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 . آلية تعيني املدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية

 : مهام املدير التنفيذي/ أواًل

 : يتوىل املدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة ومنها على وجه اخلصوص

رسم خطط اجلمعية وفق مستوياتها انطالقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة  (1

 . تنفيذه بعد اعتمادها

حلوكمة اجلمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة ارسم أسس ومعايري  (2

التنفيذية وهذه الالئحة واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد 

 . اعتمادها

اإلجرائية والتنظيمية الالزمة اليت تضمن قيام اجلمعية بأعماهلا إعداد اللوائح  (7

 . وحتقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها

 . تنفيذ أنظمة اجلمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها وتعميمها (0

 . توفري احتياجات اجلمعية من الربامج واملشروعات واملوارد والتجهيزات الالزمة (5

 . استثمار الفائض من أموال اجلمعية وآليات تفعيلهااقرتاح قواعد  (6

رسم وتنفيذ اخلطط والربامج التطويرية والتدريبية اليت تنعكس على حتسني أداء  (3

 .  منسوبي اجلمعية وتطويرها

رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات اجلمعية وتضمن  (8

 .  تقديم العناية الالزمة هلم واإلعالن عنها بعد اعتمادها

تزويد الوزرة بالبيانات واملعلومات عن اجلمعية وفق النماذج املعتمدة من الوزارة  (9

لى جملس اإلدارة والتعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها ع

 . واعتمادها وحتديث بيانات اجلمعية بصفة دورية

الرفع برتشيح أمساء كبار املوظفني يف اجلمعية جمللس اإلدارة مع حتديد  (14

 .  صالحياتهم ومسؤولياتهم لالعتماد، واالرتقاء خبدمات اجلمعية

على متابعة سري أعمال اجلمعية ووضع املؤشرات لقياس األداء واالجنازات فيها  (11

مستوى اخلطط واملوارد والتحقق من اجتاهها حنو األهداف ومعاجلة املشكالت 

 . وإجياد احللول هلا
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مشاركته يف إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للجمعية  وفقا  (12

 .  للمعايري املعتربة متهيدا العتمادها

 .  إعداد التقويم الوظيفي للعاملني يف اجلمعية ورفعه العتماده (17

 . إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل يف اجلمعية (10

تولي أمانة جملس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة حماضر اجللسات  (15

 . والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه

 . سبات اليت تقوم بها اجلمعية كافة وتقديم تقارير عنهااإلشراف على األنشطة واملنا (16

إعداد التقارير الدورية ألعمال اجلمعية كافة توضح اإلجنازات واملعوقات وسبل  (13

 . عالجها وتقدميها جمللس اإلدارة العتمادها

 . أي مهام أخرى يكلف بها من قبل جملس اإلدارة يف جمال اختصاصه (18

 : بيل اجناز املهام املناطة به الصالحيات اآلتيةللمدير التنفيذي يف س/ ثانيًا

انتداب منسوبي اجلمعية إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو  (1

زيارات او دورات أو غريها وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل ومبا ال يتجاوز شهرا يف 

 . السنة على أال تزيد األيام املتصلة عن عشرة أيام

ت تعيني املوارد البشرية الالزمة باجلمعية وإعداد عقودهم ومتابعة متابعة قرارا (2

 .  أعماهلم والرفع جمللس اإلدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول االستقاالت لالعتماد

 .  اعتماد تقارير األداء (7

للمدير تكليف املوظفني لتنفيذ مجيع الربامج واألنشطة على مستوى اجلمعية  (0

   .وفق اخلطط املعتمدة

 .  اعتماد إجازات منسوبي اجلمعية كافة بعد موافقة جملس اإلدارة (5

 .  تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات املمنوحة له (6

 . تطبيق مواد الئحة تنظيم العمل باجلمعية املعتمدة من جملس اإلدارة (3
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  :عالقات العمل/ ثالثًا

