
  

  

 الئحة آلية التعيين

 في جمعية بيوت النسائية بمحافظة عنيزة



 

 
 

  



 

 
 

 

  

  

  

  

 

 

 بعنيزة بيوت النسائية بمحافظةفي جمعية ن آلية التعيي
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 المقدمة والتعريفات

 ( 4البند رقم )

 يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبينة أمام كل منها : 

 بيوت النسائية بمحافظة عنيزة . جمعية  الجمعية : 

   .في جمعية بيوت النسائية بمحافظة عنيزة  آلية التعيين واالختيار  اآللية : 

 .  المنتخب من الجمعية العموميةبيوت النسائية  مجلس إدارة جمعية  مجلس اإلدارة : 

 .  دارة شؤون الجمعيةنفيذي المكلف من مجلس اإلدارة إل المدير الت المدير التنفيذي : 

  . كل وظيفة أو مستوى وظيفي يتفرع عنه وظائف ومستويات وظيفية أخرى الوظائف القيادية : 

  التي ال تتبع لها وظائف ومستويات وظيفية أخرىالمستويات الوظيفية العادية  الوظائف التنفيذية : 

 ( 8البند رقم )

 ، والالئحة األساسية للجمعية  تخضع هذه اآللية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية

 ( 5البند رقم )

 :  تتكون الجمعية من األجهزة اآلتية

 .  الجمعية العمومية .4

 .  مجلس اإلدارة .8

ا ، ويحدد القرار اختصاصه اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة .5

 ومهامها . 

  .  اإلدارة التنفيذية .1

  

  

  

  

  



 

 
 

 

 :  ( متطلبات التعيين1البند رقم )

 .  صورة عن إثبات هوية المتقدم إلشغال الوظيفة ومطابقتها باألصل .4

 .  خاص بالذكور( صورة شخصية حديثة للمتقدم ) .8

 .  صورة عن شهادة آخر مؤهل علمي ومطابقته مع األصل .5

صورة عن شهادة الخبرات موضح فيها أرقام اتصال المؤسسات التي عمل بها سابقا ومطابقتها مع  .1

 .  األصل

 .  شهادة خلو سجله المدني من السوابق .3

 .  ل بها )مخاطبة مباشرة مع المدير المباشر السابق(شهادة حسن سيرة وسلوك من آخر جهة عم .6

 .أرقام التواصل الخاصة بالمتقدم  .7

 .  تعبئة نموذج طلب التوظيف المعتمد بالجمعية .2

 .  سيرة ذاتية مفصلة .1

 تعيين المدير التنفيذي  :  الفصل األول

 ( 3البند رقم )

يتم اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة عبر الوسائل اإلعالمية  ، في حال شغور منصب المدير التنفيذي بالجمعية

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

 .  يكلف مجلس اإلدارة لجنة مستقلة من أعضاء المجلس لدراسة طلبات الترشح لوظيفة المدير التنفيذي

 .  خارجي من أهل االختصاص ضمن أعضاء اللجنة إذا دعت الحاجةولمجلس اإلدارة تكليف متعاون 

 ( 6البند رقم )

يعين المدير التنفيذي بقرار يصدر من مجلس اإلدارة بعد توفر كافة متطلبات التعيين الواردة في البند رقم 

قه والتزاماته و ، على أن يتضمن القرار بيانات المدير التنفيذي كاملة. ويوضح صالحياته ومسؤولياته وحق (1)

  .وراتبه على ضوء الالئحة األساسية للجمعية وآلية التعيين 

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

 ( 7البند رقم )

قبل تعيين المدير التنفيذي للجمعية، على المجلس أن يتحقق من توافر الشروط اآلتية في المرشح لوظيفة 

 : المدير التنفيذي وهي

 .  أن يكون سعودي الجنسية .4

 .  أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعا .8

 .  ( سنه83أال يقل عمره عن ) .5

 .  أن يكون متفرغة إلدارة الجمعية .1

 ويفضل أن يكون حامل لشهادة البكالوريوس بتخصص أال تقل شهادته عن الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .3

 . إدارة األعمال 

 ( 2البند رقم )

يتم تحديد راتب المدير التنفيذي في القرار الصادر من مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة مستقلة من 

مجلس اإلدارة تكلف بدراسة كفاءات المدير ومؤهالته وخبراته وتحدد راتبه بناء على ذلك مع اعتبار نطاق 

 .  مجالومتوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعيات المشابهة في الحجم وال

 ( 1البند رقم )

والتنمية شرية الموارد البترسل نسخة من قرار تعيين المدير التنفيذي ومسوغات تعيينه وراتبه إلى وزارة  .4

 .  ، مع إرفاق صورة من بطاقة هويته الوطنية وبيانات التواصل معه االجتماعية

 .  رة على التعيينال يباشر المدير الجديد مهامه كمدير للجمعية إال بعد موافقة الوزا .8

