دليل
الوصف الوظيفي
لجمعية اكتفاء لتمكين االسر
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المقدمة:
إن أسااا أي عماال مإسسااي هااو التنظااي  .ويشاامل مفهااو التنظااي داخاال الجمعيااة عل ا وج ا
التحديد – مجاالت عديدة هي :توصيف الوظائف ،وتقساي العمال ،واختياار العااملين وإعاداده علا
النحو الذي يسمح له بتحمال المسائولية والقياا بالعمال المناو بها  ،ووضا الخ ا والبارام وكاذا
رق المساءلة والمحاسبة التي تكفل جودة ونزاهة عملية ت بيق الخ الموضوعة .وتتوقاف كفااءة
وفعالية الجمعية عل مدي قوة وتماسك ومرونة التنظي  ،فكلماا كاان التنظاي محكماا ومرناا بالصاورة
التااي تمكاان الجمعيااة ماان التفاعاال م ا الواق ا كلمااا اساات اعت الجمعيااة أن تصاال إلا الفئااة أو الفئااات
المستهدفة ،وأن تحقق األهداف التي قامت لتحقيقها.
يكتسب الوصف الوظيفي أهميت من رفي العمل الرئيسيين :الجمعية والموظفين ،فهو من
جانب يساعد الجمعية عل وض التوقعات التي تريدها في شاغلي الوظيفة ،ويساعد أيضا الموظفين
بالتعرف عل الهدف الرئيسي الم لوب منه من أجل توزي أعباء العمل واألدوار وتغييب
التضارب واالزدواجية.
من أه أدوارنا هنا في الجمعية هو حماية النظ والقوانين والتعليمات المعمول بها في سواءا
في النظا الداخلي للجمعية او االنظمة المعمول بها في الق اع األهلي من التآكل واإلهمال ،ومن
بينها الوصف الوظيفي.
لذلك كان االهتما منصبا عل ان نولي الوصف الوظيفي اهتما بالغا ودائما ذلك بتدار
الوصف الوظيفي لكل وظيفة والتؤكد من أن التقيد بؤحكام مقن ومرضي.
وحت ال يضفي ذلك حالة من الجمود عل أداء الجمعية يمكن اللجوء إل مراجعة الوصف
الوظيفي من فترة ألخرى لتتناسب م المت لبات العامة للعمل ولي لتناسب مت لبات شخص
محدد ،فالوصف الوظيفي ال يفصل عل قدرات ورغبات األشخاص ،سواء كانت عالية أو
متواضعة.
عل العك تماما ،ينبغي لقدرات ومهارات األفراد أن تنم بحيث تعزز قدراته عل القيا
بالمها واألعمال التي يت لبها الوصف الوظيفي .لذلك ينبغي أن ُتدر االحتياجات التدريبية
للموظفين بحيث يخلق التدريب ،بعد إتمام  ،حالة من التوائ بين المهارات والقدرات الفعلية التي
يتمت بها الموظف والوظيفة المنا ة إلي حسب ما هي موصوفة بالوصف الوظيفي الخاص بهذه
الوظيفة
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مفهو الوصف الوظيفي :
الوصف الوظيفي هو وثيقة يت اعدادها لكل وظيفة علـ الهيكل التنظيمي ،بحيث تتضـــح فــــــي
الوصف الوظيفي مجموعة عناصر هامة مثل :المسمـــــــــ الوظيفي ،مكان العمل ،المسإول
المباشر ،رق الوظيفـــــــــة ،تاريخ استحداث الشاغر ،اإلدارة التي يق بها الشــــاغـــــــر
الوظيفي ،وأخيرا وااله واجبات الوظيفة التي يناقشهـــــــــا الوصف الوظيفي المعني ،واألهلية أو
المإهالت التي يجـــب أن يتمت بها صاحب الوظيفة والمإهالت العلمية والتدريبية الم لوبة من
صاحب الوظيفة.
وال تتشاب الوصوفات الوظيفية لنف الوظيفة عـنـــد كـــــل الجمعيات االهلية في المملكة حيث أن
كل جمعية لها أنش تها الخاصة ،ول بيعتها الخاصة ،ولها توزي الواجبات الخاص بها ،لــــذلك
لي من السهل ت بيق نف الوصف الوظيفي لوظيفة مــدير العالقات العامة مثال عل كافة مدراء
العالقات العامة في كـــــــل الجمعيات الخيرية ،وان كانت هناك مها وواجبات مشتركـــــة بيـــن
كافة مدراء العالقات العامة في كافة الجمعيات الخيرية مثال

تعرٌف الوصف الوظٌفً :
يشير الوصف الوظيفي إل وصف مكــتــوب للعــمــــــل الــــــــذي يإدي الموظف ،بداية من
عناصر بيانات العمل األساسيــــــة التي تح ِّدد العمل .ويتكون بوج عــــا مـــن معلومات
أساسيــــة عن العمل وتتضمن مسمَّـــ العـمـــل الوظيفي وفقرة َّ
ملخصـــــة قصيرة عن األهداف
األساسية التي يجب علــ المـــوظــــف تحقيقها ،وعبارات تفصيلية عن الواجبات والمسإوليــات،
مـــ وصــف كـــل واجـــب ومسإولية في فقرة منفصلة.
ويبين الوصف أيضا عالقــــــات الوظــيـفـة ،والمــعــرفــة والمهـارات الالز توفرها بالقـائ
بؤعـمـــال الـوظـيـــفـــة.
أهمية الوصف الوظيفي:

