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املدير العام 

مدير الشؤون املالية  مدير العمليات قات مدير تنمية املوارد املالية والعال
العامة واإلعالم 

مدير الشؤون اإلدارية واخلدمات 
املساندة 

مدير مكتب املدير العام
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مدير الشؤون اإلدارية واخلدمات املساندة 

وماترئيس تقنية املعل

فين صيانة وشبكات

نيرئيس شؤون املوظف

مسؤول شؤون موظفني
والتدريب 

مسؤول رواتب وأجور 

رئيس العالقات 
تاحلكومية واملشرتاي

مسؤول مشرتايت

مندوب مشرتايت

مسؤول العالقات 
احلكومية واخلدمات 

املكتبية 

مأمور إتصاالت إدارية

سائق 

قهوجي

عامل نظافة 
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عالم مدير تنمية املوارد املالية والعالقات العامة واإل

د إدارة تنمية املوار 
املالية 

قسم العضوايت

قسم الكفاالت 

قسم املراكز 
االعالمية 

كبار املاحنني 

ية قسم املوارد النسو 

إدارة األوقاف 
واالستثمار 

لية استقطاب املوارد املا
لألوقاف

قسم االستثمار

إدارة املمتلكات

وحدة التوثيق وحدة التشغيل وحدة الصيانة 

إدارة العالقات 
العامة واإلعالم

ويمسؤول املوقع اإللكرت 

ممثل عالقات عامة 

مصمم
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مدير العمليات

مدير األندية 
ة والربامج اخلارجي

مدير إدارة البحث
ة واخلدمة اإلجتماعي

فريق البحث اإلشرايف

مسؤول عالقات أسر

مدير الفرع 

مشرف البحث واخلدمة
اإلجتماعية 

ابحث اجتماعي

منسق عالقات وبرامج

استقبال 
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مدير الشؤون املالية 

أمني الصندوق  رئيس احلساابت

ر مسؤول تغذية حساابت األس (2)حماسب  (1)حماسب 
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 بطاقات الوصف الوظيفي : الثاينالفصل 
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 الفصل الثاين: بطاقات الوصف الوظيفي 
 دير عام اجلمعية بطاقة وصف وظيفي مل -1

 الوظيفة
 5 املوظفني املباشرين االدارة العليا القسم مدير عام اجلمعية املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة لس االدارةجم املدير
  امليزانية  حجم الوظيفة املكتب الرئيسي االدارة

 وضع أهداف واسرتاتيجيات وسياسات اجلمعية واإلشراف على تنفيذها وفقاً لتوجيهات جملس اإلدارة. الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

  مبختلف مستوايهتا الزمنية بناءا على السياسة العامة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من جملس اإلدارةاالشراف على رسم اخلطط التنفيذية. 
 اعتماد صرف املعامالت املالية يف حدود الصالحيات املخولة 
 متثيل اجلمعية أمام اجلهات األخرى. 
 رفع اعتماد اخلطط التنفيذية املقدمة من أقسام اجلمعية ومتابعة تنفيذها . 
 مان سري العمل يف اجلمعية وفق االنظمة واللوائح والقرارات املعتمدة من جملس االدارةض . 
 ضمان أتمني احتياجات اجلمعية من الربامج التعليمية واملوارد البشرية واملرافق وكافة ضرورايت العمل 
 التعاون مع اجلهات احلكومية و األهلية لدعم توجهات اجلمعية. 
 اء ثقافة تعليمية  و تدريبية داخل اجلمعية للوصول اىل ثقافة "املنظمة املتعلمة"هتيئة كل ما يلزم لبن. 
 ام واإلدارات، سالتشاور والتنسيق مع مديري اإلدارات لوضع أهداف اجلمعية، ووضع السياسات التنظيمية الالزمة لتنسيق املهام والعمليات بني خمتلف األق

 زمة لتحقيق األهداف.وتوزيع املسؤوليات، ووضع اإلجراءات الال
 متابعة سري اخلدمات اإلدارية واملالية واختاذ اإلجراءات الالزمة لسالمة تنفيذ النظم واللوائح والسياسات . 
 اإلشراف على تطوير املناهج املطبقة والعمل على تقوميها ملواكبة املتغريات واملستجدات العصرية 
 أكد من صحة التوجه حنو األهداف املرسومة ومعاجلة املشكالتمتابعة سري األداء واإلجنازات يف اجلمعية والت . 
 رائسة اللجان املكونة داخل إطار اجلمعية أو تفويض من يراه  مناسبا لرائستها . 
 اإلشراف على إعداد موازنة اجلمعية وفقاً معايري جملس إدارة اجلمعية والعمل هبا بعد إقرارها من اجمللس بصورة هنائية. 
 األهداف  حجعة دورية للتقارير املتعلقة أبنشطة اجلمعية، وكذلك مراجعة التقارير املالية لتحديد درجة تقدم اجلمعية يف حتقيقها ألهدافها، وتنقيالقيام مبرا

 واالسرتاتيجيات واخلطط وفقاً للظروف املستجدة.
 املختصة الختاذ ما يلزم و الرد عليها  التعامل مع اخلطاابت الرمسية عالية املستوى الواردة للجمعية وإحالتها إىل اجلهة 
 .بناء شبكة قوية من العالقات مع صانعي القرار واألشخاص املؤثرين يف اجملتمع 
 توجيه خطاابت الشكر، و حماسبة املقصرين يف العمل وفق اللوائح أو قرارات جملس اإلدارة . 
 منهم  اإلشراف على مديري االدارات والتأكد من قيامهم ابملهام املطلوبة 
 الدعوة لعقد جملس إدارة اجلمعية وإعداد جدول األعمال وإستيفاء توقعات اجمللس من هذه االجتماعات. 
 االشراف على تنفيذ املناسبات اليت تقوم هبا اجلمعية امام اجلمهور لضمان تدعيم مكانة اجلمعية اجتماعيا. 
 هلا لرئيس جملس إدارة اجلمعيةإعداد تقارير سنوية أو نصف سنوية جلميع أعمال اجلمعية وإرسا. 
 إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل 

   

 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل ظروف الوظيفة
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 عالقات إجتماعية واسعة جدا و قبول إجتماعي مناسب لتسهيل تسيري أعمال اجلمعية يف اجملتمع العالقات

   

مؤهالت القيام هبذه 
 الوظيفة

 فضل ان يكون من محلة شهادة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية او عدد موازي من سنوات اخلربةي املعارف

 املهارات

 قيادية متقدمة 
 ادارية تنفيذية عالية املستوى 
 التخطيط االسرتتيجي 
 قراءة القوائم  و التقارير املالية وحتليلها 
 االدارة املالية االسرتاتيجية 
 يم مشاريع االستثمارقراءة دراسات اجلدوى و تقي 
 قراءة بطاقات االداء املتوازنة و حتليلها 
 بناء العالقات االجتماعية 
 التشجيع و الرفع املعنوي 
 ادارة فريق العمل 

  إدارة االجتماعات 
 التواصل  الفعال 
  التفاوض 
 احلوار 
 متابعة عالية جدا 
 اللغة االجنليزية 
 التفويض الفعال 
 التوجيه و النقد البناء 
  ابلسلوك احلازماالدارة 
 االبتكار و حل املشاكل 

 مثال حيتذى و يقتدى به يف مجيع االصعدة السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي ملدير مكتب املدير العام  -2

 الوظيفة

 املسمى
مدير مكتب مدير عام 

 اجلمعية
  املوظفني املباشرين املدير العام القسم

  وظفني غري املباشرينامل  الدرجة مدير عام اجلمعية املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة الرئيسي االدارة

 .املدير العام، وتنظيم الدورة املستندية ملكتبه عبء العمل املكتيب عن تسهيل الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 االشراف على مجيع أعمال السكرتارية يف مكتب املدير العام للجمعية. 
 وتسجيلها والرد عليها وحتويلها وفقا للتعليمات املعمول بها يف هذا  كتب املدير العامملات اهلاتفية اليت ترد ملاستقبال املكا

  الشأن .

 .يشرف على تنظيم مواعيد املدير العام واجتماعاته ومقابالته الرمسية والعادية، ويذكره بها 
 متابعة الربيد الوارد والصادر وأية إجراءات متت بشأنه. 
 مني نشر التعليمات واملعلومات الضرورية ألعمال اجلمعية وطباعة الوثائق السريةتأ.  

 ويعرضها على املدير العام مكتملة من النواحي النظامية واملشفوعات املدير العام ملكتبواردة ال عامالتيتأكد من أن امل ،
 للتوقيع.

 ويتابعها لدى اجلهات  من النواحي النظامية واملشفوعات مكتملة املدير العام الصادرة من مكتب عامالتيتأكد من أن امل
 .املعنية

 .القيام بواجب االستقبال للمراجعني و ضيوف املدير العام وتنظيم عملية دخوهلم 

  أو التحويل العاجل هلا حسب املوضوع  متهيدًا لعرضها عليهنها يدواإلشراف على تو املدير العام اليت ترد ملكتب قضاياالمتابعة
 همية.واأل

 حترير املذكرات الدورية اخلاصة بالشؤون الداخلية وعرضها على املدير للتوقيع وتعميمها على املعنيني. 
 التحضري لالجتماعات وحضورها و حترير احملاضر والرسائل الالزمة هلا حسب طلب املدير.  
 .... اخلترتيب كل ما يلزم لرحالت عمل املدير العام من حجوزات الطريان والفنادق 

 .حيتفظ لديه بصور عن القوانني والقرارات والسياسات والقواعد والبالغات اليت تصدر عن اجلهات العليا 

 االشراف على طباعة التقارير اخلاصة املقدمة من مدير اجلمعية اىل جملس االدارة 

 لزم االمر متابعة طلبات اعضاء جملس االدارة عند غياب مدير اجلمعية و الوصول اليه بهذا الشأن اذا 

 القيام بأي عمل يكلف به من مدير اجلمعية ملصلحة اجلمعية 
 

 
  

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 القدرة على بناء عالقات بشكل سريع والتواصل الفعال العالقات
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مؤهالت القيام بهذه 

 الوظيفة

 هذا اجملال)ال تقل عن مخس سنوات(دبلوم سكرتارية تنفيذية + خربة عملية كافية يف  املعارف

 املهارات

 التواصل  الفعال 

 متابعة عالية جدا 

 اللغة االجنليزية 

 االبتكار و حل املشاكل 

 سرعة التصرف 

 حيسن استقبال كبار الشخصيات و التعامل معهم 

 و الرتتيب و االتقان لبق جاد نشيط يعمل بأقل تعليمات و يبادر الجناز العمل و حافظ للسر حيب النظام  السلوكيات
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 مدير الشؤون اإلدارية واخلدمات املساندة بطاقة وصف وظيفي  -3

 الوظيفة

 املسمى
   مدير الشؤون اإلدارية

 واخلدمات املساندة
 1 املوظفني املباشرين املدير  العام القسم

 13 املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير عام اجلمعية املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة الرئيسي االدارة

 الغرض من الوظيفة
ختفيف عبء العمل اإلداري عن املدير العام، وذلك من خالل مساعدته يف ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة مجيع األعمال اإلدارية داخل 

 اجلمعية.
 

 املسؤوليات االساسية

 ياإنشاء الالئحة التنظيمية الداخلية ملوظفي اجلمعية و مراجعتها سنو .1

 االشراف على توعية موظفي اجلمعية بالالئحة الداخلية ملوظفي اجلمعية و توثيق ذلك رمسيا مع مجيع املوظفني .1

 وضع اخلطط الالزمة لعمل إدارته واإلشراف على تنفيذها. .1

 االشراف على إنشاء مجيع االجراءات القياسية جلميع املهام و االعمال جلميع االقسام  داخل اجلمعية .1

 اعد و تعليمات نظام "إدارة اجلودة الشاملة"  يف اجلمعية ارساء قو .1

 العمل على رفع انتاجية املوظفني من خالل تسهيل االجراءات الداخلية و حماربة الروتني .1

 متابعة مجيع األمور االدارية للجمعية و االشراف على سريها حسب النظام .1

 ملوارد البشريةحتديد و توفري احتياجات اجلمعية من ااإلشراف على عملية  .2

وضع اإلجراءات الكفيلة باحملافظة على أصول اجلمعية وسجالتها، والتأكد من سالمة تطبيقها، والعمل على تطويرها بصورة  .2
 مستمرة.

 متابعة كافة األمور املتعلقة مبوظفي اجلمعية من تعيني وترفيع ونقل وانتداب. .13
 تقديم اخلدمات اإلدارية لدوائر وأقسام اجلمعية .11

 د من االلتزام بتطبيق األنظمة و اللوائح اإلدارية يف اجلمعية .التأك .11
 متابعة اتفاقيات التأمني الطيب للموظفني .11
 األثاث واألجهزة املكتبيةو توفريصيانة أعمال المتابعة  .11
 متابعة أعمال أقسام اجلمعية املختلفة فيما خيص الشؤون االدارية .11
 رات اجلمعية وصيانتها وجتديد ترخيصهاوضع لوائح و جداول تنظم احلركة اليومية لسيا .11
 متابعة و ضبط إجراءات مشرتيات املواد االستهالكية واللوازم املكتبية .11
 مساعدة  االدارة املالية يف عملية اجلرد السنوية ملمتلكات اجلمعية .12

 نشاطات إدارته وإجنازاتها واقرتاحات تطوير العمل فيها ورفعها للمدير  إعداد تقارير دورية عن .12

 لقيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعيةا .13
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 القدرة على بناء عالقات جيدة مع بقية االقسام و تقديم افضل اخلدمات هلم العالقات

   

 اخلربةسنوات (  1(بكالوريوس ادارة + عدد  املعارف
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مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 املهارات

 ادارة فريق العمل 

 إدارة االجتماعات 

 التواصل  الفعال 
  متابعة عالية 

 التفويض الفعال 

 التوجيه و النقد البناء 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 االبتكار و حل املشاكل 

 العال قات احلكومية 

 مستمع جيد، صبور السلوكيات

 
  



 16  07  

 

 

 بطاقة وصف وظيفي رئيس شؤون املوظفني -4

 فةالوظي

 1 املوظفني املباشرين الشؤون اإلدارية القسم وظفنياملشؤون  رئيس املسمى

 املدير
 مدير الشؤون اإلدارية

 واخلدمات املساندة
 1 املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
واخلدمات  الشؤون اإلدارية

 املساندة
  امليزانية  حجم الوظيفة

 الغرض من الوظيفة
 وتقديم اخلدمات والتسهيالت وتنمية مهاراتهم، ونهمؤتنظيم شاإلشراف على ، واملؤهلنيمن املوظفني  معيةتوفري احتياجات اجل

 املعتمدةوفقًا لألنظمة واللوائح  هلم الالزمة
   

 املسؤوليات االساسية

ف والتدريب والرتقية جتميع احتياجات اجلمعية من القوى العاملة ووضعها يف خطة رئيسية لتأمني االحتياجات تشمل التوظي .1
 والنقل، ورفعها لالعتماد حسب الصالحيات ووفق نظام املوازنة التقديرية.

