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 آلية تعيني املدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية.

 :أواًل/ مهام املدير التنفيذي

 يتوىل املدير التنفيذي األعمال اإلدارية كامة ومنها على وجه ااصوص:

 ربم خطط اجلمعية ومق مستوياتها انط قا من السيابة العامة وأهدامها ومتاصعة تنفيذه صعد اعتمادها. .1

ربذذم أبذذع ومعذذاية حلوكمذذة اجلمعيذذة ال تتعذذارل مذذ  أ كذذام النفذذام وال ئحذذة التنفيذيذذة وهذذذه ال ئحذذة       .2

 واإلشراف على تنفيذها ومراقلة مدى ماعليتها صعد اعتمادها.

جرائية والتنفيمية ال ملمة الن تضذمن قيذام اجلمعيذة صأعماوذا وحتظيذق أهذدامها ومتاصعذة         عداد اللوائح اإل .3

 تنفيذها صعد اعتمادها.

 تنفيذ أنفمة اجلمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها وتعميمها. .4

 تومة ا تياجا  اجلمعية من الربامج واملوروعا  واملوارد والتجهيزا  ال ملمة. .5

 ر الفائض من أموال اجلمعية وآليا  تفعيلها.اقرتاح قواعد ابتثما .6

ربذذم وتنفيذذذ ااطذذط والذذربامج التطويريذذة والتدريليذذة الذذن تذذنعكع علذذى حتسذذني أداء منسذذوصي اجلمعيذذة           .7

 وتطويرها .

ربم بيابة مكتوصة تنفم الع قة م  املستفيدين من خدما  اجلمعية وتضذمن تظذديم العنايذة ال ملمذة وذم       .8

 ادها .واإلع يف عنها صعد اعتم

تزويد الوملرة صالليانا  واملعلوما  عن اجلمعية ومق النمذاج  املعتمذدة مذن الذوملارة والتعذاويف    عذداد التظذارير         .9

 التتلعية والسنوية صعد عرضها على جملع اإلدارة واعتمادها وحتديث صيانا  اجلمعية صصفة دورية.

ة مذذ  حتديذذذد  ذذ  ياتهم ومسذذذؤولياتهم   الرمذذ  صرتشذذيح أكذذذاء كلذذار املذذوظفني   اجلمعيذذذة  لذذع اإلدار      .11

 االرتظاء خبدما  اجلمعية .،ول عتماد

متاصعذذة بذذة أعمذذال اجلمعيذذة ووضذذ  املؤشذذرا  لظيذذاس األداء واالزذذاملا  ميهذذا علذذى مسذذتوى ااطذذط واملذذوارد    .11

 والتحظق من اجتاهها حنو األهداف ومعاجلة املوك   و تاد احللول وا.

ملاليذذة وموذذروو املواملنذذة التظديريذذة للجمعيذذة  ومظذذا للمعذذاية املعتذذربة  هيذذدا      موذذاركته    عذذداد التظذذارير ا  .12

 العتمادها .

  عداد التظويم الوظيفي للعاملني   اجلمعية ورمعه العتماده . .13

   دار التعاميم والتعليما  ااا ة صسة العما   اجلمعية. .14

ة حماضذر اجللسذا  والعمذا علذى تنفيذذ      تولي أمانذة جملذع اإلدارة و عذداد جذدول أعمذال اجتماعاتذه وكتاصذ        .15

 الظرارا  الصادرة عنه.

 اإلشراف على األنوطة واملنابلا  الن تظوم صها اجلمعية كامة وتظديم تظارير عنها. .16
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 عداد التظارير الدورية ألعمال اجلمعية كامة توضذح اإلزذاملا  واملعوقذا  وبذلا ع جهذا وتظذدسها  لذع         .17

 اإلدارة العتمادها.

 أخرى يكلف صها من قلا جملع اإلدارة   جمال اختصا ه.أي مهام  .18

 :ثانيًا/ للمدير التنفيذي   بليا ازامل املهام املناهة صه الص  يا  اآلتية

انتداب منسوصي اجلمعية إلنهاء أعمال خا ة صهذا أو  ضذور منابذلا  أو لظذاءا  أو مليذارا  او دورا  أو  ةهذا        .1

 ال يتجاومل شهرا   السنة على أال تزيد األيام املتصلة عن عورة أيام.و سف ما تظتضيه مصلحة العما ومبا 

متاصعذذة قذذرارا  تعذذيني املذذوارد اللوذذرية ال ملمذذة صاجلمعيذذة و عذذداد عظذذودهم ومتاصعذذة أعمذذاوم والرمذذ   لذذع        .2

 اإلدارة صتوقي  العظود و ل ائها وقلول االبتظاال  ل عتماد .

