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:الوظيفيةوشؤونهالتنفيذيالمديرتعيينآلية:(1)مادة

:التنفيذيالمديرمهام:أوال

:الخصوصوجهعلىومنهاكافةاإلداريةاألعمالالتنفيذيالمديريتولى

رسم) عدبتنفيذهومتابعةوأهدافهاالعامةالسياسةمنانطالقامستوياتهاوفقالجمعيةخطط1
.اعتمادها

رسم) الالئحةوهذهالتنفيذيةوالالئحةالنظامأحكاممعتتعارضالالجمعيةلحكومةومعاييرأسس2
.اعتمادهابعدفاعليتهامدىومراقبةتنفيذهاعلىواإلشراف

إعداد) هدافهاأوتحقيقبأعمالهاالجمعيةقيامتضمنالتيالالزمةوالتنظيميةاإلجرائيةاللوائح3
.اعتمادهابعدتنفيذهاومتابعة

تنفيذ) .وتعميمهاوتعليماتهاوقراراتهاولوائحهاالجمعيةأنظمة4

توفير) .الالزمةوالتجهيزاتوالمواردوالمشروعاتالبرامجمنالجمعيةاحتياجات5

اقتراح) .تفعيلهاوآلياتالجمعيةأموالمنالفائضاستثمارقواعد6

رسم) سوبيمنأداءتحسينعلىتنعكسالتيوالتدريبيةالتطويريةوالبرامجالخططوتنفيذ7
.وتطويرهاالجمعية

رسم) نايةالعتقديموتضمنالجمعيةخدماتمنالمستفيدينمعالعالقةتنظممكتوبةسياسة8
.اعتمادهابعدعنهاواإلعالنلهمالالزمة

تزويد) فيوالتعاونالوزارةمنالمعتمدةالنماذجوفقالجمعيةعنوالمعلوماتبالبياناتالوزرة9

تبياناوتحديثواعتمادهااإلدارةمجلسعلىعرضهابعدوالسنويةالتبعيةالتقاريرإعداد
.دوريةبصفةالجمعية

الرفع) صالحياتهمتحديدمعاإلدارةلمجلسالجمعيةفيالموظفينكبارأسماءبترشيح01
.لالعتمادومسؤولياتهم

االرتقاء) .كافةالجمعيةبخدمات11

متابعة) خططالمستوىعلىفيهاواالنجازاتاألداءلقياسالمؤشراتووضعالجمعيةأعمالسير21
.لهاالحلولوإيجادالمشكالتومعالجةاألهدافنحواتجاههامنوالتحققوالموارد

المعتبرةرللمعاييوفقاللجمعيةالتقديريةالموازنةومشروعالماليةالتقاريرإعدادفيمشاركته31)
.العتمادهاتمهيدا

إعداد) .العتمادهورفعهالجمعيةفيللعاملينالوظيفيالتقويم41

إصدار) .الجمعيةفيالعملبسيرالخاصةوالتعليماتالتعاميم51

تولي) علىوالعملالجلساتمحاضروكتابةاجتماعاتهأعمالجدولوإعداداإلدارةمجلسأمانة61
.عنهالصادرةالقراراتتنفيذ

.عنهاتقاريروتقديمكافةالجمعيةبهاتقومالتيوالمناسباتاألنشطةعلىاإلشراف-17)
إعداد) ديمهاوتقعالجهاوسبلوالمعوقاتاإلنجازاتتوضحكافةالجمعيةألعمالالدوريةالتقارير81

.العتمادهااإلدارةلمجلس

.اختصاصهمجالفياإلدارةمجلسقبلمنبهايكلفأخرىمهامأي91)
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:التاليةالصالحياتمهامهإنجازسبيلفيالتنفيذيللمدير:ثانيا  

انتداب) اوزياراتأولقاءاتأومناسباتحضورأوبهاخاصةأعمالإلنهاءالجمعيةمنسوبي1

زيدتأالعلىالسنةفيشهرايتجاوزالوبماالعملمصلحةتفتضيهماوحسبغيرهاأودورات
.أيامعشرةعنالمتصلةاأليام

