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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

 

 

 ايؿؿٌ األٍٚ / ايتأضٝظ ٚاألٖداف

 ايتٓعِٝ اإلدازٟايؿؿٌ ايجاْٞ / 

 ايطذالتايؿؿٌ ايجايح /

 تٓعِٝ ايؿسٚع ٚاملهاتبايؿؿٌ ايسابع /  

 ايعك١ٜٛ / املًشل )أ(

 املًشل )ب( / ايًذإ ايعا١ًَ
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 ية رعاية األيتاوـمجع

 ) آباء ( سريـمبيطكة ع  

 داف ـايؿؿٌ األٍٚ / ايتأضٝظ ٚاألٖ

 

 املادة االوىل :

اـري١ٜ ايؿادز٠ بكساز فًظ ٝات ٚاملؤضطات ـال٥ش١ اؾُعًا ألسهاّ ـطري طبكـ١ٝ آبا٤ يسعا١ٜ األٜتاّ مبٓطك١ عـمت تأضٝظ مجع

( ١ٝ760 زقِ )ـٌُ ٚايػؤٕٚ االدتُاعـساز ٚشٜس ايعـايؿادز٠ بك ١ـٝرٜـؿـٓـتـدٖا ايـٖـ ٚقٛاع 25/06/1410( ٚتازٜذ 107ايٛشاز٠ زقِ )

 . ٖـ 30/01/1412ٚتازٜذ 

 املادة الجاىية :

 ً٘ أٚ ؾتح ؾسٚع ي٘ ـٖا ايس٥ٝطٞ يف أبٗا , ٚميهٔ ْكطري ٜٚهٕٛ َسنصـ١ٝ َٓطك١ عـتػٌُ خدَات اؾُع

 ١ٝ. ـ١ُٝٓ االدتُاعـٌُ ٚايتـ١َُٝٛ , ٚمبٛاؾك١ ٚشاز٠ ايعـ١ٝ ايعـبكساز َٔ اؾُع, داخٌ َٓطك١ خدَاتٗا 

  املادة الجالجة :

 املاد٢ًٟ ايسبح ـدؾٗا اؿؿٍٛ عـ١ٝ إىل تكدِٜ اـدَات اييت ؼتادٗا َٓطكتٗا دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖـتٗدف اؾُع

 ٚتػٌُ ٖرٙ اـدَات َا ًٜٞ : 

كٝد٠ زاضذ ـكٌ ايٝتِٝ ٚٚدداْ٘ ست٢ ٜٓػأ قٟٛ ايعـكٝد٠ ايط١ًُٝ يف عـسع َبادئ ايدٜٔ اإلضالَٞ اؿٓٝـ ٚايعـغ .1

 اإلميإ ضًِٝ ايؿهس. 
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سهُ٘ َٔ ذٟٚ ايعسٚف اـاؾ١, َٓر َٛيدٙ ٚست٢ يف ١ٜٛٓ ٚاملاد١ٜ يًٝتِٝ , أٚ َٔ ـتٛؾري أٚد٘ ايسعا١ٜ املع .2

 رٙ ايسعا١ٜ َا ًٜٞ: ـ٢ً طسٜل َٛاد١ٗ سٝات٘, َٚٔ أَج١ً ٖـاضتهُاٍ تعًُٝ٘ أٚ تدزٜب٘ ًَٗٓٝا , ٚٚقع٘ ع

ٝٓ٘ ع٢ً َٛاد١ٗ ـا ٜعٝؼ َع أضس٠ , مبـيًٝتِٝ , َٚٔ يف سهُ٘ , ايرٟ ٜع تأَني ؾسف إعا١ْ غٗس١ٜ . أ

 ري َباغس. ـٝػ١ بطسٜل َباغس , أٚ غـتهايٝـ املع

رتض ضبٌٝ اضتُساز ايٝتِٝ, َٚٔ يف سهُ٘, يف ـد تعـاملػهالت اييت ق دات يف َٛاد١ٗـتكدِٜ املطاع . ب

 ايدزاض١ ظُٝع َساسٌ ايتعًِٝ املدتًؿ١. 

١ٝ ٚايؿش١ٝ يًٝتِٝ, َٚٔ يف سهُ٘, داخٌ أضست٘ ٚيف ب٦ٝت٘ ايطبٝع١ٝ مبا ـري ايسعا١ٜ ٚاـدَات االدتُاعـتٛؾ ز.     

 ريٖا.ـاؾط١ُٝ ٚغحيكل ي٘ إغباع ناؾ١ سادات٘ ايٓؿط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚ

َع أٖداف  ايعٌُ ع٢ً إْػا٤ ايرباَر ٚاملػسٚعات ٚاملسانص اإلٜٛا١ٝ٥ ٚإدازتٗا إداز٠ ع١ًُٝ ض١ًُٝ مبا ٜتؿل. 3

١ٝ, ٚجيٛش ـرتض ضبٌٝ زعا١ٜ ايٝتِٝ, َٚٔ يف سهُ٘ يف ب٦ٝت٘ ايطبٝعـد ٜعـ١ٝ, يف َٛاد١ٗ َا قـٚخدَات اؾُع

 ١ٝ َٔ بساَر َٚػسٚعات ـٗا ٚشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُاعد تطٓدٙ إيٝـ١ٝ ايكٝاّ بإداز٠ َا قـيًذُع
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 / ايتٓعِٝ االدازٟ  ايجاْٞايؿؿٌ 

   ٍيكل اجلنعية املادة الزابعة:
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(451غٗاد٠ تطذٌٝ اؾُع١ٝ بسقِ )   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  5)     املاد٠
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 اللوائح واألىظنة: املادة اخلامسة :

 . ْعاّ اؾُع١ٝ االضاضٞ -

 . اـط١ االضرتاتٝذ١ٝ يًذُع١ٝ -

 . ادسا٤ات(-ايال٥ش١ االداز١ٜ )ضٝاضات -

 . ايال٥ش١ املاي١ٝ -

 .ال٥ش١ ايعالقات ايعا١َ  -

 . ال٥ش١ ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ -

 . ال٥ش١ فًظ االداز٠ -

 . ال٥ش١ اـؿٛؾ١ٝ ٚايطٝاضات -
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/   السجالت الجالحالفصل   

:املادة السادسة  

 متطو اؾُع١ٝ بايطذالت ٚايدؾاتس اإلداز١ٜ ٚاحملاضب١ٝ اييت ؼتادٗا, مبا ٜتؿل َع تعًُٝات 

َُهِّٔ َٛظؿٞ ايٛشاز٠ َٔ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝٚشاز٠   االطالع, ٚؼتؿغ بٗا يف َكس إدازتٗا ُٚت

 عـًٝٗا ٚذيو طبكًا يآلتٞ: 

 ايطذالت اإلداز١ٜ َٚٓٗا َا ًٜٞ:  . أ

 ضذٌ ايعـك١ٜٛ. -1

 ضذٌ قاقس دًطات فًظ اإلداز٠ ٚايًذ١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ. -2

 ضذٌ قاقس ادتُاعات اؾُع١ٝ ايعـُـَٛـٝـ١.  -3

 ضذٌ ايصٜازات املٝدا١ْٝ ملٛظؿٞ اإلداز٠.  -4

 ضذٌ يًعاًَني باؾُعـ١ٝ.  -5

 ضذٌ يهٌ ْٛع َٔ املطتؿٝدٜٔ َٔ خدَات اؾُعـ١ٝ. -6

 ضذٌ ايؿادز ٚايٛازد . -7

 ضذٌ تكِٝٝ األدا٤ ايٛظٝؿٞ يًُٛظؿني . -8

 ضذٌ ايصٜازات . -9
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 ضذٌ ايتعاَِٝ . -10

 

 