 .1التحدٌد السلٌم لعدد ونوعٌات الوظائف :فوجود نظا متكامل لتحليل الوظائف يساعد في
التحديد السلي لعدد ونوعيات الوظائف الم لوبة لتحقيق األهداف الحالية والمتوقعة وما هي
الشرو والمإهالت الم لوبة لشغل تلك الوظائف حت يمكن اتخاذ التدابير الالزمة بتوفير
االحتياجات من قوة العمل سواء من داخل المكتب أو من خارج .
 .2االختٌار والتعٌٌن :إن عملية االختيار تستهدف انتقاء أفضل العناصر لشغل الوظائف
الشاغرة ،وحت يتحقق ذلك فإن األمر يت لب مقارنة مإهالت ومهارات وقدرات وميول
الشخص المتقد بالشرو الموجودة في كشوف تحليل الوظائف حت يمكن الحك بشكل سلي
عل مدى صالحيت لشغل الوظيفة .فعنوان أو اس الوظيفة وحده ال يكفي عند الحك عل
مدى صالحية المتقد والبد من المعلومات التفصيلية التي تتضمنها كشوف التحليل.
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 .3وضع هٌكل عادل لألجور :يت لب وض نظا عادل لألجور تحديد القيمة النسبية لكل وظيفة
بالمقارنة م الوظائف األخرى من خالل ما يسم بتقوي الوظائف ،وحت تت عملية التقوي
بشكل سلي فالبد من وزن كل العناصر المتعلقة بكل وظيفة (الواجبات ،المسئوليات ،ظروف
العمل ،المإهالت ،الخبرة ،القدرات واالستعدادات الالزمة ،الجهد البدني والعقلي  ...الخ).
وبال ب فإن كشوف تحليل الوظائف هي المصدر األساسي لكل تلك المعلومات التفصيلية.
 .4التدرٌب والتنمٌة :فسواء كان األمر بالنسبة للموظفين فان كشوف تحليل الوظائف توفر
المعلومات التي يمكن االعتماد عليها في تحديد المجاالت أو الموضوعات التي يجب أن
يشملها التدريب في ضوء الموضوعات التي يجب أن يشملها التدريب في ضوء ما تسفر
عن نتائ االختبارات والمقابالت للموظفين الجدد ،وفي ضوء ما تسفر عن نتائ تقارير
األداء وخ تنمية المسار المهني بالنسبة للموظفين القدام حيث تكشف هذه المصادر عن
نواحي االحتياجات التي ينبغي أن يلبيها التدريب.
 .5تنمٌة المسار المهنً :ينبغي أن تكون الفرص الوظيفية المتاحة والتي يست ي األفراد من
خاللها إشباع موحاته الوظيفية مقترنة بوجود كشف تحليل لكل فرصة من تلك الفرص
يوضح الشرو والمإهالت الم لوبة ألن في ضوء ذلك يست ي الفرد أن يخ مساره
المهني عل أسا سلي .
 .6تقوٌم األداء :فالبيانات التي توفرها كشوف تحليل الوظائف يمكن في ضوئها وض معايير
دقيقة لألداء تست ي اإلدارة من خالل مقارنتها باألداء الفعلي الحك عل مستوى أداء
األفراد في العمل.
 .7إعادة تصمٌم العمل :توفير كشوف تحليل الوظائف المعلومات األساسية التي يمكن االعتماد
عليها في إعادة تصمي العمل لتحقيق بعض األغراض مثل تحسين وت وير رق وأساليب
العمل.
أهيمة التوصيف الوظيفي للموظف نفس :
باستخدا تقنية التحليل الوظيفي ،يمكنك أيضا كموظف الحصول عل فه جيد للكيفية التي
تمكنك من التفوق في عملك .كما ستفه أيضا أولويات عملك .هذا يساعدك عل إدارة اإلجهاد
الزائد للعمل من خالل المساعدة عل تحديد الوظائف الغير هام التي يمكن التخلص منها أو
تؤجيلها.
هذه األنواع وغيرها من التقنيات تساعدك عل حل المشاكل الهيكلية داخل مجال العمل ،واالداء
بشكل أكثر فاعلية م رئيسك في العمل او ذوي النفوذ ،وتحسين ريقة أداء فريق العمل .معرف
الم لوب منك بالضب تصبح أكثر حزما وتفرض عل الجمي احترا حقك بعد إجبارك عل
العمل الزائد .هذه كلها تقنيات مهمة لجعل ضغو العمل تحت السي رة ،لتحسين نوعية حياة
العمل لكل الموظفين ،ومن أجل تحقيق النجاح في الحياة المهنية.
عوامل بناء الموظف :
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حيث يعتمد هيكل الموظف عل مجموع من العوامل في بناء الموظف التي تكون الهيكل الوظيفي
والتي تعد من العوامل المتوفرة في الموظف
حيث يمكننا أن نعرف ونشرح كل عامل من هذه العوامل كالتالي:
.1المإهالت التعليمية للفرد ومستوى التعلي  :فكلما زاد مستوى تعلي الفرد زادت إمكانية نمو هيكل
الوظيفي حيث يدع التعلي والتدريب هيكل الموظف ويضفي ل اب العلمي وسرعة االستيعاب.
.2الخبرات الوظيفية :حيث تعد سنوات العمل التي يقضيها الموظف في وظائف متعددة منب للخبرة
أكثر من سنوات العمل التي يقضيها الموظف في وظيفة روتينية واحده أي ان كل ما تعددت
الوظائف والخبرات الوظيفية للموظف ازداد حج هيكل الموظف.
.3الرغبة في الت وير وت وير الذات :عن الرغبة في الت وير سوف يكون هنالك إدخال لتقنيات
وآليات جديدة في العمل تضفي جانب جديد من الخبرة الوظيفية من خالل استخدا أساليب جديدة
ت ور المهارات الشخصية باإلضافة لت وير بيئة العمل بالمكتب
.4المإهالت الشخصية والصفات الذاتية للفرد :أي أن الفرد كل ما كان ذو شخصية تفاعلية
منفتحة م المجتم واجتماعي اكتسب خبرات أكثر ونقلت إلي خبرات وتجارب اآلخرين من خالل
االحتكاك به وممارس العمل معه
.5سرعة التعل  :كلما كان الشخص لدية الرغبة في التعل ولدي القدرة عل االستيعاب سريعا
است اع أن يجم ويراك لدي كمية أكبر من التراكمات المعرفية التي تثري هيكل الموظف.
.6القدرة عل اإلبداع :كلما كان لدى الشخص القدرة اإلبداعية كلما فتح أفاق جديدة لمخيلت
وحصيلت من الخبرة تزداد من خالل التجربة واالختراع بالتالي يقوى ويتعزز هيكل الموظف.

