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  الئحة تعيني املدير التنفيذي

                               : ا
و��ا���دة 

��	
�س 
���ن �	�ل �
	�	ت ا��د
ر و
و�� ���
	�� و��ؤو���س ا#دارة ا��د
ر ا����
ذي ��رار 
�در �ن ا���
ن �$
وا��زا�	�� و��و%�  
������ ����س ا#دارة ���ف �درا��  ورا��� '�1 �وء ا��ظ	م وا��,�� ا����
ذ
� وھذه ا��,��، و
�م ��د
د را��� () ا��رار '�ر ���ن �


	ت ا�� �	ءات ا��د
ر و�ؤھ��� و�7را�� و��دد را��� ��	ء '�1 ذ�ك �5 ا'��	ر �ط	ق و��و�ط�$��
ن () ا�
:	��9 () روا�ب ا��د
ر
ن ا����
ذ

��، و��و>	ت را��� إ�1 ا�وزارة، �5 إر(	ق �ورة �ن �ط	%� ھو
�� ا�وط�
� و�
	�	ت ا��وا�ل 
ا���م وا���	ل، و�ر�ل ���7 �ن %رار �$

�$�.  

 ��  :ا���دة ا���


� وإ�9	ء ا?'�	ل ا�
و�
� �9	 و��	�$� إدارا�9	 و أ%�	�9	 �	(�، $���ب '�1 ا��د
ر ا����
ذي إدارة ا�
وإ'داد ا�7طط ا��ز�� ا����
ق أھدا(9	 
  .�	(�، وا�$�ل '�1 ��ظ
�9	 و�طو
رھ	

  :ا���دة ا������ 

�س ا#دارة ���
ن �د
ر ���
ذي ���رغ ?'�	�9	 ?ي ��ب �ن ا?��	ب؛ (

� �ن �$$��
ن �د
ر ���
ذي ���� �ؤ%�� ��
ن إذا �م ����ن ا�
$�
��س ا��
ف أ�د أ'�	,� �
�و�1 ھذا ا�$�ل �ؤ%�،  و�$د �وا(�� ا�وزارة�$
� ا��$	%د �5 �د
ر ���
ذي ���رغ ، و���
��د 	ً �� C ��	��و() ھذه ا ،

�س�  .ا#دارة وا���	%:� (
9	 دون ا���و
ت '�1 %رارات  ا�$�و ا����ف ��� () ��ور ا���	'	ت �

  : ا���دة ا�را���


� أن $���
ن ا��د
ر ا����
ذي �
�س ا#دارة %�ل �$�� 1��ب '
�
() �
�D:روط ا�ق �ن �وا(ر ا�ن �
  :ا��د
ر ا����
ذي ا��$


�  أن 
�ون �$ودي -١���  .ا�


� ا��$��رة :ر'	ً  -٢�  .أن 
�ون �	�ل ا?ھ


�ل '�ره 'ن  -٣ C٢٥(أ (���.  


�	ً أن 
�ون ���ر> -٤$��  .#دارة ا�

�ك �7رة C ��ل 'ن  -٥��
  .��وات () ا�$�ل ا#داري) ٥(أن 


� ( 'ن  :9	د��أC ��ل  -٦$�	�.(  

٧-  ��O�:رف أو ا�ب ��س ا	��? �
�
7�� �	�:رف أو ا?�	�� أو �$�و�� �Pد� �
	��
�ون %د �در ���� ��م � Cأ.  

  : ا������ا���دة 


�و�1 ا��د
ر ا����
ذي ا?'�	ل ا#دار
� �	(�، و��9	 '�1 و�� ا��7وص :  


� و(ق ���و
	�9	 ا�ط�%	 �ن  -١$��  .ا��
	�� ا�$	�� وأھدا(9	 و��	�$� ���
ذھ	 �$د ا'��	دھ	ر�م 7طط ا�

1 ���
ذھ	 -٢�
� C ��$	رض �5 أ��	م ا��ظ	م وا��,�� ا����
ذ
� وھذه ا��,��، وا#:راف '$��
ر ��و��� ا�
�را%�� �دى  ر�م أ�س و�$	

