
 

 



 

 

 

 مقدمة: 
لميزانية السنوية  ليتم التوظيف عىل الوظائف الشاغرة واملعتمدة وفقاً 

عىل أن يشغل هذه الوظائف ذوي  قسم داخل الجمعية حسب املقرر لكل  
 .املؤهالت العلمية والخربات العملية العالية 

  :التوظيف الداخيل يف الجمعية 
اإلعالن عن االحتياجات الوظيفية الشاغرة داخلياً  أولوية شغل الوظائف يتم 

وتُعطى األولوية لكافة الطلبات الداخلية ملوظفي الجمعية بعدة طرق  
 منها 

 الرتقية -أ
 النقل الوظيفي -ب
 اإلعالن الداخيل -ت

وتبحث الجمعية عن مرشحني للوظائف من خارجها فقط عندما يتعذر إيجاد   
 :بعدة طرق منها موظف من داخل الجمعية 

تقديم طلبات التوظيف والسري الذاتية مبارشة أو إرسال السري   ❖
 .الذاتية بالربيد أو عن طريق اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين أو الفاكس

 نية عن طريق اإلعالن بالصحف اإللكرتو   ❖
  . مواقع التواصل االجتامعي  ❖

 :متطلبات التوظيف
تشغل الوظائف املعتمدة بأشخاص تتوفر لديهم املتطلبات املحددة لتلك  

 الوظائف حسب الوصف الوظيفي املعد لها 
 تعيني العاملني الجدد

 طبقاً لخطة التوظيف املعتمدة سنوياً من قبل مجلس   يتم تعيني عاملني

 

 



 

 

 

توظيف غري السعوديني عندما ال يتوفر مرشحاً سعودياً اإلدارة عىل أن يتم 
 .مستوفيا ملتطلبات شغل الوظيفة 

 : رشوط التوظيف
 :يجب أن تتوفر يف املرشحني لشغل الوظائف املعتمدة الرشوط التالية

 .( سنه 60( سنة وال يتجاوز ) 18أال يقل العمر عن ) •
الوظيفة حسب الوصف توفر املؤهالت املعتمدة ومتطلبات شغل  •

 .الوظيفي لكل وظيفة وتوثيق جميع متطلبات الوظيفة بوثائق أصلية 
 .أن يكون املرشح حسن السرية والسلوك  •
اجتياز املرشح املقابلة الشخصية واالختبارات الالزمة واملعدة من قبل   •

 .لجنة التوظيف 
 . أن يكون الئقاً صحياً للعمل •
لوبة وعىل تصاريح العمل الصادرة عن  الحصول عىل التأشريات املط •

 .جهات االختصاص وذلك لألجانب 
أال يكون مرتبطاً بعمل آخر لدى أي جهة أخرى و أن يحظر شهادة خربه  •

 .وإخالء طرف من عمله السابق
 .أال يكون قد سبق فصله ألسباب تأديبية  •

 مقابالت التوظيف :
لتي من خاللها يتم التعرف  تعترب املقابالت إحدى طرق االختيار والتعيني وا

عىل مدى صحة ومطابقة املعلومات التي قدمها الشخص من معلومات 
وخربات من خالل املراحل التي متت يف عملية االختيار. وباملقابلة يتم 

التعرف عىل الشخص وصفاته التي قد ال يتم بالطرق األخرى وبالتايل 
 .ميكن اخذ قرار فيام إذا كان الشخص مناسب أم ال

 

 

 



 

 

 

 :أنواع املقابالت
 :املقابلة الفردية  - 

يتم اللقاء باملقابلة بني كل من املتقدم للوظيفة ومنسق التوظيف ويف  
الغالب ما مييز هذا النوع من املقابالت التفاعل والرتكيز الجيد من قبل  

 الطرفني 

 مقابلة لجنة التوظيف :-

 التوظيف بالجمعية يتم مقابلة املتقدم للوظيفة من قبل لجنة  

 : ضوابط عملية االختيار والتعيني 
هو انتقاء أفضل األشخاص املرشحني وأكرثهم صالحا لشغل   االختيار

الوظيفة، ونعمل عىل مبدأ العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع  
املرشحني وان يتم االختيار عىل أساس الجدارة واالستحقاق و أن يكون 