اإلشراف على عمليات على عمليات استقطاب وتوظيف الكفاءات املطلوبة على مستوى اجلمعية وفقًا للخطط املعتمدة.  .1
 وبالتنسيق مع اإلدارات املعنية.

جلمعية بغرض ضمن توفري برامج تعويض تنافسية، وضمان االمتثال للمتطلبات حتليل وتعديل سياسات التعويضات يف ا .1
 القانونية.

 تقديم املشورة للمدراء اآلخرين فيما يتعلق ببعض القضايا املتعلقة باملوارد البشرية. .1

 تقييم األداء.رفع التوصيات اخلاصة بالرتقيات واملكافآت واحلوافز للموافقة عليها من إدارة اجلمعية بناءا على نظام  .1

االشراف على تطوير املوظفني و تدريبهم  حسب اخلطة املعتمدة، والتأكد من حتقيق اخلطة الهدافها و تقييم العائد على  .1
 االستثمار.

املوظفني من االقسام املختلفة يف مواعيدها، وتدقيقها ومراجعة التوصيات املرافقة من حيث  أداء تقييممتابعة عملية  .1
 امجها مع السياسة العامة ومع املخصصات املعتمدة هلا.قانونيتها وانس

 حتليل البيانات اإلحصائية وتقارير األداء لتحديد أسباب مشكالت األداء ووضع التوصيات الالزمة حللها. .2

 يشرف على برامج توجيه املوظفني اجلدد لدجمهم بسرعة داخل اجلمعية. .2

 ر مع املسؤولني حسب طبيعة العمل واملستوى االداري للعاملني.متابعة تطبيق نظام مراقبة الدوام اليومي بالتشاو .13

تعميم العطل الرمسية، وتطبيق نظام االجازات املرضية والسنوية والطارئة وارشاد املسؤولني اىل دورهم يف ختطيط  .11
 االجازات السنوية القسامهم.

 تنظيم اخلدمات الصحية و نظام التأمني الطيب ملوظفي اجلمعية. .11

 فات  الرواتب واألجور الشهرية و العمل االضايف وتقدميها  لقسم الشؤون املالية.اصدار كشو .11

 حفظ السجالت الفردية للموظفني والسجالت األخرى الالزمة إلدارة شئون املوظفني .11

 دورية عن أنشطة إدارته وإجنازاتها واقرتاحات تطوير العمل فيها . إعداد تقارير .11

 دير املباشر ملصلحة اجلمعيةالقيام بأي أعمال اخرى يطلبها امل .11
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 بناء عالقات متكن من ادارة فريق العمل بشكل افضل + مقدرة  على التعامل مع مجيع االطياف العالقات
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مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 سنة خربة 1موارد بشرية + عدد دبلوم  املعارف

 املهارات

 ارة فريق العملاد 

 إدارة االجتماعات 

 التواصل  الفعال 
 متابعة عالية جدا 

 التوجيه و النقد البناء 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 االبتكار و حل املشاكل 

 السلوكيات

 التعاون مع الزمالء
 صبور
 مثابر

 مهتم بشؤون الناس
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 بطاقة وصف وظيفي مسؤول شؤون املوظفني وتدريب -5

 الوظيفة

 1 املوظفني املباشرين شؤون املوظفني القسم وتدريبمسؤول شؤون موظفني  املسمى

 3 املوظفني غري املباشرين  الدرجة رئيس شؤون املوظفني املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة املساندة الشؤون االدارية واخلدمات االدارة

 الغرض من الوظيفة
وذلك  ني، وتنظيم عقودهم، ومتابعة مجيع الوقوعات اليت حتدث للعاملني يف اجلمعية.يقوم بكافة اإلجراءات املتعلقة بتعيني املوظف

 اجلمعية. إضافة إىل تنسيق األنشطة التدريبية يف
   

 املسؤوليات االساسية

استالم مستندات تعيني املوظفني اجلدد وفحصها والتأكد من سالمتها والتأكد من صدور قرار تعيني املوظف ، وحفظ  .1
 .موظف ملستندات مرتبة يف ملف خيصص لكل هذه ا

من اخلدمات الالزمة للعاملني يف  تنفيذ و متابعة استكمال إجراءات املوظفني من ترقيات وانتدابات وإجازات وغري ذلك .1
 .اجلمعية

 التأمينات االجتماعية لدى املؤسسة واملراجعة املنتظمة هلا. إجراءاتاستكمال التأكد من  .1
 نهائي .القامات ، وتأشريات الدخول واخلروج واحلصول على شهادات املغادرة للمغادرين متابعة استخراج اإل .1
 التنسيق مع جهات التدريب املعنية فيما خيص املواعيد و قوائم املتدربني ....اخل .1

 توفري مجيع متطلبات التدريب و حاجة املدربني اثناء التدريب .1

 جتهيز قاعات التدريب ان كان التدريب داخليا .1

 ع سجالت التدريب و حفظها حسب النظاممج .2

 حتديث بيانات و ملفات املتدربني بعد انهائهم الدورات التدريبية بنجاح .2

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .13
   

 ظروف الوظيفة
 مكتبية بيئة العمل

 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 فةالوظي

 دبلوم موارد بشرية املعارف

 مهارة استخدام برامج احلاسب املكتبية املهارات

 السلوكيات
 االتضباط 

 خدمة االخرين و االهتمام بإمورهم
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 رواتب وأجوربطاقة وصف وظيفي مسؤول  -6
 

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين نيوظفشؤون امل القسم مسؤول رواتب وأجور املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة ؤون املوظفنيش رئيس املدير

 االدارة
 الشؤون االدارية واخلدمات

 املساندة
  امليزانية  حجم الوظيفة

 إعداد كشوف ومسريات الرواتب بكافة أشكاهلا والعمل على اعتمادها. الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 اإلضايف السنوية او االجور االخرى وكذلك ساعات العمل بالعقود العاملني تومستحقا رواتبكشوفات  إعداداإلشراف على  .1
 أنظمة ولوائح اجلمعية حسب أخطاء وسرعة دون شهر بدقة كل نهايةب واعتمادها

 مراقبة تكاليف القوى العاملة  وإعدادالتقاريراخلاصة بذلك .1

 وموافقتها للنظام اصحته من لتسويات والتأكدوا والرتقيات العالوات احلوافز اخلاصة باملوظفني واحتساب متابعة .1

 وجود مبالغ حمجوزة يف موازنة الرواتب للشواغر من والتأكد اجلديدة التعيينات متابعة .1

 اخلدمة نهاية مكافأة احتساب على اإلشراف .1

 إعداد املوازنة التقديرية لألجور والتعويضات. .1

 اجلمعيةالقيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة  .1
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 سنوات خربة  أو دبلوم حماسبة 1ثانوي +  املعارف

 املهارات
 حماسبية 
 تدقيق و مراجعة 

 السلوكيات
 مهتم بالتفاصيل
 دقيق يف التنفيذ
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 العالقات احلكومية واملشرتايت رئيسي بطاقة وصف وظيف -7

 الوظيفة

 املسمى
العالقات احلكومية  رئيس

 واملشرتيات
 القسم

العالقات 
احلكومية 
 واملشرتيات

 1 املوظفني املباشرين

 املدير
االدارية شؤون مديرال

 واخلدمات املساندة
 1 املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
الشؤون االدارية واخلدمات 

 املساندة
حجم 

 الوظيفة
  امليزانية 

 توفري الدعم اللوجسيت الحتياجات اجلمعية اليت تسهل جلميع االدارات القيام مبهامها  الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 تنظيم اخلدمات االدارية يف املقر. .1

 توفري املكاتب واالجهزة للموظفني اجلدد.  .1

 ة للجمعيةتوفري مجيع املطبوعات الرمسي .1

 حتديد الطرق القياسية لتنفيذ اخلدمات .1

 متابعة ميزانية املشرتيات والتأكد من عدم جتاوز حدود االنفاق املسموح بها .1

احتوائها من و  االعتمادات الالزمة. توفر استالم طلبات الشراء من اإلدارات ذات العالقة ومراجعتها والتأكد من .1
  م الشراء وحسب نظام املوازنة التقديرية.البيانات الالزمة مبوجب نظا كافةعلى 

 املشاركة يف حتليل العروض السعرية والتقارير املالية للوصول ألفضل األسعار. .1

للحصول على أفضل األسعار  أو داخليًا املوردين أو اجلهات ذات العالقة خارجيالتفاوض مع ااملشاركة يف عملية  .2
 وانسب الشروط.

 ا ووضعها باملخازن.متابعة شحن البضائع واستالمه .2

فحص املواد املستلمة والتأكد ومراجعة فواتري املوردين والتأكد من  مطابقتها ألوامر الشراء ودقتها حسابيًا ،  .13
 من مطابقتها للمواصفات احملددة.

 مراجعة مجيع طلبات الصيانة وترتيبها حسب االولوية متهيدا لبدأ التنفيذ .11

 نشاطات السائقنيتنظيم عملية حركة سيارات اجلمعية و  .11

 وضع برامج الصيانة الدورية لسيارات اجلمعية ومتابعة تنفيذها. .11

 التأكد من توفر اخلدمات االساسية دون انقطاع )ماء كهرباء هاتف ....اخل( .11

 تنظيم عملية توفري مجيع احتياجات اجلمعية من مواد استهالكية وأدوات مكتبية .11

 ة للجمعية  تنظيم عملية شراء االثاث و االجهزة اجلديد .11

 تنظيم عملية احلماية االمنية ملقر اجلمعية واإلشراف عليها .11

 العمل على توفري أدوات السالمة و اإلشراف على متابعة صالحيتها مبا يتفق وتعليمات الدفاع املدني. .12

 دورية عن نشاطات العمل وإجنازاته واقرتاح سبل التطوير. إعداد تقارير .12

 منه املدير ضمن طبيعة عمله القيام بأي أعمال اخرى يطلبها  .13
   

 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل ظروف الوظيفة
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 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 سنوات خربة  أو دبلوم حماسبة 1ثانوي +  املعارف

 املهارات
 حماسبية 
 تدقيق ومراجعة 

 السلوكيات
 مهتم بالتفاصيل
 دقيق يف التنفيذ
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 مسؤول املشرتايت بطاقة وصف وظيفي  -8

 الوظيفة

 القسم مسؤول مشرتيات  املسمى
العالقات احلكومية 

 واملشرتيات
 1 املوظفني املباشرين

 املدير
رئيس العالقااات احلكوميااة 

 واملشرتيات
 3 املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
الشاااااؤون االدارية واخلدمات 

 املساندة
حجم 

 الوظيفة
  يزانيةامل 

 توفري الدعم اللوجسيت الحتياجات اجلمعية اليت تسهل جلميع االدارات القيام مبهامها  الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 تنظيم اخلدمات االدارية يف املقر. .11

 توفري املكاتب واالجهزة للموظفني اجلدد.  .11

 توفري مجيع املطبوعات الرمسية للجمعية .11

 قياسية لتنفيذ اخلدماتحتديد الطرق ال .11

 متابعة ميزانية املشرتيات والتأكد من عدم جتاوز حدود االنفاق املسموح بها .11

احتوائها على من و  االعتمادات الالزمة. توفر استالم طلبات الشراء من اإلدارات ذات العالقة ومراجعتها والتأكد من .11
  زنة التقديرية.البيانات الالزمة مبوجب نظام الشراء وحسب نظام املوا كافة

 املشاركة يف حتليل العروض السعرية والتقارير املالية للوصول ألفضل األسعار. .11

للحصول على أفضل األسعار  أو داخليًا املوردين أو اجلهات ذات العالقة خارجيالتفاوض مع ااملشاركة يف عملية  .12
 وانسب الشروط.

 متابعة شحن البضائع واستالمها ووضعها باملخازن. .12

فحص املواد املستلمة والتأكد من وة فواتري املوردين والتأكد من  مطابقتها ألوامر الشراء ودقتها حسابيًا ، مراجع .13
 مطابقتها للمواصفات احملددة.

 مراجعة مجيع طلبات الصيانة وترتيبها حسب االولوية متهيدا لبدأ التنفيذ .11

 تنظيم عملية حركة سيارات اجلمعية و نشاطات السائقني .11

 ج الصيانة الدورية لسيارات اجلمعية ومتابعة تنفيذها.وضع برام .11

 التأكد من توفر اخلدمات االساسية دون انقطاع )ماء كهرباء هاتف ....اخل( .11

 تنظيم عملية توفري مجيع احتياجات اجلمعية من مواد استهالكية وأدوات مكتبية .11

 تنظيم عملية شراء االثاث و االجهزة اجلديدة للجمعية   .11

 احلماية االمنية ملقر اجلمعية واإلشراف عليهاتنظيم عملية  .11

 العمل على توفري أدوات السالمة و اإلشراف على متابعة صالحيتها مبا يتفق وتعليمات الدفاع املدني. .12

 دورية عن نشاطات العمل وإجنازاته واقرتاح سبل التطوير. إعداد تقارير .12

 ه القيام بأي أعمال اخرى يطلبها منه املدير ضمن طبيعة عمل .13
   

 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل ظروف الوظيفة
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 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 سنوات خربة  أو دبلوم حماسبة 1ثانوي +  املعارف

 املهارات
 حماسبية 
 تدقيق ومراجعة 

 السلوكيات
 مهتم بالتفاصيل
 دقيق يف التنفيذ
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 مشرتايت  مندوببطاقة وصف وظيفي  -9

 الوظيفة

 القسم مشرتيات ندوبم املسمى
الااااااااااعااااااااااالقااااااااااات  

احلااااااكااااااوماااااايااااااة     

 واملشرتيات

  املوظفني املباشرين

 املدير
   مدير الشؤون اإلدارية

 واخلدمات املساندة
  املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
الشؤون االدارية واخلدمات 

 املساندة
  امليزانية  حجم الوظيفة

 .باملواصفات املطلوبة وفى الوقت احملدد وبأفضل االسعار توفري احتياجات العمل من املواد و السلع و االجهزةالقيام باإلجراءات الالزمة ل وظيفةالغرض من ال

   

 املسؤوليات االساسية

 استقبال طلبات الشراء من مجيع االقسام  و حصرها و طلب العروض من املوردين  .1

 عند جتاوز امليزانية ة و التأكد من موافقتها للميزانية و إعتمادها من االدارةإعداد قوائم طلبات اجلمعي .1

دراسة وتقويم املوردين على أساس السعر واجلودة والوفرة واملوثوقية والقدرة على اإلنتاج والتوزيع، وخدمات ما بعد البيع، فضاًل عن  .1
 مسعة املورد وتارخيه.

