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-ةالدرجة الوظيفاملدير التنفيذياملسمى الوظيفي

-الشعبة -القسم 

رئيس جملس اإلدارة الرئيس املباشر

وبةواملهارات املطلالقدراتاملهام الوظيفية

اخلطةمعتوافقيمباوتنفيذهاللجمعيةالسنويةالتشغيليةاخلطةإعداد▪

 .للجمعيةاالسرتاتيجية

علىاإلشرافو،التشغيليةوبراجمهاخططهاإعداديفاألقساممتابعة▪

 .تنفيذها

 .تنفيذهايفومتابعتهماملوظفنيبنيواملسؤولياتاألعمالتوزيع▪

 .للجمعيةوالواردةالصادرةاالتصاالتضبطمنالتأكد▪

 .وحتديثهاللجمعيةالرمسيةالرتاخيصإصدارمتابعة▪

.وموضوعيةبدقةللموظفنيالسنويالوظيفياألداءتقويممتابعة▪
عملهمبيعةطتقتضيممناحلكوميةاجلهاتمنالزائرينمعالتعاون▪

جملسلرئيساتهموتوصيتوجيهاتهمورفعمهمتهموتسهيل،اجلمعيةزيارة

.اإلدارة
اجلمعيةبنيلتكاملواالتعاونآفاقوفتحاحملافظةيفاجلمعيةدورتعزيز▪

 .واألهليةواخلاصةاحلكوميةالقطاعاتوباقي

قرتاحاتاومناقشةاجلمعيةمنسوبيمعالدوريةاالجتماعاتتنظيم▪

 .والتحسنيالتطوير

علىأنشطتهاوبأعماهلاللقياماجلمعيةاحتياجاتتوفريعلىاإلشراف▪

 .األمثلالوجه

ملنسوبيوبملنسوالتدريبالتطويرألنشطةالتخطيطيفاملساهمة▪

 .اجلمعية

دائهمأفاعليةمنوالتأكدالنسائيالقسمبرامجعلىاإلشراف▪

 .وكفاءتهم

نتظامهامنوالتأكدللجمعيةاليوميالعملتوجيهعلىاإلشراف▪

.معوقاتهوتذليلمتطلباتهواكتمال
املاليةانباجلويفاإلدارةجمللسوالسنويةالدوريةالتقريرتقديم▪

 .املنشودةوالتطويرالتحسنيمقرتحاتوتضمنيواإلدارية،

التنفيذيالتخطيط•

 والتشغيلي

 الوقتإدارة•

 االتصالمهارة•

 العملفريققيادة•

 الصالحياتتفويض•

التحليليالتفكري•

 واإلبداعي

 طرواملخااألزماتإدارة•

 التقنيةاستخدام•

مسئوليات أخرى
المبانائبه،أواإلدارةجملسرئيسإليهيسندهاأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعملهطبيعةخيالف

فةمتطلبات شغل الوظي
.اثلممجمالأوأعمال،إدارةختصصجامعي،لاحلد األدنى للمؤه

.األقلعلىواحدةسنةاخلربات العملية

المدير التنفيذي: الوصف الوظيفي
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املسمى الوظيفي
املواردتنميةجلنة

واألوقاف
-ةالدرجة الوظيف

-الشعبة-القسم 

اإلدارةجملسرئيسالرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

شطةوأنلربامجالتسويقيةواحلمالتاملبادراتخطةإعداد▪

 .اجلمعية

 وتسويقهانتجاتهمملللرتويجاجلمعيةيفاألخرىاألقساممعالتنسيق▪

 .معيةاجلاملاليةاالستدامةلتحقيقجديدةمواردعنالبحث▪

 .للجمعيةجديدةتروجييةمنتجاتابتكار▪

شراكاتدعقإجياديفالعامةالعالقاتأخصائيمعالتنسيق▪

 .واملاحننيالداعمنيمعاسرتاتيجية

أهدافعمالتسويقيةواألنشطةاملنتجاتتوافقمنالتأكد▪

 .األساسيونظامهااجلمعية

لتسويقيةااألهدافحتقيقمدىلقياسالدوريةالتقاريرإعداد▪

 .للجمعيةاملاليةاملواردلتنمية

السياساتواالستثماراسرتاتيجيةووضعاجلمعيةأصولدراسة▪

.اجلمعيةمصلحةمعيتفقمبااخلاصة

.اجلمعيةاستثماراتعلىاملباشراإلشراف▪
للوقفعائدضلأفحتققواليتاملتاحةاالستثماريةالفرصدراسة▪

.اإلدارةجمللسالتوصياتورفع
مندهاواعتماواالستثماراتلألوقافاملتوقعةالعوائدحتديد▪

.العموميةاجلمعية
لولحووضعواالستثماراتاألوقافمنالعوائدأداءتقييم▪

.اإلدارةجمللسالتوصياتورفعوجدتإنللمشكالت
لعمليةخطةعووضجديدةبأصولاملوقوفةاألصولاستبدالدراسة▪

 .االستبدال

 االسرتاتيجيالتفكري▪

 والتأثرياإلقناع▪

 والتقديمالعرضمهارة▪

 التقنيةاستخدام▪

مسئوليات أخرى
المبا،املباشررةاإلداجملسرئيسإليهايسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفاللجنةعملطبيعةخيالف

فةمتطلبات شغل الوظي
-لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

لجنة تنمية الموارد واألوقاف: الوصف الوظيفي
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-ةالدرجة الوظيفواألزماتالطوارئجلنةاملسمى الوظيفي