هناك نوع من الضبط عند اختيار املوظفني فالشخص املناسب يف املكان  
 . املناسب 

 : وات عملية االختيار والتعيني خط
 . اإلعالن عن الشاغر املوجود لدى الجمعية   -
 تلقي الطلبات والسري الذاتية وإدخالها بقاعدة بيانات السري الذاتية  -
 تصفية الطلبات وحرص املناسب منها  -
إجراء مقابالت مبدئية بواسطة الهاتف لبعض السري الذاتية الغري واضحة و   -

 حظات تدوين املال 
إرسال السري الذاتية املطابقة للوصف الوظيفي بنموذج )طلب إجراء   -

إجراء اختبارات تتفق مع طبيعة   لجنة التوظيفمقابلة شخصية لوظيفة( من 
 العمل لبعض الوظائف

لجنة  الطالبة للوظيفة و  قسام إجراء املقابالت الرسمية بتنسيق بني اإل   -
 التوظيف 

 



 

 

 
املفاضلة بني املتقدمني الذين اجتازوا املقابلة الشخصية من واقع  إجراء   -

 منوذج املقابلة الشخصية 
 . القيام بعملية التوظيف مع فرتة تجربة ثالثة اشهر - 
ويعتمد من قبل املدير   لجنة التوظيفويص  تإعداد توصية التعيني و   -

 . التنفيذي
زويد قسم املوارد البرشية  يتم ت  لألجنبي ( إعداد خطاب “تحويل طبي”)   -

بصورة من جواز املوظف و يرسل إىل العيادة والتنسيق بني العيادة و  
 .  املستوصف املرصح له للكشف عليه 

إعداد خطاب تسهيل “فتح حساب بنيك” ليك يتسنى تحويل راتب   -
 .املوظف عليه 

إعداد العاملني )تدريبهم وتعريفهم عىل العمل والزمالء و سياسات  -
وإعداد عقد عمل رسمي للمتدربني الذين تم   -ووسائل السالمة  الجمعية 

 (تثبيته 

  :مرتبات العاملني الجدد
يتم التوظيف عىل الوظائف الشاغرة حسب سلم الرواتب املقر من مجلس  

 ووفق ما تقرره لجنة التوظيف. إدارة الجمعية لكل وظيفة 

إذا كان هناك حاجة   يجوز إعادة التعاقد مع من سبق له العمل بالجمعية 
 . لخدماته وكانت استقالته ألسبابه الخاصة 

  ة:الرسوم الحكومي

تتحمل الجمعية جميع الرسوم الحكومية التي يتوجب عىل العامل  
خصة العمل املتعاقد دفعها حسب أنظمة الحكومة ) اإلقامة و ر 

وتجديدهام وما يرتتب عىل تأخري ذلك من غرامات إذا كان التأخري بسبب  
الجمعية ،ورسوم تغيري املهنة ، رسوم تأشريات خروج وعودة ( وحسب  

 . والعامل رشوط أحكام العقد املربم بني الجمعية 

 



 

 

 

 : فرتة التجربة
العقد إذا مل تثبت صالحية العامل خالل فرتة التجربة املنصوص عليها ب

للقيام بواجبات العمل املتفق عليه جاز للجمعية فسخ عقد العمل دون  
برشط أن تتاح له الفرصة ليك يبدي أسباب معارضته   مكافأة أو تعويض

 .للفسخ

 :عقود العمل
املوثقة من   مبوجب عقود عمل  جمعية يتم ارتباط جميع العاملني بال

   التأمينات االجتامعية 

 :أنواع العقود
 )العمل املرن عقد   –نوعني : )عقد توظيف دائم 

مبوجب عقد     بالتعاقد مع العامل عقد التوظيف املبارش : تقوم الجمعية  -
عمل محدد املدة ويتم تجديده سنوياً حسب تقييم األداء السنوي و  

 .مصلحة العمل
فقط ملدد مع املوظف  بتعاقد  : تقوم الجمعية  املرن عمل  عقد ال -

 .حاجة الجمعية مختلفة حسب 

 :تاريخ رسيان عقد العمل
 من تاريخ مبارشته العمل  موظفني يرسي عقد العمل لل

 إلغاء التعيني:
أعامل وظيفته خالل    وظفيجوز للجمعية إلغاء عقد العمل إذا مل يبارش امل 

( يوماً من التاريخ املحدد ملبارشة العمل يف العقد دون عذر مقبول    15) 
 . من الجمعية 

 

 



 

 

 

  :دفع الرواتب
  ميالدياألسبوع األخري من كل شهر  يتم دفـع الرواتب للعاملني خالل 

 . الخاص  وظفويودع الراتب يف حساب امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


