الالئحة التنظيمية
للجمعية التعاونية ملنتجي البيض
 أوالً :الواقع التنظيمي الحالي للجمعية
 ثانيا ً :الهيكل التنظيمي المقترح
 ثالثا ً :الوصف الوظيفي
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الالئحة التنظيمية

مقدمة:
يتناول هذا الجزء الدليل التنظيمي اإلداري للجمعية التعاونية لمنتجي البيض ،حيث يتضمممممممم أسممممممم
ومنطلقات التنظيم ،والهيكل التنظيمي بتقسيماته لإلدارات واألقسام اإلدارية.
ويعرف الهيكل التنظيمي للجمعية بأنه الخريطة التنظيمية التي تعني بتقسمميم النشمماطات المختل ة في الجمعية
وتحديد الموارد البشممرية الالزمة لهذه النشمماطات والتي تؤدي لتحقيق األهداف الموضممو ة بأفضممل الطرق
واألسممممالي

وبأقل تكل ة ممكنة  ،وكذلك تحديد القاتها التنظيمية مع بعضممممها البعض وذلك بما يضممممم

انسمميابية العمل داخل هذه التشممكيالت اإلدارية والقضمماء لى التداخل في االختصمماصممات والصممالحيات ،
وبتعريف آخر هو الت سلسل اإلداري للجمعية أو ال شكل التنظيمي الذي يو ضح مواقع الوظائف وارتباطاتها
اإلدارية ومستوى العالقات بي األفراد كما يوضح خطوط السلطة والمسئولية داخل الجمعية.
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ً
أوال :الواقع التنظيمي للجمعية احلايل:
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الواقع التنظيمي للجمعية الحالي:
تتشكل الجمعية التعاونية م :
 الجمعية العمومية
 مجل

اإلدارة

 األمانة العامة للجمعية  /المدير
 اللجا ال ر ية )إ وجدت(
تمار

كل هيئة م الهيئات األربعة دورا محددا ،حيث تعتبر الجمعية العمومية السمممملطة العليا للجمعية
إدارة الجمعية باتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة الجمعية

وتسري قراراتها لى جميع األ ضاء وت وض مجل
التعاونية.
ويتم اختيار أ ضمماء مجل

إدارة الجمعية م قبل الجمعية العمومية والتي تمثل األ ضمماء المسمماهمي في

الجمعية التعاونية.

مهمات رئيس مجلس إدارة الجمعية كما يلي :
 .1يرأ

اجتما ات مجل

اإلدارة

 .2يمثل الجمعية أمام الجهات المختصممة أيا كا نو ها ،سممواء كانت الجمعية مد يا أو مد ى ليها،
أو متدخلة في قضية م القضايا ،وله حق التوكيل لغيره في هذا الشأ .
 .3يوقع لى كافة ما يصدر
 .4توجه باسمممه كرئي

الجمعية سواء مراسالت أو قرارات أو قود أو غير ذلك.

للجمعية كافة المكاتبات التي يقصممد بها الجمعية ويقوم باسممتالمها والتصممرف

فيما يدخل ضم صالحياته ويعرض الباقي لى مجل
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إدارة الجمعية.

وتلخصت مهام األمين العام  /المدير في اآلتي :
 يقوم بإ داد جداول أ مال اجتما ات الجمعية والتحضير لها.
 متابعة وتن يذ القرارات والتوصيات.
 تقديم تقرير لمجل

إدارة الجمعية ند انعقاده في الجلسممة العادية أو الطارئة يتضممم ما تم تن يذه

م قرارات وتوصيات
 إ داد التقرير السنوي م أ مال وإنجازات الجمعية.
 تسجيل محاضر اجتما ات الجمعية وتوقيعها م قبل األ ضاء.
 إبالغ قرارات الجمعية إلى كافة الجهات ذات العالقة.
 االحت اظ بكافة المستندات واألختام الخاصة بالجمعية.
 القيام بأي أ مال أخرى يكلف بها م قبل رئي

مجل
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إدارة الجمعية.

ً
ثانيا :اهليكل التنظيمي املقرتح
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اهليكل التنظيمي املقرتح للجمعية التعاونية ملنتجي البيض

الخريطة التنظيمية:
وتهدف إلى ت عيل دور األمي العام لرئاسممممة سممممت إدارات يشممممرف لى كل منها مدير ،بهدف تحقيق معايير التكيف و
المرونة واالستجابة السريعة للتغيرات وسر ة اتخاذ القرار  ،واالستخدام األمثل للموارد حيث يسهل التنسيق األفقي بي
اإلدارات المختل ة وإتاحة فرصممة المشمماركة لمختلف الوحدات والمسممتويات في وضممع اسممتراتيجيات الجمعية وإثراء العمل
وتوسيع نطاقه  ،وكذلك تجميع األنشطة في شكل إدارات متخصصة لى أسا وظي ي متخصص.

منهجية العمل في إعداد الهيكل التنظيمي:
انطالقا م الواقع التنظيمي الحالي للجمعية فإ الخطوات التي تم اتبا ها إلنجاز هذه المهمة ال بد أ تتسق
وتنسجم مع رؤى وتوجهات الدولة الممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتما ية وهي كالتالي:
 تحديد التوجهات العامة.
 وضع األهداف اإلستراتيجية .
 تحديد وتجميع األنشطة المطلوبة لتحقيق األهداف.
 هيكلة األنشممطة في شممكل تقسمميمات تنظيمية (وحدات( وتجميع األنشممطة في شممكل تقسمميمات إدارية
تنظيمية.
 تجميع األنشطة المتكاملة بما يحقق ال ا لية في األداء والسر ة واإلنجاز.
 تصميم نموذج تنظيمي للوضع المقترح.

وقد اعتمد بناء الهيكل التنظيمي في إعداده على عدة مبادئ:
 ضممممرورة مرا اة حجم العمل وتشممممكيل البناء التنظيمي مع مرا اة الموازنة خالل مرحلة التجميع
والتركي

لأل مال النو ية المتشمممممابهة ومطال

كافة العمليات و لى األخص تلك التي تؤدى في

أماك متبا دة.
 أ يكو أسمماسمما الختيار نوع أو أكثر م أنواع تقسمميم العمل في تشممكيل البناء التنظيمي لى قدر
إسهام هذه األنواع في تحقيق أهداف الجمعية.
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 ضمممرورة الحد م نطاق اإلشمممراف المتسمممع وخاصمممة بالنسمممبة لأل مال التابعة مباشمممرة ألمي

ام

الجمعية  /المدير وأيضمما بالنسممبة لأل مال التي تتسممم باالنتشممار والتنوع بما يك ل ال ا لية المطلوبة
لإلشراف كما وكي ا.
 وجو

تالفي تعدد المسمممممتويات اإلشمممممرافية الرأسمممممية التي تؤدي إلى طول خط السممممملطة وتعقيد

اإلجراءات وزيادة الوقت والجهد والتكل ة واالكت اء بثالث مسممتويات كلما أمك لممارسممة األنشممطة
الت صمميلية ويعالج المسممتوى األول رسممم السممياسممات ،وصممياغة التوجهات ويمار

المسممتوى الثاني

تن يذ البرامج والتنسيق واإلشراف والمتابعة ويقوم المستوى الثالث بالتن يذ ال علي.
 التدرج في تحقيق الالمركزية وذلك باسمممممممتحداث التقسممممممميمات اإلقليمية والنو ية طبقا للمتطلبات
الجغرافية والتخ ص صية وإ سناد ال سلطات الالزمة لها والمتكافئة مع الم سئوليات الملقاة لى اتقها
مع توزيع االختصاصات لى التقسيمات اإلقليمية بما يك ل وضوح دور كل منها.
 الربط بي الدراسمممممات والبحوث واأل مال التن يذية كلما أمك بإسمممممناد مهام الدراسمممممات التطبيقية
والتجريبية لألجهزة التن يذية.
 االتساق مع سياسات وتوجهات المملكة وظروف البيئة الداخلية لها.
 إضافة وظي ة " األمي العام " في إدارة الجمعيات بلجانها العامة والنو ية وكافة اإلدارات المسا دة.
 محاكاة الكيانات المماثلة لى مستوى دول العالم إقليميا ودوليا ،ما أمك ذلك مثل:
 اتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية بالكويت
 االتحاد العام للجمعيات الخيرية – األرد
 مجل

الغرف السعودية

 االتحاد العام للتعاونيات بمصر
 جمعية االتحاد التعاونية باإلمارات
 الحلف التعاوني الدولي The International Co-operative Alliance
 الجمعية التعاونية الكندية CCA
 اتحاد التعاونيات بنيوزلندا NZ-COOP
 التعاونيات في جنو

غر إنجلترا
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األهداف االستراتيجية للجمعية :
 تطوير وت ع يل دور الجمع ية وتنم ية ال قات ها مع الهي ئات والمنظ مات المحل ية بالق طا ي ال عام
والخاص والهيئات الدولية .
 إطالق وت عيل مختلف المبادرات التعاونية وبناء شراكات فا لة محليا ودوليا.
 إبراز صورة الجمعية إ الميا وإ النيا.
 العمل لى زيادة منتجات الجمعية لسد احتياجات المجتمع.
 تنمية إيرادات الجمعية.
 إنشاء بنية تقنية وبنك معلوماتي حديث لكافة أنشطة الجمعية.
 العمل لى زيادة دد األ ضاء والمساهمي بالجمعية.
 االهتمام بتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض بما يثري العمل التعاوني.
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الدليل التنظيمي للوحدات اإلدارية املقرتحة للجمعية:
يتضم هذا الجزء رضا م صال ألهداف وارتباط ومهام الوحدات اإلدارية التي يتكو منها الهيكل التنظيمي
للجمعية  ،لى النحو التالي:
 الهدف التنظيمي
 اإلرتباط التنظيمي
 الوحدات اإلدارية ال ر ية إ وجدت
 المهام.

أوالً :الجمعية العمومية:
تعتبر الجمعية العمومية السممملطة للجمعية التعاونية وتسمممري قراراتها لى جميع األ ضممماء والمسممماهمي
وت وض مجل

إدارة الجمعية باتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة الجمعية.

ثانياً :مجلس اإلدارة:
إدارة الجمعية م قبل الجمعية العمومية والتي تمثل األ ضممممماء المسممممماهمي

يتم اختيار أ ضممممماء مجل

بالجمعية والمستوفيي للشروط .

ويتكون مجلس االدارة من:
ونائ الرئي

( )7أ ضاء بما فيهم الرئي

واألمي العام وأمي الصندوق .

ثالثا ً  :رئيس الجمعية :
 يرأ

اجتما ات مجل

اإلدارة .

 يمثل الجمعية أمام الجهات المختصمممة أيا كا نو ها سمممواء كانت الجمعية مد يا أو مد ى ليه أو
متدخال في قضية م القضايا وله حق التوكيل لغيره في هذا الشأ .
 يوقع لى كافة ما يصدر
 توجه باسمه كرئي

الجمعية سواء مراسالت أو قرارات أو قود أو غير ذلك.

للجمعية كافة المكاتبات التي يقصد بها الجمعية.

رابعا ً  :سكرتير تنفيذي مجلس االدارة :
 يقوم شاغل هذه الوظي ة بأ مال ومهام سكرتارية مجل
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اإلدارة للجمعية .

خامسا ً  :األمين العام:
 يقوم بإ داد جداول أ مال اجتما ات مجل

اإلدارة والتحضير لها.

 متابعة وتن يذ القرارات والتوصيات .
 يقدم تقرير لمجل

إدارة الجمعية ند انعقاده في الجلسمممة العادية أو الطارئة لما تم تن يذه م قرارات

وتوصيات.
 إ داد التقرير السنوي

أ مال وإنجازات الجمعية.

