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 م   2022 فبراير  2اخر تحديث 

 اطالقا  غير قابل اطالقا للنشر أو املشاركة مع العمالء أو الغيرو في كاريزميديا بيعات هذا امللف خاص فقط بأخصائيات املتنويه هام  :   

 الباب األول : النظام اإلدارى للشركة 

 البيانات األساسية للشركة 

 كاريزميديا للتسويق الرقمي اسم الشركة  1

 د.محمد الحريص ي الرئيس التنفيذي 2

م   2019يوليو  1 تاريخ التأسيس 3  

 3350146887 السجل التجاري  4

 3021371465 الرقم الضريبي  5

املحتوى البصري , خدمة ادارة حسابات التواصل االجتماعي , خدمة الحمالت االعالنية , خدمة  األنشطة الرئيسية  6  

التصوير واملونتاجخدمة الهوية والعالمة التجارية , خدمة املحتوى االبداعي , خدمة   

الرسميين وظفينعدد امل 7 رسمي  موظف  30أكثر من    

أقسام الشركة عدد  8 / فرع واحد حاليا  أقسام 6   

اململكة العربية السعودية  –الرياض   الشركة/ مقر   وانعن 9  

) خدمات العمالء (   : التواصل املباشر 10  966543062864 

البريد االلكتروني:  11 ) خدمات العمالء (     cs@charismediaksa.com  

البريد االلكتروني:  12 (ادارة الشركة )     info@charismediaksa.com 

تواصل املباشرال:  13 ( الرئيس التنفيذي )     966556946554 

البريد االلكتروني:  14 ( الرئيس التنفيذي)    CEO@charismediaksa.com  

الرسمي  املوقع االلكتروني 15  www.charismediaksa.com  

 

 الباب الثاني : الخطة األستراتيجية 

   ؟   من هي كاريزميديا 

 شركة سعودية متخصصة في تقديم الحلول التسويقية املبتكرة لرواد األعمال والشركات الناشئة والصغيرة واملتوسطة 

 :   رؤية الشركة  

 عالم التسويق الرقمي  في  واالنتشار نحو النجاح نشآت الناشئة والصغيرة واملتوسطةان نكون املنصة املفضلة إلنطالق امل

 :    رسالة الشركة  

  املستهدفين العمالءمتطلبات واحتياجات وأهداف تتناسب مع   تسويقية إبداعية وخدمات  صناعة أفكار .1

    االيمان بالقوة املشتركة لالبداع وأخذ فكرة العالمة التجارية للعميل وجوهرها وإظهارها بشكل مختلف  .2

 وتقديم امتيازات تنافسية حقيقية باسلوب مبتكر  القدرة على إيصال القيمة الفريدة للعمالء املستهدفين  .3

 

 :  األهداف العامة للشركة 

 بأسلوب احترافي لتحسين تجربة العمالء  التسويقية في مجال التسويق الرقمي  تقديم أفضل الحلول والخدمات  .1

 تكار والتطوير وتحقيق كافة األهداف العامة للشركة والخاصة للموظفين  ابداعية تحفز على االبتوفير بيئة عمل  .2

 األكمل وجهالالخدمات التي يحتاجها العمالء في التسويق الرقمي على كافة توفير  العمل بذكاء وليس بجهد في تقديم و  .3

 ز الثقة واملصداقية  يعز تو  واملساواة العدالة لتحقيقلعمل بنزاهة وشفافية او  املبادئ األخالقيةاملعايير املهنية و االلتزام بأعلى  .4

   وتوفير كافة االمكانيات والوسائل املهنية لتحقيق املساءلة املؤسسية للموظفين معايير عالية مع التميز في األعمالتطبيق  .5

 لضمان رضا العميل   والسعر املناسب العاليةة االرتقاء بجودة وكفاءة كافة اعمالنا والجمع بين سرعة التنفيذ وتحقيق الجود .6

 ة خدماتنا وتنفيذها باحترافيفي تقديم لضمان اعلى جودة  ناقدرات كوادر  نميةلت ستمرامل تقديم التدريب والتطوير والتحسين .7

 للتعلم ونقل التجارب الناجحة   والقيادات الخبيرةوتبادل الخبرات بين القيادات الشابة والتواصل ايجاد حالة دائمة من الحوار  .8

 ة  واملسؤولية االجتماعي القيادة والثقة والشفافية واالبتكار قافةونشر ثاملستهدفين التركيز على العمالء منافسة أنفسنا فقط و  .9

 م باذن هللا    2030وأن نكون جزءا فعاال في تحقيق رؤية اململكة  ماماالقتصاد الوطني إلى األ  نمو  عجلةوتسريع املساهمة في دفع  .10
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 في قسم التسويق واملبيعات   الباب الثالث : واجبات ومسؤوليات املوظفين