 ية للوصول ألفضل األسعار.حتليل العروض السعرية والتقارير املال .1

 للحصول على أفضل األسعار وانسب الشروط. أو داخليًا املوردين أو اجلهات ذات العالقة خارجيالتفاوض مع ا .1

 تعميد عملية الشراء حسب نظام اجلمعية بعد اخذ موافقة املدير املباشر .1

 متابعة توريد املشرتيات من املوردين الذين مت تعميدهم بأوامر الشراء .1

 ها إستالماملواد قبل نظيم اجراءات االستالم و ضمان سالمة مستندات ت .2
 فحص املواد املستلمة  من املوردين و التأكد من سالمتها و مطابقتها للمواصفات املطلوبة .2

 حفظ وثائق الضمان اخلاصة باالجهزة و التأكد من استغالهلا عند حصول اي خلل لتلك االجهزة .13

 بنظام احملاسبة و قاعدة البيانات اخلاصةها ال بياناتإدخضبط فواتري املشرتيات و .11

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .11
   

 ظروف الوظيفة
 ميداني و مكتيب بيئة العمل

 بناء عالقات مع خمتلف  االطياف لوجوده بكثرة  يف االسواق العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 

 الوظيفة

 دبلوم جتاريثانوية عامة  أو   ارفاملع

 املهارات
 التفاوض 

  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 أمانة عالية السلوكيات
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 مسؤول العالقات احلكومية واخلدمات املكتبية بطاقة وصف وظيفي  -11

 الوظيفة

 املسمى
 العالقات احلكومية مسؤول

 واخلدمات املكتبية 
 القسم

العالقات 
احلكومية و 

 شرتياتامل
 1 املوظفني املباشرين

 املدير
رئيس العالقات احلكومية و 

 املشرتيات
 3 املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
الشؤون اإلدارية واخلدمات 

 املساندة 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 وكذلك إجناز بعض معامالت املنسوبني لدى اجلهات ذات العالقة. ،لدى القطاع العام واخلاص جلمعيةإجناز املعامالت اخلارجية اخلاصة با الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 خدمة مجيع موظفي اجلمعية مبراجعة اجلوازات و املرور نيابة عنهم حفاظا على وقتهم )مبقابل للجمعية( .1
 جتهيز مجيع املعامالت للمعقبني الجنازها و متابعتها يف خمتلف الدوائر احلكومية .1

 فظ اجلوازات للعاملني غري السعوديني و إقاماتهم اثناء سفرهمح .1

 تسديد الرسوم احلكومية ملعامالت اجلمعية آليا .1

 ضبط مصروفات الرسوم احلكومية حماسبيا .1

 تنظيم أعمال املعقبني حسب االولوية و حاجة العمل .1

 متابعة املعقبني لتنفيذ العمل املطلوب يف الوقت احملدد .1

 رمسية ملقرات اجلمعية و العمل على جتديدها قبل انتهائهامتابعة التصاريح ال .2

 متابعة مجيع التصاريح الرمسية لسيارات اجلمعية و العمل على جتديدها قبل انتهائها .2

 متابعة إجناز اي قضايا للجمعية لدى الدوائر احلكومية .13

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .11
   

 يفةظروف الوظ
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 + خربة سنتني ثانوي املعارف

 املهارات

 مهارات مكتبية 
 إدخال بيانات 
 متابعة 
 التواصل الفعال 

 مساعدة اآلخرين السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي مأمور إتصاالت إدارية  -11

 الوظيفة

 القسم اتصاالت إدارية مأمور املسمى
العالقات 

احلكومية 
 والشرتيات

  املوظفني املباشرين

 املدير
العالقات احلكومية مسئول 

 واخلدمات املكتبية
  املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
الشؤون اإلدارية واخلدمات 

 املساندة 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 باستالم وتسجيل، وتصنيف، وتوزيع، الربيد الوارد، وتصدير الربيد الصادر. يقوم الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 واحملافظة عليها الصادر والوارد تاستالم سجال .1

 .يف دفاتر الصادر والوارد املعامالت أواًل بأولتسجيل مجيع  .1

 .االحتفاظ بتسلسل للصادر والوارد .1
 يمها إىل اإلدارات املعنية والتأكد من التوقيع باالستالم.فرز املعامالت واخلطابات وتسل .1

 حيافظ  على السرية يف املعامالت واخلطابات الواردة والصادرة عنه واليت تتطلب ذلك. .1
 صيانة لوحة االعالنات الداخلية  وحتديثها بشكل يومي .1
 توزيع اخلطابات االدارية للجهات املعنية .1
 موظفي اجلمعية يف مقر العملنشر التعميمات االدارية على مجيع  .2

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .2
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 دبلوم إداريثانوية عامة أو  املعارف

 املهارات
 متابعة 
 فعالالتواصل  ال 

 نشيط و منضبط و ال مييل اىل تأجيل االعمال بل ينفذ مباشرة  السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي سائق  -11

 الوظيفة

 القسم سائق املسمى
العالقات 

احلكومية 
 والشرتيات

  املوظفني املباشرين

 املدير
العالقات احلكومية مسئول 

 واخلدمات املكتبية
  يناملوظفني غري املباشر  الدرجة

 االدارة
الشؤون اإلدارية واخلدمات 

 املساندة 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 تقديم خدمات النقل و املواصالت الضرورية لسري العمل الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام املوكلة إليه  .1

 .نني املتبعة وعدم جتاوزالسرعة النظاميةمراعاة قواعد السالمة املرورية و االنظمة و القوا .1

 حسن إستخدام املركبة وتفقدها من الناحية التشغيلية و الفنية و فحص مجيع بنود الصيانة الالزمة لسالمة االستخدام  .1

 التأكد من وجود طفاية حريق صاحلة  إضافة اىل مجيع املستلزمات من العدة املخصصة للسري الطبيعي للسيارة .1

 ة املركبة و احملافظة على مظهرهامتابعة نظاف .1

  إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل يف مركبات اجلمعية .1

 االلتزام حبمل رخصة القيادة سارية املفعول باستمرار .1

 القيام بأي عمل آخر يطلبه مديره املباشر .2
   

 ظروف الوظيفة
 ميداني بيئة العمل

 عالقات العمل االساسية مع الزمالء العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 املعارف
 القراءة و الكتابة

 رخصة قيادة

 املهارات
 قيادة السيارات 

 السالمة املرورية 

 صيانة السيارات 

 السلوكيات
 مساعدة اآلخرين
 االلتزام باملواعيد
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 بطاقة وصف وظيفي لقهوجي   -11

 

 الوظيفة

 القسم قهوجي املسمى
العالقات 

احلكومية 
 والشرتيات

  وظفني املباشرينامل

 املدير
العالقات احلكومية مسئول 

 واخلدمات املكتبية
  املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
الشؤون اإلدارية واخلدمات 

 املساندة 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 الضيافة الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 ارإعداد الشاي والقهوة للموظفني و الزو .1
 تقديم الشاي والقهوة للموظفني والزوار .1
 احلفاظ على نظافة املطبخ و نظافة وسالمة االدوات واالواني املستخدمة .1
 حفظ و ختزين املواد التموينية  بالشكل الصحيح و عدم تعريضها للتلف .1

 إتباع ارشادات السالمة عند التعامل مع الغاز واملوقد واملاء الساخن .1

 لبه مديره املباشرالقيام بأي عمل آخر يط .1
   

 ظروف الوظيفة
 العمل داخل مقر اجلمعية بيئة العمل

 حسن التعامل مع االخرين العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 القراءة و الكتابة املعارف

 املهارات
  اللباقة وحسن الضيافةمهارات 

 اإلهتمام حبسن املظهر 

 واملوظفنيلبق وحيسن خدمة الضيوف  السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي عامل نظافة    -11

 

  

 الوظيفة

 القسم عامل نظافة املسمى
العالقات 

احلكومية 
 والشرتيات

  املوظفني املباشرين

 املدير
العالقات احلكومية مسئول 

 واخلدمات املكتبية
  املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
الشؤون اإلدارية واخلدمات 

 املساندة 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 .نظافة مقر العملاختاذ كافة اإلجراءات املتعلقة ب الوظيفةالغرض من 

   

 املسؤوليات االساسية

  .تنظيف احلمامات قبل حضور املوظفني و خالل ساعات الدوام .1
  تنظيف املكاتب واألبواب والزجاج واجلدران والستائر يف مقرات اجلمعية. .1
 سؤول عن تلك االجهزةتنظيف غرف األجهزة االلكرتونية مرة شهريا حتت اشراف امل .1
 نقل النفايات يوميا اىل مرمى النفايات خارج اجلمعية .1
 احملافظة على مواد النظافة االستهالكية و املواد التشغيلية  واستعماهلا على أفضل وجه دون تبذير .1
 االلتزام التام بأنظمة و لوائح اجلمعية بالذات ما خيص ساعات العمل و اماكن التدخني .1
 . يف شبكة املاء او الكهرباء  املباشر فورا عن األمور اليت قد حتتاج إىل صيانة  فورية وحتديدا إبالغ املسؤول .1
 احملافظة على املظهر العام ملقر اجلمعية .2
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل املدير املباشر .2

   

 ظروف الوظيفة
 داخل مقر اجلمعية بيئة العمل

 سيةعالقات عمل اسا العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 يقرأ و يكتب املعارف

 دوات ومواد النظافةأإستخدام   املهارات

 السلوكيات
 خدوم

 يتحمل ضغط العمل



 37  07  

 

 

 بطاقة وصف وظيفي رئيس تقنية املعلومات     -11

 وظيفةال

 1 املوظفني املباشرين وماتتقنية املعل القسم رئيس تقنية املعلومات املسمى

 املدير
مدير الشؤون االدارية 

 واخلدمات املساندة 
 3 املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
الشؤون اإلدارية واخلدمات 

 املساندة 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 احلاسوب والربجميات والشبكات، وضمان حسن استخدامها. ختطيط وتوجيه وتنسيق كافة األنشطة املتعلقة برتكيب وصيانة أجهزة الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 .إعداد خطط التشغيل مبا يتناسب ومتطلبات العمل .1

 اإلشراف على عمليات الصيانة واإلصالح لألجهزة والربجميات والشبكات. .1
 .حتديد األنظمة واملعدات املستقبلية واحلالية الالزمة للعمل .1

 ة الالزمة النظمة التشغبل من الفريوسات و االعتداءات االلكرتونيةتأمني احلماي .1
 .توثيق أنظمة التشغيل والتعديالت اليت تطرأ عليها .1
 .حفظ و مراقبة أنظمة التشغيل والربجميات من العبث و التحكم بأي تعديالت عليها .1
 .إعداد الدراسة الالزمة لقياس فاعلية األجهزة وكيفية حتسني أدائها .1
 .اخلدمة االستشارية الفنية يف إدارة نظم التشغيلتقديم  .2
  .متابعة األعطال على أنظمة التشغيل مع اجلهات ذات العالقة إلصالحها .2

 .إعداد خطط الطوارئ واإلشراف على إعادة تنصيب وتشغيل نظم التشغيل .13

  .إدارة املرؤوسني وتنمية مهاراتهم .11

 .ملهنيةتطوير إجراءات وتأمني مستلزمات السالمة والصحة ا .11

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .11
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 بكالوريوس هندسة حاسب آلي + خربة سنتني املعارف

 املهارات

 ادارة فريق العمل 

 لفعالالتواصل ا 
  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 االبتكار وحل املشاكل 

 السلوكيات
 جمتهد

 سريع التصرف
 حيسن الرتكيز
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 بطاقة وصف وظيفي فين صيانة وشبكات -11

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين تقنية املعلومات القسم وشبكات ةفين صيان املسمى

  ني غري املباشريناملوظف  الدرجة املعلومات  رئيس تقنية املدير

 االدارة
الشؤون اإلدارية واخلدمات 

 املساندة 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 الغرض من الوظيفة
ختطيط وتنسيق وتنفيذ التدابري األمنية لنظم املعلومات يف اجلمعية وشبكتها الداخلية، بغرض تنظيم عملية الوصول للبيانات وتشفريها، 

 ة، أو التخريب املتعمد، وإفشاء املعلومات.ومنع التعديالت غري القانوني
   

 املسؤوليات االساسية

 .دراسة وتقدير الكلفه املالية للمشاريع اخلاصة بشبكة املعلومات .1
 .ألخذ املوافقة عليها رئيس قسم التقنيةإعداد التصاميم الالزمة لشبكات نظم املعلومات وعرضها على  .1
 .علوماتإعداد املخططات الالزمة لشبكات نظم امل .1
 .تطبيق ومراعاة معايري األمن واحلماية العاملية لشبكات نظم املعلومات .1

 تشفري البيانات ووضع اجلدران النارية إلخفاء املعلومات السرية ومحايتها. .1

 تدريب املستخدمني يف جمال زيادة الوعي األمين لديهم. .1

 متابعة التحديث املستمر ألنظمة احلماية من الفريوسات. .1

 مليات النسخ االحتياطي للبيانات وإجراء التحديث املستمر.تنفيذ ع .2

 التقييم املستمر ألداء الشبكات الكتشاف أية مشكالت والعمل على حلها. .2

 التأكد من التنسيق الدائم و السريع مع موردي األجهزة حلل مشاكل عمل اخلوادم أو أجهزة الشبكات أو وحدات التخزين. .13
 .ة لشبكات نظم املعلوماتتقييم العروض الفنية واملالي .11
 .مراعاة املستجدات يف شبكات نظم املعلومات والعمل بها .11
 .متابعة األعمال املتعلقة بشبكات املعلومات وإعداد التقارير الفنية الالزمة .11
 .تطوير شبكة املعلومات العاملة وحسب احلاجة .11
 .تطوير إجراءات وتأمني مستلزمات السالمة والصحة املهنية .11

 أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعيةالقيام بأي  .11
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة العمل

 داخل مقر اجلمعية
 عمل فين

 ساسيةأعالقات عمل  العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 دبلوم حاسب آلي املعارف

 املهارات

  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 االبتكار وحل املشاكل 

 قنيةفنية وت 

 صبور ومثابر السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي مدير تنمية املوارد املالية والعالقات العامة واإلعالم  -11

 الوظيفة

 املسمى
 العالقاتتنمية املوارد املالية ومدير 

 العامة واإلعالم
 القسم

املوارد املالية 
العالقات العامة و

 واإلعالم
 1 املوظفني املباشرين

 11 املوظفني غري املباشرين  الدرجة عام اجلمعيةمدير  املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة الرئيسي االدارة

 الغرض من الوظيفة
وضع اخلطط والربامج والسياسات الالزمة لتكوين صورة إجيابية للجمعية لدى األطراف اخلارجية والداخلية، واحملافظة على 

 هذه الصورة وتعزيزها.
   

