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 أحكام عامة

 (١املادة )

 .نمية األسرية بالجبيل الصناعية "الالئحة بـ " جمعية محبة للته الجمعية أينما وردت في هذيقصد بلفظ  .١

الشخص الطبيعي الذي يعينه  التنفيذي للجمعية وهو ملديرا :الالئحةه هذيقصد بلفظ املدير التنفيذي أينما ورد في  .2

بإشراف مجلس وتحت إدارة رئيس مجلس اإلدارة و  مجلس اإلدارة ويعتمد من الجهات املشرفة ويعمل ملصلحة الجمعية

 عن نظارتها.
ً
 اإلدارة مقابل أجر ولو كان بعيدا

 إليه سائر الزيادات ايقصد باألجر: هو األجر الفعلي والذي يشمل األجر األساس ي مضاف .3
ً
مدير لملستحقة األخرى التي تتقرر لا

و أب عقد العمل لقاء العمل بموج له، أو التي تتقرر مقابل جهد بذله في العمل و مخاطر يتعرض لها في اداء عمله التنفيذي

 .حة املوارد البشريةالئ

 هـ املعدل باملرسوم 23/8/١426( وتاريخ 5١)م/ نظام العمل: يقصد به نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم .4

 ظامواي تعديالت الحقة للن هـ. 5/6/١436( وتاريخ 46هـ واملرسوم امللكي رقم ) م/ ١2/5/١434( وتاريخ 24امللكي رقم ) م/

ع يتب ا ومااالرتباط الفني: يقصد به تنظيم عملية اإلشراف الفني واإلداري على جميع املنتسبين للجمعية والعاملين فيه  .5

لس أومن ، من قبل املختصين سواء من مجلس إدارة الجمعية أو ممن يقرهم املجاكز وخدمات وغيرهاالجمعية من مر 

هدف ب، وذلك .. وغيرهمبالدام  االجتماعية التنمية ركز، وموالتنمية االجتماعية ملوارد البشريةة ار وزا  ، ةالجهات املشرف

 ا واالرتقاء بأداء العاملين فيه.يتبع له تطوير خدمات الجمعية وما

يقها بطيتم تيتبعها من قرارات و  في الجمعية: هي الالئحة املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وما وارد البشريةيقصد بالئحة امل .6

 :ماعدا ما يستثنى في هذه الالئحة في الجمعيةعاملين جميع العلى 

  ة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.وزار  منمجلس اإلدارة: مجلس اإلدارة املعتمد .     7
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 (2املادة )

 .املدير التنفيذي للجمعيةالالئحة على  تسري أحكام هذه .١

ض ، وتعتبر هذه الالئحة مكملة لعقود العمل فيما ال يتعار مدير التنفيذيالالئحة بالحقوق املكتسبة لل ال تخل أحكام هذه .2

 مع هذه الحقوق.

طلِع املنشأة املد .3
ُ
 د وتنص على ذلك في عقد العمل.عاقعلى هذه الالئحة عند الت ير التنفيذيت

 (3املادة )

 أفضل أو أقل مما .١
ً
هو  يجوز ملجلس الجمعية إصدار قرارات وسياسات خاصة بها ُيعطى بموجبها املدير التنفيذي حقوقا

 وارد في هذه الالئحة.

 إضاف .2
ً
 وأحكاما

ً
بموجب نظام العمل، ه املكتسب  ينتقص من حقية بما الللجمعية الحق بتضمين هذه الالئحة شروطا

 له 
ً
ا من تكون هذه ، اإلضافات أو التعديالت نافذة إال بعد اعتماده ، والوالئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا

 مجلس إدارة الجمعية.

 

 الهيكل التنظيمي

 

 (4املادة )

 رالرئيس املباشمجلس اإلدارة  يعتبرو للمدير التنفيذي رجع عية، وامليعتبر مجلس اإلدارة هو السلطة التشريعية في الجم

 للمدير التنفيذي.

 (5ملادة )ا

 .يحددها املجلسأو قسم ظفين في أي إدارة يعتمد من مجلس اإلدارة من مو  يكون تحت إدارة املدير التنفيذي ما
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 اإلفصاح

 

 (6املادة )

من املجلس ( أو في حال وافق املجلس على تشكيل لجنة لتعيين مدير تنفيذي  يجب على مجلس اإلدارة ) إذا كان التعيين

 لسياسة تعارض املصالح املعتمدة 
ً
رة من قبل مجلس اإلدااإلفصاح من قبل الجميع ، قبل تعيين املسؤولين التنفيذيين وفقا

 من لوائح وتعاميم وأنظمة. يتبعها ـ وما

 

 

 (7دة )املا

 لسياسة تعارض املصالح املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ومايجب على املدير التنفيذي ا
ً
يتبعها من  ملعين اإلفصاح وفقا

لوائح وتعاميم وأنظمة و ال يصدر قرار تعينه و توقيع العقد معه إال بعد عملية اإلفصاح و عرضها على مجلس اإلدارة 

 واملوافقة عليها .

