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 انًادة األونى :
 

ٚؼٍٛ سئٛظ يدهظ اإلداسج تؼذ انسظٕل ػهٗ يٕاكوح أػؼاء يدهظ اإلداسج يذٚشاً ذُلٛزٚاً  -أ

يرلشؿاً إلداسج اندًؼٛح تًٕخة ػوذ يسذد انًذج ٚرؼًٍ ساذثّ ٔيضاٚاِ ٔعائش زوٕهّ انًانٛح، 

 ح.ؤنًدهظ اإلداسج ئَٓاء خذياخ انًذٚش انرُلٛز٘ تُلظ انطشٚ

شؿى يًا ٔسد كٙ انلوشج )أ( يٍ ْزِ انًادج، نًدهظ اإلداسج تًٕاكوح انًدهظ ذؼٍٛٛ ػهٗ ان -ب

 أ٘ يٍ يٕظلٙ اندًؼٛح يذٚشاً ذُلٛزٚاً نهدًؼٛح، ٔنًدهظ اإلداسج ئَٓاء خذياذّ تُلظ انطشٚوح.

ؼٍٛ ٔكن ألزكاو انلوشذٍٛ )أ( ٔ )ب( يٍ ْزِ انًادج نلرشج ذدشتح ًٚخؼغ انًذٚش انرُلٛز٘ ان -ج

 ػهٗ أٌ ال ذوم ػٍ ثالثح أشٓش ٔال ذضٚذ ػٍ عرح أشٓش.يدهظ اإلداسج  ٚسذدْا

 ٚسظش ػهٗ انًذٚش انرُلٛز٘ انوٛاو تأ٘ ػًم آخش. -د

انذاخهٛح ٔانرؼهًٛاخ انًؼًٕل تٓا كٙ اندًؼٛح  نألَظًح ًٚاسط انًذٚش انرُلٛز٘ ػًهّ ٔكواً  -ْـ

 ٔكًا ًٚاسط أ٘ طالزٛاخ أخشٖ ٚسذدْا يدهظ اإلداسج.

 

 

 انثانيت : انًادة

 

 ٚرى اإلػالٌ ػٍ ٔظٛلح انًذٚش انرُلٛز٘ كٙ خًٛغ ٔعائم اإلػالٌ انًرازح.

 

 

 انًادة انثانثت :

 

ذوش ندُح نهرٕظٛق يٍ هثم يدهظ اإلداسج نذساعح يهلاخ انًروذيٍٛ ٔانرأكذ يٍ يطاتورٓا نششٔؽ 

 انرٕظٛق.
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 انًادة انرابعت :

 

 ٌحدد موعد للمقابالت الشخصٌة للمرشحٌن من قبل لجنة التوظٌف.

 

 

 انًادة انخايست :

  

ٚرى ئخرٛاس انًذٚش انرُلٛز٘ يٍ تٍٛ األشخاص رٔ٘ انكلاءج ٔانخثشج كٙ انًداالخ اإلدساٚح 

 ٔانؼًم انرطٕػٙ ٔانخٛش٘، ػهٗ أٌ ذرٕكش كّٛ انششٔؽ انرانٛح :

 ان ٌكون سعودي الجنسٌة.  -1

 ن ٌكون متمتعاً باألهلٌة الكاملة.أ  -2

 عاماً. 52أن ال ٌقل عمره عن   -3

أن ٌكون لدٌه خبرة ال تقل عن خمس سنوات فً المجال اإلداري والعمل التطوعً   -4

 والخٌري.

الجامعٌة كحد أدنى، او الثانوٌة العامة + شهادة خبرة ال الشهادة أن ٌكون حاصالً على   -5

 تقل عن خمس سنوات.

أن ال ٌكون قد صدر بحقه حكم بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرف أو االمانة أو بعقوبة   -6

تأدٌبٌة ألسباب تمس الشرف او الثقة وأن ال ٌكون خدمته فً أي وظٌفة أو عمل قد 

 باب ماسة بالشرف أو الثقة.انتهت أو انتقطعت صلته بأي منها ألس
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 انًادة انسادست :

 
ٚدة ػهٗ انًذٚش انرُلٛز٘ ئداسج اندًؼٛح ٔئَٓاء األػًال انٕٛيٛح تٓا ٔيراتؼح ئداسذٓا ٔأهغايٓا 

 ٔذطٕٚشْا.كاكح، ٔئػذاد انخطؾ انالصيح نرسوٛن أْذاكٓا كاكح، ٔانؼًم ػهٗ ذُظًٛٓا 

 

 انًادة انسابعت :

 
ئرا نى ذرًكٍ اندًؼٛح يٍ ذؼٍٛٛ يذٚش ذُلٛز٘ يرلشؽ ألػًانٓا أل٘ عثة يٍ األعثاب، كهًدهظ 

اإلداسج ٔتؼذ يٕاكوح انٕصاسج ذكهٛق أزذ أػؼائّ نٛرٕنٗ ْزا انؼًم يإهراً، ٔكٙ ْزِ انسانح ال 

ًُاهشح كٛٓا دٌٔ انرظٕٚد ٚلوذ انؼؼٕ انًكهق زوّ كٙ زؼٕس اخرًاػاخ يدهظ اإلداسج ٔان

 ػهٗ هشاساذٓا.

