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 /1مهام رئيس مجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية؛ يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤوال عن تفعيل ومتابعة السلطات
واالختصاصات المناطة لمجلس اإلدارة.
ومن أبرز اختصاصاته ر
اآلت:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.
تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة واألهلية كافة وف حدود صالحيات مجلس اإلدارة وتفويض الجمعية العمومية ومن
ذلك ر
ً
التافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها ً
ودفعا ،وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس
رفعا
أو غتهم.
التوقيع عىل ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات.
التوقيع عىل الشيكات واألوراق المالية ومستندات الرصف مع ر
المشف المال.
الت يعرضها عليه المدير التنفيذي ر
البت ف المسائل العاجلة ر
والت ال تحتمل التأخت -فيما هو من ضمن صالحيات المجلس -عىل أن
يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات عىل المجلس ف أول اجتماع.
الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.
يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.
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 /2مهام نائب رئيس مجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية؛ يكون نائب رئيس مجلس اإلدارة مسؤوال أمام رئيس مجلس اإلدارة عن
تفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات المناطة لمجلس اإلدارة.
ومن أبرز اختصاصاته ر
اآلت:
 .1يقوم نائب رئيس مجلس اإلدارة بمهام رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه او شغور منصب مجلس اإلدارة.
 .2تنفيذ المهام الموكلة له من رئيس مجلس اإلدارة.
.3
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 /3مهام ر
المشف المال
ً
ر
المشف المال مسؤوال عن
مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس اإلدارة ونائبه  ،يكون
اإلشاف عىل ر
السلطات واالختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها ،ومن أبرز اختصاصاته ر
اآلت:
ً
 .1جميع شؤون الجمعية المالية طبقا للنظام واألصول المالية المتبعة.
 .2موارد الجمعية ومرصوفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع العمليات واستالمها.
 .3إيداع أموال الجمعية ف الحسابات البنكية المخصصة لها.
ً
تباعا ف السجالت الخاصة بها.
 .4قيد جميع اإليرادات والمرصوفات
 .5الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس اإلدارة.
ً
 .6رصف جميع المبالغ ر
نظاما مع االحتفاظ بالمستندات المثبتة.
الت تقرر رصفها
 .7لصحة الرصف ومراقبة المستندات وحفظها.
 .8تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية.
 .9إعداد متانية الجمعية للسنة التالية وعرضها عىل مجلس اإلدارة.
التوقيع عىل طلبات الرصف واألوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه
.10
بحث المالحظات الواردة من المراجع الخارج ،والرد عليها عىل حسب األصول النظامية.
.11
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ر
االستاتيجية:
 /4مهام اللجنة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ر
االستاتيج للجمعية
اعداد التوجه
اعداد الخطة التشغيلية السنوية
اعداد برامج لتطوير الجمعية
متابعة تطبيق النظم والسياسات المعتمدة بالجمعية.
ر
والتشيعات والتعليمات و القرارات.
إبداء المشورة للمدير التنفيذي حول السياسات
ر
االستاتيجية لمجلس اإلدارة
تقديم التقارير
للجنة الحق باالستعانة بالختات الخارجية ف تسيت أعمالها
ما تتطلبه اللجنة من أعمال وفق توجيه مجلس اإلدارة
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 /5مهام اللجنة المالية واإلدارية:
 .1تحديد موازنة السنة األول والمستهدفات المالية
 .2مراقبة التدفقات النقدية للجمعية.
 .3مراقبة الرصف واإلنفاق والتقيد ببنود وعنارص الموازنة .
 .4التأكد من قانونية وسالمة طرق جمع التتعات
 .5مراجعة المتانيات والتقارير المالية
 .6مشاركة المدير التنفيذي ف إعداد األمور التقنية والفنية للجمعية
 .7مشاركة المدير التنفيذي ف توفت مقر للجمعية
 .8تقديم التقارير اإلدارية والمالية لمجلس اإلدارة
 .9للجنة الحق باالستعانة بالختات الخارجية ف تسيت أعمالها
ما تتطلبه اللجنة من أعمال وفق توجيه مجلس اإلدارة
.10
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 /6مهام المدير التنفيذي
ً
 -1رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطالقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
ر
واإلشاف عىل تنفيذها ومراقبة مدى
أسس ومعايت لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة التنفيذية وهذه الالئحة
 -2رسم
ٍ
فاعليتها بعد اعتمادها.
 -3إعداد اللوائح الالزمة ر
الت تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 -4تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها ،وتعميمه
ر
والمشوعات والموارد والتجهتات الالزمة.
 -5توفت احتياجات الجمعية من التامج
 -6ر
اقتاح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.
 -7رسم وتنفيذ الخطط والتامج التطويرية والتدريبية ر
الت تنعكس عىل تحسي أداء منسوت الجمعية وتطويرها.
 -8رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية الالزمة لهم ،واإلعالن عنها بعد
اعتمادها.
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 -9تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون ف إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد
عرضها عىل مجلس اإلدارة واعتمادها ،وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
 -10الرفع ربتشيح أسماء كبار الموظفي ف الجمعية لمجلس اإلدارة مع تحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم لالعتماد.
االرتقاء بخدمات الجمعية كافة
ر
المؤشات لقياس األداء واإلنجازات فيها عىل مستوى الخطط والموارد ،والتحقق من اتجاهها نحو
 -11متابعة ست أعمال الجمعية ووضع
األهداف ومعالجة المشكالت وإيجاد الحلول لها
ً
ً
 -12إعداد التقارير المالية ر
ومشوع الموازنة التقديرية للجمعية وفقا للمعايت المعتتة تمهيدا العتمادها.
 -13إعداد التقويم الوظيف للعاملي ف الجمعية ورفعه العتماده.
 -14إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بست العمل ف الجمعية
 -15تول أمانة مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محارص الجلسات والعمل عىل تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
 -16ر
اإلشاف عىل األنشطة والمناسبات ر
الت تقوم بها الجمعية كافة وتقديم تقارير عنها.
 -17إعداد التقارير الدورية ألعمال الجمعية كافة توضح اإلنجازات والمعوقات وسبل عالجها وتقديمها لمجلس اإلدارة العتمادها.
 -18أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة ف مجال اختصاصه
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 /7مهام مسؤول قسم تنمية الموارد المالية
 -1عداد الخطط والتقارير والتقويم والمتابعة االسبوعية والشهرية والسنوية للقسم
 -2تقديم األفكار والمشاري ع اإلبداعية لتعزيز تنمية الموارد المالية
 -3كتابة وإعداد خطابات طلب التتع والمنح
 -4التواصل مع المتتعي بالتقارير واإلهداءات واالتصاالت والرسائل الشهرية والسنوية وعمل جدولة لذلك وتحديدها
 -5متابعة وصول ودخول االستمارات ف البنك وبدء االستقطاع ومتابعة المقتطعي
 -6حرص اإلرادات ر
الت تدخل إل الجمعية
-7رفع أسماء الداعمي لتكريمهم ف الحفل الختام وغته
-8التواصل مع الصحف والمجالت ودعوتهم لحضور المناسبات الخاصة بالجمعية
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.
 /8مهام مستشار تطوير األعمال
ر
االستاتيجية لتحقيق أهداف ورؤية الجمعية باإلضافة ال المشاركة ف وضع الجدول الزمت لتنفيذها.
 .1المشاركة ف وضع الخطط
 .2المشاركة ف وضع الموازنة التقديرية السنوية والعمل عىل ترشيد التكاليف والنفقات
ر
المقتحات وتقديم التوصيات ر
الت من شأنها التطوير مع رفع الكفاءة
 .3استعراض
 .4متابعة جميع أنشطة العمل وتنمية وتطوير األعمال ووضع اآللية لكيفية تنفيذ وتمويل تلك المشاري ع لزيادة عائدات الجمعية.
 .5العمل عىل تطوير مصادر الدخل والحصول عىل المنح من المؤسسات المانحة او المنح الحكومية.
 .6دراسة امكانية دخول الجمعية ف ر
مشوعات مختلفة وتقديم الدراسات والتوصيات ف ذلك.
 .7المساهمة ف كتابة ودراسة المشاري ع التنموية
 .8متابعة المسائل التشغيلية والتنظيمية وتقديم التقارير ر
الت تدعم اإلدارة العليا ف اخذ القرارات.
 .9تطوير األعمال من خالل بناء فرق العمل وتدريبهم وزيادة الوع لديهم لتطوير الجمعية.
البحث عن ُرعاة لتنفيذ أفكار التنمية والتطوير لتمويل المشاري ع التنموية ذات الصلة بنشاط الجمعية.
.10
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 /9مهام المحاسب
 -1ر
اإلشاف عىل المستندات المالية األساسية ،والدفاتر المحاسبية من خالل إثبات العمليات المالية ف دفاتر الجمعية.
 -2توثيق القيود ،والسجالت ،ومستندات الرصف ،وكل ما يعززها من أوراق تتعلق بحسابات الجمعية.
ُ ّ
ّ
 -3تنظيم الحسابات وتسجيلها ،وكذلك اإلجراءات ر
الدورية عن الحسابات والتحليل المال.
الت تتعلق بها يعد التقارير
 -4تحصيل االيرادات بموجب وصوالت قبض ماليةّ ،
ثم إيداعها ف البنك.
 -5إعداد مذكرة التسويات البنكية ،أو المقابلة الشهرية لحساب البنك.
 -6مطابقة حساب الصندوق مع الحسابات والبيانات المختلفة.
 -7إعداد متان المراجعة بشكل ش ّ
هري.
ٍ
ّ
دوري للتأكد من سالمتها.
 -8جرد السجالت والصناديق والقيود المالية ف الجمعية بشكل
 -9إدخال جميع المعلومات عن أوامر الرصف ،والفواتت ،وسندات القبض ،والتسويات ف ر
دفت اليومية العامة بالحسابات المختلفة.
ر
ّ
بدفت اليومية العامة.
المدونة
 -10مطابقة أرصدة ومجاميع الحسابات المختلفة باألرصدة والمجاميع
 -11االحتفاظ بنسخة متكاملة من جميع التقارير المحاسبية بالشكل المطلوب والمنظم ،ألنها تعتت بديال عن السجالت اليدوية.
 -12متابعة طباعة التقارير المالية والمحاسبية بجميع أنواعها.
 -13استخراج جميع البيانات والمعلومات المطلوبة إلعداد الحساب الختام.
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 /10مهام السكرتت
 -1إ نجاز كافة األعمال المكتبية الخاصة بتسليم الخطابات الواردة ،أو المطلوب تصديرها.
اإلشاف عىل ست العمل والعاملي والتخطيط له تنظيم المعامالت والقدرة عىل ر
ر
استجاعها تنظيم أوقات المدير التنفيذي ف مكتبه
-2
وخارجه ،وترتيب الزيارات والمقابالت ،القيام بأعمال إدخال البيانات والطباعة عىل الحاسب اآلل.
 -3كتابة وتوثيق محارص االجتماعات.
 -4القيام بأعمال االتصال واالستقبال للمكالمات الهاتفية.
 -5حفظ الملفات الخاصة بالجمعية عىل أسس قواعد التصنيف والفهرسة ر
والتقيم.
 -6تأمي احتياجات الجمعية من كافة المستلزمات ومتابعتها.
ر
اإلشاف عىل كافة األصول ،والتأ كد من صيانتها.
-7
ر
 -8متابعة تنفيذ القرارات اإلدارية حسب ما يطلب منه إعداد تقرير بالمشكالت ر
ومقتحاته ،ورفعها للمدير التنفيذي.
الت تواجهه
 -9القيام بما يوكل إليه من مهام مرتبطة بأهداف وظيفته.
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 /11مهام مدير المشاري ع