أهمية التوصيف الجيد للوظيفة:

 .1زيادة الرضاء عن العمل - :من خالل درج النمو الشخصي التي قد يوفرها التصمي الجيد
 .2تقليل باالنعزالية - :حيث يقلل من احسا الفرد باالنعزالية
 .3تقليل معدل دوران االفراد - :يزيد من رغب االفراد في االستمرار في الجمعية وعد الرغبة
في تركها
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 .4زيادة االنتاج ومعدالت االداء - :فبعد الرضاء عن العمل سيلتز أكبر قدر من االفراد تجاه
الجمعية والوظائف التي يشغلونها مما سيإدى لزيادة االنتاج ومعدالت االداء
 ٌعطى التصمٌم الجٌد لإلدارة مفهوما تفصٌلٌا واضحا عن األمور التالٌة:.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ما يراد تحقيق من الوظيفة
ما م لوب عمل وأداإه
مستوى االنتاج الم لوب
ظروف العمل المادية التي تإدى من خاللها األعمال
االخ ار المصاحبة ألداء الوظيفة
الخصائص المصاحبة ألداء الوظيفة
الخصائص التي تتس بها الوظيفة
موق الوظيفة اإلداري
الظروف االجتماعية المصاحبة للعمل

التعريفات العامة الواردة في الدليل:

اإلدارة العلٌا :المدير التنفيذي ومن في حكم .
الوحدة التنظٌمٌة :الوحدة اإلدارية التي يتبعها المنصب الوظيفي في الهيكل التنظيمي
الهٌكل التنظٌمً :هو اإل ار الذي يوضح التقسيمات أو الوحدات اإلدارية التي تتكون منها االدارات
في الجمعية محدد في المستويات الوظيفية.
الوظٌفة :هي مجموعة من المها والواجبات التي تحددها السل ة المختصة لغايات توضيح األدوار
الخاصة التي تتضمنها الوظيفة داخل الجمعية وفقا ألحكا القانون.
المسمى الوظٌفً :هو الذي يشير إل دور محدد في الوظيفة التي ت تقييمها عل مستوى معين في
الهيكل التنظيمي.
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م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الوصف الوظٌفً
المدير التنفيذي
مستشار ت وير االعمال
سكرتير
المحاسب
موظف اداري
مسإول ت وع
مسإول تقني
مسإول تواصل اجتماعي
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رقم الصفحة

المدٌر التنفٌذي
المسؤولٌة
كافة الوظائف

الرئٌس المباشر
مجلس االدارة
هدف الوظيفة
المشاركة فً صٌاغة األهداف ووضع الخطط والمسئولٌة عن إعداد البرامج التنفٌذٌة للخطط المعتمدة وتفعٌل
وتنفٌذ قرارات مجلس االدارة على أرض الواقع
المها والواجبات التفصيلية
 اإلشراف علىى إعىداد الخطىة االسىتراتٌجٌة للجمعٌىة وبلىورة أهىدافها ورؤٌتهىا ورسىالتها واإلشىراف علىى
تطبٌقها.
 تمثٌل الجمعٌة فً إبرام االتفاقٌات والعقود مع الجهات األهلٌة أو الحكومٌة فً حدود صالحٌاته.
 العمل على إقامة التحالفات والشراكات العلمٌة والمهنٌة التً تدعم الجمعٌة.
 االجتماع بشكل دوري مع مجلس االدارة لمناقشة االقتراحات التً من شأنها تطوٌر أداء العمل.
 اإلشراف على وضع السٌاسات واألنظمة واإلجراءات اإلدارٌة والمالٌة؛ لتطبٌق وتنفٌذ استراتٌجٌة الجمعٌة
 المساهمة فً تنفٌذ الموارد المالٌة.
 متابعة تنفٌذ الخطة التشغٌلٌة للجمعٌة.
 اعتماد التقارٌر الفصلٌة.
 اإلشراف على تأمٌن الموارد المالٌة للجمعٌة.
 المراجعة النهائٌة للرواتب واعتمادها للصرف.
 متابعة التقارٌر الواردة من مجلس اإلدارة واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها بعد مناقشتهم فٌها.
 القٌام بما ٌستجد وٌراه من مصلحة الجمعٌة فً ضوء تطور أعمال الجمعٌة وفً حدود صالحٌاته.
العالقات الوظيفية
االتصال المباشر مع جمٌع الموظفٌن بالجمعٌة.
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اإلدارة
االدارة العلٌا

