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 1 المادة

يعين مجلس اإلدارة المدير التنفيذي بقرار يصدر من المجلسسس يتنسسمن  امسسا بيامسسا  المسسدير 

ويوضسسسال يسسسالوياؤو ومتسسسحولياؤو ووقومسسسو والتهاماؤسسسو وراؤاسسسو اللسسس  ضسسسو  الن سسسام والالئحسسسة 

القسسرار الاسسر لجنسسة متسستقلة مسسن مجلسسس اإلدارة التنفيذية وهسسذا الالئحسسةت ويسستد ؤحديسسد راؤاسسو فسس   

ؤُكلف بدراسة  فا ا  المدير ومحهالؤو وخاراؤو وؤحدد راؤاو بنسسا  اللسس  ملسسع مسس  االتاسسار م سسا  

ومتوسط رواؤب المديرين التنفيذيين ف  الجمعيا  المشابهة ف  الحجد والمجالت وؤرسا 

  يسسورة مسسن ب امسسة هويتسسو متسس ة مسسن مسسرار ؤعيينسسوت ومتسسوإا  راؤاسسو  لسس  السسو ارةت مسس   رفسسا

 الوطنية وبياما  التوايا معو. 

 

 2 المادة

يجسسب اللسسس  المسسدير التنفيسسسذي  دارة الجمعيسسة و مهسسسا  األالمسسال اليوميسسسة بهسسا ومتابعسسسة  داراؤهسسسا 

وأمتسسامها  افسسةت و السسداد ال  سسط الال مسسة لتحقيسسق أهسسدافها  افسسةت والعمسسا اللسس  ؤن يمهسسا 

 وؤ ويرها. 
 
 

 3 المادة

ؤسستمكن الجمعيسسة مسسن ؤعيسسين مسسدير ؤنفيسسذي متفسسرب ألالمالهسسا ألي سسساب مسسن األسسساا    ما لسسد 

فلمجلس اإلدارة وبعد موافقسسة السسو ارة ؤكليسسف أوسسد أالنسسائو ليتسسول  هسسذا العمسسا محمتسسا ت وفسس  

هسسذا الحالسسة ق يفقسسد العنسسو المكلسسف وقسسو فسس  ونسسور ااتماالسسا  مجلسسس اإلدارة والمنامشسسة 

 فيها دون التصويت الل  مرارا  . 
 

 3 المادة

يجب الل  مجلس اإلدارة ماا ؤعيين المدير التنفيذي للجمعية أن يتحقق من ؤوافر الشروط 

 اآلؤية فيو:

 يكون سعودي الجنتية. أن -1

 أن يكون  اما األهلية المعتارة شرالا . -2

 ( سنة.25أق يقا المرا الن ) -3

 أن يكون متفرإا  إلدارة الجمعية. -4

 ( سنوا  ف  العما اإلداري. 5أن يمتلع خارة ق ؤقا الن ) -5

 أق ؤقا شهادؤو الن ) اامعية (. -6
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 4 المادة

 يتولى المدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة، ومنها على وجه الخصوص:

 بعسسد ؤنفيسسذها ومتابعسسة وأهسسدافها العامسسة التياسسسة مسسن ام المسسا   متسستوياؤها وفسسق الجمعيسسة خ سسطرسسسد  -1

 االتمادها.

  رسسسد -2
 

 تق ؤتعسسارم مسس  أوكسسام الن سسام والالئحسسة التنفيذيسسة وهسسذا الالئحسسة الجمعيسسة لحو مسسة ومعسسايير أسسسس

 االتمادها. بعد فاالليتها مدى ومراماة  ؤنفيذها الل  واإلشراف

 الداد اللوائال اإلارائية والتن يمية الال مسسة التسس  ؤنسسمن ميسسام الجمعيسسة بحالمالهسسا وؤحقيسسق أهسسدافها ومتابعسسة  -3

 .نفيذها بعد االتمادهاؤ

 .ؤنفيذ أم مة الجمعية ولوائحها ومراراؤها وؤعليماؤهات وؤعميمها -4

 ؤوفير اوتيااا  الجمعية من الارامج والمشروالا  والموارد والتجهيها  الال مة. -5

 امتراح مواالد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليا  ؤفعيلها.   -6

التدريايسسة التسس  ؤسسنعكس اللسس  ؤحتسسين أدا  منتسسوب  الجمعيسسة رسسسد وؤنفيسسذ ال  سسط والاسسرامج الت ويريسسة و -7

 وؤ ويرها.

رسد سياسة مكتوبة ؤن د العالمة م  المتتفيدين مسسن خسسدما  الجمعيسسة وؤنسسمن ؤقسسديد العنايسسة الال مسسة  -8

 لهدت واإلالالن النها بعد االتمادها.

 ارة والتعسساون فسس   السسداد ؤهويد الو ارة بالايامسسا  والمعلومسسا  السسن الجمعيسسة وفسسق النمسسامن المعتمسسدة مسسن السسو -9

التقسسارير التتاعيسسة والتسسنوية بعسسد الرضسسها اللسس  مجلسسس اإلدارة واالتمادهسسات وؤحسسديص بيامسسا  الجمعيسسة بصسسفة 

 دورية.

الرف  بترشيال أسما   اار الموظفين فسس  الجمعيسسة لمجلسسس اإلدارة مسس  ؤحديسسد يسسالوياؤهد ومتسسحولياؤهد   -10

 لالالتماد.

