
 

 

 

 

 

 

 

 الئحة تعيني املدير التنفيذي
الخريية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء باملنطقة الرشقية  الجمعية

 )إيثار(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تنظيم عمل املدير التنفيذي وآلية تعيينه

 وتحديد شؤونه الوظيفية واملالية

 أوال: املهام والصالحيات املمنوحة له من قبل مجلس اإلدارة:

أعامل الجمعية عىل الوجه الذي يحقق لها املصلحة واملحافظة عىل  إدارة ●
 أموالها املنقولة وغري املنقولة.

املجلس باقرتاح ترقيتهم  رئيسإدارة وتنظيم أعامل موظفي الجمعية والرفع ل  ●
 وإجازاتهم. وعالواتهموفصلهم 

 القيام باألعامل املفوض بها.  ●
 تنفيذ القرارات والتوصيات.   ●
 امعات مجلس اإلدارة واللجان الفرعية.حضور اجت ●
 التوقيع عىل املستندات التي تدخل ضمن اختصاصه.  ●
رئيس  تقديم التقارير الدورية عن كيفية سري أعامل الجمعية ومناقشتها مع ●

 املجلس.
املشاركة يف إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجها وميزانيتها   ●

 الجديد.التقديرية للعام املايل 
السعي لتنمية العضوية بالجمعية لالستفادة من جهود ومساهمة أكرب عدد  ●

 ممكن من األعضاء.
 القيام بأي أعامل أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة.  ●

 ثالثا: رشوط وضوابط توظيف املدير التنفيذي:

 أن يكون سعودي الجنسية.  ●
 أن يكون كامل األهلية املعتربة رشعاً. ●



 

 

 التام إلدارة الجمعية.التفرغ   ●
 سنة. 25أال يقل عمره عن   ●
 العملية املطلوبة للوظيفة كالتايل: والخرباتاملؤهالت العلمية   ●
 جامعي متخصص. -1
 خربة يف مجال العمل. سنتنيأو دبلوم بعد الثانوية +  -2
 سنوات خربة يف مجال العمل. 4أو ثانوية عامة +  -3
 والتعامل مع اآلخرين.القدرة عىل العمل يف فريق وحسن الترصف   ●
 اجتياز االختبارات أو املقابالت الشخصية بنجاح.  ●
 األمانة وحسن الخلق والتمتع بالسمعة الحسنة يف املجتمع.  ●

 

 رابعا: آلية تعيني املدير التنفيذي:

 إقرار الوظيفة مبوجب محرض مجلس اإلدارة. ●
اإللكرتوين للجمعية  تكليف لجنة املوارد البرشية باإلعالن عن الوظيفة عرب املوقع  ●

 مبواقع التواصل الخاصة بها وتحديد موعد إغالق باب استقبال الطلبات.
تحديد رشوط القبول واملواصفات الخاصة مبتطلبات الوظيفة )املؤهالت ومميزات  ●

 الوظيفة(.
بعد استقبال الطلبات وانتهاء تاريخ التقديم، تقوم لجنة تنمية املوارد البرشية   ●

 ملتقدمني ملطابقة الرشوط املطلوبة.بدراسة أوراق ا
 يتم تحديد موعد إلجراء املقابالت الشخصية وإبالغ من تنطبق عليهم الرشوط. ●
بعد إجراء املقابالت الشخصية تتم عملية الفرز واملفاضلة بني املتقدمني لشغل   ●

 الوظيفة من حيث املؤهالت والخربات وتقرير املقابلة الشخصية.
النهائية باختيار املرشح املناسب من بني املتقدمني بعد يتم إعالن النتيجة  ●

 اعتامدها من قبل مجلس اإلدارة ونرشها عىل املوقع الرسمي للجمعية.



 

 

رفع مسوغات تعيني املدير لجهة اإلرشاف لرفعه لوزارة العمل والتنمية  ●
 االجتامعية ألخذ املوافقة عىل تعيينه.

ير يتم إشعاره بذلك ملبارشة العمل بعد صدور موافقة الوزارة عىل تعيني املد ●
 وتوقيع عقد تجريبي ملدة ثالثة أشهر.

تبدأ املدة التجريبية من تاريخ املبارشة الفعلية للعمل، وإذا مل يثبت صالحيته أثناء   ●
 هذه املدة يجوز ملجلس اإلدارة إنهاء العقد.

ن أول يوم يف حال اجتياز املدير الفرتة التجريبية يتم تحرير عقد عمل ابتداء م ●
 مبارشة خالل الفرتة التجريبية.

بعد توقيع العقد يتم تسجيله يف نظام املوارد البرشية ونظام التأمينات   ●
 االجتامعية.

