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 1 الجمعية الخيرية بمحافظة بدر

 

 

  المقدمة
 –ظ ااا ال يدلااد  ملاا إن أساس  أ  ممااؤ ميسسااا تاظ ال وياال م ظلماامؤ ميماظ  ال وياال  دا ااؤ ال م لاة 

الوياظ الا   لسامه لما   ملا م سالت مدلدة تا:  ظصلف الظيسئف، ظ قسل  ال مؤ، ظا  لسر ال سمللن ظإمدادت  
ب يمؤ المسئظللة ظالقلس  بسل مؤ الموظط بم ، ظظضع ال طط ظالبرامج ظك ا طرق المسسءلة ظالميسسبة ال ا  كيؤ 

مد  قظة ظ مسسك ظمرظوة  مل  ال م لةقف كيسءة ظف سللة  ظدة ظوزاتة ممللة  طبلق ال طط المظضظمةم ظ  ظ
ال يسماؤ ماع الظاقاع كلماس اسا طسمت  نال م لاة ماال ويل ، فكلمس كسن ال ويل  ميكمسً ظمروسً بسلصاظرة ال اا  مكان 

 م اليئة أظ اليئست المس مدفة، ظأن  يقق األتداف ال ا قسمت ل يقلقمس إل ة أن  صؤ  م لال

أتمل ا من طرفا ال مؤ الرئلسللن: ال م لة ظالمظييلن، فمظ من  سوب لك سب الظصف الظيليا 
لسسمد ال م لة مل  ظضع ال ظق ست ال ا  رلدتس فا مسغلا الظيلية، ظلسسمد ألضسً المظييلن بسل  رف مل  

 المدف الرئلسا المطلظب موم  من أ ؤ  ظزلع أمبسء ال مؤ ظاألدظار ظ غللب ال ضسرب ظاالزدظا لةم

من أت  أدظاروس توس فا ال م لة تظ يمسلة الوي  ظالقظاولن ظال  للمست الم مظؤ بمس فا سظاءا فا الويس  
 الدا لا لل م لة اظ االويمة الم مظؤ بمس فا القطسع األتلا من ال آكؤ ظاإلتمسؤ، ظمن بلومس الظصف الظيليام  

بسلغس ظدائمس  لك ب دار  الظصف  ل لك كسن االت مس  موصبس مل  ان وظلا الظصف الظيليا ات مس 
 الظيليا لكؤ ظيلية ظال أكد من أن ال قلد بأيكسما مقوع ظمرضام

ظي   ال لضيا  لك يسلة من ال مظد مل  أداء ال م لة لمكن الل ظء إل  مرا  ة الظصف الظيليا 
سلظصف الظيليا من ف رة أل رى ل  وسسب مع الم طلبست ال سمة لل مؤ ظلل  ل وسسب م طلبست م ٍص ميدد، ف

 ال ليصؤ مل  قدرات ظرغبست األم سص، سظاء كسوت مسللة أظ م ظاض ةم

مل  ال ك   مسمسً، لوبغا لقدرات ظممسرات األفراد أن  وم  بيلث   زز قدرا م  مل  القلس  بسلممس  
بيلث ل لق ظاألممسؤ ال ا ل طلبمس الظصف الظيليام  ل لك لوبغا أن  ُدر  االي لس ست ال درلبلة للمظييلن 

ال درلب، ب د إ مسما، يسلة من ال ظائ  بلن الممسرات ظالقدرات الي للة ال ا ل م ع بمس المظيف ظالظيلية الموسطة 
 إللا يسب مس تا مظصظفة بسلظصف الظيليا ال سص بم ه الظيلية

 ميمظ  الظصف الظيليا
ا، بيلث   ضـــه فــــــا الظصف الظصف الظيليا تظ ظثلقة ل   امدادتس لكؤ ظيلية ملـ  الملكؤ ال ويلم

الظيليا م مظمة موسصر تسمة مثؤ: المسمـــــــــ  الظيليا، مكسن ال مؤ، المسيظؤ المبسمر، رق  
الظيليـــــــــة،  سرلخ اس يداث المسغر، اإلدارة ال ا لقع بمس المــــسغـــــــر الظيليا، ظأ لرا ظاالت  ظا بست 

ـس الظصف الظيليا الم وا، ظاألتللة أظ الميتالت ال ا ل ـــب أن ل م ع بمس صسيب الظيلية ال ا لوسقممــــــــ
 الظيلية ظالميتالت ال لملة ظال درلبلة المطلظبة من صسيب الظيليةم

  م لةفا المملكة يلث أن كؤ  ال م لست االتللةظال   مسبا الظصظفست الظيليلة لوي  الظيلية مـوـــد كـــــؤ 
 ظزلع الظا بست ال سص بمس، لــــ لك لل  من السمؤ  طبلق  سال سصة، ظلم سسصة، ظلا طبل  مال  سأومط م سلم

وي  الظصف الظيليا لظيلية مــدلر ال القست ال سمة مثال مل  كسفة مدراء ال القست ال سمة فا كـــــــؤ 
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ظان كسوت توسك ممس  ظظا بست مم ركـــــة بلـــن كسفة مدراء ال القست ال سمة فا كسفة  ال لرلة،ال م لست 
 مثال ال م لست ال لرلة

   رلف الظصف الظيليا 
لملر الظصف الظيليا إل  ظصف مكــ ــظب لل ــمــــــؤ الــــــــ   ليدلا المظيف، بدالة من موسصر بلسوست 

د ال مؤم ظل كظن بظ ا مــــس  مـــن م لظمست أسسسلــــة من ال مؤ ظ  ضمن ال مؤ األسسسلــــــة ال ا  يد   
ـــ  ال ـمـــؤ الظيليا ظفقرة مل َّصـــــة قصلرة من األتداف األسسسلة ال ا ل ب ملــ  المـــظيــــف  مسمَّ

لة فا فقرة  يقلقمس، ظمبسرات  يصلللة من الظا بست ظالمسيظللــست، مـــع ظصــف كـــؤ ظا ـــب ظمسيظل
 مويصلةم

