
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة تعين المدير التنفيذي 
 



 

 

 

ه  یتولى المدیر التنفیذي األعمال اإلداریة كافة، ومنھا على وج :لمادة الخمسونا

 :الخصوص

رسم خطط الجمعیة وفق مستویاتھا انطالقاً من السیاسة العامة وأھدافھا . ١

 .ومتابعة تنفیذھا بعد اعتمادھا

أسٍس ومعاییر لحوكمة الجمعیة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة  رسم . ٢

التنفیذیة وھذه الالئحة، واإلشراف على تنفیذھا ومراقبة مدى فاعلیتھا بعد 

 .اعتمادھا

إعداد اللوائح اإلجرائیة والتنظیمیة الالزمة التي تضمن قیام الجمعیة بأعمالھا  . ٣

 .اعتمادھاوتحقیق أھدافھا ومتابعة تنفیذھا بعد 

 تنفیذ أنظمة الجمعیة ولوائحھا وقراراتھا وتعلیماتھا، وتعمیمھا . ٤

توفیر احتیاجات الجمعیة من البرامج والمشروعات والموارد والتجھیزات  .5

 .الالزمة

 .اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعیة وآلیات تفعیلھا. ٦

التطویریة والتدریبیة التي تنعكس على تحسین  رسم وتنفیذ الخطط والبرامج . ٧

 .أداء منسوبي الجمعیة وتطویرھا

رسم سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفیدین من خدمات الجمعیة وتضمن  . ٨

 .تقدیم العنایة الالزمة لھم، واإلعالن عنھا بعد اعتمادھا

ج المعتمدة من  تزوید الوزارة بالبیانات والمعلومات عن الجمعیة وفق النماذ. ٩

الوزارة والتعاون في إعداد التقاریر التتبعیة والسنویة بعد عرضھا على مجلس  

 .اإلدارة واعتمادھا، وتحدیث بیانات الجمعیة بصفة دوریة

الرفع بترشیح أسماء كبار الموظفین في الجمعیة لمجلس اإلدارة مع تحدید . ١٠

 .صالحیاتھم ومسؤولیاتھم لالعتماد

 .خدمات الجمعیة كافةاالرتقاء ب. ١١
 



 

 

 

 

متابعة سیر أعمال الجمعیة ووضع المؤشرات لقیاس األداء واإلنجازات فیھا  .١٢

على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاھھا نحو األھداف ومعالجة 

 .المشكالت وإیجاد الحلول لھا

لمعاییر  إعداد التقاریر المالیة ومشروع الموازنة التقدیریة للجمعیة وفقاً ل . ١٣

 .المعتبرة تمھیداً العتمادھا

 .إعداد التقویم الوظیفي للعاملین في الجمعیة ورفعھ العتماده. ١٤

 .إصدار التعامیم والتعلیمات الخاصة بسیر العمل في الجمعیة. ١5

تولي أمانة مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاتھ وكتابة محاضر . ١٦

 ارات الصادرة عنھالجلسات والعمل على تنفیذ القر

 

اإلشراف على األنشطة والمناسبات التي تقوم بھا الجمعیة كافة، وتقدیم تقاریر  . ٧

 عنھا 

إعداد التقاریر الدوریة ألعمال الجمعیة كافة توضح اإلنجازات والمعوقات  . ١٨ .

 .وسبل عالجھا وتقدیمھا لمجلس اإلدارة العتمادھا

 مجلس اإلدارة في مجال اختصاصھأي مھام أخرى یكلف بھا من قبل  . ١٩

للمدیر التنفیذي في سبیل إنجاز المھام المناطة بھ   :المادة الحادیة والخمسون .

 :الصالحیات اآلتیة

انتداب منسوبي الجمعیة إلنھاء أعمال خاصة بھا أو حضور مناسبات أو لقاءات  . ١

وبما ال یتجاوز  أو زیارات أو دورات أو غیرھا وحسب ما تقتضیھ مصلحة العمل  

 .شھًرا في السنة، على أال تزید األیام المتصلة عن عشرة أیام

متابعة قرارات تعیین الموارد البشریة الالزمة بالجمعیة وإعداد عقودھم  . ٢

ومتابعة أعمالھم، والرفع لمجلس اإلدارة بتوقیع العقود وإلغائھا وقبول االستقاالت  

 .لالعتماد



 

 

 

 

 

 

 

 .داءاعتماد تقاریر األ. ٣

 .تنفیذ جمیع البرامج واألنشطة على مستوى الجمعیة وفق الخطط المعتمدة. ٤

 .اعتماد إجازات منسوبي الجمعیة كافة بعد موافقة مجلس اإلدارة. 5

المادة الثانیة   .تفویض صالحیات رؤساء األقسام وفق الصالحیات الممنوحة لھ. ٦

ى المدیر التنفیذي، وللمجلس  یُعد مجلس اإلدارة الجھة اإلشرافیة عل :والخمسون

في حال وقع تقصیر أو إخالل   :المادة الثالثة والخمسون .متابعة أعمالھ ومساءلتھ

من المدیر التنفیذي للجمعیة؛ فیجوز لمجلس اإلدارة بما یتناسب مع حجم التقصیر  

 أو اإلخالل محاسبة المدیر التنفیذي 
 

 املرجع

( في دورته )االولى (هذه  ١العموميه في االجتماع )اعتمد مجلس إداره الجمعية 

افق  ٣٠/٠٢/١٤٤٤السياسه في   م ٢٦/٠٩/٢٠٢٢املو
 

 

 

 

 

 

 

 


