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 مقدمة
إٕ اختاش ايكطاض املٓاغب يف ايٛقت املٓاغب ٜعترب َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تػاعس املٓؿآت ع٢ً ايتكسّ ٚايٓذاح سٝح ٜعتُس صتاح 

 ٖصا ايكطاض ٚؾاعًٝت٘ ع٢ً َس٣ ايػطع١ ٚايسق١ املطًٛب١ إلصساضٙ َع َطاعا٠ ايٛقت ايالظّ ٚاملهإ املٓاغب يصيو .

ستسز٠ يًُػ٦ٛيني يهٞ ٜتُهٓٛا َٔ تٓؿٝص َٗاَِٗ ٚاختاش ايكطاض املال٥ِ يف سسٚز ايصالسٝات إش ال بس َٔ إعطا٤ صالسٝات 

املدٛي١ هلِ إش إٔ تهًٝـ ؾاغٌ ايٛظٝؿ١ مبٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ٚٚادبات ستسز٠ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ختٌٜٛ ٚاضح بايصالس١ٝ ايالظ١َ 

 ؿا٠٤ ٚنؿا١ٜ األزا٤ ملٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ايٛظٝؿ١ ٚشيو ألٕ :يتٓؿٝص ٖصٙ املٗاّ غٝؤزٟ إىل ْتا٥ر عهػ١ٝ قس تؤثط غًبًا ع٢ً ن

 أ ـ حتكٝل ايتٛاظٕ ايسا٥ِ بني ايصالسٝات ٚاملػ٦ٛيٝات ٜؤزٟ إىل حتكٝل اْتعاّ ٚاغتكطاض ايعٌُ يف ادتُع١ٝ .

 ت املٓاغب .ب ـ تطانِ ٚتهسؽ األعُاٍ اييت ال ٜتدص ؾٝٗا قطاض غبب٘ عسّ ارتطٚز أٚ عسّ تؿٜٛض ايصالسٝات ايالظ١َ يف ايٛق

ز ـ عسّ تؿٜٛض ٚحتسٜس ايصالسٝات ٜؤزٟ إىل ايتأخط يف اختاش ايكطاض َٚا قس ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ ايتعاَات ٚاضتباطات قس تؤثط 

  غًبًا ع٢ً ادتُع١ٝ جتاٙ ايػري .

ا ٜؤزٟ إىل ز ـ عسّ ختٌٜٛ أٚ حتسٜس ايصالسٝات قس ٜؤزٟ إىل ايٛقٛع يف األخطا٤ عٓس مماضغ١ ايعاًَني ملٗاَِٗ أٚ يطمب

 مماضغتِٗ ملٗاّ يٝػت شتٛي١ هلِ أصاًل .

َٚٔ ايبسٖٞ إٔ ايتٓعِٝ ال ٜؤزٟ ٖسؾ٘ بسٕٚ حتسٜس َٔ ٜتشٌُ املػ٦ٛي١ٝ ايؿدص١ٝ ع٢ً أزا٤ املٗاّ احملسز٠ ، ٖٚصا ايؿدص 

 زاض٠ ٚتٓؿٝص شيو ايسٚض .ٜتشٌُ املػ٦ٛي١ٝ عٔ زٚضٙ احملسز ي٘ اعتُازًا ع٢ً صالسٝات أٚ غًطات تؿٛض ي٘ َٔ ايٓٛع ٚايكسض ايهايف إل

َٔ ٖٓا صتس إٔ املػ٦ٛي١ٝ ال تتشكل بسٕٚ صالس١ٝ أٚ غًط١ َٓاغب١ ٚناؾ١ٝ يتعطٜـ املػ٦ٛي١ٝ أٟ يتشكٝل املٗاّ اييت تعٗس إىل 

املػ٦ٍٛ بتشكٝكٗا ، ٚأٍٚ ٖصٙ ايصالسٝات سل تٛظٜع املٗاّ أٚ تكػِٝ ايعٌُ ع٢ً األؾطاز ثِ صالس١ٝ اذتصٍٛ ع٢ً ناؾ١ املٛاضز 

 ٓاصط ايعٌُ ايالظ١َ يتٓؿٝصٙ ٚايتٓػٝل ؾُٝا بني املٛاضز املاي١ٝ ٚايبؿط١ٜ املتاس١ .ٚع

ٚشيو ٜػتسعٞ بطبٝع١ اذتاٍ إعساز دساٍٚ صالسٝات حتسز ْٛع اإلدطا٤ املطًٛب )َٓح صالس١ٝ يًكٝاّ ب٘ ٚاغِ ايؿدص 

 املؿٛض بصيو (.

ايتٓؿٝص ، إش قس تتطًب ظطٚف ايعٌُ إدطا٤ تعسٌٜ أٚ  نُا ٜػتسعٞ إقطاض دساٍٚ ايصالسٝات بصٛض٠ زا١ُ٥ بتاضٜذ صالس١ٝ

تؿٜٛض أٚ ْكٌ أٚ تكًٝص يصالسٝات بعض ايٛظا٥ـ ، ٚعًٝ٘ ؾذسٍٚ ايصالسٝات ٜهٕٛ قاباًل يًتعسٌٜ ٚايتبسٌٜ سػب َكتضٝات 

طاضات ٚإصساضٖا ٚظطٚف َٚصًش١ ايعٌُ ، ٜٚتِ ايتعسٌٜ َٔ قبٌ ايػًط١ املدٛي١ بصيو ٚاييت متًو ايصالس١ٝ األع٢ً العتُاز ايك

 ٖٚٛ ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ .

 

 

 ٜهٕٛ يًتعابري يف ال٥ش١ ايصالسٝات املؿّٗٛ احملسز املٛضح أَاّ نٌ َٓٗا:

ٜعين إٔ ٜكّٛ بإعساز ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاملػتٓسات املطًٛب١ ٚاييت غٛف ٜتدص ايكطاض بؿأْٗا ٚدعًٗا  "يحّضر"

 يًعطض ع٢ً املػت٣ٛ اإلزاضٟ األع٢ً .َهت١ًُ أٚ داٖع٠ 
ٜعين إٔ ادت١ٗ املدتص١ هلا عالق١ ٚظٝؿ١ٝ بعس٠ دٗات أخط٣ زاخٌ ادتُع١ٝ َٚٔ ثِ تكّٛ باالتصاٍ بٗصٙ  

 ادتٗات يتٛؾري ايبٝاْات ٚاملػتٓسات املطًٛب١ ٚإعسازٖا يف ؾهًٗا ايٓٗا٥ٞ متٗٝسًا الختاش ايكطاض بؿأْٗا .

ع٢ً املػتٓسات مبا ٜؿٝس بأْٗا متت بططٜك١ ْعا١َٝ ٚٚؾل اإلدطا٤ات ٚاألْع١ُ ٚايًٛا٥ح ، إال ٜعين ايتٛقٝع  "يوافك"

 أْ٘ ال ٜعين االعتُاز .
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ٜعين ضؾع ايتٛص١ٝ باختاش ايكطاض َع ؾطح األغباب ٚحتٌُ ٖصٙ ايه١ًُ َع٢ٓ أق٣ٛ َٔ املٛاؾك١ ٚيهٔ ال  "يوصي"

 تصٌ إىل َطس١ً االعتُاز .
 ١ ايٓٗا١ٝ٥ يف اختاش ايكطاض أٟ املٛاؾك١ ايطمس١ٝ.ٜؿري إىل ايػًط 

ـ جيٛظ إٔ ٜهًـ نٌ صاسب صالس١ٝ َٔ ٜكّٛ مبػ٦ٛيٝات٘ ٚصالسٝات٘ أٚ دع٤ َٓٗا يف ساي١ غٝاب٘  ، ع٢ً إٔ 

 ٜهٕٛ ٖصا ايتهًٝـ َهتٛبًا . 

تِٗ بؿهٌ دع٥ٞ أٚ ٚقيت يًُػت٣ٛ ـ جيٛظ ألصشاب صالس١ٝ االعتُاز يف ٖصٙ ايال٥ش١ تؿٜٛض بعض صالسٝا

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتؿٜٛض َهتٛبًا ٚتكطٙ ايػًط١ األع٢ً ، ع٢ً إٔ تبك٢ -ٚيٛ يف ساٍ ٚدٛزٙ  -ايٛظٝؿٞ ايتايٞ 

 املػ٦ٛي١ٝ ع٢ً عاتل َٔ قاّ بتؿٜٛض ٖصٙ ايصالس١ٝ.

ِٗ ، ٚإمنا جيب ـ ال جيٛظ ألصشاب ايصالس١ٝ اعتُاز املػتٓس ايصازض يصاذتِٗ ٚيٛ نإ يف سسٚز صالسٝت

اعتُازٙ َٔ ايػًط١ األع٢ً َباؾط٠ ، ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ إشا نإ يًُسٜط ايتٓؿٝصٟ صالس١ٝ اعتُاز ايصطف يف سسٚز 

 َع١ٓٝ ، يهٔ إشا نإ ايصطف ٜتعًل ب٘ ؾدصًٝا ٜطؾع غٓس ايصطف العتُازٙ َٔ ايػًط١ األع٢ً .

ٌ اعتُازٖا "مماضغتٗا" يف ساي١ غٝاب صاسب ـ ايصالس١ٝ املُٓٛس١ ملػت٣ٛ إزاضٟ ال جيٛظ يًُػت٣ٛ األق

 ايصالس١ٝ إال إشا صسض تؿٜٛض نتابٞ بصيو.

ـ جيٛظ تطٜٛط دساٍٚ ايصالس١ٝ َػتكباًل ٚشيو بإضاؾ١ صالسٝات يبعض ايٛظا٥ـ املػتشسث١ ، ٜٚتِ إقطاض 

 ٖصٙ ايصالسٝات َٔ قبٌ ادت١ٗ املدٛي١ بٗصٙ ايصالس١ٝ ٚؾل ٖصٙ ايال٥ش١ .

 -َؤقتًا -يف ٖصٙ ايال٥ش١ تهٕٛ صالس١ٝ اعتُازٙ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ أٚ َٔ ٜؿٛض٘  ـ َا مل ٜطز ي٘ ْص

 ست٢ تتِ إضاؾت٘ يف ايال٥ش١ . 

 ـ تصبح ٖصٙ ايال٥ش١ ْاؾص٠ َٔ تاضٜذ اعتُازٖا َٔ زتًؼ اإلزاض٠ أٚ َٔ ٜؿٛض بصيو .

 ٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب . . َتابع١ ٖصٙ ايال٥ش١ ٚتعسٜالتٗا ٚضؾعٗا ألصشاب ايصالس١ٝ ، َٔ َػ٦ٛي١ٝ إزاض

. حتكٝكًا يًُؤغػ١ٝ يف ايعٌُ ٚحتكٝل يًتهاٌَ ايٛظٝؿٞ ٚاسرتاّ ايتدصص ؾإْ٘ ٜٓبػٞ عسّ اعتُاز 

 ايصالس١ٝ املُٓٛس١ يًُػت٣ٛ األع٢ً إال بعس اغتهُاٍ اإلدطا٤ات األقٌ َٔ ايصالسٝات .
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ى
ىىللجمطوظىالخوروظىلتحفوظىالقرآنىالكرومىبمحافظظىالزلفيىوثوقظىاإلدتراتوجوظ

ى
ى

 رؤيتنا :

 ايطٜاز٠ يف تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚادتٛز٠ يف ايعٌُ املؤغػٞ ارتريٟ   

 النطاق الزمني 
 ٖـ  6336-6341خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ   

 نطاق المنافسة 
 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜع٢ً ؾطٚع ادتُعٝات ارتري١ٜ يتشؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ مبشاؾعات 

 رسالتنا :

تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ يؿطا٥ح اجملتُع بهٛازض َتُٝع٠ ٚبطاَر ْٛع١ٝ ٚب١٦ٝ ستؿع٠ بتك١ٝٓ سسٜج١ يتشكٝل 

 ارتري١ٜ ملٓػٛبٝٓا ٚؾطنا٥ٓا 

 قيمنا : 

 اإلجياب١ٝ-5ايتهاٌَ     -3ادتٛز٠      -4االْتُا٤   -2ايؿؿاؾ١ٝ     -6 قيم املنظمة : 

 أهدافنا اإلسرتاتيجية :

 ختطٜر طالب َتكٓني يًتال٠ٚ ٚاذتؿغ َتأزبني بآزاب ايكطإٓ ايهطِٜ  المنتج

 حتكٝل ضضا املػتؿٝسٜٔ َٔ ادتُع١ٝ  المستفيدون 

 إزاض٠ ادتُع١ٝ ٚقطاعاتٗا ٚسًكاتٗا بهؿا٠٤ ٚسٛغب١ عًُٝاتٗا بؿاع١ًٝ  الكفاءة الداخلية

 بٓا٤ املٓار اإلجيابٞ يًتأٌٖٝ ٚايتطٜٛط املػتُط يًعاًَني ٚايرباَر  النمو والتعلم

 حتكٝل االغتكطاض املايٞ يتػط١ٝ مجٝع استٝادات ادتُع١ٝ اإلغرتاتٝذ١ٝ  المالي 
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ى
ىـىالكوكلىالتفصوليىلإلدارةىالطلواى1

َعا١ْٚ ، ضأٜٓا ضطٚض٠ تبعٝتٗا يإلزاض٠ تتأيـ اإلزاض٠ ايعًٝا يًذُع١ٝ َٔ ايٛظا٥ـ ايكٝاز١ٜ إضاؾ١ إىل ٚسسات 

 ايعًٝا يضُإ سٝازٖا َٔ د١ٗ ٚأل١ُٖٝ َا تكّٛ ب٘ َٔ أعُاٍ َٔ د١ٗ أخط٣ .

 ْٚٛضز ٖٓا املٗاّ األغاغ١ٝ يًٛسسات اإلزاض١ٜ ايتابع١ يًذُع١ٝ .

 

ىالوظائفىالقوادوظى:ى1-1
ى
ى(ىخروطظىهوكلىالوظائفىالقوادوظى:ىى2)ىخى

ىط٥ٝؼ َباؾط٠  ، ٚاملسٜط ايتٓؿٝصٟ ٜتبع ايٓا٥ب ( .) ٜهٕٛ ْا٥ب ايط٥ٝؼ حتت اي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ىمجلسىاإلدارةى:ى1-1-1

 ايكٝاز٠ ايعا١َ يًذُع١ٝ يتشكٝل أٖساؾٗا اييت أْؿ٦ت َٔ أدًٗا .  اهلسف ايط٥ٝؼ َٔ اجملًؼ :

 تتًدص أزٚاض اجملًؼ ايط٥ٝػ١ يف :  أزٚضاٙ ايط٥ٝػ١ : 

 . اإلؾطاف ايعاّ ع٢ً ضغِ االغرتاتٝذٝات ٚارتطط ايعا١َ يًذُع١ٝ َٚتابع١ تطبٝكٗا 

 . اإلؾطاف ايعاّ ع٢ً َػري٠ ادتُع١ٝ ٚغٝاغاتٗا ٚحتكٝكٗا ألٖساؾٗا 

 . املػا١ُٖ يف تعطٜـ اجملتُع بادتُع١ٝ 

 ٠ ادتُع١ٝ .اختاش ايكطاضات ايكٝاز١ٜ يف َػري 

  .  عالز املؿهالت ايٓٛع١ٝ اييت تٛاد٘ ادتُع١ٝ ، ٚتصيٌٝ ايصعٛبات يف ططٜل عالدٗا 

 رئوسىالجمطوظى

 

 المدورىالتنفوذي

 

 مجلسىاإلدارة

 

 نائبىرئوسىالجمطوظى
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ىرئوسىالجمطوظى:ى1-1-2
 ايكٝاز٠ املباؾط٠ يًذُع١ٝ يتشكٝل أٖساؾٗا اييت أْؿ٦ت َٔ أدًٗا .  اهلسف ايط٥ٝؼ َٔ ايٛظٝؿ١ :

 تتًدص أزٚاض ايٛظٝؿ١ ايط٥ٝػ١ يف : أزٚضاٙ ايط٥ٝػ١ : 

 طاف املباؾط ع٢ً تٓؿٝص االغرتاتٝذٝات ٚارتطط ايعا١َ يًذُع١ٝ َٚتابع١ تطبٝكٗا .اإلؾ 

 . اإلؾطاف املباؾط ع٢ً َػري٠ ادتُع١ٝ ٚغٝاغاتٗا ٚحتكٝكٗا ألٖساؾٗا 

 . املػا١ُٖ يف حتػني صٛض٠ ادتُع١ٝ أَاّ اجملتُع 

 . املػا١ُٖ يف دًب َٛاضز دسٜس٠ يًذُع١ٝ يتهٕٛ قازض٠ ع٢ً تأز١ٜ ضغايتٗا 

 ػا١ُٖ يف تٛطٝس صالت ادتُع١ٝ بادتٗات املاضت١ ٚادتٗات ايطمس١ٝ ٚارتري١ٜ .امل 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات ايكٝاز١ٜ يف ادتُع١ٝ 

 .   متجٌٝ ادتُع١ٝ أَاّ ادتٗات ارتاضد١ٝ 

ى
ى
ىنائبىرئوسىالجمطوظى:ى1-1-3

املؿاضن١ يف ايكٝاز٠ املباؾط٠ يًذُع١ٝ يتشكٝل أٖساؾٗا ، ٚاملؿاضن١ يف إزاض٠  اهلسف ايط٥ٝؼ َٔ ايٛظٝؿ١ :

 بعض ايٛسسات ألزا٤ أزٚاضٖا بادتٛز٠ املطًٛب١ .

 تتًدص أزٚاض ايٛظٝؿ١ ايط٥ٝػ١ يف : أزٚضاٙ ايط٥ٝػ١ : 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات ايكٝاز١ٜ يف ادتُع١ٝ 

 تُع ٚإظٗاض ضغاي١ ادتُع١ٝ .املػا١ُٖ يف تك١ٜٛ عالق١ ادتُع١ٝ باجمل 

 . املػا١ُٖ يف ع١ًُٝ اإلؾطاف ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ ادتُع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا 

 . اإلؾطاف املباؾط ع٢ً أزا٤ ايٛسسات ايتابع١ ي٘ ٚايعاًَني ؾٝٗا ، ٚتٛدٝٗٗا يًكٝاّ بأزٚاضٖا 

 . باإلضاؾ١ إىل َا ٜٛنٌ إيٝ٘ َٔ َٗاّ َٔ ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ 

 

ىالمدورىالتنفوذيى:ى1-1-4
 

 إزاض٠ عًُٝات ادتُع١ٝ ٚبطازتٗا ، ألزا٥ٗا بادتٛز٠ املطًٛب١ .   اهلسف ايط٥ٝؼ َٔ ايٛظٝؿ١ :

 تتًدص أزٚاض ايٛظٝؿ١ ايط٥ٝػ١ يف : أزٚضاٙ ايط٥ٝػ١ : 

 .ايعٌُ ع٢ً تٓؿٝص األٖساف ٚايػٝاغات ايعا١َ يًذُع١ٝ ٚايكطاضات ايصازض٠ َٔ اإلزاض٠ ايعًٝا 

  . إزاض٠ عالقات ايعٌُ اإلجياب١ٝ َع ادتٗات ارتاضد١ٝ 

 . املػا١ُٖ يف اختاش ايكطاضات ايكٝاز١ٜ يف ادتُع١ٝ 
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 . اختاش ايكطاضات ايتٓؿٝص١ٜ يف ادتُع١ٝ 

 . املػا١ُٖ يف ع١ًُٝ اإلؾطاف ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚاملتابع١ ألْؿط١ ادتُع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا 

 تابع١ ي٘ ٚايعاًَني ؾٝٗا ، ٚتٛدٝٗٗا يًكٝاّ  بأزٚاضٖا .اإلؾطاف ع٢ً أزا٤ اإلزاضات اي 

 

 

ى(ىخروطظىالكوكلىالتنظوميىالتفصوليىلإلدارةىالطلواى:ىى3)ىخىى
ى) ٜهٕٛ ْا٥ب ايط٥ٝؼ حتت ايط٥ٝؼ َباؾط٠  ، ٚاملسٜط ايتٓؿٝصٟ ٜتبع ايٓا٥ب ( .

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

 مجلسىاإلدارة

 نائبىرئوسىالجمطوظى

 

 مجلسىمذروعىالحالفي

 المدورىالتنفوذي

 

 رئوسىالجمطوظى

 

 مجلسىجائزةىالفكد

 الكوئظىاإلداروظ
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ىالوحداتىاإلداروظىالمداندةىىلإلدارةىالطلواىى1-2
ى

ى:ىالوحداتىاإلداروظىالمداندةىىالتابطظىللرئوسى:ى1-2-1
ى
ى(ىخروطظىالكوكلىالتنظوميىالتفصوليىللوحداتىالتابطظىللرئوسى:ىى4)خى
ى
ى
ى
ى
ى
ؾإْ٘ ٜتبع يًط٥ٝؼ ايٛسسات  -غري َا غبل َٔ ايتبع١ٝ اإلزاض١ٜ َٔ ْا٥ب ايط٥ٝؼ ٚاملسٜط ايتٓؿٝصٟ -

 املػاْس٠ ايتاي١ٝ : 

ى
ىدكرتورىرئوسىالجمطوظى:ى1-2-1-1
 

تػٌٗٝ ٚحتضري األعُاٍ ارتاص١ بايط٥ٝؼ بأغًٛب َٓعِ ٚغطٜع  ، َٚػاْست٘   اهلسف ايط٥ٝؼ يًُهتب ٖٛ :

 ، باإلضاؾ١ إىل ضبط ايصازض ٚايٛاضز ارتاضدٞ يًذُع١ٝ .   ٘يف َتابع١ َػؤٚيٝات

 

 تتًدص أزٚاض املهتب  ايط٥ٝػ١ يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ يًُهتب :

 . ٘تٓعِٝ دسٍٚ أعُاٍ ايط٥ٝؼ ، ٚيكا٤ات٘ ، َٚكابالت٘ ، ٚظٜاضات 

 . اإلؾطاف ع٢ً األعُاٍ ايهتاب١ٝ َٚتابعتٗا 

  ايط٥ٝؼ .سضٛض االدتُاعات ٚايًذإ اييت ٜطأغٗا 

 .  َتابع١ ايتٛصٝات اييت تصسض َٔ االدتُاعات ٚايًذإ اييت ٜطأغٗا ايط٥ٝؼ 

  . َتابع١ ايصازض ٚايٛاضز َع ادتٗات خاضز ادتُع١ٝ 

  . ٘ٝتٓعِٝ ايصازض ٚايٛاضز ارتاضدٞ ٚسؿع٘ يٝػٌٗ ايٛصٍٛ إي 

 

 

 

 

 رئوسىالجمطوظى

 

 دكرتورى

 

 نائبىالرئوس

 

 األمونىالطام

 

 المدتذارون
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ى:ىىالمدتذارونى:ى1-2-1-2
 

حتتاز املٓؿآت ايهبري٠ إىل تٛؾط  ارتربات )امل١ٝٓٗ املتدصص١ اييت تتصـ بايؿُٛي١ٝ ( يهْٛٗا ختسّ  َكس١َ :

املٓؿأ٠ ع٢ً ْطام ؾاٌَ ، ٚبايتايٞ ؾكس مت ضبطٗا َباؾط٠ َع اإلزاض٠ ايعًٝا ، ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ يٝؼ هلا غًط١ 

اإلزاض١ٜ املع١ٝٓ بتطبٝل ايكطاضات  َباؾط٠ مبع٢ٓ أْا ال تعطٞ األٚاَط ٚايتٛدٝٗات إىل َػ٦ٛيٞ ايٛسسات

 ايصازض٠ عٓٗا .