 ضذٌ ايدٚاّ ٚايبؿ١ُ . -11

 ضذالت ايبشح االدتُاعٞ . -12

 املطتؿٝدٜٔ قدث٘ .ضذالت  -13

 ضذٌ املتطٛعني . -14

 ضذٌ ايًذإ ٚقاقس االدتُاع . -15

 ضذٌ اـطط ٚايًٛا٥ح . -16

 ايطذالت احملاضب١ٝ َٚٓٗا َا ًٜٞ :   . ب

 ايدؾاتس اي١َٝٛٝ ايعا١َ.  -1

 دؾاتس األضتاذ املطاعـد ٚاـاؾ١ بتؿؿٌٝ َعاَالت اؾُعـ١ٝ املاي١ٝ.  -2

 ٚاملٓكٛي١.ضذٌ ممتًهات اؾُعـ١ٝ َٚٛدٛداتٗا ايجابت١  -3

 ضٓدات ايكبض.  -4

 ضٓدات ايؿسف.  -5

 ضٓدات ايكٝد.  -6

 ضذٌ اغرتانات األعـكا٤.  -7
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 ضذٌ ايعٗد ايٓكد١ٜ -8

 ضذٌ ايؿٓدٚم َٚا ٜتعًل بٗا َٔ عٗد ْكد١ٜ -9

 أٟ ضذالت أخس٣ ٜس٣ فًظ اإلداز٠ َال١ُ٥ اضتدداَٗا. -10

 ٜٚتِ ايتطذٌٝ ٚايكٝد يف تًو ايطذالت ٚايطٓدات أٚاًل بأٍٚ ٚؾل ايتعًُٝات

 ع١ُ يريو. املٓ

الفزوع واملكاتب تيظيه/  الزابعالفصل           

 

 املادة السابعة :  

هلا , أٚ أنجس يف َٓطك١ خدَاتٗا ٚذيو ٚؾل ايتايٞ:  أٚ َهتب جيٛش يًذُعـ١ٝ ؾتح ؾسع  

 ؾدٚز قساز بريو َٔ اؾُعـ١ٝ ايع١َُٝٛ.  -1

 ع٢ً قساز اؾُعـ١ٝ ايع١َُٝٛ بؿتح ايؿسع. ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١َٝٛاؾك١ ٚشاز٠  -2

 عـدّ ٚدٛد مجعـٝات خري١ٜ يألٜتاّ يف املٓطك١ اييت ٜساد ؾـتح ايؿسع بٗا. -3
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 املادة الجامية :

   :سع ددٜدؾ الؾتتاح اـطٛات ٚاملٗاّ

 ايػسٚط:  / أٚاًل

 َالسعات    ايبٓد  ّ

  ٚاالداز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ يًذُع١ٝ  ايكدز٠ املاي١ٝ  .1

  قاؾغ احملاؾع١ أٚ ز٥ٝظ املسنصَٔ  ١َٛقع ايساغب١ باؾتتاح ايؿسع طًب َٔ اؾ١ٗ  .2

  ٜٚتابع٘ ٜتب٢ٓ املػسٚع ايطايب١ َٓطل َٔ اؾ١ٗؼدٜد   .3

  قاؾع١ أٚ َسنص ؾ١٦ )أ(  ايطايب١اؾ١ٗ   .4

  اضتعـداد اؾ١ٗ زمسًٝا ٚفتُعًٝا يتطٌٗٝ ٚدعِ عٌُ اؾُع١ٝ  .5

  َتدؿؿ١ يف زعا١ٜ األٜتاّال ٜٛدد يف اؾ١ٗ مجعـ١ٝ   .6

  اؾ١ٗ َدزد١ قُٔ خط١ اؾُعـ١ٝ يف اؾتتاح ايؿسٚع  .7

 

 األْع١ُ :  /ثاًْٝا 

 َالسعات    ايبٓد  ّ

  َٛاؾك١ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ ع٢ً اؾتتاح ايؿسع  -1

   َٛاؾك١ ايٛشاز٠ ع٢ً اؾتتاح ايؿسع  -2
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  قبٌ ع٢ً ايؿسع ٚاعتُادِٖ َٔ اجملًظ اإلغسايف يًكٝاّ باإلغسافتػهٌٝ   -3

 ايًذ١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ.

 

  أَني يًذ١ٓ ايؿسع١ٝ ٜتٛىل َٗاّ ايتأضٝظ "املػسف"  ؼدٜد  -4

  إغعاز احملاؾغ أٚ ز٥ٝظ املسنص خطًٝا باؾتتاح ايؿسع  -5

 ثايجًا / اجملًظ اإلغسايف  : 

 َالسعات    ايبٓد  ّ

ؼدٜد ايعـدد املطًٛب َٔ أعكا٤ ٚأعٝإ احملاؾع١ أٚ املسنص ٚايسؾع باألمسا٤ يالعـتُاد   .1

 ع٢ً إٔ ٜتشس٣ ايدق١ ٚايتٓٛع يف االختٝاز. 

 

ٚقع آي١ٝ قدد٠ يؿرتات ايعٌُ بايتٓطٝل َع االداز٠ ايتٓؿٝر١ٜ ,ٚتؿٓٝـ ايعاًَني بني   .2

 َتـؿـسؽ َٚتطٛع.

 

  ًظ اإلغسايف  إعـداد عـكٛد ايتطٛع َع أعكا٤ اجمل  .3

 إزضاٍ ْطد١ بٝاْات اعكا٤ اجملًظ اإلغسايف ٚتػٌُ ع٢ً :  .4

 االضِ ايسباعٞ .-

 ايعٌُ اؿايٞ ٚاملهًـ ب٘ بايؿسع .-

 املؤٌٖ.-

 اـربات .-

 ْطد١ َٔ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ ٚاقش٘ .-

 ٚض١ًٝ االتؿاٍ-

 

  تٛقٝح َط٦ٛيٝات ٚؾالسٝات ز٥ٝظ ٚأعكا٤ اجملًظ االغسايف يًؿسع  .5

  اؾتتاح أعُاٍ اجملًظ االغسايف عكٛز املدٜس ايعاّ أٚ ْا٥ب٘ أٚ َدٜس إداز٠ ايؿسٚع .  .6
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 املٛقع :  / زابعًا

 َالسعات    ايبٓد ّ

ٜٚؿكٌ إٔ ٜهٕٛ املكس  ٜٚهٕٛ يف َٛقع ممٝص ايؿسعإجياد َكس َٓاضب خيدّ أعُاٍ   -1

 . َع تٛقٝع ايعكٛد باضِ اؾُع١ٝ )فاْٞ(

 

 َٚطبٛعات خاؾ١ بايعٌُ  ًٜصّ َٔ أثاخ ٚأدٚات َهتب١ٝ ٚمناذز ػٗٝص املكس مبا  -2

 ؼٌُ غعاز اؾُع١ٝ. 

 

  ٚقع يٛس١ تعسٜؿ١ٝ بازش٠ بايتٓطٝل َع ايعالقات ايعا١َ يًذُع١ٝ.   -3

 ) ٖاتـ / ؾانظ / دٛاٍ ( التؿاٍ ايالش١َ ٚاضتدساز أزقاّ ممٝصٙ تٛؾري أدٗص٠ ا  -4

 . ٚتهٕٛ باضِ اؾُع١ٝ .

 

 اٚقاف ٚضٝازات ٚتأَني يًُؿازٜـ ايتػػ١ًَٝٝاًٜصّ ايؿسع َٔ ايطعٞ اؾاد يتٛؾري   -5

 ٚغريٖا ٚؾل األْع١ُ ٚايًٛا٥ح املعتُد٠ .

 

  :  خطٛات ايعٌُ /خاَطًا 

 َالسعات    ايبٓد  ّ

  تػٌُ ٚزؽ عٌُ ألعكا٤ اجملًظ اإلغسايف يًؿسعٚ إعـداد خط١ عٌُ  .1

 .ٚتٛقٝتات االؾتتاح ٚايؿالسٝات ٚاملط٦ٛيٝات 

 

 يًؿسع ٚاالعالٕ بػهٌ زمسٞ يف ٚضا٥ٌ االعالٕ ٚؾل اغرتاطات  ًاتسغٝح َدٜس  .2

 اؾُع١ٝ .