القدرات والمهارات المهنية:
بكالورٌوس مناسب لطبٌعة عمل الجمعٌة (إدارة أعمال  /تربٌة  /شرٌعة).
خبرة سبع سنوات فً مجال مهام الوظٌفة
القدرات والمهارات الشخصية:
 القدرة على قٌادة فرٌق العمل واإلشراف والرقابة.
 القدرة على تحلٌل المعطٌات ووضع الخطط التشغٌلٌة واالستراتٌجٌة.
 مهارات عالٌة فً االتصال والقدرة على إقامة وتطوٌر العالقات.
 إلمام جٌد بالقوانٌن والنظم المعمول بها فً القطاع الثالث
 استخدام الحاسب اآللً
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مستشار تطوٌر االعمال
المسؤولٌة
استشارٌة

الرئٌس المباشر
المدٌر التنفٌذي
هدف الوظيفة
تخطٌط وإدارة والتحكم بالمشارٌع التطوٌرٌة والمستقبلٌة من خالل وضع األهداف االستراتٌجٌة للجمعٌة وكٌفٌة
تنفٌذها ومتابعة تطور عملٌات المشارٌع والبرامج من أجل تحقٌق اإلنتاجٌة المتوقعة ضمن المٌزانٌة المحددة
وضمان االستغالل األمثل للموارد المتاحة والعمل المستمر على توفٌر األفكار الرئٌسٌة لبرامج مشارٌع الجمعٌة
المها والواجبات التفصيلية
 -1المشاركة في وض الخ االستراتيجية عل المدي القريب والمدي البعيد لتحقيق أهداف ورإية الجمعية،
باإلضافة الي المشاركة في وض الجدول الزمني لتنفيذها.
 -2المشاركة في وض الموازنة التقديرية السنوية والعمل عل ترشيد التكاليف والنفقات
 -3استعراض المقترحات وتقدي التوصيات التي من شؤنها الت وير م رف الكفاءة واألداء ،ودراستها ،وتحليلها
ووض التكلفة التقديرية لتنفيذها.
 -4متابعة جمي أنش ة العمل وتنمية وت وير االعمال ووض االلية لكيفية تنفيذ وتمويل تلك المشاري لزيادة
عائدات الجمعية.
 -5العمل عل ت وير مصادر الدخل والحصول عل المنح من المإسسات المانحة او المنح الحكومية.
 -6دراسة امكانية دخول الجمعية في مشروعات مختلفة وتقدي الدراسات والتوصيات في ذلك.
 -7المساهمة في كتابة ودراسة المشاري التنموية
 -8متابعة المسائل التشغيلية والتنظيمية وتقدي التقارير التي تدع االدارة العليا في اخذ القرارات.
 - 9القدرة عل التعامل م المخا ر ومواجهتها وتقدي الحلول للخروج من االزمات المختلفة.
 -11ت وير األعمال من خالل بناء فرق العمل وتدريبه وزيادة الوعي لديه لت وير الجمعية.
 -11البحث عن رُ عاة لتنفيذ أفكار التنمية والت وير لتمويل المشاري التنموية ذات الصلة بنشا الجمعية.
 -12المشاركة في ت وير اجراءات وسياسات عمليات الدع المختلفة لتحقيق النتائ المرجو بالجودة العالية
وبالتكلفة األقل..
 -13تخ ي مجهودات الت وير ،م رب ها بالنتائ  ،ومتابعة تنفيذ هذه النتائ  ،ث تحليلها للعمل عل تحسينها
وتقييمها وت ويرها.
 -14توفير الدراسات والبيانات واإلحصاءات والرسو البيانية وكافة اإليضاحات الالزمة لإلدارة العليا للمساعدة
في اتخاذ القرار المناسب.
العالقات الوظيفية
االتصال المباشر مع المدٌر التنفٌذي
القدرات والمهارات المهنية:
بكالورٌوس مناسب لطبٌعة عمل الجمعٌة (إدارة أعمال  /تربٌة  /شرٌعة).
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اإلدارة
االدارة العلٌا

خبرة سبع سنوات فً مجال مهام الوظٌفة
القدرات والمهارات الشخصية:
 معرفة مهنٌة بمهارات القطاع الثالث
 معرفة مهنٌة بأنظمة المشارٌع
 القدرة على البحث والتحلٌل والتخطٌط

