
 

 

 

 عنيزة  بمحافظة  )هاد) جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في   التنفيذي المدير تعيين  آلية

 

 (1) رقم البند

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

 )هاد) جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات : الجمعية

 (  هاد)   جمعية  في  واالختيار التعيين  آلية  : االلية

 ) .العمومية الجمعية  من  المنتخب هاد جمعية  إدارة مجلس : (اإلدارة مجلس المجلس

 (2) رقم البند

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

 (3) رقم البند

 للقيام بالمجلس خاصة  لجنة  يكلف  اإلدارة مجلس فإن  للجمعية  تنفيذي مدير  لتعيين  الحاجة عند

وال  ألسماء باالقتراح  المجلس أعضاء مساندة  مع  منه  تحتاجه ما بكل المجلس وتزويد المهمة  هذه  باجراءات

 ذلك  رغبت أن للجنة كمساندة تواصل

 (4) رقم البند

 التنفيذي المدير  لوظيفة المتقدم  في  توفرها الواجب الشروط

 .الجنسية سعودي يكون أن -1

 .شرعا المعتبرة األهلية  كامل يكون أن -2

 . سنة (25) عن عمره  يقل  أال -3

 . الجامعية  الشهادة عن شهادته  تقل  أال -4

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

 . القيادي العمل  في سنة عن تقل ال  خبرة  يمتلك  أن -6

 .الجمعية  إلدارة  متفرغا يكون أن -7

 . األفضلية للمقيم داخل حدود المحافظة  -8



 

 

 (5) رقم البند

 : بالجمعية التنفيذية  اإلدارة  طريق  عن  التالية االجراءات بتنفيذ  اللجنة  تقوم

  الجمعية وموقع  ، المتاحة اإلعالمية  والوسائل  اليومية  الصحف  إحدى عبر الشاغرة الوظيفة  عن اإلعالن .أ

 االلكتروني  الرسمي 

 .اإلعالن في الجمعية وعناوين الوظيفة  والتزامات وحقوق التعيين شروط  تحديد .ب 

  في  الموضحة المعايير  وفق متقدم  لكل التنفيذي المدير لوظيفة  الترشح طلبات اللجنة  تقيم .ج .ت 

 . (6) رقم البند

  المقابلة معايير وفق  ومقابلتهم  ،  التقديم مسوغات معايير  على بناء  متقدمين خمسة أفضل  اللجنة  ترشيح .ث 

 .(7) رقم البند في  الموضحة الشخصية

  ويؤخذ ييم ق الت درجات تقسم ثم  فرديا التقييم ويتم إدارة مجلس عضو  أحدهم  أفراد ثالثة  المقابلة  لجنة تضم   . ج

   بمن يرونه مناسبا من خارج المجلس .  ويحق لهم اإلستعانة  .للجنة العام المعدل

ال المقابلححة ودرجححات التقححديم لمسححوغات الححدرجات مجمححو  حسححب المتقححدمون ويرتححب النتححائ  ترشححح و . ح

مناسححب اللجنححة تراهححا التححي والمسححتحقات الراتححب اقتححراح مححع اللجنححة حررتهححا التححي معالتوصححيات شخصححية

 كفححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححاءات علححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححى بنححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححاء ة

الححم الجمعيححات فححي التنفيححذيين المححديرين رواتححب ومتوسححط نطححاق اعتبححار مححع وخبراتححه ومؤهالتححه المتقححدم

 . والمجال الحجم في شابهة

عل بالموافقة  قراره  ويصدر  ، اللجنة  قائمة  في  المرشحين بين من  يختار  أو اللجنة مرشح على المجلس  يصوت . خ

ى 

  تراه ما وفق التقديم إعادة يطلب أو . اللجنة ترشيح غير كانت  إن رآها التي المبررات  ويضيف المرشح عيينت

 األغلبية 

  



 

 

 (6) رقم البند

توز درجة ( 25) من تحتسب ، التنفيذي المدير لوظيفة التقديم مسوغات تقييم ودرجات عناصر

 : التالي النحو على  

الدرجة   سوغ التوظيف م م 
 القصوى

 درجة  دورة  لكل . (معتمدة  ساعة 15 عن  الدورة تقل  ال ) التدريبية لدوراتا  1
 

6 

 9 درجة   2- 3- 4 التوالي  على حيمن  (بكالوريس ، ماجستير  ،  دكتوراه التعليمي  لمؤهل ا  2

 درجة  سنة  كل ،  سنة من  ألكثر  اإلدارية القيادة  في لخبرةا  3
 

10 

 

 (7) رقم البند

10) من تحتسب ، التنفيذي المدير لوظيفة للمتقدمين الشخصية المقابلة تقييم ودرجات عناصر

 :  النحوالتالي على توز  درجة (0

 الشخصية  المقابلة  عناصر م
 

 الدرجة

 10 والحوار المنطق وحسن  بالنفس  الثقة 1

 واللياقة  واالريحية االنبساط 2
 

10 

 والحكمة  األناة 3
 

10 

 والتطوعي  االجتماعي الدعوي و  العمل في الخبرة 5
 

15 

 االستراتيجي  والنظر  األفق  سعة 6
 

10 

 السابقة  والمهارات اإلدارية التجارب 7
 

15 

  المرؤسين على  االشرافية السلطة ، األعلى : التنظيمية الصالحيات   تقدير  8

 ومدى الفهم للتسلسل اإلداري
 

15 

   أهمية ، الصالحيات ، التخطيط : ة ةرياإلدا واألولويات التنظيمي اإلداري الفكر 9

 التنفيذية  إلداراتا
 

15 

 



