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 الئحة

 للجمعية المدير التنفيذي
 

  عامةم  أحكا

  

 ( ١) المادة

 حبفة   اخلرييةة  الرب جبمعية الالئحة هذه يف وردت أينما اجلمعية أو اجلمعية بلفظ يقصد .1

 .  الباطن

  التنفيةةةذ  أو األعلةةة  املةةةدي : الالئحةةةة هةةةذه يف ورد أينمةةةا التنفيةةةذ  املةةةدي  بلفةةةظ يقصةةةد .2

 ا دار   لةة   وبإشةة ا  للجمعيةةة  وهةةش الاةةبي الابيعةةع الةةذ  يعينةة   لةة  ا دار        

 . نظارتها عن بعيدا كان ولش أج  مقابل

 الزيةادات  سةائ   لية  إ ًافمضةا  األساسةع  األجة   ياةمل  والذ  علعفال األج  هش: باألج  قصدي .3

 هلةا يف   يتعة    خمةاط  يف العمةل و  لة  ذب جهةد  مقابل عامللل تق رت اليت االخ ى املستحقة

  . العمل تنظيم الئحة أو العمل عقد مبشجب العمل لقاء للعامل تتق ر اليت أو ، عمل  داءأ

 وتةاري  ( ٥١/ م) رقةم  امللكةع  بامل سةشم  الصةادر  السةعشد   املمةل  نظةام  بة   يقصد : العمل نظام .4

هة وامل سةشم امللكةع رقةم    12/5/1434وتاري   24هة املعد=ل بامل سشم امللكع رقك م/22/8/1426

  هة5/6/1436( وتاري  46)م/

 املنتسةةبن مجيةة  علةة  وا دار  الفةة  ا شةة ا  عمليةةة تنظةةيم بةة  يقصةةد: االرتبةةاا الفةة   .5

 بةةةلق مةةةن ، وغريهةةةا وخةةةدمات م اكةةةز مةةةن اجلمعيةةةة بةةة تي ومةةةا فيهةةةا والعةةةاملن للجمعيةةةة

 ةفاةة امل اجلهةةات مةةن أو. لةة اجمل  همقةةي ممةةن أو اجلمعيةةة دار إ لةة   يف سةةشاء املبتصةةن

 كلةةةذو ، وغريهةةةم. ... ميةةةةنالت ومكتةةةب ، االجتماعيةةةة ميةةةةنوالت العمةةةل ووزار  ، كةةةالتعليم

 .  افيه العاملن بأداء واالرتقاء اهل يتب  وما اجلمعية خدمات تاشي   دبه

 العمل أداء عل  وال اغبن القادرين األف اد من اجملمشعة تلك هع: البا ية باملشارد، يقصد .6

 ، منسةجم  إطةار  يف ال غبةة  مة   القةدر   وتتفاعةل  تتكامةل  أن يةتعن  حبية   وملتةزم  جةاد  باكل
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 تصةةةميمها مت حتسةةةن نظةةةم تتةةةشف  عنةةةدما املةةةشارد ذههلةةة الفاعلةةةة االسةةةتفاد  فةةة   وتزيةةةد

 . والتعديل والتاشي  والتدريب واالختبار بالتعليم وتاشي ها

 اجلمعيةةة يف العامةةل تزويةةد إىل تهةةد  الةةيت اجلهةةشد تلةةك هةةع:  والتأهيةةل بالتةةدريب يقصةةد .7

 مهةارات  مةن  لدية   ما وتاشي  تنميت  أو العمل أداء يف املهار  تكسب  اليت واملعار  باملعلشمات

 ذات أعمةةال ألداء يعةةده أو احلةةالع عملةة  أداء يف كفاءتةة  مةةن يزيةةد مبةةا وخةةربات، ومعةةار 

 . املستقبل يف أعل  مستشى

  لةة  قبةةل مةةن املعتمةةد  الالئحةةة هةةع: اجلمعيةةة يف للعةةاملن ا جةةازات بالئحةةة يقصةةد .8

 يف املعيةةنن فيةةذيننالت املةةدراء مجيةة  علةة  تابيقهةةا ويةةتم قةة ارات مةةن يتبعهةةا ومةةا ا دار 

