
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة تنظيم عمل املدير التنفيذي وآلية تعيينه 

 
  



 

 

 تعيينه  وآلية التنفيذي املدير عمل تنظيم

 واملالية الوظيفية  شؤونه  وحتديد 
 

  :التنفيذي املدير  تعريف  أوال: 

 األهداف لتحقيق واملوظفني اإلدارة جملس بني الوصل حلقة يشكل الذي الشخص
 مجيع عن اإلدارة جملس أمام مسئوال ويكون للجمعية. االسرتاتيجية والرؤية

 الفرعية األقسام كافة يف مباشر بشكل ويتحكم باجلمعية حتدث اليت التصرفات
 هذه تطبيق على وحيرص اجمللس قبل من له املمنوحة الصالحيات خالل من باجلمعية

  .باجلمعية العمل وطبيعة أهداف مع تتناسب صحيحة ةقبطري الصالحيات

  :اإلدارة  جملس قبل  من له  املمنوحة   والصالحيات  املهم   :انيا  ث

 أمواهلا على واحملافظة املصلحة هلا حيقق الذي الوجه على اجلمعية أعمال إدارة .1
  .املنقولة وغري املنقولة

 ترقيتهم باقرتاح اجمللس رئيسل والرفع اجلمعية موظفي أعمال وتنظيم إدارة .2
  .وإجازاتهم وعالوتهم وفصلهم

  .بها املفوض باألعمال القيام .3

  .والتوصيات القرارات تنفيذ .4

  .ذلك منه طلب ما متى الفرعية واللجان اإلدارة جملس اجتماعات حضور .5

  اختصاصه ضمن تدخل اليت املستندات على التوقيع .6

 رئيس مع ومناقشتها اجلمعية أعمال سري كيفية عن الدورية التقارير تقديم .7
  .اجمللس

 وميزانيتها وبراجمها اجلمعية أنشطة عن السنوي التقرير إعداد يف املشاركة .8
  .اجلديد املالي للعام التقديرية

 عدد اكرب ومساهمة جهود من لالستفادة باجلمعية العضوية لتنمية السعي .9
  .األعضاء من ممكن

  .اإلدارة جملس قبل من بها يكلف أخرى أعمال بأي القيام .10

 
 



 

 

 :التنفيذي  املدير  توظيف  وضوابط   شروط  :ثالثا  

 .اجلنسية سعودي يكون أن -1

 .شرعا املعتربة األهلية كامل يكون أن -2

 .اجلمعية إلدارة التام التفرغ -3

 .سنه 25 عن عمره يقل ال أن -4

  :-كالتالي للوظيفة املطلوبة العملية اخلربات أو العلمية املؤهالت -5

 .جامعي -أ

 .العمل جمال يف خربة سنتني + الثانوية بعد دبلوم أو -ب

 .العمل جمال يف خربة سنوات 4 + عامة ثانوية أو -ت

 .اآلخرين مع والتعامل التصرف وحسن فريق يف العمل على القدرة -6

 .بنجاح الشخصية املقابالت أو االختبارات اجتياز -7

 .اجملتمع يف احلسنه بالسمعة والتمتع اخللق وحسن األمانة -8

  :التنفيذي  املدير  تعيني  آلية  :رابعا  

 اإلدارة جملس حمضر مبوجب الوظيفة إقرار -1

 االلكرتوني املوقع عرب الوظيفة عن باإلعالن البشرية املوارد جلنة تكليف -2
 استقبال باب إغالق موعد وحتديد بها اخلاصة التواصل مواقعو للجمعية
  .الطلبات

 )املؤهالت الوظيفة مبتطلبات اخلاصة واملواصفات القبول شروط حتديد -3
 (.الوظيفة ومميزات

 البشرية املوارد تنمية جلنة تقوم التقديم، تاريخ وانتهاء الطلبات استقبال بعد -4
  .املطلوبة الشروط ملطابقة املتقدمني أوراق بدراسة

 .الشروط عليهم تنطبق من وإبالغ الشخصية املقابالت إلجراء موعد حتديد يتم -5

 لشغل املتقدمني بني واملفاضلة الفرز عملية تتم الشخصية تاملقابال إجراء بعد -6
  . الشخصية املقابلة وتقرير واخلربات املؤهالت حيث من الوظيفة

 بعد املتقدمني بني من املناسب املرشح باختيار النهائية النتيجة إعالن يتم -7
  .للجمعية الرمسي املوقع على ونشرها اإلدارة جملس قبل من اعتمادها



 

 

 والتنمية العمل لوزارة لرفعه اإلشراف جلهة املدير تعيني سوغاتم رفع -8
  .تعيينه على املوافقة ألخذ االجتماعية