-الشعبة-القسم 

اإلدارةجملسرئيسالرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

للطوارئةلالستجاباجلمعيةمرافقومالءمةجاهزيةعلىاإلشراف•

 .احملافظةمستوىعلىواألزمات

األزماتاءأثنللتدخلاألساسيةاملستلزماتتوفرمنالتأكد•

.ينالتخزأثناءوسالمتها(..،طبية،إغاثية)والطوارئ

وضعومتابعةثه،وحتديبهاوالعاملنيللجمعيةاملخاطرسجلتوثيق•

وتقدميهاا،معهالفعالالتعامللضماناملناسبةواخلططاإلجراءات

.الطلبعندالرمسيةللجهات

اإلخالءبوجتارمتارينلتنظيماحلكوميةاجلهاتمعالتنسيق•

.الطوارئأثناءوالتدخل

جلمعيةاأعمالاستمراريةخططوتنفيذإعدادعلىاإلشراف•

.والطوارئاألزماتأوقات

يتعلقيمافباجلمعيةالبشريةللكوادرالالزمالتدريبتوفري•

ريوغاحلكوميةاجلهاتمعبالتنسيقواألزمات،بالطوارئ

 .العالقةذاتاحلكومية

.وقوعهاالحيفواألزماتالطوارئمنالتعايفخططاقرتاح•

 التغيريقيادة•

النتائجعلىالرتكيز•

املشكالتحل•

بفاعليةاملواردإدارة•

االسرتاتيجيالتفكري•

 االتصالمهارة•

العملفريققيادة•

 طويروالتوالتنظيمالتخطيط•

مسئوليات أخرى
خيالفالمبا،اإلدارةجملسرئيسإليهايسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفاللجنةعملطبيعة

فةمتطلبات شغل الوظي
-لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

لجنة الطوارئ واألزمات: الوصف الوظيفي
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املسمى الوظيفي
نالشؤوقسمرئيس

واملاليةاإلدارية
أةالدرجة الوظيف

-الشعبةلية  الشؤون اإلدارية واملاالقسم 

التنفيذياملديرالرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

اإلداريةعيةاجلموأنشطةألعمالالسنويةالتشغيليةاخلطةإعداد▪

 .واملالية

املديرمنادرةالصوالقراراتالتعليماتمجيعتنفيذعلىاإلشراف▪

 .اإلدارةجملسأوالتنفيذي

الدواماعاتبسواالنضباطااللتزامحيثمناملوظفنيمتابعة▪

.الرمسية

.للموظفنيالوظيفياألداءتقييم▪

.املاليةالتقاريرإعدادمراجعة▪

.السنويةامليزانيةمراجعة▪
واقعمنبأولأواًلاملوظفنيكافةومعلوماتبياناتحتديثمتابعة▪

.وامللفاتالسجالت
منطلبلىعبناءأودوريةكانتسواًءالالزمةاإلحصائياتعمل▪

.اإلدارةجملس

.برنامجلبكاخلاصةامليزانيةوإقفالالربامجميزانياتإعداد▪

.السلفتسديدمتابعة▪
جلميعنياملوظفشؤونوإجراءاتالعاملنيتوظيفعقودمتابعة▪

.اجلمعيةمنسوبي
 .العامةثرياتوالناملشرتياتمناجلمعيةاحتياجاتتوفريمتابعة▪

.املستودعمناملوادوصرفاستالمعلىاإلشراف▪

 التشغيليالتخطيط▪

 احملاسبيةاملالية▪

 التحليليالتفكري▪

 الوقتإدارة▪

 العملفريققيادة▪

 األزماتإدارة▪

 التقنيةاستخدام▪

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،التنفيذياملديرإليهيسندهاأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعمله

فةمتطلبات شغل الوظي
.اثلختصص إدارة أعمال، أو جمال ممجامعي ،لاحلد األدنى للمؤه

سنة واحدة على األقلاخلربات العملية

رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية : الوصف الوظيفي
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املسمى الوظيفي
ج رئيس قسم الربام

واملشاريع 
أةالدرجة الوظيف

-الشعبةالربامج واملشاريع القسم 

املدير التنفيذيالرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

اخلطةمعوافقيتمباوتنفيذهاللقسمالتشغيليةاخلطةإعداد▪

 .للجمعيةاالسرتاتيجية

منللمستفيديناجملتمعياالحتياجوحتليلدراسةعلىاإلشراف▪

 .الطوالمبحافظةاجلمعيةأنشطة

الربامجفيذتنيفللجمعيةخاصةمنهجيةوتصميمإعدادمتابعة▪

 .التنموية

 .املنتجةاألسرتأهيلبرامجتنفيذمتابعة▪

 .للمستفيدينالرعايةبرامجخطةبناء▪

 .ةالصغريواملشاريعاألعمالروادبرامجتنفيذمتابعة▪

 .غريهاوالرتبويةوالتدريبالتأهيلبرامجتنفيذمتابعة▪

الربامجصخيفيمااجلمعيةشراكاتلتوسيعفرصعنالبحث▪

 .وتنفيذهاورعايتهاالتنموية

 .القسمملوظفيالوظيفياألداءتقييم▪

 .القسموظفاتمأعمالملتابعةالنسائيالقسمرئيسةمعالتنسيق▪

 .مالقسوأنشطةألعمالوالسنويةالدوريةالتقاريرإعداد▪

 التشغيليالتخطيط▪

 الوقتإدارة▪

 االتصالمهارة▪

 العملفريققيادة▪

 املشاريعإدارة▪

 التقنيةاستخدام▪

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،التنفيذياملديرإليهيسندهاأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعمله

فةمتطلبات شغل الوظي
.ختصص إدارة أعمال، أو جمال مماثلجامعي،لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

رئيس قسم البرامج والمشاريع : الوصف الوظيفي



11 

املسمى الوظيفي
تاخلدماقسمرئيس

االجتماعية
أةالدرجة الوظيف

-الشعبةاخلدمات االجتماعية القسم 

املدير التنفيذيالرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

االسرتاتيجيةطةاخلمعيتوافقمباللقسمالتشغيليةاخلطةإعداد▪

 للجمعية

واملطلقاتسراألمناجلمعيةلدعماملستفيديناحتياجمنالتأكد▪

 .املعوناتمنوحاجتهمواألرامل،

 .هلمالرعايةيموتقدطلباتهمواستقبالاأليتاماحتياجمنالتأكد▪

تفريجحاالتوللمرضىواملساعداتاملعوناتتقديمعلىاإلشراف▪

 .الكربات

 .اخلاصةاالحتياجاتلذويالرعايةتقديممتابعة▪

 .فيديناملستجلميعاخلدماتوتقديماملعوناتصرفمتابعة▪

 .االجتماعيوالتدقيقالبحثألعمالالتخطيط▪

 .معهملتواصلاقنواتوفتحالشبابلفئةومبادراتبرامجابتكار▪

 .حملافظةايفالشبابلدىوتعزيزهاالكشافةأنشطةرعاية▪

 .بهااركةللمشاألهاليوتشجيعالتطوعأنشطةورعايةابتكار▪

 .جلنسنيامنهلمبياناتقاعدةوتكويناملتطوعنياستقطاب▪

 .القسمملوظفيالوظيفياألداءتقييم▪

 .القسموظفاتمأعمالملتابعةالنسائيالقسمرئيسةمعالتنسيق▪

 .مالقسوأنشطةألعمالوالسنويةالدوريةالتقاريرإعداد▪

 التشغيليالتخطيط▪

 الوقتإدارة▪

 االتصالمهارة▪

 العملفريققيادة▪

 األزماتإدارة▪

 التقنيةاستخدام▪

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،التنفيذياملديرإليهيسندهاأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعمله

