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وصف اإلدارات واألقسام
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 الوصف

أهدافها،قيقوحتاجلمعيةبقيادةاإلدارةجملسرئيسُيعنى

التنمويةدافاألهوحتقيقاجلمعيةرؤيةتطبيقيضمنمبا

يفتطبيقهالالشريفنياحلرمنيخادمحكومةتسعىاليت

 .2030الوطينالتحويل

ألعمالالداخليةواملراجعةالقانونيبالضبطيعنىكما

يطوالتخطالقيادةومهاراتأدواتباستخداماجلمعية،

 .واملتابعةواإلشراف

 مهام ومسؤوليات

 .2030رؤيةحتقيقيفللنجاحاجلمعيةقيادة•

جلمعيةاأعمالعلىواإلشرافاالسرتاتيجيالتخطيط•

 .وخدماتها

ملاليةااالستدامةومشاريعلربامجواإلشرافالتخطيط•

 .للجمعية

واردهاموتنميةللجمعيةاالستثمارفرصاستكشاف•

 .األمثلبالشكل

 .التنفيذياملديرألعمالواملتابعةالتوجيه•

 .نشطتهاأعلىواإلشرافأعماهلاومتابعةاللجانتشكيل•

 .افواألوقاملواردتنميةجلنةأعمالعلىاإلشراف•

 .واألزماتالطوارئجلنةأعمالعلىاإلشراف•

 .املؤقتةاألخرىاللجانأعمالعلىاإلشراف•

االتصال اخلارجياالتصال الداخلي

 انمجيع األقسام واللج
-املستشارون–املستفيدون

 الداعمون–الرمسيةاجلهات

جملس اإلدارة

ةرئيس جملس اإلدار 

النائب اللجان

السكراترية

رئيس مجلس اإلدارة 

املستوى التنظيمي

0 1 2 3 4
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 الوصف

اجلمعيةألعمالالتنفيذيبالتخطيطالتنفيذياملديرُيعنى

توجيههاواإلداريةوالشعباألقسامومتابعةوأنشطتها،

 .االسرتاتيجيةوأهدافهااجلمعيةرؤيةلتحقيق

لية،التشغياخلطإعدادعلىباإلشرافيقومكما

 .للجمعيةاملاليةوالتقاريرواملوازناتالدورية،والتقارير

ملستفيديناتطلعاتمعرفةيفاألوىلاملسؤوليةوتقع

جلمعيةاوأنشطةخدماتبتسيريوالقيامواحتياجاتهم،

 .اماألقسمدراءباقيمعاألولاملقاميفعليه

 مهام ومسؤوليات

 .سرتاتيجيةاالرؤيتهاحتقيقيفللنجاحاجلمعيةقيادة•

معيةاجلأعمالعلىواإلشرافالتنفيذيالتخطيط•

 .وخدماتها

 .لجمعيةلواملاليوالفيناإلداريواإلشرافالتخطيط•

ملاليةااملواردوتنميةاالستثمارفرصاستكشاف•

 .األمثلبالشكلوإدارتهاللجمعية

 .داريةاإلوالشعباألقسامألعمالواملتابعةالتوجيه•

االتصال اخلارجياالتصال الداخلي

 جانمجيع األقسام والل
-املستشارون–املستفيدون

 ونالداعم-الرمسيةاجلهات

رئيس جملس اإلدارة

املدير التنفيذي

السكراترية

المدير التنفيذي

املستوى التنظيمي

0 1 2 3 4
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 الوصف

وشؤونوالوثائقتاالتصاالوضبطبإدارةواملاليةاإلداريةالشؤونقسميهتم

اإلداري،أسلوبهايفاجلمعيةمتيزعلىاحلفاظمعاجلمعية،يفاملوظفني

 .اجلمعيةلعملالالزمةالنظاميةاملتطلباتتوفريومتابعة

التقاريروتقديماليةاملواملعايريوالسياساتاملاليةاخلطةبتطويرتقومكما

 .القرارختاذاعمليةلدعماألداءوحتليلماليةقوائمشكليفاملالية

ذلكيفمباطةواألنشاملاليةالعملياتومراقبةإدارةعنمسؤولةأنهاكما

