الئحة تعيني املدير التنفيذي

آلية تعيني املدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية.
ً

أوال /مهام املدير التنفيذي:

يتوىل املدير التنفيذي األعمال اإلدارية كافة ومنها على وجه اخلصوص:
.1

رسم خطط اجلمعية وفق مستوايهتا انطالقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذه بعد اعتمادها.

.2

رسمم أسمو ومعايحل كوكمة اجلمعية ت تتعارم مأ أاماا النماا والالة ة التنفيذية وهذه الالة ة واإل مراف على

تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
.3

إعداد اللواةح اإلجراةية والتنميمية الالزمة اليت تضم م م مممن قياا اجلمعية حتعما ا وافيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد

اعتمادها.
.4

تنفيذ أنممة اجلمعية ولواة ها وقراراهتا وتعليماهتا وتعميمها.

.5

توفحل ااتياجات اجلمعية من الربامج واملشروعات واملوارد والتجهيزات الالزمة.

.6

اقرتاح قواعد استثمار الفاةض من أموال اجلمعية وآليات تفعيلها.

.7

رسم وتنفيذ اخلطط والربامج التطويرية والتدريبية اليت تنعمو على اسني أداء منسويب اجلمعية وتطويرها.

.8

رسممم سممياسممة ممتوبة تنمم العالقة مأ املسممتفيدين من خدمات اجلمعية وتضمممن تفدا العناية الالزمة م واإلعال

عنها بعد اعتمادها.
.9

تزويممد الوزا رة ابلبيمما ت واملعلومممات عن اجلمعيممة وفق النمممادة املعتمممدة من الوزارة والتعمماو ا إعممداد التفممارير

التتبعية والسنوية بعد عرضها على جملو اإلدارة واعتمادها واديث بيا ت اجلمعية بصفة دورية.
 .10الرفأ برت ميح أااء كبار املوففني ا اجلمعية للو اإلدارة مأ اديد المالاياهتم ومسميولياهتم لالعتمادا واترتفاء
خبدمات اجلمعية.
 .11متابعة سممحل أعمال اجلمعية ووضممأ املي مرات لفياء األداء واتفازات فيها على مسممتوى اخلطط واملوارد والت فق
من اجتاهها حنو األهداف ومعاجلة املشمالت وإجياد اكلول ا.
 .12مشاركته ا إعداد التفارير املالية ومشروع املوازنة التفديرية للجمعية وففا للمعايحل املعتربة متهيدا تعتمادها.
 .13إعداد التفوا الوفيفي للعاملني ا اجلمعية ورفعه تعتماده.
 .14إالدار التعاميم والتعليمات اخلاالة بسحل العمل ا اجلمعية.
 .15تويل أمانة جملو اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة حماضم م م ممر اجللسم م م ممات والعمل على تنفيذ الفرارات
الصادرة عنه.
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 .16اإل راف على األنشطة واملناسبات اليت تفوا هبا اجلمعية كافة وتفدا تفارير عنها.
 .17إعداد التفارير الدورية ألعمال اجلمعية ك افة توض م م ممح اإلفازات واملعوقات وس م م ممبل عالجها وتفد ها للو اإلدارة
تعتمادها.
 .18أي مهاا أخرى يملف هبا من قبل جملو اإلدارة ا جمال اختصااله.

ً
ثانيا /للمدير التنفيذي يف سبيل امتام املهام املناطة به الصالحيات اآلتية:
.1

انتداب منسممويب اجلمعية إلءاء أعمال خاالممة هبا أو اضممور مناسممبات أو لفاءات أو زايرات او دورات أو حلها

واسب ما تفتضيه مصل ة العمل ومبا ت يتجاوز هرا ا السنة على أت تزيد األايا املتصلة عن عشرة أايا.
.2

متممابعممة قرارات تعيني املوارد البش م م م م مريمة الالزممة ابجلمعيممة وإعمداد عفودهم ومتممابعممة أعممما م والرفأ للو اإلدارة

بتوقيأ العفود وإلغاةها وقبول اتستفاتت لالعتماد.
.3

اعتماد تفارير األداء.

.4

للمدير تمليف املوففني لتنفيذ مجيأ الربامج واألنشطة على مستوى اجلمعية وفق اخلطط املعتمدة.

.5

اعتماد إجازات منسويب اجلمعية كافة بعد مواففة جملو اإلدارة.

.6

تفويض الالايات رؤساء األقساا وفق الصالايات املمنواة له.

.7

تطبيق مواد تة ة تنميم العمل ابجلمعية املعتمدة من جملو اإلدارة.