ظلبلن الظصف ألضس مالقــــــست الظيــلـيـة، ظالمــ ــرفــة ظالممـسرات الالز   ظفرتس بسلقـسئ  بأمـمـــسؤ 
 مالـظيـلـــيـــة

 أتملة الظصف الظيليا

فظ ظد ويس  م كسمؤ ل يللؤ الظيسئف لسسمد فا ال يدلد السلل   التحديد السليم لعدد ونوعيات الوظائف: م1
ل دد ظوظملست الظيسئف المطلظبة ل يقلق األتداف اليسللة ظالم ظق ة ظمس تا المرظط ظالميتالت 

المطلظبة لمغؤ  لك الظيسئف ي   لمكن ا  س  ال دابلر الالزمة ب ظفلر االي لس ست من قظة ال مؤ سظاء 

 .من  سر ا من دا ؤ المك ب أظ

ظي    المسغرة،إن ممللة اال  لسر  س مدف او قسء أفضؤ ال وسصر لمغؤ الظيسئف  االختيار والتعيين: م2
ل يقق  لك فإن األمر ل طلب مقسروة ميتالت ظممسرات ظقدرات ظملظؤ الم ص الم قد  بسلمرظط 

لمغؤ الظيليةم  المظ ظدة فا كمظف  يللؤ الظيسئف ي   لمكن اليك  بمكؤ سلل  مل  مدى صاليل ا
ف وظان أظ اس  الظيلية ظيده ال لكيا مود اليك  مل  مدى صاليلة الم قد  ظالبد من الم لظمست 

 .ال يصلللة ال ا   ضمومس كمظف ال يللؤ

ل طلب ظضع ويس  مسدؤ لأل ظر  يدلد القلمة الوسبلة لكؤ ظيلية بسلمقسروة  وضع هيكل عادل لألجور: م3
س لسم  ب قظل  الظيسئف، ظي       ممللة ال قظل  بمكؤ سلل  فالبد من مع الظيسئف األ رى من  الؤ م

ظزن كؤ ال وسصر الم  لقة بكؤ ظيلية )الظا بست، المسئظللست، يرظف ال مؤ، الميتالت، ال برة، 
القدرات ظاالس  دادات الالزمة، ال مد البدوا ظال قلا ممم الخ(م ظبسلطبع فإن كمظف  يللؤ الظيسئف 

 .سسسا لكؤ  لك الم لظمست ال يصلللةتا المصدر األ

فسظاء كسن األمر بسلوسبة للمظييلن فسن كمظف  يللؤ الظيسئف  ظفر الم لظمست  التدريب والتنمية: م4
ال ا لمكن االم مسد مللمس فا  يدلد الم سالت أظ المظضظمست ال ا ل ب أن لمملمس ال درلب فا ضظء 

ء مس  سير موا و سئج اال  بسرات ظالمقسبالت المظضظمست ال ا ل ب أن لمملمس ال درلب فا ضظ
للمظييلن ال دد، ظفا ضظء مس  سير موا و سئج  قسرلر األداء ظ طط  وملة المسسر المموا بسلوسبة 

 .للمظييلن القدام  يلث  كمف ت ه المصسدر من وظايا االي لس ست ال ا لوبغا أن للبلمس ال درلب

يرص الظيليلة الم سية ظال ا لس طلع األفراد من  اللمس لوبغا أن  كظن ال تنمية المسار المهني: م5
إمبسع طمظيس م  الظيليلة مق روة بظ ظد كمف  يللؤ لكؤ فرصة من  لك اليرص لظضه المرظط 

 .ظالميتالت المطلظبة ألوا فا ضظء  لك لس طلع اليرد أن ل طط مسسره المموا مل  أسس  سلل 

ف  يللؤ الظيسئف لمكن فا ضظئمس ظضع م سللر دقلقة لألداء فسلبلسوست ال ا  ظفرتس كمظ تقويم األداء: م6

 . س طلع اإلدارة من  الؤ مقسرو مس بسألداء الي لا اليك  مل  مس ظى أداء األفراد فا ال مؤ

 ظفلر كمظف  يللؤ الظيسئف الم لظمست األسسسلة ال ا لمكن االم مسد مللمس فا  إعادة تصميم العمل: م7

 .ب ض األغراض مثؤ  يسلن ظ طظلر طرق ظأسسللب ال مؤإمسدة  صمل  ال مؤ ل يقلق 
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 ويسا للمظيف الظيليا ال ظصلف أتملة

 من  مكوك ال ا للكليلة  لد فم  مل  اليصظؤ كمظيف ألضس لمكوك الظيليا، ال يللؤ  قولة بسس  دا 
  الؤ من لل مؤ الزائد اإل مسد إدارة مل  لسسمدك ت ام مملك أظلظلست ألضس س يم  كمسم مملك فا ال يظق

 م أ للمس أظ مومس ال  لص لمكن ال ا تسما الغلر الظيسئف  يدلد مل  المسسمدة
 أكثر بمكؤ ظاالداء ال مؤ، م سؤ دا ؤ الملكللة الممسكؤ يؤ مل   سسمدك ال قولست من ظغلرتس األوظاع ت ه

 موك المطلظب م رفا ال مؤم فرلق أداء طرلقة ظ يسلن الويظ ،  ظ  اظ ال مؤ فا رئلسك مع فسمللة
 كلمس ت هم الزائد ال مؤ مل  إ بسرك ب د  يقك اي را  ال ملع ظ يرض مل  يزمس أكثر  صبه بسلضبط
 أ ؤ ظمن المظييلن، لكؤ ال مؤ يلسة وظملة ل يسلن السلطرة،  يت ال مؤ ضغظط ل  ؤ مممة  قولست
 مالممولة اليلسة فا الو سح  يقلق

 
 ويسا: ــال ظصلف الظيليا للمظيف  أتملة

بسس  دا   قولة ال يللؤ الظيليا، لمكوك ألضس كمظيف اليصظؤ مل  فم   لد للكليلة ال ا  مكوك من ال يظق فا 