الرئٌس المباشر
المدٌر التنفٌذي

سكرتٌر
المسؤولٌة
االتصال المباشر مع جمٌع
الموظفٌن

اإلدارة
اإلشرافٌة

هدف الوظيفة
تنظي وتنسيق ومتابعة جمي األعمال والقضايا ذات العالقة بمكتب المدير التنفيذي وتنظي ملفات و باعة األعمال
والقرارات ومتابعة جمي المواضي ذات العالقة
المها والواجبات التفصيلية
إنجاز كافة األعمال المكتبية الخاصة بتسلي الخ ابات الواردة ،أو الم لوب تصديرها.
اإلشراف عل سير العمل والعاملين والتخ ي ل
تنظي المعامالت والقدرة عل استرجاعها
تنظي أوقات المدير التنفيذي في مكتب وخارج  ،وترتيب الزيارات والمقابالت،
القيا بؤعمال إدخال البيانات وال باعة عل الحاسب اآللي.
12

كتابة وتوثيق محاضر اجتماعات اإلدارة.
القيا بؤعمال االتصال واالستقبال للمكالمات الهاتفية.
حفظ الملفات الخاصة بالجمعية عل أس قواعد التصنيف والفهرسة والترقي ،
تؤمين احتياجات الجمعية من كافة المستلزمات ومتابعتها.
اإلشراف عل كافة األصول ،والتؤكد من صيانتها  -سواء كانت صيانة وقائية أو صيانة
متابعة تنفيذ القرارات اإلدارية حسب ما ي لب من
إعداد تقرير بالمشكالت التي تواجه ومقترحات  ،ورفعها للمدير التنفيذي
القيا بما يوكل إلي من مها مرتب ة بؤهداف وظيفت
العالقات الوظيفية
االتصال المباشر مع المدٌر التنفٌذي
القدرات والمهارات المهنية:
.1دبلوم (سكرتارٌة  /إدارة أعمال).
.2خبرة سنتان فً مجال مهام وأنشطة الوظٌفة
القدرات والمهارات الشخصية:
 مهارات عالٌة فً االتصال
 إلمام جٌد بالقوانٌن والنظم المعمول بها
 استخدام الحاسب اآللً
 القدرة على إعداد وكتابة التقارٌر الفنٌة -إعداد وصٌاغة المراسالت بمختلف أنواعها
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الرئٌس المباشر
المدٌر التنفٌذي