ؾٛادب املػتؿاض األغاغٞ تكسِٜ االغتؿاض٠ امل١ٝٓٗ املػتك١ً ٚاهلازؾ١ إىل تٓؿٝص غٝاغات ٚأغايٝب عٌُ 

 مشٛي١ٝ ، ٚال ٜصح إٔ ٜهْٛٛا تابعني ألٟ إزاض٠ َؿُٛي١ بتٓؿٝص ٖصٙ ايػٝاغات ٚاألغايٝب . 

الغتؿاض١ٜ اييت حتتادٗا املٓؿأ٠ سػب ظطٚف عًُٗا اذتايٞ ٚاملػتكبًٞ َٚٔ ٖٓا ٜتشتِ حتسٜس ايٛظا٥ـ ا

باإلضاؾ١ إىل سذِ َعاَالتٗا االغتؿاض١ٜ ، أٟ إٔ ايٛظٝؿ١ االغتؿاض١ٜ قس تصبح ٚسس٠ إزاض١ٜ نرب٣ شات 

 َػتٜٛات إزاض١ٜ ؾأْٗا ؾإٔ أ١ٜ ٚسس٠ إزاض١ٜ أخط٣ .

ت١ُٝ إجياز ايٛظٝؿ١ ٚإؾػاهلا ، إش إٕ ؾأْٗا ؾإٔ ٜٚالسغ إٔ يًٛظا٥ـ االغتؿاض١ٜ ايؿُٛي١ٝ عسّ اؾرتاط س

ايٛظا٥ـ ايته١ًُٝٝ ٜتِ تأَني خسَاتٗا عٔ ططٜل ايتعاقس َع املؤغػات ارتاضد١ٝ املدتص١ ، َجٌ : َهتب 

زضاغات ٚحبٛخ أٚ َهتب ستاغب١ قاْْٛٞ أٚ َهتب ستاَا٠ أٚ ٖٓسغ١ أٚ غريٖا ، أٚ بؿهٌ ؾدصٞ .. بعهؼ 

 ميهٔ تًعميٗا ٚإال ؾكست املٓؿأ٠ ٖٜٛتٗا .ايٛظا٥ـ األغاغ١ٝ اييت ال 

ْٚكصس باالغتؿاضٜني : ِٖ َٔ خيتاضِٖ ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ يسضاغ١ بعض ايكضاٜا اييت حتاٍ إيٝ٘ َٔ اإلزاض٠ 

 ايتٓؿٝص١ٜ ٚإبسا٤ ايطأٟ سٛهلا قبٌ ايبت ؾٝٗا أٚ إسايتٗا إىل زتًؼ اإلزاض٠ .

 ع١ٝ املػا١ُٖ يف غري ادتُ  اهلسف ايط٥ٝؼ يًُػتؿاضٜٔ ٖٛ :

 

 تتًدص أزٚاض املػتؿاض ايط٥ٝػ١ يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ يًُػتؿاضٜٔ :

 . ـ تكسِٜ املؿٛض٠ يف األَٛض امل١ٝٓٗ اييت تعطض عًٝٗا َٔ قبٌ ض٥ٝؼ ادتُع١ٝ 

 . ـ تكسِٜ االغتؿاض٠ امل١ٝٓٗ املػتك١ً ٚاهلازؾ١ 

 . ـ تكسِٜ املؿٛض٠ اييت تػاعس ع٢ً تٓؿٝص غٝاغات ٚأٖساف املٓؿأ٠ 

 ػاعس٠ يف اختاش ايكطاضات عٔ ططٜل تكسِٜ املعًَٛات ٚاملؿٛض٠ امل١ٝٓٗ .ـ امل 

 . ـ املػاعس٠ يف ضغِ ايػٝاغات ٚاالغرتاتٝذٝات ايعا١َ يًُٓؿأ٠ 

 . ـ املػاعس٠ يف إقطاض ارتطط ٚايرباَر ايػ١ٜٛٓ 

 . ـ تكسِٜ املؿٛض٠ يف تكِٝٝ َٚٓاقؿ١ أٚضاع ستسز٠ يًُٓؿأ٠ 

 ، قا١ْْٝٛ ، إزاض١ٜ ٚإبسا٤ ايطأٟ ؾٝٗا . ـ زضاغ١ َٛضٛعات ستسز٠ ٖٓسغ١ٝ 
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ٜٚٓبػٞ ايتٓبٝ٘ ٖٓا إىل إٔ ٚدٛز االغتؿاضٜني ال ٜػين عٔ تهٜٛٔ نٌ إزاض٠ َٔ إزاضات ادتُع١ٝ هل١٦ٝ 

ايعا١َ ٚاإلعالّ َجاًل هل١٦ٝ تؿٌُ  تاغتؿاض١ٜ َتدصص١ ختسّ أٖساف ٖصٙ اإلزاض٠ ، نتهٜٛٔ إزاض٠ ايعالقا

ْب اإلعال١َٝ ، أٚ إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتدطٝط ملتدصصني يف ايتدطٝط أٚ زتُٛع١ َٔ املتدصصني يف ادتٛا

 ايتسضٜب ...  ٖٚهصا .

ٚنصيو ؾإْ٘ ال ٜػين عٔ تهٜٛٔ نٌ قطاع َٔ قطاعات ادتُع١ٝ جملًؼ إؾطايف ، ٜؿطف ع٢ً أعُاٍ ٚبطاَر 

 ايكطاع ، يهٓ٘ ال ميًو سل إصساض ايكطاضات ، ٚإمنا ٜٓش٢ َٓش٢ ايتٛصٝات . 

 

 

ىالوحداتىاإلداروظىالمداندةىىالتابطظىلنائبىلرئوسى::ىى1-2-2
ى
ى(ىخروطظىالكوكلىالتنظوميىالتفصوليىللوحداتىالتابطظىلنائبىالرئوسى:ىى5)خى

ى) املسٜط ايتٓؿٝصٟ ٜتبع ايٓا٥ب ( .
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى  

 نائبىرئوسىالجمطوظى

 

 مجلسىجائزةىالفكد

 مجلسىمذروعىالحالفي

 المجلسىاإلذرافيىلمطكدىمطلماتىالقرآنى

 

 دكرتورى
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ى:ىىىمجلسىجائزةىالفكدىىىىى1-2-2-1
 

 اإلؾطاف ع٢ً بطْاَر ادتا٥ع٠ ٚتٓؿٝصٖا ٚتػٝري أعُاهلا .   اهلسف ايط٥ٝؼ يًُذًؼ ٖٛ :

 

 تتًدص أزٚاض اجملًؼ ايط٥ٝػ١ يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ :

  . ٌحتسٜس إقا١َ اذتؿ 

  . سصط أمسا٤ َٔ تٓطبل عًِٝٗ ؾطٚط ادتا٥ع٠ 

  . إبالؽ إزاضات اذتًكات مبٛعس ضؾع األمسا٤ ٚأ١ُٖٝ َٛاؾكتٗا يؿطٚط ادتا٥ع٠ 

  . ايتصسٜل ايٓٗا٥ٞ ع٢ً األمسا٤ املطؾش١ يًذا٥ع٠ 

   . تٛظٜع املٗاّ ٚاألعُاٍ املٓٛط١ يف نٌ قػِ َٔ أقػاّ ادتُع١ٝ 

  . ٌحتسٜس ايًذإ ايعا١ًَ يًشؿ 

 ُِٝٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَر املطتبط١ بادتا٥ع٠ . تص 

 

ى
ى:ىىىمجلسىمذروعىربدالرحمنىبنىدلمانىالحالفيىووالدوهىإلكرامىالحفاظى1-2-2-2

 

 اإلؾطاف ع٢ً بطْاَر ادتا٥ع٠ ٚتٓؿٝصٖا ٚتػٝري أعُاهلا .   اهلسف ايط٥ٝؼ يًُذًؼ ٖٛ :

 

 تتًدص أزٚاض اجملًؼ ايط٥ٝػ١ يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ :

  سٜس َٛاعٝس اختباض املتكسَني يًذا٥ع٠ َٔ اذتؿع١ . حت 

  . حتسٜس ايًذإ املطؾش١ الختباض اذتاؾعني ٚاذتاؾعات 

  . ْ٘حتسٜس إقا١َ اذتؿٌ ظَاْ٘ ٚ َها 

  . عطض األمسا٤ املطؾش١ ٚايتصسٜل عًٝٗا ٚضؾعٗا جملًؼ اإلزاض٠ العتُازٖا 

  . ٌتؿهٌٝ دتإ َتابع١ اذتؿ 

  ُاع .إعساز تكاضٜط عٔ نٌ ادت 

   . تصُِٝ ٚتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَر املطتبط١ بادتا٥ع٠ 
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نُا ٜتبع ْا٥ب ايط٥ٝؼ َعٗس َعًُات ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٚٛ أسس ايكطاعات امل١ُٗ يف ادتُع١ٝ ، ٚغٝأتٞ شنطٙ   

 السكًا يف ؾصٌ ايكطاعات . 

ىدكرتورىىنائبىالرئوسىىى:ى:ىىى1-2-2-3
 

تػٌٗٝ ٚحتضري األعُاٍ ارتاص١ بايٓا٥ب بأغًٛب َٓعِ ٚغطٜع ، َٚػاْست٘ يف   اهلسف ايط٥ٝؼ يًٛظٝؿ١ ٖٛ :

 .  َ٘تابع١ َػؤٚيٝات

 

 تتًدص أزٚاض ايػهطتري ايط٥ٝػ١ يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ :

  . املػا١ُٖ يف اإلؾطاف ع٢ً ايٛسسات ايتابع١ يًٓا٥ب ، َٚتابع١ أزا٥ٗا 

 ت٘ ، ٚظٜاضات٘ .تٓعِٝ دسٍٚ أعُاٍ ايٓا٥ب ، ٚيكا٤ات٘ ، َٚكابال 

 . اإلؾطاف ع٢ً األعُاٍ ايهتاب١ٝ َٚتابعتٗا 

 . سضٛض االدتُاعات ٚايًذإ اييت ٜطأغٗا ْا٥ب ايط٥ٝؼ 

 .  َتابع١ ايتٛصٝات اييت تصسض َٔ االدتُاعات ٚايًذإ اييت ٜطأغٗا ْا٥ب ايط٥ٝؼ 

 

 

 
 

ى:ىالوحداتىاإلداروظىالمداندةىىالتابطظىللمدورىالتنفوذيى:ى1-2-3
ى
ى
ى(ىخروطظىالكوكلىالتنظوميىالتفصوليىللوحداتىواإلداراتىالتابطظىللمدورىالتنفوذيى:ىى6)خى
ى
ى

ى
ى
ى
ى
ى
ى

 ادلدير التنفيذي

 التطوير والتدريب الدور النسائية اجملمعات

 

 الشئون ادلالية واإلدارية 

 

 العالقات العامة واإلعالمإدارة 

 

 سكرتري  اذليئة اإلدارية 

 الربامج
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ى:ىىالكوئظىاإلداروظى:ى1-2-3-1
 

َػاْس٠ اإلزاض٠ ايعًٝا ٚايتٓؿٝص١ٜ يف حتضـري ٚاختـاش ايكـطاضات ، ٚتٛسٝـس زتطٜـات         اهلسف ايط٥ٝؼ ي١٦ًٝٗ  ٖٛ :

 ايعٌُ ٚاملتابعات ايساخ١ًٝ  ، ٚإضغا٤ ضٚح ايؿطٜل ايٛاسس يف إزاض٠ ادتُع١ٝ .
 