ً
ثالثا /عالقات العمل:

.1

معاملة املدير بشمل تةق من قبل جملو إدارة اجلمعية.

.2

إعطاء املدير الوقت الماا الالزا ملمارسة افوقه دو املساء حتجره.

.3

متمني املدير من أداء عمله ا الوقت احملدد وفق ما جاء ا نماا العمل السعودي.

.4

جيب على املدير التنفيذي تنفيذ كافة التعليمات واألوامر الص م م ممادرة من رؤس م م مماةه على الوجه األكمل ما يمن ا

هذه التعليمات ما خيالف النماا أو العفد أو اآلداب العامة أو يعرضه للخطر.
.5

جيمب على املمدير التنفيمذي اارتاا نمم ومواعيمد العممل ويفص م م م م ممد بمذلمم احملمافممة على نمم ومواعيمد العممل اكماليمة

واملستفبلية.
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.6

جيب على املدير التنفيذي احملافمة على أموال وممتلمات اجلمعية وافوقها لدى الغحل وخاالم م ممة تلم املسم م مملمة إليه

واليت يستخدمها ا عمله.
.7

ت جيوز للمدير اجلمأ بني العمل ابجلمعية وأي عمل أخر إت حتد كتايب من الااب الصالاية.

.8

يتعني على املدير التنفيذي احملافمة على أسم م مرار العمل وعلى املعلومات اليت قد تص م ممل إليه مم وفيفته ا بعد

تركه اخلدمةا وخاالة تلم اليت من أءا اإلضرار مبصاحل اجلمعية.
.9

على املدير أت يستغل وفيفته أو عالقاته ا افيق أية مماسب خصية مادية كانت أا معنوية.

ً
رابعا /الشروط التي جيب أن تتوفر يف التقدم لشغل وظيفة املدير التنفيذي:
.1

أ يمو سعودي اجلنسية.

.2

أ يمو كامل األهلية املعتربة رعا.

.3

أت يفل عمره عن ( )25عاا.
تلم خرب ة ت تفل عن ( )3سنوات ا العمل اإلداري.

.4

أ

.5

أت تفل هادته عن بمالوريوء.

.6

أ يمو متفر اً إلدارة اجلمعية بعد تر ي ه.

ً
خامسا /آلية توظيف املدير التنفيذي:

.1

تشم م ممميل جلنة اختيار وتر م م مميح مدير اجلمعية برائسم م ممة رةيو جملو اإلدارة وعضم م مموية  2من أعضم م مماء جملو اإلدارة

واتستعانة حتهل اتختصاص.
.2

اإلعال عرب وسم مماةل التواالم ممل اتجتماعي اخلاالم ممة ابجلمعية وموقأ اجلمعية اتلمرتوين مأ إيضم مماح الشم ممرو واملزااي

للوفيفة.
.3

اديد فرتة اإلعال زمنياً.
اس ممتفبال البات التفدا لوفيفة املدير مرففاً هبا الس ممحل الذاتية للمتفدمني وال ممور عن امليهالت العلمية والش ممهادات

.5

يُرسل ملفدا الطلب إ عار المرتوين يفيد والول البه.

.4

املهنية و هادات اخلربة والواثةق املعززة للمهارات والفدرات الفيادية عرب ات يل ففط.
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.6

اديد موعد املفابلة وإجراء اتختبارات املفننة من قبل اللجنة املشملة.

.7

فرز النتاةج وإعالءا.

.8

اعتماد تر ي ه بفرار إداري من جملو إدارة اجلمعية.

.9

رفأ مصو ات تر ي ه للوزارة للمواففة اسب النماا.

 .10تسجيل املدير ا نماا التأمينات اتجتماعية بعد اصوله على مواففة الوزارة على التعيني.
 .11خيض ممأ املدير التنفيذي لفرتة اختبار مدهتا ةالةة أ ممهر وت اتس ممب منها فرتات اإلجازات فيما عدا إجازات األعياد
أو أي ياب آخر ابس م م ممتثناء أايا الرااة األس م م ممبوعية إدا وقعت خالل فرتة اتختبار وتبدأ مدة اتختبار من اتريخ مبا م م ممرة
العمل الفعلية فإدا يثبت ال م م ممالاية املوفف أةناء هذه املدة جيوز إءاء خدمته خال ا من جانب اجلمعية دو أي تعويض
أو ممافأةا وعند ةبوت الالايته للعمل اتسب فرتة التجربة ضمن مدة اخلدمة ا اجلمعية.

