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 عامة أحكام

 

 (1) املادة

اإلعاقة اخلريية بــ مجعية ذوي  الالئحة هذه يف تورد أينماأو مجعية جذا أو "جذا"  املنشأة بلفظ يقصد .1

 . " باخلرج "جذا

 شخصال هووجلذا  التنفيذي أو األعلى املدير:  الالئحة هذه يف ورد أينما املدير التنفيذي بلفظ يقصد .2

ة إدار وحتت مجعية جذا ملصلحة يعملالذي يعينه جملس اإلدارة ويعتمد من اجلهات املشرفة و طبيعيال

 . نظارتها عن بعيدًا كان ولو ، أجر مقابل جملس اإلدارة  إشرافوب رئيس جملس اإلدارة

 املستحقة الزيادات سائر اليه مضافًا األساسي األجر يشمل والذي ، الفعلي األجر هو:  األجريقصد ب .3

 اليت أو ، عمله اداء يف هلا يتعرض خماطر أو ، العمل يف بذله جهد مقابل للعامل تتقرر اليت األخرى

 . العمل تنظيم الئحة أو العمل عقد مبوجب العمل لقاء للعامل تتقرر

 وتاريخ( 51/م) رقم امللكي باملرسوم الصادرالسعودي  العمل نظام به يقصد: العمل نظام .4

 رقم امللكي واملرسوم هـ 12/5/1434 تاريخ(24/م) رقم امللكي باملرسوم املعدل هـ 23/8/1426

 .هـ 5/6/1436 وتاريخ( 46/م)

 مجيع املنتسبني للجمعيةعلى  الفين واإلدارياالرتباط الفين: يقصد به تنظيم عملية اإلشراف  .5

من جملس سواء من قبل املختصني  ا وما يتبع اجلمعية من مراكز وخدمات وغريها ،والعاملني فيه

االجتماعية لس أو من اجلهات املشرفة كالتعليم ، وورارة العمل والتنمية اجملممن يقرهم إدارة جذا أو 

واالرتقاء بأداء  اجلمعية وما يتبع هلاخدمات وذلك بهدف تطوير ، ومكتب التنمية .... وغريهم ،

 . العاملني فيه

من األفراد القادرين والراغبني على أداء العمل بشكل جاد  ةهي تلك اجملموعيقصد باملوارد البشرية:  .6

 االستفادةلرغبة يف إطار منسجم، وتزيد فرص ي  يتعني أن تتكامل وتتفاعل القدرة مع احب،  وملتزم

والتدريب  واالختبارصميمها وتطويرها بالتعليم  تالفاعلة هلذه املوارد عندما تتوفر نظم حتسني مت

 .التعديلوالتطوير و

 واملعارف باملعلوماتاملنشأة  يف عاملال تزويد إىل تهدف اليت اجلهود تلك هووالتأهيل :  التدريبيقصد ب .7

 يزيد مبا ، وخربات ومعارف مهارات من لديه ما وتطوير تنميته أو ، العمل أداء يف املهارة ُتكسبه اليت

 . املستقبل يف أعلى مستوى ذات أعمال ألداء يعّده أو ، احلالي عمله أداء يف كفاءته من

يف : هي الالئحة املعتمدة من قبل جملس اإلدارة  جذا مجعية يف للعاملني اإلجارات الئحةيقصد ب .8

ويتم تطبيقها  وما يتبعها من قرارات هـ29/7/1438بتاريخ من دورته الثانية  ه احلادي عشراجتماع

 .على مجيع املدراء التنفيذيني املعينني يف اجلمعية ما عداء ما يستثنى يف هذه الالئحة 
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 (2) املادة

أين ما  هلاواملراكز واخلدمات اليت تتبع  الفروعاملدراء املعينني ب مجيع على الالئحة هذه أحكام تسري .1

 .كانت 

 فيما العمل لعقود مكملة الالئحة هذه وتعترب للعمال، املكتسبة باحلقوق الالئحة هذه أحكام ختل ال .2

 . احلقوق هذه مع يتعارض ال

 . العمل عقد يف ذلك على وتنص ، التعاقد عند الالئحة هذه علىاملدراء التنفيذيني  املنشأة ُتطلِع .3

 

 (3) املادة

أو  أفضل حقوقًا املدير التنفيذي مبوجبها ُيعطى بها خاصة وسياسات ، قرارات إصدار جمللس جذا جيور .1