 .  الالئحة هذه يف يستثن  ما عداء ما اجلمعية

 ( 2) المادة

 الةةيت واخلةدمات  وامل اكةةز ع بةالف و  املعيةةنن املةدراء  مجيةة  علة   الالئحةةة هةذه  أحكةةام تسة    .1

 .  ما كانت أين هلا تتب 

 لعقةشد  مملةة  الالئحةة  هةذه  وتعتةرب  للعمةال،  املكتسةبة  بةاحلقش   الالئحةة  هةذه  أحكةام  ختل ال .2

 .  احلقش  هذه م  تعار ي ال فيما العمل

 يف ذلةةك علةة  وتةةني التعاقةةد عنةةد الالئحةةة هةةذه علةة  فيةةذيننالت راءداملةة اجلمعيةةة تالةة  .3

  . العمل عقد

 ( ٣)المادة

 التنفيةذ   ي داملة  هةا بمبشج يعا  اهب ةصخا وسياسات ق ارات إصدار معيةاجل ل جمل زجيش .1

 .  الالئحة هذه يف وارد هش مما أقل أو أفضل حقشقًا

 حقةش   مةن  ينةتقي  ال مبةا  إضةافية  وأحكامةاً  شة وطاً  الالئحةة  هذه نتضمب احلق للجمعية .2

 ؛ لة   تنفيةذاً  الصةادر   والقة ارات  التنفيذيةة  والئحتة  ،  العمةل  نظةام  مبشجب املكتسبة مالعال

 .  اجلمعية إدار   ل  من اعتمدها بعد إال نافذ  التعديالت أو،  ا ضافات  هذه تكشن وال

 الهيكل التنظيمي

 ( 4)المادة

  ويعترب التنفيذين املدراء لكل وامل ج  ، اجلمعية يف التا يعية السلاة هش ا دار   ل  يعترب

 .  التنفيذ  للمدي  املباش  ال ئي  اجلمعية أمن
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 ( 5)المادة

 حيةةددها إدار  أ  يف مةةشيفن مةةن ا دار   لةة  مةةن يعتمةةد مةةا التنفيةةذ  املةةدي  إدار  حتةةت يكةةشن

 املاليةة  املشارد تنمية وإدار - االجتماعية ال عاية وإدار  - وا دارية املالية الاؤون كإدار  اجملل ،

  اهريغو ...عوالف و امل اكز ومجي  نوالتحس والتاشي  اجلشد  وإدار  -

 اإلفصاح

 ( 6) المادة

  جلنة يلكتا عل  اجملل  وافق الح يف أو( اجملل  من التعين كان إذا) ا دار   ل  عل جيب 

 لسياسةة  وفقةاً  التنفيةذين  ولنؤاملسة  تعةين  لبة ق ، اجلمية   لبة ق مةن  صةا  فا   ذفية تن مةدي   نيلتع

يتبعها من لشائح وتعاميم  ماهة و3/11/1438تاري  ب ا دار   ل  قبل من املعتمد  احلصامل  ارعت

 .  وأنظمة

 ( ٧) المادة

  لة   قبةل  مةن  املعتمةد   املصةاحل  تعةار   لسياسةة  وفقًا ا فصا  املعن التنفيذ  املدي  عل  جيب

 وتشقيةة  تعينةة  قةة ار يصةةدر وال وأنظمةةة وتعةةاميم لةةشائح مةةن يتبعهةةا ومةةا هةةة3/11/1438 بتةةاري  ا دار 

 .  عليها واملشافقة ا دار   ل  عل  وع ضها ا فصا  عملية إمتام بعد إال مع  العقد

 التوظيف

 ( ٨)المادة

  التشييف عند وي اع  ؛ معينة ومشاصفات ، قياد  طاب  ذات ويائف عل  التنفيذ   يديشيف امل

 : يلع مايف اجلمعية 

 .  اجلنسية سعشد  العمل طالب يكشن أن .1

 أن للمجلةةة  وميكةةةن بكةةةالشريش  مؤهةةةل عةةةن يقةةةل وال علمةةةع مؤهةةةل علةةة  حةةةائزا يكةةةشن أن .2