متابعة) رفعوالأعمالهمومتابعةعقودهموإعدادبالجمعيةالالزمةالبشريةالمواردتعيينقرارات2

.لالعتماداالستقاالتوقبولوإلغائهاالعقودبتوقيعاإلدارةلمجلس

اعتماد) .األداءتقارير3

للمدير) خططالوفقالجمعيةمستوىعلىواألنشطةالبرامججميعلتنفيذالموظفينتكليف4
.المعتمدة

اعتماد) .اإلدارةمجلسموافقةبعدكافةالجمعيةمنسوبيإجازات5

تفويض) .لهالممنوحةالصالحياتوفقاألقسامرؤساءصالحيات6
تطبيق) .اإلدارةمجلسمنالمعتمدةبالجمعيةالعملتنظيمالئحةمواد7

:المديروحقوقواجبات:ثالثا  

يجب) .هاعليالمتفقالمهنيةالمعاييروفقالئقبشكلالمديرمعالتعاملاإلدارةمجلسعلى1

يجب إعطاء المدير الصالحيات الالزمة والوقت الكافي لممارسة) فق حقوقه دون المساس بأجره و2

.من نظام العمل السعودي61من المادة ( 2) ما نصت عليه الفقرة 

(3
ادة تمكين المدير من أداء عمله وفق المهام والصالحيات المتفق عليها وفق ما جاء في الميجب 
.من نظام العمل السعودي62

يجب) الوجهعلىاإلدارةمجلسمنالصادرةواألوامرالتعليماتكافةتنفيذالتنفيذيالمديرعلى4
.طرللخيعرضهأوالعامةاآلدابأوالعقدأوالنظاميخالفماالتعليماتهذهفييكنلممااألكمل

يجب) .الجمعيةفيالعملومواعيدنظماحترامالتنفيذيالمديرعلى5

يجب) اصةوخالغيرلدىوحقوقهاالجمعيةوممتلكاتأموالعلىالمحافظةالتنفيذيالمديرعلى6
.عملهفييستخدمهاوالتيإليهالمسلمةتلك

ال) .يةالصالحصاحبمنكتابيبأذنإالأخرعملوأيبالجمعيةالعملبينالجمعللمديريجوز7
يتعين) بحكمليهإتصلقدالتيالمعلوماتوعلىالعملأسرارعلىالمحافظةالتنفيذيالمديرعلى8

.الجمعيةبمصالحاإلضرارشأنهامنالتيتلكوخاصةالخدمة،تركهبعدحتىوظيفته

على) .معنويةمأكانتماديةشخصيةمكاسبأيةتحقيقفيعالقاتهأووظيفتهيستغلأالالمدير9
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:التنفيذيالمديروظيفةلشغلالمتقدمفيتوفرهاالواجبالشروط:رابعا  

.الجنسيةسعودييكونأن•

.شرعاالمعتبرةاألهليةكامليكونأن•

.سنة(25)عنعمرهيقلأال•
.اإلداريالعملفيسنوات(5)عنتقلالةخبريمتلكأن•
.بكالوريوسعنشهادتهتقلأال•

.ترشيحهبعدالجمعيةإلدارةمتفرغا  يكونأن•

:التنفيذيالمديرتوظيفآلية:خامسا  

تشكيل) األمينأواإلدارةمجلسرئيسبرئاسةالجمعيةمديروترشيحاختيارمعاييرإعدادلجنة1
.االختصاصبأهلواالستعانةاإلدارةمجلسأعضاءمن3وعضويةالعام

اإلعالن) يضاحإمعااللكترونيالجمعيةوموقعبالجمعيةالخاصةاالجتماعيالتواصلوسائلعبر2
.للوظيفةوالمزاياالشروط

تحديد) .للوظيفةالتقدمفترة3

استقبال) المؤهالتعنوصورللمتقدمينالذاتيةالسيربهامرفقا  المديرلوظيفةالتقدمطلبات4

برعالقياديةوالقدراتللمهاراتالمعززةوالوثائقالخبرةوشهاداتالمهنيةوالشهاداتالعلمية
.اإللكترونيةوالبوابةااليميل

