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 آلية تعيني املدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية. 

 أواًل/ مهام املدير التنفيذي: 

 يتوىل املدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة ومنها على وجه اخلصوص: 

 رسم خطط اجلمعية وفق مستوياتها انطالقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذه بعد اعتمادها.  .1

رسم أسس ومعايري حلوكمة اجلمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة  .2

 واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها. 

إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة اليت تضمن قيام اجلمعية بأعماهلا وحتقيق أهدافها ومتابعة  .3

 اعتمادها. تنفيذها بعد 

 تنفيذ أنظمة اجلمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها وتعميمها.  .4

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

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

اليت تنعكس على حتسني أداء منسوبي اجلمعية رسم وتنفيذ اخلطط والربامج التطويرية والتدريبية  .7

 وتطويرها.  

تزويد الوزرة بالبيانات واملعلومات عن اجلمعية وفق النماذج املعتمدة من الوزارة والتعاون يف إعداد التقارير  .8

 التتبعية والسنوية بعد عرضها على جملس اإلدارة واعتمادها وحتديث بيانات اجلمعية بصفة دورية. 

شيح أمساء كبار املوظفني يف اجلمعية جمللس اإلدارة مع حتديد صالحياتهم ومسؤولياتهم الرفع برت .9

 واالرتقاء خبدمات اجلمعية.   لالعتماد،

متابعة سري أعمال اجلمعية ووضع املؤشرات لقياس األداء واالجنازات فيها على مستوى اخلطط واملوارد  .10

 ت وإجياد احللول هلا. والتحقق من اجتاهها حنو األهداف ومعاجلة املشكال

مشاركته يف إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للجمعية  وفقا للمعايري املعتربة متهيدا  .11

 العتمادها.  

 إعداد التقويم الوظيفي للعاملني يف اجلمعية ورفعه العتماده.   .12

 إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل يف اجلمعية.  .13
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أمانة جملس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة حماضر اجللسات والعمل على تنفيذ  تولي .14

 القرارات الصادرة عنه. 

 اإلشراف على األنشطة واملناسبات اليت تقوم بها اجلمعية كافة وتقديم تقارير عنها.  .15

وسبل عالجها وتقدميها جمللس إعداد التقارير الدورية ألعمال اجلمعية كافة توضح اإلجنازات واملعوقات  .16

 اإلدارة العتمادها. 

 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل جملس اإلدارة يف جمال اختصاصه.  .17

 

 ثانيًا/ للمدير التنفيذي يف سبيل اجناز املهام املناطة به الصالحيات اآلتية: 

انتداب منسوبي اجلمعية إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات او دورات أو غريها  .1

 وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل ومبا ال يتجاوز شهرا يف السنة على أال تزيد األيام املتصلة عن عشرة أيام. 

عقودهم ومتابعة أعماهلم والرفع جمللس اإلدارة  متابعة قرارات تعيني املوارد البشرية الالزمة باجلمعية وإعداد .2

 بتوقيع العقود وإلغائها وقبول االستقاالت لالعتماد.  

 اعتماد تقارير األداء.   .3

 للمدير تكليف املوظفني لتنفيذ مجيع الربامج واألنشطة على مستوى اجلمعية وفق اخلطط املعتمدة.   .4

 اعتماد إجازات منسوبي اجلمعية كافة بعد موافقة جملس اإلدارة.   .5

 تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات املمنوحة له.   .6

 من جملس اإلدارة. تطبيق مواد الئحة تنظيم العمل باجلمعية املعتمدة  .7
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 ثالثًا/ عالقات العمل: 

 معاملة املدير بشكل الئق من قبل جملس إدارة اجلمعية.   .1

 دون املساس بأجره.  ملمارسة حقوقهإعطاء املدير الوقت الكايف الالزم  .2

 متكني املدير من أداء عمله يف الوقت احملدد وفق ما جاء يف نظام العمل السعودي.   .3

التنفيذي تنفيذ كافة التعليمات واألوامر الصادرة من رؤسائه على الوجه األكمل ما مل جيب على املدير  .4

 يكن يف هذه التعليمات ما خيالف النظام أو العقد أو اآلداب العامة أو يعرضه للخطر. 

