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آلية تعيين املدير التنفيذي
وتحديد تعويضاته املالية و إثبات تفرغه للعمل بالجمعية
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ً
أوال /مهام املديرالتنفيذي:
يتولى املدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة ومنها على وجه الخصوص:
 .1رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطالقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذه بعد اعتمادها.
 .2رس م م م ممم أس م م م م ومعماي ل و ممة الجمعيمة بحيم ال تتعمار م أكاماا النمماا والال حمة التنفيمذيمة وهمذه الال حمة
واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
 .3إع ممداد اللوا إل اإلجرا ي ممة والتنميمي ممة الالتم ممة ال ت م م م مممن قي مماا الجمعي ممة ب ممتعم مماله مما وتحايق أه ممدافه مما ومت ممابع ممة
تنفيذها بعد اعتمادها.
 .4تنفيذ أنممة الجمعية ولوا حها وقراراتها وتعليماتها وتعميمها.
 .5توف اكتياجات الجمعية من الب امج واملشروعات واملوارد والتجه زات الالتمة.
 .6اقت اح قواعد استثمار الفا ض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.
 .7رسم وتنفيذ الخطط والب امج التطويرية والتدريبية ال تنعك على تحس ن أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.
 .8رسم م ممم سم م ممياسم م ممة مكتودة تنمم العالقة م املسم م ممتفيدين من خدمات الجمعية وت م م مممن تاديم العناية الالتمة لهم
واإلعالن عنها بعد اعتمادها.
 .9تزويممد الوتارة بممالبيممان مات واملعلومممات عن الجمعيممة وفق النممماتم املعتمممدة من الوتارة والتعمماون لت إعممداد التاممارير
التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجل اإلدارة واعتمادها وتحدي بيانات الجمعية بصفة دورية.
.10الرف بت شيإل أسماء بار املوظف ن لت الجمعية ملجل اإلدارة م تحديد صالكياتهم ومسؤولياتهم لالعتماد .
.11االرتااء بخدمات الجمعية.
.12متمابعمة س م م م م أعممال الجمعيمة ووض م م م م املؤش م م م مرات لايمار األداء واالنجماتات ف هما على مس م م م ممتوى الخطط واملوارد
والتحاق من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة املشكالت وإيجاد ال لول لها.
.13مشار ته لت إعداد التاارير املالية ومشروع املواتنة التاديرية للجمعية وفاا للمعاي املعتب ة تمهيدا العتمادها.
.14إعداد التاويم الوظيفي للعامل ن لت الجمعية ورفعه العتماده.
.15إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بس العمل لت الجمعية.
.16تولت أمانة مجل اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته و تابة محاضممر الجلسممات والعمل على تنفيذ الارارات
الصادرة عنه.
.17اإلشراف على األنشطة واملناسبات ال تاوا بها الجمعية كافة وتاديم تاارير عنها.
.18إعداد التاارير الدورية ألعمال الجمعية كافة توض ممإل اإلنجاتات واملعوقات وس ممبل عالجها وتاديمها ملجل اإلدارة
العتمادها.
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.19أي مهاا أخرى يالف بها من قبل مجل اإلدارة لت مجال اختصاصه.

ً
ثانيا /للمديرالتنفيذي في سبيل انجاز املهام املناطة به الصالحيات اآلتية:
 .1انتداب منسم م مموبي الجمعية إلاهاء أعمال خاصم م ممة بها أو ك م م ممور مناسم م ممبات أو لااءات أو تيارات او دورات أو

ها

وكسب ما تات يه مصل ة العمل ودما ال يتجاوت شهرا لت السنة على أال تزيد األياا املتصلة عن عشرة أياا.
 .2متابعة قرارات تعي ن املوارد البش م م م ممرية الالتمة بالجمعية وإعداد عاودهم ومتابعة أعمالهم والرف ملجل اإلدارة
بتوقي العاود وإلغائها وقبول االستااالت لالعتماد.
 .3اعتماد تاارير األداء
 .4للمدير تاليف املوظف ن لتنفيذ جمي الب امج واألنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط املعتمدة.
 .5اعتماد إجاتات منسوبي الجمعية كافة.
 .6تفويض صالكيات رؤساء األقساا وفق الصالكيات املمنوكة له.
 .7تطبيق مواد ال حة تنميم العمل بالجمعية املعتمدة من مجل اإلدارة.

