملؤقتة ,والتأكد من إجنـاز
األعمال اليت تكلف بها.
 - 24دراسة التقارير اليت ترفع إليه ,وإبداء املالحظـات واملرئيـات حوهلـا واختـاذ القـرارات
حيال ما تضمنته.
 - 23ال تأكد من أن الصرف يتم يف حدود اعتمادات امليزانية.
- 22

ارســة مجيــع الصــالحيات املاليــة واإلداريــة املخولــة لـــه حبســب األنظمــة واللــوائح
املعتمدة.

 - 22متابعة تنفيذ األعمال واألنشطة املالية اليت تقع ضمن صالحياته.
 - 27التوقيع مع رئيس جملس اإلدارة أو نائبه على ما يصدر من اجلمعيـة مـن قـرارات  ,أو
عقود تتطلب ذلك بعد موافقة اجمللس عليها.
 - 28تلقي املكاتبات الواردة للجمعية  ,والقيام باستالمها  ,والتصرف فيمـا يـدخل ضـمن
صالحياته  ,وعرض الباقي على جملس اإلدارة.
 - 29تعيني مراجع داخلي متفرغ للقيام بأعمال الرقابة املالية الداخلية ,ومتابعة أعماله.
 - 52تعـيني مــدراء اجلمعيــة التنفيـذيني ومــدراء الفــروع  ,والقيـام بكافــة األعمــال املتعلقــة
بشؤونهم.
 - 52اإلشراف على إعداد التقارير الدورية املتعلقة بسري أعمال اجلمعية ورفعها إىل جملس
اإلدارة.
 - 55حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة واللجان املختصـة واملشـاركة يف
مناقشة أعماهلا.
 - 54اإلشراف على التحضري وتوجيه الدعوة الجتماعات اجلمعية وجملس اإلدارة واللجان.
 - 53وإعـداد جـداول األعمـال وحماضـر االجتماعـات واعتمادهـا مـن رئـيس جملـس اإلدارة
وتبليغ القرارات الصادرة بهذا الشأن.
 - 52متثيل اجلمعية لدى الغري بعد تفويضه من رئيس جملس اإلدارة.
ي ظـرف مـن الظـروف
 - 52توىل منصب املـد ير التنفيـذي للجمعيـة إذا مل يُعـيمن مـدير هلـا أل ّ
بشرط أال يتقاضى أجراً مقابل ذلك.
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 - 57تفويا من يراه ببعا صالحياته أو اختصاصاته املعتمدة حسب ما تقتضـيه مصـلحة
العمل.
 - 58مــا يســند إليــه مــن أعمــال أخــرى بتكليــف مــن جملــس اإلدارة أو بتفــويا مــن رئــيس
جملس اإلدارة.
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 1/4نائب األمني العام:
اهلدف العام:
مساعدة األمني العام يف إدارة أعمال اجلمعية ,واإلشراف بشكل مباشر على ما يكلف به يف
حدود ما يتم تفويضه به.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باألمني العام.
املهــام:
- 2

مساعدة األمني العام على إجناز أعمال اجلمعية.

- 5

اإلشراف املباشر على أنشطة وأعمال اجلمعية مبا يكلف به من األمني العام.

- 4

اإلشراف على أعمال فروع اجلمعية بالتنسيق مع مدير إدارة الفروع.

- 3

اإلشراف على أعمال التخطيط والتطوير باجلمعية.

- 2

التنسيق مع وكالة الشئون االجتماعية بوزارة الشئون االجتماعية فيما
خيص أعمال اجلمعية.

- 2

التحضري وتوجيه الدعوة الجتماعات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة
واللجان املختصة ,وإعداد جداول األعمال وحماضر االجتماعات ,وتبليغ
القرارات الصادرة بهذا الشأن.

- 7

متثيل اجلمعية لدى الغري بعد تفويضه من األمني العام.

- 8

تفويا من يراه ببعا صالحياته أو اختصاصاته املعتمدة حسب ما
تقتضيه مصلحة العمل مبوافقة األمني العام.

- 9

إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي للموظفني املرتبطني به مباشرة.

- 22

اعتماد تقارير األداء الوظيفي.

- 22

القيام مبا يسند إليه من أعمال أخرى يكلف بها من األمني العام أو نائبه.
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 2/4اللجنة اإلدارية:
اهلدف العـام:
اإلشراف بشكل مباشر على أنشطة وأعمال اجلمعية التنفيذية .
االرتباط اإلداري:
ترتبط باألمني العام .
تشكيلها:
جلنة حيدد القرار الصادر من األمني العام بتشكيلها كيفية عملـها وعقـد اجتماعاتهـا
وحتديد رئيسها ومدتها ,وتقوم اللجنة برفع توصياتها ومرئياتها إىل األمني العام العتمادها قبل
تنفيذها.
املهـ ـ ــام:
- 2

اإلشراف ا ملباشر على أنشطة وأعمال اجلمعية التنفيذية.

- 5

دراسة الوسائل الكفيلة برفع مستوى أداء اجلمعية.

- 4

إقرار اخلطط التنفيذية لربامج اجلمعية للرفع بها لصاحب الصالحية.

- 3

التشاور يف كل ما شأنه انضباط العمل باجلمعية وحسن العالقة بني افرادها.

- 2

أية مهام أخرى أو أعمال يفوضها بها األمني العام.
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 3/4املشرف املالي:
اهلدف العام:
اإلشراف على مجيع الشؤون املالية للجمعية  ,طبقاً للتنظيم واللوائح اليت يقرها جملس اإلدارة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باألمني العام.
املهــام:
 .2املشاركة يف وضع مشروع امليزاني ة التقديرية للسنة املالية القادمة ومتابعة تنفيذها بعـد
اعتمادها .
 .5تنفيذ قرارات جملس اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت املالية وفقاً ملا هو معتمد يف امليزانية .
 .4التوقيع على الشيكات الصادرة للصرف كأساسي يف كل معاملة.
 .3اإلشراف املالي واحملاسيب على الوحدات اإلدارية املعنية بالنشاط املالي باجلمعية.
 .2اإلشراف على تنفيذ األنظمة واللوائح املالية للجمعية ,وما يصدر بشأن تطبيقهـا
من قواعد وقرارات وتعليمات.
 .2اإلشراف على تنفيذ إجراءات صرف مجيع االستحقاقات املالية للعاملني باجلمعية
بعد استكمال عملية املراجعة والتدقيق .
 .7اإلشراف على التأكد من التزام القائمني على النشاط املالي باجلمعية بأحكام
اللوائح املختصة .
 .8تدقيق مستندات الصرف الواردة من اإلدارات املختلفة والتأكد من صحتها.
 .9قيد املتحصالت النقدية والعينية يف السجالت احملاسبية املختصة.
 .22قيد املدفوعات النقدية والعينيـة والنفقـات التشـغيلية واالسـتثمارية يف السـجالت
احملاسبية املختصة.
.22اإلشراف على مسك السجالت احملاسبية اخلاصة باإلدارة العامة والفروع بشكل
منتظم.
.25اإلشراف على مسك السجالت اإلحصائية للرقابة على نفقات فروع اجلمعية.
.24اإلشراف على الرقابة على األصول اخلاصة باجلمعية والتأكد من سالمتها.
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.23اإلشراف على مطابقة احلسابات البنكية دوريًا.
.22اإلشــراف علــى صــرف الســلف املســتدمية للفــروع والتعــويا عــن املنصــرف منهــا
ومتابعة أرصدتها.
.22اإلشراف على تدقيق املستندات املالية اخلاصة باملشـاريع والفـروع قبـل التعـويا
عنها والتأكد من صحتها ومطابقتها لألنظمة واللوائح.
.27جرد صندوق اإلدارة العامة وصناديق الفروع دوريًا بالتنسـيق مـع املـدير التنفيـذي
ومدير إدارة الشؤون املالية .
.28اإلشراف على إعداد التقارير الدورية اخلاصة باملتحصالت واملدفوعات.
.29اإلشراف على إعداد تق رير مالي وميزان مراجعة ربع سنوي واعتماده.
.52اإلشراف على إعداد التقارير السنوية اخلتامية نهاية السنة املالية.
 .52اإلشــراف علــى أعمــال مراجــع احلســابات اخلــارجي واملراجــع الــداخلي للجمعيــة
وتسهيل مهماتهما.
.55اإلشــراف علــى تنفيــذ إجــراءات العقــود والشــراء والتســديد جلميــع احتياجــات
اجلمعية.
 .54املشاركة يف دراسة العروض والرتسية املتعلقة بنشاطات اجلمعية.
.53اإلشراف على عمل على اسـتخدام التقنيـة احلديثـة يف إجنـاز األعمـال احلسـابية
واملالية للجمعية وحتديثها بشكل دوري.
 .52اإلشـــراف علـــى إعـــداد الدراســـات التقديريـــة وحســـابات التكـــاليف واحلســـاب
اخلتامي والقوائم املالية املختلفة للجمعية.
 .52إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي للموظفني التابعني له.
 .57أية مهام أخرى يكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصها.
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 1/3/4املراجع الداخلي:
اهلدف العام:
التحقق مـن صـحة تطبيـق السياسـات واللـوائح والتعل يمـات املاليـة علـى مجيـع املعـامالت
املالية للجمعية.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باملشرف املالي.
املهـ ــام:
 - 2تصميم برنامج للتدقي ق املالي على نشاط اجلمعية .
 - 5مراقبة تطبيق نظام الرقابة الداخلية والسعي إىل تطويره .
 - 4متابعة تنفيذ السياسات واخلطط يف النواحي املالية ومدى تطابقهـا مـع األنظمـة واللـوائح
املعتمدة .
 - 3التأكد من صحة البيانـات واحلسـابات اخلتاميـة للجمعيـة ,وأنهـا أعـدت وفقًـا لألصـول
احملاسبية املتعارف عليها .
 - 2التحقق من موجودات اجلمعية ومحايتها وحسن استخدامها .
 - 2تدقيق املستندات املالية اخلاصة باجلمعية قبل اعتماد صرفها .
 - 7التعاون مع مراجع احلسابات اخلارجي فيما يتعلق باملعلومات املطلوبة منه .
 - 8الرقابة على املوازانات التخطيطية وأنظمة التكاليف للمس اعدة على خفا التكاليف.
 - 9التأكد من أرصدة وحركـة احلسابــات املدينـة والدائنـة واملطابقـة مـع حسـابات البنـوك
دوريًا.
 - 22القيام بالتحقيقات والدراسات التحليلية اخلاصة اليت تُطلب منه.
 - 22تزويــد األمــني العــام بتقــارير دوريــة عــن عمليــات التــدقيق واألوضــاع املاليــة يف اجلمعيــة
والتوصيات لتصحيح األوضاع لرفعها إىل جملس اإلدارة.
 - 25مساعدة إدارة الشئون املالية يف حل املشكالت اليت تعرتضها.
 - 24االشرتاك يف جلان الفحص والتسليم واإلتالف واملنافسات والبيع.
 - 23االشرتاك يف جلان اجلرد الدورية.
 - 22أية مهام أخرى يكلف بها يف حدود اختصاصه.
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 4/4إدارة التخطيط والتطوير واجلودة:
 1/4/4قسم التخطيط والتطوير:
اهلدف العام:
العمــل علــى إعــداد اخلطــط والــربامج التطويريــة الــيت حتقــق أهــداف اجلمعيــة ومتابعــة
تنفيذها بعد إقرارها.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باألمني العام .
امله ــام:
 - 2التنسيق مع اإلدارات يف اجلمعية ومساعدتها إلعداد اخلطط اليت حتقق أهداف اجلمعية.
 - 5توحيد اخلطط املقرتحة يف خطة شاملة طويلة املدى وسنوية وصياغتها يف شكلها النهائي
واختاذ اخلطوات الالزمة العتمادها ,ومن ثم إبالغ اإلدارات خبططها املعتمدة.
 - 4متابعــة تنفيــذ اخلطــط وإعــداد التقــارير الدوريــة باملراحــل املنجــزة والــيت مل يــتم إجنازهـا
وتوضيح مجيع العقبات اليت قد تنشأ أثناء تنفيذ اخلطط.
 - 3إعداد امليزانية التقديرية للتخطيط والتطوير ,بالتنسيق مع إدارة الشئون املالية ,ومتابعـة
تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 2إعادة دراسة تنظيم اهليكل اإلداري للجمعية ,لغرض تطويره وحتدي الـدليل التنظيمـي
كل ثالث سنوات أو عندما تستدعي احلاجة لذلك.
 - 2دراسة إج راءات العمل وإعداد دليل اإلجراءات ,بهدف تبسيطها وتصميم وتطوير النماذج
وحتدي دليل اإلجراءات بصفة دورية.
 - 7اقرتاح توزيع القوى العاملة يف اجلمعية على خمتلف اإلدارات حسب االحتياج.
 - 8املشاركة مع الشؤون اإلدارية يف حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف اجلمعية ووضع
خطة سنوية للتدريب.
 - 9متابعة تنفيذ خطط التدريب وتقويم نتائجها وتقديم املقرتحات لتطويرها.
 - 22إعداد تقارير اإلجناز اإلحصائية السنوية.
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 - 22دراسة االستفادة من األجهزة احلديثة والتوصية باستخدام املفيد منها.
 - 25دراسة املقرتحات املقدمة لفتح فروع أخرى للجمعية وتقديم توصـية بهـذا الشـأن لألمـني
العام.
 - 24اقرتاح جماالت التعاون داخل اجلمعية وخارجها بعد دراستها والعمل على تطبيقها.
 - 23العمل على توفري املعلومات ونشرها بني األطراف املعنية لتسهيل عملية التنسيق.
 - 22متابعــة تنفيــذ األنظمــة واللــوائح املعتمــدة وقــرارات اجل معيــة العموميــة وجملــس اإلدارة,
وتعاميم األمانة العامة.
 - 22متابعــة أعمــال اللجــان الدائمــة واملؤقتــة لضــمان إنهــاء أعماهلــا يف الوقــت احملــدد ,ورفــع
التقارير الدورية عنها.
 - 27جتميع وتبويب مجيع املعلومات واإلحصائيات اليت تساعد أمانة اجلمعية على أداء مهامها
وحتديثها ومتكني االستفادة منها.
 - 28إعـداد الدراســات الالزمـة لتحديــد العمــل باجلمعيـة إىل عمــل آليــة عـن طريــق اســتخدام
أجهزة احلاسب وتنقل ذلك.
 - 29متابعة الربامج املستخدمة يف اجلمعية والعمل على تطويرها ملواجهة متطلبات ما أستجد
يف أعمال باجلمعية.
 - 52االتصــال باجلهــات املــزودة للقنــوات اإللكرتونيــة وا لتنســيق معهــا فيمــا خيــدم مصــلحة
اجلمعية.
 - 52حتديد احتياجات إدارة التخطيط والتطوير من القـوى العاملـة واألجهـزة واملـواد ومتابعـة
توفريها بالتعاون والتنسيق مع الوحدات اإلدارية املختلفة باجلمعية.
 - 55إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي اإلدارة.
 - 54إعداد تقارير دورية عن إجن ازات اإلدارة ومقرتحات تطوير العمل بهـا ورفعهـا إىل األمـني
العام.
 - 53أية مهام أخرى يكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصه.
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 2/4/4قسم اجلودة:
اهلدف العام:
العمل على تنفيذ برامج اجلـودة الشـاملة ومتابعـة تفعيـل جـائزة تكافـل للتميـز اإلداري
والفين بني إدارة اجلمعية وفروعها.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة التدريب واجلودة.
املهــام:
 - 2إعداد اخلطة السنوية لربنامج اجلودة الشاملة جلميع إدارات اجلمعية وفروعهـا .والعمـل
على متابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 5وضع اإلجراءات التنفيذية املتعلقة جبميع أعمال اجلمعية اإلدارية والفنية واملالية ومتابعة
تطبيقها.
 - 4حتديد النماذج املنظمة جلميع أعمال اجلمعية.
 - 3حتديد مدى مالئمة القوى العاملة مع احتياجات إدارات اجلمعية وفروعها.
 - 2دراسة إجراءات العمل وإعداد دليل اإلجراءات بهدف تبسيطها.
 - 2تصميم وتطوير النماذج وحتدي دليل اإلجراءات بصفة دورية.
 - 7متابعــة تنفيــذ خ طــط التــدريب للعــاملني باجلمعيــة وتقــويم نتائجهــا وتقــديم املقرتحــات
لتطويرها.
 - 8متابعة تنفيذ األنظمة واللوائح واإلجراءات املعتمدة.
 - 9متابعة أعمال اللجان لضمان إنهاء أعماهلا يف الوقت احملدد.
 - 22دراسة معايري ( جائزة تكافل للتميز ) والعمل على تطويرها دورياً.
 - 22اقرتاح اللجان السنوية العاملة يف جائزة تكافل للتميز.
 - 25وضع اخلطة السنوية لتنفيذ جائزة تكافل للتميز مبعدل زيارة واحدة كل ثالثة أشهر.
 - 24رفع التقارير الالزمة حيال املالحظات اليت ترد من اللجان العاملة باجلائزة ملدير إلدارة.
 - 23إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 22حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 22أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.
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 5/4إدارة الفروع اخلارجية:
اهلدف العام:
اإلشراف على الفروع اخلارجية للجمعية يف احملافظات واملراكز التابعة للمدينة املنورة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باألمني العام .
املهــام:
املهـ ــام:
 - 2متابعة إعداد اخلطـط والـربامج السـنوية لنشـاطات فـروع اجلمعيـة ,ومناقشـتها مـع نائـب
األمني العام قبل رفعها إىل األمني العام وتنفيذها بعد اعتمادها.
 - 5متابعة إعداد امليزانية التقديرية العامة لفروع اجلمعية للسنة املالية اجلديدة ,بالتنسيق مع
مــديري فــروع اجلمعيــة ,ومناقشــتها مــع نائــب األمــني العــام قبــل رفعهــا إىل األمــني العــام
وتنفيذها بعد اعتمادها.
 - 4اإلشراف اإلداري واملالي واالجتماعي على فروع اجلمعية والتنسيق بني أعماهلا وأنشطتها,
ومبا يضمن حسن أدائها وتكامل جهودها.
 - 3تنفيذ القرارات الصادرة من األمني العام للجمعية أو نائبه.
 - 2اقرتاح اللوائح الداخلية املنظمة لسري العمل بفروع اجلمعية وتطويرها وعرضها على نائب
األمني العام للجمعية للرفع بطلب اعتمادها.
 - 2اإلشراف على الصرف يف حدود ا عتمادات امليزانية التقديرية لفروع اجلمعية.
 - 7متابعة تنفيذ األعمال واإلجراءات بفروع اجلمعية ,للتأكد من أنها تسري وفقاً للسياسات
واألنظمة واللوائح املعتمدة.
 - 8دراسة التقارير اليت ترفع إليه من مديري الفروع ,وإبـداء املالحظـات واملرئيـات ,واختـاذ
ا لقرارات املناسبة حيال ما تضمنته قيل الرفع بها .
 - 9التنسيق مع املدير التنفيذ للجمعية مب ا يضمن سري العمل يف الفروع على أكمل وجه.
- 22