مملكم كمس س يم  ألضس أظلظلست مملكم ت ا لسسمدك مل  إدارة اإل مسد الزائد لل مؤ من  الؤ المسسمدة مل  

  أ للمسم  يدلد الظيسئف الغلر تسما ال ا لمكن ال  لص مومس أظ

ت ه األوظاع ظغلرتس من ال قولست  سسمدك مل  يؤ الممسكؤ الملكللة دا ؤ م سؤ ال مؤ، ظاالداء بمكؤ أكثر 

م رفا المطلظب موك بسلضبط  ال مؤمفسمللة مع رئلسك فا ال مؤ اظ  ظ  الويظ ، ظ يسلن طرلقة أداء فرلق 

مل  ال مؤ الزائدم ت ه كلمس  قولست مممة   صبه أكثر يزمس ظ يرض مل  ال ملع اي را  يقك ب د  إ بسرك

ظمن أ ؤ  يقلق الو سح فا  المظييلن،ل  ؤ ضغظط ال مؤ  يت السلطرة، ل يسلن وظملة يلسة ال مؤ لكؤ 

 ماليلسة الممولة

 المظيف بوسء مظامؤ

   دظال ا يلث ل  مد تلكؤ المظيف مل  م مظما من ال ظامؤ فا بوسء المظيف ال ا  كظن الملكؤ الظيليا 
 من ال ظامؤ الم ظفرة فا المظيف 

 كسل سلا:مسمؤ من ت ه ال ظامؤ  ظومرح كؤيلث لمكووس أن و رف 

: فكلمس زاد مس ظى   لل  اليرد زادت إمكسولة ومظ تلكلا الظيليا ظمس ظى ال  لل مالميتالت ال  للملة لليرد 1
 مظسرمة االس ل سبطسبع ال لما  ظلضيا لاالمظيف  ظال درلب تلكؤيلث لدم  ال  لل  

مال برات الظيليلة: يلث   د سوظات ال مؤ ال ا لقضلمس المظيف فا ظيسئف م  ددة موبع لل برة أكثر من 2
ظال برات سوظات ال مؤ ال ا لقضلمس المظيف فا ظيلية رظ لولة ظايده أ  اوا كؤ مس   ددت الظيسئف 

 المظيفمللمظيف ازداد ي   تلكؤ  الظيليلة

 دلدة  ظآللستالرغبة فا ال طظلر سظف لكظن توسلك إد سؤ ل قولست  ظ طظلر ال ات: منطظلر مالرغبة فا ال 3
فا ال مؤ  ضيا  سوب  دلد من ال برة الظيليلة من  الؤ اس  دا  أسسللب  دلدة  طظر الممسرات الم صلة 

 بسإلضسفة ل طظلر بلئة ال مؤ بسلمك ب

أ  أن اليرد كؤ مس كسن  ظ م صلة  يسمللة موي ية مع  لليرد: ظالصيست ال ا لةمالميتالت الم صلة 4    
اآل رلن من  الؤ االي كسك بم   ظ  سربإللا  برات  ظوقلت برات أكثر  ظا  مسما اك سبالم  مع 

 ممسرسا ال مؤ م م  ظ
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 ل معالقدرة مل  االس ل سب سرل س اس طسع أن  اكلمس كسن الم ص لدلة الرغبة فا ال  ل  ظلدل ال  ل :مسرمة 5
 المظيفممن ال راكمست الم رفلة ال ا  ثر  تلكؤ  أكبرلراك  لدلا كملة ظ

من ظيصلل ا كلمس كسن لدى الم ص القدرة اإلبداملة كلمس ف ه أفسق  دلدة لم لل ا  اإلبداع:مالقدرة مل  6
 المظيفمل  زز تلكؤ اال  راع بسل سلا لقظى ظال برة  زداد من  الؤ ال  ربة ظ

 -للظيلية:  ال لد ال صمل  أتملا

 من  الؤ در ا الومظ الم صا ال ا قد لظفرتس ال صمل  ال لد -ال مؤ: الرضسء من  زلسدة م1

 يلث لقلؤ من ايسس  اليرد بسالو زاللة  -:  قللؤ بسالو زاللة م2

 ظمد  الرغبة فا  ركمس ال م لةاالس مرار فا  فالزلد من رغبا االفراد  -االفراد:  قللؤ م دؤ دظران  م3
 ال م لةقدر من االفراد   سه  أكبرفب د الرضسء من ال مؤ سلل ز   -االداء: االو سج ظم دالت  زلسدة م4

 االو سج ظم دالت االداء لزلسدةلمغلظومس ممس سليدى  ظالظيسئف ال ا

 التالية:يعطى التصميم الجيد لإلدارة مفهوما تفصيليا واضحا عن األمور  -

 مس لراد  يقلقا من الظيلية م1
 مملا ظأدايهمس مطلظب  م2
 مس ظى االو سج المطلظب م3
 يرظف ال مؤ المسدلة ال ا  يدى من  اللمس األممسؤ م4
 اال طسر المصسيبة ألداء الظيلية م5
 ال صسئص المصسيبة ألداء الظيلية م6
 ال صسئص ال ا   س  بمس الظيلية  م7
 مظقع الظيلية اإلدار  م8
 اليرظف اال  مسملة المصسيبة لل مؤ م9

 

 الدللؤ فا الظاردة ال سمة ال  رليست

 المدلر ال ويل   ظمن فا يكماماإلدارة العليا: 
 الظيدة اإلدارلة ال ا ل ب مس الموصب الظيليا فا الملكؤ ال ويلما  الوحدة التنظيمية:
تظ اإلطسر ال   لظضه ال قسلمست أظ الظيدات اإلدارلة ال ا   كظن مومس االدارات فا  الهيكل التنظيمي:

 ميدد فلا المس ظلست الظيليلةم  م لةال
األدظار ال سصة  تا م مظمة من الممس  ظالظا بست ال ا  يددتس السلطة الم  صة لغسلست  ظضله الوظيفة:

 ظفقسً أليكس  القسوظنم م لةال ا   ضمومس الظيلية دا ؤ ال 
م لن فا الملكؤ  ظىتظ ال   لملر إل  دظر ميدد فا الظيلية ال ا     قللممس مل  مس  المسمى الوظيفي:

 ال ويلمام
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 بطاقة وصف وظيفي

 التنفيذي المدير

 الرئيس المباشر المسؤولية اإلدارة

التنسيق بين اإلدارة العليا واإلدارة  االدارة العليا
 التنفيذية

 مجلس االدارة

 تدف الظيلية

 وتفعيل المعتمدة للخطط التنفيذية البرامج إعداد عن والمسئولية الخطط ووضع األهداف صياغة في المشاركة
 الواقع أرض على مجلس االدارة وتنفيذ قرارات

 الممس  ظالظا بست ال يصلللة

  وبلوورة أهودافها ورؤيتهوا ورسوالتها، واإلشوراف علوى للجمعيةاإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية ،
 تطبيقها.

  أو الحكومية في حدود صالحياته. ةاألهليإبرام االتفاقيات والعقود مع الجهات  الجمعية فيتمثيل 

 .العمل على إقامة التحالفات والشراكات العلمية والمهنية التي تدعم الجمعية 

  العمل. تطوير أداءلمناقشة االقتراحات التي من شأنها  مجلس االدارةاالجتماع بشكل دوري مع 

  لتطبيووق وتنفيووذ اسووتراتيجية  والماليووة اإلشووراف علووى وضووع السياسووات واألنظمووة واإلجووراءات اإلداريووة
 الجمعية 

 .المساهمة في تنفيذ الموارد المالية 

  للجمعية.متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية 

 .اعتماد التقارير الفصلية 

  للجمعية.اإلشراف على تأمين الموارد المالية 

 للرواتب، واعتمادها للصرف. المراجعة النهائية 

 .متابعة التقارير الواردة من مجلس اإلدارة واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها بعد مناقشتهم فيها 

  وفي حدود صالحياته. الجمعية،القيام بما يستجد ويراه من مصلحة الجمعية   في ضوء تطور أعمال 

 ال القست الظيليلة

 بالجمعية.فين االتصال المباشر مع جميع الموظ

 :ظالم صلة القدرات ظالممسرات الممولة

 أن يكون سعودي الجنسية. -1

 أن يكون مؤهله التعليمي جامعي فما فوق.-2
 أن يكون حاصل على ثالث دورات متخصصة في اإلدارة العامة.-3
 أن يكون حاصل على دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي .-4
ثالث سنوات في نفس طبيعة العمول، أو خموس سونوات فوي وظيفوة قياديوة تنفيذيوة، أو عشور يمتلك خبرة ال تقل عن -5

 سنوات في وظيفة إدارية.
لديه القدرة على التخطيط بشكل عام، والقدرة علوى التخطويط االسوتراتيجي بشوكل خواد ،ولديوه المهوارات الخاصوة  -5

 بهما.
 ل لإلشكاليات والمشاكل التي تطرأ وتواجه الجمعية.لديه القدرة على التحليل واتخاذ القرار وطرح الحلو-6
 أن يمتلك مهارات في التعاون واالتصال باآلخرين. -7
 المقدرة على حث وتحفيز اآلخرين.-8
 المقدرة على المتابعة والمراقبة والتنظيم والتفاوض.-9

 ماعية .أن يكون لديه إلمام بنظام العمل والعًمال السعودي ، ونظام التأمينات االجت-10
 أن يكون حسن السيرة والسلوك ومشهود له بحسن الخلق والنزاهة والصالح .-11
 أن يكون حاصالً على شهادة في الحاسب اآللي أو يجيد التعامل معه .-12
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 بطاقة وصف وظيفي

 مراقب داخلي

 الرئيس المباشر المسؤولية اإلدارة

 مجلس اإلدارة  الرقابة الداخلية

 الظيلية تدف

ال يقق من صية  طبلق سلسسست ظإ راءات ال مؤ اإلدار  ظالمسلا، ظال أكد من كيسء مس ظفسملل مس، ظرصد 
 ال  سظزات فلمسم

 

 الممس  ظالظا بست ال يصلللة

 ال أكد من صية   طلط ظ طبلق الويس  المسلا ظالميسسبا لل م لة م 

  ظالمسللة ظالميسسبلة لل م لةممرا  ة سالمة إ راءات الرقسبة اإلدارلة 

 الس ا ل طظلر األويمة ظاللظائه الم مظؤ بمس فا ال م لة ل  مسم  مع المس  دات اليدلثة م 

  مرا  ة ظ دقلق المس ودات ظال مللست اإلدارلة ظاإل راءات ظال أكد من مظافق مس لألويمة ظاللظائه
 الم مظؤ بمس فا ال م لة م

 دارلة المقرة من م ل  اإلدارةمال يقق من ال مؤ بسلومس ج اإل 

 ال يقق من ال مؤ بالئية الصاليلست المقرة من م ل  اإلدارةم 

 رفع  قرلر ربع سوظ  من الم سليست ظال  سظزات ال ا  يدث أثوسء ال مؤ م 

 ال أكد من سالمة ال قظد ظاال يسقلست ظسالمة المظقف القسوظوا لل م لة   سه الغلر م 

 ل م لةممضظ الم ل  ال ويل    ل 

  امداد  قسرلر ممرلة من أداء قسما ظرف مس لإلدارة ال ويل لةم 

  القلس  بأ  أممسؤ ل    كلليا بمس من قبؤ المدلر ال ويل   ظ د ؤ ضمن طبل ة مملام 

 ال القست الظيليلة

 مجلس اإلدارةاالتصال المباشر مع 

 ظالم صلةم القدرات ظالممسرات الممولة

 ال وسلةمأن لكظن س ظد  -1

 أن لكظن ميتلا ال  للما  سم ا فمس فظق ظليضؤ   صص إدارة أممسؤ أظ ميسسبةم-2
لم لك  برة ال  قاؤ مان ساوة فاا ويا  طبل اة ال ماؤ، أظ ثاالث ساوظات فاا ظيلياة قلسدلاة  ويل لاة، أظ  ما  -3

