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 أسس هامة ومبادئ التوصيف الوظيفي  

تم إعداد التوصيف الوظيفي لكل فسم تحتاجه جمعية كنف الخيرية وفق الهيكل التنظيمي الخاص بها والتي يتماش ى  •

 مع طبيعة عملها ، وبالتالي فإن هذا الهيكل يحقق االحتياج واملستهدفات التي أنشئت الجمعية من أجلها ، مع مالحظة :

 ملوظف واحد بإشغال والقيام بأعمال أكثر من وظيفة يمكن أن يعهد  •

 ممكن أن يشغل الوظيفة الواحدة أكثر من موظف إن دعت الحاجة لذلك •

شاغل الوظيفة يقوم بأعمال الوظيفة كما هي محددة في التوصيف الوظيفي بصرف النظر عن درجته العلمية أو خبرته  •

 التي وصل إليها 

للمهام التي يجب أن يقوم بها شاغل الوظيفة وال يعني االقتصار عليها ف، فيمكن   يقتصر التوصيف الوظيفي على عرض •

 
ً
 كامال

ً
أن يكلف بأعمال أخرى متى دعت الحاجة لذلك . وبالتالي فإن ما تشتمله بطاقة التوصيف الوظيفي ليست حصرا

 الوظيفة. لألعمال أو املهام أو الواجبات أو املسؤوليات الثانوية والتفصيلية التي تتطلبها

بطاقة التوصيف الوظيفي ال تشتمل على صالحيات املوظف. وتحدد الئحة الصالحيات حدود صالحية كل موظف في  •

 كل نوع من أنواع الصالحية املطلوبة. 

 متطلبات الوظيفـة     

 بمتطلبات كل وظيفة ، من حيث املؤهل العلمي وعدد سنوات 
ً
الخبرة واملهارات تتضمن بطاقة التوصيف الوظيفي بيانا

املطلوبة. وروعي فيها عدم املبالغة وجعها متاحة وميسورة ، مع مراعاة أنها تكون فوق الحد األدنى مراعاة لتطلعات الجمعية 

 وأهادفها ، كما أنها ال تنطلق من افتراض أفضل املواصفات املطلوبة .

 من أهداف التوصيف الوظيـفـي    

 كان موقع وظيفته في الهيكل التنظيمي الحد من االزدواجية 
ً
والتداخل بين مهام العناصر العاملة ، وتوجيه كل موظف أيا

بإيضاح حدود واجباته ومسؤولياته، ومن هو رئيسه املباشر، ومن هم العناصر الذي يشرف عليهم ويعمل على إدارتهم، ومع 

 لجمعية .من ينسق ويتعاون لتحقيق األهداف املرسومة والخطط املوضوعة ل

 مكونات بطاقة التوصيف الوظيفي    

 هوية الوظيفة ) مسماها / اإلدارة أو القسم التابعة لها ( •

 الهدف من الوظيفة ) بيان مختصر لطبيعة الوظيفة واألهداف الرئيسة التي تسعى إلى تحقيقها( •
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 مهام وأنشطة الوظيفة ) األعمال التي يجب على املوظف القيام بها وإنجازها ( •

   متطلبات الوظيفة من مؤهالت وخبرات و مهارات وجدارات.   •

 استخدام التوصيف الوظيفي االستفادة من مجاالت 

 لموظف  ل    

 تتناسب مع ميوله وقدراته أم ال.يســاعده علـى معرفــة محتــوى الوظيفــة وتقدير ما إذا كانت  •

 وسيلة فعالة للموظف للتعرف فـي أقصـر وقـت علـى رؤسـائه وزمالئه وموقعه على خريطة العمل.  •

 أداة فعالة ملعرفـة واجباتـه ومسـؤولياته بشـكل تفصـيلي بحيـث يتمكن من تقييم مدى قيامه بواجباته. •

 لرئيس المباشر ل  

 املوظف الجديد بعمله وتدريبـه علـى أداء واجباته في أقصر وقت ممكن.يساعد على تعريف  •