ارسة مجيع الصالحيات املالية واإلدارية املخولة له حسب األنظمة واللوائح املعتمدة.
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 - 22حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة واللجان.
 - 25متثيل اجلمعية لدى الغري بعد تفويضه من األمني العام أو نائبه.
 - 24تفــويا مــدراء الفــروع بــبعا صــالحياته أو اختصاصــاته املعتمــدة حســب مــا تقتضــيه
مصلحة العمل ,وذلك بعد العرض على األمني العام أو نائبه.
 - 23إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي للموظفني املرتبطني به مباشرة.
 - 22اعتماد تقارير تقاويم األداء الوظيفي للعاملني بالفروع واإلدارات التابعة له.
 - 22إعداد تقاري ر دورية عن إجنازات فروع اجلمعية وكيفية سري أعماهلا ,ومقرتحات تطوير
العمل بها ,ورفعها إىل األمني العام أو نائبه.
 - 27حتديد احتياجات فروع اجلمعية من القوى العاملة واألجهزة واملواد ,ومتابعة توفريها.
 - 28القيام مبا يسند إليه من أعمال أخرى يكلف بها.
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 6/4مكتب األمني العام:
اهلدف العام:
تقديم مجيع اخلدمات املكتبية لألمني العام.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باألمني العام.
املهــام:
 - 2استقبال املراسالت الواردة لألمني العام وعرضها عليه وتنفيذ توجيهاته بشأنها.
 - 5تسلم وتسجيل الربيد السري وتنفيذ توجيهات األمني العام بشأنه .
 - 4استقبا ل االتصاالت اهلاتفية والفاكسية واختاذ مـا يلـزم بشـأنها وفـق توجيهـات األمـني
العام.
 - 3استقبال مراجعي األمني العام وتنظيم مواعيد زواره وفقًا لتوجيهاته.
 - 2إعداد التقارير واملذكرات مبا له عالقة مبكتب األمني العام .
 - 2إعداد املراسالت الصادرة ومتابعة إجراءات تصديرها .
 - 7حفـــظ األوراق وامللفـــات اخلاصـــة مبكتـــب األمـــني العـــام بطريقـــة تســـهل اســـرتجاعها
واالستفادة منها.
 - 8توفري خدمات النسخ والتصوير لنشاطات مكتب األمني العام .
 - 9متابعــة املعــامالت املوجهــة مــن األمــني العــام وتقــديم التقــارير الالزمــة بشــأنها حســب
توجيهاته.
 - 22الدعوة لالجتماعات واإلعداد والرتتيب هلا.
 - 22اإلعداد لزيارات األمني العام املختلفة.
 - 25إعداد بطاقات وخطابات التهاني يف املناسبات املختلفة والرد على التهاني الواردة.
 - 24إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي املكتب.
 - 23إعداد تقارير دورية عن إجنازات املكتب ومقرتحات تطوير العمل به ورفعها إىل األمـني
العام.
 - 22أية مهام أخرى يكلف بها املكتب يف حدود اختصاصه.
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 7/4املدير التنفيذي:
اهلدف العام:
املدير التنفيذي هو املسئول التنفيذي األول عن إدارة اجلمعية أمام األمني العام للجمعية
أو نائبه  ,ويتوىل تنفيذ السياسات واخلطط والربامج وامليزانيـات املقـرة مـن اجلمعيـة العموميـة
وجملس اإلدارة ,ومتابعة تنفيذ مجيع األعمال واألنشطة باجلمعية.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باألمني العام أو نائبه .
املهـ ــام:
 - 2إدارة اجلمعية على الوجه الذي حيقق أغراضها ومصاحلها واحملافظة على أمواهلا.
 - 5متابعة إعداد اخلطط والربامج السنوية لنشـاطات اجلمعيـة ,ومناقشـتها مـع األمـني العـام
قبل رفعها إىل جملس اإلدارة وتنفيذها بعد اعتمادها.
 - 4متابعة إعداد امليزانية التقديرية العامة للجمعية للسنة املالية اجلديدة ,بالتنسيق مع مديري
اإلدارات باجلمعية ,ومـديري الفـروع ,متهيـدًا لعرضـها علـى األمـني العـام وتنفيـذها بعـد
اعتمادها.
 - 3م تابعة إعداد امليزانية العمومية للجمعية واحلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية ,بالتنسيق
مع مراجع احلسابات اخلارجي.
 - 2اإلشراف اإلداري واملـالي علـى اإلدارات املرتبطـة بـه ,مبـا يضـمن حسـن أدائهـا وتكامـل
جهودها.
 - 2اإلشراف العام على الفـروع والنـوادي واملراكـز التابعـة للجمع يـة ,والتنسـيق بـني أعماهلـا
وأنشطتها.
 - 7تنفيذ القرارات الصادرة من اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة ,بالتنسيق مع األمني العام.
 - 8اقرتاح اللوائح الداخلية املنظمة لسري العمل داخل اجلمعية ,ومناقشتها مـع األمـني العـام,
متهيدًا لرفعها إىل جملس اإلدارة.
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 - 9التنسيق مع اجلهات احل كومية واألهلية والشركات واملؤسسات اخلاصة واخلريية ,ذات
العالقة بأعمال وأنشطة اجلمعية بعد أخذ املوافقة من االمني العام.
 - 22اإلشراف على األنشطة واألعمال املرتبطة بتنمية املوارد املالية للجمعية.
 - 22اقرتاح تشكيل اللجان الدائمة و املؤقتة الالزمة لسري العمل يف اجلمعية ,وعرضها على
األمني العام.
 - 25الرفع بال صرف يف حدود اعتمادات امليزانية التقديرية.
 - 24إدارة مجيع األعمال املتعلقة بشئون العاملني ,واختاذ القرارات الالزمة يف هذا الشأن.
 - 23متابعة تنفيذ األعمـال واإلجـراءات باجلمعيـة ,للتأكـد مـن أنهـا تسـري وفقًـا للسياسـات
واألنظمة واللوائح املعتمدة.
 - 22دراسـة التقــارير الــيت ترفــع إليــه مــن مــديري اإلدارات بــاإلدارة العامــة ومــديري الفــروع,
وإبداء املالحظات واملرئيات ,واختاذ القرارات حيال ما تضمنته.
 - 22اإلشراف على عقارات اجلمعية و تلكاتها والعمل على صيانتها بشكل دوري ,حسب
ما حتدده اللوائح املعتمدة.
 - 27اإلشـراف علــى إعــداد العقــود اخلاصــة بالنفقـات التشــغيلية ,ومتابعــة تنفيــذ االلتزامــات
املالية املرتتبة عليها.
 - 28اإلشراف على تنفيذ الدور الكامـل للعالقـات العامـة واإلعـالم ,لضـمان ربـط اجلمعيـة
باملستفيدين من خدماتها والداعمني هلا ,وإبراز دورها يف اجملتمع.
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 - 52متثيل اجلمعية لدى الغري بعد تفويضه من األمني العام.
 - 52تفويا من يراه ببعا صـالحياته أو اختصاصـاته امل عتمـدة حسـب مـا تقتضـيه مصـلحة
العمل مبوافقة األمني العام.
 - 55إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي للموظفني املرتبطني به مباشرة.
 - 54اعتماد تقارير األداء الوظيفي.
 - 53حتديد احتياجات اجلمعية من القوى العاملة واألجهزة واملواد ,ومتابعة توفريها.
 - 52إعداد تقارير دورية عن إجنازات اجلمعية وكيفية سري أعماهلا ,ومقرتحات تطوير العمل
بها ,ورفعها إىل األمني العام.
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 - 52القيام مبا يسند إليه من أع مال أخرى يكلف بها من األمني العام أو نائبه.
 1/7/4مكتب املدير التنفيذي:
اهلدف العام:
تقديم مجيع اخلدمات املكتبية للمدير التنفيذي.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باملدير التنفيذي.
املهام:
 - 2استقبال املراسالت الواردة للمدير التنفيذي وعرضها عليه وتنفيذ توجيهاته بشأنها.
 - 5تسلّم وتسجيل الربيد السري وتنفيذ توجيهات املدير التنفيذي بشأنه.
 - 4اســتقبال االتصــاالت اهلاتفيــة والفاكســية واختــاذ مــا يلــزم بشــأنها وفــق توجيهــات املــدير
التنفيذي.
 - 3الرد على استفسارات واتصاالت املراجعني.
 - 2استقبال مراجعي املدير التنفيذي وتنظيم مواعيد زواره وفقًا لتوجيهاته.
 - 2إعداد التقارير واملذكرات مبا له عالقة مبكتب املدير التنفيذي.
 - 7إعداد املراسالت الصادرة حسب التوجيهات ,ومتابعة إجراءات تصديرها.
 - 8توفري سجل خاص بأرقام اهلواتف (ثابت وجوال) للموظفني واملوظفات باجلمعية وحتديثه,
ليسهل االتصال بهم عند احلاجة.
 - 9حفــظ األوراق وامللفــات اخلاصــة مبكتــب املــدير التنفيــذي بطريقــة تســهل اســرتجاعها
واالستفادة منها.
 - 22توفري خدمات النسخ والتصوير والفاكس لنشاطات مكتب املدير التنفيذي.
 - 22إحالة ومتابعـة املعـامالت املوجهـة مـن املـدير التنفيـذي وتقـديم التقـارير الالزمـة بشـأنها
حسب توجيهاته.
 - 25الدعوة لالجتماعات واإلعداد والرتتيب هلا.
 - 24اإلعداد لزيارات وجوالت املدير التنفيذي املختلفة.
 - 23إعداد بطاقات وخطابات التهاني يف املناسبات املختلفة والرد على التهاني الواردة.
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 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي املكتب.
 - 22إعداد تقارير دورية عن إجنازات املكتب ومقرتحات تطوير العمل بـه ورفعهـا إىل املـدير
التنفيذي.
 - 27أية مهام أخرى يكلف بها املكتب يف حدود اختصاصه.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 2/7/4مساعد املدير التنفيذي
اهلدف العام:
مساعدة املدير التنفيذي يف إدارة أعمال اإلدارات التابعة له باجلمعية.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باملدير التنفيذي للجمعية.
املهـ ــام:
 - 2متابعة إعداد اخلطط والربامج السنوية لنشاطات اجلمعية ,ومناقشتها مع املدير التنفيذي
للجمعية قبل رفعها إىل األمني العام وتنفيذها بعد اعتمادها.
 - 5متابعة إعداد امليزانية التقديرية العامة ل لجمعيـة للسـنة املاليـة اجلديـدة ,متهيـداً لعرضـها
على املدير التنفيذي للجمعية و تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 4تنفيذ القرارات الصادرة من املدير التنفيذي للجمعية.
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 - 2متثيل اجلمعية لدى الغري بعد تفويضه من املدير التنفيذي.
 - 2إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي للموظفني املرتبطني به مباشرة.
 - 7اعتماد تقارير تقاويم األداء الوظيفي للعاملني واإلدارات التابعة له.
 - 8القيام مبا يسند إليه من أعمال أخرى يكلف بها من املدير التنفيذي.
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 3/7/4الفروع الداخلية _  -قطاعات املستفيدين -
اهلدف العام:
تنفيذ وإدارة أعمال اجلمعية للمستفيدين حبسب النطاق اجلغرايف احملدد لكل فرع.
االرتباط اإلداري:
ترتبط باملدير التنفيذي للجمعية.
املهـ ــام:
 - 2تنفيذ كافة أعمال اجلمعيـة اخلاصـة باملسـتفيدين بشـكل مباشـر يف النطـاق اجلغـرايف
احملدد للفرع.
 - 5استقبال حاجات وطلبات املستفيدين والرفع بها للجهة املختصة يف اجلمعية.
 - 4ا لتنسيق مع إدارات اجلمعية يف الربامج واألعمـال واملهـام اخلاصـة بكـل إدارة عـن طريـق
القسم املختص بالفرع.
 - 3إعداد اخلطط والربامج السنوية لنشاطات الفرع (القطاع) ,ومناقشتها مع املدير التنفيذي
للجمعية قبل رفعها إىل األمني العام وتنفيذها بعد اعتمادها.
 - 2إعداد امليزانية التقديرية العامة للفرع (القطـاع) للسـنة املاليـة اجلديـدة ,متهيـداً لعرضـها
على املدير التنفيذي للجمعية وتنفيذها بعد اعتمادها.
 - 2تنفيذ القرارات الصادرة من املدير التنفيذي للجمعية.
 - 7متابعة حضور وانصراف العاملني بالفرع ( القطـاع) ,واختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لضـمان
التزامهم باملواعيد احملددة.
 - 8مراقبة سري العمل يف الفرع (القطاع) والتأكد من مطابقته لألنظمة واللوائح واإلجراءات
املعتمدة.
 - 9التنسيق مع اإلدارة التنفيذية يف يتعلق بإعادة تنظيم الفرع (القطاع) وتبسـيط اإلجـراءات
املتبعة فيه ,وزيادة فعالية التنسيق بني اإلدارة التنفيذية والفرع.
 - 22استالم العهد اخلاصة بالفرع (القطاع).
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 - 22املشــاركة يف اســتقبال املتــربعني وتعــريفهم بأنشــطة الفــرع (القطــاع) حلــثهم علــى دعــم
اجلمعية.
 - 25املشاركة يف أعمال اللجان اليت يكلف بعضويتها وحضور االجتماعات اليت يدعى إليها
أو يكلف حبضورها.
 - 24حتديد احتياجات الفرع من القوى العام لة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 23إعداد تقارير دورية عن إجنـازات الفـرع ومقرتحـات تطـوير العمـل بـه ورفعهـا إىل اإلدارة
التنفيذية.
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 - 22متثيل اجلمعية لدى الغري بعد تفويضه من املدير التنفيذي.
 - 27اقــرتاح تعــيني رؤســاء األقســام اإلداريــة والعــاملني بــالفرع (القطــاع) يف ضــوء االحتيــاج
احلقيقي املعتمد.
 - 28إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي للموظفني املرتبطني به مباشرة.
 - 29اعتماد تقارير تقاويم األداء الوظيفي للعاملني واإلدارات التابعة له.
 - 52القيام مبا يسند إليه م ن أعمال أخرى يكلف بها من املدير التنفيذي.
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 4/7/4إدارة التدريب والتوظيف:
اهلدف العام:
التنسيق مع اجلهات احلكومية واألهلية لتوفري الفرص التعليميـة والتدريبيـة والوظيفيـة
للمستفيدين من خدمات اجلمعية ,ملساعدتهم يف االعتماد على أنفسهم وإعالة أسرهم.
االرتباط اإلداري:
ترتبط باملدير التنفيذي.
امله ــام:
 - 2إعــداد اخلطــة الســنوية للتعلــيم والتــدريب والتوظيــف للمســتفيدين بالتنســيق مــع الفــروع
واإلدارات ذات العالقة ومتابعة تنفيذها.
 - 5االتصال باجلهات األكادميية والتدريبية احلكومية واألهلية إلجيـاد فـرص تعليميـة أو
تدريبية أو وظيفية للمستفيدين.
 - 4السعي لفتح معهد تدرييب خاص باجلمعية واإلشراف على إدارته.
 - 3مساعدة املستفيدين لاللتحاق باجلامعات والكليات العلمية واملعاهد الفنية.
 - 2مساعدة املستفيدين لاللتحاق بالكليات واملعاهد العسكرية لأليتام الراغبني يف ذلك.
 - 2مساعدة املستفيدين للحصول على وظائف تتناسب مع مؤهالتهم.
 - 7التنسيق مع الفروع لتوفري وسائل النقل املتاحة لتقديم خدمة املواصالت للمسـتفيدين يف
أثناء تنقلهم للتدريب أو الدراسة أو الوظيفة.
 - 8اقرتاح ختصيص جوائز عينيـة وماديـة للمتفـوقني واملنـتظمني مـن املسـتفيدين مـن خدمـة
اجلمعية يف حدود التدريب أو التعليم أو التوظيف.
 - 9اقرتاح اآللية واإلجراءات والنماذج املناسبة ملتابعة األيتام يف مواقع التدريب أو التعلـيم أو
الوظيفة ,إلزالة املعوقات أمامهم وحل املشكالت اليت تواجههم.
 - 22العمل على بناء قاعدة معلومات عن مجيع املستفيدين املسـجلني باجلمعيـة واحتياجـاتهم
التدريبية والتعلي مية والوظيفية لالستفادة منها يف حتقيق أهداف اإلدارة.
 - 22اإلشراف على برامج املنح التعليمية والبعثات اخلارجية للمستفيدين من خدمات اجلمعية.
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 - 25دراسة االحتياج التدرييب الشامل ألبناء اجلمعية من األيتام (بنني وبنات) ,من أجل إعداد
اخلطط التدريبية الالزمة.
 - 24اقرتاح الربام ج التدريبية والتنسيق مع اجلهات التدريبية لتنفيذها.
 - 23إجراء تقييم سنوي لربامج مراكـز التـدريب ,مـن أجـل تطـوير تلـك الـربامج لتـتالءم مـع
احتياجات أبناء اجلمعية وسوق العمل.
 - 22اإلشراف على برامج التدريب والتأهيل اليت تنفـذها اجلمعيـة يف الفـروع والنـوادي ,مـن
أجل ضمان حتقيقها ألهدافها اليت أنشئت من أجلها.
 - 22اإلشراف على تنظيم حفالت التخرج لأليتام املتخرجني من الدورات التدريبية أو اجلهات
التعليمية.
 - 27تبليغ وحـدات التـدريب والتوظيـف بـالفروع بـالفرص التدريبيـة أو التعليميـة أو الوظيفيـة