 العمل ملباشرة بذلك إشعاره يتم املدير تعيني على الوزارة موافقة صدور بعد -9
  .أشهر ثالثة ملدة جترييب عقد وتوقيع

 يثبت مل وإذا للعمل الفعلية املباشرة تاريخ من التجريبية املدة تبدأ -10
  . العقد إنهاء اإلدارة جمللس جيوز املدة هذه أثناء صالحيته

 من ابتداء عمل عقد حترير يتم التجريبية الفرتة املدير اجتياز حال يف -11
  .التجريبية الفرتة خالل مباشرة يوم أول

 التأمينات ونظام البشرية املوارد نظام يف تسجيله يتم العقد توقيع عدب -12
  .االجتماعية

 
 
  :التنفيذي  للمدير   املالية  األمور   حتديد   :   اخامس

 حسب له حتسب ريال (0009) أعلى وحد ريال (0006) التنفيذي املدير راتب .1
   .اخلدمة ومدة العملية واخلربات العلمية املؤهالت

 مكانه ويف العمل ساعات خالل دفعها ويتم السعودي بالريال الرواتب دفع يتم .2
 اليوم عن يتأخر ال أن على ميالدي شهر كل من والعشرين السابع اليوم يف

  . اجلمعية إرادة عن خارجة لظروف إال العاشر

 العمل نطاق يف وذلك للجمعية مستحقة مبالغ أي خصم بعد الرواتب صرف يتم .3
 .النظام هذا بأحكام

 فيتم رمسية عطلة أو األسبوعية الراحة يوم األجور لدفع احملدد اليوم صادف إذا .4
  .يسبقه الذي العمل يوم يف الصرف

 :العالوات

 حسب املرتب من (%3 -1) مبقدار التنفيذي للمدير السنوية العالوة صرف يتم -1
  .السنوي األداء تقييم

 يف ذلك أقر متى السنوية العالوة من التنفيذي املدير حرمان اإلدارة جمللس حيق -2
 واآلداب والتعليمات باألنظمة التنفيذي املدير إلخالل نتيجة جزائي إجراء

 (.جدًا جيد) املطلوب السنوي التقويم على حصوله عدم أو والسلوك



 

 

 السنوية العالوة على هحلصول ترسيمه بعد التنفيذي املدير لتقييم مدة أقل تعترب -3
  .التجريبية الفرتة فيها مبا , التعيني تاريخ من سنة هي

 :االنتدابات

 مهمة بأداء اجلمعية من يكلف عندما رمسية مهمة يف التنفيذي املدير يعترب -1
  .كم ( 100 ) تزيد ملسافة عمله مقر خارج

 .ريال 500 مببلغ ( واإلعاشة السكن شاماًل ) اليومي االنتداب يصرف -2

  .اإلضايف العمل وبد االنتداب بني اجلمع جيوز ال -3

 إذا الرمسية العطالت وكذلك األساسية العمل أيام عن االنتداب أيام رفع يتم -4
  .االنتداب فرتة ضمن دخلت

 إدارة حتدده حسبما اجلمعية وإىل من املنتدب للمدير املناسب النقل يؤمن -5
  .اجلمعية

 :العمل  ساعات   :  سادسا

 أسبوعية راحة والسبت اجلمعة يوم ويكون , أيام مخسة األسبوعية ملالع أيام -1
  .كامل براتب رمسية

 يكون يوميًا ساعات مثانية مبعدل , فرتتني على العمل ساعات تكون -2
 وانصرافه العمل أماكن إىل احلضور ويكون ساعة( 40) أسبوعيًا جمموعها

 العمل ساعات أوقات تغيري يرللمد حيق وال , النظام يف احملددة املواعيد يف منها
  .ذلك على اإلدارة جملس واعتماد موافقة دون مؤقت بشكل ولو

 يف العمل ساعات وتكون ( ومسائية صباحية فرتتني ) باجلمعية الدوام أنواع -3
  .اإلدارة جملس حيدده ما حسب , فرتتني على املبارك رمضان شهر

 علمَا , باجلمعية املعتمد البصمة نظام باستخدام وانصرافه حضوره اعتماد يتم -4
 (.الشهر نهاية بتاريخ وينتهي امليالدي الشهر من 1 بتاريخ )يبدأ العمل شهر بأن

 بوجود إال الرمسية الدوام ساعات خارج البصمة جهاز استخدام له حيق ال -5
  .بقرار إضافية العمل ساعات له وحتسب اإلدارة جملس من رمسي تكليف

 رئيس من وباعتماد املعتمد االستئذان منوذج وفق يكون املدير استئذان -6
  :التالية احلاالت إحدى ضمن العام األمني أو اجمللس



 

 