ً
ثالثا /عالقات العمل:
 .1يرتبط عمل املدير التنفيذي بر ي مجل اإلدارة أو من يخوله.
 .2معاملة املدير بشال ال ق من قبل مجل إدارة الجمعية.
 .3إعطاء املدير الوقت الاالت الالتا ملمارسم ممة كاوقه دون املسم ممار بتجره وفق ما نصم ممت عليه الفارة  ) 2من املادة
 61من نماا العمل السعودي.
 .4تمك ن املدير من أداء عمله لت الوقت امل دد وفق ما جاء لت املادة  62من نماا العمل السعودي.
 .5يجب على املدير التنفيذي تنفيذ كافة التعليمات واألوامر الص م ممادرة من رؤس م مما ه على الوجه األ مل ما لم يكن لت
هذه التعليمات ما يخالف النماا أو العاد أو اآلداب العامة أو يعرضه للخطر .
 .6يج ممب على امل ممدير التنفي ممذي اكت اا نمم ومواعي ممد العم ممل وياص م م م م ممد ب ممذل م امل ممافم ممة على نمم ومواعي ممد العم ممل
ال الية واملستابلية .
 .7يجب على املدير التنفيذي امل افمة على أموال وممتلاات الجمعية وكاوقها لدى الغ وخاص م م م ممة تل املس م م م مملمة
إليه وال يستخدمها لت عمله .
 .8ال يجوت للمدير الجم ب ن العمل بالجمعية وأي عمل أخر إال بتتن تابي من صاكب الصالكية .
 .9يتع ن على املدير التنفيذي امل افمة على أس م م م مرار العمل وعلى املعلومات ال قد تص م م م ممل إليه بحكم وظيفته ك
بعد تر ه الخدمة ،وخاصة تل ال من شتاها اإلضرار بمصالإل الجمعية.
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 .10على املدير أال يستغل وظيفته أو عالقاته لت تحايق أية مااسب شخصية مادية كانت أا معنوية .

ً
رابعا /الشروط التي يجب أن تتوفرفي التقدم لشغل وظيفة املديرالتنفيذي:
 .1أن ياون سعودي الجنسية.
 .2أن ياون كامل األهلية املعتب ة شرعا.
 .3أال يال عمره عن  ) 25سنة.
 .4أن يمتل خب ة ال تال عن  ) 3سنوات لت العمل اإلداري.
ً
 .5أن ياون متفر ا إلدارة الجمعية بعد ترشيحه.

ً
خامسا /آلية توظيف املديرالتنفيذي:
 .1تش م م م ممكيل لجنة إعداد معاي اختيار وترش م م م مميإل مدير الجمعية بر اس م م م ممة ر ي مجل اإلدارة أو اللجنة التنفيذية
ويمكن االستعانة بتهل االختصاص من خارم الجمعية
 .2اإلعالن عب الصم ف وعب وسما ل التواصمل االجتما ت الخاصمة بالجمعية وموق الجمعية االلكت وني م إي ماح
الشروط واملزايا للوظيفة.
ً
 .3تحديد فت ة اإلعالن تمنيا.

ً
 .4اس م م م ممتابمال ولبمات التامدا لوظيفمة املمدير التنفيمذي مرفاما بهما الس م م م م المذاتيمة للمتامدم ن وص م م م ممور عن املؤهالت
العلمية والشم م ممهادات املهنية وشم م ممهادات الخب ة والواا ق املعزتة للمهارات والادرات الايادية عب الب يد اإللكت وني
فاط.
ُ .5يرسل ملادا الطلب إشعار الكت وني يفيد وصول ولبه.
 .6تحديد موعد املاابلة وإجراء االختبارات املاننة من قبل اللجنة املشالة.
 .7فرت النتا ج وإعالاها.
 .8اعتماد ترشيحه بارار إداري من مجل إدارة الجمعية.
 .9رف مصو ات ترشيحه للوتارة للموافاة كسب النماا .
.10تسجيل املدير لت نماا التتمينات االجتماعية بعد كصوله على موافاة الوتارة على التعي ن
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.11يخ م املدير التنفيذي لفت ة اختبار مدتها االاة أشمهر وال تحتسمب منها فت ات اإلجاتات فيما عدا إجاتات األعياد
أو أي يماب آخر بماس م م م ممتةنماء أيماا الراكمة األس م م م ممبوعيمة إتا وقعمت خالل فت ة االختبمار وتبمدأ ممدة االختبمار من تماري
مبمماش م م م ممرة العمممل الفعليممة فممظتا لم يثبممت ص م م م ممالكيممة املوظف أانمماء هممذه املممدة يجوت إاهمماء خممدمتممه خاللهمما من جممانمب
الجمعي ممة دون أي تعويض أو ما مماف ممتة لت نط مما ككم امل ممادة  ) 54.53من نم مماا العم ممل الس م م م ممعودي وعن ممد ابوت
صالكيته للعمل تحتسب فت ة التجردة ضمن مدة الخدمة لت الجمعية .