 . الالئحة هذه يف وارد هو مماأقل 

 العمال حقوق من ينتقص ال مبا إضافية وأحكامًا ، شروطًا الالئحة هذه تضمنيب احلق للجمعية .2

 هذه تكون وال ؛ له تنفيذًا الصادرة والقرارات ، التنفيذية والئحته ، العمل نظام مبوجب املكتسبة

 .جملس إدارة جذا  من اعتمدها بعد إال نافذة التعديالت أو اإلضافات

 

 

 اهليكل التنظيمي 

 

 (4) املادة

واملرجع لكل املدراء التنفيذيني ويعترب أمني اجلمعية يعترب جملس جذا هو السلطة التشريعية يف اجلمعية ، 

 لرئيس املباشر للمدير التنفيذي .ا

 

 (5) املادة

ما يعتمد من جملس اإلدارة من موظفني يف أي إدارة حيددها اجمللس يكون حتت إدارة املدير التنفيذي 

 تقنية وإدارة،  االجتماعات وإدارة، والعالقات العامة واإلعالم ،  ملقر اجلمعية البشرية املوارد دارةإك

...  ، وإدارة احملاسبة ، وإدارة األوقاف التربعات ومجع اإليرادات، وإدارة  املشاريع وإدارة،  املعلومات

 . وغريها 
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 اإلفصاح

 (6) املادة

أو يف حال وافق اجمللس على تشكيل جلنة لتعيني جيب على جملس اإلدارة )إذا كان التعيني من اجمللس( 

 املصاحل تعارض سياسةوفقًا ل التنفيذيني املسؤولني نيتعيقبل من قبل اجلميع ،  مدير تنفيذي اإلفصاح

 هـ وما يتبعها من لوائح وتعاميم وأنظمة .25/8/1438املعتمدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ 

 

 (7) املادة

املعتمدة من قبل جملس اإلدارة  املصاحل تعارض سياسةالتنفيذي املعني اإلفصاح وفقًا لجيب على املدير 

هـ وما يتبعها من لوائح وتعاميم وأنظمة وال يصدر قرار تعينه وتوقيع العقد معه إال بعد 25/8/1438بتاريخ 

 إمتام عملية اإلفصاح وعرضها على جملس جذا واملوافقة عليها .

 

   

 

 التوظيف

 

 (8) ةاملاد

 املنشأة يف التوظيف عند وُيراعى ؛ معينة ومواصفات ،طابع قيادي  ذات وظائف علىاملدير التنفيذي  يوظف

 : يلي ما

 . اجلنسية سعودي العمل طالب يكون أن .1

عام مع  سوال يقل عن مؤهل بكالوريوس تربية خاصة أو بكالوريو علمي مؤهل على حائزًا يكون أن .2

 ال يقل مدته عن سنة ونصف وميكن للمجلس أن يستثين أي شخص من هذا الشرط .ة خاصة دبلوم تربي

 .السابقة يف نفس اجملال  اخلربات. يفضل ذوي 3

 . يفضل ممن حقق إجنارات متميزة يف أعماله املكلف بها سابقًا .4

 .الوظيفة تتطلبها شخصية مقابالت أو ، اختبارات من املنشأة تقرره ما بنجاح جيتار أن .5

 .املنشأة حتددها اليت اجلهة من طبية شهادة مبوجب طبيًا الئقًا يكون أن .6

 العمل نظامولوائح  مواد يف الواردة واألحكام ، للشروط وفقًا السعودي غري توظيف استثناًء جيور .7

 . يف حال تعذر وجود سعودي بورارة العمل والتنمية االجتماعية
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 العمل عقد

 

 (9) املادة

 من امُلعد للنموذج وفقًا العربية باللغة نسختني من حيرر عمل عقد مبوجب املدير التنفيذي توظيف يتم

 العقد يتضمن حبي  ، املنشأة لدى خدمته ملف يف األخرى وتودع للمدير إحداهما تسلم ،جملس جذا 

 ومكانه ، العمل ونوع ، املختار وعنوانه ، األصلي وعنوانه ، وجنسيته ، املدير واسم ، العمل صاحب اسم

 أو ، املدة حمدد العقد كان إذا وما ، عليها يتفق أخرى امتيارات وأية ، عليه املتفق األساسي واألجر ،

 وأية ، العمل مباشرة وتاريخ ، عليها االتفاق مت إذا التجربة ومدة ، معني عمل ألداء أو ، املدة حمدد غري

 هو العربي النص يكون أن على العربية؛ اللغة جانب إىل أخرى بلغة العقد حترير وجيور ضرورية، بيانات

 . دومًا املعتمد

 

 

 (10) املادة

حيق للمجلس إلغاء عقد املدير التنفيذي فور ثبوت تورطه يف قضايا متس أمن الدولة ومؤسساتها واجملتمع 

جلماعات إرهابية أو فكر ضال  أو استغالل عمله يف اجلمعية لتحقيق مكاسب  هي ضرر أو انتماءأب

 مادية بطرق غري مشروعة .