 تسجيل محاضر اجتما ات مجل
 إبالغ قرارات مجل

إدارة الجمعية وتوقيعها م قبل األ ضاء.

اإلدارة إلى كافة الجهات ذات العالقة.

 االحت اظ بكافة المستندات واألختام الخاصة بالجمعية.
 إدارة أ مال التخطيط وممارسة الوظائف اإلدارية م تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة لكافة وحدات
الجهاز التن يذي ،كما يتولى تن يذ كافة األ مال التي يقرها مجل

اإلدارة ويشمممممرف لى األ مال

التن يذية اليومية.
 القيام بأي أ مال أخرى يكلف بها م قبل مجل

اإلدارة .

ويرتبط باألمي العام مباشرة كل م :
 .1مدير إدارة الشئون المالية واإلدارية ويتبعها:
 .1.1قسم المالية والحسابات
 .1.2قسم الميزانيات
 .1.3قسم شؤو الموظ ي
وتقوم إدارة الشممئو المالية واإلدارية بكل ما يتعلق بالجوان

المالية واإلدارية ،والعمل لى تحقيق كل ما

م شممأنه الرقي بمسممتوى األداء الوظي ي حيث تتكاتف كافة أقسممامها إلنجاز كافة المهام واألهداف المناطة
بها.
 .2إدارة الشئون الفنية ويتبعها :
 .2.1قسم الخدمات المساندة
 .2.2قسم تقنية المعلومات والحاس اآللي
وتقوم إدارة الشئو ال نية بكل ما يتعلق بالحاس اآللي والتدري
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والدراسات والبحوث .

 .3إدارة اللجان
 .3.1قسم إدارة اللجا التعاونية
 .3.2مركز المعلومات.
تقوم ادارة اللجمما بكممل ممما يتعلق بتطوير اداء اللجمما التعمماونيممة لتحقيق االهممداف المطلوبممة وفق الخطممة
االستراتيجية.
 .4إدارة العالقات العامة واإلعالم ويتبعها:
 .4.1قسم اإل الم
 .4.2قسم التسويق واإل ال
 .4.3قسم العالقات العامة
وم أهم مهام العالقات العامة واال الم في الجمعية تثقيف وتو ية الجمهور ليصمممممممبح لديه اهتمام قوي
وإطالع واسع وفهم ميق

نشاط وأ مال الجمعية التعاونية .

 .5إدارة التخطيط والتمويل ويتبعها:
 .5.1قسم التمويل واالستثمار والقروض
 .5.2قسم التخطيط والبرامج
وم أهم مهام إدارة التخطيط والتمويل :د م المشممرو ات الناشممئة بالجمعية ،وكذا العمل لى فتح أسممواق
جديدة لمنتجات المشممرو ات الصممغيرة والمتوسممطة مما يُعزز م الدور الريادي للعمل التعاوني بالمملكة،
كذلك يتولى هذا القسم مسئولية تنمية وتطوير مصادر التمويل المتاحة بالجمعية لتطوير الجمعية واستقطا
موارد جديدة بهدف المسا دة لى تحقيق أهداف الجمعية المنشودة .
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ثالثا :الوصف الوظيفي
أسلوب إعداد التوصيف الوظيفي:
تم إ داد التوصممممميف الوظي ي وفقا للهيكل التنظيمي واشمممممتمل التوصممممميف الوظي ي لى كافة الوظائف
المقترحة.
 .4.1التسلسل الوظيفي:
تم إيضمماح المسممتوي الوظي ي المقترح لكل وظي ة وحدد موقعها لى السمملم الوظي ي في الجمعية  ،وقد تم
بناء السلم الوظي ي وفق الهيكلة التالية:
 .4.2مبدأ الوظيفة:
تم إ داد التوصمميف الوظي ي لكل وحدة إدارية وفق الهيكل التنظيمي المسممتهدف ،و بالتالي هذا الهيكل هو
هيكل وظائف ولي
 لي

هيكل موظ ي وذلك يعني:

هناك ضرورة إليجاد شخص أو موظف محدد لكل وظي ة بعينها  ،أي ال يشترط تساوي دد

الوظائف و دد الموظ ي  ،إذ يمك أ يعهد لموظف واحد بإشغال أكثر م وظي ة وسيصدر ند
إقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظي ي قرارات إدارية تحدد الوظي ة أو الوظائف المسندة إلى
كل موظف في الجمعية.
 يمك للموظف أ يشغل في آ واحد وظي تي م مستويي مختل ي كأ يكو مدير إدارة الشئو
المالية واإلدارية هو ن سه م يتولى مسا د مدير إدارة العالقات العامة طالما لم يتطل حجم العمل
وجود اثني م الموظ ي أو طالما باستطا ة أحدهما أ يقوم بأ باء الوظي تي معا  ،كأ يقوم
المحاس في اإلدارة المالية بأ باء رئي

الحسابات) رئي

القسم ( وهكذا.

 إ شاغل الوظي ة المكلف بها رسميا يقوم بأ باء الوظي ة كما هي محددة في التوصيف الوظي ي
بصرف النظر

الدرجة أو المرتبة الوظي ية التي وصل لها  ،فقد يكو هناك موظف بمسمي

مدير يتقاضي راتبا ومعي

لى مرتبة ودرجة أ لى م موظف آخر بن

المسمى الوظي ي ولكنه

يتقاضى مرتبا أقل  .إذ أ الرات يحدد وفق سلم الروات واألجور الذي يستند إلى دد م العناصر
لها ارتباط بالتسلسل الوظي ي أو التوصيف الوظي ي.

كالشهادة العلمية وسنوات الخبرة  ..الخ  .فلي
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 .4.3مبدأ المهام والواجبات الرئيسية:
.4.3.1
يترت

يقتصر التوصيف الوظي ي لى سرد لعدد م المهام والواجبات الرئيسية أو األساسية التي
ليها أ يقوم بها شمماغل الوظي ة وبالتالي فإ ما تشممتمله بطاقة التوصمميف الوظي ي ليسممت

حصرا جامعا لأل مال أو المهام أو الواجبات أو المسئوليات التي تتطلبها الوظي ة .
.4.3.2

إ األ مال صمممميغت بصمممم ه امة  ،وبالتالي لي

لإلجراءات المطلو

فيها تحديد أو توصمممميف أو بيا محدد

القيام بها لتن يذ مهام وواجبات الوظي ة وذلك إ مثل هذه اإلجراءات المطلو

القيام بها لتن يذ مهام وواجبات الوظي ة تحددها لوائح اإلجراءات التن يذية وطبيعة العمل وأدوات
العمل المستعملة ) يدوي /كمبيوتر(.
.4.3.3

إ بطاقة التوصيف الوظي ي ال تشتمل لى صالحيات الموظف ،وتحدد الئحة الصالحيات

حدود صالحية كل موظف أو مسئول.
 .4.4متطلبات الوظيفة:
تتضممم بطاقة التوصمميف الوظي ي بيانا بمتطلبات كل وظي ة م حيث المؤهل العلمي دد السممنوات الخبرة
والمتطلبات األخرى  ،وقد أ دت هذه المتطلبات انطالقا م مبدأ دم المغاالة في هذه المتطلبات ( سممهولة
أو صعوبة)  ،أي يج

أ تتضم ما ي وق الحد األدنى كما يج

في ن

الوقت أ ال تنطلق م افتراض

أفضل المواص ات المطلوبة  ،م هنا فإ التقييم النهائي للموظ ي يخضع لم تتوفر لديهم هذه المتطلبات
ومما تتطلبه وظائ هم التي يشغلونها.

الفئات الوظيفية :
قسمت الوظائف في الجمعية للسعوديي كما يلي:
 .1الفئة الممتازة :وتقتصممممر لى األمي العام وهي خارج السمممملم الوظي ي ،وال يحدد لها رات
تعويضات ،إذ يتم تحديد الرات والتعويضات بقرار م مجل

إدارة الجمعية.

 .2المرتبة التاسعععععة والعاشععععرة  :تقتصممممر لى الموظ ي الذي يحملو مسمممممى مدير حسمممم
والخدمة في الجمعية وحجم العمل الذي يقوم به المدير ويبدأ م التاسعة الى العاشرة.
 .3المرتبة الثامنة  :وتمثل رؤساء األقسام
 .4المرتبة السابعة :وتمثل رؤساء الشع
 .5المرتبة السادسة  :وتضم رؤساء الوحدات
14

أو
الخبرة

 .6المرتبة الخامسععة  :خصممصممت هذه ال ئة لتضممم وظائف تلي وظائف رؤسمماء الوحدات التي تتمثل
مهامهم ادة في معاونة رئي

الوحدة في تن يذ جزء م مهام وواجبات اإلدارة.

 .7المرتبة الرابعة :وهي متخصصة لوظائف رؤساء مجمو ات العمل المت ر ة

الوحدات.

 .8المرتبة الثالثة :وهي مخصممصممة للموظ ي الذي يقومو بوظي ة منسممق إداري أو مدخل معلومات
والسكرتير  ،وما شابه  ،ويكت ي بإطالق تسمية منسق إداري لى شاغلي هذه الوظائف.
 .9المرتبة الثانية واألولى :وهي مخصصة للوظائف الكتابية ،كما أنها مخصصة للمستخدمي ويحمل
شاغلوا الوظائف في هذه ال ئة مسمى كات

أو مستخدم.

المراتب:
اوال ً :لتحديد الم ستوي الوظي ي لكل فئة م ال ئات ال سابقة تم إيجاد ت سل سل في الم ستويات الوظي ية مؤلف
م ( )11مرات  ،أ طيت لكل فئة درجة واحدة لى أ يتم تكرار الدرجة وفق تقييم في نهاية كل سمممنة،
وهكذا أ طيت المرات كما يلي:
المرتبة الممتازة ( )11خارج السلم الوظي ي وتليها المرات م  1الى  11حيث  11هي العليا واألولى هي
الدنيا.
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 سلم الرواتب للموظفين السعوديين:
المرتبة

بدل االنتقال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بدل السكن

الدرجـــــــــــــــــــــات

العالوة
السنوية

3600

3762

3924

4086

4248

4410

4572

4734

4896

5058

162

25% 10%

4116

4314

4512

4710

4908

5106

5304

5502

5700

5898

198

25% 10%

4734

4962

5190

5418

5646

5874

6102

6330

6558

6786

228

25% 10%

4

5436

5712

5988

6264

6540

6816

7092

7368

7644

7920

276

25% 10%

5

6288

6606

6924

7242

7560

7878

8196

8514

8832

9150

318

25% 10%

6

7278

7644

8010

8376

8742

9108

9474

9840

10572 10206

366

25% 10%

7

8412

8850

9288

9726

12354 11916 11478 11040 10602 10164

438

25% 10%

8

9612

14094 13596 13098 12600 12102 11604 11106 10608 10110

498

25% 10%

9

16206 15642 15078 14514 13950 13386 12822 12258 11694 11130

564

25% 10%

10

17838 17226 16614 16002 15390 14778 14166 13554 12942 12330

612

25% 10%

1
2
3

تم ا تماد سلم روات الموظ ي العام المعتمد باالمر الكريم رقم  4197وتاريخ 1432/16/25هـممم يقتر
جهه وم الشممركات الخاصممة م جهة أخرى بإضممافة  %21م نسممبة الحد األدنى للرات

م الكوادر الحكومية م

الحكومي ،وذلك لضممما مرونة السمملم

والوظي ي بما يتواءم مع توجهات الجمعية المستقبلي وتحقيق الت ا لية القصوى في اآلداء واشعال المنافسة بي الموظ ي وتح يزهم
نحو تكثيف الجهود والعمل الدؤو
ثانيا ً :يجوز لمجل

م أجل تحقيق األهداف المرجوه.

