




















 بطاقة وصف وظيفي 

 ا                                                                     املدير التنفيذي 

 
 

 البياانت األساسيةأواًل: 

 

 

 م 2018ــ   10ــ   14 الوصف الوظيفي  بطاقة تفعيل اتريخ

 ايسر احملمدي  شاغل الوظيفة اسم  

 املدير التنفيذي  املسمى الوظيفي  رئيس جملس االدارة املسؤول املباشر

 تنفيذي مدير   الدرجة الوظيفية  االدارة التنفيذية  الفئة الوظيفية 

 إشرافيه  مستوى الوظيفة  االدارة التنفيذية  العائلة الوظيفية 

 رايل نثرية   5000 املسؤولية املالية  13 عدد املرؤوسني املباشرية 

 ــ القسم االدارة التنفيذية  االدارة

 املدينة املنورة   –املقر الرئيس   موقع العمل  ــ الوحدة االدارية 

 والعالقات  االرتباطات
 للوظيفة  الداخلية

 رئيس جملس االدارة −
 اللجنة التنفيذية  −
  االداراتمدراء   −

 والعالقات  االرتباطات
 للوظيفة  اخلارجية

 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  −
 املركز الوطين لتنمية القطاع الغري رحبي  −
 مدراء ورؤساء اجلمعيات والشركات واملؤسسات  −

 للوظيفة  الرئيسي الغرض
من أداء مهام وظائفهم واجناز برامج ومشاريع    واألقساممتكني رؤساء القطاعات  
 . ة مبا حيقق أهداف ورسالة اجلمعيةاجلمعية بكفاءة وفعالي
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 األداء الرئيسية اثنياُ: املهمات 

 الرئيسية األداء مهمات نوع املهام م

1 

طية 
ختطي

ام 
مه

 

مناقشــــتها ويشــــرف  للجمعية, و والتشــــغيلية    االســــجاتيجيةيشــــارإ د إعداد و ديط اخلطة 
 .واعتمادهاعلى تنفيذها بعد إقرارها  

2 
يشـــارإ د إعداد وتطوير التن يم ارداري وأدلة ن م العمل عجلمعية وللوحدات الرئيســـية, 

 حيقق مصلحة العمل عجلمعية.ويطبقها بعد اعتمادها, ويتأكد من دقة االلتزام هبا مبا  

3 
يشــــــرف علي  ديد جماالت وبرامج ومشــــــاريع اجلمعية د دــــــوء نتائج الدراســــــات و ليل  
إمكانيات اجلمعية ومواردها وقدراهتا , واستناداً على مقجحات وتوصيات رؤساء القطاعات 

 والوحدات، وحيدد متطلبات تنفيذها .

4 
وبرامج العمل وامليزانيات التقديرية لتنفيذ األنشطة واخلدمات, ويشرف على   يعد خطط 

 تنفيذها بعد اعتمادها. 

5 
ــتوى اجلمعية   ــرات قياق األداء وتقييم ارجنازات على مســـ ــارإ د إعداد و ديط مؤشـــ يشـــ

 والقطاعات الرئيسة ود  ديثها بناء علي نتائج تطبيقها.

6 
ــارإ د إعداد   ــتوى اجلمعية  يشـــ ــرات قياق األداء وتقييم ارجنازات على مســـ و ديط مؤشـــ
يشــرف على تطبيق مؤشــرات قياق األداء وتقييم إجنازات األنشــطة  و والقطاعات الرئيســة

 والوحدات الرئيسية د اجلمعية بعد اعتمادها، ويتأكد من دقة ومودوعية االلتزام هبا.

7 
بشــــــأا احتياجاهتا من املوارد البشــــــرية ويعتمد برانمج  يدرق توصــــــيات رؤســــــاء القطاعات 

التعييـنات اجلـدـيدة د وظـائف اجلمعـية الت أعـدت وفق خطـة معتمـدة للموارد البشـــــــــــرـية , 
 ويتخذ إجراءات دماا جودة عملية االختيار ألفضل العناصر والكفاءات البشرية.



 بطاقة وصف وظيفي 

 ا                                                                     املدير التنفيذي 

 
 

8 

طية 
ختطي

ام 
مه

 

القطاعات د إعداد خطط وبرامج الجويج ألنشـــطة  يتعاوا مع اللجنة التنفيذية من رؤســـاء  
وخدمات اجلمعية , ويتأكد من جودة أداء املهام بشــــأ ا , ومن جدوى اســــتثمار العالقات  

 بني األطراف ذات العالقة داخل اجلمعية وخارجها بتنفيذها.

