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 والتعريفات  قدمةامل

 (  1البند رقم ) 
 

 : يقصد بااللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبينه امام كل منها 
 

 جمعية عنيزة للتنمية والخدمات اإلنسانية : الجمعية                
 

 .آلية التعيين واالختيار في الجمعية : اآللية                     
 

 .مجلس إدارة جمعية عنيزة للتنمية والخدمات اإلنسانية : مجلس اإلدارة        
 

 . كل وظيفة او مستوى وظيفي يتفرع منه وظائف ومستويات وظيفية أخرى : الوظائف القيادية   
 

 . المستويات العادية التي التتبع لها وظائف ومستويات وظيفية أخرى : الوظائف التنفيذية 
 

 (  2البند رقم ) 
 

 . العربية السعودية ؛ والالئحة األساسية للجمعية ة لنظام العمل في المملكة تخضع هذه اآللي
 

 (  3البند رقم ) 
 

 : تتكون الجمعية من األجهزة االتية 
 

 الجمعية العمومية  ✓

 مجلس اإلدارة  ✓

 اللجان الدائمة او المؤقته التي تشكلها الجمعية العمومية او مجلس اإلدارة ؛ ويحدد القرار اختصاصتها ومهامها  ✓

 . اإلدارة التنفيذية  ✓
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 : األمني العام الفصل األول 

 (  4البند رقم ) 
 
حال شغغغ ور منصغغغن األمين العام للجمعية ؛ يتن اإلعالن عن الوظيفة الشغغغاحرة عبر احدى الصغغغحف اليومية والوسغغغائل في  

 . اإلعالمية المتاحة ؛ ويحدد في اإلعالن شروط التعيين وحقوق والتزامات الوظيفة وعناوين الجمعية 

ويكلف مجلس اإلدارة لجنه مسغغغتقلة من أعضغغغال المجلس لدراسغغغة رلبات الترشغغغيي لوظيفة األمين العام ؛ ولمجلس اإلدارة  

 .  تكليف متعاون خارجي من اهل االختصاص ضمن أعضال اللجنة اذا دعت الحاجة لذلك 

 (  5البند رقم ) 
  

لى ان يتضمن القرار بيانات األمين العام كاملة ؛ ويوضي األمين العام للجمعية بقرار صادر من مجلس اإلدارة ؛ عيعين 

 . صالحياته ومسئولياته وحقوقه والتزماته وراتبة على ضول الالئحة األساسية للجمعية وآالية التعيين 

 

 (  6البند رقم ) 
 

تحقق من توافر الشروط االتية في المرشي ت او اللجنة المكلفة بان قبل تعيين األمين العام للجمعية ؛ على مجلس اإلدارة 

 : لهذه الوظيفة 
 

 ان يكون سعودي الجنسية  .1

 ان يكون كامل االهلية المعتبرة شرعا  .2

 عام (  30) االيقل عمرة عن  .3

 ان يكون متفرحا الدارة الجمعية  .4

 سنوات في العمل اإلداري (  5) ان يمتلك خبرة ال تقل عن  .5

 . او ما يعادلها اال تقل شهاداته عن البكالريوس  .6
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 ( 7البند رقم ) 
 

يتن تحديد راتن األمين العام في القرار الصغغغادر من مجلس اإلدارة بنالا على توصغغغية لجنة مسغغغتقلة من مجلس اإلدارة تكلف 

ومؤهالته وخبراته وتحدد راتبه بنالا على ذلك مع اعتبار نطاق ومتوسغغغغغغب رواتن المديرين  العام األمينبدراسغغغغغغة كفالات 

 .  جال التنفيذيين في الجمعيات المماثلة في الحجن والم

 ( 8 البند رقم ) 
 

األمين العام ومسوحات تعيينه وراتبة الى وزارة العمل والتنمية االجتماعية ؛ مع ارفاق  تعييننسخة من قرار ترسل  .1

 . صورة من بطاقة هويته الورنية وبيانات التواصل معه 

 العام الجديد مهامه اال بعد موافقة الوزارة على التعيين  االميناليباشر  .2

يصغغدر تعمين من رئيس مجلس اإلدارة بعشغغعار جميع اإلدارات واالقسغغام وسغغائر الموظفين بقرار التعيين ؛ وضغغرورة  .3