 يساعد على توزيـع العمـل علـى فريق العمل لديه أو إعـادة توزيعـه عليهم . •

 لتقييم أداء املوظفين. •
ً
 سليما

ً
 يقدم معيارا

 أداة متابعة ورقابة ملدى تقدم العمل وتحقق األهداف. يعتبر •

 لموارد البشريةل    

 يلة لإلعالن عن الوظائف بصورة تمكن من جذب الكفاءات.وس •

 أداة مناسبة لالختيار السـليم وذلـك باختيـار الشخص األنسب لشغل الوظيفة حسب متطلباتها. •

 أداة مناسبة ملراجعة صحة قرارات الترقية والنقل . •

 لتدريبل    

ن متطلبات الوظيفة وبين قدرات وأداء يساعد على دراسة وتحديد احتياجات التدريب، بتوضيحه الفروقات بي •

 القائمين بها.

 يمكن استخدام التوصيف الوظيفي لتصميم البرامج واملواد التدريبية ومناهجها. •

يساهم في اختيار املجموعات املتجانسة من العاملين في تخصصها املنهي ومستوى األداء واملؤهل العلمي والخبرة  •

 التدريبية.لالشتراك في الدورات 
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 تحديث بطاقة التوصيف الوظيـفي 

يتم تحديث بطاقة التوصيف الوظيفي عندما يطرأ جديد في بيانات وأهداف وعالقات وواجبات الوظيفة دون تحديد أي 

 .مدة زمنية لهذا التحديث ، والحاالت التي بموجبها يتم تحديث التوصيف الوظيفي

 تحديث بيانات الوظيفة 

 حدوث تعديل في مسمى الوظيفة أو موقعها أو الرمز الوظيفي الذي يمثل تابعيتها.وذلك عند 

 تحديث هدف الوظيفة 

 وذلك عند تغير الهدف من الوظيفة نتيجة تغير واجباتها ومسؤولياتها.

 تحديث العالقات الوظيفية

آخـر، حيـث يـتم هنـا اخـتالف مسـمى الوظيفـة املشـرفة ذلك إذا تم نقل الوظيفـة مـن إدارة إلـى أخـرى أو مـن قسـم إلـى قسـم 

 لـذلك العالقـات ا لوظيفيـة والجهـات التـي ينسـق معها املوظف.
ً
 وكـذلك مسـميات الوظـائف املرؤوسـة، وتختلـف نتيجـة

 تحديث مواصفات أو متطلبات الوظيفية

 مـن الـدبلوم، أو يطلـب وذلك إذا رأى املسؤولون تخفيض / رفع درجات املتطلبات كأن يط
ً
لب للوظيفة املؤهل الجـامعي بـدال

 خمس سنوات خبرة وهكذا.
ً
 مـن الشـهادة الجامعيـة زائـدا

ً
 عشـر سـنوات خبـرة بـدال

ً
 للوظيفـة الشـهادة الجامعيـة زائـدا

 تحديث المهام و الواجبات

 ية أو التنسيقية أو التقليل منها .عند منح املزيد من املسؤوليات اإلشرافية أو التخطيطية أو الرقاب
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 مشرف الخدمات املساندة ) القائم بالعمل املحاسبي ( 

 

 

مجلس إدارة 

جمعية كنف الخيرية

المدير التنفيذي

مشرف التسويق 

والعالقات العامة 

أخصائي

التطوع

مشرف الخدمات المساندة 

(المحاسب ) 

أخصائي 

خدمات مساندة

مشرف برنامج 

الرعاية الطبية 

أخصائي 

الرعاية الطبية

سكرتير تنفيذي
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 بطاقة 

 واألنشطة  المهام

 مالحظة 

 هناك مهام موحدة وعامة لجميع املوظفين تتمثل في :

 

 

 

 

 

 

 

 التقيد بمواعيد الحضور واالنصراف . •

 العالقات والتعاون مع الزمالء . •
 

 املحافظة على املظهر العام الالئق . •

 تقبل التوجيهات وتفعيلها . •
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 املدير التنفيذي الوظيفة :  

والعمل على تحقيق مستهدفاتها وتنمية استدامتها املالية ونشر  ألعمال الجمعية   التخطيط واملتابعة :   طبيعة العمل بشكل مختصر

 برامجها ونشاطها للمجتمع وعقد الشراكات الفعالة وتمكين التطوع .   