ية نظم ومواعيد العمل ويقصد بذلك احملافظة على نظم ومواعيد العمل احلال احرتامجيب على املدير التنفيذي  .5

 واملستقبلية. 

جيب على املدير التنفيذي احملافظة على أموال وممتلكات اجلمعية وحقوقها لدى الغري وخاصة تلك املسلمة  .6

 إليه واليت يستخدمها يف عمله. 

 ال جيوز للمدير اجلمع بني العمل باجلمعية وأي عمل أخر إال بأذن كتابي من صاحب الصالحية.  .7

يتعني على املدير التنفيذي احملافظة على أسرار العمل وعلى املعلومات اليت قد تصل إليه حبكم وظيفته حتى  .8

 بعد تركه اخلدمة، وخاصة تلك اليت من شأنها اإلضرار مبصاحل اجلمعية.  

 على املدير أال يستغل وظيفته أو عالقاته يف حتقيق أية مكاسب شخصية مادية كانت أم معنوية.  .9
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 رابعًا/ الشروط اليت جيب أن تتوفر يف التقدم لشغل وظيفة املدير التنفيذي: 

 أن يكون سعودي اجلنسية.  .1

 أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعا.  .2

 .  ( عام25عن )أال يقل عمره  .3

 يف العمل اإلداري.  ( سنوات3)أن ميتلك خرب ة ال تقل عن  .4

 . بكالوريوسأال تقل شهادته عن  .5

 أن يكون متفرغًا إلدارة اجلمعية بعد ترشيحه.  .6

 

 خامسًا/ آلية توظيف املدير التنفيذي: 

تشكيل جلنة إعداد معايري اختيار وترشيح مدير اجلمعية برئاسة رئيس جملس اإلدارة أو األمني العام وعضوية  .1

 من أعضاء جملس اإلدارة واالستعانة بأهل االختصاص.  3

 اجلمعية االلكرتوني مع إيضاح الشروط.  باجلمعية وموقعاإلعالن عرب وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة  .2

 اإلعالن زمنيًا. حتديد فرتة  .3

 استقبال طلبات التقدم لوظيفة املدير.   .4

 حتديد موعد املقابلة وإجراء االختبارات املقننة من قبل اللجنة املشكلة.  .5

 فرز النتائج.  .6

 اعتماد ترشيحه بقرار إداري من جملس إدارة اجلمعية.  .7

 رفع مصوغات ترشيحه للوزارة للموافقة حسب النظام.  .8

 تسجيل املدير يف نظام التأمينات االجتماعية بعد حصوله على موافقة الوزارة على التعيني.   .9

اختبار مدتها ثالثة أشهر وال حتتسب منها فرتات اإلجازات فيما عدا إجازات  التنفيذي لفرتةخيضع املدير  .10

ستثناء أيام الراحة األسبوعية إذا وقعت خالل فرتة االختبار وتبدأ مدة االختبار من األعياد أو أي غياب آخر با

تاريخ مباشرة العمل الفعلية فإذا مل يثبت صالحية املوظف أثناء هذه املدة جيوز إنهاء خدمته خالهلا من جانب 

ضمن مدة اخلدمة يف اجلمعية دون أي تعويض أو مكافأة، وعند ثبوت صالحيته للعمل حتتسب فرتة التجربة 

 اجلمعية. 
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 اعتماد جملس اإلدارة

 

  بربيدة لرعاية شؤون املوتى جتهيزجلمعية  يف اجتماع جملس اإلدارة الئحة تعيني املدير التنفيذي اعتمادمت 

 ....../ ................... ................ املنعقدة بتاريخ  ...../ ....../ ................ املوافق ...../ رقم جبلسته

 

 

 رئيس جملس اإلدارة                                                                                    

                                                                            

 م. عبدالعزيز بن حممد املهوس                                                                                  

 

 


