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الالئحة األساسیة – جمعیة العالج االمن

المادة الخامسة والأربعون:

یضع مجلس اإلدارة القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظیم عمل اللجان بعد تكوینھا وكیفیة التنسیق بینھا واعتمادھا من الجمعیة

العمومیة.

الفصل السادس

المدیر التنفیذي

المادة السادسة والأربعون:

یعین مجلس اإلدارة المدیر التنفیذي بقرار یصدر من المجلس یتضمن كامل بیانات المدیر ویوضح صالحیاتھ ومسؤولیاتھ

وحقوقھ والتزاماتھ وراتبھ على ضوء النظام والالئحة التنفیذیة وھذه الالئحة، ویتم تحدید راتبھ في القرار عبر لجنة مستقلة

من مجلس اإلدارة تُكلف بدراسة كفاءات المدیر ومؤھالتھ وخبراتھ وتحدد راتبھ بناء على ذلك مع اعتبار نطاق ومتوسط

رواتب المدیرین التنفیذیین في الجمعیات المشابھة في الحجم والمجال، وترسل نسخة من قرار تعیینھ، ومسوغات راتبھ إلى

الوزارة، مع إرفاق صورة من بطاقة ھویتھ الوطنیة وبیانات التواصل معھ.

المادة السابعة والأربعون:

یجب على المدیر التنفیذي إدارة الجمعیة وإنھاء األعمال الیومیة بھا ومتابعة إداراتھا وأقسامھا كافة، وإعداد الخطط الالزمة

لتحقیق أھدافھا كافة، والعمل على تنظیمھا وتطویرھا.

المادة الثامنة والأربعون:

إذا لم تتمكن الجمعیة من تعیین مدیر تنفیذي متفرغ ألعمالھا ألي سبب من األسباب؛ فلمجلس اإلدارة وبعد موافقة الوزارة

تكلیف أحد أعضائھ لیتولى ھذا العمل مؤقتاً، وفي ھذه الحالة ال یفقد العضو المكلف حقھ في حضور اجتماعات مجلس

اإلدارة والمناقشة فیھا دون التصویت على قراراتھا.

صفحة ٢٨ من ٣٩تاریخ اإلصدار ١٤٤٠/١٠/٢٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – جمعیة العالج االمن

المادة التاسعة والأربعون:

یجب على مجلس اإلدارة قبل تعیین المدیر التنفیذي للجمعیة أن یتحقق من توافر الشروط اآلتیة فیھ:

أن یكون سعودي الجنسیة.١.

أن یكون كامل األھلیة المعتبرة شرعاً.٢.

أال یقل عمره عن (٢٥) سنة.٣.

أن یكون متفرغاً إلدارة الجمعیة.٤.

أن یمتلك خبرة ال تقل عن ( ١ ) سنوات في العمل اإلداري.٥.

أال تقل شھادتھ عن بكالوریوس .٦.

المادة الخمسون:

یتولى المدیر التنفیذي األعمال اإلداریة كافة، ومنھا على وجھ الخصوص:

رسم خطط الجمعیة وفق مستویاتھا انطالقاً من السیاسة العامة وأھدافھا ومتابعة تنفیذھا بعد اعتمادھا.١.

رسم أسسٍ ومعاییر لحوكمة الجمعیة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفیذیة وھذه الالئحة، واإلشراف على٢.

تنفیذھا ومراقبة مدى فاعلیتھا بعد اعتمادھا.

إعداد اللوائح اإلجرائیة والتنظیمیة الالزمة التي تضمن قیام الجمعیة بأعمالھا وتحقیق أھدافھا ومتابعة تنفیذھا بعد٣.

اعتمادھا.

تنفیذ أنظمة الجمعیة ولوائحھا وقراراتھا وتعلیماتھا، وتعمیمھا.٤.

توفیر احتیاجات الجمعیة من البرامج والمشروعات والموارد والتجھیزات الالزمة.٥.

اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعیة وآلیات تفعیلھا.٦.

