مجعية رؤية التنموية اخلريية النسائية بالبكريية

سجلته وزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()957

الئحة التوصيف الوظيفي
جلمعية رؤية التنموية اخلريية النسائية ابلبكريية

مقدمة
التوصيف الوظيفي :

التوصيف الوظيفي ىو حتديد مهام ومسؤوليات وصالحيات كل وظيفة موضحة ابذليكل التنظيمي للجمعية .

أهداف التوصيف الوظيفي :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

يساعد التوصيف الوظيفي ادلوظفة على فهم طبيعة عملها وادلهام ادلطلوبة منها وحدود صالحياهتا .
يساىم التوصيف الوظيفي يف انسياب العمل وسرعة اإلصلاز .
دينع التوصيف الوظيفي من االزدواجية يف العمل واالرجتالية يف تنفيذ ادلهام .
يساعد التوصيف الوظيفي ادلوظفات اجلدد على فهم أعماذلن بصورة سريعة .
يساعد التوصيف الوظيفي اإلدارة العليا على تقومي أداء ادلوظفات بصورة فعالة .
يعترب التوصيف الوظيفي أداة لتدريب وتطوير ادلوظفات .
يعني التوصيف الوظيفي اإلدارة العليا يف وضع ادلوظفة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب دلهاراهتا وقدراهتا .
يعترب التوصيف الوظيفي وسيلة لإلعالن عن الوظائف ادلتاحة يف اجلمعية .

مكوانت بطاقة التوصيف الوظيفي :

تشتمل بطاقة التوظيف الوظيفي على العناصر التالية :

 .1هوية الوظيفة  :وتشمل مسمى الوظيفة القسم اليت تتبع لو الوظيفة والرئيس ادلباشر .
 .2اهلدف من الوظيفة  :وىو بيان سلتصر عن طبيعة الوظيفية وأىدافها الرئيسية .
 .3املرؤوسني  :وىي الوظائف اليت تعمل حتت إشراف ىذه الوظيفية .

 .4املهام الوظيفية  :وتوضح األعمال وادلسؤوليات اليت جيب أن يقوم هبا شاغل الوظيفة .

 .5متطلبات الوظيفة  :ويقصد هبا ادلؤىالت العلمية والعملية اليت جيب توفرىا يف شاغل الوظيفة .
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بطاقة التوصيف الوظيفي
مسمى الوظيفية

رللس اإلدارة

قسم

اإلدارة

الرئيس املباشر

=====

أهداف الوظيفة :
السعي اجلاد لتحقيق األىداف العامة اليت أنشئت من أجلها اجلمعية وذلك من خالل اإلشراف الكامل على مجيع العمليات
اإلدارية والتعليمية واإلعالمية ومتابعة تنفيذ اخلطط السنوية وادلشاريع والربامج ادلومسية ومعاجلة االضلرافات واإلشكاليات اليت تطرأ
على اجلمعية .
املرؤوسني:
 ادلدير التنفيذياملهام والواجبات :
 البت يف طلبات قبول العضوية ابجلمعية.

 حتديد البنوك اليت تودع فيها أموال اجلمعية
 إدارة شلتلكات اجلمعية وأمواذلا والتصرف يف ادلنقولة منها وفقا لألصول ادلتبعة يف ذلك.
 تشكيل اللجان الدائمة أو ادلؤقتة.

 استيفاء ما للجمعية من حقوق وأتدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة يف ىذا الشأن.
 اإلشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات اجلمعية العمومية وكافة التعليمات الواردة من جهات االختصاص.
 قبول أو رفض ادلنح واذلبات واإلعاانت اليت تقدم للجمعية.

 دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.
 إعداد خطط وبرامج ونشاطات وأعمال اجلمعية واإلشراف على تنفيذىا ومتابعتها ،وإعداد التقرير السنوي عن أعمال اجلمعية
ومنجزاهتا .
 دراسة ادليزانية العمومية واحلساابت اخلتامية للجمعية وإعداد تقرير عنها وتويل مناقشتها أمام اجلمعية العمومية .
 اقًتاح ادليزانية التقديرية وتويل مناقشتها أمام اجلمعية العمومية

 العمل على حل اخلالفات اليت ديكن أن حتدث بني اجلمعية وأعضائها أوبني األعضاء أنفسهم  -فيما يتعلق أبمور اجلمعية-
واختاذ كافة التدابري إلهنائها أو احليلولة دون وقوعها .
 القيام بكافة األعمال ادلتعلقة بشئون العاملني ابجلمعية من تعيني ونقل وندب وفصل وأتديب  ،وللمجلس تعيني مدير أو أمني
عام للجمعية يكون متفرغا بعد اخذ موافقة الوزارة على تعيينو للقيام بكافة األعمال ادلتعلقة بشؤون العاملني ابجلمعية ،وحتدد
صالحياتو من رللس اإلدارة ،على أن تكون حقوقو وواجباتو وفقا لنظام العمل .
 إعداد اللوائح ادلالية واإلدارية والتنظيمية اليت تنظم سري العمل داخل اجلمعية وتقدديها للجمعية العمومية العتمادىا.


تعيني مدير تنفيذي للجمعية وأمني عام ( أمني سر جمللس اإلدارة ) عند االحتياج لذلك .

 وضع ضوابط لصرف ما تقدمو اجلمعية من مساعدات ،وعرضها على اجلمعية العمومية للموافقة عليها ،ومن مث التقيد هبا.
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 تنمية موارد اجلمعية ادلالية والبشرية .
 حضور االجتماع الدوري للمجلس.
 احلضور وادلشاركة يف الربامج ادلهمة واحتفاليات اجلمعية .

 اعتماد العقود مع اجلهات اخلارجية لتنفيذ مشاريع للجمعية .
املتطلبات الوظيفية لعضو جملس اإلدارة :
-

أن تكون سعودية اجلنسية .
أن يكون مؤىلها التعليمي  :اثنوي فما فوق .
أن تكون قادره على التخطيط وادلتابعة .
أن تكون قادره على طرح احللول لإلشكاليات اليت تطرأ على اجلمعية .
أن تكون حسنة السرية والسلوك .
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بطاقة التوصيف الوظيفي
مسمى الوظيفية

ادلدير التنفيذي

قسم

اإلدارة

الرئيس املباشر

رئيس رللس اإلدارة

أهداف الوظيفة :

إعداد اخلطط التشغيلية جلميع اإلدارات العاملة ابجلمعية ومتابعة تنفيذىا والسعي لتحقيق أىداف اجلمعية السنوية بكفاءة وفاعلية

املرؤوسني:

 )1مدير قسم الشؤون ادلالية .

 )2مدير قسم العالقات العامة واإلعالم .
 )3مدير قسم البحث االجتماعي .
 )4مدير قسم القروض .

 )5مدير قسم ادلشاريع واالستثمار .
 )6مدير قسم التدريب والربامج .
املهام والواجبات :
 )1إدارة أعمال اجلمعية على الوجو الذي حيقق ذلا ادلصلحة واحملافظة على أمواذلا ادلنقولة وغري ادلنقولة .
 )2إدارة وتنظيم أعمال موظفي اجلمعية واقًتاح ترقيتهم وفصلهم وعالواهتم وإجازاهتم .
 )3التوقيع على ادلستندات اليت تدخل ضمن اختصاصو .
 )4القيام ابألعمال ادلفوض هبا من قبل رللس اإلدارة .

 )5حضور اجتماعات رللس اإلدارة مىت ما طلب منو ذلك .

 )6تقدمي التقارير الدورية عن كيفية سري أعمال اجلمعية ومناقشتها مع اجمللس .

 )7تنفيذ القرارات الصادرة عن اجلمعية العمومية أو رللس اإلدارة أو اللجان ادلنبثقة عنهما

 )8ادلشاركة يف إعداد التقرير السنوي عن أنشطة اجلمعية وبرارلها وميزانيتها التقديرية للعام ادلايل اجلديد
 )9السعي لتنمية العضوية ابجلمعية لالستفادة من جهود ومسامهة أكرب عدد شلكن من األعضاء

 )11القيام أبية أعمال أخرى يكلف هبا من قبل رللس اإلدارة.