حتديد التعويضات املالية للمدير
ً

أوال /األجور:

.1

جيب دفأ أجر املدير التنفيذي وكل مبلغ مسم م م م ممت ق له ابلعملة السم م م م ممعودية ابفاً لماماا الواردة من نماا العمل

.2

صرف ا ءاية كل هر ميالدي.
يست ق املدير التنفيذي راتبه اعتباراً من اتريخ مبا رته العمل ويُ ُ

السعودي.

 .3إدا تسم م ممبب املدير التنفيذي ا ففد أو إتالف أو تدمحل آتت متتلمها اجلمعية أو هي ا عهدته وكا دلم م م م اً
عن خطأ منه أو خمالفته تعليمات الممااب الصممالاية و يمن نتيجة خلطأ الغحل أو م اً عن قوة قاهرةا جاز للجمعية أ
تفتطأ من أجره وفق ما جاء ا نماا العمل السعودي.

.4

ت جيوز اس م م م م ممم أي مبلغ من أجور املمدير التنفيمذي لفماء افوا خماال م م م م ممة دو مواففمة خطيمة منمه ا إت ا اكماتت

الواردة من نماا العمل السعودي.
.5

ت جيوز (ا مجيأ األاوال) أ تزيد نس ممبة املبالغ احملس ممومة على نص ممف أجر املدير التنفيذي املس ممت قا ما يثبت

لدى هي ة تسمموية اخلالفات العمالية إمما الزايدة ا اكسممم على تلم النسممبةا أو يثبت لديها ااجة املدير التنفيذي إىل
أكثر من نصف أجرها وا هذه اكالة األخحلة ت يُعطى املدير التنفيذي أكثر من ةالةة أرابع أجره مهما كا األمر.
.6

يُراعى عند اقتطاع جزء من أجر املدير التنفيذي ابجلمعية ما جاء من نماا العمل السعودي.
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ً
ثانيا /الرواتب:

الراتب األساسي ادده اللجنة املنعفدة برائسة رةيو جملو اإلدارة

ً
ثالثا /العالوة:

• يسمت ق املدير عالوة سمنوية بنسمبة ( )%10من الراتب األسماسمي ويشمرت ملنح العالوة أ يمو قد أمضمى سمنة على
تعيينه.

.1
.2

ً
رابعا /البدالت:

يصرف للمدير بدل نفل هري إدا كا من خارة املنطفة.

نح املدير إدا كا من خارة املنطفة بدل سم مممن د أعلى ةالةة م ممهور بنسم ممبة ( )%25للمتزوة ونسم ممبة ()%10

لمعزب ا العاا ما يوفر له السمن ويصرف على أساء قسط هري مأ الراتب.

ً
خامسا /بدل االنتداب:

.1

يُصم م م م ممرف للمدير التنفيذي املنتدب داخل اململمة بدل انتداب  250رايل عن اليوا الوااد أو  %5من راتبه

.2

يُص ممرف للمدير التنفيذي املنتدب خارة اململمة العربية الس ممعودية بدل انتداب  500رايل عن اليوا الوااد أو

.3

جيب أت تفل مسافة اتنتداب عن 150كم من املدينة اليت تفأ ا نطاقها اجلمعية.

.4

ُ نح للمدير التنفيذي املُنتدب تذكرة سفر دهاابً وإايابً على الدرجة السيااية.

األساسي الشهري أيهما أقل.

 %10من راتبه األساسي الشهري أيهما أقل.

.5

عنمد عمدا توفر رالمة جويمة أو مطمار ابملمدينمة املنتمدب إليهما املمدير وجمب تعويض م م م م ممه عن تمماليف النفمل مبما يُعمادل

.6

جيب على املدير عند اُنُتدابه تعب ة منودة اتنتداب املعمول به لدى اجلمعية.

قيمة أقرب مطار للمدينة املُنتدب إليها.
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ً
سادسا /املكافآت:

• يمو منح املمافآت عل ى أس م م م م مماء تفدير جملو اإلدارة لنش م م م م مما املدير وجده وموافبته ودرجة إتفانه للعمل
املنو به وإنتاجه وتفانيه ا العمل ودلم بناء على توالية رةيو اللو أو ةبه.

ً
سابعا /التدريب والتأهيل:

.1

هتدف سياسة التدريب ا اجلمعية بصفه عامة إىل ما يلي:

–

رفأ مس م م ممتوى األداء لدى املدير إىل درجة متمنه من أداء واجبات العمل على أفض م م ممل

وجه ورفأ كفاءته الوفيفية.
–

هتي ة املدير ألتباع أسلوب جديد ا العمل أو استعمال آتت اديثة.