 سوظات فا ظيلية إدارلةم
 بام لدلا القدرة مل  ال  طلط بمكؤ مس ، ظلدلا الممسرات ال سصة -4
 لدلا القدرة مل  ال يللؤ ظا  س  القرار ظطرح اليلظؤ لإلمكسللست ظالممسكؤ ال ا  طرأ ظ ظا ا ال م لةم-5
 المقدرة مل  الم سب ة ظالمراقبة ظال ويل  ظال يسظض ظاال صسؤم-6
 أن لكظن لدلا إلمس  بويس  ال مؤ ظال ًمسؤ الس ظد  ، ظويس  ال أملوست اال  مسملة م-7
 سألس  ظالميستل  الم  لقة بسل مؤ اإلدار  ظالمسلاماإللمس  ب-8
 أن ل لد ك سبة ال قسرلر اإلدارلةم-9
 لدلا  برة فا إ راء ال يقلقست اإلدارلة ظك سبة ميسضرتسم-10
 أن لكظن يسن السلرة ظالسلظك ظمممظد لا بيسن ال لق ظالوزاتة ظالصالح م-11
 أظ ل لد ال  سمؤ م ا مأن لكظن يسصالً مل  ممسدة فا اليسسب اآللا -12
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 بطاقة وصف وظيفي

 مدير الشؤون المالية واإلدارية

 الرئيس المباشر المسؤولية اإلدارة

التنسيق بين اإلدارة العليا واإلدارة  اإلدارة التنفيذية
 التنفيذية

 المدير التنفيذي

 تدف الظيلية

 التحقق من عمل اإلجراءات اإلدارية والمالية حسب األنظمة واللوائح المعمول بها في الجمعية .   

 الممس  ظالظا بست ال يصلللة

واإلدارية، وتنفيذ سياسات الجمعية الخاصة  المالية تنفيذ النظم واللوائحمسئول أمام إدارة الجمعية عن  -1

 .بهذا الشأن اوالقرارات الصادرة منه بالشؤون المالية واإلدارية 

 اإلشراف والمتابعة لجميع مهام موظفي قسم الشؤون المالية واإلدارية . -2

 التأكد من سالمة العمليات المالية ،  وعدم تجاوز االعتمادات .-3

ة توجيوه التحقق من سالمة النظام المحاسبي المعتمد ،  وااللتزام بأسس وقواعد الرقابة المالية ،  وصح-4

 واثبات القيود الدفترية.

الرقابة الداخلية علوى كافوة العمليوات الماليوة بشوتى صوورها ،  والتحقوق مون اسوتمرار كفايوة أوضواعها ،  -5

 وأنظمتها ،  والعمل على تطويرها .

مراجعة جميع المعامالت المالية للتحقوق مون سوالمة اإلجوراءات ،  وصوحة اسوتيفاء  المسوتندات المؤيودة -6

 بات الصرف . لطل

متابعة الصرف من بنود الميزانية المعتمودة للجمعيوة ،وعودم تجاوزهوا اال بوجذن مجلوس االدارة  والتحقوق -7

 من استكمال مسوغات الصرف النظامية الالزمة .

 إعداد الحسابات الختامية ،  والقوائم المالية ،  والميزانية العمومية ،  والتقارير والبيانات المالية .  -8

 المراجعة المستندية والمحاسبية للموارد ،  واالستخدامات بالنسبة لجميع أنشطة الجمعية .-9

 مراجعة الحسابات والقوائم الختامية ،  والتحقق من مطابقتها للسجالت والدفاتر المحاسبية .-10

هووا ،  وموون تنفيووذ بوورامج الجوورد السوونوي والتأكوود موون أعوودادها وفقوواً لألصووول المحاسووبية المتعووارف علي-11

 شمولها لجميع عناصر المخزون.

مراعاة الحد األقصى للسلف المستديمة والمؤقتة وإتباع قواعد الصرف منهوا ، واستعاضوتها بموا يتفوق -12

 مع أحكام الالئحة والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الشأن . 

الدوريووة التحليليووة عوون نتووائج  إعووداد التقريوور السوونوي المووالي عوون نشوواطات الجمعيووة ،  وكووذلك التقووارير-13

 األنشطة مقارنة بالمستهدف بالخطط والبرامج وأي تقارير أخرى.

اإلشراف والرقابة على أعمال وحسابات الجمعية بالبنوك ،  وأعمال اإليداع والصرف منهوا ،  وإجوراء -14

 التسويات الشهرية لها وإعداد التقارير الخاصة بذلك . 

إجراءات القبض والصرف ،  وإعوداد المطالبوات الالزموة لتحصويل موا قود يكوون اإلشراف والرقابة على -15

 للجمعية لدى الغير ،  بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاد . 

متابعة جميع الجهات التي تتعامل معها الجمعية من مؤسسات تجارية ،  وكتابة العقود الالزموة معهوا ، -16

 المناقصات الخاصة بذلك قبل بداية كل عام مالي جديد بوقت كافي .وتوضيح آلية التعامل معها ، وطرح 
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 البحث عن أفكار وخطط في التطوير اإلداري والفني إلدارته .-17

 تقييم األداء الوظيفي لمرؤوسيه.-18

 إعداد ورسم الخطة التشغيلية السنوية للقسم.-19

 اعداد الموازنة السنوية للقسم.-20

 للجمعية.عضو المجلس التنفيذي  -21

 اعداد تقارير شهرية عن أداء إدارته ورفعها لإلدارة التنفيذية.-22

 القيام بأي أعمال يتم تكليفه بها من قبل المدير التنفيذي وتدخل ضمن طبيعة عمله.  -23

 

 ال القست الظيليلة

 .موظفي إدارة الشئون الماليةالتصال المباشر مع جميع ا

 ظالم صلة  القدرات ظالممسرات الممولة

 (.بكالوريوس مناسب لطبيعة عمل الجمعية )إدارة أعمال / تربية / شريعة

 خبرة سبع سنوات في مجال مهام الوظيفة

 القدرات ظالممسرات الم صلة:

 القدرة على قيادة فريق العمل، واإلشراف والرقابة. 

