
 العام المدير تقييم أداء 

 -:يلي  كماي التنفيذ ديرملحيات وواجبات االمن الفصل الثاني ص الثالثة عشرة دةاملحددت ا • 

 التنفيذي  ديرملاحيات وواجبات الص

 - :قا للشروط التاليةفتنفيذي للجمعية و مدير يينبتعمجلس اإلدارة  يقوم –أ   •

 .والعشرين من عمره الحادية متنسية قد أالجأن يكون سعودي  • 

  .شرعا األهلية المعتبرة كامل  أن يكون •

 .بهذا العمل للقيامؤهال أن يكون م • 

 معيةالجأعمال إلدارة   بالتفرغ التاماللتزام ا • 

 التنفيذي المدير وواجبات الحيات ص-ب  • .

يحافظ على مصالحها و فها اقق أهديحمعية على الوجه الذي الجالتنفيذي بإدارة  المدير يقوم  •

 ألعمالها مدير تنفيذي متفرغ  ين من تعيسباب األسبب من  ألي لمجلس يتمكن ا لموإذا .والها وأم

كلف ملايفقد العضو  الالحالة هذه  وفي هذا العمل ، ولي جلس تكليف أحد أعضائه مؤقتا لتللميمكن 

التنفيذي المدير  على قراراته ، وعلىلتصويت ناقشة فيه واالمس والمجلحضور اجتماعات  يفحقه 

  - :يلي ماالمهام من 

  .مقامه ومن يقوماألمين العام تعليماته من  ويتلقىمجلس اإلدارة أمام  والا يكون مسئ • 

العام ألمين أو ا المجلستوجه له من رئيس  ارة بناء على دعوةاإلد مجلس حضور اجتماعات • 

  .دون أن يكون له حق التصويت

  .العام ألمينومناقشتها مع ا لجمعيةإدارة ا مجلسأعمال  سيريم التقارير الدورية عن كيفية تقد • 

 .العامألمين وا لمجلس من ا تنفيذ القرارات الصادرة • 

  .منفعة للمستفيدين منها أكبرقق حيبالقدر الذي لجمعية ا فياق إلنفضبط ا • 

 .عن خدماتهمالستغناء ترقياتهم وإجازتهم وا اقتراح والجمعية  وتنظيم أعمال موظفي إدارة • 

 .دون غريهم الا فع لجمعية إلى المستحقين لهاتوجيه خدمات ا • 

 .حدود نظامها فيسينها حوتالجمعية تقدمها  يتدمات اللخاب العمل على النهوض • 

 .اتبة عليهلمالية المترا اللتزاماتفقات التشغيلية وتنفيذ ابالن لخاصة إعداد العقود ا • 



 ها وميزانيتها التقديرية للعامجموبراالجمعية التقرير السنوي عن أنشطة إعداد  المشاركة في  • 

 الجديد 

  .ستفيدين من خدماتهاملبا لجمعيةا تستهدف ربط تيالعامة ال عالقات بالدور الكامل لل القيام• 

معية قبل جلا إدارةلس جمطروحة على لمواضيع املناقشة امل اإلدارات جتماع مع مدراء الا • 

  انعقاده

 دير العام ملتقييم أداء ا .

التنفيذي  ديرملس بتقييم أداء المجليات والواجبات يقوم االحبهذه الص ديرملذلك قيام ا وعلى ضوء• 

ا للخطة التشغيلية السنوية خيتم وف ملازه وما جنإ ممتابعة ما تبللجمعية  حددة والتوصية مت ارتف اللقا

 .يلزم ماب

 تموما  خطة التشغيلية وأهدافهالربع سنوية تشتمل على ا التنفيذي بإعداد تقارير مديرلويقوم ا • 

خطط لخطة التشغيلية العامة والتضمنتها ا يتاء الاألدداء وفق مؤشرات األازه منها وتقييم جنإ

 الكمية أوحراف النتائج ندير التنفيذي عن اموتتم مسائلة ال إلدارات الجمعية التشغيلية السنوية 

هداف خطة التشغيلية واأللمع ا داء ليتواكبجلس توصياته بشأن تقويم األلمالنوعية وأسبابها ثم يتخذ ا

 . تيجيةارتساإل

 .رةإلداالس جمذلك عن طريق نائب رئيس للمدير التنفيذي و داء السنويألتقييم ام يتكما  • 

 قرار أداري

 العالوة السنوية على الراتب

 بناء على تقييم األداء الوظيفي 

 -:رغبة من الجمعية في تنظيم العالوة السنوية بما يضمن تحفيز الموظف حسب األداء قررنا ما يلي 

 -:تكون العالوة السنوية للموظفين وفق الجدول التالي  -:أوالا 
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