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الئحة وصالحيات المدير التنفيذي

الئحة وصالحيات المدير التنفيذي جلمعية الغد للشباب ابلرايض

يتوىل المدير التنفيذي االعمال اإلدارية كافة، ومنها عىل وجه اخلصوص:  •

رسم خطط اجلمعية وفق مستوايتها انطالقاً من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.  .1

رســم أســس ومعايــر حلوكمــة اجلمعيــة ال تتعــارض مــع احــكام النظــام والالئحــة التنفيذيــة وهــذه الالئحــة، واالرشاف   .2

عــىل تنفيذهــا ومراقبــة مــدى فاعليتهــا بعــد اعتمادهــا.

تضمــن قيــام اجلمعيــة ابعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا ومتابعــة  اعــداد اللوائــح اإلجرائيــة والتنظيميــة الالزمــة الــي   .3

اعتمادهــا. بعــد  تنفيذهــا 

تنفيذ أنظمة اجلمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.  .4

توفر احتياجات اجلمعية من الربامج والمرشوعات والموارد والتجهزيات الالزمة.  .5

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

رسم وتنفيذ اخلطط والربامج التطويرية والتدريبية الي تنعكس عىل تحسني أداء منسويب اجلمعية وتطويرها.  .7

رســم سياســة مكتوبــة تُنظــم العالقــة مــع المســتفيدين مــن خدمــات اجلمعيــة وتضمــن تقديــم العنايــة الالزمــة لهــم،   .8

واالعــالن عنهمــا بعــد اعتمادهــا.

تزويــد الــوزارة ابلبيانــات والمعلومــات عــن اجلمعيــة وفــق النمــاذج المعتمــدة مــن الــوزارة والتعــاون يف اعــداد التقاريــر   .9

التتبعيــة والســنوية بعــد عرضهــا عــىل مجلــس اإلدارة واعتمادهــا، وتحديــث بيانــات اجلمعيــة بصفــة دوريــة.

الرفع برتشيح أسماء كبار الموظفني يف اجلمعية لمجلس اإلدارة مع تحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم لالعتماد.  .10

االرتقاء بخدمات اجلمعية كافة.  .11

متابعــة ســر أعمــال اجلمعيــة ووضــع المــؤرشات لقيــاس األداء واإلنجــازات فيهــا عــىل مســتوى اخلطــط والمــوارد،   .12

التحقــق مــن اتجاههــا نحــو األهــداف ومعاجلــة المشــكالت وإيجــاد احللــول لهــا.

اعداد التقارير المالية ومرشوع الموازنة التقديرية للجمعية وفقاً للمعاير المعتربة تمهيدا العتمادها.  .13

اعداد التقويم الوظيفي للعاملني يف اجلمعية ورفعه العتماده.  .14

اصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسر العمل يف اجلمعية.  .15

تــوىل امانــة مجلــس اإلدارة جــدول اعمــال اجتماعاتــه وكتابــة محاضــر االجتماعــات والعمــل عــىل تنفيــذ القــرارات   .16

ــه. الصــادرة عن

االرشاف عىل األنشطة والمناسبات الي تقوم بها اجلمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.  .17
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اعــداد التقاريــر الدوريــة ألعمــال اجلمعيــة كافــة وتوضــح اإلنجــازات والمعوقــات وســبل عالجهــا وتقديمهــا لمجلــس   .18

اإلدارة العتمادهــا.

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة يف مجال اختصاصه.  .19

للمدير التنفيذي يف سبيل انجاز المهام المناطة به الصالحيات االتية:   •

انتــداب منســويب اجلمعيــة إلنهــاء أعمــال خاصــة بهــا او حضــور مناســبات او لقــاءات او زايرات او دورات او غرهــا   .1

ــة عــن عــرشة اايم. وحســب مــا تقضيــه مصلحــة العمــل وبمــا ال يتجــاوز شــهراً يف الســنة، وعــىل أال تزيــد األايم المتصل

متابعــة قــرارات تعيــني المــوارد البرشيــة الالزمــة ابجلمعيــة واعــداد عقودهــم ومتابعــة أعمالهــم، والرفــع لمجلــس   .2

اإلدارة بتوقيــع العقــود وإلغائهــا وقبــول االســتقاالت لالعتمــاد.

اعتماد تقارير األداء.  .3

تنفيذ جميع الربامج واألنشطة عىل مستوى اجلمعية وفق اخلطط المعتمدة.  .4

اعتماد اجازات منسويب اجلمعية كافة بعد موافقة مجلس اإلدارة  .5

تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات الممنوحة له.  .6

يعد مجلس اإلدارة اجلهة االرشافية عىل المدير التنفيذي، وللمجلس متابعة اعماله ومساءلته.  •

ـر التنفيــذي للجمعيــة، فيجــوز لمجلــس اإلدارة بمــا يتناســب مــع حجــم  يف حــال وقــع تقصــر او اخــالل مــن المدـي  •

ـر. المدـي محاســبة  االخــالل  او  التقصــر 
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