9 
وإعداد املقجحات  يشـــــــارإ د مهام تقييم املنع واملســـــــاعدات العينية الت تقدم للجمعية ,  

 بشأ ا , ويشرف على تنفيذها بعد اعتمادها.

10 
اعدات العينية الت تقدم املنع واملســــــــ تلقي التربعات املالية و تقييم  و  تلقي  يشــــــــارإ د مهام

ــأ ــا ويتــأكــد من دقتهــا ويعــد التقــارير عنهــا,  للجمعيــة , ويتخــذ ارجراءات الن ــاميــة بشــــــــــ
 العمل عجلمعية.واكتماهلا وفق أن مة وقواعد  

11 

جيه 
وتو
ف 

شرا
ام إ

مه
 

ويدير أعماهلا ويعتمد   واألقسام  يجأق اجتماعات اللجنة التنفيذية من رؤساء القطاعات 
 قراراهتا ويشرف على تنفيذها ويتابع نتائجها.

12 
اجلمعية وبراجمها   وأقساميشرف على مهام إعداد خطط العمل التنفيذية لقطاعات  

 ومشاريعها ويتأكد من دقتها واكتماهلا وتوفر متطلبات تنفيذها.
 

13 
للمبادأة بتقدمي الرأي لتحسني أداء أنشطة وخدمات   واألقسامحيفـز رؤساء القطاعات  

 اجلمعية ومبا حيقق اخلطط والربامج واملشاريع املعتمدة د اجلمعية. 

14 
يتابع املشكالت ذات العالقة أبعمال وأنشطة اجلمعية , ويشرف على  ليلها ويعتمد 

 وجدواها.بدائل التعامل معها وسبل تنفيذها ويتأكد من جودهتا 

15 

يشرف على إعداد استطالعات الرأي لألطراف ذات العالقة أبنشطة وخدمات اجلمعية 
ويتابع تنفيذها , ويتأكد من دقة ومودوعية  ليل نتائجها , ويتخذ ارجراءات الالزمة 

 لالستفادة منها لتطوير و سني أداء قطاعات ووحدات اجلمعية. 

16 
يشرف على مهام دراسة و ليل موارد اجلمعية وإمكانياهتا املادية والفنية والبشرية, وتقييم 

 مدى االستفادة منها وحيدد سبل  تنمية املنافع من استخدامها. 
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17  
يشرف على  ديد وتقييم أوجه القوة ونقاط الضعف داخل اجلمعية بصفة دورية , ويتخذ 

 لتنمية االستفادة منها.   صالحياتهأساليب تطويرها و سينها د حدود 

18  
يطلع على املؤشرات اخلاصة جبودة أنشطة وخدمات اجلمعية وفق رؤية املستفيدين منها 

 تقارير بشأ ا ويعردها على األمانة العامة د اجلمعية. ويشرف على  ليلها ويعد  

19 

ييم 
التق
ة و

تابع
م امل

مها
 

يطلع على ما يصدر من قرارات وتعليمات عن جملس اردارة واألمانة العامة للجمعية , 
 ويوفر متطلباهتا  ويشرف على مهام تنفيذها.

20 
تقييمها من خالل مقارنة نتائجها يتابع تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع اجلمعية ويشرف على 

 الفعلية عملستهدف منها. 

21 
يتابع األداء د خمتلف القطاعات والوحدات , ويقيم أداء مسؤوليها, ويتخذ ارجراءات 

 الالزمة لتحفيزهم و سني إجنازاهتم. 

22 
اجلمعية يراجع ويقيم األدوات واألساليب الفنية املستخدمة د أداء أنشطة وخدمات  

 بصفة منت مة, ويتخذ ارجراءات الالزمة لتطويرها ويشرف على تنفيذها بعد اعتمادها.

23 
يتابع إجنازات جهود الجويج ألنشطة وخدمات اجلمعية ويتأكد من  قيقها لنتائجها 

 املستهدفة. 

24 

يتابع أنشطة الدعم الفين من استشارات وتدريب وصيانة وغريها من خدمات يتم توفريها  
من مصادر خارجية, ويتأكد من جودهتا ومسامهتها د  سني أداء أنشطة وخدمات 

 اجلمعية. 

25 

يشارإ د مراجعة املوقف املايل للجمعية بصفة مستمرة ويتأكد من سالمة املركز املايل 
 ومشروعية املمارسات املالية مبا يتفق واملوازانت التخطيطية واألن مة والقواعد املعتمدة.

 

26 
يتابع تنفيذ الدراسات والبحوث عن أداء وإجنازات اجلمعية , ويعد تقارير بنتائجها ويقدم 

 التوصيات ويتخذ إجراءات التصحيع والتطوير املجتبة عليها.