ً
سادسا :تحديد التعويضات املالية للمدير:
ً
أوال /األجور:

ً
 .1يجب دف أجر املدير التنفيذي وكل مبلغ مسممتحق له بالعملة السممعودية وباا لمكااا الواردة باملادة تسممع ن من
نماا العمل السعودي.
ً
ً
 .2يستحق املدير التنفيذي راتبه إعتبارا من تاري مباشرته العمل فعال ُويصرف لت اهاية كل شهر ميالدي.

ً
 .3إتا تس ممبب املدير التنفيذي لت فاد أو إتالف أو تدم آالت تمتلكها الجمعية أو هت لت عهدته وكان تل ناش م ا عن
ً
خطمت منمه أو مخمالفتمه تعليممات ص م م م مماكمب الص م م م ممالكيمة ولم يكن نتيجمة لخطمت الغ أو نماش م م م م ما عن قوة قماهرة ،جمات
للجمعية أن تاتط من أجره وفق ما جاء باملادة الواكدة والتسع ن من نماا العمل السعودي.
 .4ال يجوت كس م م م ممم أي مبلغ من أجور املمدير التنفيمذي لاماء كاو خماص م م م ممة دون موافامة خطيمة منمه ،إال لت ال ماالت
الواردة باملادة الثانية والتسع ن من نماا العمل السعودي.
 .5ال يجوت لت جمي األكوال) أن تزيد نس م م ممبة املبالغ امل س م م ممومة على نص م م ممف أجر املدير التنفيذي املس م م ممتحق ،ما لم
يثبت لدى هي ة ت سموية الخالفات العمالية إماان الزيادة لت ال سمم على تل النسمبة ،أو يثبت لد ها كاجة املدير
التنفيمذي إلى أ ر من نص م م م ممف أجره ،ولت همذه ال مالمة األخ ة ال ُيعطمل املمدير التنفيمذي أ ر من االامة أردماع أجره
مهما كان األمر.
ُ .6يرا ى عن ممد اقتط مماع جزء من أجر امل ممدير التنفي ممذي ب ممالجمعي ممة م مما ج مماء ب مماملواد  )97.96.95.94من نم مماا العم ممل
السعودي.
ً
ثانيا /الرواتب:
* يتم تحديد راتب املدير التنفيذي األساس من قبل مجل اإلدارة ويجوت تاليف اللجنة التنفيذية بذل .
ً
ثالثا /العالوة:
يستحق املدير عالوة سنوية بايمة  ) 500ريال ويشت ط ملنإل العالوة أن ياون قد أمض سنة على تعيينه.
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ً
رابعا /البدالت:
 .1يصرف للمدير بدل نال شهري كسب العاد.
 .2يمنإل املدير بدل س ممكن بحد أعلى االاة أش ممهر من الراتب األس مماس م ويص ممرف على أس ممار قس ممط ش ممهري م الراتب
واملعتب لت تل العاد.
ً
خامسا /بدل االنتداب:
ُ .1يصرف للمدير التنفيذي بدل انتداب كسب سياسة االنتداب املعمول بها بالجمعية.
ً
ً
ُ
ُ .2يمنإل للمدير التنفيذي املنتدب تذ رة سفر تهابا وإيابا على درجة األفق.

 .3عنمد عمدا توفر ركلمة جويمة أو مطمار بماملمدينمة املنتمدب إل هما املمدير وجمب تعوي م م م م ممه عن تاماليف النامل بمما ُيعمادل
ُ
قيمة أقرب مطار للمدينة املنتدب إل ها.
ُ
 .4يجب على املدير عند انتدابه تعب ة نموتم االنتداب املعمول به لدى الجمعية.
ً
سادسا /املكافئات:
ياون منإل املاافآت على أس م م م ممار تادير ر ي مجل اإلدارة لنش م م م مماط املدير وجده وموا بته ودرجة إتاانه للعمل
املنوط به وإنتاجه وتفانيه لت العمل وتل بناء على توصية ر ي املجل أو نا به.
ً
سابعا /التدريب والتأهيل:
 .1تهدف سياسة التدريب لت الجمعية بصفه عامة إلى ما يلت:
o

