
 1 | صفحة
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 دليل األوصاف الوظيفية  الصحية )حياتنا(                                                                                                              الجمعية األهلية للتوعية 

 (املدير املالي ) الوصف الوظيفي

 بيانات الوظيفة  -1

 املدير املالي  املسمى الوظيفي 

 الشؤون املالية واإلدارية مدير  الرئيس املباشر 

 الشؤون املالية واإلدارية  اإلدارة
 

يتولى شاغل هذه الوظيفة بمهام التخطيط واملراقبة للموارد املالية للجمعية ومصروفاتها، واإلشراف على   الغرض من الوظيفة  -2

 الدورة املستندية واإلشراف على إعداد الحسابات الختامية وعلى إصدارها. 
 

 اإلشراف في الوظيفة  -3

 1 مباشر 

 ال يوجد  غير مباشر 
 

 املسؤوليات واملهام -4

 غيلية املختلفة.واإلشراف على التقارير املالية املختلفة وتوجيهها حيث يتم االسـتفادة منهـا فـي صـنع القـرار أو فـي تنفيذ العمليات الجارية والتش املتابعة. ●

 العمل على وضع استراتيجية خاصة بالشؤون املالية والحسابات منبثقة عن االستراتيجية العامة للجمعية.  ●

 املوارد واملصاريف، والتعاون والتنسيق مـع كـل مـن إدارتـه واإلدارات األخـرى لتسـجيل البيانات املالية. اإلشراف على ضبط  ●

 اإلشراف على تطوير النظام املحاسبي املستخدم في إعـداد البيانـات واملعلومـات املحاسـبية واملاليـة وإظهـار الوضع املالي للجمعية  ●

 تامية للجمعية بأكملها والتأكد من إنجازها في الوقـت املحـدد، ومتابعـة تدقيقها واعتمادها اإلشراف على إعداد الحسابات الخ ●

 اإلشراف على إعداد كافة التقارير املالية واملحاسبية التي توضح الوضع املالي للجمعية ●

 ـديالت فـي اإلجـراءات ونظام الرقابة املالية.  اإلطـالع علـى تقـارير مجلـس اإلدارة الداخليـة واالسترشـاد بهـذه التقـارير فـي عمـل التع ●

 اإلطـالع علـى تقـارير املحاسب القانوني واالسترشـاد بهـذه التقـارير فـي عمـل التعـديالت فـي اإلجـراءات ونظـام الرقابة املالية.  ●

 االحتفاظ بنسخة من اإلجراءات املالية واللوائح بعد اعتمادها وتوزيعها على باقي الوحدات.  ●

 اإلشراف واملتابعة على عملية صرف الرواتب واألجور بعد اعتمادها. ●

دها ومن سالمة العمل  اإلشراف على تطوير نظم اللوائح املالية بمـا يتوافـق مـع املتغيـرات ويوصـل إلـى أفضـل النتـائج والتأكـد مـن االلتزام بتطبيق موا  ●

 ودقته في ظل هذه اللوائح

 دات الخاصة بصرف الرواتب واألجـور والتعويضـات والعـالوات واملكافـآت وغيرهـا حسب النظام املالي املعتمد من اإلدارةاإلشراف على تأمين املستن ●

ظيف موازنة التو  -موازنة االستثمارات واألصول  -اإلشـراف علـى تحويـل كافـة الخطـط التشـغيلية إلـى موازنـات تخطيطيـة عينيـة نقديـة )موازنـة املشـتريات  ●

 ... إلخ( واملشاركة في إعدادها

 تأسيس وتطوير نظم العمل الداخلية والسياسات واإلجراءات في الوحدة والعمل على تطويرها وتحديثها. ●

 إعداد التقارير الدورية والرفع بها إلى مدير الوحدة.  ●

 تنفيذ أي مهام أخرى يكلف بها في حدود نطاق العمل. ●
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 دليل األوصاف الوظيفية  الصحية )حياتنا(                                                                                                              الجمعية األهلية للتوعية 

 االتصاالت  -5

 املدير التنفيذي   –العاملون في الجمعية  -مدير الوحدة   ● الداخلية  

 املحاسب القانوني/ الجهات الرقابية/  وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  ● الخارجية  

 

 الشروط والضوابط  -6

 الشروط العامة والضوابط الواجب توفرها : 

 أن يكون سعودي الجنسية.  -

 للعمل في الجمعية.التفرغ التام  -

، وأال يكون قد حكم عليه بحد أو سابقة ما لم يرد إليه اعتباره. -
ً
 أن يكون كامل األهلية املعتبرة شرعا

 سنة.  20أال يقل عمره عن  -

 املؤهالت والخبرات  -7

 املؤهالت العلمية والعملية 

 املحاسبة أو اإلدارة املالية  شهادة بكالوريوس فى - ●

 سنوات كمدير مالي 5 – 3خبرة سابقة من  - ●

 القدر على العمل على برامج محاسبية متقدمة  - ●

 القدرة على إعداد وقراءة التقارير املالية والتنبؤ املالي للجمعية.  - ●

 

