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 مرحبا بك  .1

االجتماعية والتنموية    تقدم اخلدمات اهال وسهال بكم يف بيتكم الثاين مجعية احلليلة اخلريية للخدمات االجتماعية والتنموية اليت  
  الشتاء واعمال محلة التربع ابلدم وكسوة    التطوعية مثل هـ وقامت ابلعديد من الربامج  1395ملدينة احلليلة من ذو أتسست عام  

 قافية والذي شارك فيها الكثري من املتطوعني وكان هلا أثر اجتماعي ملموس. واعمال صحية ث تنظيمية 
 
 عن اجلمعية  .2
هـ حيث كانت اخلطوات بسيطة والتحدي كبري وجبهود أايدي بيضاء كرمية استطعنا جتاوز التحدايت 1395بدأان مشواران اخلريي عام   •

اخلريية امساً رائداً بني اجلمعيات اخلريية. سعت اجلمعية منذ أتسيسها وحىت اليوم الواحدة منها تلو االخرى ليربز اسم مجعية احلليلة 
ابلعمل على تقدمي أفضل اخلدمة املتاحة للمستفيدين يف كافة النواحي احلياتية كما وقد صممت براجمها وأنشطتها مبا يتناسب مع 

 فئات اجملتمع املختلفة ومتطلباهتم
 لألشخاص ذوي الدخل احملدود واليتامى واالرامل. أتسست اجلمعية خلدمة   •
 هـ 1395عام   ونشأة   أابء بلدة احلليلة نظرا لكثرة احملتاجني   اجلمعية من كانت فكرة   •
والذين   مث مت اقرتاح الفكرة اىل األشخاص املتعاونني معنوية على ايدي اشخاص متطوعني  املراحل اليت مرة هبا اجلمعية كانت فكرة   •

مث تقدمت وأصبحت   يف البلد مث مت تشكيل الفريق الذي سوف يقوم مبرحلة االنشاء حىت مت ان شاء اجلمعية  التطوع  لديهم الرغبة يف 
تمركز يف مدينة احلليلة يف وهلا فرع واحد ي  ان شاء وحدة تطوع من ضمن األقسام األساسية داخل اجلمعية  املالية ومت هلا استقالليتها  

 ساء. االح-اململكة العربية السعودية 
قدمت اجلمعية العديد من الربامج التطوعية كـ محلة التربع ابلدم وحليلتنا نظيفة وحليلتنا خضراء وكسوة الشتاء وغريها الكثري من  •

 .املبادرات التطوعية
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 مهمتنا: .3

االعتماد على ذاهتم من خالل   يستطيعواتوفري االستقرار املادي واملعنوي للمستفيدين يف قرية احلليلة والقيام بتدريب ومتكينهم حىت -
 . الصدقات والتربعات للجمعية ومصادرها اخلاصة 

 تعزيز العمل التطوعي يف اجملتمع احللي.-

 

 أهدافنا االسرتاتيجية  .4

 . اجملتمع احمللياثراء العمل التطوعي يف  -

 .التقليل على تكاليف اجلمعية لصرفها على املستفيد بشكل أفضل  -

 تنمية املواطنة وحتقيق االنتماء االجتماعي.   -

 .حتسني متطلبات العمل وتلبية مستوى اخلدمات املقدمة للمستفيدين -

 املشاركة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية.  -

والفئات املختلفة من السلبيات االجتماعية والنفسية اليت يتعرضون هلا لكون التطوع سلوكا ينمي روح اإلرادة والعمل محاية الشباب    -
 العام والعطاء. 
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 القيم   .5

 املبادرة.  - التطوير املستمر-الشفافية-التعاون الفعال  -التمكني  
 
 
 
 
 
 
 قسم التطوع ودوره وأثره يف إشراك املتطوعني  .6

  ورؤية مجعية احلليلة اخلريية للخدمات االجتماعية إلشراك املتطوعنيمنطلقات  

 منطلقاتنا إلشراك املتطوعني: 

بسبب صلتنا الوثيقة مبجتمعنا وإمياننا العميق أبثر أهدافنا وأدواران الرئيسية إذا حتققت، نعلم يقينا مدى أمهية إشراك املتطوعني 
ومنافعه الكبرية على أصحاب العالقة مجيعا )اجلمعية، واجملتمع، واملتطوعني( من خالل مشاركتهم الفاعلة، ولذا فإن منطلقاتنا إلشراك 