 

 التوظيف

 

 (8املادة )

 يلي: ، وُيراعى عند التوظيف في املنشأة ماظائف ذات طابع قيادي، ومواصفات معينةيوظف املدير التنفيذي على و 

 أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية. .١

2. .
ً
 أن يكون كامل األهلية املعتبرة شرعا

 )جامعية( أن  ال تقل شهادته عن .3

 يفضل ذوي الخبرات السابقة في نفس املجال. .4

.يفضل من حقق إنجازات متميزة في أعماله امل .5
ً
 كلف بها سابقا

 ملنشأة من اختبارات أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة.ه اتقرر  أن يجتاز بنجاح ما .6

 بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها املنشأة. .7
ً
 أن يكون الئقا
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 عقد العمل

 (9املادة )

 ل
ً
عيتم توظيف املدير التنفيذي بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية وفقا

ُ
 .د من مجلس اإلدارةتملنموذج امل

تسلم إحداها للمدير و تودع األخرى في ملف خدمته لدى املنشأة، بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل ، اسم املدير ، 

فق جنسيته ، عنوانه األصلي ، عنوانه املختار ، نوع العمل ، مكانه ، األجر األساس ي املتفق عليه وأي امتيازات أخرى يت

باشرة ق وتاريخ مامعين ومدة التجربة إذا تم االتفوما إذا كان العقد محدد املدة، أو غير محدد املدة أو ألداء عمل  عليها،

عتمد العمل وأية بيانات ضرورية ، ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية على أن يكون النص العربي هو امل

.
ً
 دائما

 

 

 

 (١0املادة )

 حسب األسباب املذكورة في نظام العمل. إلغاء عقد املدير التنفيذييحق للمجلس 

 

 األجور 

 ( ١١املادة )

في مواعيد بالريال السعودي : تدفع أجور املدير ت ينص عليها برنامج حماية األجور مع مراعاة أي إجراءات أو ترتيبا

 ، وتودع في حساب املدير عن طريق البنوك املعتمدة في اململكة.استحقاقها
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 الراتب

 

 (١2املادة )

لسلم بناء على قرار بعد موافقة مجلس اإلدارة ويتم تغيير ا حسب سلم راتب املدير التنفيذي املرتب الشهري يتم تحديد 

 .مجلس اإلدارة

 .يراه املجلس ويحق ملجلس اإلدارة رفع أو خفض الراتب بما

 املرتبة وسلم الرواتب للمدير التنفيذي:

 10    9   8    7        6      5       4     3      2        1      الحد االدنى املرتبة الطبيعة الوصف الرتبة ظيفياالسم الو  الفئة م

 15,513 14,774 14,070 13.400 12,765 12,155 11,576 11,025 10,500 10,000 10,000 6    دوام كامل املدير التنفيذي    A املدير التنفيذي اإلدارة العليا 1

 

 

 العالوات

 (١3املادة )

 للجمعية يجوز ل .١
ً
 .سلم راتب املدير التنفيذيدرجات منح املدير التنفيذي عالوة سنوية يتم تحديد نسبتها وفقا

 الستحقاق العالوة متى حصل في تقريره الدوري على مستوى ال يقل عن ممتاز في النموذج الذي تضعه  .2
ً
يكون املدير مؤهال

 بقة.من تاريخ حصوله على العالوة الساض ي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالعمل أو وذلك بعد مجمعية ال

 ل املدير التنفيذي حملجلس اإلدارة من يجوز  .3
ً
 في هذا الشأن.يضعها لضوابط التي عالوة استثنائية وفقا
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 االنتداب

 

 ( ١4املادة )

 في ورد م املنشأة بقيمة البدل اليومي لالنتداب حسب ماألداء عمل خارج مقر عمله تلتز التنفيذي إذا تم انتداب املدير 

 .الئحة املوارد البشرية

 للفئات و ويجب أن تحدد تلك االلتزامات 
ً
في هذا الشأن ويكون جمعية الضوابط التي تضعها الفي قرار االنتداب وفقا

 .جمعيةاملدة املحددة له من قبل ال احتساب تلك النفقات وفق

 

 املكافآت

 

 (١5) املادة

 . من مجلس االدارة املدير التنفيذي كافآتمتحديد  يتم

 

 األداء تقارير 

 (١6) املادة

ِعد
ُ
  األقل على سنة كل مره دورية، بصفة التنفيذي املدير أداء عن تقارير الجمعية ت