 اعتماد تظارير األداء . .3

 املوظفني لتنفيذ مجي  الربامج واألنوطة على مستوى اجلمعية ومق ااطط املعتمدة . للمدير تكليف .4

 اعتماد  جاملا  منسوصي اجلمعية كامة صعد موامظة جملع اإلدارة . .5

 تفويض    يا  رؤباء األقسام ومق الص  يا  املمنو ة له . .6

 .تطليق مواد الئحة تنفيم العما صاجلمعية املعتمدة من جملع اإلدارة .7

 ثالثًا/ ع قا  العما:

 معاملة املدير صوكا الئق من قلا جملع  دارة اجلمعية . .1

 . عطاء املدير الوقت الكا  ال ملم ملماربة   ظوقه دويف املساس صأجره .2

 نفام العما السعودي .   كني املدير من أداء عمله   الوقت احملدد ومق ما جاء  .3

التعليما  واألوامر الصادرة مذن رؤبذائه علذى الوجذه األكمذا مذا         تف على املدير التنفيذي تنفيذ كامة  .4

 يكن   هذه التعليما  ما خيالف النفام أو العظد أو اآلداب العامة أو يعرضه للخطر.

تف على املدير التنفيذي   رتام نفم ومواعيد العما ويظصد صذلك احملامفذة علذى نفذم ومواعيذد العمذا       .5

 احلالية واملستظللية.

لذذى املذذدير التنفيذذذي احملامفذذة علذذى أمذذوال وةتلكذذا  اجلمعيذذة و ظوقهذذا لذذدى ال ذذة وخا ذذة تلذذك      تذذف ع .6

 املسلمة  ليه والن يستخدمها   عمله.

 ال تومل للمدير اجلم  صني العما صاجلمعية وأي عما أخر  ال صأجيف كتاصي من  ا ف الص  ية. .7

وعلذى املعلومذا  الذن قذد تصذا  ليذه يكذم وظيفتذه         يتعني على املدير التنفيذي احملامفذة علذى أبذرار العمذا      .8

  تى صعد تركه اادمة، وخا ة تلك الن من شأنها اإلضرار مبصاحل اجلمعية .

 على املدير أال يست ا وظيفته أو ع قاته   حتظيق أية مكابف شخصية مادية كانت أم معنوية. .9
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 املدير التنفيذي: راصعًا/ الورويت الن تف أيف تتومر   التظدم لو ا وظيفة

 .أيف يكويف بعودي اجلنسية 

 .أيف يكويف كاما األهلية املعتربة شرعا 

 (  25أال يظا عمره عن  ). عام 

  (  بنوا    العما اإلداري. 3أيف ستلك خرب ة ال تظا عن ) 

  صكالوريع.أال تظا شهادته عن 

 .أيف يكويف متفر ًا إلدارة اجلمعية صعد ترشيحه 

 

 املدير التنفيذي:خامسًا/ آلية توظيف 

 

توكيا جلنة  عداد معاية اختيار وترشذيح مذدير اجلمعيذة صرئابذة رئذيع جملذع اإلدارة أو األمذني العذام          .1

 من أعضاء جملع اإلدارة واالبتعانة صأها االختصاص. 3وعضوية 

اإلعذذ يف عذذرب وبذذائا التوا ذذا االجتمذذاعي ااا ذذة صاجلمعيذذة  وموقذذ  اجلمعيذذة  االلكرتونذذي مذذ   يضذذاح   .2

 الورويت واملزايا للوظيفة.

 حتديد مرتة اإلع يف ملمنيًا. .3

ابتظلال هللا  التظدم لوظيفة املدير مرمظًا صها السة الذاتية للمتظذدمني و ذور عذن املذؤه   العلميذة       .4

 والوهادا  املهنية وشهادا  ااربة والوثائق املعزملة للمهارا  والظدرا  الظيادية عرب االسيا مظط .

 طلف  شعار الكرتوني يفيد و ول هلله.ُيربا ملظدم ال .5

 حتديد موعد املظاصلة و جراء االختلارا  املظننة من قلا اللجنة املوكلة. .6

 مرمل النتائج و ع نها. .7

 اعتماد ترشيحه صظرار  داري من جملع  دارة اجلمعية. .8

 رم  مصو ا  ترشيحه للوملارة للموامظة  سف النفام. .9

 االجتماعية صعد  صوله على موامظة الوملارة على التعيني .تسجيا املدير   نفام التأمينا   .11

خيضذ  املذدير التنفيذذذي  لفذرتة اختلذذار مذدتها ث ثذذة أشذهر وال حتتسذف منهذذا مذرتا  اإلجذذاملا  ميمذا عذذدا          .11

 جاملا  األعياد أو أي  ياب آخر صابتثناء أيام الرا ة األبلوعية  جا وقعت خ ل مرتة االختلار وتلدأ مذدة  

تذذاريم ملاشذذرة العمذذا الفعليذذة مذذ جا   يثلذذت  ذذ  ية املوظذذف أثنذذاء هذذذه املذذدة تذذومل  نهذذاء  االختلذذار مذذن 

وعنذذد ثلذذو   ذذ  يته للعمذذا حتتسذذف  ، خدمتذذه خ وذذا مذذن جانذذف اجلمعيذذة دويف أي تعذذويض أو مكامذذأة  

 مرتة التجرصة ضمن مدة اادمة   اجلمعية..
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 حتديد التعويضا  املالية للمدير

 :أواًل/ األجور

دم  أجر املدير التنفيذي  وكذا مللذم مسذتحق لذه صالعملذة السذعودية هلظذًا لل كذام الذواردة مذن نفذام             تف .1

 العما السعودي.