 ترتكز على:   املتطوعني

 تفعيل دور جمتمعنا من خالل املتطوعني.  .1
 تنمية روح املواطنة الصاحلة وحب حتقيق املسؤولية اجملتمعية يف نفوس أفراد اجملتمع.  .2
 .التقليل على تكاليف اجلمعية لصرفها على املستفيد بشكل أفضل .3
 .حتسني متطلبات العمل وتلبية مستوى اخلدمات املقدمة للمستفيدين .4
محاية الشباب والفئات املختلفة من السلبيات االجتماعية والنفسية اليت يتعرضون هلا لكون التطوع سلوكا ينمي روح اإلرادة  .5

 والعمل العام والعطاء. 
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 رؤيتنا إلشراك املتطوعني:  (1

ستدامة للمتطوعني لدينا وجذهبم ونسعى لـ "أن نكون مجعية فاعلة ومنوذجا يتسم ابلشفافية والعدالة يف إشراك املتطوعني حمققني بذلك ا
 .وتطويرهم مما يؤدي إىل حتقيق أهداف اجلمعية واملتطوع واجملتمع 

 
 

 كيف تكون جزء منا؟  (2

  وسعياً لتحقيق هذه الرؤية فإن منظمتنا تويل أمهية كبرية إلشراك املتطوعني، وختصص لذلك موارد بشرية مؤهلة لتحقيق هذه الرؤية وتلبية
 املتطوعني، وتفتح أبواهبا جلميع الراغبني يف التطوع عرب قنوات التواصل الرمسية، من خالل اخلطوات التالية:طموحات  

التايل:  -1 الرابط  عرب  التطوعي،  العمل  منصة  حساب  يف  للمتطوع  خاص  حساب  عمل 
er)https://nvg.gov.sa/Account/Regist.) 

التايل:  -2 الرابط  عرب  )اختياري(،  ابجلمعية  اخلاص  للتطوع  رافد  نظام  يف  حساب  عمل 
(https://www.holailah.org.sa/signup/ ) 

 الدخول على منصة العمل التطوعي واالطالع على الفرص املتاحة لدى اجلمعية.  -3
يف حال تعطل املنصة أو مل يستطع التسجيل يف املنصة، التواصل عرب قنوات االتصال املتعدد واليت ميكن الوصول إليها عرب  -4

 .   / https://www.holailah.org.saالرابط التايل:  
 املشاركة يف الفرص املتاحة. زايرة مقر اجلمعية مباشرة ومقابلة مسؤول التطوع لتسهيل   -5

 
 

https://nvg.gov.sa/Account/Register)
https://www.holailah.org.sa/
https://www.holailah.org.sa/
https://www.holailah.org.sa/
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 التطوير واجلودة .7

تقوم اجلمعية بعمل حتديد االحتياج التدرييب للموظفني واملتطوعني على حسب احلاجة اىل ذلك مع عمل برانمج خاص للموظفني 
 املستمرة.بدخول دورات مستمرة يف فرتات متقاطعة للتكيف يف بيئة العمل حسب التغيريات  

 

 

 

 

 اهليكل التنظيمي  .8

 تشكيل اللجان
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 املدير التنفيذي   - 1

 ( ر العبد الوهابعبدالقادمدير املشاريع والتخطيط واجلودة )
 
 الربامج التنموية:   - 2

 رئيس القسم: وجدان السناوي 
 : ومن مهامها

 . أتهيل األسر •
 . توظيف العاطلني •
 . للمساعدات االكادميية •
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 . واألمسياتالدورات   •
 .الربامج التعليمية والثقافية •

 اخلدمات املساندة:   -3
 . رئيس القسم: حممد صاحل اخلضري

  .احلسن  عبد للا 
 .أمحد احملسن

تقّدمه   املساندة مبثابة العامل املشرتك بني خمتلف اجلمعيات خاصة رحبية أو تطوعية وجاءت تسميتها هبذا االسم مما دماتتعترب اخل 
من دعم ومساندة للخدمات الرئيسية ملختلف اجلمعيات، فكل مجعية هلا أنشطة رئيسية وأخرى داعمة أو مساندة ورغم أهنا اثنوية 

 .لكنها تلعب دورًا رئيسًيا وحموراًي يف إجناح عمل املؤّسسات
 
 
 
 
 
 قسم جلنة التطوع واملوارد البشرية:   -4

 الشايب امحد   حممود  املوظفني:       
 التطوع:        

القيام بتحديد االحتياجات يف اجلمعية او يف البلد مث عمل فرصة تطوعية مناسبة هلا يف منصة التطوع مث عمل استقطاب املتطوعني 
 املناسبني للقيام ابهلمام. 