املتاحة لدى اجلمعية لالستفادة منها يف خدمة األيتام املست فيدين من خدمات الفروع.
 - 28إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي اإلدارة.
 - 29حتديد احتياجات اإلدارة من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 52إعداد تقارير دورية عن إجنازات اإلدارة ومقرتحات تطوير العمل به ,ورفعها إىل مساعد
املدير التنفيذي لشؤون الفروع.
 - 52أية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصها.
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 5/7/4إدارة الشئون املالية:
اهلدف العام:
تقــديم مجيــع اخلــدمات املاليــة واحملاســبية اخلاصــة باجلمعيــة وفقًــا لألنظمــة واللــوائح
املعتمدة.
االرتباط اإلداري:
ترتبط باملدير التنفيذي.
املهـ ــام:
 - 2القيام جبميع األعم ال املالية واحملاسبية مـن قيـود وارتباطـات وصـرف ومراجعـة ومسـك
سجالت حسب ما يقضي به النظام األساسـي للجمعيـة والالئحـة املاليـة ومـا يصـدر مـن
قواعد وقرارات وتعليمات من ذوي االختصاص.
 - 5اإلشراف املالي واحملاسيب على الوحدات اإلدارية املعنية بالنشاط املالي باجلمعية.
 - 4إعداد امليزانية التقديرية العامة للجمعية بالتعاون مع مجيع اإلدارات والفروع باجلمعية,
ومناقشتها مع املدير التنفيذي لرفعها إىل أمني عام اجلمعية يعرضها على جملس اإلدارة
يف الوقت احملدد ,ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 3وضع اخلطط واجلداول الزمنية لنشاط اإلدارة والعمل ع لى تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 2تنفيذ األنظمة واللوائح املالية للجمعية ,وما يصدر بشـأن تطبيقهـا مـن قواعـد وقـرارات
وتعليمات.
 - 2تنفيــذ إجــراءات صــرف مجيــع االســتحقاقات املاليــة للعــاملني باجلمعيــة بعــد اســتكمال
عملية املراجعة والتدقيق .
 - 7التأكد من التزام القائمني على النشاط املالي باجلمعية بأحكام اللوائح املختصة .
 - 8تدقيق مستندات الصرف الواردة من اإلدارات املختلفة والتأكد مـن صـحتها ومـن عـدم
أسبقية صرفها.
 - 9قيد املتحصالت النقدية والعينية يف السجالت احملاسبية املختصة.
 - 22قيد املدفوعات النقدية والعينية والنفقات التشغيلية واالستثمارية يف السجالت احملاسبية
املختصة.
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 - 22مسك السجالت احملاسبية اخلاصة باإل دارة العامة والفروع بشكل منتظم.
 - 25مسك السجالت اإلحصائية للرقابة على نفقات فروع اجلمعية.
 - 24إعداد املستندات املتعلقة بالصرف من سندات صرف وشيكات وخالفه.
 - 23الرقابة على األصول اخلاصة باجلمعية والتأكد من سالمتها.
 - 22م طابقة احلسابات البنكية دوريًا.
 - 22صرف السلف املستدمية للفروع والتعويا عن املنصرف منها ومتابعة أرصدتها.
 - 27تدقيق املسـتندات املاليـة اخلاصـة باملشـاريع والفـروع قبـل التعـويا عنهـا والتأكـد مـن
صحتها ومطابقتها لألنظمة واللوائح.
 - 28جرد صندوق اإلدارة العامة وصناديق الفروع دوريًا.
 - 29إعداد التقارير الدورية اخلاصة باملتحصالت واملدفوعات.
 - 52إعداد تقرير مالي وميزان مراجعة ربع سنوي.
 - 52إعداد التقارير اخلاصة بتنفيذ امليزانية التقديرية لضمان عدم جتاوز االعتمادات بها.
 - 55إعداد التقارير السنوية اخلتامية نهاية السنة املالية.
 - 54التعاون مع مراجع احلسابا ت اخلارجي واملراجع الداخلي للجمعية.
 - 53التعاون مع الفروع لتوفري املعلومات املطلوبة.
 - 52إجراء مطابقة شهرية بني البيانات املالية للتأكد من سالمة القيد.
 - 52متابعة تنفيذ الفروع للميزانيات التقديرية.
 - 57تنفيذ إجراءات العقود والشراء والتسديد جلميع احتياجات اجلمعية.
 - 58املشاركة يف جلان اجلرد ودراسة العروض والرتسية املتعلقة بنشاطات اجلمعية.
 - 59العمــل علــى اســتخدام التقنيــة احلديثــة يف إجنــاز األعمــال احلســابية واملاليــة للجمعيــة
وحتديثها بشكل دوري.
 - 42التنســيق مــع املراجــع الــداخلي ومراجــع احلســابات اخلــارجي وتســهيل مهمتهم ـا إلجنــاز
أعماهلما يف الوقت احملدد.
 - 42اإلشــراف علــى إعــداد الدراســات التقديريــة وحســابات التكــاليف واحلســاب اخلتــامي
والقوائم املالية املختلفة للجمعية.
 - 45اإلشراف على عمليات اجلرد الدورية واعتماد عمليات التسويات اجلردية املختلفة.
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 - 44جدولة مواعيد اشرتاكات أعضاء اجلمعية العمومية ومتابعة سدادها.
 - 43إعداد تقاري ر تقويم األداء الوظيفي ملوظفي اإلدارة.
 - 42إعداد تقارير دورية عن إجنـازات اإلدارة و مقرتحـات تطـوير العمـل بـه ورفعهـا إىل املـدير
التنفيذي.
 - 42حتديد احتياجات اإلدارة من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 47أية مهام أخرى يكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصها.
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 1/5/7/4قسم احملاسبة:
اهلدف العام:
القيام جبميع العمليات احملاسبية واملالية اخلاصة بالفرع وفقًا لألنظمة واللوائح املعتمدة.
االرتباط اإلداري:
ترتبط مبدير قسم الشئون املالية.
املهـ ـام:
 - 2القيام جبميع األعمـال احلسـابية مـن قيـود وارتبـاط وصـرف ومراجعـة ومسـك سـجالت
حسب الالئحة املالية للجمعية ,وما يصدر من قرارات وتعليمات من ذوى االختصاص.
 - 5إعداد مشروع ميزانية الفرع ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ومقارنة التنفيذ الفعلـي مبـا
هو خمطط وحتديد أسبا ب االحنراف وإعداد التقارير بذلك.
 - 4تنفيذ الالئحة املالية للجمعية وما يصدر بشأن تطب يقها من قواعد وقرارات وتعليمات.
 - 3القيــام بــإجراءات التحصــيل والصــرف وفــتح احلســابات املصــرفية يف البنــوك لتســهيل
العمليات املالية وإنهاء إجراءات العقود والشراء والتسديد جلميع احتياجات الفرع .
 - 2تدوين مجيع العمليـات احلسـابية واملاليـة إليـرادات ومصـروفات الفـرع وإعـداد التقـارير
املالية للفرع .
 - 2تــدقيق مســتندات الصــرف الــواردة مــن الوحــدات اإلداريــة املختلفــة والتأكــد مــن عــدم
أسبقية صرفها.
 - 7القيد يف دفرت السلفه املستدمية والصندوق والبنك بشكل منتظم.
 - 8رفع املستندات املؤيدة ل لصرف من السلفه املستدمية لقسم الشئون املالية باإلدارة العامة
دوريًا لالستعاضة .
 - 9العمل على إيداع املتحصالت يف احلسابات املختصة والرفع بشأنها لقسم الشئون املالية
باإلدارة العامة .
 - 22إعداد املستندات املتعلقة بالصرف من سندات صرف وشيكات وخالفه.
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 - 22الرقابة على األصول اخلاصة بالفرع والتأكد من سالمتها.
 - 25مطابقة احلسابات البنكية دوريًا.
 - 24إ عداد التقارير الدورية اخلاصة باملتحصالت واملدفوعات.
 - 23التعــاون والتنســيق مــع قســم الشــئون املاليــة بــاإلدارة العامــة فيمــا يتعلــق بــالنواحي املاليــة
واحملاسبية اخلاصة بالفرع ,وتقديم مجيع املعلومات املطلوبة حوهلا.
 - 22املشاركة يف جلان اجلرد ودراسة العروض والرتسية املتعلقة بنشاطات الفرع.
 - 22املشاركة يف تأمني احتياجات الفرع من املواد واملعدات واألجهزة واخلدمات بالكميات
والنوعيات احملددة ويف الوقت احملدد وبالسعر املناسب.
 - 27العمــل علــى اســتخدام التقنيــة احلديثــة يف إجنــاز األعمــال احلســابية واملاليــة للجمعيــة
وحتديثها بشكل دوري.
 - 28إعداد تقارير تق ويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 29حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 52إعداد تقارير دورية عن إجنازات القسم ومقرتحـات تطـوير العمـل بهـا ورفعهـا إىل مـدير
قسم الشئون املالية.
 - 52أية مهام أخرى تكلف بها القسم يف حدود اختصاصها .
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 2/5/7/4قسم البطاقات الصرف اإللكرتوني:
اهلدف العام:
القيـام بإصــدار البطاقــات اإللكرتونيــة للمســتفيدين وتغــذيتها حســب اللــوائح واألنظمــة
املتبعة..
االرتباط اإلداري:
ترتبط مبدير قسم الشئون املالية.
املهـ ـام:
 - 1تصميم وتطوير الربامج والتطبيقات اخلاصة ببطاقات املسـتفيدين مبـا يـتالئم خبـدمات
اجلمعية.
 - 5تنفيذ اخلطة املعتمدة من إدارة البح واخلدمة االجتماعية لتغذية بطاقـات املسـتفيدين
الشهرية وكذلك املشاريع.
 - 4إنشاء قواعد البيانات اخلاصة ببطاقات املستفيدين.
 - 3توفري احلماية الالزمة للبيانات واملعلومات اخلاصة حبسـابات املسـتفيدين بكـل الطـرق
واملمكنة وحفظ نسخ منها بالتنسيق مع قسم التقنية.
 - 2حتدي البيانات املستفيدين بشكل مستمر بالتنسيق مع الفروع.
 - 2التأكد من مطابقة البيانات الواردة من مجيـع اجلهـات التجاريـة الـيت مت التعاقـد معهـا
لتنفيذ اخلدمة.
 - 7ضبط استالم بطاقات املستفيدين من اجلهـات املتعاقـد معهـا وتسـليمها لفـروع اجلمعيـة
وتوثيقها.
 - 8التطوير املستمر للتقنيات املستخدمة يف بطاقات الصرف اإللكرتوني.
 - 9إعداد التقارير الدورية عن القسم.
 - 22إعداد تقارير األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 22أية مهام أخرى يكلف بها القسم مع حدود اختصاصه.
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 3/5/7/4قسم امليزانية:
اهلدف العام:
إعداد امليزانية ا لسنوية وموازين املراجعة الربع سنوية يف املوعد احملدد .
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة الشئون املالية.
املهام:
تنفيــذ إعــداد امليزانيــة التقديريــة العامــة للجمعيــة بالتعــاون مــع مجيــع اإلدارات والفــروع
باجلمعية ,ومناقشتها مع املدير التنفيـذي لرفعهـا إ ىل أمـني عـام اجلمعيـة لعرضـها علـى
جملس اإلدارة يف الوقت احملدد ,ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها
إعداد التقارير الدورية اخلاصة باملتحصالت واملدفوعات
 - 4إعداد تقرير مالي وميزان مراجعة ربع سنوي.
إعداد التقارير اخلاصة بتنفيذ امليزانية التقديرية لضمان عدم جتاوز االعتمادات
بها.
إعداد التقارير السنوية اخلتامية نهاية السنة املالية مليزانية العام املالي احلالي
 - 2متابعة الفروع لتوفري املعلومات املطلوبة اخلاصة باملراجعـة وإقفـال امليزانيـة كـل
شهر.
 - 7إجراء مطابقة شهرية بني البيانات املالية للتأكد من سالمة القيد.
 - 8متابعة تنفيذ ا لفروع للميزانيات التقديرية.
 - 9العمل على استخدام التقنية احلديثة يف إجناز األعمال احلسابية واملالية للجمعية
وحتديثها بشكل دوري.
 - 22التنســيق والتعــاون مــع املراجــع الــداخلي ومراجــع احلســابات اخلــارجي وتســهيل
مهمتهما إلجناز أعماهلما يف الوقت احملدد.
 - 22إعداد التقارير الدورية عن القسم.
 - 25إعداد تقارير األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 24أية مهام أخرى يكلف بها القسم مع حدود اختصاصه.
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 4/5/7/4 - 23أمني الصندوق:
اهلدف العام:
التعامل مع السلفه الدورية و املبالغ النقدية والشيكات اليت ترد إىل اإلدارة العامـة وفقـاً
لألنظمة واللوائح املعتمدة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة الشئون املالية.
املهام:
 - 2قبا املبالغ الواردة والشيكات وحترير اإليصاالت اخلاصة بها.
 - 5إعداد كشوفات املتحصالت واملـدفوعات بشـكل يـومي ورفعهـا إىل مـدير إدارة
الشئون املالية.
 - 4إيداع املتحصـالت النقديـة والشـيكات بـالبنوك الـيت تتعامـل معهـا اجلمعيـة أوالً
بأول.
 - 3صرف املستندات املعتمد صرفها من الصندوق.
 - 2صرف الشيكات اخلاصة بتغذية الصندوق ورصدها بشكل سليم.
 - 2احلفاظ على النقدية اليت حبوزته والتأكد من وضعها يف مكان آمن.
 - 7احلفاظ على الدفاتر واملستندات اليت بعهدته.
 - 8حفظ الصكوك والوثائق اخلاصة مبمتلكات اجلمعية.
 - 9حفظ كافة أصول العقود اليت تربمها اجلمعية مع اجلهات األخرى.
 - 22مسك دفرت يومية الصندوق والقيد به بشكل منتظم.
 - 22التعاون مع مراجع احلسابات اخلارجي واملراجع الـداخلي فيمـا يتعلـق باملعلومـات
اليت حيتاجان إليها.
 - 25إتباع مجيع التعليمات الصادرة من إدارة الشئون املالية.
 - 24أية مهام أخرى يكلف بها يف حدود اختصاصه .
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 6/7/4إدارة الشئون اإلدارية:
اهلدف العام:
توفري مجيع اخلدمات اإلدارية ملختلف إدارات وفروع اجلمعية.
االرتباط اإلداري:
ترتبط باملدير التنفيذي.
املهـ ــام :
 - 2اإلسهام يف تطوير السياسات واألنظمة واإلجراءات اإلدارية للجمعية .
 - 5إعداد اخلطة السنوية للشئون اإلدارية يف ضـوء األهـداف والسياسـات العامـة للجمعيـة,
بالتنسيق مع إدارة التخطيط والتطوير ,ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 4اإلشـــراف اإلداري والفـــين علـــى األقســـام والوحـــدات التابعـــة إلدارة الشـــئون اإلداريـــة,
والتنسيق بني أعماهلا مبا ي ضمن حسن أدائها وتكامل جهودها.
 - 3اإلشراف علـى تنفيـذ الـربامج اإلداريـة يف ضـوء اخلطـة العامـة للجمعيـة ووفقًـا لألنظمـة
واللوائح املعتمدة.
 - 2اإلشراف على تطبيق مجيع األنظمة واللـوائح اإلداريـة اخلاصـة باجلمعيـة والتأكـد مـن
أدائها بكفاءة وفعالية .
 - 2التنسيق بني اجلمعية ومجيـع األ جهـزة بالقطـاع احلكـومي والقطـاع األهلـي يف املسـائل
املشرتكة فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية .
 - 7اإلشراف على توفري احتياجات الفروع واإلدارات باجلمعية من القوى العاملة والتجهيزات
واألدوات واملواد والعمل على توفريها ,وفقًا للخطط املعتمدة.
 - 8اإلشراف على مباني وعقارات اجلمعية ( اإلدارية ) والتأكد من صيانتها بشكل دوري .
 - 9اإلشــراف والتوجيــه واملتابعــة جلميــع إجــراءات تــأمني املشــرتيات وإبــرام العقــود اخلاصــة
باملشرتيات.
 - 22اإلشراف على األعمـال املتعلقـة بتخـزين وصـرف املـواد والقرطاسـية واملطبوعـات ومـواد
اآلالت املتكرر طلبها.
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 - 22إعداد تقارير تقويم ا ألداء الوظيفي للموظفني املرتبطني بها مباشرة.
 - 25إعداد تقارير دورية عن إجنازات اإلدارة ومقرتحات تطوير العمل بها ,ورفعها إىل املـدير
التنفيذي.
 - 24حتديد احتياجات اإلدارة م ن القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 23أية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصها.
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 1/6/7/4قسم شئون املوظفني:
اهلدف العام :
توفري احتياجات اجلمعيـة مـن العـاملني وتنظـيم شـئونهم وتقـديم اخلـدمات والتسـهيالت
هلم ,وفقًا لألنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات املتعلقة بشئون العاملني.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة الشئون اإلدارية.
املهام :
 - 2تطبيــق األنظمــة واللــوائح والقواعــد والتعليمــات واإلجــراءات املتعلقــة بشــئون العــاملني
باجلمعية ,ومنها:
أ