 .  الا ا هذا من شبي أ  يستث 

 .  اجملال نف  يف السابقة اخلربات ذو  يفضل .3

  .سابقًا بها املكلف أعمال  متميز  إجنازات حقق ممن يفضل .4

 . الشييفة هابتتال شبصية مقابالت أو اختبارات من اجلمعية تق ره ما بنجا  جيتاز أن .5

 . اجلمعية حتددها اليت اجلهة من طبية شهاد  مبشجب طبيًا الئقًا يكشن أن .6
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 ولةشائح  مةشاد  يف الةشارد   واالحكةام  للا وا ًاقوف السعشد  املدي  غري  تشييف استثناًء جيشز .7

 .  سعشد  وجشد عذرت حال يف االجتماعية ميةنوالت العمل بشزار  العمل نظام

 

 (٩) المادة

 للنمةشذ   وفقةا  الع بيةة  باللغةة  نسةبتن  مةن  حية ر  عمةل  عقةد  مبشجةب  فيةذ  نالت املةدي   تشييةف  يتم

 ، اجلمعيةةة لةةدى خدمتةة  ملةةف يف األخةة ى وتةةشدع. للمةةدي  إحةةداهما تسةةلم ا دار ،  لةة  مةةن املعةةد

 املبتةار  وعنشان  األصلع، وعنشان  ، وجنسيت  املدي ، واسم ، العمل صاحب اسم العقد يتضمنحبي  

 كةان  إذا ومةا  ، عليها يتفق أخ ى امتيازات وأية ، علي  املتفق األساسع واألج  ، ومكان  ، العمل ونشع

 وتةاري   ، االتفةا   مت إذا التج يةة  ومةد   ، معةن  عمةل  ألداء أو ، املةد   حمدد غري أو ، املد  حمدد العقد

 علة   الع بية؛ اللغة جانب إىل أخ ى بلغة العقد حت ي  وجيشر ، ض ورية بيانات وأية ، العمل مباش  

 .  دومًا املعتمد هش الع بع الني يكشن أن

 (١0) المادة

  اهسساتؤوم ولةدال منأ مت قضايا  يف شرط ت بشتث شرف املدي  التنفيذ  دقعإلغاء  ل مجلل قحي

  لتحقيق اجلمعية يف عمل  استغالل أو الض  فك أو إرهابية جلماعات انتماءه أو  رض بأ  واجملتم 

  . ما وعة غري با   مادية مكاسب

 املةةدي  عقةةد غةةاءإل؛ مةةلالع ملباشةة   العمةةل عقةةد يف ددالةة  التةةاري ا عةةم ا  ومةة للجمعيةةة قحيةة مةةاك

 بةن  العقةد  علة   التشقية   ي تةار   عمةل  أيةام  سةبعة  خةالل  ماة وع  عةذر  دوى عملة   مهةام  يباش  ال  ذال

خةار    التعاقةد  انكة  إذا إىل اململكةة  ومة  دق تاري  من أو ،اململكة داخل مت التعاقد كان" إذا الا فن

 اململكة .

 األجور

 ( ١١) المادة

 بالعملةةة املةةدي  أجةةشر تةةدف : األجةةشر محايةةة ب نةةام  عليهةةا يةةني ت تيبةةات أو إجةة اءات أ  م اعةةا  مةة 

 ط يةةق عةةن املةةدي  حسةةا  يف وتةةشدع ، اسةةتحقاقها مشاعيةةد يف السةةعشدية الع بيةةة للمملكةةة ال مسيةةة

 .  اململكة يف املعتمد  البنشك
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 الراتب

 ( ١2) المادة

 :  اآلتع السلم حسب يًا شه م تبًا التنفيذ  للمدي  خيصي

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 18800 18400 18000 17600 17200 16800 16400 16000 15600 15200 14800 14400 14000 ال اتب بكالشريش 

 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 بدل النقل

 19800 19400 19000 18600 18200 17800 17400 17000 16600 16200 15800 15400 15000 ال اتب ماجستري