�9	 �$د ا'��	دھ	 �'	).  
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� ا��ز�� ا��) � -٣�

� �P'�	�9	 و���
ق أھدا(9	 و��	�$� ���
ذھ	 �$دإ'داد ا��وا,� ا#�را,
� وا���ظ$��  ا'��	دھ	 ��ن %
	م ا�

٤	9�

�	�9	، و�$��
� و�وا,�9	 و%رارا�9	 و�$$��  .۔ ���
ذ أ�ظ�� ا�

9
زات ا��ز�� -٥�
� �ن ا��را�U وا��:رو'	ت وا��وارد وا��$���	ت ا�	
  .�و(
ر ا��

٦- $���9	ا%�راح %وا'د ا���O	ر ا��	,ض �ن أ�وال ا�

� وآ�
	ت ��$.٢    


� و�طو
رھ	 -٧$��1 ���
ن أداء ���و�) ا��
� ا��) ��$�س '�
  .ر�م و���
ذ ا�7طط وا��را�U ا��طو
ر
� وا��در


� و���ن ��د
م ا�$�	
� ا��ز�� �9م، وا#'�ن  -٨$��  .�$د ا'��	دھ	 '�9	ر�م �
	�� ���و�� ��ظم ا�$�%� �5 ا�����
د
ن �ن 7د�	ت ا�


� و(ق ا���	ذج ا��$��دة �ن ا�وزارة وا��$	ون () إ'داد ا���	ر
ر  ٠٩$��وا���و
� �$د  ا�ر�$
��زو
د ا�وزارة �	��
	�	ت وا��$�و�	ت 'ن ا�
�

� ���� دور$���س ا#دارة وا'��	دھ	، و��د
ث �
	�	ت ا��� 1�  .'ر�9	 '

�س ا#دارة �5 ��د
د ���
	�9م و��ؤو�
	�9م ��'��	دا�ر(5 ��ر:
� أ��	ء ��	ر ا��وظ�
ن ()  - ١٠��� �
$��  .ا�

١١ - �)	� �
$��  .اCر��	ء �7د�	ت ا�

�1 ���وى ا�7طط وا��وارد، وا����ق �ن ا��	ھ9	 ��و - ١٢' 	9

� وو�5 ا��ؤ:رات ا��
	س ا?داء وا#��	زات ($��
ر أ'�	ل ا�� �$�	�� 
��	د ا��
  .ول �9	ا?ھداف و�$	��� ا��:��ت و إ


ر ا��$��رة ��9
دا C'��	دھ	 - ١٣
	$��
� و(�	 �$���� �
  .إ'داد ا���	ر
ر ا��	�
� و�:روع ا��واز�� ا���د
ر


� ور($� C'��	ده - ١٤$��
ن () ا���	$�� (�
  .إ'داد ا���و
م ا�وظ

١٥ - �
$��
�	ت ا�7	�� ��
ر ا�$�ل () ا��  .إ�دار ا��$	�
م وا��$

�س ا#د - ١٦�1 ���
ذ ا��رارات ا��	درة�و�) أ�	�� ����	ت وا�$�ل '�  .'��  ارة وإ'داد �دول أ'�	ل ا���	'	�� و��	�� ��	�ر ا�


� �	(�، و��د
م ��	ر
ر '�9	 - ١٧$��  .ا#:راف '�1 ا?�:ط� وا���	��	ت ا��) ��وم �9	 ا�


� �	(� �و�� ا#��	زات وا��$و%	ت و��ل ' - ١٨$���س ا#دارة إ'داد ا���	ر
ر ا�دور
� ?'�	ل ا���� 	9�
  .C'��	دھ	��9	 و��د

�س ا#دارة () ��	ل ا��7	�� - ١٩��ف �9	 �ن %�ل ��
  .أي �9	م أ7رى 

  :ا���د�� ا���دة 

�
�Dت ا	
��د
ر ا����
ذي () ��
ل إ��	ز ا��9	م ا���	ط� �� ا�����:  


� #�9	ء أ'�	ل 7	�� �9	 أو ��ور ��	��	ت أو  -١$��
� أو دورات أو >
رھ	 و��ب �	 	رات
��	ءات أو زا��داب ���و�) ا����� 
�	وز :9را () ا����، '�1 أC �ز
د ا?
	م ا������ 'ن ':رة أ
	م�
 C 	$�ل و���ا ����� .  