 .  معاملة املدير بشكل الئق من قبل جملس إدارة اجلمعية (1

 . إعطاء املدير الوقت الكايف الالزم ملمارسة حقوقه دون املساس بأجره (2

 .  متكني املدير من أداء عمله يف الوقت احملدد وفق ما جاء يف نظام العمل السعودي (7

رة من رؤسائه على جيب على املدير التنفيذي تنفيذ كافة التعليمات واألوامر الصاد (0

الوجه األكمل ما مل يكن يف هذه التعليمات ما خيالف النظام أو العقد أو اآلداب 

 . العامة أو يعرضه للخطر

جيب على املدير التنفيذي احرتام نظم ومواعيد العمل ويقصد بذلك احملافظة على  (5

 . نظم ومواعيد العمل احلالية واملستقبلية

جيب على املدير التنفيذي احملافظة على أموال وممتلكات اجلمعية وحقوقها لدى  (6

 . الغري وخاصة تلك املسلمة إليه واليت يستخدمها يف عمله

ال جيوز للمدير اجلمع بني العمل باجلمعية وأي عمل أخر إال بأذن كتابي من  (3

 . صاحب الصالحية

العمل وعلى املعلومات اليت قد تصل  يتعني على املدير التنفيذي احملافظة على أسرار (8

إليه حبكم وظيفته حتى بعد تركه اخلدمة، وخاصة تلك اليت من شأنها اإلضرار 

 .  مبصاحل اجلمعية

على املدير أال يستغل وظيفته أو عالقاته يف حتقيق أية مكاسب شخصية مادية كانت  (9

 . أم معنوية

 : وظيفة املدير التنفيذي الشروط اليت جيب أن تتوفر يف التقدم لشغل/ رابعًا

 أن يكون سعودي اجلنسية . 

 أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعا . 

  عام( 25)أال يقل عمره عن  . 

  سنوات يف العمل اإلداري( 3)أن ميتلك خرب ة ال تقل عن . 

 أال تقل شهادته عن بكالوريوس . 
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 أن يكون متفرغًا إلدارة اجلمعية بعد ترشيحه . 

 : آلية توظيف املدير التنفيذي /خامسًا

تشكيل جلنة إعداد معايري اختيار وترشيح مدير اجلمعية برئاسة رئيس جملس اإلدارة  (1

 . من أعضاء جملس اإلدارة واالستعانة بأهل االختصاص 3أو األمني العام وعضوية 

اإلعالن عرب وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة باجلمعية وموقع اجلمعية   (2

 . ي مع إيضاح الشروط واملزايا للوظيفةااللكرتون

 . حتديد فرتة اإلعالن زمنيًا (7

استقبال طلبات التقدم لوظيفة املدير مرفقًا بها السري الذاتية للمتقدمني وصور عن  (0

املؤهالت العلمية والشهادات املهنية وشهادات اخلربة والوثائق املعززة للمهارات 

 .  والقدرات القيادية عرب االمييل فقط

 . ُيرسل ملقدم الطلب إشعار الكرتوني يفيد وصول طلبه (5

 . حتديد موعد املقابلة وإجراء االختبارات املقننة من قبل اللجنة املشكلة (6

 . فرز النتائج وإعالنها (3

 . اعتماد ترشيحه بقرار إداري من جملس إدارة اجلمعية (8

 . رفع مصوغات ترشيحه للوزارة للموافقة حسب النظام (9

نظام التأمينات االجتماعية بعد حصوله على موافقة الوزارة على  تسجيل املدير يف (14

 .  التعيني

خيضع املدير التنفيذي لفرتة اختبار مدتها ثالثة أشهر وال حتتسب منها فرتات  (11

اإلجازات فيما عدا إجازات األعياد أو أي غياب آخر باستثناء أيام الراحة األسبوعية إذا 

مدة االختبار من تاريخ مباشرة العمل الفعلية فإذا مل وقعت خالل فرتة االختبار وتبدأ 

يثبت صالحية املوظف أثناء هذه املدة جيوز إنهاء خدمته خالهلا من جانب اجلمعية 

دون أي تعويض أو مكافأة ، وعند ثبوت صالحيته للعمل حتتسب فرتة التجربة ضمن 

 . مدة اخلدمة يف اجلمعية
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  :حتديد التعويضات املالية للمدير

 : األجور/ أواًل

جيب دفع أجر املدير التنفيذي وكل مبلغ مستحق له بالعملة السعودية طبقًا  (1

 . لألحكام الواردة من نظام العمل السعودي

يستحق املدير التنفيذي راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل وُيُصرف يف نهاية كل  (2