االدارة تعيي وترقية الك اءات استثنائا بما يتناس

مع سوق الموارد البشرية.

ثالثاً :يسترشد بالسلم الوظي ي ند تعيي الوافدي حس الحاجة وبمرتبات أقل بما يخصص للسعوديي  ،وفق سوق العمل
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بطاقات التوصيف الوظيفي:

 1المسمى الوظيفي  :األمين العام
مسئول مسئولية مباشرة أمام مجل

اإلدارة.

أوال  :األهداف:
تحديد وصمممياغة السمممياسمممات وتن يذ التوجيه العام للهيئة اإلدارية العليا الممثلة في مجل
المبادئ التوجيهية التي شممكلها مجل

اإلدارة في إطار

إدارة الجمعية في ضمموء التوجهات العامة للدولة  ،واإلشممراف لى

األنشطة التن يذية الية األهمية لى أ لى مستويات اإلدارة مع تح يز المسا دي والمدراء العاملي .
ثانيا  :المرؤوسين:
 -1مدير إدارة الشئو اإلدارية والمالية
 -2مدير إدارة الشئو ال نية
 -3مدير إدارة العالقات العامة واإل الم
 -4مدير إدارة التخطيط والتمويل
 -5مدير إدارة اللجا
ثالثا ً  :المهام والواجبات:
 .1توجيه وتنسيق أنشطة الجمعية ووضع الميزانيات وتحديد مصادر التمويل الالزمة لت عيل المشاريع
واالستثمارات.
 .2تعظيم االستثمارات ،وحل المشاكل والقضايا بالتشاور مع مجل

اإلدارة ومسئولي الوزارة.

 .3تحليل مليات تقييم أداء الجمعية وموظ يه في تحقيق األهداف أو لتحديد مجاالت الحد م التكاليف
المحتملة ،وتحسي برامج االستثمار أو السعي للتغيير في السياسات بما يحقق النتائج.
 .4اإلشمممراف لى إ داد وتحديث وتن يذ خطط الجمعية وتن يذ السمممياسمممات واألهداف المرصمممودة وما
يتبعها م أنشطة الجمعيات م أجل تعظيم العائد لى االستثمارات ،أو لزيادة اإلنتاجية.
 .5اإلشممراف لى إ داد الميزانيات والخطط التشممغيلية السممنوية والخمسممية وتقارير األداء ربع السممنوية
للموافقة ليها والسعي للحصول لى التمويل.
 .6الت اوض وإبرام العقود أو االت اقات مع المنظمات الدولية أو الكيانات التنظيمية األخرى بعد أخذ
الموافقات الالزمة.
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 .7اإلشممممممراف لى إ داد قوائم إحالل وظي ي م الموظ ي المؤهلي بحيث يكو هناك بديل لكل مدير
أو رئي

قسمممممم أو رئي

شمممممعبة في حالة خلو المنصممممم

لى أ يتم تحديث هذه القوائم سمممممنويا في

اجتما ات تضم جميع المدراء.
 .8الموافقة لى خطط الموارد البشمممممرية ،واختيار وتعيي المديري والموظ ي رفيعي المسمممممتوى و
ت ويض المسؤوليات لهم.
 .9المشاركة في وضع النظم واللوائح والقرارات الصادرة
 .11حضور اجتما ات مجل

مجل

اإلدارة.

اإلدارة والجمعية العمومية ومتابعة تن يذ قراراتهما.

 .11المسممماهمة في اقتراح الوسمممائل الالزمة لتطوير مل الجمعية وتنظيم القاتها مع الغير بما يزيد
م فعاليته في خدمة الجمعية.
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مسمى الوظيفة :سكرتير تنفيذي
مسئول مسئولية مباشرة أمام رئي

االدارة.

مجل

أوال ً :األهداف:
يقوم شاغل هذه الوظي ة بأ مال و مهام سكرتارية رئي

ومجل

اإلدارة.

ثانيا  :المرؤوسين  :ال يوجد
ثالثا ً :المهام والواجبات:
 .1تحديد وصممممممياغة األهداف المطلوبة لضممممممبط أداء مكت

الجمعية وتخطيط وإ داد البرامج

رئي

التن يذية لتحقيق هذه األهداف.
 .2تقديم النصائح والمشورة والرأي ألفراد السكرتارية باإلدارات التن يذية.
 .3المشاركة في صياغة إجراءات إدارة مكت رئي
 .4استقبال زوار رئي

اإلدارة.

الجمعية ومجل

الجمعية.
الجمعية.

 .5مراجعة وا تماد تنسيق جدول الموا يد والمقابالت الخاصة برئي

 .6مراجعة الخطابات والمكاتبات الخاصة بالجمعية قبل رضها لى رئي
 .7التأكد م ح ظ و صمميانة جميع المل ات الخاصممة بمجل

الجمعية أو تصديرها.

االدارة بشممكل يضممم سممالمتها وسممر ة

استرجا ها.
 .8مراجعة أ مال استالم البريد و ال اك
حس

الوارد و رضه لى رئي

العنوا .

 .9مراجعة وت سجيل أ مال ا ستالم وإر سال ر سائل البريد وال اك
رئي

الجمعية

مجل

والبريد اإللكتروني الخا صة بمكت

االدارة وفهرستها.

 .11التحضممممير الجتما ات مجل

االدارة وتنسمممميق و تجهيز كل الوثائق والمسممممتندات التي تخصممممها

وحضورها.
 .11مراجعممة تنظيم وفهرسممممممممة التقممارير الممداخليممة الواردة لرئي

الجمعيممة أو مجل

إدارة الجمعيممة

و رضها و متابعة ما يتم بشأنها وتسجيلها في السجالت الخاصة بها.
 .12التأكد م أ جميع األجهزة المكتبية والكهربائية في مكت

رئي

وغرفة اإلجتما ات في حالة

صالحة للعمل باستمرار وطل مسئولي الصيانة م داخل الجمعية أو خارجها.
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 .13التأكد م توافر األدوات المكتبية لمكت رئي

الجمعية وطاقم السكرتارية.

 .14توجيه الد وات للمشاركي في االجتما ات وتسجيل ذلك لى النماذج الخاصة.
 .15متابعة ومراجعة اإلدارة المعنية في الجمعية فيما يخص تنظيم رحالت العمل وحجز تذاكر الس م ر
وال نادق(خارجيا وداخليا) وبطاقات دخول المعارض الخاصة برئي
 .16تدري وتوجيه أفراد السكرتارية والكتا
 .17كتابة تقرير شهري لرئي

وأ ضاء مجل

اإلدارة.

المسا دي واالرتقاء بمستواهم الوظي ي.

الجمعية لبيا ما تم إنجازه م أ مال وما تم تأجيله مع بيا السب .

رابعا ً  :متطلبات الوظيفة :
أ  -المؤهل :
 جامعي. الخبرات :خبرة  5سنوات في أ مال السكرتارية التن يذية مع إجادة اللغة االنجليزية تحدثا َ وكتابة.ج  -أخرى
 -1القدرة لى استخدام مختلف المعدات واألدوات المكتبية الحديثة.
 -2اإللمام باستخدام البرامج المكتبية كحزمة برامج أوفي
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وغيرها م البرامج الخاصة بعمله.

 -1مدير الشئون المالية واإلدارية
مسمى الوظي ة  :مدير إدارة الشئو المالية واإلدارية
مسئول مسئولية مباشرة أمام األمي العام
أوال  :األهداف:
تعتبر هذه الوظي ة م الوظائف القيادية في الجمعية  ،يتحمل شاغلها م سؤولية الح اظ لى أموال الجمعية
 ،وتطويرها ومشرو ية استخدامها  ،واإلشراف لى إ داد الحسابات والتقارير

وضع الجمعية المالي،

كما يتحمل مدير الشمممئو المالية واإلدارية إدارة الموارد البشمممرية في الجمعية والعمل لى تدريبها وتقييم
أدائها ،وكذلك ضمممممما تقديم أ لى مسمممممتوى ممك م الخدمات اإلدارية في الجمعية م خالل تنسممممميق
الوظائف والمهام المالية واإلدارية وحس استخدام الموارد البشرية والمادية المتاحة للمجل .
ثانيا  :المرؤوسين:
 .1.1رئي

قسم الشؤو المالية والحسابات.

 .1.2رئي

قسم الميزانيات

 .1.3رئي

قسم شؤو الموظ ي

ثالثا ً  :مهام وواجبات مدير الشئون المالية واإلدارية:
 .1تطوير سياسات ولوائح الشؤو المالية واإلدارية ،والتأكد م االلتزام بها واحترامها وتطبيقها بك اءة.
 .2اإلشراف لى إ داد مشروع الموازنة التقديرية لكافة قطا ات وإدارات الجمعية ،وتجميع مشاريع
الميزانيات التقديرية المحالة له م اإلدارات واألقسممام وإ داد مشممروع الميزانية التقديرية الشمماملة
للمجل

ومناقشتها مع المدراء واألمي العام.

 .3اإلشراف لى إ داد مشروع الميزانية والحسابات الختامية السنوية.
 .4اإلشمممراف لى إ داد نظام العمل الداخلي إلداراته والعمل لى تطوير أداء العمل فيها باسمممتمرار
والتأكد م وجود ضبط داخلي ودورة مستنديه محكمة.
 .5تد يم إدارته بالك اءات والتخصمممصمممات التي تحتاجها وتحسمممي وتطوير ورفع مسمممتوى األداء فيها
باستمرار.
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 .6الوفاء بااللتزامات المالية المترتبة لى الجمعية والتأكد م تحصممميل اإليرادات والمسمممتحقات لى
الغير.
 .7متابعة تمويل المشرو ات التي تشارك فيها الجمعية أو يتولى القيام بها.
 .8تقويم أداء رؤساء األقسام التابعي له وإ داد تقارير نهم لرفعها إلى األمي العام.
 .9رفع تقرير

سير العمل في األقسام التابعة له إلى األمي العام.

 .11اإلشراف لى إ داد خطة القوى العاملة لألقسام والمراكز التابعة له ورفعها إلى األمي العام.
 .11متابعة إ داد التقارير المالية

حالة السيولة في الجمعية.

 .12متابعة إ داد قوائم التدفق النقدي وتقارير المراجعة والمساءلة الريع سنوية.
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25

اإلشراف لى اإلجراءات المتعلقة بتعيي واستقدام القوى العاملة.
اإلشراف لى تطبيق أنظمة العمل والعمال النافذة في المملكة.
االشراف لى إ داد الئحة تنظيم العمل في الجمعية وتحديثها والتأكد م تطبيقها.
اإلشراف لى تن يذ إجراءات شئو الموظ ي مثل التأشيرات ،اإلجازات ،الر اية الصحية  ..الخ
التأكد م سالمة إجراءات القبض والصرف وصحة المستندات الثبوتية.
التأكد م المطابقة المستمرة مع الكشوف الواردة م البنوك واالطالع لى كشوف التسوية.
تطور العمل بإدارته وفقا لمهامه والصعوبات التي تواجهه.
تقديم تقارير دورية لألمي العام
المحافظة لى أصول الجمعية الثابتة وسالمة إ داد واستخدام السجل الخاص بها.
التأكد م صحة القيود المحاسبية المختل ة وتطبيق النظم المالية والمحاسبية المعتمدة.
التوجيه بإ داد التحاليل المالية المختل ة.
التنسيق والتعاو مع المراجعة/الرقابة الداخلية والمدقق الخارجي.
نصح وتوجيه األقسام التابعة له وفق األنظمة والسياسات واإلجراءات المتبعة والمعتمدة.
أية أ مال يكلف بها م قبل رئيسه المباشر وتتعلق بطبيعة مله.

رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ  .المؤهل:
مؤهل جامعي.
 .ا لخبرات:
خبرة ( )11سنوات في مجال العمل.
ج  .أ خرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال.
22

 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .5إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة( .

 .1.1رئيس قسم الشؤون المالية والحسابات.
مسمى الوظي ة :رئي

قسم الشؤو المالية والحسابات

مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير الشئو المالية واإلدارية
أوال  :األهداف:
اللوائح المنظمة واإلجراءات المعتمدة ومسئول

متابعة تن يذ الخطط الخاصة بالمالية والحسابات حس

توفير التدفقات المالية الالزمة إلقامة المشاريع وصرف روات

الموظ ي وتسديد الذمم

الجمعية.

ثانيا  :المرؤوسين:
( )1كبير محاسبي ( )1محاس ( )1مدقق داخلي ( )1أمي صندوق
ثالثا ً  :المهام و الواجبات:
 .1المشاركة في وضع السياسات المالية للمجل والمشاركة في صياغتها
 .2إ داد الخطط ال ر ية والبرامج التن يذية الخاصمممممة باإلدارة المالية بما يحقق األهداف الرئيسمممممية
للجمعية.
 .3المشاركة في اجتما ات اإلدارة العليا ( ندما يطل منه ذلك) و إبداء الرأي في النتائج والقرارات.
 .4المشاركة والحضور ال عال في االجتما ات الدورية الخاصة باإلدارة.
متابعة تن يذ الخطط الخاصة باإلدارة المالية.
 .5مسئول
 .6تدري األفراد العاملي باإلدارة المالية لى أ مالهم و نقل خبرته إليهم.
 .7اقتراح اإلجراءات التحسينية والعالجية والوقائية التي م شأنها تحسي أداء العمل بإدارته.
 .8اقتراح الميزانية السنوية للمجل في حدود اإلمكانيات المتاحة بناءا لى إحتياجات إدارات الجمعية
 .9مراجعة جميع مستندات الصرف وا تمادها وإصدار أمر الصرف.
 .11القيام بالجرد الدوري للخزينة بالتعاو مع صراف الخزينة.
 .11اإلشراف لى ح ظ وصيانة جميع المستندات والدفاتر المالية ومتابعة صالحيته وسريانها.
 .12رفع التقارير الدورية لمديره ولألمي العام ومناقشة هذه التقارير في اجتما ات اإلدارة.
ح ظ جميع سممجالت نماذج الجودة الخاصممة بإجراءات اإلدارة المالية وجميع أ ماله
 .13مسممئول
تخضع للمراجعة الداخلية والخارجية.
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رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ -المؤهل:
مؤهل جامعي
 الخبرات:خبرة ( )5سمممنوات لى األقل في مجال العمل  ،لى أ يكو م ضممممنها مدة ثالث سمممنوات في مجال
الشؤو المالية.
ج -أخرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .5إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة( .

 .1.2رئيس قسم الميزانيات
مسمى الوظي ة  :رئي

قسم الميزانيات .

مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير إدارة الشؤو المالية واإلدارية .
أوال  :األهداف:
اقتـمممممممممراح سممياسممات إ داد الموازنة السممنوية ،وقيادة إجراءات تنظيمها بحسمم
مراحل إقرارها ،والتحقق م

دم التجاوز لى بنود الموازنة بحسممممم

التعليمات المقررة ،ومتابعة

السمممممقوف المالية المعتمدة ،وإحداث

التعديالت الالزمة ند الضرورة وفقا لألنظمة واللوائح والتعليمات ،وإدارة المرؤوسي وتنمية مهاراتهم.
ثانيا  :المرؤوسين:
 -محاس .
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ثالثا :المهام والواجبات:
 .1إ داد الموازنة وتصني ها بالتنسيق مع إدارات الجمعية وفق نماذج مخصصة.
 .2ت صيل الموازنة الرأسمالية اإلجمالية (إ وجدت) لى اإلدارات وفق مشاريع كل إدارة.
 .3إ داد برنامج التدفق النقدي السنوي.
 .4إ داد التقارير الشهرية والتي تعطي مؤشرا لمنجزات الجمعية وما تم خالل فترة التقارير مثل:
أ -موقف مالي شمممهري وربع سمممنوي يوضمممح مقدار المخصمممصمممات السمممنوية المرصمممودة والن قات
الشهرية واإلجمالية حتى تاريخه ورصيد المخصصات.
 تقرير شممهري بن قات المشمماريع يوضممح مخصممصممات كل إدارة موز ة لى المشمماريع والن قاتوااللتزامات.
ت -تقرير شهري يوضح مخصصات ون قات المشاريع الرأسمالية (إ وجدت) حتى تاريخه.
ث -تقريربالتدفق النقدي الشهري والسنوي و ليه يتم إ داد الحواالت المالية الشهرية.
ج -كشمممف أرصمممدة اللوازم بالمسمممتودع (إ وجد) وتعويض النقص ضمممم الحد األ لى والحد األدنى
للمخزو .
ح -إ داد خالصممممة حسممممابية شممممهرية بن قات وإيرادات وحركة البنوك وباقي الحسممممابات وفق نموذج
محدد.
 .5إ داد النماذج الخاصممة بمشممروع الميزانية السممنوية وتحديد برنامج زمني إل داد ميزانية الجمعية بما
يتماشى مع التعليمات المنظمة لذلك وتوزيعها لى جميع اإلدارات في الجمعية.
 .6تلقي مشمممماريع اإلدارات ومناقشممممتها معهم وم ثم تبويبها وت ريغها في النماذج الرسمممممية المعدة لهذا
الغرض تمهيدا إلدراجها في مشروع الميزانية.
 .7رض مشروع الميزانية ومناقشته إلجازته قبل اإل تماد.
 .8االحت اظ بالسجالت الخاصة باال تمادات المالية المخصصة لإلدارات ومقابلة هذه السجالت بأوراق
تص ية الحسابات المقدمة م إدارة الشؤو المالية.
 .9مراجعة التقارير الدورية لمراقبة حركة الصممممرف حسمممم النظم واللوائح المعتمدة وإجراء المراجعة
الدورية لى المنصمممرف والمتبقي م الميزانية واقتراح سمممبل العالج في حالة توقع حدوث جز أو
زيادة في بعض البنود.
المعتمد في بنود الميزانية وتشكيالت الموظ ي .
 .11تقديم المقترحات والحلول حول التجاوزات
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 .11دراسمممة احتياجات الجمعية م اال تمادات اإلضمممافية التي لم تشمممملها الميزانية واتخاذ اإلجراءات
النظامية لتوفير المبالغ الالزمة لها.
 .12المشاركة مع إدارة التخطيط في وضع ميزانية الخطط الخمسية والسنوية.
 .13المشاركة ( ند الطل منه) في االجتما ات واللقاءات التي تتعلق بالتخطيط والميزانية.
نشممممماطات اإلدارة وأية مقترحات حول ميزانية الجمعية ورفعها إلى مدير
 .14إ داد تقارير دورية
الشؤو المالية واإلدارية.
 .15القيام بأية مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصاته.
رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ -المؤهل:
مؤهل جامعي
 الخبرات:خبرة ( )5سمممنوات لى األقل في مجال العمل لحملة الشمممهادة الجامعية  ،لى أ يكو م ضممممنها مدة
ثالث سنوات في مجال الشؤو المالية.
ج -أخرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5لقدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة( .

 1.3رئيس قسم شؤون الموظفين
مسمى الوظي ة  :رئي

شؤو الموظ ي

مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير الشئو المالية واإلدارية
أوال :األهداف:
رئي

قسم شؤو الموظ ي  :مسئول

تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية في الجمعية ،ويقوم بكافة

القضايا المتعلقة بالموظ ي والعمال.
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ثانيا  :المرؤوسين:
( )1ممثل توظيف ( )1ممثل القات موظ ي ( )1ممثل القات حكومية
ثالثا ً  :المهام والواجبات:
 .1وضع دليل إجراءات الموارد البشرية في الجمعية والتأكد م

دم مخال ة نظام العمل السعودي.

 .2التخطيط وإ داد السياسات الخاصة باستقطا الموظ ي وإدارة الموارد البشرية في الجمعية.
 .3إدارة مل ات العاملي فيما يختص بالتعيي والتدري

والتأمي ومراقبة الدوام والمغادرات وترصمميد

اإلجازات وإنهاء الخدمات والتعويضات.
 .4تطبيق التعليمات واإلجراءات المعتمدة والصادرة م الجمعية والنظام الداخلي.
 .5استقبال الموظ ي الجدد وتعري هم بالجمعية وأنظمتها وتعليماتها ومرافق العمل بها.
 .6إ داد إ النات التوظيف ومتابعته وإ داد المل ات وطلبات العمل للجا المختصة مرفقة مع تعليمات
وإجراءات التوظيف المعتمدة في الجمعية.
 .7المشاركة في أ مال لجا التوظيف بحكم الوظي ة.
 .8إدارة الئحمة الموارد البشمممممممريمة المعتممدة في الجمعيمة ،واإلبقماء ليهما محمدثمة ،وإ مداد التقمارير
واإلحصائيات الالزمة للمستويات اإلدارية وال نية ذات االختصاص في الجمعية.
 .9تن يذ الدراسات في مجال الروات  ،واإلجراءات ونتائج التقييم ألداء العاملي وتقديم التوصيات.
 .11إ داد كشف الروات الشهري لكافة العاملي في الجمعية.
 .11قيادة جهود الجمعية في تخطيط وتن يذ تنمية الموارد البشرية وتحديد المسارات الوظي ية للعاملي .
 .12المشاركة في تدري العاملي أو التوصية بانتدابهم للدورات التدريبية.
 .13التنسيق مع الجهات المسؤولة في الجمعية في كافة القضايا التي تخص العاملي .
 .14تخطيط وتطوير وتن يذ ) آليات تقييم أداء العاملي في الجمعية(
الجهات المختصة
 .15التوثيق لكافة الوثائق القانونية واألنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر
في الجمعية والتعديالت التي تصدر في الجهات التشريعية المختصة.
رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ -المؤهل:
مؤهل جامعي
 الخبرات:خبرة ( )5سنوات في مجال الموارد البشرية.
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ج -اخرى:
 .1القدرة العالية لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .2المعرفة الواسعة بقواني العمل السعودية.
 .3معرفة جيدة باللغة االنجليزية.
 .4مهارة جيدة في إ داد التقارير.
 .5القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .6القدرة لى االتصال ال عال.
 .7إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .8القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
تعتبر هذه الوظي ة م الوظائف القيادية في الجمعية ،يتحمل شاغلها مسؤولية اإلشراف لى خطط وبرامج
التدري للمجل والجمعيات التعاونية في المناطق بالتنسيق مع ممثل المنطقة ،كما إ ليه التأكد م تطبيق
الجمعيات التعاونية للسمممممممياسمممممممات والقواني المتبعة ،وجمع المعلومات وتخزينها ،وإدارتها  ،وتوفير نظام
متكامل للمعلومات والحاسممممممم  ،وتقديم الد م ال ني في هذا المجال للجمعيات التعاونية ،وتقديم الخدمات
المساندة لإلدارات األخرى.
ثانيا  :المرؤوسين:
 .2.1رئي

قسم تقنية المعلومات والحاس اآللي

 .2.2رئي

قسم الخدمات المساندة

ثالثا ً  :المهام والواجبات:
 .1اإل شراف لى تطوير إجراءات ولوائح ال شؤو ال نية ،والتأكد م االلتزام بها واحترامها وتطبيقها
بك اءة.
 .2اإلشممراف لى خطط وبرامج التدري ومتابعة تن يذها والتأكد م شمممولية ودقة المعلومات المجمعة
في مركز المعلومات وإنها تخدم أهداف الجمعية.
 .3اإلشمممراف لى إ داد مشمممروع الموازنة التقديرية إلدارته ،وتجميع مشممماريع الميزانيات التقديرية
المحالة له م األقسام ومناقشتها مع إدارته واإلدارات المختصة واألمي العام.
 .4مناقشة مشروع الميزانية والحسابات الختامية السنوية.
 .5العمل لى تطوير أداء العمل في إدارته باسممتمرار والتأكد م وجود ضممبط داخلي ودورة مسممتنديه
محكمة.
 .6تد يم إدارته بالك اءات والتخصصات التي تحتاجها وتحسي وتطوير ورفع مستوى األداء فيها
 .7التأكد م الوفاء بااللتزامات الخدمية التي تقدمها إدارته لآلخري مع التقيد بالميزانيات ند الصرف.
28

 .8تقويم أداء رؤساء األقسام التابعي له وإ داد تقارير نهم لرفعها إلى األمي العام.
 .9اإلشراف لى إ داد خطة القوى العاملة ألقسامه والمراكز التابعة له ورفعها إلى األمي العام.
 .11تقديم تقارير دورية لألمي العام

تطور العمل قي إدارته وفقا لمهامه والصعوبات التي تواجهه.