 اقرؤقا  ب دما  الجمعية  افة. -11

متابعسسة سسسير أالمسسسال الجمعيسسة ووضسس  المحشسسسرا  لقيسسات األدا  واإلمجسسا ا  فيهسسسا اللسس  متسستوى ال  سسسط  -12

 والمواردت والتحقق من اؤجاهها محو األهداف ومعالجة المشكال  و يجاد الحلول لها.

 دها. الداد التقارير المالية ومشروع الموا مة التقديرية للجمعية وفقا  للمعايير المعتارة ؤمهيدا  قالتما -13

  الداد التقويد الوظيف  للعاملين ف  الجمعية ورفعو قالتمادا. -14

 ف  الجمعية.  يدار التعاميد والتعليما  ال اية بتير العما -15

ؤسسول  أمامسسة مجلسسس اإلدارة و السسداد اسسدول أالمسسال ااتماالاؤسسو و تابسسة محاضسسر الجلتسسا  والعمسسا اللسس  ؤنفيسسذ  -16

 القرارا  الصادرة النو.

 األمش ة والمناساا  الت  ؤقوم بها الجمعية  افةت وؤقديد ؤقارير النها.اإلشراف الل   -17

 السسسداد التقسسسارير الدوريسسسة ألالمسسسال الجمعيسسسة  افسسسة ؤوضسسسال اإلمجسسسا ا  والمعومسسسا  وسسسساا الالاهسسسا وؤقسسسديمها  -18

 لمجلس اإلدارة قالتمادها.

 أي مهام أخرى يكلف بها من ماا مجلس اإلدارة ف  مجال اختصايو. -19
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 5 المادة

 للمدير التنفيذي في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصالحيات اآلتية:

امتسسدا  منتسسوب  الجمعيسسة إلمهسسا  أالمسسال خايسسة بهسسا أو ونسسور مناسسساا  أو لقسسا ا  أو  يسسارا  أو دورا  أو  -1

ا فسس  التسسنةت اللسس  أق ؤهيسسد األيسسام المتصسسلة السسن  إيرها ووتب ما ؤقتنيو مصلحة العما وبما ق يتجاو  شهر 

 ة أيام.الشر

متابعسسسة مسسسرارا  ؤعيسسسين المسسسوارد الاشسسسرية الال مسسسة بالجمعيسسسة و السسسداد القسسسودهد ومتابعسسسة أالمسسسالهدتوالرف   -2

 لمجلس اإلدارة بتومي  العقود و لغائها وماول اقستقاق  لالالتماد.

 االتماد ؤقارير األدا . -3

 ؤنفيذ امي  الارامج واألمش ة الل  متتوى الجمعية وفق ال  ط المعتمدة. -4

  اا ا  منتوب  الجمعية  افة بعد موافقة مجلس اإلدارة. االتماد -5

 ؤفويض يالويا  رؤسا  األمتام وفق الصالويا  الممنووة لو.  -6
 

 

 6 المادة

يُعسسسد مجلسسسس اإلدارة الجهسسسة اقشسسسرافية اللسسس  المسسسدير التنفيسسسذيت وللمجلسسسس متابعسسسة أالمالسسسو  

 ومتا لتو. 
 

 

 7 المادة

فسس  وسسال ومسس  ؤقصسسير أو  خسسالل مسسن المسسدير التنفيسسذي للجمعيسسة  فيجسسو  لمجلسسس اإلدارة بمسسا 

 يتناسب م  وجد التقصير أو اإلخالل محاساة المدير التنفيذي. 

 

 

 

 

  53إلى  47م   ل ادة   )  ل صل  لسادس (
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  8 المادة

يسستد ؤعيسسين المسسدير التنفيسسذي وفسسق لجنسسة متسستقلة مسسن أالنسسا  مجلسسس اإلدارة ؤقسسوم بدراسسسة 

 يل :ملف المدير التنفيذي وخاراؤو ومحهالؤو وؤحدد راؤاو وفق ما 

 

 

  9 المادة

 يتد اقالالن الن وظيفة المدير التنفيذي ف  امي  وسائا اإلالالم المتاوة . 

 

  10 المادة

ؤرسسسسا متسسس ة مسسسن مسسسرار ؤعيسسسين المسسسدير التنفيسسسذي ويسسسورة مسسسن محهالؤسسسو وهويتسسسو الوطنيسسسة 

 الجهة المشرفة . ومتوإا  ؤعيينو وراؤاو  ل  

 

  حد االل   20000 ل   10000يادأ من   ل  تب  ألساسي 

ريال   300ريال  ل   200 ا سنة خارة ف  مفس مجال العما     لخب ة 

 وتب موع ال ارة ومكان ال ارة

ريال الن  ا   250وتب ؤقييد اللجنة بحيص ق يهيد اإلامال  الن   إلنجاز ت  لسابق 

 منجه

الراؤب األساس  )ف  وال الدم ؤوفير وسيلة مقا من  %10بدل مقا   لب الت 

من الراؤب األساس  )ف  وال الدم   %15من الجمعية( بدل سكن 

 ؤوفير سكن مالئد من ماا الجمعية( 

من الراؤب األساس  وتب ؤقييد اإلمجا  التنوي بحيص ق  %5من   لعالو ت 

ريال  20000يتجاو  سقف الراؤب الن   

يوما  وثالثون  36  الجاز ت   


