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مقدمة

 كضعت ىذه الالئحة تنفيذان حلكم ادلادة (  ) 12من نظاـ العمل الصادر ابدلرسوـ ادللكي رقمـ 51/كاتريخ 1426 /8/23ىػ .

*********

أحكاـ عامة

الفصل األكؿ
أحكاـ عامة
مادة ( : )1تسرم أحكاـ ىذه الالئحة علي صبيع العاملُت ابدلنشأة .
مادة (  : )2يقصد ابلعبارات كاأللفاظ التالية أينما كرد ت يف ىذه الالئحة ادلعاين ادلوضحة أماـ كل
منها على النحو التارل :
( أ ) ادلنشأة ( :صبعية ربفيظ القرآف الكرمي حبفر الباطن )
(ب) العامل  :ىو كل شخص طبيعي يعمل دلصلحة ادلنشأة كربت إدارهتا أك إشرافها مقابل
أجر ،كلو كاف بعيدان عن نظارهتا .

(ج) األجر  :ىو األجر الفعلي  ،كالذم يشمل األجر األساسي مضافان اليو سائر الزايدات

ادلستحقو األخرل اليت تتقرر للعامل مقابل جهد بذلو يف العمل ،أك سلاطر يتعرض ذلا يف
اداء عملو ،أك اليت تتقرر للعامل لقاء العمل دبوجب عقد العمل أك الئحة تنظيم العمل

.
(د) نظاـ العمل :يقصد بو نظاـ العمل الصادر ابدلرسوـ ادللكي رقم ـ/

 51كاتريخ

1426 /8/23ىػ .
مادة ( : )3التقومي ادلعموؿ بو يف ادلنشأة ىو  :التقومي ادليالدم .
مادة (  : )4تعترب ىذه الالئحة متممة لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكاـ كالشركط األفضل
للعامل الواردة يف العقد .
مادة (  : )5تطبق أحكاـ نظاـ العمل الصادر ابدلرسوـ ادللكي رقم ـ 51 /كاتريخ 1426 /8/23ىػ
 ،كالئحتو التنفيذية  ،كالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذان لو فيما دل يرد بشأنو نص يف

ىذه الالئحة .

مادة ( : )6للمنشأة احلق يف إدخاؿ تعديالت على أحكاـ ىذه الالئحة كلما دعت احلاجة .
مادة (  : )7تطلع ادلنشأة العامل عند التعاقد على أحكاـ ىذه الالئحة كينص على ذلك يف عقد
العمل .
*********

التوظيف

الفصل الثاين
التوظيف
شركط التوظيف:
مادة ( : )8يشًتط للتوظيف يف ادلنشأة ما يلي :
(أ)  :أف يكوف طالب العمل سعودم اجلنسية أك من يف حكمهم .
(ب)  :أف يكوف حائزان على ادلؤىالت العلمية كاخلربات ادلطلوبة للعمل زلل التوظيف.
(ج)  :أف جيتاز بنجاح ما قد تقرره ادلنشأة من اختبارات أك مقابالت شخصية تتطلبها
الوظيفة .
(د)  :أف يكوف الئقان طبيان دبوجب شهادة طبية من اجلهة اليت ربددىا ادلنشأة

.

ا توظيف غَت السعودم كفقان للشركط كاألحكاـ الواردة يف ادل كاد ( )26

استثناء
(ىػ)  :جيوز
ن
 ) 33 ( ، )32(،من نظاـ العمل

كأف يكوف مصرحان لو ابلعمل ابلنسبة للعامل غَت اؿسعودم  ،كلديو إقامة سارية ادلفعوؿ .

كجيوز للمنشأة إعفاء طاليب العمل السعوديُت من شرط أك أكثر من ىذه الشركط عدا شرط
اللياقة الطبية .

مسوغات التوظيف:
مادة ( : )9على كل من يرغب العمل لدل ادلنشأة تقدمي الواثئق التالية :
( أ)

صورة من بطاقة اذلوية الوطنية إف كاف سعودم اجلنسية .

(ب)

صورة من رخصة اإلقامة كرخصة العمل كجواز السفر إف كاف غَت سعودم .

( ج)

صورة مصدقة من مؤىالتو العلمية كخرباتو العملية .

(د )

شهادة طبية تثبت لياقتو الطبية من جهة ربددىا ادلنشأة .
كربفظ ىذه اؿكاثئق يف ملف خدمة العامل .
( المادة السادسة والعشرون 1- :على جمٌع المنشآت فً مختلؾ أنشطتها،وأٌا ً كان عدد العاملٌن فٌها،العمل على استمطاب السعودٌٌن وتوظٌفهم،وتوفٌر وسائل استمرارهم
فً العمل،وإتاحة الفرصة المناسبة لهم إلثبات صالحٌتهم للعمل،عن طرٌك توجٌههم وتدرٌبهم وتؤهٌلهم لألعم ا ل الموكولةإلٌهم.
( المادة الثانٌة والثالثون  :ال ٌجوز االستمدام بمصد العمل إال بعد موافمة الوزارة .
(المادة الثالثة والثالثون  :ال ٌجوز لؽٌر السعودي أن ٌمارس عمالً  ،وال ٌجوز أن ٌسمح له بمزاولته  ،إال بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفك النموذج الذي تعده
لهذا الؽرض  ،وٌشترط لمنح الرخصة ما ٌؤتً  : 1-أن ٌكون العامل لد دخل البالد بطرٌمة مشروعة ومصرحا له بالعمل 2-أن ٌكون من ذوي الكفاٌات المهنٌة أو المإهالت
الدراسٌة التً تحتاج إلٌها البالد  ،والٌوجد من أبناء البالد من ٌحملها أو كان العدد الموجود منهم ال ٌفً بالحاجة ،أوٌكون من فئة العاملٌن العادٌٌن التً تحتاج إلٌها البالد 3-
أن ٌكون متعالدا ً مع صاحب عمل وتحت مسإولٌته ) .

عقد العمل
مادة (  : )10يتم توظيف العامل دبوجب عقد عمل حيرر من نسختُت ابللغة العربية ،تسلم إحدامها
للعامل كتودع األخرل يف ملف خدمتو لدل ادلنشأة كيتضمن العقد بياانن بطبيعة العمل

كاألجر ادلتفق عليو كما إذا كاف العقد زلدد ادلدة أك غَت زلدد ادلدة أك ألداء عمل

معُت كأية بياانت ضركرية ،كجيوز ربرير العقد بلغة اخرل إذل جانب اللغة العربية علل
أف يكوف النص العريب ىو ادلعتمد دكمان .
مادة (  : )11حيق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذم ال يباشر مهاـ عملو دكف عذر مشركع خالؿ
( )15يومان من اتريخ العقد بُت الطرفُت إذا كاف متعاقدان معو من داخل ادلملكة كإذا دل
يضع نفسو ربت تصرؼ ادلنشأة فور كصولو للمملكة إذا كاف متعاقدان معو من اخلارج

.

مادة (  : )12يعترب عقد العمل ساراين كمنتجان جلميع اآلاثر ادلًتتبة عليو من اتريخ مباشرة العامل

الفعلية للعمل كال تدخل يف حساب فًتة التجربة إجازة عيد الفطر كعيد األضحى

كاإلجازة ادلرضية .
مادة (  : )13ال يعترب العامل الذم يعمل لدل ادلنشأة كفقان للمواد السابقة ربت التجربة ما دل ينص
يف عقده صراحة ككتابة على أنو معُت ربت التجربة ،كربدد مدة التجربة يف عقد عملو
بصورة كاضحة بشرط أال تتجاكز تسعُت يومان  ،كجيوز كضع العامل ربت التجربة مرة
أخرل لدل ادلنشأة ابإلتفاؽ مع العامل كذلك لفًتة ذبربة اثنية دلدة ال تزيد عن تسعُت

يومان بشرط أف تكوف يف مهنة أخرل أك عمل آخر.

مادة ( : )14إذا دل تثبت صالحية العامل خالؿ فًتة التجربة للقياـ بواجبات العمل ادلتفق عليو جاز
للمنشأة فسخ عقد العمل دكف مكافأة أك إنذار أك تعويض ،بشرط أف تتاح لو الفرصة
لكي يبدم أسباب معارضتو للفسخ .
مادة (  : )15ال جيوز للمنشأة تكليف العامل بعمل يختلف اختالفان جوىراين عن العمل ادلتفق عليو

بغَت موافقتو الكتابية إال يف حاالت الضركرة كدبا تقتضيو طبيعة العمل  ،على أف يكوف

ذلك بصفة مؤقتة ال تتجاكز ثالثُت يومان يف السنة كعلى أف تتخذ اإلجراءات الالزمة

يف شأف تغيَت ادلهنة يف رخصة العمل حُت يقتضي األمر ذلك ابلنسبة للعامل غَت
اؿسعودم.

النقل :
مادة ( : )16ال جيوز نقل العامل من مقر عملو األصلي إذل مكاف آخر يقتضي تغيَت زلل إقامتو إذا
كاف من شأف ىذا النقل أف م حل ؽ ابلعامل ضرران جسيمان كدل يكن لو سبب مشركع
تقتضيو طبيعة العمل.

مادة (  : )17يستحق العامل ادلنقوؿ نفقات نقلو كمن يعوذلم شرعان شلن يقيموف معو يف اتريخ النقل
مع نفقات نقل أمتعتهم ما دل يكن النقل بناء على رغبة العامل .
******

التدريب كالتأىيل

الفصل الثالث
التدريب كالتأىيل
مادة (  : )18تقوـ ادلنشأة بتدريب كأتىيل العاملُت السعوديُت كإعدادىم مهنيان للحلوؿ زلل غَت

السعوديُت ،كيتم قيد من مت إحالذلم زلل غَتىم من غَت السعوديُت يف السجل ادلعد

ذلذا الغرض .
مادة (  : )19يتم تدريب كأتىيل العاملُت السعوديُت تدريبان كأتىيالن دكراين كفنيان يف الداخل كاخلارج

كفق الربامج اليت تعد يف ىذا الصدد هبدؼ ذبديد كتطوير مهاراهتم ك تنمية معارفهم

بنسبة  %6من اجملموع الكلي للعاملُت مىت بلغ عددىم مخسُت عامالن فأكثر .

مادة ( : )20يستمر صرؼ أجر العامل طواؿ فًتة التدريب أك التأىيل .

مادة ( : )21تتحمل ادلنشأة تكاليف التدريب كالتأىيل كتؤمن تذاكر السفر يف الذىاب كالعودة كما
تؤمن كسائل ادلعيشة من مأكل كمسكن كتنقالت داخلية .
مادة (  : )22جيوز للمنشأة أف تنهي تدريب أك أتىيل العامل كأف ربملو كافة النفقات اليت صرفتها
عليو يف سبيل ذلك ،كذلك يف احلاالت اآلتية:
( أ ) إذا ثبت يف التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتوذل تدريبو أك أتىيلة أ نو غَت جاد يف ذلك
.
(ب) إذا قرر العامل إهناء التدريب أك التأىيل قبل ادلوعد احملدد لذلك دكف عذر مقبوؿ .

******

األجػ ػػور

الفصل الرابع
األجور
مادة (  : )23يوظف العاملكف على كظائف ذات مسميات كمواصفات معينة كحيصل العامل على
االجر ادلتفق عليو يف عقد العمل .
مادة (  : )24تدفع أجور العاملُت ابلعملة الرمسية للبالد كيتم دفعها خالؿ ساعات العمل الرمسية
كيف مكانو أك تودع يف حسابو البنكي كفقان لألحكاـ التالية:

( )1

العامل ذك األجر الشهرم يصرؼ أجره يف هناية الشهر .

( )2

العامل ابليومية أك ابلقطعة يصرؼ أجره يف هناية األسبوع .

( )3

العامل الذم تنهي ادلنشأة خدمتو ،يدفع أجره ككافة مستحقاتو فوران .

( )4

العامل الذم يًتؾ العمل من تلقاء نفسو يدفع أجره ككافة مستحقاتو خالؿ مدة ال تتجاكز

سبعة أايـ من اتريخ ترؾ العمل .
( )5

أجور الساعات اإلضافية تدفع يف ميعاد أقصاه ثالثة أايـ من اتريخ انتهاء التشغيل اإلضايف
ما دل يتم دفعها مع األجر العادم للعامل .

مادة (  : )25إذا صادؼ يوـ الدفع يوـ الراحة األسبوعية أك عطلة رمسية يتم الدفع يف يوـ العمل
السابق .
مادة ( : )26يوقع العامل عند استالـ أجره أك أم مبلغ مستحق لو  -نقدان أك بشيك بنكي  -على
اإليصاؿ أك السجل ادلعد ذلذا الغرض .

مادة (  : )27للعامل أف يوكل من يراه لقبض أجره أك مستحقاتو دبوجب
كتايب موقع منو كمصدؽ عليو من قبل مدير ادلنشأة.

******

ككالة شرعية أك تفويض

تقارير األداء
كالعالكات
كالًتقيات

الفصل اخلامس
تقارير األداء كالعالكات كالًتقيات
التقارير
مادة ( :)28تعد ادلنشأة تقارير عن األداء بصفة دكرية جلميع العاملُت تتضمن العناصر التالية :
 .1ادلقدرة على العمل كدرجة إتقانو (الكفاءة) (  50درجة ) .
 .2سلوؾ العامل كمدل تعاكنو مع رؤسائو كزمالئو كعمالء ادلنشأة (  30درجة ) .
 .3ادلواظبة (  20درجة ) .
معد التقرير دبعرفة الرئيس ادلباشر للعامل على أف معتمد من (صاحب الصالحية) .
مادة (ُ :)29ي
مادة ( :)30يقيم أداء العامل يف التقرير أبحد التقديرات اآلتية :
جيد

مقبوؿ

ضعيف

شلتاز
جيد جدان
مادة (  :)31خيطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده كحيق للعامل أف يتظلم من التقرير كفقان
لقواعد التظلم ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة .

العالكات :
مادة ( :)32يتم منح العالكة من عدمو يف ضوء نظاـ اجلمعية ادلارل للمنشأة.
مادة (:)33
أ -يكوف العامل مؤىالن إلستحقاؽ العالكة الدكرية مىت حصل يف تقريره الدكرم على درجة
جيدجدان على األقل بعد مضم سنة كاملة من اتريخ التحاقو ابخلدمة أك من

اتريخ

حصولو على العالكة السابقة

ب  -جيوز إلدارة ادلنشأة منح العامل عالكة استثنائية كفقان للضوابط اليت تضعها يف ىذا
الشأف .

الًتقيات :
مادة ( :)34يكوف العامل مستحقان للًتقية إذل كظيفة أعلى مىت توافرت فيو الشركط التالية :
( أ ) كجود الشاغر يف الوظيفة األعلى .

(ب) توافر مؤىالت شغل الوظيفة ادلرشح للًتقية إليها .
(ج) حصولو على درجة شلتاز يف آخر تقرير دكرم .

(د) كجيوز إلدارة ادلنشأة منح العامل ترقية استثنائية كفقان للضوابط اليت تضعها يف ىذا الشأف .

مادة (  :)35إذا توافرت شركط الًتقية لوظيفة أعلى يف أكثر من عامل فإف ادلفاضلة للًتقية تكوف
كاآليت :
- 1احلاصل على تقدير أعلى .
يب أك شهادات علمية .
- 2احلاصل على دكرات تدر ية
- 3األقدمية .
- 4األكرب سنان .

******

اإلركاب
االنتداب
ادلزااي كالبدالت

الفصل السادس
اإلركاب – االنتداب – ادلزااي ك البدالت
اإلركاب :
مادة ( :)36يتحدد االلتزاـ دبصركفات إركاب العامل أك أفراد أسرتو كفق الضوابط التالية -:
( )1

عند بداية التعاقد من البلد الذم مت فيو التعاقد أك استقدـ منو العامل إذل مقر العمل سواء
مت التعاقد يف داخل ادلملكة أك خارجها كفق ما يتفق عليو يف عقد العمل .

( )2

عند انتهاء خدمة العامل كطلبو العودة إرل ادلكاف الذم مت التعاقد فيو أك استقدـ منو.

( )3

عند سبتع العامل إبجازتو السنوية يكوف إركابو كفقان دلا يتفق عليو يف عقد العمل .

( )4

اليتحمل صاحب العمل تكاليف عودة العامل إذل بلده يف حالة عدـ صالحيتو للعمل  ،أك
إذا رغب يف العودة دكف سبب مشركع أك يف حالة ارتكاب سلالفة أدت إذل ترحيلو دبوجب
قرار إدارم أك حكم قضائي .

االنتداب:
مادة ( :)37إذا انتدب العامل ألداء عمل خارج مقر عملو يعامل كاآليت:
( )1

تؤمن لو كسيلة النقل الالزمة من مقر عملو إذل مقر انتدابو كالعكس ما دل يتم صرؼ مقابل
كسيلة النقل دبوافقة العامل .

( )2

يصرؼ لو بدؿ انتداب مقابل التكاليف الفعلية اليت يتكبدىا للسكن كالطعاـ كالتنقالت
الداخلية كما إذل ذلك ما دل تؤمنها لو ادلنشأة  ،كربدد قيمة بدؿ االنتداب حسب درجة
العامل كفقان للفئات كالضوابط اليت تضعها ادلنشأة يف ىذا الشأف .

مادة (  :)38ربسب النفقات ادلشار إليها يف ادلادة السابقة من كقت مغادرة العامل دلقر عملو إذل
كقت عودتو كفق ادلدة احملددة لو من قبل ادلنشأة .

المزاٌا

المالحظات

الحالة

الموظؾ المكلؾ بعمل فً أحد
المدن أو المرى المرٌبة والتً
تمل مسافة االنتداب عن

1ــ ٌمنح مكافؤة لدرها  50رٌاالً للٌوم.

ٌ -ستثنى المٌصومة والصفٌري

 2ـ تؤمٌن وسٌلة نمل مع المحرولات من الجمعٌة.

ٌ -شمل ذلن كافة أنواع المهام

(  75كلم )

3ــ فً حال عدم تمكن الجمعٌة من تؤمٌن وسٌلة نمل فٌمنح المكلؾ مبلؽا ً لدره
ثمانٌن لاير دون أي مصروفات أخرى .

( متابعة  ،اختبار  ،حضور حفل  ،توزٌع جوائز ،
مسابمات  ،برامج  ،،،،إلخ )

الموظؾ المكلؾ
مسافة االنتداب بٌن
( 75كلم ــ  200كلم)

الموظؾ المكلؾ
مسافة االنتداب بٌن
( 201كلم ـــ 350كلم)

1ـ انتداب مدة العمل .
 2ـ تؤمٌن وسٌلة نمل مع المحرولات من الجمعٌة.
3ــ فً حال عدم تمكن الجمعٌة من تؤمٌن وسٌلة نمل فٌمنح المكلؾ مبلؽا ً لدره مائة
لاير دون أي مصروفات أخرى.

1ـ انتداب فترة التكلٌؾ ٌ +وم واحد فمط.
 2ـ تؤمٌن وسٌلة نمل مع المحرولات من الجمعٌة.
 3ــ فً حال عدم تؤمٌن النمل ٌصرؾ بدل نمل ومحرولات  100لاير عن كل ٌوم .

 ٌعفى الموظؾ من فترتً عمل وؼٌرلابلة للحفظ
(فترة لبل التكلٌؾ وفترة بعده)

4ــ مصروفات إعاشة  50لاير للفرد عن كل ٌوم.

1ـ انتداب فترة التكلٌؾ الفعلٌة ٌ +ومٌن.
2ـ تذكرة سفر فً حال عدم تؤمٌن النمل.

ٌ -عفى الموظؾ من ٌومً عمل

الموظؾ المكلؾ

3ــ بدل سكن  200لاير فً حال عدم تؤمٌن السكن.

مسافة االنتداب بٌن

 4ــ فً حال عدم تؤمٌن النمل ٌصرؾ بدل تنمالت ومحرولات  100لاير للٌوم .

( الٌوم السابك لفترة التكلٌؾ والٌوم الالحك له )
وؼٌر لابلة للحفظ.

(351كلم ــ700كلم)

5ــ مصروفات إعاشة  50لاير للفرد عن كل ٌوم .
6ــ مصروفات (إعاشة ــ سكن ــ تنمالت ) عن األٌام الفعلٌة لالنتداب فمط .

 إذا وافك ٌوم العمل األساس لالنتداب إجازة نهاٌةاألسبوع فٌعفى الموظؾ من دوام الٌوم الذي ٌلً مدة
االنتداب .

1ـ انتداب فترة التكلٌؾ الفعلٌة ٌ +ومٌن.
الموظؾ المكلؾ
مسافة االنتداب
أكثر من
 700كلم

2ـ تذكرة سفر فً حال عدم تؤمٌن النمل.

ٌ -عفى الموظؾ من ٌومً عمل

3ــ بدل سكن  200لاير للٌوم فً حال عدم تؤمٌن السكن

( الٌوم السابك لفترة التكلٌؾ والٌوم الالحك له )
وؼٌر لابلة للحفظ.

 4ــ فً حال عدم تؤمٌن النمل ٌصرؾ بدل تنمالت ومحرولات
انتداب .

 100لاير لكل ٌوم

5ــ مصروفات إعاشة  50لاير للفرد لكل ٌوم .
6ــ مصروفات (إعاشة ــ سكن ــ تنمالت ) عن األٌام الفعلٌة لالنتداب ٌ +ومٌن .

 إذا وافك ٌوم العمل األساس لالنتداب إجازة نهاٌةاألسبوع فٌعفى الموظؾ من دوام الٌوم الذي ٌلً مدة
االنتداب .

 مالحظات :

ــ ممدار االنتداب :
ٌتم احتساب ممدار االنتداب كالتالً :

فئة االنتداب

أ

ب

ج

د

المتعاونون

مبلػ االنتداب

150

200

250

300

250

ــ المتعاونون ( أعضاء مجلس الجمعٌة ـ رإساء األلسام ـ المعلمون والمعلمات ـ المشرفون والمشرفات ).

ــ تتولى الجمعٌة دفع رسوم الدورات التدرٌبٌة بعد موافمة مجلس الجمعٌة.

ــ مدٌرو ورإساء األلسام ( الرسمٌون والمتعاونون ) ٌضاؾ لهم مبلػ (  100لاير ) عن كل ٌوم انتداب.

ادلزااي العينية كالبدالت النقدية * :
مػػادة (  :)39ادلزااي العينية ىي :
ال يستحق العامل أم مزااي عينية غَت ما يكوف منصوصان عليو يف العقد .

مػػادة ( :)40البدالت النقدية ىي :
( )1

" بدؿ سكن " يدفع للعامل بدؿ سكن سنوم بواقع راتب أساسي لثالثة أشهر  ،يدفع لو
هناية كل عاـ ىجرم أك بصفة شهرية .

( )2

" شرحية جواؿ " يتم أتمُت شرحية جواؿ للعامل كالذم يتطلب عملو استخداـ
اذلاتف خارج مقر العمل  ،كما يتم ربمل تكاليف االتصاؿ هبا دببلغ يتم ربديده من
قبل ادلنشأة كينص عليو يف العقد

******

أايـ كساعات العمل
كالراحة

الفصل السابع
أايـ كساعات العمل كالراحة
مادة (  :)41تكوف أايـ العمل مخسة أايـ يف األسبوع كيكوف يوـ اجلمعة كالسبت ىما يوـ اي الراحة
األسبوعية أبجر كامل جلميع العاملُت  ،كجيوز للمنشأة _ بعد إبالغ مكتب العمل
ادلختص _ أف تستبدؿ هبذين اليومُت لبعض عامليها أم يومُت آخرين من أايـ
األسبوع  ،كعليها أف سبكنهم من القياـ بواجباهتم الدينية  ،كال جيوز تعويض يومي
الراحة األسبوعية دبقابل نقدم .
مادة ( :)42تكوف ساعات العمل شباين ساعات يوميان .

مادة (  :)43يكوف حضور العاملُت إذل أماكن العمل كانصرافهم منها يف ادلواعيد احملددة كفق
اجلداكؿ اليت يتعُت إعالهنا بوضعها يف أماكن ابرزة من مواقع العمل  ،كجيب أف
تتضمن ىذه اجلداكؿ موعد بدء ساعات العمل كانتهائها ،كإذا كاف العمل يتم عن
طريق مناكابت كجب بياف موعد بدء كانتهاء ساعات عمل كل نوبة .
مادة (  :)44يراعى يف اجلداكؿ ادلشار إليها يف ادلادة السابقة أف ال يعمل العامل أكثر من مخس
ساعات متواصلة دكف فًتة للراحة كالصالة كالطعاـ ال تقل عن نصف ساعة يف ادلرة
الواحدة أك ساعة كنصف خالؿ رلموع ساعات العمل كعلى أف ال يبقى العامل يف
مكاف العمل أكثر من إحدل عشرة ساعة يف اليوـ الواحد .
قواعد احلضور كاالنصراؼ كالتفتيش
مادة ( :)45يكوف دخوؿ العاملُت إذل مواقع عملهم كانصرافهم منها من األماكن ادلخصصة لذلك
مادة ( :)46على العامل أف يثبت حضوره كانصرافو يف الساعة ادليقاتية أك السجل ادلعد ذلذا الغرض
.
مادة ( :)47على العامل االمتثاؿ للتفتيش مىت طلب منو ذلك .
العمل اإلضايف :
مادة (  :)48يعترب عمالن إضافيان كل عمل يكلف بو العامل بعد ساعات الدكاـ العادية أك يف أايـ
األعياد كالعطالت ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة .

مادة (  :)49يتم تكليف العامل ابلعمل اإلضايف بناء على أمر كتايب تصدره اجلهة ادلسئولة يف ادلنشأة
يبُت فيو عدد الساعات اإلضافية اليت يعملها العامل ادلكلف كعدد األايـ الالزمة

لذلك  ،كتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتايب مصدقة خبتم ادلنشأة

 ،أك

إصدار سجل أسبوعي أك شهرم يبُت فيو ساعات العمل اإلضافية كتوقيعو من العامل
كاإلدارة ادلختصة كاعتماده من صاحب الصالحية .
مادة ( :)50تدفع ادلنشأة للعامل عن ساعات العمل اإلضافية أجران إضافيان .

مادة ( :)51ال تسرم أحكاـ ادلادتُت (  ) 46 ، 44من ىذه الالئحة على احلاالت اآلتية -:
 .1األشخاص الذين يشغلوف مناصب عالية ذات مسؤكلية يف اإلدارة كالتوجيو  ،إذا كاف من
شأف ىذه ادلناصب أف يتمتع شاغلوىا بسلطات صاحب العمل على العاملُت .
 .2األعماؿ التجهيزية أك التكميلية اليت جيب إصلازىا قبل ابتداء العمل أك بعده .
 .3العمل الذم يكوف متقطعان ابلضركرة .

 .4العاملوف ادلخصصوف للحراسة كالنظافة  ،عدا عاملي احلراسة األمنية ادلدنية.

*********

اإلجػ ػػازات

الفصل الثامن
اإلجازة السنوية :

اإلجازات

مادة (  :)52يستحق العامل عن كل سنة من سنوات اخلدمة إجازة سنوية أبجر كامل مدة ( ستة كثالثُت يومان )  ،كجيوز
للمنشأة منح العامل جزءا من إجازتو السنوية بنسبة ادلدة اليت قضاىا من السنة يف العمل .

مادة (  :)53جيوز االتفاؽ يف عقد العمل على إجازة سنوية تزيد أك تقل على ما كرد يف ادلادة السابقة .

مادة (  :)54ربدد ادلنشأة مواعيد سبتع العاملُت إبجازاهتم السنوية كفق مقتضيات العمل مع األخذ بعُت االعتبار رغبة
العامل يف ربديد ميعاد إجازتو كلما أمكن ذلك ،كيكوف قرار ادلنشأة يف ىذا الشأف هنائيان .

مادة (  :)55ال جيوز للعامل أف يتنازؿ عن إجازتو السنوية دبقابل أك بدكف مقابل كجيب أف يتمتع هبا يف سنة استحقاقها
كجيوز لو دبوافقة ادلنشأة أتجيل إجازتو السنوية أك أايـ منها للسنة التالية فقط .

مادة (  :)56يوقع العامل عند قيامو ابإلجازة إقراران يوضح فيو اتريخ بدء اإلجازة كعنواف ادلكاف الذم يقضي فيو
إجازتو كأرقاـ تواصلو بو .

مادة (  :)57تدفع ادلنشأة للعامل أجره عن مدة اإلجازة السنوية مقدمان عند القياـ هبا كفق آخر أجر يتقاضاه .

مادة (  :)58يستحق العامل أجره عن أايـ اإلجازة ادلستحقة إذا ترؾ العمل قبل سبتعو هبا كذلك ابلنسبة للمدة اليت دل

حيصل على إجازتو عنها  ،كما يستحق أجر اإلجازة عن كسػور السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل ،

كيتخذ آخر أجر كاف يتقاضاه العامل أساسان الحتساب مقابل أجر ىذىاإلجازات .