يُرسل) .طلبهوصوليفيدالكترونيإشعارالطلبلمقدم5

تحديد) .المشكلةاللجنةقبلمنالمقننةاالختباراتوإجراءالمقابالتموعد6
فرز) .النتائجوإعالن7

اعتماد) .الجمعيةإدارةمجلسمنإداريبقرارترشيحه8
رفع) .النظامحسبللموافقةللوزارةترشيحهمصوغات9

تسجيل) .يينالتععلىالوزارةموافقةعلىحصولهبعداالجتماعيةالتأميناتنظامفيالمدير01

يخضع المدير التنفيذي) ات فيما عدا لفترة اختبار مدتها ثالثة أشهر وال تحتسب منها فترات اإلجاز11

بار إجازات األعياد أو أي غياب آخر باستثناء أيام الراحة األسبوعية إذا وقعت خالل فترة االخت

هذه المدة وتبدأ مدة االختبار من تاريخ مباشرة العمل الفعلية فإذا لم يثبت صالحية الموظف أثناء

يجوز إنهاء خدمته خاللها من جانب الجمعية دون أي تعويض أو مكافأة في نطاق حكم المادة 

من مدة من نظام العمل السعودي وعند ثبوت صالحيته للعمل تحتسب فترة التجربة ض( 54.53)

.في الجمعيةالخدمة 
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:(2)مادة

:للمديرالماليةالتعويضات

:األجور:أوال

يقرر) يةالشخصالمقابلةعملبعدالمجلسيراهماوفقالتنفيذيالمديرراتباإلدارةمجلس1

جمعياتفيبهاالمعمولالرواتبووفقومؤهالتهوقدراتهالتنفيذيالمديرخبراتوحسب
.العملوحجمالتخصصحيثمنللجمعيةمشابهة

يتم) واإلجازاتالدواموخارجواالنتداباتوالعالواتوالمكافآتسكنوبدلنقلبدلتحديد2

مبالمرسوالصادرالعملنظاموفقبهاالمعمولالجمعيةالئحةوفقالخدمةونهايةوالحسومات

وتاريخ(24/م)رقمالملكيبالمرسومالمعدلهـ32/8/1426وتاريخ(51/م)رقمالملكي

.هـ5/6/1436وتاريخ(46/م)رقمالملكيبالمرسومالمعدلهـ12/5/1434

يجب) بالمادةلواردةالألحكامطبقا  السعوديةبالعملةلهمستحقمبلغوكلالتنفيذيالمديرأجردفع3
.السعوديالعملنظاممنتسعين

يستحق) شهركلنهايةيفويُصرففعال  العملمباشرتهتاريخمنإعتبارا  راتبهالتنفيذيالمدير4
.ميالدي

ال) إال،منهخطيةموافقةدونخاصةحقوقلقاءالتنفيذيالمديرأجورمنمبلغأيحسميجوز5
.السعوديالعملنظاممنوالتسعينالثانيةبالمادةالواردةالحاالتفي

ال) المديرأجرنصفعلىالمحسومةالمبالغنسبةتزيدأن–األحوالجميعفي–يجوز6

علىالحسمفيالزيادةإمكانالعماليةالخالفاتتسويةهيئةلدىيثبتلمما،المستحقالتنفيذي

حالةالهذهوفي،أجرهنصفمنأكثرإلىالتنفيذيالمديرحاجةلديهايثبتأو،النسبةتلك
.األمركانمهماأجرهأرباعثالثةمنأكثرالتنفيذيالمديريُعطىالاألخيرة

يُراعى) من(97.96.95.94)بالموادجاءمابالجمعيةالتنفيذيالمديرأجرمنجزءاقتطاععند7
السعوديالعملنظام
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:المكافئات:ثانيا  