 

اضتهُاٍ ادسا٤ات ايتأثٝح ٚايتذٗٝص يًُكس ٚاالضتعداد الؾتتاح ايؿسع بايتٓطٝل َع   .3

 َط٦ٛيٞ احملاؾع١ ٚمبٛاؾك١ ز٥ٝظ فًظ االداز٠

 

 ٚايتأند  ع٢ً َساسٌ ٚؾل االستٝاز األضسٟ َٓاطل ايعٌُتٛشٜع   .4

 َٔ إٔ ايتٛضع ٜتِ تدزجيًٝا ٚبعـد تػـط١ٝ نٌ َسس١ً. 
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 اؾٗات اـري١ٜ ٚايسمس١ٝ يف  عكد ايػسانات اجملتُع١ٝ َع  .5

  ٚاألضس ٚتطٌٗٝ أعُاٍ ايؿسعتطذٌٝ األٜتاّ 

 

6.    

 تدزٜب َدٜس ايؿسع مبكس اؾُع١ٝ ع٢ً ايرباَر ٚايطٓدات املاي١ٝ 

 ٚايعٌُ ع٢ً غسع َؿاِٖٝ ٚقِٝ اؾُع١ٝ .

 

 ايبدأ يف اضتكباٍ األضس ٚايبشح االدتُاعٞ ٚؾل ضذالت  .7

 ٚادسا٤ات اؾُع١ٝ . 

 

 ؿسع يٝتِ خالهلا اؾتتاح الؾتتاح ايإعـداد خط١ تطٜٛل ٚدعا١ٜ   .8

 بايؿسع ٚاضتكباٍ ايتربعات ٚاالٚقاف ايؿسع ٚاعالٕ عٔ بدأ ايعٌُ

 .خالٍ سـ االؾتتاح  

 

 َتابع١ أعُاٍ ايؿسع َٔ قبٌ َدٜس إداز٠ ايؿسٚع ٚايسؾع بايتكازٜس ايدٚز١ٜ  .9

 عٔ ضري ايعٌُ ٚايتكدّ َٔ قبٌ ايعاًَني بايؿسع ٚؾاْ٘ .

 

 

 املادة التاسعة :

 اجملًظ اإلغسايف يًؿسع .َٗاّ 

 اإلغسايف يًؿسعأٚاًل / ز٥ٝظ اجملًظ 

يتشكٝل األٖداف ايعا١َ ٚاـاؾ١ يًذُع١ٝ  ايؿسع  إداز٠اد٠ ؾسٜل ايعٌُ مبذًظ قٝدف ايعاّ : اهل

 املطتٗدؾ١ اجملاالت يف عاي١ٝ دٛد٠ ذات خدَات ِٚتكدٜ

 .باملدٜس ايعاّ  ٜستبط : ايتٓعُٝٞ االزتباط

  :١ ايتؿؿًٝٝ املٗاّ

 إداز٠ ايؿسع . فًظ تسؤع •

 ٚايككا١ٝ٥ ايسمس١ٝ ايطًطات يد٣ ايؿسع متجٌٝ •
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 عٓٗا املٓبجك١ ٚايًذإ ايؿسع أعُاٍ اؾ١ن ع٢ً اإلغساف •

  .بداٜتٗا عٔ ٚاإلعالٕ االدتُاعات دًطات اؾتتاح •

ًا ألُٖٝتٗا ٚأٚيٜٛتٗا يف املٓاقػ١, ٚاضتالّ نٌ عساز دداٍٚ األعُاٍ تباإق •

 يًُٓاقػ١ ٚتكدميٗا ٚتٓطٝكٗا تاالقرتاسا

 ١ٚاألْػط ايرباَر ؽطٝط يف املطاعد٠ •

 ٚبسافٗا بٓػاطات٘ ٚتعسٜؿِٗ ايؿسع شٚاز اضتكباٍ •

 ايدٚز١ٜ ايتكازٜس ب١نتا املعٓٝني َٔ ٚايطًب ايؿسع ْػاطات ع٢ً اإلغساف •

 اتؿاقٝات٘ ٚتٓؿٝر ايتصاَات٘ بتطدٜد ايؿسع قٝاّ َٔ دنايتأ •

 .ايعالق١ ذات ٚايسمس١ٝ األ١ًٖٝ اؾٗات َع االتؿاٍ •

 بايؿسع املتعًك١ ٚاألٚاَس ٚاإلدسا٤ات ألعُاٍاٚ االدتُاعات قاقس ع٢ً ايتٛقٝع •

 أَني ايًذ١ٓ ايؿسع١ٝ َٚػسف ايؿسع/ثاًْٝا 

 االزتباط ايتٓعُٝٞ املدٜس ايعاّ

 املٗاّ ايتؿؿ١ًٝٝ :

ٜٓٛب عٔ ز٥ٝظ اجملاع االغسايف يف ناؾ١ أعُاي٘ عٓد تػٝب٘ أٚ عدّ سكٛزٙ ألٟ  •

 ضبب نإ .

 ٚايتػػ١ًٝٝ يًذُع١ٝ .َتابع١ تٓؿٝر ايؿسع يًدط١ االضرتاتٝذ١ٝ  •

 َتابع١ أْع١ُ ٚقٛاعد ايسقاب١ ايداخ١ًٝ ٚاإلغساف عًٝٗا. •

 اإلغساف ع٢ً ْػاطات ايؿسع ٚتٛدٝٗٗا . •

 اإلغساف ع٢ً املٛاش١ْ ٚأْٗا تطري ٚؾل َا خطط ي٘ . •
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 ايعٌُ ع٢ً تطٌٗٝ إدسا٤ات ايؿسع يف األَاْات ٚاحملانِ َٚا غابٗٗا . •

 َٚا ٜؿدز َٔ تعاَِٝ .اإلغساف ع٢ً تٓؿٝر قسازات ايٛشاز٠   •

 

 

 ايٛظٝؿٞ . اإلغساف ع٢ً تكِٝٝ املٛظؿني ٚؾل َعاٜري األدا٤  •

 ايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ يًؿسع .  •

 املطاعد٠ يف ؼكٝل أٖداف ايؿسع .  •

 َدٜس ايؿسع ٚعكد االدتُاعات َع املٛظؿني ٚؾكا يًٓعاّ ٚايًٛا٥ح األضاض١ٝ ع٢ً أعُاٍ  غسافاإل •

 

 االرتباط: املديز العاو. 

 

 َدٜس ايؿسع َٗاّ خاَطا:

 املعتندة بالسياسات ةذ قزارات وتوجيَات املديز العاو املتعلكوتيفيالفزع  عنليات إدارة على اإلشزاف :و العا اهلدف 

 للجنعية

 مديز إدارة الفزوع  : التيظيني االرتباط 

  املَاو التفصيلية :

 اجلنعية عنلواسرتاتيجيات  سياسات تيفيذ -

 سيل مع مدراء اإلدارات املعيية وبالتياجلنعية  متطلبات حسب السيوية العنل خطةتيفيذ  على اإلشزاف -

  املعيية اجلنعية إدارات مً واملعدة اجلنعية بأداء املتعلكة التكاريز رفع -

 االدارة  وتوجيَات قزارات تيفيذ  -

 اجملتنع يف ووضعَا صورتَا وحتسني اجلنعية غايات حتكيل على العنل  -

  مواردٍا وتينية استكزار لل أٍداف اجلنعية املالية عً طزيل االستجنار لكافة موارد الفزع مبا يكفحتكي -

  .اإلدارة جملس سياسات وتيفيذ عنلَا سري حسً مً دكوالتأالتابعة للفزع  اإلدارات مجيع على اإلشزاف -

    املتسارعة والتػريات ةالتطورات التكيولوجيستنز ملواكبة مسعي لتطويز الفزع وكادرٍا العامل بشكل ال -
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ل مع األمور الكاىوىية مبا يكفل مصاحل الفزع ضنً التعام العاملني وسالمةالفزع  ممتلكات على احملافظة -

 . والدولية ةاألىظنة واألعزاف احمللي

  اجلنعية أٍداف لتحكيل الدورية واالجتناعات التكاريز خالل مًاالدارات  مدراء مع املستنزة املتابعة -

 ملديز ادارة الفزوع . التوصيات رفع -

 املستكبلية جالربامب يتعلل فينا اإلدارة جملس وقزارات اجلنعيةواسرتاتيجيات  سياسات تيفيذ مً التحكل -