–

منصب املدير حيتاة غله إىل إعداد وتدريب خاص.

–

اسني وتطوير البي ة اإلدارية ا اجلمعية.

–

تواني التدريب ا امليسسة من خالل أتهيل املدير.

.2

يلتزا املمدير أ يعممل لمدى اجلمعيمة فرتة تعمادل فرتة التمدريمب أو اتلتزاا برد كمافمة مما ال م م م م ممرف عليمه وأنففتمه اجلمعيمة

على تدريبه خالل فرتة التدريب عن املدة اليت يفضها ابلعمل ا اجلمعية مبا ت يتعارم مأ نماا العمل السعودي.
.3

يعترب التدريب ابلنسممبة للمدير من واجبات العمل سممواء داخل أو خارة أوقات الدواا الراي ويمو دلم ضمممن

إاار اخلطة املرسومة من قبل الااب الصالاية ابجلمعية.
.4

يمو التدريب للمدير عن اريق اضمور دورات تدريبية أو ندوات متخصمصمة أو عن اريق العمل بفصمد اكتسماب

اخلربة يث يمو التدريب ا أاد األجهزة امليهلة سواء ا داخل اململمة أو خارجها.
.5

تشمجأ اجلمعية املدير على الت صميل العلمي والتدريب وافزه على دلم وتت مل اجلمعية مجيأ املصماريف الالزمة

داخل اململمة أو خارجها املتعلفة ابلعملية التدريبية.
.6

يضأ جملو اإلدارة أو من يفوضه اللواةح الداخلية لتدريب املوففني وتطوير كفاءهتم ومصاريف وبدتت التدريب.
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ً
ثامنا /ساعات العمل:

.1

فيما ت يتعارم مأ أاماا نماا العمل السم م م ممعودي تمو أايا العمل سم م م ممتة أايا ا األسم م م ممبوع ويمو يوا اجلمعة يوا

الرااة األسبوعي ويمو اكد األدىن لساعات العمل ( )45ساعة ف م ممي األس م ممبوع ُلُف م ممض إل م ممى  6ساعات يومياً خالل هر

رمضا املبارك للمسلمني.
.2

مأ عدا اإلخالل بنماا الع مل السم ممعودي جيوز لصم ممااب الصم ممالاية اديد أوقات بداية وءاية الدواا الراي وفق ما

تفتضيه مصل ة العمل ابجلمعية.
.3

يتعني على املدير أ حيضر للعمل ا حل ساعات العمل الراية ا االة اتاتياة إليه اسب ااجة العمل.

.4

جيوز التمليف ابلعممل خارة وقت الدواا وففما لالاتيماجات كمما جيوز التمليف ابلعممل ا أايا العطالت األس م م م م ممبوعيمة

واألعياد الراية ودلم ض م م مممن اتعتمادات ا امليزانية وبناء على ما تتطلبه مص م م ممل ة العملا ويض م م ممأ رةيو ةب اجلمعية
الفواعد اخلاالم م م ممة بشم م م ممرو التمليف ابلعمل اإلضم م م مماا واديد سم م م مماعاته واألايا الالزمة لذلم يعرم على جملو اإلدارة
تعتماده.
.5

سم مماعات العمل اإلضم ممافية :ا أايا العمل الراية نح اململفو ابلعمل اإلضم مماا أجرا إضم ممافيا يعادل الراتب العادي

للساعات اليت عملها ا اايا العمل الراية واتسب قيمة أجر الساعة( :الراتب الشهري *  )1تفسيم .240
 ا أايا اإلجازات األسممبوعية نح اململفو ابلعمل اإلضمماا أجرا إضممافيا يعادل ( 5ا)%1من الراتب العادي للسمماعاتاليت عملها واسب قيمة أجر الساعة (الراتب الشهري * 50ا )1تفسيم .240
 ا أايا إجازات األعياد نح اململفو ابلعمل اإلض مماا أجرا إض ممافيا يعادل ض ممعف الراتب العادي للس مماعات اليت عملهاواتسب قيمة أجر الساعة (الراتب الشهري تفسيم *  )2تفسيم .240
.6

جيوز لصااب الصالاية عدا التفيد حتاماا نماا العمل السعودي ا اكاتت اآلتية:

أ  -أعمال اجلرد السمنويا وإعداد امليزانيةا والتصمفيةا وقفل اكسماابت واتسمتعداد للبيأ حتخما خمفضمة واتسمتعداد للموسمم
بشر أت يزيد عدد األايا اليت يشغل فيها املدير التنفيذي على ةالةني يوماً ا السنة.