  .العمل وقت عن احلضور يف التأخر -أ

  .العمل وقت نهاية قبل االنصراف -ب

  .الرمسي الدوام أثناء اخلروج -ت

 :اإلضايف  العمل  ساعات   :  سابعا  

 لألعمال املباشر الرئيس من مسبق بتعميد إال اإلضايف العمل ساعات تعتمد ال -1
 تأجيلها ويؤثر التالي اليوم لدوام تأجيلها ميكن ال اليت الطارئة أو املستعجلة

 للمدير مسبقًا املباشر الرئيس يقدر أن بشرط , العمل سري على كبري بشكل
  .العمل إلجناز حيتاجها اليت الساعات عدد التنفيذي

 وساعات األصل هي اإلضافية العمل ساعات يف التوسع من داحل ساسة تعترب -2
 رئيس من حمدود بطلب احلدود أضيق يف يتخذ استثنائي شيء اإلضايف العمل
 .اجلمعية إدارة أو القسم

 عند إضافية عمل بساعات التنفيذي املدير تكليف اجلمعية إلدارة حيق -3
  :اليةالت املعادلة مبوجب اإلضافية الساعة أجر وحيسب احلاجة

 , اإلضايف العمل يف الساعة أجر = 1,5 × العادية األوقات يف الساعة أجر -أ
  .2 × األجر يكون الرمسية العطل أيام ويف

  .راحة بأيام عنها فيعوض باجلمعية املالية اإلمكانات تتوفر مل ذاإ -ب

 :اإلجازات  :   ثامنا  

  :وهي أنواع مخسة إىل اجلمعية يف اإلجازات تصنف

  .إضافية , استثنائية , مرضية , اضطرارية , اعتيادية

  .التجريبية الفرتة مضي بعد إال االعتيادية بإجازاته التمتع للمدير حيق ال .1

 املباشر الرئيس توقيع أخذ مع اإلجازة طلب منوذج بتعبئة املدير يلتزم .2
  .البشرية املوارد نظام يف وإدخاهلا واعتمادها

 مدفوعة يومًا (30) مدتها اعتيادية إجازة املدير يستحق : االعتيادية اإلجازة .3
  .األجر

 السنة يف أيام عشرة قدرها عرضية إجازة املدير مينح : االضطرارية اإلجازة .4
  .له مكتسبًا حقًا ليس وهي األجر مدفوعة



 

 

  .الصالحيات صاحب قبل من له حتدد : االستثنائية اإلجازة .5

 حبسب فيها ويعامل اإلجازة أيام بعدد طيب تقرير ضارإح : املرضية اإلجازة .6
  .املرضية اإلجازات نظام

 حسب األضحى وعيد الفطر عيد عطلة املدير يستحق : الرمسية العطالت .7
  .اجلمعيات نظام

  :اإلضافية اإلجازات .8

  .الزواج حالة يف أيام (5) مدة -أ

  .مبولود رزقه حالة يف أيام (3) مدة -ب

  .فروعه أو أصوله أحد أو زوجته وفاة حال يف أيام (5) مدة -ت

  . إليها املشار للحاالت املؤيدة الوثائق يطلب أن األول للطرف وحيق
 اإلجازة بعد أو قبل عمله عن املدير فيه يغيب يوم كل عن يومني أجر حيسم .9

  .مقبواًل عذرًا يقدم مل إذا نوعها كان أيا

 :اخلدمة  إنهاء :  تاسعا  

  :التالية األسباب بإحدى التنفيذي املدير خدمة تنتهي -1

  .االستقالة -أ

  :التالية األسباب ألحد العمل من الفصل -ب

 ثبت إذا العمل استمرار عن يعيقه وحنوه لعجز املرضي الغياب مهلة انتهاء •
  .طبيًا ذلك

  .املتدني الوظيفي األداء •

  .بالشرف خملة خمالفة ارتكاب •

 رغبته بعدم اآلخر الطرفني أحد يبلغ أن شريطة مدته بانتهاء املدير عقد ينتهي -2
 بذلك الطرفني أحد أخل فإذا انتهائه تاريخ من يوما ثالثني قبل العقد جتديد يف

  .اآلخر للطرف شهرين راتب فيدفع

 تقدم أن شريطة العقد مدة خالل عمله من االستقالة التنفيذي للمدير حيق -3
 من األقل على يومًا ثالثني قبل وذلك , االستقالة أسباب فيها موضحًا مكتوبة

 ملدة االستقالة تأجيل يف احلق وللجمعية , العمل ترك فيه يرغب الذي التاريخ
  .إنذار شهر



 

 

 لديه ما وتسليم خدماته إنهاء بعد إال اجلمعية مغادرة التنفيذي للمدير حيق ال -4
  .طرفه وإخالء عهد من

 يعقب الذي االستقالة شهر خالل استقالته سحب فيذيالتن املدير رغبة حالة يف -5
  .ذلك رفض أو قبول يف احلق فللمجلس تقدميها