 . االسرتاتيجية والكضايا

 املكزرة واخلطط يتفل مبا وىفكاتَا الفزع إيزادات مزاقبة -

 . دورية ال االجناس  ع تكاريزرف -

  .اجلنعية يف املعتند الصالحيات جدول حسب إليُ املخولة الصالحيات ممارسة -

 االرتباط: مديز إدارة الفزوع
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 ملحل )أ( العضويات 

 ايعكٜٛات ٚغسٚطٗا

 جيب إٔ تتٛؾس يف عكٛ اؾُع١ٝ ايػسٚط ايتاي١ٝ :   

 إٔ ٜهٕٛ ضعٛدٟ اؾٓط١ٝ . - أ

 إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ املعترب٠ غسعًا . - ب

ٔ  مل َـا  األَا١ْ أٚ بايػسف كً٘ دسمي١ يف بإدا١ْ عًٝ٘ قهّٛ غري ٜهٕٛ إٔ - ت  ٜهـ

 اعتبازٙ . إيٝ٘ زد قد

 ايطٟٓٛ . يالغرتاى األد٢ْ اؿد ضدد قد ٜهٕٛ إٔ - خ

 أْٛاع ايعك١ٜٛ :   

 عكٛ عاٌَ : - أ

ٍ  عًـ٢  بٓـا٤  قٝاَٗـا  بعد بٗا ايتشل أٚ اؾُع١ٝ تأضٝظ يف غازى ايرٟ ايعكٛ ٖٚٛ  طًـب  قبـٛ

ٌ  ٖـرٙ ايعكـ١ٜٛ   ٚ , َٓ٘ املكدّ ايعك١ٜٛ ٍ  تػـُ ٕ  , ٚايٓطـا٤  ايسدـا ٛ  هلـرا  ٜٚهـٛ  سـل  ايعكـ

 فًظ يعك١ٜٛ ْؿط٘ ٚتسغٝح , ع٢ً قسازتٗا ٚايتؿٜٛت ايع١َُٝٛ اؾُع١ٝ ادتُاعات سكٛز

 

 ضـًٜٓٛا َكـدازٙ   اغـرتاناً  ٜٚـدؾع  باؾُعٝـ١  ايتشاق٘ تازٜذ ع٢ً ض١ٓ َكٞ بعد ٚذيو اإلداز٠ 
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 أد٢ْ  نشد أيـ زٜاٍ

 َٓتطب :عكٛ  - ب

 ٛ ٛ  ٖـ ٟ  ايعكـ ٌ  ٚ اؾُعٝـ١  عكـ١ٜٛ  إىل االْتطـاب  ٜطًـب  ايـر ٘  ٜكبـ  ايػـسٚط  ؼكـل  بعـد  طًبـ

 عًٝٗا املٓؿٛف

ٛ  هلرا ٜهٕٛ ٚال , ايطٔ غسط عدا  ٚال , ايعَُٛٝـ١  اؾُعٝـ١  ادتُاعـات  سكـٛز  سـل  ايعكـ

ٍ  مخطـُا١٥  َكـدازٙ  كؿكـاً  ضـٜٓٛا  اغـرتاناً  , ٜٚـدؾع  اإلداز٠ فًـظ  يعك١ٜٛ ايرتغح  زٜـا

 . أد٢ْ نشد

 عكٛ غسف : - ز

 ناْت َاد١ٜ د١ًًٝ خدَات َٔ هلا قدَ٘ َا ْعري عكٜٛتٗا اؾُع١ٝ متٓش٘ ايرٟ ايعكٛ ٖٛ

٘  , أٖـداؾٗا  ؼكٝـل  عًـ٢  ضـاعدت اؾُعٝـ١   َعٜٓٛـ١  أّ  اؾُعٝـ١  ادتُاعـات  سكـٛز  سـل  ٚيـ

ٕ  إٔ دٕٚ , ؾٝٗـا  ٜطـسح  َا َٚٓاقػ١ ايع١َُٝٛ  يعكـ١ٜٛ  ايرتغـح  أٚ , ايتؿـٜٛت  يـ٘ سـل   ٜهـٛ

 االغرتاى . زضّٛ ضداد غسط َٔ ايعكٛ ٖرا ٜٚعؿ٢ اإلداز٠ فًظ

 عكٛ ؾدسٟ : - د

 سل ي٘ ٜٚهٕٛ , اإلداز٠ مبذًظ ايؿدس١ٜ ايعك١ٜٛ ايع١َُٝٛ اؾُع١ٝ متٓش٘ ايرٟ ايعكٛ ٖٛ

 االْعكاد . ؾش١ عكٛز ٜجبت ٚال , ايتؿٜٛت سل ي٘ يٝظ يف ادتُاعات٘ ٚيهٔ املٓاقػ١
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 عك١ٜٛ ايطايب : -ٙ 

 ٜهٕٛ ٚال عػس, ايجا١َٓ ضٔ دٕٚ ٖٚٛ اؾُع١ٝ عك١ٜٛ إىل االْتطاب ٜطًب ايرٟ ايعكٛ ٖٛ

 اإلداز٠, فًـظ  يعكـ١ٜٛ  ايرتغـح  ٚال ايع١َُٝٛ, اؾُع١ٝ ادتُاعات سل سكٛز ايعكٛ هلرا

 أد٢ْ . ثالمثا١٥ زٜاٍ نشد َكدازٙ كؿكًا ضٜٓٛا اغرتانًا ٜٚدؾع

 اآلت١ٝ : اؿاالت إسد٣ يف اإلداز٠ فًظ َٔ بكساز عكٜٛت٘ اؾُع١ٝ عكٛ ٜؿكد   

 . ايٛؾا٠ . أ

 . خطٞ بطًب اؾُع١ٝ َٔ االْطشاب . ب

 ايعك١ٜٛ . غسٚط َٔ غسطًا ؾكد إذا . ز

 تكـدٜس  ٜٚعـٛد  َعٜٓٛـ١  أٚ َاد١ٜ ناْت ضٛا٤ دط١ُٝ أقسازًا باؾُع١ٝ عُد عٔ أؿل إذا . د

 . جملًظ اإلداز٠ ذيو

 إخطازٙ بعد يًذُع١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ بدا١ٜ َٔ أغٗس ضت١ ملد٠ االغرتاى تطدٜد عٔ تأخس إذا . ٖـ

 عٓٛاْ٘ ع٢ً غطاب

 ساي١ يف االغرتاى ايطٟٓٛ تطدٜدٙ عدّ بطبب ؾكدٖا ملٔ ايعك١ٜٛ إعاد٠ اإلداز٠ جملًظ جيٛش   

 املطتشل عًٝ٘ . املبًؼ أدا٥٘

ٔ  أٚ يٛزثتـ٘,  أٚ يًعكـٛ,  جيـٛش  ال    ٘  ؾكـد  َـ ٘  مت َـا  اضـرتداد  , عكـٜٛت ٔ  يًذُعٝـ١  دؾعـ  َـ

 ٖبات أٚ تربعات أٚ اغرتانات

 األضباب . ناْت َُٚٗا عًٝٓا أٚ غري ذيو, أّ ْكدًا ذيو نإ ضٛا٤
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 ايطـذالت  عًـ٢  ) اؾُعٝـ١  َكـس  يف ( االطـالع  اؾُعٝـ١  أعكـا٤  َٔ عكٛ يهٌ حيل - أ   

 ٚنـريو  , ٚقسازاتٗـا  اإلداز٠ ٚفًـظ  اؾُعٝـ١ ايعَُٛٝـ١   دًطات مبشاقس اـاؾ١

 اإلداز٠ . فًظ َٔ بتؿٜٛض اؾُع١ٝ عاّ َدٜس عٔ ايؿادز٠ ايكسازات

ٌ  اؾُعٝـ١ (  َكـس  ) يف َٚسؾكاتٗـا  ايعَُٛٝـ١  املٝصاْٝـ١  عًـ٢  االطالع ي٘ حيل نُا - ب  ٚقبـ

 ناف . ايع١َُٝٛ بٛقت اؾُع١ٝ ع٢ً عسقٗا

 

 ع٢ً عكٛ اؾُع١ٝ َا ًٜٞ :   