 

 خامسا: تحديد األمور املالية للمدير التنفيذي:

 الراتب األسايس تحدده اللجنة املنعقدة برئاسة رئيس مجلس اإلدارة. ●
وكل مبلغ مستحق له بالعملة السعودية طبقاً  يجب دفع أجر املدير التنفيذي ●

 الواردة من نظام العمل السعودي. لألحكام
يتم دفع الرواتب بالريال السعودي ويتم دفعها خالل ساعات العمل ويف مكانه  ●

يف اليوم السابع والعرشين من كل شهر ميالدي عىل أال يتأخر عن اليوم العارش 
 إال لظروف خارجة عن إرادة الجمعية.

يتم رصف الرواتب بعد خصم أي مبالغ مستحقة للجمعية وذلك يف نطاق العمل  ●
 بأحكام هذا النظام.

إذا صادف اليوم املحدد لدفع األجور يوم الراحة األسبوعية أو عطلة رسمية فيتم   ●
 الرصف يف يوم العمل الذي يسبقه.



 

 

لجمعية أو هي ذا تسبب املدير التنفيذي يف فقد أو إتالف أو تدمري آالت متتلكها ا ●
يف عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ منه أو مخالفته تعليامت صاحب الصالحية ومل 

الغري أو ناشئاً عن قوة قاهرة، جاز للجمعية أن تقتطع من أجره  لخطأيكن نتيجة 
 وفق ما جاء يف نظام العمل السعودي.

موافقة  ال يجوز حسم أي مبلغ من أجور املدير التنفيذي لقاء حقوق خاصة دون ●
 خطية منه، إال يف الحاالت الواردة من نظام العمل السعودي.

ال يجوز )يف جميع األحوال( أن تزيد نسبة املبالغ املحسومة عىل نصف أجر املدير  ●
التنفيذي املستحق، ما مل يثبت لدى هيئة تسوية الخالفات العاملية إمكان الزيادة 

جة املدير التنفيذي إىل أكرث من يف الحسم عىل تلك النسبة، أو يثبت لديها حا
نصف أجره، ويف هذه الحالة األخرية ال يُعطى املدير التنفيذي أكرث من ثالثة أرباع 

 أجره مهام كان األمر.
يُراعى عند اقتطاع جزء من أجر املدير التنفيذي بالجمعية ما جاء من نظام العمل  ●

 السعودي.

 العالوات:

%( من املرتب حسب تقييم 10التنفيذي مبقدار )يتم رصف العالوة السنوية للمدير  ●
 األداء السنوي.

يحق ملجلس اإلدارة حرمان املدير التنفيذي من العالوة السنوية متى أقر ذلك   ●
يف إجراء جزايئ نتيجة إلخالل املدير التنفيذي باألنظمة والتعليامت واآلداب 

 جداً(.والسلوك أو عدم حصوله عىل التقويم السنوي املطلوب )جيد 
تعترب أقل مدة لتقييم املدير التنفيذي بعد ترسيمه لحصوله عىل العالوة السنوية  ●

 هي سنة من تاريخ التعيني، مبا فيها الفرتة التجريبية.

 

 



 

 

 

 البدالت:

 يرصف للمدير بدل نقل شهري. ●
( %  يف العام ما مل يوفر 25مينح املدير بدل سكن بحد أعىل ثالثة شهور بنسبة ) ●

 ف عىل أساس قسط شهري مع الراتب.له السكن ويرص 

 :تاالنتدابيا

يعترب املدير التنفيذي يف مهمة رسمية عندما يكلف من الجمعية بأداء مهمة   ●
 ( كم.100تزيد ) مسافةخارج مقر عمله 

 ريال. 500يرصف االنتداب اليومي )شامالً السكن واإلعاشة( مببلغ   ●
 .ال يجوز الجمع بني االنتداب وبدل العمل اإلضايف  ●
يتم رفع أيام االنتداب عن أيام العمل األساسية وكذلك العطالت الرسمية إذا دخلت   ●

 ضمن فرتة االنتداب.
يؤمن النقل املناسب للمدير املنتدب من وإىل الجمعية حسبام تحدده إدارة   ●

 الجمعية.

 سادسا: ساعات العمل:

راحة أسبوعية أيام العمل األسبوعية خمسة أيام، ويكون يوم الجمعة والسبت   ●
 رسمية براتب كامل.