 . شهر ميالدي

الف أو تدمري آالت متتلكها اجلمعية أو هي يف إذا تسبب املدير التنفيذي  يف فقد أو إت (7

عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ منه أو خمالفته تعليمات صاحب الصالحية ومل 

يكن نتيجة خلطأ الغري أو ناشئًا عن قوة قاهرة، جاز للجمعية أن تقتطع من أجره وفق 

 . ما جاء يف نظام العمل السعودي

ال جيوز حسم أي مبلغ من أجور املدير التنفيذي لقاء حقوق خاصة دون موافقة  (0

 . خطية منه ، إال يف احلاالت الواردة من نظام العمل السعودي

أن تزيد نسبة املبالغ احملسومة على نصف أجر املدير ( يف مجيع األحوال)ال جيوز  (5

العمالية إمكان الزيادة يف التنفيذي املستحق، ما مل يثبت لدى هيئة تسوية اخلالفات 

احلسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة املدير التنفيذي إىل أكثر من نصف 

أجره، ويف هذه احلالة األخرية ال ُيعطى املدير التنفيذي أكثر من ثالثة أرباع أجره 

 . مهما كان األمر

من نظام العمل ُيراعى عند اقتطاع جزء من أجر املدير التنفيذي باجلمعية ما جاء  (6

 . السعودي

 : الرواتب/ ثانيًا

  .الراتب األساسي حتدده اللجنة املنعقدة برئاسة رئيس جملس اإلدارة

 : العالوة/ ثالثًا

من الراتب األساسي  ويشرتط ملنح % ( 10) يستحق املدير عالوة سنوية بنسبة   •

 . العالوة أن يكون قد أمضى سنة على تعيينه
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 : البدالت/ رابعًا

 يصرف للمدير بدل نقل شهري     (1

%( 10)  للمتزوج ونسبة%( 25) مينح املدير بدل سكن حبد أعلى ثالثة شهور بنسبة (2

 . لألعزب يف العام ما مل يوفر له السكن ويصرف على أساس قسط شهري مع الراتب

 : بدل االنتداب/ خامسًا

يال عن اليوم ر 250ُيصرف للمدير التنفيذي املنتدب داخل اململكة بدل انتداب  (1

 . من راتبه األساسي الشهري أيهما أقل% 5الواحد أو 

ُيصرف للمدير التنفيذي املنتدب خارج اململكة العربية السعودية بدل انتداب  (2

 . من راتبه األساسي الشهري أيهما أقل% 10ريال عن اليوم الواحد أو  500

كم من املدينة اليت تقع يف نطاقها 150جيب أال تقل مسافة االنتداب عن  (7

 . اجلمعية

ُيمنح  للمدير التنفيذي امُلنتدب تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا على الدرجة  (0

 . السياحية

عند عدم توفر رحلة جوية أو مطار باملدينة املنتدب إليها املدير وجب تعويضه  (5

 . هاعن تكاليف النقل مبا ُيعادل قيمة أقرب مطار للمدينة امُلنتدب إلي

 .جيب على املدير عند ُاُنتدابه تعبئة منوذج االنتداب املعمول به لدى اجلمعية (6

 

 : املكافئات/ سادسًا

يكون منح املكافآت على أساس تقدير جملس اإلدارة لنشاط املدير وجده و 

مواظبته ودرجة إتقانه للعمل املنوط به وإنتاجه وتفانيه يف العمل وذلك بناء 

 . لس أو نائبهعلى توصية رئيس اجمل

 : التدريب والتأهيل/ سابعًا

 : تهدف سياسة التدريب يف اجلمعية بصفه عامة إىل ما يلي (1
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  رفع مستوى األداء لدى املدير إىل درجة متكنه من أداء

واجبات العمل على أفضل وجه ورفع كفاءته 

 . الوظيفية

  تهيئة املدير ألتباع أسلوب جديد يف العمل أو استعمال

 . آالت حديثة

 منصب املدير حيتاج شغله إىل إعداد و تدريب خاص . 

 حتسني وتطوير البيئة اإلدارية يف اجلمعية . 

 توطني التدريب يف املؤسسة من خالل تأهيل املدير . 