 حتديد الوظـائف الشـاغرة ونوعيتهـا وشـروط شـغلها ,وذلـك بالتعـاون مـع مجيـعإدارات اجلمعية وفروعها ,واإلعالن عن الوظائف املراد شغلها.

ب  -اس تكمال مسوغات التعيني ومباشرة العمل.
جـ  -التأكد من مباشرة العاملني ,املعينني حديثًا ,واملنقولني ألعماهلم ,ورفع التقارير
إىل املسئولني فيما خيص فرتات التجربة والتعاقد.
د

 اختاذ اإلجراءات الالزمة حنو مستحقات العاملني من أجور وعالوات ومكافآتوإجازات وإنهاء ا خلدمات ,والفصل وغريها .

هـ  -حصــر املســتحقني للرتقيــة ومجــع البيانــات الالزمــة عــنهم ورفعهــا إىل مــدير إدارة
الشئون اإلدارية ,وتنفيذ اإلجراءات املطلوبة بعد اختاذ القرارات بشأنها.
و

 -متابعة تقويم األداء الوظيفي للعاملني يف اجلمعية .

ز

 -إنهاء معامالت وإجراءات العا ملني فيما يتعلق بالتأمينات االجتماعية.

 - 5جتميع وتبويب املعلومات املتعلقة باالحتياجات الفعلية من القوى العاملة وذلك بالتعاون مع
إدارات اجلمعية وفروعها.
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 - 4تنظيم وحفظ ملفات وسجالت العاملني والتأكد من استيفائها جلميع البيانات الالزمة
وإدخاهلا باحلاسب اآللي مع احملافظة على سريتها.
 - 3التعرف على مشكالت العاملني ذات الصـلة بأعمـال شـئون العـاملني ودراسـتها وتقـديم
املشورة حوهلا جلميع إدارات اجلمعية.
 - 2تقديم التسهيالت الالزمة للعاملني غري السـعوديني فيمـا يتعلـق بطلـب اإلقامـة ,وطلبـات
تأشريات السفر هلم ولعـائالتهم وشـهادة اخلدمـة وغريهـا بالتنسـيق مـع إدارات اجلمعيـة
وفروعها.
 - 2التحقـق مـن أن كــل عامـل حيصـل علــى مجيـع حقوقـه املشــمولة يف العقـد املوقـع معــه,
وحسب أنظمة وتعليمات اجلمعية.
 - 7اإلجابة عن مجيع أسئلة واستفسارات العاملني بشأن حقوقهم وواجباتهم.
 - 8التعاون مع إدارة الشئون املالية يف حتضري مسريات األجور الشهرية واملستحقات األخرى
وتوفري مجيع املعلومات الالزمة لذلك.
 - 9تدقيق طلبات التوظيف من حي االلتزام باملؤهالت واخلربات املطلوبـة لشـغل الوظـائف
والتطــابق مــع امليزانيــات التقديريــة املعتمــدة ,واملوافقــة عليهــا ورفعهــا لالعتمــاد حســب
اللوائح والتعليمات املعتمدة.
 - 22عمل تقييم سنوي لوظائف اجلمعية قبل اعتماد امليزانية التقديرية للعام املالي اجلديد.
 - 22تأمني احلجز وتذاكر السفر للمسافرين أو القادمني على حساب اجلمعية أو تعويضهم
عنها.
 - 25التنسيق مع اجلهات الصحية اليت تتعامل معها اجلمعية فيما خيص شئون العاملني.
 - 24تصــميم عقــود العمــل اخلاصــة بالع ـ املني الســعوديني وغــري الســعوديني الســنوية واملؤقتــة
والعمل بها بعد اعتمادها.
 - 23إعداد مجيع القرارات املتعلقـة بشـئون العـاملني املختلفـة ورفعهـا إىل صـاحب الصـالحية
لتوقيعها.
 - 22تنظيم اإلجازات األسبوعية والسنوية للموظفني واملتعاونني بالتنسيق مع إدارات اجلمعية
وفروعها.
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 - 22حتدي د بيانات العاملني يف اجلمعية متضـمن اهلواتـف واألءـاء يف كافـة إدارات وفـروع
اجلمعية.
 - 27إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 28إعداد تقارير دورية عن إجنازات القسم ومقرتحات تطـوير العمـل بـه ,ورفعهـا إىل مـدير
إدارة الشئون اإلدارية.
 - 29حتديد احتياجات القسم من ال قوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 52أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه .
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 2/6/7/4قسم االتصاالت اإلدارية:
اهلدف العام :
تنظيم املراسالت الواردة والصادرة من وإىل اجلمعية  ,وتوزيع املراسالت داخل اجلمعية,
إضافة إىل توفري خدمات التصوير لإلدارة العامة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة الشئون اإلدارية.
املهــام:
 - 2اسـتقبال مجيــع املراســالت الـواردة للجمعيــة واســتكمال إجـراءات قيـدها وإحالتهــا إىل
اإلدارات املختصة ,ومعاجلة املراسالت السرية حسب التوجيهات املعتمدة.
 - 5العمل على تطوير نظام املراسالت الص ادرة والواردة من خالل النظام احلاسوبي والسعي
على تطويره املستمر.
 - 4استالم مجيع املراسالت الصادرة واستكمال إجـراءات تسـجيلها وتصـديرها وتسـليمها
للجهات املرسلة إليها .
 - 3توزيع املراسالت داخل اجلمعية .
 - 2تصنيف وتنظيم وحفظ ملفات اجلمعية بشكل يسهل الرجوع إليها.
 - 2اإلجابة على مجيع االستفسارات املتعلقة باملراسالت الواردة والصادرة.
 - 7توفري األصول أو صور املراسالت جبميع أنواعها متى ما طلب منه ذلك.
 - 8توفري خدمات التصوير واإلرسال اآللي (الفاكس وغريه) حسب اإلجراءات املعتمدة.
 - 9إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 22إعداد تقارير دورية عن إجنازات القسم ومقرتحات تطـوير العمـل بـه ,ورفعهـا إىل مـدير
إدارة الشئون اإلدارية.
 - 22حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 25أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه .
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 4/5/7/4قسم الصيانة واخلدمات:
اهلدف العام:
توفري مجيع اخلدمات العامة والصيانة إلدارات اجلمعية وفروعها.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة الشئون اإلدارية .
املهــام:
 - 2تقديم خدمات التعقيب للجمعية ومنسوبيها.
 - 5وضع نظام للصيانة الدورية والطارئة والوقائية جلميع منشآت وعقارات اجلمعية.
 - 4اإلشــراف علــى أعمــا ل النظافــة والعمــل علــى تــوفري مجيــع مســتلزماتها جلميــع منشــآت
وعقارات اجلمعية.
 - 3اإلشراف على تشغيل وصيانة مجيع األجهزة واملعدات طبقاً لربامج الصيانة املعدة.
 - 2اإلشراف على ترميم وصيانة منشآت وعقارات اجلمعية ومجيع اإلصالحات الالزمـة هلـا
وتأمني ما يلزمها.
 - 2اإلشراف على عقو د الصيانة ومتابعة تنفيذها مع الشركات واملؤسسات املختصة.
 - 7التنسيق مع مجيع إدارات اجلمعية وفروعها لتقديم خدمات الصيانة هلم.
 - 8العمل على تأمني السيارات والشاحنات اليت حتتاج إليها إدارات اجلمعية وفروعها.
 - 9اإلشــراف علــى اســتخدام الســائقني للســيارات والشــاحنات والعمــل علــى صــيانتها طبق ـاً
لربامج الصيانة املعدة.
 - 22صرف فواتري احملروقات والزيوت للسيارات والشاحنات.
 - 22اإلشــراف علــى املســتخدمني والعمــال والســائقني واحلــراس وتنظــيم أعمــاهلم وإعــداد
اجلداول اخلاصة بفرتات عملهم بالتنسيق مع مديري الفروع.
 - 25االحتفـاظ بسـجالت مفصـله عـن الســيارات وحركتهـا وال عمـل علـى جتديـد اســتماراتها
ومتابعة صيانتها بالتنسيق مع فروع اجلمعية.
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 - 24تأمني احلراسة الكافية ملباني اجلمعية و تلكاتها.
 - 23اإلشراف على استكمال إجراءات تأسيس اهلواتف باجلمعية.
 - 22اإلشراف على سنرتال اإلدارة للجمعية وفروعها والعمل على توفري الصيانة ألجهزة اهلاتف
والتلك س والفاكس وآالت التصوير بشكل دوري.
 - 22اإلشراف على تنظيم مواقف السيارات للجمعية.
 - 27متابعة إنهاء معامالت حوادث السيارات.
 - 28تقديم خدمات الشحن والتخليص اجلمركي.
 - 29العمل على إبرام العقود مع شركات التأمني للسيارات اجلمعية ومتابعتها.
 - 52إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 52إعداد تقارير دورية عن إجنازات القسم ومقرتحات تطـوير العمـل بـه ,ورفعهـا إىل مـدير
إدارة الشؤون اإلدارية.
 - 55حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 54أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.
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 4/6/7/4قسم املشرتيات:
اهلدف العام :
تــأمني احتياجــات إدارات اجلمعيــة وفروعهــا مــن املــواد واملعــدات واألجهــزة بالكميــات
والنوعيات احملددة ,ويف الوقت احملدد وبالسعر املناسب ,وفقًا للوائح واإلجراءات املعتمدة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة الشئون اإلدارية.
املهام :
 - 2وضع برنامج لالحت ياجات السنوية من األصناف واألعمال بالتنسيق مـع إدارات اجلمعيـة
وفروعها وعرضه على مدير إدارة الشئون اإلدارية العتماده من املدير التنفيذي وإدراجه
ضمن امليزانية التقديرية.
 - 5املشاركة مع اإلدارة والفرع يف وضع املواصـفات والشـروط للمـواد واألعمـال الـيت يـراد
تأمينها أو تنفيذها.
 - 4القيام جبميـع املهـام التنفيذيـة املتعلقـة بشـراء املـواد واملعـدات واألجهـزة الالزمـة وإجيـار
املباني وعقود الصيانة وفقًا لألنظمة واللوائح واإلجراءات املعتمدة .
 - 3استكمال وثائق املنافسات بعد استالمها من اجلهات ذات العالقة .
 - 2القيــام جبميــع املهــام التنفيذيــة امل تعلقــة مبنافســات اخلــدمات واإلنشــاءات طبقًــا للنظــام
واإلجراءات املعتمدة .
 - 2القيــام بــإجراءات اإلعــالن والــدعوات للمنافســات وترتيــب االجتماعــات مــع املقــاولني
واملوردين واإلجابة عن استفساراتهم قبل فتح املظاريف .
 - 7االشرتاك يف أعمال حتليل املنافسات.
 - 8استكمال إجراءات التعاقد ب عد البت من صاحب الصالحية .
 - 9حتريــر العقــود باالشــرتاك مــع اإلدارة ذات العالقــة والعمــل علــى توقيعهــا مــن صــاحب
الصالحية ومن ثم إخطار اجلهات الطالبة .
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 - 22إصدار أوامر التوريد للموردين وإحاطة اجلهات ذات العالقة .
 - 22القيام بأعمال الشراء املباشر إذا دعت احلاجة.
 - 25حفظ عقود املورد ين واملقاولني واالستشاريني يف ملفات ومتابعة أعمال التنفيذ.
 - 24اإلملام حبركة األسعار بالسوق واالحتفاظ مبلفات منظمـة للكتيبـات عـروض األسـعارل
وقوائم األسعار اليت تصدرها الشركات املنتجة

ا ميكن من إصدار أحكام سليمة

على مدى عدالة األسعار اليت يقدمها املوردون.
 - 23مسك ا مللفـات والسـجالت املتعلقـة بـإجراءات الشـراء النظاميـة كسـجل العقـود وسـجل
مراقبة خطابات الضمان وغريها

ا له عالقة بأعمال الشراء .