 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 بدل النقل

 20800 20400 20000 19600 19200 18800 18400 18000 17600 17200 16800 16400 16000 ال اتب دكتشراه

 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 بدل النقل

 ريال 350ريال وخار  اململكة  300مقدار االنتدا  اليشمع داخل اململكة  االنتدا 

 وأمةن  ةش ندة الص وأمةن  ينيبة   مةن  أو اجملل  ي رئ من جلنة تاكيل حال يف أو ا دار  جملل  وحيق

 . اللجنة أوه اجملل  ي ا مبا أدناه السلم يف الشارد النقل وبدل بتال ا ضخف أو رف اجلمعية 

 العالوات

 (١٣) المادة

 ضةةشء علةة  بنةةاًء نسةةبتها حتديةةد يةةتم سةةنشية عةةالو  التنفيةةذ  املةةدي  مةةنح اجلمعيةةة جيةةشز .1

 . أعاله( ١٢) املاد    السلم لدرجات وفقا حتديدها مت وقد للجمعية املالع امل كز

 يقةل  ال مسةتشى  علة   الةدور   تق ية ه  يف حصةل  متة   العةالو   السةتحقا   مةؤهالً  املدي  يكشن .2

 تةةاري  مةةن كاملةةة سةةنة مضةةع بعةةد وذلةةك ،اجلمعيةةة  تضةةع  الةةذى النمةةشذ  يف ممتةةار عةةن

 .  السابقة العالو  عل  ، حصشل  تاري  من أو ، بالعمل التحاق 

 هةةذا يف تضةةعها الةةيت للضةةشاب  وفقةةًا اسةةتثنائية عةةالو  العامةةل حمةةن اجلمعيةةة   دار  جيةةشز .3

 .  الاأن

 االنتداب

 ( ١4) المادة

  مةيبق اجلمعية تلتزم كلم 80 عن  تقل ال مبسافة عمل  مق   رخا عمل ألداء املدي   انتدا مت اذا

 . هأعال( 12) رقم املاد  يف ورد ما حسب لالنتدا  اليشمع البدل
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والضةشاب  الةيت تضةعها اجلمعيةة      ، اتفئة لل وفقةا   ؛اتداالن  ارق يف االلتزامات تلك حتدد أن جيبو

 . يف هذا الاأن ، ويكشن احتسا  تلك النفقات وفق املد  الدد  ل  من قبل اجلمعية

 المكافآت

 ( ١5)  المادة

 بعةد  وتصة    ال اتب يف تدخل وال ، أدناه البيان يف منجز لكل واحد  مل   التنفيذ  املدي  مكافأ  يتم

 املةةدي  ي فةةق أن املكافةةا  لصةة   وياةة ا حتققةة  مةن  يشمةةا ثالثةةن عةةن يزيةةد ال مبةةا املالةةش  حتقيةق 

 :  التالع لللجدو وفقًا املنجز حتقق يثبت ما التنفيذ 

  مالحظات تاري  ص فها مقدار املكافأ  املنجز م

 السةةنة يف اتفاقيةةات( ٩) عةةن يقةةل ال مةةا تنفيةةذ 1

 حكشميةةةة وشةةة كات ومؤسسةةةات اجلمعيةةةة بةةةن

  للجمعية الفائد  طاب  وهلا وخاصة

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ١٥٠

   ال اتب

   الاه  

 

   التاسعة االتفاقية بعد

 

 ف يق مع  عمل حال يف

 اجملل  من معتمد ملع

 زياد  للمجل  نكمي

% 50عن يزيد ال مبا  أاملكاف

  وتص املكافأ ،  يمةق نم

بن  بالتساو   أاملكاف

 وف يق التنفيذ  املدي 

 هذا عدد بلغ مهما العمل

 . الف يق

 

 تربعةةةةات  حتقيةةةةق يف مباشةةةة   باةةةةكل التسةةةةبب 2

 يف ريةةال مليةةشنع إىل مليةةشن بةةن مةةا للجمعيةةة

 السنة

 ثالثةةةةةةةةةة راتةةةةةةةةةب

   شهشر

 