فةمتطلبات شغل الوظي
.اثلختصص خدمة اجتماعية، أو جمال ممجامعي،لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

رئيس قسم الخدمات االجتماعية : الوصف الوظيفي
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املسمى الوظيفي
ويرالتطقسمرئيس

والتميز
أةالدرجة الوظيف

-الشعبةالتطوير والتميز القسم 

املدير التنفيذي الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

اخلطةمعقيتوافمباوتنفيذهاللقسمالتشغيليةاخلطةإعداد▪

 .للجمعيةاالسرتاتيجية

 .املستقبلينيواحلالينياملستفيدينمعاإلجيابيةالعالقاتإدارة▪

 .معهمعالقةالعلىواحلفاظالداعمنيمعاإلجيابيةالعالقةبناء▪

 .الداعمةاجلهاتمعالواعدةالفرصاستكشاف▪

 .اجلمعيةطةبأنشاملرتبطةالرمسيةاجلهاتمعالفاعلالتواصل▪

 .باجلمعيةللتعريفوالداعمنيالشركاءاستضافة▪

 .أثرهاقياسووتنفيذها،اجلمعيةملسنوبيالتدريبيةاخلطةبناء▪

 .للمستفيدينرأياستطالعاتتنفيذاإلشراف▪

االجتماعيةوالوطنيةاملناسباتيفالفعالياتإلقامةالتخطيط▪

 .متابعتها

 .اإلجنازاتواألنشطةوتقاريرباجلمعيةالتعريفيةاألدلةاصدار▪

 .واإلعالميةالداعمةللجهاتبياناتقاعدةإعداد▪

 .عليهاواحملافظةللجمعيةإعالميةهويةتصميم▪

 .للجمعيةوإعالميةتسويقيةمنتجاتإصدار▪

 .سنويةإعالميةتسويقيةخطةإعداد▪

 .للجمعيةالكرتونيموقعوإدارةبناءمتابعة▪

 .القسموظفاتمأعمالملتابعةالنسائيالقسمرئيسةمعالتنسيق▪

 .مالقسوأنشطةألعمالوالسنويةالدوريةالتقاريرإعداد▪

 التشغيليالتخطيط▪

 الوقتإدارة▪

 االتصالمهارة▪

 اجلودةضبط▪

 التقنيةاستخدام▪

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،التنفيذياملديرإليهيسندهاأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعمله

فةمتطلبات شغل الوظي
.ختصص إدارة أعمال، أو جمال مماثلجامعي،لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

رئيس قسم التطوير والتميز : الوصف الوظيفي
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أةالدرجة الوظيفسائيرئيسة القسم الناملسمى الوظيفي

الشعبةالنسائيالقسم 

املدير التنفيذيالرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

اخلطةمعقيتوافمباوتنفيذهاللقسمالتشغيليةاخلطةإعداد▪

 .للجمعيةاالسرتاتيجية

البحثهاممتنفيذعلىواإلشرافالدعمطلباتاستقبال▪

 .واأليتامواملطلقاتواألرامللألسراالجتماعي

 .اجلمعيةملنسوباتالتدريبأعمالمتابعة▪

 .اجلمعيةملنسوباتالبشريةاملواردأنشطةمتابعة▪

واملشاريعنتجةاملباألسراملتصلةواملشاريعالربامجخططتنفيذ▪

 .للفتياتالصغرية

النسائيمعاجملتيفوالتدريبوالتأهيلالتطوعلربامجالدعوة▪

 .وتنفيذها

 .اجلمعيةملنسوباتواملتابعةالتوجيه▪

 .ملوظفاتاأعمالملتابعةالرجاليةاألقسامرؤساءمعالتنسيق▪

 .مالقسوأنشطةألعمالوالسنويةالدوريةالتقاريرإعداد▪

 التشغيليالتخطيط▪

 الوقتإدارة▪

 االتصالمهارة▪

 العملفريققيادة▪

 التقنيةاستخدام▪

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،التنفيذياملديرإليهايسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعملها

فةمتطلبات شغل الوظي
.مماثلجمالأوأعمال،إدارةختصصجامعي،لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

رئيسة القسم النسائي : الوصف الوظيفي
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املسمى الوظيفي
عامةعالقاتمشرف

وإعالم
بةالدرجة الوظيف

عالقات عامة وإعالم الشعبةالتطوير والتميز القسم 

رئيس قسم التطوير والتميز الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

تفيدين،واملساملاحننيلدىللجمعيةاإلجيابيةالصورةبناء▪

.وتعزيزهاعليهاواحملافظة
اجلمعيةةأنشطعنواملاحننياملستفيدينآراءوحتليلدراسة▪

.احملافظةيفوأدوارهاوأعماهلا
رقميةالاإلعالميةالقنواتمعالتواصلخطةعلىاإلشراف▪

.وأنشطتهاباجلمعيةللتعريفوالفضائية
تملنيواحملاحلالينيبالداعمنيبياناتقاعدةعلىاإلشراف▪

القة،العذاتاجلهاتيفالعامةالعالقاتومسؤوليللجمعية،

 .معهموالتواصل

هلاوالدعوةاجلمعيةومناسباتحفالتمجيععلىاإلشراف▪

 .وتوثيقها

حلكوميةااجلهاتمناجلمعيةزواراستقبالترتيباتمتابعة▪

 .واألهليةواخلاصة

امللتقياتوواملؤمتراتاملعارضيفاجلمعيةملشاركةالتخطيط▪

 .اململكةيفاألهليللقطاعالسنوية

علىجلمعيةاوحساباتهاللجمعيةاإللكرتونياملوقععلىاإلشراف▪

 .االجتماعيالتواصلمواقع

 الذهنيةالصورةإدارة▪

 االتصالمهارات▪

 الفعالياتإدارة▪

 والتأثرياإلقناع▪

 االجتماعيالذكاء▪

 التقنيةاستخدام▪

 