تكون ساعات العمل عىل فرتة، مبعدل مثاين ساعات يومياً يكون مجموعها  ●
ساعة( ويكون الحضور إىل أماكن العمل وانرصافه منها يف املواعيد  40أسبوعياً )

املحددة يف النظام، وال يحق للمدير تغيري أوقات ساعات العمل ولو بشكل مؤقت 
 تامد مجلس اإلدارة عىل ذلك.  دون موافقة واع



 

 

ساعات يوميا، أو  6تكون ساعات العمل يف شهر رمضان املبارك عىل فرتة ملدة  ●
 حسب ما يحدده مجلس اإلدارة.

يتم اعتامد حضوره وانرصافه باستخدام نظام البصمة املعتمد بالجمعية، علاًم بأن   ●
 يخ نهاية الشهر(.من الشهر امليالدي وينتهي بتار 1شهر العمل )يبدأ بتاريخ 

ال يحق له استخدام جهاز البصمة خارج ساعات الدوام الرسمية إال بوجود تكليف   ●
 رسمي من مجلس اإلدارة وتحسب له ساعات العمل إضافية بقرار.

استئذان املدير يكون وفق منوذج االستئذان املعتمد وباعتامد من رئيس املجلس  ●
 التالية:أو األمني العام ضمن إحدى الحاالت 

 التأخر يف الحضور عن وقت العمل. -1
 االنرصاف قبل نهاية وقت العمل.  -2
 الخروج أثناء الدوام الرسمي.  -3

 ساعات العمل اإلضايف: سابعاً:

ال تعتمد ساعات العمل اإلضايف إال بتعميد مسبق من الرئيس املبارش لألعامل   ●
التايل ويؤثر تأجيلها املستعجلة أو الطارئة التي ال ميكن تأجيلها لدوام اليوم 

بشكل كبري عىل سري العمل، برشط أن يقدر الرئيس املبارش مسبقاً للمدير 
 التنفيذي عدد الساعات التي يحتاجها إلنجاز العمل.

تعترب سياسة الحد من التوسع يف ساعات العمل اإلضافية هي األصل وساعات  ●
حدود من رئيس العمل اإلضايف يشء استثنايئ يتخذ يف أضيق الحدود بطلب م

 القسم أو إدارة الجمعية.
يحق إلدارة الجمعية تكليف املدير التنفيذي بساعات عمل إضافية عند الحاجة  ●

 ويحسب أجر الساعة اإلضافية مبوجب املعادلة التالية:
= أجر الساعة يف العمل اإلضايف، ويف  1.5× أجر الساعة يف األوقات العادية  -1

 .2× ر أيام العطل الرسمية يكون األج
 إذا مل تتوفر اإلمكانات املالية بالجمعية فيعوض عنها بأيام راحة.  -2



 

 

 

 ثامناً: اإلجازات:

 تصنف اإلجازات عىل النحو االّيت:

 اإلجازة العادية. ●
 إجازة االمتحان الدرايس. ●
 اإلجازة االضطرارية. ●
 اإلجازة املرضية. ●
 اإلجازة االستثنائية. ●
 إجازة الوفاة. ●
 إجازة الوضع. ●
 األمومة.إجازة  ●
 إجازة األبوة. ●
 إجازة املشاركة الوطنية. ●
 إجازة التعويض. ●
 ال يحق للمدير التمتع بإجازاته االعتيادية إال بعد ميض الفرتة التجريبية. ●
يلتزم املدير بتعبئة منوذج طلب اإلجازة مع أخذ توقيع الرئيس املبارش واعتامدها  ●

 وإدخالها يف نظام املوارد البرشية.
 إجازة أداء االمتحانات الدرايس براتب كامل برشط أن يقدم ما للموظف الحق يف ●

يثبت أداؤه االمتحان، عىل أن تحدد مدة اإلجازة باأليام الفعلية لالمتحان، ويستحق 
املوظف إجازة يوم عمل واحد قبل يوم االمتحان، ويف حال كان االمتحان الدرايس 

 خارج اململكة فيستحق ثالث أيام قبل االمتحان.
تحق املوظف إجازة ملدة )خمسة( أيام براتب كامل يف حالة وفاة زوجه أو أحد يس ●

 أقاربه إىل الدرجة الثالثة.



 

 

يستحق املوظف إجازة ملدة )خمس( أيام براتب كامل يف حال والدة مولود له  ●
 خالل أسبوع من تاريخ الوالدة.