 الجدارات  -8

 الجدارات األساسية 

 االرتباط الوظيفي(   -الحرص على التعلم – تحقيق النتائج - التواصل  -التعاون   - )حس املسؤولية 

 الجدارات القيادية 

 اإلملام بمجال العمل(  -حل املشكالت  - التخطيط   -)القيادة 

 الجدارات الفنية 

إجادة استخدام    –الدقة واالهتمام  –استخدام برامج محاسبية   –املعرفة املحاسبية  - )اإلدارة املالية

 التنبؤ واستشراف املستقبل(.  –املالية كتابة التقارير   –الحاسب 
 

 

 

 

 

 االعتماد  -9

 التاريخ  التوقيع االسم  الوظيفة 

    املوارد البشرية

    املدير التنفيذي 
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 دليل األوصاف الوظيفية  الصحية )حياتنا(                                                                                                              الجمعية األهلية للتوعية 

 (املحاسب  )الوصف الوظيفي

 بيانات الوظيفة  -1

 املحاسب  املسمى الوظيفي 

 مدير الشؤون املالية واإلدارية  الرئيس املباشر 

 املالية واإلدارية الشؤون  اإلدارة
 

إعداد وإدارة كافة العمليات املحاسبية والقيود املالية للجمعية وتوثيقها، وإعداد امليزانية السنوية، وإدارة   الغرض من الوظيفة  -2

 .الرواتب والسلف املالية، ورفع التقارير املالية الالزمة
 

 اإلشراف في الوظيفة  -3

 ال يوجد  مباشر 

 ال يوجد  غير مباشر 
 

 املسؤوليات واملهام -4

 إعداد الرواتب ومراجعة اإلستعاضات وعرضها في وقتها على املدير املالي العتمادها .  ●

 تحليل وتقديم تقرير عن الوضع املالي بما في ذلك الفروق في بيان الدخل، وإبالغ النتائج املالية لإلدارة، وإعداد امليزانية وتحليلها  ●

 خالل استكمال النسخ االحتياطي لقاعدة البيانات تأمين املعلومات املالية من  ●

 املحافظة على الضوابط املحاسبية من خالل االلتزام بالسياسات واإلجراءات   ●

 جمع وتوثيق ومراجعة البيانات املالية ودفاتر األستاذ بشكل يومي ●

 تطبيق اللوائح املالية والتأكد من صالحيتها وتحديثها بشكل دوري  ●

 امة وتحليلها، ورصد وتوثيق وتدقيق جميع النفقاتإعداد امليزانية الع ●

 تجهيز الشيكات والسلف املالية وتدقيقها وحفظها ومتابعة صرفها    ●

 متابعة الحسابات البنكية ومخاطبة البنوك ومتابعة األرصدة والدخوالت واملصروفات ورفع التقارير الالزمة  ●

 واإلجراءات في الوحدة والعمل على تطويرها وتحديثها. تأسيس وتطوير نظم العمل الداخلية والسياسات  ●

 إعداد التقارير الدورية والرفع بها إلى مدير الوحدة.  ●

 تنفيذ أي مهام أخرى يكلف بها في حدود نطاق العمل.  ●
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 دليل األوصاف الوظيفية  الصحية )حياتنا(                                                                                                              الجمعية األهلية للتوعية 

 

 

 االتصاالت  -5

 الشركات ومزودي الخدمات    –العاملون في الجمعية  -مدير الوحدة   ● الداخلية  

 املؤسسات املانحة/ رجال األعمال/ الشركات/ األفراد/ األوقاف/ وزارة العمل والتنمية   ● الخارجية  

 

 الشروط والضوابط  -6

 الشروط العامة والضوابط الواجب توفرها : 

 أن يكون سعودي الجنسية.  -

 للعمل في الجمعية.التفرغ التام  -

، وأال يكون قد حكم عليه بحد أو سابقة ما لم يرد إليه اعتباره. -
ً
 أن يكون كامل األهلية املعتبرة شرعا

 سنة.  20أال يقل عمره عن  -

 املؤهالت والخبرات  -7

 املؤهالت العلمية والعملية 

 شهادة بكالوريوس فى املحاسبة  - ●

 كمحاسب سنوات   3 – 1خبرة سابقة من  - ●

 القدر على العمل على برامج محاسبية متقدمة  - ●

 

 الجدارات  -8

 الجدارات األساسية 

 االرتباط الوظيفي(   -الحرص على التعلم –تحقيق النتائج  - التواصل  -التعاون   - )حس املسؤولية 

 الجدارات القيادية 

 اإلملام بمجال العمل(  -حل املشكالت  - التخطيط   -)القيادة 

 الجدارات الفنية 

 إجادة استخدام الحاسب(.  –الدقة واالهتمام   –استخدام برامج محاسبية   –)املعرفة املحاسبية 
 

 

 االعتماد  -9

 التاريخ  التوقيع االسم  الوظيفة 

    املوارد البشرية

    املدير التنفيذي 
 

 

 


