
 

 

 

 
 



 

)1) 
 

تنفيذيًا  رًاأعضاء جملس اإلدارة مديوافقة جملس اإلدارة بعد احلصول على مرئيس عني ي -أ

حقوقه املالية،  املدة يتضمن راتبه ومزاياه وسائر مبوجب عقد حمدد اجلمعية متفرغًا إلدارة 

 س الطريقة.وجمللس اإلدارة إنهاء خدمات املدير التنفيذي بنف

لس تعيني أي من ادة، جمللس اإلدارة مبوافقة اجملعلى الرغم مما ورد يف الفقرة )أ( من هذه امل -ب 

 فس الطريقة.، وجمللس اإلدارة إنهاء خدماته بن للجمعيةمديرًا تنفيذيًا معية موظفي اجل

فرتة جتربة لفقرتني )أ( و)ب( من هذه املادة لخيضع املدير التنفيذي املعني وفق ألحكام ا -ج  

 شهر.أ الثة أشهر و ال تزيد عن ستة ثحيددها جملس اإلدارة على أن ال تقل عن 

 عمل آخر . تنفيذي القيام بأيحيظر على املدير ال -د 

 اجلمعية و ها يف مة الداخلية والتعليمات املعمول بميارس املدير التنفيذي عمله وفقًا لألنظ -هـ  

 كما ميارس أي صالحيات أخرى حيددها جملس اإلدارة.

 

 .سائل اإلعالن املتاحة اإلعالن عن وظيفة املدير التنفيذي يف مجيع ويتم 

 

بقتها فات املتقدمني والتأكد من مطاتقر جلنة للتوظيف من قبل جملس اإلدارة لدراسة مل

 التوظيف.لشروط 



 

)2) 
 

 .نة التوظيف حيدد موعد للمقابالت الشخصية للمرشحني من قبل جل

 

إلدارية والعمل االكفاءة واخلربة يف اجملاالت  اختيار املدير التنفيذي من بني األشخاص ذوييتم 

 -ط التالية:على أن تتوفر فيه الشرو التطوعي و اخلريي،

 اجلنسية. سعوديأن يكون  .1

 أن يكون متمتعًا باألهلية الكاملة. .2

 عامًا  25أن ال يقل عمره عن  .3

لتطوعي نوات يف اجملال اإلداري والعمل اسأن يكون لديه خربة ال تقل عن مخس  .4

 .واخلريي 

 أدنى. حدكأن يكون حاصاًل على الشهادة اجلامعية  .5

عقوبة لة بالشر  أو االمانة أو بأن ال يكون قد صدر حبقه حكم جبناية أو جنحة خم .6

و عمل قد وأن ال تكون خدمته يف أي وظيفة أ الثقةمتس الشر  او  ألسبابتأديبية 

 اسة بالشر  أو الثقة.عت صلته بأي منها ألسباب مانتهت أو انقط

  



 

)3) 
 

اراتها وأقسامها ألعمال اليومية بها ومتابعة إدجيب على املدير التنفيذي إدارة اجلمعية وإنهاء ا  

 ها. ة، والعمل على تنظيمها وتطويركافة، وإعداد اخلطط الالزمة لتحقيق أهدافها كاف

؛ فلمجلس غ ألعماهلا ألي سبب من األسبابإذا مل تتمكن اجلمعية من تعيني مدير تنفيذي متفر

ه احلالة ال يفقد يتوىل هذا العمل مؤقتًا، ويف هذاإلدارة وبعد موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه ل

 راراتها. لى قواملناقشة فيها دون التصويت ع العضو املكلف حقه يف حضور اجتماعات جملس اإلدارة

 

 

 منها على وجه اخلصوص: يتوىل املدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة، و

عة تنفيذها سياسة العامة وأهدافها ومتابرسم خطط اجلمعية وفق مستوياتها انطالقاً من ال -1

 بعد اعتمادها. 

تنفيذية رض مع أحكام النظام والالئحة الحلوكمة اجلمعية ال تتعااومعايري  رسم أسس -2

 دى فاعليتها بعد اعتمادها. وهذه الالئحة، واإلشرا  على تنفيذها ومراقبة م

وحتقيق  ليت تضمن قيام اجلمعية بأعماهلاإعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة ا -3

 أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 

 يماتها، وتعميمها. ذ أنظمة اجلمعية ولوائحها وقراراتها وتعلتنفي -4

 . واملوارد والتجهيزات الالزمة توفري احتياجات اجلمعية من الربامج واملشروعات -5

 وآليات تفعيلها .  اقرتاح قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية -6



 

)4) 
 

ء منسوبي ية اليت تنعكس على حتسني أدارسم وتنفيذ اخلطط والربامج التطويرية والتدريب -7

 اجلمعية وتطويرها. 

 ن خدمات اجلمعية وتضمن تقديمرسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين م -8

 دها. العناية الالزمة هلم، واإلعالن عنها بعد اعتما

لوزارة والتعاون يف ن اجلمعية وفق النماذج املعتمدة من اع تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات -9

دي  بيانات لى جملس اإلدارة واعتمادها، وحتإعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها ع

 اجلمعية بصفة دورية. 