 القدرة على تحليل المعطيات، ووضع الخطط التشغيلية واالستراتيجية. 

 مهارات عالية في االتصال والقدرة على إقامة وتطوير العالقات. 

  بها في القطاع الثالثإلمام جيد بالقوانين والنظم المعمول 

   استخدام الحاسب اآللي 
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 بطاقة وصف وظيفي

 المحاسب

 الرئيس المباشر المسؤولية اإلدارة

 مدير إدارة الشئون المالية  لماليةاالشئون  

 الظيليةتدف 

ظمصرظفس مس، كمس لمرف مل   م لة ل ظل  مسغؤ ت ه الظيلية ممس  ال  طلط ظالمراقبة لإللرادات المسللة لل
 ممللة الييسي مل  األصظؤ ظالمم لكست من الوسيلة المسللة ظم سب  مسم

 الممس  ظالظا بست ال يصلللة

  ًلألويمة ظبرامج اليسسب اآللاا المطبقاة، ظملا  أساس  الادظرة القلس  ب س لؤ كسفة القلظد فا اليسسبست الم ولة ظظفقس
 الميسسبلة الم  مدةم

 مع ظم سب ة ظييي كمظفست يسسبست ال م  المدلوة ظالدائوة، ظ دقلق  داظؤ أممسر ال م  ممرلسًم  

  اادقلق  ااداظؤ الرظا ااب ظاأل ااظر ماامرلسً، ظال أكااد ماان صااية اي سااسب اإلضااسفست ظال صااظمست ملاا  مساا يقست 
   دلالتمالموسظبلن، ظإد سؤ أ  

 م سب ة ممللة صرف الرظا ب ظاأل ظر ب د ام مسدتس، ظك لك اليظافز ظالمكسفآتم 

 ب اد ال أكاد مان صاية المسا ودات  - اإلمراف مل  ممللست إصدار سودات الصرف، ظ يضالر المالكست الم  لقاة بماس
 ، ظم سب ة اليصظؤ مل  ال ظاقلع   الالزمة مل  الملكست -المرفقة 

   لمرا   ماس،  المادلر ال ويلا  إمداد كمظف ال سظلة ال سصة بسلبوظك ممرلسً، ظإيمسر اليرظقاست )إن ظ ادت(، ظإماال
 ظ يضلر قلظد ال سظلة الالزمة

  لدى البوظك، ظالمظافسة بإم سرات اإللداعم ةيسسبست ال م لمراقبة اإللرادات، ظال أكد من إلداممس فا 

  ظال أكااد ماان سااالمة اساا  داممس، ظ سلسااؤ أرقسممااس،  بسل م لااة،القلااس  ب ساالل  ظاساا ال   ملااع سااودات القاابض ال سصااة
 ظاالي يسي بأصؤ ظصظر اإللصسالت الملغسة، 

 ة ظفقسً لسودات القبض الوقدلة الم  مدةماس ال  الملكست الظارد 

  ،)اإلمراف مل  ممللست ال رد الدظر  للمظ ظدات الثسب ة ظالمظاد )إن ظ دت 

  إمداد كسفة ال قسرلر المسللة ظالميسسبلة ال ا  ظضه الظضع المسلا 

  ضبط اإللرادات ظالمصسرلف، ظال  سظن ظال وسلق مع األقسس  األ رى ل س لؤ البلسوست 

 ف مل   طظلر الويس  الميسسبا المس  د  فا إمداد البلسوست ظالم لظمست الميسسبلة ظالمسللة، ظإيمسر الظضاع اإلمرا
 المسلا 

  ظال أكد من إو سزتس فا الظقت الميدد، ظم سب ة  دقلقمس  ال  سملة،إمداد اليسسبست 

 سسب اآللا القلس  ب س لؤ كسفة القلظد فا اليسسبست الم ولة ظظفقسً لألويمة ظبرامج الي 

 مع ظم سب ة ظييي كمظفست يسسبست ال م  المدلوة ظالدائوة، ظ دقلق  داظؤ أممسر ال م  ممرلسًم  

 دقلق  داظؤ الرظا ب ظاأل ظر ممرلسً، ظال أكد من صية اي سسب اإلضسفست ظال صظمست  

 م سب ة ممللة صرف الرظا ب ظاأل ظر ب د ام مسدتس، ظك لك اليظافز ظالمكسفآتم 

  ب اد ال أكاد مان صاية المسا ودات  -مل  ممللست إصدار سودات الصرف، ظ يضالر المالكست الم  لقاة بماس اإلمراف
 ، ظم سب ة اليصظؤ مل  ال ظاقلع   الالزمة مل  الملكست -المرفقة 

   ال ويلا   لمرا   ماسالمادلر إمداد كمظف ال سظلة ال سصة بسلبوظك ممرلسً، ظإيمسر اليرظقاست )إن ظ ادت(، ظإماال ،
 ضلر قلظد ال سظلة الالزمةظ ي

  لدى البوظك، ظالمظافسة بإم سرات اإللداعم ةيسسبست ال م لمراقبة اإللرادات، ظال أكد من إلداممس فا 

  ظال أكد من سالم مس  بسل م لة،القلس  ب سلل  ظاس ال   ملع سودات القبض ال سصة 

 اس ال  الملكست الظاردة ظفقسً لسودات القبض الوقدلة الم  مدةم 

  اإلمراف مل  ممللست ال رد الدظر  للمظ ظدات الثسب ة ظالمظاد )إن ظ دت(، ظمطسبق مس 
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  ،مراقبة ممللست الصرف ظال أكد من أومس     ظفقسً لإل راءات المقررة 