مسئوليات أخرى
عملهطبيعةخيالفالمبا،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيف

فةمتطلبات شغل الوظي
.جامعي، ختصص اجتماعي، أو جمال مماثللاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

مشرف عالقات عامة وإعالم: الوصف الوظيفي
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بةالدرجة الوظيفحماسباملسمى الوظيفي

الشؤون املالية  الشعبةملالية الشؤون اإلدارية واالقسم 

رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية  الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

ملباشراللمسؤولورفعهاللجمعيةالتقديريةاملوازناتإعداد▪

.لالعتماد

.للصرفالالزمةاملسرياتإعداد▪
املسؤولنمواعتمادهااخلتاميةواحلساباتالسنويةامليزانيةإعداد▪

.املباشر
منطلبلىعبناءأودوريةكانتسواًءالالزمةاإلحصائياتعمل▪

.اإلدارةجملسرئيسأوالتنفيذياملدير
بشكليداعواإلبالصرفيتعلقماوكلاجلمعيةحسابمتابعة▪

.هلاالالزمةالقيودوعملمستمر

.ومصروفاتإيراداتمناحلساباتتدقيق▪

.ملستفيدةااجلهاتمناجلمعيةمستحقاتصرفمعامالتمتابعة▪

.لتنفيذيااملديرإىلورفعهااملاليةالسنويةالتقاريرإعداد▪

.هاعليوالتدقيقوالعهدوالصندوقاملشرتياتمتابعة▪

.واملشرتياتللعهدلالزمهالتحليليةالكشوفعمل▪
اعتمادهاعدبوصرفهاواملتعاوننياملوظفنيمستحقاتقوائمإعداد▪

.معهماملوقعةالعقودوفق

.اليوميةالقيودإدخال▪

.وأصوهلااجلمعيةملرافقالسنوياجلرد▪

 بيةاحملاسالدفاتراستخدام▪

 التقنيةاستخدام▪

 التحليليالتفكري▪

 واحلفظالتوثيق▪

مسئوليات أخرى
عملهطبيعةخيالفالمبا،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيف

فةمتطلبات شغل الوظي
.جامعي، ختصص حماسبةلاحلد األدنى للمؤه

.سنة واحدة على األقلاخلربات العملية

محاسب : الوصف الوظيفي
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بةالدرجة الوظيفة   أخصائي موارد بشرياملسمى الوظيفي

املوارد البشريةالشعبةلية الشؤون اإلدارية واملاالقسم 

واملالية  رئيس قسم الشؤون اإلداريةالرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

وبياناتهمباملوظفنياملتعلقةاملستنداتمجيعوحفظأرشفة▪

.التامةبالسريةوذلكاخلاصةمبلفاتهم
معوالعاملنياجلمعيةومعامالتعالقاتمجيعومتابعةإدارة▪

.والرمسيةاحلكوميةاجلهات
ملواردابإدارةاخلاصةواألنظمةواإلجراءاتالسياساتتطبيق▪

.باستمراروحتديثهاوتطويرهاالبشرية
واللوائحعليماتالتوتنفيذباجلمعيةاملوظفنيشؤونعملياتإدارة▪

.والعمالالعملبنظاماملدونةوالبنود
.هلامةالالزاالجراءاتكافةوتنفيذاملوظفنيإجازاتجدولة▪
.اتواإلجازالعاملنيومستحقاتواألجورالرواتبإعدادإدارة▪
واحلوافزنيالعاملتقييمنظاموحتديثوتقييمتنفيذمتابعة▪

.والعالوات
علىةباجلمعي العاملنيلدىالوظيفيالرضا بقياسيقوم▪

.الداعمةالعملبيئةتوفرمنللتحققفرتات
ميعجلوالعمالالعملمكتبمعامالتمجيععلىالتعقيب▪

.املوظفني
اإلقامةجتديدمناجلوازاتإدارةمعامالتمجيععلىالتعقيب▪

اإلضافاتوالكفاالتونقلوالنهائيوالعودةاخلروجتأشرياتوعمل

 .الزيارةتأشريةومتديداملعلوماتونقلللعوائل

.العملاذجومنأدواتويعدالعملواجراءاتعملياتوحيسنيطور▪
 البشريةملوارداعملياتإلدارةتقيننظامأوبياناتقاعدةإنشاء▪

 املكتبيةاألعمالإدارة▪

 الوقتإدارة▪

مسئوليات أخرى
عملهطبيعةخيالفالمبا،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيف

فةمتطلبات شغل الوظي
.جامعي، ختصص إدارة، أو جمال مماثللاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

أخصائي موارد بشرية : الوصف الوظيفي
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بةالدرجة الوظيفأخصائي مشاريع املسمى الوظيفي

الشعبةالربامج واملشاريع القسم 
سراألالصغرية،املشاريع

املنتجة

رئيس قسم الربامج واملشاريع الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

املشاريعاملنتجة،راألس]املشاريعمناملستفيديناحتياجاتدراسة▪

 .منهاالنتائجواستخراجوحتليلها[الصغرية

 .يديناملستفالحتياجاتاملناسبةوالربامجاملبادراتبناء▪

 .سليملميعبأسلوباملشاريعإلدارةاملناسبةالعملمناذجإعداد▪

 .عليهااملوافقةووثائقهاواستالماملعتمدةاملشاريعإجراءاتمتابعة▪

 .النهائياملستفيدعلىاملشاريعأثرقياس▪

قتهامطابمنوالتأكداملشاريعاحتياجاتتوفريمتابعة▪

 .للمواصفات

وتذليلخدمتهمواملشاريععلىالقائمنيللمستفيدينالدعمتقديم▪

.هلمالصعوبات

اتواملواصفملعايريوفقااملشروعمراحلجلميعواالستالمالتسليم▪

[صغريةمشاريعتجة،منأسر]املستفيدمعاملربمالعقدحسباملطلوبة
 .باشراملللمديراملشاريعلتنفيذالدوريةالتقاريررفع▪