 هداف قسم التطوع: أ

https://read.opensooq.com/%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d9%88%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://read.opensooq.com/%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d9%88%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://read.opensooq.com/%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d9%88%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
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 .حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية للوصول اىل مليون متطوع -
 ستفادة من الطاقات البشرية يف احياء البلد. اال  -
 تقليل العبء على البلد والدولة من التكاليف الزائدة.   -
  املتطوعني. تطوير اخلربات واملهارات لدى    -

 املوارد البشرية:
عملية حتديد وحتليل االحتياج الوظيفي للجمعية وبناء على ذلك يقوم قسم املوارد البشرية بعمل فرص وظيفية واستقطاب الكفاءات   

 البشرية املناسبة واالهتمام بتطوير الكوادر البشرية يف اجلمعية. 
 هداف قسم املوارد البشرية: أ

 تطوير املوظفني للتكيف حسب التغيريات.  •
 املوظفني االكفاء.   احملافظة على •
 هتيئة املوظفني على القدرة لتبادل االدوار عند االحتياج.  •

 
 
 
 االتصال واالستدامة:   -  5

 جلنة اخلدمات املساندة: 
 مشرف اللجنة: حممد اخلضري 

 احلسن   عبد للا 
 أمحد احملسن

 قسم اللجنة االجتماعية: 
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 احلمود   املشرف: جاسم
 رمحة العايش   –  حممد املقهوي املوظفني:

 مهام اللجنة االجتماعية 
 إعداد الئحة اللجنة املنظمة ألعماهلا واملتضمنة شروط وآلية تقدمي املساعدات االجتماعية- 1

 2- .االجتماعيةاستقبال الراغبني يف املساعدات  
 3- .املناسبةحبث حالة املتقدمني والتحقق من صحة بياانهتم ابلوسائل والطرق  

عليهم شروط   - 4 تنطبق  ممن  املتعففني  العالقة ويف حصر  ذات  املعلومات  منه يف مجع  واالستفادة  االجتماعي  البحث  تفعيل 
 .االستفادة من املساعدات االجتماعية

 5- .املساعدةني بطلب  تقرير املوافقة من عدمها على طلبات املتقدم
 6- .االجتماعيةحفظ ملفات املتقدمني لطلب املساعدات  

 7- .املعلوماتالعمل على سرية  
 8- .اللجنةاالستفادة من الربامج التقنية يف تيسري أعمال  

 9- .سنوايً حتديث بياانت املستفيدين  
 
 

  10-االجتماعيةصرف التربعات العينية للمستفيدين املسجلني لدى اللجنة  
 11- .االجتماعيةتقدمي املساعدات العينية االستثنائية لغري املسجلني ضمن اللجنة  

 إعداد تقرير سنوي ألعمال اللجنة يف السنة املنصرمة وتزويد مدير اجلمعية بنسخة منه -12
 ـ عقد اجتماع شهري ورفح حمضر االجتماع ملدير اجلمعية

 
 واإلعالمقسم العالقات العامة  
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    امحد اخلليف * وجدان السناوي              املوظفني:
 العالقات العامة 

األمناء وأن يكون ابقي أعضاؤها من اختيار رئيس اللجنة  افراد على األقل على أن يكون رئيسها من أعضاء جملس  6تتكون من  
 عليهم. لس األمناء  والسمة احلسنة وبعد تصديق واعتماد وموافقة جم من ذوي اخلربة يف جمال عمل اللجنة

