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       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  الالئحة )اإلصدار الثاني(هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

مجلس اإلدارةرئيس   نائب رئيس مجلس اإلدارة   

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

الزهراني األستاذ / عبدهللا بن سعيد   األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  
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 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني                       وبعد :

يتطلب عمل اجلمعية وظائف قيادية حتى تستطيع اجلمعية وأعضاء جملس اإلدارة حتقيق أهداف ورسالة اجلمعية 

خالل هذه الوظائف ، وهذه الوظائف تتطلب خربات حمددة وإمكانات عالية ، ونظرًا ألهمية مكانة هذه الوظائف من 

وأثرها على عمل اجلمعية فهي وظائف يتم التعيني فيها من قبل جلنة مشكلة من أعضاء جملس اإلدارة ووفق ضوابط 

 حمددة وهلا حوافز ختتلف عن باقي وظائف اجلمعية العامة .

 

 

 

 

 
 الوظائف التالية : على السياسة هذه تطبق

 الرؤساء التنفيذيني . •

 رؤساء األقسام . •

 من يف حكمهم من املناصب القيادية يف اجلمعية . •
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فرق العمل فهذه ابرز الضوابط اليت ينبغي توفرها يف ملا هلذه الوظائف من اثر وقدرة على سري عمل اجلمعية وقيادة 

 من يشغل هذه املناصب ، وجمللس اإلدارة باجلمعية استثناء أو إضافة ما يراه وفق موقع املنصب القيادي وأهميته :

 العمل سابقًا يف مناصب قيادية يف القطاع احلكومي أو اخلاص أو اخلريي  . •

 تطوعًا أو عضوا سنتني على األقل .العمل يف القطاع اخلريي  •

 اإلحاطة بلوائح وأنظمة القطاع اخلريي املقررة من الوزارة . •

 القدرة على قيادة فرق العمل . •

 السرية الذاتية . •

 عام . 35أال يقل عمرة عن  •

 شهادة دورة يف احلاسب اآللي . •

 القدرة على التعامل مع اللغة االجنليزية . •

 مشاركات ومنجزات للمتقدم . •

 القدرة على القيام بوظائف اإلدارة من التخطيط والتنظيم والتقييم والتحليل •

 مقبول املظهر . •

 القدرة على مقابلة اجلمهور والتعامل معه . •

 ميتلك حزمة من الدورات ذات العالقة . •

 اجتياز االختبار التحريري للمنصب . •

 اجتياز املقابلة الشخصية . •

 .حيمل شهادة البكالوريوس كحد أدنى  •

 حاصل على  شهادات يف القيادة واإلدارة . •

 القدرة على التطوير واإلبداع . •

 إدارة الوقت . •

 حتمل ضغوط العمل واالجناز  واختاذ القرار . •

 املهارة يف االتصال وإعداد التقارير. •

 من مل يسبق له العمل احلكومي له األولوية . •
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 التوظيف للمناصب القيادية وفق املراحل التالية :يتم 

 اإلعالن عن الوظيفة ووصفها عرب القنوات اإلعالمية ووسائل التواصل كافة . •

 .او صندوق الربيد او مناولة للمقريتم استقبال السرية الذاتية للمتقدمني عرب الربيد االلكرتوني للجمعية  •

 اإلدارة لفرز ملفات املتقدمني وترشيح من تنطبق عليه الشروط .يتم تشكيل جلنة من أعضاء جملس  •

 يتم إعداد اختبار حتريري ) اختيار متعدد ، مقالي ( يبني شخصية املتقدم لكافة املرشحني بعد الفرز . •

 يتم إعالن النتائج بعد اعتمادها من جملس اإلدارة . •

 يس أو نائبه .تعقد اللجنة مقابالتها مع املرشحني نهائيًا بعضوية الرئ •

 يتم الرفع بنتائج املقابالت النهائية واملرشح للوظيفة ألعضاء جملس اإلدارة العتمادها . •

يتم توقيع عقد املرشح باحلوافز احملددة مع وضعه حتت التجربة ملدة ستة أشهر وبعدها إذا اثبت جدارته  يتم  •

 اإلدارة .منحه احلوافز املقررة األخرى اليت اقرها أعضاء جملس 

 قرار أعضاء اجمللس باإلمجاع وهو نافذ على اجلميع . •

 يوقع العقد مع املرشح رئيس اجمللس . •

 يلتزم اجمللس باحلوافز اليت اقرها للمنصب . •
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هذه احلوافز املقررة مبدئيًا للوظائف القيادية باجلمعية وألعضاء جملس اإلدارة التعديل يف هذه احلوافز نقصًا أو 

من الضوابط احملددة لشغل  %90إضافة وفق ما يراه اجمللس  مع العلم أن هذه احلوافز ال تطبق إال حبق من جتاوز 

 : النسبة احملددة وبعد حصوله يف تقدير األداء الوظيفي علىاملنصب  

 اإلجازة املعتمدة سنويًا وقدره شهر مدفوعة الراتب . •

 ريال شهريًا . 1500بدل سكن قدره  •

ريال ( وفق إمكانات املتقدم وقدراته واملنصب املرشح له  وكذلك  10000ريال إىل  4000الراتب األساسي )من   •

 .مقدرة اجلمعية املالية ويعتمد من قبل أعضاء جملس اإلدارة  

 ريال شهريًا  1000قدره  طبيعة العملبدل  •

 ريال شهريًا . 500بدل نقل قدره  •

 تأمني طيب . •

 التسجيل يف التأمينات االجتماعية وفق النظام. •

مكافأة مالية أو عينية حيددها أعضاء جملس اإلدارة لكل إجناز على مستوى اجلمعية يستحق اإلشادة  •

 والتكريم .

 ريال سنويًا. 500ريال وال تزيد عن  300عالوة سنوية ال تقل عن  •

 
 

 