-1

الت تكون عىل صلة بست العمل ف ر
تول المسؤولية والمبادرة تجاه كل األنشطة والمهام ر
المشوع عىل أكمل وجه.

-2

بالمشوع لضمان توفت كل ما يتطلبه ست العمل ف ر
ر
المشوع ف مراحله المختلفة.
المتابعة والتدقيق مع كل الجهات ذات العالقة

-3

وضع وتطوير خطة عمل واضحة ومفهومة تمكن كل الجهات ذات الصلة من مساهمي وفرق عمل ورعاة وغتهم.

-4

تحديد وإدارة نطاق عمل ر
المشوع ،ومتوسط شعة العمل ف كل مرحلة من المراحل ،وجمع كل المعلومات ومتطلبات ذلك.

-5

ر
للمشوع ،تحديد األنشطة الالزم تنفيذها  ،وتقدير الموارد الالزمة لكل مرحلة من مراحل العمل.
تطوير الجدول الزمت

-6

ر
ر
وحت االنتهاء ،مع توزيعها وتحديد تكاليف كل مرحلة من مراحل العمل.
للمشوع من البداية
تقدير النفقات الكلية

-7

تحديد المتطلبات الالزمة للوصول بالعمل إل مستوى الجودة المطلوبة.

-8

ر
تحديد الموارد ر
للمشوع وطرق توفتها والتكاليف الالزمة لهذا الجزء من العمل.
البشية الالزمة

ر
بالمشوع الداخلية منها والخارجية.
 -9إدارة عمليات التواصل الخاصة
 -10تقدير المخاطر المحتملة وتحديدها وتحديد ر
استاتيجيات واضحة إلدارتها والتعامل معها إذا ما حصلت.
ر
ر
للمشوع.
المشتيات وتكاليفها والباعة وطرق تأمي ذلك من نقل وتخزين خالل المراحل المختلفة
 -11تحديد
 -12ضمان إن المساهمي عىل علم بكافة تفاصيل ر
المشوع وموافقتهم عىل كل هذه األمور.
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ً
ثالثا  /سلم الرواتب
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الوظيفة
المدير التنفيذي
مسؤول تنمية الموارد المالية
مدير مشاري ع
السكرتت

الراتب األساس
8000
6000
5000
4000

بدل السكن

2000
1500
1250
1000
التكلفة اإلجمالية
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بدل النقل

المجموع

عدد األشهر

اإلجمال

400
300
300
300

10400
7800
6550
5300

10
6
6
6

104,000
46,800
39,000
31,800
221,600

رابعا  /سلم المكافآت
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الوظيفة
مستشار تطوير األعمال
مستشار التمكي الرقم
المحاسب
التكلفة اإلجمالية
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المكافأة

عدد األشهر

اإلجمال

3000
3000
1000

6
6
6

18000
18000
6000
42,000

