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 :(1املادة )

املدير التنفيذي بقراة يصدة من اجمللس يتضمن كامل بيانات املدير ويوضح صالحياته ومسؤولياته داةة اإليعني جملس 

من خالل سلم الرواتب ويتم حتديد ةاتب املدير التنفيذي الالئحة األساسية للجمعية، ه وةاتبه على ضوء وحقوقه والتزامات

كفاءات تكلف بدةاسة جلنة مستقلة من جملس اإلداةة ل حيث تشك، والضوابط التابعة لهواملميزات املتعمد يف اجلمعية 

اللجنة ، وتقوم املشابهة يف احلجم واجملاليف اجلهات فيذيني ودةاسة متوسط ةواتب املدةاء التن ومؤهالته وخرباتهاملدير 

 .املناسبة له يف سلم الرواتببتحديد الدةجة 

 (:2املادة )

بالراتب واملميزات املقرتحة من  يف حالة ةأت اللجنة تعيني املدير التنفيذي خاةج سلم ةواتب اجلمعية فتقوم برفع توصيتها

مشتملة على املسوغات واملربةات جمللس اإلداةة  فآت وأية مميزات أخرى،بدالت وزيادات سنوية وعالوات ومكا

 العتمادها.

 (:3املادة )

د ارأو أي من أف، وال تربطهم يكونوا مستقلنيأعضاء اللجنة املشاةكني يف حتديد ةاتب ومميزات املدير التنفيذي أن يشرتط يف 

 .املرفقاإلفصاح  منوذجبتعبئة قوم كل عضو فيهم ملدير التنفيذي، ويأية عالقة أسرية أو مهنة أو مالية أو غريها مع اأسرهم 

 (:4مادة )

 :جيب على جملس اإلداةة قبل تعيني املدير التنفيذي التحقق من توفر الشروط التالية فيه

 أن يكون سعودي اجلنسية. .1

 أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعًا. .2

 ( سنة.33أال يقل عمره عن ) .3

 .إن أمكن إلداةة اجلمعية أن يكون متفرغًا .4

 ( سنوات يف العمل اإلداةي.3أن ميتلك خربة ال تقل عن ) .3

 ( سنوات يف العمل اخلريي.11أن ميتلك خربة ال تقل عن ) .6

 أال تقل شهادته عن بكالوةيوس. .7

 (:3املادة )

 يعد جملس اإلداةة اجلهة اإلشرافية على املدير التنفيذي، وللمجلس متابعة أعماله ومساءلته.

 (:6املادة )

يتوىل املدير التنفيذي كافة األعمال اإلداةية يف اجلمعية حسب ما نصت عليه الالئحة األساسية للجمعية، وما حيال إليه من 

 .مهام من جملس اإلداةة
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 :منوذج إفصاح( 1) ملحق
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 ؟ أسرية أو مهنة أو مالية أو غريها هل تربطك باملدير التنفيذي املقرتح أية عالقة 

  نعم     ال  

 

 ؟ربط أي من أفراد أسرتك باملدير التنفيذي املقرتح أية عالقة أسرية أو مهنة أو مالية أو غريها يهل 

  نعم     ال 

 

 ؟عن طريق املدير التنفيذي أو أحد أفراد عائلتههل قدمت لك هدية 

  نعم     ال 

 

 ته؟هل قدمت ألحد أفراد عائلتك هدية عن طريق املدير التنفيذي أو أحد أفراد عائل

  نعم     ال 

 

 أقر أنا املوقع أدناه أن مجيع املعلومات أعاله حمدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعاةض املصاحل املعتمدة يف اجلمعية.
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