 .التعاون معه لتسيير اعمال الجمعية بسهولة ويسر 
 

 ( 9 البند رقم )

الجمعية من تعيين أمين عام متفرغ ألعمالها ألي سغغغغغغبن من األسغغغغغغباإل ؛ فلمجلس اإلدارة وبعد موافقة الوزارة  إذ لن تتمكن

تكليف احد أعضغغغغغغائه ليتولى هذا العمل مؤقتا ؛ وفي هذه الحاله اليفقد العضغغغغغغو المكلف حقه في حضغغغغغغور اجتماعات مجلس 

 اإلدارة والمناقشة فيها دون التصويت على قراراتها 

 ( 10 رقم )البند 

على األمين العام إدارة الجمعية وتنفيذ اعمالها اليومية ومتابعة كافة اداراتها واقسغغغغغغغامها ؛ واعداد الخطب الالزمة لتحقيق 

 . رؤية الجمعية وأهدافها ؛ والعمل على تنظيمها وتطويرها 

 ( 11 البند رقم ) 

 : يتولى األمين العام كافة االعمال اإلدارية ؛ ومنها على وحه الخصوص 

 . اعداد خطب الجمعية وفق مستوياتها انطالقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها  .1
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راف على وضغغغغع أسغغغغس ومعايير لحوكمة الجمعية بما ال يتعارا مع احكام اللوائي واألنظمة المعمول بها ؛ واالشغغغغ .2

 . تنفيذها والمعايير ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها 

تي تضغغغغغغمن قيام الجمعية باعمالها ؛ وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها الاعداد اللوائي اإلجرائية والتنظيمية الالزمة  .3

 . بعد اعتمادها 

 تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها ؛ وتعميمها  .4

 توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات الالزمة  .5

 اقتراح استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها  .6

 . رسن وتنفيذ الخطب والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أدال منسوبي الجمعية وتطويرها  .7

قة بين المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقدين العناية الالزمة لهن ؛ واالعالن رسن سياسة مكتوبة تنظن العال .8

 عنها بعد اعتمادها 

يانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في اعداد التقارير  .9 بالب تزويد الوزارة 

 . ا وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية السنوية وربع سنوية بعد عرضها على مجاس اإلدارة واعتماده

 الرفع بترشيي كبار الموظفين في الجمعية لمجلس اإلدارة مع تحديد صالحياتهن ومسئولياتهن لالعتماد ز  .10

 . االرتقال بمستوى خدمات الجمعية كافه  .11

متابعة سير اعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس األدال واإلنجازات فيها على مستوى الخطب والموارد  .12

 ؛ والتحقق من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة المشكالت وإيجاد الحلول لها 

 . ها اعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقا للمعايير المعتبرة تمهيدا العتماد .13

 لين في الجمعية ورفعة العتماده اعداد التقويين الوظيفي للعام .14

 اصدار التعامين والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية  .15

 االشراف على األنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة وتقدين تقارير عنها  .16

العمال الجمعية توضغغغغغغي اإلنجازات والمعوقات وسغغغغغغبل عالجها وتقديمها لمجلس اعداد التقارير الدورية  .17

 اإلدارة العتمادها 

 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة في مجال اختصاصه  .18

 

 ( 12 البند رقم )
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 : في سبيل انجاز المهام المنارة به الصالحيات االتيه  لالمين العام
 

انتداإل منسوبي الجمعية النهال اعمال خاصة بها او حضور مناسبات او لقالات وزيارات او دورات او  .1

حيرها وحسن ما تقتضية مصلحة العمل وبما ال يتجاوز شهرا في السنة ؛ وعلى اال يزيد األيام المتصلة عن 

 عشرة أيام 

عقودهن ومتابعة أعمالهن ؛ والرفع لمجلس  متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية الالزمة بالجمعية واعداد .2