 .11المحافظة لى أصول الجمعية الثابتة التي تحت مسؤوليات إدارته وصيانتها.
 .12التنسيق والتعاو مع المراجعة  /الرقابة الداخلية والمدقق الخارجي.
 .13نصح وتوجيه األقسام التابعة له وفق األنظمة والسياسات واإلجراءات المتبعة والمعتمدة.
.14

أية أ مال يكلف بها م قبل رئيسه المباشر وتتعلق بطبيعة مله.

رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ  .المؤهل :مؤهل جامعي.
 .ا لخبرات :خبرة ( )11سنوات في مجال العمل
ج  .أ خرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .5إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة( .

 .2.2رئيس قسم تقنية المعلومات والحاسب اآللي
مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير الشئو ال نية
مسمى الوظي ة  :رئي

قسم تقنية المعلومات والحاس اآللي

29

أوال :األهداف:
توفير نظام متكامل للمعلومات يسممما د لى سمممر ة ح ظ وتشمممغيل واسمممترجاع المعلومات وتوفير البيانات
الالزمة لإلدارة للمتابعة والتقييم واتخاذ القرارات ،والعمل لى رفع ك اءة وا تمادية البنية األساسية للنظام
للوفاء باحتياجات اإلدارات واألنشممممطة المختل ة .وتقديم خدمات احترافية ونو ية للمسممممتخدمي الداخليي
التابعي للمجل  ،وأدارة مواقع التواصمممممممل االجتما ي التابعة للجمعية وتطوير التقنيات المطلوبة لتعزيز
م هوم اإلدارة االلكترونية في الجمعية والعمل لى خدمة ود م جميع اإلدارات.
ثانيا  :المرؤوسين:
 2.2.1رئي

شعبة البرمجة والحاس اآللي

 2.2.2رئي

شعبة قوا د البيانات

 2.2.3رئي

شعبة الشبكات والصيانة

ثالثا ً  :المهام و الواجبات:
 -1وضع خطط تطوير نظم المعلومات بالجمعية.
 -2يحدد متطلبات التطوير بناء لى دراسة احتياجات الجمعية ،ويضع الخطط الالزمة للتطوير.
 -3يتابع تشغيل النظم المطبقة ،ويقيم ك اءتها ،ويشرف لى تحليل احتياجات اإلدارات المستخدمة لهذه النظم
ويضع الخطط الخاصة بتأمي هذه االحتياجات.
 -4يحدد مواص ات الحلول البديلة واإلضافات والتحديثات الالزمة ويدر جدواها فنيا واقتصاديا.
 -5يدر ويحلل مشممماكل تشمممغيل النظم المسمممتخدمة ويضمممع الحلول ويعرضمممها لى اإلدارة ،ويشمممرف لى
تن يذها.
 -6مراقبة وصيانة أجهزة الحسا اآللى .
 -7يتابع ك اءة مل أجهزة الحاس اآللى وشبكة المعلومات وأجهزة الطبا ة ويتحقق م مالءمتها لمتطلبات
المستخدمي .
 -8يتابع إصالح األ طال في أسرع وقت ويعمل لى إقالل أوقات األ طال إلى الحد األدنى.
 -9يشمممرف لى تقديم الد م ال ني الالزم لإلدارات المسمممتخدمة للنظام  ،ويتأكد م توفير التوجيه المطلو
لضما سالمة التشغيل.
 -11تحديد احتياجات النظام م األجهزة والمسمممتلزمات ويتابع توفيرها ويشمممرف لى تخطيط وتن يذ برامج
اإلحالل الالزمة.
 -11وضع وتن يذ الخطط المناسبة لتأمي المعلومات المح وظة بالنظام وضما سالمتها.
 -12يشممرف لى تصممميم واختبار األسمملو المناس م للمحافظة لى سممرية المعلومات وفقا لمجاالت نشمماط
المستخدمي ومستوياتهم الوظي ية ويتابع تطبيقه.
 -13يضع خطط العمل وأولوياته ،ويقوم بتوزيع الواجبات وتوجيه مرؤوسيه ومراقبة نتائج التن يذ.
 -14يقيم أداء المرؤوسي المباشري  ،ويضع خطط التطوير الوظي ي لرفع مستويات أدائهم
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رابعا :متطلبات الوظيفة
أ .المؤهل :مؤهل جامعي
.الخبرات :خبرة ملية لمدة ال تقل

( )3سني في تصميم وإنشاء وصيانة وإدارة النظم

ج .أخرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال و الصياغة والتحرير.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة( .

 رئيس شعبة البرمجة والحاسب اآللي
مسمى الوظي ة  :رئي

شعبة البرمجة والحاس اآللي

مسئول مسؤولية مباشرة أمام رئي

قسم تقنية المعلومات والحاس اآللي

أوال :األهداف:
تختص الوظي ة بالمسمممماهمة والمشمممماركة ال عالة مع فريق العمل بالقيام بكافة العمليات المتعلقة بالبرمجة
والتعديل ال ني للنظم والتطبيقات المختل ة وتركيبها والتأكد م تشممغليها وتحديثها بما يتوافق مع التعديالت
والمستجدات الخاصة بعمل الجمعية ،واالست ادة م الخبرات المتوفرة.
ثانيا  :المرؤوسين:
مبرمج حاس آلي ()1
ثالثا ً  :المهام والواجبات:
 .1المساهمة في برمجة كافة األنظمة والتطبيقات الحديثة المصممة لخدمة الجمعية وتطويعها لصالح أهداف
الجمعية ومستلزمات العمل.
 .2المشاركة في بناء وتحديث قا دة البيانات بالتنسيق مع القائمي

لى أنظمة التشغيل.

 .3القيام بعمليات فحص واختبار البرمجية المطبقة والتأكد م مدى مقابلتها الحتياجات الجمعية.
 .4المشاركة في توسيع وتحديث قا دة البيانات المستخدمة بما يتالءم ومستجدات العمل.
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 .5العمل والمشممممممماركة في تطوير وبرمجة مختلف نظم إجراءات العمل والوثائق لتتناسممممممم

مع المعايير

الموضو ة.
 .6العمل لى تقديم المساندة والد م لبناء نظام إلكتروني للتوثيق والمراسالت ونظم االتصال يضم التوجه
نحو تقليص العمل الورقي.
 .7صيانة وتحديث موقع الجمعية لى اإلنترنت وتقديم الد م لتحديث وتطوير الموقع.
 .8المساهمة في بناء وصيانة وتحديث كافة البرمجيات والتطبيقات المقدمة لعمالء الجمعية.
 .9المساهمة في برمجة وتطوير نظم االتصال والتواصل بي إدارات الجمعية والعمل لى تقديم الد م الالزم.
 .11المشممممماركة في اختيار وتقييم كافة البرمجيات المراد شمممممرائها وتطبيقها في الجمعية وتحديد إمكانيات
شركات البرمجة والموردي

لى تلبية احتياجات الجمعية الخاصة بالنظم والبرمجة.

 .11اقتراح آليات التطوير والتحديث المستمر للبرمجيات والتطبيقات المستخدمة في الجمعية.
 .12المشممماركة والعمل لى توفير الد م الالزم لربط قا دة البيانات بي مختلف إدارات ووحدات وأقسمممام
الجمعية والجمعيات في مختلف المناطق.
 .13المشاركة في الد م لمختلف مستخدمي التطبيقات والبرمجيات في الجمعية.
 .14المشمممممماركة في ملية تدري

وتطوير مسممممممتخدمي النظم والبرمجيات المختل ة م موظ ي الجمعية

و مالئها.
إنجازات العمل وأية صعوبات تعترضه.

 .15رفع التقارير الدورية إلى الرئي

المباشر

 .16أي مهام أخرى يكل ه بها الرئي

المباشر وتكو ذات القة باختصاصه.

رابعا :متطلبات الوظيفة
أ .المؤهل :مؤهل جامعي
.الخبرات  :خبرة ملية لمدة ال تقل

 4سنوات في مجال البرمجة وبناء قوا د البيانات والنظم.

ج .أخرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال و الصياغة والتحرير.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة
32

 رئيس شعبة قواعد البيانات
مسمى الوظي ة  :رئي

شعبة قوا د البيانات

مسئول مسؤولية مباشرة أمام رئي

قسم تقنية المعلومات والحاس اآللي

أوال :األهداف:
تختص الوظي ة بالمساهمة والمشاركة ال عالة مع فريق العمل بالقيام بكافة العمليات المتعلقة بعدد م المهام
األساسية والالزمة الستمرار مل قا دة البيانات بشكل سليم.
ثانيا  :المرؤوسين:
إداري لقوا د البيانات
ثالثا ً  :المهام والواجبات:
 -1تركي

وإ داد خادم التطبيقات المناسبة لقا دة بيانات الجمعية.

 -2التحديث والتطوير لقا دة البيانات.
 -3تحديد الموارد المطلوبة مثل وسممممائط التخزي وحجم الذاكرة ،والتوصممممية بتحديثها أو تعديلها بناء
لي األداء
 -4بناء الهياكل الرئيسية للبيانات مثل الجداول وال هار

بالتواصل مع طاقم التطوير.