للعملهإتقانودرجةومواظبتهوجدهالمديرلنشاطاإلدارةمجلستقديرأساسعلىالمكافآتمنحيكون

.نائبهأوالمجلسرئيستوصيةعلىبناءوذلكالعملفيوتفانيهوإنتاجهبهالمنوط

:والتأهيلالتدريب:ثالثا  

:يليماإلىعامةبصفهالجمعيةفيالتدريبسياسةتهدف1)

اءتهكفورفعوجهأفضلعلىالعملواجباتأداءمنتمكنهدرجةإلىالمديرلدىاألداءمستوىرفعـأ
.الوظيفية

.حديثةآالتاستعمالأوالعملفيجديدأسلوبألتباعالمديرتهيئةـب
.خاصتدريبوإعدادإلىشغلهيحتاجالمديرمنصبـج
.الجمعيةفياإلداريةالبيئةوتطويرتحسينـد
.المديرتأهيلخاللمنالمؤسسةفيالتدريبتوطينـهـ

عليهرفصماكافةبردااللتزامأوالتدريبفترةتعادلفترةالجمعيةلدىيعملأنالمديريلتزم2)

بمالجمعيةافيبالعمليقضهالمالتيالمدةعنالتدريبفترةخاللتدريبهعلىالجمعيةوأنفقته
السعوديالعملنظاممن(48)المادةوأحكاميتعارضال

الدوامأوقاتخارجأوداخلسواءالعملواجباتمنللمديربالنسبةالتدريبيعتبر3)

بالجمعيةالصالحيةصاحبقبلمنالمرسومةالخطةإطارضمنذلكويكونالرسمي

يكون) عملالطريقعنأومتخصصةندواتأوتدريبيةدوراتحضورطريقعنللمديرالتدريب4

أوةالمملكداخلفيسواءالمؤهلةاألجهزةأحدفيالتدريبيكونبحيثالخبرةاكتساببقصد
.خارجها

جميعيةالجمعوتتحملذلكعلىوتحفزهوالتدريبالعلميالتحصيلعلىالمديرالجمعيةتشجع5)

.التدريبيةبالعمليةالمتعلقةخارجهاأوالمملكةداخلالالزمةالمصاريف
كفاءتهموتطويرالموظفينلتدريبالداخليةاللوائحيفوضهمنأواإلدارةمجلسيضع6)

.التدريبوبدالتومصاريف
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:العملساعات:رابعا  

خمسةالعملأيامتكونالسعوديالعملنظاممنوالتسعونالثامنةالمادةوأحكاميتعارضالفيما1)

ساعاتلاألدنىالحدويكوناألسبوعيةالراحةأياموالسبتالجمعةيوميويكوناألسبوعفيأيام

.المباركرمضانشهرخالليوميا  ساعات6إلـىتُخفـضاألسـبوعفـيساعة(40)العمل

مع) الصالحيةلصاحبيجوزالسعوديالعملنظاممن(103.102.101)بالمواداإلخاللعدم2

.بالجمعيةالعملمصلحةتقتضيهماوفقالرسميالدوامونهايةبدايةأوقاتتحديد

يجوز) أيامفيبالعملالتكليفيجوزكمالالحتياجاتوفقاالدواموقتخارجبالعملالتكليف3

تطلبهتماعلىوبناءاالميزانيةفياالعتماداتضمنوذلكالرسميةواألعياداألسبوعيةالعطالت

ضافياإلبالعملالتكليفبشروطالخاصةالقواعدالجمعيةنائب/رئيسويضع،العملمصلحة

.العتمادهاإلدارةمجلسعلىيعرضثملذلكالالزمةواأليامساعاتهوتحديد

يجوز) 1)الفقرةوالمائةبعدواألولىوالتسعينالثامنةالموادبأحكامالتقيدعدمالصالحيةلصاحب4
:اآلتيةالحاالتفيالسعوديالعملنظاممنالمائةبعدالرابعةالمادةمن(