ب  -إدا كا العمل ملنأ وقوع اادث خطرا أو إالالح ما نشأ عنها أو تالا خسارة حمففة ملواد قابلة للتلف.
ة-إدا كا التشغيل بفصد مواجهة ضغط عمل حل عادي.
د-األعياد واملواسم واملناسبات األخرى واألعمال املواية اليت ادد بفرار من جملو اإلدارة.
ه م م م م م م م -وت جيوز ا مجيأ اكاتت املتفدمة أ تزيد س مماعات العمل الفعلية على عش ممر س مماعات ا اليواا أو س ممتني س مماعة ا
األسبوع.
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ً
تاسعا /اإلجازات:

 .1يست ق املدير التنفيذي عن كل عاا إجازة سنوية ميالدية مدهتا ةالةو يوماً وتمو اإلجازة مدفوعة األجر وجيوز له
بعد مواففة الم م ممااب الصم م ممالاية جتزةة رالم م مميد إجازته إىل ةالث مرات خالل العاا الوااد يث ت تفل مدة كل إجازة عن
مخسمة أايا متصملة كما جيوز له اكصمول على إجازة عرضمية متفطعة ت تزيد مدهتا عن مخسمة أايا ا السمنة على أ اتسمب
من راليد إجازته السنوية وت حيق له التمتأ إبجازته السنوية إدا يممل ستة أ هر متوااللة من اتريخ مبا رته العمل لدى
اجلمعية.
 .2جيب أ يتمتأ املدير التنفيذي إبجازته ا سم ممنة اسم ممت فاقها وت جيوز النزول عنها أو أ يتفاضم ممى بدتً نفدايً عوضم ماً
عن اكصول عليها أةناء خدمته.
.3
.4

للمدير التنفيذي مبواففة الااب الصالاية أ ييجل إجازته السنوية أو أايماً منها إىل السنة التالية.

لص ممااب الص ممالاية اق أتجيل إجازة املدير التنفيذي بعد ءاية س ممنة اس ممت فاقها إدا اقتض ممت فروف العمل دلم

ملدة ت تزيد على تس م ممعني يوماً فإدا اقتض م ممت فروف العمل اس م ممتمرار التأجيل وجب اكص م ممول على مواففة املدير التنفيذي
كتابة على أت يتعدى التأجيل ءاية السنة لتالية لسنة است فاا اإلجازة.

.5

للمدير التنفيذي اكق ا اكصم م ممول على أجرة عن أايا اإلجازة املسم م ممت فة إدا ترك العمل قبل اسم م ممتعماله ا ودلم

ابلنسبة إىل املدة اليت حيصل على إجازته عنها كما يست ق أجرة اإلجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها ا العمل.
وحيتسب األجر على أساء أخر أجر كا يتفاضاه املدير عند ترك العمل.
.6

للمدير التنفيذي اكق ا إجازة حتجر كامل ا األعياد واملناسبات اليت حيددها جملو اإلدارة.

.7

للمدير التنفيذي اكق ا إجازة حتجر ملدة ةالةة أايا ا االة وتدة مولود له ومخسممة أايا ملناسممبة زواجها أو ا االة

وفاة زوجه أو أاد أالوله أو فروعه على أ تُفدا الواثةق املييدة لل اتت املشار إليها.
.8

للمدير التنفيذي اكق ا اكصممول على إجازة حتجر ت تفل مدهتا عن عشممرة أايا وت تزيد على مخسممة عشممر يوماً مبا

فيها إجازة عيد األضم م م م م ى ودلم ألداء فريضم م م م ممة اكج ملرة واادة اوال مدة خدمته إدا يمن أداها من قبل ويُشم م م م ممرت
تست فاا هذه اإلجازة أ يمو املدير قد أمضى ا العمل لدى الااب العمل سنتني متصلتني على األقل.

