الئحة تعيين املديرالتنفيذي
للجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع باألعضاء باملنطقة الشرقية (إيثار)
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تنظيم عمل املديرالتنفيذي وآلية تعيينه
وتحديد شؤونه الوظيفية واملالية
أوال  :املهم والصالحيات املمنوحة له من قبل مجلس اإلدارة :
• إدارة أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق لها املصلحة واملحافظة على أموالها املنقولة وغيراملنقولة
• إدارة وتنظيم أعمال موظفي الجمعية والرفع لالمين العام أو لرئيس املجلس باقتراح ترقيتهم وفصلهم وعالوتهم وإجازاتهم .
• القيام باألعمال املفوض بها .
• تنفيذ القرارات والتوصيات .
• حضوراجتماعات مجلس اإلدارة واللجان الفرعية متى ما طلب منه ذلك .
• التوقيع على املستندات التي تدخل ضمن اختصاصه .
• تقديم التقاريرالدورية عن كيفية سيرأعمال الجمعية ومناقشتها مع األمين العام أو رئيس املجلس .
• املشاركة في إعداد التقريرالسنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجها وميزانيتها التقديرية للعام املالي الجديد .
• السعي لتنمية العضوية بالجمعية لالستفادة من جهود ومساهمة اكبرعدد ممكن من األعضاء .
• القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة .
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ثالثا:شروط وضوابط توظيف املديرالتنفيذي:
•

أن يكون سعودي الجنسية.

•

أن يكون كامل األهلية املعتبرة شرعا

•

التفرغ التام إلدارة الجمعية

•

أن ال يقل عمره عن  25سنه

•

املؤهالت العلمية أو الخبرات العملية املطلوبة للوظيفة كالتالي -:

أ -جامعي متخصص
ب -أو دبلوم بعد الثانوية  +سنتين خبرة في مجال العمل
ت -أو ثانوية عامة  4 +سنوات خبرة في مجال العمل
•

القدرة على العمل في فريق وحسن التصرف والتعامل مع اآلخرين

•

اجتيازاالختبارات أو املقابالت الشخصية بنجاح

•

األمانة وحسن الخلق والتمتع بالسمعة الحسنه في املجتمع

رابعا  :آلية تعيين املديرالتنفيذي :
• إقرارالوظيفة بموجب محضرمجلس اإلدارة.
• تكليف لجنة املوارد البشرية باإلعالن عن الوظيفة عبراملوقع االلكتروني للجمعية بمو اقع التواصل الخاصة بها وتحديد موعد إغالق باب استقبال
الطلبات .
• تحديد شروط القبول واملواصفات الخاصة بمتطلبات الوظيفة ( املؤهالت ومميزات الوظيفة ) .
• بعد استقبال الطلبات و انتهاء تاريخ التقديم  ،تقوم لجنة تنمية املوارد البشرية بدراسة أوراق املتقدمين ملطابقة الشروط املطلوبة .
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• يتم تحديد موعد إلجراء املقابالت الشخصية و إبالغ من تنطبق عليهم الشروط .
• بعد إجراء املقابالت الشخصية تتم عملية الفرزواملفاضلة بين املتقدمين لشغل الوظيفة من حيث املؤهالت والخبرات وتقريراملقابلة الشخصية .
• يتم إعالن النتيجة النهائية باختياراملرشح املناسب من بين املتقدمين بعد اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ونشرها على املوقع الرسمي للجمعية .
• رفع مسوغات تعيين املدير لجهة اإلشراف لرفعه لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ألخذ املو افقة على تعيينه .
• بعد صدورمو افقة الوزارة على تعيين املديريتم إشعاره بذلك ملباشرة العمل وتوقيع عقد تجريبي ملدة ثالثة أشهر .
• تبدأ املدة التجريبية من تاريخ املباشرة الفعلية للعمل وإذا لم يثبت صالحيته أثناء هذه املدة يجوزملجلس اإلدارة إنهاء العقد .
• في حال اجتيازاملديرالفترة التجريبية يتم تحريرعقد عمل ابتداء من أول يوم مباشرة خالل الفترة التجريبية .
• بعد توقيع العقد يتم تسجيله في نظام املوارد البشرية ونظام التأمينات االجتماعية .