المحاسب
المسؤولٌة
االتصال المباشر مع جمٌع
الموظفٌن

اإلدارة
اإلشرافٌة

هدف الوظيفة
يتول شاغل هذه الوظيفة مها التخ ي والمراقبة لإليرادات المالية للجمعية ومصروفاتها ،كما يشرف عل
عملية الحفاظ عل األصول والممتلكات من الناحية المالية ومتابعتها.
المها والواجبات التفصيلية
 القيا بتسجيل كافة القيود في الحسابات المعنية ووفقا لألنظماة وبارام الحاساب اآللاي الم بقاة ،وعلا أساا
الدورة المحاسبية المعتمدة.
 جم ومتابعة وحفظ كشوفات حسابات الذم المدينة والدائنة ،وتدقيق جداول أعمار الذم شهريا.
 تدقيق جداول الرواتب واألجور شهريا ،والتؤكد مان صاحة احتسااب اإلضاافات والخصاومات علا مساتحقات
المنسوبين ،وإدخال أي تعديالت.
 متابعة عملية صرف الرواتب واألجور بعد اعتمادها ،وكذلك الحوافز والمكافآت.
 اإلشااراف عل ا عمليااات إصاادار سااندات الصاارف ،وتحضااير الشاايكات المتعلقااة بهااا  -بعااد التؤكااد ماان صااحة
المستندات المرفقة  ،-ومتابعة الحصول عل التواقي الالزمة عل الشيكات
 إعااداد كشااوف التسااوية الخاصااة بااالبنوك شااهريا ،وإظهااار الفروقااات (إن وجاادت) ،وإعااال الماادير التنفيااذي
لمراجعتها ،وتحضير قيود التسوية الالزمة
 مراقبة اإليرادات ،والتؤكد من إيداعها في حسابات الجمعية لدى البنوك ،والموافاة بإشعارات اإليداع.
 القيا بتسلي واستال جمي سندات القبض الخاصة بالجمعية ،والتؤكد من سالمة استخدامها ،وتسلسل أرقامهاا،
واالحتفاظ بؤصل وصور اإليصاالت الملغاة،
 استال الشيكات الواردة وفقا لسندات القبض النقدية المعتمدة.
 اإلشراف عل عمليات الجرد الدوري للموجودات الثابتة والمواد (إن وجدت)،
 مراقبة عمليات الصرف والتؤكاد مان أنهاا تات وفقاا لإلجاراءات المقاررة ،ومان أنهاا ضامن حادود الصاالحيات
اإلدارية والمالية المعتمدة.
 إعداد كافة التقارير المالية والمحاسبية التي توضح الوض المالي
 ضب اإليرادات والمصاريف ،والتعاون والتنسيق م األقسا األخرى لتسجيل البيانات
 اإلشراف عل ت وير النظا المحاسبي المستخد في إعداد البيانات والمعلومات المحاسابية والمالياة ،وإظهاار
الوض المالي
 إعداد الحسابات الختامية ،والتؤكد من إنجازها في الوقت المحدد ،ومتابعة تدقيقها
 القيا بتسجيل كافة القيود في الحسابات المعنية ووفقا لألنظمة وبرام الحاسب اآللي
 جم ومتابعة وحفظ كشوفات حسابات الذم المدينة والدائنة ،وتدقيق جداول أعمار الذم شهريا.
 تدقيق جداول الرواتب واألجور شهريا ،والتؤكد من صحة احتساب اإلضافات والخصومات
 متابعة عملية صرف الرواتب واألجور بعد اعتمادها ،وكذلك الحوافز والمكافآت.
 اإلشااراف عل ا عمليااات إصاادار سااندات الصاارف ،وتحضااير الشاايكات المتعلقااة بهااا  -بعااد التؤكااد ماان صااحة
المستندات المرفقة  ،-ومتابعة الحصول عل التواقي الالزمة عل الشيكات
 إعااداد كشااوف التسااوية الخاصااة بااالبنوك شااهريا ،وإظهااار الفروقااات (إن وجاادت) ،وإعااال الماادير التنفيااذي
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لمراجعتها ،وتحضير قيود التسوية الالزمة
 مراقبة اإليرادات ،والتؤكد من إيداعها في حسابات الجمعية لدى البنوك ،والموافاة بإشعارات اإليداع.
 القيا بتسلي واستال جمي سندات القبض الخاصة بالجمعية ،والتؤكد من سالمتها
 استال الشيكات الواردة وفقا لسندات القبض النقدية المعتمدة.
 اإلشراف عل عمليات الجرد الدوري للموجودات الثابتة والمواد (إن وجدت) ،وم ابقتها
 مراقبة عمليات الصرف والتؤكد من أنها تت وفقا لإلجراءات المقررة،
 إعداد كافة التقارير المالية والمحاسبية التي توضح الوض المالي
 ضب اإليرادات والمصاريف ،والتعاون والتنسيق م األقسا األخرى لتسجيل البيانات
 اإلشراف عل ت وير النظا المحاسبي المستخد وإظهار الوض المالي
 إعداد الحسابات الختامية ،والتؤكد من إنجازها في الوقت المحدد ،ومتابعة تدقيقها
 االحتفاظ بنسخة من اإلجراءات المالية واللوائح بعد اعتمادها،
 رف تقارير دوري لرئيس المباشر عن سير العمل.
 متابعة تنفيذ القرارات اإلدارية حسب ما ي لب منها من قبل رئيس المباشر.
 إعداد تقرير بالمشكالت التي تواجه ومقترحات  ،ورفعها لرئيس المباشر.
 القيا بما يوكل إلي من مها مرتب ة بؤهداف وظيفت
 االحتفاظ بنسخة من اإلجراءات المالية واللوائح بعد اعتمادها
العالقات الوظيفية
االتصال المباشر مع المدٌر التنفٌذي
القدرات والمهارات المهنية:
.1بكالورٌوس محاسبة.
.2خبرة ثالث سنوات فً مجال مهام وأنشطة الوظٌفة.
القدرات والمهارات الشخصية:
 معرفه تامه فً التشرٌعات والقوانٌن واألنظمة المالٌة فً المملكة
 استخدام الحاسب اآللً
 القدرة على إعداد وكتابة التقارٌر المالٌة

15

الرئٌس المباشر
المدٌر التنفٌذي

الموظف االداري
المسؤولٌة
االتصال المباشر مع جمٌع
الموظفٌن

اإلدارة
اإلشرافٌة

هدف الوظيفة
مساعدة المدير التنفيذي في جمي مهام ومسئوليات بهدف تخفيف الضغ علي وإنجاز حج أكبر من األعمال في
أقل وقت وبالشكل الصحيح والم لوب
المها والواجبات التفصيلية
 ومتابعة المعامالت والقرارات وعمل قائمة بالمعامالت التي ل يت الرد عليها.
 متابعااة مسااار المعااامالت الخاصااة بالجمعيااة والتؤكااد ماان وصااولها فااي وقتهااا وماان الاارد عليهااا ماان قباال الجهااة
المسإولة أو المختصة.
 إعداد التقاارير الشاهرية والخاصاة بجميا المعاامالت التاي لا يات الارد عليهاا ساواء الصاادرة مان الجمعياة أو
الواردة إليها.
 تقاادي أي مقترحااات ماان شااؤنها أن تساااعد علا ساارعة إنجاااز المعااامالت بااين مختلااف الجهااات داخاال وخااارج
الجمعية والرد عليها.
 متابعة التعامي الصادرة من داخل وخارج الجمعية والتؤكد من وصولها وتسليمها للجهات المعنية بماا فاي ذلاك
التعامي اإللكترونية.
 متابعة القرارات الصادرة من داخل وخاارج الجمعياة والتؤكاد مان وصاولها وتساليمها للجهاات المعنياة بماا فاي
ذلك التعامي اإللكترونية.
 تنظي وحفظ الملفات والمعامالت الخاصة بؤعمال المتابعة بؤسلوب يسااعد علا اساتخراجها واساترجاعها فاي
سهولة ويسر.
 القيا بؤي أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير التنفيذي.
العالقات الوظيفية
االتصال المباشر مع المدٌر التنفٌذي
القدرات والمهارات المهنية:
بحد أدنى الثانوٌة العامة
سنة على األقل فً مجال متابعة المعامالت.
القدرات والمهارات الشخصية:
 القدرة على تطوٌر أسالٌب العمل.
 االستعداد لتحمل المسؤولٌة.
 مهارة االتصال مع األفراد.
 إجادة استخدام الحاسب اآللً
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الرئٌس المباشر
المدٌر التنفٌذي