 ساسيةاملسؤوليات اال

 إعداد اخلطط الدورية لإلدارة ومتابعتها بعد اإلعتماد .1

  .االتنسيق مع املؤسسات والدوائر الرمسية خلدمة أهداف اجلمعية والتعريف بنشاطاته .1

 القيام بكل ما من شأنه تعزيز مكانة اجلمعية يف اجملتمع من الناحية االعالمية .1

 .دوات واحملاضرات ووسائل اإلعالمالتعريف باجلمعية ودورها يف اجملتمع من خالل الن .1

  .اإلشراف على تنظيم الندوات واملؤمترات وورش العمل اليت ختص اجلمعية .1

 .إصدار النشرات والتقارير اليت توثق عمل اجلمعية وأنشطتها .1

 إعداد قواعد بيانات خاصة بذوي العالقة .1

 متثيل إدارة اجلمعية يف خمتلف احملافل االجتماعية. .2

  .ل اإلعالم املختلفة لنشر أخبار اجلمعيةاالتصال مع وسائ .2

 يشرف على التهيئة لالحتفاالت، وإرسال التهاني يف األعياد واملناسبات الرمسية واالجتماعية والرد عليها. .13

اإلشراف على تنسيق وتنظيم استقبال ضيوف اجلمعية وتنظيم الضيافة والسكن وإجراء احلجوزات الالزمة هلم، وشراء  .11
 ة اخلاصة بالضيوف.اهلدايا الرمزي

 .متابعة وسائل اإلعالم لرصد األخبار اليت تهم اجلمعية وتوثيقها .11

  تنظيم وتوطيد العالقة مع مراكز املعلومات الوطنية للتعاون على تنفيذ اهداف اجلمعية .11

 اإلشراف على تنفيذ احلمالت اإلعالمية اليت تسهم بالتعريف وزيادة اإليرادات . .11

 اج املواد اإلعالمية املرئية واملقروءة واملسموعة.اإلشراف على إصدار وإنت .11

 تعزيز سبل التواصل الداخلي  .11

 رأي املستفيدين  استطالعاإلشراف على  .11

 دورية عن أنشطة إدارته وإجنازاتها واقرتاحات تطوير العمل فيها . إعداد تقارير .12

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .12
   

 الوظيفةظروف 
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 عالقات ممتازة مع مدراء اجلهات احلكومية و اخلدمات االجتماعية االخرى العالقات
   

 بكالوريوس يف  العالقات عامة  او اإلعالم  و الصحافة + عدد خربة سنتني املعارف
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مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 املهارات

 ادارة فريق العمل 

 الجتماعاتإدارة ا 

 التواصل  الفعال 
 متابعة عالية جدا 

 التفويض الفعال 

 إدارة  اآلخرين 

 التوجيه و النقد البناء 

 مستمع جيد مثابر و حريص على حتقيق النتائج السلوكيات
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 بطاقة وصف مدير إدارة العاقات العامة اإلعالم     -18

 
 الوظيفة

 القسم مدير العالقات العامة واإلعالم املسمى
القات العامة الع

 واإلعالم
 1 املوظفني املباشرين

 املدير
تنميااااة املوارد املاااااليااااة    ماااادير 

 والعالقات العامة واإلعالم  
  املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
تنمية املوارد املالية والعالقات 

 العامة واإلعالم 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 الغرض من الوظيفة
ج والسياسات الالزمة لتكوين صورة إجيابية للجمعية لدى األطراف اخلارجية والداخلية، واحملافظة على هذه الصورة وضع اخلطط والربام

 وتعزيزها.

   

 املسؤوليات االساسية

 إعداد اخلطط الدورية لإلدارة ومتابعتها بعد اإلعتماد .1

  .ابنشاطاته التنسيق مع املؤسسات والدوائر الرمسية خلدمة أهداف اجلمعية والتعريف .1

 القيام بكل ما من شأنه تعزيز مكانة اجلمعية يف اجملتمع من الناحية االعالمية .1

 .التعريف باجلمعية ودورها يف اجملتمع من خالل الندوات واحملاضرات ووسائل اإلعالم .1

  .اإلشراف على تنظيم الندوات واملؤمترات وورش العمل اليت ختص اجلمعية .1

 .اليت توثق عمل اجلمعية وأنشطتهاإصدار النشرات والتقارير  .1

 إعداد قواعد بيانات خاصة بذوي العالقة .1

 متثيل إدارة اجلمعية يف خمتلف احملافل االجتماعية. .2

  .االتصال مع وسائل اإلعالم املختلفة لنشر أخبار اجلمعية .2

 ية والرد عليها.يشرف على التهيئة لالحتفاالت، وإرسال التهاني يف األعياد واملناسبات الرمسية واالجتماع .13

اإلشراف على تنسيق وتنظيم استقبال ضيوف اجلمعية وتنظيم الضيافة والسكن وإجراء احلجوزات الالزمة هلم، وشراء  .11
 اهلدايا الرمزية اخلاصة بالضيوف.

 .متابعة وسائل اإلعالم لرصد األخبار اليت تهم اجلمعية وتوثيقها .11

  نية للتعاون على تنفيذ اهداف اجلمعيةتنظيم وتوطيد العالقة مع مراكز املعلومات الوط .11

 اإلشراف على تنفيذ احلمالت اإلعالمية اليت تسهم بالتعريف وزيادة اإليرادات . .11

 اإلشراف على إصدار وإنتاج املواد اإلعالمية املرئية واملقروءة واملسموعة. .11

 تعزيز سبل التواصل الداخلي  .11

 رأي املستفيدين  استطالعاإلشراف على  .11

 دورية عن أنشطة إدارته وإجنازاتها واقرتاحات تطوير العمل فيها . رإعداد تقاري .12

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .12
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 عالقات ممتازة مع مدراء اجلهات احلكومية و اخلدمات االجتماعية االخرى العالقات
   

ت القيام بهذه مؤهال
 الوظيفة

 بكالوريوس يف  العالقات عامة  او اإلعالم  و الصحافة + عدد خربة سنتني املعارف

 املهارات
 ادارة فريق العمل 

 إدارة االجتماعات 
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 التواصل  الفعال 
 متابعة عالية جدا 

 التفويض الفعال 

 إدارة  اآلخرين 

 التوجيه و النقد البناء 

 و حريص على حتقيق النتائج مستمع جيد مثابر السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي مسؤول املوقع اإللكرتوين    -11
 

 وظيفةال

 القسم مسؤول املوقع االلكرتوني املسمى
 العالقات العامة

 واإلعالم 
  املوظفني املباشرين

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير العالقات العامة واإلعالم املدير

 االدارة
رد املاااليااة والعالقااات   تنميااة املوا

 العامة واإلعالم 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 الغرض من الوظيفة
 اإللكرتونيالقيام بتحديث وتنسيق وترتيب كافة البيانات واملعلومات باملوقع اإللكرتوني ومتابعتها وتدقيقها وحتديثها مبا خيدم أهداف املوقع  

 .قات والربامج املتعلقة باملوقعباجلمعية باإلضافة للمشاركة يف تصميم التطبي

   

 املسؤوليات االساسية

 كافة إدارات اجلمعية جلمع األخبار املهمة املتعلقة باجلمعية وذلك لنشرها باملوقع الطالع الكافلني و توعية اجملتمع. التنسيق مع .1
 إدخال البيانات واملعلومات اليت ختص طبيعة نشاط وعمل اجلمعية باملوقع اإللكرتوني. .1

 استالم البيانات واملعلومات املطلوبة وتدقيق املعلومات املدخلة وتصويب األخطاء إن وجدت. .1

 إعداد التقارير واجلداول اإلحصائية واملعلومات البيانية و نشرها يف موقع اإللكرتوني. .1

 ت اخلاصة باملوقع.مساعدة موظفي القسم يف إدخال كافة البيانات املتعلقة بتصميم وبناء قواعد البيانات والتطبيقا .1

 تطبيقها قبل نشر اي معلومة عن اجلمعية.اعتمادها من قبل االدراة ولسياسة النشر و مقرتح إنشاء .1

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .1
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 عالقات عمل اساسية العالقات

   

ام بهذه مؤهالت القي

 الوظيفة

 بكالوريوس حاسب آلي + عدد كاف من سنوات اخلربة املعارف

 املهارات

  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 االبتكار و حل املشاكل 

 فنية و تقنية 

 مهتم بالتفاصيل السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي ممثل عالقات عامة     -21

 الوظيفة

 القسم ممثل عالقات عامة  املسمى
 قات العامةالعال

 واإلعالم
  املوظفني املباشرين

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير العالقات العامة واإلعالم املدير

 االدارة
تنمية املوارد املالية والعالقات 

 العامة واإلعالم 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 ألطراف اخلارجية والداخلية، واحملافظة على هذه الصورة وتعزيزها.املشاركة يف تكوين صورة إجيابية للجمعية لدى ا الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 متثيل اجلمعية لدى اجلهات الرمسية و االهلية .1

 املشاركة يف استقبال زوار اجلمعية و الوفود الرمسية و العمل على تهيئة كافة متطلبات الضيافة و مبا يربز الوجه املشرق للجمعية. .1

 سيق مع اجلهات اخلريية واحلكومية والتجارية ذات العالقة مبا خيدم أهداف اجلمعية.التن .1

 و خارجها . اجلمعيةاليت من شأنها تنمية العالقات بني منسوبي املشاركة يف تنفيذ الربامج واألنشطة االجتماعية  .1

 اجلمعية. التنسيق واملتابعة و اإلعداد لتجهيز متطلبات الفعاليات واملناشط اليت تقيمها .1

 متثيل اجلمعية يف املناسبات العامة و املعارض احمللية .1

 متثيل اجلمعية يف احلمالت الرتوجيية و محالت دعم املستفيدين و محالت التعريف باجلمعية .1

 دورية عن أنشطة العالقات العامة واإلجنازات واالقرتاحات لتطوير العمل فيها . إعداد تقارير .2

 لبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعيةالقيام بأي أعمال اخرى يط .2

   

 ظروف الوظيفة
 ميداني + كثرة مواجهة اجلمهور بيئة العمل

 قدرة عالية على مواجهة اجلمهور و بناء عالقات ودية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 

 الوظيفة

 دبلوم إعالم املعارف

 املهارات

 التواصل  الفعال 

 اللغة االجنليزية 

 و اخلطابة االلقاء 

 إجتماعي السلوكيات

 

  



 38  07  

 

 

 بطاقة وصف وظيفي مصمم      -21
 

 الوظيفة

 القسم مصمم املسمى
 العالقات العامة

 واإلعالم
  املوظفني املباشرين

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير العالقات العامة واإلعالم املدير

 االدارة
تنميااة املوارد املاااليااة والعالقااات   

 العامة واإلعالم 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 الغرض من الوظيفة
و تصميم الرسومات البيانية اليت تليب احتياجات املستخدمني، والقيام بعرضها من خالل وسائل االتصال البصرية، كالكتب واجملالت، والفيدي

 وغريها.
   