 اإلدارة بتوقيع العقود 

 الوظيفي اعتماد تقارير األدال  .3

 . تنفيذ جميع البرامج واألنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطب المعتمدة  .4

 اعتماد االجازات السنوية لكافة الموظفين و القياديين والمشرفين  .5

 ورؤسال األقسام وفق الصالحيات الممنوحة له  واإلداراتالعموم اعتماد تفويض صالحيات مدرال  .6

 

 ( 13 البند رقم )

 
 . على اعمال األمين العام ؛ وللمجلس متابعة اعمالة ومساللته من المجلس  نبثقهمالاو اللجان يشرف مجلس اإلدارة  

 

 ( 14 البند رقم )

 
بما يتناسن مع حجن التقصير  محاسبة األمين العامفي حال وقع تقصير او اخالل من األمين العام للجمعية ؛ فلمجلس اإلدارة 

  .  او االخالل
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 : التعيني على الوظائف القيادية   الثانيالفصل 
 

 ( 15 البند رقم )
 

 . يقصد بالوظائف القيادية نواإل األمين العام ومساعدية وجميع مدرال اإلدارات ورؤسال األقسام بالجمعية 
 

 ( 16 البند رقم )
 

في حال ش ور احدى الوظائف القيادية ؛ تقوم اإلدارة التنفيذية باإلعالن عن الوظيفة في وسائل االعالم المختلفة على ان 

وفي حال استحداث وظيفة قيادية جديدة ؛ . يتضمن اإلعالن الشروط التي يجن توفرها لدى المتقدمين الش ال هذه الوظائف 

 . االستحداث قبل المضي في إجرالات التعيين المعتمدة  البد من اخذ موافقة مجلس اإلدارة على

 ( 17 البند رقم )

 

تعطى أولية التعيين في الوظائف القيادية للسعوديين ؛ وفي حال توفر الكفالات السعودية وتوفر عنصر سعودي فيجن 

 . الرفع الى الوزارة بطلن الموافقة على التعيين ؛ موضحا في الطلن مسوحات ذلك 

 : يشترط في المتقدم الش ال الوظائف القيادية ما يلي 

 تش يل جميع الوظائف القيادية اإلدارية من السعوديين  .1

 تعطى األولوية للموظفين السعوديين في الوظائف القيادية الفنية  .2

لقيادية الفنية في الوظائف ا لماجستيرالشهادة الثانوية ادنى درجة علمية للوظائف القيادية اإلدارية ودرجة ا تعتبر .3

 . شريطة ان يكون المؤهل العلمي متصال بالوظيفه المرشي لها 

 ( 18البند رقم ) 
 

 : إجرالات التعيين على الوظائف القيادية 

ش ور الوظيفة او موافقة مجلس إدارة الجمعية على الوظيفة القيادية المستحدثة بعد رلن االحتياج لها ؛ وادراجها  .1

 . في الهيكل التنظيمي 

اإلعالن عن الوظيفة في وسائل االعالم المتاحة ؛ ويتضمن اإلعالن المسمى الوظيفي وشروط التقدين الش ال  .2

 .الوظيفة ؛ وأرقام وعناوين التواصل الخاصة باستقبال رلبات التوظيف 
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يتن تشكيل لجنه خاصة الستالم السير الذاتية وتقييمها وفرزها ورفع التوصيات الى لجنة المقابالت وفق نماذج  .3

 . خاصة بذلك 

 االقلتشكيل لجنة المقابالت الجرال المقابالت مع المتقدمين الش ال الوظائف القيادية مكونه من ثالث أعضال على  .4

 . عن رريق اإلدارة التنفيذية 

 . مقابالت مع المتقدمين ورفع نتائج المقابالت الى األمانة العامة وفق نماذج خاصة إجرال ال .5

اختيار المرشي المناسن ورفع توصية التعيين الى مجلس اإلدارة التخاذ قرار اختيار المرشي األمانة العامة تتولى  .6

 . التعيين او رد التوصية مع تقدين مبررات الرد 

ين الى جميع األقسام واإلدارات بشأن قرار التعيين لتقدين التسهيالت والتعاون مع بعد االعتماد يتن اصدار تعم .7