رف مس م م م ممتوى األداء لمدى املمدير إلى درجمة تمكنمه من أداء واجبمات العممل على أف م م م م ممل وجمه ورف فماءتمه
الوظيفية.

o

تهي ة املدير ألتباع أسلوب جديد لت العمل أو استعمال آالت كديثة.

o

منصب املدير يحتام شغله إلى إعداد و تدريب خاص.

o

تحس ن وتطوير البي ة اإلدارية لت الجمعية .

o

توو ن التدريب لت الجمعية من خالل تتهيل املدير.

 .2يلتزا امل ممدير أن يعم ممل ل ممدى الجمعي ممة فت ة تع ممادل فت ة الت ممدري ممب أو االلتزاا برد كمماف ممة م مما ص م م م ممرف علي ممه وأنفات ممه
الجمعيممة على تممدريبممه خالل فت ة التممدريممب عن املممدة ال لم يا م م م مهمما بممالعمممل لت الجمعيممة بممما ال يتعممار وأكامماا
املادة  ) 48من نماا العمل السعودي.
 .3يعتب التدريب بالنسمبة للمدير من واجبات العمل سمواء داخل أو خارم أوقات الدواا الرسمي وياون تل ضممن
إوار الخطة املرسومة من قبل صاكب الصالكية بالجمعية.
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 .4ياون التدريب للمدير عن وريق ك ور دورات تدريبية أو ندوات متخصصة أو عن وريق العمل باصد ا تساب
الخب ة بحي ياون التدريب لت أكد األجهزة املؤهلة سواء لت داخل اململكة أو خارجها .
 .5تشم م م ممج الجمعية املدير على التحصم م م مميل العلي والتدريب وتحفزه على تل وتتحمل الجمعية جمي املصم م م مماريف
الالتمة داخل اململكة أو خارجها املتعلاة بالعملية التدريبية .
 .6ي م م م م مجل اإلدارة أو من يفوضم م م م ممه اللوا إل المداخليمة لتمدريمب املوظف ن وتطوير فماءتهم ومصم م م م مماريف ودمدالت
التدريب.
ً
ثامنا /ساعات العمل:
 .1تاون أياا العمل سم م ممتة أياا لت األسم م ممبوع وياون يوا الجمعة يوا الراكة األسم م ممبوعية وياون ال د األدنمل لسم م مماعات
ً
العمل  )48ساعة فمي األسمبوع ُتخفمض إلممل  6ساعات يوميا خالل شهر رم ان املبارك للمسلم ن.
 .2يجوت لصاكب الصالكية تحديد أوقات بداية واهاية الدواا الرسي وفق ما تات يه مصل ة العمل بالجمعية.
 .3يتع ن على املدير أن يح ر للعمل لت

ساعات العمل الرسمية لت كالة االكتيام إليه كسب كاجة العمل.

 .4يجوت التاليف بم ممالعمم ممل خم ممارم وقم ممت الم ممدواا وفام مما لالكتيم مماجم ممات مم ما يجوت التاليف بم ممالعمم ممل لت أيم مماا العطالت
األسم م ممبوعية واألعياد الرسم م مممية وتل ضم م مممن االعتمادات لت امل زانية ً
ودناء على ما تتطلبه مصم م ممل ة العمل ،وي م م م
ر ي مجل إدارة الجمعية الاواعد الخاص ممة بش ممروط التاليف بالعمل اإلض ممالت وتحديد س مماعاته واألياا الالتمة
لذل ام يعر على مجل اإلدارة العتماده.
 .5ساعات العمل اإلضافية :كسب ال حة األجر اإلضالت املعتمدة بالجمعية.
ً
تاسعا /اإلجازات:
ً
 .1يس م م م ممتحق املمدير التنفيمذي عن كمل عماا إجماتة س م م م ممنويمة ميالديمة ممدتهما االاون يومما وتاون اإلجماتة ممدفوعمة األجر
ويجوت له بعد موافاة ص م مماكب الص م ممالكية تجز ة رص م مميد إجاتته إلى اال مرات خالل العاا الواكد بحي ال تال
مدة كل إجاتة عن خمس م م م ممة أياا متص م م م مملة ما يجوت له ال ص م م م ممول على إجاتة عرض م م م ممية متاطعة ال تزيد مدتها عن
خمسة أياا لت السنة على أن تحتسب من رصيد إجاتته السنوية وال يحق له التمت بظجاتته السنوية إتا لم يكمل
ستة أشهر متواصلة من تاري مباشرته العمل لدى الجمعية.