 املسؤوليات االساسية

 االعالنات و النشرات االعالنية و التوعوية تصميم .1
 تصميم املطبوعات و اللوحات االرشادية الداخلية .1
 تصميم مجيع الديكورات اخلاصة مبناسبات اجلمعية .1
 تصميم إعالنات الصحف و اجملالت .1

 التصميم. على أساس مراعاة املبادئ العلمية واجلمالية يف جديدة تصاميماستخدام برامج احلاسوب لتوليد وابتكار  .1

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .1
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 رسم وتصميمدبلوم  املعارف

 املهارات
 رسم 
 فوتوشوب 
 ديكور 

 مهتم  بالتفاصيل السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي مدير إدارة األوقاف واألستثمار  -22

 الوظيفة

 1 املوظفني املباشرين األوقاف واالستثمار القسم واألستثمار األوقافإدارة  مدير املسمى

 املدير
 مدير تنمية املوارد املالية

 والعالقات العامة واإلعالم
 1 املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
والعالقااات   املوارد املاااليااة تنميااة

 العامة واإلعالم
  امليزانية  حجم الوظيفة

 وقاف اجلمعية بالطريقة االمثلأ إدارة واستثمار الغرض من الوظيفة 

    
 

 املسؤوليات االساسية

 االشراف على تنفيذ كل ما من شأنه استمرار االستفادة القصوى من أوقاف اجلمعية لصاحل املستفيدين .1

 خلطط االستثمارية والتنفيذية الالزمة بغرض االستثمار األمثل ألوقاف.إعداد ا .1

 الستكشاف أي فرص استثمارية جديدة.عمل الدراسات الالزمة  .1
 ةالعمل على بقاء االوقاف يف افضل حالة تشغيلية من الناحية الفنية والصحية )التهوية، النظافة، االنارة...( واالمنية ومتطلبات السالم .1

 واستثمارها  ع األوقافمتابعة ري .1
  ضمان سالمة الرخص الرمسية لتشغيل االوقاف بإستمرار .1
 ضمان توثيق مجيع بيانات الصيانة و متابعتها وكذلك املصروفات اخلاصة بالصيانة .1
 ضمان توثيق مجيع البيانات التجارية مثل اجيارات احملالت التجارية ان وجدت .2
 كمل وجهأب وحتديد واجباتهم  ومسؤلياتهم لضمان سري العمل على إدارة كل ما خيص العاملني من رواتب وتدري .2

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .13
    
 

 ظروف الوظيفة
 ميداني ومكتيب بيئة العمل

 
 فضلأبناء عالقات متكن من ادارة فريق العمل بشكل  العالقات

    
 

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 دبلوم اداري + عدد كاف من سنوات اخلربة املعارف

 

 املهارات

  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 التفويض الفعال 

 إدارة اآلخرين 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 االبتكار وحل املشاكل 
 

 مثابر ونشيط ، حريص على حتقيق النتائج السلوكيات
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 املالية لألوقافاستقطاب املوارد وصف وظيفي ملسؤول  بطاقة-23

 الوظيفة

 املسمى
استقطاب املوارد املالية مسئول 

 لألوقاف 
  املوظفني املباشرين األوقاف واالستثمار القسم

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير إدارة األوقاف واالستثمار املدير

 االدارة
والعالقااات   تنميااة املوارد املاااليااة

 العامة واإلعالم
  امليزانية  حجم الوظيفة

 الغرض من الوظيفة
بفعالية وكفاءة، مع احلرص على ترسيخ أفضل  يف اجلمعيةتنمية املوارد املالية استقطاب األوقاف واألستثمارل تنفيذ أنشطةاملشاركة يف 

 لدى الشركاء واملتربعني وشرائح اجملتمع. عنهاانطباع 

   

 املسؤوليات االساسية

 من خالل استقطاب األوقاف والرتويج هلا  ل اجلمعية من خالل تنويع مصادر الدخلالعمل جبد من اجل زيادة دخ .1
 توفري مجيع املعلومات الالزمة  الختاذ القرارت اخلاصة مبشاريع االستثمار .1

  عمال اجلمعية عليهم وإقناعهم بدعم أعمال اجلمعية مبختلف اشكال الدعمأكبار املاحنني و عرض ل املشاركة يف إجراء زيارات .1
 تنفيذ اخلطط املعدة بالتعاون مع االشخاص املعنيني لتنمية املوارد املالية و رفع الدروس املستفادة و االقرتاحات  .1

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .1
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 ساسيةأبناء عالقات عمل  العالقات
   

الت القيام بهذه مؤه
 الوظيفة

 ماليةدبلوم إدارة  املعارف

 املهارات

 ادارة  فريق العمل 

 إدارة االجتماعات 

 التواصل الفعال 
  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 أمانة عالية، نشيط جدا و مثابر و حيب حتقيق النتائج السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي مسؤول قسم االستثمار  -24

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين األوقاف واالستثمار  القسم مسؤول قسم االستثمار  املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير إدارة األوقاف واالستثمار  املدير

 االدارة
تنمية املوارد املالية والعالقات 

 العامة واإلعالم 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 ائدات أصول و أوقاف اجلمعية زيادة ع الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 وضع خطة االستثمارات لألوقاف أو استثمارات الريع من األوقاف أو استثمارات اجلمعية مع اآلخرين . -1
 اختيار االستثمارات املناسبة  للجمعية واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  -1
 قبل عرضها على اجلهات العليا يف اجلمعية  عمل الدراسات الالزمة لالستثمارات -1
 البحث عن الفرص األنسب للجمعية ذات العائد األفضل مع موازنة خماطر منخفضة .  -1
 تصميم سياسة عائد منتظم للجمعية من االستثمارات .  -1
 مراقبة نتائج االستثمار مع الغري. -1
 رفع التقارير الدورية لإلدارة العليا  -1
 التفاقيات مع الغري الستثمار أموال اجلمعية وذلك بالتنسيق مع املستشار القانوني .  حتضري ا -2
 التقييم املستمر لالستثمارات وعائداتها وعمل الالزم لرفع العائد .  -2

   

 ظروف الوظيفة
 ميداني و مكتيب بيئة العمل

 ادية . املستثمرين واملكاتب االستشارية االقتصبناء عالقات مع  العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 + خربة ثالث سنواتاستثمار   –متويل  –اقتصاد  –ماجستري إدارة أعمال  املعارف

 املهارات

  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 االبتكار و حل املشاكل 

 َجُسور  –مقدر للمخاطر  –مستثمر للفرص  السلوكيات
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 سؤول إدارة املمتلكات اقة وصف وظيفي ملبط -25

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين األوقاف واالستثمار  القسم مسؤول إدارة املمتلكات املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير إدارة األوقاف واالستثمار املدير

 االدارة
والعالقااات   تنميااة املوارد املاااليااة

 العامة واإلعالم
  امليزانية  وظيفةحجم ال

 الغرض من الوظيفة
عية توثيق أمالك اجلمعية االستثمارية والوقفية لتقنني العالقة بني اجلمعية واجلهات األخرى سواء املستثمرة أو املستأجرة إلضفاء صبغة شر

 قةقانونية هلذه العالقة وتنظيمها من أجل حفظ حقوق الطرفني، وحتقيق أفضل النتائج املرجوة من العال
   

 املسؤوليات االساسية

 جتهيز النماذج الالزمة لكل نوع من أنواع املمتلكات واعتمادها من اجلهة املسؤولة .  -1
 التواصل مع ذوي العالقة باألمالك وحتديث بياناتهم و إعالمهم بأي متغريات .  -1
 كل نوع من املمتلكات وحفظ مجيع الوثائق فيه .  االشراف على  ملف  -1
 مع األقسام األخرى خاصة فيما يتعلق بالتقويم والتثمني .    بالتنسيقحتديث امللفات إلشراف ا -1
 تسجيل الوثائق يف اجلهات احلكومية الرمسية .   -1
 احملافظة على األمالك من خالل الصيانة وتشغيلها بالشكل اجليد . -1

   

 ظروف الوظيفة
 ميداني و مكتيب بيئة العمل

 بشكل اكثر فعالية و انتاجية ذوي العالقة وخاصة اجلهات احلكومية عالقات مع  بناء العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

  باجلمعية أو منظمة شبيهة  خربة ثالث سنواتبكالوريوس إدارة أعمال أو دبلوم إدارة أعمال و املعارف

 املهارات
  متابعة عالية 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 الفنية بإدارة املباني واملمتلكات  مهتم بالتفاصيل اتالسلوكي
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 بطاقة وصف وظيفي أخصائي وحدة الصيانة والتشغيل  -26
 

 الوظيفة

 املسمى
وحدة  الصيانة  أخصائي

 والتشغيل 
  املوظفني املباشرين األوقاف واالستثمار  القسم

  اشريناملوظفني غري املب  الدرجة مسؤول قسم  إدارة املمتلكات املدير

 االدارة
تنمية املوارد املالية والعالقات 

 العامة واإلعالم 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 .األشراف على عقود الصيانة والتشغيلاإلشراف تنفيذ أعمال الصيانة و التشغيل ملرافق و مباني اجلمعية و  الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 ألوقاف اجلمعية واستثماراتها ل الصيانة اعداد و مراجعة حمتوى اعما .1

 وضع اخلطة السنوية للصيانة  وميزانيتها و اعتمادها .1

 مراجعة العروض املقدمة من املقاولني و إعتماد االنسب منها لبدء التنفيذ .1

 مراجعة و اعتماد قوائم املواد الالزمة النهاء العمل املطلوب .1

  ة وتفتيش جودة املواد و طريقة التنفيذمتابعة املقاول يف تنفيذه للعمل ككل ومراقب .1
 استالم العمل فنيا من املقاول بعد اكتماله .1

 األوقاف التابعة للجمعية و متابعة تنفيذها بعد اعتمادها.وضع برنامج الصيانة الوقائية جلميع  .1

 إعداد ومراجعة خطة التأجري وحتصيل اإلجيارات .  .2

 سالمة املمتلكات . متابعة املستأجرين والتواصل معهم للتأكد من  .2

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .13
   

 ظروف الوظيفة
 ميداني و مكتيب بيئة العمل

 بناء عالقات مع فريق العمل متكنه من ادارة الفريق العمل بشكل اكثر فعالية و انتاجية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 + خربة ثالث سنواتهندسة مدنية الوريوس بك املعارف

 املهارات

  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 االبتكار و حل املشاكل 

 مهتم بالتفاصيل السلوكيات

 

  



 44  07  

 

 

 بطاقة وصف وظيفي أخصائي وحدة التوثيق   -27
 

 
 الوظيفة

  املوظفني املباشرين ر األوقاف واالستثما القسم وحدة التوثيق  أخصائي املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مسؤول قسم إدارة املمتلكات املدير

 االدارة
تنمية املوارد املالية والعالقات 

 العامة واإلعالم 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 الغرض من الوظيفة
ية واجلهات األخرى سواء املستثمرة أو املستأجرة إلضفاء صبغة شرعية توثيق أمالك اجلمعية االستثمارية والوقفية لتقنني العالقة بني اجلمع

 قانونية هلذه العالقة وتنظيمها من أجل حفظ حقوق الطرفني، وحتقيق أفضل النتائج املرجوة من العالقة
   

 املسؤوليات االساسية

 سؤولة . جتهيز النماذج الالزمة لكل نوع من أنواع املمتلكات واعتمادها من اجلهة امل -1
 تعبئة النماذج وتوقيعها من قبل اجلمعية والطرف اآلخر سواء كان مستثمرا أو واقفا أو غريه .   -1
 التواصل مع ذوي العالقة باألمالك وحتديث بياناتهم و إعالمهم بأي متغريات .  -1
 وضع ملف لكل نوع من املمتلكات وحفظ مجيع الوثائق فيه .   -1
 سيق مع األقسام األخرى خاصة فيما يتعلق بالتقويم والتثمني .  حتديث امللفات بالتن -1
 تسجيل الوثائق يف اجلهات احلكومية الرمسية .   -1

   

 ظروف الوظيفة
 ميداني و مكتيب بيئة العمل

 بشكل اكثر فعالية و انتاجية ذوي العالقة وخاصة اجلهات احلكومية بناء عالقات مع  العالقات

   

م بهذه مؤهالت القيا
 الوظيفة

 ) يفضل أن تكون يف التعقيب (  + خربة ثالث سنواتدبلوم سكرتارية   املعارف

 املهارات
  متابعة عالية 

 االدارة بالسلوك احلازم 

  

 الكتابية  مهتم بالتفاصيل السلوكيات
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 تنمية املوارد املالية إدارة  ديربطاقة وصف وظيفي مل -12

 الوظيفة

 1 املوظفني املباشرين تنمية املوارد املالية  القسم ة املوارد املالية مدير إدارة تنمي املسمى

 املدير
مدير تنمية املوارد املالية والعالقات 

 العامة واألعالم 
 3 املوظفني غري املباشرين  الدرجة

 االدارة
تنمية املوارد املالية والعالقات 

 العامة واإلعالم 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 ن الوظيفةالغرض م
لدى الشركاء واملتربعني  عنهابفعالية وكفاءة، مع احلرص على ترسيخ أفضل انطباع  يف اجلمعيةتنفيذ أنشطة تنمية املوارد املالية املساعدة يف 

 وشرائح اجملتمع.

   

 املسؤوليات االساسية

 زانية وخطة سنوية خاصة بذلكعلى حتديد مصادر التمويل وتنمية األموال وإستثمارها وإنشاء مي متابعة وإشراف .1

  .إدارة تقييم االستثمارات و دراسات اجلدوى اخلاصة بها .1

  .تطوير العالقات مع البنوك بهدف تسهيل التعامالت املالية بني اجلمعية و املاحننياملساهمة يف  .1

 ل الدعمعمال اجلمعية عليهم وإقناعهم بدعم أعمال اجلمعية مبختلف اشكاأزيارة كبار املاحنني و عرض  .1

 االشراف على دراسة و مراجعة كافة فرص االستثمار واملوافقة عليها واملساعدة يف حتديد وتطوير الشراكات اإلسرتاتيجية مع املاحنني .1

  .اإلشراف على سري أعمال املتطوعني يف اإلدارة ونشاطاتهم، بالتنسيق مع إدارة املوارد البشرية واخلدمات اإلدارية .1

  .دورية لإلدارة، وتسليط الضوء على اإلجنازات والصعوبات الكبرية، وطلب املساعدة من إدارة اجلمعية عند احلاجةمراجعة التقارير ال .1

  .التأكد من كفاءة و مهارة العاملني يف إدارة تنمية املوارد املالية رفعا لكفاءة العمل وزيادة الدخل .2

 ملكة و تطبيق الدروس املستفادة لرفع دخل اجلمعيةالنظر اىل التجارب الناجحة يف هذا اجملال داخل وخلرج امل .2

 رفع تقارير االستثمارات سنويا مع التوصيات واالقرتاحات لتحسني دخل االستثمارات لرفع دخل اجلمعية .13

 معضمان و تأمني كل ما يلزم لضبط االمور املالية واحملاسبية يف استثمارات اجلمعية تعزيزا ملبدأ الشفافية مع املاحنني واجملت .11

 لتعلم من األخطاء وحتسني املمارسة.ا معية بغرضالتوثيق املستمر خلربات تنمية املوارد املالية يف اجل .11

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .11

   

 ظروف الوظيفة
 وميدانية  بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 اعي مميز وقدرة على بناء عالقات فعالة مع اجلهات املاحنة والبنوكعالقات إجتماعية واسعة وقبول إجتم العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 

 الوظيفة

 املعارف
عن  تقلال  واإلدارة  + عدد من ستوات اخلربة يف العالقات االجتماعية ) إدارة / اقتصاد / تسويق / حماسبة (بكالوريوس 

 سبع سنوات

 املهارات

 ادارة فريق العمل 

 ة االجتماعاتإدار 

 التواصل  الفعال 

  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 
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 التفويض الفعال 

 إدارة  اآلخرين 

 التوجيه و النقد البناء 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 االبتكار و حل املشاكل 

 يتمتع بأمانه عالية السلوكيات
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  بطاقة وصف وظيفي ملسؤول قسم العضوايت  -12