املتطلبات الوظيفية للمدير التنفيذي :

 .1أن تكون سعودية اجلنسية .

 .2أن يكون مؤىلها التعليمي  :اثنوي فما فوق .
 .3أن تكون قادره على إدارة فرق العمل .
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 .4أن تكون قادره على التخطيط وادلتابعة .
 .5اإلدلام بتطبيقات احلاسب اآليل .
 .6أن تكون قادره على طرح احللول لإلشكاليات اليت تطرأ على اجلمعية .

 .7أن تكون حسنة السرية والسلوك .

بطاقة التوصيف الوظيفي
مسمى الوظيفية

مساعد مدير

قسم

االدارة

الرئيس املباشر

ادلدير التنفيذي

أهداف الوظيفة :

مساندة مديره ادلباشر يف توفري الوسائل واألدوات ادلساعدة يف ترتيب وإصلاز أعمالو .

املرؤوسني:

=======

املهام والواجبات :
 )1القيام ابستالم اخلطاابت الواردة لقسم االدارة وأرشفتها وحفظها يف سجالت الوارد.

 )2القيام إبرسال اخلطاابت الصادرة من قسم االدارة وأرشفتها وحفظ صور من اخلطاابت يف سجالت الصادر .
 )3ترتيب وإعداد اجتماعات رللس االدارة ودعوة األشخاص ادلعنيني وتذكريىم مبواعيد االجتماعات بوقت ٍ
كاف .
 )4إعداد وكتابة خطاابت قسم االدارة وإرسالو للجهات ادلعنية .

 )5متابعة وصول اخلطاابت والتعليمات والقرارات الصادرة لقسم االدارة للجهات ادلعنية وأخذ تواقيع استالم اخلطاابت وحفها
يف السجالت .
 )6تويل مهام ادلدير يف حالة عدم تواجده يف اجلمعية .

 )7القيام أبي أعمال يكلفو بو ادلدير التنفيذي وتدخل ضمن طبيعة عملو .

املتطلبات الوظيفية ملساعد املدير :
 )1أن تكون سعودية اجلنسية .

 )2أن يكون مؤىلها التعليمي  :اثنوي فما فوق .
 )3يفضل احلصول على دبلوم سكراترية .
 )4اإلدلام بتطبيقات احلاسب اآليل .

 )5الكفاءة والفاعلية يف التواصل مع اإلدارات األخرى .
 )6حسن ادلظهر .

 )7أن تكون حسنة السرية والسلوك.
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بطاقة التوصيف الوظيفي
مسمى الوظيفية

مديرالشؤون ادلالية

قسم

قسم الشؤون ادلالية

الرئيس املباشر

ادلدير التنفيذي

أهداف الوظيفة :
ضبط ادلصروفات وفق بنود ادلوازنة السنوية للجمعية وإجراء كافة العمليات احملاسبية وصرف ادلستحقات والرواتب وإخراج ميزانيات ربع
سنوية ورفعها للمدير التنفيذي .
ادلرؤوسني:
=====
املهام والواجبات :
 )1مسك الدفاتر وادلستندات احلسابية اليت تتطلبها طبيعة العمل.

 )2إعداد ميزان مراجعة حلساابت اجلمعية وحساب الصندوق مرة على األقل كل ثالثة أشهر أو عندما يطلب منو ذلك .
 )3مسك سجل األعضاء وقيد تسديد اشًتاكاهتم فيو.

 )4حتضريريري حسريرياابت اجلمعيريرية يف هنايريرية السريرينة ادلاليريرية وعرضريريها علريريى احملاسريريب القريريانول لتريريدقيقها واسريريتخراج ادليزانيريرية العموميريرية
واحلساب اخلتامي.
 )5إعداد مشروع ادليزانية التقديرية للجمعية وفق تعليمات رللس اإلدارة.