 . الموظف القيادى الجديد 

 

:الوظائف التنفيذية ) اإلدارية والفنية ( الثالثالفصل 

 ( 19البند رقم ) 

يتن التعيين اال بنالا على رلن احتياج وظيفي يقدمة رئيس القسن او مدير اإلدارة المعنية وتوافق علية اإلدارة التنفيذية  ال

وفق نموذج خاص ولالمانة العامة التعيين على الوظائف التنفيذية حسن احتياجات العمل ومتطلباته اذا رأت ذلك ؛ على ان 

يمها تضن في عضويتها مدير الموارد البشرية او من ينوإل عنه ؛ ومدير اإلدارة المعنية ؛ تشكل لجنة الستقبال الطلبات وتقي

  . وعضو ثالث تحددة اإلدارة المعنية ؛ ولالمين العام تشكيل لجنة أخرى خاصة بالمقابالت ان رأى ذلك 

 : تتولى لجنة استقبال الطلبات وتقييمها المهام التالية 

 استقبال رلبات التوظيف والسير الذاتية  .1

 وفرز رلبات التوظيف والسير الذاتية تقيين  .2

 استبعاد الطلبات حير المنسجمة مع الوظائف المطروحة  .3

رفع تقيين السير الذاتية الى لجنة المقابالت موضي فيها نقاط القوة والضعف ونقاط الترجيي وذلك على نماذج  .4

 . خاصة معتمدة 

 

 : أما لجنة المقابالت فيتن تشكيلها من قبل األمانة العامة للقيام بالمهام التالية 
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 االرالع على تقيين ملفات المتقدمين وسيرهن الذاتية  .1

 .دعوة المرشحين الذين يحملون مؤهالت متصلة بالوظيفة المعنية الجرال المقابلة معهن  .2

ابالت وتوصيات التقيين الى اإلدارة المعنية الختيار المرشي نتائج المقاجرال المقابالت مع المتقدمين ؛ ورفع  .3

 المناسن 

 دعوة المرشحين الذين تمكنوا من اجتياز المقابالت الى اجرال اختبار الحاسن االلي  .4

 رفع نتائج المقابالت والتوصيات ونتائج اختبار الحاسن االلي الى صاحن الصالحية باالختيار  .5

 . ار افضل المرشحين ورفع ذلك الى األمانة العامة لالعتماد تقوم اإلدارة المعنية باختي .6

 ( 20البند رقم ) 
 

 خطوات التعيني :     
 : ي كالتالي من التسلسل في خطوات التعيين وه الجرال عملية التعيين البد

رفع رلن االحتياج الوظيفي من القسغغغغغن او اإلدارة المعنية في ضغغغغغول األهداف االسغغغغغتراتيجية للجمعية توضغغغغغي فيه  .1

 .األسباإل الموجبة لالحتياج والوصف الوظيفي للوظيفة الجديدة 

 دراسة الطلن والموافقة عليه من اإلدارة العليا المشرفة على جهة رلن االحتياج  .2

 . اإلعالن عن االحتياج الش ال الوظيفة المعنية بوسائل االعالم المتاحة بما يتوافق مع هذه االلية  .3

بحيث يقوم المتقدم بتعبئة ( مناولة -ايميل  –بريد )  اسغغغغغتالم رلبات التوظيف من المتقدمين عبر الوسغغغغغائل المختلفة .4

نموذج رلغن ) التوظيف الوثغائق التغاليغة  نموذج رلغن التوظيف المعتمغد بغالجمعيغة ؛ على ان يتضغغغغغغمن ملف رلغن

التوظيف معبأ ببيانات المتقدم ؛ سغغيرة ذاتية حديثة للمتقدم ؛ شغغهادات المؤهل العلمي ؛ شغغهادات الخبرة ان وجدت ؛ 

شغغهادات الدورات والبرامج التدريبية ان وجدت ؛ بطاقة الهوية او اإلقامة ؛ صغغورة من جواز السغغفر للمقين ؛ اخالل 

قيادة عمومي رخصغغة : ) وأية وثائق أخرى تتطلبها بعض الوظائف مثل ( مؤسغغسغغة عمل بها ان وجد  ررف من اخر