يلتزم املدير أن يعمل لدى اجلمعية فرتة تعادل فرتة التدريب أو االلتزام برد كافة ما  (2

خالل فرتة التدريب عن املدة اليت مل  صرف عليه وأنفقته اجلمعية على تدريبه

 . يقضها بالعمل يف اجلمعية مبا ال يتعارض مع نظام العمل السعودي

يعترب التدريب بالنسبة للمدير من واجبات العمل سواء داخل أو خارج أوقات الدوام  (7

الرمسي  ويكون ذلك ضمن إطار اخلطة املرسومة من قبل صاحب الصالحية 

 . باجلمعية

يكون التدريب للمدير عن طريق حضور دورات تدريبية أو ندوات متخصصة أو عن  (0

طريق العمل بقصد اكتساب اخلربة حبيث يكون التدريب يف أحد األجهزة املؤهلة 

 . سواء يف داخل اململكة أو خارجها

تشجع اجلمعية املدير على التحصيل العلمي والتدريب وحتفزه على ذلك وتتحمل  (5

املصاريف الالزمة داخل اململكة أو خارجها املتعلقة بالعملية اجلمعية مجيع 

 . التدريبية

يضع جملس اإلدارة أو من يفوضه اللوائح الداخلية لتدريب املوظفني وتطوير  (6

 . كفاءتهم ومصاريف وبدالت التدريب

 : ساعات العمل/ ثامنًا

فيما ال يتعارض مع أحكام نظام العمل السعودي تكون أيام العمل مخسة أيام يف األسبوع  (1

ويكون  يومي اجلمعة والسبت أيام الراحة األسبوعية ويكون احلد األدنى لساعات 
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ساعات يوميًا خالل شهر رمضان املبارك  6ساعة فـي األسـبوع ُتُخفـض إلـى ( 04)العمل

 . للمسلمني

ل بنظام العمل السعودي جيوز لصاحب الصالحية حتديد أوقات بداية مع عدم اإلخال (2

 .  ونهاية الدوام الرمسي وفق ما تقتضيه مصلحة العمل باجلمعية

يتعني على املدير أن حيضر للعمل يف غري ساعات العمل الرمسية يف حالة االحتياج إليه  (7

 .  حسب حاجة العمل

ا لالحتياجات كما جيوز التكليف بالعمل جيوز التكليف بالعمل خارج وقت الدوام وفق (0

 يف امليزانية و بناًء االعتماداتيف أيام العطالت األسبوعية واألعياد الرمسية وذلك ضمن 

نائب اجلمعية القواعد اخلاصة بشروط / على ما تتطلبه مصلحة العمل، ويضع رئيس

رض على جملس التكليف بالعمل اإلضايف وحتديد ساعاته واأليام الالزمة لذلك ثم يع

 .  اإلدارة العتماده

يف أيام العمل الرمسية مينح املكلفون بالعمل اإلضايف أجرا : ساعات العمل اإلضافية  (5

إضافيا يعادل الراتب العادي للساعات اليت عملها يف ايام العمل الرمسية وحتتسب قيمة 

 .240تقسيم  ( 1* الراتب الشهري : )أجر الساعة 

 سبوعية مينح املكلفون بالعمل اإلضايف أجرا إضافيا يعادليف أيام اإلجازات األ (

الراتب )من الراتب العادي للساعات اليت عملها وحتسب قيمة أجر الساعة %(5،1

 . 240تقسيم ( 50،1* الشهري 

  يف أيام إجازات األعياد مينح املكلفون بالعمل اإلضايف أجرا إضافيا يعادل ضعف

الراتب الشهري )لها وحتتسب قيمة أجر الساعة الراتب العادي للساعات اليت عم

 . 240تقسيم ( 2* تقسيم 

 :جيوز لصاحب الصالحية عدم التقيد بأحكام نظام العمل السعودي يف احلاالت اآلتية (6

  أعمال اجلرد السنوي، وإعداد امليزانية، والتصفية، وقفل احلسابات واالستعداد

أال يزيد عدد األيام اليت يشغل للبيع بأمثان خمفضة واالستعداد للموسم بشرط 

 .فيها املدير التنفيذي على ثالثني يومًا يف السنة
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  إذا كان العمل ملنع وقوع حادث خطر، أو إصالح ما نشأ عنه، أو تاليف خسارة

 .حمققة ملواد قابلة للتلف

 إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غري عادي. 