إجازات األعياد كادلناسبات :

مادة (  :)59للعامل احلق يف إجازة أبجر كامل يف األعياد كادلناسبات التالية :

أ  -مخسة أايـ عمل دبناسبة عيد الفطر ادلبارؾ تبدأ من اليوـ التارل ليوـ  29من شهر رمضاف ادلبارؾ حسب
تقومي أـ القرل .

ب  -مخسة أايـ عمل دبناسبة عيد األضحى ادلبارؾ تبدأ من يوـ الوقوؼ بعرفة .

ج  -يوـ كاحد دبناسبة اليوـ الوطٍت للمملكة (أكؿ ادليزاف)  ،كإذا صادؼ ىذا اليوـ يوـ الراحة األسبوعية أك
ضمن إجازة أحد العيدين كجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوـ إجازة آخر أك أبجر إضايف أيهما أراد

العامل .

د  -إذا صادؼ أحد أايـ إجازة أحد العيدين يوـ الراحة األسبوعية سبدد اإلجازة يومان آخرا

اإلجازة اخلاصة :

مادة (  :)60حيق للعامل احلصوؿ على إجازة أبجر كامل يف احلاالت التالية :
(أ)

مخسة أايـ عند زكاجو .

(ب) ثالثة يف حالة كالدة مولود لو .

(ج) مخسة أايـ يف حالة كفاة زكجة العامل أك أحد أصولو أك فركعو .

(د) مخسة عشر يومان يف حالة كفاة زكج العاملة الغَت مسلمة –  4أشهر ك 10أايـ للمسلمة

-كللمنشأة احلق يف طلب الواثئق اليت تؤيد ىذه احلاالت .

اإلجازة االضطرارية :

مادة (  :)61جيوز للعامل دبوافقة ادلنشأة احلصوؿ على إجازة بدكف أجر يتفقاف على ربديدىا  ،كيعد عقد العمل موقوفان
خالؿ مدة اإلجازة فيما زاد على عشرين يومان مادل يتفق الطرفاف على خالؼ ذلك .
اإلجازة ادلرضية :

مادة (  :)62يستحق العامل الذم يثبت مرضو بشهادة طبية صادرة عن طبيب ادلنشأة أك مرجع طيب معتمد لديها
(أ)

(ب)

إجازة مرضية خالؿ السنة الواحدة ،كذلك على النحو التارل :

الثالثوف يومان األكذل أبجر كامل .

الستوف يومان التالية بثالثة أرابع األجر .

(ج) الثالثوف يومان الىت تلي ذلك بدكف أجر .

مادة (  :)63ال يسمح للعامل ادلريض أف يباشر عملو إال إذا قرر طبيب ادلنشأة أك ادلرجع الصحي ادلعتمد أنو شفي

من مرضو كأصبح قادران على مباشرة عملو كأنو ال خطر عليو من أداء العمل كال ضرر منو على سلالطة
زمالئو يف العمل .

إجازة احلج :

مادة (  :)64سبنح ادلنشأة العامل ادلسلم الذم يرغب يف أداء فريضة احلج إجازة أبجر كامل مدهتا ( )7أايـ ابإلضافة
إذل إجازة عيد األضحى ادلبارؾ كذلك دلرة كاحدة طواؿ مدة خدمتو كللمنشأة حق تنظيم ىذه اإلجازة

دبا يضمن حسن سَت العمل هبا .
إجازة االمتحاف الدراسية :

مادة (  :)65سبنح ادلنشأة العامل السعودم الذم يتابع تدريبو أك ربصيلو العلمي إجازة أبجر كامل طواؿ مدة االمتحاف
كذلك عن سنة غَت معادة ربدد مدهتا بعدد أايـ اإلمتحاف الفعلية  ،أما إذا كاف اإلمتحاف عن سنة

معادة فيكوف للعامل احلق يف إجازة دكف أجر ألداء اإلمتحاف كللمنشأة أف تطلب من العامل تقدمي

الواثئق ادلؤيدة لطلب اإلجازة ككذلك ما يدؿ على أدائو اإلمتحاف  .كعلى العامل أف يتقدـ بطلب

اإلجازة قبل موعدىا خبمسة عشر يومان على األقل  .كحيرـ العامل من أجر ىذه اإلجازة إذا ثبت أنو دل
يؤد اإلمتحاف  ،مع عدـ اإلخالؿ ابدلساءلة التأديبية .

أحكاـ عامة يف اإلجازات :

مادة (  :)66ال جيوز للعامل أف يعمل لدل أم جهة أثناء سبتعو أبم إجازة من اإلجازات ادلنصوص عليها يف ىذا الفصل
سواء كاف ذلك أبجر أك بدكف أجر  ،فإذا ثبت أف العامل خالف ذلك يكوف للمنشأة احلق يف

حرمانو من أجره عن مدة اإلجازة أك أف تسًتد منو ما دفعتو لو لقاء ذلك .

الوقاية كالسالمة
كمستوايت اإلسعاؼ الطيب
كالرعاية الطبية
كإصاابت العمل كاألمراض ادلهنية

الفصل التاسع
الوقاية كالسالمة – مستوايت اإلسعاؼ الطيب
الرعاية الطبية – إصاابت العمل كاألمراض ادلهنية
الوقاية كالسالمة
مادة (  :)67سعيان حلماية العاملُت من األخطار كاألمراض الناصبة عن العمل تتخذ ادلنشأة التدابَت
اآلتية :

(أ) اإلعالف يف أماكن ظاىرة عن سلاطر العمل ككسائل الوقاية منها كالتعليمات الالزـ
اتباعها .
(ب) حظر التدخُت يف أماكن العمل ادلعلن عنها .
(ج) أتمُت أجهزة إلطفاء احلريق كإعداد منافذ للنجاة يف حاالت الطوارئ .
(د) إبقاء أماكن العمل يف حالة نظافة اتمة مع توفَت ادلطهرات .
(ىػ) توفَت ادلياه الصاحلة للشرب كاالغتساؿ .
(ك) توفَت دكرات ادلياه ابدلستول الصحي ادلطلوب .
(ز) تدريب العاملُت على استخداـ كسائل السالمة كأدكات الوقاية اليت تؤمنها ادلنشأة .
مادة ( :)68تعُت ادلنشأة يف كل موقع من مواقع العمل مسؤالن خيتص ابآليت :
(أ) تنمية الوعي الوقائي لدل العاملُت .
(ب) التفتيش الدكرم بغرض التأكد من سالمة األجهزة ككسائل الوقاية كالسالمة .
(ج) معاينة احلوادث كتسجيلها كإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل كاالحتياطات الكفيلة
بتاليف تكرارىا .
(د) مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية كالسالمة .

مستوايت اإلسعاؼ الطيب :

مادة (  :)69تؤمن ادلنشأة يف كل مكاف يعمل فيو أقل من مخسُت عامالن خزانة لإلسعافات الطبية
ربتوم على كميات كافية من األدكية ك األربطة كادلطهرات كغَت ذلك  ،كيعهد إذل

عامل مدرب أك أكثر إبجراء اإلسعافات الالزمة للعاملُت ادلصابُت .
مادة (  :)70تعد ادلنشأة يف كل مكاف يعمل بو أكثر من مخسُت عامالن غرفة لإلسعافات الطبية

تتوافر فيها الشركط ادلنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية لنظاـ العمل  ،كيعهد إذل

شلرض مرخص لو إبجراء اإلسعافات الالزمة للعاملُت ربت إشراؼ طبيب .
الرعاية الطبية :
مادة (  :)71تؤمن ادلنشأة للعامل أتمينان طبيان ديكنو من خاللو احلصوؿ على العالج ادلناسب لو
كلعائلتو حسب ادلنصوص عليو يف العقد .
إصاابت العمل كاألمراض ادلهنية :
مادة (  :)72على العامل الذم يصاب إبصابة عمل أك دبرض مهٍت أف يبلغ رئيسو ادلباشر أك اإلدارة
فور استطاعتو كلو مراجعة الطبيب مباشرة مىت استدعت حالتو ذلك .
مادة (  :)73على الطبيب ادلختص بعالج العاملُت أف يبادر إببالغ اإلدارة عن أية ظواىر تشَت إذل
ظهور أم مرض مهٍت أك كابئي يف صفوؼ العاملُت.
مادة (  :)74تقوـ ادلنشأة ابالشًتاؾ عن

صبيع العاملُت يف فرع األخطار ادلهنية ابلتأمينات

االجتماعية .
مادة (  :)75يطبق يف شأف إصاابت العمل كاألمراض ادلهنية إحكاـ فرع األخطار ادلهنية من نظاـ
التأمينات االجتماعية .
******

الواجبات كاحملظورات

الفصل العاشر
الواجبات كاحملظورات

كاجبات ادلنشأة :
مادة ( :)76تلتزـ ادلؤسسة دبا يلي :
أ) معاملة عامليها بشكل الئق يربز اىتمامها أبحواذلم كمصاحلهم كاالمتناع عن كل قوؿ أك فعل ديس
كرامتهم أك دينهم .
ب) أف تعطي العاملُت الوقت الالزـ دلمارسة حقوقهم ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة دكف
ادلساس ابألجر .
ج) أف تسهل دلوظفي اجلهات ادلختصة كل مهمة تتعلق ابلتفتيش أك ادلراقبة كاإلشراؼ على حسن
عطي للسلطات ادلختصة
تطبيق أحكاـ نظاـ العمل كاللوائح كالقرارات الصادرة دبقتضاه  ،كأف ت
صبيع ادلعلومات الالزمة اليت تطلب منو ا ربقيقان ذلذا الغرض .

د) أف تدفع للعامل أجرتو يف الزماف كادلكاف اللذين حيددمها العقد أك العرؼ مع مراعاة ما تقضي
بو األنظمة اخلاصة بذلك .
ىػ) إذا حضر العامل دلزاكلة عملو يف الفًتة اليومية اليت يلزمو هبا عقد العمل أك أعلن انو مستعد
دلزاكلة عملو يف ىذه الفًتة كدل دينعو عن العمل إال سبب راجع إذل صاحب العمل كاف لو احلق
يف أجر ادلدة اليت ال يؤدم فيها العمل .
ك) على ادلؤسسة أك ككيلها أك أم شخص لو سلطة على العاملُت تشديد ادلراقبة بعدـ دخوؿ أية
مادة زلظورة شرعان أك نظاما إذل أماكن العمل  ،فمن كجدت لديو تطبق حبقو ابإلضافة إذل
العقوابت الشرعية اجلزاءات اإلدارية الرادعة ادلنصوص عليها يف جدكؿ ادلخالفات كاجلزاءات
كاجبات العاملُت :
مادة ( :)77يلتزـ العامل ابآليت :
(أ) التقيد ابلتعليمات كاألكامر ادلتعلقة ابلعمل ما دل يكن فيها ما خيالف نصوص عقد العمل أك
النظاـ العاـ أك اآلداب العامة أك ما يعرض للخطر.
(ب) احملافظة على مواعيد العمل .

(ج) إصلاز عملو على الوجو ادلطلوب ربت إشراؼ الرئيس ادلباشر ككفق توجيهاتو.
(د) العناية ابآلالت كابألدكات ادلوضوعة ربت تصرفو كاحملافظة عليها كعلى شلتلكات ادلنشأة
( ػق ) االلتزاـ حبسن السَتة كالسلوؾ كالعمل عل سيادة ركح التعاكف بينو كبُت زمالئو كطاعة
رؤسائو كاحلرص على إرضاء عمالء ادلنشأة يف نطاؽ اختصاصو كيف حدكد النظاـ .
(ك) تقدمي كل عوف أك مساعدة يف احلاالت الطارئة أك األخطار اليت هتدد سالمة مكاف العمل
أك العاملُت فيو .
(ز) احملافظة على األسرار الفنية ك الصناعية كالتجارمة للمنشأة أك أية أسرار تصل إذل علمو
بسبب أعماؿ كظيفتو .
(ح) عدـ شلارسة أم عمل آخر خارج نطاؽ عملو سواء كاف ذلك أبجر أك بدكف أجر لدل أية
جهة أخرل .
(ط) االمتناع عن استغالؿ عملو ابدلنشأة بغرض ربقيق ربح أك منفعة شخصية لو أك لغَته على
حساب مصلحة ادلنشأة .
(م) إخطار ادلنشأة بكل تغيَت يطرأ على حالتو االجتماعية أك زلل إقامتو خالؿ أسبوع على
األكثر من اتريخ حدكث التغيَت .
(ؾ) التقيد ابلتعليمات كاألنظمة كالعادات كالتقاليد ادلرعية يف البالد .
(ؿ) عدـ استقباؿ زائرين يف أماكن العمل من غَت عاملُت ادلنشأة كعمالئها .
عماؿ أدكات ادلنشأة كمعداهتا يف األغراض اخلاصة .
(ـ) عدـ است
******

اخلدمات االجتماعية

الفصل احلادم عشر
اخلدمات االجتماعية
مادة ( :)78تؤمن ادلنشأة مكاانن ألداء الصالة يف أكقاهتا .

مادة ( :)79تصرؼ ادلنشأة راتب الشهر الذم تويف فيو العامل لورثتو كامالن .
مادة ( : )80تتكفل ادلنشأة بدفع أجور نقل العامل ادلتوىف إذل بلده .

******

الػتػظ ػلػػم

الفصل الثاين عشر
التظلم
مادة ( :)81مع عدـ اإلخالؿ حبق العامل يف االلتجاء إذل اجلهات اإلدارية أك القضائية ادلختصة حيق
لو أف يتظلم إذل إدارة ادلنشأة من أم تصرؼ أك إجراء يتخذ يف حقو كيقدـ التظلم
إذل إدارة ادلنشأة خالؿ ثالثة أايـ من اتريخ العلم ابلتصرؼ أك اإلجراء ادلتظلم منو
كال يضار العامل من تقدمي تظلمو .
مادة (  :)82خيطر العامل بنتيجة البت يف تظلمو يف ميعاد ال يتجاكز
التظلم .

******

ثالثة أايـ من اتريخ تقدديو

انتهاء اخلدمة

الفصل الثالث عشر
انتهاء اخلدمة

مادة ( :)83تنتهي خدمة العامل يف احلاالت اآلتية :

(أ) انتهاء مدة العقد ادلحدد أك عدـ صالحيتو للعمل أك للمصلحة العامة أك عدـ احلاجة إليو.
(ب) استقالة العامل .

(ج) فسخ العقد ألحد األسباب الواردة يف ادلادتُت ( )80( ، )75من نظاـ العمل.
(د) ترؾ العامل العمل يف احلاالت الواردة يف ادلادة ( )81من نظاـ العمل.

اإلحاالت غَت صحيحة

(ػق) انقطاع العامل عن العمل دلرضو دلدة تزيد عن تسعُت يوـا متصلة أك مددان تزيد يف رلموعها

عن مائة كعشرين يوـا متقطعة خالؿ السنة الواحدة اليت تبدأ من اتريخ أكؿ إجازة مرضية
.

(ك) عجز العامل عجزان كليان عن أداء العمل ادلتفق عليو كيثبت ذلك بتقرير طيب معتمد.
(ز) كفاة العامل .

(ح)
( ط)

إذا ألغت السلطات احلكومية ادلختصة رخصة عمل أك إقامة العامل غَت

اؿسعودم أك

قررت عدـ ذبديدىا أك إبعاده عن البالد .

بلوغ العامل سن الستُت ابلنسبة للعاملُت كمخس كمخسوف سنة للعامالت مادل سبتد مدة
العقد احملدد ادلدة إذل ما كراء ىذه السن .

مادة ( :)84يف األحواؿ اليت تتطلب فيها أحكاـ نظاـ العمل ؿفسخ أك انتهاء عقد العمل ضركرة توجيو
إخطار إذل الطرؼ اآلخر يراعل ما يلي :
أ  -أف يكوف اإلخطار خطيان .

ب  -أف يتم تسليم اإلخطار يف مقر العـ ؿ كيوقع الطرؼ ادلرسل إليو اإلخطار مع
توضيح اتريخ االستالـ .

ج  -إذا امتنع الطرؼ ادلوجو إليو اإلخطار عن االستالـ أك رفض التوقيع يرسل إليو
اإلخطار خبطاب مسجل على عنوانو ادلدكف يف ملفو.

مادة (  :)85تعاد للعامل حاؿ إهناء أك انتهاء خدمتو كبناء على طلبو كاثئقق اخلاصة ادلودعة دبلف خدمتو ،
كما تعطي ادلنشأة للعامل شهادة اخلدمة كذلك دكف أم مقابل .

******

ادلكافآت

الفصل الرابع عشر
ادلكافآت
مادة (  :)86سبنح ادلكافآت للعاملُت الذم يثبتوف نشاطان كإخالصان ككفاءة بشكل يؤدم إذل زايدة

اإلنتاج أك الذين يؤدكف أعم االن استثنائية إضافة إذل أعم اذلم العادية كضمن حدكد

اختصاصاهتم أك الذين يستحدثوف أساليب كتنظيمات جديدة يف العمل تؤدم إذل رفع

الكفاءة كالطاقة اإلنتاجية أك الذين يقوموف بدرء خطر أك دفع ضرر حبق ادلنشأة أك
عامليها .
مادة (  :)87تعترب تقارير األداء ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة أساسان يستند إليو يف منح ادلكافأة
ادلنصوص عليها يف تلك الالئحة .

صنؼ ادلكافآت إذل فئتُت :
مادة ( :)88ت
أكالن  :ادلكافآت ادلعنوية كاآليت :
أ .كتاب الثناء كالتقدير .

ب .منح إجازة إضافية بدكف أجر كال تعترب قاطعة للخدمة .
اثنيان  :ادلكافآت ادلادية كتتضمن :
أ.

العالكات كالًتقيات االستثنائية .

ب .مكافآت اإلنتاج .
ج .اإلكراميات اإلضافية .
د.

مكافآت االخًتاع .

ىػ .منح تذاكر سفر زايدة عما ىو مقرر بالئحة تنظيم العمل .
ك.

منح إجازة إضافية أبجر .

مادة ( :)89سبنح ادلكافآت بقرار من صاحب ادلنشأة أك من ينيبو يف ذلك .
******

ادلخالفات ك اجلزاءات

الفصل اخلامس عشر
ادلخالفات كاجلزاءات
مادة (  :)90معد سلالفة تستوجب اجلزاء ادلنصوص عليو يف ىذه الالئحة ارتكاب العامل فعالن من

األفعاؿ الواردة جبدكؿ ادلخالفات كاجلزاءات ادللحق هبذه الالئحة كالذم يعترب جزءان ال

يتجزء منها .

مادة ( :)91اجلزاءات اليت جيوز توقعيها على العامل ىي :
(أ) التنبيو  :كىو تذكَت شفهي أك كتايب يوجو إذل العامل من قبل رئيسو ادلباشر يشار فيو إذل
ادلخالفة اليت ارتكبها كيطلب منو ضركرة مراعاة النظاـ كالتقيد ابلقواعد ادلتبعة ألداء
كاجبات كظيفتو كعدـ العودة دلثل ما بدر منو مستقبالن .
(ب) اإلنذار  :كىو كتاب توجهو ادلنشأة إذل العامل موضح بو نوع ادلخالفة اليت ارتكبها
مع لفت نظره إذل إمكاف تعرضو إذل جزاء أشد يف حالة استمرار ادلخالفة أك العودة إذل مثلها
مستقبالن .

(ج) حسم نسبة من األجر يف حدكد جزء من األجر اليومي .
(د) احلسم من األجر دبا يًتاكح بُت أجر يوـ كمخسة أايـ يف الشهر الواحد كحد أقصى .
(ػق) اإليقاؼ عن العمل بدكف أجر  :كىو منع العامل من مزاكلة عملو خالؿ فًتة
معينة مع حرمانو من أجره خالؿ ىذه الفًتة على أف ال تتجاكز فًتة اإليقاؼ مخسة أايـ يف
الشهر الواحد .
(ك) احلرماف من الًتقية أك العالكة الدكرية دلدة أقصاىا سنة كاحدة من اتريخ استحقاقها أك
احلصوؿ عليها.
(ز) الفصل من اخلدمة مع ادلكافأة  :كىو فصل العامل بسبب مشركع الرتكابو ادلخالفة مع

عدـ ادلساس حبقو يف مكافأة هناية اخلدمة .
(ح) الفصل من اخلدمة بدكف مكافأة :كىو فسخ عقد عمل العامل دكف مكافأة أك تعويض
الرتكابو فعالن أك أكثر من األفعاؿ ادلنصوص عليها يف ادلادة (

العمل.

 )80من نظاـ

اإلحالة غَت صحيحة

( ادلادة الثمانوف  :ال جيوز لصاحب العمل فسخالعقد دكف مكافأة أك إشعار العامل أك تعويضو إال يف احلاالت اآلتية  ،كبشرط أف يتيح لو الفرصة لكي يبدم أسباب
معارضتو للفسخ 1- :إذا كقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أك ادلدير ادلسوؤؿ أك أحد رؤسائو أثناء العمل أك بسببو

. 2-إذا دل يؤد العامل التزاماتو

اجلوىرية ادلًتتبة على عقد العمل أك دل يطع األكامر ادلشركعةأك دل يراع عمدان التعليمات  -ادلعلن عنها يف مكاف ظاىر من قبل صاحب العمل  -اخلاصةبسالمة العمل كالعاملُت رغم

إنذاره كتابة . 3-إذا ثبت اتباعو سلوكان سيئان أكارتكابو عمالن سلالن ابلشرؼ أك األمانة . 4-إذا كقع من العامل عمدان أم فعل أكتقصَت يقصد بو إحلاؽ خسارة مادية بصاحب العمل على
شرط أف يبلغ صاحب العمل اجلهااتدلختصة ابحلادث خالؿ أربع كعشرين ساعة من كقت علمو بوقوعو .5-إذا ثبت أف العامل جلأ إذل التزكير ليحصل على العمل  6-إذا كاف العامل معينان

مادة (  :)92كل عامل يرتكب أاين من ادلخالفات الواردة يف جدكؿ ادلخالفات كاجلزاءات ادلشار إليو
يف ادلادة (  )91من ىذه الالئحة يعاقب ابجلزاء ادلوضح قرين ادلخالفة اليت ارتكبها

كجيب أف يتناسب اجلزاء ادلفركض على العامل مع نوع كمدل ادلخالفة ادلرتكبة من قبلو
.
مادة (  :)93تكوف صالحية توقيع اجلزاءات ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة من قبل (صاحب
الصالحية) ابدلنشأة أك من يفوضو كجيوزلو استبداؿ اجلزاء ادلقرر ألية سلالفة يف حالة
ارتكاهبا للمرة األكذل جبزاء أخف.
مادة (  :)94يف حالة ارتكاب العامل ذات ادلخالفة بعد مضي ستة أشهر على سبق ارتكاهبا ؼ إنو ال
يعترب عائدان كتعد سلالفة ككأهنا ارتكبت للمرة األكذل .

مادة (  :)95عند تعدد ادلخالفات الناشئة عن فعل كاحد يكتف ل بتوقيع اجلزاء األشد من بُت
اجلزاءات ادلقررة يف ىذه الالئحة .
مادة (  :)96ال جيوز أف يوقع على ادلخالفة الواحدة أكثر من جزاء كاحد كما ال جيوز اجلمع بُت
حسم جزء من أجر العامل كبُت أم جزاء آخر ابحلسم من األجر .
مادة (  :)97ال توقع ادلنشأة أاي من اجلزاءات ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة إال بعد إبالغ العامل
كتابة ابدلخالفات ادلنسوبة إليو كمساع أقوالو كربقيق دفاعو كذلك دبوجب زلضر يودع
دبلفو اخلاص .
مادة (  :)98ال جيوز للمنشأة توقيع أم جزاء على العامل ألمر ارتكبو خارج مكاف العمل إال إذا
كاف لو عالقة مباشرة بطبيعة عملو أك ابدلنشأة أك دبديرىا ادلسئوؿ .
مادة (  :)99تسقط ادلساءلة التأديبية للعامل بعد مضي ثالثُت يومان على اكتشاؼ ادلخالفة دكف أف
تقوـ ادلنشأة ابزباذ أم من إجراءات التحقيق بشأهنا .

مادة (  :)100ال جيوز للمنشأة توقيع اجلزاءات الواردة هبذه الالئحة إذا مضى على اتريخ ثبوت
ادلخالفة أكثر من ثالثُت يومان.
مادة (  :)101تلتزـ ادلنشأة إببالغ العامل كتابة دبا كقع عليو من جزاءات كنوعها كمقدارىا كاجلزاء
الذم يتعرض لو يف حالة تكرار ادلخالفة كإذا امتنع العامل عن استالـ اإلخطار أك
رفض التوقيع ابلعلم يرسل إليو ابلربيد ادلسجل على عنوانو الثابت يف ملف خدمتو .

ربت االختبار 7-إذا تغيب العامل دكف سبب مشركع أكثر من عشرين يومان خالؿ السنة الواحدة أك أكثر من عشرة أايـ متتالية  ،على أف يسبق الفصل إنذار كتايب من صاحب العمل للعامل
بعد غيابو عشرة أايـ يف احلالة األكذل كانقطاعو مخسة أايـ يف احلالةالثانية .8-إذا ثبت أنو استغل مركزق الوظيفي بطريقة غَت مشركعة للحصوؿ على نتائج كمكاسب شخصية 9-إذا ثبت أف
العامل أفشى األسرار الصناعية أك التجاريةاخلاصة ابلعمل الذم يعمل فيو )

مادة (  :)102مع عدـ اإلخالؿ حبق العامل يف االعًتاض أماـ

اذليئة ادلختصة  ،جيوز للعامل أف

يتظلم أماـ إدارة ادلنشأة من أم جزاء يوقع عليو كفق أحكاـ التظلم ادلنصوص عليها
يف ىذه الالئحة .
مادة (  :)103خيصص لكل عامل صحيفة جزاءات يدكف فيها نوع ادلخالفة اليت ارتكبها كاتريخ
كقوعها كاجلزاء ادلوقع عليو كربفظ ىذه الصحيفة يف ملف خدمة العامل .
مادة (  :)104ال زبل أحكاـ ادلواد السابقة حبق ادلنشأة يف فسخ عقد العمل .
********

أحكاـ ختامية

الفصل السادس عشر
أحكاـ ختامية
مادة (  :)105تعد ادلنشأة تصنيفان نً للعاملُت حبسب فئاهتم ادلهنية مسًتشدة يف ذلك بدليل
التصنيف كالتوصيف ادلهٍت السعودم .

مادة (  :)106تنفذ أحكاـ ىذه الالئحة يف حق ادلنشأة اعتباران من اتريخ اعتمادىا .
مادة (  :)107يتم إعالف الالئحة بوضعها يف مكاف ظاىر من أماكن العم
األكثر من اتريخ اعتمادىا .