ً
ً
 .2يجب أن يتمت املدير التنفيذي بظجاتته لت س م م م ممنة اس م م م ممتحااقها وال يجوت التناتل عنها أو أن يتااض م م م م بدال ناديا
ً
عوضا عن ال صول عل ها أاناء خدمته اال بارار من ر ي مجل اإلدارة.
ً
 .3للمدير التنفيذي بموافاة صاكب الصالكية أن يؤجل إجاتته السنوية أو أياما منها إلى السنة التالية.
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 .4لصماكب الصمالكية كق تتجيل إجاتة املدير التنفيذي بعد اهاية سمنة اسمتحااقها إتا اقت مت ظروف العمل تل
ً
ملدة ال تزيد على تس م ممع ن يوما فظتا اقت م ممت ظروف العمل اس م ممتمرار التتجيل وجب ال ص م ممول على موافاة املدير
التنفيذي تابة على أال يتعدى التتجيل اهاية السنة لتالية لسنة استحاا اإلجاتة.
 .5للمدير التنفيذي ال ق لت ال صمول على أجرة عن أياا اإلجاتة املسمتحاة إتا ترك العمل قبل اسمتعماله لها وتل
بالنسمبة إلى املدة ال لم يحصمل على إجاتته عنها ما يسمتحق أجرة اإلجاتة عن أجزاء السمنة بنسمبة ما ق ماه منها
لت العمل .ويحتسب األجر على أسار أخر أجر كان يتااضاه املدير عند ترك العمل.
 .6للمدير التنفيذي ال ق لت إجاتة بتجر كامل لت األعياد واملناسبات ال يحددها مجل اإلدارة.
 .7للممدير التنفيمذي ال ق لت إجماتة بمتجر ملمدة يوا واكمد لت كمالمة والدة مولود لمه واالامة أيماا ملنماس م م م مبمة تواجمه  ،أو لت
كالة وفاة توجه أو أكد أصوله أو فروعه على أن ُتادا الواا ق املؤيدة لل االت املشار إل ها.
ً
 .8للمدير التنفيذي ال ق لت ال صول على إجاتة بتجر ال تال مدتها عن عشرة أياا وال تزيد على خمسة عشر يوما
بمما ف هما إجماتة عيمد االض م م م ممةى وتلم ألداء فري م م م م ممة اللم ملرة واكمدة ووال ممدة خمدمتمه إتا لم يكن أداهما من قبمل
ُويش ممت ط الس ممتحاا هذه اإلجاتة أن ياون املدير قد أمضم م لت العمل لدى ص مماكب العمل س ممنت ن متص مملت ن على
األقل.
 .9للمدير التنفيذي ال اصمل على موافاة صماكب الصمالكية إل مال دراسمته باالنتسماب ال ق لت إجاتة بتجر كامل
ُمعمادة تحمدد ممدتهما بعمدد أيماا االمتحمان الفعليمة إمما إتا كمان االمتحمان عن س م م م منمة
لتمتديمة االمتحمان عن س م م م منمة
معمادة فياون للممدير التنفيمذي ال ق لت إجماتة دون أجر ألداء االمتحمان  ،ولصم م م م مماكمب الص م م م ممالكيمة أن يطلمب من
املوظف تاديم الواا ق املؤيدة لطلب اإلجاتة و ذل ما يدل على أدا ه لالمتحان وعلى املدير التنفيذي أن يتادا
ً
بطلمب اإلجماتة قبمل موعمدهما بخمسم م م م ممة عش م م م ممر يومما على األقمل ُ ،ويحرا من أجر همذه اإلجماتة إتا ابمت أنمه لم ُيؤد
االمتحان م عدا اإلخالل باملسا لة التتديبية.
ً
 .10للمدير التنفيذي الذي يثبت مرض م ممه ال ق لت إجاتة مرض م ممية بتجر عن الثالا ن يوما األولى ودثالاة أرداع األجر عن
ً
ً
يوما ال تلت تل خالل الس ممنة الواكدة س م ً
مواء كانت هذه اإلجاتة متص مملة
الس ممت ن يوما التالية ودون أجر للثالا ن
أا متاطعة ُوياصد بالسنة الواكدة السنة ال تبدأ من تاري أول إجاتة مرضية.
 .11للممدير ال ق لت إجماتة ومار مة ممدفوعمة األجر لفت ة ال تتجماوت خمسم م م م ممة أيماا لت الس م م م منمة تبمدأ ببمدايمة العماا امليالدي
وتس م م م مماط جميعما أو ما تبامل منهما بنهماية العماا وتل نمرا للمروف ال يامدرها الر ي املبماش م م م ممر على أال تزيد تل
اإلجاتة عن االاة أياا لت املرة الواكدة وعلى املدير تاديم ما يثبت كاجته إلى تل اإلجاتة عند عودته.
 .12يجوت لت كاالت ال م م م ممرورة قط إجاتة املدير على أال يخل تل بحاه لت تتجيل األياا املتباية من إجاتته للس م م م ممنة
التالية فاط.
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 .13ال يجوت للممدير أانماء تمتعمه بمظجماتتمه املنص م م م مموص عل هما أن يعممل لمدى صم م م م مماكمب عممل آخر فمظتا ابمت أن املمدير قمد
خالف تل يتم تطبيق ما ينص عليه نماا العمل بهذا الخصوص.
 .14يستحق املوظف كسب ما ينص عليه نماا العمل إجاتة مرضيه على الوجه التالت:
o