 - 22متابعة صالحيات خطابات الضمان االبتدائي والعمل على جتديدها عند اللزوم .
 - 22استالم عينات املوردين واملقاولني والتحفظ عليها حلني البت يف العروض.
 - 27اإلعداد للبيع باملزاد العلين لتخلص من التالف والرجيع واقرتاح تشكيل اللجان اخلاصة
بذلك .
 - 28املشــاركة يف وضــع سياســة الــتخلص مــن فــائا املــواد يف املســتودع وذلــك عــن طريــق
حصرها واختاذ اإلجراءات النظامية لبيعها بالطرق النظامية .
 - 29املشاركة يف تشكيل اللجان اليت يرغب املسئولون يف تشكيلها.
 - 52املشاركة يف استالم املشرتيات وفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
 - 52التأكد من صحة الفواتري واملطالبات ومطابقتها على أوامـر الشـراء قبـل طلـب املوافقـة
عليها.
 - 55إجـــراء االتصـــال بـــاملوردين يف حالـــة وجـــود أصـــناف ناقصـــة أو تالفـــة أو غـــري مطابقـــة
للمواصفات املطلوبة واختاذ ما يلزم بشأنها.
 - 54التعاون مع إدارة الشئون املالية فيما يتعلق بأعمال املشرتيات.
 - 53إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 52إعداد تقارير دورية عن إجنـازات القسـم ومقرتحـات تطـوير العمـل بـه ورفعهـا إىل مـدير
إدارة الشئون اإلدارية.
 - 52حتديد احتياجات ا لقسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 57أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.
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 /7/7/4إدارة الكفاالت:
اهلدف العام :
االشــراف الفــين علــى برنــامج الكفــاالت ومتابعــة تنفيــذه والعمــل علــى تطــويره وفقــ ًا
للسياسات واللوائح املعتمدة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باملدير التنفيذي.
املهام:
 - 2إعداد اخلطة السنوية ألقسام الكفاالت ومتابعة تنفيذها.
 - 5اقرتاح اآلليات املناسبة لتفعيل برنامج الكفالة,
 - 4إعداد التعليمات و الشروط واإلجراءات املتعلقة بنشاط أقسام الكفاالت.
 - 3العمل اعـداد القـوائم وأنظمـة حتـدد مسـئولية اجلمعيـة وم سـئولية الكافـل واإلجـراءات
املتبعة يف حالة موافقة الكافل على كفالة يتيم أو أكثر.
 - 2متابعة تنفيذ إجراءات الكفالة املعتمدة.
 - 2العمل على تطوير اللوائح املنظمة لعمل الكفاالت.
 - 7تنظيم لقاءات دورية مع موظفي ورؤساء أقسام الكفاالت.
 - 8إعداد خطة السنوية ألقسام الكافالت يف امل ركز الرئيس والفروع.
 - 9إعداد خطة تدريب ملوظفي الكفاالت.
 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي اإلدارة.
 - 22حتديد احتياجات اإلدارة من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 25إعداد تقارير دورية عن إجنازات اإلدارة ومقرتحات تطوير العمل بها ,ورفعها إىل املدير
التنفيذي.
 - 24أية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصها.
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 /7/7/4إدارة الكفاالت:
 1/7/7/4وحدة الكفالء املتميزين.
اهلدف العام :
العناية بالتواصل وخدمة الكفالء املميزين يف اجلمعية.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة الكفاالت.
املهام:
 - 2إعداد اخلطة السنوية للتواصل مع الكفالء املت ميزين ومتابعة تنفيذها.
 - 5اقرتاح صفات الكافل املتميز والرفع به العتماده من صاحب الصالحية.
 - 4استقبال الكفالء املتميزين ومرافقتهم وإعداد برامج زيـاراتهم وتنظـيم لقـاءاتهم
باملسئولني وأعضاء جملس اإلدارة.
 - 3اقرتاح احلوافز املعنوية للكفالء املتميـزين وشـروط تقـدميها ورفعهـا العتمادهـا
وتطبيقاتها.
 - 2إعداد قاعدة بيانات عن الكفالء املتميزين ومجيع املعلومات الالزمة عنهم.
 - 2التواصل مع الكفالء املتميزين بالتقارير واهلـدايا واألخبـار وفـق اآلليـة الـيت يـتم
اعتمادها يف اإلدارة لذلك.
 - 7إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 8إعداد التقارير الدورية عن إجنازات القسم ومقرتحات تطوير العمـل بـه ,ورفعهـا
إىل مدير إدارة الكفاالت.
 - 9حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها .
 - 22أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.
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 /7/7/4إدارة الكفاالت:
 2/7/7/4وحدة عالقات الكفالء.
اهلدف العام :
العناية بالتواصل وخدمة الكفالء املميزين يف اجلمعية.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة الكفاالت.
املهام:
 - 2إعداد اخلطة السنوية للتواصل مع الكفالء ومتابعة تنفيذها.
 - 5استقبال الكفالء ومرافقتهم وإعداد بـرامج زيـاراتهم وتنظـيم دعـوتهم ملناسـبات
اجلمعية ولقاءاتها .
 - 4اقرتاح احلوافز املعنوية للكفالء وشروط تقدميها ورفعها العتمادها وتطبيقاتها.
 - 3إعداد قاعدة بيانات كاملة عن الكفالء ومجيع املعلومات الالزمة عنهم.
 - 2التواصل مع الكفالء بالتقارير واهلدايا واألخبار وفق اآللية اليت يتم اعتمادها يف
اإلدارة لذلك.
 - 2إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي الوحدة.
 - 7إعداد التقارير الدورية عن إجنازات الوحدة ومقرتحات تطوير العمل بها ,ورفعها
إىل مدير إدارة الكفاالت.
 - 8حتديد احتياجات الوحدة من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها .
 - 9أية مهام أخرى تكلف بها الوحدة يف حدود اختصاصها.
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 8/7/4إدارة البحث والرعاية الشاملة:
اهلدف العام:
اإلشراف على أقسام البح واخلدمة االجتماعية بفروع اجلمعية وقطاعاتها والعمل على
تطوير الربامج واخلدمات املقدمة لأليتام ومتابعة تنفيذها.
االرتباط اإلداري:
ترتبط باملدير التنفيذي.
املهـ ـام:
 - 2إعداد اخلطة السنوية ألقسام البح واخلدمة االجتماعية يف ضوء األهداف والسياسات
العامة للجمعية ,ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 5اإلسهام يف إعداد امليزانية التقديرية إلدارة البح والرعاية الشاملة بالتنسـيق مـع إدارة
الشئون املالية ,ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 4اقــرتاح موضــوعات الدراســات والبحــوث االجتماعيــة الــيت تقتضــيها احتياجــات العمــل
باجلمعية ,ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 3إجراء الدراسات والبحوث االجتماعية املعتمدة ,وإعداد التقارير الالزمة بشأن نتائجها,
من أجل االستفادة منها.
 - 2تـــوفري نتـــائج الدرا ســـات والبحـــوث االجتماعيـــة الـــيت مت إجنازهـــا أو احلصـــول عليهـــا
للمسئولني والعاملني باجلمعية لالستفادة منها يف تطوير أعمال وأنشطة اجلمعية.
 - 2التنسيق مع اإلدارات األخرى مبا حيقق إجناز األعمال املكلفة بها.
 - 7تقييم الربامج واخلدمات اليت تقدم للمستفيدين من خدمات اجلمعية.
 - 8إ عداد وكتابة التقارير عـن املوضـوعات الـيت حتـال إليهـا وتتعلـق بالدراسـات والبحـوث
واإلحصاءات ,والبح االجتماعي.
 - 9اإلشــراف علــى النــدوات واللقــاءات واحملاضــرات ذات العالقــة الــيت تعقــدها اجلمعيــة,
والعمل على االستفادة من توصياتها ونتائجها.
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 - 22العمل على إجياد قاعـدة معلومـات للمسـ تفيدين مـن خـدمات اجلمعيـة ورقيـاً وحاسـوبياً
ومتابعة العمل بها والتطوير املستمر هلا.
 - 22حصر وحتديد املشكالت واملتغريات االجتماعية املرتبطة بالفئة املستهدفة من خـدمات
اجلمعية ,بشكل دوري.
 - 25دراسة عوامـل الـتغري االجتمـاعي واالقتصـادي للمجتمـع واملـؤثرة بشـكل خـاص يف فئـة
األي تام ,للخروج بنتائج ميكن االعتماد عليها يف وضع اخلطط والربامج للجمعية.
 - 24إجراء املسوحات االجتماعية الالزمة ألعمال وأنشطة اجلمعية.
 - 23التنسيق والتعاون مع اهليئات العلمية واجلهات األكادميية لدراسة الظواهر االجتماعية
السلبية ومعرفة مسبباتها واقرتاح احللول هلا.
 - 22التن سيق مع وزارة الشؤون االجتماعية فيما يتطلبه العمل.
 - 22التنسيق مع اجلمعيات واملؤسسات اخلريية املوجودة يف نطـاق خدمـة اجلمعيـة يف حـدود
اختصاصها.
 - 27اقــرتاح الضــوابط واإلجــراءات والشــروط والنمــاذج الالزمــة إلجــراء البح ـ االجتمــاعي
والعمل على تطويرها.
 - 28اإلشراف الفين على أقسام ال بح االجتماعي بالفروع وتقديم مجيع املساعدات الالزمة
هلا.
 - 29التأكد من االلتزام بضوابط وإجراءات ومناذج إجراء البح االجتماعي.
 - 52التأكد من إدخال مجيع البيانات املتعلقة بالبح االجتماعي باحلاسـب اآللـي بشـكل
دوري.
 - 52حتديد أسلوب تبويب وحفظ ملفات األسر من أجل توحيدها وتسهيل التعامل معها.
 - 55متابعـــة حتـــدي املعلومـــات عـــن األســـر بشـــكل دوري يف الفـــروع لضـــمان اســـتمرار
استحقاقهم خلدمات اجلمعية.
 - 54اإلشراف على إعداد الربامج واألنشطة واخلدمات اهلادفة إىل رفـع املسـتوى االجتمـاعي
واالقتصادي والصحي والثقايف للمستفيدين.
 - 53اإلشــراف علــى تنفيــذ خطــط الــربامج واألنشــطة واخلــدمات الســنوية بعــد اعتمادهــا,
بالتنسيق مع إدارات الفروع.
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 - 52تقييم نتائج الربامج واألنشطة واخلدمات االجتماعية من حي حتقيقها ألهدافها.
 - 52االتصال والتنسيق مـع اجلهـات اخلارجيـة الـيت هلـا دور أو مشـاركة يف تنفيـذ األنشـطة
والربامج واخلدمات االجتماعية باجلمعية.
 - 57التعاون والتنسيق مع اجلمعيات واملؤسسات اخلريية يف اجملتمع الذي ختدمه اجلمعية من
أجل إ جناح الربامج املشابهة واملشرتكة.
 - 58تقديم الدراسات عن الربامج واألنشطة واخلدمات املقرتحة اجلديدة موضحًا بها أهدافها
وتكاليفها وكيفية تنفيذها واجلهات األخرى املشاركة.
 - 59حتديد ا حتياجات أقسام البح االجتماعي بالفروع من القوى العاملة واألجهـزة واملـواد
ومتابعة توفريها.
 - 42إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي اإلدارة.
 - 42حتديد احتياجات اإلدارة من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 45إعداد تقارير دورية عن إجنازات اإلدارة ومقرتحات تطوير العمل بها ,ورفعها إىل مساعد
املدير التنفيذي لشؤون الفرع.
 - 44أية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصها.
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 1/8/7/4قسم البحث االجتماعي:
اهل ـدف الع ـام:
القيــام مبهــام البح ـ االجتمــاعي والتواصــل مــع الســر لتكــوين قاعــد بيانــات متميــزة
ومستوفاة وحديثة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة البح والرعاية الشاملة.
املهـ ـام:
 - 2بناء قاعدة معلومات للمستفيدين من خدمات اجلمعية ورقياً وحاسوبياً
ومتابعة العمل بها والتطوير املستمر هلا.
 - 5حصر وحتديد املشكالت واملتغريات االجتماعية املرتبطة بالفئة املستهدفة
من خدمات اجلمعية ,بشكل دوري.
 - 4دراسة عوامل التغري االجتماعي واالقتصادي للمجتمع واملؤثرة بشكل خاص
يف فئة األيتام ,للخروج بنتائج ميكن االعتماد عليها يف وضع اخلطط
والربامج للجمعية.
 - 3إجراء املسوحات االجتماعية الالزمة ألعمال وأنشطة اجلمعية.
 - 2اقرتاح الضوابط واإلجراءات والشروط والنماذج الالزمة إلجراء البح
االجتماعي والعمل على تطويرها.
 - 2االلتزام بضوابط وإجراءات ومناذج إجراء البح االجتماعي.
 - 7إدخال مجيع البيانات املتعلقة بالبح

االجتماعي باحلاسب اآللي بشكل

دوري.
 - 8اقرتاح أسلوب تبويب وحفظ ملفات األسر من أجل توحيدها وتسهيل التعامل
معها.
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 - 9متابعـــة حتـــدي املعلومـــات عـــن األســـر بشـــكل دوري يف الفـــروع لضـــمان
استمرار استحقاقهم خلدمات اجلمعية.
 - 22املشاركة يف إعداد الربامج واألنشطة واخلدمات اهلادفـة إىل رفـع املسـتوى
االجتماعي واالقتصادي والصحي والثقايف للمستفيدين.
 - 22التعــاون مــع أقســام البح ـ االجتمــاعي بــالفروع فيم ـا حتتاجــه مــن تــدريب
وخربة.
 - 25إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 24حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 23إعداد تقارير دورية عن إجنازات القسم ومقرتحات تطوير العمل بها,
ورفعها إىل مدير إدارة البح والرعاية الشاملة.
 - 22أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.
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 2/8/7/4قسم خدمات األسر:
اهل ـدف الع ـام:
العمــل علــى تقــديم وتطــوير اخلــدمات االجتماعيــة والصــحية للمســتفيدين بالتنســيق مــع
الفروع.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة البح والرعاية الشاملة.
املهـ ـام:
 - 2إعداد اخلطط السن وية خلدمات األسر ومتابعة تنفيذها.
 - 5اقرتاح نوعية اخلدمات االجتماعية والصحية اليت تقدمها اجلمعية والعمل على تطويرها.
 - 4تقــديم اخلــدمات االجتماعيــة والصــحية للمســتفيدين بالتنســيق مــع الفــروع واإلدارات
املختصة والعمل على تطويرها.
 - 3تقيــيم نتــائج اخلــدمات االجتماعيــة والصــحية ال ـ يت تقــدمها اجلمعيــة ومــدى حتقيقهــا
ألهدافها.
 - 2إعداد التقارير حول اخلدمات االجتماعيـة والصـحية الـيت تقـدمها الفـروع ,ورفعهـا إىل
مدير إدارة البح والرعاية الشاملة.
 - 2متابعة بعا احلاالت واملعامالت لدى الفروع اليت حتتاج إىل متابعة ودعم األمانة العامـة
باجلمعية.
 - 7استقبال ال شكاوي الواردة من املستفيدين ومتابعتها والتحقق منها والعمل على حلها.
 - 8التنسيق مـع املستشـفيات واملستوصـفات العامـة واخلاصـة للتعـاون مـع الفـروع يف تقـديم
بعا اخلدمات الصحية للمستفيدين من خدمات الفروع.
 - 9التنسيق مع اجلمعيات واملؤسسات اخلريية األخرى لتسهيل إمكانية استفادة املستفيدين
من خدمات هذه اجلمعيات من اجلوانب االجتماعية والصحية.
 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 22حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 25إعداد تقارير دورية عن إجنازات القسم ومقرتحات تطـوير العمـل بـه ,ورفعهـا إىل مـدير
إدارة البح والرعاية الشاملة.
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 - 24أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.
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 3/8/7/4قسم الرعاية الصحية:
اهل ـدف الع ـام:
العمل على تقديم اخلدمات الصحية للمستفيدين بشكل

يز بالتنسيق مع الفروع.

االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة البح والرعاية الشاملة.
املهـ ـام:
 - 2إعــداد اخلطــط الســنوية للخــدمات الصــحية املقدمــة للمســتفيدين ومتابعــة
تنفيذها.
 - 5اقرتاح نوعية اخلدمات الصحية اليت تقدمها اجلمعية والعمل على تطويرها.
 - 4تقـــديم اخلـــدمات الصـــحية للمســـتفيدين بالتنســـيق مـــع الفـــروع واإلدارات
املختصة والعمل على تطويرها.
 - 3تقيــيم نتـــا ئج اخلـــدمات الصــحية الـــيت تقـــدمها اجلمعيــة ومـــدى حتقيقهـــا
ألهدافها.
 - 2إعداد التقارير حـول اخلـدمات الصـحية الـيت تقـدمها الفـروع ,ورفعهـا إىل
مدير إدارة البح والرعاية الشاملة.
 - 2متابعة بعا احلاالت واملعامالت الصحية لدى الفروع اليت حتتاج إىل متابعة
ودعم األمانة العامة باجلمعية.
 - 7استقبال الشكاوي الواردة من املستفيدين ومتابعتها والتحقق منها والعمـل
على حلها.
 - 8التنسيق مع املستشفيات واملستوصفات العامة واخلاصة للتعاون مـع الفـروع
يف تقديم بعا اخلدمات الصحية للمستفيدين من خدمات الفروع.
 - 9التنســيق مــع اجلمعيــات واملؤسســات اخلرييــة األخــرى لتســهيل إمكانيــة
استفادة املستفيدين من خدمات هذه اجلمعيات من اجلوانب الصحية.
 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 22حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
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 - 25إعداد تقارير دورية عن إجنازات القسم ومقرتحات تطوير العمل به ,ورفعهـا
إىل مدير إدارة البح والرعاية الشاملة.
 - 24أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.
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 4/8/7/4قسم الربامج واألنشطة:
اهل ـدف الع ـام:
اإلشــراف علــى الــربامج واألنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة والرتبويــة والرتفيهيــة لأليتــام
املستفيدين من خدمات اجلمعية.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة البح والرعاية الشاملة.
املهـ ـام:
 - 2إعــداد اخلطــط الســنوية للــربامج واألنشــطة االجتماعيــة املختلفــة بالتنســيق مــع الفــروع
والنوادي.
 - 5وضع اجلداول الزمنية لتنفيذ خطة الربامج واألنشطة مشتملة على املكان والزمان وجهة
التنفيذ بالفروع والنوادي.
 - 4اقـرت اح نوعيـة الـربامج واألنشـطة الــيت تقـدمها اجلمعيـة االجتماعيـة والثقافيـة والرتبويــة
والرتفيهية.
 - 3اإلشراف على تنفيذ الربامج واألنشطة وإزالة العوائق اليت قد تعرتض تنفيذها.
 - 2تقييم نتائج الربامج واألنشطة اليت تقدمها اجلمعية ومدى حتقيقها ألهدافها.
 - 2إعداد التقارير حول ال ربامج واألنشطة اليت تقدمها الفروع والنوادي باجلمعيـة ,ورفعهـا
إىل مدير إدارة البح والرعاية الشاملة.
 - 7تنفيذ احلفـالت اخلاصـة بـالربامج واألنشـطة بالتنسـيق مـع اإلدارات املختصـة واجلهـات
اخلارجية ذات العالقة.
 - 8إقامة الندوات واللقاءات املتخصصة يف خمتلف اجملاالت ملناقشة املواضيع اليت تهم الفئة
اليت ختدمهم اجلمعية بشكل عام.
 - 9التنســيق مــع إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم بــاإلدارة العامــة لتقــديم مجيــع اخلــدمات
املطلوبة لإلعالن واإلعالم عن أنشطة اجلمعية.
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 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 22حتديد احتياجات القسم من القوى ال عاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
- 25إعداد تقارير دورية عن إجنازات القسم ومقرتحات تطـوير العمـل بـه ,ورفعهـا إىل مـدير
إدارة البح واخلدمة االجتماعية.
- 24أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.
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 1/4/8/7/4إدارة نادي تكافل االجتماعي:
اهل ـدف الع ـام:
تنفيذ الربامج واألنشطة االجتماعية والثقافية والرتبوية والرتفيهية لأليتام املستفيدين من
خدمات اجلمعية.
االرتباط اإلداري:
يرتبط برئيس قسم الربامج واألنشطة باجلمعية.
املهـ ـام:
 - 2إعداد اخلطط السنوية للربامج واألنشطة االجتماعية املختلفة للمشرتكني
ي النادري من املستفيدين وغريهم يف ضوء األهداف والسياسات العـامة
للجمعية بالتعاون مع الوحدات اإلدارية بالنادي وبالتنسيق مع إدارة التخطيط
والتطوير باجلمعية ,ومتابعة تنفيذها بعد اعتمـادها.
 - 5اإلسهام يف إعـداد امليزانيــة التقديريــة للنادي بالتعــاون مــع الوحــدات
اإلداريــة بالنادي ,وبالتنسـيـق مع إدارة الشؤون املـالية واإلدارية بـاجلمعية,
ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 4اإلشراف على النواحي املالية واإلدارية يف النادي والتأكد من حتقيق
أهدافها.
 - 3اإلشراف اإلداري والفين على الوحدات اإلدارية بالنادي ,والتنسيـق فيما
بينــها مبـا يضمن حسن أدائها وتكامل جهودها.
 - 2ارسة الصالحيات املالية واإلدارية املخولة له كمدير النادي .
 - 2ترشيح رؤساء األقسام اإلدارية والعاملني بالنادي.
 - 7اإلشـراف عـلـى إعــداد التـقـريـر السنــوي الجنــازات النادي و أهم املعوقــات
وحــلوهلا املقرتحة ورفعها لرئيس قسم الربامج واألنشطة متهيداً لرفعها ألمانة
اجلمعية.
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 - 8االتصال باجلهات اخلارجية فيما يتعلق بأعمال النادي  ,بالتنسيق مع إدارة
اجلمعية .
 - 9املشاركة يف التعريف بأنشطة النادي واستقبال الزائرين واالستماع إىل
مالحظاتـهم ومقرتحاتهم وشكواهم واختاذ الالزم بشأنها .
 - 22اإلشراف على إدارة مجيع األعمال املتعلقة بشؤون العاملني .
 - 22متابعة مصروفات النادي ,والعمل على ترشيد املصاريف التشغيلية.
 - 25مراقبة سري العمل يف النادي والتأكد من مطابقته لألنظمة واللوائح
واإلجراءات املعتمدة.
 - 24التنسيـق مـع إدارة التـخطيط و التـطوير فيما يتعلق بتـطويـر النادي وتبسيط
اإلجراءات املتبعة فيه ,وزيادة فعالية التنسيق مع اجلمعية.
 - 23املشاركة يف أعمال اللجان اليت يُكلف بعضويتها وحضور االجتماعات اليت
يدعى إليها أو يُكلف حبضورها .
 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي للموظفني املرتبطني به مباشرة .
 - 22حتديد احتياجات النادي من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 27اإلشراف على إعداد تقارير دورية عن أعمال النادي ورفعها إىل رئيس قسم
الربامج واألنشطة متهيداً لرفعها ملدير إدارة البح والرعاية الشاملة.
 - 28أية مهام أخرى يكلف بها يف حدود اختصاصه .