٘  عًـ٢  املرتتبـ١  االيتصاَـات  ظُٝـع  ايٛؾـا٤  . أ ّ  , باؾُعٝـ١  عكـٜٛت  ايٛادبـات  ظُٝـع  ٚايكٝـا

 . يًذُع١ٝ ايداخ١ًٝ ايٓعاّ ٚايًٛا٥ح ٖرا يف عًٝٗا املٓؿٛف

 . اإلداز٠ فًظ ٚبكسازت , ايع١َُٝٛ اؾُع١ٝ بكسازات ايتكٝد . ب

 يدٜٗا . املدٕٚ عٓٛاْ٘ ع٢ً تعدٜالت َٔ ٜطسأ مبا ( ) نتاب١ اؾُع١ٝ إبالؽ . ز
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 اجلنعية العنومية :امللحل )ب( 

ايع١َُٝٛ ايعاد١ٜ بٓا٤ًا ع٢ً دع٠ٛ خط١ٝ َٔ فًظ إداز٠ اؾُع١ٝ تعكد ادتُاعات اؾُع١ٝ 

 َػت١ًُ ع٢ً :

 ددٍٚ ايعُاٍ -

 املٛاقٝع املساد َٓاقػتٗا -

 َهإ االدتُاع -

 تازٜذ ٚضاع١ االْعكاد -

 ( 15ّٜٛاالبالؽ عٔ االدتُاع قبٌ االْعكاد ب )  -

 -اؿاقسٜٔمبٛاؾك١ اغًب١ٝ االعكا٤ –ميهٔ ؼٌٜٛ االدتُاع ايعادٟ اىل غري عادٟ 

ملٓاقػ١ َا ٜطسأ َٔ أعُاٍ أٚ بٓٛد أٚ َٛاد ٜٚػرتط يريو َٛاؾك١ ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ 

 االدتُاع١ٝ .
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 أعكا٤ فًظ اإلداز٠:

 ( ضٓٛات.4ِٖٚ ايٓدب١ اجملتُع١ٝ املدتاز٠ يتُجٌٝ اؾُع١ٝ ٚايتؿٜٛت ع٢ً مجٝع ايكسازات ملد٠)

 ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠: .1

 ( ضٓٛات .4عًٝٗا يٝهٕٛ ز٥ٝطًا يًذُع١ٝ ملد٠) ٖٞ ايػدؿ١ٝ اييت مت ايتؿٜٛت

 

 

 

 

 ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠:

 ( ضٓٛات.4ٖٞ ايػدؿ١ٝ اييت مت ايتؿٜٛت عًٝٗا يٝهٕٛ ْا٥بًا يس٥ٝظ فًظ االداز٠ يًذُع١ٝ ملد٠)

 األَني ايعاّ: .2

ْٚا٥ب٘ , ٖٞ ايػدؿ١ٝ املطؤٚي١ عٔ إداز٠ اؾُع١ٝ ٚاملدٛي١ بايؿالسٝات َٔ قبٌ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ 

 ٚسًك١ ايٛؾٌ بني أعكا٤ فًظ اإلداز٠.

 

 أَني ايؿٓدٚم ٚاملُجٌ املايٞ يًذُع١ٝ: .3

 ٖٞ ايػدؿ١ٝ اييت ٜتِ ايتؿٜٛت عًٝٗا يتتٛىل اؾٛاْب املاي١ٝ باؾُع١ٝ.

 

 

 :ايع١َُٝٛ اؾُع١ٝ َٗاّ -أٚاًل

 :ايتاي١ٝ املٛاقٝع يف يًٓعس ض١ٓنٌ  َس٠ ايعاد١ٜ االدتُاعات عكد -2

 ت٘.َٚٓاقػ املٓت١ٝٗ ايط١ٓ خالٍ اؾُع١ٝ أعُاٍ عٔ اإلداز٠ فًظ تكسٜس 
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  ٚددت إٕ اؾُع١ٝ ع٢ً َٚالسعاتٗاايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ  ٚشاز٠تكسٜس. 

 مث١ ٜهٔ مل ايًط١ٓ املاي١ٝ إذ اـتاَٞ اؿطابات ع٢ً ٚايتؿدٜل يًذُع١ٝ ايكاْْٛٞ احملاضب تكسٜس َٓاقػ١ 

 .اؾدٜد٠ املاي١ٝ يًط١ٓ ايتكدٜس١ٜ املٝصا١ْٝ ٚإقساز ٗاًتتدً اعرتاض

 بػأْ٘س٣ ت َا ٚاؽاذ ايكاد١َ يًط١ٓ اإلداز٠ فًظ كرتسٜ٘ ايرٟ ايعٌُ بسْاَر تعدٌٜ أٚ ٚإقساز عح. 

 :ايتاي١ٝ املٛاقٝع َٔ جسنأ أٚ ٚاسد يف يًٓعس ايعاد١ٜ غري االدتُاعات عكد-٢

 .االداز١ٜ أٚ املاي١ٝ اؾُع١ٝ أعُاٍ اقطساب-

 

 

 .ؾسٚعٗا ؾتح أٚ األضاضٞ ْعاَٗا تعدٌٜ -  

 .ذيو ع٢ًايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ  ٚشاز٠ َٛاؾك١ بعد ايعكاز١ٜ ممتًهاتٗا بعض يف ايتؿسف - 

 .ؾٝٗا أخس٣ اْدَاز أٚ أخس٣ مجع١ٝ يف دفٗا أٚ ُع١ٝاؾ سٌ -

 .عكٜٛتِٗ إْٗا٤ أٚ ػدٜد أٚ دازتٗاإ فًظ أعكا٤ اْتداب -

 .فاالت٘ ٚاقرتاح ؾُع١ٝا أَٛاٍ اضتجُاز َبدأ دزاض١ -

 طازئ دتُاعا عكد تطتٛدب أخس٣ طاز١٥ أَٛز أ١ٜ -

 

 :ٚأعكا٥٘ اإلداز٠ فًظ َٗاّ-ثاْٝا

 :  اؾُع١ٝ إداز٠ فًظ-١

 فًظ ّٜٛٚك يًذُع١ٝ املػسٚع١ يألٖداف تٓؿٝرا ايع١َُٝٛ اؾُع١ٝ تسمسٗا اييت يًطٝاض١ ايتٓؿٝر١ٜ ايطًط١ ٖٞ

 :ًٜٞ امب خاف بػهٌ اإلداز٠
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 طًبات يفػاطات األعكا٤ نايبت ْ ع٢ً إغساف َٔ ذيو ٜتطًب٘ َٚا يًذُع١ٝ ايداخ١ًٝ ايعالقات َباغس٠ 

 ٚاملؤقت١ ايدا١ُ٥ ايًذإ ٚتػهٌٝ اؾُع١ٝ يعك١ٜٛ االْكُاّ

 اؾُع١ٝ أٖداف ْطام يف ٜدخٌ َٚا ٚاالدتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ املػسٚعات إداز٠. 

 ٚاإلداز١ٜ  ١ٚاملايٝ ايؿ١ٝٓ األدٗص٠ ٚتطٜٛس َٚػسٚعات ٚددتـ إٕ ــ ٚؾسٚعٗا يًذُع١ٝ ايس٥ٝطٞنص املس إداز٠

 ٚقُإ نؿاٜتٗا َٚا ٜتطًب٘ ذيو َٔ ايتعاقد َع ايؿٓٝني ٚاملٛظؿني ٚاملطتددَني.

 املتبع١األؾٍٛ  ٚؾل ؾٝٗا ٚايتؿسف ٚأَٛاهلا اؾُع١ٝ ممتًهات إداز٠. 

 اؾُع١ٝ أَٛاٍ ؾٝٗا تٛدع اييت ايبٓٛى ؼدٜد 

 يالْعكاد ايع١َُٝٛ اؾُع١ٝ دع٠ٛ. 

 االختؿاف تات ايٛازد٠ َٔ دٗا ١ قسازات اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚناؾ١ ايتعًَِٝٚتابع تٓؿٝر ع٢ً اإلغساف. 