 ال الذي املدير عقد إلغاء ؛ العمل ملباشرة العمل عقد يف احملدد التاريخ مراعاة معو للمنشأة حيقكما 

 إذا الطرفني بني العقد على التوقيع تاريخ من عمل أيام سبعة خالل مشروع عذر دون عمله مهام يباشر

 . اململكة خارج مت التعاقد كان إذا اململكة إىل قدومه تاريخ من أو ، اململكة داخل مت التعاقد كان

 

 

 

 األجور

 (11) املادة

 الرمسية بالعملة املدير أجور تدفع: األجور محاية برنامج عليها ينص ترتيبات أو ، إجراءات أي مراعاة مع

 يف املعتمدة البنوك طريق عن املدير حساب يف وتودع ،ا استحقاقه مواعيد يفللمملكة العربية السعودية 

 .اململكة
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 الراتب

 

 (12) املادة

جلنة من رئيس اجمللس أو من ينيبه وأمني الصندوق وأمني اجلمعية أو يف حال تشكيل حيق جمللس اإلدارة 

  أو اللجنة .مبا يراه اجمللس أدناه الوارد يف السلم وبدل النقل رفع أو خفض الراتب 
 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

ودبلوم  بكالوريوس

 بعد البكالوريوس

 7600 7300 7000 6700 6400 6100 5800 5500 5200 4900 4600 4300 4000 الراتب

 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 أخرىدالت ب

 ماجستري
 8600 8300 8000 7700 7400 7100 6800 6500 6200 5900 5600 5300 5000 الراتب

 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 أخرىدالت ب

 دكتوراه
 9600 9300 9000 8700 8400 8100 7800 7500 7200 6900 6600 6300 6000 الراتب

 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 أخرىدالت ب

 ريال 250ريال خارج اململكة  200مقدار االنتداب اليومي داخل اململكة   باالنتدا

 

 

 

 العالوات 

 (13) املادة

 املالي املركز ضوء على بناًء نسبتها حتديد يتم ، سنوية عالوة املدير التنفيذي منح للمنشأة جيور .1

 .( أعاله 12وقد مت حتديدها وفقًا لدرجات السلم يف املادة ) للمنشأة

 ال يقل عن ممتار يف مستوى على الدوري تقريره يف حصل متى العالوة الستحقاق مؤهاًل املدير يكون .2

 حصوله تاريخ من أو ، بالعمل التحاقه تاريخ من كاملة سنة مضي بعد وذلك ، املنشأة تضعه الذي النموذج

 . السابقة العالوة على

 .الشأن هذا يف تضعها اليت للضوابط وفقًا استثنائية عالوة العامل منح املنشأة إلدارة جيور .3
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 االنتداب

 

 (14) املادة

 البدل قيمةب املنشأة تلتزمكلم  80مبسافة ال تقل عن  عمله مقر خارج عمل ألداء املدير انتداب مت إذا

 .( أعاله  12ما ورد يف املادة رقم ) حسب لالنتداب اليومي

 هذا يف املنشأة تضعها اليت والضوابط ، للفئات وفقًا ؛ االنتداب قرار يف االلتزامات تلك حتدد أن وجيب

 .املنشأة قبل من له احملددة املدة وفق النفقات تلك احتساب ويكون الشأن،

 

  املكافآت
 

 (15) املادة

وال تدخل يف الراتب وتصرف بعد يف البيان أدناه ، ملرة واحدة لكل منجز يتم مكافأة املدير التنفيذي 

ويشرتط لصرف املكافأة أن يرفق املدير التنفيذي  هاملطلوب مبا ال يزيد عن ثالثني يومًا من حتقق حتقيق