 يف املبلةغ  اكتمةال  بعد

 اجلمعية حسا 

 تربعةةةةات  يف حتقيةةةةق مباشةةةة   باةةةةكل التسةةةةبب 3

 مخسةةة إىل ونصةةف مليةةشنن بةةن مةةا للجمعيةةة

 يف السنة ريال مليشن

 مخسةةةةةةةة  راتةةةةةةةب

   شهشر

 

 يف املبلةغ  اكتمةال  بعد

 اجلمعية حسا 

 تربعةةةةات  حتقيةةةةق يف مباشةةةة   باةةةةكل التسةةةةبب 4

 إىل ونصةةةف مليةةةشن مخسةةةة بةةةن مةةةا للجمعيةةةة

   السنة يف ريال مليشن ١٠

 عاةةةةةةةةة   راتةةةةةةةةةب

   شهشر

 

 يف املبلةغ  اكتمةال  بعد

 اجلمعية حسا 

 للجمعيةةة خةري   بشقةةف مباشة   باةةكل التسةبب  5

 يف  الةةشارد  اللجنةةة قبةةل مةةن الشقةةف تقيةةيم يةةتم

 ويصةة   قيمتةة  وتقةةدر الالئحةةة هةةذه مةةن( 12)

   أعاله ورد كما ماديًا يقابلها ما

حسةةةةةةب مةةةةةةا ورد  

 4-1من 

 الشقةةةةف تسةةةةجيل بعةةةةد

   مباش  

 

 للجمعية بأر  بالتربع مباش  باكل التسبب 6

 الةةشارد  اللجنةةة قبةةل مةةن األر  تقيةةيم فيةةتم ،

 قيمتةةةةة  وتقةةةةةدر الالئحةةةةةة هةةةةةذه مةةةةةن( ١٢) يف

   أعاله ورد كما ماديا يقاهلا ما ويص  

 

حسةةةةةةب مةةةةةةا ورد  

 4-1من 

 األر  تسةةةةةجيل بعةةةةةد

   مباش  
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 تربعةةةةات  حتقيةةةةق يف مباشةةةة   باةةةةكل التسةةةةبب 7

 يف ريةةةال مليةةةشن ١٠ قيمتهةةةا تفةةةش  للجمعيةةةة

 عي  أو مالع سشاء السنة

  من تقدر

 اجملل  قبل

 املبلةةةةةةةةغ إيةةةةةةةةداع بعةةةةةةةةد

 تسةةةةةةةجيل  أو مباشةةةةةةة   

   األر  أو الشقف

 

 تقارير األداء

 ( ١6) المادة 

  للنمشذ  وفقا األقل عل  سنة كل  م  دورية، بصفة التنفيذ  املدي  أداء عن تقاري  اجلمعية دعت

 : التالية العناص  تتضمن أن عل  ؛ لذلك املعد

 (.  الكفاء ) إتقان  ودرجة ، العمل عل  املقدر  .1

 . اجلمعية وعمالء ، وزمالئ  ، رؤسائ  م  تعاون  ومدى ، التنفيذ  املدي  سلشك .2

 .  بالعمل والتزام  املشايبة .3

 .  السنة خالل منجزات  .4

 .  في  سع  وما جهده من العام خالل للجمعية دخلت اليت املالية  اداتيا  .5

 .  اجلمعية عل  واملالع االجتماعع وم دوها واملؤسسية اجملتمعية الا اكات .6

  اجلمعية يف العمل تاشي  .7

 اجمللةة  بةة  يةةزوده ومةةا اجمللةة  مةةن واملعتمةةد  قبلةة  مةةن املق حةةة والةةربام  اخلاةة  فيةةذنت .8

 .  من  املنبثقة واللجان

 ( ١٧) المادة

  من بصشر  املدي  وخيا  ، اجملل  ( رئي ) من يعتمد أن عل  ، اجلمعية أمن مبع فة التق ي  يعد

  هذه يف عليها املنصش  التظلم لقشاعد وفقا التق ي  من يتظلم أن ل  وحيق ، اعتماده فشر التق ي 