 ايطٟٓٛ ايتكسٜس دٚإعدا ساَر ْٚػاطات ٚأعُاٍ اؾُع١ٝ ٚاالغساف ع٢ً تٓؿٝرٖا َٚتابعتٗاب ٚ خطط إعداد 

 .َٚٓذصاتٗا اؾُع١ٝ أعُاٍ عٔ

 اؾُع١ٝ ّاأَ َٓاقػتٗا ٚتٛيٞ عٓٗا تكسٜس ٚإعداد يًذُع١ٝ اـتا١َٝ باتاٚاؿط ايع١َُٝٛ املٝصا١ْٝ دزاض١ 

 .ايع١َُٝٛ

 ايع١َُٝٛ اؾُع١ٝ أَاّ َٓاقػتٗا ٚتٛيٞ ايتكدٜس١ٜ املٝصا١ْٝ اقرتاح. 

 ١ٝايعَُٛ يًذُع١ٝ اري ايعٌُ داخٌ اؾُع١ٝ ٚتكدميٗض عِداد ايًٛا٥ح املاي١ٝ ٚاالداز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ اييت تٓإع 

 .العتُادٖا

 يريو االستٝاز عٓد اإلداز٠( فًظ ضس )أَني عاّ ٚأَني يًذُع١ٝعاّ   َدٜس تعٝني. 

 ٌٝٚادبات َ عًٝٗا َٚا سكٛم َٔ مباهلا ٚايككا١ٝ٥ ٚاأل١ًٖٝ اؿه١َٝٛ اهل٦ٝات اؾ١ن يد٣ اؾُع١ٝ متج ٔ. 

 

 اإلداز٠ فًظ أعكا٤– ٢

 : اإلداز٠ فًظ ز٥ٝظأٚاًل /

 عاي١ٝ دٛد٠ ذات خدَات ِؾسٜل ايعٌُ مبذًظ اإلداز٠ يتشكٝل األٖداف ايعا١َ ٚاـاؾ١ يًذُع١ٝ ٚتكدٜاد٠ قٝ:  دف ايعاّاهل

 املطتٗدؾ١ اجملاالت يف

  .ايع١َُٝٛ باؾُع١ٝ ٜستبط : ايتٓعُٝٞ االزتباط



 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

                                       جمعية رعاية األيتام بمنطقة عسير                                                                                              

 لفروع الجمعيةالالئحة التنظيمية 

25 

 

  :١ ايتؿؿًٝٝ املٗاّ

 ايع١َُٝٛ ٚاؾُع١ٝ اإلداز٠ فًظ تسؤع

 ٚايككا١ٝ٥ ايسمس١ٝ ايطًطات يد٣ اؾُع١ٝ متجٌٝ •

 عٓٗا املٓبجك١ ٚايًذإ اؾُع١ٝ أعُاٍ اؾ١ن ع٢ً اإلغساف •

  .بداٜتٗا عٔ ٚاإلعالٕ االدتُاعات دًطات اؾتتاح •

 ٚتكدميٗا ٚتٓطٝكٗا تًا ألُٖٝتٗا ٚأٚيٜٛتٗا يف املٓاقػ١, ٚاضتالّ نٌ االقرتاساعساز دداٍٚ األعُاٍ تباإق •

 يًُٓاقػ١

 ذيو يف سل ي٘ ٚايرٟ ايه١ًُ ٜطًب ايرٟ يًعكٛ املٛاؾك١ إعطا٤ •

 

 بكٛاعد األعكا٤ َّٚساعا٠ ايتصا ني األعكا٤ ٚقٝاد٠ اؾًط١ بطسٜك١ يبك١ب اؾُاع١ٝ املٓاقػات أؾٍٛ ؾسض •

 اؾًطات ْٚعِ

  .احمل١ًٝ ايًذإ تٓعِٝ يف املطا١ُٖ •

 اييت املطا٥ٌ ملعاؾ١ ٠ت اْتباٙ األعكا٤ نًُا يصّ األَس إىل ْكاط َع١ٓٝ تطتٛدب قٛاعد ٚممازضات قدديؿ •

  .ؾٝٗا ٜٓعس

 ١ٚاألْػط ايرباَر ؽطٝط يف املطاعد٠ •

 .ٚبسافٗا بٓػاطاتٗا ٚتعسٜؿِٗ اؾُع١ٝ شٚاز اضتكباٍ •

 ايدٚز١ٜ ايتكازٜس ب١نتا املعٓٝني َٔ ٚايطًب اؾُع١ٝ ْػاطات ع٢ً اإلغساف •

 اتؿاقٝاتٗا ٚتٓؿٝر ايتصاَاتٗا بتطدٜد اؾُع١ٝ قٝاّ َٔ دنايتأ •

 .ايعالق١ ذات ٚايسمس١ٝ األ١ًٖٝ اؾٗات َع االتؿاٍ •

 .ٚايككا١ٝ٥ ايسمس١ٝ ايطًطات يد٣ اؾُع١ٝ متجٌٝ •

 باؾُع١ٝ املتعًك١ ٚاألٚاَس ٚاإلدسا٤ات ألعُاٍاٚ االدتُاعات قاقس ع٢ً ايتٛقٝع •

 

 ٥ٝظ : ايسْا٥ب  ٚؾـالسـٝـاتٚادبات  -3
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 اإلداز٠ ظّٛ ْا٥ب ايس٥ٝظ بأعُاٍ ز٥ٝظ اؾُع١ٝ يف ساٍ غٝاب٘ عٔ سكٛز ادتُاعات فًٜك

 ايؿٓدٚم أَني-زابعًا

 اإلداز٠ ظٚعدّ ؾسف األَٛاٍ إال بكساز َٔ فً ١ ع٢ً أَٛاٍ اؾُع١ٝاحملاؾع :دف ايعاّاهل• 

  بايس٥ٝظ ٜستبط:  ايتٓعُٝٞ االزتباط 

 يتؿؿ١ًٝٝاملٗاّ ا

 املؿسف يف ملبايؼع ااإٜؿاالت كت١َٛ غامت اؾُع١ٝ َٚٛقع١ َٓ٘ , ٚإٜدب اؾُع١ٝ إىل تسد اييت املبايؼ اضتالّ .1

 .اإلداز٠ ١٦ٖٝ تكسز ايرٟ

 

  .املاي١ٝ اؾُع١ٝ مبعاَالت ٜتعًلا ؾُٝ اإلداز٠ فًظ قسازات تٓؿٝر  .2

 اإلداز٠ظ فً إىل املاي١ٝ اؾُع١ٝ ساي١ عٔ غٗسًٜا سطابًا تكدِٜ .3

  .ايعالق١ تؼت طًب اؾٗات اإلداز١ٜ ذا  َسنص اؾُع١ٝ يتهٕٛيف املاي١ٝ ٚاملطتٓدات ايدؾاتس سؿغ .4

 ايالش١َ اإلٜؿاالت ٚتكدِٜ اؾُع١ٝ إٜسادات ؼؿٌٝ .5

 اؾُع١ٝ إداز٠ قبٌ َٔ احملدد املؿسف يف األَٛاٍ مجٝع إٜداع .6

 املايٞ اؾُع١ٝ ٚقع عٔ تكازٜس تاب١ن .7

 .ايطًب ٚقت ٚػٗٝصٖا املاي١ٝ يطذالت سؿعا .8

 اؾُع١ٝ ع٢ً املرتتب١ املؿسٚؾات دؾع .9

 ايتٌُٜٛ عٔ املطتُس ايبشح .10

 . ايط١ٜٛٓ املٛاشْات إعداد يفزن١ املػا .11

 .ايكاد١َ املاي١ٝ يًط١ٓ ايتكدٜس١ٜ املٝصا١ْٝ َػسٚع ٚقع يف ١ناملػاز .12
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 األَني ايعاّ زابعا:

 َع بايتٓطٝل املاي١ٝاؿؿاظ ع٢ً األعُاٍ املهتب١ٝ باؾُع١ٝ ٚسؿغ ضذالتٗا ٚايكٝاّ بهاؾ١ األعُاٍ غري  : دف ايعاّاهل

  األخسٜني األعكا٤

 ظبايس٥ٝ ٜستبط : ايتٓعُٝٞ االزتباط

 :ايتؿؿ١ًٝٝ املٗاّ

 كابساتٗا ٚإدسا٤ اؾُع١ٝ ضذالت سؿغ -

 .ايع١َُٝٛ ٚاؾُع١ٝ اإلداز٠ فًظ دًطات ٚقا٥ع تدٜٚٔ -

 