 -5تعديل وتحديث قا دة البيانات بناء لي متطلبات المبرمجي .
 -6مراقبة أداء قا دة البيانات ومعالجة مشاكلها.
 -7مراقبة المستخدمي لقا دة البيانات والتأكد م ك اءة الصالحيات.
 -8التخطيط والتن يذ لعمليتي النسخ واالسترجاع لقا دة البيانات.
 -9تنظيم وإدارة ملية أرش ة قا دة البيانات.
 -11التواصل وتقديم الد م ال ني لكل الجهات التي تتعامل مع قا دة البيانات وفي مجال اختصاصه.
رابعا :متطلبات الوظيفة
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي
.الخبرات:
•خبرة ملية لمدة ال تقل

 4سنوات في مجال إدارة قوا د البيانات
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ج .أخرى :القدرة لى التحليل والتجديد واالبتكار وإجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة)

 رئيس شعبة الصيانة والشبكات
مسمى الوظي ة  :رئي

شعبة الصيانة والشبكات

مسئول مسؤولية مباشرة أمام رئي

قسم تقنية المعلومات والحاس اآللي

أوال :األهداف:
اإلشممراف لى سممالمة األ جهزة والمعدات والشممبكات وصمميانتها وبرمجتها بشممكل دوري والمشمماركة في
إ داد الخطط وبرامج مل الجمعية واإلشراف لى تن يذها.
ثانيا  :المرؤوسين:
 إداري شبكات  -مسئول صيانة ود م فنيثالثا ً  :المهام و الواجبات:
 -1يشارك بإ داد الخطط الخاصة بنشاطات اإلدارة بشكل ام والقسم بشكل خاص.
 -2يواك تطورات األجهزة الحاسوبية الرئيسية والشخصية وشبكات الربط .
 -3يحضر الخطط لتطوير نشاط الصيانة و شبكات الربط.
 -4يضع مواص ات السالمة العامة ل ريق الصيانة ومتابعة موجودات قطع الغيار الضرورية.
 -5يتابع قود الصيانة مع الشركات ذات االختصاص.
 -6يقوم بإدارة ومتابعة شبكة االنترنت وتحديثها.
 -7يحدد إطار ومجاالت الصيانة الوقائية ووضع البرامج المناسبة لها لتن يذها.
 -8يوجه المرؤوسي ويحل مشاكلهم في مجال العمل وتقييم أدائهم .
 -9يشرف لى إ داد التقارير حول المستويات واالنجاز في القسم ورفعه إلى الرئي

المباشر.

 -11يشرف ويدير البرامج وأجهزة الحماية الخاصة للح اظ لى األجهزة والبيانات.
 -11يشرف لى األجهزة الرئيسية وشبكات الربط وتنصي

البرامج الالزمة لذلك وإدارتها.

 -12القيام بأية أ مال أخرى يكلف بها ضم حدود مهامه ومسؤولياته الوظي ية.
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رابعا :متطلبات الوظيفة
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي
.الخبرات:
 4سنوات في مجال الشبكات.

خبرة ملية لمدة ال تقل
ج .أخرى:

 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال و الصياغة والتحرير.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة)

 .2.3رئيس قسم الخدمات المساندة
مسمى الوظي ة  :رئي

قسم الخدمات المساندة

مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير الشئو ال نية
أوال :األهداف:
اإلشممممراف العام لى إدارة الخدمات المسمممماندة بالجمعية والمسمممماهمة في إ داد وإقرار اللوائح واألنظمة
واإلشممراف المباشممر لى تن يذ الخدمات اليومية المطلوبة لمسمماندة أ مال االدارات االخرى في الجمعية بما
في ذلك صيانة وتشغيل المباني والمكات واألجهزة والمعدات التابعة للجمعية.
ثانيا  :المرؤوسين
 2.4.1رئي

شعبة المخاز

 2.4.2رئي

شعبة المشتريات

 2.4.3رئي

شعبة الحركة والنقل

 2.4.4رئي

شعبة األم والحراسة
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ثالثا :المهام و الواجبات:
 -1بناء وتطوير ق سم الخدمات الم ساندة ور سم ال سيا سات واإلجراءات الالزمة لت سيير العمل بما يحقق
أهداف الجمعية.
 -2التأكد م جاهزية جميع األجهزة المكتبية والكهربائية بالجمعية ومرافقه وإصمممممالح ما يحتاج إلى
صيانة.
 -3اإلشراف لى أ مال الصيانة لمباني ومكات

الجمعية.

 -4اإلشراف لى أي أ مال إنشائية تتعلق بعمل الجمعية.
 -5إ داد بيا بالمواص ات والمتطلبات ألية أ مال إنشائية مطلوبة ومناقشة روض التن يذ.
 -6اإلشراف لى أ مال الحراسات وموظ ي قسم األم والسالمة بالجمعية.
 -7اإلشراف لى مل قسم النقل والحركة.
 -8إدارة جميع مليات الصيانة الخاصة بالمركبات واآلليات المختل ة التابعة للجمعية.
 -9متابعة أ مال التأمي

لى يلزم له ذلك م أمالك الجمعية.

 -11رفع التقارير الدورية بسير العمل.
 -11إدارة الموارد البشممممرية العاملة ضممممم إدارته بشممممكل يضممممم التزام الجميع بالخطط واللوائح
الموضممممممو ة والعمل لى التأكد م فهمهم لذلك وتطوير العاملي في اإلدارة لديه للقيام بالمهام
الموكلة إليهم لى أكمل وجه.
 -12المشاركة في االجتما ات التي تعقدها اإلدارة التن يذية.
 -13أي مهام أخرى يكلف بها ضم نطاق اختصاصه.
رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي
.الخبرات:
خبرة ( )5سنوات
ج .أ خرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال والصياغة والتحرير.
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 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة)
 .7الس ر والتنقل وفق حاجة العمل

 .3مدير إدارة اللجان:
مسئول مسئولية مباشرة أمام األمي العام
مسمى الوظي ة :مدير ادارة اللجا
أوال :األهداف:
اإلشمممممراف اإلداري لى اجتما ات اللجا بالجمعية  ،والتأكد م تطبيق السمممممياسمممممات والقواني المتبعة،
ومتابعة تن يذ القرارات والتعليمات الصمممممادرة م لجا الجمعية وفق سمممممياسمممممات وتوجهات مجل

إدارة

الجمعية وإدارتها بشكل فعال لخدمة أهداف الجمعية وشركائها في القطاع التعاوني.
ثانيا ً  :المهام و الواجبات:
 .1متابعة تن يذ القرارات والتعليمات الصادرة م لجا الجمعية وفق سياسات وتوجهات مجل

اإلدارة.

 .2المساهمة في نشر الو ي االجتما ي للنهوض بالمجتمعات المحلية وتشجيع إنشاء الجمعيات.
 .3التأكد م تطبيق السياسات والقواني المتبعة.
 .4تزويد أ ضممممممماء مجل

اإلدارة ومكات اإلشمممممممراف التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتما ية واإلدارات

المختصة ببرامج وأنشطة التعاو االجتما ي.
 .5تحديد الغرض م اللجا ومهامها وآلية ملها ومداها الزمني .

رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي.
.ا لخبرات:
خبرة ( )5سنوات في مجال اإلدارة.
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ج .أ خرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال والصياغة والتحرير.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة)
يتولى تشكيل اللجا وتحديد الغرض منها ومهامها وآلية ملها ومداها الزمني  .ممارسة
الدور االقتصادي اقتداء باالتحادات التعاونية في أرقى دول العالم المتقدم تعاونيا.
ثانيا  :المرؤوسين  :رؤساء اللجان
 لجنة التعاو الزرا ي لجنة التعاو االستهالكيثالثا ً  :المهام و الواجبات:
 .1القيام باإلشراف لى الدراسات والبحوث في كافة المجاالت المرتبطة بنشاطه
ونشاط اللجا .
 .2تقديم النصح والمشورة والخبرة ال نية للجمعيات.
 .3السعي بكافة الطرق واألسالي

الممكنة لحل المشاكل ال نية التي قد توجد في أي م الجمعيات بناء

لى طل م الجمعية المعنية.
 .4تسمممعيير الخدمات التي تقدمها الجمعيات  ،وتحرى الدقة في أسمممعار السممملع وأ أية زيادة ال بد أ
تتمشى واألسعار العالمية التي ال يمك ألحد أ يتحكم بها أو يوق ها.
 .5العمل لى استقرار وثبات أسعار السلع االستهالكية إلى أطول فترة زمنية ممكنة.
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 .6اإلشراف لى توحيد أسعار البيع في جميع الجمعيات التعاونية للسلع االستهالكية الخاضعة لمجل
الجمعيات.
 .7العمل لى توفير البدائل م السمملع المحلية بعالمات تعاونية وبأسممعار أقل م أسممعار مثيالتها في
السوق لترشيد أسعار السلع األخرى المماثلة لها في الشكل والجودة.
 .8وضممممممع خطة إسممممممتراتيجية متكاملة تختص بتوفير وتوزيع المواد الغذائية الضممممممرورية في حالة
الطوارئ.
 .9العمل لى ت عيل نهج سياسات الشراء الجما ي الموحد للسلع األساسية لما تحققه م مميزات تعود
لى المواطني .
رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي
.ا لخبرات:
خبرة ( )5سنوات في مجال اإلدارة.
ج .أ خرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال و الصياغة والتحرير.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة)

 .3.1رئيس مركز المعلومات
مسمى الوظي ة  :رئي

مركز المعلومات

مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير ادارة الجمعيات التعاونية واللجا
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أوال :األهداف:
يقوم شمماغل هذه الوظي ة بمهمة مسممئول مركز المعلومات  ،ويتولى القيام بكافة األنشممطة المتعلقة بمكتبات
الجمعية  ،وتنظيم وإدارة المعلومات المطبو ة واإللكترونية وتجهيزها وتقديمها لطالبيها م الجمعيات
التعاونية وإدارات الجمعية وشركاءه في العمل حس اإلجراءات المعتمدة
ثانيا  :المرؤوسين:
( )1مدخل بيانات ( )1إداري قوا د بيانات ( )1منسق إداري
ثالثا ً  :المهام و الواجبات:
 .1متابعة اإلصمممدارات الحديثة ) الدولية أو اإلقليمية أو المحلية ( ذات العالقة بأنشمممطة الجمعية ومنتسمممبيه ،
والتنسيق مع الجهات المعنية للحصول ليها.
 .2دراسممة الدوريات التي تصممدر م مختلف دور النشممر العامة والخاصممة  ،واختيار المناسمم

منها والم يد

لمنتسبي الجمعية وموظ يه والباحثي  ،والسعي لالشتراك المجاني فيها إذا كا ذلك ممكنا  ،وتقديم الئحة
بتكاليف االشممممتراك ومناقشممممتها مع رئيسممممه المباشممممر  ،واالشممممتراك في ماتعتمده اإلدارة منها وتجديد هذه
االشتراكات.
 .3متابعة الحصممممول لى اإلصممممدارات االقتصممممادية الصممممادرة م االتحادات والتحال ات التعاونية الدولية
ووكاالت والمنظمات المهتمة بالعمل التعاوني  ،سواء لى شكل مطبو ات أو شكل أقراص ممغنطة.
 .4تنظيم ملية الت صنيف وال هر سة وفق األنظمة الدولية المعمول بها في المكتبات وا ستخدام الحا س

اآللي

فيها
 .5السمممممممعي لتزويد المكتبة بنسمممممممخ م المواد والمحاضمممممممرات وأوراق البحث التي تقدم في المؤمترات
والمحاضمممرات والندوات  ،التي تعقد في المملكة بشمممكل ام أو في الرياض بشمممكل خاص  ،وتكو ذات
فائدة للعمل التعاوني ومنتسبيه وللباحثيي وزوار مركز المعلومات.
 .6تنظيم ملية اإل ارة م محتويات مركز المعلومات و مليات النسممممخ والتصمممموير وفق األنظمة المحددة
لذلك  ،واقتراح األجور المناسبة واالت اق بشأنها مع رئيسه المباشر
 .7العمل لى تزويد المراجعي بأسممممماء و ناوي الجهات األجنبية المصممممدرة والمصممممنعة م خالل األدلة
التجارية.
 .8اإلشمممممراف لى كافة األ مال الالزمة لتنظيم وإدارة مركز المعلومات والتنسممممميق مع العاملي اآلخري
بالجمعية واإلدارات المختل ة لتزويدهم وإمدادهم بالمطبو ات والكت الالزمة
الجمعيات بالمملكة.
القطاع التعاوني وبناء قا دة معلومات
 .9توفير اإلحصائيات المهمه
 .11توفير المعلومات المحدثة المتخصصة في العمل التعاوني.
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رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي.
.ا لخبرات:
 4سنوات في مجال إدارة المعلومات أو أ مال مشابهة.