 يستحق املدير التنفيذي راتله  عتلارًا من تاريم ملاشرته العما وُيصرف   نهاية كا شهر مي دي. .2

تلكهذا اجلمعيذة أو هذي   عهدتذه وكذايف جلذك        جا تسلف  املدير التنفيذذي    مظذد أو  تذ ف أو تذدمة آال        .3

ناشئًا عن خطأ منه أو  الفتذه تعليمذا   ذا ف الصذ  ية و  يكذن نتيجذة اطذأ ال ذة أو ناشذئًا عذن قذوة            

 نفام العما السعودي.  قاهرة، جامل للجمعية أيف تظتط  من أجره ومق ما جاء 

خا ذذذة دويف موامظذذذة خطيذذذة منذذذه ،  ال    ال تذذومل  سذذذم أي مللذذذم مذذذن أجذذذور  املذذذدير التنفيذذذي  لظذذذاء  ظذذذو    .4

 احلاال  الواردة من نفام العما السعودي.

ال تومل )  مجي  األ وال( أيف تزيد نسلة امللالم احملسومة على نصف أجر املدير التنفيذذي املسذتحق، مذا       .5

ت لذديها  اجذة   يثلت لدى هيئة تسوية اا ما  العمالية  مكايف الزيادة   احلسم على تلذك النسذلة، أو يثلذ   

املدير التنفيذي  ىل أكثذر مذن نصذف أجذره ، و  هذذه احلالذة األخذةة ال ُيعطذى املذدير التنفيذذي  أكثذر مذن             

 ث ثة أرصاو أجره مهما كايف األمر.

 ُيراعى عند اقتطاو جزء من أجر املدير التنفيذي  صاجلمعية ما جاء من نفام العما السعودي. .6

 ثانيًا/ الرواتف:

 1حتدده اللجنة املنعظدة صرئابة رئيع جملع اإلدارة الراتف األبابي  .1

 ثالثًا/ الع وة:

ويوذرتيت ملذنح العذ وة أيف يكذويف قذد أمضذى        مذن الراتذف األبابذي    (  %11)  صنسذلة  يستحق املذدير عذ وة بذنوية     •

 بنة على تعيينه.

 راصعًا/ اللدال :

   % من الراتف األبابي. 15صنسلة  يصرف للمدير صدل نظا شهري .1

  العام ما   يومر %( ل عزب 11للمتزو  ونسلة ) %(25نسلة )صيد أعلى ث ثة شهور سنح املدير صدل بكن  .2

 له السكن ويصرف على أباس قسط شهري م  الراتف.
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 :االنتدابخامسًا/ صدل 

% مذذن راتلذذه  5ريذذال عذذن اليذذوم الوا ذذد أو     251ُيصذذرف للمذذدير التنفيذذذي املنتذذدب داخذذا اململكذذة صذذدل انتذذداب        .1

 األبابي الوهري أيهما أقا.

ريذال عذن اليذوم الوا ذد أو      511ُيصرف للمدير التنفيذي املنتدب خار  اململكة العرصية السذعودية صذدل انتذداب     .2

 % من راتله األبابي الوهري أيهما أقا.11

   نطاقها اجلمعية. كم من املدينة الن تظ 151تف أال تظا مسامة االنتداب عن  .3

 ُيمنح  للمدير التنفيذي امُلنتدب تذكرة بفر جهاصًا و ياصًا على الدرجة السيا ية. .4

عند عدم تومر ر لة جوية أو مطار صاملدينة املنتدب  ليهذا املذدير وجذف تعويضذه عذن تكذاليف النظذا مبذا ُيعذادل           .5

 قيمة أقرب مطار للمدينة امُلنتدب  ليها.

 نتداصه تعلئة منوج  االنتداب املعمول صه لدى اجلمعيةتف على املدير عند ُا .6

 بادبًا/ املكامئا :

يكذذويف مذذنح املكامذذ   علذذى أبذذاس تظذذدير جملذذع اإلدارة لنوذذايت املذذدير وجذذده ومواظلتذذه ودرجذذة  تظانذذه للعمذذا     •

 املنويت صه و نتاجه وتفانيه   العما وجلك صناء على تو ية رئيع ا لع أو نائله.

 والتأهيا:باصعًا/ التدريف 

 تهدف بيابة التدريف   اجلمعية صصفه عامة  ىل ما يلي: .1

رم  مستوى األداء لدى املدير  ىل درجة  كنه من أداء واجلا  العما على أمضا وجه ورم  كفاءته  –

 الوظيفية.