خامسا  :تحديد األموراملالية للمديرالتنفيذي :
• الراتب األساس ي تحدده اللجنة املنعقدة برئاسة رئيس مجلس اإلدارة.
• يجب دفع أجراملديرالتنفيذي وكل مبلغ مستحق له بالعملة السعودية طبقا أللحكام الواردة من نظام العمل السعودي.
• يتم دفع الرواتب با لريال السعودي ويتم دفعها خالل ساعات العمل وفي مكانه في اليوم السابع والعشرين من كل شهرميالدي على أن ال يتأخرعن
اليوم العاشرإال لظروف خارجة عن إرادة الجمعية .
• يتم صرف الرواتب بعد خصم أي مبالغ مستحقة للجمعية وذلك في نطاق العمل بأحكام هذا النظام
• إذا صادف اليوم املحدد لدفع األجوريوم الراحة األسبوعية أو عطلة رسمية فيتم الصرف في يوم العمل الذي يسبقه .
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• ذا تسبب املديرالتنفيذي في فقد أو إتالف أو تدميرآالت تمتلكها الجمعية أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب
الصالحية ولم يكن نتيجة لخطأ الغيرأو ناشئا عن قوة قاهرة ،جازللجمعية أن تقتطع من أجره وفق ما جاء في نظام العمل السعودي.
• ال يجوزحسم أي مبلغ من أجوراملديرالتنفيذي لقاء حقوق خاصة دون مو افقة خطية منه  ،إال في الحاالت الواردة من نظام العمل السعودي.
• ال يجوز(في جميع األحوال) أن تزيد نسبة املبالغ املحسومة على نصف أجراملدير التنفيذي املستحق ،ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخالفات
العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة ،أو يثبت لديها حاجة املديرالتنفيذي إلى أكثرمن نصف أجره  ،وفي هذه الحالة األخيرة ال ُيعطى
املديرالتنفيذي أكثرمن ثالثة أرباع أجره مهما كان األمر.
• ُيراعى عند اقتطاع جزء من أجراملديرالتنفيذي بالجمعية ما جاء من نظام العمل السعودي

العالوات:
• يتم صرف العالوة السنوية للمديرالتنفيذي بمقدار( )%10من املرتب حسب تقييم األداء السنوي.
• يحق ملجلس اإلدارة حرمان املديرالتنفيذي من العالوة السنوية متى أقرذلك في إجراء جزائي نتيجة إلخالل املديرالتنفيذي باألنظمة والتعليمات
واآلداب والسلوك أو عدم حصوله على التقويم السنوي املطلوب ( جيد جدا ) .
• تعتبرأقل مدة لتقييم املديرالتنفيذي بعد ترسيمه لحصوله على العالوة السنوية هي سنة من تاريخ التعيين  ،بما فيها الفترة التجريبية .
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البدالت:
• يصرف للمديربدل نقل شهري
• يمنح املديربدل سكن بحد أعلى ثالثة شهوربنسبة (%) 25للمتزوج – املتزوجة ونسبة ( %) 10للعزب -العزباء في العام ما لم يوفرله السكن
ويصرف على أساس قسط شهري مع الراتب.

االنتدابات:
• يعتبراملديرالتنفيذي في مهمة رسمية عندما يكلف من الجمعية بأداء مهمة خارج مقرعمله ملسافة تزيد (  ) 100كم .
• يصرف االنتداب اليومي ( شامال السكن واإلعاشة ) بمبلغ  500ريال.
• ال يجوزالجمع بين االنتداب وبد العمل اإلضافي .
• يتم رفع أيام االنتداب عن أيام العمل األساسية وكذلك العطالت الرسمية إذا دخلت ضمن فترة االنتداب .
• يؤمن النقل املناسب للمديراملنتدب من وإلى الجمعية حسبما تحدده إدارة الجمعية .