.9

للمدير التنفيذي اكاالم ممل على مواففة الم ممااب الصم ممالاية إلكمال دراسم ممته ابتنتسم مماب اكق ا إجازة حتجر كامل

لتأدية اتمت ا عن س م م ممنة حل ُمعادة ادد مدهتا بعدد أايا اتمت ا الفعلية إما إدا كا اتمت ا عن س م م ممنة معادة فيمو

للممدير التنفيمذي اكق ا إجمازة دو أجر ألداء اتمت ما ا ولص م م م م مماامب الص م م م م ممالايمة أ يطلمب من املوفف تفمدا الواثةق
املييدة لطلب اإلجازة وكذلم ما يدل على أداةه لالمت ا وعلى املدير
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وحيُرا من أجر هذه اإلجازة إدا ةبت أنه
التنفيذي أ يتفدا بطلب اإلجازة قبل موعدها خبمسم م م ممة عشم م م ممر يوماً على األقلا ُ

يُم ُيد اتمت ا مأ عدا اإلخالل ابملساةلة التأديبية.
 .10للمدير التنفيذي الذي يثبت مرضم م م ممه اكق ا إجازة مرضم م م ممية حتجر عن الثالةني يوماً األوىل وبثالةة أرابع األجر عن
الستني يوماً التالية ودو أجر للثالةني يوماً اليت تلي دلم خالل السنة الواادة سواءً كانت هذه اإلجازة متصلة أا متفطعة

ويُم ُفصد ابلسنة الواادة السنة اليت تبدأ من اتريخ أول إجازة مرضية.

 .11للمدير اكق ا إجازة اارةة مدفوعة األجر لفرتة ت تتجاوز مخس ممة أايا ا الس ممنة تبدأ ببداية العاا امليالدي وتس ممفط
مجيعما أو مما تبفى منهما بنهمايمة العماا ودلمم نمرا للمروف اليت يفمدرهما الرةيو املبما م م م م ممر على أت تزيمد تلمم اإلجمازة عن ةالةمة
أايا ا املرة الواادة وعلى املدير تفدا ما يثبت ااجته إىل تلم اإلجازة عند عودته.
 .12جيوز ا ااتت الض ممرورة قطأ إجازة املدير على أت خيل دلم فه ا أتجيل األايا املتبفية من إجازته للس ممنة التالية
ففط.
 .13ت جيوز للمدير أةناء متتعه إبجازته املنصموص عليها أ يعمل لدى المااب عمل آخر فإدا ةبت أ املدير قد خالف
دلم يتم تطبيق ما ينص عليه نماا العمل هبذا اخلصوص.
 .14يست ق املوفف اسب ما ينص عليه نماا العمل إجازة مرضيه على الوجه التايل:
•

الثالةو يوما األوىل :حتجر كامل.

•

الستو يوما التالية :ةالةة أرابع األجر.

•

وبعد دلم تنمر اإلدارة ا ااتمال اسم م م م ممتمرار املوفف أو اءاء خدماته بعد اسم م م م ممتنفاد كامل رالم م م م مميده من اإلجازات

العادية.
•

يعتممد الرةيو او ةبمه اإلجمازة املرض م م م م ميمة بنماء على تفرير من اجلهمة الطبيمة املختص م م م م ممة اليت امددهما اجلمعيمة بعمد توقيأ

المشف الطيب على املريض وإاضار تفرير من الطبيب املختص.
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ً
عاشرا /قواعد التأديب:

اجلزاءات التأديبية اليت جيوز لصااب الصالاية ابجلمعية توقيعها على املدير التنفيذي على أ تمو وفق التسلسل التايل:
.1

التنبيه :وهو تذكحل م م ممفهي يوجه إىل املدير من قبل رةيسم م ممه يشم م ممار فيه إىل املخالفة اليت ارتمبها املدير ويطلب منه

التفيد ابلنماا والفياا بواجباته على وجه ال يح.
.2

اإلنمذار المتمايب :وهو كتماب يوجمه إىل املمدير ا امالمة ارتممابمه خممالفمة متض م م م م مممن لفمت نمره إىل املخمالفمة وإىل إممما

تعرضه جلزاء أ د ا االة استمرار املخالفة أو تمرارها.
سم جزء من أجر املدير يرتاوح بني اجر يوا كامل وأجر مخسة أايا عن املخالفة الواادة.

.3

الغرامة :وتمو

.4

اإليفاف عن العمل دو أجر :وهو منأ املدير من ممارس م م م م ممة عمله مدة من الزمن دو أ يتفاض م م م م ممى عنها أجر أو

تعويض ويفرم هذا اجلزاء من يوا إىل مخسة أايا.
.5

اكرما من العالوة أو أتجيلها ملدة ت تزيد على سنة م كانت مفررة من الااب الصالاية.

.6

أتجيل الرتقية مدة ت تزيد على سنة م كانت مفررة من الااب الصالاية.