 مجلس إدارة الجمعية   االرتباط اإلداري :

 سنوات.   4بكالوريوس أو ماجستير إدارة  + خبرة   :  والخبرة   التخصص

 . لعمل / التواصل الفعال / التخطيط االستراتيجي / قيادة فرق العمل تحمل ضغوط ا املهارات املطلوبة : 

 املهام الوظيفية ) الوصف الوظيفي ( :  

 . بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة  املوظفين  على املهام وتوزيع للجمعية التشغيليةاالستراتيجية و   الخطة   إعداد •

 العتمادها . إعداد املوازنة التقديرية ورفعها ملجلس اإلدارة   •

 العتمادها  اإلدارة  ملجلس ورفعها  الجمعية  عمل  وأنظمة لوائح العمل على إكمال  •

 .  الجمعية أعمال  جميع في االلكتروني التحول  العمل على إكمال  •

 .  التوعية  لغرض الصحية الخيرية الجمعياتو  الجهات الصحية ) حكومي / خاص (  مع  الشراكات عقد •

 . املستمرة خالل زيادة وتنشيط برامجها  من  للجمعية  املالية  االستدامة العمل على تحقيق  •

 ورفعها ملجلس اإلدارة.  املالية الشهرية والربع سنوية  متابعة إقفال التقارير •

 التطوع ونشر الفرص التطوعية ومتابعة تنفيذها .   تمكين •

   أداء الجمعية الربع سنوي ) املالي والفني ( ملجلس اإلدارة .  تقرير رفع •

 .العتماده اإلدارة ملجلس ورفعه للجمعية  السنوي   الختامي  التقرير  إعداد •

 تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة .  متابعة •

 أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس اإلدارة وهي من متطلبات عمله في الجمعية .  •
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 سكرتير تنفيذي   الوظيفة :

 التخطيط والتنفيذ واملتابعة ألعمال السكرتارية ، واملوارد البشرية .  طبيعة العمل بشكل مختصر :

 املدير التنفيذي  االرتباط اإلداري :

 سنوات    3بكالوريوس أو دبلوم سكرتارية  + خبرة   : والخبرة   التخصص 

 الحاسب اآللي وبرامج األوفس .العمل على  ل / إجادة تحمل ضغوط العمل / التواصل الفعا املهارات املطلوبة : 

 مهام الوظيفة ) الوصف الوظيفي ( :  

 تنفيذ ومتابعة أعمال املوارد البشرية واإلقفال الشهري لحضور وانصراف وإجازات موظفي الجمعية. •

 . ورفع التقرير للمدير التنفيذيتنفيذ ومتابعة مبادرات تحسين بيئة العمل التي يقترحها املوظفين  •

 .  ، ورفع التقرير للمدير التنفيذي تنفيذ ومتابعة نشاط تدوير املوظفين على وظائف الجمعية  •

 . نحة والجمعيات الخيريةوالشركات واملؤسسات املااملدير التنفيذي بالشركات ورجال األعمال    لقاءات إعداد جدول  •

 التي تم تنفيذها من قبل املدير التنفيذي . زيارات  الشهري ب الختامي التقرير  الإعداد   •

 إعداد جداول ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وعرضها على املدير التنفيذي.  •

 إعداد جداول ومحاضر اجتماعات مجلس الجمعية العمومية وعرضها على املدير التنفيذي  •

 . ومتابعة تنفيذ توصياته  جدول ومحاضر اجتماعات املوظفين الشهريةإعداد  •

   مجلس اإلدارة واجتماعات املوظفين .  رفع تقرير متابعة تنفيذ توصيات اجتماع •

 تنظيم وترتيب وأرشفة امللفات اإلدارية للجمعية  .  •

 حسب طبيعة العمل في الجمعية . أي أعمال أخرى يكلف بها  •
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 مشرف برنامج الرعاية   الوظيفة :

اإلشراف على برنامج الرعاية الطبية من خالل الخدمة التي تقدمها الجمعية ملستفيديها ) التأمين الطبي (    طبيعة العمل بشكل مختصر :

 والعمل على نجاح البرنامج والتميز في اإلشراف واملتابعة ورفع التقارير الالزمة  . 