 ألعمال املومسية اليت حتدد بقرار من األعياد واملواسم واملناسبات األخرى وا

 .جملس اإلدارة

  وال جيوز يف مجيع احلاالت املتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر

 . ساعات يف اليوم، أو ستني ساعة يف األسبوع

 : اإلجازات/ تاسعًا

يستحق املدير التنفيذي عن كل عام إجازة سنوية ميالدية مدتها ثالثون يومًا وتكون  (3

اإلجازة مدفوعة األجر وجيوز له بعد موافقة صاحب الصالحية جتزئة رصيد إجازته 

إىل ثالث مرات خالل العام الواحد حبيث ال تقل مدة كل إجازة عن مخسة أيام متصلة 

رضية متقطعة ال تزيد مدتها عن مخسة أيام يف كما جيوز له احلصول على إجازة ع

السنة على أن حتتسب من رصيد إجازته السنوية وال حيق له التمتع بإجازته السنوية 

 . إذا مل يكمل ستة أشهر متواصلة من تاريخ مباشرته العمل لدى اجلمعية

جيب أن يتمتع املدير التنفيذي بإجازته يف سنة استحقاقها وال جيوز النزول عنها أو أن  (8

 . يتقاضى بداًل نقديًا عوضًا عن احلصول عليها أثناء خدمته

للمدير التنفيذي مبوافقة صاحب الصالحية أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها  (9

 . إىل السنة التالية

إذا  استحقاقهاإجازة املدير التنفيذي بعد نهاية سنة  لصاحب الصالحية حق تأجيل (14

اقتضت ظروف العمل ذلك ملدة ال تزيد على تسعني يومًا فإذا اقتضت ظروف العمل 

استمرار التأجيل وجب احلصول على موافقة  املدير التنفيذي كتابة على أال يتعدى 

 . التأجيل نهاية السنة لتالية لسنة استحقاق اإلجازة

لتنفيذي احلق يف احلصول على أجرة عن أيام اإلجازة املستحقة إذا ترك للمدير ا (11

هلا وذلك بالنسبة إىل املدة اليت مل حيصل على إجازته عنها  استعمالهالعمل قبل 

 . كما يستحق أجرة اإلجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل 
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 . ر عند ترك العملوحيتسب األجر على أساس أخر أجر كان يتقاضاه املدي (12

للمدير التنفيذي احلق يف إجازة بأجر كامل يف األعياد واملناسبات اليت حيددها  (17

 .  جملس اإلدارة

للمدير التنفيذي احلق يف إجازة بأجر ملدة ثالثة أيام  يف حالة والدة مولود له ومخسة  (10

أن تُُقدم الوثائق  أيام ملناسبة زواجه ، أو يف حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه على

 .  املؤيدة للحاالت املشار إليها

للمدير التنفيذي احلق يف احلصول على إجازة بأجر ال تقل مدتها عن عشرة أيام وال  (15

تزيد على مخسة عشر يومًا مبا فيها إجازة عيد األضحى وذلك ألداء فريضة احلج ملرة 

ط الستحقاق هذه اإلجازة أن واحدة طوال مدة خدمته إذا مل يكن أداها من قبل ويُُشرت

 .   يكون املدير قد أمضى يف العمل لدى صاحب العمل سنتني متصلتني على األقل

 باالنتسابللمدير التنفيذي احلاصل على موافقة صاحب الصالحية إلكمال دراسته  (16

عن سنة غري ُمعادة حتدد مدتها بعدد أيام  االمتحاناحلق يف إجازة بأجر كامل لتأدية 

عن سنة معادة فيكون للمدير التنفيذي   االمتحانالفعلية إما إذا كان  ناالمتحا

، ولصاحب الصالحية أن يطلب من املوظف  االمتحاناحلق يف إجازة دون أجر ألداء 

تقديم الوثائق املؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك ما يدل على أدائه لإلمتحان وعلى 

 املدير 

وعدها خبمسة عشر يومًا على األقل ، وُيُحرم  التنفيذي أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل م (13

 .  مع عدم اإلخالل باملسائلة التأديبية االمتحانمن أجر هذه اإلجازة إذا ثبت أنه مل ُيُؤد 