الثالاون يوما األولى :بتجر كامل.

o

الستون يوما التالية  :االاة أرداع األجر.

o

وبعمد تلم تنمر اإلدارة لت إكتممال إس م م م ممتمرار املوظف أو ااهماء خمدمماتمه بعمد إس م م م ممتنفمات كماممل رص م م م ميمده من
اإلجاتات العادية.

o

يعتمد الر ي او نا به اإلجاتة املرضمية بناءا على تارير من الجهة الطبية املختصمة ال تحددها الجمعية
بعد توقي الكشف الطب على املريض وإك ار تارير من الطبيب املختص.

ً
عاشرا /قواعد التأديب:
الجزاءات التممتديبيممة ال يجوت لصم م م م مماكممب الص م م م ممالكيممة بممالجمعيممة توقيعهمما على املممدير التنفيممذي على أن تاون وفق
التسلسل التالت :
 .1التنبيه :وهو تذ

ش م م ممفل يوجه إلى املدير من قبل ر يس م م ممه يش م م ممار فيه إلى املخالفة ال إرتك ها املدير ويطلب منه

التايد بالنماا والاياا بواجباته على وجه ص يإل.
 .2اإلنمذار الكتمابي :وهو تماب يوجمه إلى املمدير لت كمالمة ارتامابمه مخمالفمة مت م م م مممن لفمت نمره إلى املخمالفمة وإلى إمامان
تعرضه لجزاء أشد لت كالة إستمرار املخالفة أو تكرارها .
 .3الغرامة :وتاون بحسم جزء من أجر املدير يت اوح ب ن اجر يوا كامل وأجر خمسة أياا عن املخالفة الواكدة.
 .4اإلياماف عن العممل دون أجر :وهو من املمدير من مممارسم م م م ممة عملمه ممدة من الزمن دون أن يتاماض م م م م عنهما أجر أو
ت عويض ويفر هذا الجزاء من يوا إلى خمسة أياا.
 .5ال رمان من العالوة أو تتجيلها ملدة ال تزيد على سنة م كانت ماررة من صاكب الصالكية.
 .6تتجيل الت قية مدة ال تزيد على سنة م كانت ماررة من صاكب الصالكية.
 .7اإليااف عن العمل م ال رمان من األجر وهو من املدير من ممارس ممة عمله مدة من الزمن دون أن يتااض م عنها
أجر أو تعويض ويفر هذا الجزاء من يوا إلى خمسة أياا.
 .8الفصم ممل من الخدمة م املاافتة :ويعتب إاهاء خدمة املدير بسم ممبب إرتاابه مخالفة من املخالفات املنصم مموص عل ها
ال ت من صرف كامل املاافتة املستحاة عن مدة خدمته كسب نماا العمل.
 .9ال يجوت لصاكب الصالكية أن يوق على املدير التنفيذي جز ًاء وارد لت هذا الال حة أو لت نماا العمل.
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.10ال يجوت تش م ممديد الجزاء لت كالة تكرار املخالفة إتا كان قد اناض م م على املخالفة الس م مماباة ما ة وامانون يوما من
تاري إبالغ املدير التنفيذي بتوقي الجزاء عليه عن تل املخالفة.