خبرة ال تقل
ج .أ خرى:

 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال و الصياغة والتحرير.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة)

 -4مدير العالقات العامة واإلعالم
مسمى الوظي ة  :مدير العالقات العامة واإل الم
مسئول مسئولية مباشرة أمام األمي العام
أوال :األهداف:
تن يذ السممياسممة اإل المية للمجل

 ،وتد يم نشمماطها اإل المي  ،وزرع القنا ات بأهمية التثقيف التعاوني ،

وإبراز دوره في تنمية وقيادة القطاع التعاوني  ،والعمل لى بناء القات امة ايجابية مع الجهات
الخارجية والرسمممية وغير الرسمممية داخل وخارج المملكة  ،واإلشممراف لى نشمماط التعاونيات في مجال
المعارض واألنشطة الثقافية وخدمة المجتمع.
ثانيا  :المرؤوسين:
 2.3رئي

قسم اإل الم

 2.4رئي

قسم التسويق واإل ال

 2.5رئي

قسم العالقات العامة
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ثالثا ً  :المهام و الواجبات:
 -1متابعة سير المعامالت الرسمية الخاصة بالجمعية لدي الجهات المختصة.
 -2اإلشراف الكامل لى تن يذ الحمالت اإل المية المعتمدة م الجمعية.
 -3المشممممممماركة في تحديد أهداف الجمعية واسمممممممتراتيجياته في القطاع اإل المي والعالقات العامة
والمعارض.
 -4توجيه األقسام الخاضعة إلشرافه للعمل في إطار خطط التنمية بالمملكة فيما يخص ملهم.
 -5اإلشراف لى إ داد خطة مل سنوية للحمالت اإل المية ونشر ثقافة العمل التعاوني.
 -6اإلشمممراف لى إ داد نظام العمل الداخلي) الدليل اإلجرائي (لألقسمممام التي يشمممرف ليها وتطويره
باستمرار.
 -7اإلشممراف لى إ داد مشممروع الميزانية التقديرية لألقسممام التي يشممرف ليها وإحالتها إلى اإلدارة
المالية.
 -8تد يم األقسمممام والمراكز التي يشمممرف ليها بالك اءات والتخصمممصمممات التي تحتاجها وذلك بغرض
تحسي وتطوير ورفع مستوى األداء فيها باستمرار.
 -9توجيه رؤسممماء األقسمممام نحو إقامة القات طيبة بي مجل

التعاونيات والقطاع الخاص والدوائر

الحكومية ووسائل اإل الم المختل ة والمجتمع وتنمية هذه العالقات باستمرار.
 -11إ داد البروتوكوالت واإلجراءات المنظمة للعمل ،وتوزيع النشرات والكتيبات التعري ية بالجمعية.
 -11التوجيه بإ داد جدول زمني إلقامة المعارض في جميع فروع الجمعية بالمملكة يغطي جميع
أوجه األنشممطة في الجمعيات ،وتوفير جميع مقومات إنجاحها ،بالتنسمميق مع الجهات المعنية وإ داد
دليل التعاونيات المحلية والدولية بشممممكل يصممممبح فيه هذا الدليل مرجعا هاما للباحثي

مثل هذه

المعلومات.
 -12نشر مطبو ات الجمعية وتن يذها بالوسائل والمواص ات المناسبة.
 -13تأمي را ي لنشمماطات الجمعية والتعاونيات ند الحاجة ومسمما دة التعاونيات في التسممويق لتنمية
مواردها.
 -14اإلشراف لى إ داد النشرة اإل المية اليومية وبثها بر الحاس اآللي.
 -15رصممممد ماينشممممر في اإل الم

الجمعية م آراء وانتقادات ورفعه إلى رئي

وأ ضمممماء مجل

اإلدارة

واألمي العام واإلشراف لى كتابة الردود بالتنسيق مع المعنيي في الجمعية بعد موافقة األمي العام.
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 -16التنسيق مع وسائل اإل الم المختل ة لتوفير التغطية اإل المية لمناسبات وفعاليات الجمعية
 -17اإلشراف لى حجوزات ال نادق ومكات السياحة لوفود وزائري الجمعية وترتي

ملية استقبالهم.

 -18اإلشممراف لى مشمماركة الجمعية في المعارض المختل ة الموافق ليها م قبل اإلدارة حس م

موا يدها

المحددة وأماك إقامتها ونوع األنشطة التي ستعرض فيها.
 -19إقامة القات طيبة وتد يم الثقة بي الجمعية ومختلف وسمممممممائل اإل الم لنشمممممممر أخبار التعاونيات
ونشاطاتها ،وإ داد بيانات صحيحة مستمرة

أنشطة التعاونيات ودورها في د م االقتصاد الوطني.

 -21التعاو والتنسمميق مع الجمعيات التعاونية وإدارات الجمعية فيما يتعلق بتداول المعلومات وإ داد وتن يذ
سياسة إ الم و القات امة تخدم أهداف الجمعية.
 -21تأمي التمويل الالزم للح الت والمناسبات والنشاطات المختل ة التي يقيمها الجمعية.
 -22القيام بأية أ مال أخرى يكلف بها م قبل رئيسه المباشر وتتعلق بطبيعة مله.

رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي
.الخبرات:
خبرة ( )11سنوات في مجال العمل .
ج .أ خرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى الصياغة والتحرير واالتصال ال عال.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة)
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 4.1رئيس قسم اإلعالم
مسمى الوظي ة  :رئي

قسم اإل الم

مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير العالقات العامة واإل الم
أوال :األهداف:
تن يذ خطة الجمعية المتعلقة باإل الم وتوطيد العالقات  ،ود م صمممالت التعاو مع وسمممائل اإل الم وكبار
اإل الميي والكتا وكافة المتعاملي مع الجمعية  ،م أشمممممممخاص وجهات امة ،وجهات خاصمممممممة ،
كالمسممتثمري ورؤسمماء الجمعيات ومسممئولي األجهزة الحكومية و مسممئولي االتحادات التعاونية الدولية  ،و
تنظيم برامج تبادل الزيارات و تنظيم مليات استقبال كبار الزوار.
ثانيا  :المرؤوسين:
 4.1.1رئي

شعبة الصحافة واألخبار والتقارير

 4.2.1رئي

شعبةاألرش ة والتوثيق اإل المي

ثالثا ً  :المهام و الواجبات:
الجمعية والتعاونيات و دورها في الحياة االقتصممممادية
 -1إ داد الموضممممو ات والمقاالت واألخبار
وبيا أهمية العمل التعاوني والتعريف بالخدمات التي يقدمها الجمعية للمسمممممتثمري والنشمممممر في
مختلف وسائل اإل الم المرئية و المقروءة و المسمو ة.
 -2إ داد الكتيبات والنشرات التعري ية برؤية ورسالة مجل التعاونيات.
الجمعية في الصمممحف والمجاالت و توثيقها وح ظ مل ات مناسمممبة بها  ،ورفع
 -3متابعة ما ينشمممر
تقرير ما ينشمممر إلى مديره المباشمممر التخاذ اإلجراءات الالزمة وفق التعليمات المعمول بها بهذا
الخصوص.
 -4التنسيق مع وسائل اإل الم بخصوص التغطية اإل المية لمناسبات وفعاليات الجمعية والتعاونيات.
 -5مرافقة رجال اإل الم و ح س ا ستقبالهم والعمل لى بناء القات مل إيجابية معهم أثناء تغطيتهم
للمناسبات وال عاليات التي يقوم بها الجمعية أو التعاونيات.
 -6تن يذ خطة الجمعية المتعلقة باإل الم.
 -7رفع مقترحاته إلى رئيسه المباشر حول تطوير السياسة اإل المية.
 -8مواكبة التقنيات المتطورة ومتابعة ما يسمممتجد في وسمممائل اإل الم واالسمممت ادة منه في تطوير األداء
اإل المي.
 -9االتصمممال المباشمممر مع الكتا والصمممح يي ووسمممائل اإل الم المختل ة إلبراز دور الجمعية ودور
التعاونيات
أية مهام يطلبها منه رئيسه المباشر.
-11
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رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي
.الخبرات:
( )5سنوات خبرة في مل مماثل.
ج .أخرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال و الصياغة والتحرير.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة)

 4.2رئيس قسم التسويق واإلعالن
مسمى الوظي ة  :رئي

قسم التسويق واإل ال

مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير العالقات العامة واإل الم
أوال :األهداف:
تسمممويق ونشمممر وترويج م هوم العمل التعاوني  ،وتطوير موارد الجمعية وخ ض ن قاته بإيجاد را ي لهذه
اإلصدارات أو المناسبات أو ال عاليات.
ثانيا  :المرؤوسين:
 4.1.1رئي

شعبة الحمالت اإل النية والترويج

 4.2.1رئي

شعبة الد اية واإل ال ) مصمم إ الني(
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ثالثا ً  :المهام و الواجبات:
 -1اتخاذ اإلجراءات الالزمة للترويج مبكرا لكل ما ينشممممممر

التعاونيات والجمعية وإ داد الخطط

الترويجية المناسبة بالتنسيق مع قسم اإل الم .
 -2التعامل مع الكميات المعدة للتسمممويق والتوزيع م اإلدارة ،سمممواء لى شمممكل كت
بحوث أو أدلة أو أقراص ممغنطة  ،واالت اق مع رئي

أو دراسمممات أو

القسم لى آلية التوزيع .

 -3التنسممميق مع دور النشمممر والمكتبات لى توزيع اإلصمممدارات والمطبو ات واألدلة واألقراص ،و
تحديد موالتها ،وتنظيم ملية قبض أثمانها ،بالتنسيق مع اإلدارة المالية في الجمعية.
 -4السمممعي إليجاد ر اة لطبع منشمممورات ومطبو ات ووسمممائل د ائية

التعاونيات وأخبار الجمعية

وما يخص العمل التعاوني م م اهيم وأفكار.
 -5تسويق المساحات اإل النية التي يمك تخصيصها لى هذه اإلصدارات.
 -6التنسيق مع الشركات والمؤسسات لى ر اية نشاطات الجمعية الثقافية واإل المية ،لتنمية مصادر
دخل الجمعية وتقليل ن قاتها.
 -7رفع تقارير دورية

سير العمل إلى رئيسه المباشر.