للمدير التنفيذي الذي يثبت مرضه احلق يف إجازة مرضية بأجر عن الثالثني يومًا  (18

دون أجر للثالثني يومًا اليت تلي األوىل وبثالثة أرباع األجر عن الستني يومًا التالية و

ذلك خالل السنة الواحدة سواًء كانت هذه اإلجازة متصلة أم متقطعة وُيُقصد 

 . بالسنة الواحدة  السنة اليت تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية

للمدير احلق يف إجازة طارئة مدفوعة األجر لفرتة ال تتجاوز مخسة أيام يف السنة تبدأ  (19

يالدي وتسقط مجيعا أو ما تبقى منها بنهاية العام وذلك نظرا ببداية العام امل
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للظروف اليت يقدرها الرئيس املباشر على أال تزيد تلك اإلجازة عن ثالثة أيام يف املرة 

 . الواحدة وعلى املدير تقديم ما يثبت حاجته إىل تلك اإلجازة عند عودته

ل ذلك حبقه يف تأجيل األيام جيوز يف حاالت الضرورة قطع إجازة املدير على أال خي (24

 . املتبقية من إجازته للسنة التالية فقط

ال جيوز للمدير أثناء متتعه بإجازته املنصوص عليها أن يعمل لدى صاحب عمل آخر  (21

فإذا ثبت  أن املدير قد خالف ذلك يتم تطبيق ما ينص عليه نظام العمل بهذا 

 .  اخلصوص

 : لعمل إجازة مرضيه على الوجه التالييستحق املوظف حسب ما ينص عليه نظام ا (22

 . بأجر كامل: الثالثون يوما األوىل  •

 .  ثالثة أرباع األجر: الستون يوما التالية  •

 استنفاذاملوظف أو انهاء خدماته بعد  استمرار احتمالوبعد ذلك تنظر اإلدارة يف  •

 . كامل رصيده من اإلجازات العادية

يعتمد الرئيس او نائبه اإلجازة املرضية بناءا على تقرير من اجلهة الطبية املختصة  •

اليت حتددها اجلمعية بعد توقيع الكشف الطيب على املريض وإحضار تقرير من 

 . الطبيب املختص 

 : قواعد التأديب/ عاشرًا

اجلزاءات التأديبية اليت جيوز لصاحب الصالحية باجلمعية توقيعها على املدير التنفيذي على 

 : أن تكون وفق التسلسل التالي

وهو تذكري شفهي يوجه إىل املدير من قبل رئيسه يشار فيه إىل املخالفة اليت : التنبيه (1

 . جه صحيحاملدير ويطلب منه التقيد بالنظام والقيام بواجباته على و أرتكبها

خمالفة متضمن لفت  ارتكابهوهو كتاب يوجه إىل املدير يف حالة : اإلنذار الكتابي  (2

 . املخالفة أو تكرارها استمرارنظره إىل املخالفة وإىل إمكان تعرضه جلزاء أشد يف حالة 

وتكون حبسم جزء من أجر املدير يرتاوح بني اجر يوم كامل وأجر مخسة أيام : الغرامة (7

 .  ة الواحدةعن املخالف
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وهو منع املدير من ممارسة عمله مدة من الزمن دون أن : اإليقاف عن العمل دون أجر  (0

 . يتقاضى عنها أجر أو تعويض ويفرض هذا اجلزاء من يوم إىل مخسة أيام

احلرمان من العالوة أو تأجيلها ملدة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب  (5

 . الصالحية

 . ة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب الصالحيةتأجيل الرتقية مد (6

اإليقاف عن العمل مع احلرمان من األجر وهو منع املدير من ممارسة عمله مدة من  (3

الزمن دون أن يتقاضى عنها أجر أو تعويض ويفرض هذا اجلزاء من يوم إىل مخسة 

 .  أيام

دير بسبب ارتكابه خمالفة من ويعترب إنهاء خدمة امل: الفصل من اخلدمة مع املكافأة  (8