********

ؿ خالؿ أسبوع على

جدكؿ ادلخالفات كاجلزاءات

الفصل السابع عشر

جدول المخالفات والجزاءات
( )1مخالفات تتعلك بمواعٌد العمل :
م
1 /1
2 /1
3 /1
4 /1
5 /1
6 /1
7 /1

نوع المخالفة
التأخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية  15دقيقة دكف إذف أك عذر مقبوؿ إذا
دل يًتتب على ذلك تعطيل عاملُت آخرين
التأخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية  15دقيقة دكف إذف أك عذر مقبوؿ إذا
ترتب على ذلك تعطيل عاملُت آخرين

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  15دقيقة لغاية  30دقيقة دكف
إذف أك عذر مقبل إذا دل يًتتب علي ذلك تعطيل عاملُت آخرين
التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  15دقيقة لغاية  30دقيقة دكف
إذف أك عذر مقبوؿ إذا ترتب علي ذلك تعطيل عاملُت آخرين
التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من 30دقيقة لغاية  60دقيقة دكف إذف
أك عذر مقبوؿ إذا دل يًتتب علي ذلك تعطيل عاملُت آخرين

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  30دقيقة لغاية  60دقيقة دكف
إذف أك عذر مقبوؿ إذا ترتب علي ذلك تعطيل عاملُت آخرين
التأخر عن مواعيد احلضور للعمل دلدة تزيد علي ساعة دكف إذف أك عذر مقبوؿ

الجزاء
(النسبة المحسومة هً نسبة من األجر الٌومً)
رابع مرة
ثالث مرة
ثانً مرة
أول مرة
إنذار كتايب

%5

%10

%20

إنذار كتايب

%15

%25

%50

%10

%15

%25

%50

%25

%50

%75

يوـ

%25

%50

%75

يوـ

%30

%50

يوـ

يوماف

إنذار كتايب

يوـ

يوماف

ثالثة أايـ

سواء ترتب أك دل يًتتب علي ذلك تعطيل عاملُت آخرين

ابإلضافة إرل حسم أجر ساعات التأخر

تابع  :مخالفات تتعلك بمواعٌد العمل :
م
8/1

ترك العمل أو االنصراف قبل ادليعاد دون إذن أو عذر مقبول مبا ال يتجاوز 15

الجزاء
(النسبة المحسومة هً نسبة من األجر الٌومً)
رابع مرة
ثالث مرة
ثانً مرة
أول مرة
يوم
%25
%10
إنذار كتايب

دقيقة

ابإلضافة إيل حسم أجر مدة ترك العمل

نوع المخالفة

%10

%25

يوم

%50

9/1

ترك العمل أو االنصراف قبل ادليعاد دون إذن أو عذر مقبول مبا يتجاوز  15دقيقة

10/1

البقاء يف أماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون مربر

11/1

الغياب دون إذن كتايب أو عذر مقبول من يوم إىل ثالثة أايم

12/1

الغياب دون إذن كتايب أو عذر مقبول من أربعة أايم إىل ستة أايم

13/1

الغياب دون إذن كتايب أو عذر مقبول من سبعة أايم إىل عشرة أايم

14/1

االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرة أايم متصلة

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقو إنذار كتايب بعد الغياب مدة
مخسة أايم يف نطاق حكم ادلادة ( )80من نظام العمل

15/1

الغياب ادلتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد يف رلموعها على عشرين يوماً يف

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقو إنذار كتايب بعد الغياب مدة

السنة الواحدة

ابإلضافة إيل حسم أجر مدة ترك العمل
إنذار كتايب

%10

%25

يوم

يوم

يومان

ثالثة أايم

أربعة أايم

ابإلضافة إيل حسم أجر مدة الغياب
يومان

أربعة أايم

ثالثة أايم

فصل مع ادلكافأة

ابإلضافة إيل حسم أجر مدة الغياب
أربعة أايم

مخسة أايم

فصل مع ادلكافأة

ابإلضافة إيل حسم أجر مدة الغياب

عشرة أايم يف نطاق حكم ادلادة ( )80من نظام العمل

( )2مخالفات تتعلك بتنظٌم العمل :
م

نوع المخالفة

1 /2

التواجد دكف مربر يف غَت مكاف العمل أثناء كقت الدكاـ

الجزاء
(النسبة المحسومة هً نسبة من األجر الٌومً)
رابع مرة
ثالث مرة
ثانً مرة
أول مرة
يوـ
%50
%25
%10

2 /2

استقباؿ زائرين من غَت عاملُت ادلنشأة يف أماكن العمل دكف إذف من اإلدارة

إنذار كتايب

%10

%15

%25

3 /2

األكل يف مكاف العمل أك غَت ادلكاف ادلعد لو أك يف غَت أكقات الراحة

إنذار كتايب

%10

%15

%25

4 /2

النوـ أثناء العمل

إنذار كتايب

%10

%25

%50

5 /2

النوـ يف احلاالت اليت تستدعي يقظة مستمرة

%50

يوـ

يوماف

ثالثة أايـ

6 /2

التسكع أك كجود العاملُت يف غَت زللهم أثناء ساعات العمل

%10

%25

%50

يوـ

7 /2

التالعب يف إثبات احلضور كاالنصراؼ

%25

%50

يوـ

يوماف

%/25

%50

يوـ

يوماف

يوماف

ثالثة أايـ

مخسة أايـ

فصل مع ادلكافأة

يوماف

ثالثة أايـ

مخسة أايـ

فصل مع ادلكافأة

يوماف

ثالثة أايـ

مخسة أايـ

فصل مع ادلكافأة

8 /2
9 /2
10 /2
11 /2

عدـ إطاعة األكامر العادية اخلاصة ابلعمل أك عدـ تنفيذ التعليمات اخلاصة
ابلعمل كادلعلقة يف مكاف ظاىر

التحريض على سلالفة األكامر كالتعليمات اخلطية اخلاصة ابلعمل
التدخُت يف األماكن احملظورة كادلعلن عنها للمحافظة على سالمة العاملُت
كادلنشأة

اإلمهاؿ أك التهاكف يف العمل الذم قد ينشأ عنو ضرر يف صحة العاملُت أك
سالمتهم أك يف ادلواد أك األدكات كاألجهزة

تابع مخالفات تتعلك بتنظٌم العمل :
م

نوع المخالفة

12 /2

استعماؿ آالت كمعدات كأدكات ادلنشأة ألغراض خاصة دكف إذف

الجزاء
(النسبة المحسومة هً نسبة من األجر الٌومً)
رابع مرة
ثالث مرة
ثانً مرة
أول مرة
%50
%25
%10
إنذار كتايب

13 /2

تدخل العامل دكف كجو حق يف أم عمل ليس يف اختصاصو أك دل يعهد بو إليو

%50

يوـ

يوماف

ثالثة أايـ

14 /2

اخلركج أك الدخوؿ من غَت ادلكاف ادلخصص لذلك

إنذار كتايب

%10

%15

%25

%50

يوـ

يوماف

ثالثة أايـ

إنذار كتايب

%25

%50

يوـ

%20

%50

يوـ

يوماف

يوماف

ثالثة أايـ

مخسة أايـ

فصل مع ادلكافأة

15 /2
16 /2
17 /2
18 /2

اإلمهاؿ يف تنظيف اآلالت كصيانتها أك عدـ العناية هبا أك عدـ التبليغ عن ما هبا
من خلل
عدـ كضع أدكات اإلصالح كالصيانة كاللوازـ األخرل يف األماكن ادلخصصة ذلا
بعد االنتهاء من العمل
قراءة الصحف كاجملالت كسائر ادلطبوعات يف أماكن العمل خالؿ الدكاـ الرمسي
دكف مقتضى من كاجبات الوظيفة
سبزيق أك إتالؼ إعالانت أك بالغات إدارة ادلنشأة

( )3مخالفات تتعلك بسلون العامل :

م

نوع المخالفة

1/ 3

التشاجر مع الزمالء أك إحداث مشاغبات يف زلل العمل

2/ 3

التمارض أك إدعاء العامل كذابن أنو أصيب أثناء العمل أك بسببو

الجزاء
(النسبة المحسومة هً نسبة من األجر الٌومً)
رابع مرة
ثالث مرة
ثانً مرة
أول مرة
مخسة أايـ
ثالثة أايـ
يوماف
يوـ
يوـ

يوماف

ثالثة أايـ

مخسة أايـ

يوـ

يوماف

ثالثة أايـ

مخسة أايـ

4/ 3

سلالفة التعليمات الصحية ادلعلقة أبمكنة العمل

%50

يوـ

يوماف

مخسة أايـ

5/ 3

كتابة عبارة علي اجلدراف أك لصق إعالانت

إنذار كتايب

%10

%25

%50

6/ 3

رفض التفتيش عند االنصراؼ

%25

%50

يوـ

يوماف

7/ 3

صبع إعاانت أك نقود بدكف إذف

إنذار كتايب

%10

%25

%50

يوماف

ثالثة أايـ

مخسة أايـ

إنذار كتايب

يوـ

يوماف

3/ 3

8/ 3
9/ 3

االمتناع عن إجراء الكشف الطيب عند طلب طبيب ادلنشأة أك رفض
اتباع التعليمات الطبية أثناء العالج

عدـ تسليم النقود احملصلة حلساب ادلنشأة يف ادلواعيد احملددة دكف تربير
مقبوؿ

االمتناع عن ارتداء ادلالبس كاألجهزة ادلقررة للوقاية كللسالمة

******
انتهى

فصل مع
ادلكافأة

مخسة أايـ

الئحة التوصٌف الوظٌفً
جمعٌة تحفٌظ المرآن الكرٌم بحفر الباطن

تمهٌد ...
أكالن  :أسس بناء التوصيف الوظيفي ..

 .1يتم تعيني ادلوظف على مسمى وظيفي واحد  ،كما ميكن أن يعهد دلوظف واحد القيام
أبعباء أكثر من وظيفة – تكليفاً  -مع زلافظتو على مسماه الوظيفي وراتبو ودرجتو
الوظيفية
 .2ال يشرتط يف أول فرتة تطبيق اذليكلة شغل مجيع صناديق اذليكلة  ،وإمنا يكون ذلك من
خالل وضع خطة ذليكلة الوظائف وتدرج شغلها يف فرتة زلددة تتوافق مع مدة اخلطة
االسرتاتيجية .
 .3ليس ىناك ارتباط عددي بني عدد الوظائف وعدد ادلوظفني ،إذ قد يعني على مسمى
وظيفي واحد أكثر من موظف يف حال تطلب األمر ذلك  ،مثل ( سكرتري – زلاسب
 ، )...وال يكون ذلك على مستوى ( مدير إدارة  -رئيس قسم ) إذ ال يشغلو إال
شخص واحد فقط .
 .4يقوم شاغل الوظيفة ادلكلف هبا رمسياً أبعباء الوظيفة كما ىي زلددة يف التوصيف
الوظيفي .
 .5يقتصر التوصيف الوظيفي على عرض ادلهام والواجبات ( الرئيسة ) اليت جيب أن يقوم
هبا شاغل الوظيفة  ،وابلتايل فإن ما تشتملو بطاقة التوصيف الوظيفي ليست حصراً
كامالً لألعمال أو ادلهام أو الواجبات أو ادلسؤوليات الثانوية والتفصيلية اليت تتطلبها
الوظيفة.
 .6ادلهام والواجبات ادلذكورة يف التوصيف قد صيغت بصورة عامة وغري تفصيلية ،ولذلك
ليس فيها حتديد أو توصيف أو بيان زلدد لإلجراءات ادلطلوب القيام هبا لتنفيذ مهام
وواجبات الوظيفة ،ذلك أن مثل ىذه اإلجراءات حتددىا لوائح اإلجراءات وطبيعة
وأدوات العمل .
 .7بطاقة التوصيف الوظيفي ال تشتمل على صالحيات ادلوظف  ،إذ حتدد الئحة
الصالحيات حدود صالحية كل موظف يف كل نوع من أنواع الصالحية ادلطلوبة ،
وحني تشتمل بطاقة التوصيف الوظيفي على ما يبدو وكأنو صالحية ،فإن ذلك يعين
أن ممارسة ىـذه الصالحية إمنا ىي إحدى مهام أو واجبات ادلوظف.

 .8تتضمن بطاقة التوصيف الوظيفي بياانً مبتطلبات كل وظيفة ،من حيث ادلؤىل العلمي
وعدد سنوات اخلربة وادلتطلبات األخرى  ،وقد أعدت ىذه ادلتطلبات انطالقاً من مبدأ

احلد ادلطلوب ( ادلتوسط ) يف ىذه ادلتطلبات سهولةً أوصعوبة ،وىو ما بني احلد األدىن
وبني أفضل ادلواصفات ادلطلوبة  ،لذا فإنو من ادلهم  -مبوازاة إقرار إدارة ادلنظمة ذلذه
الالئحة – أن تنظر وتفصل يف أمور مهمة منها  ( :من يتوفر لديو قدر أكرب من
ادلؤىالت واخلربة مما تتطلبو وظيفتو اليت يشغلها حالياً  -من يشغل وظيفة ال تتوفر لديو

متطلباهتا ) .

اثنيان  :أىداؼ التوصيف الوظيفي ...
من األهداف التً ٌسعى التوصٌف الوظٌفً إلى تحمٌمها :
 .1حتديد واضح للمهام والواجبات والعالقات الوظيفية لكل وظيفة مدرجة على اذليكل
التنظيمي للمنظمة .
 .2احلد من االزدواجية والتداخل بني مهام العناصر العاملة .
 .3توجيو كل موظف أايًكان موقع وظيفتو يف اذليكل التنظيمي إبيضاح حدود واجباتو
ومسؤولياتو  ،ومن ىو رئيسو ادلباشر  ،ومن ىم العناصر الذي يشرف عليهم  ،ومع من
ينسق ويتعاون لتحقيق األىداف ادلرسومة واخلطط ادلوضوعة للمنظمة.
اثلثان  :مكوانت بطاقة التوصيف الوظيفي ...
تشتمل بطالة التوصٌف الوظٌفً على العناصر التالٌة :








ماهٌة الوظٌفة ( مسماها – مولعها – رلمها ) .
الهدف من الوظٌفة .
الرئٌس المباشر
المرإوسون .
العاللات الوظٌفٌة .
مهام وواجبات الوظٌفة ( العامة بمن ٌشترن معه فً المسمى الوظٌفً
العام  :مدٌر – رئٌس  ) ...و ( الخاصة بكل مسمى وظٌفً على حده ) .
متطلبات الوظٌفة (المإهالت العلمٌة والعملٌة لشاغل الوظٌفة ) ( العامة
بمن ٌشترن معه فً المسمى الوظٌفً العام  :مدٌر – رئٌس  ) ...و (
الخاصة بكل مسمى وظٌفً على حده ) .

رابعا ً  :مجاالت استخدام التوصٌؾ الوظٌفً ...
 1 -4بالنسبة للموظفٌن :
(أ) عند التمدم للوظٌفة ٌساعد الموظف على معرفة طبٌعة العمل الذي
ٌجب علٌه المٌام به كما ٌساعده فً معرفة ما إذا كانت الوظٌفة تتالءم
مع مٌوله ولدراته وذلن لبل أن ٌتمدم لها .
(ب) عند تعٌٌن الموظف والتحاله بالعمل ٌعتبر التوصٌف الوظٌفً
وسٌلة فعالة للموظف للتعرف وبؤلصر ولت على مولع عمله على
خرٌطة العمل بالمنظمة بؤلسامها ولطاعاتها المختلفة  ،وكذلن على
رإسائه ومرإوسٌه وزمالئه .
(ت) ٌعتبر التوصٌف الوظٌفً أداة فعالة لمعرفة واجبات الموظف
ومسئولٌاته بشكل تفصٌلً  ،بحٌث ٌتمكن من تمٌٌم مدى لٌامه
بواجباته أو تمصٌره فً أدائها  ،ومدى تمدمه وتطوره فً العمل.
 2-4بالنسبة للرئٌس المباشر :
(أ) ٌستخدم التوصٌف الوظٌفً لتعرٌف الموظف الجدٌد بعمله وتدرٌبه
على واجباته ومسئولٌاته  ،وجعله عضوا ً منتجا ً فً ألصر ولت ممكن
.
ٌسهل بوجود التوصٌف الوظٌفً على الرئٌس المباشر توزٌع
(ب)
العمل على المرإوسون أو إعادة توزٌعه  ،طبما لحجم العمل وظروفه
وعدد الموظفٌن المتاحٌن فعال .
حسن استخدام اإلمكانٌات والمدرات البشرٌة المتاحة بوضع
(ت)
الوظائف فً مولع العمل المناسب لمدراته وخبراته .
التوصٌف الوظٌفً معٌار سلٌم لتمٌٌم أداء الموظفٌن  ،ومن ثم
(ث)
محاسبتهم على التمصٌر أو مكافؤتهم على األداء الجٌد .
أداة لمتابعة ورلابة مدى تمدم العمل وتحمٌك الهدف العام .
(ج)
أداة لتطوٌر وتدرٌب الموظفٌن .
(ح)
3-4بالنسبة لشئون الموظفٌن :
(أ) وسٌلة لإلعالن عن الوظائف بصورة تمكن الجمعٌة من جذب
الكفاءات المطلوبة .

أداة مناسبة لالختٌار السلٌم للمتمدمٌن للوظائف  ،ومن ثم وضع
(ب)
الرجل المناسب فً المكان المناسب  ،وذلن بالتؤكد من تطابك
متطلبات الوظٌفة وواجباتها مع مإهالت وخبرات المتمدم
تحدٌد المراتب والدرجات الوظٌفٌة التً ٌعٌن علٌها المتمدم
(ت)
للوظٌفة .
أداءه مناسبة لمراجعة صحة لرارات الترلٌة والنمل حسب
(ث)
استٌفاء شروط وصف الوظٌفة .
 4-4بالنسبة للتدرٌب :
(أ) التوصٌف الوظٌفً وسٌلة هامة لدراسة وتحدٌد االحتٌاجات
التدرٌبٌة للموظفٌن فهو ٌوضح الفروق بٌن متطلبات الوظٌفة
وبٌن لدرات ومإهالت وأداء الموظف .
استخدامه كؤحد المراجع األساسٌة لتصمٌم محتوى البرامج
(ب)
التدرٌبٌة وموادها ومناهجها .
الربط بٌن الجهود التدرٌبٌة واالحتٌاجات الفعلٌة للجمعٌة ،
(ت)
تحمٌما ً لمبدأ التدرٌب باألهداف واألدوار .
المساهمة فً اختٌار المجموعات المتجانسة من العاملٌن
(ث)
فً تخصصها الفنً  ،ومستوى األداء والمإهل العلمً والخبرة
لالشتران فً المدارسات التدرٌبٌة .
خامسا ً  :تحدٌث بطالة التوصٌؾ الوظٌـفً ...
ٌتم تحدٌث بطالة التوصٌف الوظٌفً عندما ٌطرأ جدٌد فً بٌانات وأهداف وعاللات
وواجبات الوظٌفة وفٌما ٌلً بٌان بالحاالت التً ٌتعٌن بموجبها تحدٌث التوصٌف
الوظٌفً.
 oتحدٌث بٌانات الوظٌفة:وذلن عند حدوث تعدٌل فً مسمى الوظٌفة أو
مولعها أو الرمز الوظٌفً الذي ٌمثل تابعٌتها.
 oتحدٌث هدف الوظٌفة:وذلن عند تغٌر الهدف من الوظٌفة نتٌجة تغٌر
واجباتها ومسإولٌاتها.
 oتحدٌث العاللات الوظٌفٌة :وذلن إذا تم نمل الوظٌفة من لسم إلى لسم آخر،
حٌث ٌتم هنا اختالف مسمى الوظٌفة المشرفة وكذلن مسمٌات الوظائف
المرإوسة ،وتختلف نتٌجةً لذلن العاللات الوظٌفٌة والجهات التً تنسك
معها الموظفة.

 oتحدٌث مواصفات أو متطلبات الوظٌفة:وذلن إذا رأى المسئولون تخفٌض /
رفع درجات المتطلبات كؤن ٌطلب للوظٌفة المإهل الجامعً بدالً من
الدبلوم ،أو ٌطلب للوظٌفة الشهادة الجامعٌة زائدا ً عشر سنوات خبرة بدالً
من الشهادة الجامعٌة زائدا ً خمس سنوات خبرة وهكذا.
 oتحدٌث المهام والواجبات:عند إدخال تغٌٌرات فً واجبات ومسإولٌات
الوظٌفةٌ ،مكن تمٌٌز هذه التغٌرات باآلتً:
 إعطاء الوظيفة أمهية أكرب تتمثل يف منح ادلزيد من ادلسؤوليات اإلشرافية أو التخطيطيةأو الرقابية أو التنسيقية.
 -التقليل من أمهية الوظيفة بتخفيض مسؤولياهتا.
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أوالً  :الهدف العام :
 القيادة ادلباشرة للجمعية لتحقيق أىدافها اليت أنشئت من أجلها .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مسئول أمام الجمعٌة العمومٌة  ،والمرجعٌة الرسمٌة ( فرع وزارة الشئون
اإلسالمٌة واألولاؾ والدعوة واإلرشاد) .
ثالثا ً  :المرإوسون :
 المدٌر التنفٌذي .
رابعا ً  :العاللات:
 مع الجهات الرسمٌة والخٌرٌة والداعمٌن  ،بتمثٌل الجمعٌة أمامها .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
 اإلشراؼ ادلباشر على تنفيذ االسًتاتيجيات كاخلطط العامة للجمعية كمتابعة تطبيقها .
 اإلشراؼ ادلباشر على مسَتة اجلمعية كسياساهتا كربقيقها ألىدافها .









المساهمة فً تحسٌن صورة الجمعٌة أمام المجتمع .
المساهمة فً جلب موارد جدٌدة للجمعٌة لتكون لادرة على تؤدٌة رسالتها .
المساهمة فً توطٌد صالت الجمعٌة بالجهات المانحة والجهات الرسمٌة
والخٌرٌة .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المٌادٌة فً الجمعٌة .
تمثٌل الجمعٌة أمام الجهات الخارجٌة .
متابعة وضع السٌاسات واالستراتٌجٌات العامة للجمعٌة .
التؤكد من تنفٌذ السٌاسات واالستراتٌجٌات بعد إلرارها .
تمثٌل الجمعٌة أمام الجهات المختصة وأمام الؽٌر .












تشكٌل اللجان العامة .
دراسة الحسابات الختامٌة والخطط التنفٌذٌة والموازنات التمدٌرٌة وإلراراها .
طلب التمارٌر والمعلومات عن نشاطات الجمعٌة المختلفة .
إظهار دور الجمعٌة للمجتمع وأمام المسئولٌن .
لبول التبرعات واإلعانات والمنح والوصاٌا واألولاؾ .
االستعانة بالخبراء والمستشارٌن إلنجاز أعمال الجمعٌة وتمدٌم المشورة وإجراء
الدراسات والبحوث التً ترفع من أداء الجمعٌة .
تموٌة أواصر األخوة والتعاون مع أهل الخٌر والمتبرعٌن للجمعٌة .
دعوة مجلس اإلدارة لعمد اجتماعاته ،وترإسها.
إلرار جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة ومرالبة تنفٌذ لراراته .
متابعة أعمال اإلدارة التنفٌذٌة وبرامجها .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :







الخبرات :
المدرة على التخطٌط االستراتٌجً .
المدرة على اتخاذ المرارات .
المدرة على التحلٌل وإدارة الحلول عند مواجهة المشكالت .
المدرة على تحدٌد أولوٌات العمل .
المدرة على تحدٌد الرإى ورسم السٌاسات واستشراؾ المستمبل .
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أوالً :الهدف العام :
 رأس اذلرـ إلدارة عمليات اجلمعية كبرارلهاكمناشطها ،ألدائها ابجلودة ادلطلوبة .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مجلس اإلدارة.
ثالثا ً  :المرإوسون :









سكرتٌر .
رئٌس وحدة الجودة والتخطٌط .
مدٌر إدارة الخدمات المساندة .
مدٌر إدارة الشراكات والموارد.
مدٌر اإلدارة المالٌة
مدٌر إدارة تعلٌم البنٌن .
مدٌرة إدارة التعلٌم النسائً .
مدٌر إدارة المدارس التمهٌدٌة .

رابعا ً  :العاللات:
 مع الجهات اإلشرافٌة ،بالتنسٌك معها فٌما ٌتعلك بتسٌٌر أمور الجمعٌة
 مع الجهات الخارجٌة الموازٌة ،بالتنسٌك معها فٌما ٌتعلك بتسٌٌر أمور الجمعٌة
.
 مع المستفٌدٌن .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
 العمل على تنفٌذ الهدؾ العام والسٌاسات العامة للجمعٌة  ،والمرارات الصادرة
من المجلس.
 المساهمة فً اتخاذ المرارات المٌادٌة فً الجمعٌة.
 اتخاذ المرارات التنفٌذٌة.



























المساهمة فً جلب الموارد المالٌة للجمعٌة ومد الجسور مع جمٌع فئات المجتمع
المفٌدة والمستفٌدة .
المساهمة فً عملٌة اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة الجمعٌة
والعمل على تطوٌرها .
اإلشراؾ على أداء اإلدارات التابعة له والعاملٌن فٌها  ،وتوجٌهها للمٌام
بؤدوارها .
إدارة عاللات العمل اإلٌجابٌة مع الجهات الخارجٌة .
تمثٌل الجمعٌة فً المحافل والمناسبات الرسمٌة .
اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والتنفٌذ والمتابعة ألنشطة اإلدارات التً ٌشرؾ
علٌها والعمل على تطوٌرها
اإلشراؾ على الموارد والمصارؾ المالٌة للجمعٌة .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً الجمعٌة بما ٌتوافك مع
الئحة الصالحٌات المعتمدة .
كضع خطط اجلمعيةكتقييمها .
حل المشاكل التً تعترض سٌر العمل باإلدارات .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لإلدارات ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لإلدارات ومتابعتها .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
العمل على بناء عاللات عمل إٌجابٌة مع الجهات الخارجٌة واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتحمٌك الهدؾ العام .
عمد اجتماعات دورٌة مع مدٌري اإلدارات ومسإولٌها  ،لمتابعة العمل ودراسة
المشكالت والصعوبات التً تعترض سٌر العمل واتخاذ اإلجراءات الالزمة
بخصوصها .
دراسة التمارٌر اإلدارٌة عن أنشطة الجمعٌة واستخالص النتائج واتخاذ المرارات
المناسبة .
رفع تمارٌر دورٌة عن نتائج أعمال الجمعٌة ممرونة بالتوصٌات وااللتراحات إلى
المجلس
الدعوة الجتماعات الهٌئة اإلدارٌة وترأسها  ،والعمل على رفع توصٌاتها إلى
المجلس .
اإلشراؾ على تنفٌذ السٌاسات واالستراتٌجٌا ت العامة للجمعٌة والتؤكد من تحمٌك
أهدافها على الوجه األكمل
العمل على تنفٌذ المرارات الصادرة من مجلس اإلدارة .
العمل على وضع الخطط لصٌرة وطوٌلة األمد لتحمٌك الهدؾ العام المرجو .
التؤكد من أن جمٌع إدارات الجمعٌة تطبك اللوائح واألنظمة المعتمدة والمعمول
بها .
متابعة إعداد الخطة التنفٌذٌة والموازنة التمدٌرٌة ورفعها للمجلس ،والتؤكد من
تطبٌمها دون تجاوزات .







منالشة المٌزانٌة الختامٌة للجمعٌةوالتهٌئة إللرارها .
اإلشراؾ على المحافظة على أصول الجمعٌة وأموالها .
العمل على ترشٌد اإلنفاق وتخفٌض التكالٌؾ واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحمٌك
الهدؾ العام .
منالشة التمارٌر الممدمة من جهات التموٌم مع الجهات المختصة فً الجمعٌة
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفً السلبٌات إن وجدت .
اتخاذ جمٌع اإلجراءات المتعلمة بالعمالة من حٌث التعٌٌن  ،النمل  ،الترلٌة ،
إنهاء الخدمة  ..الخ حسب الئحة الصالحٌات المعتمدة.

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :















المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص مناسب .
الخدمة  :ال تمل عن ( )8سنوات فً مجال العمل .
شخصٌة لٌادٌة .
الخبرات :
إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على المتابعة والتموٌم.
المدرة على التخطٌط االستراتٌجً .
المدرة على اتخاذ المرارات .
المدرة على التحلٌل وإدارة الحلول عند مواجهة المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على تحدٌد أولوٌات العمل .
المدرة على لٌادة اآلخرٌن والعمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
المدرة على تحدٌد الرإى ورسم السٌاسات واستشراؾ المستمبل .
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أوالً :الهدف العام :
 وضع الخطط والسٌاسات لمتابعة ونشر وتنفٌذ التخطٌط والجودة فً الجمعٌة وضمان
استمرارٌتها والتؤكد من مطابمتها للمواصفات المعتبرة .

ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 المدٌر التنفٌذي

ثالثا ً :المرإوسون:
 منسمجودة وتخطٌط

رابعا ً :العاللات:
 مع مدٌري اإلدارات بالجمعٌة و بالً المطاعات ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :التدرٌب
على التخطٌط والجودة ونشر ثمافتها وتحمٌك تطبٌماتها .
 مع مزودي الخدمة الخارجٌٌن .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .








تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .

الخاصة :








اإلشراؾ على اعداد برامج تهتم بنشر ثمافة التخطٌط والجودة فً الجمعٌة
اإلشراؾ على ملؾ استراتٌجٌة الجمعٌة .
مساندة اإلدارات والمطاعات على إعداد وتنفٌذ خططها  ،وتمٌٌم إنجازها الربعً
والسنوي .
العمل على تحسٌن وتطوٌر اجراءات وعملٌات التخطٌط والجودة ونماذجها
المعمول بها فً الجمعٌة
وضع الخطة السنوٌة للتدلٌك الداخلً الخاصة بمتابعة االلتزام بنظام
الجودةوتوفٌر و إعداد الموارد البشرٌة الالزمة لها .
اإلشراؾ على حفظ الوثائك الخاصة بنظام الجودة مع ضمان حصول األفراد
المخولٌن بنسخ من الوثائك و تعدٌالتها الالحمة.
إصدار التمارٌر الخاصة بمإشرات األداء ولٌاس اإلنتاجٌة .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :بكالورٌوس إدارة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )5سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :







إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات وحل المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :

 اإللمام بمهارات الجودة والتخطٌط.
 اإللمام بلوائح وأنظمة الجودة.
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أوالً :الهدف العام :
 المساعدة فً تنفٌذ برامج وعملٌات الجودة والتخطٌط فً الجمعٌة والتؤكد من مطابمتها
للمواصفات.

ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس وحدة الجودة والتخطٌط .

ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:
 مع مدٌري اإلدارات بالجمعٌة و بالً المطاعات ،بالتنسٌك بشؤن  :تحمٌك تطبٌمات
الجودة والتخطٌط

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :





المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة الصالحٌات
المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .

 ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر .





حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .

الخاصة :





التنسٌك للبرامج التً تهتم بالجودة وتطبٌماتها فً الجمعٌة
تنفٌذ الخطة السنوٌة للتدلٌك الداخلً الخاصة بمتابعة االلتزام بنظام الجودة.
حفظ الوثائك الخاصة بنظام الجودة مع ضمان حصول األفراد المخولٌن بنسخ من
الوثائك و تعدٌالتها الالحمة.
إعداد تمارٌر و إحصائٌات اإلجراءات التصحٌحٌة و الولائٌة المرتبطة بالجودة .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :دبلوم .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :

 اإللمام بمهارات الجودة وأنظمتها .
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أوالً :الهدف العام :
 اإلشراؾ على وضع السٌاسات والخطط للعملٌات اإلدارٌة والخدمٌة والتمنٌة فً
الجمعٌة  ،ومتابعة أدائها  ،بجودة عالٌة .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 المدٌر التنفٌذي .
ثالثا ً :المرإوسون:







رئٌس لسم الموارد البشرٌة
رئٌس لسم الخدمات والنمل
رئٌس لسم التمنٌات
رئٌس لسم المشارٌع والصٌانة
مشرؾ صادر ووارد
سكرتٌر

رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :تحمٌك المصلحة اإلدارٌة
والخدمٌة والتمنٌة .
 مع مزودي الخدمة الخارجٌٌن .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :





اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة األلسام التً ٌشرؾ علٌها والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً اإلدارة بما ٌتوافك مع
الئحة الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل باإلدارة واأللسام التابعة له .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .







وضع الموازنة التمدٌرٌة لإلدارة واأللسام التابعة لها  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لإلدارة واأللسام التابعة لها  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً اإلدارة للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشروتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :



متابعة تطبٌك األنظمة اإلدارٌة المعتمدة وتمٌٌمها  ،والعمل على تطوٌرها ،
وتعرٌؾ العاملٌن بها وتزوٌدهم بكل ما ٌستجد منها .
االشتران فً إعداد وتطوٌر أنظمة تخطٌط الموى العاملة  ،وتمٌٌم األداء وأنظمة
الحوافز وؼٌرها
التحمك من سالمة المعامالت اإلدارٌة ،والتؤكد أنها تتفك مع األنظمة واللوائح
والتعلٌمات الخاصة بالجمعٌة .
متابعة العمود واالتفالٌات الخدمٌة.
اإلشراؾ على حصر الوظائؾ الشاؼرة واإلعالن عنها واتخاذ اإلجراءات
المناسبة للتعٌٌن .
مراجعة كشوؾ الرواتب واألجور لبل الصرؾ واعتمادها من المسئولٌن.
اإلشراؾ على توفٌر الخدمات اإلدارٌة والخدمٌة والتمنٌة المساعدة للجمعٌة .
إعداد تمرٌر سنوي عن أوضاع العاملٌن فً الجمعٌة ٌشتمل على جمٌع المإثرات
والعوامل اإلٌجابٌة والسلبٌة المتعلمة بهم وبؤعمالهم وإنجازاتهم ومشكالتهم .
المٌام واإلشراؾ على الجرد .
دراسة المشكالت والصعوبات المرتبطة بنظم العمل واللوائح التنظٌمٌة والعاللات
التمنٌة والعمل على حلها .

















سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص مناسب  ،وٌفضل كونه فً الموارد
البشرٌة.
 الخدمة  :ال تمل عن ( )5سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :
المشتركة :










إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على المتابعة والتموٌم .
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات .
المدرة على التحلٌل وإدارة الحلول عند مواجهة المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على إدارة اآلخرٌن والعمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :

 المدرة على إجراء الممابالت الوظٌفٌة .
 األمانة .
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أوالً :الهدف العام :
 وضع السٌاسات والخطط لتوفٌر االحتٌاجات البشرٌة للمنظمة  ،وتطوٌرها و
االشراؾ علٌها ،ومتابعة أدائها .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مدٌر إدارة الخدمات المساندة .
ثالثا ً :المرإوسون:






مشرؾ توظٌؾ .
مشرؾ رواتب وأجور.
منسك  /منسمة تدرٌب
مراسل
معمب

رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالجمعٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :توفٌر الخدمات اإلدارٌة ،
وتطوٌر أداء الموظفٌن .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :









اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .



تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :




إعداد موازنة الوظائؾ السنوٌة للجمعٌة بالتنسٌك مع اإلدارات المعنٌة .
التؤكد من تطبٌك األنظمة واللوائح والتعلٌمات الخاصة بشئون العاملٌن مع
موظفً الجمعٌة .
العمل على شؽل الوظائؾ اإلدارٌة بالكفاءات المناسبة طبما ً للوصؾ الوظٌفً
بالتنسٌك مع اإلدارات المعنٌة .
استكمال إجراءات التوظٌؾ فً الجمعٌة ألعمالهم طبما ً للنظم واللوائح  ،والتؤكد
من مباشرة الموظفٌن .
اإلشراؾ على استكمال إجراءات الترلٌة واالنتداب وإنهاء الخدمة وؼٌر ذلن من
الخدمات الالزمة للعاملٌن .
اإلشراؾ على تمدٌم خدمات الموظفٌن مثل التعارٌؾ والتراخٌص والتؤمٌن ،
ونحوها .
اإلشراؾ على متابعات الموظفٌن من لرارات تعٌٌن وبطالات عمل وخطابات شكر
وإنذارات ونحوها .
اإلشراؾ على إعداد كشوؾ الرواتب والمكافآت والبدالت بؤنواعها وصرفها
للعاملٌن بالتنسٌك مع لسم الشئون المالٌة .
اإلشراؾ على تنظٌم وحفظ ملفات العاملٌن بالجمعٌة .
اإلشراؾ على متابعة دوام الموظفٌن وأدائهم .
















سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص مناسب  ،وٌفضل كونه فً تخصصات
اإلدارة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
 المدرة على اتخاذ المرارات وحل المشكالت .

 المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
 المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :
 المدرة على تحمل ضؽوط العمل .
 المدرة على إجراء الممابالت الوظٌفٌة .
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أوالً :الهدف العام :
 تنفيذ اللوائح كاخلطط لتوفَت االحتياجات اخلدمات كلوازـ العمل كالنقل ،كمتابعة أدائها .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الخدمات المساندة
ثالثا ً :المرإوسون:





مشرؾ خدمات وضٌافة
مشرؾ مشترٌات
مشرؾ النمل
مشرؾ صٌانة نمل

رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :توفٌر الخدمات
والمشترٌات والنمل
 مع الجهات الخارجٌة وموفري االحتٌاجات  ،بشؤن تنسٌك توفٌر االحتٌاجات .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :







اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .










ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 تلمً طلبات األلسام من االحتٌاجات اإلدارٌة المساندة وتصنٌفها ووضع خطة
لتؤمٌنها فً المواعٌد المحددة وفك الموازنة المعتمدة .
 اإلشراؾ على تؤمٌن المشترٌات المحلٌة من اللوازم المكتبٌة وؼٌرها واإلشراؾ
على تصنٌفها وتخزٌنها وتوزٌعها .
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة  +دبلوم حاسب .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنة فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار .
الخاصة :

 المدرة على التعامل مع الجهات الخارجٌة .
 المدرة على ترتٌب األولوٌات فً األعمال .
 اإللمام بالجوانب الفنٌة للسٌارات وحاجتها من صٌانة ومستلزمات .

مسمى الوظيفة

رئٌس لسم التمنٌات

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تلبية احتياجات اجلمعية من النظم كالربامج اليت ترفع األداء كتطور العمل كزبفض التكاليف ،
كالعمل على تطويرىا دبا يتالءـ كأعماؿ اجلمعية .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الخدمات المساندة
ثالثا ً :المرإوسون:
 مشرؾ صٌانة وشبكات
 مبرمج
رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :توفٌر الخدمات
التمنٌة
 مع الجهات الخارجٌة وموفري الخدمة  ،بشؤن تنسٌك توفٌر االحتٌاجات
والخدمات التمنٌة .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :
 اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
 المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
 حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .













اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :















تلمً طلبات األلسام من االحتٌاجات التمنٌة المساندة وتصنٌفها ووضع خطة
لتؤمٌنها فً المواعٌد المحددة وفك الموازنة المعتمدة .
اإلشراؾ على تؤمٌن المشترٌات المحلٌة من البرامج واللوازم التمنٌة وؼٌرها
واإلشراؾ على تصنٌفها وتخزٌنها وتوزٌعها .
العمل على تلبٌة احتٌاجات الجمعٌة للبرامج والنظم اآللٌة  ،بما ٌتالئم وتلن
االحتٌاجات أو توفٌرها من الجهات الخارجٌة  ،والتؤكد من مدى مالئمتها
للجمعٌة .
اإلشراؾ على عمل دلٌل عن البرامج وكٌفٌة استخدامها  ،لتكون مرجعا ً
للموظفٌن عند الحاجة إلٌها
اإلشراؾ على أعمال الحاسب اآللً ومعالجة أي خلل أو عطل .
لٌاس فاعلٌة األداء ألجهزة وبرامج الحاسب اآللً .
اإلشراؾ على تشؽٌل البرامج وحل المشاكل الفنٌة الخاصة بنظام التشؽٌل .
العمل على رلابة المعلومات واتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على البٌانات
والمعلومات حتى فً حالة ولوع خلل فنً أو أعطال .
اإلشراؾ على تصمٌم مولع الجمعٌة على شبكة اإلنترنت وتطوٌره بصورة دائمة
بما هو جدٌد فً هذا المجال .
العمل على تدرٌب موظفً الجمعٌة على استخدام األنظمة والتطبٌك العملً لها .
العمل على إنشاء شبكة تمنٌة داخلٌة لخدمة المراسالت الداخلٌة والخارجٌة .
جمع وترتٌب وتصنٌؾ ألراص تعرٌؾ أجهزة الجمعٌة .
اإلشراؾ على حفظ البٌانات فً أجهزة الجمعٌة وأخذ نسخ دورٌة للحفظ .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :بكالورٌوس حاسب .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنة فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار .
الخاصة :

 المدرة على التعامل مع الجهات الخارجٌة .
 المدرة على ترتٌب األولوٌات فً األعمال .
 إجادة اللغة اإلصلليزية .
 ادلعرفة أبعماؿ الشبكات كمشاكلها .
 إجادة صيانة احلاسب اآلرل .
 ادلعرفة بربامج احلاسب .

مسمى الوظيفة

رئٌس لسم المشارٌع والصٌانة

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تنفيذ اللوائح كاخلطط للمحافظة على صيانة ادلبٌت كهتيئة بيئة العمل.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الخدمات المساندة
ثالثا ً :المرإوسون:
 مشرؾ مشترٌات
 فنً صٌانة
رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :توفٌر خدمات
الصٌانة
 مع الجهات الخارجٌة وموفري االحتٌاجات  ،بشؤن تنسٌك توفٌر المشترٌات .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :









اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .








تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 تلمً طلبات األلسام من االحتٌاجات اإلدارٌة المساندة وتصنٌفها ووضع خطة
لتؤمٌنها فً المواعٌد المحددة وفك الموازنة المعتمدة .
 تهٌئة ظروؾ العمل المناسبة كؤعمال اإلضاءة  ،النظافة  ،التكٌٌؾ والحراسة بما
ٌحافظ على المظهر الجمالً للجمعٌة
 اإلشراؾ على تؤمٌن أعمال الصٌانة لألجهزة والمعدات المكتبٌة (اآلالت الحاسبة
 ،ماكٌنات التصوٌر  ،الفاكس  ،أجهزة التلفون  ..الخ )  ،وتؤمٌن خدمات االتصال
كالهاتؾ والفاكس .
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة  +دبلوم حاسب .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنة فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار .
الخاصة :

 المدرة على التعامل مع الجهات الخارجٌة .
 المدرة على ترتٌب األولوٌات فً األعمال .
 اإللمام بالجوانب الفنٌة للمبانً وحاجتها من صٌانة ومستلزمات .

مسمى الوظيفة

مشرؾ توظٌؾ

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 دعم جمٌع إجراءات التوظٌؾ و تنصٌب المإهلٌن فً مكاتبهم و التؤكد التام من
أن دور إجراءات الموارد البشرٌة متطابمة تماما ً للتوظٌؾ
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الموارد البشرٌة . .
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالجمعٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :توفٌر الخدمات اإلدارٌة ،
وأداء الموظفٌن .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
•تنظيم كتنسيق عملية التوظيف

•ربديد الوظائف الشاغرة من خالؿ االتصاؿ دبدراء صبيع األقساـ لتحديد متطلبات السنة القادمة
•كضع خطة إلهناءإجراءات توظيف ادلوظفُت اجلدد لشغل ادلناصب الشاغرة
•إجراء عمليات تقييم دكرية لالحتياجات على مستول اجلمعية
•مراجعةاؿكصف اؿكظيفي للوظائف بشكل دكرم

•إعداد عركض العمل كالعقود كغَتىا من الواثئق ادلطلوبة للتوظيف كالتدريب
•فتح قنوات التوظيف مثل ككاالت التوظيف ،إعالانت الوظائف كالعالقات كقاعدة البياانت....اخل
•فرز كتصنيف السَت الذاتية اليت كردت من مصادر التوظيف

منصب
•إرساؿ السَت الذاتية ادلختارة كادلتطابقة مع الوظائف الشاغرة لرؤساء األقساـ اليت يوجد فيها ا
شاغرة

•االتصاؿ مع ادلرشحُت كترتيب ادلقابالت

•كضع كإدارة عمليات اختيار كتقييم دبا يف ذلك إجراء مقابالت ،االختبارات النفسية كالشخصية
كاالستبياانت

•أداء الواجبات األخرل ذات صلة اليت يكلفو هبا مدير ادارة ادلوراد البشرية

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :دبلوم موارد بشرٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :
 المدرة على تحمل ضؽوط العمل .
 المدرة على إجراء الممابالت

مسمى الوظيفة

مشرؾ أجور ورواتب

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 المتابعة واالشراؾ على جمٌع األعمال المتعلمة بالدوام والرواتب واألجور
والمنح والحوافز واالحتٌاجاتالوظٌفٌة
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الموارد البشرٌة . .

ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالجمعٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :توفٌر الخدمات اإلدارٌة ،
وأداء الموظفٌن .

خامسا ً  :المهام والواجبات:










متابعة تطبٌك الالئحة المعتمدة فٌما ٌخص الحضور واالنصراؾ واإلجازات
والمهمات والعمل اإلضافً وكل ما ٌخص الدوام.
احتساب رواتب الممبولٌن للتعٌٌن بحسب سلم الرواتب المعتمد وارسال عروض
عمل واعداد اخطارات التعٌٌن للموظفٌن الجدد.
االشراؾ على فتح حسابات بنكٌة للموظفٌن الجدد.
متابعة ملؾ السلؾ والتؤكد من تطبٌمها بما ٌتناسب مع سٌاسة الجمعٌة
اعداد تسوٌات الرواتب للموظفٌن المستمٌلٌن.
االشراؾ على اعداد مإثرات الرواتب الشهرٌة.
اعداد الرواتب الشهرٌة والحواالت البنكٌة للمرتبات وارسالها للبنن وترحٌل
الرواتب على برنامج المحاسبة .
احتساب الزٌادات الدورٌة والترلٌات واعتمادها ومتابعة أمورها.
اعداد التمارٌر لمراكز الكلؾ بما ٌخص الرواتب واألجور.

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :

 المإهل :دبلوم موارد بشرٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :
 المدرة على تحمل ضؽوط العمل .
 المدرة على إجراء الممابالت

مسمى الوظيفة

منسك  /منسمة تدرٌب

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
تنفٌذ اللوائح والخطط المتعلمة بتنسٌك وتنفٌذ البرامج التدرٌبٌة وخدمة المتدربٌن
.

ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الموارد البشرٌة .
ثالثا ً  :المرإوسون:
- 
رابعا ً  :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاته  ،بشؤن تنسٌك التدرٌب ومتابعة االحتٌاج التدرٌبً
.
 مع الجهات التدرٌبٌة والمدربٌن  ،بالتنسٌك معهم حول البرامج .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بعمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،وتنفٌذها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،وتنفٌذها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر.
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .

الخاصة :










إعداد خطة التدرٌب السنوٌة بالتعاون مع ألسام الجمعٌة ولطاعاتها .
إعداد المخاطبات الالزمة لترشٌح المتدربٌن وتوجٌهها إلى رإساء األلسام .
تجمٌع طلبات الترشٌح لتنفٌذ المدارسة .
مخاطبة الجهة التً تنفذ المدارسة التدرٌبٌة بؤسماء المرشحٌن والتنسٌك معها .
التؤكٌد على المرشحٌن بموعد والمكان الممرر لحضور المدارسة .
عمل الترتٌبات الالزمة لتهٌئة االنتمال أو الضٌافة حسب حالة كل دورة ومتطلباتها .
متابعة استالم تمٌٌم المدارسة من الجهة التً نفذتها وكشوؾ الحضور وشهادات
اجتٌاز المدارسة وتوزٌعها مع المتدربٌن
االحتفاظ بماعدة بٌانات للمتدربٌن وتحدٌثها بصورة دائمة .
متابعة تسدٌد المطالبات المالٌة للجهات المتعالد معها لتنفٌذ المدارسات التدرٌبٌة

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
ـ المإهل  :شهادة ثانوٌة .
ـ الخبرة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل  ،وٌفضل كونه فً التنسٌك .
المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :
 اللباقة كحسن التصرؼ . -القدرة على التنسيق التدرييب .

 -ادلعرفة ابدلدربُت كاجلهات التدريبية .

مسمى الوظيفة

مراسل

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :

 المٌام بؤعمال توصٌل وجلب معامالت الجمعٌة  ،وتوصٌل منسوبٌها .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الموارد البشرٌة .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:

 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :توصٌل وجلب
المعامالت واألفراد.
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :






توصٌل المعامالت واألوراق واالحتٌاجات المطلوبة منه .
جلب المعامالت األورالواالحتٌاجات المطلوبة منه .
الحصول على التولٌعات الالزمة من مجالس اإلدارة واللجان .
المٌام بتوصٌل الموظفٌن من وإلى العمل أو المرتبطة بالعمل أو حسب توجٌه
الرئٌس المباشر .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل ٌ:ستطٌع المراءة والكتابة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنة فً عمل مناسب .
الخبرات :المشتركة :
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :





المدرة على لٌادة السٌارة  +حامل رخصة لٌادة .
التنظٌم .
الدلة فً المواعٌد .
األمانة

مسمى الوظيفة

معمب

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :

 المٌام بؤعمال متابعة وإنجاز المعامالت لدى الجهات الحكومٌة والخدمٌة .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الموارد البشرٌة .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:

 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :إنجاز معامالتها
مع الجهات الحكومٌة والخدمٌة .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 التؤكد من استكمال متطلبات المعامالت وتعبئة نماذجها .
 متابعة معامالت الجمعٌة المرتبطة بالجهات الحكومٌة والخدمٌة .
 استالم وتسلٌم وحفظ المعامالت الخاصة بالجمعٌة .
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل ٌ:ستطٌع المراءة والكتابة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنة فً عمل مناسب .
الخبرات :المشتركة :
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :





المدرة على لٌادة السٌارة  +حامل رخصة لٌادة .
التنظٌم .
الدلة فً المواعٌد .
األمانة

مسمى الوظيفة

مشرؾ خدمات وضٌافة

الموقع

االدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 االشراؾ على تنفٌذ خدمات النظافة والضٌافة لموظفً الجمعٌة وزوارها،
واالهتمام بتهٌئة البٌئة المناسبة للعمل.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الخدمات والنمل.
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة بشؤن تنفٌذ خدمات الضٌافة والنظافة .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :








المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر  ،والمشاركة فٌها بفاعلٌة
.
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 الحرص على نظافة المبنى ومرافمه .
 الحرص على تمدٌم الضٌافة المناسبة للموظفٌن ولزوار الجمعٌة.
 توفٌر األدوات واالحتٌاجات فً الولت وبالطرٌمة المالئمة .

 ترتٌب المواد فً المستودعات الدائمة والمإلتة .
 االهتمام بمواعٌد فتح ابواب الجمعٌة واؼاللها
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :شهادة المتوسطة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنة فً عمل مناسب .
الخبرات :المشتركة :
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :
 معرفة العادات والتمالٌد فً طرق الضٌافة .
 األمانة .

مسمى الوظيفة

مشرؾ مشترٌات

الموقع

االدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 المٌام بتوفٌر مشترٌات الجمعٌة فً مجالً الخدمات والنمل  ،بجودة عالٌة وسعر
ممبول.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الخدمات والنمل .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:

 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :مشترٌات الخدمات
والنمل.
 مع الموردٌن بشؤن توفٌر الطلبات بؤلل األسعار وأعلى جودة.
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :








المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 السرعة فً توفٌر الطلبات وعروض السعر.
 الحرص على معرفة االحتٌاجات من الفنٌٌن.







توفٌر األدوات من المستودعات فً الولت وبالطرٌمة المالئمة .
االشراؾ على تخزٌن المشترٌاتبالطرٌمة المناسبة .
تطوٌر نماذج استالم وتسلٌم المواد من المستودع.
إعداد بٌان المصروفات ورفعها إلى رئٌسه المباشر .
التعاون والتنسٌك مع فرق الصٌانة .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :شهادة المتوسطة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنة فً عمل مناسب .
الخبرات :المشتركة :
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :





معرفة أسعار السلع فً األسواق .
إلامة عاللات مع الموردٌن
التنظٌم .
األمانة .

مسمى الوظيفة

مشرؾ النمل

الموقع

االدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :

 االشراؾ على إدارة حركة النمل وتنسٌمها وترتٌبها ،مع االهتمام بجودة األداء.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الخدمات والنمل .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:

 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :خدمات النمل.
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :


المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :







المسإولٌة الكاملة عن السائمٌن وجدولة مواعٌدهم
التؤكد من التزام السائمٌن باألنظمة المرورٌة.
التؤكد من تؤمٌن المركبات والركاب و تجدٌد وثائك المركبة
االشراؾ على نظافة المركبات .
التعاون والتنسٌك مع فرق الصٌانة .








سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :شهادة المتوسطة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنة فً عمل مناسب .
الخبرات :المشتركة :
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :
 معرفة جدٌد االنظمة المرورٌة .
 التنظٌم .
 األمانة .

مسمى الوظيفة

مشرؾ صٌانة نمل

الموقع

االدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدؾ العام :
 االشراؾ على صٌانة المركبات وفحصها دورٌا،ومتابعة أداءها.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الخدمات والنمل .
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع مدٌر المسم وموظفٌه  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :صٌانة مركبات النمل.
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :








المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :



سادسا ً

المسإولٌة الكاملة عن فحص المركبات دورٌا ً
التؤكد من جاهزٌة المركبة لبل تسلٌمها للسائمٌن.
 :متطلبات الوظٌفة :




المإهل :شهادة المتوسطة .
الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنة فً عمل مناسب .
الخبرات :المشتركة :



المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :





معرفة جدٌد االنظمة المرورٌة .
التنظٌم .
األمانة .

مسمى الوظيفة

مشرؾ صٌانة وشبكات

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تنفٌذ أعمال صٌانة الحاسب والشبكات و األعمال الفنٌة األخرى وفك جودة
عالٌة.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم التمنٌات .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:
 مع وحدات العمل بالجمعٌة  :بشؤن تنسٌك تمدٌم خدمات الصٌانة لهم .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :
 المساهمة فً اتخاذ نجاح األعمال والتعاون مع زمالئه .
 حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
 المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :





تنفٌذ أعمال صٌانة الحسابات اآللٌة فً الجمعٌة ولطاعاته .
تنفٌذ خطط الصٌانة الولائٌة .
المساعدة فً اختٌار مشترٌات المواد ونملها وتركٌبها .
متابعة الشبكات والسٌرفٌرات التابعة للجمعٌة  ،وتنفٌذ الصٌانات الالزمة لها .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :دبلوم حاسب .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )6سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :
 معرفة جودة المواد والبرامج .
 المدرة على تنفٌذ الصٌانة .
 إجادة اللؽة اإلنجلٌزٌة .

مسمى الوظيفة

مبرمج

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تنفٌذ أعمال البرمجة وما ٌتطلبه العمل من أعمال فنٌة وفك جودة عالٌة.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم التمنٌات .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:
 مع وحدات العمل بالجمعٌة  :بشؤن تصمٌم البرامج التمنٌة وتطوٌرها.
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :
 المساهمة فً اتخاذ نجاح األعمال والتعاون مع زمالئه .
 حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
 المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :
 تصمٌم وتنفٌذ البرامج التمنٌة فً الجمعٌة ولطاعاتها .
 المساعدة فً التحول إلى الحوسبة فً جمٌع المجاالت .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :دبلوم برمجة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )6سنوات فً مجال العمل .

الخبرات :المشتركة :
 المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :
 المدرة على تصمٌم وتطوٌر البرمجٌات .
 إإللمام بلؽات البرمجة المشهورة .
 إجادة اللؽة اإلنجلٌزٌة .

مسمى الوظيفة

مشرؾ مشارٌع

الموقع

االدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 المٌام على مشارٌع الجمعٌة اإلنشائٌة وصٌانة المبانً  ،بجودة عالٌة وسعر
ممبول.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم المشارٌع والصٌانة .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:
 مع مزودي الخدمة الخارجٌٌن .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :


المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :








السرعة فً توفٌر الطلبات وعروض السعر.
الحرص على معرفة االحتٌاجات من الفنٌٌن.
توفٌر األدوات من المستودعات فً الولت وبالطرٌمة المالئمة .
االشراؾ على تخزٌن المشترٌاتبالطرٌمة المناسبة .
تطوٌر نماذج استالم وتسلٌم المواد من المستودع.
إعداد بٌان المصروفات ورفعها إلى رئٌسه المباشر .







 التعاون والتنسٌك مع فرق الصٌانة .
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :شهادة المتوسطة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنة فً عمل مناسب .
الخبرات :المشتركة :
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :





معرفة أسعار السلع فً األسواق .
إلامة عاللات مع الموردٌن
التنظٌم .
األمانة .

مسمى الوظيفة

مشرؾ صٌانة

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 اإلشراؾ على تنفٌذ أعمال السباكة والكهرباء وما ٌتطلبه العمل من أعمال فنٌة
وفك جودة عالٌة.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الصٌانة.
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:
 مع الموظفٌن والمستؤجرٌن  :بشؤن تنسٌك تمدٌم خدمات الصٌانة لهم .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :
 المساهمة فً اتخاذ نجاح األعمال والتعاون مع زمالئه .
 حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
 المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .

الخاصة :
 توفٌر عمال السباكة والكهرباء والفن والتركٌب والتكسٌر والترحٌل وبالً
األعمال الفنٌة وأعمال التبلٌط.
 معالجة المشكالت الطارئة .
 تنفٌذ خطط الصٌانة بجمٌع أنواعها.

 المساعدة فً اختٌار مشترٌات المواد ونملها .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل ٌ:مرأ وٌكتب .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )6سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :





الدلة .
األمانة .
معرفة جودة المواد.
حسن التعامل مع المستؤجرٌن .

مسمى الوظيفة

سائك

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :

 المٌام بؤعمال توصٌل وجلب كل ما ٌخص لسم الصٌانة .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الصٌانة .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:

 مع رئٌس المسم  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :توصٌل وجلب االحتٌاجات.
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :
 المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
 رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
 المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :
 توصٌل السلع واالحتٌاجات المطلوبة منه .
 المٌام بتوصٌل العمال من وإلى العمل.
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل ٌ:ستطٌع المراءة والكتابة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنة فً عمل مناسب .
الخبرات :المشتركة :

 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :





المدرة على لٌادة السٌارة  +حامل رخصة لٌادة .
التنظٌم .
الدلة فً المواعٌد .
األمانة

مسمى الوظيفة

مشرؾ صادر ووارد

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الخدمات المساندة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 المٌام بؤعمال تسجٌل ومتابعة و إحالة وأرشفة المعامالت الوارده والصادرة إلى
الجمعٌة.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مدٌر إدارة الخدمات المساندة .
الثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالجمعٌة  ،بشؤن  :الصادر والوارد .
خامسا ً  :المهام والواجبات:









تسجٌل ومتابعة المعامالت الوارده والصادرة (داخلى  -خارجً )
احالة المعامالت الى االدارات وااللسام
احالة المعامالت الى الموظفٌن
تسدٌد المعامالت الواردة باعداد معامالت صادرة .
توزٌع صور المعامالت على االدارات المختصة .
ارشفة المعامالت باستخدام الطرق الحدٌثة .
متابعة المعامالت التخاذ االجراءات المختلفة علٌها حتى ٌتم اجراء الحفظ .
االستعالمات بالطرق المختلفة والمتنوعه عن المعامالت الواردة أو الصادرة (
بالموضوع  -برلم المٌد  -تارٌخه  -الجهات أو االدارات  -التسدٌد للمعاملة ) ...