 ياملدير التنفيذ   االرتباط اإلداري :

 سنوات   3بكالوريوس + خبرة  :  ةالتخصص والخبر 

 تحمل ضغوط العمل / العمل بروح الفريق / إجادة اللغة االنجليزية / التواصل الفعال / إجادة الحاسب اآللي . املهارات املطلوبة : 

 املهام الوظيفية ) الوصف الوظيفي ( :  

 واقتراح مستهدفاته  . إعداد الخطة السنوية لبرنامج الرعاية الطبية  •

 ، ومتابعة التنفيذ. قبل إصدار التأمين الطبي  رفع املعايير واالشتراطات للجمعيات •

 . وخلوها من األخطاء والتأكد من سالمتها  املستفيدين   بيانات مطابقة •

 إعداد بيان ختامي باستالم الجمعيات لخدمة التأمين الخاصة بهم .  •

 الخطة واملستهدفات . رفع تقرير شهري بمتابعة  •

 رفع تقرير شهري وربع سنوي بحاالت املستفيدين التي أشكلت مع مزودي الخدمة والحلول املقدمة . •

 رفع تقرير شهري باملستفيدين املستبعدين من الخدمة وأسباب االستبعاد .  •

 ملستفيدي الجمعيات املشمولة بالخدمة .  رفع تقرير ربع سنوي بالقوائم النهائية •

 .   التي تم التواصل معها لتحديث بياناتها   بإنجاز الجمعيات نهاية كل ربع  سنة تقرير في  رفع •

 في أرشيف الجمعية .  وحفظه )ورقيا + الكترونيا() بعد النصف األول (  إعداد بيان بمستفيدي الجمعيات املستفيدة  •

 املستفيدين .رفع تقرير ربع سنوي باالتصال الهاتفي املستمر ألسر  •

 رفع تقرير ربع سنوي بالرسائل النصية املرسلة للمستفيدين  .  •

 للمستفيدين عن كيفية االستفادة من خدمة التأمين الطبي .  ) في الربع األول (   إعداد ونشر بوست تعليمي •

 رفع تقرير ربع سنوي بتفصيل الحاالت الطبية للمستفيدين .  •

 حسب طبيعة العمل في الجمعية . أي أعمال أخرى يكلف بها  •



 

 الهيكل الوظيفي

 

 

 برنامج الرعاية . أخصائي  الوظيفة :

 إجراء وتنفيذ العمليات التي تؤدي إلى نجاح برنامج الرعاية الطبية .  طبيعة العمل بشكل مختصر :

 مشرفة  برنامج الرعاية    االرتباط اإلداري :

 سنوات   3بكالوريوس + خبرة  : ةالتخصص والخبر 

 تحمل ضغوط العمل / العمل بروح الفريق / إجادة اللغة اإلنجليزية / التواصل الفعال / إجادة الحاسب اآللي . املهارات املطلوبة : 

 املهام الوظيفية ) الوصف الوظيفي ( :  

 

 

 

 

 

 

 متابعة تسجيل املستفيدين  الجدد لكل جمعية  والتأكد من سالمة العمل .  •

 

 الصحي .  الضمان والتأكد من سالمتها مع مجلس املستفيدين   بيانات مطابقة •

 معرفتهم بدخولهم في خدمة التأمين الطبي . التواصل مع أسر املستفيدين هاتفيا للتأكد من  •

 تعديل القوائم النهائية بعد الحذف واإلضافة .  •

 مالحظاتهم على الخدمة . االتصال الهاتفي املستمر ألسر املستفيدين ملعرفة أبرز  •

 التواصل مع الجمعيات لتزويدها بحاالت التنويم ) التي ترد من شركة التأمين ( ملستفيديها .  •

 التعامل مع حاالت املستفيدين التي أشكلت مع مزودي الخدمة وحلها. •

 حسب طبيعة العمل في الجمعية . أي أعمال أخرى يكلف بها  •
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 محاسب    الوظيفة :

 تنفيذ االعمال املحاسبية في الجمعية ، واملساهمة في تعزيز االستدامة املالية وتجويد اإلنفاق .   طبيعة العمل بشكل مختصر :

 املدير التنفيذي    االرتباط اإلداري :

 سنوات   3بكالوريوس محاسبة  + خبرة  : ةالتخصص والخبر 

 إتقان برنامج األكسل / التعامل الجيد مع الحاسب اآللي .تحمل ضغوط العمل /   املهارات املطلوبة : 