 أو ا دار   لة   يتةشىل  كمةا .  بةالتقييم  إبالغة   تةاري   من يشما عا  مخسة يتجاور ال مبا الالئحة

  وما التنفيذ  املدي  وأداء إجنازات بتقييم أعاله( 12)املاد  يف الشارد  للجنة اجملل  تفشيض حال يف

 .  اللجنة أو اجملل  بق ارات رمسع خباا  التنفيذ  املدي  وياع  املالية السنة خالل قدم 
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 أيام وساعات العمل

 ( ١٨) المادة

 : كاآلتع ويكشن اجلمعية يف العمل لنظام وفقًا التنفيذ  املدي  دوام حيدد

 األسةبشعية  ال احةة  والسةبت  اجلمعةة  يشمةا  ويكةشن  األسةبشع  يف أيةام  مخسةة  العمل أيام عدد يكشن -1

 أيام من يشم أ  عماهلا لبعض ا جاز  يشم تستبدل أن للجمعية زوجيش ، العمال جلمي  كامل بأج 

 األسةبشعية  ال احة يشم تعشيض زجيش وال ، الدينية بشاجباتهم القيام من متكنهم أن وعليها ، األسبشع

 .  نقد  مبقابل

 شةةه  يف يشميةةًا سةةاعات( سةةت) إىل ختفةةض يشميةةًا عمةةل سةةاعات(  مثةةانع) العمةةل سةةاعات تكةةشن-2

 .  املسلمن للعمال رمضان

 :  كالتالع العمل ساعات تكشن-3

 .يه ا 12 الساعة إىل صباحا 8 الساعة من الصباحية الف  

 مساء 8 الساعة إىل عص ا 4 اعةسال من املسائية الف  

 حيقةةق مبةةا املسةةائية الفةة   يف للعمةةل وحتشيلةةها العمةةل سةةاعات بعةةض ئةةةجتز للجمعيةةة زجيةةش- 4

 دعةةب أو قبةةل املةةدي  بهةةا ويبلةةغ الاةةأن بهةةذا اجلمعيةةة تضةةعها الةةيت للضةةشاب  وفقةةا اجلمعيةةة مصةةلحة

  . لعقدا تشقي 

 بهةا  بالعمةل  وتكليفة   فيةذ  نالت الةدي   فيهةا  يعمةل  مل الةيت  العمةل  اتعسةا  مجة   للجمعيةة  زجيش-5

 بهةا املةدي    يبلةغ و الاةأن  اهةذ ب اجلمعيةة  اهتضةع  الةيت   بللضةشا  ووفقةا  اجلمعيةة  لحةصة م حيقةق  مما

 .  تنفيذهابشقتها قبل 

 وفق املسائية الف   إىل للعاملن الصباحع الدوام تعديل ا دار  جملل  حيق الصيفية ا جاز  -6

 يشميًا . ساعات انمث عن يزيد ال مبا اجملل  من بق ار في  العمل عاتاس وحتدد اجملل  يق ره ما
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 العمل اإلضافي

 ( ١٩) المادة

 أمن من معتمد إلك ونع أو كتابع تكليف مبشجب ذلك يتم إضايف بعمل املدي  تكليف حال يف. 1

 وفق ؛ لذلك الالزمة األيام وعدد ، العامل هلا املكلف ا ضافية الساعات عدد في  يبن اجلمعية عام

 . العمل نظام من( املائة بعد السادسة) املاد  علي  نصت ما

 إلية   مضةافاً  السةاعة  أجة   يةشاز   إضةافيا  أج ا ا ضافية العمل ساعات عن للمدي  اجلمعية تدف . 2

 . للساعة األساسع أج ه من(  الساعة قيمة من 50)

 مهام المدير التنفيذي

 (  20)  المادة

 حةال  يف باجلهةل  يعةذر  وال مبشجبهةا  والعمةل  اجلمعيةة  وسياسةات  لةشائح  مجية   عل  االطالع .1

 .. خمالفتها أو جتاوزها

 مصةاحلها  وعةن  عنهةا  الدفاع ويتشىل متثيل خري فيها يكلف اليت الافل يف اجلمعية متثيل .2