 

 

 (8) رقم البند

التنفححي المححدير بيانححات القححرار يتضححمن أن علححى ، اإلدارة مجلححس مححن يصححدر بقححرار التنفيححذي المححدير يعححين

 ويرفحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححق .كاملحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة ذي

وآلححي للجمعيححة األساسححية الالئحححة ضححوء علححى وراتبححه والتزاماتححه وحقوقححه ومسححؤولياته صححالحياته معححه

 . التعيين ة

 (9) رقم البند

ال  والتنمية  البشرية الموارد  وزارة إلى  وراتبه تعيينه  ومسوغات  التنفيذي  المدير  تعيين  قرار  من نسخة ترسل  -1

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

 .التعيين على  الوزارة موافقة بعد  إال للجمعية كمدير مهامه الجديد التنفيذي المدير  اليباشر  -2

عيححيتال بقححرار المححوظفين وسححائر واألقسححام اإلدارات مححن بإشححعار اإلدارة مجلححس رئححيس مححن تعمححيم يصححدر -3

 .ويسر بسهولة الجمعية أعمال لتسيير معه التعاون وضرورة ن،

 (10) رقم البند

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

الم العضو  يفقد ال الحالة هذه وفي ، مؤقتا العمل ليتولى المجلس أعضاء  أحد  تكليف موافقةالوزارة  بعداإلدارة

 . القرارات على التصويت في  يشارك  ال  ولكن فيها والمناقشة  المجلست اجتماعاحضور في  حقه  كلف

 (11) رقم البند

 األعضاء         کامل صوت إذا التنفيذي المدير تعيين شروط  من أكثر أو شرط  عن  التجاوز  اإلدارة لمجلس

 . ذلك على

 (12) رقم البند

السي  وفق   الجمعية وأهداف ورؤية  رسالة تحقق التي  التنفيذية  اإلدارية  األعمال كافة  التنفيذي  المدير  يتولى 

 اسات

ا  الوصف     باستمارة ورد بما وتتلخص اإلدارة مجلس من  والمنظمة  المشرفة الجهة من  المعتمدة  واللوائح

 .للجمعية التنظيمي  الدليل في  للمدير التنفيذي لوظيفي 

  



 

 

 (13) رقم البند

فيلم  الحق المجلس أعضاء من  عضو  أي يملك وال  . التنفيذي للمدير اإلداري المرجع هو  اإلدارة  مجلس يعتبر 

 .اإلدارة مجلس من  خطي  بتفويض اال المجلس في  عضويته  بحكم له  التوجية  أو ساءلة

 (14) رقم البند

والسكرتاري المكتبية  التجهيزات  من يحتاجونه ما كل  المجلس وألعضاء اإلدارة لمجلس التنفيذي  المدير  يوفر

 والكوادر  ا

ل  خدمة به يقومون  الذي العمل مصلحة فيه  فيما معهم والتعاون لهم  الموكلة بالمهام للقيام وغيرها والمرافق

 . لجمعية 

 (15) رقم البند

متط  له  ويوفر ،  بمهامه للقيام يواجهها  التي الصعوبات ويذلل  يسانده التنفيذي المدير مع  اإلدارة مجلس يقف 

 . الجمعية أهداف  لتحقيق  وذلك المجلس طريق  عن إال توفيرها يمكنه التي ال  لباته

 (16) رقم البند

كححل إيضححاح وعليححه     األساسححية التنفيححذي المححدير مهححام التنفيححذي األداء لتقححارير الححدوري العححرض يعتبححر

و جميعهححا المجلححس         تسححاؤالت علححى واالجابححة فعليححا القححائم بالوضححع تعريفححالمجلس شححهنه مححن مححا 

 التنفيححححححححححححححححححذي المححححححححححححححححححدير أداء فححححححححححححححححححي تححححححححححححححححححدخال هححححححححححححححححححذا يعتبححححححححححححححححححر ال

 السححابقة المجلححس وتوصححيات المعتمححدة الجمعيححة خطححة وضححمن اإلدارة مجلححس أروقححة فححي الحححوار مححادام

 . الجمعية غايات ويخدم

 (17) رقم البند

 ومساءلته  وتقويمه ومتابعته  التنفيذي المدير أداء على  الوحيد المشرف  هو  االدارة  مجلس

 (18) رقم البند

م اإلدارة      فلمجلححححس ؛ للجمعيححححة التنفيححححذي المححححدير مححححن إخححححالل أو تقصححححير أي وقححححع حححححال فححححي

لجحححن أم كحححان عضحححوا     المجلحححس يفوضحححه محححن خحححالل التنفيحححذيمن المحححدير محححع االمحححر هحححذا ناقشحححة

 فححححححي المجلححححححس   علححححححى ذلححححححك نتيجححححححة وعححححححرض نفسححححححه المجلححححححس رئححححححيس أم خاصححححححة ة

يتنحححا بمحححا         محاسحححبته ذلحححك فحححي بمحححا ذلحححك تجحححاه يحححراه بمحححا المجلحححس ويخحححرج سحححرية، جلسحححة

 . اإلخالل أو التقصير حجم مع سب

 