 الوصف الوظيفي ) املهام الوظيفية ( :  

 إعداد الخطة السنوية للعمل املحاسبي .   •

 إقفال القيود اليومية للجمعية ورفعا للمدير التنفيذي.  •

 التنفيذي.  إقفال القيود الشهرية ورفعها  للمدير •

 التنفيذي.  سنوية ورفعها  للمدير إعداد امليزانية الربع  •

 التنفيذي.   إعداد امليزانية النصف سنوية ورفعها  للمدير •

 رفع تقرير أسبوعي بالتبرعات الواردة للجمعية ، وتصنيفها .  •

 . وإعداد تقرير  ريع سنوي بذلك  متابعة تبرعات أعضاء الجمعية العمومية )رسم االشتراك ( •

 سنوي باألعمال التي تمت . نصف  متابعة االسترداد الضريبي الخاص بهيئة الزكاة ورفع تقرير  •

 رفع تقرير ربع سنوي باملوقف املالي مع شركة التأمين وبيانات السداد املدفوعة واملستحقة.   •

 رفع تقرير ) شهري / ربع سنوي (  باملصروفات اإلدارية والعمومية للجمعية .  •
 

 الجرد السنوي لألصول وإعداد البيان الالزم ورفعه للمدير التنفيذي. تنفيذ  •

 لها. ) املتجر االلكتروني / التطبيق االلكتروني ( وإعداد البيان اإلحصائي الشهري  تبرعات اإلشراف على متابعة تحصيل  •

 تنفيذ لقاء نصف سنوي توعوي للموظفين للتعرف على سبل ترشيد اإلنفاق .    •

 حسب طبيعة العمل في الجمعية . خرى يكلف بها أي أعمال أ •



 

 الهيكل الوظيفي

 

 أخصائي خدمات مساندة .    الوظيفة :

 مراجعة البنوك والدوائر الحكومية واعتماد التوقيع من أصحاب الصالحية على معامالت الجمعية .    طبيعة العمل بشكل مختصر :

 مشرف الخدمات املساندة  االرتباط اإلداري :

 سنوات .  3بكالوريوس أو دبلوم + خبرة  : ةالتخصص والخبر 

 وط العمل / العمل بروح الفريق / القدرة على الحوار بشكل جيد . تحمل ضغ املهارات املطلوبة : 

 املهام الوظيفية ) الوصف الوظيفي ( : 

 

 

 استدراج عروض األسعار الخاصة بعمل الجمعية ونشاطها .  •

 .   للجمعية  املخصصة املشتريات  تنفيذ متابعة •

 

 أصحاب الصالحية وزيارتهم إلنجازها  . املعامالت واألوراق الخاصة بالجمعية من توقيع   العمل على إنهاء •

 

 العمل على إنهاء توقيع مجلس اإلدارة على محضر القرارات التي تصدر من قبله بالتمرير . •

 مراجعة البنوك لعمل التحويل واإليداع وإنهاء املعامالت املرتبطة بها .  •

 مراجعة الدوائر الحكومية وإنهاء اإلجراءات املخصصة ألعمال الجمعية .  •

 إيصال جميع الدعوات والخطابات التي تتم من الجمعية للجهات واألفراد.  •

 متابعة حجز األماكن للفعاليات وترتيب أماكن األنشطة التي تنفذها الجمعية .   •

 متابعة إصالح األعطال بأنواعها في مقر الجمعية وجلب الفنيين املختصين إلصالحها .  •

 حسب طبيعة العمل في الجمعية . أي أعمال أخرى يكلف بها  •



 

 الهيكل الوظيفي

 

 

 مشرف التسويق والعالقات العامة الوظيفة :

تعريف املجتمع بنشاطات وخدمات الجمعية ، وتسويق برنامجها الطبي لأليتام واألرامل لدى الشركات  طبيعة العمل بشكل مختصر :
 ورجال األعمال واألفراد وحثهم على التفاعل مع برامج الجمعية. واملحالت التجارية 

 املدير التنفيذي    االرتباط اإلداري :

 سنوات   3بكالوريوس تسويق + خبرة  : ةالتخصص والخبر 

 تحمل ضغوط العمل / إجادة التعامل مع برامج التواصل االجتماعي / التواصل الفعال ومهارات اإلقناع . املهارات املطلوبة : 