 أوال: مهام اللجنة: 
 املمكنة. العمل على إبراز أهداف اجلمعية ابلوسائل   .1
 االستفادة منها يف عمل اجلمعية.  متابعة أنشطة اجلمعيات والصناديق اخلريية األخرى وتقدمي االقرتاحات اليت ميكن .2
 وكتيبات وملصقات تربز أهداف وأنشطة اجلمعية.  إصدار نشرات .3
 والفعاليات اليت تقوم هبا اجلمعية من خالل اللجان العاملة.  اإلعالن عن األنشطة .4
 والفعاليات اإلعالمية اليت تربز دور اجلمعية. إقامة األنشطة .5
 مشرتكة. اخلريية يف املنطقة لطرح مشاريع إعالمية   التنسيق مع اجلمعيات .6
 بياانت شاملة للجمعية حتوي مجيع بياانت األعضاء.  العمل على إجياد قاعدة .7
 اللجان. تصوير وارشفة فعاليات اجلمعية يف مجيع اجملاالت وانشطة   .8
 
 
 املعلومات اليت تفيد يف دعم عمل الصندوق. متابعة اجلرائد واجملالت للحصول على   .9

 من الربامج.  االشراف والدعم الفين على املوقع اإللكرتوين للجمعية واالجهزة االخرى ومتابعة احتياجات اجلمعية .10
 

  االعالمية:  اللجنة  
 إجنازات، أو    قضااي،عليها اجلمعية من    تزويد اجملتمع ابألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة واحلقائق الثابتة ابملوضوعات اليت تعمل

 .”اجلمعيةأو تقارير هتدف لتكوين رأي عام صائب جتاه    حتقيقات، أو  
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إضافة إىل عملية بث ونشر دورية ومستمرة لكافة األخبار واألحداث واملوضوعات واملنوعات واآلراء العامة سواء بطريقة عصرية 
 .سنويةأو    ومناسبة للجمهور بصفة أسبوعية كانت أو شهرية

 :االعالم أهداف شعبة  
 .الوطينابراز اجلمعية كأحد الوجهات املميزة يف اجملال االجتماعي والعناية ابلتنمية االسرية على املستوى  

 .تعريف اجملتمع وشرائحه اخلارجية مبنجزات اجلمعية وكسب ثقتهم مبخرجاهتا
 .هلاافادة اجلمهور أبخبار اجلمعية مبا يعكس الصورة احلقيقية  

 .اجلمعيةحضور اجلمعية إعالمياً يف الصحف احمللية وااللكرتونية بفرتات تعكس حجم العمل واجلهد املبذول يف أنشطة وبرامج  
 .االنرتنتاحلضور االعالمي يف وسائل التواصل االجتماعي على  

 .االعالمي مع اجلهات االعالمية املتخصصةمد جسور الشراكات والتعاون  
 قسم االستقبال: 

 استقبال التربعات واستقبال املراجعني وحتويل املكاملات. 
 حممد اخلضري   - الفضل    على  املوظفني:

 
 
 

 قسم احملاسبة 
 العبد الوهاب   عبد القادر   املوظفني:

 اجلزء األول: مفهوم اإلدارة ومكوانهتا-1
 املالية. . اإلدارة  1
 . الوظيفة املالية. 2
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 . بعض املتطلبات التنظيمية اخلاصة ابلوظيفة املالية. 3
 . النظم احملاسبية.4

 اجلزء الثاين: املوازانت التقديرية كأداة ختطيط ورقابة
 . املوازانت التقديرية كأداة ختطيط وعمل. 1
 . املوازانت التقديرية كأداة رقابة: التقارير. 2
 يل االحنرافات. . الرقابة وحتل3

 اجلزء الثالث: األنظمة واإلجراءات املالية
 . دفاتر احلساابت. 1
 . التقارير الداخلية.2
 . السجالت األخرى اليت جيب مسكها. 3
 . الرقابة الداخلية. 4
 . احلساابت اخلتامية. 5

 /قسم االتصال واالستدامة 4
 امحد اخلليف   - العواد    عبد للا   املوظفني:

 
 املقدمة: 
 ث وظائف رئيسية تندرج حتت قسم االتصال واالستدامة: هناك ثال

 املشاريع:  
صورة هلا وحل مشاكل   أفضلوهو ان يكون هناك شخص مسؤول عن املشاريع ومتابعتها والتخطيط هلا وضمان خروجها       ب  

 التشكيل 
 تنمية املوارد املالية: 
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 املالية املوجودة لدى اجلمعية ومتابعتها وتطويرها. وهو ان يكون هناك شخص مسؤول عن تنمية املوارد  
 االعالم: 

 إجنازات، أو    قضااي،تزويد اجملتمع ابألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة واحلقائق الثابتة ابملوضوعات اليت تعمل عليها اجلمعية من  
 .”اجلمعيةأو تقارير هتدف لتكوين رأي عام صائب جتاه    حتقيقات، أو  