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين  املالية تنمية املوارد  القسم سم العضويات مسؤول ق املسمى 

 
 املدير

مساعد املدير العام لتنمية 
 املوارد املالية

  الدرجة
املوظفني غري 

 املباشرين
 

 
 االدارة

تنميااة املوارد املاااليااة والعالقااات   
 العامة واإلعالم 

  امليزانية  حجم الوظيفة

 
 الغرض من الوظيفة

جبميع اإلجراءات املتعلقة بزيادة عدد األعضاء و إيرادات اجلمعية من هذا الباب أو زيادة مكانة اجلمعية من خالل ضم  القيام
 أعضاء مرموقني 

    

 

 املسؤوليات االساسية

 إعداد اخلطط الدورية للقسم  ومتابعتها بعد اإلعتماد .1

  . تصميم خطة تطويرالعضوية .1
 . تصميم خطة التواصل مع األعضاء .1
 . التسويق واالستقطاب .1
 . استقبال الراغبني يف العضوية .1
 التأكد من تطابق شروط الالئحة على العضواجلديد .1
 اختيار نوع العضوية .1
  . تعبئة منوذج الطلب .2
 استالم قيمة العضوية وإصدار اإليصال .2

 . إصدار بطاقة العضوية .13
 . لإلدارة املالية(  الفاتورة)  حتويل اإليصال .11
  . لألعضاء اجلددالتثقيف األولي  .11
 التحضري لالنتخابات الدورية .11

 ناحية خدمة األعضاء القيام بكل ما من شأنه تعزيز مكانة اجلمعية يف اجملتمع من  .11

 .لألعضاء التعريف باجلمعية ودورها  .11

 إعداد قواعد بيانات خاصة باألعضاء  .11

 بزيادة عدد األعضاء اإلشراف على تنفيذ احلمالت اإلعالمية اليت تسهم  .11

 األعضاء رأي  استطالعشراف على اإل .12

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .12
    

 
 ظروف الوظيفة

 +ميدانية  بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 األعضاء . عالقات ممتازة مع  العالقات 
 

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 عدد خربة سنتنيبكالوريوس يف  العالقات عامة   +  املعارف
 

 املهارات

 ادارة فريق العمل 

 إدارة االجتماعات 

 التواصل  الفعال 
 متابعة عالية جدا 

 التفويض الفعال 

 إدارة  اآلخرين 

 التوجيه و النقد البناء 
 مستمع جيد مثابر و حريص على حتقيق النتائج السلوكيات 



 48  07  

 

 

   الكفاالت بطاقة وصف وظيفي ملسؤول قسم  -13

 

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين تنمية املوارد املالية القسم الكفاالت قسممسؤول  ىاملسم

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة نمية املوارد املاليةمديرت املدير

 االدارة
تنمية املوارد املالية والعالقات 

 العامة واإلعالم 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 فاعليةضمان سري الكفاالت ب الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 الكفاالت و قيادة فريق العمل حنو حتقيق االهداف املرسومة قسماالشراف على  .1
 الوصول اليهاولة ضمان حفظ  بيانات الكفاالت و الكافلني بشكل دقيق و سه .1
 ة عدد الكافلنيوضع اخلطط السنوية لضمان حتصيل كامل املبلغ املتوقع و جتديد الكفاالت لسنوات اخرى و زياد .1
 جتهيز التقارير الالزمة لعدد املستفيدين املتوقع كفالتهم بناءا على الدخل .1
 ضمان توثيق سجالت الكافلني حسب املطلوب رمسيا .1
 ضمان صدور تقارير كفالة االيتام اخلاص بكل كافل و وصوله اىل الكافل بالشكل و املوعد احملدد .1

 باشر ملصلحة اجلمعيةالقيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير امل .1
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 بناء عالقات متكن من ادارة فريق العمل بشكل افضل العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 بكالوريوس ادارة + عدد كاف من سنوات اخلربة املعارف

 املهارات

 ادارة  فريق العمل 

 إدارة االجتماعات 

 عة عالية متاب 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 حريص على حتقيق النتائج السلوكيات
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   املراكز اإلعالمية  بطاقة وصف وظيفي ملسؤول قسم  -11

 

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين تنمية املوارد املالية القسم املراكز اإلعالمية قسم املسمى

  املوظفني غري املباشرين  جةالدر  تنمية املوارد املاليةمدير  املدير

 اإلدارة
تنمية املوارد املالية والعالقات 

 العامة واإلعالم 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 الغرض من الوظيفة
معية جلإدارة املراكز االعالمية والتأكد من القيام بأدوارها املرسومة وحتقيق أهدافها يف التواصل مع اجلمهور وبناء صورة ذهنية متجددة عن ا

 والشعور بالقرب منهم
   

 املسؤوليات االساسية

 عمال املراكز االعالمية لتنفيذ االهداف املوكلة اليهمأمتابعة سري  .1
 ضمان توفر املواد االعالمية الالزمة لنشر اهداف اجلمعية والتعريف بها يف اجملتمع  .1
 ضمان عمل املراكز االعالمية جتاه تعزيز مكانة اجلمعية إجتماعيا .1
 نظمة وإجراءات التشغيل القياسية. األان التزام املراكز االعالمية بسياسة اجلمعية أثناء تنفيذهم خلطة العمل وكذلك االلتزام بضم .1

 معية.حصر و إعداد قواعد البيانات الالزمة للوسائل اإلعالنية والعمل على التواصل والتنسيق بينها فيما خيدم مصلحة اجل .1

 اجلمعية.نفذها تاليات اليت توثيق مجيع الربامج والفع .1

 و التنسيق مع الوسائل اإلعالمية لنشرها يف الصحف احمللية . معيةحصر و كتابة التقارير الصحفية عن نشاطات وإجنازات اجل .1

ورصدها وإعداد الرد عليها بالتعاون والتنسيق مع اإلدارات خمتلف اجلهات حصر و متابعة الشكاوي  والتعليقات اليت ترد من  .2
 ختصة.امل

 اإلشراف املباشر على حمتويات موقع اجلمعية على شبكة اإلنرتنت، وتزويده باألخبار واملواد بشكل دوري. .2

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .13
   

 ظروف الوظيفة
 ميداني و مكتيب  بيئة العمل

 كل افضلبناء عالقات متكن من ادارة فريق العمل بش العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 سنوات خربة يف العمل االداري 1إعالم أو دبلوم إداري / جتاري مع بكالوريوس  املعارف

 املهارات
 ادارة  فريق العمل 

 التواصل الفعال 

 مهارات إعالمية وعالقات عامة 

 اللباقة و حسن احلديث  السلوكيات

  



 57  07  

 

 

     املاحنني  كباربطاقة وصف وظيفي ملسؤول   -11

 

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين تنمية املوارد املالية القسم كبار املاحنني مسئول  املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير تنمية املوارد املالية  املدير

 االدارة
تنمية املوارد املالية والعالقات 

 العامة واإلعالم 
  امليزانية  حجم الوظيفة

 غرض من الوظيفةال
لدى الشركاء  عنهابفعالية وكفاءة، مع احلرص على ترسيخ أفضل انطباع  يف اجلمعيةتنفيذ أنشطة تنمية املوارد املالية املشاركة يف 

 واملتربعني وشرائح اجملتمع.
   

 املسؤوليات االساسية

 العمل جبد من اجل زيادة دخل اجلمعية من خالل تنويع مصادر الدخل .1
 يع املعلومات الالزمة  الختاذ القرارت اخلاصة مبشاريع االستثمارتوفري مج .1

 عمال اجلمعية عليهم وإقناعهم بدعم أعمال اجلمعية مبختلف اشكال الدعمأكبار املاحنني و عرض ل املشاركة يف إجراء زيارات .1
 دروس املستفادة و االقرتاحات تنفيذ اخلطط املعدة  بالتعاون مع االشخاص املعنيني لتنمية املوارد املالية و رفع ال .1

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .1
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 ساسيةأبناء عالقات عمل  العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 سنوات خربة يف العمل االداري مخساري مع إداري / جت مالي ، أو دبلوم مالي ، إدارة بكالوريوس  املعارف

 املهارات

 ادارة  فريق العمل 

 إدارة االجتماعات 

 التواصل الفعال 
  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 أمانة عالية، نشيط جدا و مثابر و حيب حتقيق النتائج السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي ملسؤولة قسم املوارد النسوية  -11

 

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين تنمية املوارد املالية القسم  ة قسم املوارد النسوية مسئول سمىامل

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة املالية   املواردمدير تنمية  املدير

تنميااة املوارد املاااليااة والعالقااات    االدارة
 العامة واإلعالم 

  امليزانية  حجم الوظيفة

 ة دخل اجلمعية و تنويع مصادر الدخلزياد  الغرض من الوظيفة
 املساهمة يف اخلطط السنوية لتنمية املوارد 

   

 املسؤوليات االساسية

 العمل جبد من اجل زيادة دخل اجلمعية من خالل تنويع مصادر الدخل .1
 توفري مجيع املعلومات الالزمة  الختاذ القرارت اخلاصة مبشاريع االستثمار .1
 اون مع االشخاص املعنيني لتنمية املوارد املالية و رفع الدروس املستفادة و االقرتاحات تنفيذ اخلطط املعدة  بالتع .1

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .1
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 ساسيةأبناء عالقات عمل  العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 

 الوظيفة

 دبلوم إدارة عامة عارفامل

 املهارات

 ادارة  فريق العمل 

 إدارة االجتماعات 

 التواصل الفعال 
  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 أمانة عالية، نشيط جدا و مثابر و حيب حتقيق النتائج السلوكيات
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  ملدير العمليات بطاقة وصف وظيفي  -11

 

 الوظيفة

 1 املوظفني املباشرين لياتالعم القسم مدير العمليات  املسمى

 1 املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير عام اجلمعية  املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة الرئيسي االدارة

 الغرض من الوظيفة
وأن يكون حلقة الوصل بيننها وبني االدارة الرئيسة من خالل التواصل وتقديم الدعم الالزم لسري العمل يف  مجيع عمليات اجلمعيةإدارة 

 مبهامهم وواجباتهم الوظيفية  اإلداراتتأكد من قيام ، والاجلمعية والفروع 
   

 املسؤوليات االساسية

يف ضوء األهداف والسياسات العامة للجمعية، بالتعاون مع األقسام اإلدارية ،  للجمعية والفروعاخلطة السنوية املساهمة يف وضع  .1
 وبالتنسيق مع اإلدارة العامة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .

، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون املالية باإلدارة العامة، ومتابعة ع والفرباجلمعية و اإلارات سهام يف إعداد امليزانية التقديرية بالتعاون مع اإل .1
 تنفيذها بعد اعتمادها .

 اف .هداألتحقيق سريها يف االجتاه الصحيح ل ع والتأكد منوالفراجلمعية و  النواحي املالية واإلدارية يفمتابعة  .1

 .مدراء الفروع اقرتاح تعيني  .1

 .ه اىل االدارة العامة و توفري كل ما يلزم حلل مشاكلهئوفق احلاجة، قبل جلو إدارة أو فرعتقديم املشورة و الدعم الفين و االداري ألي  .1

 ع .وعلى تنمية موارد الفرالفروع  وحثهم  مع مدراءالعمل  .1

 للتأكد من سالمة سري العمل الفروعاإلدارات والقيام جبوالت ميدانية على  .1

 الفروع دوريا ونقل اخلربات بني الفروع والعمل على منذجة التجارب الناجحة.اإلدارات و االجتماع مبدراء  .2

 ع ورفعها اىل االدارة العامة .والفراجلمعية و كيفية استثمار ممتلكات ب املتعلقة تقديم االقرتاحات .2

 ليها او يكلف حبضورها .إضويتها وحضور االجتماعات اليت يدعى عمال اللجان اليت يكلف بعأاملشاركة يف  .13

 و مقرتحات تطوير العمل به ورفعها اىل االدارة العامة التابعة له، عوالفراجلمعية و اعداد تقارير دورية عن اجنازات  .11

 ية مهام اخرى يكلف بها يف حدود اختصاصهأ .11
   

 ظروف الوظيفة
 انيةوميد بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 بناء عالقات واسعة مع خمتلف جهات اجملتمع املدنية والرمسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 سنوات خربة منها سنتان يف منصب قيادي 1بكالوريوس إدارة +  املعارف

 املهارات

 ادارة فريق العمل 

 إدارة االجتماعات 

 التواصل  الفعال 
  متابعة عالية 

 الالتفويض الفع 

 التوجيه و النقد البناء 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 االبتكار وحل املشاكل 

 السلوكيات
 حريص على حتقيق النتائج 
 متخذ قرارات 
 حازم 
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  ملدير فرع طاقة وصف وظيفي ب -11

 

 الوظيفة

 1 املوظفني املباشرين لياتالعم القسم مدير فرع املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة دير العمليات م املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة العمليات االدارة

 تسيري اعمال الفرع بكل كفاءة و فعالية و تنمية موارده املالية حسب اللوائح املنظمة لذلك ضمن نطاقه اجلغرايف الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

للفرع يف ضوء األهداف والسياسات العامة للجمعية، بالتعاون مع األقسام اإلدارية بالفرع، وبالتنسيق          إعداد اخلطة السنوية  .1
 مع اإلدارة العامة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .

ة، دارة العاماإلسهام يف إعداد امليزانية التقديرية بالتعاون مع االقسام اإلدارية بالفرع، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون املالية باإل       .1
 ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .

 اإلشراف على النواحي املالية واإلدارية يف الفرع والتأكد من حتقيق أهدافه . .1

 اإلشراف اإلداري والفين على األقسام اإلدارية بالفرع، والتنسيق فيما بينها مبا يضمن حسن أدائها وتكامل جهودها  .1

 ية املخولة له .ية واإلدارلممارسة الصالحيات املا .1

 اقرتاح تعيني رؤساء االقسام اإلدارية والعاملني بالفرع . .1

االتصااااااااااال باجلهات احلكومية واالهلية ضاااااااااامن النطاق اجلغرايف للفرع فيما يتعلق بأعمال الفرع وما كان خارج النطاق               .1
 العامة . اإلدارةاجلغرايف فيتم التنسيق مع 

 بشؤون العاملني . شراف على إدارة مجيع األعمال املتعلقةاإل .2

 العمل على تنمية موارد الفرع . .2

 تنفيذ قرارات وتعليمات وتعاميم االدارة العامة . .13

 رادات ومصروفات الفرع ، والعمل على ترشيد املصاريف التشغيلية .يمتابعة ا .11

 دة .متابعة حضور وانصراف العاملني بالفرع واختاذ االجراءات الالزمة لضمان التزامهم باملواعيد احملد .11

 االجراءات املعتمدة .ومراقبة سري العمل يف الفرع والتأكد من مطابقته لألنظمة واللوائح  .11

وزيادة فعالية التنسيق بني االدارة   ،التنسيق مع االدارة العامة يف ما يتعلق بإعادة تنظيم الفرع و تبسيط االجراءات املتبعة فيه    .11
 العامة والفرع .