 )6حفظ مجيع دفاتر وسجالت ومستندات اجلمعية احملاسبية يف مقر اجلمعية وحتت مسئوليتو الشخصية.
 )7القيام مبا يسند إليو من أعمال أخرى تدخل ضمن اختصاصو.
املتطلبات الوظيفية ملدير قسم الشؤون املالية:
 )1أن تكون سعودية اجلنسية.

 )2أن يكون مؤىلها التعليمي  :جامعي ختصص زلاسبة .
 )3اإلدلام بتطبيقات احلاسب اآليل .

 )4أن تكون قادره على التخطيط وادلتابعة .

 )5أن تكون قادره على طرح احللول لإلشكاليات اليت تطرأ على اجلمعية .
 )6أن تكون حسنة السرية والسلوك.
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بطاقة التوصيف الوظيفي
مسمى الوظيفية

مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

قسم

قسم العالقات العامة واإلعالم

الرئيس املباشر

ادلدير التنفيذي

أهداف الوظيفة :

السعي لنشر الصورة اإلجيابية عن اجلمعية سواء أمام اجلهات ادلختصة أو وسائل اإلعالم أو عموم اجملتمع وبناء الروابط القوية مع
أعضاء اجملتمع ،وبني العاملني فيو ،والعمل على تنظيم الزايرات واستقبال الوفود  ،وفقاً لألنظمة واللوائح ادلعتمدة .

املرؤوسني:

---------

املهام والواجبات :
 )1السعي للمشاركة يف ادلعارض الدعوية وادللتقيات الًتبوية والربامج التنموية .

 )2اإلشراف على التقارير الصحفية الدورية اليت تتناول أخبار أنشطة وبرامج اجلمعية .

 )3اإلشراف على نشر ىذه التقارير يف ادلوقع اإللكًتول ومواقع التواصل االلكًتول والصحف وادلواقع اإللكًتونية األخرى .
 )4التواصل الفعال مع الصحفيني واإلعالميني وإمدادىم أبخبار اجلمعية وبناء قاعدة معلومات عنهم.
 )5تنسيق واستقبال ضيوف اجلمعية وإعداد برامج للزايرات .

 )6تنسيق زايرات لقيادات اجلمعية إىل اجلهات األخرى والشخصيات اذلامة يف اجملتمع .
 )7متابعة ما ينشر يف اإلعالم عن اجلمعية وحفظها يف ملف خاص .
 )8إخراج فيلم واثئقي عن اجلمعية حسب توجيو رللس اإلدارة .
 )9القيام ابحلمالت االعالنية دلشاريع وبرامج اجلمعية

 )11إعداد تقرير ختامي سنوي عن برامج اجلمعية ورفعها للمدير التنفيذي .

 )11القيام أبي أعمال يكلفو هبا ادلدير التنفيذي وتدخل ضمن طبيعة عملو .

املتطلبات الوظيفية ملدير قسم العالقات العامة واإلعالم :
 )1أن تكون سعودية اجلنسية.

 )2أن يكون مؤىلها التعليمي  :اثنوي فما فوق .

 )3القدرة على التواصل الفعال والتمكن من مهارات االقناع .
 )4يفضل أن تكون صاحبة عالقات اجتماعية متميزة .
 )5أن تكون حسن ادلظهر .

 )6اإلدلام بتطبيقات احلاسب اآليل .

 )7أن تكون قادرا على طرح احللول لإلشكاليات اليت تطرأ على اجلمعية .
 )8أن تكون حسنة السرية والسلوك .
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بطاقة التوصيف الوظيفي
مسمى الوظيفية

مدير إدارة ادلشاريع

قسم

قسم إدارة ادلشاريع

الرئيس املباشر

ادلدير التنفيذي

أهداف الوظيفة :
يهتم ىذه القسم إبعداد وتنفيذ مشاريع اجلمعية ابلتنسيق مع االقسام األخرى شلا يعكس الدور اإلجيايب الذي تقدمو اجلمعية ألفراد
ومؤسسات اجملتمع .

املرؤوسني:

------------املهام والواجبات :

 )1دراسة اجلدوى للمشاريع والربامج ادلطروحة.