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 9/7/4إدارة اإلعالم وتقنية املعلومات:
اهلدف العام:
توطيـــد عالقـــة اجلمعيـــة بـــاجملتمع وإبـــراز دور هـــا الرئيســـي يف جمـــال خدمـــة األيتـــام,
واإلشراف على تـوفري خـدمات وتقنيـة احلاسـب اآللـي واملعلومـات وحفـظ الوثـائق واحملفوظـات
جلميع إدارات اجلمعية وفروعها.
االرتباط اإلداري:
ترتبط باملدير التنفيذي .
امله ـ ــام:
 - 2إعداد اخلطة السنوية لإلعـالم وتقنيـة املعلومـات يف ضـوء األهـداف والسياسـات العامـة
للجمعية ,بالتنسيق مع إدارة التخطيط والتطوير ,ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 5إعداد امليزانية التقديرية لإلعـالم وتقنيـة املعلومـات بالتنسـيق مـع إدارة الشـئون املاليـة,
ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 4العمل على إخـراج تقـارير اإلجنـاز السـنوية وامليزانيـات التقديريـة واحلسـابات اخلتاميـة
بالشكل الالئق والذي يعكس تطور اجلمعية بالتنسيق مع اإلدارات املختصة.
 - 3متابعة كل ما ينشر عـن اجلمعيـة يف وسـائل اإلعـالم املختلفـة واالحتفـاظ بالقصاصـات
الصحفية واملواضيع اإلعال مية اليت هلا عالقة بشأن اجلمعية.
 - 2تزويد وسائل اإلعالم بأخبار اجلمعية واملعلومات املتاحة للنشر.
 - 2االشرتاك يف الصحف واجملالت والدوريات حسب خطة اجلمعية بهذا الشأن.
 - 7التنسيق مع إدارة التخطـيط والتطـوير فيمـا يتعلـق بتجهيـز وتطـوير موقـع اجلمعيـة علـى
شبكة اإلنرتنت وحول إن تاج مجيع الربامج اإلعالمية املرتبطة باحلاسب اآللي.
 - 8التنســيق مــع خمتلــف فــروع اجلمعيــة وتزويــدها باحتياجاتهــا مــن املطبوعــات اإلعالميــة
والرءية والرد على استفساراتها.
 - 9إصــدار النشــرات والكتيبــات واألشــرطة املســموعة واملرئيــة الــيت مــن شــأنها التعريــف
باجلمعيــة وأنشــطتها وتوزيعهــا بــالطرق املناســبة علــى (الــزوار ,املتــربعني ,الــداعمني,
األعضاء ,وغريهم).
 - 22توثيق وتسجيل وتصوير مجيع مشاركات اجلمعية مبختلف الوسائل اإلعالمية.
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 - 22العمل على تطوير التقنيات املستخدمة يف اجلمعية مبا يتناسب وتطورات تقنية املعلومات.
 - 25اإلشــراف علــى تــأمني نظــم االتصــاالت والشــبك ات لتــوفري شــبكة متكاملــة ومتطــورة
للحاسب اآللي بإدارات اجلمعية وفروعها.
 - 24اإلشراف على تشغيل أجهزة احلاسب اآللي باجلمعية وحل مشاكلها
 - 23إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي اإلدارة.
 - 22حتديد احتياجات اإلدارة من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 22إعداد تقارير دورية عن إجنازات اإلدارة ومقرتحات تطـوير العمـل بهـا ورفعهـا إىل املـدير
التنفيذي.
 - 27أية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصها.
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 1/9/7/4قسم اإلعالم:
اهلدف العام:
توطيد عالقة اجلمعية باجملتمع وإبراز دور هـا الرئيسـي يف جمـال خدمـة األيتـام بكافـة
الوسائل املتاحة يف الفضاء اإلعالمي.
االرتباط اإلداري:
ترتبط مبدير إدارة اإلعالم وتقنية املعلومات .
امله ـ ــام:
 - 2إعداد اخلطة السنوية ل إلعالم يف ضوء األهداف والسياسات العامة للجمعية ,بالتنسيق
مع إدارة التخطيط والتطوير ,ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 5إعداد امليزانية التقديرية اإلعالم بالتنسيق مع إدارة الشئون املالية ,ومتابعة تنفيذها بعد
اعتمادها.
 - 4إبراز دور اجلمعية من خالل اقرتاح الربامج اإلعالمية املناسبة وتنفيذها.
 - 3تعريف اجملتمع بأهداف اجلمعية من أجل إثارة كوامن اخلري يف نفوسهم لدعم نشاطات
اجلمعية .
 - 2القيام بتصميم وتن فيذ املطبوعات الالزمة لنجاح خطط مجع التربعات.
 - 2العمل على إخـراج تقـارير اإلجنـاز السـنوية وامليزانيـات التقديريـة واحلسـابات اخلتاميـة
بالشكل الالئق والذي يعكس تطور اجلمعية بالتنسيق مع اإلدارات املختصة.
 - 7املشــاركة مــع اجلهــات األخــرى مبــا حيقــق ظهــور اجلمعيــة وبروزهــا بالصــورة املناســبة
وظهورها الفاعل يف املناسبات الرئيسة كاملشاركة يف املعارض واألسواق احمللية.
 - 8متابعة كل ما ينشر عـن اجلمعيـة يف وسـائل اإلعـالم املختلفـة واالحتفـاظ بالقصاصـات
الصحفية واملواضيع اإلعالمية اليت هلا عالقة بشأن اجلمعية.
 - 9والــرد علــى التســاؤالت الــيت تثــار حــول نشــاط اجلمعيــة بالتنســيق مــع املــدير التنفيــذي
وتوثيقها يف ملفات خاصة بذلك.
 - 22تزويد وسائل اإلعالم بأخبار اجلمعية واملعلومات املتاحة للنشر.
 - 22االشرتاك يف الصحف واجملالت والدوريات حسب خطة اجلمعية بهذا الشأن.
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 - 25التنسيق مع إدارة التخطيط والتطوير وقسم تقنية املعلومات فيما يتعلق بتجهيـز وتطـوير
موقع اجلمعية على شبكة اإلنرتنت وكافـة صـفحاتها يف الشـبكة وحـول إنتـاج مجيـع
الربامج اإلعالمية املرتبطة باحلاسب اآللي.
 - 24التنســيق مــع خمتلــف فــروع اجلمعيــة وتزويــدها باحتياجاتهــا مــن املطبوعــات اإلعالميــة
والرءية والرد على استفساراتها.
 - 23إصــدار النشــرات والكتيب ـ ات واألشــرطة املســموعة واملرئيــة الــيت مــن شــأنها التعريــف
باجلمعيــة وأنشــطتها وتوزيعهــا بــالطرق املناســبة علــى (الــزوار ,املتــربعني ,الــداعمني,
األعضاء ,وغريهم).
 - 22توثيق وتسجيل وتصوير مجيع مشاركات اجلمعية مبختلف الوسائل اإلعالمية.
 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 27حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 28إعداد تقارير دورية عن إجنازات القسم ومقرتحـات تطـوير العمـل بهـا ورفعهـا إىل مـدير
إدارة اإلعالم وتقنية املعلومات.
 - 29أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 2/9/7/4قسم تقنية املعلومات:
اهلدف العام:
توفري خدمات وتقنية احلاسب اآللي واملعلومات وحفظ الوثائق واحملفوظات جلميع
إدارات اجلمعية وفروعها وربط كافة أقسام اجلمعية بأفضل الوسائل والتقنيات.
االرتباط اإلداري:
ترتبط مبدير إدارة اإلعالم وتقنية املعلومات .
امله ـ ــام:
 - 2إعداد اخلطط والربامج السنوية للقسم يف ضوء األهداف والسياسات العامة للجمعية,
ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 5اإلسهام يف إعداد امليزانية التقديرية للقسم  ,بالتنسيق مع إدارة الشئون املالية ,ومتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 4اإلشراف الفين على احلاسب اآللي وتقنية املعلومات يف مجيع إدارات اجلمعية وفروعها.
 - 3توفري خدمات الدعم الفين وتقنيات احلاسب اآللي لألمانة العامة والفروع التابعة
للجمعية.
 - 2توفري خدمات حفظ الوثائق واحملفوظات وتيسري تداوهلا.
 - 2توفري املعلومات اليت ختدم عمل اجلمعية من خالل معاجلة وتنظيم أوعية املعلومات
املختلفة.
 - 7حتديد سياسات اختيار وتزويد وتنظيم املعلومات ,وتيسري استخدامها يف اجلمعية.
 - 8متثيل اجلمعية يف االتصال بالغري يف حدود املعلومات وتقنيتها.
 - 9العمل على تطوير التقنيات املستخدمة يف اجلمعية مبا يتناسب وتطورات تقنية املعلومات.
 - 22تقديم املشورة والرأي إلدارة اجلمعية وفروعها فيما يتعلق باملعلومات والتقنية املرتبطة
بها.
 - 22العمل على تأهيل وتدريب العاملني باجلمعية على استخدام احلاسب اآللي وتقنية
املعلومات.
 - 25العمل على حتديد طبيعة املعلومات اليت ختدم اجلمعية والعمل على توفريها.
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 - 24االتصال والتنسيق مع اجلهات واملراكز واملؤسسات ذات العالقة بنشاط اجلمعية مبا
خيدم اجلمعية يف توفري املعلومات املطلوبة .
 - 23إعداد املعلومات واإلحصائيات اليت تُطلب من القسم.
 - 22إجياد نظام شامل متكامل للمعلومات باجلمعية ,وتيسري تدفق املعلومات من خالله .
 - 22تأمني نظم االتصاالت والشبكات لتوفري شبكة متكاملة ومتطورة للحاسب اآللي
بإدارات اجلمعية وفروعها.
 - 27العمل على إدخال واستخدام احلاسب اآللي يف إجناز وتطوير أعمال األمانة العامة
والفروع التابعة للجمعية بشكل مستمر.
 - 28إصدار القرارات والتعليمات اخلاصة بكيفية توفري احلماية للمعلومات والتأكد من
االلتزام بها من قبل الوحدات اإلدارية باإلدارة العامة ووحدات احلاسب اآللي بالفروع.
 - 29إجراء التقييم واالختبارات الالزمة ملنتجات شركات احلاسب من أجهزة
وبرجميات لتحديد مدى االستفادة منها.
 - 52تشغيل أجهزة احلاسب اآللي باجلمعية وحل مشاكلها.
 - 52مجع البيانات اخلاصة باجلمعية وحتليلها الستنباط ما حتتاج إليه من نظم و تطبيقات.
 - 55التنسيق مع إدارة التخطيط والتطوير وقسم اإلعالم فيما يتعلق بتجهيز وتطوير موقع
اجلمعية على شبكة اإلنرتنت.
 - 54إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي للموظفني املرتبطني به مباشرة.
 - 53حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ,ومتابعة توفريها.
 - 52إعداد تقارير دورية من إجنازات القسم ومقرتحات تطوير العمل به ,ورفعها إىل مدير
مدير إدارة اإلعالم وتقنية املعلومات.
 - 52أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 11/7/4إدارة العالقات العامة:
اهلدف العام:
توطيد عالقة اجلمعية باجملتمع وبناء الروابط القوية بني أعضاء اجلمعية وبني اجلمعيـة
واجلهات واهليئات واملؤسسات ذات العالقة.
االرتباط اإلداري:
ترتبط باملدير التنفيذي .
امله ـ ــام:
 - 2إعداد اخلطة السنوية للعالقات العامة يف ضوء األهـداف والسياسـات العامـة للجمعيـة,
بالتنسيق مع إدارة التخطيط والتطوير ,ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 5إعـداد امليزانيـة التقديريـة للعالقـات العامـة بالتنسـيق مـع إدارة الشـئون املاليـة ,ومتابعــة
تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 4تعريف اجملتمع بأهداف اجلمعية من أجل إثارة كوامن اخلري يف نفوسهم لدعم نشاطات
اجلمعية .
 - 3قياس واستطالع آراء اجلمهور حول أنشطة وبرامج اجلمعية.
 - 2حتقيق التواصل بني أعضاء اجلمعية وبني اجلمعية واجلهات األخرى.
 - 2إقامة اجلسور مع الداعمني للجمعية بالتنسيق مع إدارة تنمية املوارد املالية.
 - 7إقامة اجلسور مع املستفيدين من خدمات اجلمعيـة بالتنسـيق مـع إدارة البحـ والرعايـة
الشاملة.
 - 8املشــاركة مــع اجلهــات األخــرى مبــا حيقــق ظهــور اجلمعيــة وبروزهــا بالصــورة املناســبة
وظهورها الفاعل يف املناسبات الرئيسة كاملشاركة يف املعارض واألسواق احمللية.
 - 9استقبال ضيوف اجلمعية ومرافقتهم وإعداد برامج زياراتهم وتنظيم لقاءاتهم باملسئولني
وأعضاء جملس اإلدارة.
 - 22الرد على التساؤالت اليت تثار حول نشاط اجلمعية بالتنسيق مع املدير التنفيذي وتوثيقها
يف ملفات خاصة بذلك.
 - 22اإلشراف على تنظيم الفعاليات والندوات واللقاءات اليت تقيمها اجلمعية ووضـع برنـامج
سنوي عن تلك الفعاليات بالتنسيق مع اإلدارات املعنية.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 - 25إعــداد قاعــدة بيانــات تتضــمن أءــاء وعنــاوين وأرقــام هواتــف (ثابــت وجــوال) والربيــد
اإللكرتوني للمتربعني والزائرين للجمعية وفروعها لضمان استمرار التواصل معهم.
 - 24العمل على زيادة أعداد املتطوعني واملتطوعات يف مجيع اجملـاالت واالتصـال بهـم ووضـع
قاعدة بيانات تتضمن أءاءهم وعناوينهم لالستفادة منهم عند احلاجة ,وحتديد كيفية
مكافآتهم.
 - 23تعزيز وتفعيل دور اجلمعية بالتعاون مع اإلدارات املختصة فيما يتعلق بالربامج واألنشـطة
اليت تقدمها.
 - 22إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عـن أعضـاء جملـس اإلدارة واجلمعيـة العموميـة وتسـهيل
التواصل معهم.
 - 22تنفيذ دعوة األعضاء الجتماعات جملس اإلدارة أو اجلمعية العمومية واملناسبات األخرى .
 - 27ربط أعضاء جملس اإلدارة واجلمعية العمومية بأنشطة اجلمعية من خالل إرسال مجيـع
املطبوعات واجملالت والتقارير وحماضر اجللسات هلم .
 - 28إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي اإلدارة.
 - 29حتديد احتياجات اإلدارة من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 52إعداد تق ارير دورية عن إجنازات اإلدارة ومقرتحات تطـوير العمـل بهـا ورفعهـا إىل املـدير
التنفيذي.
 - 52أية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصها.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 1/11/7/4قسم العالقات العامة:
اهلدف العام:
توطيد عالقة اجلمعية باجملتمع وبناء الروابط القوية بني أعضاء اجلمعية وبني اجلمعيـة
واجلهات واهليئات واملؤسسات ذات العالقة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مب دير إدارة العالقات العامة .
امله ـ ــام:
 - 2إعـداد خطــة سـنوية للعالقــات العامـة يف ضــوء اإلصـدارات والسياســات العامـة للجمعيــة
وتنفيذها بعد اعتمادها.
 - 5املشاركة مع اجلهات األخرى يف املناسبات الرئيسية مبا حيقق ظهور اجلمعية وبروزهـا
بالصورة املناسبة.
 - 4اإلشراف الفين على وحدات العالقات العامة بالفروع لتنظيم اعماهلا بالتنسيق مع مدراء
الفروع.
 - 3استقبال ضيوف اجلمعية ومرافقتهم وإعداد برامج زياراتهم وتنظيم لقاءاتهم باملسئولني
وأعضاء جملس اإلدارة.
 - 2تفعيل دور اجلمعية بالتعاون مع إدارات اجلمعية وفروعها فيما يتعلق بالربامج االجتماعية
والرتفيهية والصحية والتعليمية والتدريب والتوظيف.
 - 2دعوة املسئولني يف اجلهات احلكوميـة واألهليـة للمشـاركة يف فعاليـات اجلمعيـة وفقـاً
لإلجراءات والتعليمات املنظمة هلذا النشاط.
 - 7تنظيم اللقاءات واحملاض رات واألمسيات اليت تقيمها اجلمعية.
 - 8املشاركة يف تنفيذ الـربامج واألنشـطة واملناسـبات واالحتفـاالت الـيت تقيمهـا اجلمعيـة,
وفقاً لتوجيهات املدير التنفيذي.
 - 9املشــاركة مــع إدارة تنميــة املــوارد يف إجيــاد التمويــل الــالزم للحفــالت واملناســبات الــيت
تقيمها اجلمعية ,عن طريق إجياد ل ولل هلا.
 - 22إعداد بطاقات وخطابات التهاني باملناسبات املختلفة والرد على التهاني.
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 - 22إعداد وتنفيذ الـربامج واملناسـبات الثقافيـة والرتفيهيـة لأليتـام وأسـرهم املسـتفيدين مـن
خدمات اجلمعية بالتنسيق مع قسم الربامج واألنشطة بإدارة البح والرعاية الشاملة.
 - 25العمل على تثقيف وتوعية املستفيدين من خدمات اجلمعيـة مـن خـالل توزيـع الكتيبـات
واألشرطة والنشرات التثقيفية يف خمتلف اجملاالت ,بالتنسيق مـع مـدير إدارة العالقـات
العامة.
 - 24حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 23إعداد تقارير دورية عن إجنازات القسم و مقرتحات تطويره والعمل بها ,ورفعها إىل مدير
إدارة العالقات العامة.
 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 22أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 2/11/7/4قسم املعارض واملناسبات:
اهلدف العام:
إعداد وتنفيذ كل ما حتتاجه املعارض واملناسبات ال يت تنظمها أو تشارك بها اجلمعية.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مب دير إدارة العالقات العامة .
امله ـ ــام:
 - 2إعداد خطة سنوية للمعارض واملناسبات اليت تنظمها أو تشارك بها اجلمعية بالتنسيق مع
إدارة التخطيط والتطوير يف ضوء اإلصدارات والسياسات العامة للجمعية وتنفيذها بعد
اعتمادها.
 - 5احلرص على املشاركة يف كل املناسبات الشرعية والوطنية للمملكة مبا يناسبها.
 - 4إعداد وتنفيذ كافة ما يتعلق مبعارض اجلمعية وإخراجها باملخرج الالئق بها.
 - 3تزويــد كافــة املعــارض الــيت تقيمهــا اجلمعيــة مبــا حتتاجــه مــن مطبوعــات أو منتجــات
للجمعية بالتنسيق مع قسم اإلعالم باجلمعية.
 - 2حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 2إعداد تقارير دورية عن إجنازات القسم ومقرتحات تطويره والعمل بها ,ورفعها إىل مدير
إدارة العالقات العامة.
 - 7إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 8أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.
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 3/11/7/4قسم عالقات املتطوعني:
اهلدف العام:
تفعيل دور املتطـوعني واملتطوعـات لإلسـهام يف حتقيـق رسـالة اجلمعيـة مـن خـالل إبـراز
أهمية وقيمة العمل التطوعي باجملتمع.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة العالقات العامة.
امله ــام:
 - 2إع داد وتنفيذ اخلطة املعتمدة اخلاصة بالتطوع واقرتاح تطويرها.
 - 5العمل على نشر مفهوم العمل التطوعي وتأكيد أهميته وقيمته يف اجملتمع.
 - 4التنسيق مـع اإلدارات املختصـة باجلمعيـة حلصـر احتيـاجهم مـن املتطـوعني واملتطوعـات
وحتديد كيفية االستفادة منهم.
 - 3التعاون مع اجلامعات واإلدار ات احلكومية واخلاصة باملدينة جلذب املتطوعني وتنسـيق
خدماتهم.
 - 2العمل على جذب عدد من املتطوعني من مجيع فئات اجملتمع.
 - 2وضع برامج خاصة الستقبال املتطوعني واالهتمام بهم.
 - 7اقرتاح احلوافز املعنوية للمتطوعني وشروط تقدميها ورفعها العتمادها وتطبيقاتها.
 - 8إعداد قاعدة بيانا ت عن املتطوعني ومجيع املعلومات الالزمة عنهم.
 - 9إعداد تقارير تقويم األداء التطوعي للمتطوعني.
 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 22إعداد التقارير الدورية عن إجنازات القسم ومقرتحات تطوير العمل به ,ورفعها إىل مدير
إدارة العالقات العامة واإلعالم.
 - 25حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها .
 - 24أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 11/7/4إدارة املكاتب اإلعالمية التعريفية:
اهلدف العام:
العمل على تعريف اجملتمع بربامج وأنشطة اجلمعية من خالل إنشـاء مكاتـب ومراكـز
إعالمية تعريفية ثابتة أو موءية يف األسواق واألماكن العامة وحتصيل التربعات اليت قد ترد
إليها.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باملدير التنفيذي.
املهـ ــام:
.2

إعداد اخلطة املعتمدة اخلاصـة بـاملراكز واملكاتـب اإلعالميـة التعريفيـة بالتنسـيق مـع
إدارة التخطيط والتطوير باجلمعية واقرتاح تطويرها وتنفيذها بعد اعتمادها.

.5

متابعة جتهيـز املكاتـب واملراكـز اإلعالميـة التعريفيـة بالوسـائل واملطبوعـات اخلاصـة
باجلمعية واألدوات الالزمة بالتنسيق مع إدارة اإلعالم وتقنية املعلومات.

.4

البح عن املواقع املتميزة الفتتاح مراكز ومكاتب إعالمية تعريفية.

.3

اإلشراف اإلدار ي واملالي والفين على املراكز واملكاتب اإلعالمية التعريفية.

.2

احملافظة على املراكز واملكاتب اإلعالمية التعريفية.

.2

التسويق لربامج وأنشطة اجلمعية لزوار املراكز واملكاتب اإلعالمية التعريفية.

.7

الرد على استفسارات زوار املراكز واملكاتب اإلعالمية التعريفية.

.8

التنسيق مع األقسام اإلدارية املختصة فيما يتعلق بأعمال املراكز واملكاتـب اإلعالميـة
التعريفية.

.9

اإلشراف على إيداع التربعات اليت قد ترد إىل املراكز واملكاتـب اإلعالميـة التعريفيـة
وموافاة اإلدارة املالية بذلك.

.22

إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي اإلدارة.

.22

إعداد التقارير الدورية عن إجنازات اإلدارة ومقرتحات تطوير العمل به ورفعها إىل املدير
التنفيذي.