امليزانياتوضعواملالي،والتخطيطالدائنة،واحلساباتاملدينةاحلسابات

.باجلمعيةاملتعلقةالثابتةاألصولوإدارةاإليرادات،وضمانوالرقابة،

 مهام ومسؤوليات

 .اجلمعيةألعمالوالوثائقاالتصاالتإدارة•

والتأمنيلطيباوالتأمنياالجتماعيةالتأميناتمثلالتأمنيخدماتإدارة•

 .هاوغريواألصولواملوظفنيواملواصالتاجلمعيةسياراتعلى

 للجمعيةاملوظفنيوشؤونالعاملةالقوىخطةإعداد•

 .للعاملنياملهيناألداءلتطويرالربامجوتقديمالتدرييباالحتياجحتديد•

 .املعتمدةالداخليالعملالئحةنظامتطبيق•

 .(تعقيبالأعمال)ومتابعتهااحلكوميةالنظاميةبالطلباتالقيام•

 .لذلكاألمثلاملبنىوصيانةنظافةعلىاحملافظة•

 .يةاجلمعبعملاملتعلقةواملقابالتاالجتماعاتمواعيدتنظيم•

 .الضيافةخدماتعلىاإلشراف•

 .املاليةواملوازناتاخلططووضعاملالياالحتياجحتليل•

 .املاليةوالقوائمالتقاريرإصدار•

 .التشغيلمصروفاتوترشيدضبطيفاملساهمة•

 .اجلديدةللمشاريعالتمويلخططومراجعةاعداد•

 .وممتلكاتهااجلمعيةأصولإدارة•

 .واألفراداجلهاتمناجلمعيةمستحقاتحتصيل•

االتصال اخلارجياالتصال الداخلي

 البنوك-املراجع اخلارجي  مجيع األقسام

 يذياملدير التنف

ية الشؤون اإلدار

 واملالية

 الشؤون اإلدارية 

 الشؤون املالية

 املوارد البشرية

الشؤون اإلدارية والمالية

املستوى التنظيمي

0 1 2 3 4
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 الوصف

للربامجتنفيذوالبالتخطيطواملشاريعالربامجقسمُيعنى

نتجنيمليكونوااملستفيدينوتأهيلودعمالتنموية

 .واقتصاديًااجتماعيًابأنفسهمومستقلني

الرتبوية،طةاألنشوتنفيذرعايةعلىأيضًاالقسمويعمل

 .ودعمهايرهاوتطواحملافظةيفوالتأهيلالتدريبوبرامج

 مهام ومسؤوليات

 .اجملتمعياالحتياجدراسة•

 .التنمويةالربامجلتنفيذمنهجيةتصميم•

 .املنتجةاألسرتأهيلبرامجتنفيذ•

 .للمستفيدينالرعايةبرامجخطةبناء•

 .ةالصغريواملشاريعاألعمالروادبرامجتنفيذ•

 .غريهاوالرتبويةوالتدريبالتأهيلبرامجتنفيذ•

االتصال اخلارجياالتصال الداخلي

 املستشارون–املستفيدون  مجيع األقسام

 املدير التنفيذي

 يعالربامج واملشار

 األسر املنتجة

 املشاريع الصغرية

الربامج الرتبوية 

 والتأهيلية 

البرامج والمشاريع

املستوى التنظيمي

0 1 2 3 4
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 الوصف

اجلمعية،عمالألتوسيعبالتخطيطوالتميزالتطويرقسميقوم

اجلمعية،تناسباليتاالستثماريةالفرصوزيادةوأنشطتها،

اجلمعيةأقساموبنيواملستفيدينالداعمنيبنياالتصالوضبط

واحلفاظجمعيةللإجيابيةصورةبناءمعللمشاريع،التقديمعند

 .الصحيحبالشكلهويتهاعلى
استدامةنموالتأكداجلمعيةألوقافوالصيانةبالعنايةيقومكما

 .فواألوقااملواردتنميةجلنةمعبالتنسيقوذلكعطائها

 مهام ومسؤوليات

 .واملستقبلينياحلالينياملستفيدينمعاإلجيابيةالعالقاتإدارة•

 .معهملعالقةاعلىواحلفاظالداعمنيمعاإلجيابيةالعالقةبناء•

 .الداعمةاجلهاتمعالواعدةالفرصاستكشاف•

 .اجلمعيةنشطةبأاملرتبطةالرمسيةاجلهاتمعالفاعلالتواصل•