 تهيئة املدير ألتلاو أبلوب جديد   العما أو ابتعمال آال   ديثة. –

 و تدريف خاص. منصف املدير حيتا  ش له  ىل  عداد –

 حتسني وتطوير الليئة اإلدارية   اجلمعية. –

 من خ ل تأهيا املدير. اجلمعيةتوهني التدريف    –

يلتزم املدير أيف يعما لدى اجلمعية مرتة تعذادل مذرتة التذدريف أو االلتذزام صذرد كامذة مذا  ذرف عليذه وأنفظتذه            .2

 مذ  اجلمعية على تدريله خ ل مرتة التذدريف عذن املذدة الذن   يظضذها صالعمذا   اجلمعيذة مبذا ال يتعذارل          

 نفام العما السعودي.

ا بذواء داخذا أو خذار  أوقذا  الذدوام الركذي  ويكذويف جلذك         يعترب التدريف صالنسلة للمدير من واجلا  العمذ  .3

 ضمن  هار ااطة املربومة من قلا  ا ف الص  ية صاجلمعية.

يكذذويف التذذدريف للمذذدير عذذن هريذذق  ضذذور دورا  تدريليذذة أو نذذدوا  متخصصذذة أو عذذن هريذذق العمذذا صظصذذد          .4

 خا اململكة أو خارجها.اكتساب ااربة ييث يكويف التدريف   أ د األجهزة املؤهلة بواء   دا
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توذذج  اجلمعيذذذة املذذدير علذذذى التحصذذيا العلمذذذي والتذذدريف وحتفذذذزه علذذى جلذذذك وتتحمذذا اجلمعيذذذة مجيذذذ         .5

 املصاريف ال ملمة داخا اململكة أو خارجها املتعلظة صالعملية التدريلية.

يف وصذدال   يض  جملع اإلدارة أو من يفوضه اللوائح الداخلية لتدريف املوظفني وتطوير كفذاءتهم ومصذار   .6

 التدريف.

 ثامنًا/ باعا  العما:

أ كذذام نفذذام العمذذا السذذعودي تكذذويف أيذذام العمذذا بسذذة أيذذام   األبذذلوو ويكذذويف  يذذومي     مذذ  ميمذذا ال يتعذذارل  .1

( بذاعة مذذي األبذذلوو ُتخفذذض     31اجلمعة والسلت أيام الرا ة األبلوعية ويكويف احلد األدنى لساعا  العمذا ) 

 ر رمضايف امللارك للمسلمني.باعا  يوميًا خ ل شه 4 لذى 

نفام العما السعودي تومل لصا ف الص  ية حتديد أوقا  صداية ونهاية الدوام الركي صم  عدم اإلخ ل  .2

 ومق ما تظتضيه مصلحة العما صاجلمعية .

لذذة اال تيذذا   ليذذه  سذذف  اجذذة    يذذتعني علذذى املذذدير أيف حيضذذر للعمذذا    ذذة بذذاعا  العمذذا الركيذذة    ا       .3

 .العما

مل التكليذذف صالعمذذا خذذار  وقذذت الذذدوام ومظذذا ل  تياجذذا  كمذذا تذذومل التكليذذف صالعمذذا   أيذذام العطذذ    تذذو .4

األبذلوعية واألعيذذاد الركيذذة وجلذذك ضذذمن اإلعتمذذادا    امليزانيذذة وصنذذاءا علذذى مذذا تتطللذذه مصذذلحة العمذذا،   

د بذذاعاته واأليذذام ويضذذ  رئذذيع/ نائذذف اجلمعيذذة الظواعذذد ااا ذذة صوذذرويت التكليذذف صالعمذذا اإلضذذا  وحتديذذ 

 ال ملمة لذلك ثم يعرل على جملع اإلدارة العتماده .

باعا  العما اإلضامية:  أيذام العمذا الركيذة سذنح املكلفذويف صالعمذا اإلضذا  أجذرا  ضذاميا يعذادل الراتذف             .5

( 1العذذادي للسذذاعا  الذذن عملذذها   ايذذام العمذذا الركيذذة وحتتسذذف قيمذذة أجذذر السذذاعة )الراتذذف الوذذهري          

( مذن  %1,5  أيام اإلجاملا  األبلوعية سنح املكلفذويف صالعمذا اإلضذا  أجذرا  ضذاميا يعذادل )      -.241تظسيم    

  -.241( تظسذيم  1,51الراتف العادي للساعا  الن عملها وحتسف قيمذة أجذر السذاعة )الراتذف الوذهري        

ضذعف الراتذف العذادي للسذاعا  الذن       أيام  جاملا  األعياد سنح املكلفويف صالعما اإلضذا  أجذرا  ضذاميا يعذادل    

 .241( تظسيم  2عملها وحتتسف قيمة أجر الساعة )الراتف الوهري تظسيم    

أعمذذال اجلذذرد  -تذذومل لصذذا ف الصذذ  ية عذذدم التظيذذد صأ كذذام نفذذام العمذذا السذذعودي   احلذذاال  اآلتيذذة:      .6

أمثايف  فضة واالبتعداد للموبم السنوي، و عداد امليزانية، والتصفية، وقفا احلساصا  واالبتعداد لللي  ص

 جا كذايف العمذا   -صوريت أال يزيد عدد األيام الن يوذ ا ميهذا املذدير التنفيذذي علذى ث ثذني يومذًا   السذنة.        

