
المهام والصالحيات المالية واإلدارية  
للمدير التنفيذي للجمعية 



 اإلشــراف الــفني واإلداري والــمالــي عــلى أعــمال وأنشــطة الجــمعية ويــكون مــسؤوالً أمــام 
رئيس مجلس اإلدارة عن حسن سير العمل وانتظامه في مقر الجمعية. 

إدارة أعمال الجمعية بما يحقق لها المصلحة، والمحافظة على ممتلكاتها وأموالها. 1.
تـعيين الـموظـفين والمسـتشاريـن والـموظـفين الـمؤقـتين بـدوامـات جـزئـية وتحـديـد روابـتهم 2.

بالتنسيق مع رئيس مجلس اإلدارة. 
اعتماد انتدابات الموظفين والعمل اإلضافي وصرف مبالغها. 3.
التوقيع إنابة عن رئيس مجلس اإلدارة على مذكرات التفاهم. 4.
الــتوقــيع إنــابــة عــن رئــيس مجــلس اإلدارة عــلى الخــطابــات الــموجــهة لــلداعــمين وبــعض 5.

المسئولين. 
تــمثيل الجــمعية فــي االتــصال بــالــمؤســسات والهــيئات والــمنظمات والــجهات الــحكومــية 6.

واألهلية في مجال اختصاصها وحسب توجيه رئيس مجلس اإلدارة. 
إعـداد جـدول األعـمال الـمبدئـي الجـتماعـات مجـلس اإلدارة وإرسـالـها لـرئـيس المجـلس العـتماده 7.

قـبل االجـتماع بـوقـت كـاف ومـن ثـم تـوجـيه الـدعـوات لـالجـتماعـات بـالتنسـيق مـع أمـين سـر 
المجلس. 

الـمتابـعة المسـتمرة لسـير بـرامـج الجـمعية وأنشـطتها وتـقديـم تـقاريـر دوريـة عـن كـيفية سـير 8.
أعمال الجمعية ومناقشتها مع رئيس مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية. 

تـنفيذ ومـتابـعة الـقرارات الـصادرة مـن الجـمعية الـعمومـية أو مجـلس اإلدارة أو رئـيس المجـلس 9.
أو اللجان المنبثقة، والعرض على رئيس المجلس عند وجود أي صعوبات تعترض ذلك. 

تــوجــيه الــعمل والــموارد الــخاصــة بــالجــمعية وإدارتــهما بــاإلضــافــة إلــى الــتأكــد مــن تــوظــيف 10.
الموظفين األكفاء وذلك لتحقق الجمعية مهامها وأهدافها الخاصة. 

إعـداد خـطة مشـتركـة وخـطة عـمل سـنويـة حسـب الخـطة والـميزانـية الـمعتمدة واعـتمادهـا مـن 11.
مجـلس اإلدارة أو الـلجنة الـتنفيذيـة واإلشـراف عـلى تـقدم الـعمل بـناءً عـلى هـذه الخـطة وذلـك 
لــضمان تــحقيق أهــداف الجــمعية بــأقــل قــدر مــمكن مــن الــتكلفة وأعــلى درجــة مــمكنة مــن 

الكفاءة.  
إعـداد وتـقديـم اقـتراحـات الـموضـوعـات الـفنية والـمالـية واإلداريـة والـتطويـريـة وعـرضـها عـلى 12.

رئيس المجلس واعتمادها من اللجنة التنفيذية. 
اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم عمل الجمعية لسهولة تنفيذ أنشطتها وبرامجها. 13.
تـقديـم الـحساب الـختامـي لـلموازنـة للجـمعية وعـرضـها عـلى رئـيس المجـلس واعـتمادهـا مـن 14.

مجلس اإلدارة. 
إعـداد مشـروع الـموازنـة لـلسنة الـمالـية الجـديـدة مـع الخـطة الـمقترحـة وعـرضـها عـلى رئـيس 15.

المجلس واعتمادها من مجلس اإلدارة. 
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تـشكيل الـلجان الـفنية بـناءً عـلى قـرارات مجـلس اإلدارة وإعـداد جـداول أعـمالـها وتحـديـد مـكان 16.
ومــوعــد انــعقادهــا وتــوجــيه الــدعــوة لــحضور اجــتماعــاتــها وتــقديــم تــقريــر الــلجان الــفنية فــي 

الموضوعات المحالة لها على رئيس المجلس واللجنة التنفيذية. 
إدارة وتـنظيم أعـمال مـوظـفي الجـمعية، واقـتراح تـرقـيتهم والجـزاءات اإلداريـة بـما فـي ذلـك 17.

الـفصل وعـالواتـهم وإجـازاتـهم بـعد مـناقشـتها مـع رئـيس المجـلس حسـب الـنظام والـلوائـح 
الداخلية للجمعية . 

اعـتماد مـشاركـة الجـمعية فـي الـفعالـيات والـمؤتـمرات والـمعارض وتـرشـيح الـمشاركـين مـن 18.
مـوظـفي الجـمعية فـي هـذه الـفعالـيات وصـرف انـتدابـاتـهم ومـكافـآتـهم حسـب الـلوائـح الـمعتمدة 

بالجمعية.  
التوقيع على المستندات التي تقع ضمن اختصاصه. 19.
حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية. 20.
المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجها ومراجعتها وتقديمها. 21.

بث روح التنافس والعطاء بين العاملين تحت إدارته، بما يحقق مصالح الجمعية. 22.

المساهمة في تطوير ومتابعة نظم إدارة الجودة الشاملة ألنشطة وفعليات الجمعية. 23.

المساهمة في تطوير السياسات التي تنتجها الجمعية. 24.

تــطويــر وتــوجــيه عــملية تــطبيق الســياســات واإلجــراءات الــمتبعة لــضمان الــتزام الجــمعية 25.
بالقواعد الصحية واألمنية والشرعية. 

إعداد خطة عمل تدريبية لمنسوبي الجمعية وتأهيلهم بالقدر الكافي. 26.
التنسيق بين الجمعية والجهات الخارجية المتعاونة بما فيها الجمعيات الخيرية المماثلة. 27.
الـقيام بـاألعـمال الـمنوط بـها مـن قـبل رئـيس المجـلس أو الـلجنة الـتنفيذيـة او مجـلس اإلدارة 28.

ضمن نطاق عمله. 
التوظيف والتعيين في الجمعية. 29.
متابعة أداء الموظفين وتطبيق نظام العقاب والمكافآت لتحقيق الجودة. 30.
صرف مكافآت للموظفين حسب اللوائح المعتمدة بالجمعية. 31.

إنهاء خدمات الموظفين حسب العقود. 32.

الـصالحـيات الـمالـية ومـتابـعة الـعقود الـتي تـعتمدهـا الـلجان الـفنية   ومجـلس اإلدارة حسـب 33.
اللوائح المعتمدة بالجمعية. 

واهللا الموفق،،،، 
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