 

 انًادة انثاينت :

 
 ٚرٕنٗ انًذٚش انرُلٛز٘ األػًال اإلداسٚح كاكح، ٔيُٓا ػهٗ ٔخّ انخظٕص :

سعٕو خطؾ اندًؼٛح ٔكن يغرٕٚاذٓا اَطالهاً يٍ انغٛاعح انؼايح ٔأْذاكٓا ٔيراتؼح   -1

 ذُلٛزْا تؼذ ئػرًادْا.

 ال ذرؼاسع يغ أزكاو انُظاو ٔانالئسح انرُلٛزٚحسعى أعظ ٔيؼاٚٛش انسٕكًح اندًؼٛح   -2

 ْٔزِ انالئسح، ٔاإلششاف ػهٗ ذُلٛزْا ٔيشاهثح يذٖ كاػهٛرٓا تؼذ اػرًادْا.

ئػذاد انهٕائر اإلخشائٛح ٔانرُظًٛٛح انالصيح انرٙ ذؼًٍ هٛاو اندًؼٛح تأػًانٓا ٔذسوٛن   -3

 أْذاكٓا ٔيراتؼح ذُلٛزْا تؼذ اػرًادْا.

 ٔنٕائسٓا ٔهشاساذٓا ٔذؼهًٛاذٓا، ٔذؼًًٛٓا. ذُلٛز أَظًح اندًؼٛح  -4

 ذٕكٛش ازرٛاخاخ اندًؼٛح يٍ انثشايح ٔانًششٔػاخ ٔانًٕاسد ٔانردٓٛضاخ انالصيح.  -5

 اهرشاذ هٕاػذ اعرثًاس انلائغ يٍ أيٕال اندًؼٛح ٔآنٛاخ ذلؼٛهٓا.   -6

ئػذاد انرواسٚش انذٔسٚح ألػًال اندًؼٛح كاكح ذٕػر اإلَداصاخ ٔانًؼٕهاخ ٔعثم   -7

 خٓا ٔذوذًٚٓا نًدهظ اإلداسج الػرًادْا.ػال

 أ٘ يٓاو أخشٖ ٚكهق تٓا يٍ هثم يدهظ اإلداسج كٙ يدال ئخرظاطح.  -8
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 انًادة انتاسعت :

 
 نهًذٚش انرُلٛز٘ كٙ عثٛم ئَداص انًٓاو انًُاؽح تّ انظالزٛاخ اٜذٛح :

أٔ اَرذاب يُغٕتٙ اندًؼٛح إلَٓاء أػًال خاطح تٓا أٔ زؼٕس يُاعثاخ أٔ نواءاخ  -1

يظهسح انؼًم ٔتًا ال ٚردأص شٓشا كٙ  ّصٚاساخ أٔ دٔساخ أٔ ؿٛشْا ٔزغة يا ذورؼٛ

 انغُح، ػهٗ أال ذضٚذ األٚاو انًرظهح ػٍ ػششج أٚاو.

يراتؼح هشاساخ ذؼٍٛٛ انًٕاسد انثششٚح انالصيح تاندًؼٛح ٔئػذاد ػوٕدْى ٔيراتؼح   -2

 ٔهثٕل االعرواالخ نالػرًاد.أػًانٓى، ٔانشكغ نًدهظ اإلداسج ترٕهٛغ انؼوٕد ٔئنـائٓا 

 اػرًاد ذواسٚش األداء  -3

 ذُلٛز خًٛغ انثشايح ٔاألَشطح ػهٗ يغرٕٖ اندًؼٛح ٔكن انخطؾ انًؼرًذج.  -4

 اػرًاد ئخاصاخ يُغٕتٙ اندًؼٛح كاكح تؼذ يٕاكوح يدهظ اإلداسج.  -5

 ذلٕٚغ طالزٛاخ سؤعاء األهغاو ٔكن انظالزٛاخ انًًُٕزح نّ.  -6

 

 

 انًادة انعاشرة :

 
 يدهظ اإلداسج اندٓح اإلششاكٛح ػهٗ انًذٚش انرُلٛز٘، ٔنهًدهظ يراتؼح أػًانّ ٔيغاءنرّ. ُٚؼذ

 

 

 

 انًادة انحاديت عشر :

 
كٙ زال ٔهغ ذوظٛش يٍ انًذٚش انرُلٛز٘ نهدًؼٛح، كٛدٕص نًدهظ اإلداسج تًا ٚرُاعة يغ زدى 

 انروظٛش أٔ اإلخالل يساعثح انًذٚش انرُلٛز٘.