 استالم العهد اخلاصة بالفرع . .11

 املشاركة يف استقبال املتربعني وتعريفهم بأنشطة الفرع حلثهم على دعم الفرع . .11

 استقبال حاالت املستفيدين من خدمات الفرع اليت حتتاج اىل مقابلته . .11

 تقديم االقرتاحات لكيفية استثمار ممتلكات الفرع و رفعها اىل االدارة العامة . .12

 و يكلف حبضورها .أها وحضور االجتماعات اليت يدعى اليها املشاركة يف اعمال اللجان اليت يكلف بعضويت .12

 حتديد احتياجات الفرع من القوى العاملة واألجهزة واملواد و متابعة توفريها . .13

 اعداد تقارير دورية عن اجنازات الفرع و مقرتحات تطوير العمل به ورفعها اىل االدارة العامة .11

 اية مهام اخرى يكلف بها يف حدود اختصاصه .11
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 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 بناء عالقات واسعة مع خمتلف جهات اجملتمع املدنية والرمسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 سنوات خربة منها سنتان يف منصب قيادي 1بكالوريوس إدارة +  املعارف

 املهارات

 ادارة فريق العمل 

 إدارة االجتماعات 

 واصل الفعالالت 
  متابعة عالية 

 التفويض الفعال 

 التوجيه و النقد البناء 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 االبتكار وحل املشاكل 

 السلوكيات

 حريص على حتقيق النتائج
 متخذ قرارات

 حازم
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 بطاقة وصف وظيفي مشرف البحث واخلدمة االجتماعية - 63

    

 الوظيفة

 املسمى
البحث واخلدمة  مشرف
 عيةاالجتما

 الباحثني االجتماعيني املوظفني املباشرين الفرع القسم

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير الفرع املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة العمليات االدارة

 مبا خيدم أهداف وخطط اجلمعية. نفيذ البحوث امليدانيةاإلشراف على ت الغرض من الوظيفة

   

 يةاملسؤوليات االساس

 خطة البحث واخلدمة االجتماعية اخلاصة بقسمهوضع  .1

 متابعة طريقة حفظ وتسجيل بيانات املستفيدين وضمان سريتها .1
 .باحثني و متابعة اعماهلم ونتائجهماإلشراف على ال .1
  املشاركة باجلوالت امليدانية وزيارة املستفيدين لالطالع على اوضاعهم ومعرفة سبل حتسني خدمات اجلمعية. .1
 وتقييم نتائج اجلوالت امليدانية وإعداد التقارير العلمية  ذات العالقة. حتليل .1
 وضع املقرتحات لتطوير عمل الباحثني .1
 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .1

   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 مع املدنية والرمسيةبناء عالقات واسعة مع خمتلف جهات اجملت العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 او دبلوم + خربة سنتني ثانوية عامة املعارف

 املهارات

 ادارة فريق العمل 

 إدارة االجتماعات 

 التواصل الفعال 
 التوجيه والنقد البناء 

 االبتكار وحل املشاكل 

 السلوكيات
 حيب مساعدة اآلخرين

 حيب تطوير االخرين
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 بطاقة وصف وظيفي ابحث اجتماعي  - 67

 
 
 
 
 
 
 

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين الفرع القسم باحث اجتماعي املسمى

 املدير
البحث و اخلدمة  مشرف

 االجتماعية
  املوظفني غري املباشرين  الدرجة

  امليزانية  حجم الوظيفة العمليات االدارة

 حل مشاكلهم املستفيدين علىساعدة عمل الدراسات املتعلقة مب الغرض من الوظيفة

   

 ات االساسيةاملسؤولي

  .تواجههم اليت االجتماعية أواملشاكل ملصاعب على والتغلب حياتهم حتسني يفاملستفيدين  مساعدة .1

 .االجتماعية واخلدمة البحث لقسم وأسرهماملستفيدين تقارير رفع .1

 باستمرار باأليتام اخلاصة البيانات حتديث .1

 اءلإلكتف للوصولمستفيد  لكل خطة وضع .1

 ذلك تستدعي حالته كانت إذا املختصني األطباء إىل لهبتوصياملستفيد  مساعدة .1

 اجلمعية ملصلحة املباشر املدير يطلبها أخرى أعمال بأي القيام .1
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة العمل

 يغلب عليه العمل امليداني 
 يواجه الباحث كثريا من الضغط النفسي الستمرار تعامله وتعاطفه مع مشاكل اجتماعية

 ج بناء ثقة مع كل شخص يقدم له املشورة او يساعده يف حل مشكلته حيتا العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 ثانوية عامة مع خربة سنتني املعارف

 املهارات

 التواصل  الفعال 
 احلوار 

 التوجيه و النقد البناء 

 االبتكار و حل املشاكل 

 فن التعامل مع االخرين 

 ينحيب مساعدة اآلخر السلوكيات
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 منسق عالقات وبرامج بطاقة وصف وظيفي  - 68

   

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين العمليات القسم برامجقات وعالمنسق  املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة الفرعمدير  املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة الفرع االدارة

 الوظيفة الغرض من
حتسني الصورة اإلعالمية للجمعية داخل ، وبناء عالقات إجيابية مع اجلمهور اخلارجي )متربعني ( والداخلي )مستفيدين وموظفني (العمل على 

 النطاق اجلغرايف 
   

 املسؤوليات االساسية

 املختلفة عيةاالجتما واألحداث واملناسبات املشرتكة الربامج العداد اجلمعية إدارات بني التنسيق .1

 بها واملشاركة اجلمعية مناسبات اقامة لتسهيل اخلارجية اجلهات مع التنسيق .1

 العتمادها اجلمعية إدارة مع ومراجعتها وميزانياتها تنفيذها وخطط املناسبات برامج اعداد .1

 اجلمعية ملصلحة املباشر املدير يطلبها أخرى أعمال بأي القيام .1
   

 ظروف الوظيفة
 كتيب وميدانيم بيئة العمل

 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 دبلوم إداري املعارف

 املهارات

 التواصل  الفعال 
  متابعة عالية 

 التفويض الفعال 

 االبتكار وحل املشاكل 

 السلوكيات

 إجتماعي
 نشيط ومتحرك

 لبق ومتحدث 
 قادر على بناء عالقات 
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 استقبال   وظيفي  بطاقة وصف  - 69

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين الفرع القسم استقبال املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة الفرعمدير  املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة العمليات االدارة

 واإلجابة على استفساراتهم. والرتحيب بهمواستقبال الزوار  ،استقبال املكاملات اهلاتفية والرد عليها الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 الرتحيب بضيوف الفرع، ومعرفة طبيعة وهدف الزيارة، وتوجيههم أو مرافقتهم حنو وجهتهم. .1

 جدولة املواعيد اخلاصة بالزوار. .1

 ن تواجد املرافق اخلدمية.االحتفاظ باملعلومات املتعلقة بأماكن تواجد اإلدارات واملكاتب واملوظفني داخل الفرع، وكذلك أماك .1
 .وتبليغها الرسائل واخذ الالزمة و تزويد املتصل باملعلومات اهلاتفية، االستفسارات على بالرد القيام .1

 إىل املوظف املختص.وحتويلها  الواردةتلقي واستقبال االتصاالت  .1

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .1
   

 ةظروف الوظيف
 بيئة عمل مكتبية + كثرة مواجهة اجلمهور بيئة العمل

 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 ثانوية عامة املعارف

 املهارات

 ترحيب و إستقبال 
 اللغة االجنليزية 
 تدوين املالحظات 
 التواصل الفعال 

 السلوكيات

 مستمع جيد
 خدوم

 بشوش
 لبق يف حديثه
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   مدير إدارة البحث واخلدمة االجتماعية بطاقة وصف وظيفي  - 41

 الوظيفة

 املسمى
البحث واخلدمة إدارة  مدير

 االجتماعية
 القسم

البحث واخلدمة 
 االجتماعية 

 1 املوظفني املباشرين

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير العمليات  املدير

  ةامليزاني  حجم الوظيفة لياتالعم االدارة

 الغرض من الوظيفة
 ضمان وجود معلومات واقعية عن املستفيدين تساعد اجلمعية يف التخطيط 
   تطوير اخلدمات مبا يليب تطلعات املستفيدين 

   

 املسؤوليات االساسية

 التخطيط التشغيلي و الفين جلميع اعمال إدارة البحث و اخلدمة االجتماعية .1

 ية العمال اجلمعية املشاركة يف اعداد اخلطط االسرتاتيج .1

 تطوير اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية للمستفيدين .1

 االشراف على عمل الباحثني .1
 كمل و جهأتقديم الدعم الفين و اللوجسيت للباحثني من أجل تأدية واجباتهم على  .1

 متابعة تقارير فرق البحث ومناقشتها شهريا مع فرق البحث لتطوير العمل واخلدمة املقدمة للمستفيدين .1
 توزيع املناطق جغرافيا و عدديا على الباحثني .1
 تصميم الطريقة القياسية  للقيام بالزيارات امليدانية  بشكل فعال و أكثر إنتاجية .2

 إعداد وحتديد الطرق االحصائية الصحيحة علميا للقيام بالبحوث امليدانية .2
 التأكد من التزام فرق البحث بطرق التشغيل القياسية لضمان جودة العمل .13
 داد التقارير اخلاصة و عرضها على ادارة اجلمعية الختاذ االجراءات الالزمةإع .11

 راء املستفيدينآقياس اداء اعمال البحث و استطالع  .11

 قياس رضى املستفيدين عن طريق بيوت اخلربة .11

 وضع معايري وضوابط حلفظ سرية املعلومات .11

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .11
   

 ظروف الوظيفة
 ميداني و مكتيب + كثرة مواجهة اجلمهور بيئة العمل

 القدرة على بناء عالقات ودية مع االسر املستفيدة العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 و تربية + سنتني من اخلربةأو علم نفس أو علم إجتماع أبكالوريوس خدمة إجتماعية  املعارف

 املهارات

 فريق العمل ادارة 

 إدارة االجتماعات 

 التواصل الفعال 
 التوجيه والنقد البناء 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 االبتكار وحل املشاكل 

 حيسن التوجيهوصبور  ، مستمع جيد السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي لفريق البحث اإلشرايف -41
 

 الوظيفة

 القسم فريق البحث اإلشرايف املسمى
البحث و اخلدمة 

 تماعيةاالج
  املوظفني املباشرين

مدير إدارة البحث واخلدمة  املدير
 اإلجتماعية 

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة

  امليزانية  حجم الوظيفة العمليات  االدارة

 حل مشاكلهم املستفيدين علىساعدة عمل الدراسات املتعلقة مب الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

  .تواجههم اليت االجتماعية أواملشاكل ملصاعب على والتغلب حياتهم حتسني يفملستفيدين ا مساعدة .1

 .االجتماعية واخلدمة البحث لقسم وأسرهماملستفيدين تقارير رفع .1

 باستمرار باأليتام اخلاصة البيانات حتديث .1

 اءلإلكتف للوصولمستفيد  لكل خطة وضع .1

 ذلك تستدعي حالته كانت إذا صنياملخت األطباء إىل بتوصيلهاملستفيد  مساعدة .1

 اجلمعية ملصلحة املباشر املدير يطلبها أخرى أعمال بأي القيام .1
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة العمل

 يغلب عليه العمل امليداني 

 يواجه الباحث كثريا من الضغط النفسي الستمرار تعامله وتعاطفه مع مشاكل اجتماعية

 يقدم له املشورة او يساعده يف حل مشكلته  حيتاج بناء ثقة مع كل شخص العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 

 الوظيفة

 ثانوية عامة مع خربة سنتني املعارف

 املهارات

 التواصل  الفعال 
 احلوار 

 التوجيه و النقد البناء 

 االبتكار و حل املشاكل 

 فن التعامل مع االخرين 

 حيب مساعدة اآلخرين السلوكيات
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 وظيفي ملسؤول عالقات أسر  بطاقة وصف  -42
 

 الوظيفة

 القسم مسؤول عالقات أسر املسمى
ادارة البحث و اخلدمة 

 االجتماعية
  املوظفني املباشرين

 املدير
واخلدمة  البحثمدير ادارة 
 االجتماعية 

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة

  امليزانية  حجم الوظيفة العمليت االدارة

 احلفاظ على العالقة بني اجلمعية و االسر الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

العمل كجهة إتصال رئيسية لالسر املستفيدة الستقبال طلباتهم ومقرتحاتهم وشكاويهم واالجابة على تساؤالتهم وتسهيل معامالتهم  .1
 لدى اجلمعية

 وحماولة اجياد حلول هلذه املشاكل متابعة املشاكل املرفوعة من فريق البحث االجتماعي املتعلقة باالسر .1

 ابداء الراي يف طريقة استقبال الشكاوى .1

 اعداد تقارير شهرية عن الشكاوى .1
 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .1

   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 تؤي املستفيدين  والرغبة يف خدمتهم القدرة على بناء عالقات ودية مع االسر اليت العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 دبلوم سكرتارية املعارف

 املهارات
 متابعة عالية 
 خدمة العمالء 

 مستمع جيد السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي ملدير األندية والربامج اخلارجية  -36

 الوظيفة

 مالقس مدير األندية والربامج اخلارجية املسمى
األندية والربامج 

 اخلارجية
  املوظفني املباشرين

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير العمليات املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة العمليات االدارة

 تنفيذ السياسات و اخلطط و الربامج و امليزانيات املقرة للربنامج و متابعة ذلك بصفة مباشرة الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 متابعة تنفيذ أهداف وسياسات الربنامج وفق ما رسم من سياسات حسب اللوائح واألنظمة. -1