ً
.11ال يجوت اتهاا املدير التنفيذي بمخالفة مض م م على ش م ممفها أ ر من االا ن يوما .وال يجوت توقي جزاء تتديب بعد
ً
تاري انتهاء التحايق لت املخالفة وابوتها لت كق املدير التنفيذي بت ر من االا ن يوما.
ً
 .12ال يجوت توقي جزاء تتديب على املدير التنفيذي ألمر ارتكبه خارم منشم م ممتة الجمعية ما لم يكن متصم م ممال بالجمعية
أو بتص م م اب الص م ممالكية ف ها  .ما ال يجوت أن يوق على املدير التنفيذي عن املخالفة الواكدة رامة تزيد قيمتها
عن أجرة خمسة أياا  .وال توقي أ ر
.13من جزاء واكد على املخالفة الواكدة ،وال أن تاتط من أجره ً
وفاء للغرامات ال توق عليه أ ر من أجر خمسة
أياا لت الشهر الواكد  ,وال أن تزيد مدة إياافه عن العمل دون أجر على خمسة أياا لت الشهر.
.14ال يجوت توقي جزاء تتديب على املدير التنفيذي إال بعد إبال ه تابة بما نس م م ممب إليه واس م م ممتجوابه وتحايق دفاعه
وإابات تل لت مح مر يودع لت ملفه الخاص  .ويجوت أن ياون االسمتجواب شمفاهه لت املخالفات البسميطة ال ال
يتعدى الجزاء املفرو
لت امل

على مرتك ها اإلنذار أو الغرامة باقتطاع ما ال يزيد على أجر يوا واكد ،على أن يثبت تل

ر.

ً
.15يجب أن يبلغ املدير التنفيذي بارار توقي الجزاء عليه تابة  ,فظتا امتن عن االستالا أو كان ا با ف سل البالغ
بكتاب مس ممجل على عنوانه املب ن لت ملفه او اخذ توقي ش مماهدين عن امتناع االس ممتالا ،و للمدير التنفيذي كق
ً
االعت ا على الارار الخمماص بتوقي الجزاء عليممه خالل خمسم م م م ممة عش م م م ممر يومما عمدا أيماا العطممل الرس م م م ممميممة) من
تاري إبال ه بالارار النهائي
 .16بمظياماع الجزاء عليمه ،ويامدا االعت ا

إلى هي مة تس م م م ممويق الخالفمات العمماليمة  .مما جماء بماملمادة  72من نمماا العمل

السعودي.
.17يجب أن يتناسب الجزاء املوق على املدير م حجم املخالفة املرتكبة.
.18ال يعتد بالجزاء ما لم يتم اعتماده من قبل مجل اإلدارة عدا التنبيه الشفل .
.19إتا مكمان الفعممل الممذي أرتكبممه املممدير يش م م م ماممل أ ر من مخممالفممة فيكتفي بتوقي العاودممة األشم م م م ممد من ب ن العاودممات
املاررة لها.
.20يجب تابة الغرامات ال توق على املدير التنفيذي لت سجل خاص م بيان أسمه ومادار أجره ومادار الغرامة
وسبب توقيعها وتاري تل .
.21يعتب مخالفة تتديبية تستوجب الجزاء ارتااب املدير لفعل من األفعال الواردة بجدول الجزاءات املرفق.
.22تحدد املخالفات ال تستحق الجزاءات وفاا للجدول املرفق.
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الحادي عشر /مخاطر وإصابات العمل والخدمات الصحية واالجتماعية:
 .1على الجمعية توف بي ة آمنة ومحفزة على العمل.
 .2يطبق بحق املممدير التنفيممذي لت ش م م م م ممتن إص م م م م ممابممات العمممل واإلمرا