رسم وتنفیذ الخطط والبرامج التطویریة والتدریبیة التي تنعكس على تحسین أداء منسوبي الجمعیة وتطویرھا.٧.

رسم سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفیدین من خدمات الجمعیة وتضمن تقدیم العنایة الالزمة لھم، واإلعالن عنھا٨.

بعد اعتمادھا.

صفحة ٢٩ من ٣٩تاریخ اإلصدار ١٤٤٠/١٠/٢٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )



الالئحة األساسیة – جمعیة العالج االمن

تزوید الوزارة بالبیانات والمعلومات عن الجمعیة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقاریر٩.

التتبعیة والسنویة بعد عرضھا على مجلس اإلدارة واعتمادھا، وتحدیث بیانات الجمعیة بصفة دوریة.

الرفع بترشیح أسماء كبار الموظفین في الجمعیة لمجلس اإلدارة مع تحدید صالحیاتھم ومسؤولیاتھم لالعتماد.١٠.

االرتقاء بخدمات الجمعیة كافة.١١.

متابعة سیر أعمال الجمعیة ووضع المؤشرات لقیاس األداء واإلنجازات فیھا على مستوى الخطط والموارد، والتحقق١٢.

من اتجاھھا نحو األھداف ومعالجة المشكالت وإیجاد الحلول لھا.

إعداد التقاریر المالیة ومشروع الموازنة التقدیریة للجمعیة وفقاً للمعاییر المعتبرة تمھیداً العتمادھا.١٣.

إعداد التقویم الوظیفي للعاملین في الجمعیة ورفعھ العتماده.١٤.

إصدار التعامیم والتعلیمات الخاصة بسیر العمل في الجمعیة.١٥.

تولي أمانة مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاتھ وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفیذ القرارات١٦.

الصادرة عنھ.

اإلشراف على األنشطة والمناسبات التي تقوم بھا الجمعیة كافة، وتقدیم تقاریر عنھا.١٧.

إعداد التقاریر الدوریة ألعمال الجمعیة كافة توضح اإلنجازات والمعوقات وسبل عالجھا وتقدیمھا لمجلس اإلدارة١٨.

العتمادھا.

أي مھام أخرى یكلف بھا من قبل مجلس اإلدارة في مجال اختصاصھ.١٩.

المادة الحادیة والخمسون:

للمدیر التنفیذي في سبیل إنجاز المھام المناطة بھ الصالحیات اآلتیة:

انتداب منسوبي الجمعیة إلنھاء أعمال خاصة بھا أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زیارات أو دورات أو غیرھا١.

وحسب ما تقتضیھ مصلحة العمل وبما ال یتجاوز شھرًا في السنة، على أال تزید األیام المتصلة عن عشرة أیام.

متابعة قرارات تعیین الموارد البشریة الالزمة بالجمعیة وإعداد عقودھم ومتابعة أعمالھم، والرفع لمجلس اإلدارة٢.

بتوقیع العقود وإلغائھا وقبول االستقاالت لالعتماد.

صفحة ٣٠ من ٣٩تاریخ اإلصدار ١٤٤٠/١٠/٢٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )
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اعتماد تقاریر األداء.٣.

تنفیذ جمیع البرامج واألنشطة على مستوى الجمعیة وفق الخطط المعتمدة.٤.

اعتماد إجازات منسوبي الجمعیة كافة بعد موافقة مجلس اإلدارة.٥.

تفویض صالحیات رؤساء األقسام وفق الصالحیات الممنوحة لھ.٦.

المادة الثانیة والخمسون:

یُعد مجلس اإلدارة الجھة اإلشرافیة على المدیر التنفیذي، وللمجلس متابعة أعمالھ ومساءلتھ.

المادة الثالثة والخمسون:

في حال وقع تقصیر أو إخالل من المدیر التنفیذي للجمعیة؛ فیجوز لمجلس اإلدارة بما یتناسب مع حجم التقصیر أو اإلخالل

محاسبة المدیر التنفیذي.

صفحة ٣١ من ٣٩تاریخ اإلصدار ١٤٤٠/١٠/٢٢ھـرقم اإلصدار ( ١ )