مسؤول تطوع
المسؤولٌة
االتصال المباشر مع جمٌع
الموظفٌن

اإلدارة
اإلشرافٌة

هدف الوظيفة
تخ ي البرام واالنش ة الت وعية وادارتها وتنفيذها بشكل احترافي
المها والواجبات التفصيلية
 إعداد خ ة عمل المت وعين وبرنام عمل المت وعين؛
 تحديد االحتياجات التدريبية للمت وعين ومتابعة تدريبه ؛
 تقيي المت وعين.
 العمل عل استق اب المت وعين وفق الخ ة المعتمدة؛
 المشاركة في تهيئة وتدريب المت وعين.
 نشر ثقافة الت وع داخل الجمعية وفي المجتم
 بناااء الفاارص الت وعيااة فااي الجمعيااة لتقيااي احتياجهااا للمت ااوعين والمساااهمة فااي تصاامي ومراجعااة الفاارص
الت وعية
 تااوفير آليااة واضااحة للعماال الت ااوعي وذلااك برس ا سياسااات وإجااراءات واضااحة والتؤكااد ماان سااير األعمااال
الت وعية وفق السياسات واإلجراءات المعتمدة ومراجعتها دوريا.
 السعي الستق اب المت وعين في الفرص للوصول لشرائح المجتم المختلفة،
 تكوين قاعدة بيانات للمت وعين
 قيا توفير القدرة عل استغالل سلي ل اقات المت وِّ ع.
 خفض كلفة إعداد المت وِّ عين.
تسري عملية بلوغ الجمعية ألهدافها.

 من التضارب واالزدواجية في العمل الت ُّوعي والحيلولة دون وقوع المت وِّ ع في اإلحبا بسبب عد تناغ
األعمال الت وعية م رغبات وت لعات .
عد تحميل المت وِّ ع فوق اقات .

 تف ُّه ا المت ااوِّ ع ألهااداف وت لُّعااات الجمعيااة ،و َماان َث ا َّ الوقااوف معهااا ومساااندتها فااي تحقيااق تلااك األهااداف
والت لعات.
العالقات الوظيفية
االتصال المباشر مع المدٌر التنفٌذي
القدرات والمهارات المهنية:
مؤهل جامعً
سنة على األقل فً مجال التطوع
دورات تدرٌبٌة فً التطوع
القدرات والمهارات الشخصية:
 تسهيل عملية تجمي المواهب وتخصيصها في مجاالتها المهمة.
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القدرة عل ضب العمل عبر تنظي األدوار بواس ة أشخاص مناسبين.
القدرة عل حل المشاكل واتخاذ القرارات
القدرة عل إيصال المعلومات الالزمة.
القدرة عل جم المعلومات والخبرات واألفكار.
تسهيل عملية اختيار األفراد وانتخابه لمسإوليات أكبر.
القدرة عل التنسيق والتواصل بين المها المختلفة.
القدرة عل المشاركة الفعالة وااللتزا الم لوب وتشجي األفراد عل المشاركة في التخ ي لألنش ة.