فضةمخبأثمانللبيعواالستعدادالحساباتوقفلوالتصفيةالميزانيةوإعدادالسنويالجردأعمال

فييوما  ينثالثعلىالتنفيذيالمديرفيهايشغلالتياأليامعدديزيدأالبشرطللموسمواالستعداد

.السنة

قابلةلموادمحققةخسارةتالفيأوعنهنشأماإصالحأوخطرحادثوقوعلمنعالعملكانإذا•

.للتلف

.عاديغيرعملضغطمواجهةبقصدالتشغيلكانإذا•

.اإلدارةمجلسمنبقرارتحددالتيالموسميةواألعمالاألخرىوالمناسباتوالمواسماألعياد•

اليومفيساعاتعشرعلىالفعليةالعملساعاتتزيدأنالمتقدمةالحاالتجميعفييجوزوال•
.األسبوعفيساعةستينأو
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:اإلجازات:خامسا  

جازةاإلوتكونيوما  ثالثونمدتهاميالديةسنويةإجازةعامكلعنالتنفيذيالمديريستحق1)

اللخمراتثالثإلىإجازتهرصيدتجزئةالصالحيةصاحبموافقةبعدلهويجوزاألجرمدفوعة

زةإجاعلىالحصوللهيجوزكمامتصلةأيامخمسةعنإجازةكلمدةتقلالبحيثالواحدالعام

إجازتهرصيدمنتحتسبأنعلىالسنةفيأيامخمسةعنمدتهاتزيدالمتقطعةعرضية

مباشرتهتاريخمنمتواصلةأشهرستةيكمللمإذاالسنويةبإجازتهالتمتعلهيحقوالالسنوية
.الجمعيةلدىالعمل

يتقاضىنأأوعنهاالنزوليجوزوالاستحقاقهاسنةفيبإجازتهالتنفيذيالمديريتمتعأنيجب2)
.خدمتهأثناءعليهاالحصولعنعوضا  نقديا  بدال  

للمدير) لسنةاإلىمنهاأياما  أوالسنويةإجازتهيؤجلأنالصالحيةصاحببموافقةالتنفيذي3
.التالية

لصاحب) ظروفتاقتضإذااستحقاقهاسنةنهايةبعدالتنفيذيالمديرإجازةتأجيلحقالصالحية4

بوجالتأجيلاستمرارالعملظروفاقتضتفإذايوما  تسعينعلىتزيداللمدةذلكالعمل

لسنةيةلتالالسنةنهايةالتأجيليتعدىأالعلىكتابةالتنفيذيالمديرموافقةعلىالحصول
.اإلجازةاستحقاق

للمدير) لقبالعملتركإذاالمستحقةاإلجازةأيامعنأجرةعلىالحصولفيالحقالتنفيذي5

إلجازةاأجرةيستحقكماعنهاإجازتهعلىيحصللمالتيالمدةإلىبالنسبةوذلكلهااستعماله
كانأجرأخرأساسعلىاألجرويحتسب.العملفيمنهاقضاهمابنسبةالسنةأجزاءعن

.العملتركعندالمديريتقاضاه

للمدير) .دارةاإلمجلسيحددهاالتيوالمناسباتاألعيادفيكاملبأجرإجازةفيالحقالتنفيذي6
للمدير) مناسبةلأياموثالثةلهمولودوالدةحالةفيواحديوملمدةبأجرإجازةفيالحقالتنفيذي7

تللحاالالمؤيدةالوثائقتُقدمأنعلىفروعهأوأصولهأحدأوزوجهوفاةحالةفيأو،زواجه
.إليهاالمشار

علىدتزيوالأيامعشرةعنمدتهاتقلالبأجرإجازةعلىالحصولفيالحقالتنفيذيللمدير8)

مدةطوالواحدةلمرةالحجفريضةألداءوذلكاالضحىعيدإجازةفيهابمايوما  عشرخمسة

يفأمضىقدالمديريكونأناإلجازةهذهالستحقاقويُشترطقبلمنأداهايكنلمإذاخدمته
األقلعلىمتصلتينسنتينالعملصاحبلدىالعمل

إجازةفيالحقباالنتسابدراستهإلكمالالصالحيةصاحبموافقةعلىالحاصلالتنفيذيللمدير9)

