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  :تحديد آليات التعويضات للمدير التنفيذي 

 :أوالً: األجور

بالعملة السعودٌة طبقاً لألحكام الواردة بالمادة تسعٌن من نظام وكل مبلغ مستحق له   ٌجب دفع أجر المدٌر التنفٌذي .1

 .العمل السعودي

ٌُصرف فً نهاٌة كل شهر مٌالدي  .0  .ٌستحق المدٌر التنفٌذي راتبه إعتباراً من تارٌخ مباشرته العمل فعالً و

عهدته وكان ذلك ناشئاً عن فً فقد أو إتالف أو تدمٌر آالت تمتلكها الجمعٌة أو هً فً   المدٌر التنفٌذي  إذا تسبب .3

خطؤ منه أو مخالفته تعلٌمات صاحب الصالحٌة ولم ٌكن نتٌجة لخطؤ الغٌر أو ناشئاً عن قوة قاهرة، جاز للجمعٌة أن 

 .تقتطع من أجره وفق ما جاء بالمادة الواحدة والتسعٌن من نظام العمل السعودي

وق خاصة دون موافقة خطٌة منه ، إال فً الحاالت الواردة لقاء حق  المدٌر التنفٌذي  ال ٌجوز حسم أي مبلغ من أجور .4

 .بالمادة الثانٌة والتسعٌن من نظام العمل السعودي

ال ٌجوز )فً جمٌع األحوال( أن تزٌد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر المدٌر التنفٌذي المستحق، ما لم ٌثبت  .5

لحسم على تلك النسبة، أو ٌثبت لدٌها حاجة المدٌر التنفٌذي إلى لدى هٌئة تسوٌة الخالفات العمالٌة إمكان الزٌادة فً ا

ٌُعطى المدٌر التنفٌذي  .أكثر من ثالثة أرباع أجره مهما كان األمر  أكثر من نصف أجره ، وفً هذه الحالة األخٌرة ال 

( من نظام العمل 49()46( )45( )44بالجمعٌة ما جاء بالمواد )  ٌُراعى عند اقتطاع جزء من أجر المدٌر التنفٌذي .6

 .السعودي

 :ثانياً/ الرواتب

اذا كانت لدٌه الخبرة المطلوبة للوظٌفة بناء على ( لاير ،  10222 الراتب األساسً لحاملً مإهل البكالورٌوس )  .1

اذا  00222الوصف الوظٌفً وبعد موافقة لجنة الترشٌحات فً مجلس االدارة. وٌجوز زٌادة الراتب بحد أقصى الى 

 اللجنة بذلك. وٌجب ان ٌعتمد العرض من مجلس االداره او من ٌفوضهم.اوصت 

فً حال تعٌٌن مدٌر بمإهل أقل من المطلوب فً الوظٌفة بناء على ماٌنص علٌه الوصف الوظٌفً فٌتم تقٌٌم راتبة  .0

 لوظٌفة .األساسً من قبل لجنة االترشٌحات وٌتم اعتماد ذلك من قبل مجلس اإلدارة كما ٌستحق بدالت ومخصصات ا

فً حالة حصول المدٌر المعٌن بمإهل اقل من المإهل المطلوب للوظٌفة على مإهل )بكالورٌوس( وهو على رأس  .3

 .العمل فٌتم تعدٌل راتبه وفق ماتقترح لجنة الترشٌحات وٌعتمده مجلس اإلدارة

 :ثالثاً : العالوة 

الترشٌحات وموافقة مجلس  فً الجمعٌة وبتوصٌة من لجنةٌستحق المدٌر عالوة سنوٌة وفق نظام الزٌادات السنوٌة المعتمد 

 .وٌشترط لمنح العالوة أن ٌكون قد أمضى سنة على تعٌٌنه االداره،
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 :رابعاً : البدالت

 .لاير شهرٌا 1222% من راتبه بحد أقصى 12ٌصرف للمدٌر بدل نقل شهري ٌعادل  .1
 .أساس شهري مع الراتب%(  من راتبه  وٌصرف على 05ٌمنح المدٌر بدل سكن بنسبة ) .0

 :خامساً :  بدل اإلنتداب

 .لاير عن الٌوم الواحد  تشمل جمٌع التكالٌف 922ٌُصرف للمدٌر التنفٌذي المنتدب داخل المملكة بدل انتداب   .1
لاير عن الٌوم الواحد تشمل جمٌع  1222ٌُصرف للمدٌر التنفٌذي المنتدب خارج المملكة العربٌة السعودٌة بدل انتداب  .0

 .التكالٌف
  .من المدٌنة التً تقع فً نطاقها الجمعٌة كلم022ٌجب أال تقل مسافة االنتداب عن  .3
 .للمدٌر التنفٌذي الُمنتدب تذكرة سفر ذهاباً وإٌاباً على الدرجة السٌاحٌة  ٌُمنح .4
ٌُعادل قٌمة  عند عدم توفر رحلة جوٌة أو مطار بالمدٌنة المنتدب إلٌها المدٌر وجب تعوٌضه عن تكالٌف النقل بما .5