لية بث ونشر دورية ومستمرة لكافة األخبار واألحداث واملوضوعات واملنوعات واآلراء العامة سواء بطريقة عصرية إضافة إىل عم
  ومناسبة للجمهور بصفة أسبوعية كانت أو شهرية أو سنوية 

 أهداف شعبة االعالم: 
 .الوطينعلى املستوى    ابراز اجلمعية كأحد الوجهات املميزة يف اجملال االجتماعي والعناية ابلتنمية االسرية

 تعريف اجملتمع وشرائحه اخلارجية مبنجزات اجلمعية وكسب ثقتهم مبخرجاهتا 
 .هلاافادة اجلمهور أبخبار اجلمعية مبا يعكس الصورة احلقيقية  

 .معيةاجل حضور اجلمعية إعالمياً يف الصحف احمللية وااللكرتونية بفرتات تعكس حجم العمل واجلهد املبذول يف أنشطة وبرامج  
 .االنرتنتاحلضور االعالمي يف وسائل التواصل االجتماعي على  

 .مد جسور الشراكات والتعاون االعالمي مع اجلهات االعالمية املتخصصة
 
 

 مهام شعبة االعالم: 
 .أوساط اجملتمعلبحث والتقصي عن األخبار واملنجزات والقضااي اليت تعىن هبا اجلمعية وإبرازها مبا يعزز دور اجلمعية إجيااب يف 

 . إعداد التقارير اإلعالمية للنشر يف الوسائل اإلعالمية املعتدلة
 . التغطيات االعالمية ملناسبات اجلمعية

 . واإلجنازات يف وسائل االعالم املتنوعة  والتغطياتنشر املقاالت واألخبار  
 . االشراف العام على وسائل التواصل االجتماعي على االنرتنت
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 .الكوادر البشرية العاملة يف شعبة االعالم حبضور الدورات والندواتتطوير  
 . قوة التواصل مع ممثلي اجلهات االعالمية ذات التوجهات املعتدلة

 . التقصي عن مجيع ما ينشر عن اجلمعية يف وسائل اإلعالم كافة سواًء ابإلجياب أو النقد 
 
 
 تواصل معنا:  .9

 0135965939اجلمعية:هاتف  
 0583329399جوال اجلمعية مع الواتساب:

 holailahاالنستقرام: الفيس بوك مع  
 holailahorgسناب وتويرت والتلقرام: 

 :التطوعبياانت التواصل مع مدير  
shayeb@holailah.org.sa 

 0135965939هاتف: 
  106حتويلة: 

 
 
 

 انضم إلينا  .10

وتلبية  وسعياً لتحقيق هذه الرؤية فإن منظمتنا تويل أمهية كبرية إلشراك املتطوعني، وختصص لذلك موارد بشرية مؤهلة لتحقيق هذه الرؤية  
 طموحات املتطوعني، وتفتح أبواهبا جلميع الراغبني يف التطوع عرب قنوات التواصل الرمسية، من خالل اخلطوات التالية:

التايل:  -1 الرابط  عرب  التطوعي،  العمل  منصة  حساب  يف  للمتطوع  خاص  حساب  عمل 
Account/Register)https://nvg.gov.sa/.) 

https://www.holailah.org.sa/shayeb@holailah.org.sa
https://nvg.gov.sa/Account/Register)
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التايل:  -2 الرابط  عرب  )اختياري(،  ابجلمعية  اخلاص  للتطوع  رافد  نظام  يف  حساب  عمل 
(https://www.holailah.org.sa/signup/ ) 

 الدخول على منصة العمل التطوعي واالطالع على الفرص املتاحة لدى اجلمعية.  -3
اصل عرب قنوات االتصال املتعدد واليت ميكن الوصول إليها عرب يف حال تعطل املنصة أو مل يستطع التسجيل يف املنصة، التو  -4

 .   / https://www.holailah.org.saالرابط التايل:  
 زايرة مقر اجلمعية مباشرة ومقابلة مسؤول التطوع لتسهيل املشاركة يف الفرص املتاحة.  -5

 موقع اجلمعية على جوجل:  .11

  

https://www.holailah.org.sa/
https://www.holailah.org.sa/
https://www.holailah.org.sa/