ً
سادسا  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :ثانوٌة عامة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :
 المدرة على تحمل ضؽوط العمل .
 المدرة على إجراء الممابالت

 - 3اإلدارة المالٌة
رقم الوظيفة

اسم الوظيفة

1-3

مدٌر اإلدارة المالٌة

2-3

رئٌس لسم المحاسبة

3-3

رئٌس لسم المتابعة والتدلٌك

4-3

محاسب

5-3

كاتب حسابات

6-3

مدلك حسابات

7-3

مندوب بنون

8-3

مشرؾ حسابات المٌدان

9-3

أمٌن صندوق

مسمى الوظيفة

مدٌر اإلدارة المالٌة

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

اإلدارة المالٌة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 وضع وإدارة السٌاسات والخطط والموازنات المالٌة والمحاسبٌة للجمعٌة ،
ومتابعة تنفٌذها بجودة عالٌة .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 المدٌر التنفٌذي .
ثالثا ً :المرإوسون:
 رئٌس لسم المحاسبة
 رئٌس لسم المتابعة والتدلٌك
رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :السٌاسات والبرامج المالٌة .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :









اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة األلسام التً ٌشرؾ علٌها والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً اإلدارة بما ٌتوافك مع
الئحة الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل باإلدارة واأللسام التابعة له .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لإلدارة واأللسام التابعة لها  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لإلدارة واأللسام التابعة لها  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .








تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً اإلدارة للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشروتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :















للجمعٌة و تطوٌر إستراتٌجٌة

المساهمة فً تطوٌر وتنفٌذ االستراتٌجٌة العامة
وخطة اإلدارة المالٌة
المساهمة فً تطوٌر السٌاسات واإلجراءات المالٌة.
إعداد ورفع تمارٌر دورٌة للمدٌر التنفٌذي عن مختلؾ أعمال اإلدارة.
التنسٌك مع مدراء اإلدارات األخرى لتسهٌل إعداد واكمال الموازنات السنوٌة
والتمارٌر والموائم المالٌة للجمعٌة
إدارة وتوجٌه جمٌع العملٌات المحاسبٌة ذات العاللة باألستاذ العام ،وصٌانة دلٌل
الحسابات.
اإلشراؾ والتوجٌه على إعداد واصدار التمارٌر والموائم المالٌة الدورٌة للجمعٌة
إدارة أنظمة المرالبة الداخلٌة فً ما ٌخص الشإون المالٌة وذلن لضمان دلة
السجالت المحاسبٌة والمستندات ،وتوفٌر إجراءات العمل المناسبة.
إدارة وضبط ومرالبة النمد والبنون والتؤكد من توفر النمد الالزم والكافً
الحتٌاجات المنشؤة ومراجعة التسوٌات البنكٌة واعتمادها واإلشراؾ على
حسابات البنون.
مرالبة الوضع النمدي والمدٌونٌة والسٌولة للجمعٌة و إدارة وتوجٌه العملٌات
ذات العاللة باألصول الثابتة ،وجردها،ومراجعة عملٌة احتساب إهالكاتها بشكل
شهري.
اإلشراؾ على تطوٌر دلٌل إعداد الموازنات التمدٌرٌة ،وضبط عملٌة إعداد
الموازنة التشؽٌلٌة ،وموازنة التدفك النمدي واعتمادها.
اإلشراؾ على إعداد التنبإات النمدٌة للجمعٌة و العمل كنمطة اتصال رئٌسٌة مع
مكاتب المراجعة الخارجٌة ،والتؤكد من تمدٌم التعاون والدعم لتلن المكاتب عند
لٌامها بتنفٌذ مسئولٌاتها بما فً ذلن  -وبشكل أساسً  -المصادلة على التمارٌر
والموائم المالٌة للجمعٌة و التشاور مع المدٌر التنفٌذي فٌما ٌتعلك باألهداؾ
المالٌة والتشؽٌلٌة.
تمدٌم المشورة الالزمة بما ٌتعلك بالتؤثٌرات المالٌة لمرارات اإلدارة ،وتوضٌح
الرأي المالً فً عملٌات االمتالن من األصول






تمدٌم التوجٌه والمٌادة لجمٌع موظفً اإلدارة من أجل التؤكد من فعالٌة وكفاءة
مجرى العمل ،والتؤكد من أن جمٌع الموظفٌن على معرفة ودراٌة بدورهم
األساسً فً اإلدارة.
ٌراجع وٌحلل النتائج المحاسبٌة لفحص المراكز المالٌة دورٌا وٌعد تمارٌر ممارنة
على فترات زمنٌة منتظمة
ٌتابع اعداد الحسابات الختامٌة والتمارٌرالمالٌة المعدة من لبل لسم الحسابات
ٌرالب تنفٌذ مجموعة االجراءات المالٌة المتعلمة بمعامالت االٌرادات وتحصٌل
االموال واالنفاق واالشراؾ وتنظٌم سجالت االلتزام والتؤدٌات والحواالت
واالوامر المالٌة وفك التبوٌب المحدد بالموانٌن واالنظمة المالٌة المتبعة

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص المحاسبة ،وٌفضل حصوله على شهادة
مهنٌة .ACCA
 الخدمة  :ال تمل عن ( )7سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :
المشتركة :









إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على المتابعة والتموٌم .
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات .
المدرة على التحلٌل وإدارة الحلول عند مواجهة المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على إدارة اآلخرٌن والعمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :

 المدرة على تحلٌل وإدارة المخاطر .

مسمى الوظيفة

رئٌس لسم المحاسبة

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

اإلدارة المالٌة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تنفٌذ السٌاسات والخطط لتطبٌك النظام المالً والمحاسبً للجمعٌة  ،ومتابعة
أدائها .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مدٌراإلدارة المالٌة.
ثالثا ً :المرإوسون:
 محاسب .
 كاتب حسابات .
 أمٌن صندوق
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالجمعٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :متطلبات ومتابعة العملٌات
المحاسبٌة وتؽطٌة العهد .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :









اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .



تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :



التؤكد من كفاءة النظام المحاسبً المستخدم فً الضبط المحاسبً واستخراج
الموائم المالٌة .
اإلشراؾ على جمٌع المٌود المحاسبٌة التً تتم ٌدوٌا ً أو آلٌا ً .
اإلشراؾ على إعداد موازٌن المراجعة الشهرٌة والكشوؾ التحلٌلٌة المرفمة .
التؤكد من فحص سندات الصرؾ والمبض  ،وسندات لٌد الٌومٌة والتؤكد من
صحة التوجٌه المحاسبً واستٌفاء تلن المإٌدات للبٌانات الالزمة .
اإلشراؾ على حسابات الجمعٌة فً البنون وعملٌات اإلٌداع والصرؾ والسحب
ومراجعة التسوٌات الشهرٌة للبنون .
متابعة تحصل المبالػ الخاصة بالجمعٌة .
اإلشراؾ على إعداد الشٌكات الصادرة بنا ًء على مستندات صرؾ أصولٌة معتمدة
من الجهات ذات الصالحٌة تمهٌدا ً لرفعها إلى السلطة المخولة بالتولٌع وفما ً
لألنظمة الداخلٌة للجمعٌة .
التنسٌك مع كافة اإلدارات إلنجاز البٌانات الالزمة للمٌود المحاسبٌة .
استخراج الحسابات الختامٌة للجمعٌة بالتعاون مع المراجع الخارجً .
مرالبة بنود الصرؾ مع الموازنة التخطٌطٌة ورفع أي تجاوزات فً حالة حدوثها
للرئٌس المباشر .
رفع التمارٌر والبٌانات المالٌة إلى مدٌر الشئون المالٌة واإلدارٌة .
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :


















 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص مالً أو محاسبً أو إدارة مالٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :







إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات وحل المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :

 المدرة على إجراء العملٌات المحاسبٌة  ،وإدارتها .
 األمانة .

مسمى الوظيفة

رئٌس لسم المتابعة والتدلٌك

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

اإلدارة المالٌة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 اعداد سٌاسات للتنبإات المالٌة والمساعدة فً صناعة المرار ،باإلضافة الضبط
المالً وفك الموازانات المعتمدة.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مدٌراإلدارة المالٌة.
ثالثا ً :المرإوسون:
 مدلك حسابات .
 مندوب بنون.
 مشرؾ حسابات المٌدان
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالجمعٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن :الموافمة على التعامٌد .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .




تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :



التؤكد من كفاءة النظام المحاسبً المستخدم فً الضبط المحاسبً واستخراج
الموائم المالٌة .
تطوٌر التوجٌهات والمعاٌٌر والجداول الزمنٌة واإلفتراضات للموازنة السنوٌة،
ومرالبة االلتزام بهذه التوجٌهات.
اإلشراؾ على إعداد نماذج الموازنةوإرسالها الى اإلدارات المعنٌة الستعمالها فً
عملٌة إعداد الموازنة وتوزٌع الجدول الزمنً الخاص بإعداد الموازنات.
إدارة اإلعداد للموازنات التمدٌرٌة (موازنة التشؽٌل ،موازنة المصارٌؾ) لجمٌع
إدارات الجمعٌة.
اإلشراؾ والمرالبة على عملٌات تعدٌل الموازنات التمدٌرٌة فً حالة وجود بعض
اإلنحرافات عن النتائج الفعلٌة.
إدارة ومرالبة عملٌات الترحٌل بٌن بنود الموازنات.
اإلشراؾ على تحلٌل السجالت والموائم المالٌة الحالٌة والسابمة ومراجعتها ،بما
للجمعٌة
فً ذلن من إٌرادات ومصروفات وأصول والتزامات والمركز المالً
والوضع النمدي.
اإلشراؾ على إعداد تمارٌر األداء الشهرٌة ومراجعتها لتوضٌح انحرافات النتائج
الفعلٌة عن الموازنات التمدٌرٌة.
تمدٌم تحلٌالت وتوضٌحات مالٌة حول معدالت نمو الجمعٌة والسٌولة واالستمرار
المالً.
تطوٌر منهجٌات ونظم وإجراءات جدٌدة الستعمالها فً التخطٌط المالً والتحلٌل.
اإلشراؾ على عملٌة إعداد التنبإات لمختلؾ النواحً المالٌة (لصٌرة األجل،
متوسطة األجل ،طوٌلة األجل) ،والمٌام بمراجعتها وتحدٌثها بشكل مستمر
واعتمادها من مدٌر اإلدارة المالٌة لتسهٌل التخطٌط المالً وصنع المرار.
اإلدارة واإلشراؾ على تمدٌم دراسات الجدوى للمشارٌع الممترحة

















سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص مالً أو محاسبً أو إدارة مالٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )4سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على التخطٌط التنفٌذي .






المدرة على اتخاذ المرارات وحل المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :

 المدرة على إجراء العملٌات المحاسبٌة  ،وإدارتها .
 األمانة .

مسمى الوظيفة

محاسب

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

اإلدارة المالٌة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تنفٌذ اللوائح والخطط المتعلمة باألعمال المحاسبٌة فً ضوء النظام المالً
للجمعٌة .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم المحاسبة .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :الحسابات والعهد
المالٌة وتؽطٌاتها .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .

الخاصة :








االحتفاظ بجمٌع المستندات المالٌة طبما ً للنظام المالً للجمعٌة .
إعداد جمٌع المٌود المحاسبٌة وإدخالها فً نظام الحسابات .
إعداد موازٌن المراجعة والتمارٌر المحاسبٌة األخرى .
إجراء الفحص على جمٌع سندات المبض والصرؾ والتؤكد من صحتها ومطابمتها
.
مراجعة البنون المعتمدة وإجراء التسوٌات الشهرٌة وإعداد تمرٌر بذلن .
استخراج التمارٌر وكشوؾ الحساب من نظام الحسابات .
رفع التمارٌر والبٌانات المالٌة إلى رئٌسه المباشر وخاصة ما ٌتعلك منها بالذمم
المدٌنة وتحصٌالتها .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :شهادة جامعٌة فً المحاسبة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال العمل
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :

 المدرة على إدارة العملٌات المحاسبٌة .
 األمانة .

.

مسمى الوظيفة

كاتب الحسابات

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

اإلدارة المالٌة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 مساعدة المحاسب فً تطبٌك النظام المالً للجمعٌة.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم المحاسبة .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن :

صرؾ المبالػ

والمستحمات .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :






اصدار سندات الصرؾ والمبض بما ٌتفك مع السٌاسة المالٌة.
صرؾ الرواتب واألجور لموظفً الجمعٌةٌدوٌا ً أو إلكترونٌا ً  ،وفما ً لكشوؾ
الرواتب المعتمدة من اإلدارة العلٌا
االحتفاظ بسجالت منتظمة وكاملة للمستندات المتعلمة بحركة الصندوق .
استالشلبالغاإليرادات.

 فتححساابتدفًتية ( يدكية -آلية )،كفتحملفازباصةجلميعاحلساابت .
 إغالقحسااباتليوميةبنهايةكليومعمل،كمطابقةسندااتلقبض.

 تقييدصبيعادلبالغادلستلمةكادلنصرفةمنالصندكقمعمطابقةادلوجودالفعليللنقود
 عملتقاريردكريةإلدارةاحلساابتعناحلركة.
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :






الدلة .
األمانة .
حسن التعامل مع اآلخرٌن .
المدرة على إجراء العملٌات األولٌة المحاسبٌة .

مسمى الوظيفة

مدلك حسابات

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

اإلدارة المالٌة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 التؤكد من صحة وسالمة اإلجراءات المالٌة وتطبٌماتها فً الجمعٌة.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم المتابعة والتدلٌك .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:

 مع اإلدارة المالٌة بالجمعٌة بشؤن  :التدلٌك والتحمك من سالمة االجراءات .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .

الخاصة :






ٌدلك وٌتحمك من الصح ة الحسابًة للمعامالت والمستندات المالً ة والوثائك
المعززة لها والمتعلك ة باالٌرادات والنفمات من صح ة التوجٌه المحاسبً لها
وصحة تسجٌلها وترحٌلها وترصٌدها وتبوٌبها وفك االصول والمبادى
المحاسبًة المحددة..
التاكد من أن الموائم المالًة لد تم تبوٌبها حسب االصول وان البٌانات الوارد ة بها
صحٌحة .
ٌطبك خطة التدلٌك على كافة العملٌات واالجراءات المالًة والمحاسبًة .
الأتكد من صحة استخدام وحفظ السجالت والوثائك المالًة .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة دبلوم محاسبً .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :

 الدلة .
 االلمام بالنظم المالٌة
 األمانة .
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أوالً :الهدف العام :
 استالم وتسلٌم المعامالت البنكٌة.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم المتابعة والتدلٌك .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:
 مع إدارة الموارد المالٌة واإلدارة المالٌة بالجمعٌة بشؤن :

إٌداع النمدٌة

والشٌكات .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .

الخاصة :






تنفٌذ عملٌات االٌداع للشٌكات والنمد.
متابعة الشٌكات المرتجعة.
كشوؾ حسابات شهرٌة
تحدٌث الحسابات
الحفاظ على سرٌة بٌانات الحسابات

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
الخاصة :
 الدلة .
 األمانة .
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أوالً :الهدف العام :
 المٌام على تدلٌك حسابات المطاعات والحلمات والدور النسائٌة .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم المتابعة والتدلٌك .
ثالثا ً :المرإوسون:


-

رابعا ً :العاللات:

 مع إدارة الموارد المالٌة بالجمعٌة بشؤن  :تحصٌل المبالػ النمدٌة والشٌكات .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 تدلٌك حسابات الحلمات والدور .
 متابعة اإلٌرادات المالٌة الخاصة بالحلمات والدور .
 متابعة صرؾ المستحمات الخاصة بالحلمات والدور .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
الخاصة :
 الدلة .
 األمانة .
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أوالً :األهداف:
 اإلشراؾ على عملٌات تنمٌة الموارد المالٌة ورفع لدرة الجمعٌة المالٌة ،
وزٌادة تواصل الجمعٌة مع المستفٌد الداخلً والخارجً .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 المدٌر العام
ثالثا ً :المرإوسون:





رئٌس لسم العاللات العامة
رئٌس المسم اإلعالمً
رئٌس لسم الموارد المالٌة .
سكرتٌر

رابعا ً :العاللات:
 مع جمٌع اإلدارات بالجمعٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :تنمٌة الموارد المالٌة
والعاللات واإلعالم
 مع الهٌئات والمإسسات خارج الجمعٌة  ،بإجراء االتصاالت والمفاوضات بشؤن
توفٌر االحتٌاجات والخدمات اإلعالمٌة .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :
 اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة األلسام التً ٌشرؾ علٌها والعمل
على تطوٌرها .
 المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً اإلدارة بما ٌتوافك مع
الئحة الصالحٌات المعتمدة .
 حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل باإلدارة واأللسام التابعة له .



اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لإلدارة واأللسام التابعة لها  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لإلدارة واأللسام التابعة لها  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً اإلدارة للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشروتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :






التواصل المباشر مع كبار الداعمٌن والجهات المانحة  ،لجلب التبرعات .
دراسة الوالع االستثماري واألولاؾ  ،وإمكانٌته للجمعٌة .
اإلشراؾ العام على إٌصال تمارٌر البرامج المدعومة للداعمٌن .
اإلشراؾ العام على إصدار النشرات والبروشورات والتصارٌح الصحفٌة
والتلفزٌونٌة .
إعداد خطة االستثمارات بنا ًء على الفوائض المالٌة المتاحة للجمعٌة .
اإلشراؾ على إعداد دراسة الجدوى االلتصادٌة للمشروعات االستثمارٌة .
إعداد لاعدة معلومات كاملة عن االستثمارات المائمة للجمعٌة وتطورها التارٌخً
.
متابعة االستثمارات المائمة سواء المالٌة أو العمارٌة والولوؾ على أٌة متؽٌرات
لد تإثر على لٌمة االستثمارات وتعرضها لمخاطر عالٌة وتمدٌم تمرٌر بذلن
مشفوع بالممترحات الواجب إتباعها .
اإلشراؾ على شراء وبٌع العمارات وإفراؼها واألعمال المرتبطة بذلن .
التنسٌك مع اإلدارات وتحدٌد احتٌاجاتهم من المواد الدعائٌة والتروٌجٌة .
إلامة الحفالت واللماءات االجتماعٌة بٌن الجمعٌة والمجتمع فً المناسبات .
تنسٌك واستمبال ضٌوؾ الجمعٌة وزوارها وإعداد برامج الزٌارات مع المسئولٌن
فً الجمعٌة .
توفٌر المواد الدعائٌة والتروٌجٌة من األسواق المحلٌة أو الخارجٌة .
متابعة آراء المتطوعٌن والمحافظة علٌهم فٌما تمدمه الجمعٌة من خدمات
والتنسٌك مع الجهات المختصة لتالفً السلبٌات إن وجدت .
التراح حضور الجمعٌة بالمعارض المزمع االشتران فٌها وتمدٌم تمرٌر عن
مساهمة المعرض فً تحمٌك الهدؾ منه .
اإلشراؾ على تحدٌث وتطوٌر مولع الجمعٌة على شبكة اإلنترنت .
































التنسٌك مع وسائل اإلعالم حول أعمال الجمعٌة وأنشطتها .
اإلشراؾ على أعمال الضٌافة للحمالت والندوات والمإتمرات التً تعمدها
الجمعٌة .
تمثٌل الجمعٌة فً المناشط االجتماعٌة واألنظمة اإلعالمٌة .
اإلشراؾ على أعمال الجمعٌة وإنجازاتها بالمكاتبات والمماالت واألفالم اإلعالمٌة
.
اإلشراؾ على الحمالت اإلعالمٌة والدعائٌة والتواجد المستمر من خالل المنوات
المسموعة والمرئٌة والممرإة .
إعداد الخطة السنوٌة لالستفادة من جهود المتطوعٌن لتمدٌم خدمات للجمعٌة
بدون ممابل.

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص مناسب .
 الخدمة  :ال تمل عن (  )4سنوات فً مجال اإلدارة  +والعاللات أو اإلعالم أو
تنمٌة الموارد والتسوٌك .
الخبرات :
المشتركة :









إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على المتابعة والتموٌم.
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات .
المدرة على التحلٌل وإدارة الحلول عند مواجهة المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على إدارة اآلخرٌن والعمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :

 المدرة على التواصل الخارجً وكسب الجمهور .
 المدرة على توسٌع نطاق المتبرعٌن  ،وزٌادة لناعاتهم بالجمعٌة وبرامجها .
 األمانة .
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أوالً :الهدف العام :
 اإلشراؾ على وضع السٌاسات والخطط إلدارة العاللات الداخلٌة والخارجٌة مع
مستفٌدي وشركاء الجمعٌة  ،بجودة عالٌة .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مدٌر إدارة الشراكات
ثالثا ً :المرإوسون:
 مؤمور استمبال
 منسك عاللات
 منسك خدمات
رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة،بالتنسٌك والتشاور بشؤن :تحمٌك المصلحة العاللاتٌة
وتحسٌن الصورة الذهنٌة.
 مع الشركاء والمستفٌدٌن .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :









اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .








تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 اإلعداد واإلشراؾ على خطط تنمٌة العاللات مع المستفٌدٌن والشركاء .
 اإلعداد واإلشراؾ على خطط برامج تحسٌن الصورة للجمعٌة.
 اإلشراؾ على تنسٌك استمبال ضٌوؾ الجمعٌة وزوارها وإعداد برامج الزٌارات مع
المسئولٌن فً الجمعٌة .
 اإلشراؾ على أعمال الضٌافة .

 اعداد خطة لتطوٌر ممرات وموالع والواجهات اإلعالمٌة والعاللاتٌة للجمٌعة .
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص مناسب  ،وٌفضل كونه فً العاللات العامة
أو التسوٌك .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )4سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :









إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على المتابعة والتموٌم .
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات .
المدرة على التحلٌل وإدارة الحلول عند مواجهة المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على إدارة اآلخرٌن والعمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :

 المدرة على حسن التواصل مع اآلخرٌن .
 المدرة على التصرٌحات الجماهٌرٌة .
 اللبالة .

مسمى الوظيفة

رئٌس المسم اإلعالمً

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الموارد والشراكات

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام:

 وضع السٌاسات والخطط لربط الجمعٌة بالمستفٌد الداخلً والخارجً ،
لتحمٌك الرضا المنشود .

ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :

 مدٌر إدارة الموارد والشراكات
ثالثا ً :المرإوسون:
 منسك اعالمً
 منسك االعالم الجدٌد
 مصمم
رابعا ً :العاللات:
 مع جمٌع اإلدارات بالجمعٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :التنسٌك حول المواد
الدعائٌة والتروٌجٌة

 الجهات الخارجٌة  :المطابع والجهات اإلعالمٌة بشؤن توفٌر االحتٌاجات
اإلعالمٌة .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :


المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ال ٌتعارض
والئحة الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم ،وتنفٌذها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،وتنفٌذها .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشروتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :






التنسٌك مع اإلدارات وتحدٌد احتٌاجاتهم من المواد الدعائٌة والتروٌجٌة .
التنظٌم إللامة الحفالت واللماءات االجتماعٌة بٌن الجمعٌة والمجتمع فً المناسبات .
توفٌر المواد الدعائٌة والتروٌجٌة من األسواق المحلٌة أو الخارجٌة .
متابعة آراء المتطوعٌن والمحافظة فٌما تمدمه الجمعٌة من خدمات والتنسٌك مع
الجهات المختصة لتالفً السلبٌات إن وجدت


















استالم التمارٌر من العاملٌن تحت إشرافه ومنالشتهم بها وإصدار التوجٌهات الالزمة
لهم .
متابعة ما ٌنشر فً وسائل اإلعالم عن الجمعٌة أو األنشطة المماثلة بالمجتمع
ودراستها وعرضها على الرئٌس المباشر
التنسٌك مع وسائل اإلعالم حول أعمال الجمعٌة وأنشطتها .
اإلشراؾ على الحمالت والندوات والمإتمرات التً تعمدها الجمعٌة .
تمثٌل الجمعٌة فً المناشط االجتماعٌة واألنظمة اإلعالمٌة .
اإلشراؾ على الحمالت اإلعالمٌة والدعائٌة والتواجد المستمر من خالل المنوات
المسموعة والمرئٌة والممرإة واإلعالم الجدٌد .
إصدار النشرات والبروشورات والتصارٌح الصحفٌة والتلفزٌونٌة .
تحدٌث وتطوٌر مولع الجمعٌة على شبكة اإلنترنت و وسائل التواصل االجتماعً.

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص إعالمً أو ما ٌماربه .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال اإلدارة والعاللات .
الخبرات :المشتركة :







إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات وحل المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :

 المدرة على الصٌاؼة اإلعالمٌة
 المدرة على التواصل الجماهٌري

مسمى الوظيفة

رئٌس لسم الموارد المالٌة

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الموارد والشراكات

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام:
 وضع السٌاسات والخطط لتنمٌة موارد الجمعٌة المالٌة من مصادر ثابتة
ومستمرة ومستدٌمة واستثمار الفوائض المالٌة للجمعٌة أفضل استثمار ،
ومتابعة تنفٌذها .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مدٌر إدارة الموارد والشراكات
ثالثا ً :المرإوسون:
 مندوب تسوٌك
 مندوب استمطاع
 مندوب معرض
رابعا ً :العاللات:
 مع جمٌع اإلدارات بالجمعٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :تسوٌك مشارٌعها .

 الجهات الخارجٌة  :مجتمع المانحٌن والمإسسات المالٌة العمارٌة والبنون
كمصدر لمنوات االستثمار المتاحة
 الجهات االستشارٌة التً تعد دراسات جدوى لتمدٌم خدمات استشارٌة
للجمعٌة حسب الحالة .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :







اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .










ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :







إعداد الخطة السنوٌة لتنمٌة الموارد المالٌة عن طرٌك التبرعات والكفاالت فً
ضوء االحتٌاجات المالٌة المطلوبة فً الموازنة التمدٌرٌة .
التواصل المباشر مع الداعمٌن والجهات المانحة  ،لجلب التبرعات .
المٌام على إٌصال تمارٌر البرامج المدعومة للداعمٌن .
المٌام على مشروع االستمطاع الدوري  ،واإلشراؾ على تنمٌته .
الحضور الدائم فً المعارض التسوٌمٌة.

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص تسوٌمً .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال اإلدارة والعاللات .
الخبرات :المشتركة :







إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات وحل المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :






المدرة على اإلدارة المالٌة .
عدم التسرع فً اتخاذ المرارات .
األمانة .
الدٌانة .

مسمى الوظيفة

رئٌس لسم الولؾ واالستثمار

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الموارد والشراكات

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام:
 وضع السٌاسات والخطط إلدارة وتنمٌة أمالن الجمعٌة واستثمار فوائضها المالٌة
أفضل استثمار  ،ومتابعة تنفٌذها .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مدٌر إدارة الموارد والشراكات
ثالثا ً :المرإوسون:
 مندوب تسوٌك
رابعا ً :العاللات:
 مع جمٌع اإلدارات بالجمعٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :األمور المشتركة .

 الجهات الخارجٌة  :المإسسات العمارٌة واالستثمارٌة والبنون
 الجهات االستشارٌة التً تعد دراسات عمارٌة لتمدٌم خدمات استشارٌة
للجمعٌة حسب الحالة .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :








اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .









تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :












إعداد خطة االستثمارات بنا ًء على الفوائض المالٌة المتاحة للجمعٌة .
دراسة سوق االستثمار واختٌار أفضل االستثمارات فً ضوء التوجٌهات .
اإلشراؾ على إعداد دراسة الجدوى االلتصادٌة للمشروعات االستثمارٌة .
التنسٌك مع المإسسات المالٌة والعمارٌة للحصول على المعلومات فً مجال
االستثمار المطلوب وتحلٌل تلن المعلومات .
إعداد التمارٌر الدورٌة عن االستثمارات المائمة وبٌان العائد المتولع
والمخاطرالمتولعة وتحلٌل للبٌئة االلتصادٌة .
التنسٌك مع إدارة الشئون المالٌة للحصول على المعلومات عن الفوائض المالٌة
المتولعة وحركة استثمارات الجمعٌة
إعداد لاعدة معلومات كاملة عن االستثمارات المائمة للجمعٌة وتطورها التارٌخً
.
متابعة االستثمارات المائمة سواء المالٌة أو العمارٌة والولوؾ على أٌة متؽٌرات
لد تإثر على لٌمة االستثمارات وتعرضها لمخاطر عالٌة وتمدٌم تمرٌر بذلن
مشفوع بالممترحات الواجب إتباعها .
متابعة المكاتب العمارٌة التً تنوب عن الجمعٌة فً إدارة العمارات المملوكة
والمولوفة للجمعٌة .
متابعة الجهات االستشارٌة المتعالدة معها لتمدٌم خدمات لصالح الجمعٌة فً
مجال االستثمار .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص تسوٌمً .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال اإلدارة والعاللات .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .







المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات وحل المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :






اإللمام بوالع االستثمار فً البالد .
عدم التسرع فً اتخاذ المرارات .
األمانة .
الدٌانة .

مسمى الوظيفة

مؤمور استمبال

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الموارد والشراكات

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام:
 المٌام بتنفٌذ عملٌات التعرٌؾ بالجمعٌة وتوجٌه الزائرٌن إلى األلسام المناسبة،
باالضافة إلى استمبال البرٌد وتوزٌعه.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم العاللات .
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع ألسام الجمعٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن :

تحدٌد مواعٌد الزوار

والضٌوؾ .
 مع الجهات الخارجٌة  ،بشؤن الرد الهاتفً علٌهم وتوجٌه مكالمتهم.
 مع المتبرعٌن والجهات المانحة .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :





المٌام باألدوار الرئٌسة لسٌر العمل المكلؾ به .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشروتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 الرد على هاتؾ الجمعٌة .
 استمبال الضٌوؾ وتوجٌههم
 استمبال البرٌد الوارد و الصادر.
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة .

 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً عمل مناسب .
الخبرات :
المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :






المدرة على التواصل مع الجهات الخارجٌة .
األمانة .
دماثة األخالق .
المدرة على التسوٌك .

مسمى الوظيفة

منسك عاللات

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الموارد والشراكات

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام:
 تنفٌذ السٌاسات والخطط المتعلمة بالعاللات مع المستفٌدٌن  ،وتنسٌك برامج
للتواصل بٌٌنهم.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم العاللات .
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن :

برامج التواصل

الداخلً والخارجً
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :





المٌام باألدوار الرئٌسة لسٌر العمل المكلؾ به .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشروتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 تنفٌذ برامج التواصل الداخلً
 جدولة خطط تنمٌة العاللات مع المستفٌدٌن والشركاء .
 التنسٌك لخطط برامج تحسٌن الصورة الذهنٌة للجمعٌة.
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة .

 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنة فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار .
الخاصة :

 المدرة على التعامل مع المستفٌدٌن بجمٌع فئاتهم .

مسمى الوظيفة

منسك خدمات

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الموارد والشراكات

رقم الوظيفة

8-4

أوالً :الهدف العام:
 تنفٌذ السٌاسات والخطط المتعلمة بتوفٌر جمٌع الخدمات  ،واالشراؾ على
تنفٌذها.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم العاللات .
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن :

تنسٌك وتمدٌم

الخدمات
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :





المٌام باألدوار الرئٌسة لسٌر العمل المكلؾ به .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشروتتعلك بطبٌعة عمله .

الخاصة :
 التنسٌك لتمدٌم جمٌع الخدماتوالتً تساعد فً تحسٌن الصورة الذهنٌة للجمعٌة.

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنة فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار .
الخاصة :

 المدرة على التعامل مع المستفٌدٌن بجمٌع فئاتهم .

مسمى الوظيفة

منسك إعالمً

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الموارد والشراكات

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام:
 تنفٌذ السٌاسات والخطط المتعلمة بالعمل على نشر أخبار الجمعٌة على وسائل
اإلعالم المتاحة  ،وتوثٌك أعمالها ومناشط إداراتها  ،وتوثٌك ذلن .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس المسم اإلعالمً.
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع ألسام الجمعٌة ولطاعاتها،بالتنسٌك والتشاور بشؤن:

توثٌك أعمالهم

ومناشطهم ،وإبرازها .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .

الخاصة :
 تزوٌد الرئٌس المباشر بجمٌع ما ٌنشر عن الجمعٌة والجمعٌات األخرى فً ذات
المجال للعرض على اإلدارة العلٌا للجمعٌة .
 التنسٌك مع دور الصحؾ لنشر المماالت واألخبار .






سادسا ً

متابعة حضور اللماءات والتً ٌعمدها مدٌر الجمعٌة -داخلٌا ً أو مع المجتمع
الخارجً -وإعداد أخبار عنها  ،وٌتم توزٌعها داخلٌا ً ضمن النشرة الصحفٌة
للجمعٌة .
تنسٌك األخبار الصحفٌة التً تنشرها الجمعٌة بالصحؾ والمجالت.
نشر أعمال الجمعٌة .
توثٌك برامج الجمعٌة وإداراتها ولطاعاتها .
متابعة أخبار العاملٌن والتواصل معهم بما ٌناسبها .
 :متطلبات الوظٌفة :

 المإهل  :شهادة ثانوٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنة فً مجال العمل .
الخبرات :
المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :

 المدرة على الصٌاؼة اإلعالمٌة .
 المدرة على التعامل مع الجهات الخارجٌة .
 مهارة التصوٌر والتوثٌك

مسمى الوظيفة

منسك االعالم الجدٌد

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الموارد والشراكات

رقم الوظيفة
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أوالً :األهداف:

 تنفٌذ السٌاسات والخطط المتعلمة بتحدٌث وتنسٌك وترتٌب كافة البٌانات
والمعلومات بموالع التواصل االجتماعً ومتابعتها وتدلٌمها وتحدٌثها بما
ٌخدم أهداؾ الجمعٌة .

ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :

 رئٌس المسم اإلعالمً .
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع جمٌع اإلدارات بالجمعٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن :

نشر أعمالهم

ومناشطهم  ،وإبرازها
 مع الجهات الخارجٌة  ،بتعرٌفهم بالجمعٌة .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :





المٌام باألدوار الرئٌسة لسٌر العمل المكلؾ به .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشروتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :






وضع البرامج التنفٌذٌة الخاصة بإدارة موالع االعالم الجدٌد.
الرد على استفسارات الجمهور.
رفع تمرٌر أسبوعً إلى رئٌسه ألبرز ما تم نشره.
الحفاظ على سرٌة المعلومات المدخلة وخصوصٌتها .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :دبلوم حاسب الً .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال إدارة موالع التواصل االجتماعً .

الخبرات :
المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :

 المدرة على إدارة الحشود اإللكترونٌة .
 المدرة على التعامل مع برامج االعالم الجدٌد.

مسمى الوظيفة

مصمم

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

الموارد والشراكات

رقم الوظيفة
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أوالً :األهداف:

 اإلخراج الفنً لمطبوعات واصدارات الجمعٌة اإلعالمٌة
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس المسم اإلعالمً .
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:

 مع جمٌع اإلدارات بالجمعٌة  ،بالتنسٌك بشؤن  :تصمٌم أعمالهم ومنشوراتهم .
 مع الجهات الخارجٌة  ،بتوفٌر احتٌاجات الطباعة ونشر اإلعالنات ونحوها .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :





المٌام باألدوار الرئٌسة لسٌر العمل المكلؾ به .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشروتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 تنفٌذ كافة أعمال التصمٌم.
 االشراؾ على عملٌات الطباعة لدى المطابع

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :ثانوٌة عامة.
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً نفس المجال .
الخبرات :
المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :

 المدرة على التعامل مع برامج التصمٌم الشهٌرة
 الذوق الحسن .

مسمى الوظيفة

مندوب تسوٌك

الموقع

االدارة العامة

اإلدارة

الموارد و الشراكات

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تنفٌذ عملٌات تسوٌك برامج ومشارٌع الجمعٌة والحصول على متبرعٌن جدد .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الموارد المالٌة  /رئٌس لسم الولؾ واالستثمار
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع لسم تنمٌة الموارد المالٌة  ،لتنسٌك وجدولة زٌارات المتبرعٌن .
 مع المتبرعٌن  ،بشؤن تسوٌك المشارٌع الولفٌة الخاصة بالجمعٌة .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :








المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 الحصول على بٌانات المتبرعٌن وأماكن وآلٌات التواصل معهم  ،وتحدٌثاتها
دورٌا ً .
 المشاركةفً تصمٌم البروشورات والملفات التسوٌمٌة الخاصة بالجمعٌة .

 جدولة زٌارات المتبرعٌن والمٌام بتنفٌذها وتمدٌم أفضل صورة عن برامج
ومشارٌع الجمعٌة.
 متابعة المبالػ التً تم التبرع بها والتؤكد من دخولها حسابات الجمعٌة .
 إعداد التمارٌر األولٌة لمبالػ التبرع الممدمة.
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :شهادة ثانوٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :

 المدرة على حسن العرض .
 األمانة .

.

مسمى الوظيفة

مندوب استمطاع

الموقع

االدارة العامة

اإلدارة

الموارد و الشراكات

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تنفٌذ عملٌات تسوٌك برامج االستمطاع الشهري والحصول على مستمطعٌن جدد
.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الموارد المالٌة
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع لسم تنمٌة الموارد المالٌة  ،لتنسٌك ومطابمة مبالػ االستمطاعات.
 مع المتبرعٌن  ،بشؤن تزوٌدهم بالتمارٌر .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :








المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 الحصول على بٌانات المستمطعٌن وآلٌات التواصل معهم  ،وتحدٌثاتها دورٌا ً .
 تنفٌذ حمالت االستمطاع الشهري
 التنسٌك مع البنون

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :شهادة ثانوٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :

 المدرة على حسن العرض .
 األمانة .

.

مسمى الوظيفة

مندوب معرض

الموقع

االدارة العامة

اإلدارة

الموارد و الشراكات

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تنفٌذ عملٌات تسوٌك برامج الجمعٌة عن طرٌك المعارض.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم الموارد المالٌة
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع لسم تنمٌة الموارد المالٌة  ،لتحدٌد البرامج التسوٌمٌة.
 مع المسم اإلعالمً  ،للمشاركة بالتصامٌم والعرض المناسب .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :








المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،ومتابعتها .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 معرفة مواعٌد المعارض والحصول على الموافمات للمشاركة .
 تنفٌذ حمالت تسوٌمٌة داخل المعارض

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :شهادة ثانوٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :

 المدرة على حسن العرض .
 األمانة .

.
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أوالً :الهدف العام :
 اإلشراؾ على وضع السٌاسات والخطط للعملٌة التعلٌمٌة فً حلمات البنٌن
وتمدٌمها للمستفٌدٌن بالجودة المطلوبة  ،ومتابعة أدائها
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 المدٌر التنفٌذي .
ثالثا ً :المرإوسون:






رئٌس لسم المدارس الصباحٌة
رئٌس لسم االختبارات
رئٌس لسم االشراؾ التربوي
رئٌس لسم البرامج
سكرتٌر

رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :الشئون التعلٌمٌة والتربوٌة
لحلمات البنٌن
 مع الجمعٌات والمإسسات األخرى بشؤن توفٌر االحتٌاجات والخدمات التعلٌمٌة
والتربوٌة  ،وتنسٌك برامجها
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :








اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة األلسام التً ٌشرؾ علٌها والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً اإلدارة بما ٌتوافك مع
الئحة الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل باإلدارة واأللسام التابعة له .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لإلدارة واأللسام التابعة لها  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لإلدارة واأللسام التابعة لها  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .




تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً اإلدارة للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشروتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :




اإلشراؾ على تنسٌك البرامج التعلٌمٌة والتربوٌة ومتابعة تنفٌذها .
دراسة االحتٌاج التعلٌمً والتربوي فً المنطمة  ،وتوجٌه فرٌك العمل لسد هذا
االحتٌاج .
اإلشراؾ على وضع األنظمة واللوائح الخاصة بالتدرٌس فً الحلمات .
اإلشراؾ على وضع معاٌٌر اختٌار المعلمٌن والمعلمات سوا ًء بالحلمات .
اإلشراؾ على دراسة لضاٌا ومشاكل المعلمٌن وإٌجاد الحلول المناسبة لها .
اإلشراؾ على حصر المعلمٌن الذي تدنً مستوى أداإهم ومعالجة شئونهم .
اإلشراؾ على التنسٌك مع األلسام األخرى بشؤن األعمال الخاصة بالمعلمٌن .
تطوٌر وتمٌٌم البرامج اإلشرافٌة على مستوى الحلمات .
اإلشراؾ على استمطاب المشرفٌن المإهلٌن علمٌا ً وتربوٌا ً والعمل على تعٌٌنهم
بالجمعٌة .
اإلشراؾ على تطوٌر أداء المشرفٌن والتنسٌك مع الجهات األخرى فً تحدٌد
االحتٌاجات التدرٌبٌة لهم .
اإلشراؾ على تمٌٌم أداء المشرفٌن ووضع معاٌٌر تجدٌد عمود المتعالدٌن معهم .

















سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص مناسب  ،وٌفضل كونه فً األلسام
التربوٌة.
 الخدمة  :ال تمل عن ( )5سنوات فً مجال العمل التربوي .
الخبرات :
المشتركة :






إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على المتابعة والتموٌم .
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات .
المدرة على التحلٌل وإدارة الحلول عند مواجهة المشكالت .

 المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
 المدرة على إدارة اآلخرٌن والعمل ضمن فرٌك العمل .
 المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :
 أن ٌكون تربوٌا .
 حسن التوجه .
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أوالً :الهدف العام :
 تنفيذ اللوائح كاخلطط ادلتعلقة إبدارة كتنفيذ االختبارات.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مدٌر إدارة تعلٌم البنٌن
ثالثا ً :المرإوسون:
 منسك اختبارات الخاتمٌن
 منسك اختبارات األجزاء
رابعا ً :العاللات:

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :











اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .






حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :






االشراؾ على إعداد وتنسٌك اختبارات الطالب .
تكوٌن ومتابعة اللجان الالزمة إلجراء االختبارات .
االشراؾ على لجان رصد وتدلٌك وإخراج النتائج وإعالنها للمشاركٌن .
متابعة تكرٌم الطالب واستالمهم لجوائزهم .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة +دبلوم تربوي .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنة فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :
 المدرة على إدارة لجان االختبارات .

مسمى الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تنفٌذ اللوائح والخطط المتعلمة بمتابعة أداء حلمات البنٌن وبرامجها التعلٌمٌة
والتربوٌة لتحمك أعلى مستوى للجودة .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مدٌر إدارة تعلٌم البنٌن
ثالثا ً :المرإوسون:
 مشرؾ تربوي
 مشرؾ شإون الحلمات
رابعا ً :العاللات:
 مع فرٌك العمل فً الحلمات
 مع أولٌاء األمور وأئمة المساجد
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :








اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .









تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :









االشراؾ على تفعٌل وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة فً المساجد .
العمل على توفٌر كل ما من شؤنه اإلسهام فً تنفٌذ الهدؾ العاملحلمات المساجد .
تمدٌم المشورة التعلٌمٌة والتربوٌة إلدارات ومعلمً المساجد.
التعرؾ على ما ٌعترض العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة من مشكالت والعمل على
حلها .
متابعة جدول زٌارات المعلمٌن ومتابعة ما ٌإدونه مع طالبهم .
السعً لتطوٌر المعلمٌن والتحمك من تطبٌك المناهج وتذلٌل الصعوبات التً لد
تعترضهم ونمل الخبرات والتجارب التربوٌة بٌن المعلمٌن .
االلمام بطرق تموٌم العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة بحٌث تتناول الطالب  ،والمعلم ،
والممرر الدراسً واستراتٌجٌات التدرٌس والوسائل التعلٌمٌة وأسالٌب تموٌم
الطالب والعاللة بٌن كل هذه العناصر والولوؾ على المشكالت والمعولات التً
ٌكشؾ عنها التموٌم .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :شهادة جامعٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )5سنوات فً مجال االشراؾ التربوي.
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار .
الخاصة :

 المدرة على المٌاس والتموٌم .
 المدرة على الحوار واإللناع .
 اللبالة وحسن التصرؾ .

مسمى الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :

تنفيذ اللوائح كاخلطط ادلتعلقة إبعداد الربامج كادلناىج التعليمية.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مدٌر إدارة تعلٌم البنٌن
ثالثا ً :المرإوسون:
 منسك برامج
 منسك برامج الحفاظ
رابعا ً :العاللات:
 مع فرٌك العمل فً الحلمات
 مع أولٌاء األمور وأئمة المساجد
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :









اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي ٌشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .








تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :







إعداد البرامج والمناهج التعلٌمٌة المناسبة للطالب  ،ومتابعة جودتها .
إعداد وتنفٌذ جمٌع البرامج التً تعٌن فً لٌاس المنتج فً الحلمات .
التنسٌك مع إدارة الحلمات فً تنفٌذ خطط البرامج.
متابعة برامج رعاٌة الخاتمٌن والموهوبٌن .
تطوٌر وتحدٌث وابتكار برامج جدٌدة تكتشؾ طالات الطلبة فً التجوٌد وحفظ
المرآن الكرٌم

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )4سنوات فً مجال البرامج التعلٌمة.
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار .

مسمى الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 التنسٌك واإلعداد الختبارات الطالب الخاتمٌن
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم االختبارات
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالحلمات  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :ترشٌح اسماء الخاتمٌن.
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة







حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بعمله .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر.
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة

 تنظٌم وتنسٌك عملٌة ترشٌح الطالب الخاتمٌن

 تنظٌم عملٌة االختبارات وتحدٌد المواعٌد المناسبة
 العمل على ترصٌد وتدلٌك وإخراج النتائج وإعالنها للمشاركٌن .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :ثانوٌة عامة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .

الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :


المدرة على تحمل ضؽوط العمل .

مسمى الوظيفة

منسك اختبارات االجزاء

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

تعلٌم البنٌن

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 التنسٌك واإلعداد الختبارات األجزاء .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم االختبارات
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالحلمات  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :ترشٌح اسماء الطالب .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة







حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بعمله .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر.
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة

 تنظٌم وتنسٌك عملٌة تحدٌد مستوٌات االختبارات

 تنظٌم عملٌة االختبارات وتحدٌد المواعٌد المناسبة
 العمل على ترصٌد وتدلٌك وإخراج النتائج وإعالنها للمشاركٌن .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :

 المإهل :ثانوٌة عامة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :


المدرة على تحمل ضؽوط العمل .

مسمى الوظيفة

مشرؾ تربوي

الموقع

مٌدانً

اإلدارة

تعلٌم البنٌن

رقم الوظيفة

8-5

أوالً :الهدف العام :
 متابعة أداء حلمات البنٌن وبرامجها التربوٌة
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم االشراؾ التربوي
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الحلمات  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :تنفٌذ البرامج التربوٌة
وتمٌٌمها .
خامسا ً  :المهام والواجبات:








المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر عمله .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :






العمل على تفعٌل وتطوٌر العملٌة التربوٌة فً المساجد .
تمدٌم المشورة التربوٌة إلدارات ومعلمً المساجد التً ٌزورها .
التعرؾ على ما ٌعترض العملٌة التربوٌة من مشكالت والعمل على حلها .
زٌارة المعلم ومتابعة ما ٌإدٌه مع طالبه .

 مساعدة المعلمٌن على تطوٌر أنفسهم والتحمك من تطبٌك المناهج وتذلٌل
الصعوبات التً لد تعترضهم ونمل الخبرات والتجارب التربوٌة بٌن المعلمٌن .
 إعداد التمارٌر الالزمة عمب كل زٌارة .
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :دبلوم تربوي .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :


المدرة على التوجٌه التربوي المناسب .

مسمى الوظيفة

منسك شإون الحلمات

الموقع

اإلدارة العامة

القسم

تعلٌم البنٌن

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
تنفٌذ الخطط والسٌاسات التربوٌة فً الحلمات.

ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم اإلشراؾ التربوي .
ثالثا ً  :المرإوسون:
- 
رابعا ً  :العاللات:
 مع إدارات الحلمات فً المساجد .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً عمله بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بعمله .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لعمله  ،وتنفٌذها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لعمله  ،وتنفٌذها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر.
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :

 التنسٌك على تمٌٌم األداء العام فً الحلمات .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
ـ المإهل  :شهادة ثانوٌة .
ـ الخبرة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل  ،وٌفضل كونه فً التنسٌك .
المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :

 المدرة على تحمل ضؽوط العمل .

مسمى الوظيفة

منسك برامج

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

تعلٌم البنٌن

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 التنسٌك واإلعداد لتنفٌذ البرامج .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم البرامج
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالحلمات  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :تنسٌك البرامج .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة






الخاصة

حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بعمله .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر.
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .

 التنسٌك إلعداد البرامج والمناهج التعلٌمٌة المناسبة للطالب .
 التنسٌك لتنفٌذ جمٌع البرامج التً تعٌن فً لٌاس المنتج فً الحلمات .
 التنسٌك مع إدارة الحلمات فً تنفٌذ خطط البرامج.

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :

 المإهل :ثانوٌة عامة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :


المدرة على تحمل ضؽوط العمل .

مسمى الوظيفة

منسك برامج الحفاظ

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

تعلٌم البنٌن

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 التنسٌك واإلعداد لتنفٌذ برامج الحفاظ .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌس لسم البرامج
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالحلمات  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :تنسٌك البرامج .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة






الخاصة

حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بعمله .
ممارسة الصالحٌات المخولة له من رئٌسه المباشر.
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عمله للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .

 التنسٌك إلعداد البرامج والمناهج التعلٌمٌة المناسبة للحفاظ .
 التنسٌك مع إدارة الحلمات فً تنفٌذ خططبرامج الحفاظ.

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :ثانوٌة عامة .

 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :


المدرة على تحمل ضؽوط العمل .
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أوالً :الهدف العام :
 اإلشراؾ على وضع السٌاسات والخطط للعملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة وتمدٌمها
للمستفٌدات بالجودة المطلوبة  ،ومتابعة أدائها
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 المدٌر التنفٌذي .
ثالثا ً :المرإوسون:
 رئٌسة مكتب االشراؾ النسائً
 سكرتٌر
رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :الشئون التعلٌمٌة والتربوٌة
لبرامج الطالبات
 مع الجمعٌات والمإسسات األخرى بشؤن توفٌر االحتٌاجات والخدمات التعلٌمٌة
والتربوٌة  ،وتنسٌك برامجها
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :








اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة األلسام التً ٌشرؾ علٌها والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً اإلدارة بما ٌتوافك مع
الئحة الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل باإلدارة واأللسام التابعة له .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعاملٌن تحت إشرافه فً حدود الصالحٌات
المحددة له .
وضع الموازنة التمدٌرٌة لإلدارة واأللسام التابعة لها  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة لإلدارة واأللسام التابعة لها  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة له وفك الئحة الصالحٌات .




تمٌٌم أداء العاملٌن التابعٌن له .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفٌه  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاته لمن ٌراه لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً ٌدعى لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
المشاركة فً اللجان التً ٌرشح لها من رئٌسه المباشر أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً اإلدارة للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشروتتعلك بطبٌعة عمله .
الخاصة :




اإلشراؾ على تنسٌك البرامج التعلٌمٌة والتربوٌة ومتابعة تنفٌذها .
دراسة االحتٌاج التعلٌمً والتربوي فً المنطمة  ،وتوجٌه فرٌك العمل لسد هذا
االحتٌاج .
اإلشراؾ على وضع األنظمة واللوائح الخاصة بالتدرٌس فً الحلمات .
اإلشراؾ على وضع معاٌٌر اختٌار المعلمٌن والمعلمات سوا ًء بالحلمات .
اإلشراؾ على دراسة لضاٌا ومشاكل المعلمٌن وإٌجاد الحلول المناسبة لها .
اإلشراؾ على حصر المعلمٌن الذي تدنً مستوى أداإهم ومعالجة شئونهم .
اإلشراؾ على التنسٌك مع األلسام األخرى بشؤن األعمال الخاصة بالمعلمٌن .
تطوٌر وتمٌٌم البرامج اإلشرافٌة على مستوى الحلمات .
اإلشراؾ على استمطاب المشرفٌن المإهلٌن علمٌا ً وتربوٌا ً والعمل على تعٌٌنهم
بالجمعٌة .
اإلشراؾ على تطوٌر أداء المشرفٌن والتنسٌك مع الجهات األخرى فً تحدٌد
االحتٌاجات التدرٌبٌة لهم .
اإلشراؾ على تمٌٌم أداء المشرفٌن ووضع معاٌٌر تجدٌد عمود المتعالدٌن معهم .

















سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص مناسب  ،وٌفضل كونه فً األلسام
التربوٌة.
 الخدمة  :ال تمل عن ( )5سنوات فً مجال العمل التربوي .
الخبرات :
المشتركة :






إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على المتابعة والتموٌم .
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات .
المدرة على التحلٌل وإدارة الحلول عند مواجهة المشكالت .

 المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
 المدرة على إدارة اآلخرٌن والعمل ضمن فرٌك العمل .
 المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :
 أن ٌكون تربوٌا .
 حسن التوجه .

مسمى الوظيفة

رئٌسة مكتب اإلشراؾ النسائً

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

التعلٌم النسائً

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 وضع السٌاسات والخطط المسٌرة لعمل اإلشراؾ النسائً على العمل فً
المدارس النسائٌة  ،ومتابعة أدائها
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 مدٌر إدارة التعلٌم النسائً
ثالثا ً :المرإوسون:





رئٌسة لسم المدارس الصباحٌة
رئٌسة لسم االختبارات
رئٌسة لسم االشراؾ التربوي
رئٌسة لسم البرامج

رابعا ً :العاللات:
 مع ألسام الجمعٌة ولطاعاتها والجهات الخارجٌة  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن :

متطلبات المسم وتسٌٌر العمل .
 فرٌك العمل النسائً فً المدارس النسائٌة
خامسا ً  :المهام والواجبات:

.

المشتركة :







اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي تشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌرها .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعامالت تحت إشرافها فً حدود الصالحٌات
المحددة لها .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .

 ممارسة الصالحٌات المخولة لها وفك الئحة الصالحٌات .
 تمٌٌم أداء العامالت التابعات لها .








تنظٌم االجتماعات بٌن موظفاتها  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع اإلبداع
والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاتها لمن تراه لتسٌٌر أعمال المسم بكفاءة عالٌة وفاعلٌة .
حضور االجتماعات التً تدعى لها من رئٌسها المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ترشح لها من رئٌسها المباشر أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفها بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عملها .

الخاصة :





تنسٌك البرامج اإلشرافٌة  ،ومتابعة تطبٌمها فً المٌدان .
اإلشراؾ على أداء المشرفات التربوٌات .
اإلشراؾ على تمٌٌم األداء العام فً المدارس .
اإلشراؾ على وضع البرامج التعلٌمٌة والتربوٌة المطبمة فً المدارس .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة جامعٌة فً تخصص مناسب  ،وٌفضل كونه فً األلسام
التربوٌة.
 الخدمة  :ال تمل عن ( )5سنوات فً مجال العمل التربوي .
الخبرات :
المشتركة :









إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على المتابعة والتموٌم .
المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
المدرة على اتخاذ المرارات .
المدرة على التحلٌل وإدارة الحلول عند مواجهة المشكالت .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على إدارة اآلخرٌن والعمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار وتموٌمها.
الخاصة :

 أن تكون تربوٌة .
 حسنة التوجه .

مسمى الوظيفة

رئٌسة لسم االختبارات

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

التعلٌم النسائً

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تنفيذ اللوائح كاخلطط ادلتعلقة إبدارة كتنفيذ االختبارات.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌسة مكتب االشراؾ التربوي
ثالثا ً :المرإوسون:
 منسمة اختبارات الخاتمات
 منسمة اختبارات األجزاء
رابعا ً :العاللات:

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :










اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي تشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌره .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعامالت تحت إشرافها فً حدود الصالحٌات
المحددة لها .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة لها وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العامالت التابعات لها .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفاتها  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .







تفوٌض بعض صالحٌاتها لمن تراها لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة
.
حضور االجتماعات التً تدعى لها من رئٌستها المباشرة  ،والمشاركة فٌها
بفاعلٌة
المشاركة فً اللجان التً ترشح لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى تكلفها بها رئٌستها المباشرة وتتعلك بطبٌعة عملها .
الخاصة :






االشراؾ على إعداد وتنسٌك اختبارات الطالبات .
تكوٌن ومتابعة اللجان الالزمة إلجراء االختبارات .
االشراؾ على لجان رصد وتدلٌك وإخراج النتائج وإعالنها للمشاركات .
متابعة تكرٌم الطالبات واستالمهن لجوائزهن .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة +دبلوم تربوي .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنة فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :
 المدرة على ادارة لجان االختبارات .

مسمى الوظيفة

رئٌسة لسم االشراؾ التربوي

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

التعلٌم النسائً

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تنفٌذ اللوائح والخطط المتعلمة بمتابعة أداء الدور النسائٌة وبرامجها التعلٌمٌة
والتربوٌة لتحمك أعلى مستوى للجودة .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌسة مكتب االشراؾ النسائً
ثالثا ً :المرإوسون:
 مشرفة تربوٌة
 مشرفة شإون الدور
رابعا ً :العاللات:

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :












اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي تشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌره .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعامالت تحت إشرافها فً حدود الصالحٌات
المحددة لها .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة لها وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العامالت التابعات لها .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفاتها  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاتها لمن تراها لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة
.
حضور االجتماعات التً تدعى لها من رئٌستها المباشرة  ،والمشاركة فٌها
بفاعلٌة

 المشاركة فً اللجان التً ترشح لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
 رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
 المٌام بؤٌة مهام أخرى تكلفها بها رئٌستها المباشرة وتتعلك بطبٌعة عملها .
الخاصة :








سادسا ً

االشراؾ على تفعٌل وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة فً الدور المسائٌة .
العمل على توفٌر كل ما من شؤنه اإلسهام فً تنفٌذ الهدؾ العامللدور .
تمدٌم المشورة التعلٌمٌة والتربوٌة إلدارات ومعلمات الدور.
التعرؾ على ما ٌعترض العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة من مشكالت والعمل على
حلها .
متابعة جدول زٌاراتالمعلمات ومتابعة ما ٌإدونه مع طالباتها .
السعً لتطوٌر المعلمات والتحمك من تطبٌك المناهج وتذلٌل الصعوبات التً لد
تعترضهم ونمل الخبرات والتجارب التربوٌة بٌن المعلمات.
االلمام بطرق تموٌم العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة بحٌث تتناول الطالبة  ،والمعلمة ،
والممرر الدراسً واستراتٌجٌات التدرٌس والوسائل التعلٌمٌة وأسالٌب تموٌم
الطالبة والعاللة بٌن كل هذه العناصر والولوؾ على المشكالت والمعولات التً
ٌكشؾ عنها التموٌم .
 :متطلبات الوظٌفة :

 المإهل :شهادة جامعٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )5سنوات فً مجال االشراؾ التربوي.
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار .
الخاصة :

 المدرة على المٌاس والتموٌم .
 المدرة على الحوار واإللناع .
 اللبالة وحسن التصرؾ .