سادسا  :ساعات العمل:
• أيام العمل األسبوعية خمسة أيام  ،ويكون يوم الجمعة والسبت راحة أسبوعية رسمية براتب كامل .
• تكون ساعات العمل على فترة ،بمعدل ثمانية ساعات يوميا يكون مجموعها أسبوعيا ( 40ساعة) ويكون الحضورإلى أماكن العمل و انصر افه منها
في املواعيد املحددة في النظام  ،وال يحق للمديرتغييرأوقات ساعات العمل ولو بشكل مؤقت دون مو افقة واعتماد مجلس اإلدارة على ذلك .
• تكون ساعات العمل في شهررمضان املبارك على فترة ملدة  6ساعات يوميا  ،أو حسب ما يحدده مجلس اإلدارة .
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َ
• يتم اعتماد حضوره و انصر افه باستخدام نظام البصمة املعتمد بالجمعية  ،علما بأن شهرالعمل ( يبدأ بتاريخ  1من الشهرامليالدي وينتهي بتاريخ
نهاية الشهر) .
• ال يحق له استخدام جهازالبصمة خارج ساعات الدوام الرسمية إال بوجود تكليف رسمي من مجلس اإلدارة وتحسب له ساعات العمل إضافية بقرار
.
• استئذان املديريكون وفق نموذج االستئذان املعتمد وباعتماد من رئيس املجلس أو األمين العام ضمن إحدى الحاالت التالية :
أ -التأخرفي الحضورعن وقت العمل .
ب -ب -االنصراف قبل نهاية وقت العمل .
ت -ت -الخروج أثناء الدوام الرسمي .

سابعا  :ساعات العمل اإلضافي:
• ال تعتمد ساعات العمل اإلضافي إال بتعميد مسبق من الرئيس املباشرللعمال املستعجلة أو الطارئة التي ال يمكن تأجيلها لدوام اليوم التالي ويؤثر
تأجيلها بشكل كبيرعلى سيرالعمل  ،بشرط أن يقدرالرئيس املباشرمسبقا للمديرالتنفيذي عدد الساعات التي يحتاجها إلنجازالعمل .
• تعتبرسي اسة الحد من التوسع في ساعات العمل اإلضافية هي األصل وساعات العمل اإلضافي ش يء استثنائي يتخذ في أضيق الحدود بطلب محدود
من رئيس القسم أو إدارة الجمعية.
• يحق إلدارة الجمعية تكليف املديرالتنفيذي بساعات عمل إضافية عند الحاجة ويحسب أجر الساعة اإلضافية بموجب املعادلة التالية :
أ -أجرالساعة في األوقات العادية ×  = 1.5أجرالساعة في العمل اإلضافي  ،وفي أيام العطل الرسمية يكون األجر× . 2
ب -إذا لم تتوفراإلمكانات املالية بالجمعية فيعوض عنها بأيام راحة .
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ثامنا  :اإلجازات:
تصنف اإلجازات في الجمعية إلى خمسة أنواع وهي :
اعتيادية  ،اضطرارية  ،مرضية  ،استثنائية  ،إضافية .
• ال يحق للمديرالتمتع بإجازاته االعتيادية إال بعد مض ي الفترة التجريبية .
• يلتزم املديربتعبئة نموذج طلب اإلجازة مع أخذ توقيع الرئيس املباشرواعتمادها وإدخالها في نظام املوارد البشرية .
• اإلجازة االعتيادية  :يستحق املديرإجازة اعتيادية مدتها ( )30يوما مدفوعة األجر .
• اإلجازة االضطرارية  :يمنح املديرإجازة عرضية قدرها عشرة أيام في السنة مدفوعة األجروهي ليس حقا مكتسبا له .
• اإلجازة االستثنائية  :تحدد له من قبل صاحب الصالحيات .
• اإلجازة املرضية  :إحضار تقريرطبي بعدد أيام اإلجازة ويعامل فيها بحسب نظام اإلجازات املرضية .
• العطالت الرسمية  :يستحق املديرعطلة عيد الفطروعيد األضحى حسب نظام الجمعيات .
• اإلجازات اإلضافية :
أ -مدة ( )5أيام في حالة الزواج .
ب -مدة ( )3أيام في حالة رزقه بمولود في حال كان ذكر
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في حال كانت امرأءه فلها الحقوق التالية:
• للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجركامل ملدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحد أقص ى بأربعة أسابيع قبل التاريخ املرجح للوضع،
ويحدد التاريخ املرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
• يحظرتشغيل املرأة بعد الوضع بأي حال من األحوال خالل الستة أسابيع التالية له ،ولها الحق في تمديد اإلجازة مدة شهردون أجر.
• للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي االحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مر افقا مستمرا له -الحق في إجازة مدتها شهر
بأجركامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ،ولها الحق في تمديد اإلجازة ملدة شهردون أجر.
• يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات لالستراحة ال تزيد في مجموعها على
الساعة في اليوم الواحد ،وذلك عالوة على فترات الراحة املمنوحة لجميع العمال ،وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ،وال
يترتب عليها تخفيض األجر.
• ال يجوزلصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع ،ويشمل ذلك مدة مرضها الناش ئ عن أي منهما ،على
أن ُيثبت املرض بشهادة طبية معتمدة ،وأن ال تتجاوزمدة غيابها (مائة وثمانين) يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة.
ت -مدة ( )5أيام في حال وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه .
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في حال كانت امرأءه فلها الحقوق التالية:
• للمرأة العاملة املسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجركامل ملدة ال تقل عن أربعة أشهروعشرة أيام من تاريخ الوفاة ،ولها الحق في تمديد
هذه اإلجازة دون أجرإن كانت حامال -خالل هذه الفترة  -حتى تضع حملها ،وال يجوزلها االستفادة من باقي إجازة العدة املمنوحة لها  -بموجب هذا
النظام  -بعد وضع حملها .
• للمرأة العاملة غيراملسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجركامل ملدة خمسة عشريوما.
• وفي جميع األحوال ال يجوزللعاملة املتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغيرخالل هذه املدة.

ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق املؤيدة للحاالت املشارإليها.
• يحسم أجريومين عن كل يوم يغيب فيه املديرعن عمله قبل أو بعد اإلجازة أيا كان نوعها إذا لم يقدم عذرا مقبوال .

تاسعا  :إنهاء الخدمة:
• تنتهي خدمة املديرالتنفيذي بإحدى األسباب التالية :
أ -االستقالة .
ب -الفصل من العمل ألحد األسباب التالية :
انتهاء مهلة الغياب املرض ي لعجزونحوه يعيقه عن استمرارالعمل إذا ثبت ذلك طبيا .
األداء الوظيفي املتدني .
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ارتكاب مخالفة مخلة بالشرف .
• ينتهي عقد املديربانتهاء مدته شريطة أن يبلغ أحد الطرفين اآلخربعدم رغبته في تجديد العقد قبل ثالثين يوما من تاريخ انتهائه فإذا أخل أحد
الطرفين بذلك فيدفع راتب شهرين للطرف اآلخر .
• يحق للمديرالتنفيذي االستقالة من عمله خالل مدة العقد شريطة أن تقدم مكتوبة موضحا فيها أسباب االستقالة  ،وذلك قبل ثالثين يوما على
األقل من التاريخ الذي يرغب فيه ترك العمل  ،وللجمعية الحق في تأجيل االستقالة ملدة شهرإنذار.
• ال يحق للمديرالتنفيذي مغادرة الجمعية إال بعد إنهاء خدماته وتسليم ما لديه من عهد وإخالء طرفه .
• في حالة رغبة املديرالتنفيذي سحب استقالته خالل شهراالستقالة الذي يعقب تقديمها فللمجلس الحق في قبول أو رفض ذلك .
• عند الغياب لظرف مرض ي أو حادث مروري لفترة طويلة مع إحضارما يثبت ذلك _ كإصابته بغيبوبة طويلة أو شلل ونحوها ال سمح هللا _ فيتبع في
حقه اإلجراءات النظامية التالية :

أ -الثالثون يوما األولى  :يصرف له راتب كامل .