 العمـل أو خارجه سـواء كان ذلـك فـي مـكان واسم وسمعة وصورة الشركة  وظيفتـه وكرامتهواسم املوظف و عـن كل مـا يخـل بشـرف الدائم الترفـع  .1

  االدارية   وجيهاتعليمات والتتال ا لكافةاملباشر وفق  ديرعلى الوجه املطلوب تحت إشراف امل األعمالالوظيفية وإنجاز  املهامتخصيص وقت العمل الداء  .2

 لوائح الرسمية االنظمـة والكافة فـي حـدود  وكفاءة بدقـة وأمانـة ءؤسـاو ر الوتنفيـذ االوامر الصـادرة مـن اتها العمـل علـى خدمـة أهـداف الشركة وتحقيـق غاي .3

   من واقع  األهداف واملهام والوصف الوظيفي التـي تقتضيهـا تلـك املسـؤولية الالزمة القـراراتو كافة االجراءات واتخـاذ للموظف وكلة تحمـل املسـؤولية امل .4

 األنظمة واللوائــح والتعليمــات النافــذة ذات العالقة بعملــه وتطبيقهــا دون أي تجــاوز أو مخالفــة أو إهمــال كافة االجراءات و الحــرص علــى االطالع واإلملام ب .5

 شركةممتلكات الكافة معلومات و وعلى كعهدة رسمية املوضوعة تحت تصرفه واملحافظة عليها  العمل  أدوات وبرامج وسرية معلومات  املحافظة على سالمة .6

 في اململكة العربية السعودية  السائدة واألعراف  ظهــر العــام بمــا يتالئم مــع متطلبــات الوظيفــة والعــادات والتقاليــداملحســن  االحتشام و املحافظــة علــى .7

تحمــل طابــع اإلهمية أو الســرية أو الخصوصيــة التــي يحصــل أو   التــيوالبرامج واألدوات اتخــاذ اإلجراءات املناســبة لحمايــة املعلومــات والوثائــق واملســتندات  .8

 مســموحا للغير يعتبر أمرا   الكشــف عنهــا م الرسمي أن بموجــب النظــا كتابيا يصرح لهمــا لــم  حتــى بعــد انتهــاء مــدة خدمتــه يطلــع عليهــا بســبب وظيفتــه

  باحتـرام ولباقـة وموضوعيـة وحياديـة دون تمييزاملستهدف بكافة أنواعه والتعامـل مـع الجمهـور  صالحهـم دون اسـتثناءحقـوق اآلخرين ومعقول و احتـرام  .9

 حسب االجراءات والتعليمات والتوجيهات  بمهنيــة وموضوعيــة وتقديــم املســاعدة لهــم قــدر اإلمكان اآلراء واألفكارزمالءه ومشــاركتهم كافة الالتعــاون مــع  .10

 

   استخدام وسائل التواصل االجتماعي:  الرابعالباب                                                                                            

على اإلنسان استغاللها جيًدا لتعلم األشياء الجديدة واالطالع على كل    ، علومات والخبراتبارة عن سوق عمل واسع ومنصة تعليمية مليئة باملاالجتماعي عوسائل التواصل 

أهداف الشركة من حيث املبيعات  تحقيق ، واننا نحرص في التواجد فيها كنوع من التفاعل مع الجمهور املستهدف مما يساهم في األحداث اليومية سواء محلية أو عاملية

 وترسيخها في العالم الرقمي و كسب ثقة ووالء العمالء ، زيادة عدد زوار املوقع االلكتروني .  جاريةوترويج اسم العالمة الت

 اهم اللوائح يجب االلتزام بها :

ذ  وفي حال مخالفة ذلك يتحمل املوظف املسؤولية واتخا أثناء أوقات العمل الرسميةواالنشغال بها  الشخصية استخدام مواقع التواصل االجتماعى يحظر .1

 الجزاءات  املناسبة.  

 االدارة في قسم  املخالفات والجزاءات الئحة :  الخامسالباب  

 العقوبة  \ الجزاء تكرار املخالفة نوع املخالفة   م

 

1 

 

 اداريةمخالفة 

 نسخة الى املدير املباشر  \انذار كتابي أول : لفت نظر موضحا تفاصيل املخالفة  املرة األولى خالل الشهر

أيام عمل من اجمالي مستحقات املوظف املالية نهاية الشهر   3خصم أجر يوم الى  املرة الثانية خالل الشهر  

أيام عمل من اجمالي مستحقات املوظف املالية نهاية الشهر   5الى  3خصم أجر   املرة الثالثة خالل الشهر  

 

2 

 

 مخالفة قانونية

 