مسمى الوظيفة

رئٌسة لسم البرامج

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

التعلٌم النسائً

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :

تنفيذ اللوائح كاخلطط ادلتعلقة إبعداد الربامج كادلناىج التعليمية.
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌسة مكتب اإلشراؾ التربوي
ثالثا ً :المرإوسون:
 منسمة برامج
 منسمة برامج الحفاظ
رابعا ً :العاللات:
 مع فرٌك العمل فً الدور النسائٌة
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :











اإلشراؾ والتوجٌه والتنسٌك والمتابعة ألنشطة المسم الذي تشرؾ علٌه والعمل
على تطوٌره .
المساهمة فً اتخاذ المرارات المنظمة لسٌر العمل فً المسم بما ٌتوافك مع الئحة
الصالحٌات المعتمدة .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل بالمسم .
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلمة بالعامالت تحت إشرافها فً حدود الصالحٌات
المحددة لها .
وضع الموازنة التمدٌرٌة للمسم  ،ومتابعتها .
وضع الخطة التنفٌذٌة للمسم  ،ومتابعتها .
ممارسة الصالحٌات المخولة لها وفك الئحة الصالحٌات .
تمٌٌم أداء العامالت التابعات لها .
تنظٌم االجتماعات بٌن موظفاتها  ،وإدارتها بما ٌحمك روح التعاون وتشجٌع
اإلبداع والمبادرة .
تفوٌض بعض صالحٌاتها لمن تراها لتسٌٌر أعمال اإلدارة بكفاءة عالٌة وفاعلٌة
.






حضور االجتماعات التً تدعى لها من رئٌستها المباشرة  ،والمشاركة فٌها
بفاعلٌة
المشاركة فً اللجان التً ترشح لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل فً المسم للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى تكلفها بها رئٌستها المباشرة وتتعلك بطبٌعة عملها .
الخاصة :







إعداد البرامج والمناهج التعلٌمٌة المناسبة للطالبات  ،ومتابعة جودتها .
إعداد وتنفٌذ جمٌع البرامج التً تعٌن فً لٌاس المنتج فً الدور .
التنسٌك مع إدارة الدور فً تنفٌذ خطط البرامج.
متابعة برامج رعاٌة الخاتمات والموهوبات .
تطوٌر وتحدٌث وابتكار برامج جدٌدة تكتشؾ طالات الطالبات فً التجوٌد وحفظ
المرآن الكرٌم

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )4سنوات فً مجال البرامج التعلٌمة.
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار .

مسمى الوظيفة

منسمة اختبارات الخاتمٌن

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

التعلٌم النسائً

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 التنسٌك واإلعداد الختبارات الطالبات الخاتمات
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌسة لسم االختبارات
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالدور  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :ترشٌح اسماء الخاتمات.
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة







حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل.
ممارسة الصالحٌات المخولة لها من رئٌستها المباشرة.
حضور االجتماعات التً تدعى لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ترشح لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عملها للرئٌسة المباشرة .
المٌام بؤٌة مهام أخرى تكلفها بها رئٌستها المباشرة وتتعلك بطبٌعة عملها .
الخاصة

 تنظٌم وتنسٌك عملٌة ترشٌح الطالبات الخاتمات

 تنظٌم عملٌة االختبارات وتحدٌد المواعٌد المناسبة
 العمل على ترصٌد وتدلٌك وإخراج النتائج وإعالنها للمشاركات .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :ثانوٌة عامة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .

الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :


المدرة على تحمل ضؽوط العمل .

مسمى الوظيفة

منسمة اختبارات االجزاء

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

التعلٌم النسائً

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 التنسٌك واإلعداد الختبارات األجزاء .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌسة لسم االختبارات
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالدور  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :ترشٌح اسماء الطالبات .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة







حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل.
ممارسة الصالحٌات المخولة لها من رئٌستها المباشرة.
حضور االجتماعات التً تدعى لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ترشح لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عملها للرئٌسة المباشرة .
المٌام بؤٌة مهام أخرى تكلفها بها رئٌستها المباشرة وتتعلك بطبٌعة عملها .
الخاصة

 تنظٌم وتنسٌك عملٌة ترشٌح الطالبات الخاتمات

 تنظٌم عملٌة االختبارات وتحدٌد المواعٌد المناسبة
 العمل على ترصٌد وتدلٌك وإخراج النتائج وإعالنها للمشاركات .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :ثانوٌة عامة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :


المدرة على تحمل ضؽوط العمل .

مسمى الوظيفة

مشرفة تربوٌة

الموقع

مٌدانً

اإلدارة

التعلٌم النسائً

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 متابعة أداء الدور النسائٌة وبرامجها التربوٌة
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌسة لسم االشراؾ التربوي
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع إدارات الدور  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :تنفٌذ البرامج التربوٌة وتمٌٌمها .
خامسا ً  :المهام والواجبات:







حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل.
ممارسة الصالحٌات المخولة لها من رئٌستها المباشرة.
حضور االجتماعات التً تدعى لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ترشح لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عملها للرئٌسة المباشرة .
المٌام بؤٌة مهام أخرى تكلفها بها رئٌستها المباشرة وتتعلك بطبٌعة عملها .

الخاصة :







العمل على تفعٌل وتطوٌر العملٌة التربوٌة فً الدور .
تمدٌم المشورة التربوٌة إلدارات ومعلمات الدور التً تزورها .
التعرؾ على ما ٌعترض العملٌة التربوٌة من مشكالت والعمل على حلها .
زٌارة المعلمة ومتابعة ما تإدٌه مع طالباتها.
مساعدة المعلمات على تطوٌر أنفسهن والتحمك من تطبٌك المناهج وتذلٌل
الصعوبات التً لد تعترضهن ونمل الخبرات والتجارب التربوٌة بٌن المعلمات.
إعداد التمارٌر الالزمة عمب كل زٌارة .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :دبلوم تربوي .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على التخطٌط التنفٌذي .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :


المدرة على التوجٌه التربوي المناسب .

مسمى الوظيفة

منسمة شإون الدور

الموقع

اإلدارة العامة

القسم

التعلٌم النسائً

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
تنفٌذ الخطط والسٌاسات التربوٌة فً الدور.

ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌسة لسم اإلشراؾ التربوي .
ثالثا ً  :المرإوسون:
- 
رابعا ً  :العاللات:
 مع إدارات الدور.

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :







حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل.
ممارسة الصالحٌات المخولة لها من رئٌستها المباشرة.
حضور االجتماعات التً تدعى لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ترشح لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عملها للرئٌسة المباشرة .
المٌام بؤٌة مهام أخرى تكلفها بها رئٌستها المباشرة وتتعلك بطبٌعة عملها .
الخاصة :

 التنسٌك على تمٌٌم األداء العام فً الدور .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
ـ المإهل  :شهادة ثانوٌة .
ـ الخبرة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل.
المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار.
الخاصة :
 -ربمل ضغوط العمل

مسمى الوظيفة

منسمة برامج

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

التعلٌم النسائً

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 التنسٌك واإلعداد لتنفٌذ البرامج .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌسة لسم البرامج
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالدور  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :تنسٌك البرامج .
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة






الخاصة

حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل.
ممارسة الصالحٌات المخولة لها من رئٌستها المباشرة.
حضور االجتماعات التً تدعى لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ترشح لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عملها للرئٌسة المباشرة .
المٌام بؤٌة مهام أخرى تكلفها بها رئٌستها المباشرة وتتعلك بطبٌعة عملها .

 التنسٌك إلعداد البرامج والمناهج التعلٌمٌة المناسبة للطالبات .
 التنسٌك لتنفٌذ جمٌع البرامج التً تعٌن فً لٌاس المنتج فً الدور .
 التنسٌك مع إدارة الدور فً تنفٌذ خطط البرامج.
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :ثانوٌة عامة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :
 إجادة استخدام الحاسب اآللً .

 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :


المدرة على تحمل ضؽوط العمل .

مسمى الوظيفة

منسمة برامج الحفاظات

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

التعلٌم النسائً

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 التنسٌك واإلعداد لتنفٌذ برامج الحفاظ .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 رئٌسة لسم البرامج
ثالثا ً :المرإوسون:
- 
رابعا ً :العاللات:
 مع اإلدارات بالدور  ،بالتنسٌك والتشاور بشؤن  :تنسٌك البرامج .

خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة






الخاصة

حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل.
ممارسة الصالحٌات المخولة لها من رئٌستها المباشرة.
حضور االجتماعات التً تدعى لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا  ،والمشاركة
فٌها بفاعلٌة .
المشاركة فً اللجان التً ترشح لها من رئٌستها المباشرة أو اإلدارة العلٌا ،
والمشاركة فٌها بفاعلٌة .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر عملها للرئٌسة المباشرة .
المٌام بؤٌة مهام أخرى تكلفها بها رئٌستها المباشرة وتتعلك بطبٌعة عملها .

 التنسٌك إلعداد البرامج والمناهج التعلٌمٌة المناسبة للحافظات .
 التنسٌك مع إدارة الدور فً تنفٌذ خططبرامج الحافظات.
سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل :ثانوٌة عامة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )2سنوات فً مجال العمل .
الخبرات :المشتركة :

 إجادة استخدام الحاسب اآللً .
 المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
الخاصة :


المدرة على تحمل ضؽوط العمل .

 -6وظائؾ مشتركة
رقم الوظيفة

اسم الوظيفة
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سكرتٌر

مسمى الوظيفة

سكرتٌر

الموقع

اإلدارة العامة

اإلدارة

حسب الهٌكلة

رقم الوظيفة
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أوالً :الهدف العام :
 تسهيل كربضَت األعماؿ اخلاصة ابلرئيس ادلباشر أبسلوب منظم كسريع  ،كمساندتو يف متابعة
ق ،ابإلضافة إذل ضبط الصادر كالوارد اخلارجي لإلدارة .
مسؤكليات

األدوار الرئٌسة :
 القياـ بكافة األعماؿ السكراترية للرئيس ادلباشر .

 متابعة الصادر والوارد مع الجهات  ،وتنظٌمه وحفظه لٌسهل الوصول إلٌه .
ثانٌا ً  :الرئٌس المباشر :
 حسب الهٌكلة
ثالثا ً  :المرإوسون:
- 
رابعا ً  :العاللات:
 مع إدارات الجمعٌة ولطاعاتها المختلفة  ،بالتنسٌك فٌما ٌخص العاللات بالرئٌس
المباشر .
 الجهات الخارجٌة ،باالتصاالت والتنسٌك فٌما ٌخص العاللات بالرئٌس المباشر ،
أو الجمعٌة عموما ً
خامسا ً  :المهام والواجبات:
المشتركة :






المٌام باألدوار الرئٌسة لسٌر العمل المكلؾ به .
حل المشكالت التً تعترض سٌر العمل .
رفع تمارٌر دورٌة عن سٌر العمل للرئٌس المباشر .
المٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها رئٌسه المباشر وتتعلك بطبٌعة عمله .
التحضٌر لكافة اجتماعات رئٌسه المباشر  ،وتنسٌك هذه االجتماعات .

 حضور االجتماعات التابعة للرئٌس المباشر وإعداد المحاضر الخاصة بها وتولٌعها من
األعضاء ومتابعة تحدٌث السجالت الخاصة بها








تنظٌم وتنسٌك أولات الممابالت واالجتماعات مع الرئٌس المباشر  ،واستمبال
المراجعٌن والضٌوؾ .
استالم وتسلٌم الرسائل الصادرة والواردة من وإلى مكتب الرئٌس المباشر .
اإلجابة على االستفسارات والمراسالت وإثباتها وفرزها وتصنٌفها وتوزٌعها على
الجهات المعنٌة حسب تعلٌمات الرئٌس المباشر  ،ومتابعة المراسالت الصادرة .
تجهٌز وتوزٌع المرارات الصادرة عن الرئٌس المباشر .
متابعة وصول األوامر والتعلٌمات والمرارات الصادرة عن الرئٌس المباشر إلى
الجهات المعنٌة.
حفظ الملفات ذات الطابع السري فً مكان مناسب .

سادسا ً  :متطلبات الوظٌفة :
 المإهل  :شهادة ثانوٌة .
 الخدمة  :ال تمل عن ( )3سنوات فً مجال السكرتارٌة .
الخبرات :المشتركة :





إجادة استخدام الحاسب اآللً .
المدرة على تنظٌم وتنسٌك العمل .
المدرة على العمل ضمن فرٌك العمل .
المدرة على تطوٌر األعمال وتولٌد األفكار .
الخاصة :







االلمامباللؽة االنجلٌزٌة .
المدرة على استخدام أجهزة وبرامج الحاسب اآللً .
المدرة على استعمال أجهزة االتصاالت الحدٌثة .
المهارة فً االتصاالت الشفهٌة والكتابٌة .
اللبالة وحسن التصرؾ فً التعامل مع اآلخرٌن .

الئحة سلم الرواتب والبدالت
والحوافز
جمعٌة تحفٌظ المرآن الكرٌم بحفر
الباطن

ممدمات
 / 1تمهٌد :
ٌعتبر الموظفٌن من أهم العناصر التً تعمل على رفع مستوى األداء واإلنتاجٌة ،
واستمطاب الموظفٌن المدربٌن والكفاءات العالٌة من أهم األهداف التً تصبوا إلٌها
المإسسات المختلفة .
كما تعتبر تكلفة الموظفٌن من التكالٌف المإثرة على مصروفات الجهة – وخاصة فً
العمل غٌر الربحً .-
وارتفاع هذه التكالًف ٌحمل الجهة أعباء كبٌرة نظرا ً ألن مصادر أموال الجمعٌة تعتمد
على األولاف أو التبرعات فمط  ،لذلن البد من تحدٌد المزاٌا النمدٌة لٌكون التعامل فٌما بٌن
الموظفٌن والجمعٌة لائم على أسس سلٌمة وواضحة .
ت فً
ولمد عمدنا فً هذه الالئحة إلى إٌجاد سلم وظٌفً ٌؤخذ بعٌن االعتبار الفرولا
تصنٌف الموظفٌن حسب مإهالتها وخبراتها المشترطة فً كل مسمى وظٌفً -والمصنفة
فً بطالة التوصٌف الوظٌفً  -بحٌث ٌعطً للموظف ما ٌكافئ هذه الخبرات والمإهالت ،
مع مرونة تامة متاحة إلدارة الجمعٌة فً تحدٌد الراتب المناسب للشخص ضمن المرتبة أو
الفئة الوظٌفٌة .
كما تم شرح المزاٌا النمدٌة التً ٌتماضاها الموظفون من بدالت  ،لتكون العاللة واضحة
ومفهومة بٌن الموظف والجمعٌة  ،بحٌث ال تخضع ألي تفسٌرات أو تؤوٌالت حسب
مرئٌات كل منهما  ،وترن إلدارة الجمعٌة حرٌة االتفاق مع الموظف عند إبرام عمد العمل
.
نؤمل أن نكون لد وفمنا لما فٌه مصلحة الجمٌع .

 /2أحكام عامة :

مادة ( ٌ : )1مصد بالمصطلحات الواردة فً الئحة سلم الرواتب والبدالت المعانً
ٌمتض سٌاق النص ؼٌر ذلن .
الموضحة أمام كل منها  ،ما لم
ِ
الجمعٌة

جمعٌة تحفٌظ المرآن الكرٌم بحفر الباطن .

الموظؾ المتعالد:
ـــ مالن(السعودي ومن ٌعامل
معاملته) ـــ كفالة ( على كفالة
الجمعٌة)

كل من ٌعمل لدى الجمعٌة وتحت كفالتها أو إشرافهابدوام كامل ممابل راتب شهري  ،أٌا كانت
التسمٌة التً تطلك علٌه سوا ًء كان بسلم الرواتب أو عمد خاص ممطوع .

الموظؾ المتعاون

من ٌعمل لدى الجمعٌة ( دوام جزئً) ولٌس على كفالتها أو مالكها.

الراتب األساسً

هو الراتب المحدد ضمن سلم الرواتب دون أي بدل أو استحماق

الراتب

كل ما ٌعطى للموظؾ ممابل عمله بموجب عمد العمل المبرم معه مهما كان نوع هذا األجر –
شامالً للبدالت والمزاٌا النمدٌة األخرى.

دوام كامل

ما ٌعادل ثمانٌة وأربعٌن ساعة عمل أسبوعٌا ً – حسب نظام العمل . -

دوام جزئً

ما كان ألل من ثمانٌة وأربعٌن ساعة عمل أسبوعٌا ً

مادة ( ٌ : )2طبك سلم الرواتب والمزاٌا النمدٌة على كل من ٌعمل فً الجمعٌة ،
سواء كان معٌنا ً بعمد محدد المدة أو ؼٌر محدد المدة .
مادة ( : )3ال ٌخل سلم الرواتب بما للموظؾ من حموق مكتسبة .
مادة ( : )4تحتسب المدد والمواعٌد وفك التموٌم الهجري .
 مادة (ٌ : )5حتسب الشهر (  )176ساعة عند احتساب كل من حموق الجمعٌة
والموظؾ ألي منهما تجاه اآلخر ( إجراءات اإلضافة والحسم ) .

مادة (  : )6إذا وجد أي تعارض بٌن أحكام الئحة سلم الرواتب والبدالت أو المواعد
األخرى المنظمة لمنح المزاٌا النمدٌة  ،وبٌن لوانٌن العمل السارٌة فً المملكة  ،فإنه
ٌطبك لوانٌن العمل السارٌة .

الفصل األول  :سلم الرواتب
أوال ً  :تصمٌم سلم الرواتب :
سم السلم إلى سبع مراتب  ،حٌث ٌبدأ من المرتبة األولى وٌصعد إلى
مادة (  : )1ل ّ
المرتبة السابعة .
مادة ( : )2أعطى لكل مرتبة مربوطٌن هما الحد األدنى  -أو أول مربوط المرتبة ، -
والحد األعلى -أو آخر مربوط المرتبة  -وبٌنهما حدود الزٌادة السنوٌة الكاملة لمدة
خمسة عشر سنة .
مادة (  : )3احتسب الفارق بٌن أول مربوط وآخر مربوط على أساس نسب مئوٌة
ممثلة فً عالوات سنوٌة تعطى على فترة عدة سنوات لادمة .
مادة (ٌ : )4تم تعٌٌن أي موظؾ على ( أول مربوط المرتبة ) كماعدة عامة  ،وٌحك
إلدارة الجمعٌة  -بموافمة صاحب الصالحٌة  -التعٌٌن على راتب أعلى من أول
مربوط للمرتبة -إذا رأت ذلن .-
مادة (ٌ : )5مكن تعٌٌن الموظؾ على مرتبة مالٌة أكبر من الممررة فً سلم الرواتب
كحالة استثنائٌة فمط -باعتماد صاحب الصالحٌة .-
مادة ( : )6السلم ال ٌمنع من منح الموظؾ راتب ألل من راتب الدرجة المشار إلٌها
فً سلم الرواتب  -فً حال لم تتوفر فٌه الشروط والمواصفات المتطلبة فً بطالة
التوصٌؾ الوظٌفً .
مادة (  : )7إذا وصل الموظؾ آلخر مربوط فً مرتبته  ،فإنه ال ٌجوز تثبٌته على
مرتبة أعلى إال بترلٌة إلى مسمى ٌتوافك مع المرتبة األعلى  ،ووفك الضوابط
المنظمة لها .
مادة ( : )8لم ٌعتبر السلم الجنس أوالجنسٌة أو المإهل أو الخبرات السابمةكفرولات
مرعٌة فً التنمل بٌن مربوطات المرتبة التً ٌتم تعٌٌن الموظؾ علٌها  ،وذلن لعدم
ارتباط ذلن مباشرة بمستوى األداء  ،وإنما روعً ذلن فً تصمٌم بطالات التوصٌؾ
الوظٌفً  ،حٌث ٌتم تعٌٌن الموظؾ حسب ما اشترطت علٌه بطالته من مإهل أو
خبرة  ،ومع ذلن فإنه ٌحك لصاحب الصالحٌة فً الجمعٌة أن ٌراعً ذلن فً تسكٌن
أي موظؾ أوال ً ضمن المرتبة المحددة لمسماه الوظٌفً .
مادة (  : )9لد تحتاج إدارة الجمعٌة إلى خبرات أو كفاءات فً مجاالت معٌنة تتطلب
رواتب أعلى من رواتب الفئات الموجودة وإن كانت فً نفس مجال عملها  ،وبالتالً
 وبالرؼم من المرونة التً أوجدها سلم الرواتب  -فإنه لد ٌحتاج الجمعٌة إلى تجاوزآخر مربوط المرتبة كحاالت استثنائٌة بنظام "االستمطاب" .

مادة (  : )10تحرص الجمعٌةأنتوظؾ موظفٌن بدوام كامل لالستفادة من التفرغ
الكلً للموظؾ ولضمان جودة اإلنتاجٌة  ،ولكن للحاجة الكبٌرة إلى موظفٌن " لبعض
الولت " ورأت إدارة الجمعٌة المصلحة فً التوظٌؾ لبعض المسمٌات الوظٌفٌة علٌه
.
مادة (  : ) 11تم تصمٌم هذا السلم لموظفً الدوام الكامل .
مادة (  : )12الموظؾ المرتبط بدوام جزئً محدد بساعات ألل أو أكثر " الدوام الجزئً
" أو بنظام اإلنجاز أو بؤٌام دون أٌام فإنه ٌصدر فً حمه  -من أصحاب الصالحٌة  -لرار
خاص بما ٌناسبه من مكافؤة ممطوعة تحدد حسب االحتٌاج والمدرات والندرة ( .مرفك جدول
سلم رواتب دوام جزئٌلمدراء ورإساء األلسام ومن فً حكمهم ) .

مادة (  : )13تم تحدٌد المستوٌات الوظٌفٌة فً الجمعٌة  -وذلن بعد حصر كافة
األعمال واألنشطة التً ٌموم بها أو ٌحتاجها -على النحو التالً :
المستوى الوظٌفً

المراتب

وظائؾ خدمٌة عامة

المرتبة األولى

وظائؾ خدمٌة متخصصة

المرتبة الثانٌة

وظائؾ تنفٌذٌة

المرتبة الثالثة

وظائؾ تخصصٌة

المرتبة الرابعة

رإساء األلسام والوحدات

المرتبة الخامسة

إدارة وسطى

المرتبة السادسة

إدارة تنفٌذٌة

المرتبة السابعة

مادة (  : )13تمنح العالوات السنوٌة فً حال حصول الموظؾ على  %80فً بطالة
تمٌٌم األداء نهاٌة كل عام .

ثانٌا ً  :الجداول..
 /1جدول سلم الرواتب  ( :المصمم على الدوام الكامل )
الدرجة
المرتبة

أول
مربوط

2

3

5

4

7

6

8

9

11

10

12

13

14

آخر
مربوط

عالوة
سنوٌة

األولى

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

100

الثانٌة

3200

3325

3450

3575

3700

3825

3950

4075

4200

4325

4450

4575

4700

4825

4950

125

الثالثة

3500

3665

3830

3995

4160

4325

4490

4655

4820

4985

5150

5315

5480

5645

5810

165

الرابعة

4200

4405

4610

4815

5020

5225

5430

5635

5840

6045

6250

6455

6660

6865

7070

205

الخامسة

5000

5245

5490

5735

5980

6225

6470

6715

6960

7205

7450

7695

7940

8185

8430

245

السادسة

7000

7310

7620

7930

8240

8550

8860

9170

9480

9790

10100

10410

10720

11030

11340

310

السابعة

9000

9390

9780

10170

10560

10950

11340

11730

12120

12510

12900

13290

13680

14070

14460

390

 / 2جدول المسمٌات الوظٌفٌة واستحمالها من السلم :

المرتبة

المسمى الوظٌفً

األولى

عامل ( حارس ــ حاضنة ).....

الثانٌة

سائك -مراسل

الثالثة

منسك – مشرؾ –مؤمور – كاتب – سكرتٌر – مندوب ــــ فنً

الرابعة

محاسب  -مبرمج– مدلك حسابات – مصمم ــــ أمٌن صندوق ــــ
مشرؾ متخصص ( مشرؾ صٌانة شبكات ــــ مشرؾ مشارٌع ــــ مشرؾ تربوي )...

الخامسة

رئٌس لسم ــــــ رئٌسة مكتب اإلشراؾ  -رئٌس وحدة

السادسة

مدٌر إدارة

السابعة

المدٌر التنفٌذي

 /3جدول المسمٌات الوظٌفٌة التعلٌمٌة إلدارة تعلٌم البنٌنواستحمالها من السلم:

المرتبة

المسمى الوظٌفً

المحدد

المكافؤة

األولى

معلم حلمة الحفاظ

فترة واحدة

1200

الثانٌة

معلم حلمة اعتٌادٌة عامة

فترة واحدة

800

الثالثة

معلم حلمة كبار

فترة واحدة

500

الرابعة

مشرؾ تربوي

فترة واحدة

1500

الخامسة

مدٌر مجمع

فترة واحدة

1000

السادسة

سائك

فترة واحدة

1000

السابعة

إدارًٌ الحلمات

فترة واحدة

800

الثامنة

لجنة اختبار المستوٌات

فترة واحدة

1000

التاسعة

عامل نظافة

فترة واحدة

350

 /4جدول المسمٌات الوظٌفٌة إلدارة التعلٌم النسائً واستحمالها من السلم:

أ  :مكافآت السائمٌن
حجم الباص

عدد الطالبات

الفئة المكافؤة

ألل من  10طالبات

**

ٌتولؾ

من  15-10طالبة

أ

1200

من  16ــ  30طالبة

ب

1500

من  01ــ  19طالبة

ج

1000

من  20ــ 30طالبة

د

1200

أكثر من 30

هـ

1500

باصات الجمعٌة

أي عدد

و

1000

سائك معلمات

ال ٌمل عن  6معلمات

ز

1200

كبٌر

صؽٌر

مالحظات

ممطوعة – ال ٌستحك بدل إضافً عن كل معلمة

ب  :مكافآت الحراس

المولع

الفئة

المكافؤة
األساسٌة

مكافؤة نمل
المعلمات

داخل حفر الباطن والمٌصومة

أ

1200

100

سنوات الخبرة

مالحظات

من 4 – 1
سنوات
خارج حفر الباطن

ب

1200

50

داخل حفر الباطن والمٌصومة

ج

1400

100

من  5إلى 10
سنوات
خارج حفر الباطن

د

1400

50

داخل حفر الباطن والمٌصومة

هـ

1600

100

 10سنوات
فؤكثر
خارج حفر الباطن

و

50

1600

ج  :مكافآت مدٌرات المدارس والمعلمات
الوظيفة

سنوات اخلربة

الفئة

املكبفأة األسبسية

معلمة  +إدارٌة

أي عدد من السنوات

أ

800

أي عدد من السنوات

ب

1000

مدٌرة

من  4 – 1سنوات

ج

1000

مدٌرة

من  5إلى  10سنوات

د

1200

مدٌرة

 10سنوات فؤكثر

هـ

1400

معلمة  +إدارٌة
خرٌجة معهد اإلمام الكسائً

** تنبٌهات :
 .1تستحك المدٌرة التً تدٌر مدرسة فئة – أ – ( أكثر من  120طالبة) بدالً ممداره ( )300لاير شهرٌا ً ٌضاف
للراتب األساسً.

مالحظبت

 .2تستحك المدٌرة التً تدٌر مدرسة فئة – ب – (من  50طالبة إلى  120طالبة) بدالً ممداره ( )200لاير شهرٌا ً
ٌضاف للراتب األساسً.
 .3المدٌرة المتخرجة من معهد اإلمام الكسائً تبدأ سلم الرواتب من فئة – د -مباشرة .