ب -الستون يوما التالية  :ثالثة أرباع الراتب .
ت -الثالثون يوما التي تلي ذلك  :بدون أجر.
ج -بعد ( )12شهر :إنهاء خدمات .
• يحق للجمعية إنهاء خدمات املديرالتنفيذي خالل فترة العقد وفق تقريريعده عنه رئيسه املباشرويعتمده مجلس اإلدارة في الحاالت التالية :
مخالفه أنظمه الجمعية والتعليمات املعمول بها
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إذا اخفق في أداء عمله إلى حد (غيرمرض ) وفق تقرير يعده عنه رئيسه املباشرويعتمده مديراإلدارة التابع لها .
عدم تقبله أو تنفيذه للتوجيهات التي يتلقاها من رؤسائه
في حاله العجزالصحي الذي ال يمكنه من ممارسه العمل على الوجه الصحيح .

عاشرا :مكافأة نهاية الخدمة:
• يمنح املديرالتنفيذي مكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط التالية :
-1راتب نصف شهرعن كل سنه من السنوات الخمس األولي  ،وراتب شهرعن كل سنه من السنوات التي تلي ذلك .
-2أن تكون فترة العمل متتالية بدون انقطاع .
-3أال يكون تقديره في أدائه الوظيفي جيد فما فوق ألخرسنتين .
-4أال يكون إنهاء الخدمة بسبب تأديبي أو نحو ذلك .
-5يكون اجرأخرشهريتقاضاه املوظف أساسا لحساب املكافأة .
-6مض ي سنتين على بقائه في العمل لدى الجمعية
• إذا انتهت خدمة املديرالتنفيذي وجب على الجمعية دفع أجره وتصفية حقوقه خالل أسبوع من تاريخ انتهاء العالقة التعاقدية  ،أما إذا كان املدير
ا لتنفيذي هو الذي أنهى العقد  ،وجب على الجمعية تصفية حقوقه كاملة خالل مده ال تزيد على أسبوعين  ،ولصاحب الصالحية ان يحسم أي دين
مستحق له بسبب العمل من املبالغ املستحقة له .
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• إذا تم إنهاء العقد بسبب استقالة املديرالتنفيذي يستحق في هذه الحالة ثلث املكافأة بعد خدمة ال تقل عن سنتين متتاليتين  ،وال تزيد عن خمس
سنوات  ،ويستحق ثلثها إذا زادت مدة خدمته بالجمعية على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشرسنوات ويستحق املكافأة كاملة إذا بلغت خدمته
عشرسنوات فأكثر.
• وفي جميع األحوال يتم تسليم املديرالتنفيذي شهادة خدمة يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء عمله والوظيفة التي كان يعمل عليها .

احد عشر :املخالفات والجزاءات:
• ال توقع أي عقوبة على املديرالتنفيذي قبل إخطاره بالتقصيروالخطأ الو اقع منه ويكون ذلك كتابة ويمنح الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه ،
ويجب تسجيل تلك البيانات التي لها عالقة باألمر.
• ال يجوزالحسم من راتب املديرالتنفيذي ملدة تزيد عن عشرة أيام في الشهرالواحد  ،ما عدا حاالت الغياب .
• يتم توقيع العقوبات والجزاءات حسب ما جاء بالالئحة الخاصة بتنظيم شؤون املوظفين والجداول الخاصة باملخالفات والجزاءات .

أحكام ختامية-:
• يحق ملجلس اإلدارة حذف أو إضافة تعديل ما يراه على هذه الالئحة متى ما دعت املصلحة إلى ذلك بما ال يتعارض مع نظام العمل باململكة العربية
السعودية .
• يتم اعتماد هذه الالئحة و إقرارالعمل بها اعتبارا من تاريخ اعتماده من مجلس اإلدارة .
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