املخالفات املنصوص عليها ال متنع صرف كامل املكافأة املستحقة عن مدة خدمته 

 .  حسب نظام العمل

ال جيوز لصاحب الصالحية أن يوقع على املدير التنفيذي جزاًء غري وارد يف هذا  (9

 .  الالئحة أو يف نظام العمل

خالفة إذا كان قد انقضى على املخالفة ال جيوز تشديد اجلزاء يف حالة تكرار امل (14

السابقة مائة ومثانون يوما من تاريخ إبالغ املدير التنفيذي بتوقيع اجلزاء عليه عن 

 .  تلك املخالفة

ال جيوز توقيع جزاء تأدييب على املدير التنفيذي ألمر ارتكبه خارج منشآت اجلمعية  (11

كما ال جيوز أن يوقع على . اما مل يكن متصاًل باجلمعية أو بأصحاب الصالحية فيه

وال . املدير التنفيذي عن املخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها عن أجرة مخسة أيام

توقيع أكثر من جزاء واحد على املخالفة الواحدة، وال أن تقتطع من أجره وفاًء 

للغرامات اليت توقع عليه أكثر من أجر مخسة أيام يف الشهر الواحد، وال أن تزيد مدة 

 . إيقافه عن العمل دون أجر على مخسة أيام يف الشهر

ال جيوز توقيع جزاء تأدييب على املدير التنفيذي إال بعد إبالغه كتابة مبا نسب إليه  (12

وجيوز أن . واستجوابه وحتقيق دفاعه وإثبات ذلك يف حمضر يودع يف ملفه اخلاص

اجلزاء املفروض على يكون االستجواب شفاهه يف املخالفات البسيطة اليت ال يتعدى 
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مرتكبها اإلنذار أو الغرامة باقتطاع ما ال يزيد على أجر يوم واحد ، على أن يثبت ذلك 

 .  يف احملضر

جيب أن يبلغ املدير التنفيذي بقرار توقيع اجلزاء عليه كتابة ، فإذا امتنع عن  (17

لفه  او اخذ االستالم أو كان غائبًا فريسل البالغ بكتاب مسجل على عنوانه املبني يف م

توقيع شاهدين عن امتناع االستالم، و للمدير التنفيذي  حق االعرتاض على القرار 

من ( عدا أيام العطل الرمسية)اخلاص بتوقيع اجلزاء عليه خالل مخسة عشر يومًا 

تاريخ  إبالغه بالقرار النهائي بإيقاع اجلزاء عليه، ويقدم االعرتاض إىل هيئة تسويق 

 . كما جاء بنظام العمل السعودي. ة اخلالفات العمالي

 . جيب أن يتناسب اجلزاء املوقع على املدير مع  حجم املخالفة املرتكبة (10

 . ال يعتد باجلزاء ما مل يتم اعتماده من قبل جملس اإلدارة عدا التنبيه الشفهي (15

إذا كان الفعل الذي أرتكبه املدير يشكل أكثر من خمالفة فيكتفي بتوقيع العقوبة  (16

 . األشد من بني العقوبات املقررة هلا

جيب كتابة الغرامات اليت توقع على املدير التنفيذي يف سجل خاص مع بيان أمسه  (13

 . ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك

ة تستوجب اجلزاء ارتكاب املدير لفعل من األفعال الواردة جبدول يعترب خمالفة تأديبي (18

 .  اجلزاءات املرفق

 . حتدد املخالفات اليت تستحق اجلزاءات وفقا للجدول املرفق (19

 : خماطر وإصابات العمل واخلدمات الصحية واالجتماعية/ احلادي عشر

 . على اجلمعية توفري بيئة آمنة وحمفزة على العمل (1

دير التنفيذي يف شأن إصابات العمل واإلمراض املنهية أحكام فرع يطبق حبق امل (2

 . األخطار املهنية من نظام التأمينات االجتماعية 

 : انتهاء عقد العمل/ الثاني عشر

 . ينتهي عقد العمل يف أي من األحول املنصوص عليها من نظام العمل السعودي (1

نهاؤه بناًء على سبب مشروع إذا كان العقد غري حمدد املدة جاز ألي من طرفيه إ (2

جيب بيانه مبوجب إشعار يوجه إىل الطرف اآلخر كتابة قبل اإلنهاء مبدة ال تقل عن 
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ثالثني يومًا إذا كان أجر املدير التنفيذي يدفع شهريًا ، وال يقل عن مخسة عشر 