.7

اإليفاف عن العمل مأ اكرما من األجر وهو منأ املدير من ممارس م ممة عمله مدة من الزمن دو أ يتفاض م ممى عنها

أجر أو تعويض ويفرم هذا اجلزاء من يوا إىل مخسة أايا.
.8

الفص ممل من اخلدمة مأ املمافأة :ويعترب إءاء خدمة املدير بس ممبب ارتمابه خمالفة من املخالفات املنص مموص عليها ت

متنأ الرف كامل املمافأة املست فة عن مدة خدمته اسب نماا العمل.
 .9ت جيوز لصااب الصالاية أ يوقأ على املدير التنفيذي جزاءً حل وارد ا هذا الالة ة أو ا نماا العمل.
 .10ت جيوز تشمديد اجلزاء ا االة تمرار املخالفة إدا كا قد انفضمى على املخالفة السمابفة ماةة وخمانو يوما من اتريخ
إبالغ املدير التنفيذي بتوقيأ اجلزاء عليه عن تلم املخالفة.
 .11ت جيوز توقيأ جزاء أتدييب على املدير التنفيذي ألمر ارتمبه خارة منشم ممآت اجلمعية ما يمن متصم مالً ابجلمعية أو

حتال م م م اب الصم م ممالاية فيها .كما ت جيوز أ يوقأ على املدير التنفيذي عن املخالفة الواادة رامة تزيد قيمتها عن أجرة

مخسم ممة أايا .وت توقيأ أكثر من جزاء وااد على املخالفة الواادةا وت أ تفتطأ من أجره وفاءً للغرامات اليت توقأ عليه
أكثر من أجر مخسة أايا ا الشهر الواادا وت أ تزيد مدة إيفافه عن العمل دو أجر على مخسة أايا ا الشهر.

 .12ت جيوز توقيأ جزاء أتدييب على املمدير التنفيمذي إت بعمد إبال مه كتمابمة مبما نس م م م م ممب إليمه واس م م م م ممتجوابمه وافيق دفماعمه
وإةبات دلم ا حمض ممر يودع ا ملفه اخلاص .وجيوز أ يمو اتس ممتجواب ممفاهه ا املخالفات البس مميطة اليت ت يتعدى
اجلزاء املفروم على مرتمبها اإلنذار أو الغرامة ابقتطاع ما ت يزيد على أجر يوا واادا على أ يثبت دلم ا احملضر.
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 .13جيب أ يبلغ املدير التنفيذي بفرار توقيأ اجلزاء عليه كتابةا فإدا امتنأ عن اتس م ممتالا أو كا

اةباً فحلس م ممل البالغ

بمتاب مس ممجل على عنوانه املبني ا ملفه او اخذ توقيأ مماهدين عن امتناع اتس ممتالاا وللمدير التنفيذي اق اتعرتام
على الفرار اخلاص بتوقيأ اجلزاء عليه خالل مخس م ممة عش م ممر يوماً (عدا أايا العطل الراية) من اتريخ إبال ه ابلفرار النهاةي
إبيفاع اجلزاء عليها ويفدا اتعرتام إىل هي ة تسويق اخلالفات العمالية .كما جاء بنماا العمل السعودي.

 .14جيب أ يتناسب اجلزاء املوقأ على املدير مأ اجم املخالفة املرتمبة.
 .15ت يعتد ابجلزاء ما يتم اعتماده من قبل جملو اإلدارة عدا التنبيه الشفهي.
 .16إدا كا الفعل الذي أرتمبه املدير يش م مممل أكثر من خمالفة فيمتفي بتوقيأ العفوبة األ م ممد من بني العفوابت املفررة
ا.
 .17جيمب كتمابمة الغراممات اليت توقأ على املمدير التنفيمذي ا س م م م م مجمل خماص مأ بيما أامه ومفمدار أجره ومفمدار الغراممة
وسبب توقيعها واتريخ دلم.
 .18يعترب خمالفة أتديبية تستوجب اجلزاء ارتماب املدير لفعل من األفعال الواردة جبدول اجلزاءات املرفق.
 .19ادد املخالفات اليت تست ق اجلزاءات وففا للجدول املرفق.
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احلادي عشر /خماطر وإصابات العمل واخلدمات الصحية واالجتماعية:

.1

على اجلمعية توفحل بي ة آمنة وحمفزة على العمل.

.2

يطبق ق املدير التنفيذي ا ممأ إال مماابت العمل واإلمرام املنهية أاماا فرع األخطار املهنية من نماا التأمينات

اتجتماعية.

الثاني عشر /انتهاء عقد العمل:

.1

ينتهي عفد العمل ا أي من األاوال املنصوص عليها من نماا العمل السعودي.