املنهيممة أكامماا فرع األخطممار املهنيممة من نممماا

التتمينات االجتماعية الصادر باملرسوا امللاي رقم ا 33 /لت 1421/9/3هم
الثاني عشر /انتهاء عقد العمل:
 .1ينتل عاد العمل لت أي من األكول املنصوص عل ها لت املادة  74من نماا العمل السعودي.
 .2إتا كان العاد محدد املدة جات ألي من ورفيه إاهاؤه ً
بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه
ً
ً
إلى الطرف اآلخر تمابمة قبمل اإلاهماء بممدة ال تامل عن االا ن يومما إتا كمان أجر املمدير التنفيمذي يمدف ش م م م ممهريما ،وال
ً
يال عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى ه.
ُ
 .3إتا أنل العاد لسم م ممبب مشم م ممروع كان للطرف الذي أصم م ممابه ضم م ممرر من هذا اإلاهاء ال ق لت تعويض تادره هي ة
تسوية الخالفات العمالية،يرا ى فيه ما ل اه من أضرار مادية وأدبية كالة واكتمالية وظروف اإلاهاء.
 .4يجوت للمممدير التنفيممذي اتا ُيفصم م م م ممل من عملممه بغ س م م م مبممب مش م م م ممروع أن يطلممب إعممادتممه إلى العمممل وينمر لت هممذه
الطلبات وفق أكااا نماا العمل وال حة املرافعات أماا هي ات تسوية الخالفات العمالية.
 .5ال يناض م م عاد العمل بوفاة ص م مماكب الص م ممالكية ،ما لم تكن ش م ممخص م مميته قد روعيت لت إبراا العاد ولكنه ينتل
بوفمماة املممدير التنفيممذي أو بنجزه عن أداء عملممه  ,وتل م بموجممب ش م م م مهممادة وبيممة معتمممدة من الجهممات الص م م م م يممة
املخولة أو من الطبيب املخول الذي يعينه صاكب الصالكية
 .6ال يجوت لصاكب الصالكية فسخ العاد دون ماافتة أو إشعار املدير التنفيذي أو تعوي ه إال لت ال االت الواردة
باملادة  ) 80من نماا العمل شريطة أن تتاح الفرصة للمدير التنفيذي لاي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
 .7يحق للم ممدير التنفي ممذي أن يت ك العم ممل دون إش م م م مع ممار ،م اكتف مماظ ممه بحاوق ممه النم ممامي ممة كله مما لت أي من ال مماالت
الواردة باملادة  ) 81من نماا العمل.
 .8ال يجوت لص م مماكب الص م ممالكية إاهاء خدمة املدير التنفيذي بس م ممبب املر  ،قبل اس م ممتنفاته املدد امل ددة لإلجاتة
املنصوص عل ها لت نماا العمل وللمدير التنفيذي ال ق لت أن يطلب وصل إجاتته السنوية باملرضية.
ً
 .9اتا ككم عليه اها يا بعاودة عن جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.
.10يس م م مملم للمدير عند ااهاء خدمته ش م م ممهادة من واق ملف خدمته مبينا بها تاري التحاقه بالعمل وتاري انتهاء عمله
ومس م ممي الوظيفة واألجر واالمتياتات املمنوكة له وتل لت ميعاد أقص م مماه أس م ممبوع من تاري ولبه لها عمل نموتم
شهادة خدمة).
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الثالث عشر /مكافأة نهاية الخدمة:
 .1إتا ان تهمت عالقمة العممل وجمب على الجمعيمة أن تمدف إلى للممدير التنفيمذي مامافمتة عن ممدة خمدمتمه تحسم م م م ممب على
أسمار أجر نصمف شمهر عن كل سمنة من السمنوات الخم األولى ،وأجر شمهر عن كل سمنة من السمنوات التالية،
ً
ويتخذ األجر األخ أسمماسمما ل سمماب املاافتة ،ويسممتحق املدير التنفيذي ماافتة عن أجزاء السممنة بنسممبة ما ق مماه
منها لت العمل.
 .2إتا كان انتهاء عالقة العمل بسم م ممبب اسم م ممتاالة املدير التنفيذي يسم م ممتحق لت هذه ال الة ال املاافتة بعد خدمة ال
تال مدتها عن سم م ممنت ن متتاليت ن ،وال تزيد عن خم سم م ممنوات ،ويسم م ممتحق الث ها إتا تادت مدة خدمته على خم
سنوات متتالية ولم تب لغ عشر سنوات ويستحق املاافتة كاملة إتا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فت ر .
 .3يستحق املدير التنفيذي املاافتة كاملة لت كالة تر ه للعمل نتيجة لاوة قاهرة خارجه عن إرادته.
 .4إتا انتهت خدمة املدير التنفيذي وجب على الجمعية دف أجره وتص م م ممفية كاوقه خالل أس م م ممبوع – على األ ر –
من تاري انتهاء العالقة التعاقدية ،أما إتا كان املدير التنفيذي هو الذي أنل العاد ،وجب على الجمعية تصفية
كاوقه كاملة خالل مدة ال تزيد على أسبوع ن ،ولصاكب الصالكية أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل
من املبالغ املستحاة للموظف.