 بطاقة وصف وظيفي 

 ا                                                                     املدير التنفيذي 

 
 

27 

عة  
ملتاب

ام ا
مه

ييم 
التق
و

 

يتأكد من تطبيق ن م وأدوات قياق وتقييم األداء على مستوى أنشطة وخدمات اجلمعية 
 ووحداهتا الرئيسية ويتأكد من دقة االلتزام هبا.

28 
يتابع استخدامات إمكانيات اجلمعية , ويراجع أعمال ونتائج اجلرد ويتأكد من سالمة 

 اجلمعية وأهدافها. ومشروعية استخدامها مبا حيقق خطط  

29 

يتلقى التقارير الدورية عن أنشطة وخدمات اجلمعية وقطاعاهتا ووحداهتا الرئيسية , ويجأق 
جلسات مناقشة ما ورد هبا من نتائج ومؤشرات , ويتخذ ما يلزم د حدود صالحياته , 

 لتحسني وتطوير األداء ألنشطة وخدمات اجلمعية. 

30 
أنشطة وخدمات اجلمعية ونتائجها, ويناقشها مع جملس إدارة يعد تقارير دورية عن  

 اجلمعية. 

31 
يتابع إعداد احلساعت اخلتامية للجمعية , ويتأكد من دقتها واكتماهلا , ويتخذ إجراءات 

 عردها ومناقشتها. 

 

 اثلثا: مؤشرات األداء 

 الوزا النسيب للمؤشر  مؤشر االداء م

 % 10 رارات الصادرة من إدارة اجلمعية. القكفاءة وفعالية جهود تطبيق   1

 % 10 دقة ومودوعية خطط وبرامج العمل د قطاعات ووحدات اجلمعية.  2

 % 10 كفاءة و فعالية جهود التنسيق والتعاوا لتفعيل أنشطة وخدمات اجلمعية.  3

 % 10 . اء األنشطة وتقدمي خدمات اجلمعيةكفاءة وفعالية جهود السيطرة على تكلفة أد 4

 % 10 نسبة ردا الفئات املستفيدة عن اجلمعية  5
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 % 10 كفاءة  فيز منسويب اجلمعية ودفعهم لتحسني وتطوير اجلودة وترشيد التكلفة.  6

 % 10 جودة مناخ العمل عجلمعية وجاذبيته للعناصر البشرية املتميزة واستقرارها.  7

 % 10 االختصاص والعالقة. جودة عالقات اجلمعية عألطراف اخلارجية ذات   8

 % 10 كفاءة التعامل مع املواقف الطارئة ومهارة إدارة األزمات.  9

 % 10 جودة الصورة الذهنية عن اجلمعية ومركزها االجتماعي.  10

 : املهارات التخصصيةاثلثا

 مدى االرتباط مبجال العمل  مستوى املهارة املطلوب  املهارات الفنية والتخصصية 

 منخفض  معتدل    وثيق      خبري  متقدم    اساسي     التحليل البيئي املستمر مهارات  

 منخفض  معتدل    وثيق      خبري  متقدم    اساسي     استخدام برامج احلاسوب والتقنية 

 منخفض  معتدل    وثيق      خبري  متقدم    اساسي     استخدام برامج ادارة املشاريع  

 منخفض  معتدل    وثيق      خبري  متقدم    اساسي     برامج ادارة املهاماستخدام  

 رابعاً: اخلربات العملية 

  االدارة التنفيذيةسنوات د    5. اخلربة االحجافية د جمال التخصص 

 سنوات د ادارة املشاريع  3. اخلربة د إدارة املشاريع

 موظفني على االقل.  5على أقل د قيادة فرق العمل    سنوات   5. اخلربة القيادية د إدارة فريق العمل 

 ال يوجد. . اخلربة د بيئة التنوع الثقاد 

 



 بطاقة وصف وظيفي 

 ا                                                                     املدير التنفيذي 

 
 

 خامساً: اجلدارات السلوكية

 مستوى املهارة  نوع اجلدارات

 اجلدارات السلوكية األساسية 

 +A خدمة العمالء 

 +A التواصل الفعال 

 +A القدرة على التعلم 

 +A اجلماعي العمل  

 اجلدارات السلوكية الرئيسية 
 +A  قيق للنتائج 

 +A القدرة على املبادرة 

 اجلدارات السلوكية القيادية
 A التفكري االسجاتيجي 

 A اختاذ القرار

 

 سادساً: املؤهالت املطلوبة

 الشهادات العلمية 
او ما يعادهلا د إدارة األعمال او ختصص   قبكالوريو  −

 مناسب. 

 شهادة إدارة املشاريع االحجافية  − الشهادات الدولية

 ــــــــــ العضوايت والزمالة 

 