ٚتضِ َع املسٜط ايتٓؿٝصٟ َسٜطٟ مجٝع اإلزاضات ايتابعـ١ يًذُعٝـ١ ٚبعـض َـسٜطٟ ايكطاعـات ، ٚقـس  ضـطٖا        

 ايط٥ٝؼ ْٚا٥ب ايط٥ٝؼ َت٢ َا ضغبٛا يف شيو ، ٚقس ٜضِ إيٝٗا آخطٕٚ يف ساي١ ضأت إزاض٠ ادتُع١ٝ شيو .. 

يبشـح أٟ َٛضـٛع تـط٣ اهل٦ٝـ١     َٚٔ سكٗا اغتسعا٤ َٔ تؿا٤ َـٔ املدتصـني يف ادتُعٝـ١ أٚ َـٔ خـاضز ادتُعٝـ١       

 أْ٘ ٜػتسعٞ شيو . 

 ٚجتتُع ٖصٙ اهل١٦ٝ زٚضًٜا ملٓاقؿ١ أٚضاع ادتُع١ٝ اذتاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ ،  ٚال متًو سل إصساض ايكطاضات ،
 

 تتًدص أزٚاض اهل١٦ٝ  ايط٥ٝػ١ يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١ ي١٦ًٝٗ :

  ٌايعٌُ .َٓاقؿ١ ٚحبح املٛضٛعات ايعا١َ يف ادتُع١ٝ  َٚؿان 

 . َتابع١ ٚحتضري ايكطاضات اييت تصسض َٔ اإلزاض٠ ايعًٝا يًذُع١ٝ 

 . زضاغ١ ْتا٥ر ايرباَر ٚاملؿاضٜع ٚارتطط 

   . حتًٌٝ ايتكصري أٚ املؿانٌ يف ايعٌُ ، ٚاقرتاح عالداتٗا 

   .ايبشح يف األَٛض املػتكب١ًٝ يًذُع١ٝ َجٌ ايتٛغع يف ايؿطٚع / ايكطاعات أٚ سصطٖا ٚغبٌ تطٜٛطٖا 

 ح أٟ أَط حتًٝ٘ اإلزاض٠ ايعًٝا عًٝٗا يسضاغت٘ ٚإبسا٤ ايتٛصٝات صخصٛص٘ .حب 

ىٚإىل غري شيو َٔ األَٛض .
 

ىدكرتورىىالمدورىالتنفوذيىىى:ى:ىىى1-2-3-2
 

تػٌٗٝ ٚحتضري األعُاٍ ارتاص١ باملسٜط ايتٓؿٝصٟ  بأغًٛب َٓعِ ٚغطٜع ،   اهلسف ايط٥ٝؼ يًٛظٝؿ١ ٖٛ :

 .  ٘تَٚػاْست٘ يف َتابع١ َػؤٚيٝا
 

 تتًدص أزٚاض  ايػهطتري  ايط٥ٝػ١ يف :    األزٚاض ايط٥ٝػ١   :

  . املػا١ُٖ يف اإلؾطاف ع٢ً ايٛسسات ٚاإلزاضات ايتابع١ يًُسٜط ايتٓؿٝصٟ ، َٚتابع١ أزا٥ٗا 

 . ٘تٓعِٝ دسٍٚ أعُاٍ املسٜط ايتٓؿٝصٟ ، ٚيكا٤ات٘ ، َٚكابالت٘ ، ٚظٜاضات 

  َٚتابعتٗا .اإلؾطاف ع٢ً األعُاٍ ايهتاب١ٝ 

 . ٟسضٛض االدتُاعات ٚايًذإ اييت ٜطأغٗا املسٜط ايتٓؿٝص 

 .  َٟتابع١ ايتٛصٝات اييت تصسض َٔ االدتُاعات ٚايًذإ اييت ٜطأغٗا املسٜط ايتٓؿٝص 
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ىالفصلىاألولى
ىاالدتراتوجواتىوالخططىىوالموازنات

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظاإلدارةى)ىىالمختصمدورىىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل  ضط ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (   إعساز ٚتعسٌٜ اغرتاتٝذٝات ادتُع١ٝ

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب(  ضط  ضط إعساز ارتط١ ايتٓؿٝص١ٜ ايػ١ٜٛٓ

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل ٜٓػل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(  ضط  ضط ايتكسٜط١ٜ ايػ١ٜٛٓإعساز املٛاظ١ْ 

ايتعسٌٜ يف ارتط١ ايتٓؿٝص١ٜ مبا ال ٜرتتب عًٝ٘ 

 َبايؼ َاي١ٝ
   ٜعتُس ٜٛاؾل ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (  ضط  ضط

اإلضاؾ١ أٚ ايتعسٌٜ يف ارتط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚاملٛاظ١ْ 

َع ٚدٛز َكابٌ يف -َبايؼ َاي١ٝ مبا ٜرتتب عًٝ٘ 

 -اإلٜطازات هلصا ايبٓس 

  ضط  ضط
 ٜٓػل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

 ٜٛاؾل )إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (
  ٜعتُس ٜٛاؾل

اإلضاؾ١ أٚ ايتعسٌٜ يف ارتط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚاملٛاظ١ْ 

بسٕٚ َكابٌ يف -مبا ٜرتتب عًٝ٘ َبايؼ َاي١ٝ 

 مبا ٜكٌ عٔ ١٦َ أيـ ضٜاٍ –اإلٜطازات 

  ضط  ضط
 ٜٓػل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(

 ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (
  ٜعتُس ٜٛاؾل

اإلضاؾ١ أٚ ايتعسٌٜ يف ارتط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚاملٛاظ١ْ مبا 

  –بسٕٚ َكابٌ يف اإلٜطازات -ٜرتتب عًٝ٘ َبايؼ َاي١ٝ 

 مل١٦ أيـ ضٜاٍ ؾأنجط 
  ضط  ضط

 )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ( ٜٓػل

 ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل

  ضط  ضط املٓاق١ً َٔ بٓس َعتُس ؾٝ٘ ٚؾط إىل بٓس آخط  
 ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب ( 

 ٜٛاؾل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(
   ٜعتُس

إٜكاف املٛاظْات ٚارتطط ايتٓؿٝص١ٜ ايعا١َ يٛدٛز 

 عذع َايٞ 
  

 ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ 

 ) 

 ٜٓػل ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب ( 

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل

ى

ى
ىالفصلىالثاني

ىاألنظمظىواللوائحىواألدلظى

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظاإلدارةى)ىىالمختصمدورىىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

ايتعسٜالت ع٢ً اهلٝانٌ 

ايتٓع١ُٝٝ يًذُع١ٝ ٚايًٛا٥ح 

 ملػت٣ٛ اإلزاضات

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل ٜٓػل ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (  ضط 

 ايتعسٜالت ع٢ً اهلٝانٌ 

ايتٓع١ُٝٝ يًذُع١ٝ ٚايًٛا٥ح 

 ملػت٣ٛ األقػاّ َٚا زْٚٗا 

  ٜعتُس ٜٛاؾل ٜٓػل ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (  ضط 

ايتعسٜالت ع٢ً ال٥ش١ 

 ايصالسٝات
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (  ضط  ضط

ايتعسٜالت ع٢ً األْع١ُ اإلزاض١ٜ 

 ٚاملاي١ٝ يًذُع١ٝ 
 ٜعتُس ٜٛص٢ ٜٛاؾل ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (ٜٓػل )إزاض٠   ضط 

إعساز ٚتعسٌٜ ايًٛا٥ح ايتٓؿٝص١ٜ 

 ٚاألزي١ اإلدطا١ٝ٥ 

  ضط   ضط 
  ٜعتُس ٜٛاؾل ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (
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ىالفصلىالثالث
ىالذئونىالمالوظ

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىلقطاراتا

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل  ضط )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(   اذتػابات ارتتا١َٝ ٚاملٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ يًذُع١ٝ

إعساّ ايسٜٕٛ املؿهٛى يف حتصًٝٗا مبا ٜكٌ عٔ ١٦َ أيـ 

 ضٜاٍ
  ٜعتُس   ضط)إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(  

 ٜعتُس ٜٛصٞ   ضط)إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(   ايسٜٕٛ املؿهٛى يف حتصًٝٗا مل١٦ أيـ ضٜاٍ ؾأنجط إعساّ

إعساّ زٜٕٛ اإلزاضات ٚايكطاعات ٚاذتًكات  مبا ٜكٌ عٔ ١٦َ 

 أيـ ضٜاٍ
  ٜعتُس ٜٛاؾل ٜٓػل)إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(  ضط  ضط

ٚاذتًكات  مل١٦ أيـ ضٜاٍ إعساّ زٜٕٛ اإلزاضات ٚايكطاعات 

 ؾأنجط
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل ٜٓػل)إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(  ضط  ضط

  ٜعتُس ٜٛاؾل  ضط )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(   ايتػٜٛات املاي١ٝ يػٓٛات غابك١

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل  املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(  ضط )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ   حتسٜس املصاضف ٚاملؤغػات املاي١ٝ اييت تتعاٌَ َعٗا ادتُع١ٝ

  ٜعتُس   ضط )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(   االقرتاض مبا ٜكٌ عٔ ١٦َ أيـ  ضٜاٍ

 ٜعتُس ٜٛصٞ   ضط )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(   االقرتاض مل١٦ أيـ  ضٜاٍ ؾأنجط

ايصطف مبا ٜكٌ عٔ  عؿطٜٔ أيـ ضٜاٍ يربْاَر َعتُس 

 مبٛدب غٓسات صطف
   ٜعتُس  ضط  )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(  

ايصطف يعؿطٜٔ أيـ ضٜاٍ ؾأنجط  يربْاَر َعتُس مبٛدب 

 غٓسات صطف
  ٜعتُس ٜٛاؾل  ضط  )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(  

 

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظالمختصمدورىاإلدارةى)ىىىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

  ٜعتُس ٜٛاؾل  ضط  )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(   تٛقٝع ايؿٝهات *

تٛضٜس ٚقبض َبايؼ يًدع١ٜٓ ايعا١َ ٚاإلٜساع َٓٗا 

 يف ايبٓٛى
    ٜعتُس  )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(  

اذتػابات ارتاص١ اإلٜساع يف ايبٓٛى َٚتابع١ 

 بايكطاعات
        ٜعتُس

   ٜعتُس ٜٛاؾل  )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(  ضط  ضط صطف ايعٗس ملسٜطٟ ايكطاعات  ٚاإلزاضات 

   ٜعتُس  ضط )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(   اغت٦ذاض ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ع٢ً َػت٣ٛ اإلزاض٠ ايعا١َ

   ٜعتُس ٜٛاؾل  )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(   ضط َػت٣ٛ ايكطاعاتاغت٦ذاض ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ع٢ً 

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل  ضط)إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(   تعٝني َطاقب اذتػابات ارتاضدٞ

حتسٜس ايٓػب املاي١ٝ املػتشك١ ألؾطاز أٚ إزاضات 

 ادتُع١ٝ 
  ٜعتُس ٜٛاؾل   ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   

  ٜعتُس ٜٛاؾل  ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (    حتسٜس ايٓػب املاي١ٝ املػتشك١ دتٗات خاضد١ٝ  

   ٜعتُس  ضط  )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(   ْتا٥ر دطز ارتعا٥ٔ

ى*َع املػ٦ٍٛ املايٞ .
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ىالرابعالفصلى
ىتنموظىالمواردىواالدتثمارىوالطقارات

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىمجلسىاإلدارةىالجمطوظ

   ؾطا٤ أٚ بٝع األصٍٛ ايجابت١ مبا ٜكٌ عٔ ١٦َ أيـ ضٜاٍ
 ( ٚاإلعالّ ضط )إزاض٠ ايعالقات 

 ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( 
  سُٜعت ٜٛاؾل

   ؾطا٤ أٚ بٝع األصٍٛ ايجابت١ مل١٦ أيـ ضٜاٍ ؾأنجط   
( ٜٓػل إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ضط )

 ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل

ختصٝص ضٜع دع٤ َٔ ممتًهات ادتُع١ٝ إلزاض٠ أٚ قطاع أٚ 

 سًك١ أٚ َسضغ١ ْػا١ٝ٥
  ضط   ضط 

 إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (ٜٓػل ) 

 (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّٜٓػل )
  ٜعتُس ٜٛاؾل 

ختصٝص دع٤ َٔ ممتًهات ادتُع١ٝ إلزاض٠ أٚ قطاع أٚ سًك١ 

 أٚ َسضغ١ ْػا١ٝ٥
  ضط   ضط 

 ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّٜٓػل )
 ٜعتُس ٜٛصٞ  ٜٛاؾل 

 ٜعتُس ٜٛصٞ  ٜٛاؾل (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ضط )   اغتجُاض ايؿٛا٥ض املاي١ٝ

   بٝع األصٍٛ االغتجُاض١ٜ أٚ تصؿ١ٝ االغتجُاضات ايكا١ُ٥
 (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ضط )

 ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (
 ٜعتُس ٜٛصٞ  ٜٛاؾل

 ٜعتُس ٜٛص٢ ٜٛاؾل ٜٓػل ) ازاض٠ ايؿؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط  ضط يًرباَر ٚارتسَات ايعا١َحتسٜس ضغّٛ 

 

 

 

 

 

 

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

  ٜعتُس ٜٛاؾل (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ضط )   تؿػٌٝ ٚتأدري ايعكاضات ألقٌ َٔ ١٦َ أيـ ضٜاٍ 

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ضط )   تؿػٌٝ ٚتأدري ايعكاضات مل١٦ أيـ ضٜاٍ ؾأنجط 

قبٍٛ ايتربعات ٚشتاطب١ احملػٓني ع٢ً 

 َػت٣ٛ اإلزاض٠ ايعا١َ 
    (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّٜعتُس )   

قبٍٛ ايتربعات ٚشتاطب١ احملػٓني ع٢ً 

 َػت٣ٛ ايكطاع 
    (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّٜعتُس )  ٜعتُس

تٛقٝع اتؿاقٝات ايسعِ ٚايتٌُٜٛ ملؿاضٜع 

 ادتُع١ٝ أٚ ايكطاعات ألقٌ َٔ ١٦َ أيـ ضٜاٍ 
   ٜعتُس (ايعا١َ ٚاإلعالّإزاض٠ ايعالقات ٜٓػل )  ضط  ضط

تٛقٝع اتؿاقٝات ايسعِ ٚايتٌُٜٛ ملؿاضٜع 

 ادتُع١ٝ أٚ ايكطاعات مل١٦ أيـ ضٜاٍ ؾأنجط 
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّٜٓػل )  ضط  ضط

ى
ى

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ىالفصلىالخامسى
ىالذئونىالقانونوظ

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

   إقا١َ زعاٟٚ باغِ ادتُع١ٝ*
 ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ 

 ٚاإلزاض١ٜ (
  ٜعتُس ٜٛاؾل

   إدطا٤ املصاذتات ٚايتٓاظالت ارتاضد١ٝ *
 ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ 

 ٚاإلزاض١ٜ (
  ٜعتُس ٜٛاؾل

   إدطا٤ املصاذتات ؾُٝا خيص ايعُاي١
 ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ 

 ٚاإلزاض١ٜ (
   ٜعتُس

حتسٜس ممجٌ ادتُع١ٝ يف ايسعاٟٚ 

 ايكضا١ٝ٥
  

 ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ 

 ٚاإلزاض١ٜ (
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل

متجٌٝ ادتُع١ٝ أَاّ ادتٗات ايطمس١ٝ 

 ٚارتس١َٝ  ) ؾُٝا خيص ؾ٦ٕٛ ايكطاع ( 
   ضط

ٜٛاؾل   )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ 

 ٚاإلزاض١ٜ (
   ٜعتُس

تٛقٝع ايعكٛز ٚاالتؿاقٝات َع دٗات خاضد١ٝ ؾُٝا زٕٚ 

 ١٦َ أيـ ضٜاٍ 
  ضط  ضط

ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ 

 ) 
  ٜعتُس ٜٛاؾل

تٛقٝع ايعكٛز ٚاالتؿاقٝات َع دٗات خاضد١ٝ 

)  ملًٕٝٛ ضٜاٍ ؾأنجط  ( مل١٦ أيـ ضٜاٍ ؾأنجط 

. 

  ضط  ضط
ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ 

 ) 
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل

 *صاحب االختصاص : املستشار القانوني.

ى
ىالفصلىالدادس
ىالذئونىاإلداروظ

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

ىىىىىىىالتطووناتى:
 ٜعتُس ٜٛصٞ      تعٝني املسٜط ايتٓؿٝصٟ   

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ أٚ اْتٗا٤ خس١َ َسٜطٟ 

 اإلزاضات 
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل ( ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ   

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ أٚ اْتٗا٤ خس١َ 

 ضؤغا٤ األقػاّ أٚ باقٞ َٛظؿٞ اإلزاض٠ ايعا١َ
  ٜعتُس ٜٛاؾل ٜٛاؾل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط  

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ أٚ اْتٗا٤ خس١َ 

 َسٜطٟ ايكطاعات
  

 ضط ) اإلزاض٠ ايتابع هلا ايكطاع (  

 ٜٓػل )  إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (
  ٜعتُس ٜٛاؾل

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ أٚ اْتٗا٤ خس١َ باقٞ 

 َٛظؿٞ ايكطاعات
   ضط 

 ٜٓػل ) اإلزاض٠ ايتابع هلا ايكطاع ( 

 ٜٛاؾل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( 
   ٜعتُس

تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ أٚ اْتٗا٤ خس١َ 

 ايسٚض (  –َٛظؿٞ املٝسإ    ) اجملُعات 
  

ٜٛاؾل )  إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ  

) 
 (  ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ –اجملُعات  ضط  )  

   ٜعتُس

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل ٜٛاؾل )إزاض٠ ايؿؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(   اعتُاز املٛاظ١ْ ايػ١ٜٛٓ يًٛظا٥ـ

    )اجملُعات(ٜعتُس    تعٝني أٚ إٜكاف أٚ إقاي١ أٚ ْكٌ خس١َ املعًُني .
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ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

ىىىىىىىالترقواتى:
  ٜعتُس ٜٛاؾل ٜٓػل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط  ضط ايعاًَنيايرتقٝات ايٛظٝؿ١ٝ دتُٝع 

ايرتقٝات املاي١ٝ ) يف املطبٛط ( دتُٝع 

 ايعاًَني
  ٜعتُس ٜٛاؾل ٜٓػل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط  ضط

ىىىىىىىتقوومىاألداءىالدنوي:
  ٜعتُس  ضط املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( ضط )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ    تكِٝٝ َسٜطٟ اإلزاضات

   ٜعتُس ٜٓػل)إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط  تكِٝٝ ٚضؤغا٤ األقػاّ

   ٜعتُس ٜٛاؾل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط  تكِٝٝ باقٞ َٛظؿٞ اإلزاض٠ ايعا١َ

    تكِٝٝ َسٜطٟ ايكطاعات
  ضط )اإلزاض٠ ايتابع هلا ايكطاع (

 ٜٛاؾل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (
   ٜٛاؾل

   ضط تكِٝٝ باقٞ َٛظؿٞ ايكطاعات
  ضط )اإلزاض٠ ايتابع هلا ايكطاع ( 

 ٜعتُس )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (
   ٜعتُس

ىىىىىىىالمكافلتىوالجزاءاتى:
صطف َهاؾآت أٚ إٜكاع دعا٤ات َسٜطٟ 

 اإلزاضات
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( ضط )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ   

صطف َهاؾآت أٚ إٜكاع دعا٤ات  ٚضؤغا٤ 

 األقػاّ
  ٜعتُس ٜٛاؾل ٜٛاؾل)إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط 

مدوروىىالبوان
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

صطف َهاؾآت أٚ إٜكاع دعا٤ات  باقٞ 

 َٛظؿٞ اإلزاض٠ ايعا١َ
   ٜعتُس ٜٛاؾل )إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط 

صطف َهاؾآت أٚ إٜكاع دعا٤ات َسٜطٟ 

 ايكطاعات
  

 (  اإلزاض٠ ايتابع هلا ايكطاع ضط )

 ٜٛاؾل )  إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (
   ٜعتُس

صطف َهاؾآت أٚ إٜكاع دعا٤ات باقٞ 

 َٛظؿٞ ايكطاعات
   ضط

 ٜٛاؾل ) اإلزاض٠ ايتابع هلا ايكطاع ( 

 ٜٛاؾل )  إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (
   ٜعتُس

اإلجازاتىالدنووظىواالدتثنائوظى
ىىىىىىىوالمرضوظىوالخاصظى:

  ٜعتُس     ْا٥ب ايط٥ٝؼ ٚاملسٜط ايتٓؿٝصٟ 

   ٜعتُس ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط  َسٜطٟ اإلزاضات

   ٜعتُس ٜٛاؾل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط  باقٞ َٛظؿٞ اإلزاض٠ ايعا١َ

   ضط َسٜطٟ ايكطاعات
 ( اإلزاض٠ ايتابع هلا ايكطاعٜٛاؾل  )

 ٜٛاؾل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (
   ٜعتُس

    ٜعتُس )  إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ٜٛاؾل ايكطاعاتباقٞ َٛظؿٞ 

ىىىىىىىالطالواتىالدنووظ

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل  ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   تكطٜط َبسأ َٓح ايعال٠ٚ ايػ١ٜٛٓ

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل  ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   ْػب ايعال٠ٚ ايػ١ٜٛٓ
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ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

ىمجلسىاإلدارة

ىىىىىىىالطملىاإلضافي
مجٝع ايعاًَني يف اإلزاض٠ ايعا١َ زٕٚ َسٜطٟ  

 اإلزاضات
   ٜعتُس ٜٛاؾل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط 

مجٝع ايعاًَني يف ايكطاعات زٕٚ َسٜطٟ 

 ايكطاعات
    ٜعتُس ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   ضط

ىىىىىىىالحضورىواالنصراف
  ٜعتُس ٜٛاؾل  ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   حتسٜس ٚتػٝري َٛاعٝس ايسٚاّ يإلزاض٠ ايعا١َ 

   ٜٛصٞ ٜٛاؾل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   ضط حتسٜس ٚتػٝري َٛاعٝس ايسٚاّ يًكطاعات  

    ٜعتُس ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( ٜٛاؾل  ضط اذتطن١ ايؿٗط١ٜ يًشضٛض ٚاالْصطاف

   ٜعتُس ٜٛاؾل  ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط  أعصاض غٝاب َسٜطٟ اإلزاضات

   ٜعتُس ٜعتُس  ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط  أعصاض غٝاب باقٞ َٛظؿٞ اإلزاض٠ ايعا١َ

   ٜعتُس ٜعتُس ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( ٜٛاؾل  ضط أعصاض غٝاب َسٜطٟ ايكطاعات 

    املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (ٜعتُس ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ   ٜٛاؾل أعصاض غٝاب باقٞ َٛظؿٞ ايكطاعات

ىىىىىىىالرواتبىواألجور
   ٜعتُس  ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   نؿٛف ايطٚاتب

  ٜعتُس ٜٛاؾل  ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   صطف اغتشكاقات مجٝع ايعاًَني

ىىىىىىىدلفىالطاملون/أخرى
   ٜعتُس إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (ٜٛاؾل )   ضط  ضط َٓح  غًـ يًعاًَني

 

 

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

    ٜعتُس) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   ضط أٚاَط اإلضناب ٚاالْتساب