 

 

 

 

 



 

 

 عوديتـــــــربيت انســــــهكت انعـــــــانًً

  روةــــيريت بانًـــبر انخــًعيت انـــجــــ 

 نعًم و انتنًيت االجتًاعيتجهت بوزارة اـيس

(  443  برقى )

 و  2019/ 04/    21   انتــــــــاريخ :               

19   /                   : ى ــــــــــانرق        

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عشر :انًادة انثانيت 

 

 ُٚسظش ػهٗ انًذٚش انرُلٛز٘ ٔذسد ؽائهح انًغاءنح انوإََٛح يا ٚهٙ:

اعرـالل أ٘ يؼهٕياخ اؽهغ ػهٛٓا تسكى ػًهّ نذٖ اندًؼٛح نـاٚاخ انكغة انًاد٘ أٔ   -1

 انًؼُٕ٘ تشكم يثاشش أٔ ؿٛش يثاشش.

ئكشاء أ٘ يؼهٕياخ عشٚح اؽهغ ػهٛٓا تسكى ػًهّ نذٖ اندًؼٛح أل٘ ؽشف آخش ؿٛش   -2

 تاالؽالع ػهٛٓا. يلٕع

 خشم نسوٕم انًهكٛح انلكشٚح نهثشايح ٔانًشاسٚغ انخاطح تاندًؼٛح.  -3

 

 

 

 انًادة انثانثت عشر :

 

 ٚهرضو انًذٚش انرُلٛز٘ تسلع انٕثائن انغشٚح كٙ يكاٌ آيٍ ٚرؼًٍ ػذو اؽالع أ٘ شخض ػهٛٓا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عوديتـــــــربيت انســــــهكت انعـــــــانًً

  روةــــيريت بانًـــبر انخــًعيت انـــجــــ 

 نعًم و انتنًيت االجتًاعيتجهت بوزارة اـيس

(  443  برقى )

 و  2019/ 04/    21   انتــــــــاريخ :               

19   /                   : ى ــــــــــانرق        

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 محـافظـة العــرضــيات  –مكــة المكـرمة  
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 انًادة انرابعت عشر :

 

ٔكن ندُح يغروهح يٍ أػؼاء يدهظ اإلداسج ذوٕو تذساعح يهق انًذٚش ؼٍٛٛ انًذٚش انرُلٛز٘ ذٚرى 

 انرُلٛز٘ ٔخثشاذّ ٔيإْالذّ ٔذسذٚذ ساذثّ ٔكن يا ٚهٙ :

 

 كسذ أػهٗ 16666انٗ  6566ٚثذأ يٍ  انراتب االساسي

 انخبرة
لاير زغة َٕع  366لاير انٗ  266كم عُح خثشج كٙ َلظ يدال انؼًم تـ

 انخثشج ٔيكاٌ انخثشج

انذوراث في نفس 

 يجال انعًم

لاير زغة َٕع انذٔسج ٔهشتٓا يٍ انرخظض ٔعًؼح  86لاير انٗ  56يثهؾ 

 يشكض انرذسٚة

 لاير ػٍ كم اَداص 266زغة ذوٛٛى انهدُح تسٛث ال ٚضٚذ اإلخًانٙ ػٍ  اإلنجازاث انسابقت

 انبذالث

 اندًؼٛح(% يٍ انشاذة األعاعٙ )كٙ زال ػذو ذٕكٛش ٔعٛهح َوم يٍ 16تذل َوم 

 % يٍ انشاذة األعاعٙ )كٙ زانح ػذو ذٕكٛش عكٍ يالئى يٍ هثم اندًؼٛح(15تذل عكٍ 

 % زغة ذوٛٛى اإلَداص انغ5ُٕ٘% انٗ 3يٍ  انعالواث

 ثالثٌٕ ٕٚو كٙ انغُح اإلجازاث

 

 انًادة انخايست عشر :

 

انٕؽُٛح ٔيغٕؿاخ ذشعم َغخح يٍ هشاس ذؼٍٛٛ انًذٚش انرُلٛز٘ ٔطٕسج يٍ يإْالذّ ْٕٔٚرّ 

 ساذثّ انٗ سئٛظ يشكض انرًُٛح انًششف ػهٗ اندًؼٛح.

 

 
 