 ايطذالت ٚسؿغ املالسعات تدٜٚٔ -

 اؾُع١ٝ ملساضالتا ع٢ً ٚاإلغساف ايٛازد٠ املساضالت ع٢ًاالطالع  -

 .األعُاٍ دداٍٚ إعداد -

   .املتػٝبني ٚاألعكا٤ اؿاقسٜٔ األعكا٤ أمسا٤ قسا٠٤ -

    .ايدٚز١ٜ ٚاالدتُاعات اـاؾ١ الدتُاعاتنٌ ا عٔ يألعكا٤ إغعازات تاب١ن -

   .املطتكًني األعكا٤ بػإٔ املتدر٠ ٚبايكسازات يًعك١ٜٛ باْتدابِٗ اؾدد األعكا٤ إخطاز -

  ايؿٓدٚم أَني عٌُ ْطام عٔ ؽسز اييت اؾُع١ٝ ضذالتنٌ  ع٢ً ٚاإلغساف احملاؾع١ -

  اؾُع١ٝ َػازٜع إعداد يف املطاعد٠ -

 اؾُع١ٝ أْػط١ عٔ ٚايهتٝبات ايٓػسات إعداد -

 .َٓٗا ٌن ٚؾاسب املدتًؿ١ ايٓعس ٚٚدٗات ,ٚاآلزا٤ ٚايتعًٝكات, املدتًؿ١ األؾهاز ؾِٗ -

 .اؾاز١ٜ املٓاقػ١ عٔ االدتُاع ساتنَر تدٜٚٔ -

 املٓاقػ١ ًَدـ اب١نت -

 .اؾًط١ سكٛز ًٜصَِٗ ايرٜٔ األغداف مجٝع إخطاز -

 . ٜكاٍ َا يهٌ ٚاؿسف ايٝكع١ -

 ايطابل االدتُاع ساتنَر ع٢ًاالطالع  -
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 ايعاّ املدٜس َٗاّ خاَطا:

 املعتُد٠ بايطٝاضات ١ر قسازات ٚتٛدٝٗات فًظ اإلداز٠ املتعًكٚتٓؿٝ اؾُع١ٝ عًُٝات إداز٠ ع٢ً اإلغساف :ّ ايعا اهلدف 

 يًذُع١ٝ

  االداز٠ فًظ ز٥ٝظ : ايتٓعُٝٞ االزتباط 

  ٚايٛادبات املٗاّ

 اؾُع١ٝ عٌُٚاضرتاتٝذٝات  ضٝاضات تٓؿٝر -

 

 

 

طٝل َع َدزا٤ ٚبايتٓ ٠ظ اإلدازفً َتطًبات سطب  (Plan Business) ايط١ٜٛٓ ايعٌُ خط١ ٚقع ع٢ً اإلغساف -

 .إلقسازٖا اإلداز٠ ظاإلدازات املع١ٝٓ ,َٚٔ ثِ زؾعٗا إىل فً

  املع١ٝٓ اؾُع١ٝ إدازات َٔ ٚاملعد٠ اؾُع١ٝ بأدا٤ املتعًك١ ايتكازٜس زؾع -

  يًذُع١ٝ املعتُد٠ بايطٝاضات املتعًك١ اإلداز٠ فًظ ٚتٛدٝٗات قسازات تٓؿٝر  -

 اجملتُع يف ٚٚقعٗا ؾٛزتٗا ٚؼطني اؾُع١ٝ غاٜات ؼكٝل ع٢ً ايعٌُ  -

  َٛازدٖا ٚت١ُٝٓ اضتكساز ٌٜهؿيهاؾ١ َٛازد اؾُع١ٝ مبا  ل أٖداف اؾُع١ٝ املاي١ٝ عٔ طسٜل االضتجُاز األّؼكٝ -

 .اإلداز٠ فًظ ضٝاضات ٚتٓؿٝر عًُٗا ضري سطٔ َٔ دنٚايتأ اإلدازات مجٝع ع٢ً اإلغساف -

    املتطازع١ ٚايتػريات ١طتُس ملٛانب١ ايتطٛزات ايتهٓٛيٛدَٝطعٞ يتطٜٛس اؾُع١ٝ ٚنادزٖا ايعاٌَ بػهٌ اي -

ٌ َع األَٛز ايكا١ْْٝٛ مبا ٜهؿٌ َؿاحل اؾُع١ٝ قُٔ ايتعاَ ايعاًَني ٚضال١َ اؾُع١ٝ ممتًهات ع٢ً احملاؾع١ -

 . ٚايدٚي١ٝ ١األْع١ُ ٚاألعساف احملًٝ

  اؾُع١ٝ أٖداف يتشكٝل ايدٚز١ٜ ٚاالدتُاعات ايتكازٜس خالٍ َٔ  اإلدازات َدزا٤ َع املطتُس٠ املتابع١ -

 ٚإبساّ املٛدٛدات ٚغسا٤ عاملٛازد ٚبٝط ايعٌُ مبا يف ذيو ضٝاضات ت١ُٝٓ خط بػإٔ اإلداز٠ جملًظ ايتٛؾٝات زؾع -

  اإلٜسادات ٚتٛقعات ايعٌُ َٚٛاشْات ايعكٛد
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 ٚايككاٜا املطتكب١ًٝ رايرباَب ٜتعًل ؾُٝا اإلداز٠ فًظ ٚقسازات اؾُع١ٝٚاضرتاتٝذٝات  ضٝاضات تٓؿٝر َٔ ايتشكل -

 االضرتاتٝذ١ٝ

 املكسز٠ ٚاـطط ٜتؿل مبا ْٚؿكاتٗا اؾُع١ٝ إٜسادات َساقب١ -

  ٚأقطاَٗا دٚا٥سٖا ـتكازٜس دٚز١ٜ جملًظ اإلداز٠ سٍٛ أدا٤ اؾُع١ٝ املايٞ ٚسطٔ ضري ايعٌُ مبدتًع زؾ -

 َطتكبًًٝا .ٚ سايًٝا اؾُع١ٝ سظ اإلداز٠ إلجياد املؿادز املاي١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايبػس١ٜ ايالش١َ يرباَر تطٜٛفً َع ايتٓطٝل -

 بعد املكرتس١ ٚتعدٜالتٗا تاٚتعًُٝ ٚإدسا٤ات ضٝاضات َٔ ايداخ١ًٝ األْع١ُ غؿٛف اإلداز٠ جملًظ ايتٛؾٝات زؾع -

  . ايتٓؿٝرٟ ايعٌُ ؾسٜل َع دزاضتٗا اضتهُاٍ

  .اؾُع١ٝ يف املعتُد ايؿالسٝات ددٍٚ سطب إيٝ٘ املدٛي١ ايؿالسٝات ممازض١ -

 اؾ١ن يف األدا٤ َطت٣ٛ زؾع يف َٓٗا يالضتؿاد٠ اؾُع١ٝ بأعُاٍ املتؿ١ً اؿدٜج١ ٚاالػاٖات ايع١ًُٝ ايتطٛزات َتابع١ -

  . ٚؾسٚعٗا اؾُع١ٝ إدازات

 

 

 : اللجاٌ مَاو ثالجا

 ٚؾكا اي١ٝايت اتُاملٗب ايكٝاّطسٜل  ّٛ ايًذإ املدتؿ١ بداًل َٔ اإلدازات ٚاألقطاّ بدعِ املدٜس ايعاّ ٚطاقِ ايعٌُ عٔتك

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ذ١ًٓيا يٓػاط

 التيفيذية اللجية

 االيت٦اّ يف ٚضسع١ ١مبس١ْٚ يف اؿسن اإلداز٠ ؾ١ٓ تط٢ُ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ تتُتع ساز َٔ فًظبك تعني ايعاّ: اهلدف

اجملًظ  ؿني دع٠ٛ يًتأدٌٝ ؼتِ ال قد ٚاييت ( ١ هلا َٔ فًظ اإلداز٠املؿٛق ايؿالسٝات )عدٚد ايكسازات ٚاؽاذ