 تكون العطلة الرسمية كام يأيت: ●
 والسبت من كل أسبوع.العطلة األسبوعي: يوما الجمعة  -1
( 22( سبتمرب، وعطلة اليوم التأسيس املوافق )23عطلة اليوم الوطني املوافق ) -2

عنه باليوم الذي قبله )الخميس(، وإذا  ويعوضفرباير، فإذا وافق يوم الجمعة 
باليوم الذي بعده )األحد(، وفيام عدا ذلك ال يعوض  يف عوضوافق يوم سبت 

 ني إذا وافق عطلته رسمية أخرى.املوظف عن عطلة اليوم الوط
عطلة األعياد: وهي عطلة عيد الفطر وتبدء من )الخامسة والعرشين( من شهر  -3

رمضان وتنتهي باليوم )السابع( من شهر شوال، وعطلة عيد األضحى تبداء من 
اليوم )الخامس( من شهر ذي الحجة وتنتهي باليوم )الخامس عرش( من الشهر 

 نفسه.  

 

 فلها الحقوق التالية: امرأهكانت يف حال 

للمرأة العاملة الحق يف إجازة وضع بأجر كامل ملدة عرشة أسابيع توزعها كيف  ●
تشاء؛ تبدأ بحد أقىص بأربعة أسابيع قبل التاريخ املرجح للوضع، ويحدد التاريخ 

 املرجح للوضع مبوجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
بأي حال من األحوال خالل الستة أسابيع التالية له، يحظر تشغيل املرأة بعد الوضع  ●

 ولها الحق يف متديد اإلجازة مدة شهر دون أجر.
يف حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي االحتياجات الخاصة وتتطلب -للمرأة العاملة  ●

الحق يف إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد  -حالته الصحية مرافقاً مستمراً له
 ازة الوضع، ولها الحق يف متديد اإلجازة ملدة شهر دون أجر.انتهاء مدة إج



 

 

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إىل مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد  ●
إرضاع مولودها فرتة أو فرتات لالسرتاحة ال تزيد يف مجموعها عىل الساعة يف 

ميع العامل، وتحسب اليوم الواحد، وذلك عالوة عىل فرتات الراحة املمنوحة لج
 هذه الفرتة أو الفرتات من ساعات العمل الفعلية، وال يرتتب عليها تخفيض األجر.

ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو متتعها بإجازة  ●
الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهام، عىل أن يُثبت املرض 

، وأال تتجاوز مدة غيابها )مائة ومثانني( يوماً يف السنة بشهادة طبية معتمدة
 سواًء أكانت متصلة أم متفرقة.

للمرأة العاملة املسلمة التي يتوىف زوجها الحق يف إجازة عدة بأجر كامل ملدة  ●
ال تقل عن أربعة أشهر وعرشة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق يف متديد هذه 

حتى تضع حملها، وال يجوز لها  -خالل هذه الفرتة -اًل اإلجازة دون أجر إن كانت حام
بعد وضع  -مبوجب هذا النظام  -االستفادة من باقي إجازة العدة املمنوحة لها 

 حملها.
للمرأة العاملة غري املسلمة التي يتوىف زوجها الحق يف إجازة بأجر كامل ملدة  ●

 خمسة عرش يوماً. 
توىف عنها زوجها مامرسة أي عمل لدى ويف جميع األحوال ال يجوز للعاملة امل ●

 الغري خالل هذه املدة.

 

 

 ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق املؤيدة للحاالت املشار إليها.
يحسم أجر يومني عن كل يوم يغيب فيه املدير عن عمله قبل أو بعد اإلجازة أيا كان   ●

 نوعها إذا مل يقدم عذراً مقبوالً.

 



 

 

 

 :تاسعاً: إنهاء الخدمة

 تنتهي خدمة املدير التنفيذي بأحد األسباب التالية: ●

 االستقالة. .1
 الفصل من العمل ألحد األسباب التالية: .2
انتهاء مهلة الغياب املريض لعجز ونحوه يعيقه عن استمرار العمل إذا ثبت ذلك  .3

 طبياً.
 ارتكاب مخالفة مخلة بالرشف. .4
الطرفني اآلخر بعدم رغبته ينتهي عقد املدير بانتهاء مدته رشيطة أن يبلغ أحد   ●

يف تجديد العقد قبل ثالثني يوما من تاريخ انتهائه فإذا أخل أحد الطرفني بذلك 
 فيدفع راتب شهرين للطرف اآلخر.