 الوصف الوظيفي ) املهام الوظيفية ( :   

 

 .في شهر نوفمبر   وموازنتها التقديرية قبل بداية العام  لتسويقإعداد ورفع خطة التسويق السنوية  •

 إعداد ورفع الخطة السنوية للتوعية املبنية على البيانات الطبية .  •

 تهيئة وترتيب اللقاءات والزيارات داخل وخارج الجمعية وتوثيقها .  •

 لجمعية . املساهمة في اللقاءات واملؤتمرات الصحية وغير الصحية التي تتوافق مع أهداف ا  •

 العمل على عقد وتفعيل شراكات مع الجمعيات الصحية واملرافق الصحية )حكومي وخاص(.  •

 رفع التقرير ربع سنوي بجميع أعمال الجمعية اإلعالمية . •

 رفع تقرير ) شهري / ربع سنوي ( عن حسابات الجمعية في وسائل التواصل االجتماعي .  •

 لزيارات التسويق التي تمت . رفع تقرير ) شهري / ربع سنوي (   •

 .  ومتابعتها األخبار   ورفع للجمعية االلكتروني املوقع محتوى  تغذية •

 تسويق برنامج الجمعية وإدخال محالت وشركات جديدة في برامج الدعم  املتنوعة.  •

 ات.تسويق الكفاالت الشهرية والسنوية لأليتام واألرامل ورفع تقرير ) شهري / ربع سنوي ( باالستقطاع  •

 تعاونت مع الجمعية لتركيب لوحات إعالنية للرسائل النصية. التي  رفع تقرير ) شهري / ربع سنوي ( بالجهات   •

 التطبيق االلكتروني( -رفع تقرير) شهري / ربع سنوي ( بأنشطة تسويق التبرعات عبر)املتجر االلكتروني  •

 .  ( ربع سنوي   ) شهري /  االشتراك ورفع تقرير التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية ومتابعة تسديد رسم   •

 .  الجمعية في العمل  طبيعة  حسب  بها يكلف أخرى  أعمال  أي •

 

 



 

 الهيكل الوظيفي

 

 أخصائي التطوع    الوظيفة :

 تنسيق شراكات فاعلة بهذا الشأن .  و اإلعداد واإلشراف واملتابعة ألعمال التطوع وتهيئة السبل لنجاحه ،   طبيعة العمل بشكل مختصر :

 مشرف التسويق والعالقات العامة    االرتباط اإلداري :

 سنوات   3+ خبرة  أو دبلوم   بكالوريوس : ةالتخصص والخبر 

 الفريق / اإلقناع / التواصل الفعال / إجادة الحاسب اآللي . تحمل ضغوط العمل / العمل بروح   املهارات املطلوبة : 

 املهام الوظيفية ) الوصف الوظيفي ( : 

 

 

 

 

 

 . في شهر نوفمبر  إعداد الخطة السنوية للعمل التطوعي وميزانيته التشغيلية  •
 

 لوصف الوظيفي لكل فرصة .وابناء الفرص التطوعية  •

 واالجتماع الدوري للتوعية والتأهيل. تشكيل فريق كنف التطوعي ) بنين / بنات (،  •

 عقد الدورات التدريبية التي يحتاجها املتطوعين إلنجاز أعمالهم بكفاءة وفاعلية.  •

 ، والقيمة التقديرية لعملهم . رفع تقرير )شهري / ربع سنوي ( بعدد ومهام املتطوعين املشاركين في أعمال الجمعية •

 اإلعداد واملتابعة واإلشراف على األماكن التعريفية التي يعمل بها املتطوعين .    •

 متابعة عمل املنصة االلكترونية الخاصة بالتطوع .  •

 (. ....... الخ  األيام الصحية  -يوم  اليتيم العربي   –إعداد وتنفيذ الفعاليات املتوافقة مع أهداف الجمعية ) اليوم الوطني  •

 .  التقرير الالزم  ذ لقاءات تحفيزية وترفيهية للمتطوعين ورفع  إعداد وتنفي •

 حسب طبيعة العمل في الجمعية . أي أعمال أخرى يكلف بها  •

 