 / 5مرفك جدول سلم رواتب دوام جزئً لمدراء ورإساء األلسام ومن فً حكمهم.
المعتمد من مجلس إدارة الجمعٌة فى جلسته المنعمدة فً 1437/ 04 / 29هـ

م

المكافؤة

البٌان

1

الراتب األساسى

الراتب األساسى

1500

2

المستوى الوظٌفً

مدٌر ادارة
رئٌس لسم
أمٌن صندوق
ؼٌر ذلن

1000
500
500
---

3

سنوات الخبرة السابمة
بالجمعٌة

 5 - 1سنوات بحد الصى
 - 5فما فوق

درجة عن كل سنة
نصؾ درجة عن كل سنة

4

المإهل الدراسً

دكتوراه
ماجستٌر
جامعى
دبلوم سنتٌن

1000
750
500
250

5

طبٌعة العمل

مٌدانى
اتصاالت

250
250

مالحظات

احتساب  5سنوات
من الخدمة المدفوعة

 عالكة سنوية  100رايؿ للخمس سنوات الغَت مدفوعة  ،ك  50رايؿ بعد ذلك.
 أف ال يقل الراتب عن ثالثة االؼ رايؿ للمدراء كرؤساء االقساـ فقط.
 / 6االستمطاب
ٌراجع المادة رلم (  ) 9فً الالئحة  ( :مادة (  : )9لد تحتاج إدارة الجمعٌة إلى خبرات أو
كفاءات فً مجاالت معٌنة تتطلب رواتب أعلى من رواتب الفئات الموجودة وإن كانت فً نفس مجال
عملها  ،وبالتالً  -وبالرؼم من المرونة التً أوجدها سلم الرواتب  -فإنه لد ٌحتاج الجمعٌة إلى تجاوز
آخر مربوط المرتبة كحاالت استثنائٌة بنظام "االستمطاب" ) .

*ٌستحك الموظؾ عالوته السنوٌة بداٌة العام المٌالدي .

الفصل الثانً  :البدالت
مادة ( : )1كافة البدالت والمزاٌا التً تذكر فً هذا الفصل تخص الموظفٌن فٌالجمعٌة
والمرتبطٌن به بدوام كامل فمط أو من هو تحت الكفالة الرسمٌة للجمعٌة .
 /1بدل النمل :
أوال ً :تصمٌم بدل النمل ...
مادة (  : )2تم تحدٌد بدل النمل للموظفٌن -فً حالة عدم توفر وسائل نمل من وإلى
موالع العمل  ، -باعتبارها أساسا للتعامل مع الموظفٌن فهً األساس فً حركتهم
وتنمالتهم .
مادة (  : )3إال أن هذا ال ٌمنع إذا التضت الحاجة منح بدل نمل إضافً  ،مساوي لبدل
النمل النظامً للموظؾ إذا كانت طبٌعة عمله تمتضً ذلن  ،وهذا راجع إلدارة الجمعٌة فً
تحدٌد مدى الحاجة لصرؾ هذا البدل مع ممٌاس ما ٌموم به الموظؾ من عمل خارج
مكتبه وعدد مرات المراجعة الٌومٌة  ...إلخ .
مادة ( ٌ : )4تم ولؾ صرؾ بدل النمل فورا ً عن الموظؾ عند توفٌر الجمعٌة وسائل
نمل مناسبة أو تسلٌمه لسٌارة من سٌارات الجمعٌة ،وٌمتطع من بدل النمل الفترة التً تم
استخدام سٌارات الجمعٌة فٌها من لبل الموظفٌن .
مادة ( : )5ال ٌحك للموظؾ أن ٌتماضى بدل النمل عن فترة اإلجازة بدون راتب.
مادة ( : )6فً حالة منح الموظؾ وسٌلة نمل  ،فهو مسئول مسئولٌة مباشرة عن أي
ضرر ٌلحك بها ناتج عن اإلهمال وسوء التصرؾ  ،وللوحدة المالٌة واإلدارٌة التوصٌة
فً اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتؽرٌم الموظؾ بما تراه مناسبا ً على إهماله .
ثانٌا ً  :الجدول :
المراتب

لٌمة البدل ( شهرٌا ً )

لجمٌع المراتب فً الدوام الكامل

 500لاير

 /2بدل السفر :
أوال ً  :تصمٌم بدل السفر ...
مادة ( ٌ : )7تم صرؾ بدل السفر (التذاكر) للموظؾ عند استمدامه وعند انتهاء
خدماته ومؽادرته المملكة نهائٌا ً أو حسب ما اتفك علٌه فً العمد.
مادة (  : )8تصرؾ التذاكر للموظؾ ولزوجته ولولدٌن فمط من المضافٌن معه فً
اإللامة إن وجدوا ولهم رؼبة بالسفر  ( ،البنات ؼٌر المتزوجات  ،األوالد الذٌن تمل
أعمارهم عن  18سنة ) أو حسب ما اتفك علٌه فً العمد.
مادة (  : )9تصرؾ التذاكر للموظؾ إلى الجهة التً استمدم منها أو إلى موطنه
األصلً  ،كما ٌمكن صرؾ تذاكر السفر المستحمة للموظؾ إلى جهة أخرى ؼٌر
موطنه األصلً أو مكان التعالد معه -إذا رؼب فً ذلن  ،-بشرط أن تكون لٌمة تذاكر
السفر لتلن الجهة مساوٌة فً لٌمتها -أو تمل -عن تذاكر السفر لموطنه أو جهة
التعالد معه  ،فإن زادت المٌمة عن ذلن ٌتحمل الموظؾ الفرق  ،وإن للّت المٌمة عن
ذلن  ،فإن إدارة الجمعٌة تعوٌضه عن الفرق .
مادة ( : )10تصرؾ التذاكر فمط فً حال تمتع الموظؾ بالسفر فً إجازته السنوٌة ،
أما فً حالة تراكم اإلجازات ألسباب تعود للموظؾ نفسه فال ٌحك له المطالبة بتعوٌض
التذاكر عن السنة /السنوات السابمة التً لم ٌتمتع فٌها بإجازته السنوٌة المستحمة ،
أو حسب ما اتفك علٌه فً العمد.
مادة ( ٌ : )11كون تعوٌض التذاكر بالدرجة السٌاحٌة المخفضة  ،إال إذا رأت إدارة
الجمعٌة ؼٌر ذلن  ،ولبعض الحاالت فمط .
مادة ( : )12الموظؾ هو المسئول عن تدبٌر أماكن الحجز فً وسٌلة النمل المعتمدة .

 / 3بدل االنتداب:
أوال ً  :تصمٌم بدل االنتداب ...
مادة (  : )13متى احتاج الجمعٌة إلى انتداب موظفٌن فً مهمات خارج مدٌنة عمله ،فإنه
ٌستحك الموظؾ بدل انتداب  ،حسب الجداول أدناه .
مادة (ٌ : )14تم حساب بدل االنتداب وفك التنظٌم التالً :
الحالة

المزاٌا

المالحظات

الموظؾ المكلؾ بعمل فً أحد
المدن أو المرى المرٌبة والتً
تمل مسافة االنتداب عن

1ــ ٌمنح مكافؤة لدرها  50رٌاالً للٌوم.

ٌ -ستثنى المٌصومة والصفٌري

2ـ تؤمٌن وسٌلة نمل مع المحرولات من الجمعٌة.

ٌ -شمل ذلن كافة أنواع المهام

(  75كلم )

3ــ فً حال عدم تمكن الجمعٌة من تؤمٌن وسٌلة نمل فٌمنح المكلؾ مبلؽا ً
لدره ثمانٌن لاير دون أي مصروفات أخرى .

( متابعة  ،اختبار  ،حضور حفل  ،توزٌع جوائز
 ،مسابمات  ،برامج  ،،،،إلخ )

الموظؾ المكلؾ
مسافة االنتداب بٌن
( 75كلم ــ  200كلم)

1ـ انتداب مدة العمل .
2ـ تؤمٌن وسٌلة نمل مع المحرولات من الجمعٌة.
3ــ فً حال عدم تمكن الجمعٌة من تؤمٌن وسٌلة نمل فٌمنح المكلؾ مبلؽا ً
لدره مائة لاير دون أي مصروفات أخرى.
1ـ انتداب فترة التكلٌؾ ٌ +وم واحد فمط.

الموظؾ المكلؾ

2ـ تؤمٌن وسٌلة نمل مع المحرولات من الجمعٌة.

مسافة االنتداب بٌن

3ــ فً حال عدم تؤمٌن النمل ٌصرؾ بدل نمل ومحرولات  100لاير عن كل
ٌوم .

( 201كلم ـــ  350كلم)

 ٌعفى الموظؾ من فترتً عمل وؼٌرلابلة للحفظ
(فترة لبل التكلٌؾ وفترة بعده)

4ــ مصروفات إعاشة  50لاير للفرد عن كل ٌوم.
1ـ انتداب فترة التكلٌؾ الفعلٌة ٌ +ومٌن.
2ـ تذكرة سفر فً حال عدم تؤمٌن النمل.

ٌ -عفى الموظؾ من ٌومً عمل

الموظؾ المكلؾ

3ــ بدل سكن  200لاير فً حال عدم تؤمٌن السكن.

مسافة االنتداب بٌن

4ــ فً حال عدم تؤمٌن النمل ٌصرؾ بدل تنمالت ومحرولات
للٌوم .

( الٌوم السابك لفترة التكلٌؾ والٌوم الالحك له
) وؼٌر لابلة للحفظ.

(351كلم ــ700كلم)

 100لاير

5ــ مصروفات إعاشة  50لاير للفرد عن كل ٌوم .
6ــ مصروفات (إعاشة ــ سكن ــ تنمالت ) عن األٌام الفعلٌة لالنتداب فمط .

 إذا وافك ٌوم العمل األساس لالنتداب إجازةنهاٌة األسبوع فٌعفى الموظؾ من دوام الٌوم
الذي ٌلً مدة االنتداب .

1ـ انتداب فترة التكلٌؾ الفعلٌة ٌ +ومٌن.
الموظؾ المكلؾ
مسافة االنتداب

2ـ تذكرة سفر فً حال عدم تؤمٌن النمل.

ٌ -عفى الموظؾ من ٌومً عمل

3ــ بدل سكن  200لاير للٌوم فً حال عدم تؤمٌن السكن

( الٌوم السابك لفترة التكلٌؾ والٌوم الالحك له
) وؼٌر لابلة للحفظ.

4ــ فً حال عدم تؤمٌن النمل ٌصرؾ بدل تنمالت ومحرولات  100لاير لكل
ٌوم انتداب .

أكثر من

5ــ مصروفات إعاشة  50لاير للفرد لكل ٌوم .

 700كلم

 إذا وافك ٌوم العمل األساس لالنتداب إجازةنهاٌة األسبوع فٌعفى الموظؾ من دوام الٌوم
الذي ٌلً مدة االنتداب .

6ــ مصروفات (إعاشة ــ سكن ــ تنمالت ) عن األٌام الفعلٌة لالنتداب +
ٌومٌن .

مالحظات :
ــ ممدار االنتداب :
ٌتم احتساب ممدار االنتداب كالتالً :

المراتب

مبلػ االنتداب

المتعاونون

األولى
والثانٌة

الثالثة
والرابعة

الخامسة
والسادسة

السابعة

100

200

250

300

المتعالدٌن
150

ــ المتعاونون ( أعضاء مجلس الجمعٌة ـ رإساء األلسام ـ المعلمون والمعلمات ـ المشرفون والمشرفات ).

ــ تتولى الجمعٌة دفع رسوم الدورات التدرٌبٌة بعد الموافمة.

ــ مدٌرو اإلدارات ( الرسمٌون والمتعاونون ) ٌضاؾ لهم مبلػ (  100لاير ) عن كل ٌوم انتداب.
ــ ٌضاؾ للمحرم تذكرة سفر وإعاشة فمط .

 /4بدل السكن :
أوال ً  :تصمٌم بدل السكن ...
مادة (  : )15يتكفل اجلمعية ابلسكن الالئق دلوظفيو – غَت السعوديُت كمن يف حكمهم شلن ىم على سلم
الركاتب  -على النحو التارل :

 ادلوظف األعزب  ،يوفر لو اجلمعية سكن مناسب  ،أك دينحو بدالن عنو
حسب ما مت االتفاؽ يف العقد .

 ادلوظف مع عائلتو ( الواقعة ربت مسؤكليتو الشرعية أك القانونية )  ،سبنحو
اجلمعية بدالن عن السكن حسب ما مت االتفاؽ بو يف العقد .

مادة (  : )16دينح اجلمعية بدؿ السكن على أساس الراتب األساسي يف حاؿ مت
احتساب نسبة معينة من الراتب لتكوف بدؿ سكن .

 /5بدل العمل اإلضافً :
أكالن  :تصميم بدؿ العمل اإلضايف ...
مادة (  : )17مىت احتاجت اجلمعية إذل تشغيل موظفُت يف أكقات عمل إضافية نتيجة لضغط العمل أك
لظركؼ طارئة اقتضتها مصلحة العمل  ،كعليو فيصرؼ للذين قاموا هبذه الوظيفة بدؿ ساعات العمل اإلضافية .
مادة (  : )18ال يتم احتساب بدؿ عمل إضايف لألشخاص الذين يشغلوف مناصب عالية ذات مسئولية يف
اإلدارة  ،إذا كاف من شأف ىذه ادلناصب أف يتمتع شاغلوىا بسلطات صاحب الصالحية على ادلوظفُت ،
كمديرم اإلدارات– إال دبوافقة خطية من مرجعهم اإلدارم . -
مادة ( : )19التكليف ابلعمل اإلضايف جيب أف يصدر بقرار من ادلدير التنفيذم -أك من يفوضو  ،-كال جيوز
تشغيل ادلوظفُت أكقات إضافية دكف صدكر القرار ادلشار إليو .
مادة (  : )20تعمل إدارات ككحدات اجلمعية ادلختلفة على احلد من تشغيل ادلوظفُت أكقات إضافية إال يف
حاالت الضركرة القصول كذلك للحد من النفقات .
مادة (  : )21ال يتم تشغيل ادلوظفُت كادلوظفُت ألكثر من (  )11ساعة يوميان  ،شاملة ساعات العمل الرمسية

كاإلضافية  ،إال يف حاؿ موافقة ادلوظف .ك احلد األقصى لساعات العمل اإلضافة خالؿ العاـ  720ساعة ك جيوز
زايدهتا دبوافقة العامل
اثنيان  :كيفية احتساب العمل اإلضايف ...


يدفع للعامل أجران إضافيان عن ساعات العمل اإلضافية يوازم أجر الساعة مضافا إليو ( )٪5٠من أجره األساسي .



إذا كاف التشغيل يف على أساس ادلعيار األسبوعي لساعات العمل ،تعد الساعات اليت تزيد على الساعات ادلتخذة



تعد صبيع ساعات العمل اليت تؤدل يف أايـ العطل كاألعياد ساعات عمل إضافية.

ذلذا ادلعيار ساعات عمل إضافية .

 /6ادلهمات اخلارجية :
مادة (  : )22مىت احتاجت اجلمعية إذل تشغيل ادلوظفُت خارج مكاف العمل  ،فإنو ال يتم حساب
ساعات العمل كما لو كاف يف مكاف العمل نفسو .
مادة ( : ) 23يتم حساب ساعات العمل خارج مكاف الدكاـ على النحو التارل :
 .1مىت ما زادت ساعات العمل الفعلي  -كادلعتربة من كصوؿ ادلوظف للمكاف حىت مغادرتو منو
– عن ساعات الطريق ادلؤدم من كإذل ادلكاف  ،فإف حساب الساعات يكوف الساعة =
بساعة كنصف  ،كال حيسب ىنا إال ساعات العمل الفعلي فقط .

 .2مىت ما نقصت ساعات العمل الفعلي  -كادلعتربة من كصوؿ ادلوظف للمكاف حىت مغادرتو منو
–عن ساعات الطريق ادلؤدم من كإذل ادلكاف  ،فإف حساب الساعات يكوف الساعة = بساعة
كنصف  ،مع حساب ساعات العمل الفعلي كالساعات ادلستهلكة يف الطريق من كإذل ادلكاف

 ،كادلعترب يف ذلك مقر سكن ادلوظف .
 /7التأمُت الطيب :
أكالن :
مادة (  : )24تقوـ اجلمعية ابلتأمُت الطيب عن صبيع ادلوظفُت -كالعاملُت بدكاـ كامل  -لديها حبيث
يتمنكوف من احلصوؿ على الرعاية الطبية الالئقة .

مادة ( : ) 25زبتار اجلمعية من شركات التأمُت ما يتوافر فيو ادلصداقية كجودة اخلدمات .
مادة ( : )26تقوـ اجلمعية ابلتأمُت الطيب عن صبيع ادلوظفُت -كالعاملُت بدكاـ كامل  -فقط كللجمعية اخليار
يف التأمُت على عائالت ادلوظفُت حبسب ما تراه مناسبان.

كيستثٌت من ذلك من ىم ربت الكفالة الرمسية للجمعية  ،إذ يتم التأمُت عليهم كعلى صبيع عائلتهم ادلضافة
معهم يف اإلقامة .

 /8نهاٌة الخدمة :
دفع مكافأة إذل ادلوظف عن مدة خدمتو .
مادة ( : )27تقوـ اجلمعية  -إذا انتهت عالقة العمل  -ب
مادة ( : )28ربسب مكافأة هناية اخلدمة على أساس :

االستحماق

الممابل

أجر نصف شهر

عن كل سنة من السنوات الخمس األولى

أجر شهر كامل

عن كل سنة من السنوات التالٌة للخمس األولى

كيتخذ ( األجر األخَت) أساسان حلساب ادلكافأة  ،كيستحق ادلوظف مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها
يف العمل .

مادة ( : )29إذا كاف انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة ادلوظف ،فإنو يستحق يف ىذه احلالة :

االستحماق

الممابل

ثلث المكافؤة

بعد خدمة ال تمل مدتها عن سنتٌن متتالٌتٌن ،وال تزٌد على
خمس سنوات

ثلثً المكافؤة

إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالٌة ولم تبلغ عشر
سنوات

كاملة المكافؤة

إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فؤكثر

مادة (ٌ : )30جوز االتفاق على أال تحسب فً األجر  -الذي تسوى على أساسه مكافؤة
نهاٌة الخدمة  -جمٌع مبالػ العموالت أو بعضها والنسب المئوٌة عن ثمن المبٌعات وما
أشبه ذلن من عناصر األجر الذي ٌدفع إلى الموظؾ وتكون لابلة بطبٌعتها للزٌادة
والنمص .
 /9البدالت األخرى ...
مادة ( : )31من ادلعلوـ أف ادلوظف ال يستحق أم بدؿ آخر غَت ما ذكر أعاله من البدالت .
مادة ( : )32حيق إلدارة اجلمعية أف ربدد بدالت أخرل دائمة أك مؤقتة مىت ما رأت ادلصلحة يف ذلك  ،مثل بدؿ
استخداـ سيارة خاصة أك زلركقات أك بدؿ طبيعة عمل  ...أك ضلوىا  ،حبيث يصدر بذلك قرار إدارم .

الفصل الثالث  " :التعالد الجزئً "
مادة ( ٌ : )1حرص الجمعٌة أال ٌتعالد إال مع موظفٌن بدوام كامل لالستفادة من
التفرغ الكلً للموظؾ ولضمان جودة اإلنتاجٌة والمدرة على المتابعة وتحمٌك اإلشراؾ ،
أما فً حال رأت إدارة الجمعٌة المصلحة فً التعالد مع بعض الموظفٌن لبعض الولت ،
وذلن فً حاالت عامة  ،من أبرزها :
 .1عدـ توفر الطاقات ادلؤىلة أك ادلتخصصة .

 .2عدـ تواجد العدد الكايف للقياـ هبذه األدكار داخل اجلمعية .
 .3عدـ ضركرة التعاقد الكلي لبعض العمليات أك الواجبات .

 .4ارتفاع السعر السوقي للتعاقد مع بعض الوظائف التخصصية .
 .5خصوصية بعض صور التوظيف  ،مثل توظيف النساء أك غَت ادلتواجدين يف البلد  ،كضلوه .
 .6حرص اجلمعية على تقدمي قيمة إضافية يف ادلنتج  ،مثل احتوائو على أمساء ذلا قيمتها
التخصصية أك رفع مستول ادلنتج .

مادة (ٌ : )2خضع لبنود هذا الفصل المسمٌات التالٌة :
 .1ادلستشار  ،كيراد بو  :من يقوـ بدكر استشارم يف ادلشركع  ،كإعداد دراسة أك حبث أك منتج
خاص أك إدارة حلقات استشارية أك اإلجابة عن اإلشكاالت أك ضلوىا  ،شلا ال ديكن لغَت
ادلختص أف يقوـ هبا .

 .2مسميات كظيفية ( مدرجة يف اذليكلة )  ،كيراد هبم  :من قد ربتاج إدارة اجلمعية إجراء التعاقد
اجلزئي معو من ادلسميات ادلدرجة ضمن اذليكلة التنظيمية ادلعتمدة للجمعية  ،أبم من أنواع

التعاقدات ادلدرجة يف مادة (. )3

 .3مسميات كظيفية ( غَت مدرجة يف اذليكلة )  ،كيراد هبم  :من قد ربتاج إدارة اجلمعية إجراء
التعاقد اجلزئي معو من ادلسميات غَت ادلدرجة ضمن اذليكلة التنظيمية ادلعتمدة للجمعية  ،أبم

من أنواع التعاقدات ادلدرجة يف مادة (. )3

مادة (  : )3تتنوع أشكال التعالدات الجزئٌة التً ٌمكن للجمعٌة أن ٌستفٌد منها ،
وذلن مثل :

 .1العمل عرب عقود جزئية ألايـ أك ساعات زلددة  ،كيراد بو  :حاجة اجلمعية إذل متعاقدين
يقدموف لو صبعية من اخلدمات بصورة غَت صوريت التعاقد ادلنصوص عليها يف الالئحة (

الدكاـ الكامل – الدكاـ اجلزئي لنصف كقت الدكاـ )  ،فمىت اختل أحد ىذين القيدين
فهو يدخل ضمن ىذا النوع من التعاقد اجلزئي .
 .2العمل ادلقطوع يف مشاريع ككاجبات زلددة  ،كيراد بو  :حاجة اجلمعية إذل متعاقدين
يقدموف لو صبعية من اخلدمات بصورة غَت مرتبطة بساعات عمل ديكن ضبطها  ،كإمنا
االرتباط دبهاـ كمسئوليات ديكن ضبطها ابإلصلاز كربقيق كاجباهتا .
 .3العمل عرب عقود ( عن بعد ) كيراد بو  :حاجة اجلمعية إذل متعاقدين يقدموف لو صبعية
من اخلدمات بصورة مرتبطة بساعات عمل ديكن ضبطها  ،لكن يف غَت مكاف العمل
ادلعتمد .
كما ٌمكن أن تتٌح الحاجة أنواعا ً أخرى للتعالد مستمبلٌة  ،مما ٌفٌد العمل .
 /1المستشار :
مادة (  : )4حيرص اجلمعية على توظيف خرباء داخليُت يقوموف ابألدكار االستشارية مثل إعداد الدراسات
أكالبحوث أك ادلنتجات  ،كذلك من سياسات عمل اجلمعية  ،كيستثٌت من ذلك احلاالت السابقة يف ادلادة (. )1
مادة ( : )5يشمل التعاقد مع ادلستشار  ،الشكلُت الثاين كالثالث ادلذكورة يف مادة (  ، )3إذ ال يناسب ربط
العمل االستشارم ابلساعات أك ابألايـ  -سواء مباشرة أك عن بعد  ، -إذ ليس ىو ادلعترب عند أىل االختصاص
 ،ابإلضافة إذل ما يسببو من تكاليف مالية عالية على اجلمعية .

مادة ( : )6يتم حساب تكاليف األعماؿ االستشارية كفق حجم العمل ادلناط ابدلستشار .
 /2المسمٌات المدرجة فً الهٌكلة التنظٌمٌة :
مادة (  : ) 7ربرص اجلمعية على توظيف ادلوظفُت حسب ادلسميات ادلدرجة يف اذليكلة التنظيمية ادلعتمدة ،
بدكاـ كامل أك بدكاـ جزئي يعادؿ نصف ساعات عمل الدكاـ اجلزئي  ،كيستثٌت من ذلك احلاالت السابقة يف
ادلادة (. )1
مادة ( : )8يراعى يف العقود ادلؤقتة أال تتجاكز عامان ماليان كإال فاألفضل للجمعية أف يتعاقد مع ادلوظف بصورة

كاملة  ،إما بدكاـ كامل أك جزئي .

مادة ( : )9يشمل التعاقد مع ادلسميات ادلدرجة يف اذليكلة التنظيمية  ،األشكاؿ الثالثة ادلذكورة يف مادة ( )3
.

مادة (  : ) 10يتم حساب تكاليف أعماؿ ( ادلسميات ادلدرجة يف اذليكلة التنظيمية كفق حجم العمل ادلناط
بو  ،كفق الضوابط التالية :

 العقود احملددة ابلساعات أك األايـ  ،يكوف حساب تكلفتها حسب ادلبلغ احملدد يف السلم
الوظيفي  ،كيكوف ادلعترب عدد الساعات احملددة يف العقد  ،كفق ادلعادلة التالية :

( الراتب ادلعتمد للوظيفة ادلعتمدة ÷  176ساعة × عدد الساعات ادلعتمدة احملددة شهراين
يف العقد . ) %10 +

 العقود ادلرتبطة ابدلشاريع أك ادلهاـ كاليت ال ترتبط صبعية اخلدمات فيها بساعات عمل ديكن
ضبطها  ،كإمنا االرتباط دبهاـ كمسئوليات ديكن ربطها ابإلصلاز كربقيق كاجباهتا  ،كفيها
ديكن حساب تكلفة ادلوظف فيها على مسارين :

 oما تًتاكح مدة االرتباط يف ادلهمة احملددة بُت ستة أشهر كسنة كاملة  ،كحينها
فيستحق ادلوظف ما ال يزيد عن  %100من قيمة الراتب احملدد دلسماه الوظيفي .

 oما تقل مدة االرتباط فيو عن ستة أشهر  ،كحينها فيمكن حساب استحقاؽ ادلوظف
دبا ال يزيد عن  % 150من قيمة الراتب احملدد دلسماه الوظيفي .
 / 3المسمٌات ؼٌر المدرجة فً الهٌكلة التنظٌمٌة :
مادة (  : )11احلاجة إذل الوظائف غَت ادلصنفة يف اذليكلة التنظيمية حاجة استثنائية  ،غَت زلددة ادلسميات

كغَت زلددة ادلهاـ كغَت زلددة ادلدة الزمنية  ،شلا يصعب ربديد إطار التكاليف اليت ديكن ربديدىا ذلذه الوظائف .
مادة ( : )12ديكن دراسة الوظائف اليت يتكرر التعاقد فيها بصورة جزئية  ،حيث يقًتح أف يدرس أمهية كفائدة
إضافتها للهيكلة التنظيمية ادلعتمدة  ،بعد موافقة أصحاب الصالحية .

الفصل الرابع  " :السلؾ "
مادة (  : )1سبنح اجلمعية موظفيها سلفان مالية مسًتدة بعد تقدير حاجة ادلوظف إليها  ،كمناسبة كضع

اجلمعية ادلارل .

مادة (  :)2سبنح السلفللموظفُت من ىم على سلم الركاتب كالعقود ( دكاـ كامل ) الذم يثبتوف انضباطان
كاستمراران يف العمل دبا ال يقل عن ستة أشهر.
مادة ( :)3ال تزيد السلفة ادلمنوحة للموظف عما يعادؿ :

 راتبُت أساسيينلوظائف ادلرتبتُت السادسة كالسابعة.

 ثالثة ركاتب أساسية لوظائف ادلراتب الثالثة كالرابعة كاخلامسة.
 كظائف ادلرتبة األكذل كالثانية كالعقودفيما ال يتجاكز ادلبلغ 12000رايؿ.
مادة (  :)4على طالب السلفة إحضار كفيل غارـ من موظفي اجلمعية  ،على أال يكفل الغارـ أكثر من
موظف كاحد يف كقت كاحد .

مادة (  :)5تسدد السلفة يف مدة قصول ال تتجاكز اثٍت عشر شهران  ،حبيث ال يتجاكز اخلصم من راتب
طالب السلفة نسبة . %33
مادة ( : )6ال يتجاكز بند السلف السنوم لكامل موظفي اجلمعية عن (مئة كعشرين ألف رايؿ ).

مادة (: )7ال بد من إهناء أم سلفة سابقة – على ادلوظف نفسو  -قبل اعتماد السلفة اجلديدة  ،على أف
ال جيمع ادلوظف بُت سلفتُت يف عاـ مارل كاحد .

مادة ( : )8ديكن استثناء عدـ اخلصم من الراتب لشهر كاحد فقط بعد موافقة صاحب الصالحية .
الفصل الخامس  " :مكافآت المناسبات "
مادة ( :)1سبنح اجلمعية موظفيها مكافآت للمناسبات اخلاصة هبم،كحبسب مناسبة كضع اجلمعية ادلارل.
مادة ( :)2يتم احتساب بند المكافآت وفق الجدول التالي :
ـ

بياف ادلكافأة

ادلكافأة

1

زكاج

5000

2

مولود

500

3

عيد الفطر

2000 - 1500

4

إجازات مقطوعة

حسب ربديد صاحب الصالحية

مالحظات
إجازة يوـ كاحد خالؿ أسبوع من اتريخ الوالدة

-ىذي مكافآت تكون حتت موافقة رللس اإلدارة أو من يتم تكليفو إبدارة اجلمعية

انتهى

تكوف صالحية الرصيد لنهاية العاـ