 . يومًا بالنسبة إىل غريه

رر من هذا اإلنهاء إذا أُُنهي العقد لسبب غري مشروع كان للطرف الذي أصابه ض (7

احلق يف تعويض تقدره هيئة تسوية اخلالفات العمالية، يراعى فيه ما حلقه من 

 . أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف اإلنهاء

جيوز للمدير التنفيذي اذا ُيفصل من عمله بغري سبب مشروع أن يطلب إعادته إىل  (0

عمل والئحة املرافعات أمام هيئات العمل وينظر يف هذه الطلبات وفق أحكام نظام ال

 .  تسوية اخلالفات العمالية

ال ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب الصالحية ، ما مل تكن شخصيته قد روعيت يف  (5

إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة املدير التنفيذي أو بعجزه عن أداء عمله ، وذلك 

من الطبيب املخول مبوجب شهادة طبية معتمدة من اجلهات الصحية املخولة أو 

 .  الذي يعينه صاحب الصالحية

ال جيوز لصاحب الصالحية فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار املدير التنفيذي أو  (6

من نظام العمل شريطة أن تتاح الفرصة  (  80) تعويضه إال يف احلاالت الواردة باملادة 

 . للمدير التنفيذي لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ

حيق  للمدير التنفيذي أن يرتك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه حبقوقه النظامية  (3

 .  من نظام العمل( 81) كلها يف أي من احلاالت الواردة باملادة 

ال جيوز لصاحب الصالحية إنهاء خدمة املدير التنفيذي  بسبب املرض ، قبل  (8

العمل وللمدير التنفيذي استنفاذه املدد احملددة لإلجازة املنصوص عليها يف نظام 

 . احلق يف أن يطلب وصل إجازته السنوية باملرضية

 .   احلكم على املوظف نهائيا بعقوبة عن جرمية خملة بالشرف أو األمانة (9

مع توضيح  باستالمهأن يتم تسليم اإلخطار  للمدير يف مقر العمل ويوقع املرسل إليه  (14

الستالم مع إثبات الواقعة يف حمضر املدير عن ا امتناعتاريخ االستالم ويف حالة 

 . رمسي يوقع عليه اثنان من زمالئه يف العمل
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يسلم للمدير عند انهاء خدمته شهادة من واقع ملف خدمته مبينا بها تاريخ التحاقه  (11

املمنوحة له وذلك  واالمتيازاتعمله ومسمى الوظيفة واألجر  انتهاءبالعمل وتاريخ 

 (. عمل منوذج شهادة خدمة)يف ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ طلبه هلا 

 : مكافأة نهاية اخلدمة/ الثالث عشر

إذا انتهت عالقة العمل وجب على اجلمعية أن تدفع إىل للمدير التنفيذي مكافأة عن  (1

مدة خدمته حتسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس 

ألوىل، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ األجر األخري أساسًا ا

حلساب املكافأة، ويستحق املدير التنفيذي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه 

 . منها يف العمل

إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة املدير التنفيذي يستحق يف هذه احلالة  (2

خدمة ال تقل مدتها عن سنتني متتاليتني، وال تزيد عن مخس  ثلث املكافأة بعد

سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على مخس سنوات متتالية ومل تبلغ 

 . عشر سنوات ويستحق املكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر

لقوة قاهرة  يستحق املدير التنفيذي املكافأة كاملة يف حالة تركه للعمل نتيجة (7

 . خارجه عن إرادته

إذا انتهت خدمة  املدير التنفيذي وجب على اجلمعية دفع أجره وتصفية حقوقه  (0

من تاريخ انتهاء العالقة العقدية ، أما إذا كان املدير  –على األكثر  –خالل أسبوع 

التنفيذي  هو الذي أنهى العقد، وجب على اجلمعية تصفية حقوقه كاملة خالل 

زيد على أسبوعني، ولصاحب الصالحية أن حيسم أي دين مستحق له بسبب مدة ال ت

 . العمل من املبالغ املستحقة للموظف

 

 :اعتماد جملس اإلدارة

اجتماع جملس اإلدارة  يف الئحة تنظيم عمل املدير التنفيذي اعتمد جملس إدارة اجلمعية

 ( . م3/5/2424) املوافق ( هـ 10/9/1001) جبلسته املنعقد بتاريخ 