ايطب١ٝ يًذٗات اييت تعتُسٖا اإلساالت 

 ادتُع١ٝ
    ٜعتُس) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   ضط

اغتدساّ غٝاضات ادتُع١ٝ ألغطاض 

 ايعٌُ
    ٜعتُس) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   ضط

َٓح غٝاضات يهباض املٛظؿني الغتدساَٗا 

 بساًل َٔ َٓشِٗ بسٍ ْكٌ
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ( ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ   

التكلوفىبالقوامىباألرمالى)ىألكثرى
ىىىىىىىأوامى(ىى:ى5منى

  ٜعتُس ٜٛاؾل  ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   ايتهًٝـ بأعُاٍ ايٓا٥ب ٚاملسٜط ايتٓؿٝصٟ 

   ٜعتُس ٚاإلزاض١ٜ (ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ   ضط  ايتهًٝـ بأعُاٍ َسٜطٟ اإلزاضات

ايتهًٝـ بأعُاٍ باقٞ َٛظؿٞ اإلزاض٠ 

 ايعا١َ
    ٜعتُس ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  ضط 

   ضط ايتهًٝـ بأعُاٍ َسٜطٟ ايكطاعات 
 ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (

 ٜٛاؾل ) اإلزاض٠ ايتابع هلا ايكطاع ( 
   ٜعتُس

      ٜعتُس َٛظؿٞ ايكطاعاتايتهًٝـ بأعُاٍ باقٞ 

ى
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ىالفصلىالدابع
ىالذئونىالتطلوموظى

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

املؿاضن١ يف املػابكات احمل١ًٝ 

 ٚايسٚي١ٝ
  ٜعتُس ٜٛاؾل ( ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ –اجملُعات  ضط )     

  ٜعتُس ٜٛاؾل (ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ -اجملُعات  ضط )    ؾٗازات اذتاؾعني ٚ اذتاؾعات

   ٜعتُس (ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ -اجملُعات ٜٛاؾل )     ْتا٥ر اذتاؾعني ٚاذتاؾعات

    (ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ -اجملُعات ٜعتُس )      اختباضات ٚدتإ اذتاؾعني

ايرباَر ايطالب١ٝ املتعًك١ إقا١َ 

 بايكطإٓ ايهطِٜ
    (ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ -اجملُعات ٜعتُس )    

   ٚضع ايتكِٜٛ ايتعًُٝٞ ايػٟٓٛ
 ( ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ -اجملُعات  ضط ) 

 ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (
   ٜعتُس

   ٜعتُس (ايٓػا١ٝ٥ايسٚض  -اجملُعات  ضط )    املصازق١ ع٢ً إداظات اإلقطا٤ 

ى
ىالفصلىالثامن

ىالتطوورىوالتدروب

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظىاألقدامىوالوحدات

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

  ضط  ايتكاضٜط اإلسصا١ٝ٥ ايػ١ٜٛٓ 
ٜٓػل ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ 

 ) 
  ٜعتُس ٜٛاؾل

    ٜعتُس ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (  ضط  ايسضاغات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاملٝسا١ْٝ 

   ٜعتُس ٜٛاؾل ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (  ضط  اإلٜؿاز إىل بطاَر ايتسضٜب احمل١ًٝ 

  ٜعتُس ٜٛاؾل ٜٓػل ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (  ضط  اإلٜؿاز إىل بطاَر ايتسضٜب ايسٚي١ٝ  

اإلتؿاقٝات ٚاالغتؿاضات ايتطٜٛط١ٜ مبا 

 ٜكٌ عٔ مخػني أيـ ضٜاٍ 
  ٜعتُس ٜعتُس ٜٓػل ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (  ضط 

اإلتؿاقٝات ٚاالغتؿاضات ايتطٜٛط١ٜ  

 صخُػني أيـ ضٜاٍ ؾأنجط
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل ٜٓػل ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (  ضط 

إقا١َ املًتكٝات ايتطٜٛط١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ 

 املًُه١
  ٜعتُس ٜٛاؾل  ٜٓػل )إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (  ضط 

إقا١َ املًتكٝات ايتطٜٛط١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ 

 ادتُع١ٝ  
   ٜعتُس ٜٓػل   )إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (   

   ٜعتُس  ٜٛاؾل  ضط اعساز ٚخطط ايتسضٜب ايؿص١ًٝ ٚايػ١ٜٛٓ 

ى
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ىالفصلىالتادع
ىالدراوظىواإلرالم

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

املؿاضن١ يف املعاضض احمل١ًٝ 

 ٚايسٚي١ٝ
 ٜعتُس ٜٛص٢ ٜٛاؾل (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ضط )   

ْؿط أٚ إشاع١ أٟ َاز٠ إعال١َٝ  عٔ 

 ادتُع١ٝ أٚ بطازتٗا 
  ٜعتُس ٜٛاؾل (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّٜٓػل )   ضط  ضط 

ْؿط أٚ إشاع١ أٟ َاز٠ إعال١َٝ  عٔ 

 ايكطاعات أٚ بطازتٗا 
   ٜعتُس (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّٜٛاؾل )   ضط  ضط

ايتهطمي١ٝ أٚ إقا١َ اذتؿالت 

 اإلعال١َٝ ع٢ً َػت٣ٛ اإلزاض٠ ايعا١َ
  ٜعتُس ٜٛاؾل (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ضط )   

إقا١َ اذتؿالت ايتهطمي١ٝ أٚ 

 اإلعال١َٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايكطاعات
   ٜعتُس (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّٜٓػل ) ٜٛاؾل  ضط

إقا١َ املًتكٝات ٚايٓسٚات ٚاملعاضض 

 احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ
 ٜعتُس ٜٛص٢ ٜٛاؾل  ضط ) ازاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ(  

   ٜعتُس (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّٜٓػل )  ضط  املؿاضن١ يف املًتكٝات ٚايٓسٚات

تٓعِٝ ايعٜاضات ٚاغتكباٍ ايعا٥طٜٔ 

 يًذُع١ٝ زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ
   ٜعتُس (ٚاإلعالّإزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٜٓػل )  ضط 

ؾتح سػابات يف بطاَر ايتٛاصٌ 

 اإلدتُاعٞ
 ٜعتُس ٜٛص٢ ٜٛاؾل  ضط ) ازاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ(  

 ٜعتُس ٜٛص٢ ٜٛاؾل ( ضط ) ازاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ    اقا١َ اذتُالت ايتػٜٛك١ٝ

 ٜعتُس ٜٛص٢ ٜٛاؾل (إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّٜٓػل )  ضط  عكس ايؿطانات

ى
ىالفصلىالطاذر

ىذئونىالقطاراتىوالمودانى

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
المدورىى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالتنفوذي
رئوسى
ىالجمطوظ

مجلسى
ىاإلدارة

ؾتح َعٗس تعًُٝٞ دسٜس أٚ غًل 

 َعٗس أٚ إعاز٠ ؾتح َعٗس َتٛقـ
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل   

ؾتح َطنع تسضٜب دسٜس أٚ غًل 

َطنع أٚ إعاز٠ ؾتح َطنع 

 َتٛقـ

 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل  ضط ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (   

ؾتح زتُع دسٜس أٚ غًل زتُع 

 أٚ إعاز٠ ؾتح زتُع َتٛقـ
  ٜعتُس ٜٛاؾل (  اجملُعاتٜٓػل )   

ؾتح زاض ْػا١ٝ٥ دسٜس٠ أٚ غًل 

 زاض أٚ إعاز٠ ؾتح زاض َتٛقؿ١
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل (  ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ٜٓػل )   

إصساض ٚاملصازق١ ع٢ً خسَات 

 َٓػٛبٞ ايكطاع 
      ٜعتُس
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ؾتح سًك١ دسٜس٠ ٚتابع١ إلزاضات 

 املػادس
    اجملُعات(ٜعتُس )   

اؾتتاح ايسٚضات ايصٝؿ١ٝ 

 ٚايطَضا١ْٝ
 ٜعتُس ٜٛصٞ ٜٛاؾل َسٜط اجملُعات(ٜعتُس )   

ى
ىالفصلىالحاديىرذر

ىأخرىى

ىالبوان
ىالمدتوواتىاإلداروظ

مدوروى
ىالقطارات

مدوروى
رئوسىىالمدورىالتنفوذيى(ىظمدورىاإلدارةى)ىىالمختصىاإلدارات

ىالجمطوظ
مجلسى
ىاإلدارة

    ٜعتُس ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (   تؿهٌٝ دتإ ادتطز

   ٜعتُس ٚاإلزاض١ٜ ( ضط) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ    تؿهٌٝ ايًذإ ايتأزٜب١ٝ

تؿهٌٝ دت١ٓ اختٝاض ٚاختباض 

 املتكسَني يؿػٌ ايٛظا٥ـ
   ٜعتُس  ضط ) إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ (  

تؿهٌٝ ايًذإ ٚاهل٦ٝات ٚاجملايؼ 

 يًذُع١ٝ ٚإزاضاتٗا
   ٜعتُس ٜٓػل  ) إزاض٠ ايتطٜٛط ٚايتسضٜب (   ضط 

شتاطب١ ادتٗات ارتس١َٝ خاضز 

 ادتُع١ٝ 
   ٜعتُس   ضط   ضط

  ٜعتُس  ٜٛاؾل   ضط   ضط  شتاطب١ ايٛظاضات ٚادتٗات ايعًٝا 

    ٜعتُس ) ازاض٠ اجملُعات (   تؿهٌٝ دتإ اختباضات اذتؿع١

    ٜعتُس ) ازاض٠ ايسٚض ايٓػا١ٝ٥ (   تؿهٌٝ دتإ اختباضات اذتاؾعات

    ايرباَر (ٜعتُس ) ازاض٠    تؿهٌٝ دتإ اختباضات املػابكات

 
 التوصيف الوظيفي :

ى

ىوظائفىاإلدارةىالطلواى-ى1
ىادمىالوظوفظىرقمىالوظوفظ

ىرئوسىالجمطوظ 6-6

ىنائبىرئوسىالجمطوظ 6-2

ىالمدورىالتنفوذي 6-4
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى  

ىدكرتورىالرئوس 6-3

ىدكرتورىنائبىالرئوس 6-5

ىدكرتورىالمدورىالتنفوذيى 6-1
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ى
ى

 الوظوفيبطاقظىالتوصوفى

 
ىأواًلى:ىالكدفىالطامى:ى

  . القيادة ادلباشرة للجمعية لتحقيق أىدافها اليت أنشئت من أجلها 

ىاألدوارىالرئودظى:ى
  للجمعية ومتابعة تطبيقها .اإلشراف ادلباشر على تنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط العامة 

 . اإلشراف ادلباشر على مسرية اجلمعية وسياساهتا وحتقيقها ألىدافها 

 . ادلسامهة يف حتسني صورة اجلمعية أمام اجملتمع 
 . ادلسامهة يف جلب موارد جديدة للجمعية لتكون قادرة على أتدية رسالتها 
 ات الرمسية واخلريية .ادلسامهة يف توطيد صالت اجلمعية ابجلهات ادلاحنة واجله 
 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات القيادية يف اجلمعية 

 .   دتثيل اجلمعية أمام اجلهات اخلارجية 
ىثانوًاى:ىالرئوسىالمباذرىى:

  مسئول أمام رللس اإلدارة ، وادلرجعية الرمسية ) وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد / اجلمعية اخلريية
ىالقرآن الكرمي مبنطقة الرايض ( .  لتحفيظ

ىثالثًاى:ىالمرؤودونى:ى
 . انئب الرئيس 

  . سكرتري الرئيس 

 . ادلستشارون 
ىرابطًاى:ىىالطالقات:ى

 . مع اجلهات الرمسية واخلريية والداعمني ، بتمثيل اجلمعية أمامها 

 
 

ىخامدًاىى:ىالمكامىوالواجبات:ى
  من رللس اإلدارة وتتعلق بطبيعة عملو .القيام بكافة األعمال اليت يعهد هبا إليو 