 .  وخبدماتها بها والتع يف

 اجلمعيةة  علة   يعةشد  مبةا  وغريهةا  واألهليةة  احلكشمية واملؤسسات الدوائ  مجي  م  التنسيق .3

 .  والفائد  بالنف 

 التاةغيلية  مصةاريفها  متضةمن   اجلمعيةة  يف لعملة   وسةنشية  سنشية نصف عمل خاة إعداد .4

 اجمللةة  علةة  وع ضةةها اجمللةة  مةةن قةةةثنبامل اللجةةان أو اجمللةة  بةة  يشجهةة  مةةا  درا  وقابلةةة

 .  وتنفيذها العتمادها

 .  همعم املستم  والتشاصل والداعمن املتربعن استقاا  .5

اضةةةةع رألكا العينيةةةةة والتربعةةةةات اخلرييةةةةة األوقةةةةا  خةةةةالل مةةةةن اجلمعيةةةةة لةةةةدعم السةةةةعع .6

 .  اخلصش اذبه معهم والتشاصل لكذب ،عللترب اخلري لهأ واستقاا 

 .  إدارت  حتت والفنية ا دارية اجلمعية أعمال مجي  عل  املباش  ا ش ا  .7

 . ل  ةبعالتا اجلمعية وأقسام داراتأعمال إ سيقنوت متنظي .8

 . احياهل الالزم ذواختا اجلمعيةم ساقأ إدارات لبق من امل فشعة اخلا  الباستق .9

 . إدارت  حتت اجلمعية مشيفع جلمي  واالضا ارية االعتيادية ا جازات اعتماد .10

  .األقسام ورؤساء ا دارات مدي   قبل من املعد السنشية الكفاية تقاري  اعتماد .11
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 . املق حات ودراسة اخلا  ملتابعة األقسام ورؤساء ا دارات مدراء م  عامة لقاءات عقد .12

 . وغريها واملؤسسات احلكشمية الدوائ  مجي  خماطبة .13

 . واألقسام ا دارات من السنشية أو السنشية نصف التقاري  استقبال .14

 املتعلقةةة الاضةة  وعمةةل العمشميةةة واجلمعيةةة اجلمعيةةة إدار   لةة  أعمةةال جةةدول إعةةداد .15

 . بذلك

 . األقسام ورؤساء ا دارات مدي   من ي اه ملن الصالحيات بعض حتشيل .16

 رفعهةةةا و األقسةةةام ورؤسةةةاء ا دارات مةةةدي   قبةةةل مةةةن واملعةةةد  املق حةةةة امليزانيةةةات اسةةةتقبال .17

 .  ا دار   ل  من واعتمادها العامة امليزانية  عداد املالية للاؤون

 . حياهلا يلزم ما واختاذ اجلمعية وأقسام إدارات واحتياجات مق حات استقبال .18

 .  إدارت  حتت وللعاملن ل  ا ضايف والعمل االنتدا  بتكاليف ا دار  جملل  ال ف  .19

 اق احةةات علةة  بنةةاء اجلمعيةةة يف للعةةاملن مقاشعةةة مكافةة ت بصةة   ا دار  جمللةة  ال فةة  .20

 .  األقسام ورؤساء ا دارات مدي  

 . باجلمعية التشييف جلنة يف املااركة .21

 . العمل تنظيم يف تساهم جلنة أ  تاكيل .22

 امليزانيةة  وفق واألقسام ا دارات من املعد  والكتابات واملاشيات التقاري  طباعة عل  املشافقة .23

 . اجملل  من املعتمد 

 اجلمعيةةةة لةة ئي   ورفعهةةةا اجلمعيةةة  أعمةةال  جلميةةة  سةةنشية نصةةف   أو سةةةنشية تقةةاري   إعةةداد  .24