 املشاريعإدارة▪

 الوقتإدارة▪

 الضغوطحتمل▪

 التحليليالتفكري▪

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعمله

فةمتطلبات شغل الوظي
.اثلأو جمال ممجامعي، ختصص إدارة أعمال،لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

أخصائي مشاريع : الوصف الوظيفي
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بةالدرجة الوظيفأخصائي برامجاملسمى الوظيفي

الشعبةالربامج واملشاريع القسم 
ية،والتنموالتأهيليةالربامج

ويةوالرتبالتدرييبالربامج

رئيس قسم الربامج واملشاريع الرئيس املباشر

القدرات واملهارات املطلوبةاملهام الوظيفية

 .تفيدينللمسوالتدرييبوالتنمويالتأهيلياالحتياجحتديد▪

حتديدلنتائجوفقًاوالتدريبيةوالتنمويةالتأهيليةللربامجالتخطيط▪

 .االحتياج

واألهليةةواخلاصاحلكوميةاجلهاتمهبالشراكةالربامجتقديم▪

 .احملافظةيف

 .السليمميالعلباألسلوبوالتأهيليةالتدريبيةاملنتجاتبناء▪

والتدريبأهيلبالتاملتعلقةواملعارضالعملوورشاملتلقياتإقامة▪

 .والرتبية

النضماملوتشجيعهمالشبابلدىالكشافةوأدوارقيمتعزيز▪

 .إليها

للتحسنيبهاوالقوةالضعفنقاطودراسةوتقوميهاالربامجمتابعة▪

 .والتطوير

 املشاريعإدارة▪

 الوقتإدارة▪

 الضغوطحتمل▪

 التحليليالتفكري▪

مسئوليات أخرى
عملهطبيعةخيالفالمبا،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيف

فةمتطلبات شغل الوظي
.أو جمال مماثلجامعي، ختصص تربية،لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

أخصائي برامج : الوصف الوظيفي
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أخصائي جودة وتميز : الوصف الوظيفي

بةالدرجة الوظيفز أخصائي جودة ومتياملسمى الوظيفي

التميز  املؤسسيالشعبةالتطوير والتميز القسم 

رئيس قسم التطوير والتميز الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

باجلمعيةالعاملنيوللموظفنيوشرحهااملؤسسيالتميزبنودوضع▪

.بهاالعملعلىوحتفيزهمعليهاوتدريبهم
األداءرتطويومتطلباتاجلودةأنظمةتنفيذعلىاالشراف▪

.تفيدينللمساملتميزةواخلدمةالتميزثقافةوتعزيزاملؤسسي

.اجلمعيةىمستوعلىالذاتيالتقييمبرامجوتنفيذختطيط▪
الوسائلختلفمبالوظيفيةاملستوياتلكافةالتميزثقافةنشر▪

.املتاحة
كافةاسوقيووضعاملؤسسيالتميزمنهجياتوتطبيقإعداد▪

.للعملياتالرئيسيةاالداءمؤشرات
النتائجرفعواملعنيةالفئاترضاقياسدراساتوتنفيذإعداد▪

.اخلصوصهذايفالالزمالختاذاإلدارةجمللس
اجلمعيةيفاملختلفةواالجراءاتالعملياتكفاءةوتقييممراجعة▪

عاليتهافلرفعالتحسينيةاالقرتاحاتوتقديمتناسقهاوضمان

.وتبسيطها
وقياس املؤسسياألداءتقييممعايريتنفيذعلىاالشراف▪

.املؤشرات
التميزآلياتربتطوياملختصةالالزمةالتقاريرإعدادعلىاالشراف▪

 .اجلمعيةيف

 داعيواإلبالتحليليالتفكري▪

 الوقتإدارة▪

 والتوثيقالضبط▪

 التقنيةاستخدام▪

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعمله

فةمتطلبات شغل الوظي
.اثلأو جمال ممجامعي، ختصص إدارة أعمال ،لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية
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باحث اجتماعي : الوصف الوظيفي

بةالدرجة الوظيفالباحث االجتماعياملسمى الوظيفي

قاملعني، البحث والتدقيالشعبةاخلدمات االجتماعية القسم 

رئيس قسم اخلدمات االجتماعيةالرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

 .ستفيديناملعنسلفًااحملددةواملعلوماتالبياناتكافةمجع▪

أحواهلمعلىعليًافوالوقوفللمستفيدينامليدانيةبالزياراتالقيام▪

 .وتوثيقها

منةاملطلوبوالثبوتيةالرمسيةاألوراقكافةمنالتأكد▪

 .املستفيدين

متهيدًااالجتماعياألخصائيمعوتدارسهااحلالةومناقشةعرض▪

 .القسمرئيسعلىلعرضها

استحقاقهمدىممنوالتأكدباملستفيديناخلاصةالبياناتتوثيق▪

 .اجلمعيةخلدمات

اخلدماتمنماستبعادهأواملستفيدينقبولالعتمادالرأيإبداء▪

 .القرارالقسملرئيسورفعهااجلمعيةمناملقدمة

عمدأولوياتحتديد.يفاالجتماعياألخصائيمشاركة▪

 .اجلمعيةمناملقدمةللخدماتحاجةواألكثراملستفيدين

بحثالواقعمناجلديدةاالجتماعيةواخلدماتالربامجبناء▪

 .عليهااملرتتبةاملاسةواحلاجةامليداني

ستفيدينامللتوقعاتواخلدماتالربامجهذهمالئمةمدىتقييم▪

 .الحتياجاتهمتلبيتهاومستوى

اإلستباناتقعوامنالبياناتمجعبهدفامليدانيةاملسوحاتإجراء▪

 .بهايكلفاليتامليدانية

ةاخلاصوالبياناتالسجالتوخصوصيةسريةاحملافظة▪

 .باملستفيدين

 .امنهواملستفيدينالربامجعنالدوريةالتقاريرإعداد▪

 واحلفظالتوثيق▪

 االتصالمهارة▪

 االجتماعيالذكاء▪

 واإلنصاتاالستماعحسن▪

 التقنيةاستخدام▪

مسئوليات أخرى
عملهطبيعةخيالفالمبا،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيف

فةمتطلبات شغل الوظي
اثلأو جمال ممجامعي، ختصص خدمة اجتماعي،لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية
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أخصائي اجتماعي: الوصف الوظيفي

بةالدرجة الوظيفأخصائي اجتماعياملسمى الوظيفي

الرعايةالشعبةاخلدمات االجتماعيالقسم 

رئيس قسم اخلدمات االجتماعية الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

للمنهجفقًاوبهااملكلفاالجتماعيةالبحوثإجراءعلىاإلشراف▪

.السليمالعلمي
بهافاملكلالدراسةإلجراءمجعهااملطلوبالبياناتحتديد▪

إلجرائهااالجتماعيالباحث
املهنيةلقواعداوفقاالجتماعيللعملالفنيةاألدواتوتصميمبناء▪

 [..حالة،دراسةمنوذجاستبانة،].عليهااملتعارف
األوراقتوفرواالجتماعية،للخدماتاملستفيدينأحقيةمنالتأكد▪

.هلمالثبوتيةوالوثائق
ثمومنفيدين،املستتواجدملواقعوالبحثيةاملسحيةاخلططوضع▪

.معهممراملستالتواصللضمانالباحثنيتوزيععلىاإلشراف
اجاتواالحتياخلدماتأولوياتحتديدبغرضاحلاالتدراسة▪

.عهامتتناسباليتاخلدمةنوعحتديدثمومنالالزمة
لبحوثاواقعمناإلدارةعملختصواليتاملشاريعاقرتاح▪

عليهااملرتتبةاملاسةواحلاجةاالجتماعية
املسوحاتاللخمنجودتهامستوىوقياساملقدمةاخلدماتتقييم▪

.اإلحصائيةوالدراسات
باأليتامةاخلاصالبياناتلقواعدالدوريالتحديثعلىاإلشراف▪

 .وأسرهم

 واحلفظالتوثيق▪

 الفنيةالتقاريركتابة▪

 االتصالمهارة▪

 االجتماعيالذكاء▪

 واإلنصاتاالستماعحسن▪

 التقنيةاستخدام▪

مسئوليات أخرى
 خيالف طبيعة عمله ، مبا المديره املباشرالقيام بأي أعمال أخرى يسنده إليه

.يف اجلمعية

فةمتطلبات شغل الوظي
ال مماثلجامعي، ختصص خدمة اجتماعية، أو جملاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية
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أخصائي تطوع : الوصف الوظيفي

بةالدرجة الوظيفأخصائي تطوع  املسمى الوظيفي

التطوعالشعبةاخلدمات االجتماعية القسم 

رئيس قسم اخلدمات االجتماعية الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

 .ديثهاوحتباجلمعيةالتطوعأنشطةوإجراءاتمعايريحتديد▪

 .ملتطوعنيامناحتياجاتهملتلبيةاألخرىاألقساممعالتنسيق▪

قطابالستواملنطقةاحملافظةيفداخليةشراكاتتطوير▪

 .اجملتمعخدمةيفإجيابيًاواستثمارهماملتطوعني

معبالتنسيقهعليوالتشجيعبالتطوعالوعيلنشربربامجالقيام▪

 .باحملافظةواخلاصةاحلكوميةاملؤسسات

يفاملشاركةالراغبنياجلنسنيمنللمتطوعنيبياناتقاعدةبناء▪

 .وأنشطتهااجلمعيةوأعمالبرامج

اليتشطةواألنالربامجحولوتقييمهماملتطوعنيومتابعةإدارة▪

 .بهايشاركون

 العملفريققيادة▪

 والتأثرياإلقناع▪

 االجتماعيالذكاء▪

مسئوليات أخرى
عملهطبيعةخيالفالمبا،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيف

فةمتطلبات شغل الوظي
-لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية
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بةالدرجة الوظيفعامةعالقاتأخصائياملسمى الوظيفي

عالقات عامة وإعالم الشعبةالتطوير والتميز القسم 

مشرف عالقات عامة وإعالمالرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

تفيدين،واملساملاحننيلدىللجمعيةاإلجيابيةالصورةبناء▪

.وتعزيزهاعليهاواحملافظة
اجلمعيةةأنشطعنواملاحننياملستفيدينآراءوحتليلدراسة▪

.احملافظةيفوأدوارهاوأعماهلا
لتعريفلوالفضائيةالرقميةاإلعالميةالقنواتمعالتواصل▪

.وأنشطتهاباجلمعية
لجمعية،لواحملتملنياحلالينيبالداعمنيبياناتقاعدةإعداد▪

 .معهمواصلوالتالعالقة،ذاتاجلهاتيفالعامةالعالقاتومسؤولي

حلكوميةااجلهاتمناجلمعيةزوارمجيعالستقبالالرتتيب▪

 .واألهليةواخلاصة

امللتقياتوواملؤمتراتاملعارضيفاجلمعيةملشاركةالتخطيط▪

 .اململكةيفاألهليللقطاعالسنوية

 الذهنيةالصورةإدارة▪

 االتصالمهارات▪

 والتأثرياإلقناع▪

 االجتماعيالذكاء▪

 التقنيةاستخدام▪

 

مسئوليات أخرى
عملهطبيعةخيالفالمبا،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيف

فةمتطلبات شغل الوظي
.دبلوم إداري، أو جمال مماثللاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

أخصائي عالقات عامة: الوصف الوظيفي
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بةالدرجة الوظيفإعالمأخصائياملسمى الوظيفي

عالقات عامة وإعالم الشعبةالتطوير والتميز القسم 

مشرف عالقات عامة وإعالمالرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

لتعريفلوالفضائيةالرقميةاإلعالميةالقنواتمعالتواصل▪

.وأنشطتهاباجلمعية
وتكوينجلمعيةابهاتقوماليتوالربامجاألنشطةوتوثيقرصد▪

 .عنهابياناتقاعدة

اهلدايامجيعراءوشوطباعةلتصميماملشرتياتمسؤولمعالتنسيق▪

 .ملختلفةااملناسباتيفاجلمعيةتقدمهااليتوالشهاداتوالدروع

 .ثيقهاوتوهلاوالدعوةاجلمعيةومناسباتحفالتمجيعإدارة▪

تقنيةأخصائيمعللجمعيةاإللكرتونياملوقععلىاإلشراف▪

 .مستمربشكلاحملتوىوحتديثاملعلومات

التفاعلواالجتماعيالتواصلمواقععلىاجلمعيةحساباتإدارة▪

 .املتابعنيمع

 الذهنيةالصورةإدارة▪

 االتصالمهارات▪

 الفعالياتإدارة▪

 والتأثرياإلقناع▪

 االجتماعيالذكاء▪

 التقنيةاستخدام▪

 