 . متابعة وضع السياسات واالسرتاتيجيات العامة للجمعية 

 اإلدارة العامةىالموقع رئيس اجلمعيةىمدمىىالوظوفظ
 1-1ىرقمىالوظوفظ العلياىاإلدارة



 

25 

 

 . التأكد من تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات بعد إقرارىا 

 . دتثيل اجلمعية أمام اجلهات ادلختصة وأمام الغري 

 . تشكيل اللجان العامة 

 تمدة .إبرام العقود وااللتزامات حسب الصالحيات ادلع 

 . دراسة احلساابت اخلتامية واخلطط التنفيذية وادلوازانت التقديرية وإقراراىا 

 . طلب التقارير وادلعلومات عن نشاطات اجلمعية ادلختلفة 

 . إظهار دور اجلمعية للمجتمع وأمام ادلسئولني 

 . قبول التربعات واإلعاانت وادلنح والوصااي واألوقاف 

 رين إلجناز أعمال اجلمعية وتقدمي ادلشورة وإجراء الدراسات والبحوث اليت ترفع من أداء اجلمعية .االستعانة ابخلرباء وادلستشا 

 . تقوية أواصر األخوة والتعاون مع أىل اخلري وادلتربعني للجمعية 

 . عرض تقارير ونتائج أعمال اجلمعية على رللس اإلدارة مقرونة ابلتوصيات الالزمة 

 ماعاتو ، وترؤسها.دعوة رللس اإلدارة لعقد اجت 
 . إقرار جدول أعمال اجتماعات رللس اإلدارة ومراقبة تنفيذ قراراتو 

  . متابعة أعمال النائب واإلدارة التنفيذية وبرارلها 

 .   اختاذ كافة اإلجراءات ادلتعلقة ابلعاملني حتت إشرافو 

 . تقييم أداء العاملني التابعني لو 

 حة الصالحيات .ممارسة الصالحيات ادلخولة لو وفق الئ 

ىداددًاىىى:ىمتطلباتىالوظوفظى:
 : شهادة جامعة يف ختصص مناسب . ادلؤىل 
 : ( سنوات يف رلال العمل .11ال تقل عن ) اخلدمة 
 . شخصية ذات علم ودين وجاه وقبول يف اجملتمع 

 . شخصية قيادية 

 : اخلربات  
 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على ادلتابعة والتقومي 

 .  القدرة على التخطيط االسرتاتيجي 

 . القدرة على اختاذ القرارات 

 .  القدرة على التحليل وإدارة احللول عند مواجهة ادلشكالت 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 . القدرة على حتديد أولوايت العمل 

 . القدرة على قيادة اآلخرين والعمل ضمن فريق العمل 
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 وتوليد األفكار وتقوميها. القدرة على تطوير األعمال 

 . القدرة على حتديد الرؤى ورسم السياسات واستشراف ادلستقبل 
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 بطاقظىالتوصوفىالوظوفي

 
ىأواًلى:ىالكدفىالطامى:ى

  ادلشاركة يف القيادة ادلباشرة للجمعية لتحقيق أىدافها ، وادلشاركة يف إدارة بعض الوحدات ألداء أدوارىا ابجلودة ادلطلوبة 
ىاألدوارىالرئودظى:ى

 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات القيادية يف اجلمعية 

 . ادلسامهة يف تقوية عالقة اجلمعية ابجملتمع وإظهار رسالة اجلمعية 
 . ادلسامهة يف عملية اإلشراف والتوجيو والتنسيق وادلتابعة ألنشطة اجلمعية والعمل على تطويرىا 

 . اإلشراف ادلباشر على أداء الوحدات التابعة لو والعاملني فيها ، وتوجيهها للقيام أبدوارىا 

 . ابإلضافة إىل ما يوكل إليو من مهام من رئيس اجلمعية 

ىثانوًاى:ىالرئوسىالمباذرىى:
 . ىرئيس اجلمعية

ىثالثًاى:ىالمرؤودونى:ى
 . ادلدير التنفيذي 

  . سكرتري انئب الرئيس 

 . رللس جائزة الفهد 

 . رللس مشروع احلاليف 

  . اجمللس اإلشرايف دلعهد معلمات القرآن 
ىرابطًاى:ىىالطالقات:ى

 . مع اجلهات الرمسية واخلريية والداعمني ، ابدلسامهة يف دتثيل اجلمعية أمامها 

ىدًاىى:ىالمكامىوالواجبات:ىخام
 . القيام بكافة األعمال اليت يعهد هبا إليو من رئيس اجلمعية وتتعلق بطبيعة عملو 

 . إظهار دور اجلمعية للمجتمع وأمام ادلسئولني 

 . تقوية أواصر األخوة والتعاون مع أىل اخلري وادلتربعني للجمعية 

 دات واللجان اليت يشرف عليها والعمل على تطويرىا .اإلشراف والتوجيو والتنسيق وادلتابعة ألنشطة الوح 

 اإلدارة العامةىالموقع انئب رئيس اجلمعيةىمدمىىالوظوفظ
 2-1ىرقمىالوظوفظ العلياىاإلدارة
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 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف اجلمعية مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

 .  حل ادلشاكل اليت تعرتض سري العمل ابلوحدات واللجان التابعة 

  إشرافو يف حدود الصالحيات احملددة لو .اختاذ كافة اإلجراءات ادلتعلقة ابلعاملني حتت 

 . اإلشراف على وضع ادلوازنة التقديرية للوحدات واللجان التابعة  ومتابعتها 

 . اإلشراف على وضع اخلطة التنفيذية للوحدات واللجان التابعة  ومتابعتها 

 . تقييم أداء العاملني التابعني لو 

 حيات .ممارسة الصالحيات ادلخولة لو وفق الئحة الصال 

ىداددًاىىى:ىمتطلباتىالوظوفظى:
 : شهادة جامعية يف ختصص مناسب . ادلؤىل 
 : ( سنوات يف رلال العمل .8ال تقل عن ) اخلدمة 
 . شخصية قيادية 

 : اخلربات  
 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على ادلتابعة والتقومي 

 .  القدرة على التخطيط االسرتاتيجي 

  القرارات .القدرة على اختاذ 

 .  القدرة على التحليل وإدارة احللول عند مواجهة ادلشكالت 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 . القدرة على حتديد أولوايت العمل 

 . القدرة على قيادة اآلخرين والعمل ضمن فريق العمل 

 .القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوميها 

  سم السياسات واستشراف ادلستقبل .القدرة على حتديد الرؤى ور 

 
 بطاقظىالتوصوفىالوظوفي

 
ىأواًل:ىالكدفىالطامى:ى

   . إدارة عمليات اجلمعية وبرارلها ، ألدائها ابجلودة ادلطلوبة 

ىاألدوارىالرئودظى:ى

 اإلدارة العامةىالموقع ادلدير التنفيذيىمدمىىالوظوفظ
 3-1ىرقمىالوظوفظ العلياىاإلدارة
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  تنفيذ اذلدف العام والسياسات العامة للجمعية والقرارات الصادرة من اإلدارة العليا.العمل على 
  . إدارة عالقات العمل اإلجيابية مع اجلهات اخلارجية 

 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات القيادية يف اجلمعية 

 . اختاذ القرارات التنفيذية يف اجلمعية 

 تنسيق وادلتابعة ألنشطة اجلمعية والعمل على تطويرىا .ادلسامهة يف عملية اإلشراف والتوجيو وال 

 . اإلشراف على أداء اإلدارات التابعة لو والعاملني فيها ، وتوجيهها للقيام  أبدوارىا 

ىثانوًاى:ىالرئوسىالمباذرى:
 . ىانئب رئيس اجلمعية

ىثالثًاى:ىالمرؤودونى:
 . سكرتري ادلدير التنفيذي 
 دارية .مدير إدارة الشئون ادلالية واإل 
 .  ) مدير إدارة الشئون التعليمية ) بنني 

   . ) مدير إدارة الشئون التعليمية ) بنات 

 . مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم وتنمية ادلوارد 

 . مدير إدارة التطوير والتدريب 

ىرابطًاى:ىالطالقات:ى
 ة .مع اجلهات اخلارجية ، ابلتنسيق معها فيما يتعلق بتسيري أمور اجلمعي 

ى
 خامدًاى:ىالمكامىوالواجبات:ى

 . اإلشراف والتوجيو والتنسيق وادلتابعة ألنشطة اإلدارات اليت يشرف عليها والعمل على تطويرىا 
 . ادلسامهة يف اختاذ القرارات ادلنظمة لسري العمل يف اجلمعية مبا يتوافق مع الئحة الصالحيات ادلعتمدة 

  ابإلدارات  .حل ادلشاكل اليت تعرتض سري العمل 

 . اختاذ كافة اإلجراءات ادلتعلقة ابلعاملني حتت إشرافو يف حدود الصالحيات احملددة لو 

 . اإلشراف على وضع ادلوازنة التقديرية لإلدارات ومتابعتها 

 . اإلشراف على وضع اخلطة التنفيذية لإلدارات ومتابعتها 

 . تقييم أداء العاملني التابعني لو 

  ادلخولة لو وفق الئحة الصالحيات .ممارسة الصالحيات 

 . العمل على بناء عالقات عمل إجيابية مع اجلهات اخلارجية واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ىذه اذلدف العام 

  عقد اجتماعات دورية مع مديري اإلدارات ، دلتابعة العمل ودراسة ادلشكالت والصعوابت اليت تعرتض سري العمل واختاذ
 زمة صخصوصها .اإلجراءات الال

 . دراسة التقارير اإلدارية عن أنشطة اجلمعية واستخالص النتائج واختاذ القرارات ادلناسبة 
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 .  رفع تقارير دورية عن نتائج أعمال اجلمعية مقرونة ابلتوصيات واالقرتاحات إىل الرئيس ادلباشر 

 ا لرئيس اجلمعية . الدعوة الجتماعات اذليئة اإلدارية وترأسها ، والعمل على رفع توصياهت 

 العامة للجمعية والتأكد من حتقيق أىداف اجلمعية على الوجو األكمل . تاإلشراف على تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيا 
  . العمل على تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس ورللس اإلدارة 

 . العمل على وضع اخلطط قصرية وطويلة األمد لتحقيق اذلدف العام ادلرجوة 

 تأكد من أن مجيع إدارات اجلمعية تطبق اللوائح واألنظمة ادلعتمدة وادلعمول هبا يف اجلمعية  .ال 

 . متابعة إعداد اخلطة التنفيذية وادلوازنة التقديرية للجمعية هتيئة إلقرارىا ، والتأكد من تطبيقها دون جتاوزات 

 . مناقشة ادليزانية اخلتامية للجمعية هتيئة إلقرارىا 

 قرتحات الواردة من إدارات اجلمعية مبا خيتص برفع أداء أنشطة اجلمعية وتطوير أعمالو ، ورفعها إىل الرئيس ادلباشر دراسة ادل
 ومتابعة ذلك .

 . احملافظة على أصول اجلمعية وأمواذلا 

 . العمل على ترشيد اإلنفاق وختفيض التكاليف واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ىذه اذلدف العام 

  من تسديد االلتزامات اليت على اجلمعية للغري .التأكد 

 . التأكد من حتصيل ما للجمعية من مستحقات على الغري 

  مناقشة التقارير ادلقدمة من جهات التقومي مع اجلهات ادلختصة يف اجلمعية واختاذ اإلجراءات الالزمة لتاليف السلبيات إن
 وجدت .

 عية من حيث التعيني ، النقل ، الرتقية ، إهناء اخلدمة .. اخل حسب الئحة اختاذ مجيع اإلجراءات ادلتعلقة بعمالة اجلم
 الصالحيات ادلعتمدة .

