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  لية حتديد التعويضات املالية للمدير التنفيذي آ
 املدينة املنورةمبنطقة جلمعية اخلريية ملكافحة التدخني با
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  آلية حتديد التعويضات املالية للمدير التنفيذي 
  باجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني مبنطقة املدينة املنورة

  

  الرواتب والعالوات والبدالت -الخامس الباب 
  

  الرواتب: 21مادة 
  

 ة وفقا للجدول المعتمد والقواعد الملحقة به.يمرتبة الوظيفالساس أيحدد الراتب على   -أ

 من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل ويصرف له في نهاية كل شهر. اعتباراً  يستحق الموظف راتبه  -ب

من نظام  119اليجوز حسم أي مبلغ من راتب الموظف لقاء حقوق خاصة فيما عدا ما نص عليه في المادة  -ج

  العمل والعمال وبصفة خاصة وفق مايلي:

حكام الخاصة قع على الموظف بسبب المخالفات التي يرتكبها طبقا لألالغرامات التي ت -1

حكام المادة ألما أتلفه وفقا  نظير بالجزاءات الواردة بهذه الالئحة وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه

 من نظام العمل والعمال. 81

جر المستحق ال يزيد ما يحسم لقاء ذلك عن ربع األأي حكم قضائي على ألكل دين يستوفى نفاذا  -2

  خرى.ل والملبس والمسكن قبل الديون األكأ ثم الم ن يستوفى دين النفقةأللموظف بشرط 

  العالوات: 22مادة 
  

ذا إ ف جيد جداعن  ال يقل تقدير كفائتهن وبشرط أميالدي يكون منح الموظف العالوة الدورية في بداية كل عام 

  .جيدعن  أصال لمن يقل تقديرهفال يمنح إال نصف العالوة المقررة وال تمنح العالوة  جيدالتقدير كان 

  البدالت: 23مادة 
  

 نتقال و السكن وغيرها لموظفي الجمعية.اإلادارة القواعد الخاصة بتقرير بدالت اإليضع مجلس   -أ

و أرسمية بالداخل  اإلنتداب للموظف الذي يوفد في مهمةيضع المجلس القواعد الخاصة بتقرير بدل   -ب

 الخارج وتنظيم صرفها.

  
  (يتبع)   

  
  



      

 
 SA9780000432608010085833    رقم احلساب  يف  مصرف الراجحي)014(  8151001  هاتف7542  . ب   ص     املدينة   

  anti.smoking.m@gmail.com     مييل اال      )014(  8151001فاكس            0555360073   جوال   

 ـرقــــم:  ـــال
 لـتـــاريـخ:ا 

 :المشفوعات
 موضـــوع: ـال

 
 

5من2الصفحة

  

  
 المكافئات والحوافز 

  

  أوال: ضوابط منح المكافئات والحوافز:
  

الموظف وجده ومواظبته ودرجة جمعية لنشاط ساس تقدير الأيكون منح المكافئات والحوافز على   :  59مادة 
  .أدائهنتاجه وتفانيه في إللعمل المنوط به و اتقانه

  
 لتقرير ما تمنحه ساساً من الالئحة أ 26داء السنوية المنصوص عليها في المادة األتتخذ تقارير كفاية   :  60مادة 

  الجمعية للموظف من مكافئات وحوافز مادية ومعنوية.
  

  
  تصنيف المكافئات:  ثانيا:

  
  تصنف المكافئات كما يلي:  :61مادة 

    
 كتابة ثناء وتقدير.  -أ

 المكافئات السنوية.  -ب
 العالوة االستثنائية. -ج
 التشجيعية. ت مكافئا ال  - د

  
هذه القواعد لعلم كافة الموظفين حتى يكونوا قواعد منح هذه المكافئات وتعلن اإلدارة يضع مجلس   :62مادة 

  .داء عملهمأالتقدم والجد في على دفعا لهم وتحفيزا  ،على بينة منها
  
  

  عالوة على ما سبق بالنسبة لمنح العالوة الدورية:  :63مادة 
      

كل من يحصل على تقدير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جدا توجه له الجمعية خطاب شكر وتقدير   -أ
 تودع صورته بملف خدمته.

 يكون  أن ال للجمعية منح عالوة استثنائية في أي وقت تراه تشجيعا له متى ما ثبت تميز أدائه على   -ب
 قد منح هذه العالوة أكثر من مرة في ثالث سنوات متتالية.

داء أبجهد متميز في  قدر الذي تراه كلما ثبت لها قيامهتشجيعية بال ةللجمعية منح الموظف مكافأ   -ت
 واجباته الوظيفية.

للجمعية في ضوء ما تحقق من الخطط والبرامج المستهدفه تقرير مكافئات لموظفيها وفقا للفئات   -ث
شهر التالية العتماد الميزانية العمومية أدارة تصرف في خالل الثالثة اإلالتي يحددها مجلس 

 للجمعية.
 دارة.اإلعياد بناء على ما يقرره مجلس األن تقرر لموظفيها منحة في المناسبات وأللجمعية    -ج

  

  (يتبع)   
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  ة مدة الخدمة:مكافأ   :64مادة 

      
  .من نظام العمل والعمال 88و  87المادتان  فأه نهاية الخدمة حسب ما نصت عليهتمنح مكا 

  

  لية تحديد راتب المدير التنفيذي وفق الجدول المرفقآ
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