٢- �$�	�� 5
�س ا#دارة ��و%�
� وإ'داد '�ودھم و��	�$� أ'�	�9م ، وا�ر(5 ��$��
ن ا��وارد ا��:ر
� ا��ز�� �	�
 وإ�^	,9	 ا�$�ود %رارات �$
  .و%�ول ا��C�	Cت ��'��	د

  .��	ر
ر ا?داء ا'��	د -٣
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� و(ق ا�7طط ا��$��دة ���
ذ -٤$��
5 ا��را�U وا?�:ط� '�1 ���وى ا��� .  

�س ا#دارة  -٥�
� �	(� �$د �وا(�� �$��  .ا'��	د إ�	زات ���و�) ا�

  .�� ��و
ض ���
	ت رؤ�	ء ا?%�	م و(ق ا����
	ت ا����و��  -٦

  :ا���دة ا������ 

 �9��س ا#دارة ا��
$د �ُ�
�س ��	�$� أ'�	�� و��	ء���  ا#:را(����1 ا��د
ر ا����
ذي ، و�'.  

 �  :ا���دة ا����

�س ا#دارة ��	 
��	�ب �5 ��م ا����
ر أو ا#�7ل ��	��� ا��د
ر ا����
ذي��وز ��

� ؛ ($���  . () �	ل و5% ���
ر أو إ�7ل �ن ا��د
ر �

  :ا���دة ا������ 

�س ا#دارة ��وم �درا�� ��ف ا��د
ر ا����
ذي و�7را�� و�ؤھ��� و��دد را��� ��� �ن أ'�	ء ����� ���
ن ا��د
ر ا����
ذي و(ق �
و(ق 
�م �$
 (�
 	�:  

  أ'���1د  ١٥٠٠٠إ�1  ٥٠٠٠
�دأ �ن   ا�را�ب ا?�	�)

  ` ��ب �وع ا��7رة و��	ن ا��7رة ٣٠٠` إ�1  �٢٠٠ل ��� �7رة () ��س ��	ل ا�$�ل ب   ا��7رة


ز
د ا#��	�) 'ن   ا��	��� ا#��	زات C ث
�� ����
م ا�
  ` 'ن �ل ���ز ��٢٥٠ب ��

  ا��دCت

� ( �ن ا�را�ب ا?�	�) % �١٠دل ��ل $���� ��ل �ن ا�
�ن % �١٥دل ��ن ) () �	ل 'دم �و(ر و�


� () �	ل 'دم �و(ر ��ن ��,م �ن %�ل ( ا�را�ب ا?�	�) $��  )ا�

�	وز ��ف ا�را�ب 'ن % �٥ن   ا�$�وات�
 C ث

م ا#��	ز ا���وي ��
  `  �٢٠٠٠٠ن ا�را�ب ا?�	�) ��ب ��


و�	ً  ٣٦  ا#�	زات  

  :ا���دة ا����رة 


5 و�	,ل ا#'�م ا���	�� ��
�م ا#'�ن 'ن وظ
�� ا��د
ر ا����
ذي () .  

  :ا���دة ا���د�� ��ر 

 �
'	���Cا �

�� ورا��� إ�1 �ر�ز ا����

ن ا��د
ر ا����
ذي و�ورة �ن �ؤھ��� وھو
�� ا�وط�
� و��و>	ت �$
  .�ر�ل ���7 �ن %رار �$

  :��ر ا���دة ا���د�� 


ن ا��د
ر ا����
ذي ا'��	د �م
$� ��,C () ع	����س ا����� ا#دارة ��  .ھـ٦/٥/١٤٤١  ��	ر
b م٢٠٢٠ �$	م)  ١(  ر%م  �

  

 

 