كانذاإإماالفعليةاالمتحانأيامبعددمدتهاتحددُمعادةغيرسنةعناالمتحانلتأديةكاملبأجر

،االمتحانألداءأجردونإجازةفيالحقالتنفيذيللمديرفيكونمعادةسنةعناالمتحان

علىيدلماوكذلكاإلجازةلطلبالمؤيدةالوثائقتقديمالموظفمنيطلبأنالصالحيةولصاحب

علىوما  يعشربخمسةموعدهاقبلاإلجازةبطلبيتقدمأنالتنفيذيالمديروعلىلالمتحانأدائه

بالمسائلةاإلخاللعدممعاالمتحانيُؤدلمأنهثبتإذااإلجازةهذهأجرمنويُحرم،األقل
.التأديبية
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وبثالثةولىاأليوما  الثالثينعنبأجرمرضيةإجازةفيالحقمرضهيثبتالذيالتنفيذيللمدير10)

الواحدةنةالسخاللذلكتليالتييوما  للثالثينأجرودونالتاليةيوما  الستينعناألجرأرباع

أولتاريخمنتبدأالتيالسنةالواحدةبالسنةويُقصدمتقطعةأممتصلةاإلجازةهذهكانتسواء  

.مرضيةإجازة

للمدير) العامبدايةبتبدأالسنةفيأيامخمسةتتجاوزاللفترةاألجرمدفوعةطارئةإجازةفيالحق11

يسالرئيقدرهاالتيللظروفنظراوذلكالعامبنهايةمنهاتبقىماأوجميعاوتسقطالميالدي

ثبتيماتقديمالمديروعلىالواحدةالمرةفيأيامثالثةعناإلجازةتلكتزيدأالعلىالمباشر

.عودتهعنداإلجازةتلكإلىحاجته

يجوز) منقيةالمتباأليامتأجيلفيبحقهذلكيخلأالعلىالمديرإجازةقطعالضرورةحاالتفي21

.فقطالتاليةللسنةإجازته

أنبتثفإذاآخرعملصاحبلدىيعملأنعليهاالمنصوصبإجازتهتمتعهأثناءللمديريجوزال31)

.الخصوصبهذاالعملنظامعليهينصماتطبيقيتمذلكخالفقدالمدير

يستحق) :التاليالوجهعلىمرضيهإجازةالعملنظامعليهينصماحسبالموظف41

.كاملبأجراألولىيوماالثالثون(أ•

.األجرأرباعثالثةالتاليةيوماالستون(ب•

يدهرصكاملاستنفاذبعدخدماتهانهاءأوالموظفاستمراراحتمالفياإلدارةتنظرذلكوبعد(ج•

.العاديةاإلجازاتمن

تيالالمختصةالطبيةالجهةمنتقريرعلىبناءالمرضيةاإلجازةنائبهاوالرئيسيعتمد(د•

.صالمختالطبيبمنتقريروإحضارالمريضعلىالطبيالكشفتوقيعبعدالجمعيةتحددها
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:العملعقدانتهاء:سادسا  

ينتهي) .السعوديالعملنظاممن74المادةفيعليهاالمنصوصاألحولمنأيفيالعملعقد1

هبيانيجبمشروعسببعلىبناء  إنهاؤهطرفيهمنأليجازالمدةمحددغيرالعقدكانإذا2)

أجرانكإذايوما  ثالثينعنتقلالبمدةاإلنهاءقبلكتابةاآلخرالطرفإلىيوجهإشعاربموجب
.غيرهإلىبالنسبةيوما  عشرخمسةعنيقلوالشهريا  يدفعالتنفيذيالمدير

إذا) فيالحقاإلنهاءهذامنضررأصابهالذيللطرفكانمشروعغيرلسببالعقدأُنهي3

حالةةوأدبيماديةأضرارمنلحقهمافيهيراعىالعماليةالخالفاتتسويةهيئةتقدرهتعويض
.اإلنهاءوظروفواحتمالية

يجوز) وينظرلالعمإلىإعادتهيطلبأنمشروعسبببغيرعملهمنيُفصلاذاالتنفيذيللمدير4
.ليةالعماالخالفاتتسويةهيئاتأمامالمرافعاتوالئحةالعملنظامأحكاموفقالطلباتهذهفي