 املدٜس إىل باإلقاؾ١ اإلداز٠ فًظ َٔ أعكا٤ َٔ قدٚد دتتهٕٛ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ َٔ عد يالدتُاعات دٚز١ٜ بايهاٌَ

 ايًذ١ٓ ز٥ٝظ اجملًظ ٜٚعني قادّ. دتُاعا أٍٚ يف اإلداز٠ فًظ ٢قسازاتٗا املتدر٠ عً ٚتعسض ايعاّ

  اإلدارة جملس التيظيني: االرتباط 

 :التيفيذية للجية لةكاملو املَاو
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ػ١ أ١ٜ أَٛز َاي١ٝ تكع ٓاقملاإلداز٠  جملًظ املٓاضب١ ايتٛؾٝات تكدِٜ َع ٚتعدٜالت٘ ٚاحملاضيب املايٞ ايٓعاّ ت١٦ٝٗ َتابع١ 

 .قسٚزًٜا ذيو زأت إذا اإلداز٠ فًظ إىل املٓاضب١ تقُٔ اختؿاؾٗا يف فاٍ ايسقاب١ املاي١ٝ ٚزؾع ايتٛؾٝا

 املٓاضب١ ايتٛؾٝات يسؾع اإلداز٠, ظ١ أ١ٜ طًبات َايٝ٘ تسؾع َٔ املدٜس ايعاّ يًذُع١ٝ ٚتكع قُٔ اختؿاف فًدزاض

 ٔ اجملًظ.َ ايكساز الؽاذ متٗٝدًا جملًظا إىل بػأْٗا

 قسٚزًٜا ذيو زأت إذا أعُاهلا يتٓؿٝر املٓاضبني باـربا٤ االضتعا١ْ 

 سدٚد يف املٓاضب١ ايكسازات اؽاذ .اؾُع١ٝ َٛازد يت١ُٝٓ االضتجُاز َٔ َٓاضبا تساٙ َا غؿٛف يًُذًظ ايتٛؾٝات زؾع 

 السكا بٗا اجملًظ ٚإعالّ اإلداز٠ فًظ َٔ هلا احملدد٠ ايؿالسٝات

 :االجتناعية اللجية 

 طط ٚبساَر اـد١َ االدتُاع١ٝ َٚتابع١ تٓؿٝرٖا َع اإلدازات املع١ٓٝ. خ داإلغساف ع٢ً إعدا :دف ايعاّاهل 

 اإلداز٠ فًظ : ايتٓعُٝٞ االزتباط

 : ايتؿؿ١ًٝٝ املٗاّ 

 .ايرباَر إلدسا٤ ايكسٚز١ٜ االستٝادات ٚتكِٜٛ املعًَٛات تٛؾري ع٢ً اإلغساف .13

 .اؾُع١ٝ يف ٚاملٛظؿني املتطٛعني َع ايتعإٚب االدتُاع١ٝ ايرباَر تٓؿٝر يف املطا١ُٖ .14

 .١ٚاألْػط ايرباَر ؽطٝط يف املطاعد٠ -

  .االدتُاعٞ ايباسح َع بايتعإٚ االدتُاع١ٝ سايتِٗ ٚدزاض١ املٓتؿعني اضتكباٍ -

 تاب١نٚ اؾُع١ٝ. َعًَٛات مجع ع٢ً اؾُاعات اإلغساف خد١َ َبادئ قُٔ املتطٛعني ؼؿٝصيعٌُ ع٢ً ا -

 .ايٓٗا٥ٞ ايتكسٜس

  املوارد تينية جلية 

 .  ٚتكُٝٝٗا اإعداد تعًُٝات ٚإدسا٤ات ٚقٛابط إلداز٠ ت١ُٝٓ املٛازد ٚ اإلغساف ع٢ً أدا٤ٖ: دف ايعاّاهل

  اإلداز٠ فًظ ايتٓعُٝٞ: االزتباط
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  ايتؿؿ١ًٝٝ املٗاّ

  .ٚاملٛظؿني املتطٛعني بني ٚتٛشٜعٗا املػازٜع داخٌ األدٚاز سدٜد اإلغساف

 اؾُع١ٝ أٖداف سطب املػازٜع ؼدٜد َتابع

 املطتؿٝد٠ اؾ١ٗ إىل ُاي٘انت بعد املػسٚع تطًِٝ َتابع١

 ايعاّ اهلدف إىل يًٛؾٍٛ ايرباَر زضِ ع٢ً ايكا١ُ٥ اإلغساف املػسٚعات تطٜٛس ع٢ً اإلغساف 

 اإلداز٠ فًظ ٌرٖا ٚايتٛؾ١ٝ باعتُادٙ أَ قبؿٝايالش١َ يًُػازٜع املساد ت١ٓ ع٢ً املٝصاْٝات املٛاؾك

 واإلعالو العامة العالقات جلية 

  ملع١ٝٓا اإلدازات َع تٓؿٝرٖا َٚتابع١ االعال١َٝ ٚايرباَر  اـطط ٚقع ع٢ً اإلغساف ايعاّ: اهلدف 

 

 اإلداز٠ فًظ ايتٓعُٝٞ: االزتباط

   :ايتؿؿ١ًٝٝ املٗاّ 

 .اـري١ٜ ايبازشاتن١ ب ٚاملػاز ايتربعات ٚمجع اإلعال١َٝ اؿُالت تٓعِٝ َتابع١    

 بريو ١ؾخا دداٍٚ ٚإعداد اؾدد اؾُع١ٝ ملٛظؿٞ ايتعسٜؿ١ٝ ايرباَر ٚتٓؿٝر تٓعِٝ َتابع١  

  ايطٟٓٛ ايتكسٜس ذيو يف مبا اؾُع١ٝ تؿدزٖا اييت األدا٤ تكازٜس َتابع١  

 . اإلداز٠ ٚفًظ ايتٓؿٝرٟ املدٜس َع بايتٓطٝل ٚايداخ١ًٝ اـازد١ٝ ١ناملػاز تٓعِٝ َتابع١  

 .اؾُع١ٝ  ١١ ٚقع خط١ إعالّ ٚتٛع١ٝ اؾُٗٛز داخٌ ٚخازز اؾُع١ٝ َٚتابع١ أْػطَتابع      

 .اإلعال١َٝ اؾُع١١ٝ ضٝاض تٓؿٝر ٚ إقساز َتابع١ 

 املع١ٝٓ اإلدازات َع بايتٓطٝل اؾُع١ٝ ػاطاتْ عٔ اإلعال١َٝ ايتػط١ٝ تٛؾري َتابع١ 
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 املالية اللجية

 َع تٓؿٝرٖا َٚتابع ١ٔ ضالَت٘ ٚاملػازن١ يف ٚقع اـطط املايَٝ ٚايتشكل املايٞ ايٛقع ع٢ً اإلغساف ايعاّ: اهلدف 

  اؾُع١ٝ ٚؾسٚع املع١ٝٓ اإلدازات

 اإلداز٠ فًظ : ايتٓعُٝٞ االزتباط.

  :ايتؿؿ١ًٝٝ املٗاّ 

 يًذُع١ٝ ايٓكد١ٜ ايتدؾكات َساقب١ -

 . االحنساؾات ضبابد دٗ ٚبٝإ املٛاش١ْ ٚعٓاؾس ببٓٛد ٚايتكٝد ٚاإلْؿام ايؿسف َساقب١ -

  باؾُع١ٝ املتبع١ احملاضب١ٝ ٚايطٝاضات ايٓعِ تطبٝل َتابع١ -

 بايدؾاتس قٝدٖا قبٌ احملاضب١ٝ املطتٓدات دق١ َٔ يتشكلا -

 املؿسؾ١ٝ ايتطٜٛات ٚاعتُاد املؿازف َع املعاَالت َتابع١ -

 ايػٗس١ٜ ايسٚاتب غٛفا ٚتدقٝل َسادع١ َٔ ايتشكل -

  



 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

                                       جمعية رعاية األيتام بمنطقة عسير                                                                                              

 لفروع الجمعيةالالئحة التنظيمية 

33 

 

 