مهنه للمهن الطبية والصغغحية ؛ شغغهادة سغغالمة صغغحية لموظفي الرعاية الصغغحية ؛ فأعلى للسغغائقين ؛ بطاقة مزاولة 

 (أمينات االجتماعية شهادة سالمة صحية لموظفي قسن الت ذية ؛ اثبات اسقاط اسن المرشي من نظام الت

تقيين وفرز رلبات التوظيف والسغغير الذاتية والتحقق من الوثائق األخرى وذلك من قبل لجنة خاصغغة بهذا الشغغأن يتن  .5

تشغغغغغغكيلها من قبل المدير الفني او من ينوإل عنه ؛ واسغغغغغغتبعاد الطلبات حير المتصغغغغغغلة بالوظائف المطلوبة ؛ وتعبئة 

 . الى لجنة المقابالت لف نموذج تقيين السير الذاتية لكل متقدم للوظيفة ورفع الم
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اجرال المقابالت مع المتقدمين بعد عملية فرز الطلبات بالخطوة السغغغابقة وذلك من قبل لجنة خاصغغغة يشغغغكلها األمين  .6

العام او من ينوإل عنه ؛ تقوم باالرالع على تقيين السغغغغغغير الذاتية المرفوع لها وتحديد مواعيد اجرال المقابالت مع 

لة مع كل مرشغغي ؛ وفي حال اجتياز المرشغغي للمقابلة يتن تحديد موعد معه الجرال اختبار المرشغغحين ؛ واجرال مقاب

الحاسغغن اآللي ؛ ويتن تعبئة نموذج المقابلة الشغغخصغغية توصغغيات اللجنة وكذلك نتيجة اختبار الحاسغغن االلي ورفعهما 

 . الى صاحن الصالحية الجرال المفاضلة بين المرشحين 

رالع على الملفات المرفوعة اليه ودراسغغتها واجرال المفاضغغلة بين المرشغغحين حسغغن يقوم صغغاحن الصغغالحية باال .7

الوظيفة المرشي لها ومتطلباتها ؛ بما في ذلك السمات الشخصية التي تكشفها جلسة مقابلة المرشحين في الخطوة 

 .  السابقة 

ر قرار باختيارة وتعيينه ؛ ويتضمن اختيار انسن المرشحين ؛ وتقدين العرا الوظيفي له ؛ وتوقيع العقد معه وإصدا .8

 . القرار المسمى الوظيفي ؛ واإلدارة التابع والرئيس المباشر ؛ والمهام الموكلة له 

يعمن قرار التعيين على جميع الموظفين واإلدارات واالقسغغغغغغغغام ؛ لحثهن على التعغغاون مع الموظف الجغغديغغد وتقغغدين  .9

 . أحد أعضال فريق الجمعية التسهيالت الالزمة التي تساعدة في أدال عمله ك

اسغتقبال الموظف الجديد والترحين به وارالع على اهداف وانشغطة الجمعية ؛ واقسغامها واداراتها وتعريف  .10

  . بفريق العمل وتسليمه كافة احتياجات الوظيفة 
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 التعديل على وثيقة آلية التعيني 
 

 ( 21البند رقم ) 
 : يتن تعديل هذه االلية وفقا لإلجرالات اآلتية 

يقدم اقتراح التعديل ومسغغوحاته لمجلس اإلدارة من قبل أي من أعضغغال الجمعية العمومية او لجنة الرقابة والمتابعة  .1

 . الداخلية او مجلس اإلدارة او االمانه العامة او أي جهة استشارية 

 . يدرس مجلس اإلدارة اقتراح التعديل المطلوإل بما يشمل بحث أسباإل التعديل ومناسبة الصي ة المقترحة  .2

 . يقوم مجلس اإلدارة بعصدار قراره تجاه التعديل بالموافقة او عدم الموافقة  .3

 . في حالة صدور قرار المجلس بالموافقة على التعديل ؛ يسري التعديل من تاريخ القرار  .4

 

 حبمد اهلل انتهى