.2

إدا كا العفد حل حمدد املدة جاز ألي من ارفيه إءاؤه بناءً على سم ممبب مشم ممروع جيب بيانه مبوجب إ م ممعار يوجه

إىل الطرف اآلخر كتابة قبل اإلءاء مبدة ت تفل عن سم م ممتو يوماً إدا كا أجر املدير التنفيذي يدفأ م م ممهرايًا وت يفل عن

مخسة عشر يوماً ابلنسبة إىل حله.
.3

إدا أُءي العفد لس م ممبب حل مش م ممروع كا للطرف الذي أال م ممابه ض م ممرر من هذا اإلءاء اكق ا تعويض اس م ممب ما

تفتضيها يراعى فيه ما كفه من أضرار مادية وأدبية االة وااتمالية وفروف اإلءاء.
.4

جيوز للمدير التنفيذي إدا يُفصمل من عمله بغحل سمبب مشمروع أ يطلب إعادته إىل العمل وينمر ا هذه الطلبات

.5

ت جيوز لصمااب الصمالاية فسمخ العفد دو ممافأة أو إ معار املدير التنفيذي أو تعويضمه إت ا اكاتت الواردة

وفق أاماا نماا العمل وتة ة املرافعات أماا هي ات تسوية اخلالفات العمالية.

ابملادة ( )80من نماا العمل ريطة أ تتاح الفرالة للمدير التنفيذي لمي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
.6

حيق للممدير التنفيمذي أ يرتك العممل دو إ م م م م معمارا مأ ااتفمافمه فوقمه النمماميمة كلهما ا أي من اكماتت الواردة

ابملادة ( )81من نماا العمل.
.7

ت جيوز لص م م ممااب الص م م ممالاية إءاء خدمة املدير التنفيذي بس م م ممبب املرما قبل اس م م ممتنفاده املدد احملددة ل جازة

املنصوص عليها ا نماا العمل وللمدير التنفيذي اكق ا أ يطلب والل إجازته السنوية ابملرضية.
.8

اكمم على املوفف ءاةيا بعفوبة عن جر ة خملة ابلشرف أو األمانة.

.9

أ يتم تس ممليم اإلخطار للمدير ا مفر العمل ويوقأ املرس ممل إليه ابس ممتالمه مأ توض مميح اتريخ اتس ممتالا وا االة

امتناع املدير عن اتستالا مأ إةبات الواقعة ا حمضر راي يوقأ عليه اةنا من زمالةه ا العمل.
 .10يس م مملم للمدير عند اءاء خدمته م ممهادة من واقأ ملف خدمته مبينا هبا اتريخ الت اقه ابلعمل واتريخ انتهاء عمله
ومس مممى الوفيفة واألجر واتمتيازات املمنواة له ودلم ا ميعاد أقص مماه أس ممبوع من اتريخ البه ا (عمل منودة ممهادة
خدمة).
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الثالث عشر /مكافأة نهاية اخلدمة:

.1

إدا انتهمت عالقمة العممل وجمب على اجلمعيمة أ تمدفأ إىل للممدير التنفيمذي مممافمأة عن ممدة خمدمتمه اس م م م م ممب على

أس مماء أجر نص ممف ممهر عن كل س ممنة من الس ممنوات اخلمو األوىلا وأجر ممهر عن كل س ممنة من الس ممنوات التاليةا ويتخذ
األجر األخحل أساساً كساب املمافأةا ويست ق املدير التنفيذي ممافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها ا العمل.
.2

إدا كا انتهاء عالقة العمل بسم ممبب اسم ممتفالة املدير التنفيذي يسم ممت ق ا هذه اكالة ةلث املمافأة بعد خدمة ت تفل

مدهتا عن سممنتني متتاليتنيا وت تزيد عن مخو سممنواتا ويسممت ق ةلثيها إدا زادت مدة خدمته على مخو سممنوات متتالية و
تبلغ عشر سنوات ويست ق املمافأة كاملة إدا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
.3

يست ق املدير التنفيذي املمافأة كاملة ا االة تركه للعمل نتيجة لفوة قاهرة خارجه عن إرادته.

إدا انتهت خدمة املدير التنفيذي وجب على اجلمعية دفأ أجره وتص م م ممفية افوقه خالل أس م م ممبوع – على األكثر – من اتريخ
انتهاء العالقة العفديةا أما إدا كا املدير التنفيذي هو الذي أءى العفدا وجب على اجلمعية تصفية افوقه كاملة خالل مدة
ت تزيد على أسبوعنيا ولصااب الصالاية أ حيسم أي دين مست ق له بسبب العمل من املبالغ املست فة للموفف.
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