 جا كذايف التوذ يا   -ملن  وقوو  ادث خطر، أو    ح ما نوأ عنه، أو ت   خسارة حمظظة ملواد قاصلة للتلذف. 

عياد واملوابم واملنابلا  األخذرى واألعمذال املوكيذة الذن حتذدد      األ-صظصد مواجهة ض ط عما  ة عادي.

وال تذومل   مجيذ  احلذاال  املتظدمذة أيف تزيذد بذاعا  العمذا الفعليذة علذى عوذر           -صظرار من جملع اإلدارة.

 باعا    اليوم، أو بتني باعة   األبلوو.
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 تابعًا/ اإلجاملا :

بنوية مي دية مدتها ث ثويف يومًا وتكويف اإلجاملة مدموعة األجر يستحق املدير التنفيذي عن كا عام  جاملة  .1

وتومل له صعد موامظة  ا ف الص  ية جتزئذة ر ذيد  جاملتذه  ىل ثذ ث مذرا  خذ ل العذام الوا ذد ييذث ال          

تظا مذدة كذا  جذاملة عذن بسذة أيذام متصذلة كمذا تذومل لذه احلصذول علذى  جذاملة عرضذية متظطعذة ال تزيذد                 

  السذذنة علذذى أيف حتتسذذف مذذن ر ذذيد  جاملتذذه السذذنوية وال حيذذق لذذه التمتذذ  ص جاملتذذه       مذذدتها عذذن بسذذة أيذذام 

 السنوية  جا   يكما بتة أشهر متوا لة من تاريم ملاشرته العما لدى اجلمعية.

تف أيف يتمت  املدير التنفيذي ص جاملته   بنة ابتحظاقها وال تومل النزول عنهذا أو أيف يتظاضذى صذداًل نظذديًا      .2

 حلصول عليها أثناء خدمته.عوضًا عن ا

 للمدير التنفيذي مبوامظة  ا ف الص  ية أيف يؤجا  جاملته السنوية أو أيامًا منها  ىل السنة التالية. .3

لصا ف الص  ية  ق تأجيا  جاملة املدير التنفيذي صعذد نهايذة بذنة  بذتحظاقها  جا اقتضذت ظذروف العمذا         .4

روف العما ابتمرار التأجيا وجف احلصذول علذى موامظذة     جلك ملدة ال تزيد على تسعني يومًا م جا اقتضت ظ

 املدير التنفيذي كتاصة على أال يتعدى التأجيا نهاية السنة لتالية لسنة ابتحظا  اإلجاملة.

للمدير التنفيذي احلق   احلصول على أجرة عن أيذام اإلجذاملة املسذتحظة  جا تذرك العمذا قلذا  بذتعماله وذا          .5

   حيصذذا علذذى  جاملتذذه عنهذذا كمذذا يسذذتحق أجذذرة اإلجذذاملة عذذن أجذذزاء السذذنة     وجلذذك صالنسذذلة  ىل املذذدة الذذن 

 صنسلة ما قضاه منها   العما . وحيتسف األجر على أباس أخر أجر كايف يتظاضاه املدير عند ترك العما.

 للمدير التنفيذي احلق    جاملة صأجر كاما   األعياد واملنابلا  الن حيددها جملع اإلدارة . .6

تنفيذي احلق    جاملة صأجر ملدة يوم وا د    الة والدة مولود له وث ثة أيام ملنابلة ملواجه ، أو   للمدير ال .7

  الة وماة ملوجه أو أ د أ وله أو مروعه على أيف ُتظدم الوثائق املؤيدة للحاال  املوار  ليها .

م وال تزيد علذى بسذة عوذر    للمدير التنفيذي احلق   احلصول على  جاملة صأجر ال تظا مدتها عن عورة أيا .8

يومًا مبا ميها  جاملة عيد االضحى وجلك ألداء مريضة احلج ملذرة وا ذدة هذوال مذدة خدمتذه  جا   يكذن أداهذا        

مذذن قلذذا وُيوذذرتيت إلبذذتحظا  هذذذه اإلجذذاملة أيف يكذذويف املذذدير قذذد أمضذذى   العمذذا لذذدى  ذذا ف العمذذا بذذنتني   

 متصلتني على األقا  .

ى موامظة  ا ف الص  ية إلكمال درابته صاإلنتسذاب احلذق    جذاملة صذأجر     للمدير التنفيذي احلا ا عل .9

كاما لتأدية اإلمتحايف عن بنة  ة ُمعادة حتدد مدتها صعدد أيام اإلمتحايف الفعليذة  مذا  جا كذايف اإلمتحذايف     

يف عن بنة معذادة ميكذويف للمذدير التنفيذذي  احلذق    جذاملة دويف أجذر ألداء اإلمتحذايف ، ولصذا ف الصذ  ية أ          

يطلف من املوظف تظديم الوثائق املؤيدة لطلف اإلجاملة وكذلك مذا يذدل علذى أدائذه ل متحذايف وعلذى املذدير        