 )2إعداد خطط اسًتاتيجية لتنفيذ مشاريع وبرامج اجلمعية .

 )3متابعة تنفيذ ادلشاريع واإلشراف على عمل اجلهات ادلنفذة .
 )4اإلشراف على بناء الشراكات مع مؤسسات اجملتمع
مبا خيدم مصلحة ادلستفيدين.

 )5إعداد تقارير شهرية عن أداء ادلشاريع ورفعها للمدير التنفيذي .

 )6القيام أبي أعمال يكلفو هبا رئيس رللس االدارة او ادلدير التنفيذي وتدخل ضمن طبيعة عملو .
املتطلبات الوظيفية ملدير إدارة املشاريع :
 )1أن تكون سعودية اجلنسية.

 )2أن يكون مؤىلها التعليمي  :اثنوي فما فوق.

 )3أن تكون قادره على التخطيط وادارة ادلشاريع ومتابعتها.

 )4القدرة على بناء الشراكات ادلختلفة مع مؤسسات اجملتمع .
 )5القدرة على التواصل الفعال والتمكن من مهارات االقناع .
 )6يفضل أن تكون صاحبة عالقات اجتماعية متميزة .
 )7أن تكون حسن ادلظهر .

 )8اإلدلام بتطبيقات احلاسب اآليل .

 )9أن تكون قادره على طرح احللول لإلشكاليات اليت تطرأ على اجلمعية .

 )11أن تكون حسنة السرية والسلوك.
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بطاقة التوصيف الوظيفي
مسمى الوظيفية

مدير قسم البحث االجتماعي

اإلدارة

قسم البحث االجتماعي

الرئيس املباشر

ادلدير التنفيذي

أهداف الوظيفة :
أتىيل أسر اجلمعية احملتاجة وادلنتجة ودعمهم نفسياً واجتماعياً والعمل على تقدمي اخلدمات ادلختلفة ذلم ودتكينهم إبقامة دورات وبرامج
دتكنهم من اكتساب حرفة او مهنة تضمن ذلم العيش الكرمي.

املرؤوسني:
======

املهام والواجبات :

 )1حبث و دراسة احتياجات األسر وتلبيتها من خالل الربط بينها وبني ادلاضلني.

 )2تقدمي اقًتاحات برامج تطويرية ومشاريع لتدريب وأتىيل ادلستفيدات من األسر لتمكينهم من العمل .
 )3إعداد خطة زمنية لزايرات البحث االجتماعي.

 )4تقدمي دورات توعوية لفتيات وسيدات أسر اجلمعية.

 )5إعداد دليل سنوي للخدمات ادلقدمة ألسر اجلمعية .

 )6التواصل الفعال مع أسر اجلمعية يف أفراحهم وأتراحهم .

 )7القيام أبي أعمال يكلفو هبا مدير اجلمعية او مدير إدارة ادلشاريع وتدخل ضمن طبيعة عملو .
املتطلبات الوظيفية ملدير قسم الدعم االجتماعي :
 )1أن تكون سعودية اجلنسية.

 )2أن يكون مؤىلها التعليمي  :اثنوي فما فوق .
 )3يفضل احلصول على دورة يف رلال عملو .

 )4القدرة على التواصل مع اآلخرين وإقناعهم .
 )5حسن ادلظهر .

 )6اإلدلام بتطبيقات احلاسب اآليل .

 )7أن تكون قادره على التخطيط وادلتابعة .

 )8أن تكون قادره على طرح احللول لإلشكاليات اليت تطرأ على اجلمعية .
 )9أن تكون حسنة السرية والسلوك.
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بطاقة التوصيف الوظيفي
مسمى الوظيفية

مسؤولة قروض

قسم

قسم القروض واالستثمار

الرئيس املباشر

ادلدير التنفيذي

أهداف الوظيفة :
دراسة أفكار ادلشاريع ادلطروحة ودتويلها واإلشراف على تنفيذ ادلشروع ومتابعة حتصيل القروض .