ال) ولكنهلعقداإبرامفيروعيتقدشخصيتهتكنلمماالصالحيةصاحببوفاةالعملعقدينقضي5

نممعتمدةطبيةشهادةبموجبوذلك،عملهأداءعنبعجزهأوالتنفيذيالمديربوفاةينتهي
الصالحيةصاحبيعينهالذيالمخولالطبيبمنأوالمخولةالصحيةالجهات

فيإالضهتعويأوالتنفيذيالمديرإشعارأومكافأةدونالعقدفسخالصالحيةلصاحبيجوزال6)

لكيالتنفيذيللمديرالفرصةتتاحأنشريطةالعملنظاممن(80)بالمادةالواردةالحاالت
.للفسخمعارضتهأسبابيبدي

منأييفكلهاالنظاميةبحقوقهاحتفاظهمع،إشعاردونالعمليتركأنللمديرالتنفيذييحق7)
.العملنظاممن(81)بالمادةالواردةالحاالت

مددالاستنفاذهقبلالمرضبسببالتنفيذيالمديرخدمةإنهاءالصالحيةلصاحبيجوزال8)

لوصيطلبأنفيالحقالتنفيذيوللمديرالعملنظامفيعليهاالمنصوصلإلجازةالمحددة
.بالمرضيةالسنويةإجازته

الحكم) .األمانةأوبالشرفمخلةجريمةعنبعقوبةنهائياالموظفعلى9

اريختتوضيحمعبإستالمهإليهالمرسلويوقعالعملمقرفيللمديراإلخطارتسليميتمأن01)

ليهعيوقعرسميمحضرفيالواقعةإثباتمعاالستالمعنالمديرامتناعحالةوفياالستالم

.العملفيزمالئهمناثنان

يسلم) وتاريخبالعملالتحاقهتاريخبهامبيناخدمتهملفواقعمنشهادةخدمتهانهاءعندللمدير11

منأسبوعأقصاهميعادفيوذلكلهالممنوحةواإلمتيازاتواألجرالوظيفةومسمىعملهإنتهاء
.(خدمةشهادةنموذجعمل)لهاطلبهتاريخ
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:الخدمةنهايةمكافأة:سابعا  

متهخدمدةعنمكافأةالتنفيذيللمديرإلىتدفعأنالجمعيةعلىوجبالعملعالقةانتهتإذا1)

عنشهروأجر،األولىالخمسالسنواتمنسنةكلعنشهرنصفأجرأساسعلىتحسب

لمديراويستحق،المكافأةلحسابأساسا  األخيراألجرويتخذ،التاليةالسنواتمنسنةكل
.العملفيمنهاقضاهمابنسبةالسنةأجزاءعنمكافأةالتنفيذي

بعدالمكافأةثلثالحالةهذهفييستحقالتنفيذيالمديراستقالةبسببالعملعالقةانتهاءكانإذا2)

زادتإذااثلثيهويستحق،سنواتخمسعنتزيدوال،متتاليتينسنتينعنمدتهاتقلالخدمة

مدةلغتبإذاكاملةالمكافأةويستحقسنواتعشرتبلغولممتتاليةسنواتخمسعلىخدمتهمدة

.فأكثرسنواتعشرخدمته
.إرادتهنعخارجهقاهرةلقوةنتيجةللعملتركهحالةفيكاملةالمكافأةالتنفيذيالمديريستحق3)

–وعأسبخاللحقوقهوتصفيةأجرهدفعالجمعيةعلىوجبالتنفيذيالمديرخدمةانتهتإذا4)
،لعقداأنهىالذيهوالتنفيذيالمديركانإذاأماالعقدية،العالقةانتهاءتاريخمن–األكثرعلى

أنحيةالصالولصاحب،أسبوعينعلىتزيدالمدةخاللكاملةحقوقهتصفيةالجمعيةعلىوجب
.للموظفالمستحقةالمبالغمنالعملبسببلهمستحقدينأييحسم
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