التنفيذي أيف يتظدم صطلف اإلجاملة قلا موعدها خبمسة عور يومًا على األقا ، وُيحرم  مذن أجذر هذذه اإلجذاملة     

 .  جا ثلت أنه   ُيؤد اإلمتحايف م  عدم اإلخ ل صاملسائلة التأديلية
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للمدير احلق    جاملة هارئة مدموعة األجر لفرتة ال تتجاومل بسة أيام   السنة تلدأ صلدايذة العذام املذي دي     .11

وتسظط مجيعا أو ما تلظى منها صنهاية العام وجلك نفرا للفروف الن يظدرها الرئيع امللاشر على أال تزيد 

ر تظذذديم مذذا يثلذذت  اجتذذه  ىل تلذذك اإلجذذاملة عنذذد   تلذذك اإلجذذاملة عذذن ث ثذذة أيذذام   املذذرة الوا ذذدة وعلذذى املذذدي   

 عودته.

تذذومل    ذذاال  الضذذرورة قطذذ   جذذاملة املذذدير علذذى أال خيذذا جلذذك يظذذه   تأجيذذا األيذذام املتلظيذذة مذذن  جاملتذذه     .11

 للسنة التالية مظط.

قذد   ال تومل للمدير أثناء  تعه ص جاملته املنصوص عليها أيف يعما لدى  ا ف عما آخذر مذ جا ثلذت  أيف املذدير     .12

 خالف جلك يتم تطليق ما ينص عليه نفام العما صهذا ااصوص .

خذذ ل السذذنة الوا ذذدة بذذواءذ كانذذت هذذذه   يسذذتحق املوظذذف  سذذف مذذا يذذنص عليذذه نفذذام العمذذا  جذذاملة مرضذذيه  .13

علذذى  اإلجذذاملة متصذذلة أم متظطعذذة وُيظصذذد صالسذذنة الوا ذذدة  السذذنة الذذن تلذذدأ مذذن تذذاريم أول  جذذاملة مرضذذية.     

 الوجه التالي:

 الث ثويف يوما األوىل : صأجر كاما.- •

 الستويف يوما التالية : ث ثة أرصاو األجر .- •

وصعد جلك تنفر اإلدارة     تمال  بتمرار املوظف أو انهاء خدماته صعد  بتنفاج كاما ر يده مذن  - •

 اإلجاملا  العادية.

املختصذة الذن حتذددها     يعتمد الرئيع او نائلذه اإلجذاملة املرضذية صنذاءا علذى تظريذر مذن اجلهذة الطليذة         - •

 املختص. اجلمعية صعد توقي  الكوف الطيب على املريض و  ضار تظرير من الطليف 

 عاشرًا/ قواعد التأديف:

اجلذذزاءا  التأديليذذة الذذن تذذومل لصذذا ف الصذذ  ية صاجلمعيذذذة توقيعهذذا علذذى املذذدير التنفيذذذي علذذى أيف تكذذويف ومذذذق             

 التسلسا التالي:

جه  ىل املدير من قلا رئيسه يوار ميه  ىل املخالفة الن  رتكلها املذدير ويطلذف   التنليه: وهو تذكة شفهي يو .1

 منه التظيد صالنفام والظيام صواجلاته على وجه  حيح.

اإلنذار الكتاصي : وهو كتاب يوجه  ىل املدير    الة  رتكاصه  الفذة متضذمن لفذت نفذره  ىل املخالفذة و ىل       .2

 تمرار املخالفة أو تكرارها. مكايف تعرضه جلزاء أشد    الة  ب

ال رامة: وتكويف يسم جزء من أجر املدير يرتاوح صني اجر يوم كاما وأجر بسة أيام عذن املخالفذة الوا ذدة     .3

. 

اإليظاف عن العما دويف أجر : وهو من  املدير من ةاربة عمله مذدة مذن الذزمن دويف أيف يتظاضذى عنهذا أجذر أو        .4

 بسة أيام.تعويض ويفرل هذا اجلزاء من يوم  ىل 

 احلرمايف من الع وة أو تأجيلها ملدة ال تزيد على بنة متى كانت مظررة من  ا ف الص  ية. .5
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 تأجيا الرتقية مدة ال تزيد على بنة متى كانت مظررة من  ا ف الص  ية. .6

اإليظاف عن العما م  احلرمايف من األجر وهو من  املدير من ةاربة عمله مذدة مذن الذزمن دويف أيف يتظاضذى      .7

 عنها أجر أو تعويض ويفرل هذا اجلزاء من يوم  ىل بسة أيام .

الفصا من اادمة م  املكامأة : ويعترب  نهاء خدمذة املذدير صسذلف  رتكاصذه  الفذة مذن املخالفذا  املنصذوص          .8

 عليها ال  ن   رف كاما املكامأة املستحظة عن مدة خدمته  سف نفام العما .

 على املدير التنفيذي  جزاءذ  ة وارد   هذا ال ئحة أو   نفام العما .ال تومل لصا ف الص  ية أيف يوق   .9

ال تومل توديد اجلزاء    الة تكرار املخالفة  جا كايف قد انظضى على املخالفة الساصظة مائذة ومثذانويف يومذا     .11

 من تاريم  ص غ املدير التنفيذي  صتوقي  اجلزاء عليه عن تلك املخالفة .