 إدارة العمل التنفيذي واإلشراف على أقسام الربنامج. -1

 إصدار القرارات اإلدارية ضمن نطاق صالحياته. -1

 راءات الكفيلة برتشيد امليزانية إعداد امليزانية السنوية للربنامج  وضع الضوابط و االج -1

 إعداد خطة العمل السنوية للربنامج. -1

 متثيل الربنامج يف املناسبات املتعلقة بنشاط الربنامج. -1

 متثيل الربنامج لدى اجلهات احلكومية واألهلية واخلريية واإلعالمية. -1

 .املدير املباشرموافقة املشاركة يف الندوات واملؤمترات ذات الصلة بنشاط الربنامج بعد  -2

 الربنامج. الجتماعاتالتحضري  -2

 ما يلزم لتطوير وحتسني أنظمة وهيكلة وإجراءات األداء للربنامج. اقرتاح -13

 التوصية بالرتقيات والعالوات واملكافآت التشجيعية للموظفني واملستفيدين من الربنامج. -11

 للموظفني العاملني يف الربنامج. إعداد برامج التدريب والتطويراإلشراف على  -11

 التوصية بتعيني خرباء ومستشارين للربنامج. -11

 .إدارة الربنامج على الوجه الذي حيقق الغرض من إنشائه واحملافظة على مصاحله -11

 إدارة النواحي اإلدارية واملالية واإلعالمية للربنامج . -11

 نامج .العمل على تنمية فرص التدريب والتوظيف للرب -11

 خماطبة اجلهات احلكومية واألهلية واخلريية ذات العالقة لدعم و تفعيل اهداف الربنامج.  -11

 توطيد العالقة بني الربنامج واجلهات ذات العالقة. -12

 العمل على إبراز دور الربنامج يف اجملتمع من خالل قسم العالقات واإلعالم بالربنامج . -12

 ل واألنشطة املالية للربنامج وفق صالحياته .متابعة تنفيذ األعما -13

 على الربنامج . املدير العاماللوائح واألنظمة لسري عمل الربنامج ومناقشتها مع  اقرتاح -11

 على الربنامج . املدير املباشرتنفيذ القرارات الصادرة من اجلمعية بالتنسيق مع  -11

 امج مع اجلهات ذات العالقة .والعقود اليت يوقعها الربن االتفاقياتإعداد  -11

 إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ملوظفي الربنامج . -11

 للمدير املباشر.التطوير ورفعها  تالربنامج وسري العمل ومقرتحا إلجنازاتإعداد تقارير دورية  -11

 املدير املباشرو أعمال اخرى تسند اليه من اجلمعية أي أ -11

   

 مكتبية العملبيئة  ظروف الوظيفة
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 واسعة اجتماعيةعالقات  العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 بكالوريوس تربوي خربة ال تقل عن سنتني املعارف

 املهارات

 مهارات قيادية وإشرافية
 مهارات التوجيه والنقد البناء

 مهارات تربوية
 احلوار الفعال

 التفويض
 املتابعة وتقييم االداء

 رفع املعنويالتحفيز وال

 قدوة حسنة و مثال حيتذى به السلوكيات
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  ملدير الشؤون املالية بطاقة وصف وظيفي  - 33

 الوظيفة

 1 املوظفني املباشرين الشؤون املالية  القسم مدير الشؤون املالية  املسمى

 1 املوظفني غري املباشرين  الدرجة ام اجلمعيةعمدير  املدير

  امليزانية  جم الوظيفةح  الرئيسي االدارة

 الغرض من الوظيفة
القيود  القيام بتخطيط وتنظيم ومراقبة األنشطة املالية باجلمعية واملشاركة يف إعداد املوازنات وحتليل اإليرادات واملصروفات والتأكد من صحة

 احملاسبية .

   

 املسؤوليات االساسية

 د من مشاركة اإلدارات وتقديم موازناتهم يف الوقت املناسباإلشراف على عملية وضع املوازنة السنوية والتأك .1

 والتأكد من االلتزام بتنفيذها. إعداد الالئحة الداخلية لالدارة املالية وإجراءاتها القياسية .1

 متابعة تنفيذ موازنة اجلمعية وفقًا ملا مت اعتماده، ومتابعة أرصدة بنود امليزانية. .1

 الية واإلشراف على تنفيذهاإعداد وتنفيذ السياسات واخلطط امل .1

وضع اإلجراءات الكفيلة باحملافظة على أصول اجلمعية وسجالتها، والتأكد من سالمة تطبيقها، والعمل على تطويرها بصورة  .1

 مستمرة.

 تدقيق كافة املعامالت املالية والتأكد من صحتها وأنها تتم وفقًا لألنظمة واإلجراءات املتبعة يف اجلمعية . .1

 ى حفظ السجالت املالية وكافة العقود اخلاصة باجلمعية.اإلشراف عل .1

 دراسة خماطر االستثمار يف الفرص االستثمارية وتقديم التوصيات واالقرتاحات .2

 مدير احلساباتاإلشراف على وضع ضوابط ومعايري االجراءات احملاسبية  باالشرتاك مع  .2

  .لي مقابل األهداف املقررةعقد اجتماعات دورية مع رؤساء األقسام ملراجعة األداء املا .13

 دراسة التقرير املالي الشهري للجمعية ومطابقته مع قسم الرقابة املالية .11

 متابعة اوضاع اصول اجلمعية ماليا .11

 االشراف على ضبط عالقة اجلمعية مع البنوك و مجيع املوردين واملستفيدين حسب االصول املتبعة ماليا .11

 املباشر ملصلحة اجلمعيةالقيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير  .11

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 عالقات ممتازة مع البنوك واملؤسسات املالية ورؤساء االقسام االخرى العالقات

 بكالوريوس ادارة مالية وخربة ال تقل عن سنتني املعارف
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مؤهالت القيام بهذه 

 الوظيفة

 املهارات

 ادارة فريق العمل 

 جتماعاتإدارة اال 

 التواصل الفعال 

 متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 التفويض الفعال 

 التوجيه والنقد البناء 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 االبتكار وحل املشاكل 

 يتمتع بأمانه عالية السلوكيات

 

  



 66  07  

 

 

 لرئيس احلساابت بطاقة وصف وظيفي  - 35

  
 الوظيفة

  وظفني املباشرينامل احلسابات القسم احلساباترئيس  املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة الشؤون املاليةدير امل املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة الشؤون املالية  االدارة

 الدورة احملاسبية للجمعية وضبطها وفقا لألنظمة واللوائحادارة  الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

بة والتأكد من حصوهلم على القدر الكايف من التوجيه والتحفيز والتدريب الالزم لتأديتهم مسئولياتهم إدارة موظفي قسم احملاس .1
 الوظيفية وفقًا للمعايري املطلوبة.

 قيادة قسم احلسابات لتحقيق أهداف العمل يف اجلمعية  وبالذات فيما خيص السياسات احملاسبية يف اجلمعية. .1

والقيد فيها واستخدامها طبقًا للدورة  معيةوالسجالت والنماذج اليت تتطلبها ضبط النظام احملاسيب باجلاإلشراف على الدفاتر احملاسبية  .1
 املستندية والتنسيق مع مراجع احلسابات اخلارجي .

 .استخراج موازين املراجعة الشهرية اإلمجالية والفرعية والتأكد من مطابقتها مع الدفاتر والسجالت .1

  معيةإعداد الشيكات الصادرة والتأكد من مطابقتها إلجراء الصرف باجلاإلشراف والرقابة على  .1

 مراقبة امليزانية السنوية باجلمعية لضمان حتقيق مجيع األهداف املالية.إعداد و  .1

 اإلشراف على إعداد كشوف وتقارير حسابات اجلمعية املالية بكل دقة ويف املواعيد احملددة. .1

 احلسابات الداخلية للتأكد من التزام اجلمعية باإلجراءات والقوانني املالية. تطوير وتنفيذ برنامج خاص مبراجعة .2

 تطوير وحفظ مجيع النظم والسياسات واإلجراءات الضرورية لضمان فعالية وكفاءة اإلدارة املالية باجلمعية. .2

 ضل قيمة للجمعية.متابعة العقود اخلارجية واخلدمات اليت يقدمها املوردين لضمان عملها بفاعلية وتقدميها أف .13

 اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية للتأكد من سالمة نظام اجلمعية احملاسيب ماليا و قانونيا. .11

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .11
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 كل افضلبناء عالقات متكن من ادارة فريق العمل بش العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 بكالوريوس حماسبة املعارف

 املهارات

 ادارة فريق العمل 

 إدارة االجتماعات 

 التواصل الفعال 
  متابعة عالية 

 اللغة االجنليزية 

 االدارة بالسلوك احلازم 

 مهتم بالتفاصيل السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي ألمني الصندوق  - 33

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين الشؤون املالية القسم أمني صندوق سمىامل

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة مدير الشؤون املالية املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة الشؤون املالية  االدارة

 ة للجمعية.مسئول عن االستالم والتسليم النقدي وفق اللوائح واألنظمة املالية واإلداري الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 عمل تقرير يومي عن حركة الصندوق من اإليرادات و املصروفات اليومية مرفقًا به كافة املستندات الثبوتية . .1

 إقفال الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام بشكل سليم حماسبيا مع تقرير اي فروقات و عجوزات يف العهدة بشكل رمسي .1
 الشيكات إليداعها يوميًا حبسابات اجلمعية لدى البنوك طبقًا ملا يقضي به النظام احملاسيب .استالم النقدية و .1

 مراجعة كشوف حسابات البنوك الشهرية و مقارنتها بسجالت الصندوق و االبالغ عن اي فروقات .1

 احملافظة على اموال اجلمعية اليت حبوزته و عدم التفريط بها او خلطها مع اي اموال اخرى .1

 يم عملية صرف الشيكات و كل السندات و الوثائق املتعلقة بهاتنظ .1
 إستالم و حفظ إشعارات االيداع يف البنوك. .1
 استالم العهدة النقدية والصرف منها طبقًا للتعليمات . .2
 تسليم الرواتب النقدية ملنسوبي اجلمعية ملن ليس لديه حساب بنكي. .2

 صلحة اجلمعيةالقيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر مل .13
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة العمل

 بيئة عمل مكتبية

 يتعرض الغراءات مالية

 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 

 الوظيفة

 دبلوم حماسبة املعارف

 حسابية  املهارات

 تدقيق ومراجعة 

 دقيق جدا ومهتم بالتفاصيل ويتمتع بأمانة عالية السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي للمحاسب  -47

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين احلسابات القسم حماسب املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة احلساباترئيس  املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة الشؤون املالية  االدارة

 الغرض من الوظيفة
إضافة إىل حتليل املعلومات املالية، وإعداد التقارير املالية،  ظمة واللوائح والقواعد املعمول بها.وفقًا لألن اجلمعيةوضبط العمليات املالية يف  تنفيذ

 .واالحتفاظ بالسجالت احملاسبية للجمعية
   

 املسؤوليات االساسية

 إعداد مستندات الصرف اخلاصة بأعمال اجلمعية و مشاريعها .1

 .بالتدفقات النقدية الداخلة واخلارجةيتعلق  تطبيق األنظمة واللوائح املالية فيماالتأكد من  .1
 .إعداد وثائق الصرف وإصدار الشيكات .1
  .إعداد القيود احملاسبية حسب األصول احملاسبية املعروفة و املتبعة .1
  .مراجعة كشوفات الرواتب والسلف والكشوفات املالية األخرى .1

 سسة.مراجعة أوامر الصرف للتأكد من أنها ضمن اخلطة التشغيلية للمؤ .1
 إعداد اجلداول الشهرية والربع سنوية للمشاريع )نفقات وإيرادات( .1
 .تقديم تقرير دوري عن وضع املشاريع حماسبيا بالتنسيق مع اجلهات املعنية باملشاريع .2

 إثبات قيود العمليات احملاسبية يف دفرت اليومية واألستاذ العام .2

 ذ املساعد حسب النظام احملاسيب املتبع.ترحيل البيانات إىل الدفاتر التحليلية ودفاتر األستا .13

 إعداد ومراجعة وحتليل امليزانيات، ومقارنة التكاليف املخططة بالتكاليف الفعلية وتقديم التوصيات الالزمة لإلدارة. .11

 مطابقة النقدية املوجودة لدى أمني الصندوق مع املثبت بالدفاتر يوميًا . .11

 الت مع كشوف حسابات هذه البنوك وإجراء التسويات الالزمةمراجعة ومطابقة أرصدة حسابات البنوك بالسج .11

 الشؤون املاليةاصدار التقرير الشهري احملاسيب و مراجعته مع مدير احلسابات جتهيزا لعرضه على مدير  .11

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .11
   

 ظروف الوظيفة
 بيئة عمل مكتبية بيئة العمل

 عالقات عمل اساسية عالقاتال

   

مؤهالت القيام بهذه 
 الوظيفة

 دبلوم حماسبة املعارف

 املهارات
 اللغة االجنليزية 

 حسابية 

 تدقيق و مراجعة 

 مهتم بالتفاصيل السلوكيات
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 بطاقة وصف وظيفي لسؤول تغذية حساابت األسر   - 48

 الوظيفة

  املوظفني املباشرين اباتاحلس القسم تغذية حسابات األسر مسؤول املسمى

  املوظفني غري املباشرين  الدرجة رئيس احلسابات املدير

  امليزانية  حجم الوظيفة الشؤون املالية  االدارة

  ة.شهري بصورة تغذية حسابات األسر الغرض من الوظيفة

   

 املسؤوليات االساسية

 السجالت و التأكد من سالمة العملية تغذية حسابات املستفيدين بالرصيد املستحق بعد مراجعة .1
 تسليم بطاقات االسر اىل الفروع  و توثيق عملية االستالم  رمسيا .1
 حل اي مشكالت فنية تواجه املستفيد يف استخدام البطاقة لدى اجلهات املعنية .1

 القيام بأي أعمال اخرى يطلبها املدير املباشر ملصلحة اجلمعية .1
   

 ظروف الوظيفة
 يئة عمل مكتبيةب بيئة العمل

 عالقات عمل اساسية العالقات

   

مؤهالت القيام بهذه 

 الوظيفة

 ثانوي املعارف

 حسابية  املهارات

 تدقيق و مراجعة 

 خدوم السلوكيات
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