  نا ها ثم ومن وطباعتها العتمادها

 .  املعنية واألقسام ا دارات إىل للجمعية الشارد الربيد إحالة .25

 . احلاجة وقت استثنائية مالية طلبات بأ  اجلمعية إدار  جملل  ال ف  .26

 . ا دار  جملل  اجلمعية خا  باأن والتشصيات املق حات تقديم .27

 . الصندو  أمن م  للجمعية املق حة امليزانية وض  يف املااركة .28

 . العمل لجدو م  العمشمية واجلمعية ا دار   لجمل الدعش  خاابات اعداد .29

 .  السنش ك االش ا لسداد العمشمية يةعاجلم أعضاء خماطبة .30

 .  اجملل  رئي  من اعتماده بعد اجلمعية نااا عن السنش  التق ي  إعداد .31

  رئةةي أو املاةة فة اللجنةةة قبةةل مةةن بهةةا يكلةةف مهةةام أو أخةة ى أعمةةال مةةن إليةة  يسةةند مةةا أداء .32

 .  اجلمعية أمن أو مقام  يقشم من أو اجلمعية



  

 

هـ17/04/1441تاريخ اإلصدار :  |(   1.1رقم اإلصدار ) |أدلة ومنهجيات العمل باجلمعية سلسلة 14من  13
 

 عةةن املنبثقةةة اللجةةان أو ا دار   لةة  أو العمشميةةة اجلمعيةةة عةةن الصةةادر  القةة ارات تنفيةةذ .33

 .  ا دار   ل 

 االستاةةةار  تةةةشفري خةةةالل مةةةن وغريهةةةم الباةةة ية واملةةةشارد ا داريةةةة البيئةةةة ومهةةةام إدار  دعةةةم .34

 .  التقييم عملية يف ومساعدتهم مهل واملعلشمات والتشصيات

 . اجلمعية يف العاملن وبن ا دارية البيئة بن التشاصل حتقيق .35

 . وحفظها وتشثيقها ونااطاتها اجتماعاتها حشل اللجان رؤساء م  ينسق .36

 املالشبةةة املشاصةةفات ويضةة  ومعةةدات مةةشيفن مةةن اجلمعيةةة احتياجةةات املعنةةين مةة  حيةةدد .37

 .  للمجل  ورفعها

 . اجلمعية يف العاملن عل  األعمال ي زوتش جتمي  .38

 .  للجمعية السنش  واملالع ا دار  التق ي  بإعداد الاسبة قسم مساعد  .39

 . ا دارات تلك أعمال عل  ويا   اجلمعية  دارات العمل نظام يض  .40

 .  واملالية البا ية املشارد إدار  متابعة .41

 . تابيق  حسن عل  وا ش ا  اجلمعية يف وا عالم العامة والعالقات العمل نظام وض  .42

 إىل ولالسةةةةةتماع باملعلشمةةةةةات ليةةةةةزودهم واملتاةةةةةشعن للعةةةةةاملن دوريةةةةةة اجتماعةةةةةات يعقةةةةةد .43

 .  وتشصياتهم اق احاتهم

 . اجنازاتهم تصف  تقاري إعداد همنم بويال العاملن زاتاوإجن أعمال  مباش اكلب يتاي  .44

 . معهم إج اءاتها ويناقش مهل عمل خا  وض  العاملن من يالب .45

 . التقييم هذا نتائ  عل  اجلمعية أمن ويال  املشيفن ألداء دور  تقييم بعمل يقشم .46

 . هافظوح هافتوارش وتنظيمها اجلمعية وأورا  سجالت عل  باش امل ا ش ا  .47

 إىل إضةافة ، حتليلةها  عملية علن ويا   اجلمعية إىل ت د اليت التقاري  م اجعة عل  يعمل .48

 . هلا احللشل بشض  ويقشم تربر اليت املااكل دراسة،

  كذل من  طلب ما مت  ا دار  ل   اجتماعات حضشر .49

 . ا دار   ل  قبل من بها يكلف أخ ى أعمال بأية القيام .50
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 ةيختام مكاأح

 ( 2١) المادة

 تسة    أن علة   ؛ باعتمادهةا  إبالغهةا  تاري  من اعتبارا اجلمعية حق يف الالئحة هذه أحكام تنفذ

 .  عالنها التالع اليشم من اعتبارا العمال حق يف

 ، ، املشفق، واهلل

 