 -8القيام بأية أ مال أخري يكل ه بها رئيسه المباشر و تتعلق بطبيعة مله.
رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي
.الخبرات:
( )5سنوات خبرة في مل مماثل.
ج .أخرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال و الصياغة والتحرير.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة
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 4.3 .رئيس قسم العالقات العامة
مسمى الوظي ة  :رئي

قسم العالقات العامة

مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير العالقات العامة واإل الم
أوال :األهداف:
يقوم بمهمة إنشممماء القات طيبة مع الجمهور ،وإنشممماء القات طيبة بي اإلدارات واألقسمممام المختل ة في
الجمعية وخارجه و يعد محركا ودا ما لبناء القة الجمعية بعمالئها الداخلي والخارجي .
ثانيا  :المرؤوسين:
 4.1.1رئي

شعبة االتصاالت الداخلية

 4.2.1رئي

شعبة العالقات الخارجية

ثالثا ً  :المهام و الواجبات:
 -1إ داد خطة إدارة العالقات العامة بما يتماشي مع إستراتيجية الجمعية وخطته العامة.
 -2إ داد برنامج لتد يم االتصممممال المباشممممر بي الجمعية والتعاونيات وأخذ زمام المبادرة في ملية
االتصال.
 -3يعزز القات الجمعية مع الجهات الحكومية
 -4العمل لى خلق القات بناءة وتعاو مسممممممتمر و مشممممممترك بي األطراف ذات العالقة بمجل
الجمعيات ،والتعاونيا.j
 -5تد يم العالقات بي الجمعية والتعاونيات ،والتنسيق في األنشطة المشتركة.
 -6االتصال بالتعاونيات الدولية للتعرف لى تجاربها وسياساتها و نظم ملها ،وتعري ها بدور الجمعية
ورسالته  ،بما يضم تبادل الخبرات والتعاو المشترك.
 -7تمثيل الجمعية في ال عاليات بناء لى تكليف يصدر له م األمي العام
 -8اإلشمممممراف ل إ داد برامج الزيارات لضممممميوف الجمعية ،بدءا م ترتي

الزيارات و الموا يد

والحجز وصمممممموال إلى االسممممممتقبال وتن يذ برنامج الزيارة والوداع ،بحيث يترك انطبا ا طيبا
الجمعية لدي الزائر
 -9المساهمة في إ داد الميزانية التقديرية لقسمه.
 -11رفع تقارير دورية

سير العمل لدية إلى رئيسة مقرونة باالقتراحات والتوصيات.
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 -11التأكد م تن يذ اإلجراءات المتعلقة بالعاملي تحت إشرافه حس الئحة الصالحيات المعتمدة.
 -12القيام بأية مهام أخري يكل ه بها رئيسه المباشر و تكو ضم طبيعة مله.
 -13التأكد م أ جميع األخبار التي تنشر لى الجمهور سليمة وصحيحة م كافة الوجوه.
-14تزويد الجمعية بالبيانات والمعلومات والتطورات التي تحدث بالرأي العام.تعريف إدارة الجمعية
بأثر خططه وسياسته لى الجمهور.
 -15العمل لى تنسمميق األوضمماع بي اإلدارات المختل ة لتحقيق االنسممجام بي بعضممها البعض ،وبي
الجمهور الداخلي والخارجي.
-16تنظيم زيارات ألفراد الجمهور والوفود المختل ة للتعرف لى نشاطات الجمعية.
 -17الد وة إلى المؤمترات الصح ية واإلشراف لى تنظيمها ،حس

الحاجة.

 -18مسا دة وتشجيع االتصاالت بي المستويات اإلدارية العليا والدنيا في الجمعية.
 -19المشاركة في المؤمترات والمعارض وورش العمل المحلية والخارجية ندما يطل منه ذلك.
رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ .المؤهل :مؤهل جامعي
.الخبرات )5( :سنوات خبرة في مل مماثل.
ج .أخرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى االتصال ال عال و الصياغة والتحرير.
 .3القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .4إجادة استخدام الحاس اآللي.
 .5القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة)
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 -5مدير إدارة التخطيط والتمويل
مسمى الوظي ة  :مدير إدارة التخطيط والتمويل
مسئول مسئولية مباشرة أمام األمي العام
أوال :األهداف:
ترجمة رؤية ورسممممممالة الجمعية إلى خطط واسممممممتراتيجيات وتن يذ إسممممممتراتيجية الجمعية في مجال التمويل
واالسممتثمار واإلقراض ود م اإلدارات في اسممتنباط االسممتراتيجيات الخاصممة بها وضممبط جودة تن يذ الخطط
بتقارير ربع سنوية

اإلنجاز واألداء (.)accountability reports

ثانيا  :المرؤوسين:
 .5.1رئي

قسم البرامج والتخطيط

 .5.2رئي

قسم التمويل واالستثمار

ثالثا ً  :المهام و الواجبات:
 .1اإلشممممممراف لى وإ داد خطط الجمعية االسممممممتراتيجية (الطويلة والخمسممممممية والسممممممنوية) وتطويرها
وتحديثها.
 .2اإلشراف لى د م اإلدارات في استنباط االستراتيجيات الخاصة بها.
 .3اإلشراف لى وإ داد تقارير اإلنجاز واألداء ( )accountability reportsربع السنوية.
 .1اإلشراف لى وإ داد وتن يذ إستراتيجية الجمعية في مجال االستثمار.
 .2تلقي التقارير الدورية ودراستها ومناقشتها وتقديم مرئياته حولها ورفعها إلى رئيسه المباشر.
 .3إجراء التحليل المالي واستخدام المؤشرات المالية المختل ة.
 .4القيام بأي مل يكل ه به رئيسه المباشر يتعلق بطبيعة مله.
 .5تنمية وتطوير مصادر التمويل المتاحة لتطوير الجمعيات واستقطا موارد جديدة
 .6العمل لى د م وتمويل الجمعيات الناشئة.
 .7العمل لى فتح أسمممواق جديدة لمنتجات المشمممرو ات الصمممغيرة والمتوسمممطة مما يُعزز م الدور
الريادي للعمل التعاوني بالمملكة.
 .8اقتراح النظم المالية للمجل .
 .9إ داد الخطة السنوية إلدارة االستثمار.
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 .11إ داد الموازنة التقديرية السنوية للمجل

بالتنسيق مع إدارة الشؤو المالية في الجمعية

 .11إ داد الخطة الت صيلية التي تحتوي لى آليات العمل لتطوير استثمار الجمعية.
 .12وضع خطة تشمل بدائل مقترحه لمعالجة االستثمارات المتعثرة
رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي
.ا لخبرات:
خبرة ( )11سنوات في مجال اإلدارة المالية.
ج .أ خرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى ت عيل االتصاالت و الصياغة والتحرير.
 .3القدرة لى مواكبة التغيير واالبتكار والتجديد.
 .4القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .5إجادة الحاس اآللي.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة( .

 .5.1رئيس قسم البرامج والتخطيط
مسمى الوظي ة  :رئي

قسم البرامج والتخطيط

مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير إدارة التخطيط والتمويل
أوال  :األهداف:
المشاركة في تحديد أهداف الجمعية و المشاركة فى صياغتها و التخطيط و التنظيم و متابعة التن يذ للخطط
الخاصة بالجمعية حس اإلجراءات المعتمدة إلدارة التخطيط والتمويل في الجمعية.
ثانيا  :المرؤوسين:
كبير مخططي ( ، )1مخطط ()1
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ثالثا ً  :المهام و الواجبات:
 .1اإلشراف والتنظيم اإلداري لقسم البرامج والتخطيط وتوزيع المهام والمسئوليات ومتابعة تن يذها.
 .2إ داد خطط الجمعية االسمممممممتراتيجية (الطويلة والخمسمممممممية والسمممممممنوية) وتطويرها وتحديثها ومتابعة
تن يذها.
 .3د م اإلدارات في اسمممممممتنبمماط االسمممممممتراتيجيممات الخمماصمممممممممة بهمما وا ممداد تقممارير اإلنجمماز واألداء
( )accountability reportsربع السنوية.
 .4التنسيق بي إدارات وأقسام الجمعية فيما يتعلق بالخطط االستراتيجية والتشغيلية الخمسية والسنوية.
 .5تن يذ أي مهام أخرى في نطاق العمل.
رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي
.ا لخبرات:
خبرة ( )5سنوات في مجال اإلدارة المالية.
ج .أ خرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى ت عيل االتصاالت و الصياغة والتحرير
 .3القدرة لى مواكبة التغيير االبتكار والتجديد.
 .4القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .5إجادة الحاس اآللي.
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة( .
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 .5.2رئيس قسم التمويل واالستثمار والقروض
مسمى الوظي ة  :رئي

قسم التمويل واالستثمار والقروض

مسئول مسئولية مباشرة أمام مدير إدارة التخطيط والتمويل
تنسيق وتطوير أ مال الجمعية اإلستثمارية ،وإقتراح ال رص المتاحة لإلستثمار ووضع الخطط االستثمارية،
واإلشراف لىيها وإدارتها.
أوال :األهداف:
دراسة فرص االستثمار والتمويل المتاحة وإقتراح السياسات المناسبة وتحديد االولويات ند تن يذ سياسات
االستثمار والتمويل المعتمدة للجمعية والتأكد انها تحقق رسالة واهداف الجمعية.
ثانيا  :المرؤوسين:
 محلل مالي .ثالثاً :المهام والواجبات:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

دراسممة المؤثرات الخارجية والداخلية ) اإلقتصممادية واإلجتما ية والسممياسممية ( ووضممع التوصمميات
الالزمة بشأ تأثيرها لى ال رص االستثمارية.
التنسمميق مع شممركاء الجمعية كوزارة التجارة واإلسممتثمار ووزارة البلديات والشممئو القروية ووزارة
العمل والتنمية اإلجتما ية واالطالع لى الجديد في القواني والتعليمات الصمممممممادرة .ذات العالقة
والذي قد تؤثر لى استثمارات القطاع التعاوني.
جمع البيانات والمعلومات التي تسا د اإلدارة العليا في اتخاذ القرار االستثماري.
تحقيق مسممتهدفات اإلسممتثمار م خالل إدارة جميع األنشممطة المتعلقة باسممتثمارات الجمعية ابتداء م
تقييم جدوى ال رص اإلستثمارية ومرورا بإدارة المشروع اإلستثماري ومتابعة إيراداته.
المسممممماهمة ال عالة في وضمممممع الخطة التن يذية إلدارة التخطيط واإلقتصممممماد المنبثقة م إسمممممتراتيجية
الجمعية.
تن يذ الخطط وتحقيق المسممتهدفات مع المتابعة المسممتمرة ألداء اإلسممتثمار والمبيعات وإتخاذ القرارات
المناسبة للتعامل مع أي متغيرات داخلية أو خارجية قد تؤثر لى تحقيق النتائج وإستدامتها.
إ داد الخطط التن يذية لقسمممم التمويل واإلسمممتثمار مع ضمممما تأمي الموارد المالية والتقنية والبشمممرية
لتن يذ تلك الخطط.
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رابعا ً  :متطلبات الوظيفة:
أ .المؤهل:
مؤهل جامعي
.ا لخبرات:
خبرة ( )5سنوات مجال اإلدارة المالية.
ج .أ خرى:
 .1القدرة لى قيادة فريق العمل.
 .2القدرة لى ت عيل االتصاالت والصياغة والتحرير.
 .3االبتكار والتجديد.
 .4القدرة لى التخطيط والتنظيم والرقابة.
 .5إجادة الحاس اآللي .
 .6إجادة اللغة االنجليزية ) تحدث  /قراءة  /كتابة )
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 .IVالتوظيف
يتم تكوي لجنة موارد بشرية تن يذية م ثالثة أ ضاء لى (األقل) بإشراف أحد أ ضاء مجل
ولها سممممكرتيرا وتقوم باإل ال

وظي ة األمي العام ووظائف الصممممف األول ثم تدر

وتعرض أحس ثالثة مرشحي

اإلدارة للتصويت وإقرار المرشح األفضل.

لى مجل

اإلدارة

السممممير الذاتية

الوظائف المستهدفة م قبل اللجنة التن يذية للموارد البشرية:
 1األمي العام
 2مدير إدارة الشئو اإلدارية والمالية
 3مدير إدارة الشئو ال نية
 4مدير ادارة الجمعيات التعاونية واللجا
 5مدير إدارة العالقات العامة واإل الم
 6مدير إدارة التخطيط والتمويل
 7مدير إدارة الدراسات واالستشارات التعاونية والتدري
 8مستشار قانوني
 9سكرتير تن يذي
 11مراجع داخلي
ويمك لمجل

االدارة أ يتعاقد مع مكات

اسممتشممارية للقيام بمهام المسممتشممار القانوني والمراجع الداخلي إذا

رأى ذلك مناسبا.
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