  إمداد كسفة ال قسرلر المسللة ظالميسسبلة ال ا  ظضه الظضع المسلا 

  ضبط اإللرادات ظالمصسرلف، ظال  سظن ظال وسلق مع األقسس  األ رى ل س لؤ البلسوست 

  اإلمراف مل   طظلر الويس  الميسسبا المس  د  ظإيمسر الظضع المسلا 

  ،االي يسي بوس ة من اإل راءات المسللة ظاللظائه ب د ام مسدتس 

 رفع  قسرلر دظرلا لرئلسا المبسمر من سلر ال مؤم 

  ويل  القرارات اإلدارلة يسب مس لطلب مومس من قبؤ رئلسا المبسمرمم سب ة  

 إمداد  قرلر بسلممكالت ال ا  ظا ما ظمق ريس ا، ظرف مس لرئلسا المبسمرم 

 القلس  بمس لظكؤ إللا من ممس  مر بطة بأتداف ظيلي ا 

 االي يسي بوس ة من اإل راءات المسللة ظاللظائه ب د ام مسدتس 

 ةال القست الظيليل

 مدير إدارة الشئون الماليةاالتصال المباشر مع 

 ظالم صلةم القدرات ظالممسرات الممولة

 أن لكظن س ظد  ال وسلةم-1

 أن لكظن يسصالً مل  دبلظ  ميسسبة فأمل م-2
 لم لك  برة ال  قؤ من ثالثة سوظات فا وي  طبل ة ال مؤم-3
 ظال دقلقملدلا إلمس  بسألممسؤ الميسسبلة ظإد سؤ البلسوست  -4
 لدلا القدرة مل  ال  سمؤ مع البرامج الميسسبلة مل  اليسسب اآللام-5
 المقدرة مل  الم سب ة ظالمراقبة ظال ويل  ظال يسظضم-6
 أن ل لد ك سبة ظإمداد ال قسرلر المسللة ظالكراسست اإليصسئلة م-7
لمصاارظفست ظاإللاارادات ، يسااسب لدلااا إلمااس   ااس  بسلم ااسمالت المسللااة مثااؤ : ) يسااسب ال كااسللف ، يسااسب ا -8

 ظمراقبة الم زظن ، ممؤ الملزاولست ظال قسرلر المسللة ،يسسب القلظد المسللة مممممممممممممممممم إلخ ( م
 أن لكظن يسن السلرة ظالسلظك ظمممظد لا بيسن ال لق ظالوزاتة ظالصالح م-9
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 بطاقة وصف وظيفي

 أمين المستودع

 المباشرالرئيس  المسؤولية اإلدارة

 مدير إدارة الشئون المالية  لماليةاالشئون  

 تدف الظيلية

 تنفيذ سياسات اجلمعية اخلاصة باملستودعات واحتياجاتها، وتسجيل وضبط وفهرسة العهد.

 الممس  ظالظا بست ال يصلللة
 ممؤ  رد سوظ  ل ملع ال مد فا  ملع إدارات ظأقسس  ظل سن ظفرظع ال م لة م  -1

ف ه ملف ل ملع ال مد المظ ظدة بسإلدارات ظاليرظع ظالل سن ظاألقسس  ظفق الوماس ج الم صصاة ، ظم سب  ماس لظملاسً مان -2
 يلث إضسفة أ  ممد  دلدة ل    أملومس أظ إسقسطمس من اإلدارة أظ لل وة أظ اليرع أظ القس  أظ موسقل مس م 

 م ا لل م لة ظفق الومس ج ال سصة ب لك ، ظم سب ة السا ؤ مان ف ه ملف لكؤ مظيف بسل م لة ظ س لؤ ال مد ال ا فا -3
 يلث إضسفة أظ إسقسط أ  ممده للمظيف أظ موسقل مسم

 اس قبسؤ مس لرد للمس ظدع من   ملزات ظمم لكست ظمم رلست ظالييسي مللمسم-4

 فمرسة المس ظدع ظ ر لبا ظ قسلما ظفق آللة ميددة  ييي سالمة المظاد الم زوة فلام-5
 امداد ال قسرلر الممرلة ممس لي ظلا المس ظدع م-6
  ويل  ممللة الصرف من المس ظدع ظفق الومس ج ميددة م-7
 مرامسة  طبلق أس  السالمة ال سمة فا المس ظدعم-8
بلسن اي لس ست ال م لة من المظاد الظا ب  ظفرتس فا المسا ظدمست بماكؤ دائا  مثاؤ: ) ماظاد القرطسسالة، المطبظماست -8

ة بسل م لااة، ظرق ال م لااة الرسااما ظاألياارف ال سصااة بمااس، األدظات المك بلااة، ظرق ال صااظلر مم ظغلرتااس ( ال سصاا
ظم سب ة يرك مس ظطلب  ظفلرتس من  الؤ رفع طلب )   اظلض الاوقص فاا الم ازظن ( مواد ظصاظؤ رصالد تا ه الماظاد 

 فا المس ظدع يد وقطة امسدة الطلبم

المسا ظدمست ظال ماد ظاو سزا اا ظمق رياست  طاظلر ال ماؤ باا ظرف اا لاإلدارة  إمداد  قاسرلر دظرلاة مان وماسطست قسا -7
 لرف ا لمدلر ال م لةم

 امداد المظازوة السوظلة للقس م-8
 القلس  بأ  أممسؤ لكليا بمس مدلر إدارة الميظن اإلدارلة ظالمسللة ظ د ؤ ضمن طبل ة مملا م-9

 ال القست الظيليلة

 ة الشئون الماليةمدير إداراالتصال المباشر مع 

 ظالم صلةم القدرات ظالممسرات الممولة

 أن لكظن س ظد  ال وسلةم-1

 ـ أن لكظن يسصالً مل  دبلظ  فأمل  ظليضؤ دبلظ  سكر سرلةم2
 المقدرة مل  الم سب ة ظالمراقبة ظال ويل  م-3
 ـ أن لكظن يسصالً مل  ممسدة فا اليسسب اآللا أظ ل لد ال  سمؤ م ا م4
 لم لك القدرة مل  إمداد ال قسرلر ظاإليصسئلستمـ أن 5
 أن لكظن يسن السلرة ظالسلظك ظمممظد لا بيسن ال لق ظالوزاتة ظالصالح م-6
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 بطاقة وصف وظيفي

 مسئول مشتريات
 الرئيس المباشر المسؤولية اإلدارة

 مدير إدارة الشئون المالية  لماليةاالشئون  

 تدف الظيلية

 تنفيذ سياسات اجلمعية اخلاصة باملشرتيات، وتوفري كافة املشرتيات اليت حتتاجها اجلمعية.

