
 

 م 2022/ 26/ 27وتاريخ      19رقم     قرار اداري 
 وبعد وصحبه ومن واالهسيدنا محمد وعلى آله الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

إجتماع محضر  إلى  رقم      إشارة  االدارة   على     20/6/2022وتاريخ  5/22/38مجلس  وبناء  اللجان  دليل  املمنوحة  باعتماد  الصالحيات 

 -للمدير العام املكلف وملا تقتضيه مصلحة العمل فقد قررمايلي : 

 -:  كالتاليوأعضائها   التوظيف والتحقيق االداري لجنة تحديد   -1

 

 لجنة دائمة نوعها 

 هـ21/12/1440بداية كل دورة مجلس من  تاريخ بدايتها 

 هـ21/12/1444نهاية كل دورة مجلس الى  تاريخ نهايتها 

 أربع سنوات مدتها

 االعضاء المسميات اسم اللجنة

 لجنة التوظيف والتحقيق االداري 

 األستاذ: محمد حكمي رئيس اللجنة: رئيس مجلس االدارة

 المسعودي األستاذ: سلطان  نائب رئيس اللجنة: المشرف المالي 

 األستاذ: جزاء الدهاسي  عضو اللجنة: المدير العام 

 األستاذة: وفاء الزويهري  عضو اللجنة: مدير الموارد البشرية

 األستاذ: صالح العمري  عضو اللجنة: مدير اللجان 

 

 -: اختصاصاتها 

 

 توفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية للجمعية. -

 العمل وإلحاقهم بالمعارض والدورات التدريبية.تطوير اداء الموظفين من خالل اقامة ورش  -

 تطبيق نظام العمل والالئحة التنفيذية له في جميع التعامالت الخاصة بعمل العاملين. -

 اعتماد جميع القرارات المتعلقة بالتوظيف. -

 الموارد البشرية. بإدارةاعتماد النماذج المتعلقة  -

 لقبول. االعالن عن الوظائف الشاغرة واختيار اشتراطات ا  -

 السير الذاتية للمتقدمين. وذلك بفرزاجراء المقابالت الشخصية والمفاضلة  -

 متابعة العقود واتخاذ ما هو مناسب لمصلحة العمل. -

 اتخاذ القرارات حيال التوصيات من المدير العام المتعلقة بالموظفين. -

 االطالع على نماذج تقييم األداء وحل المشكالت التي تتعلق بأداء الموظف. -



 

 االطالع على االجراءات المتعلقة بالموارد البشرية في نظام العمل وتحديثها بشكل مستمر. -

 جرد قرارات اللجنة سنوياً ومتابعة تنفيذها ورفع التقرير بعد االعتماد لمدير الحوكمة. -

 ضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها.  -

 اجراء عمليات التحقيق االداري.  -

 الفات واالجراءات الممكنة.  الرفع والتوصية للمجلس بالمخ  -

 مع التعامل إجراءات والسلوك المهني ودليلسياسة قواعد    وذلك بتطبيقالضبط االداري وضمان سير العمل   -

 العمل.  بيئة في التعديات السلوكية حاالت

                                                                                       جرد قرارات اللجنة سنوياً ومتابعة تنفيذها ورفع التقرير بعد االعتماد لمدير الحوكمة -

 توجيه قرارانا هذا لألعضاءالمعنيين . -

 

 رئيس مجلس االدارة

 
 

   كميمحمد جابر ح             
 