 ، يصدر تعميم من رئيس مجلس اإلدارة بإشعار جميع اإلدارات واألقسام وسائر الموظفين بقرار التعيين .5

 .  وضرورة التعاون معه لتسيير أعمال الجمعية بسهول ويسر

 ( 44البند رقم )

اإلدارة  ؛ فلمجلس إذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير تنفيذي متفرغ ألعمالها ألي سبب من األسباب

لف ، وفي هذه الحالة ال يفقد العضو المك وبعد موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل مؤقتة

 .  حقه في حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمناقشة فيها دون التصويت على قراراتها

 ( 44البند رقم )

إعداد الخطط ، و  ا اليومية ومتابعة كافة إداراتها وأقسامهاعلى المدير التنفيذي إدارة الجمعية وتنفيذ أعماله

  .  والعمل على تنظيمها وتطويرها الالزمة لتحقيق رؤية الجمعية وأهدافها،

  



 

 
 

 

 ( 48البند رقم )

 : يتولى المدير التنفيذي كافة األعمال اإلدارية، ومنها على وجه الخصوص

إعداد خطط الجمعية وفق مستوياتها انطالقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد  .4

 اعتمادها . 

وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية بما ال يتعارض مع أحكام اللوائح واألنظمة المعمول بها،  .8

 .  واإلشراف على تنفيذ هذه األسس والمعايير ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها

أهدافها  ، وتحقيق إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها .5

 . ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها

 .  ، وتعميمها تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها  .1

 .  الالزمةتوفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات  .3

 .  اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها .6

رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي  .7

 الجمعية وتطويرها . 

رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية  .2

 .  ، واإلعالن عنها بعد اعتمادها لالزمة لهما

تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في  .1

يانات ، وتحديث ب إعداد التقارير السنوية ورب  ع السنوية بعد عرضها على مجلس اإلدارة واعتمادها

 .  الجمعية بصفة دورية

 .  االرتقاء بخدمات الجمعية كافة .44

متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس األداء واإلنجازات فيها على مستوى الخطط   .44

  ، والتحقق من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة المشكالت وإيجاد الحلول لها والموارد

ا ا للمعايير المعتبرة تمهيدإعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفق  .48

 .  العتمادها

 .  إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه العتماده  .45

 .  إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية  .41

  .  األشراف على األنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها  .43



 

 
 

 

 

ارير الدورية ألعمال الجمعية توضح اإلنجازات والمعوقات وسبل عالجها وتقديمها إعداد التق  .46

 .  لمجلس اإلدارة االعتمادها

  .  أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة في مجال اختصاصه  .47

 

 ( 45البند رقم )

 :  للمدير التنفيذي في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصالحيات اآلتية

انتداب منسوبي الجمعية إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات وزيارات أو دورات أو  .4

صلة ، على أال تزيد األيام المت في السنةمصلحة العمل وبما ال يتجاوز شهر غيرها وحسب ما تقتضيه 

 .  عن عشرة أيام

فع ، والر  عقودهم ومتابعة أعمالهم متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية الالزمة بالجمعية واعداد  .8

 .  لمجلس اإلدارة بتوقيع العقود والغائها وقبول االستقاالت لالعتماد

 . اعتماد تقارير األداء .5

 .  تنفيذ جميع البرامج واألنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة  .1

إلجازات السنوية لكافة اعتماد جميع اجازات موظفي الجمعية من القياديين والمشرفين واعتماد ا .3

 .  الموظفين

 .  اعتماد تفويض صالحيات مدراء اإلدارة ورؤساء األقسام وفق الصالحيات الممنوحة له .6

 ( 41البند رقم )

 .  يشرف مجلس اإلدارة على أعمال المدير التنفيذي، وللمجلس متابعة أعماله ومساءلته

 ( 43البند رقم )

المدير التنفيذي للجمعية؛ فلمجلس اإلدارة محاسبة المدير التنفيذي بما في حال وقع تقصير أو إخالل من 

 عن طريق رئيسة مجلس اإلدارة .  يتناسب مع حجم التقصير أو اإلخالل

  

  

 



 

 
 

  

 الوظائف )اإلدارية والفنية( 

  (46البند رقم )

وفق لس اإلدارة مجوافق عليه المدير التنفيذي ويال يتم التعيين إال بناء على طلب احتياج وظيفي يقدمه 

احتياجات ( حسب 1بعد توفر كافة متطلبات التعيين الواردة في البند رقم )وللمدير التنفيذي ،  نموذج خاص

لمساعد ا، على أن تشكل لجنة الستقبال الطلبات وتقييمها تضم في عضويتها  ذلك العمل ومتطلباته إذا رأى

لمدير التنفيذي تشكيل لجنة أخرى خاصة مجلس اإلدارة واوأحد أعضاء ،  أو من ينوب عنهاإلداري 

