
 

 ـ إدارة اجلمعية وإنهاء األعمال اليومية بها.1

 ـ متابعة إدارة اجلمعية وأقسامها وكافة اإلشراف عليها.2

 ـ إعداد اخلطط الالزمة لتحقيق أهدافها كافة.3

 املنوطة باجلمعية وتطويرها.ـ تنظيم األعمال 4

 ـ رسم خطط اجلمعية وفق مستوياتها انطالقًا من السياسة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.1

أو حة التنفيذية وهذه الالئحة تتعارض مع أحكام النظام والالئ ـ رسم أسس ومعايري  حلوكمة اجلمعية ال2

 على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.اإلشراف 

ـ إعداد اللوائح االجرائية والتنظيمية  الالزمة اليت تضمن قيام اجلمعية بأعماهلا وحتقيق أهدافها ومتابعة  تنفيذها 3

 بعد اعتمادها.

 عليماتها ، وتعميمها.ـ تنفيذ احتياجات اجلمعية ولوائحها وقراراتها وت4

 ـ توفري احتياجات اجلمعية من الربامج واملشروعات واملوارد والتجهيزات الالزمة.5

 ـ اقرتاح قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية وآليات تفعيلها.6

 وتطويرها.. رسم وتنفيذ اخلطط والربامج التطويرية والتدريبية اليت تنعكس على حتسني أداء منسوبي اجلمعية 7

هلم ، ـ رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات اجلمعية وتضمن تقديم العناية الالزمة 8

 واإلعالن عنها بعد اعتمادها.

ـ تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن اجلمعية وفق النماذج املعتمدة من الوزارة والتعاون يف إعداد التقارير  9

 لسنوية بعد عرضها على جملس اإلدارة واعتمادها ، وحتديث بيانات اجلمعية بصفة دورية.التتبعية وا

 ـ الرفع برتشيح أمساء كبار املوظفني يف اجلمعية جمللس اإلدارة مع حتديد صالحياتهم ومسؤولياتهم لالعتماد.10

 ـ االرتقاء خبدمات اجلمعية كافة.11

املؤشرات لقياس األداء واإلجنازات فيها على مستوى اخلطط واملوارد ، والتحقق ـ متابعة سري أعمال اجلمعية ووضع 12

 من اجتاهها حنو األهداف ومعاجلة املشكالت وإجياد احللول هلا.

 ـ إعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية للجمعية وفقًا للمعايري املعتربة متهيدا العتمادها. 13

 وظيفي للعاملني يف اجلمعية ورفعه العتماده.ـ إعداد التقويم ال14



 

 ـ إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل يف اجلمعية.15

ـ تولي أمان جملس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة حماضر اجللسات والعمل على تنفيذ القرارات 16

 الصادرة عنه.

 تقوم بها اجلمعية كافة  ، وتقديم تقارير عنها. ـ اإلشراف على األنشطة واملناسبات اليت17

ـ إعداد التقارير الدورية ألعمال اجلمعية كافة توضح اإلجنازات واملعوقات وسبل عالجها وتقدميها جمللس اإلدارة 18

 العتمادها.

 ـ أي مهام أخرى يكلف هلا من قبل جملس اإلدارة يف جماالت اختصاصه. 19

ـ انتداب منسوبي اجلمعية إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات أو 1

تقتضيه مصلحة العمل ومبا اليتجاوز شهرًا يف السنة ، وعلى أال تزيد األيام املتصلة  غريها وحسب ما

 عن عشرة أيام.

رارات تعيني املوارد البشرية الالزمة باجلمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعماهلم ، والرفع ـ متابعة ق2

 جمللس اإلدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول االستقاالت لالعتماد.

 ـ اعتماد تقارير األداء.3

 ـ تنفيذ إجازات الربامج واألنشطة على مستوى اجلمعية وفق اخلطط املعتمدة.4

 ازات منسوبي اجلمعية كافة بعد موافقة جملس اإلدارة.ـ اعتماد إج5

 ـ تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات املمنوحة له.6
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