 

 الممس  ظالظا بست ال يصلللة
يصر طلبست المراء الظاردة من أقسس  ظ ل اسن ظفارظع ال م لاة ،  ظ يرلغماس فاا سا ؤ طلباست الماراء ، ظال أكاد مان -1

 مد   ظفرتس بسلمس ظدع م 

األس سر لطلبست المراء يسب الئية الميظن المسللة ظ لاك ب اد دراساة الساظق )مان الممكان الوازظؤ ـ إيضسر مرظض 2
 ملداولسً( ل يدلد أفضؤ ال سمست ظاألوظاع من يلث الس ر ظال ظدة م

ـ  يرلغ مرظض األس سر فا كمظف مويصلة ،  ظممؤ  دظؤ مقسرواست  يصاللا لكسفاة ال ارظض المقدماة ، ظالمقسرواة  3
أسس  الس ر ظال ظدة ، ظمرظط ال سلل  ،  ظمرظط السداد ظغلرتس من م سللر المقسروة ظال يضلر لل واة البات  بلومس ملا

 ألس  ممؤ من  سرلخ اس ال  طلب المراء م 5مل  أن ل    لك  الؤ 
فلر مارظض إمداد س ؤ السلر الزموا لطلبست المراء ظ س لؤ البلسوست ال سللة :  سرلخ اس ال  طلب المراء،  اسرلخ  اظ-4

األسا سر ، اسرلخ مماؤ كماظف ال يرلااغ ظالمقسرواة لل ارظض ، اسرلخ او قاسد ل وااة البات ظقرارتاس ،  اسرلخ  سالل  مساا ودات 
ال مللة المرائلة لإلدارة المسللة ، إ ا مس    إلغسء أظ إر سء ال مللاة المارائلة فاا أ  مريلاا فلا    سا لؤ  لاك ظ كار سابب 

 اإللغسء م
 ظرلاد ال اسص ب سا لؤ أظامار ال ظرلاد الصاسدرة ظفقاسً ل سلسالمس ، ماع بلاسن ماس ا  ا  بماأومس مان ـ إمسسك سا ؤ أظامار ال5

إ ااراءات ي اا  إ مااس  ال ظرلااد، يلااث  ساا ؤ البلسوااست ال سللااة : )) ااسرلخ اساا ال  أماار ال ظرلااد ماان اإلدارة المسللااة ظ سااللما 
،  ااسرلخ ال ساالل  لمساائظؤ بسلمساا ظدع ،  للمااظرد،  ااسرلخ اساا ال  األصااوسف المااظردة بمظ ااب ميضاار الييااص ظاالساا ال 
ماع اماداد وماظ ج إلثباست  لاك مان ال ماة  -األصوسف ال ا    مرائمس  ظقلم ماس ظالموياة ال اا  ا  الماراء موماس إن ظ ادت 

اظ البود ،  سا لؤ أ  ماليياست ملاا  ويلا  الماظرد مان يلاث مل اسد ال ظرلاد ) فاظراً ، فاا   -المسوية ظالقلمة السظقلة لمس 
 سد ، ال أ لر( ظأ  مالييست ملا األصوسف من يلث مطسبق مس للمظاصيست ظالمرظط الم يق مللمس (( مالمل 
مان المي ماؤ ال  سماؤ م ما   ـ إمسسك س ؤ ميصؤ بأسمسء المظردلن ظالظكالء الم  مدلن ال لن    سمؤ م ما  ال م لاة أظ6

مطبظماست ،أ مازة كمبلاظ ر ظمسا لزمس مس مممم الاخ مك بلاة ،  )قلد المظردلن( ظ قسلما بيسب أصوسف المم رلست )أدظات
صادر قارار بظقاف ال  سماؤ م ما   (( ظ يدلث بلسواس م  بسسا مرار ساظاء بإضاسفة ماظردلن  ادد أظ ماطب الماظردلن الا لن

 لمرظط ظمظاصيست أظامر ال ظرلد الصسدرة لم  من ال م لة م إل اللم  فا  ويل  ال ظرلدات طبقسً 

ومسطست قس  المم رلست ظاو سزا ا ظمق ريست  طظلر ال مؤ باا ظرف اا لاإلدارة لرف اا لمادلر إمداد  قسرلر دظرلة من -7
 ال م لة م

 امداد المظازوة السوظلة للقس م-8
 القلس  بأ  أممسؤ لكليا بمس مدلر إدارة الميظن اإلدارلة ظالمسللة ظ د ؤ ضمن طبل ة مملا م-9

 ال القست الظيليلة

 إدارة الشئون الماليةمدير االتصال المباشر مع 

 ظالم صلةم القدرات ظالممسرات الممولة

 أن يكون سعودي الجنسية.-1

 ـ أن يكون حاصالً على الثانوية التجارية فأعلى ، ويفّضل من يحمل دبلوم محاسبة .2
 المقدرة على المتابعة والمراقبة والتنظيم .-3
 د التعامل معه .ـ أن يكون حاصالً على شهادة في الحاسب اآللي أو يجي4
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 ـ أن يمتلك مهارات في التفاوض ، وإلمام بأسعار السوق ، ومهارات عالية في التنسيق والمتابعة .5
 ـ اإللمام بجعداد عروض األسعار ، وصياغة العقود وتنفيذها . 6
 اإلنضباط في المواعيد وسرعة اإلنجاز.-7
 لنزاهة والصالح .أن يكون حسن السيرة والسلوك ومشهود له بحسن الخلق وا-7
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