ىداددًاىى:ىمتطلباتىالوظوفظى:
 : شهادة جامعية يف ختصص مناسب . ادلؤىل 
 : ( سنوات يف رلال العمل .8ال تقل عن ) اخلدمة 
 . شخصية قيادية 

 : اخلربات  
 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على ادلتابعة والتقومي 

 .  القدرة على التخطيط االسرتاتيجي 

 . القدرة على اختاذ القرارات 

 .  القدرة على التحليل وإدارة احللول عند مواجهة ادلشكالت 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 . القدرة على حتديد أولوايت العمل 

 لعمل .القدرة على قيادة اآلخرين والعمل ضمن فريق ا 
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 .القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار وتقوميها 

 . القدرة على حتديد الرؤى ورسم السياسات واستشراف ادلستقبل 

 
 

 بطاقظىالتوصوفىالوظوفي

 
ىأواًل:ىالكدفىالطامى:ى

 ابإلضافة إىل ضبط   ووحتضري األعمال اخلاصة ابلرئيس أبسلوب منظم وسريع  ، ومساندتو يف متابعة مسؤوليات تسهيل ،
 الصادر والوارد اخلارجي للجمعية . 

ىاألدوارىالرئودظى:ى
  . القيام بكافة األعمال السكراترية للرئيس ادلباشر 

  . متابعة الصادر والوارد مع اجلهات خارج اجلمعية ، وتنظيمو وحفظو ليسهل الوصول إليو 

ىثانوًاى:ىالرئوسىالمباذرى:ى
 . رئيس اجلمعية 

ىثالثًاى:ىالمرؤودون:
 - 

ىرابطًاى:ىالطالقات:ى
 .  مع إدارات اجلمعية وقطاعاهتا ادلختلفة ، ابلتنسيق فيما خيص العالقات ابلرئيس 

 ية ،  ابالتصاالت والتنسيق فيما خيص العالقات ابلرئيس ، أو اجلمعية عموماً  .اجلهات اخلارج 
 خامدًاى:ىالمكامىوالواجبات:ى

 المشتركة : 

 . القيام ابألدوار الرئيسة لسري العمل ادلكلف بو 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل 

 .   رفع تقارير دورية عن سري العمل للرئيس ادلباشر 

 ة مهام أخرى يكلفو هبا رئيسو ادلباشر وتتعلق بطبيعة عملو .القيام أبي 

 . التحضري لكافة اجتماعات رئيسو ادلباشر ، وتنسيق ىذه االجتماعات 

  حضور االجتماعات التابعة للرئيس ادلباشر وإعداد احملاضر اخلاصة هبا وتوقيعها من األعضاء ومتابعة حتديث السجالت اخلاصة هبا 

  أوقات ادلقابالت واالجتماعات مع الرئيس ادلباشر  ، واستقبال ادلراجعني والضيوف .تنظيم وتنسيق 

 اإلدارة العامةىالموقع سكرتري رئيس اجلمعيةىمدمىىالوظوفظ
 4-1ىرقمىالوظوفظ العلياىاإلدارة
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 .  استالم وتسليم الرسائل الصادرة والواردة من وإىل مكتب الرئيس ادلباشر 

   اإلجابة على االستفسارات وادلراسالت وإثباهتا وفرزىا وتصنيفها وتوزيعها على اجلهات ادلعنية حسب تعليمات الرئيس
 ادلباشر ، ومتابعة ادلراسالت الصادرة .

 .  جتهيز وتوزيع القرارات الصادرة عن الرئيس ادلباشر 

 . متابعة وصول األوامر والتعليمات والقرارات الصادرة عن الرئيس ادلباشر  إىل اجلهات ادلعنية يف اجلمعية 

 . حفظ ادللفات ذات الطابع السري يف مكان مناسب 

 الخاصة : 

  استالم وتسليم الرسائل الصادرة من اجلمعية والواردة إليها ، وتطبيق نظام ادلراسالت واألرشيف وحفظ اإلشراف على
 ادلستندات يف ملفات مناسبة يسهل الرجوع إليها .

 . متابعة الرسائل اليت ترد على الربيد اإللكرتوين للجمعية والرد عليها أو حتويلها لإلدارة ادلعنية 

 فيما خيص تنفيذ قرارات اإلدارة العليا أو الرئيس . متابعة إدارات اجلمعية 

ىداددًاىى:ىمتطلباتىالوظوفظى:
 : شهادة اثنوية . ادلؤىل 
 : ( سنوات يف رلال السكراترية  .3ال تقل عن ) اخلدمة 

 المشتركة :  اخلربات :

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 فريق العمل . القدرة على العمل ضمن 

 . القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار 

 الخاصة  :
 . إتقان اللغة االجنليزية 
 . القدرة على استخدام أجهزة وبرامج احلاسب اآليل 
 . القدرة على استعمال أجهزة االتصاالت احلديثة 
 . ادلهارة يف االتصاالت الشفهية والكتابية 
 ع اآلخرين .اللباقة وحسن التصرف يف التعامل م 
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 بطاقظىالتوصوفىالوظوفي

 
ىأواًل:ىالكدفىالطامى:ى

 وتسهيل وحتضري األعمال اخلاصة بنائب الرئيس أبسلوب منظم وسريع  ، ومساندتو يف متابعة مسؤوليات  . 

ىاألدوارىالرئودظى:ى
 . القيام بكافة األعمال السكراترية للرئيس ادلباشر 

  . متابعة أعمال اللجان وفرق العمل اليت يشرف عليها النائب ، وتنسيق أعماذلا 

ىثانوًاى:ىالرئوسىالمباذرى:ى
 . انئب رئيس اجلمعية 

ىثالثًاى:ىالمرؤودون:
 - 

ىرابطًاى:ىالطالقات:ى
  وقطاعاهتا ادلختلفة ، ابلتنسيق فيما خيص العالقات بنائب الرئيس  .مع إدارات اجلمعية 

 .  اجلهات اخلارجية ،  ابالتصاالت والتنسيق فيما خيص العالقات بنائب الرئيس 
 خامدًاى:ىالمكامىوالواجبات:ى

 المشتركة : 

 . القيام ابألدوار الرئيسة لسري العمل ادلكلف بو 

 حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل . 

 .   رفع تقارير دورية عن سري العمل للرئيس ادلباشر 

 . القيام أبية مهام أخرى يكلفو هبا رئيسو ادلباشر وتتعلق بطبيعة عملو 

 . التحضري لكافة اجتماعات رئيسو ادلباشر ، وتنسيق ىذه االجتماعات 

 ا من األعضاء ومتابعة حتديث السجالت حضور االجتماعات التابعة للرئيس ادلباشر ، وإعداد احملاضر اخلاصة هبا وتوقيعه
 اخلاصة هبا .

 . تنظيم وتنسيق أوقات ادلقابالت واالجتماعات مع الرئيس ادلباشر  ، واستقبال ادلراجعني والضيوف 

 .  استالم وتسليم الرسائل الصادرة والواردة من وإىل مكتب الرئيس ادلباشر 

 اإلدارة العامةىالموقع سكرتري انئب الرئيسىمدمىىالوظوفظ
 5-1ىرقمىالوظوفظ العلياىاإلدارة
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  وفرزىا وتصنيفها وتوزيعها على اجلهات ادلعنية حسب تعليمات الرئيس  اإلجابة على االستفسارات وادلراسالت وإثباهتا
 ادلباشر ، ومتابعة ادلراسالت الصادرة .

 .  جتهيز وتوزيع القرارات الصادرة عن الرئيس ادلباشر 

 . متابعة وصول األوامر والتعليمات والقرارات الصادرة عن الرئيس ادلباشر  إىل اجلهات ادلعنية يف اجلمعية 

 ادللفات ذات الطابع السري يف مكان مناسب . حفظ 

 الخاصة : 

  . متابعة عمل الفرق التابعة للنائب وتنسيق أعمالو ، وتوفري كل السبل ألداء أدوارىا 

ىداددًاىى:ىمتطلباتىالوظوفظى:
 : شهادة اثنوية . ادلؤىل 
 : ( سنوات يف رلال السكراترية  .3ال تقل عن ) اخلدمة 

  المشتركة : اخلربات :

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 . القدرة على العمل ضمن فريق العمل 

 . القدرة على تطوير األعمال وتوليد األفكار 

 الخاصة  :
 . القدرة على استخدام أجهزة وبرامج احلاسب اآليل 
 . القدرة على استعمال أجهزة االتصاالت احلديثة 
  االتصاالت الشفهية والكتابية .ادلهارة يف 
 . اللباقة وحسن التصرف يف التعامل مع اآلخرين 

 
  



 

35 

 

 
 بطاقظىالتوصوفىالوظوفي

 
ىأواًل:ىالكدفىالطامى:ى

  والتنفيذي  أبسلوب منظم وسريع ، ومساندتو يف متابعة مسؤولياتتسهيل وحتضري األعمال اخلاصة ابدلدير  . 

ىاألدوارىالرئودظى:ى
  . القيام بكافة األعمال السكراترية للرئيس ادلباشر 

ىثانوًاى:ىالرئوسىالمباذرى:ى
 . ادلدير التنفيذي 

ىثالثًاى:ىالمرؤودون:
 - 

ىرابطًاى:ىالطالقات:ى
 ، ابلتنسيق فيما خيص العالقات ابدلدير التنفيذي . مع إدارات اجلمعية وقطاعاهتا ادلختلفة 

 .  اجلهات اخلارجية ،  ابالتصاالت والتنسيق فيما خيص العالقات ابدلدير التنفيذي 
 خامدًاى:ىالمكامىوالواجبات:ى

 المشتركة : 

 . القيام ابألدوار الرئيسة لسري العمل ادلكلف بو 

 . حل ادلشكالت اليت تعرتض سري العمل 

 دورية عن سري العمل للرئيس ادلباشر   . رفع تقارير 

 . القيام أبية مهام أخرى يكلفو هبا رئيسو ادلباشر وتتعلق بطبيعة عملو 

 . التحضري لكافة اجتماعات رئيسو ادلباشر ، وتنسيق ىذه االجتماعات 

  ومتابعة حتديث السجالت حضور االجتماعات التابعة للرئيس ادلباشر ، وإعداد احملاضر اخلاصة هبا وتوقيعها من األعضاء
 اخلاصة هبا .

 . تنظيم وتنسيق أوقات ادلقابالت واالجتماعات مع الرئيس ادلباشر  ، واستقبال ادلراجعني والضيوف 

 .  استالم وتسليم الرسائل الصادرة والواردة من وإىل مكتب الرئيس ادلباشر 

   ا وتوزيعها على اجلهات ادلعنية حسب تعليمات الرئيس اإلجابة على االستفسارات وادلراسالت وإثباهتا وفرزىا وتصنيفه
 ادلباشر ، ومتابعة ادلراسالت الصادرة .

 .  جتهيز وتوزيع القرارات الصادرة عن الرئيس ادلباشر 

 اإلدارة العامةىالموقع سكرتري ادلدير التنفيذيىمدمىىالوظوفظ
 6-1ىرقمىالوظوفظ العلياىاإلدارة
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 . متابعة وصول األوامر والتعليمات والقرارات الصادرة عن الرئيس ادلباشر  إىل اجلهات ادلعنية يف اجلمعية 

  الطابع السري يف مكان مناسب .حفظ ادللفات ذات 

ىداددًاىى:ىمتطلباتىالوظوفظى:
 : شهادة اثنوية . ادلؤىل 
 : ( سنوات يف رلال السكراترية  .3ال تقل عن ) اخلدمة 

 المشتركة :  اخلربات :

 . إجادة استخدام احلاسب اآليل 

 . القدرة على تنظيم وتنسيق العمل 

 . القدرة على العمل ضمن فريق العمل 

  على تطوير األعمال وتوليد األفكار .القدرة 

 الخاصة  :
 . إتقان اللغة االجنليزية 
 . القدرة على استخدام أجهزة وبرامج احلاسب اآليل 
 . القدرة على استعمال أجهزة االتصاالت احلديثة 
 . ادلهارة يف االتصاالت الشفهية والكتابية 
 . اللباقة وحسن التصرف يف التعامل مع اآلخرين 

 