 :التالي وفقًا للجدول ما يثبت حتقق املنجز 
  

 مالحظات تاريخ صرفها مقدار املكافأة املنجز م

1.  
بني اجلمعية ومؤسسات وشركات حكومية  يف السنة اتفاقيات (9)تنفيذ ما ال يقل عن 

 وهلا طابع الفائدة للجمعيةوخاصة 

% من الراتب 50

 الشهري
 التاسعةبعد االتفاقية 

يف حال عمل معه فريق 

عمل معتمد من 

اجمللس ميكن للمجلس 

زيادة املكافأة مبا ال 

% من قيمة 50يزيد عن 

املكافأة وتصرف املكافأة 

بالتساوي بني املدير 

وفريق العمل  التنفيذي

مهما بلغ عدد هذا 

 الفريق .

2.  
( فعالية ومناسبة اجتماعية يف السنة ومن ضمنها مناسبات 12تنفيذ ما ال يقل عن )

 الرتبية اخلاصة السنوية ويشرف عليها بشكل مباشر 

% من الراتب 50

 الشهري

بعد تنفيذ الفعالية الثانية 

 عشر 

3.  
ندوة أو لقاء يف السنة وتكون يف جمملها عن ( حماضرة أو 12تنفيذ ما ال يقل عن )

 ذوي اإلعاقة  أو تعود عليهم وأسرهم بالنفع ، ويشرف عليها بشكل مباشر

% من الراتب 50

 الشهري

بعد تنفيذ الفعالية الثانية 

 عشر 

4.  
التسبب بشكل مباشر يف حتقيق تربعات للجمعية  ما بني مليون إىل مليوني ريال يف 

 السنة 
 راتب ثالثة شهور 

بعد اكتمال املبلغ يف 

 حساب اجلمعية مباشرة 

5.  
التسبب بشكل مباشر يف حتقيق تربعات للجمعية  ما بني مليونني ونصف إىل مخسة 

 مليون ريال يف السنة
 راتب مخسة شهور 

بعد اكتمال املبلغ يف 

 حساب اجلمعية مباشرة

6.  
 10ما بني مخسة مليون ونصف إىل  التسبب بشكل مباشر يف حتقيق تربعات للجمعية 

 مليون ريال يف السنة
 راتب عشرة شهور

بعد اكتمال املبلغ يف 

 حساب اجلمعية مباشرة

7.  
التسبب بشكل مباشر بوقف خريي للجمعية يتم تقييم الوقف من قبل اللجنة الواردة 

 ( من هذه الالئحة وتقدر قيمته ويصرف ما يقاهلا ماديًا كما ورد أعاله 12يف )

حسب ما ورد من 

1-4 
 بعد تسجيل الوقف مباشرة 

8.  
التسبب بشكل مباشر بالتربع بأرض للجمعية ، فيتم تقييم األرض من قبل اللجنة 

 ( من هذه الالئحة وتقدر قيمته ويصرف ما يقاهلا ماديًا كما ورد أعاله12الواردة يف )

حسب ما ورد من 

1-4  

بعد تسجيل األرض 

 مباشرة

9.  
مليون ريال يف  10التسبب بشكل مباشر يف حتقيق تربعات للجمعية  تفوق قيمتها 

 السنة سواء مالي أو عيين 

تقدر من قبل 

 اجمللس

بعد إيداع املبلغ مباشرة أو 

 تسجيل الوقف أو األرض

 



 

  

 االجتماعية العمل والتنميةحتت إشراف وزارة 

 607مسجلة برقم 

www. jatha.sa 

 jatha.alkharj@gmail.com                      11942اخلرج  477ص.ب                0561646363              5511133/011                   
 

                  jatha.alkharj  atha_alkharj                           رياالت( 10ريال شهريًا، فارغة:  12: 1)رقم  SMS  5106 الرقم املوحد للتربع عرب الــ

 املدير التنفيذي جلمعية جذا 

8 

 األداء تقارير

 

 (16) املادة

 للنماذج وفقًا املدراء التنفيذيني جلميع األقل على سنة كل مره ، دورية بصفة األداء عن تقارير املنشأة ُتِعُد