املرؤوسني:

------------املهام والواجبات :

 )1دراسة ادلشاريع ادلطروحة.

 )2اعتماد قيمة القرض ادلناسبة لكل مشروع .

 )3إقامة دورات تدريبية لتأىيل مستفيدات القروض إلدارة مشاريعهن.
 )4رفع طلب القرض للجنة القروض ومتابعة اجراءات اعتماده.
 )5متابعة حتصيل القروض واإلشراف على آلية تنفيذ ادلشروع .

 )6إعداد تقارير شهرية عن أداء قسم القروض ورفعها للمدير التنفيذي .

 )7القيام أبي أعمال يكلفو هبا رئيس رللس االدارة او ادلدير التنفيذي وتدخل ضمن طبيعة عملو .
املتطلبات الوظيفية ملدير إدارة املشاريع :
 .1أن تكون سعودية اجلنسية.
 .2أن يكون مؤىلها التعليمي  :اثنوي فما فوق.
 .3أن تكون قادره على التمويل والتخطيط والتحصيل.
 .4القدرة على التواصل الفعال والتمكن من مهارات االقناع .
 .5يفضل أن تكون صاحبة عالقات اجتماعية متميزة .
 .6أن تكون حسن ادلظهر .
 .7أن تكون قادره على إدارة فرق العمل .
 .8اإلدلام بتطبيقات احلاسب اآليل .
 .9أن تكون قادره على طرح احللول لإلشكاليات اليت تطرأ على اجلمعية .
أن تكون حسنة السرية والسلوك.
.11
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بطاقة التوصيف الوظيفي
مسمى الوظيفية

مستخدمة

قسم

االدارة

الرئيس املباشر

ادلدير التنفيذي

أهداف الوظيفة :
القيام أبعمال الًتتيب ونظافة ادلكاتب وادلقرات والقاعات واألفنية وتطهريىا وتعقيمها .
املرؤوسني:
=======
املهام والواجبات :
 )1القيام بنظافة ادلكاتب وادلطبخ وتعقيمها وتطهريىا .
 )2القيام بنظافة وتطهري وتعقيم دورات ادلياه .

 )3تقدمي ادلشروابت احلارة والباردة دلوظفي اجلمعية ولضيوفها .

 )4القيام بكتابة االحتياجات الالزمة للنظافة ورفعها للمدير ادلباشر .
 )5ادلساعدة يف إرسال اخلطاابت واألوراق بني االقسام ادلختلفة .
 )6إغالق األبواب وادلياه والكهرابء بعد انتهاء الدوام .

 )7القيام أبي أعمال يكلفو بو ادلدير ادلباشر وتدخل ضمن طبيعة عملو .
املتطلبات الوظيفية:

 )1أن تكون سعودية اجلنسية.

 )2معرفة القراءة والكتابة ابللغة العربية .
 )3النظافة وحسن ادلظهر .

 )4أن تكون حسنة السرية والسلوك.
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بطاقة التوصيف الوظيفي
مسمى الوظيفية

حارس

قسم

االدارة

الرئيس املباشر

ادلدير التنفيذي

أهداف الوظيفة :
القيام أبعمال احلراسة وإرسال واستقبال اخلطاابت واألوراق من واىل اجلمعية.
املرؤوسني:
=======
املهام والواجبات :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ادلسؤولية التامة عن حراسة مبٌت اجلمعية أثناء أوقات الدوام.
ادلساعدة يف إرسال واستقبال اخلطاابت واألوراق من واىل اجلمعية.
إغالق األبواب وادلياه والكهرابء بعد انتهاء الدوام .
التواجد مع أي وفد رجايل يزور اجلمعية.
االشراف على أعمال الصيانة يف اجلمعية.
القيام أبي أعمال يكلفو بو ادلدير ادلباشر وتدخل ضمن طبيعة عملو .

املتطلبات الوظيفية:

 )5أن يكون سعودي اجلنسية.

 )6معرفة القراءة والكتابة ابللغة العربية .
 )7النظافة وحسن ادلظهر .

 )8أن يكون مشهودا لو ابلنزاىة والصالح.
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