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أوال  :األجور :
 -1يجب دفع أجر المدير التنفيذي وكل مبلغ مستحق له بالعملة السعودية طبقا ً لألحكام الواردة بالمادة تسعين
من نظام العمل السعودي .
 -2يستحق المدير التنفيذي راتبه إعتبارا ً من تاريخ مباشرته العمل فعالً ويُصرف في نهاية كل شهر ميالدي .
 -3إذا تسبب المدير التنفيذي في فقد أو إتالف أو تدمير آالت تمتلكها الجمعية أو هي في عهدته وكان ذلك
ناشئا ً عن خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب الصالحية ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا ً عن قوة قاهرة ,
جاز للجمعية أن تقتطع من أجره وفق ما جاء بالمادة الواحدة والتسعين من نظام العمل السعودي .
 -4ال يجوز حسم أي مبلغ من أجور المدير التنفيذي لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه  ,إال في
الحاالت الواردة بالمادة الثانية والتسعين من نظام العمل السعودي .
 -5ال يجوز – في جميع األحوال – أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر المدير التنفيذي المستحق
 ,ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخالفات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة  ,أو يثبت لديها حاجة
المدير التنفيذي إلى أكثر من نصف أجره  ،وفي هذه الحالة األخيرة ال يُعطى المدير التنفيذي أكثر من ثالثة
أرباع أجره مهما كان األمر
 -6يُراعى عند اقتطاع جزء من أجر المدير التنفيذي بالجمعية ما جاء بالمواد ( ) 97.96.95.94من نظام
العمل السعودي.

ثانيا -:العالوة :
يستحق المدير عالوة سنوية حسب قرار مجلس االأدارة ويشترط لمنح العالوة أن يكون قد أمضى سنة على
تعيينه.
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 -1يصرف للمدير بدل نقل شهري بمبلغ (  ) 500لاير .
رابعا -:بدل االنتداب :
 -1يُصرف للمدير التنفيذي المنتدب داخل المملكة بدل انتداب  250لاير عن اليوم الواحد أو  %5من
راتبه األساسي الشهري .
 -2يُصرف للمدير التنفيذي المنتدب خارج المملكة العربية السعودية بدل انتداب  500لاير عن اليوم
الواحد أو  %10من راتبه األساسي الشهري أيهما أقل .
 -3يجب أال تقل مسافة االنتداب عن 150كم من المدينة التي تقع في نطاقها الجمعية .
 -4يُمنح للمدير التنفيذي ال ُمنتدب تذكرة سفر ذهابا ً وإيابا ً على الدرجة السياحية.
 -5عند عدم توفر رحلة جوية أو مطار بالمدينة المنتدب إليها المدير وجب تعويضه عن تكاليف النقل بما
يُعادل قيمة أقرب مطار للمدينة ال ُمنتدب إليها .
سادسا  :المكافئات :
يكون منح المكافآت على أساس تقدير مجلس اإلدارة لنشاط المدير وجده ومواظبته ودرجة إتقانه للعمل
المنوط به وإنتاجه وتفانيه في العمل وذلك بناء على توصية رئيس المجلس أو نائبه.

سابعا  :التدريب والتأهيل :
 -1تهدف سياسة التدريب في الجمعية بصفه عامة إلى ما يلي :
أ ـ رفع مستوى األداء لدى المدير إلى درجة تمكنه من أداء واجبات العمل على أفضل وجه ورفع كفاءته
الوظيفية .
ب ـ تهيئة المدير ألتباع أسلوب جديد في العمل أو استعمال آالت حديثة .
ج ـ مكتب مستقل ذا مساحة جيدة صالح لإلقامة االجتماعات.
د -منصب المدير يحتاج شغله إلى إعداد و تدريب خاص .
هـ ـ تحسين وتطوير البيئة اإلدارية في الجمعية .
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 -2يلتزم المدير أن يعمل لدى الجمعية فترة تعادل فترة التدريب أو االلتزام برد كافة ما صرف عليه
وأنفقته الجمعية على تدريبه خالل فترة التدريب عن المدة التي لم يقضها بالعمل في الجمعية بما ال
يتعارض وأحكام المادة (  ) 48من نظام العمل السعودي
 -3يعتبر التدريب بالنسبة للمدير من واجبات العمل سواء داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي ويكون
ذلك ضمن إطار الخطة المرسومة من قبل صاحب الصالحية بالجمعية
 -4يكون التدريب للمدير عن طريق حضور دورات تدريبية أو ندوات متخصصة أو عن طريق العمل
بقصد اكتساب الخبرة بحيث يكون التدريب في أحد األجهزة المؤهلة سواء في داخل المملكة أو
خارجها .

 -5تشجع الجمعية المدير على التحصيل العلمي والتدريب وتحفزه على ذلك وتتحمل الجمعية جميع
المصاريف الالزمة داخل المملكة أو خارجها المتعلقة بالعملية التدريبية .
 -6يضع مجلس اإلدارة أو من يفوضه اللوائح الداخلية لتدريب الموظفين وتطوير كفاءتهم ومصاريف
وبدالت التدريب .
ثامنا  :مخاطر وإصابات العمل والخدمات الصحية واالجتماعية :
 -1على الجمعية توفير بيئة آمنة ومحفزة على العمل
 -2يطبق بحق المدير التنفيذي في شأن إصابات العمل واإلمراض المنهية أحكام فرع األخطار المهنية من نظام
التأمينات االجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 33 /في 1421/9/3هـ .
تاسعا  :مكافأة نهاية الخدمة :
 -1إذا انتهت عالقة العمل وجب على الجمعية أن تدفع إلى للمدير التنفيذي مكافأة عن مدة خدمته تحسب على
أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األولى  ,وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية
 ,ويتخذ األجر األخير أساسا ً لحساب المكافأة  ,ويستحق المدير التنفيذي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما
قضاه منها في العمل .
 -2إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة المدير التنفيذي يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة ال تقل
مدتها عن سنتين متتاليتين ,وال تزيد عن خمس سنوات  ,ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس
سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
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التنفيذي المكافأة كاملة في حالة تركه للعمل نتيجة لقوة قاهرة خارجه عن إرادته .
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 -4إذا انتهت خدمة المدير التنفيذي وجب على الجمعية دفع أجره وتصفية حقوقه خالل أسبوع – على األكثر –
من تاريخ انتهاء العالقة العقدية  ،أما إذا كان المدير التنفيذي هو الذي أنهى العقد  ,وجب على الجمعية
تصفية حقوقه كاملة خالل مدة ال تزيد على أسبوعين  ،ولصاحب الصالحية أن يحسم أي دين مستحق له
بسبب العمل من المبالغ المستحقة للموظف

يعتمد
رئيسة مجلس الجمعية
بدرية عودة الدليجان