 :التالية العناصر تتضمن أن على ؛ لذلك تضعها اليت

 (.الكفاءة) تقانهإ ودرجة ، العمل على املقدرة .1

 . املنشأة وعمالء ، ورمالئه ، رؤسائه مع تعاونه ومدى ،املدير التنفيذي  سلوك .2

 .والتزامه بالعمل  املواظبة .3

 . منجزاته خالل السنة . 4

 . اإلرادات املالية اليت دخلت للجمعية خالل العام من جهده وما سعى فيه . 5

 . الشراكات اجملتمعية واملؤسسية ومردوها االجتماعي واملالي على اجلمعية . 6

 . تطوير العمل يف اجلمعية .7

 .وما يزوده به اجمللس واللجان املنبثقة منه لس اجملواملعتمدة من  . تنفيذ اخلطط والربامج املقرتحة من قبله8

 

 (17) املادة

 التقرير من بصورة املدير وُيخطر ، (رئيس اجمللس) من يعتمد أن علىأمني اجلمعية ،  مبعرفة التقرير ُيعّد

مبا ال  الالئحة هذه يف عليها املنصوص التظلم لقواعد وفقًا التقرير من يتظلم أنله  وحيق ، عتمادها فور

جملس اإلدارة أو يف حال تفويض اجمللس كما يتوىل  .يتجاور مخسة عشر يومًا من تاريخ إبالغه بالتقييم 

خالل السنة املالية  هأداء املدير التنفيذي وما قدمإجنارات وبتقييم  ( أعاله 12للجنة الواردة يف املادة )

 .للجنة بقرارات اجمللس أو اويشعر املدير التنفيذي خبطاب رمسي 

 

 لرتقياتا

 

 (18) املادة

 مؤهاًل العامل ويكون ، فيه أجرها وبداية ، وظيفة كل اتدرج عدد فيه حتدد وظيفيًا سلمًا املنشأة تضع

 :التالية الشروط توفرت متى ؛ أعلى وظيفة إىل للرتقية

 . األعلى الشاغرة الوظيفة وجود .1

 . إليها للرتقية املرشح الوظيفة شغل مؤهالت توفر .2

 . ةدوري ريراتقثالثة  آخر يف األقل علىممتار  مستوى على حصوله .3

 .جملس إدارة جذا  موافقة .4

 .الشأن هذا يف تضعها اليت للضوابط وفقًا ؛ استثنائية ترقية العامل منح جمللس جذا جيور .5
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 (19) املادة

 :كاآلتي تكون للرتقية املفاضلة فإن ؛ عامل من أكثر يف أعلى لوظيفة الرتقية شروط توافرت إذا

 .أكثر تدريبية دورات أو ، أعلى علمية شهادات على احلاصل .1

 .املنشأة عمل مبجال عملية خربة األكثر .2

 .باملنشأة العمل يف األقدمية .3

 .وغريها مما يرى اجمللس إدراجها  .4

 كما حيق للمجلس الرتقية أو التكليف ملهام أعلى بدون الرجوع للمفاضلة أعاله . 

 

 

 العمل وساعات أيام

 

 (20) املادة

 بأجر األسبوعية الراحة اجلمعة والسبت يومي ويكون ، األسبوع يف أيام مخسة العمل أيام عدد يكون .1

 ، األسبوع أيام من يوم أي عماهلا لبعض اليوم بهذا تستبدل أن للمنشأة وجيور ، العمال جلميع كامل

 . نقدي مبقابل األسبوعية الراحة يوم تعويض جيور وال ، الدينية بواجباتهم القيام من متكنهم أن وعليها

 رمضان شهر يف يوميًا ساعات( ست) إىل ختفض يوميًا عمل ساعات( مثاني) العمل ساعات تكون .2

 . املسلمني للعمال

 . تكون ساعات العمل كالتالي : 3

  ظهرًا . 12صباحًا إىل الساعة 8الفرتة الصباحية من الساعة 

 مساءًا .   8  عصرًا إىل الساعة4املسائية من الساعة  الفرتة 

. جيور للمنشأة جتزئة بعض ساعات العمل وحتويلها للعمل يف الفرتة املسائية مبا حيقق مصلحة املنشأة 3

 توقيع العقد . أو بعد قبل  املدير ويبلغ بها  الشأن هذاب املنشأة تضعها اليت لضوابطل وفقًا

بالعمل بها مبا حيقق  هوتكليفاليت مل يعمل فيها املدير التنفيذي . جيور للمنشأة مجع ساعات العمل 4

 بوقتها قبل تنفيذها .املدير ويبلغ  الشأن هذاب املنشأة تضعها اليت لضوابطل فقًاوومصلحة املنشأة 

الفرتة املسائية وفق ما يقرره  . يف اإلجارة الصيفية حيق جمللس جذا تعديل الدوام الصباحي للعاملني إىل5