 .  بالمقابالت إن رأى ذلك

 :  تتولى لجنة استقبال الطلبات وتقييمها المهام التالية

 .استقبال طلبات التوظيف والسير الذاتية  .4

 .  تقييم وفرز طلبات التوظيف والسير الذاتية .8

 .روحة استبعاد الطلبات غير المنسجمة مع الوظائف المط .5

رفع تقييم السير الذاتية إلى لجنة المقابالت موضح فيها نقاط القوة والضعف ونقاط الترجيح وذلك  .1

 .  على نماذج خاصة معتمدة

  : هام التاليةأما لجنة المقابالت فيتم تشكيلها من قبل اإلدارة التنفيذية للقيام بالم

 .  االطالع على تقييم ملفات المتقدمين وسيرهم الذاتية .4

 .  دعوة المرشحين الذين يحملون مؤهالت متصلة بالوظيفة المعنية إلجراء المقابلة معهم .8

 . ، ورفع نتائج المقابالت وتوصيات التقييم إلى اإلدارة  إجراء المقابالت مع المتقدمين .5

 .  تقوم اإلدارة باختيار أفضل المرشحين ورفع ذلك إلى اإلدارة التنفيذية لالعتماد .1

  ( 47البند رقم )

 جراء عملية التعيين ال بد من التسلسل في خطوات التعيين وهي كالتالي : خطوات التعيين إل 

في ضوء األهداف االستراتيجية للجمعية توضح فيه المدير التنفيذي رفع طلب احتياج وظيفي من  .4

 .  األسباب الموجبة لالحتياج والوصف الوظيفي للوظيفة الجديدة

 . مجلس اإلدارة  عليه مندراسة الطلب والموافقة  .8

   . اإلعالن عن االحتياج إلشغال الوظيفة المعنية بوسائل اإلعالم المتاحة بما يتوافق مع هذه اآللية .5



 

 
 

 

يث يقوم ( بح ، مناولة ، إيميل بريد استالم طلبات التوظيف من المتقدمين عبر الوسائل المختلفة ) .1

وثائق ، على أن يتضمن ملف طلب التوظيف ال بالجمعيةالمتقدم بتعبئة نموذج طلب التوظيف المعتمد 

ادات ، شهادات المؤهل العلمي، شه نموذج طلب التوظيف المعبأ، سيرة ذاتية حديثة للمتقدم : ) التالية

 .، بطاقة الهوية  ، شهادات الدورات والبرامج التدريبية إن وجدت الخبرة إن وجدت

ة والتحقق من الوثائق األخرى وذلك من قبل لجنة خاصة تقييم وفرز طلبات التوظيف والسير الذاتي .3

متصلة ، واستبعاد الطلبات غير ال أو من ينوب عنهالتنفيذي بهذا الشأن يتم تشكيلها من قبل المدير 

، وتعبئة نموذج تقييم السير الذاتية لكل متقدم مرشح للوظيفة ورفع الملف إلى  بالوظائف المطلوبة

 .  لجنة المقابالت

المقابالت مع المتقدمين بعد عملية فرز الطلبات بالخطوة السابقة وذلك من قبل لجنة خاصة  إجراء .6

يشكلها المدير التنفيذي أو من ينوب عنه، تقوم باالطالع على تقييم السير الذاتية المرفوع لها وتحديد 

لة از المرشح للمقاب، وفي حال اجتي ، وإجراء مقابلة مع كل مرشح مواعيد إجراء المقابالت مع المرشحين

، ويتم تعبئة نموذج المقابلة الشخصية توصيات  يتم تحديد موعد معه إلجراء اختبار الحاسب األلي

 .  اللجنة ورفعهما إلى صاحب الصالحية إلجراء المفاضلة بين المرشحين

 ن، وإجراء المفاضلة بي يقوم صاحب الصالحية باالطالع على الملفات المرفوعة إليه ودراستها .7

ة ، بما في ذلك السمات الشخصية التي تكشفها جلس المرشحين حسب الوظيفة المرشح لها ومتطلباتها

 .  مقابلة المرشحين في الخطوة السابقة

ره ، وإصدار قرار باختيا ، وتوقيع العقد معه اختيار أنسب المرشحين، وتقديم العرض الوظيفي له .2

س المباشر، ، الرئي ، اإلدارة التابع لها)الوصف الوظيفي(  ، ويتضمن القرار : المسمى الوظيفي وتعيينه

 .  المهام الموكلة له

، لحثهم على التعاون مع الموظف الجديد  يعمم قرار التعيين على جميع الموظفين واإلدارات واألقسام .1

 .  وتقديم التسهيالت الالزمة التي تساعده في أداء عمله كأحد أعضاء فريق الجمعية

موظف الجديد والترحيب به وإطالع على أهداف وأنشطة الجمعية، وأقسامها وإداراتها استقبال ال .44

 .  ، وتسليمه كافة احتياجات الوظيفة وتعريفه بفريق العمل

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

 بيوت النسائية مراحل وخطوات التعيين في جمعية 
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