يحق للمدير التنفيذي االستقالة من عمله خالل مدة العقد رشيطة أن تقدم  ●
 األقل من التاريخ مكتوبة موضحاً فيها أسباب االستقالة، وذلك قبل ثالثني يوماً عىل

 الحق يف تأجيل االستقالة ملدة شهر إنذار. للجمعيةالذي يرغب فيه ترك العمل، 
ال يحق للمدير التنفيذي مغادرة الجمعية إال بعد إنهاء خدماته وتسليم ما لديه   ●

 من عهد وإخالء طرفه.
ب يف حالة رغبة املدير التنفيذي سحب استقالته خالل شهر االستقالة الذي يعق ●

 الحق يف قبول أو رفض ذلك. للمجلستقدميها 
مريض أو حادث مروري لفرتة طويلة مع إحضار ما يثبت ذلك _  لظروفعند الغياب  ●

كإصابته بغيبوبة طويلة أو شلل ونحوها ال سمح الله _ فيتبع يف حقه اإلجراءات 
 النظامية التالية:

 الثالثون يوماً األوىل: يرصف له راتب كامل. -أ

 الستون يوماً التالية: ثالثة أرباع الراتب. -ب



 

 

 الثالثون يوماً التي تيل ذلك: بدون أجر. -ت

 ( شهر: إنهاء خدمات.12بعد ) -ج

يحق للجمعية إنهاء خدمات املدير التنفيذي خالل فرتة العقد وفق تقرير يعده   ●
 اإلدارة يف الحاالت التالية: من مجلسويعتمد عنه رئيسه املبارش 

 مخالفه أنظمة الجمعية والتعليامت املعمول بها. -1
إذا أخفق يف أداء عمله إىل حد )غري مرض( وفق تقرير يعده عنه رئيسه املبارش  -2

 ويعتمده مدير اإلدارة التابع لها.
 للتوجيهات التي يتلقاها من رؤسائه. تنفيذاعدم تقبله أو  -3
  الوجه الصحيح.العجز الصحي الذي ال ميكنه من مامرسة العمل عىل حالةيف  -4

 عارشاً: مكافأة نهاية الخدمة:

 مينح املدير التنفيذي مكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط التالية:  ●

من السنوات الخمس األوىل، وراتب شهر عن كل سنه  سنةراتب نصف شهر عن كل  .1
 من السنوات التي تيل ذلك.

 أن تكون فرتة العمل متتالية دون انقطاع. .2
 يف أدائه الوظيفي جيد فام فوق آلخر سنتني.أال يكون تقديره  .3
 أال يكون إنهاء الخدمة بسبب تأديبي أو نحو ذلك. .4
 يكون أجر آخر شهر يتقاضاه املوظف أساسا لحساب املكافأة. .5
 ميض سنتني عىل بقائه يف العمل لدى الجمعية. .6
إذا انتهت خدمة املدير التنفيذي وجب عىل الجمعية دفع أجره وتصفية حقوقه  ●

أسبوع من تاريخ انتهاء العالقة التعاقدية، أما إذا كان املدير التنفيذي هو  خالل
الذي أنهى العقد، وجب عىل الجمعية تصفية حقوقه كاملة خالل مده ال تزيد عىل 
أسبوعي، ولصاحب الصالحية أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من املبالغ 

 املستحقة له.



 

 

الة املدير التنفيذي يستحق يف هذه الحالة ثلث إذا تم إنهاء العقد بسبب استق ●
املكافأة بعد خدمة ال تقل عن سنتني متتاليتني، وال تزيد عن خمس سنوات، 

ويستحق ثلثها إذا زادت مدة خدمته بالجمعية عىل خمس سنوات متتالية ومل تبلغ 
 عرش سنوات ويستحق املكافأة كاملة إذا بلغت خدمته عرش سنوات فأكرث.

األحوال يتم تسليم املدير التنفيذي شهادة خدمة يوضح فيها تاريخ  ويف جميع ●
 التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء عمله والوظيفة التي كان يعمل عليها

 أحد عرش: املخالفات والجزاءات:

ال توقع أي عقوبة عىل املدير التنفيذي قبل إخطاره بالتقصري والخطأ الواقع منه  ●
فرصة الكافية للدفاع عن نفسه، ويجب تسجيل تلك ويكون ذلك كتابة ومينح ال

 البيانات التي لها عالقة باألمر.
ال يجوز الحسم من راتب املدير التنفيذي ملدة تزيد عن عرشة أيام يف الشهر  ●

 الواحد، ما عدا حاالت الغياب.
يتم توقيع العقوبات والجزاءات حسب ما جاء بالالئحة الخاصة بتنظيم شؤون  ●

 داول الخاصة باملخالفات والجزاءات.املوظفني والج

 أحكام ختامية:

يحق ملجلس اإلدارة حذف أو إضافة تعديل ما يراه عىل هذه الالئحة متى ما دعت   ●
 املصلحة إىل ذلك مبا ال يتعارض مع نظام العمل باململكة العربية السعودية.

ه من مجلس يتم اعتامد هذه الالئحة وإقرار العمل بها اعتبارا من تاريخ اعتامد  ●
 اإلدارة.

 

 

 