 .تذكرة الرحلة الجوٌة إلى أقرب مطار للمدٌنة المتوجه إلٌها
 .ٌجب على المدٌر عند اُنتدابه تعبئة نموذج االنتداب المعمول به لدى الجمعٌة .6

 :سادساً : المكافئات

توصٌة رئٌس المجلس أو ذلك بناء على و ٌكون منح المكافآت على أساس تقدٌر مجلس اإلدارة لالنجازات االستثنائٌه للمدٌر  

 . نائبه

 :سابعاً : التدريب والتأهيل

 :تهدف سٌاسة التدرٌب فً الجمعٌة بصفه عامة إلى ما ٌلً  .1

  رفع مستوى األداء لدى المدٌر إلى درجة تمكنه من أداء واجبات العمل على أفضل وجه ورفع كفاءته
 .الوظٌفٌة

  استعمال آالت حدٌثةالمدٌر ألتباع أسلوب جدٌد فً العمل أو  تهٌئة. 

 منصب المدٌر ٌحتاج شغله إلى إعداد و تدرٌب خاص. 

 تحسٌن وتطوٌر البٌئة اإلدارٌة فً الجمعٌة.  

 توطٌن التدرٌب فً المإسسة من خالل تؤهٌل المدٌر. 
 

الجمعٌة ٌلتزم المدٌر أن ٌعمل لدى الجمعٌة فترة تعادل فترة التدرٌب أو االلتزام برد كافة ما صرف علٌه وأنفقته   .0
( من  40على تدرٌبه خالل فترة التدرٌب عن المدة التً لم ٌقضها بالعمل فً الجمعٌة بما ال ٌتعارض وأحكام المادة ) 

 .نظام العمل السعودي
وٌكون ذلك ضمن إطار   ٌعتبر التدرٌب بالنسبة للمدٌر من واجبات العمل سواء داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمً  .3

 .ن قبل صاحب الصالحٌة بالجمعٌةالخطة المرسومة م
ٌكون التدرٌب للمدٌر عن طرٌق حضور دورات تدرٌبٌة أو ندوات متخصصة أو عن طرٌق العمل بقصد اكتساب  .4

  .الخبرة بحٌث ٌكون التدرٌب فً أحد األجهزة المإهلة سواء فً داخل المملكة أو خارجها
زه على ذلك وتتحمل الجمعٌة جمٌع المصارٌف الالزمة تشجع الجمعٌة المدٌر على التحصٌل العلمً والتدرٌب وتحف  .5

  .داخل المملكة أو خارجها المتعلقة بالعملٌة التدرٌبٌة
 .ٌضع مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه اللوائح الداخلٌة لتدرٌب الموظفٌن وتطوٌر كفاءتهم ومصارٌف وبدالت التدرٌب  .6



 

     
هـ1441م / 0202| التنفٌذي المدٌر راتب تحدٌد لٌةآ الئحة  

3 
 

 :العمل ساعاتثامنا: 

 المدٌر التنفٌذي مع األستثناء التالً :ٌطبق النظام العام للجمعٌة على  

 ٌتعٌن على المدٌر أن ٌحضر للعمل فً غٌر ساعات العمل الرسمٌة فً حالة االحتٌاج إلٌه حسب حاجة العمل 
ٌجوز التكلٌف بالعمل خارج وقت الدوام وفقا لإلحتٌاجات كما ٌجوز التكلٌف بالعمل فً أٌام العطالت 

ضمن اإلعتمادات فً المٌزانٌة وبناءا على ما تتطلبه مصلحة العمل،  األسبوعٌة واألعٌاد الرسمٌة وذلك
وٌضع رئٌس/ نائب الجمعٌة القواعد الخاصة بشروط التكلٌف بالعمل اإلضافً وتحدٌد ساعاته واألٌام 

وال ٌستحق المدٌر التنفٌذي تعوٌضا عن العمل  ، الالزمة لذلك ثم ٌعرض على مجلس اإلدارة العتماده
 ساعه شهرٌا فٌعوض عن الساعات التً تتجاوزها فقط. 32اذا تجاوزت ساعات عمله االضافً اال 

 :اإلجازات:  تاسعاً 

 ٌطبق النظام العام للجمعٌة على المدٌر التنفٌذي مع األستثناء التالً:

  ٌستحق المدٌر التنفٌذي عن كل عام إجازة سنوٌة مٌالدٌة مدتها ستة و ثالثون ٌوماً وتكون اإلجازة مدفوعة
األجر وٌجوز له بعد موافقة صاحب الصالحٌة تجزئة رصٌد إجازته إلى ثالث مرات خالل العام الواحد 
بحٌث ال تقل مدة كل إجازة عن خمسة أٌام متصلة كما ٌجوز له الحصول على إجازة عرضٌة متقطعة ال 

له التمتع بإجازته تزٌد مدتها عن خمسة أٌام فً السنة على أن تحتسب من رصٌد إجازته السنوٌة وال ٌحق 
 .السنوٌة إذا لم ٌكمل ستة أشهر متواصلة من تارٌخ مباشرته العمل لدى الجمعٌة
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