مسئوليات أخرى
عملهطبيعةخيالفالمبا،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيف

فةمتطلبات شغل الوظي
.إعالم، أو جمال مماثلدبلوملاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية

أخصائي إعالم: الوصف الوظيفي
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أخصائي تقنية معلومات : الوصف الوظيفي

بةالدرجة الوظيفعلومات أخصائي تقنية املاملسمى الوظيفي

تقنية املعلومات الشعبةالتطوير والتميز القسم 

رئيس قسم التطوير والتميز الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

تواجههاشاكلمأيةوحلباجلمعيةالتقنيةالنظمعلىاإلشراف▪

.الربامجوأالشبكاتأولألجهزةبالنسبةسواًءالتنفيذأثناء
مندوالتأكوبراجمهاآللياحلاسباستخدامعلىاإلشراف▪

.عملهاسالمة
حسبزمةالالالتقاريرواستخراجاآللياحلاسببرامجتطبيق▪

اجلمعيةاحتياج

أنهامنوالتأكداملربجمنيقبلمنبراجمهاتعداليتالنظماختيار▪

.اجلمعيةباحتياجاتتفي
سعاتوالتواجلديدةالربامجمنالسنويةاالحتياجاتحتديد▪

.للجمعيةالعامةاالسرتاتيجيةضوءيفاملطلوبة
والنظملربامجالكافةاملطلوبالفينالدعمتقديمعلىاإلشراف▪

.باجلمعيةاإلداريةالوحداتكافةيفاملستخدمة
املوقعربعللجمعيةالواردةواالستفساراتالرسائلعلىاإلشراف▪

.العالقةلذويوتوجيههااإللكرتوني
.لهملباشراالفينوالدعمللجمعيةالرمسياملوقععلىاالشراف▪
توفريناسبةاملوالصالحياتاملعلوماتبأمنخاصةتعليماتوضع▪

 .ةالشبكعلىموظفلكلإلكرتونيوبريدخاصحساب

 الشبكاتإدارة▪

 التقنيةاستخدام▪

 الضغوطحتمل▪

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعمله

فةمتطلبات شغل الوظي
.دبلوم شبكات على األقللاحلد األدنى للمؤه

سنة على األقلاخلربات العملية
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قائد كشفي: الوصف الوظيفي

-ةالدرجة الوظيفقائد كشفياملسمى الوظيفي

التطوعالشعبةاخلدمات االجتماعية القسم 

رئيس قسم اخلدمات االجتماعية الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

ذاتألقسامامعبالتنسيقللجمعيةالكشفيالنشاطخطةيعد▪

 .اجلمعيةداخلالعالقة
النشاطيفاملشاركنيوالطلبةالقادةعنبياناتقاعدةيؤسس▪

 .احملافظةيفالكشفي
وتشجيعهموأهدافها،الكشافةبدوراجملتمعلتوعيةبرامجيضع▪

 .فيهااملشاركةعلى

الوطنيةناسباتامليفواملسرياتالكشفيةاملخيماتويتابعينظم▪
 .احملافظةيفواألهليةاحلكوميةاجلهاتمع

معالتنسيقبالكشفيةلألنشطةالزمةوالتجهيزاتاألدواتتوفري▪

 .األقسامباقي

العالقةذاتساماألقمعللكشافةالتدريبيةوالدوراتالربامجيبين▪

 .اجلمعيةداخل

 .الكشفيالقائدمهارات▪

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعمله

فةمتطلبات شغل الوظي
قائد وحدة كشفيةلاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية
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سكرتير : الوصف الوظيفي

بةالدرجة الوظيفالسكرترياملسمى الوظيفي

-الشعبة-القسم 

املدير التنفيذيالرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

واملطبوعاتروالتقاريوالدراساتوالوثائقالرسائلوفرزاستالم▪

.إليهاالرجوعيسهلبطريقةوحفظهاوتصنيفها
.راملديتوجيهحسبوالوثائقوالتقاريراملذكراتإعداد▪
مناملديراجهحيتقدمابطلبباجلمعيةاإلداريةالوحداتخماطبة▪

.إلعدادهاعنيةاملاجلهاتمعوالتنسيقدراساتأومذكراتأوتقارير
االتصاالتقبالواستتلقياهلاتفيةالعامةاالستفساراتعلىالرد▪

.معهاوالتعاملوحتويلها
توجيههمحسنوحمرتفةبطريقةواملستفيديناملديرزواراستقبال▪

.األمريقتضيهماحسب
اجلمعيةةإدارارتباطاتومواعيدأعمال(أجندة)مذكرةمتابعة▪

.مناسبةفرتةقبلبهاوالتذكريومددها،
إعدادواجلمعيةبإدارةاخلاصالربيدكلوتسليماستالم▪

.املرسلالربيداحتياجات
سواءمنهطلبتاليتاخلارجيةأوالداخليةاملراسالتجبميعالقيام▪

رئيسأوتنفيذيالاملديرختصواليتالعاديأواإللكرتونيبالربيد

.اإلدارةجملس
منلزميمابكلوالقياماجلمعيةإدارةالجتماعاتالتحضري▪

 ومتابعتهاوحفظهااحملاضروكتابةتنسيق

 يةاملكتباألعمالتنظيم▪

 التقنيةاستخدام▪

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعمله

فةمتطلبات شغل الوظي
دبلوم على األقللاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية



28 

إداري: الوصف الوظيفي

بةالدرجة الوظيفإدارياملسمى الوظيفي

الشؤون اإلدارية الشعبةالشؤون اإلدارية القسم 

رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية  الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

 .واملكتبيةاإلداريةالقسمبأعمالالقيام▪

 .وتوثيقهاوحفظهاوطباعتهااخلطاباتصياغة▪

قواعدفقوواملاليةاإلداريةبالشؤوناخلاصةامللفاتحفظ▪

 .معتمدةتصنيف

وفقلبسيطةاالنثريةاملشرتياتمناجلمعيةاحتياجاتتوفري▪

 .املعتمدةالشراءآلية

 يةاملكتباألعمالتنظيم▪

مسئوليات أخرى
عملهطبيعةخيالفالمبا،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيف

ظيفةمتطلبات شغل الو
ثانويلاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية
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مساعد إداري : الوصف الوظيفي

جةالدرجة الوظيفمساعد إدارياملسمى الوظيفي

الشؤون اإلدارية الشعبةالشؤون اإلدارية القسم 

رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية  الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

 .واملكتبيةاإلداريةالقسمبأعمالالقيام▪

كاملاتاملواستقبالالصادروإرسالالواردةاخلطاباتتسلم▪

 .وحتويلهااهلاتفعربواالستفسارات

 .وتوثيقهاوحفظهاوطباعتهااخلطاباتصياغة▪

 .والتجليدوالتصويرالنسخبأعمالالقيام▪

 .آلليااحلاسبعلىوالطباعةالبياناتإدخالبأعمالالقيام▪

البسيطةنثريةالاملشرتياتمناجلمعيةاحتياجاتتوفرياملساعدة▪

 .املعتمدةالشراءآليةوفق

•- 

مسئوليات أخرى
عملهطبيعةخيالفالمبا،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيف

فةمتطلبات شغل الوظي
-لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية
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أمين مستودع : الوصف الوظيفي

بةالدرجة الوظيفأمني املستودعاملسمى الوظيفي

الشؤون اإلدارية الشعبةملالية الشؤون اإلدارية واالقسم 

رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية  الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

.فيهااتللمساحاألمثلواالستخداماملستودعاتخمططوضع▪

.املوادوترقيموالتصنيفالفهرسةبطاقاتاعداد▪

.للموادوالتسليماالستالممناذجواستخدامتطوير▪

.املستودعاتنظافةمنالتأكد▪
منهاملواداوتنزيلالسياراتبتحميلاخلاصةالتعليماتكتابة▪

.السليمةبالطرق

.واليًايدويًااملخزوندورانحركةتوثيق▪

.وتسجيلهاللموظفنيالشخصيةالعهدتوثيق▪
واجهتاليتواملشاكلاملخزوندورانمبعدلالتقاريررفع▪

.املستودعات

.وتوثيقهاالتالفةالبضاعةتسجيل▪
واملوادصنافلألالفينللتحققاملشرتياتمسؤولمعالتنسيق▪

.بهااملرتبطةواملستندات
فرتاتلىعاملخزنةاألصنافحالةومناجلردقوائممنالتحقق▪

منتظمة،
معتمدهوماكاملوادصرفمستندمقابلاملخازنمناملوادإصدار▪

 .واملاليةاإلداريةالشؤونمديرقبلمن

 والفرزالتصنيف▪

 الضغوطحتمل▪

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعمله

فةمتطلبات شغل الوظي
-لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية
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أمين صندوق : الوصف الوظيفي

بةالدرجة الوظيفأمني الصندوقاملسمى الوظيفي

الشؤون املالية الشعبةملالية الشؤون اإلدارية واالقسم 

رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية  الرئيس املباشر

واملهارات املطلوبةالقدراتاملهام الوظيفية

لدىيةاجلمعحبساباتإليداعهاوالشيكاتالنقديةاستالم▪

.احملاسيبالنظامبهيقضيملاطبقًاالبنوك
وميةيومصروفاتإيراداتمنالصندوقحركةتقاريراعداد▪

.احملاسبإىلورفعها
يعتمدبيانيفاليوميةواملدفوعاتاملقبوضاتحركةإعداد▪

واملصروفاتلإليراداتاملؤيدةاملستنداتكافةبهمرفقًااحملاسب

قيدهاقبلعتهامراجتتمحيثالبنوكإىلاإليراداتتوريدوإشعارات

.والدفاتربالسجالت
.عليماتللتطبقًامنهاوالصرفاملستدميةالسلفةاستالم▪
املرتبطةوالنماذجةاملصرفياملستنداتوتسليمواستالمالبنوكزيارة▪

 .البنوكمعبالتعامالت

خاصةملفاتيفواملصروفاتبالتحصيلاخلاصةاملستنداتحفظ▪

.سليمةوبصورةمنتظمبشكل
 .اجلمعيةملنسوبيالرواتبوتسليماستالممتابعة▪

 احملاسبيةاملالية▪

 والتوثيقاحلفظ▪

 التقنيةاستخدام▪
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جالدرجة الوظيفةعاملاملسمى الوظيفي
الشؤون اإلدارية الشعبةالشؤون اإلدارية واملاليةالقسم 

واملالية رئيس قسم الشؤون اإلداريةالرئيس املباشر
القدرات واملهارات املطلوبةاملهام الوظيفية

واخلاماتدواتاألومجيعالبوفيهوتنظيفوصيانةعلىاحلفاظ▪

.داخلهاملوجودةواملعدات
ختصواليتمعيةاجلمنسوبيبهايكلفهاليتاملهاممجيعتنفيذ▪

.عمله
أومعيةاجلألفرادوتقدميهاوالباردةالساخنةاملشروباتإعداد▪

.والزوارللضيوف

.للجمعيةالعاماملظهرعلىاحملافظة▪

.السالملووالطرقاتاملياهودوراتالغرفوجدرانأرضياتنظافة▪
زجاجهاووالنوافذاملكتبيةاألجهزةواملكاتباألبوابنظافة▪

واألثاثوالستائر
املسؤولقبلنملذلكاملعدالربنامجوحسبيومياالنفاياتنقل▪

.املباشر
أفضلعلىاواستعماهلاملصروفةالتشغيليةاملوادعلىاحملافظة▪

إسرافاوتبذيرودونوجه
فوريةصيانةإىلجحتتااليتاألمورعنفورااملباشراملسؤولإبالغ▪

 .ذلكوغرياجملاريوشبكةاملياهوشبكةالكهرباءمثل

▪ 

مسئوليات أخرى
طبيعةخيالفالامب،املباشرمديرهإليهيسندهأخرىأعمالبأيالقيام

.اجلمعيةيفعمله

فةمتطلبات شغل الوظي
-لاحلد األدنى للمؤه

-اخلربات العملية