 يثبت ما إحضار مع طويلة لفرتة مروري حادث أو مرضي لظرف الغياب عند -6
 حقه يف فيتبع _ اهلل مسح ال وحنوها شلل أو طويلة بغيبوبة كإصابته _ ذلك

  :التالية النظامية اإلجراءات

  .كامل راتب له يصرف : األوىل يومًا ثالثونال -أ

  .الراتب أرباع ثالثة : التالية يومًا الستون -ب

  .أجر بدون : ذلك تلي اليت يومًا الثالثون -ت

  .خدمات إنهاء : شهر (12) بعد -ج

 يعده تقرير وفق العقد فرتة خالل التنفيذي املدير خدمات إنهاء للجمعية حيق -7
  :التالية احلاالت يف اإلدارة جملس عتمدهوي املباشر رئيسه عنه

 بها املعمول والتعليمات اجلمعية أنظمه خمالفه •

 املباشر رئيسه عنه يعده تقرير وفق ( مرض )غري حد إىل عمله أداء يف اخفق إذا •
  .هلا التابع اإلدارة مدير ويعتمده

 .رؤسائه من يتلقاها اليت للتوجيهات تنفيذه أو تقبله عدم •

 الوجه على العمل ممارسه من ميكنه ال الذي الصحي العجز حاله يف •
 .الصحيح

:  :اخلدمة  نهاية  مكافأة  عاشرا 

  :التالية الضوابط وفق اخلدمة نهاية مكافأة التنفيذي املدير مينح .1

 عن شهر وراتب , األولي اخلمس السنوات من سنه كل عن شهر نصف راتب •
  .ذلك تلي اليت السنوات من سنه كل

  .انقطاع بدون متتالية العمل فرتة تكون أن •

  .سنتني ألخر فوق فما جيد الوظيفي أدائه يف تقديره يكون أال •

  .ذلك حنو أو تأدييب بسبب اخلدمة إنهاء يكون أال •

  .املكافأة حلساب أساسا املوظف يتقاضاه شهر أخر اجر يكون •



 

 

 اجلمعية لدى العمل يف بقائه على سنتني مضي •

 حقوقه وتصفية أجره دفع اجلمعية على وجب التنفيذي ديرامل خدمة انتهت إذا .2
 التنفيذي املدير كان إذا أما ، التعاقدية العالقة انتهاء تاريخ من أسبوع خالل

 ال مده خالل كاملة حقوقه تصفية اجلمعية على وجب ، العقد أنهى الذي هو
 ببسب له مستحق دين أي حيسم ان الصالحية ولصاحب ، أسبوعني على تزيد

  .له املستحقة املبالغ من العمل

 ثلث احلالة هذه يف يستحق التنفيذي املدير استقالة بسبب العقد إنهاء مت إذا .3
 ، سنوات مخس عن تزيد وال ، متتاليتني سنتني عن تقل ال خدمة بعد املكافأة
 ومل متتالية سنوات مخس على باجلمعية خدمته مدة زادت إذا ثلثها ويستحق

 سنوات عشر خدمته بلغت إذا كاملة املكافأة ويستحق سنوات عشر تبلغ
  .فأكثر

 تاريخ فيها يوضح خدمة شهادة التنفيذي املدير تسليم يتم األحوال مجيع ويف .4
  .عليها يعمل كان اليت والوظيفة عمله انتهاء وتاريخ بالعمل التحاقه

 :واجلزاءات  املخالفات   عشر:  احد 

 منه الواقع واخلطأ بالتقصري إخطاره قبل التنفيذي املدير على عقوبة أي توقع ال .1
 تسجيل وجيب ، نفسه عن للدفاع الكافية الفرصة ومينح كتابة ذلك ويكون

  .باألمر عالقة هلا اليت البيانات تلك

 الشهر يف أيام عشرة عن تزيد ملدة التنفيذي املدير راتب من احلسم جيوز ال .2
  .الغياب حاالت عدا ما ، الواحد

 شؤون بتنظيم اخلاصة بالالئحة جاء ما حسب واجلزاءات العقوبات قيعتو يتم .3
  .واجلزاءات باملخالفات اخلاصة واجلداول املوظفني

 :ختامية  أحكام
 متى الالئحة هذه على يراه ما تعديل إضافة أو حذق اإلدارة جمللس حيق .أ

 باململكة العمل نظام مع يتعارض ال مبا ذلك إىل املصلحة دعت ما
  .السعودية العربية

 القرآن حتفيظ جبمعية بها العمل وإقرار الالئحة هذه اعتماد يتم .ب
  .اإلدارة جملس من ااعتماده تاريخ من اعتبارا باخلفجي



 

 

 