تهم لس اإلدارة مع حتديد صالحياالرفع برتشيح أمساء كبار املوظفني يف اجلمعية جمل -10

 ماد. ومسؤولياتهم لالعت

 االرتقاء خبدمات اجلمعية كافة.  -11

مستوى  األداء واإلجنازات فيها على متابعة سري أعمال اجلمعية ووضع املؤشرات لقياس -12

 حللول هلا. ا  ومعاجلة املشكالت وإجياد ااخلطط واملوارد، والتحقق من اجتاهها حنو األهد

املعتربة متهيدًا  وفقًا للمعايرييرية للجمعية إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقد -13

 العتمادها. 

 فعه العتماده. إعداد التقويم الوظيفي للعاملني يف اجلمعية ور -14

  اجلمعية. إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل يف -15

والعمل  تماعاته وكتابة حماضر اجللساتتولي أمانة جملس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اج -16

 ات الصادرة عنه. على تنفيذ القرار

 نها. اجلمعية كافة، وتقديم تقارير ع اإلشرا  على األنشطة واملناسبات اليت تقوم بها -17
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عالجها  وضح اإلجنازات واملعوقات وسبلإعداد التقارير الدورية ألعمال اجلمعية كافة ت -18

 وتقدميها جمللس اإلدارة العتمادها. 

 جمال اختصاصه.  أي مهام أخرى يكلف بها من قبل جملس اإلدارة يف -19

 

 

 ه الصالحيات اآلتية: للمدير التنفيذي يف سبيل إجناز املهام املناطة ب

و زيارات أو حضور مناسبات أو لقاءات أ انتداب منسوبي اجلمعية إلنهاء أعمال خاصة بها -1

سنة، على ل ومبا ال يتجاوز شهرا يف الأو دورات أو غريها وحسب ما تقتضيه مصلحة العم

 أال تزيد األيام املتصلة عن عشرة أيام. 

عة أعماهلم، باجلمعية وإعداد عقودهم ومتاب متابعة قرارات تعيني املوارد البشرية الالزمة -2

 وقبول االستقاالت لالعتماد.  والرفع جمللس اإلدارة بتوقيع العقود وإلغائها

 اعتماد تقارير األداء.  -3

 ية وفق اخلطط املعتمدة. تنفيذ مجيع الربامج واألنشطة على مستوى اجلمع -4

 افقة جملس اإلدارة. زات منسوبي اجلمعية كافة بعد مواعتماد إجا -5

 ملمنوحة له . تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات ا -6

  

 

 ومساءلته.  لتنفيذي، وللمجلس متابعة أعمالهُيعد جملس اإلدارة اجلهة اإلشرافية على املدير ا 

  



 

)6) 
 

 

ا يتناسب مع لجمعية؛ فيجوز جمللس اإلدارة مبيف حال وقع تقصري أو إخالل من املدير التنفيذي ل

  حجم التقصري أو اإلخالل حماسبة املدير التنفيذي.

 

  

 املساءلة القانونية ما يلي: حتت طائلةوُيحظر على املدير التنفيذي  

ب املادي أو الكس اجلمعية لغاياتى استغالل أي معلومات اطلع عليها حبكم عملهم لد .1

 املعنوي بشكل مباشر أو غري مباشر.

  آخر غري طر اجلمعية أليهم لدى إفشاء أي معلومات سرية اطلعوا عليها حبكم عمل .2

 مفوض باالطالع عليها.

 اجلمعية.املشاريع اخلاصة بوخرق حلقوق امللكية الفكرية للربامج  .3

 

 ليها.كان آمن يضمن عدم اطالع أي شخص عيلتزم املدير التنفيذي حبفظ الوثائق السرية يف م
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دراسة ملف من أعضاء جملس اإلدارة تقوم ب يتم تعيني راتب املدير التنفيذي وفق جلنة مستلقة

 فق ما يلي : املدير التنفيذي وخرباته ومؤهالته وحتدد راتبه و

 
 ريال كحد أعلى10000اىل  8000يبدأ من 

 اخلربة ريال  حسب نوع اخلربة ومكان 300ريا ل اىل  200كل سنة خربة يف نفس جمال العمل ب 

 عة مركز التدريبريا ل حسب نوع الدورة وقربها من التخصص و مس 80ريال اىل  50مبلغ 

 عن كل إجنازريال  200حسب تقييم اللجنة حبي  ال يزيد اإلمجالي عن 

 قل من اجلمعية (من الراتب األساسي ) يف حال عدم توفري وسيلة ن %10بدل نقل 

 ئم من قبل اجلمعية (من الراتب األساسي ) يف حال عدم توفري سكن مال %15بدل سكن 

 حسب تقييم اإلجناز السنوي %5اىل  %3من 

 ثالثون يوم يف السنة

 

 

سوغات راتبه من مؤهالته وهويته الوطنية وم ترسل نسخة من قرار تعيني املدير التنفيذي و صورة

 اىل رئيس مركز التنمية املشر  على اجلمعية .

لس اإلدارة جبلسته معية الرب األهلية باملظيلف يف اجتماع جمجب  تعيني املدير التنفيذيمت اعتماد سياسة 

 .  هـ1438/ 11/  03ملوافق ا األربعاءاملنعقدة يوم  والثالثون  الثامنة