ً
 نأ على لذلك؛ املعد للنموذج وفقا

 :التالية العناصر تتضمن

 (.ءةالكفا) إتقانه ودرجة العمل، على املقدرة. ١

 .املنشأة وعمالء وزمالئه، رؤسائه، مع تعاونه ومدى التنفيذي، املدير سلوك. 2

 .بالعمل والتزامه املواظبة. 3

 .السنة خالل منجزاته. 4

 .فيه سعى وما جهده من العام خالل للجمعية دخلت التي املالية اإلرادات. 5

 .الجمعية على يواملال االجتماعي ومردودها واملؤسسية املجتمعية الشراكات.6

 .الجمعية في العمل تطوير. 7

 .منه املنبثقة واللجان املجلس به يزوده وما املجلس من واملعتمدة قبله من املقترحة والبرامج الخطط تنفيذ. 8
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 (١7) املادة

 ، اعتماده فور  التقرير من بصورة املدير ويخطر ،( املجلس رئيس) من يعتمد أن على مجلس اإلدارة بمعرفة التقرير ُيعد  

  التقرير من يتظلم أن له ويحق
ً
  عشر خمسة يتجاوز  ال بما الالئحة هذه في عليها املنصوص التظلم لقواعد وفقا

ً
 من يوما

 ويشعر ةاملالي السنة خالل قدمه وما التنفيذي املدير وأداء إنجازات تقييم اإلدارة مجلس يتولى كما.  بالتقييم إبالغه تاريخ

 .املجلس بقرارات رسمي بخطاب التنفيذي املدير

 

 

 العمل وساعات أيام

 (١8) املادة

  التنفيذي املدير دوام يحدد
ً
 : لالئحة املوارد البشرية في الجمعية او ما يتفق عليه مع مجلس االدارة وفقا

 ة توثيق ذلك احتياجات العمل شريط* لرئيس املجلس الصالحية في تخويل املدير التنفيذي بتجاوز األنظمة وفق ما تتطلبه 

 

 

 

 

 

 اإلضافي العمل

 (١9) املادة

 فيه يبين رئيس مجلس االدارة من معتمد إلكتروني أو كتابي تكليف بموجب ذلك يتم إضافي بعمل املدير تكليف حال في. ١

ت ما وفق لذلك؛ الالزمة األيام وعدد ،بها املكلف اإلضافية الساعات عدد  ظامن من (املائة بعد السادسة) املادة عليه نصَّ

 . العمل

  اإلضافية العمل ساعات عن للمديرالجمعية  تدفع. 2
ً
  أجرا

ً
 للساعة األساس ي أجره من( الساعة قيمة من٪ 50) إليه إضافيا

. 
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 التنفيذي املدير  مهام

 (20) املادة

 من السياسة العامة وأهداف١
ً
 .مادهاها ومتابعة تنفيذها بعد اعت. رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطالقا

، واإلشراف ئحة التنفيذية والالئحة األساسية. رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والال 2

 .راقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادهاعلى تنفيذها وم

بعد  تابعة تنفيذها. إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها وم3

 .من مجلس اإلدارةاعتمادها 

 .ا وقراراتها وتعليماتها وتعميمها. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحه4

 .وارد والتجهيزات الالزمة. توفير احتياجات الجمعية من البرامج واملشروعات وامل5

 .من أموال الجمعية وآليات تفعيلها. اقتراح قواعد استثمار الفائض 6

 .ين أداء منسوبي الجمعية وتطويرهاتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحس. رسم و 7

، واإلعالن وتضمن تقديم العناية الالزمة لهم. رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات الجمعية 8

 .  تمادهاعنها بعد اع

ة يلتتبعا روزارة والتعاون في إعداد التقاريت عن الجمعية وفق النماذج املعتمدة من ال. تزويد الوزارة بالبيانات واملعلوما9

 .ة دورية، وتحديث بيانات الجمعية بصفرضها على مجلس اإلدارة واعتمادهاوالسنوية بعد ع

 .العتمادصالحياتهم ومسؤولياتهم ل . الرفع بترشيح أسماء كبار املوظفين في الجمعية ملجلس اإلدارة مع تحديد١0

 .. االرتقاء بخدمات الجمعية كافة١١

 ، والتحقق منت فيها على مستوى الخطط واملوارد. متابعة سير أعمال الجمعية ووضع املؤشرات لقياس األداء واإلنجازا١2

 .هااتجاهها نحو األهداف ومعالجة املشكالت وإيجاد الحلول ل

 للمع. إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقد١3
ً
 العتمادهايرية للجمعية وفقا

ً
 .ايير املعتبرة تمهيدا
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 .املين في الجمعية ورفعه العتماده. إعداد التقويم الوظيفي للع١4

 .ات الخاصة بسير العمل في الجمعية. إصدار التعاميم والتعليم١5

ل على تنفيذ القرارات العم. تولي أمانة مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات و ١6

 .الصادة عنه

 .سبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها. اإلشراف على األنشطة واملنا١7

تقديمها ملجلس اإلدارة . إعداد التقارير الدورية ألعمال الجمعية كافة توضح اإلنجازات واملعوقات وسبل عالجها و ١8

 .العتمادها

 .بل مجلس اإلدارة في مجال اختصاصهكلف بها من ق. أي مهام أخرى ي١9

 