ء تذذأدييب علذذى املذذدير التنفيذذذي ألمذذر ارتكلذذه خذذار  منوذذأ  اجلمعيذذة مذذا   يكذذن متصذذً      ال تذذومل توقيذذ  جذذزا  .11

صاجلمعية أو صأ حاب الص  ية ميها . كما ال تذومل أيف يوقذ  علذى  املذدير التنفيذذي عذن املخالفذة الوا ذدة         

 ذدة ، وال أيف   رامة تزيد قيمتهذا عذن أجذرة بسذة أيذام . وال توقيذ  أكثذر مذن جذزاء وا ذد علذى املخالفذة الوا            

تظتط  من أجره ومذاءذ لل رامذا  الذن توقذ  عليذه أكثذر مذن أجذر بسذة أيذام   الوذهر الوا ذد ، وال أيف تزيذد              

 مدة  يظامه عن العما دويف أجر على بسة أيام   الوهر.

ق ال تومل توقي  جزاء تأدييب على املذدير التنفيذذي  ال صعذد  ص  ذه كتاصذة مبذا نسذف  ليذه وابذتجواصه وحتظيذ           .12

دماعذذه و ثلذذا  جلذذك   حمضذذر يذذودو   ملفذذه ااذذاص . وتذذومل أيف يكذذويف االبذذتجواب شذذفاهه   املخالفذذا          

اللسيطة الن ال يتعدى اجلزاء املفرول على مرتكلهذا اإلنذذار أو ال رامذة صاقتطذاو مذا ال يزيذد علذى أجذر يذوم          

 وا د ، على أيف يثلت جلك   احملضر .

رار توقيذذ  اجلذذزاء عليذذه كتاصذذة ، مذذ جا امتنذذ  عذذن االبذذت م أو كذذايف  ائلذذًا   تذذف أيف يللذذم  املذذدير التنفيذذذي صظذذ  .13

مةبذذا الذذل غ صكتذذاب مسذذجا علذذى عنوانذذه املذذلني   ملفذذه  او اخذذذ توقيذذ  شذذاهدين عذذن  متنذذاو االبذذت م، و           

للمدير التنفيذي   ق االعرتال على الظرار اااص صتوقي  اجلزاء عليه خ ل بسة عور يومًا )عذدا أيذام   

لعطا الركية( من تاريم   ص  ه صذالظرار النهذائي ص يظذاو اجلذزاء عليذه، ويظذدم االعذرتال  ىل هيئذة تسذويق          ا

 نفام العما السعودي.صاا ما  العمالية . كما جاء 

 تف أيف  يتنابف اجلزاء املوق  على املدير م    جم املخالفة املرتكلة. .14

 لع اإلدارة عدا التنليه الوفهي.ال يعتد صاجلزاء ما   يتم اعتماده من قلا جم .15

 جا كايف الفعا الذي أرتكله املدير يوكا أكثر من  الفة ميكتفي صتوقي  العظوصة األشد من صني العظوصذا    .16

 املظررة وا.

تف كتاصة ال راما  الن توق  على املدير التنفيذي   بذجا خذاص مذ  صيذايف أكذه ومظذدار أجذره ومظذدار          .17

 اريم جلك.ال رامة وبلف توقيعها وت

 .يعترب  الفة تأديلية تستوجف اجلزاء ارتكاب املدير لفعا من األمعال الواردة جبدول اجلزاءا   .18

 1اجلزءا حتدد املخالفا  الن تستحق اجلزاءا  ومظا جلدول  .19
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 احلادي عور/  اهر و  اصا  العما واادما  الصحية واالجتماعية:

 العما.على اجلمعية تومة صيئة آمنة وحمفزة على  .1

أ كذام مذرو األخطذار املهنيذة مذن نفذام        هنيذة يطلق يق املدير التنفيذي   شذأيف   ذاصا  العمذا واإلمذرال امل     .2

 .التأمينا  االجتماعية 

 الثاني عور/ انتهاء عظد العما:

 ينتهي عظد العما   أي من األ ول املنصوص عليها من نفام العما السعودي. .1

جامل ألي من هرميه  نهاؤه صناءذ علذى بذلف موذروو تذف صيانذه مبوجذف  شذعار         جا كايف العظد  ة حمدد املدة  .2

يوجه  ىل الطرف اآلخر كتاصة قلا اإلنهاء مبدة ال تظا عن ث ثني يومًا  جا كايف أجر املدير التنفيذي يذدم   

 شهريًا ، وال يظا عن بسة عور يومًا صالنسلة  ىل  ةه.

طذرف الذذي أ ذاصه ضذرر مذن هذذا اإلنهذاء احلذق   تعذويض تظذدره            جا ُأنهي العظد لسلف  ذة موذروو كذايف لل    .3

هيئذذة تسذذوية اا مذذا  العماليذذة ،يراعذذى ميذذه مذذا حلظذذه مذذن أضذذرار ماديذذة وأدصيذذة  الذذة وا تماليذذة وظذذروف          

 اإلنهاء.