 اجمللس وحتدد ساعت العمل فيه بقرار من اجمللس مبا ال يزيد عن مثان ساعات يوميًا .
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 اإلضايف العمل

 

 (21) املادة

 تصدره له موجه الكرتوني أو ، كتابي تكليف مبوجب ذلك يتم إضايف بعمل املدير تكليف حال يف .1

 لذلك الالرمة األيام وعدد ، العامل بها املكلف اإلضافية تاالساع عدد فيه يبني املنشأة يف املسئولة اجلهة

 .العمل نظام من (املائة بعد السادسة) املادة عليه نصًّت ما وفق ؛

من  %50) إليه مضافًا الساعة أجر يواري إضافيًا أجرًا اإلضافية العمل ساعات نع للعامل املنشاة تدفع .2

 .للساعة  األساسي أجره من( قيمة الساعة 

 

 

 مهام املدير التنفيذي

 

 (22) املادة

االطالع على مجيع لوائح وسياسات اجلمعية والعمل مبوجبها وال يعذر باجلهل يف حال خمالفتها أو  .1

 التجاور فيها .

متثيل اجلمعية يف احملافل اليت يكلف فيها خري متثيل ويتوىل الدفاع عنها وعن مصاحلها والتعريف  .2

 وخبدماتها .بها 

التنسيق مع مجيع الدوائر واملؤسسات احلكومية واألهلية وغريها مبا يعود على اجلمعية بالنفع  .3

 والفائدة .

مصاريفها التشغيلية وقابلة إلدراج ما  متضمنهيف اجلمعية لعمله سنوية عمل نصف سنوية وإعداد خطة  .4

 اجمللس العتمادها وتنفيذها . يوجهه به اجمللس أو اللجان املنبثقة من اجمللس وعرضها على

 استقطاب املتربعني والداعمني والتواصل املستمر مهم . .5

دعم اجلمعية من خالل األوقاف اخلريية والتربعات العينية كاألراضي واستقطاب أهل اخلري للتربع  .6

 بذلك والتواصل معهم بهذا اخلصوص . 

 . ية حتت إدارتهة والفناإلداري اجلمعية أعمال مجيع على املباشر اإلشراف .7

 .التابعة له  اجلمعية وأقسام إدارات أعمال وتنسيق تنظيم .8

 . حياهلا الالرم واختاذ اجلمعية أقسام إدارات قبل من املرفوعة اخلطط استقبال .9

 .حتت إدارته  اجلمعية موظفي جلميع واالضطرارية االعتيادية اإلجارات اعتماد .10

 . األقسام ورؤساء اإلدارات مديري قبل من املعد السنوية الكفاية تقارير اعتماد .11

 . املقرتحات ودراسة اخلطط ملتابعة األقسام ورؤساء اإلدارات مدراء مع عامة لقاءات عقد .12



 

  

 االجتماعية العمل والتنميةحتت إشراف وزارة 

 607مسجلة برقم 

www. jatha.sa 

 jatha.alkharj@gmail.com                      11942اخلرج  477ص.ب                0561646363              5511133/011                   
 

                  jatha.alkharj  atha_alkharj                           رياالت( 10ريال شهريًا، فارغة:  12: 1)رقم  SMS  5106 الرقم املوحد للتربع عرب الــ

 املدير التنفيذي جلمعية جذا 

11 

 .الورارات  عدا ما واملؤسسات احلكومية الدوائر مجيع خماطبة .13

 . واألقسام اإلدارات من السنوية أو السنوية نصف التقارير استقبال .14

 . بذلك املتعلقة احملاضر وعمل العمومية واجلمعية اجلمعية إدارة جملس أعمال جدول إعداد .15

 . األقسام ورؤساء اإلدارات مديري من يراه ملن الصالحيات بعض حتويل .16

 املالية للشؤون رفعها و األقسام ورؤساء اإلدارات مديري قبل من املعدةو املقرتحة امليزانيات استقبال .17

 . واعتمادها من جملس جذا  العامة امليزانية إلعداد

 . حياهلا يلزم ما واختاذ اجلمعية وأقسام إدارات واحتياجات مقرتحات استقبال .18

 . له وللعاملني حتت إدارته  اإلضايف والعمل االنتداب تكاليفالرفع جمللس جذا ب .19

 اإلدارات مديري اقرتاحات على بناًء اجلمعية يف للعاملني مقطوعة مكافآت صرفالرفع جمللس جذا ب .20