 غير محدد

 فسخ عقد العمل ) الفصل من الخدمة ( سواءا مع أو بدون مكافأة نهاية الخدمة 

 بدون اشعار او تعويض حسب نوع املخالفة املرتكبة بناءا على الحاالت املنصوص  

 عليها في أنظمة العمل واملوارد البشرية املعمول  بها في اململكة العربية السعودية

 

 

 ايضاحات هامة :  

 : هي كافة املخالفات املرتبطة بعدم االلتزام بأداء اجراءات ومهام العمل املطلوبة  من املوظف حسب طبيعة العمل والوصف الوظيفي    االداريةاملخالفة  .1

 ة السعوديةة العربياملخالفة القانونية :  هي كافة املخالفات املرتبطة بعدم االلتزام أو مخالفة بنود عقد العمل حسب أنظمة العمل املعمول بها في اململك .2

 ان وجدت   كافة املخالفات والجزاءات االجرائية تحفظ في السجل الوظيفي للموظف وتوثر على استحقاقه للترقيات أو املكافات والحوافز أو العالوات  .3

 اعتمادها من الرئيس التنفيذي يتم توثيق املخالفات والجزاءات بعد رفعها من املدير املباشر للموظف واقرارها من املوظف نفسه و املوارد البشرية و و  .4

 هام الوظيفية   الغرض من وجود الئحة املخالفات والجزاءات هو اجراء تنظيمي بهدف تذكير املوظف بأهمية االلتزام بكافة االجراءات والتعليمات ألداء امل .5
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 واملبيعاتأوقات العمل والوصف الوظيفي وشروط والتزامات قسم التسويق الباب الخامس :  

 

     املبيعاتمشرفة  املدير املباشر : 

 أيام وساعات العمل :   

 إلى  10من :  أيام العمل من االحد إلى الخميس  
ً
  6صباحا

ً
 أو حسب االتفاق مع املشرفة املباشرة مساءا

 :   تصنيف أوقات مهام العمل 

 بحث وتجميع بيانات العمالء. :  م  12ص إلى  10 من  •

   التواصل ومتابعة العمالء املحتمليين:   م  6م إلى   12   من •

 االدراج في نظام ادارة العمالء : فوريا خالل االتصال  •

 

 الوصف الوظيفي :  

 تحقيق والحصول على فرص مبيعات جديدة من خالل متابعة العمالء املستهدفين   •

 احتياجاتهم اجراء االبحاث والدراسات للوصول إلى الجمهور املستهدف وفهم كافة  •

 املحافظة على قاعدة البيانات الخاصة بالعمالء وسجالت العمالء املحتملين والحاليين  •

 التعاون واملشاركة مع االدارة و فريق العمل لبناء شبكة عالقات قوية واتمام عمليات البيع.  •

 تقديم العروض والشروحات التعريفية وتوضيح تفاصيل ومزايا كافة الخدمات قبل البيع   •

 مام عمليات وصفقات البيع وتحقيق كافة األهداف البيعية املطلوبة خالل الفترات املحددة إت •

 ابقاء االدارة على اطالع بكافة النتائج والتفاصيل عبر التقارير والبرامج املخصصة لذلك   •

 االستماع ونقل شكاوي واقتراحات العمالء بغرض تحسين وتطوير الخدمات واالجراءات •

 

 امات : الشروط وااللتز  

 املبيعات االلتزام بطرق وأساليب وتعليمات ومعلومات استخدام أدوات أخصائية  ●

 املحافظة على سرية كافة معلومات وبيانات الشركة والعمالء املحتملين والحاليين والسابقين ●

 اجابة كافة استفسارات العمالء حول الخدمات من املصادر  أو املراجع الرسمية املعتمدة فقط  ●

 استقبال طلبات الباقات عبر النموذج املخصص في املوقع االلكتروني فقط أو الحلول البديلة املؤقتة  ●

 متابعة العمالء اللذين لم يقوموا بسداد رسوم الباقات حسب القنوات واألجراءات والفترات املحددة ●

 وجيهات املكتوبةتحقيق األهداف العلمية والعملية والبيعية املطلوبة شهريا حسب التعليمات والت ●

 وليس االستخدام الشخص ي فقط لألغراض املخصصة لها  كافة أدوات وبرامج العمل  استخدام  ●

 االلتزام بتطبيق كافة األنظمة و القوانين واللوائح الداخلية لعمل قسم التسويق االلكتروني  ●

 ها مسبقا   عدم اجابة أي استفسارات غير متوفره في املراجع الرسمية أو لم يتم االشاره الي ●

 خدمات توجيه العميل الى أهمية التواصل مع العمليات وخدمات العمالء بعد سداد رسوم ال ●

 ة الجتماعات الدورية وورش العمل التطويرية وتقديم العروض التعريفيكافة اااللتزام بحضور  ●

 

 