من عمله ص ة بذلف موذروو أيف يطلذف  عادتذه  ىل العمذا وينفذر   هذذه        مت مصلة تومل للمدير التنفيذي اجا  .4

 ومق أ كام نفام العما والئحة املرامعا  أمام هيئا  تسوية اا ما  العمالية .الطللا  

ال ينظضي عظد العما صوماة  ا ف الص  ية ، ما   تكن شخصيته قد روعيت    صرام العظد ولكنه ينتهذي   .5

صذحية  صوماة املدير التنفيذي أو صعجذزه عذن أداء عملذه ، وجلذك مبوجذف شذهادة هليذة معتمذدة مذن اجلهذا  ال          

 املخولة أو من الطليف املخول الذي يعينه  ا ف الص  ية .

ال تذذومل لصذذا ف الصذذ  ية مسذذم العظذذد دويف مكامذذأة أو  شذذعار املذذدير التنفيذذذي أو تعويضذذه  ال   احلذذاال          .6

( من نفام العما شريطة أيف تتاح الفر ة  للمدير التنفيذي لكذي يلذدي أبذلاب معارضذته      81الواردة صاملادة ) 

 م.للفس

حيذذذق  للمذذذدير التنفيذذذذي أيف يذذذرتك العمذذذا دويف  شذذذعار ، مذذذ  ا تفاظذذذه يظوقذذذه النفاميذذذة كلذذذها   أي مذذذن    .7

 ( من نفام العما . 81احلاال  الواردة صاملادة ) 

ال تومل لصا ف الص  ية  نهاء خدمة املدير التنفيذي  صسلف املرل ، قلا ابتنفاجه املدد احملذددة ل جذاملة    .8

 ام العما وللمدير التنفيذي احلق   أيف يطلف و ا  جاملته السنوية صاملرضية.املنصوص عليها   نف

 احلكم على املوظف نهائيا صعظوصة عن جرسة  لة صالورف أو األمانة  . .9

أيف يتم تسليم اإلخطار  للمذدير   مظذر العمذا ويوقذ  املربذا  ليذه ص بذت مه مذ  توضذيح تذاريم االبذت م و              .11

 االبت م م   ثلا  الواقعة   حمضر ركي يوق  عليه اثنايف من ملم ئه   العما. الة  متناو املدير عن 
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يسلم للمدير عند انهاء خدمته شهادة من واق  ملف خدمته ملينا صها تاريم التحاقه صالعمذا وتذاريم  نتهذاء     .11

هللذه وذا   أقصذاه أبذلوو مذن تذاريم      موعذد عمله ومسمى الوظيفذة واألجذر واإلمتيذاملا  املمنو ذة لذه وجلذك         

 )عما منوج  شهادة خدمة(.

 

 الثالث عور/ مكامأة نهاية اادمة:

 جا انتهت ع قة العما وجذف علذى اجلمعيذة أيف تذدم   ىل للمذدير التنفيذذي مكامذأة عذن مذدة خدمتذه حتسذف             .1

على أباس أجر نصف شهر عن كا بنة من السنوا  اامع األوىل، وأجر شهر عن كذا بذنة مذن السذنوا      

ويتخذذذ األجذذر األخذذة أبابذذًا حلسذذاب املكامذذأة، ويسذذتحق املذذدير التنفيذذذي مكامذذأة عذذن أجذذزاء السذذنة    التاليذذة ، 

 صنسلة ما قضاه منها   العما.

 جا كايف انتهاء ع قة العما صسلف ابتظالة املدير التنفيذي يستحق   هذه احلالة ثلث املكامذأة صعذد خدمذة     .2

عذن بذع بذنوا ، ويسذتحق ثلثيهذا  جا ملاد  مذدة خدمتذه علذى         ال تظا مدتها عن بنتني متتاليتني، وال تزيد 

بذذع بذذنوا  متتاليذذة و  تللذذم عوذذر بذذنوا  ويسذذتحق املكامذذأة كاملذذة  جا صل ذذت مذذدة خدمتذذه عوذذر بذذنوا    

 مأكثر.

 يستحق املدير التنفيذي املكامأة كاملة    الة تركه للعما نتيجة لظوة قاهرة خارجه عن  رادته. .3

على األكثر  –ير التنفيذي وجف على اجلمعية دم  أجره وتصفية  ظوقه خ ل أبلوو  جا انتهت خدمة  املد .4

مذذن تذذاريم انتهذذاء الع قذذة العظديذذة ، أمذذا  جا كذذايف املذذدير التنفيذذذي  هذذو الذذذي أنهذذى العظذذد ، وجذذف علذذى              –

اجلمعية تصذفية  ظوقذه كاملذة خذ ل مذدة ال تزيذد علذى أبذلوعني، ولصذا ف الصذ  ية أيف حيسذم أي ديذن             

 ستحق له صسلف العما من امللالم املستحظة للموظف.م
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