 . األقسام ورؤساء

 . باجلمعية التوظيف جلنةاملشاركة يف  .21

 . العمل تنظيم يف تساهم جلنة أي تشكيل .22

وفق امليزانية املعتمدة  واألقسام اإلدارات من املعدة والكتابات واملطويات التقارير طباعة على املوافقة .23

 .من اجمللس 

العتمادها  اجلمعية لرئيس ورفعها اجلمعية أعمال جلميع سنوية نصف أو سنوية تقارير إعداد .24

 .ومن ثم نشرها  وطباعتها 

 . املعنية واألقسام اإلدارات إىل للجمعية الوارد الربيد إحالة .25

 . احلاجة وقت استثنائية مالية طلبات بأي اجلمعية إدارة جمللس الرفع .26

 . اإلدارة جمللس اجلمعية خطط بشأن والتوصيات املقرتحات تقديم .27

 . الصندوق أمني مع للجمعية املقرتحة امليزانية وضع يف املشاركة .28

 . العمل جدول مع العمومية واجلمعية اإلدارة جمللس الدعوة خطابات إعداد .29

 . السنوي االشرتاك لسداد العمومية اجلمعية أعضاء خماطبة .30

 . بعد اعتماده من رئيس اجمللس اجلمعية نشاط عن السنوي التقرير إعداد .31

 من أو اجلمعية رئيس أو املشرفة اللجنة قبل من بها يكلف مهام أو أخرى أعمال من إليه يسند ما أداء .32

 . أو أمني اجلمعية مقامه يقوم

 .جملس اإلدارة  عن املنبثقة اللجان أوجملس اإلدارة  أو العمومية اجلمعية عن الصادرة القرارات تنفيذ .33

 والتوصيات االستشارة توفري خالل منواملوارد البشرية وغريهم  اإلدارية اهليئة ومهام إدارة دعم .34

 . التقييم عملية يف مومساعدتهم هل واملعلومات

  اجلمعية. يف العاملني وبني اإلدارية اهليئة بني التواصل حتقيق .35

 وتوثيقها وحفظها . ونشاطاتها اجتماعاتها حول اللجان رؤساء مع ينسق .36
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 ورفعها للمجلس . املطلوبة املواصفات ويضع ومعدات موظفني من اجلمعية احتياجات املعنيني مع حيدد .37

  يف اجلمعية.  العاملني على األعمال وتوريع جتميع .38

  للجمعية . السنوي واملالي اإلداري التقرير بإعدادقسم احملاسبة  مساعدة .39

  . اإلدارات تلك أعمال على ويشرف اجلمعية إلدارات العمل نظام يضع .40

 . واملالية البشرية املوارد إدارة متابعة .41

  .تطبيقه حسن على واإلشراف اجلمعية يف العامة واإلعالم والعالقات العمل نظام وضع .42

 . وتوصياتهم اقرتاحاتهم إىل ولالستماع باملعلومات ليزودهم واملتطوعني للعاملني دورية اجتماعات يعقد .43

 . إجناراتهم تصف تقارير إعداد منهم ويطلب العاملني وإجنارات أعمال مباشر بشكل يتابع .44

 . معهم إجراءاتها ويناقش هلم عمل خطط وضع العاملني من يطلب .45

 . التقييم هذا نتائج على أمني اجلمعية ويطلع املوظفني ألداء دوري تقييم بعمل يقوم .46

 اإلشراف املباشر على سجالت وأوراق اجلمعية وتنظيمها وأرشفتها وحفظها .  .47

 دراسة إىل إضافة ، حتليلها عملية على ويشرف اجلمعية إىل ترد اليت التقارير مراجعة على يعمل .48

 هلا . احللول بوضع ويقوم تربر اليت املشاكل

 . ذلك منه طلب ما متى اإلدارة جملس اجتماعات حضور .49

 . اإلدارة جملس قبل من بها يكلف أخرى أعمال بأية القيام .50

 

 

 

 

 ختامية أحكام

 (23) املادة

 حق يف تسري أن على ؛ باعتمادها إبالغها تاريخ من اعتبارًا املنشأة حق يف الالئحة هذه أحكام تنفذ

 .إلعالنها التالي اليوم من اعتبارًا العمال

 

 

  

  

 ،،،، املوفق واهلل
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