الرئٌس المباشر
المدٌر التنفٌذي

مسؤول تقنً
المسؤولٌة
االتصال المباشر مع جمٌع
الموظفٌن

اإلدارة
اإلشرافٌة

هدف الوظيفة
ضمان توفير نظا متكامل للمعلومات يساعد عل سرعة حفظ وتشغيل واسترجاع المعلومات وتوفير البيانات
الالزمة لإلدارة العليا للمتابعة والتقيي واتخاذ القرارات ،والعمل عل رف كفاءة البنية األساسية للنظا للوفاء
باحتياجات الجمعية
المها والواجبات التفصيلية
ٌ -1حدد متطلبات التطوٌر بناء على دراسة احتٌاجات الجمعٌة وٌضع الخطط الالزمة إلحداث التطوٌر
المطلوب.
ٌ -2تابع تشغٌل النظم المطبقة وٌقٌم كفاءتها وٌشرف على تحلٌل احتٌاجات الجمعٌة لهذه النظم وٌضع الخطط
الخاصة بتأمٌن هذه االحتٌاجات.
ٌ -3حدد مواصفات الحلول البدٌلة واالضافات  /التحدٌثات الالزمة وٌدرس جدواها فنٌا واقتصادٌا.
ٌ -4درس وٌحلل مشاكل تشغٌل النظم المستخدمة وٌضع الحلول الجذرٌة لمنع تكرارها وٌقوم بعرضها على
االدارة العلٌا وٌشرف على تنفٌذها.
ٌ -5تابع كفاءة عمل أجهزة الحاسب اآللً وشبكة المعلومات واجهزة الطباعة وٌتحقق من مالءمتها لمتطلبات
المستخدمٌن.
ٌ -6تابع اصالح األعطال فً أسرع وقت وٌعمل على اقاللها الى الحد األدنى.
ٌ -7شرف على تقدٌم الدعم الفنً الالزم لإلدارات المستخدمة للنظام وٌتأكد من توفٌر التوجٌه المطلوب
لضمان سالمة التشغٌل.
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ٌ -8عمل على تحدٌد احتٌاجات النظام من األجهزة والمستلزمات وٌتابع توفٌرها وٌشرف على تخطٌط وتنفٌذ
برامج اإلحالل الالزمة.
ٌ -9ضع الخطط المناسبة لتأمٌن المعلومات المحفوظة بالنظام وضمان سالمتها وٌشرف على تنفٌذها وٌتحقق
من كفاءتها.
ٌ -11شرف على تصمٌم واختبار األسلوب المناسب للمحافظة على سرٌة المعلومات وفقا لمجاالت نشاط
المستخدمٌن ومستوٌاتهم الوظٌفٌة وٌتابع تطبٌقه.
ٌ -11ضع خطط العمل وأولوٌاته إلدارة تكنولوجٌا المعلومات ومراقبة نتائج التنفٌذ.
العالقات الوظيفية
االتصال المباشر مع المدٌر التنفٌذي
القدرات والمهارات المهنية:
هندسة علوم الحاسوب أو ما ٌعادلها.
خبرة عملٌة لمدة ال تقل عن  3سنوات
القدرات والمهارات الشخصية:
 -1صٌاغة وتحدٌد األهداف.
 -2التخطٌط الفعال.
 -3إعداد البرامج التنفٌذٌة للخطط المعتمدة.
 -4اتخاذ القرارات بناء على الحقائق.
 -5مهارات القٌادة واإلدارة بشكل عالً.
 -6مهارات االتصال والتواصل مع األخرٌن
 -7مهارات التنسٌق وتوزٌع األعباء.
 -8مهارات التنبؤ وقوة المالحظة.
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الرئٌس المباشر
المدٌر التنفٌذي

مسؤول تواصل اجتماعً
المسؤولٌة
االتصال المباشر مع جمٌع
الموظفٌن

اإلدارة
اإلشرافٌة

هدف الوظيفة
المسإولية الكاملة عن حسابات الجمعية عل جمي الشبكات م نشر يومي لألنش ة والفعاليات عن البرام
والمشاري ومتابعة الردود من الزوار والرد عليها والعمل عل متابعة عل نشر الصور الالئقة بالجمعية ودع
انتشارها عل الشبكة العنكبوتية
المها والواجبات التفصيلية
• إدارة جمٌع حسابات وسائل التواصل االجتماعً للجمعٌة.
• إعداد المحتوى بشكل احترافً
• التأكد من تحدٌث جمٌع حسابات وسائل التواصل االجتماعً للجمعٌة
• القدرة على توفٌر دعم فنً وحل المشاكل عن بعد (عبر االنترنت).
• معالجة طلبات واستفسارات الجمهور.
• الرد على الشكاوى وتقدٌم الحلول.
• المتابعة والتفاعل المستمر.
• تتبع المناقشات المتعلقة بالجمعٌة واالستجابة عند اقتضاء ذلك.
• معرفة وفهم لمنصات وسائل التواصل االجتماعً والمشاركٌن فٌها وكٌف ٌمكن نشر المعلومات والتسوٌق.
• التأكد من جودة وصٌاغة المنشورات والسعً لإلبداع والتجدٌد المستمر.
• إدارة عملٌات النشر اإللكترونً للمشارٌع والبرامج
• زٌادة شبكة المهتمٌن والمتابعٌن لحسابات الجمعٌة.
• إدارة الحوارات والردود مع الجمهور بطرٌقة احترافٌة.
القٌام بفحص وضع الصفحات بشكل عام.
متابعة الصفحات الجمعٌات الخٌرٌة والمؤسسات المانحة وقادة القطاع االهلً.
متابعة األهداف التً وضعها الفرٌق للمشارٌع والبرامج فً النشر اإللكترونً
عقد جلسة لتقٌم استراتٌجٌة العمل.
تحدٌث االستراتٌجٌات إن تطلب األمر
محاولة دراسة وتقٌٌم ارتباط الفئات المستهدفة على الصفحات.
مراجعة عامة وبناء تقرٌر عن حالة الصفحات والحمالت.
وضع أهداف جدٌدة بشكل شهري ودوري
خلق تجارب جدٌدة ومواكبة تغٌرات الشبكات االجتماعٌة.
العالقات الوظيفية
االتصال المباشر مع المدٌر التنفٌذي
القدرات والمهارات المهنية:
• الثانوٌة العامة الدبلوم الجامعً
• األفضلٌة لمن لدٌهم خبرة مشابهه.
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القدرات والمهارات الشخصية:
• مهارات التواصل الفعال مع األخرٌن
• القدرة على القٌام بمهام متعددة مع اهتمام عالً بالتفاصٌل.
• القدرة على العمل بصورة فردٌة أو ضمن فرٌق.
• مستوى لغوي عالً.
• مهارات تسوٌقٌة.
• التفكٌر اإلبداعً والمهارات الكتابٌة.
• القدرة على التغلب على العوائق وخلق حلول مبتكرة.

انتهى
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