 .باجلمعيةللتعريفوالداعمنيالشركاءاستضافة•

 .للمستفيدينرأياستطالعاتتنفيذ•

 .ةواالجتماعيالوطنيةاملناسباتيفالفعالياتإقامة•

 .واإلجنازاتةاألنشطوتقاريرباجلمعيةالتعريفيةاألدلةاصدار•

 .واإلعالميةالداعمةللجهاتبياناتقاعدةإعداد•

 .عليهاواحملافظةللجمعيةإعالميةهويةتصميم•

 .للجمعيةواعالميةتسويقيةمنتجاتإصدار•

 .سنويةإعالميةتسويقيةخطةإعداد•

 .للجمعيةالكرتونيموقعوإدارةبناء•

االتصال اخلارجياالتصال الداخلي

 مجيع األقسام
-يةالرمساجلهات-املستشارون

 الداعمون

 املدير التنفيذي

 التطوير والتميز

 وإعالمعالقات عامة 

 املؤسسيالتميز

 املعلوماتتقنية

التطوير والتميز

املستوى التنظيمي

0 1 2 3 4
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 الوصف

الرعايةربامجلوالتنفيذبالتخطيطاالجتماعيةاخلدماتقسمُيعنى

 .(ومعنويًاًامادي)هلماملساعداتوتقديمللمستفيديناالجتماعية

أحواهلم،راسةوداملستفيديناحتياجاتبتحليلالقسميقومكما

كقيمةلعدالةاتبنىمعحيتاجونهااليتوالرعايةاملساعداتوحتديد

منهجياتموباستخداللمستفيدين،اخلدماتتقديمعندأساسية

 .التطبيقيةوأدواتهاالجتماعيوالبحثالعملومهارات

احملافظةيفالكشفيةاألنشطةرعايةعلىالقسميعملكما

وأنشطةجبراميفللمشاركةاألهاليوتشجيعودعمها،وتطويرها

 .باحملافظةالتطوع

 مهام ومسؤوليات

طلباتهمبالواستقاملعوناتمنواألراملاملطلقاتاحتياجحتديد•

 .هلماخلدماتوتقديم

 .هلملرعايةاوتقديمطلباتهمواستقبالاأليتاماحتياجحتديد•

تفريجتوحاالللمرضىواملساعداتاملعوناتوتقديماستقبال•

 .الكربات

 .اخلاصةاالحتياجاتلذويالرعايةوتقديماستقبال•

 .االجتماعيوالتدقيقالبحثألعمالالتخطيط•

احتياجهمنموالتأكداملستفيدينعناالجتماعيبالبحثالقيام•

 .باملساعدةوأحقيتهم

 .ابالشبلدىوتعزيزهاالكشافةأنشطةورعايةابتكار•

 .بهااركةللمشاألهاليوتشجيعالتطوعأنشطةورعايةابتكار•

االتصال اخلارجياالتصال الداخلي

 املستشارون–املستفيدون  مجيع األقسام

 ياملدير التنفيذ

يةاالجتماعاخلدمات 

املعني

الرعاية

التطوع

الخدمات االجتماعية

املستوى التنظيمي

0 1 2 3 4
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 الوصف

يفاجلمعيةوباتمنسومتابعةبتنفيذالنسائيالقسمُيعنى

مبادائهاأيفعليهنواإلشرافاألقسام،خططتنفيذ

 .االسرتاتيجيةاجلمعيةرؤيةحيقق

 مهام ومسؤوليات

البحثمهامذتنفيعلىواإلشرافالدعمطلباتاستقبال•

 .واأليتامواملطلقاتواألرامللألسراالجتماعي

 .اجلمعيةملنسوباتالتدريبأعمالمتابعة•

 .جلمعيةاملنسوباتالبشريةاملواردأنشطةمتابعة•

املنتجةاألسرباملتصلةواملشاريعالربامجخططتنفيذ•

 .للفتياتالصغريةواملشاريع

اجملتمعيفوالتدريبوالتأهيلالتطوعلربامجالدعوة•

 .وتنفيذهاالنسائي

 .اجلمعيةملنسوباتواملتابعةالتوجيه•

االتصال اخلارجياالتصال الداخلي

 -- مجيع األقسام

النسائيالقسم

السكراترية

القسم النسائي

املستوى التنظيمي

0 1 2 3 4