.25

حتديد احتياجات اإلدارة من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
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.24

أية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصها.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 12/7/4إدارة تنمية املوارد املالية:
اهلدف العام:
ت نمية موارد اجلمعية ,من خالل األقسام التابعة له وفقاً للسياسات واللوائح املعتمدة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط باملدير التنفيذي.
املهـ ــام:
 - 2إعداد اخلطط والربامج السنوية لتنمية موارد اجلمعية ,ومناقشـتها مـع إدارة التخطـيط
والتطوير واملدير التنفيذي للجمعية قبل رف عها إىل األمني العام وتنفيذها بعد اعتمادها.
 - 5املشاركة يف إعداد امليزانية التقديرية العامة للسنة املالية اجلديدة ,بالتنسيق مع مديري
اإلدارات ,متهيداً لعرضها على املدير التنفيذي للجمعية وتنفيذها بعد اعتمادها.
 - 4اإلشراف اإلداري واملالي على األقسام التابعة له وال تنسـيق بـني أعماهلـا وأنشـطتها ,مبـا
يضمن حسن أدائها وتكامل جهودها.
 - 3تنفيذ القرارات الصادرة من املدير التنفيذي للجمعية.
 - 2اقرتاح اللوائح الداخلية املنظمة لسري العمل باألقسام التابعة له وتطويرها وعرضها علـى
املدير التنفيذي للجمعية العتمادها.
 - 2اإلشراف على األنشـطة واأل عمـال املرتبطـة بتنميـة املـوارد املاليـة للجمعيـة الـيت تـتم عـن
طريق الفروع.
 - 7الصرف يف حدود إعتمادات امليزانية التقديرية له.
 - 8حتقيق التواصل بني اجلمعية وأعضائها الداعمني.
 - 9االتصال باجلهات اخلدميـة التجاريـة للحصـول علـى ختفيضـات لأليتـام املسـتفيدين مـن
خدمات اجلمعية ,وكذلك موظفيها والتنسـيق مـع إدارة العالقـات العامـة إلعـداد دليـل
بذلك وحتديثه كلما دعت احلاجة إىل ذلك.
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 - 22متابعــة تنفيــذ األعمــال واإلجــراءات لألقســام التابعــة لــه ,للتأكــد مــن أنهــا تســري وفق ـاً
للسياسات واألنظمة واللوائح املعتمدة.
 - 22دراســة التقــارير الــيت ترفــع إليــه مــن رؤســاء األقســام ا لتابعــة لــه ,وإبــداء املالحظــات
واملرئيات ,واختاذ القرارات املناسبة حيال ما تضمنته.
 - 25اإلشــراف علــى إعــداد العقــود اخلاصــة بأوقــاف اجلمعيــة ومتابعــة حتصــيل إيراداتهــا
واإلشراف على تشغيلها وصيانتها مبا يضمن احملافظة عليها والرفع بتقارير دورية عنها.
 - 24اإلشراف على األموال واأل صول املستثمرة ومتابعة تنميتها ورفع تقارير دورية عنها.
 - 23متابعة عمليات مجع التربعات والعمل على االستفادة منها بأفضل السبل.
 - 22التنسيق مع مجيع اإلدارات املساندة يف اجلمعية مبا يضمن تنمية املوارد املاليـة للجمعيـة
على أكمل وجه.
- 22

ارسة مجيع الصالحيات املالية واإلداري ة املخولة له حسب األنظمة واللوائح املعتمدة.

 - 27متثيل اجلمعية لدى الغري بعد تفويضه من املدير التنفيذي.
 - 28إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي للموظفني املرتبطني به مباشرة.
 - 29اعتماد تقرير تقاويم األداء الوظيفي للعاملني باألقسام التابعة له.
 - 52حتديد احتياجات األقسام التاب عة له من القوى العاملة واألجهزة واملواد ,ومتابعة توفريها.
 - 52إعداد تقارير دورية عن إجنازات اإلدارة وكيفية سري أعماهلا ,ومقرتحات تطوير العمل
بها ,ورفعها إىل املدير التنفيذي.
 - 55القيام مبا يسند إليه من أعمال أخرى يكلف بها من اإلدارة.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 1/12/7/4قسم األوقاف واملشاريع:
اهلدف العام:
إدارة أمالك اجلمعية ومتابعتها مبا يضمن احملافظة عليها واالستفادة منها ومنو إيراداتها
وفقاً للسياسات واللوائح املعتمدة.
االرتباط اإلداري:
ترتبط مبدير إدارة تنمية املوارد.
امله ـ ــام:
 - 2تنفيذ اخلطة املعتمدة إلدارة أوقاف ومشاريع اجلمعية.
 - 5ا ألشراف على تنمية أوقاف ومشاريع اجلمعية مبا حيقق مردود مالي جيد.
 - 4احملافظة على أوقاف اجلمعية مبا يضمن سالمتها واستمرار االستفادة منها.
 - 3اإلشراف على دراسات اجلدوى االقتصادية ألوقاف اجلمعية.
 - 2وضع الضوابط املناسبة الستثمار أوقاف اجلمعية.
 - 2اقرتاح السبل املناسبة لتسويق أوقاف اجلمعية.
 - 7دراسة مستوى أجور عقارات أوقاف اجلمعية واختاذ الالزم حنو مسـاواتها بأسـعار املثـل
حسب الزمان واملكان.
 - 8حصر وتبويب اإليرادات السنوية لكل وقف لتعزيز اإليرادات الضعيفة وتذليل العقبـات
اليت تواجهها او اقرتاح التخلص منها.
 - 9حفظ نسخة من مجيع الوثائق و املستندات املتعلقة بأوقاف اجلمعية الثابتة واملنقولة.
 - 22اإلشراف على إعداد املخططات اهلندسية ألوقاف ومشاريع اجلمعية اليت سيتم تنفيذها.
 - 22اإلشراف على طرح مناقصات اجلمعية وجتهيز العطاءات اخلاصة مبشاريعها.
 - 25إعداد ومتابعة العقود التنفيذية والتأجريية ألوقاف اجلمعية.
 - 24إ عداد تقارير تقاويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 23إعداد التقارير الدورية عـن إجنـازات القسـم ومقرتحـات تطـوير العمـل بهـا ,ورفعهـا إىل
مدير إدارة تنمية املوارد.
 - 22أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 3/12/7/4قسم اجلهات املاحنة:
اهلدف العام:
تسويق برامج ومشاريع اجلمعية لتنمية مواردها على اجلهات املاحنة وإعداد امللفات
اخلاصة بذلك ,وفقاً للسياسات واللوائح املعتمدة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة تنمية املوارد.
املهام:
 - 2تنفيذ اخلطة املعتمدة للتواصل مع اجلهات املاحنة لتنمية إيرادات اجلمعية.
 - 5البح عن جهات ماحنة جديدة للجمعية.
 - 4إعداد امللفات والدراسات اليت حتتاجها اجلهات املاحنة لتوفري الدعم .
 - 3متابعة تنفيذ اتفاقيات الدعم اليت تربمها اجلمعية مع اجلهات املاحنة.
 - 2ترتيب اتفاقيات الدعم املستمر والشراكة مع اجلهات املاحنة.
 - 2رفع التقارير الالزمة اليت تطلبها اجلهات املاحنة بشكل منتظم.
 - 7إعداد وتوزيع خطابات الشكر للجهات املاحنة الداعمة.
 - 8تنظيم املناسبات اخلاصة بالشراكة مع اجلهات املاحنة.
 - 9التنسيق واملتابعة مع إدارة الشئون املالية بشأن تسليم التربعات ومتابعة املوقف املالي هلـا
بصفة دورية.
 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 22إعداد التقارير الدورية عـن إجنـازات القسـم ومقرتحـات تطـوير العمـل بهـا ,ورفعهـا إىل
مدير إدارة تنمية املوارد.
 - 25حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 24أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 3/12/7/4قسم التسويق والزيارات:
اهلدف العام:
تسويق برامج ومشاريع اجلمعية لتنمية مواردها ,وفقاً للسياسات واللوائح املعتمدة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة تنمية املوارد.
املهام:
 - 2تنفيذ اخلطة املعتمدة لزيادة إيرادات اجلمعية.
 - 5البح عن مصادر إيرادات جديدة للجمعية.
 - 4متابعة تن فيذ اتفاقيات التسويق اليت تربمها اجلمعية مع اجلهات الداعمة.
 - 3ترتيب اتفاقيات الدعم املستمر مع اجلهات احلكومية واألهلية.
 - 2التنسيق والرتتيب لزيارات رجال األعمال بالتنسيق مع إدارة العالقات العامة واإلعالم.
 - 2إعداد وتوزيع خطابات الشكر للمتربعني.
 - 7التنسيق واملتابعة م ع إدارة الشئون املالية بشأن تسليم التربعات ومتابعة املوقف املالي هلـا
بصفة دورية.
 - 8إعداد خطابات موجهة إىل رجال األعمال لطلب التربعات ملشاريع وبرامج اجلمعية.
 - 9إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 22إعداد التقارير الدورية عـن إجنـازات القسـم ومقرتحـات تطـوير العمـل بهـا ,ورفعهـا إىل
مدير إدارة تنمية املوارد.
 - 22حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 25أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 4/12/7/4قسم االستثمار:
اهلدف العام:
استثمار موارد اجلمعية الثابتة أو املنقولة الفائضة عن احلاجة بشكل يضمن توافر دخل
ثابت خيدم أغراض اجلمعية ,وفقًا للسياسات واللوائح املعتمدة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة تنمية املوارد.
امله ــام:
 - 2تنفيذ اخلطة املعتمدة لالستثمار والعمل على إزالـة العوائـق الـيت تعـرتض عمليـة التنفيـذ
بالتنسيق مع اللجان واإلدارات املعنية باجلمعية.
 - 5اإلشراف على املشاريع االستثمارية باجلمعية ,وحتقيق أكرب العوائد املمكنة.
 - 4اقرتاح جماالت االستثمار اجلديدة وكيفية متويلها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
 - 3اإلشراف على دراسات اجلدوى االقتصادية ملشاريع اجلمعية .
 - 2وضع الضوابط املناسبة الستثمار أموال اجلمعية.
 - 2اقرتاح السبل املناسبة لتسويق مشروعات أوقاف اجلمعية.
 - 7حصر وتبويب اإليرادات السـنوية لكـل اسـتثمار لتعزيـز االسـتثمارات الضـعيفة وتـذليل
العقبات اليت تواجهها أو اقرتاح التخلص منها .
 - 8استغالل الفرص االستثمارية املأمونة واملتاحة سواء مساهمات أو عقارات أو أسـهم بعـد
أخذ موافقة صاحب الصالحية.
 - 9حفظ نسخة من مجيع الوثائق واملستندات املتعلقة باستثمارات اجلمعية الثابتة واملنقولة .
 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي اإلدارة.
 - 22إعداد التقارير الدوريـة عـن إجنـازات اإلدارة ومقرتحـات تطـوير العمـل بهـا ,ورفعهـا إىل
مساعد املدير التنفيذي لتنمية املوارد املالية .
 - 25حتديد احتياجات اإلدارة من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها .

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 - 24أية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصها .

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 3/12/7/4قسم الشراكات والرعايات:
اهلدف العام:
تسويق برامج ومشاريع اجلمعية لتنمية مواردها ورعايتها على اجلهات الداعمة وإعداد
امللفات اخلاصة بذلك ,وفقاً للسياسات واللوائح املعتمدة.
االرتباط اإلداري:
يرتبط مبدير إدارة تنمية املوارد.
املهام:
 - 2تنفيذ اخلطة املعتمدة للتواصل مع اجلهات الداعمة لبناء الشراكات أو الرعايات معها.
 - 5البح عن جهات راعية جديدة للجمعية.
 - 4إعداد امللفات والدراسات اليت حتتاجها اجلهات الراعية لتوفري الدعم .
 - 3متابعة تنفيذ اتفاقيات الرعاية والشراكة اليت تربمها اجلمعية مع اجلهات الداعمة.
 - 2ترتيب اتفاقيات الدعم املستمر والشراكة مع اجلهات الداعمة.
 - 2رفع التقارير الالزمة اليت تطلبها اجل هات الراعية بشكل منتظم.
 - 7إعداد وتوزيع خطابات الشكر للجهات الشريكة أو الراعية الداعمة.
 - 8تنظيم املناسبات اخلاصة بتوقيع الشراكات أو الرعايات مع اجلهات الداعمة.
 - 9التنسيق واملتابعة مع إدارة الشئون املالية بشأن تسليم التربعات ومتابعة املوقف املالي هلـا
بصفة دورية.
 - 22إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي القسم.
 - 22إعداد التقارير الدورية عـن إجنـازات القسـم ومقرتحـات تطـوير العمـل بهـا ,ورفعهـا إىل
مدير إدارة تنمية املوارد.
 - 25حتديد احتياجات القسم من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 24أية مهام أخرى يكلف بها القسم يف حدود اختصاصه.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 13/7/4اإلدارة النسائية:
اهلدف العام:
تفعيل وتطوير أعمال وأنشطة اجلمعية ذات العالقة بالوحدات اإلدارية النسائية يف
اجلمعية ,واالشراف الفين على األقسام النسائية بالفروع والنوادي والعمل على تطويرها
ومتابعة أدائها.
االرتباط اإلداري:
ترتبط باملدير التنفيذي.
املهـ ــام:
 - 2اقرتاح األفكار واملشاريع اليت تهتم يف تطوير الربامج النسائية.
 - 5بناء الروابط بني اجلمعية واهليئات اخلريية النسائية املماثلة.
 - 4املشاركة يف إعداد اللوائح واألنظمة اخلاصة باألقسام النسائية.
 - 3متابعة مدى تنفيذ األقسام النسائية للخطط العامة للجمعية.
 - 2اإلســهام يف إعــداد امليزانيــة التقديريــة لإلشــراف النســائي ,بالتنســيق مــع إدارة الشــئون
املالية ,ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 - 2اإلشراف الفين على األقسام النسائية التابعة لشؤون الفـروع والقطاعـات ,والتنسـيق بـني
أعماهلا مبا يضمن حسن أدائها.
 - 7التنسيق مع اإلدار ات األخرى باجلمعية ,فيما يتعلق بتنفيذ اخلطة السنوية.
 - 8التنسيق مع اجلمعيات اخلريية األخرى واجلمعيات النسائية لتبادل املعلومات واخلربات.
 - 9إعداد الربنامج اإلعالمي اخلاص باألنشطة النسائية والعمل على تنفيذه بالتنسيق مع إدارة
اإلعالم.
 - 22املشاركة يف تنفيذ الربامج واأل نشطة واخلدمات النسائية بالفروع والنوادي النسائية.
 - 22تقييم نتائج الربامج واألنشـطة واخلـدمات النسـائية الـيت تقـدم املسـتفيدين مـن خـدمات
اجلمعية ومدى حتقيقها ألهدافها.

مجعية تكافل اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة
 - 25توثيــق مجيــع مشــاركات اجلمعيــة النســائية و إعــداد التقــارير حــول الــربامج واألنشــطة
واخلدمات النسائية ورفعها إىل املدير التنفيذي.
 - 24تقديم احللول واملساعدات لألقسام النسوية بالفروع والنوادي النسائية.
 - 23املشاركة يف حتديد احتياجات األقسام النسوية بـالفروع والنـوادي النسـائية مـن القـوى
العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 22املشاركة يف اإلشراف الفين على الباحثات االجتماعيات بالفروع ومتابعة أعماهلن وحل
املشكالت اليت تواجههن بالتنسيق مع رئيسات األقسام النسائية بالفروع.
 - 22املشــاركة يف اســتقطاب و اســتقبال الزائــرات واملتطوعــات وتعــريفهن بــدور وخـــدمات
اجلمعية لزيادة الدعم للجمعية.
 - 27املشاركة يف إعداد األنظمة واللوائح والتعليمات والضوابط وا إلجراءات املنظمة ألعمال
وأنشطة اجلمعية ,أو أي تعديالت تدخل عليها.
 - 28إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفات اإلدارة.
 - 29حتديد احتياجات اإلدارة من القوى العاملة واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.
 - 52إعداد تقارير دورية عن إجنازات اإلدارة ومقرتحات تطوير العمل بها ,ورفعها إىل املـدير
التنفيذي.
 - 52أية مهام أخرى تكلف بها اإلدارة يف حدود اختصاصها.

